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Spoločnosť SKL Cuting, s.r.o. je výrobcom polotovarov a komplexných výrobkov s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom
spolupracuje aj so zahraničnými odberateľmi. Prevádzka výrobného závodu je v okrese Veľký Krtíš, ktorý je tretím okresom s
najvyššou nezamestnanosťou v Banskobystrickom kraji. Priemysel okresu Veľký Krtíš je rozdelený na tri základné odvetvia:
podniky na ťažbu nerastných surovín, podniky spracovateľského priemyslu a podniky na výrobu a rozvod elektriny, plynu a
vody. Žiadateľ na trhu pôsobí od roku 2008 a v rámci predmetu činnosti komplexne zabezpečuje dodávku tvarových výpalkov
a ich nasledovné spracovanie do konečných výrobkov. Žiadateľ v súčasnosti vyrába, spracúva a dodáva výrobky pre ďalšie
spoločnosti, ktoré ich následne montujú do ďalších celkov alebo samotné výrobky ďalej upravia pre svoje potreby.

Realizáciou projektu žiadateľ dosiahne výraznú inováciu výroby, pretože zavedením inovatívnej technológie do výrobného
procesu vznikne nový článok výroby - žiadateľ bude plne samostatný vo vzťahu ku konkurencii, svoje produkty nebude
musieť distribuovať na ďalšie dopracovanie ďalším spracovateľom, ako je tomu v súčasnosti. Zavedením novej technológie
sa bude žiadateľ rozvíjať a prinesie mu nové zákazky aj od existujúcich klientov. Nová technológia - vysoko moderný
frézovací stroj a obslužný softvér prinesie výrazné zrýchlenie výroby a úsporu materiálu. Žiadateľ plánuje v budúcnosti
nadväzovať na už zrealizované aktivity s vytváraním ďalšieho rozvoja technológií a výrobkov. Realizáciou projektu je
plánovaný nárast tržieb a pridanej hodnoty a taktiež vytvorenie novovytvoreného pracovného miesta pre občana vo veku 1529 rokov, ktoré bude 5 rokov po ukončení realizácie projektu udržané.

Technické riešenie realizácie projektu je rozdelené do dvoch hlavných aktivít: A1 Nákup a zavedenie hardvérovej technológie
a A2 Nákup a zavedenie obslužnej softvérovej technológie. Časový rozsah realizácie aktivít je od 11/2013 do 06/2014.
Dodávatelia hardvérovej a softvérovej technológie budú vybraní na základe verejného obstarávania, s ktorým začne najskôr v
deň vyhlásenia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Zákonom č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s
podmienkami stanovenými poskytovateľom pomoci. Administrácia a riadenie projektu, ktoré zabezpečí celkovú implementáciu
projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a so zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku zo strany žiadateľa bude realizovaná Ing. Kachničom, konateľom spoločnosti a zároveň kontaktnou
osobou pre projekt.

Finančná omoc projektu zabezpečí nárast odbytu výrobkov z regiónu, rozvoja výroby a ďalšej spolupráce s odberateľmi.
Výrazne sa zvýši rýchlosť výroby ako aj efektivita výrobného procesu. Frézovací stroj - zavedená inovatívna technológia
prinesie najlepšie výsledky v oblasti statickej a dynamickej pevnosti výrobkov. Budú ňou garantované parametre ako
zrýchlenie, výkon, pracovné posuvy a rýchloposuvy. Technológia prinesie zvýšenie výroby a konkurencieschopnosti
žiadateľa, a nezávislosť od ďalších subjektov v rámci výroby a zároveň prinesie úsporu materiálu aj použitej energie. Z
dôvodu finančnej náročnosti, by si žiadateľ nemohol dovoliť financovať jej nákup samostatne z vlastných zdrojov, resp. v
obmedzenej miere a značne by to obmedzilo možnosti jeho ďalšieho rastu a rozvoja v regióne. Projekt je v plnom súlade s
nasledovnými strategickými dokumentami: Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, Národná stratégia TUR, PHSR BBSK
na r. 2007-2013, PHSR Veľký Krtíš 2005 - 2013, EURÓPA 2020. Žiadateľ disponuje skúsenosťami s realizáciou projektov
vlastnej výroby, nakoľko spoločnosť disponuje viacerými samostatnými technologickými celkami, obstaranými z vlastných
zdrojov.

Realizáciou projektu bude dosiahnutý nárast výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti, čo mu prinesie aj finančné zdroje
potrebné na udržanie výsledkov projektu - zavedenej inovatívnej technológie, ako aj novovytvoreného pracovného miesta.
Finančná udržatelnosť bola hodnotená na základe diskontovaných peňažných tokov, čistá diskontovaná hodnota cash flow z
projektu prevyšuje súčasnú hodnotu investičných nákladov projektu. Znamená to, že investícia bude pre žiadateľa prínosom a
prispeje k zlepšeniu rentability podniku ako celku. Z finančnej analýzy podľa ukazovateľa miera výnosovosti a ČSH projekt sa
dá projekt hodnotiť ako dlhodobo finančne udržateľný – ČSH je kladná, Miera výnosovosti je nad 100%. Príjmy z projektu v
každom roku sledovaného obdobia prevyšujú výdavky, t.j. projekt generuje dostatok peňažných prostriedkov. Pozitívna ČSH
svedčí o tom, že projekt prispieva k zvýšeniu pridanej hodnoty, ziskovosti a k maximalizácii hodnoty podniku. Žiadateľ bude
ďalej pokračovať vo výrobe a ďalej na ňu v budúcnosti nadviaže. Hrozbu poklesu dopytu a výroby plánuje žiadateľ eliminovať
rozširovaním portfólia produktov, prispôsobením sa požiadavkám klientov a neustálym hľadaním nových odberateľov.
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V súčasnosti predstavuje hlavné centrum aktivít spoločnosti výroba hydraulických prvkov pre zahraničné firmy z Nemecka,
Talianska, Poľska, Ukrajiny ako napr. CATERPILLAR, SAME, CLAAS a výroba manipulačnej techniky.Rozvoj strojárskeho
priemyslu na Slovensku v oblasti špičkových metód opracovania materiálov je podmienený tak tradíciou výroby, ako aj
existujúcou kompetenciou v spojení s najmodernejšou dostupnou technológiou. SBAJ INMART, a.s. ako člen skupiny v
spolupráci s SB INMART, a.s. je jedným z popredných európskych výrobcov priamočiarych hydromotorov, ako aj
hydraulických komponentov potrebných pri riešení komplexných hydraulických systémov.Pre dosiahnutie extrémnych
tolerancií, ktoré dnes zákazníci vyžadujú, je technologická základňa spoločnosti SBAJ INMART,a.s. nedostatočná. Udržanie
sa na špičke technických prevedení vyžaduje riadené investície do inovatívnych technológií slúžiacich na opracovanie
hydraulických dielcov nezávislých na zdvihu a technológie odihlovania hydraulických kociek, atď. Zariadenia, ktorými SBAJ
INMART, a.s. disponuje, už nedokážu zabezpečiť požiadavky zákazníkov a vyžadujú dlhšie technologické časy pri
opracovaní predmetných komponentov.

Inovácia technologických procesov a obstaranie moderných technologických celkov čiastočne financovaných zo zdrojov EÚ
bude znamenať nie len na udržanie, ale aj rozvoj zamestnanosti v severovýchodnej časti Slovenska, ktorá je dnes poznačená
vysokou mierou nezamestnanosti. Ďalším pozitívnym efektom investícií je umožnenie prieniku na nové trhové segmenty a
získanie nových zákazníkov. Špeciálnymi novými cieľovými skupinami sú zákazníci v oblasti olejárskeho a banského
priemyslu. V prípade, že nedôjde k navrhnutým investíciám, je vysoko pravdepodobné, že SBAJ INMART, a.s. vzhľadom na
budúcu neschopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu výrobkov, bude nútená obmedziť výrobu s následným prepúšťaním
zamestnancov.SBAJ INMART, a.s. sa nepriamo zúčastňuje výskumu a vývoja technických celkov pre využitie geotermálnej
energie. Zvládnutie požiadavky na výrobky s vysokou presnosťou opracovania, kde zároveň dochádza k prepojeniu materiálu
trecím zváraním, sú predpokladom ďalšej účasti žiadateľa a tým aj slovenského strojárskeho priemyslu na napĺňaní týchto
výskumných cieľov.Čiastočné financovanie zo zdrojov EÚ môže byť riešením, ktorým sa zabráni presunu výrobných kapacít z
Európy do Ázie.

Projekt bude realizovaní počas 15 mesiacov, v rámci časovej disponibility je započítaná aj časová rezerva pre prípad výskytu
nepredvídaných okolností. Je rozdelený na 3 hlavné aktivity podľa logických celkov. Celkovo bude obstaraných 8
inovatívnych prevádzkových strojov v 2 logických celkoch. Nové strojné zariadenia sú zvolené tak, aby došlo k minimalizácii
času potrebného na zaradenie nového výrobného programu a zároveň umožňujú vstup do procesu výroby v ktorejkoľvek jeho
etape. Logický celok č.3 je zameraný na obstaranie HW a SW ako nevyhnutnej technickej podpory výrobných procesov.
Súčasťou obstarania inovatívnej technológie a dodávky IKT je aj zaškolenie obsluhy zo strany dodávateľa/-ov.Spustenie VO
obstarávanie je naplánované už v IV.Q 2013, t.j. ešte pred podpisom zmluvy o NFP, ktorej podpis je naplánovaný na I.Q
2014. Okrem hlavných aktivít, budú súbežne prebiehať aj podporné aktivity:Riadenie projektu - bude zabezpečené
kombináciou interných a externých zdrojov v súlade s platnou legislatívou a s podmienkami stanovenými
Poskytovateľom.Publicita a informovanosť - budú zabezpečené v súlade s platným manuálom publicity a informovanosti.

Zámerom projektu je okrem nákupu nových technológií aj zmena organizácie výrobného procesu. Účelom zavedenia nového
výrobného procesu je zohľadnenie skúseností s výrobou organizovanou buď podľa priemeru priamočiarych hydromotorov,
alebo charakteru technologických operácií počas výroby. Nové strojné zariadenia sú zvolené tak, aby došlo k minimalizácii
času potrebného na zaradenie nového výrobného programu a zároveň umožňujú vstup do procesu výroby v ktorejkoľvek
etape. Navrhované riešenie bolo vybrané posúdením možných variantov (jednoúčelové stroje, technologické linky).
Predkladané technické riešenie predstavuje vyššiu úroveň technológie, ktorou bude zabezpečená vyššia kvalita a produktivita
práce s minimalizáciou vplyvu ľudského faktora na kvalitu produkcie, znížia sa neproduktívne aktivity a pod.Predkladaný
projekt v sektore strojárstva svojim zameraním a prostredníctvom napĺňania svojich špecifických cieľov a plánovaných
ukazovateľov výsledku a dopadu prispeje k napĺňaniu aktivít a dosiahnutiu cieľov a merateľných ukazovateľov príslušných
podoopatrení, opatrenia a teda aj prioritnej osi 1 OP KaHR za oblasť priemyslu a tým následne aj cieľa Konvergencia NSRR
SR.

ADMINISTRATÍVNA - všetci členovia PT disponujú dostatkom skúseností a sú oboznámení s úlohami, ktoré sa od nich
očakávajú ako aj so vzájomnou previazanosťou a náväznosťou jednotlivých etáp projektu.TECHNICKÁ - je garantovaná
dodávkou inovatívnych technológií zoskupených do logických celkov tak, aby bola zabezpečená kompatibilita strojných
zariadení a náväznosť pracovných operácií, vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu. Obsluha zariadení
bude zaškolená zo strany dodávateľa, čím sa minimalizuje riziko poškodenia. Celá technológia bude poistená.EKONOMICKÁ obnova a rozšírenie výrobných prostriedkov sú podmienkou rozšírenia produktového portfólia, ktoré s podporou vhodnej
marketingovej stratégie je predpokladom pre udržanie a získanie nových zákazníkov, zvýšenie objemu výroby, udržanie
zamestnanosti a následne aj pre dosiahnutie plánovaných ekonomických ukazovateľov projektu. FINANČNÁ - financovanie P
je plánované prostredníctvom NFP vo výške 50 %, spolufinancovanie bude zabezpečené kombináciou vlastných a úverových
zdrojov. Z FA vyplýva, že projekt prostredníctvom tržieb a úsporou prev. N dokáže generovať dostatok zdrojov na splácanie
úveru ako aj rast zisku.
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Projekt bude realizovaný v Prešovskom samosprávnom kraji, v okresnom meste Kežmarok, na okraji mesta vpriemyselnej
zóne. Žiadateľom o NFP je spoločnosť Tatranská mliekareň a.s., ktorá bola aj v súčasnosti je producentomklasických
mliekárenských výrobkov: mlieko, smotana, kyslomliečne výrobky, syry, maslo, tvaroh, bryndza, dezerty,nápoje, biovýrobky,
gastrovýrobky. Projekt je súčasťou strategického plánu žiadateľa aj reakciou žiadateľa na vplyvysvetovej hospodárskej krízy a
recesiu, potreby trhu, potrebu technologickej inovácie a celospoločenskú potrebu pozvyšovaní konkurencieschopnosti
potravinárskeho sektora vo výrobe (automatizácia balenia, zvýšenie kvalityspracovania produktov, zvýšenie energetickej
efektívnosti a ekologickej bezpečnosti znížením množstva chladiacehomédia). Zefektívnenie prípravy vstupnej a výstupnej
suroviny predpokladá inováciu troch výrobných postupov.Sekundárnym cieľom žiadateľa je zníženie nákladovosti celkovej
produkcie spoločnosti a tým zvýšeniekonkurencieschopnosti v rámci svojho pôsobenia. Projekt má charakter technologickej
inovácie spojenej s aplikáciouvýsledkov priamo vo výrobe.

Po realizácii projektu sa zavedením inovatívnych technológií priamo do praxe (výroby) zvýši konkurencieschopnosťžiadateľa
na trhu v Slovenskej republike. Z hľadiska prognóz rastu dosiahnutej trhovej stability žiadateľa, rastúcomdopyte po
produktoch žiadateľ nepredpokladá nesplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov (tržby, pridaná hodnota).Pripravovaná
investícia do výskumu a vývoja s financovaním Nenávratným finančným príspevkom nepredstavuje prežiadateľa (projekt)
podnikateľské, ekonomické, technologické ani bezpečnostné riziko. Ohrozenia zadefinované v SWOTanalýze bude žiadateľ
riešiť komplexným zámerom, prípravou ľudských zdrojov a dôsledným manažmentom projektu.Ohrozenie je možné
eliminovať štandardnými analytickými metódami analýzy rizík (FMEA, HAZOP, iné), ktoré žiadateľbude uplatňovať v rámci
svojich interných predpisov riadenia kvality a správnym rozložením aktivít do časovéhoharmonogramu. Projekt vytvorí v
dopadovom ukazovateli celkove päť pracovných miest.

Projekt je zameraný na dodávku a montáž technologickej linky zloženej z ôsmich celkov dodávateľským spôsobom
predpodaním projektovej žiadosti bol vykonaný podrobný prieskum trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky.Výsledkom prieskumu trhu je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zadefinované podmienky pre
dodávkutechnológie. Verejné obstarávanie Žiadateľ predpokladá začať hneď po podaní Žiadosti o NFP. Technické riešenie
jenaplánované do jednej aktivity a realizácia projektu je naplánovaná na 24 mesiacov so začiatkom v mesiaci január
2014,jednotlivé dodávky sú naplánované do celého obdobia realizácie aktivity projektu. Organizačné zabezpečenie
projektumá na starosti realizačný team spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., ktorý má s realizáciou podobných
investičnýchakcií dostatočné skúsenosti (vrátane projektov financovaných EÚ). Pripravovaná investícia s financovaním
zprostriedkov ŠF EÚ predstavuje pre žiadateľa únosné ekonomické, technologické a bezpečnostné riziko.
Ohrozeniazadefinované vo SWOT analýze bude žiadateľ eliminovať opatreniami pre riadenie rizík, štandardnými
analytickýmikontrolnými metódami a plnením aktivít v stanovenom čase.

Predkladaný projekt s modelom financovania s využitím NFP predstavuje pre žiadateľa únosné rozloženie financií ačasovej
náročnosti – v prípade neposkytnutia NFP bude projekt realizovaný v obmedzenom rozsahu a v dlhšomčasovom období.
Predkladaný projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnehokraja (Prešovský kraj) a
mesta Kežmarok, v ktorých je zadefinovaná vhodnosť a nevyhnutnosť realizácie podobnýchprojektov. Projekt je v súlade s
prioritami v oblasti trvale udržateľného rozvoja a inovačných stratégií - prispieva kvytvoreniu nového modelu ekonomiky –
dosiahnutie dlhodobo fungujúceho moderného hospodárstva a vyvážený rozvojhospodárstva s dôrazom na perspektívne
moderné odvetvia a regionálne prírodno-sociálne podmienky regiónu. Žiadateľmá k dispozícii ekonomické a technické
kapacity potrebné na zabezpečenie realizácie projektu vrátane vlastnýchvýrobných priestorov. Spoločnosť bude riadenie a
publicitu projektu realizovať vlastnými kapacitami, disponujedostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami pre
realizáciu projektu.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu: Podľa finančnej analýzy projekt po realizáciibude
generovať dostatočné výnosy, ktoré budú postačovať na pokrytie prevádzkových nákladov, finančných nákladov atvorbu
zisku. Žiadateľ je stabilizovaný obchodný subjekt. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu akvalite bude
zabezpečovať aj personálne vybavenie spoločnosti. Zamestnancov možno považovať za odborníkov sdlhoročnými
skúsenosťami aj s realizáciou obdobných projektov, čo do rozsahu technickej alebo finančnej náročnosti.Novoprijatí
zamestnanci prejdú prísnym výberom a následne dôkladným zaškolením. Realizácia projektu je v súlade sostrategickými a
rozvojovými plánmi spoločnosti. Počas realizácie a po ukončení projektu bude žiadateľ informovať širokúverejnosť o
spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Spoločnosťžiadateľa
disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými na realizáciu projektu z vlastných zdrojov v kombináciis úverovými
zdrojmi.
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zabezpečovať aj personálne vybavenie spoločnosti. Zamestnancov možno považovať za odborníkov sdlhoročnými
skúsenosťami aj s realizáciou obdobných projektov, čo do rozsahu technickej alebo finančnej náročnosti.Novoprijatí
zamestnanci prejdú prísnym výberom a následne dôkladným zaškolením. Realizácia projektu je v súlade sostrategickými a
rozvojovými plánmi spoločnosti. Počas realizácie a po ukončení projektu bude žiadateľ informovať širokúverejnosť o
spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Spoločnosťžiadateľa
disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými na realizáciu projektu z vlastných zdrojov v kombináciis úverovými
zdrojmi.

Implementácia projektu umožní, čo sa týka kvality a sortimentu, splniť požiadavky trhu,ale z hľadiska regiónu aj dôležitý
aspekt zvýšenia zamestnanosti v oblasti s najvyššou mierou nezamestnanosti. Vytvorí sa 10 nových prac. miest z toho 2 pre
občanov od 15-29r., 2 pre príslušníkov MRK a 2 pre inak znevýhodnené skupiny.Zvýšením produkcie sa dosiahnu vyššie
tržby, ktoré budú predpokladom pre ďalšiu modernizáciu a inováciu. Objem vygenerovaných vlastných zdrojov bude
postačujúci na to, aby sa ďalšie zámery firmy naplnili v kompletnom rozsahu, ktorý je pre naplnenie zámeru stabilizácie,
rozvoja a modernizácie firmy a zároveň výroby ako podmienky konkurencieschopnosti nevyhnutný.Nové technológie majú
vysokú výkonnosť a zabezpečujú vysokú kvalitu výrobkov, požiadavky na hygienu a antiseptické prostredie. Inováciou
technológií sa zabezpečí šetrenie životného prostredia, šetrenie elektrickej energie a zabezpečenie pitného režimu. Z
realizácie projektu budú profitovať aj dodávatelia vstupov-predliskov, etikiet a uzáverov, čo bude prínosom pre celý región.Pri
realizácii projektu nepredpokladáme výrazné komplikácie, pretože organizačné zabezpečenie projektu bolo dôsledne
rozpracované.

Realizácia projektu bude rozdelená do 5 hlavn. aktivít:Aktivita 1-Dodávka a montáž plniacej PET linkyAktivita 2-Technológia
akumulácie minerálnej vody a sirupovAktivita 3-Dodávka a montáž technológie na úpravu minerálnej vodyAktivita 4-Dodávka
a montáž stanice CO2Aktivita 5-Dodávka a montáž varne sirupovPodporné aktivity–riadenie projektu, publicita a
informovanosť.Realizácia bude trvať 24 mes. (od 10/2013–09/2015)a všetky aktivity sú spojené s objednávkou,dodaním a
montážou jednotlivých zariadení, ktoré sú predmetom projektu, v mieste realizácie projektu v závode Baldovce.Organizačné
zabezpečenie projektuIng. Alžbeta Janusová–generálna riaditeľka, hlavný manažér projektuIng. Gabriela
Kuchárová–ekonomická riaditeľka, projektový manažérIng. Vladimír Hatok–výrobno-technický riaditeľ, technický manažér
projektuVladimír Hatok, MBA-obchodný riaditeľ, technický manažér projektuÚspešná realizácia predchádzajúcich projektov z
fondov EÚ je dôkazom skúseností personálneho zabezpečenia projektu.Jednotlivé špecifické ciele sú navzájom logicky
previazané, dosiahnutím sa napĺňa časť ďalšieho cieľa, čo synergicky pôsobí na dosiahnutie celkového cieľa spoločnosti.

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. patrí medzi stredné podniky a prístup k objemnejším investíciám má na základe svojej
kategorizácie náročnejší. Realizácia inovačných aktivít predstavuje vysokú investičnú náročnosť, ktorú si spoločnosť zo
svojich vlastných zdrojov nie je schopná zabezpečiť.Pramene vody sú výdatné, ale doterajšie výrobné technológie sú málo
výkonné. Nové technológie umožnia dosiahnuť vysokú výkonnosť a zabezpečia vysokú kvalitu výrobkov, najmä požiadavky
na hygienu a antiseptické prostredie. Inováciou technológií sa zabezpečí aj šetrenie životného prostredia, šetrenie elektrickej
energie.Zavádzanie moderných technológií zlepšuje konkurencieschopnosť podnikov a zvyšuje tiež pridanú hodnotu ich
podnikania, a teda aj ekonomickú silu. Zvyšuje sa tak aj hospodárska výkonnosť regiónov, v kt. firmy sídlia, a vytvára sa
priestor pre vznik nových prac. miest obsadených čoraz kvalifikovanejšími pracovníkmi.Projektový tím sme zostavili z osôb,
ktoré majú dlhoročné skúsenosti a znalosti v danom odbore, ale aj skúsenosti s už úspešne zrealizovanými projektmi, nielen z
fondov EÚ.Realizáciou projektu chceme aktívne prispieť k dosahovaniu nár. a reg. cieľov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami projektového tímu,ako aj vybudovanou stálou pozíciou na
trhu. Dostatočný objem produkcie, samostatnosť výrobného procesu prinesú podniku finančné prostriedky na realizáciu
ďalších projektov, zameraných na rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. Napĺňanie indikátorov projektu bude
podporené intenzívnym monitorovaním výstupov zo strany kľúčových manažérov, ktorí sa podieľajú na implementácii tohto
projektu.Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov, výrobného procesu a technológie, je predpoklad, že
spoločnosť bude aj naďalej min. počas nasledujúcich 10 rokov vyrábať nielen súčasné,ale aj diverzifikované výrobky.
Povzbudivá je skutočnosť, že kúpne zmluvy sa každoročne obnovujú a množstvo predávanej vody sa zvyšuje. Zvýšený dopyt
po kvalitných minerálnych vodách najmä obľúbenej značke Baldovská a výdatnosť prameňov Deak a Polux, nie je možné
uspokojiť využitím doterajšej technológie, pričom nová bude všetky kladené požiadavky spĺňať. Finančná analýza poukazuje
na udržateľnosť projektu, kde ČSH je vysokokladné číslo a cash-flow je kladný a dostatočný už v prvom roku po realizácii
projektu.
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Projekt bude realizovaný v Banskobystrickom kraji, ktorého súčasná situácia v oblasti priemyselnej výroby
jecharakterizovaná potrebou investícií do rozvoja znalostnej ekonomiky, čo je zvýraznené tiež v PHSR, priorite 2.1 a 2.2,ktoré
sú zamerané na podporu transferu technológií a know - how, ako aj zavádzania nových technológií do výroby.Žiadateľ patrí
medzi priekopníkov v oblasti inovácií výrobných postupov v oblasti výroby presných súčiastok zošpeciálnych materiálov
formou práškovej metalurgie, ktorá predstavuje vyspelú, bezodpadovú technológiu radiacu samedzi BAT technológie v oblasti
výroby presných kovových súčiastok.Vzhľadom na vlastnú vývojovú skupinu je žiadateľ schopný naplniť požiadavky
najnáročnejších zákazníkov, pričomvšak z dôvodu nedostatočného technologického vybavenia pre realizáciu výroby
produktov z vlastného vývoja (ako tovyplýva zo SWOT analýzy) je často odkázaný na čiastočné plnenie zákaziek
prostredníctvom subdodávateľov, čo hoznevýhodňuje v konkurenčnom prostredí a ohrozuje ďalší rast pridanej hodnoty a tým
tiež sťažuje jeho ďalší rozvojspojený s udržaním a rastom zamestnanosti, pričom zamestnanci sú jednou z cieľových skupín
projektu

Realizáciou projektu budú priamo dosiahnuté merateľné ukazovatele typu "výsledok", keďže predmetom projektu
jeobstaranie a inštalácia inovatívnych technologických zariadení, ktoré okamžite po inštalácii a uvedení do prevádzkynaplnia
ukazovateľ inovovaných výrobných postupov a zároveň vytvoria potrebu zvýšenia počtu zamestnancov žiadateľa.naplnenie
merateľných ukazovateľov dopadu sa dosiahne udržaním vytvorených pracovných miest počas celej dobyudržateľnosti
projektu, pričom využitím inovovaných výrobných postupov dôjde k rozšíreniu ponuky žiadateľa o jedinečnévýrobky, hlavne z
oblasti výroby kovových produktov na vstrekovacích lisoch predstavujúci absolútnu novinku v oblastiBAT technológií v
sektore práškovej metalurgie. Táto skutočnosť zabezpečí rast tržieb a pridanej hodnoty umožňujúcidosiahnutie merateľných
ukazovateľov dopadu ako finančných, tak tiež v oblasti zamestnanosti so zameraním na zamestnávanie mladých. Projekt
zároveň tým, že sa jedná o výrobu kovových súčiastok bezodpadovou technológiou prispieva ku komplexnému využívaniu
zdrojov a materiálov, čo charakterizuje tiež udržateľnosť výsledkov projektu z pohľadu environmentálneho.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom nákupu a inštalácie nových technológií pre inováciu
výrobnýchpostupov v oblasti práškovej metalurgie. Výber jednotlivých logických celkov tvoriacich predmet predloženého
projektuvychádza z technologickej potreby stanovenej vlastnými vývojovými pracovníkmi žiadateľa a vyplýva z
požiadaviekzákazníkov na stále vyššiu kvalitu a presnosť produkcie.Vzhľadom na skutočnosť, že projekt je zameraný na
nákup a inštaláciu inovatívnych technologických prvkov, buderealizovaný prostredníctvom jednej aktivity: "Obstaranie a
inštalácia inovatívnej technológie". časový horizont realizácievyplýva z náročnosti realizácie a objednávacích dôb jednotlivých
zariadení.Organizačne bude realizáciu projektu zabezpečovať konateľ spoločnosti, ktorý bude dohliadať na vecné,
finančnéplnenie a koordináciu realizácie s prebiehajúcim výrobným procesom.Po technickej stránku budú za realizáciu
dodávky a inštalácie jednotlivých technologických zariadení zodpovední ichdodávatelia vybratý v súlade s požiadavkami
poskytovateľa pomoci.

Predložený projekt je pokračovaním činnosti žiadateľa v oblasti inovatívnych prístupov k zabezpečeniu produkciepresných
výrobkov vyrábaných technológiou práškovej metalurgie, ktorá patrí medzi nové, rozvíjajúce sa výrobnépostupy, umožňujúce
nahradiť klasickú výrobu presných súčiastok zo špeciálnych materiálov.Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ neustále
zabezpečuje vo vlastnom vývojovom stredisku vývoj nových výrobkov avýrobných postupov, je neustále pod tlakom potreby
investovania do nových, vyspelých technológií a, podobne ako celýpodnikateľský sektor sa pohybuje v podkapitalizovanom
prostredí poznamenanom krízou finančných trhov anedostatkom likvidity. Z uvedeného dôvodu je pre potreby zabezpečenia
ďalšieho rastu a udržania trhovej pozície vtechnologicky náročnom segmente práškovej metalurgie nevyhnutná pomoc pri
inovácii technológie, bez ktorej nie jemožné realizovať projekt v plnom rozsahu.Poskytnutím pomoci bude umožnené
dosiahnuť okamžité účinky, ktoré sú vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľoch výsledku, ako aj dlhodobú
udržateľnosť, vyjadrenú v ukazovateľoch dopadu.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude udržaná prostredníctvom rozšírenia ponuky a objemu
výrobyžiadateľa, čí sa dosiahne rast finančných ukazovateľov, ako to vyplýva z finančnej analýzy a tiež z hodnôt
merateľnýchukazovateľov, čím sa zároveň vytvoria priaznivé podmienky pre udržanie výsledkov projektu v oblasti
zamestnanosti atiež v oblasti rovnosti príležitostí.Hlavné slabé stránky a ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy budú
eliminované práve prostredníctvom inštalácieinovatívnej technológie umožňujúcej dosiahnuť rovnakú, u niektorých výrobných
postupov vyššiu technologickú úroveň,ako má konkurencia, čo sa prejaví rastom konurencieschopnosti a posilnením trhovej
pozície na jednotnom trhuEurópskej únie.Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho prevádzka a financovanie
prebiehať vo vlastnej réžii žiadateľa, pričomprevádzka bude plne financovaná z výnosov (viď finančná analýza) bez ďalších
nárokov na vonkajšiu pomoc.
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ROMAG spol. s r.o. podniká od roku 1995 v oblasti nakladania s odpadmi. Svoju činnosť začala výkupom kovového šrotu a
neželezných kovov, spracovaním starých vozidiel, zberom a spracovaním elektroodpadov a iných druhov odpadov (
pneumatiky, žiarivky a pod.). V poslednom období sa intenzívne zaoberá recykláciou a spracovaním plastového odpadu. Spol.
zabezpečuje zber odpadov od občanov, spoločností, obcí a pod. Výstupom zo spracovania odpadov sú vytriedené zložky
odpadov, ktoré sa ďalej recyklujú alebo sa následne odpredávajú zmluv. odberateľom na ďalšie využitie. Spol. plánuje
realizáciou predkladaného projektu ekonomicky sebestačne a environmentálne vhodne zhodnocovať plastový odpad.Väčšina
plastového odpadu sa dnes skládkuje. Na materiálové zhodnotenie nie sú vybudované dostatočné kapacity. V rámci TT kraja
sa najviac odpadu produkuje práve v okrese GA, kde sa predkladaný projekt bude realizovať - viac ako 22,5 % z celkového
množstva vyprodukovaného v kraji.V roku 2007 vykázala spol. tržby vo výške 96 926,24 EUR a pridanú hodnotu 29 940,91
EUR. Zavedením inovatívnej technológie do prevádzky dosiahne spol. významný nárast týchto ekonomických parametrov

Účelom predkladaného projektu je nákup linky na depolymerizáciu plastov, ktorá je určená na spracovanie a materiálové
zhodnotenie odpadových plastov technológiou katalytickej depolymerizácie. Výstupom zo spracovania je tekutý palivový
komponent, ktorého vlastnosti sú porovnateľné s ľahkým vykurovacím olejom. Realizáciou projektu sa dosiahne:- zavedenie 1
inovovaného výrobného postupu;- vytvorenie 8 nových pracovných miest;- vytvorenie 2 nových pracovných miest pre ženy;vytvorenie 6 nových pracovných miest pre mužov;- vytvorenie 3 pracovných miest pre znevýhodnené skupiny;- vytvorenie 2
nových pracovných miest pre MRK;- nákup 1 novej inovatívnej technológie;- zvýšenie objemu tržieb na 2 944 330,00 EUR v
roku 2020;- nárast pridanej hodnoty na 746 020,00 EUR v roku 2020.Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne
zníženie množstva skládkovaného odpadu v západoslovenskom regióne (napr. len v Trnavskom samosprávnom kraji o 25%)
a umožní sa zhodnotiť ďalších 3 tisíc ton plastových odpadov ročne. Očakávaný rast tržieb spolu s rastom pridanej hodnoty
predpokladá realizáciu investícií do ďalších inovatívnych technológií a jej modernizácie.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 - Nákup a zavedenie do prevádzky linky na
depolymerizáciu plastov. Predpokladaný začiatok realizácie projektu/aktivity je 01/2014 a ukončenie v 12/2015.V rámci tejto
aktivity spoločnosť zakúpi jednu novú inovatívnu a vyspelú technológiu:1. Linka na depolymerizáciu plastov.Pred inštaláciou
technologického zariadenia prebehne povinné školenie novoprijatých pracovníkov. Po personálnej stránke budú projekt
zabezpečovať:Igor Podmanický - ako štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu;Ing. Vladimír Radúch –
projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu;Igor Podmanický ml. – riaditeľ prevádzkového strediska
(technický manažér), zabezpečí plynulé zaradenie technológie do výrobného procesu.

ROMAG, spol. s r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 09.03.1995. Jej hl. čin. je nakladanie s odpadom. Má
dlhoročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi a s realizáciou investičných projektov. Zavedenie inovatívnej
technológie do výroby markantne rozšíri produktové portfólio spoločnosti, zvýši pridanú hodnotu výstupných produktov.
Výhodou depolymerizačnej linky je skutočnosť, že vie spracovať také skupiny plastových odpadov, o ktoré dnes na trhu
recyklácie nie je záujem, ďalej sa nespracúvajú ani inak nevyužívajú a sa ukladajú na skládky KO. Jedná sa najmä o
odpadové obaly zo skupiny polyolefínov, a to hlavne polyetylény (PE) a polypropylény (PP), ktoré sa vyskytujú v mnohých
formách výrobkov (napr. obaly z kozmetiky, drogérie a čistiacich prostriedkov).Realizáciou projektu sa dosiahne trvalo udrž.
rast, zvýšenie konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti (8 nových pracovných miest, 2 nové pracovné
miesta pre skupinu 15-29 ročných, 6 mužov, 2 ženy, 3 miesta pre znevýhodnené skupiny a 2 miesta pre MRK). Bez získania
NFP a následnej realizácie predloženého projektu by tak spoločnosť rýchlo a nenávratne stratila náročne získanú trhovú
pozíciu.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
vedenia spoločnosti ROMAG, spol. s r.o. a celým projektovým tímom. Na projekt „Inovatívna technológia recyklácie plastov“,
ktorý bude v oblasti investícii do inovatívnych, proenvironmentálnych technológií prospešným, budú v budúcnosti nadväzovať
ďalšie investície do zakúpenia nových výrobných technológií v spoločnosti ROMAG spol. s r.o.. Obstaraním nových
technológii a zavedením inovatívneho výrobného procesu v spoločnosti sa súčasne vytvoria podmienky pre nadviazanie
ďalšej spolupráce s ďalšími odberateľmi (viď príloha v Opise projektu).Existuje vysoký predpoklad, že úspešná realizácia
predkladaného projektu bude mať pozitívny multiplikačný efekt aj u iných podnikateľských subjektov v rámci SR.Udržateľnosť
projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude zabezpečená rastom konkurencieschopnosti spoločnosti, posilnením
pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahr. a domácich odberateľov.Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá vysoká
návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo výške 111,83 %.
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Projekt inovácie výrobnej technológie je zameraný na inováciu dvoch výrobných postupov, ktoré v sčasnosti predstavujú
obmedzenie rozvoja firmy a plnenia rastúcich požiadaviek zákzníkov.Súčasná technológia tlače používaná v prevádzke
žiadateľa neumožňuje disperzné lakovanie, čo predstavuje zvýšené časy apracovania zákaziek a znižuje produktivitu práce.
Rovnako kontrola farebnosti prebieha v súčasnosti prostredníctvom ľudského faktora, čo znamená zvýšenú kazovosť
výrobkov.Následné operácie po ukončení výrobného procesu sú v súčasnosti charakterizované vysokým objemom ručnej
práce - zber papierových odrezkov do zberných košov s následným lisovaním odpadu. Vzniká pri tom značná prašnosť a do
prostredia sa dostávajú nečistoty, ktoré ovplyvňujú kvalitu tlače.

Nový tlačový stroj v zadanom prevedení doplní súčasnú technológiu a možnosť disperzného lakovania, dôsledku čoho je
možné skrátiť časy spracovania o 25 %. Tým pádom sa o daný úsek zvýši produkcia zákaziek vyrábaných na danom
zariadení oproti druhému stroju, ktorý danú opciu neobsahuje.Zariadenie bude vykonávať kontrolu farebnosti na tlačenom
médiu automaticky. Eliminácia ľudského faktora zníži počet poškodených potlačených hárkov o 33 %. Z globálneho pohľadu
zariadenie bude na chod potrebovať nižší odber elektrickej energie a temperácia tlačovej sústavy obmedzí uvolňovanie
prchavých látok do odsávania. Umývacie a čistiace technológie nebudú realizované zberaním umývacieho roztoru, ale budú
zachytávané v tkaninách. Obmedzí to možnosť vzniku havárie a úniku do kanalizácie alebo spodných vôd.Nové odsávacie
zariadenie odpadový materiál odsaje a prepraví do externého automatického lisovacieho kontajnera. Frézovaný odpad bude
odsávaný do zberného sila a dávkovaný do vriec. Takto zabalený odpad je možné odoberať a druhotne spracovať. Nová
technológia odstráni odstavovanie technológie v dôsledku zahltenia odpadom čo bude znamenať zvýšenie produkčného
výkonu strojov o 20%.

Zvolené technické riešenie inovácie výrobnej technológie v tlačiarni Róbert Jurových – NIKARA vyplýva s aktuálnych
požiadaviek trhu v segmente polygrafických výrobkov a služieb, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na šírku sortimentu a
kvalitu produkcie. Uvedené si vyžiadalo spracovanie investičného zámeru s cieľom inovať výrobnú technológiu v oblasti
ofsetovej tlače a zabezpečiť zvýšenie účinnosti zariadení na odsávanie odrezkov a filtrovania odsávaného vzduchu, čím bude
zabezpečené zlepšenie situácie v oblasti ochrany životného prostredia a tým environmentálnej udržateľnosti výsledkov
realizácie projektu. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít zameraných na inováciu dvoch
technologických postupov. Realizácia prebehne za prevádzky tlačiarne. Vyžaduje efektívnu spoluprácu s dodávateľmi.
Efektívnosť spolupráce bude zameraná na čo najrýchlejšie využívanie novej technológie, čo prispeje ku komplexnému,
pružnému, rýchlemu a cenovo dostupnému plneniu požiadaviek zákazníkov (sortiment, cena, kvalita, čas dodávky).
Navrhovaný časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít zohľadňuje tieto skutočnosti.

Vzhladom na objem celkových výdavkov na zakúpenie nových, inovatívnych technologických zariadení, ich dodanie,
inštaláciu, zaškolenieobsluhy a uvedenie do prevádzky, by v období hospodárskej a financnej krízy bez získania NFP nebolo
možnérealizovat takéto komplexné riešenie v tak krátkom case . Toto komplexné riešenie realizované v krátkom caseprispeje
po realizácií projektu k zvýšeniu konkurencieschopnosti tlačiarne.Tlačiaren Róbert Jurových – NIKARA preukázala od svojho
vzniku schopnosti a personálne vybavenie pre realizáciuprojektov, keď dokázala vybudovat organizačne, personálne a
technologicky vybavenú firmu. Od svojhovzniku postupne zrekonštruovala a dostavala svoje prevádzkové budovy, nakúpila
potrebné technologické zariadeniaa v roku 2009 zaviedla a certifikovala systém riadenia kvality podla normy STN EN ISO
9001:2009.Realizácia projektu je v súlade s Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja SR BBSK 2007-2013, prioritná os 2 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu, priorita rozvoja
2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb, opatrenie 2.2.3 Podpora zavádzania nových technológií

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržateľnosť výsledkov zabezpečená rutinnou prevádzkou, ktorá bude
zabezpečovaná vlastnými zamestnancami žiadateľa, pričom administratívne zabezpečenie udržateľnosti bude realizované
samotným majiteľom spoločnosti. Technické zabezpečenie výstupov projektu bude zabezpečené nakupovanou technológiou,
ktorá zabezpečí inováciu dvoch technologických postupov.Finančné zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu a
prevádzky technológie bude zabezpečené z výnosov výrobného procesu (ako to vyplýva z finančnej analýzy) bez ďalších
nárokov na intervenciu po ukončení pomoci. Environmentálna udržateľnosť výstupov projektu bude zabezpečená nižšou
energetickou náročnosťou inovatívnej technológie a zvýšenou účinnosťou filtrovania pri odsávaní odrezkov prostredníctvom
novej technológie.

KaHR-111SP-1201

Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. dnes predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci podnik v regióne strednej Európy, ktorý ponúka
komplexné služby v oblasti výroby vstrekovacích foriem pre presné technické výlisky z plastu a gumy a sériovú výrobu
plastových výliskov. Tieto služby predstavujú úplný proces od poradenstva a konzultácie, cez návrh a konštrukciu, výrobu,
zostavenie a otestovanie produktu. Následne prichádza druhý krok výrobného cyklu a to sériová výroba výliskov, ako
finálneho produktu pre zákazníka spojená so záručným a pozáručným servisom. Technologické vybavenie závodu dnes
neumožňuje žiadateľovi dosahovať požadovanú kvalitu a ani kvantitu vyrábaných produktov. So súčasným stavom
technologického vybavenia nie je firma schopná pokryť dopyt po jej výrobnom programe a tiež dosahovať požadovanú
presnosť svojej produkcie. Preto je nevyhnutné pristúpiť ku inovácii a doplneniu vyspelých technických zariadení vo
výrobnom procese, ktoré by prispeli k spresneniu a zrýchleniu vysoko sofistikovanej výroby, aby bolo možné dosiahnuť cieľ
zvýšenia kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne, so zreteľom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy v celosvetovom merítku, ako
v regióne jej pôsobnosti.

Hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené v žiadosti o NFP vychádzali z prirodzenej potreby určenej samotným
žiadateľom. Ukazovateľ výsledku „Inovované výrobné postupy“ je jasným pomenovaným slabých miest výrobného procesu,
ktoré chce žiadateľ projektom odstrániť. Uskutočnením projektu dôjde ku podstatnej inovácii procesov celého výrobného
cyklu, ktorý má jednoznačnú previazanosť na hodnoty ukazovateľov dopadu – „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej hodnoty“.
Plánované hodnoty tržieb a pridanej hodnoty sú v priamej korelácii na zvýšenú kvalitu a kapacitu výroby, ktorú chceme
dosiahnuť cez inováciu výroby. Stanovené finančné ukazovatele sú reálne a vychádzajú z dlhoročných skúseností a sú
taktiež odrazom už teraz nepokrytého dopytu po našej produkcii. Hodnoty ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných
miest vo výsledku aj dopade sú stanovené na priamej podpore nových miest, ktoré budú nutné pre manažovanie nového
objemu výroby, ktorý chceme dosiahnuť. Samozrejme vo vzťahu na novovytvorené miesta sme brali v úvahu uplatnenie
vytvorenia miest pre mladých občanov vo veku 15-29 rokov, pri dodržaní princípu rovnosti medzi mužmi a ženami a so
zreteľom na znevýhodnené skupiny.

Kritériá na požadované inovatívne technológie boli stanovené v prieskume trhu pre ŽoNFP jasne a budú transformované do
verejnej súťaže podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti. Na základe realizácie
verejného obstarania, vybraní dodávatelia zrealizujú cez záväzné objednávky predaj a inštaláciu jednotlivých technológií v
závode žiadateľa. Po inštalovaní zariadení sa spustí skúšobná prevádzka a dôjde k zaškoleniu pracovníkov podľa
štandardných postupov. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita projektu, až po
regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov. Organizačné
zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú
implementáciu a to skúseností s projektmi podobného zamerania z predošlého obdobia a projektový tím s bohatými
skúsenosťami s implementáciou. Jednotlivé aktivity projektu, ich postupnosť sú racionálne previazaná s hlavnou myšlienkou
žiadosti dosiahnuť stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ESOX spol. s r.o. cez zavedenie
inovatívnych a vyspelých technológií.

Žiadateľ sa rozhodol realizovať predkladaný projektový zámer za pomoci nenávratného finančné príspevku z viacerých
atribútov. V reálnom ponímaní bez získania NFP by musel žiadateľ pristúpiť k realizácii projektového zámeru postupnými
krokmi, alebo zámer realizovať v menšom, neucelenom rozsahu, čo by prinieslo viacero negatív. Zvolený variant projektu v
súčasnosti predstavuje najnovší trend v plastikárskej výrobe. Úspešnosť realizácie myšlienky v zmysle podnikateľského
projektu rozhodujúcou mierou závisí od profesionálnych kvalít jej realizátora. V prípade konateľov firmy ESOX spol. s r.o., ktorí
majú bohaté skúsenosti s vedením súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti výroby
nevnímame priestor pre problémovú implementáciu. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s vlastnou výrobou a s tým
realizovanými investíciami. Projektový zámer má podporu na všetkých oblastných úrovniach, či sa to týka miestnej,
regionálnej alebo vyššieho záujmu Slovenskej republiky dosahovať stupeň vysokej inovatívnosti a podpory cez vyspelé
technológie podnecujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti, ako základného prístupu rozvoja ekonomiky a hospodárskeho
rastu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná inovácia technologického vybavenia závodu. Súčasný zamestnanci prejdú
zaškolením a budú schopní efektívne využívať nové zariadenia. Pri realizácii projektu budú vytvorené pracovné miesta pre
občanov od 15 do 29 rokov. Predstavitelia firmy majú záujem budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom bola aj výstavba
vlastných výrobných priestorov na „zelenej lúke“ so všetkých potrebným logistickým zázemím. Ohrozenia vyplývajúce z
vykonanej SWOT analýzy chceme eliminovať využívaním inovatívnych technológií, vďaka ktorým dosiahneme zvýšenie
efektivity výroby, vyššiu výrobnú kapacitu, kvalitu a rozšírenie portfólia. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej
zásadnej zmene. Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na európskom trhu a vyspelé technológie jej umožnia
skvalitnenie finálnych produktov, zvýšenie produkcie a zároveň zníženie nákladov. Kofinancovanie projektu bude uskutočnené
z vlastných a úverových zdrojov žiadateľa, ale realizáciou projektu nedôjde k neúnosnému úverového zaťaženia závodu. Z
tohto pohľadu realizácia projektu nevytvára žiadne negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.
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Firma Cronson, s.r.o. predstavuje malú firmu zaoberajúcu sa výrobou plastových okien, dverí a podporných konštrukcií so
zvyšujúcimi sa tržbami a silnou základňou zákazníkov v regióne. Jej technologické vybavenie pozostáva hlavne z liniek na
výrobu plastových okien, dverí a doplnkových zariadení. Všetky zariadenia sa vyznačujú vysokým podielom manuálnej
obsluhy, nedovoľujúcej naplnenie kvalitatívneho a kapacitného hľadiska dopytu. Šírka portfólia je nepostačujúca pre čoraz
náročnejšieho zákazníka. Keďže sa nám v obchodnej činnosti darí, požiadavky trhu sú zamerané na netypické výrobky –
atypy, rôzne tvary a materiály, pri skracujúcom čase dodania. Súčasné technické vybavenie nie je postačujúce pre rastúce
nároky trhu. Pre zvyšujúcu sa náročnosť zákazníka je nutná podpora súčasnej výroby dverí a okien z iných profilov,
dovoľujúcich atypovú výrobu s vyššou pridanou hodnotou. Preto vnímame, že je nutné po výstavbe nových výrobných
priestorov, ktoré boli dokončené v tomto roku, pristúpiť ku inovácii vo výrobnom procese, ktoré by prispeli k dosahovaniu cieľa
zvýšenia kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne, a tak dopomohli zvýšiť konkurencieschopnosti v trhovom priestore.

Hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené pri príprave žiadosti o NFP vychádzali z prirodzeného stavu potreby určenej
samotným žiadateľom. Ukazovateľ výsledku „Inovované výrobné postupy“ je jasným pomenovaním slabých miest výrobného
procesu, ktoré chce žiadateľ projektom odstrániť. Uskutočnením projektu dôjde ku podstatnej inovácii výrobných procesov
spoločnosti, ktorá má jednoznačnú previazanosť na hodnoty ukazovateľov dopadu – „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej
hodnoty“. Plánované hodnoty tržieb a pridanej hodnoty sú v priamej korelácii na zvýšenú kvalitu a kapacitu výroby, ktorú
chceme dosiahnuť cez inováciu výrobných postupov. Stanovené finančné ukazovatele sú reálne a vychádzajú z dlhoročných
skúseností a sú taktiež odrazom už teraz nepokrytého dopytu po našich výrobkoch. Hodnoty ukazovateľa „Počet
novovytvorených pracovných miest“ vo výsledku aj v dopade sú stanovené na priamej podpore nových miest, ktoré budú
nutné pre manažovanie nového objemu výroby, ktorý chceme dosiahnuť. Samozrejme vo vzťahu na novovytvorené miesta
sme brali v úvahu uplatnenie vytvorenia miest pre mladých občanov vo veku 15-29 rokov, pri dodržaní princípu rovnosti
príležitostí medzi mužmi a ženami.

Kritériá na požadované inovatívne technológie boli stanovené v prieskume trhu pre ŽoNFP jasne a budú transformované do
verejnej súťaže podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti. Na základe realizácie
verejného obstarania, vybraní dodávatelia zrealizujú cez záväzné objednávky predaj a inštaláciu jednotlivých technológií v
spoločnosti Cronson. Po inštalovaní všetkých zariadení sa spustí skúšobná prevádzka a dôjde k zaškoleniu pracovníkov
podľa štandardných postupov. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita projektu, až po
regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov. Organizačné
zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú
implementáciu a to skúseností s projektmi podobného zamerania z predošlého obdobia a projektový tím s bohatými
skúsenosťami s implementáciou. Jednotlivé aktivity projektu, ich postupnosť sú racionálne previazané s hlavnou myšlienkou
žiadosti dosiahnuť stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Cronson cez zavedenie inovatívnych a
vyspelých technológií.

Žiadateľ sa rozhodol realizovať predkladaný projektový zámer za pomoci nenávratného finančné príspevku z viacerých
atribútov. V reálnom ponímaní bez získania NFP by musel žiadateľ pristúpiť k realizácii projektového zámeru postupnými
krokmi, alebo zámer realizovať v menšom, neucelenom rozsahu, čo by prinieslo viacero negatív. Zvolený variant projektu v
súčasnosti predstavuje najnovší trend výroby okenných a dverných systémov. Úspešnosť realizácie myšlienky v zmysle
podnikateľského projektu rozhodujúcou mierou závisí od profesionálnych kvalít jej realizátora, čo je konateľmi firmy
zabezpečené pre ich bohaté skúsenosti s vedením malého súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v
oblasti výroby. Z týchto dôvodov nevnímame priestor pre problémovú implementáciu projektu. Žiadateľ má dlhoročné
skúsenosti s vlastnou výrobou a s tým realizovanými investíciami. Projektový zámer má podporu na všetkých oblastných
úrovniach, ale aj vyššieho záujmu Slovenskej republiky dosahovať stupeň vysokej inovatívnosti a podpory cez vyspelé
technológie podnecujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti, ako základného prístupu rozvoja ekonomiky a hospodárskeho
rastu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná inovácia technologického vybavenia spoločnosti Cronson. Súčasný a nový
zamestnanci prejdú zaškolením a budú schopní efektívne využívať nové zariadenia. Pri realizácii projektu budú vytvorené
pracovné miesta aj pre občanov od 15 do 29 rokov. Majitelia firmy majú záujem budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom bola
aj výstavba výrobných priestorov so všetkým potrebným logistickým zázemím. Ohrozenia vyplývajúce zvykonanej SWOT
analýzy chceme eliminovať využívaním inovatívnych technológií, vďaka ktorým dosiahneme zvýšenie efektivity výroby, vyššiu
výrobnú kapacitu, kvalitu a rozšírenia portfólia produktov. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej zásadnej zmene.
Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na trhu a vyspelé technológie jej umožnia zvýšenie produkcie, jej komplexnosť a
skvalitnenie finálnych produktov. Kofinancovanie projektu bude uskutočnené z vlastných zdrojov žiadateľa, preto realizáciou
projektu nedôjde k zvýšeniu úverového zaťaženia spoločnosti Cronson. Z tohto pohľadu realizácia projektu nevytvára žiadne
negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.
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Spoločnosť Pivovar Kaltenecker s.r.o. vyvíja svoju hosp.činnosť v Rožňave v Košickom samosprávnom kraji. Región Gemera
je char.vysokou nezamestnanosťou (18,99% k 28.2.2013 – miera nezam. v KSK, 29,67% ku 31.1.2013 – miera
nezamestnanosti v meste Rožňava), nízkou produktivitou práce, nízkou tvorbou HDP na obyv. a nízkou tvorbou pridanej
hodnoty a je jedným z najmenej priemyselne rozvinutých regiónov SR. Mesto Rožňava má 18 586 obyv. (8 867 mužov a 9 719
žien). Vo vek. hranici 15-19 rokov je 1490 obyvateľov z toho 992 mužov a 498 žien. Z uvedených informácií vyplýva vysoká
ponuka pracovnej sily na trhu práce pre projekt spoločnosti. Pivovar Kaltenecker patrí medzi reštauračné minipivovary. Je
malou firmou s 11 zamestnancami, za 8 rokov si vybudovala vedúce postavenie vo výrobe pivných špeciálov na Slovensku.
Rozvoj firmy súvisí aj s rozvojom turistiky na Gemeri - región je jedným z najbohatších na turistické zaujímavosti (nár. parky,
jaskyne, kaštiele, hrady), čo láka turistov a zároveň finálnych spotrebiteľov piva. Pivovar vlastní výr. priestory v Rožňave, kde
má vybudovanú technologickú linku na výrobu piva s výrobnou kapacitou 15 000 hl ročne.

Projekt pozostáva z nákupu, montáže a uvedenia do prevádzky inovatívnych výr. a plniacich technolog. jednotiek a celkov.
Po zvýšení výr. a plniacej kapacity pivovaru Kaltenecker sa bude okrem tradičnej ponuky môcť vyrábať na novej výrobnej
linke aj nový sortiment piva, predovšetkým veľmi žiadané a populárne nízkoalkoholické pivné mixy typu Radler s obsahom
alkoholu cca 2% obj., ako aj nealkoholické pivá s obsahom alkoholu do 0,5% obj. určené pre motoristov. Produkcia v ročnej
kapacite do 40 000 hl bude balená ako finálny produkt do spotrebiteľského balenia. Projekt prispeje k rozšíreniu objemu a
efektivity výroby o minimálne 100 % oproti súč. stavu kapacity a taktiež k nárastu zamestnanosti vo firme o minimálne 10
nových prac. miest, z toho min. 5 z radov mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov. Prac. miesta vzniknú na úseku
výroby a obchodu. Novovytvorené prac. miesta budú obsadené 6 mužmi a 4 ženami, 2 osobami zo skupiny znevýhod. osôb
na trhu práce a 1 MRK. Dopadom projektu bude zvýšenie tržieb na 4 425 606 € a PH na 2 088 742 € v roku 2019. Kľúčovým
trhom naďalej zostane Slovensko, kde sa pivovar chce stať dlhodobo lídrom vo výrobe a predaji hlavne špeciálnych druhov
piva.

Projekt má 1 hlavnú aktivitu - Aktivita 1 - Obstaranie inovatívnych technológií. Zariadenia tvoria spoločne 1 logický celok: LC1
- Zvýšenie výrobnej a plniacej kapacity pivovaru Kaltenecker v Rožňave. V rámci projektu bude obstarané: - výrobná časť
technológie výroby piva- technológia na plnenie a balenie fliašPo zvýšení výrob. a plniacej kapacity pivovaru Kaltenecker sa
bude okrem tradičnej ponuky môcť vyrábať na novej výrob. linke aj nový sortiment piva. Projekt prispeje k rozšíreniu objemu a
efektivity výroby o minimálne 100 % oproti súčasnému stavu kapacity a taktiež k nárastu zamestnanosti vo firme.
Predkladaný projekt reaguje na situáciu na trhu, kde inovovaním výrobných postupov spoločnosť vyrieši technologicky slabé
miesta vo výrobe piva a rozšírením kapacity pokryje narastajúci dopyt po pivných špeciáloch zo strany zákazníkov. Pri
implementácii projektu bude spoločnosť na základe dobrých skúseností z minulosti spolupracovať s externou firmou.
Riadenie projektu bude zabezpečené kombináciou interných kapacít žiadateľa a externej firmy a má za cieľ zabezpečiť
efektívnu a bezproblémovú realizáciu projektu. Časový harmonogram realizácie projektu je 10/2013 - 12/2014.

Ďalším cieľom je výrazný rozvoj exportných aktivít a expanzia špec.pív aj na konkurenčné trhy (ČR, Maď). Projekt výrazne Po ukončení realizácie projektu plánuje spoločnosť ďalšie rozširovanie a modernizáciu technolog. procesov výroby, a to
prispeje k rozšíreniu export. trh. potenciálu aj do iných krajín Európy a sveta. Okrem toho je cieľom prienik na nové vzdialené spočíva hlavne z modernizácie výrobných procesov na varni zo súčasného poloautomatického postupu na p
trhy, ako je Japonsko, Južná Kórea, Čína a USA. Z tohto dôvodu plánuje firma postupne a cieľavedome realizovať širokú
prezentačnú a market. kampaň s cieľom posilňovania väzieb so súčasnými zákazníkmi, ako aj akvizície nových klientov.
Súčasťou tejto kampane je aj účasť na významných nápojárskych a gastronomických veľtrhoch, workshopoch a priamych
prezentáciách spoločnosti pivovar Kaltenecker ako na SR, tak aj v zahraničí. Firma má zriadenú tzv. podnikovú predajňu vo
výr. areáli a rozvíja nové možnosti predaja, čo taktiež prinesie nárast tržieb. Nové predajné miesto otvorila aktuálne v
Prešove, kde v príjemnom prostredí špecializovanej pivotéky majú zákazníci možnosť zakúpiť si resp. degustovať fľašové
pivá zo produkcie pivovaru Kaltenecker.Projekt je plne v súlade s nár., reg. a miestnymi strateg. dokumentami.Budú prijatí 10
pracovníci pričom budú 5 vo veku 15-29 rokov, 1 Róm a 2 znevýhodnení. V rozdelení na mužov a ženy 6 M a 4 Ž.
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INFINITY Investment, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na druhotné spracovanie
hutníckych výrobkov v spoločnosti INFINITY Investment, s.r.o.

Nákup inovatívneho technologického vybavenia do
tradičného slovenského pivovaru

Banskobystrický pivovar, a.s.

Artweger, spol. s r.o.

Nákup inovatívnej technológie za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s r.o.

Knudsen Plast s.r.o.

PLASTEX, spol. s r. o.

LPH Vranov n/T, s.r.o.

CIMBAĽÁK s.r.o.

ANAJ SLOVAKIA s.r.o.

ZASTROVA, a.s.

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Nové technológie = otvorené brány k inováciám

Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti
Plastex spol. s r.o.

Autonómne liace linky a technologické celky s integrovanou
kontrolou kvality pre zákazkovú produkciu

Zavedenia inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti
CIMBAĽÁK s.r.o.

Inovácia technologického a technického zariadenia v ANAJ
SLOVAKIA s.r.o.

Inovácia strojového parku a manipulačných zariadení v
spoločnosti ZASTROVA, a.s.

Zavedenie technológie na úpravu, triedenie a homogenizáciu
plastov v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
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1 490 000,00
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90 441,60

3 335 712,00

722 140,00

1 076 666,21

1 368 317,00

1 060 000,00
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Spoločnosť INFINITY Investment, s.r.o., bola založená 14.06. 2007, zakladateľskou zmluvou Ing. Tomášom Pilátom, ktorý je
jediným majiteľom spoločnosti a zároveň aj jej konateľom. Spoločnosť má sídlo v meste Zvolen, ktoré je jedným z okresných
miest v BBSK. V okrese Zvolen je miera nezamestnanosti na úrovni cca. 11 % až 12%. Spoločnosť pôsobí ako obchodná
firma s hutným materiálom. Zameriava sa na predaj širokého sortimentu hutníckych výrobkov -- plechov, rúr, profilov a
betonárskej ocele. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva dvoch ľudí, z toho jednu ženu. Spoločnosť pociťuje silný
konkurenčný tlak ostatných predajcov hutníckych materiálov, avšak na druhej strane je v súčasnosti na Slovensku znateľný
rast strojárskej výroby. V odvetví sa darí najmä podnikom, ktoré sa zameriavajú na výrobu zváraných konštrukcií. Vedenie
spoločnosti chce preto využiť túto trhovú príležitosť a popri tradičnej obchodnej činnosti chce začať aj výrobnú činnosť -výrobu výpalkov, pálením na vysokomoderných páliacich CNC strojoch. Vypálené výpalky potom predstavujú polotovary pre
výrobu zváraných konštrukcií. Touto činnosťou by poskytovala kooperácie a subdodávky iným strojárskych odberateľom v
regióne BBSK.

Realizáciou projektu spoločnosť INFINITY Investment doplní 5 nových technológií, Priebežný tryskací box, Žeriav nad tento
box, CNC rezacie centrum na rezanie plameňom, 3D CNC laserové rezacie centrum, schopné páliť aj úkosy hrán výpalkov a
Žeriav nad tieto CNC rezacie centrá. Nové technológie umožnia výrobu nových výrobkov–výpalkov. Zavedenie nových
technológií napomôže rastu tržieb spoločnosti, rastu pridanej hodnoty, inovuje 5 výrobných postupov a následne umožní
vytvoriť 9 nových pracovných miest, z toho 2 miesta pre ženy, 3 miesta pre občanov vo veku 15 – 29 rokov a 1 miesto cielene
pre občana z MRK. Rizikom projektu môže byť väčší, ako plánovaný rast cien materiálových vstupov, čo je riešené
alternatívnymi dodávateľmi, vyžadovaním množstevných zliav a iných obchodných výhod na základe už odobraných objemov
materiálu a budúcich možných odberov. Rizikom je aj nepriaznivý vývoj tržieb. Treba vyvinúť maximálne úsilie aby bol
udržaný súčasný objem tržieb z obchodnej činnosti, hlavný odberatelia hutných materiálov, získať a udržať nových
odberateľov výpalkov a využiť všetky marketingové predajné možnosti ako sú množstevné zľavy, reklama, účasť na
výstavách, prípadne iná propagácia.

Projekt počíta s dodávkou a inštaláciou technológií, ktorú realizujú dodávateľské firmy. Hodnotenie dodržania prác v rámci
časového harmonogramu a ich kvality bude vykonávané konateľom spoločnosti. Stanový sa termín ukončenia dodávky
technológií, ktorého dodržanie bude prísne vyžadované. Konateľ spoločnosti má skúsenosti s nákupom a zavádzaním nových
technológií, čo je popísané v bode 5.1. Profil žiadateľa, Opis Projektu. Projekt pozostáva z jednej aktivity:Aktivita č. 1 –
Dodávka a inštalácia nových, inovatívnych technológií.Technológie boli vybrané tak aby zaručovali čo najvyššiu kvalitu
budúcej produkcie výpalkov a napomáhali tak dosahovaniu hlavného cieľa projektu-udržanie a zvyšovanie
konkurencieschopnosti spoločnosti. Samotná realizácia aktivity pozostáva z objednania zariadení, ich dodania a inštalácie,
vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu. Čas potrebný na realizáciu tejto aktivity je odhadovaný na obdobie mesiacov
marec 2014 až február 2015, čo je primerané, nakoľko výrobcovia týchto technológií nemajú tieto na sklade, technológie sa
vyrábajú presne na objednávku podľa požiadaviek odberateľa, takže nie je možné ich dodať a nainštalovať v kratšom termíne.

Prieskumom trhu boli získané cenové ponuky na predmetné technológie. Objem finančných prostriedkov na projekt bol
zistený v sume 2 824 610,- € bez DPH, čo je finančne veľmi náročné. Uvedenú investíciu je spoločnosť schopná zrealizovať z
Vlastných zdrojov, avšak len za predpokladu získania Nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia 1.1, inak sa
finančne vyčerpá. Konateľ spoločnosti uvažuje s pomocou 1 412 305,- € bez DPH, čo predstavuje intenzitu pomoci 50 %
celkových oprávnených výdavkov. Konateľ spoločnosti má skúsenosti s nákupom nových technológií, čo je popísané v bode
5.1. Profil žiadateľa, Opisu Projektu. Realizácia projektu pomôže znižovaniu hlavných disparít BBSK v sociálno-spoločenskej
infraštruktúre-vytvorením nových pracovných miest, službách-zvyšovaním konkurencieschopnosti MSP a v priemysleznižovaním inovačného a technologického zaostávania priemyslu. Projekt podporí socioekonomický rozvoj mesta a okresu
Zvolen, deviatimi novovytvorenými pracovnými miestami, zvyšovaním príjmov a pridanej hodnoty MSP, vďaka podpore
konkurencieschopnosti MSP, a jeho úspešná realizácia sa podieľa na tvorbe mesta Zvolen, ktoré je centrom obchodu,
cestovného ruchu a priemyslu.

Po realizácii projektu bude ďalšia činnosť spoločnosti, financovaná z vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti,
aj vďaka zavedeniu novej výrobnej činnosti s vysokokvalitnou produkciou. Z výsledkov tabuľky č.5-Miera výnosovosti, Príloha
č.5 ŽoNFP - Finančná analýza, vidieť, že nový Priebežný tryskací box, CNC plameňové rezacie centrum, 3D CNC laserové
rezacie centrum a Žeriavy, budú produkovať dostatočné zdroje aby boli schopné ďalšej činnosti v nasledujúcich rokoch,
vykazovali návratnosť vložených prostriedkov, s dostatočnou mierou výnosovosti. Hodnotenie efektívnosti ukazovateľov
CASH FLOW za výrobnú činnosť potvrdzuje, že projekt je životaschopný, a dosahované hodnoty CASH FLOW, môžu
predstavovať zdroj finančných prostriedkov pre ďalšiu investičnú činnosť spoločnosti v budúcnosti.Finančno - ekonomické
vyhodnotenie projektu za výrobnú činnosť:Ukazovateľ :Vypočítaná hodnotaČistá súčasná hodnota > 0: 1 022,94 tis. €Miera
výnosovosti > 1 (100%): 135,86%Aktivity projektu sa ukončia spolu s ukončením projektu okrem účelu, na ktorý bol celý
projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity spoločnosti budú zdrojom jej ďalšieho samofinancovania.
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Spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s. je výrobcom výnimočného slovenského piva značky Urpiner, vyznačujúceho
saoriginálnou chuťou a vyrábaného podľa tradičných receptúr. Výrobné linky, ktoré boli v pivovare osadené v čase
jehospustenia do prevádzky, t.j. v roku 1971, sú využívané podnes. Pôvodné strojnotechnologické zariadenia
bolidimenzované na kapacitu 300 tis. hl/rok. Súčasná produkcia je 80 tis. hl, čo je cca 27 %. Prevádzkované zariadenia
sútechnologicky zastaralé a na súčasnú produkciu predimenzované. Mnohé z nich sú v havarijnom stave.Základné zariadenia
a komponenty plniacej linky, ktoré nevyhovovali z hygienického hľadiska resp. sa vyznačovalivysokou poruchovosťou boli
nahradené repasovaným vybavením v priebehu roka 2007 a 2008. Vždy šlo o výmenučiastkových zariadení s cieľom
eliminácie výpadku výroby.

Predkladaný projekt je pre našu spoločnosť kľúčovým z hľadiska zvýšenia efektívnosti výroby, znižovania
energetickejnáročnosti výroby, zabezpečovania prevádzkových úspor a zvyšovania kvality výrobkov. Práve cesta úspor vo
výrobenám z dlhodobého hľadiska umožní udržať si a posilniť postavenie na trhu producentov pív. Realizácia projektu
vyplývaa je v súlade nielen s kľúčovými strategickými koncepciami a plánmi na úrovni národného hospodárstva a potrieb
TURSR, ale so stratégiou rozvoja Banskobystrického pivovaru ako podnikateľského subjektu.Očakávaný stav dosiahneme
obstaraním technologií:1. Zariadenie na kontrolu druhu, čistoty a úplnosti fliaš pred plnením2. Zariadenie na
paletizáciu/depaletizáciu3. Umývačka prepraviek4. Zariadenie na plnenie fliaš5. Linka na plnenie plechoviek

Projekt bude realizovaný v termíne 01/2014-12/2015 formou projektového riadenia s definovanovanými cieľmi,
zdrojmi.Riadenie a kontrolu bude zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu
budezabezpečovať zodpovedný pracovník žiadateľa.Realizáciu hlavných aktivít (dodanie) bude realizovať na
základeverejného obstarávania dodávateľ technológie. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie
akoobjednávka na dodávku tovarov resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a
inštaláciazariadení, skúšobná prevádzka a pod. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie
akoobjednávka na dodávku tovarov resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a
inštaláciazariadení, skúšobná prevádzka a pod.

Viac ako 90 percent slovenského trhu s pivom ovládajú veľké nadnárodné pivné giganty, ktoré sa v posledných
rokochvýraznou mierou pričinili o likvidáciu slovenského nezávislého pivovarníctva. Deväť z desiatich slovenských pív má
pretorukopis pochádzajúci z Holandska či dokonca z Južnej Afriky. Ak budú neustále „vymierať“ malé nezávislé
pivovary,ktorých zostalo na Slovensku veľmi málo, Slováci čoskoro prídu o možnosť vychutnať si slovenské pivo tradičnej
horkejchuti, varené klasickým spôsobom. Ako prvý sa postavil na obranu slovenských konzumentov malý nezávislý pivovar Banskobystrický pivovar so svojim výnimočným pivom URPINER. O kvalite jeho piva značí, že v 2012 získal najvýznamnejšie
ocenenie vo svojej histórii: striebornú pivnú hviezdu na najväčšom degustačnom mítingu v Európe- vkonkurencii 1366 pív z
viac ako 40-tich krajín z celého sveta – čo sa považuje za najväčší úspech v histórii slovenskéhopivovarníctva. Pre udržanie,
resp. zvýšenie konkurencie schopnosti podniku a zeefektívnenie výroby je však nevyhnutnézavedenie moderných technológii.

V Banskobystrickom pivovare sa pivo varí klasickým spôsobom bez použitia urýchľovačov kvasného procesu na
základepôvodných originálnych receptúr. Táto metóda korešponduje so súčasnými trendmi, kedy návrat k
pôvodnýmoriginálnym metódam a klasickým spôsobom výroby zaznamenáva celosvetový rozmach. Hlavným zámerom
pivovaru jetak zvyšovanie produkcie, ktoré chceme zabezpečiť neustálym rozširovaním obchodnej siete, budovaním
sietezmluvných výčapov a reštauračných zariadení a expanziou firmy. Investície do technológii zvyšujúkonkurenciuschopnosť
podniku a rozšírenie výroby s čím je spätá potreba vyššieho počtu pracovníkov ako obsluhyobstaraných zariadení a pokrytie
zvýšenej kapacity výroby, čím bude udržaný výsledok projektu vytvorenie 12pracovných miest. Finančná analýza ukazuje v
miere výnosovosti kladný výsledok 119,33%. Celkové investície budú vovýške 2 980 000 EUR bez DPH.
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Spoločnosť Artweger, spol. s r.o. bola založená v roku 1995. Je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti Artweger, GmbH
& Co. Jej hlavné produktové portfólio predstavuje výrobu bytových doplnkov – konkrétne ide o sušiče bielizne a dielce z
plastov a kovov. Produkcia spoločnosti sa vyrába vo viacerých veľkostiach a rozmeroch – v požadovanej kvalite a jej
prispôsobenej cene. Základnou filozofiou výroby sušiakov je úspora energií a z toho vyplývajúca ochrana životného prostredia
– klasické sušenie, nie sušenie v sušičkách. Výrobky pozostávajú z oceľových drôtov a rúrok, do ktorých sa zapracovávajú
hliníkové a plastové komponenty.V súčasnosti spoločnosť uskutočňuje svoju produkciu na výrobných zariadeniach, ktoré je
potrebné inovovať. Vzhľadom na potrebu zvyšovania odbytových miest je potrebné rozšírenie strojného zariadenia o novú
inovatívnu technológiu. Na jej základe vznikne nová výrobná linka. Spoločnosť sídli v Prešovskom samosprávnom kraji, v
blízkosti krajského mesta s dobre vybudovanou infraštruktúrou a dostupnými odberateľsko-dodávateľskými kanálmi.

V súčasnosti pociťujeme čoraz viac sa zvyšujúcu konkurenciu, či už v regióne alebo na zahraničných trhoch. Aj tento dôvod
je motiváciou pre našu spoločnosť v nákupe inovatívnych zariadení a zvyšovaniu výrobnej činnosti. Po ukončení realizácie
aktivít projektu očakávame nárast produkcie a tým pádom zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti. Výrobky
získajú novú kvalitu a ergonómiu tvarov. Dnešné rýchlo napredujúce trhy si vyžadujú neustále inovácie vo výrobe. Tieto
inovácie zvýšia odbyt našej produkcie.V neposlednom rade chceme znížiť negatívne dopady na životné prostredie vo
viacerých ohľadoch. Inovatívne technológie znižujú potrebu elektrickej energie. Z nižšieho materiálového základu dokážu
vyprodukovať väčšiu výrobnú produkciu. Znižujú potrebu náhradných dielov a znižujú produkciu nepodarkov.Ďalším
výsledkom projektu po jeho ukončení bude zvýšenie produktivity práce a odstránenie náročnej neefektívnej práce. Týmto
spôsobom dosiahneme úsporu času a výrobné kapacity sa tak budú môcť využívať na 100% aj pri nižších osobných
nákladoch. Nová technológia vytvorí nové pracovné miesta, ktoré zvýšia zamestnanosť v regióne a aj na území SR.

Realizácia projektu pozostáva z nákupu inovatívnej technológie. Tá je zložená zo strojných zariadení – technológie
vstrekolisu s príslušenstvom, chladiacej jednotky, montážnej linky pre nový produkt a vstrekolisovacích foriem. Táto vysoko
moderná technológia umožní zavedenie nových výrobných postupov v spoločnosti, na ktoré bude nadväzovať zavedenie
výrobného programu. Výsledkom tejto činnosti bude nové produktové portfólio.Prvou fázou realizácie projektu bude
uskutočnenie verejného obstarávania. Jeho výsledkom bude výber najvhodnejšieho dodávateľa, ktorý poskytne spoločnosti
zariadenie v najlepšej kombinácii cena/kvalita/výkon. Následným procesom bude podpis odberateľsko-dodávateľskej zmluvy,
v ktorej budú zahrnuté všetky podmienky dodávky technológie.Po nákupe technológie dôjde k inštalácii zariadení a jeho
prepojeniu k existujúcej výrobnej linke. Takto nastavený výrobný proces umožní zvyšovanie efektivity práce a zvýšenie
samotnej produkcie v kvalitatívnom aj kvantitatívnom vyjadrení. Počas doby realizácie projektu budeme vynakladať čo
najvyššiu snahu pri implementácii investičných vstupov do výroby. Predpokladaným výsledkom bude čo najvyššie využívanie
výrobných kapacít.

Vzhľadom na fakt, že spoločnosť Artweger, spol. s r.o. pôsobí na domácom trhu už takmer 20 rokov, disponuje dostatočnou
odbornou pracovnou silou a uspokojivou infraštruktúrou. Previazanosť na našu materskú spoločnosť nám umožňuje
jednoduchší prienik na zahraničné trhy. V otázkach zvyšovania konkurencieschopnosti našej spoločnosti máme jasne
zadefinovanú koncepciu, ktorú z roka na rok zdokonaľujeme. Výsledkom je neustály rast produkcie a pridanej hodnoty.
Napriek týmto faktom si uvedomujeme nutnosť neustáleho napredovania a podpory inovatívnych myšlienok.Naša spoločnosť
disponuje okrem iného aj skúsenosťami s realizáciou viacerých projektov týkajúcich sa nielen technológií, ale aj investícií do
budov a taktiež investícií do kvalifikačných zručností nášho odborného personálu.Kvalifikačná zručnosť našich ľudských
zdrojov je ďalšou konkurenčnou výhodou a dôležitým faktorom pri realizácii nášho projektu, ale aj pri bežnej výrobnej činnosti
našej spoločnosti.Nemenej podstatným faktom, ktorý deklaruje vhodnosť realizácie projektu je kvalita našej produkcie a naša
snaha o neustále zlepšovanie sa v obore výroby bytových doplnkov.

Výsledky projektu budú v prvom rade smerovať do zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Na základe novej
technológie môžeme vytvárať úplne novú produkciu, ktorá bude modernejšia a ponúkne nové dizajnové riešenia. Tým pádom
zabezpečíme dostatočný odbyt našej produkcie. Finančné výstupy použijeme do ďalších hmotných a nehmotných investícií.
Vzhľadom na to, že projekt je zameraný aj na vznik nových pracovných miest, jeho výsledkom bude zvyšovanie
zamestnanosti v regióne.Na našu výrobnú činnosť sú naviazané dodávateľské spoločnosti, ktoré nám poskytujú vstupné
komodity do našej výroby. Prostredníctvom zvyšovania produkcie našej spoločnosti sa z našej strany zvýši dopyt po týchto
vstupoch. Jedným z výsledkov projektu tak bude nárast celkovej ekonomickej úrovne regiónu. Priaznivé multiplikačné efekty
sa prejavia vo všetkých stránkach ekonomického rastu. Svojou zvýšenou aktivitou budeme v neposlednom rade nútiť
konkurenciu k zvyšovaniu obrátok na trhoch s výrobou bytových doplnkov. Celé odvetvie tak získa úplne nový impulz.
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Podnikateľské prostredie je v Prešovskom kraji ovplyvňované polohou v najmenej rozvinutom regióne SR, ktorý dlhodobo
obsadzuje posledné priečky ek. ukazovateľov. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnoty v okrese Vranov n/Topľou
24,59% k 31.01.2013. Knudsen Plast s.r.o. je významným dodávateľom plastových výliskov pre výrobcov zdravotníckych
produktov. V súčasnosti má zazmluvnenú zákazku na 5 rokov pre hlavného odberateľaConvatec Unomedical. Výrobu výliskov
pre ňho realizuje prostredníctvom zastaraných technológií pred koncom životnosti, ktoré sú vo vlastníctve tohto klienta. Ak
chce vyrábať (a udržať pracovné miesta) aj o 5 rokov, musí si zabezpečiť nové vlastné stroje. Žiadateľ má aj vlastné
technológie, no veľká časť výroby prebieha na zastaraných technológiách, ktorých je viac. Bez vlastných zariadení žiadateľ
nebude môcť pokračovať vo svojej hlavnej výrobnej línii.Zo SWOT analýzy jednoznačne vyplýva prevládanie silných stránok
realizácie projektu(zazmluvnené zákazky, zavedený systém manažérstva,stabilná sieť odberateľov) nad slabými stránkami
(nevyhnutnosť doplniť technologický park o kompletnú vlastnú linku na výrobu výliskov využívaných v zdravotníctve).

Novými technológiami dôjde k inovácii 1 procesu, čím žiadateľ zníži náklady na prevádzku a skráti sa čas výroby 1 výrobku o
15%, nové vstrekovacie lisy budú zväčša plne elektrické a nahradia zastarané hydraulické lisy s veľkou spotrebou energie. S
rastom objemu výroby vznikne potreba prijať 3 mladých ľudí (žien), ktorí budú manipulovať s finálnymi výrobkami a odoberať
ich z technológií, takže kúpou technológií sa ukazovatele určite naplnia. Riziká realizácie projektu: zlyhanie koordinácie
projektových prác, problémy s tvorbou 3 miest - s obsadením miest vhodnými kandidátmi, nesplnenie časového
harmonogramu, zvýšenie nákladov počas realizácie projektu. Predchádzanie rizík: dobrá komunikácia členov tímu, dostatok
uchádzačov na úrade práce, správny časový harmonogram, zazmluvnený rozpočet. Zvýšená podnikateľská aktivita žiadateľa
vyvolá potrebu vytvorenia miest aj u odberateľov žiadateľa – z dôvodu zintenzívnenia výroby. To môže byť impulzom pre tieto
spoločnosti tiež sa zapojiť do realizácie projektu zakúpenia nových technológií. Podnik s rastom konkurencieschopnosti
zabezpečí svojim zamestnancom sociálnu istotu a posilní sa udržateľnosť všetkých u ňho vytvorených pracovných miest.

Požadované inovácie vo výrobe vyplývajú najmä zo získaných zákaziek na nasledujúcich 5 rokov. Na základe toho boli
zadefinované nevyhnutné technológie. Hlavná aktivita: HA 01 Technologická linka na výrobu plastových výliskov (11/201307/2014).Technológie na výrobu plastových výliskov pre zdravotníctvo budú tvoriť 1 technologickú linku. Linka je tvorená z 5
sústav (sústavy č, 1,2 a 5 budú zakúpené po 2x), pričom každá sústava je tvorená 6 zariadeniami, ktoré na seba nadväzujú v
rámci 1 výrobného procesu. Trvanie aktivity bolo zvolené vzľadom na dodaciu lehotu technológií, inštaláciu, spustenie do
prevázky, zaradenie do majetku, úhradu záväzkov dodávateľom, zaškolenie zamestnancov a tvorbu 2miest. Podporné
aktivity:Publicita a informovanosť a Riadenie projektu - realizačný tím (koordinátor/finan. manažér, technickí manažéri a
technický koordinátor) zabezpečí plnenie hlavných aktivít projektu aj Publicitu a informovanosť. Previazanosť realizácie
hlavnej aktivity a dosiahnutia výsledkov: nákupom nových technológií dôjde k zavedeniu inovácii, znížia sa prevádz. náklady
a čas výroby 1 výrobku, porastie objem výroby a vznikne potreba prijať nových ľudí na manipuláciu s finálnymi výrobkami

Bez NFP by žiadateľ nebol schopný zabezpečiť financovanie definovaných investícii v plnej výške a v stanovenom termíne,
nakoľko by šlo o vysokú nárazovú investíciu, na ktorú by sa musel finančne pripravovať niekoľko rokov. Nezrealizovanie
projektu by mohlo spôsobiť postupnú stagnáciu spoločnosti. Bez inovácie výroby spoločnosť nebude môcť vstúpiť na nové
trhy.Žiadateľ chce zvýšiť konkurenciesch. a byť naďalej stabilným zamestnávateľom v regióne.Zákazka, ktorá predstavuje
90% odbytu žiadateľa, je zazmluvnená na ďalších 5 rokov, počas ktorých žiadateľ bude využívať technológie vo vlastníctve
klienta – potom ich životnosť skončí.Keď chce žiadateľ pokračovať vo svojej činnosti a byť i naďalej stabilným
zamestnávateľom, musí si už teraz zabezpečiť vlastnú technologickú linku na výrobu svojej hlavnej produktovej línie. Projekt
prispieva k napĺňaniu cieľov:Stratégie rozvoja mesta V n/T do roku 2015, PHSR PSK 2008-2015, Európa 2020, Horizon 2020,
NPR SR 2011 – 2014, IS SR 2007-2013, NSRR SR 2007 – 2013, Stratégia rozvoja regiónu Slovensko – Východ, HP TUR a
RP. Za posl. 3 roky investoval do rekonštrukcie haly a nákupov technológií, HW a SW, tiež do jazykovej výučby,ako aj
rôznych školení

Po ukončení financovania z NFP budú prevádzkové náklady na údržbu a prevádzku technológií kryté z vl. zdrojov – z tržieb
za nové výrobky. Zvýšené tržby tiež pokryjú náklady na mzdy nových zamestnancov a návratnosť vstupnej investície.
Žiadateľ očakáva finan. udržateľnosť projektu na základe prieskumu záujmu o jeho výrobky. Manipulácia s technológiami
bude na odbornej úrovni, aby eliminoval riziko ich poškodenia. Spoločnosť vylučuje aj možnosť znehodnotenia technológií
používaním nevhodných materiálov. Dodržiavaním ISO noriem je zabezpečená tech. udržateľnosť projektu. Údržbu a opravu
technológií zastrešia tech. pracovníci. Za najrizikovejšie vstupy do FA žiadateľ považuje náklady na nákup technológií z
úverových zdrojov. Projekt podľa FA vytvára dostatočný cash flow v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, čím je
zabezpečená finan. udržateľnosť investície a podniku tak nehrozia problémy s likviditou. Podnik je súčasnosti v dobrej finan.
kondícií, o čom svedčia hodnoty Indexu bonity. Ohrozenia: nízka podpora inovácií zo strany štátu, sťahovanie obyvateľov z
regionu, konkurenčný tlak, nezáujem investorov o región. Opatrenia: inovácie, rast konkurenciesch., tvorba miest, znižovanie
cien.
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Spoločnosť Plastex spol. s r.o. vznikla v roku 1993. Od svojho vzniku sa orientuje na výrobu a dodávky flexotlačových foriem.
Spoločnosť rozšírila portfólio služieb aj o dodávky lepiacich pások, etikiet, poradenských služieb a graf. dizajnu. Spoločnosť v
roku 2001 zakúpila prvé CTP zariadenie a zúčastnila sa prvý krát súťaže Grand Pryx Cyrel, v ktorej obsadila medailové
umiestnenie. Spoločnosť sa od počiatku orientovala na slovenský trh, dodávala flexotlačové formy na ďalšie spracovanie
slovenským odberateľom. S potrebou posilnenia svojho postavenia na trhu a získania finančnej istoty hľadala spoločnosť
obchodné príležitosti v zahraničí. Spoločnosť figuruje dnes ako dôležitý dodávateľ stočkov pre Maďarsko, Česko a v Poľsko.
Ako najväčšieho odberateľa stočkov má spoločnosť Plastex slovenskú firmu Aluprint Vrútky, zo zahraničných sú to maďarská
Harsona či Laszlopak alebo český Vepak, A- studio Group, či Czech Plastic. V rámci posilnenia obchodných aktivít v Poľsku a
logistiky, má spoločnosť vybudovanú obchodnú kanceláriu v Poprade, kde rieši objednávky a logistiku smerom do Poľska. V
súčasnosti vzniká potreba rozšíriť výrobnú kapacitu a schopnosť dodávať expresne rýchlo.

Po ukončení projektových aktivít, uvedením novej technológie do výroby a s obsadením pracovného miesta na pozícii
operator výroby plánuje spoločnosť rozšíriť výrobu stočkov a rozšíriť doplnkové služby. Jedná sa o výrobu kníhtlačových
stočkov a výrobu špeciálnych vrecák na balenie kávy. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je presadiť sa na rakúskom trhu,
kde by spoločnosť chcela získať nové obchodné príležitosti a spolupracovať s novými odberateľmi. V súčasnosti je na
rakúskom trhu v oblasti distribúcie stočkov tendencia uprednostňovať dodávateľov vlastných a vlastnú produkciu. Spoločnosť
Plastex spol. s r.o. chce zvyšovať svoju kvalitu výroby aj za pomoci modernizácie zariadení a osloviť svojou kvalitou nových
obchodných partnerov. Spoločnosť Plastex spol. s r.o.v rámci tohto projektu plánuje vytvoriť jedno pracovné miesto operátora výroby pre nové technologické zariadenie. Po naplnení výrobných a obchodných predpokladov v rámci tohto
projektu, zamýšľa vytvorenie nových pracovných miest a posilnenie personálu na takých pozíciach, ktoré v rámci
očakávaných predpokladov budú zvýšenou produkciou vyťaženejšie a tak chce rovnomerne rozložiť pracovné zaťaženie
svojich zamestnancov.

Realizácia projektu bude v samotnej réžií spoločnosťi Plastex spol. s r.o. Spoločnosť disponuje dostatočne kvalifikovanými
zamestnancami, technickým vybavením pre administratívne zabezpečenie projektu a skúsenosťami s realizáciou projektu z
fondov EÚ. Obstarávanie technológie sa bude realizovať formou verejného obstarávania, ktoré prebehne v súlade so
zákonom o Verejnom obstarávaní. Spoločnosť pristúpi k výberovému konaniu na pozíciu operátora výroby stočkov. Na
základe VO a po ukončení rokovaní s vysúťaženou dodávateľskou spoločnosťou a uzatvorenia z toho vyplývajúcich zmlúv,
dodávateľ predmetné technologické zariadenie dodá, inštaluje a odskúša, teda uvedie do prevádzkového stavu v priestoroch
spoločnosti Plastex spol. s r.o. Vytvorenie pracovného miesta a zaškolenie zamestnanca je naplánované ako samostatná
aktivita v období od 12/2013 - 03/2014. Ideálny stav by bol, ak by v čase inštalácie zariadenia dodávateľom technológie bol
zamestnanec prijatý na pracovné miesto. Zodpovedný pracovník dodávateľa by inštruoval priamo nového zamestnanca pre
prácu a obsluhu nového zariadenia. Zaškolovanie zamestnanca a skúšobná prevádzka by prebiehali súčasne s následným
spustením výroby.

Spoločnosť Plastex spol. s r.o. považujeme za oprávneného žiadateľa. Spoločnosť disponuje dostatočným rezervným
kapitálom a v neposlednom rade má vybudované obchodné styky, ktoré spoločnosti zaručujú stále objednávky a stály kapitál.
Spoločnosť v súčasnosti potrebuje rozšíriť výrobu a uspokojiť dopyt súčasného trhu po svojich produktoch. Spoločnosť
vykazuje veľmi dobrú bonitu, napokon údaje z účtovnej uzávierky a finančnej analýzy to iba potvrdzujú. Spoločnosť novou
technológiou pokryje potrebné výrobné množstvá, zvýši svoj obrat a tržby za výrobky. Novou technológiou je predpoklad do
budúcnosti tento zisk ešte zvyšovať. Z pohľadu udržateľnosti hodnotíme tento projekt ako veľmi schopný a finančne dlhodobo
ziskový. Dôležitým prínosom pre realizovanie tohto projektu je možnosť zvýšiť svoju produkciu pomocou novej technológie
cca o 15 % a súčasne zvýšiť hospodársky rast spoločnosti, pretože spoločnosť na to, aby si mohla dovoliť 100 %
financovanie tejto investície z vlastných zdrojov, nedisponuje potrebným kapitálom. Má však potenciál štátnu pomoc využiť
pre efektívne zhodnotenie tejto investície v podobe zvýšenia produkcie a nárastu tržieb.

Spoločnosť Plastex spol. s r.o. novým technologickým zariadením uvedením do výroby zvýši nárast produkcie cca o 15 %.
Očakávané percento zvýšenia nárastu tržieb sa odhaduje v rozmedzí 15 - 20 %. Spoločnosť pomocou inovatívnej technológie
chce posilniť svoje súčasné postavenie na domácom i zahraničnom trhu. V rámci zavedenia novej inovatívnej technológie
chce spoločnosť vstúpiť na trhy do nových štátov. Primárna snaha je rozvinúť obchodné aktivity na rakúskom trhu. Hlavnou
marketingovou aktivitou bude produkcia a dodávky ešte kvalitnejšej výroby (flexotlačových foriem) pomocou najnovšieho a
najmodernejšieho technologického zariadenia na trhu. Spoločnosť nepredpokladá stratu významnejších odberateľov,
zazmluvnení odberatelia vytvárajú 90 % z obratu. Marketingové aktivity budú smerovať k aktívnemu oslovovaniu nových
odberateľov, prezentácií na výstavách a odborných seminároch, publikovania v odbroných časopisoch a realizácie tlačových
testov u zákazníka. Spoločnosť garantuje udržanie nového pracovného miesta pre mladého človeka a nevylučuje v
budúcnosti rozširovať počet zamestnancov priamo úmerne s rastúcou produkciou výroby a dodávateľských kontraktov.

KaHR-111SP-1201

Prešovsky kraj patrí medzi najchudobnejšie regióny, i keď jeho regionálny hrubý domáci produkt za posledné roky pravidelne
rastie, jeho výška je stále hlboko pod priemerom EÚ. Významným odvetvím je priemyselná výroba a stavebná produkcia.
Priemysel zamestnáva 33,7% zo všetkých zamestnancov v kraji. Spoločnoť LPH Vranov n/T, s.r.o. je privátnou spoločnosťou
so 100% podielom slovenského kapitálu. LPH Vranov n/T, s.r.o. pôsobí na trhu výrobcov plastových výliskov od roku 1989.
Firma bola zapísaná do obchodného registra SR 03.04.1995. LPH Vranov n/T, s.r.o. sa v súčasnosti zameriava na výrobu
presných technických a estetických výliskov z termoplastov. Do výrobného programu má zaradené aj plastové výlisky
potláčané termotransferovou technológiou, výrobky vyžadujúce technológiu dvojstreku ako aj montážne zostavy a
podzostavy, obsahujúce okrem lisovaných plastových dielov aj prvky z rôznych technických materiálov akými sú kovy,
uretánové peny, fólie, magnety a iné. Výstupy zo SWOT analýzy, ktoré sú predpokladom na úspešnú realizáciu projektu sú
vysoká kvalita vyrábaných výrobkov, stabilná pozícia na trhu a iné (viď. časť 3 opis projektu).

Žiadateľ plánuje prijať 15 nových zamestnancov na zabezpečenie prevádzky novej technológie, ktorá je predmetom projektu.
Po skončení realizácie projektu bude spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. schopná optimalizovať a stabilizovať zákaznícku
základňu v súlade s vývojom a podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky,
zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita výroba a s tým spojené
rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch v rôznych segmentoch.
Projektom sa zvýšia tržby a pridaná hodnota spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o., čo zabezpečí udržateľnosť projektu z
finančného hľadiska. Predmetom projektu je obstaranie vysoko inovatívnych technológií ktoré majú nízku energetickú
náročnosť a sú šetrné k životnému prostrediu. Tým spoločnosť naplní stanovené ciele projektu.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity: A1 - Obstaranie inovatívnych
technológií. Predmetom hlavnej aktivity bude obstaranie vysoko inovatívnych technológií, ktoré budú mať pozitívny vplyv na
životné prostredie, keďže majú nízku energetickú náročnosť. Realizáciu projektu plánuje žiadateľ v termíne 10/2013 09/2015. Riadenie projektu bude realizované zmluvným vzťahom s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti riadenia a
implementácie projektov. Publicita projektu bude zabezpečovaná na základe nariadenia EK o publicite. Počas doby realizácie
projektu bude na dostupnom mieste inštalovaná informačná tabuľa o prebiehajúcom projekte. Za všetky činnosti súvisiace s
prípravou a realizáciu projektu vo všetkých jeho fázach je zodpovedný majiteľ spoločnosti pán Ing. Ján Manduľák. V projekte
bude zastávať pozíciu hlavného koordinátora projektu, bude zodpodvedný za celkový priebeh implementácie a riadenia
projektu počas jeho realizácie.

Keďže projekt je investične veľmi nákladný, jeho realizácia nie je možná bez pomoci nenávratného finančného príspevku. V
regióne Prešovského kraja a v okolí mesta Vranov nad Topľou sa nachádza vysoké množstvo nezamestnaných ľudí, často vo
veku od 15 - 29 rokov. Región východného Slovenska je najviac postihnutým regiónom čo do miery nezamestnanosti.
Realizáciou projektu sa vytvorí 15 nových pracovných miest. Tým projekt výrazne prispeje k naplneniu horizontálnej priority
trvalo udržateľný rozvoj a rovnosť príležitostí. Priemysel v kraji je rôznorodý, bez výraznej orienatácie na niektoré výrobné
odvetvia. Pre ďalší ekonomický rozvoj Prešovského kraja majú obrovský význam existujúce priemyselné parky a investície aj
v mieste realizácie projektu, v meste Vranov nad Topľou. Ciele projektu napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného
opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v strategických a plánovacích dokumentoch mesta a kraja.
Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. má skúsenosti s realizáciou projektov podporených z fondov EÚ. Za posledné roky
realizovala 3 projekty spolufinancované z verejných zdrojov, z ktorých má 2 riadne ukončené.

Personálnu udržateľnosť projektu plánuje žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom kvalitného vzdelávania a rozvoja
zamestnancov. Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená zavedením novej technológie, ktorá ušetrí náklady na
elektrickú energiu a umožní optimalizáciu výrobných procesov. Spoločnosť bude po ukončení realizácie projektu schopná
efektívnejšie vyvíjať vlastnú podnikateľskú činnosť v tejto oblasti vďaka tomu, že bude disponovať komplexnou inovatívnou
technológiou. Na základe uvedeného spoločnosť zvýši svoje výrobné kapacity, rozšíri portfólio a bude schopná prijímať väčšie
množstvo zákaziek, čím zvýši svoju konkurencieschopnosť. Žiadateľ príjme 15 nových zamestnancov, z čoho 15 pracovných
miest bude vytvorených cielene pre mladých ľudí vo veku od 15 - 29 rokov, čím žiadateľ zabezpečí personálnu udržateľnosť. Z
výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov aj po
ukončení realizácie projektu, čo preukazuje finančná udržateľnosť. Realizáciou projektu by sa odstránili niektoré ohrozenia
popísané vo SWOT analýze, ako finančná náročnosť projektu a vysoká finančná zaťaženosť.
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Firma CIMBAĽÁK s.r.o. vznikla v roku 2001 s hlavným zameraním na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov, keď
nadviazala na činnosť a skúsenosti fyzickej osoby Juraj Cimbaľák, ktorý podnikal v tejto oblasti už od roku 1992. Dnes
spoločnosť predstavuje etablovaný podnik so silnejúcou pozíciou nielen v regióne východného Slovenska. Spoločnosť
zásobuje svojimi produktmi celé územie Slovenska a taktiež vyváža do štátov EÚ, napríklad Českej republiky, Maďarska,
Anglicka.Z mäsa sa spracováva hlavne bravčové a hovädzie. Vyrába sa široká škála mäsových výrobkov: mäkké a trvanlivé
mäsové výrobky, pečené a varené výrobky, údené mäsá a špeciálne mäsové výrobky. Spoločnosť neustále zdokonaľuje
výrobné kapacity a technologické postupy s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti na trhu. Konkurovať existujúcej
ponuke mäsových výrobkov môže len skvalitňovaním vlastných výrobkov za primerané ceny, čo nie je možné realizovať bez
investícií do technológií. V súčasnosti je nevyhnutné investovať do novej inovatívnej linky na výrobu šunkových výrobkov a
váhového systému, ktoré využívajú vyspelé technologické postupy v spracovaní mäsa a výrobe dusenej šunky pri znižovaní
výrobných nákladov.

Spoločnosť bude vlastniť špičkovú, inovatívnu linku využívajúcu najmodernejšie technológie, čim prispejeme k naplneniu
ukazovateľa „počet inovovaných výrobných postupov“. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme zvýšenie produkcie a kvality
výrobkov a zaradíme sa medzi špičku dodávateľov v odvetví. To nám umožní získať nové dodávateľské zmluvy a preniknúť
na nové trhy, čo bude mať vplyv na zvýšenie obratu spoločnosti a udržanie a tvorbu pracovných miest. Zvýši sa
konkurencieschopnosť spoločnosti, zníži sa riziko podnikania a upevní sa trhová pozícia. Celé sa to odrazí vo finančných
ukazovateľoch dopadu „Nárast pridanej hodnoty“ a „Nárast tržieb“. Nová technológia si vyžiada 7 pracovných miest.
Plánujeme vytvoriť a udržať aspoň 4 pracovné miesta, z toho 2 pre mladých ľudí vo veku 15- 29 rokov a 1 pre
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Zvyšovanie produkcie pozitívne ovplyvní dodávateľské organizácie. Výsledky a
výstupy projektu vplývajú na zvyšovanie konkurencieschopnosti, hospodársky rozvoj a zníženie nezamestnanosti v regióne.
Úspešnosť projektu bude impulzom pre spoločnosti s obdobným výrobným programom a technickým zázemí

Pre začiatkom realizácie projektu je nevyhnutné vybrať dodávateľa technológie v procese verejného obstarávania v zmysle
Zákona č. 25/2006 Z.z.. S vybraným dodávateľom technológie na základe hlavného kritéria – najnižšia cena bude podpísaná
dodávateľská zmluva.Hlavná aktivita: Zavedenie inovatívnej technológie sa začne v predpokladanom termíne 01/2014. Celý
proces realizácie hlavnej aktivity, t.j. od zaslania objednávky až po uvedenie technológie do prevádzky je naplánovaný na 21
mesiacov. Riadenie projektu počas celej doby realizácie projektu budú zabezpečovať (v zmysle tabuľky 4.2 v Opise projektu):
projektový manažér - riadenie projektu, kontrola plnenia plánu a rozpočtu, koordinátor projektu - dozerania na všetky
technické záležitosti týkajúce sa projektu v spolupráci s dodávateľmi a finančný manažér – zabezpečuje objednávky,
kontroluje ceny dodávok a fakturácie, realizuje úhrady, spracováva účtovníctvo projektu, ŽoP a MS.Publicita projektu bude
zabezpečená počas celej doby realizácie projektu v zmysle platnej príručky pre publicitu.

Bez podpory vo forme spolufinancovanie by nebol projekt natoľko ekonomicky rentabilný. Naša spoločnosť nie je schopná
preinvestovať potrebnú sumu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a bola by nútená využiť úverové zdroje, alebo by
investovali do menej inovatívnej technológie v oveľa dlhšom časovom horizonte, čo by sa odrazilo v tvorbe zisku.
Spolufinancovaním projektu sa návratnosť investície zníži na polovicu, čo umožní zvýšenie konkurencieschopnosti
podniku.Investícia prinesie do regiónu novú technológiu, udržanie a tvorbu pracovných miest, prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti nielen spoločnosti ale aj k rozvoju regiónu, ktorý patrí k najzaostalejším v SR.Konatelia spoločnosti a
riadiaci pracovníci majú bohaté manažérske skúsenosti a sú garantmi úspešnosti projektu. Spoločnosť CIMABAĽÁK, a.s. má
priame skúsenosti s realizáciou projektov podporených z fondov EÚ a môže deklarovať, že prostredníctvom svojich
zamestnancov zabezpečí úspešnú implementáciu predkladaného projektu.

Po ukončení spolufinancovania bude projekt ekonomicky životaschopný. Investícia zabezpečí tvorbu zdrojov pre rozvoj
podniku v budúcnosti. Realizáciou projektu sa očakáva nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb (viď. merateľné ukazovatele) v
dôsledku nárastu produkcie a zvýšenia jej kvality. Najrizikovejším vstupom je materiál - nespracované mäso, ktorú môže
ovplyvniť rast ceny. Vedenie spoločnosti musí pružne reagovať a nakupovať surovinu z cenovo výhodnejších trhov pri
zabezpečení jej kvality, dbať na ochranu dobrého mena spoločnosti a ochranu spotrebiteľa. Zároveň musí neustále sledovať a
pružne reagovať na vývoj cien mäsa a mäsových výrobkov na trhu, správanie sa a požiadavky zákazníkov, aby dokázala
zabezpečiť dosiahnutie plánovaného výsledku projektu. Zároveň musí posilniť a skvalitniť obchod.Životaschopnosť projektu
bude zabezpečená aj personálne. Súčasný manažment má dostatok riadiacich a obchodných skúseností. Odbornú stránku v
oblasti produkcie bude zabezpečovať riadiaci personál s požadovanou kvalifikáciou a skúsenosťami v odbore. Obchodné
oddelenie bude posilnené kvalifikovanými obchodníkmi, ktorí sa budú cielene zameriavať na nové trhy a udržanie existujúcich.
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Firma pôsobí v Žilinskom samosprávnom kraji, kde je evidovaná miera nezamestnanosti cca 13%. Spoločnosť ANAJ
SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 2005. Spoločnosť je výrobcom tvrdokovových a špeciálnych nástrojov pre trieskové
obrábanie. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti podľa SK NACE je Opracovanie a povrchová úprava kovov s kódom 2561.
Výroba spoločnosti je situovaná v okrese Žilina, v obci Rajec v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy. V
súčasnosti sú hlavnými prekážkami rozvoja spoločnosti najmä tieto faktory:- nedostatočná kapacita výrobných zariadení,nedostatočná technická vybavenosť na uspokojenie nových náročných potrieb zákazníkov,- nedostatok vlastného voľného
kapitálu na zavedenie a realizáciu inovačných zmien.Východisková situácia vo vzťahu k cieľovým skupinám:Zákazníci
(odberatelia): nedostatočné uspokojovanie požiadaviek zákazníkov.Dodávatelia: nedostatočný odbyt materiálových zdrojov z
dôvodu potreby obstarania novej technológie.Zamestnanci: obmedzená kvalifikácia pri práci s novými technológiami, priame
prepojenie na produktivitu práce a odmeňovanie zamestnancov. Investíciu takéhoto charakteru, nie je možné realizovať z vl.
zdrojov.

Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií pre potreby efektívnejšej výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po
kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne
vyhovieť celkovému dopytu jej obchodných partnerov.Výstupom projektu budú 4 inovované výrobné postupy. Počet
novovytvorených pracovných miest pre občanov od 15 do 29 rokov – 1 vytvorené pracovné miesto obsadené mužom.
Merateľné ukazovatele sú nastavené relevantne a sú reálne dosiahnuteľné. Spoločnosť po realizácii projektu predpokladá, že
využívaním novej technológie sa dosiahnu nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s OP KaHR:• zvýšenie zamestnanosti,•
zvýšenie výrobnej kapacity,• zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa,• nárast tržieb a pridanej hodnoty,• zvýšenie
efektivity a prod. práce.Nová technológia je navrhovaná tak, aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie. Zrealizovaný
projekt bude mať priamy pozitívny efekt na cieľové skupiny a to odberateľov, dodávateľov aj zamestnancov žiadateľa.
Zrealizovaním projektu sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa projektu a to zvýšenie konkurencieschopnosti a pridanej
hodnoty žiadateľa.

Celková dĺžka trvania realizácie projektu je 12 mesiacov. Projekt bude prebiehať od 01/2014 do 12/2014. Obsahovo je
projekt rozdelený na 1 hlavnú a 2 podporné aktivity nasledovne: Hlavná aktivita: Obstaranie a zavedenie inovatívnych a
vyspelých technológií. Podporné aktivity: Riadenie projektu, publicita a informovanosť. Predmetom projektu je obstaranie
inovatívnej technológie na zlepšenie výrobných procesov podniku : 1. základné brúsenie polotovarov, 2. brúsenie drážok
polotovarov, 3. brúsenie vŕtacích špičiek, 4. obrábanie kovových dielov.Technológia bude umiestnená v prenajatých
priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy, kde žiadateľ vystupuje ako nájomca. Obstaranie technológie bude prebiehať
na základe zákona o verejnom obstarávaní. Administratívne a technicky sa bude projekt realizovať interným a externým
personálom.

Predkladaný projekt nie je možné realizovať bez finančnej pomoci Európskej únie nakoľko investícia je finančne náročná.
Obstaraním technológie a jej zavedením do prevádzky dôjde k okamžitému účinku vo vzťahu k stanoveným cieľom a to:
zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, nárast tržieb a pridanej
hodnoty, zvýšenie efektivity práce. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR kraja, ÚP VÚC, ÚP obce, NS RR 2007 – 2013, OP
KaHR. Projekt je v súlade s Inovačnou stratégiou SR 2007 – 2013. Projekt výrazne prispieva k HP TUR a RP.Projekt
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a nemá negatívny dopad na životné prostredie.Vzhľadom na fakt, že
na trhu existuje neuspokojený dopyt po výrobkoch spoločnosti ANAJ SLOVAKIA s.r.o. a spoločnosť spolupracuje s mnohými
strategickými partnermi, možno konštatovať, že odbyt jej produkcie ako aj ostatné výsledky projektu budú zabezpečené
minimálne po dobu 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Investícia získaná zo zdrojov EÚ bude zachovaná v regióne.

Žiadateľ neidentifikoval závažné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a dospel k záveru, že
nakoľko neexistujú žiadne vážne riziká, projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný.Udržateľnosť výsledkov z
hľadiska:finančného – navrhovaný projekt vznikol na základe požiadaviek zákazníkov. Na základe neustále sa zvyšujúcich
požiadaviek sa predpokladá, že po ukončení realizácie projektu dosiahne spoločnosť vyšší zisk, čo je zárukou ďalšieho
rozvoja spoločnosti.inštitucionálneho – spoločnosť ANAJ s.r.o. je stabilne sa rozvíjajúcim podnikom. Prostredníctvom
realizácie tohto projektu je vysoký predpoklad, že firma dosiahne svoje ciele a to zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty,
zlepšenie postavenia na trhu, a tým zlepšenie konkurencieschopnosti.Žiadateľ predpokladá udržanie počtu zamestnancov na
rovnakej úrovni.Na základe výsledkov hodnotenia firmy a finančnej analýzy je zrejmé, že spoločnosť ANAJ s.r.o. dosahuje
dlhodobo dobré finančno-ekonomické výsledky podnikania a ide o zdravú firmu a projekt je životaschopný. Spoločnosť ANAJ
SLOVAKIA bude aj po ukončení projektu naďalej investovať do zveľaďovania majetku z vlastných finančných prostriedkov.
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Projekt bude realizovaný v Prešovskom kraji, ktorý v hospodárskom rozvoji výrazne zaostáva za úrovnou SR, hlavne v
ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvatelstva, na tvorbe celoštátneho HDP sa podiela 9%, najmenší podiel v rámci krajov
SR, región je poznacený vysokou mierou nezamestnanosti, v priemysle je zamestnaných 34% obyvatelstva.Hlavným
predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je strojárska výroba a to:1. Návesové rámy2. Kostry vagónov3. Extraktory a
čistiace stroje4. Ramená – vyložníky pre stavebné stroje5. Čelné steny na vagóny a tlakové nádobyV súčastnosti spoločnosť
pociťuje zo strany odberateľov, že je nutné zvýšit konkurencieschopnost spolocnosti, zabezpecit úsporu nákladov, zefektívniť
celý proces výroby a zvýšiť objem produkcie, čo je veľmi finančne náročné. Preto sa spoločnosť rozhodla požiadať o
NFP.Príležitosti spoločnosti:- možnosti realizácie činnosti aj v iných krajinách v rámci EU aj mimo- rozšírenie výroby o nové
výrobky- stálosť dopytu terajších zákazníkov- nájdenie nových zákozníkov - nové technológie, inovácie, rozšírenie produkciemožnosť flexibilnej cenovej politiky našich výrobkov znižovaním nákladov na ich výrobu

Cieľom projektu je inovácia strojového parku a manipulačných zariadení v spoločnosti ZASTROVA, a.s. a to:- zefektívnenie
výroby a zvýšenie jej objemu prostredníctvom inovácie tchnológie a zariadení- zvýšenie súčasného počtu
zamestnancovProjektom naplníme aj tieto ukazovatele:Počet inovovaných výrob. postupov: 1, Počet novovytvorených prac.
miest: 5 (2013), 5 (2018), Nárast pridanej hodnoty:3 656 970,00 € (2018), Nárast tržieb: 15 407 770,00 € (2018).Hodnoty
ukazovateľov boli stanovené na základe reálneho predpokladu vývoja s ohľadom na súčasnú ekon. situáciu, predovšetkým v
strojárskej výrobe.Po ukončení realizácie projektu prispejeme k ochrane životného prostredia prostredníctvom zníženia
energetickej potreby výroby.

Pred predložením žiadosti o poskytnutie NFP prebehla prípravná fáza projektu, ktorá zahŕňala: vytypovanie vhodnej
technológie, vykonanie prieskumu trhu v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP, spracovanie finančnej analýzy, spracovanie samotnej
žiadosti o NFP vrátane všetkých relevantných príloh. Žiadateľ z hľadiska organizačno-technického zabezp. realizoval tieto
činnosti vo vlastnej réžii.Hlavnou aktivitou projektu je Inovácia strojového parku a manipulačných zariadení v spoločnosti
ZASTROVA, a.s. s predpokladaným termínomrealizácie 08/2013 - 12/2013. Táto technológia bude obstaraná a dodaná na
základe VO, ktoré bude vykonané po podaní ŽoNFP. Zároveň prebehne školenie zamestnancov a spustenie výroby podľa
inovovaného výrobného plánu.Podporné akt.:- riadenie projektu: 08/2013 - 12/2013- publicita, informovanosť: 08/2012 12/2012Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP. Túto činnosť zabezpečí
externý proj.manažér vrátane monitor. správ a dodržiavania ďalších podm. zmluvy, atď.Projekt prispeje k naplňaniu cieľov HP
TUR, Stratégie za oblasť Konkurencieschopnosť a inovácie, Akčnému plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005 - 2010,
atď.

V spoločnosti v súčasnosti je využívaná zastaralá strojárska technológia, ktorá už neposkytuje priestor na zväčšenie a
zeefektívnenie výroby. V súčasnej ekonomickej situácii, obzvlášť v strojárskej výrobe, si spoločnosť s ohľadom na udržanie
zamestnanosti nemôže dovoliť zakúpenie danej technológie z vlastných zdrojov, bez získania NFP.Využívanie tejto
technológie umožní zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, prispeje k zníženiu nákladov, zároveň vytvorí lepšiu
možnosť uplatnenia spoločnosti na trhu z dôvodu možnosti realizovania strojárskej výroby pri nižšej cene a výrobe nových
výrobkov.V budúcnosti bude možné rozšíriť činnosť spoločnosti a výrobu spoločnosti pre iných záujemcov o strojárske
výrobky v rámci celého sveta.Prínosom projektu je aj vytvorenie pracovných miest v súčasnej nepriaznivej ekonomickej
situácii v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.Spoločnosť disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má vhodné
predpoklady na úspešnú realizáciu projektu.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu vrátane nákladov (materiálové vstupy, oprava, údržba),
marketing, zamestnanosť budú zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou a hospodárením spoločnosti. Realizáciou
projektu prispejeme k ekonomickej stabilite spoločnosti, udržaniu jej postavenia na trhu, rozšíreniu ponúkaných výrobných
činností, posilneniu konkurencieschopnosti a inovatívnosti strojárskej výroby. Týmto zabezpečíme také hospodárenie
spoločnosti, ktoré povedie k trvalej udržateľnosti projektu, jeho výsledkov, výstupov a dopadov zkrátkodobého aj dlhodobého
hľadiska.Bez poskytnutia NFP by spoločnosť nebola schopná realizovať projekt bez toho, aby neohrozila svoju podnikateľskú
činnosť a zamestnanosť. Práve realizáciou projektu udržíme zamestnanosť min. na súčasnej úrovni.Zhrnutie výsledkov FINA:
preukázala návratnosť fin. prostriedkov pri predpokladanom vývoji ekon.h ukazovateľov, Miera výnosovosti = 115,07% a ČSH
= 431,54. Zavedením tejto inovatívnej technológie do strojárskej výroby pozitívne ovplyvní konkurencieschopnosť,
ekonomické ukazovatele a vytvorí pracovné miesta, čím prispeje k celkovému trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.
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ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. („ER“) sa zameriava na úpravu, triedenie a zhodnocovanie odpadov rôzneho druhu. Oblasťou
záujmu je celá Slovenská republika. ER disponuje technologickými zariadeniami na zhodnocovanie odpadov z elektrických a
elektronických zariadení (EEZ) a plastov nachádzajúcich sa vo výrobných priestoroch v Slovenskej Ľupči. V roku 2007
vykázala nárast tržieb vo výške 5 549 060,61 EUR a pridanú hodnotu vo výške 3 266 016,06EUR.Hl. výstupmi súčasných
technologických postupov sú okrem iných aj frakcie plastov triedené podľa fyzikálno-chemických vlastností, niektoré vo forme
odpadov, niektoré vo forme druhotnej suroviny. Súčasný stav však s obtiažou rieši predajnosť konkrétnych výstupných frakcií
vo forme odpadov, pretože nie je možné garantovať ich rovnaké fyzikálne vlastnosti a ich čistotu. Vo svete už existujú
zariadenia, ktoré dokážu vytriediť jednotlivé odpady na frakcie s približne rovnakými chemickými vlastnosťami. Tieto
zariadenia zároveň dokážu upraviť fyzikálno-chemické vlastnosti tak, že ich možno považovať sa druhotnú surovinu. Tým sa
dosiahne aj zhoda s novou smernicou EP a rady č. 2012/19/EU ako aj kritériám zhodnocovania plastov podľa činnosti R3.

Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. zvýši pridanú hodnotu
výstupnej suroviny, čo má aj významný vplyv na ekonomiku celej prevádzky. Po ukončení projektu bude triedenie a
zhodnocovanie odpadov z EEZ a plastov oveľa efektívnejšie a účinnejšie a na výstupe bude zhodnotená široká škála
odpadov z plastov do formy sekundárnych surovín, ktoré budú ľahko umiestniteľné na trh. Nákupom inovatívnej technológie
sa dosiahne nárast konkurencieschopnosti prostredníctvom:- zvýšenia objemu tržieb na 6 768 213,00 EUR v roku 2020;nárastom pridanej hodnoty na 3 350 000,00EUR v roku 2020;- zavedením 1 inovatívneho výrobného postupu;- vytvorením 5
nových pracovných miest.Očakávaný rast tržieb a rast pridanej hodnoty následne odštartuje realizáciu investícií do ďalších
inovatívnych technológií a modernizácie výroby. Pozitívne výsledky projektu umožnia realizáciu obdobných projektov v
budúcnosti zameraných na inovatívne technológie. Zavedením technológií sa zároveň dosiahne zhoda s novou smernicou
EP a rady č. 2012/19/EU v oblasti zhodnocovania EEZ ako s kritériami na materiálové zhodnocovanie plastov podľa činnosti
R3.

Realizácia projektu bude prebiehať dodávateľským spôsobom s víťazom, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Projekt sa
uskutoční prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - AKTIVITA 1 Nákup inovatívneho komplexu zariadení s príslušenstvom.
Predpokladaný začiatok realizácie projektu/aktivity je 01/2014 a ukončenie v 12/2015.Nová technológia bude inštalovaná v
mieste realizácie projektu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti ELEKTRO RECYCYLING, s.r.o. Po personálnej stránke bude
projekt zabezpečovať:- projektový koordinátor - Ing. Jozef Vašina zodpovedá za celú realizáciu a výstupy projektu- projektový
manažér - Ing. Martina Iždinská zhromažďuje a spracováva podklady potrebné k vypracovaniu projektu a v priebehu jeho
realizácie, monitorovanie projektu - technický manažér - Ing. Václav Trubač zabezpečí zaradenie technológií do výrobného
procesu, prevedie skúšobnú prevádzku a ich testovanie.- ekonóm projektu - Mária Fridrichová zodpovedá za kontrolu
finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvoCelkovo bude realizovaná 1 aktivita v priebehu 24 mesiacov počas rokov 2014
až 2015, ktorá v sebe zahŕňa dodávku a montáž komplexu technológií s príslušenstvom.

Spoločnosť ER vznikla zápisom do OR dňa 29.11.2002. Jej hl. predmetom činnosti je zhodnocovanie odpadov z EEZ
(kategórie „O“ a „N“) ako aj plastov. Spoločnosť taktiež poskytuje jej zákazníkom široké spektrum služieb.Spol. je riadená
odborníkmi z oblasti výroby, obchodu, financií a ekonomiky, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s riadením a implementáciou
rôznych projektov financovaných aj zo ŠF.Predkladaným projektom sa spol. snaží o udržanie stálych zákazníkov, ktorých
požiadavky na kvalitu produktov rastú a získanie nových zákazníkov prostredníctvom inovatívnych produktov. Taktiež sa
snaží o to, aby SR mala na základe najlepších dostupných technológií splnené všetky záväzky vyplývajúce z platnej
legislatívy EU a o dosahovanie čo najvyššej možnej miery vytriedenia a spracovania vstupných produktov. Na projekt budú
nadväzovať ďalšie aktivity vedúce k postupnému modernizovaniu technológie na zhodnocovanie plastových
odpadov.Získanie NFP je pre spoločnosť zásadné. Bez získania NFP by bola návratnosť investícií do technológií
dvojnásobne vyššia. V silnom konkurenčnom prostredí predstavuje oveľa kratšie skrátenie návratnosti investície získanie
významnej konkurenčnej výhody.

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. sa snaží cez svoju firemnú politiku o integráciu podpory zavádzania inovácií a
technologických transferov do svojej podnikateľskej činnosti. Po úspešnom ukončení realizácie projektu sa ELEKTRO
RECYCLING, s.r.o. zaväzuje periodicky kontrolovať a analyzovať cieľové hodnoty a v prípade zistenia negatívnych odchýlok
bude hľadať možnosti ich čo najväčšej eliminácie. Počas realizácie projektu bude vytvorených 5 pracovných miest a pri
zohľadnení rastu objemu produkcie, prieniku na nové trhy a produkcie inovatívnych produktov s vysokou kvalitou, ktorými
budú uspokojené požiadavky zákazníkov, existuje predpoklad ďalšieho vzniku pracovných miest. Taktiež bude dosiahnuté
skvalitnenie pracovného prostredia a zabezpečené kontinuálne vzdelávanie zamestnancov.Výsledky z vykonanej finančnej
nákladovo – výnosovej analýzy naznačujú výhodnosť rea
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Firma LUMASEK s.r.o. realizuje výrobu v Stropkove, na území Prešovského kraja, ktorý patrí medzi najzaostalejšie regióny v
SR, s vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce a nízkou tvorbou pridanej hodnoty. Firma pôsobí na trhu v
oblasti kovovýroby a zváračských prác a od jej vzniku v roku 2008 sa významne etablovala na slovenskom trhu. LUMASEK
s.r.o. je malou formou, pričom v súčasnosti zamestnáva len 1 zamestnanca, avšak na lokálnej úrovni využíva služieb
mnohých živnostníkov pôsobiacich hlavne v oblasti kovovýroby a strojárstva. Väčšinu svojej produkcie odoberajú domáci
zákazníci, v poslednom období sa firma však začala orientovať proexportne a väčšinu svojej produkcie vyváža na zahraničné
trhy a to predovšetkým na dánsky trh. Spoločnosť v súčasnosti čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj blízkych zahr.
trhov (poľský a ukrajinský), ktoré postupne znižujú jej podiel na kľúčových trhoch. Firma potrebuje preto investovať do
zefektívňovania výroby, zvyšovania kvality produktov, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania zákazníckeho servisu. Pre
udržanie konkurencieschopnosti firmy je tiež dôležité inovovať produktový rad a prispôsobovať sa najmodernejším trendom.

Projekt významne zefektívni výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a
dopyt zákazníkov, čo je v súčasnej konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti na trhu. Predpokladané výsledky
realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových
ukazovateľov: 1 inovovaný výrobný postup, 2 novovytvorené a udržané pracovné miesta, 1 vytvorené pracovné miesto pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu, 1 novovytvorené pracovné miesto – občania vo veku 15 - 29 rokov, 2
novovytvorené a udržané pracovné miesta obsadených mužmi, 0 novovytvorených a udržaných pracovných miest
obsadených ženami, nárast pridanej hodnoty: 60 000,00 EUR (rok 2019), nárast tržieb: 600 000,00 EUR (rok 2019).
Spustenie modernej technológie výrazne uľahčí vŕtanie a frézovanie reflexných materiálov, vďaka čomu sa zlepší kvalita
práce vďaka vyššej presnosti technológie. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita produktov pri súčasnom znížení kazových
výrobkov pri výrobe. Týmto projekt prispeje k nárastu tržieb, k rastu produktivity práce a firme umožní ďalší rozvoj.

Predmetom projektu bude zakúpenie a zaradenie novej inovatívnej výrobnej technológie v rámci hlavnej aktivity projektu
"Nákup novej inovatívnej technológie", ktorá zahŕňa obstaranie 1 logického celku: Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj.
Firma plánuje využívať túto technológiu pri špecializovanej kovovýrobe a vysokopresných zámočšníckych prácach. Obsluhu
technológie zabezpečia vyškolení zamestnanci. Nová technológia bude zaradená do stávajúceho výrobného procesu v
jestvujúcich priestoroch. Realizácia projektu zníži závislosť na dodávateľoch polotovarov a podporí export hotových výrobkov
s vysokou pridanou hodnotou. Projekt taktiež umožní rozšíriť sortiment produktov. Realizácia projektu je plánovaná od
01/2014 - 12/2014 (12 mesiacov). Realizáciu projektu zabezpečí interný a externý projektový tím, zložený z manažmentu
firmy a externej spoločnosti so skúsenosťami v oblasti projektového manažmentu. Dodávku technológie zabezpečí dodávateľ
vybraný na základe verejného obstarávania, pri ktorom firma využije externú odborne spôsobilú osobu. Nové pracovné miesta
obsadí personálny úsek v spolupráci s ÚPSVaR Stropkov.

Firma pôsobí na trhu v oblasti kovovýroby a zváračsko-zámočníckych prác od roku 2008. Momentálne firma čelí vysokej
konkurencii z domáceho a zahraničných trhov, ktoré postupne znižujú jej podiel na kľúčových trhoch. Firma preto potrebuje
investovať do zvyšovania kvality výroby, do zefektívňovania výroby, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania
zákazníckeho servisu, aby bola schopná udržať stávajúcu konkurenčnú pozíciu. Realizácia projektu plne nadväzuje na
jestvujúcu výrobu a súčasne plne vytvára podmienky pre ďalšie akvizície firmy na domácom a zahraničných trhoch. Firma
však bez získaniaNFP nie je schopná projekt realizovať v navrhovanej komplexnej forme a to z dôvodu nedostatku vlastných
fin. zdrojov. Bez pomoci z NFP by projekt nebol realizovateľný alebo by bol realizovateľný iba vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Spoločnosť má skúsenosti s implementáciou investičných projektov. Projekt taktiež počíta s vytvorením a udržaním dvoch
nových pracovných mieste cielene pre osoby znevýhodnené na trhu práce. Jedno novovytvorené prac. miesto budú cielene
určené osobe vo veku 15-29 rokov. Projekt pomôže firme realizovať trhovú protiofenzívu,pričom posilní jej pozíciu na
kľúčových trhoch.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty a zvýši sa podiel na
kľúčových trhoch. Investícia vytvára kladnú ČSH vo výške 370,73 tis. EUR. Keďže ČSH je na konci obdobia kladná, investícia
je rentabilná. Ukazovateľ výnosovosti predstavuje hodnotu 148,24%. Investícia je výhodná a zabezpečí zhodnotenie investície
počas sledovaného obdobia o 48,24 % (viď. Finančná analýza). Investícia tak zabezpečí fin. a ekonomickú udržateľnosť
výsledkov projektu aj po jeho skončení. Vrámci projektu budú vytvorené a udržané 2 nové pracovné miesta, s možnosťou
tvorby i udržania ďalších pracovných miest v budúcnosti. Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom
prieskumu trhu, zefektívňovaním a zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na
získavanie ďalších trhov (t.j. stabilizácia a rozširovanie odbytu). Zníženie kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť
ekologickosť produkcie znížením množstva odpadov z výroby. Ďalšie investície firmy budú smerované do ďalšieho technolog.
vybavenia výroby a tiež do odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov. Výsledky projektu sú teda dlhodobo udržateľné.
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Spoločnosť IPELSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. bola založená 29.12.2004 zápisom do OR OS Banská Bystrica. Pôsobí v oblasti
zušľachteného riečneho štrkopiesku a spracovaného štrkopiesku na triedené certifikované kamenivo do betónu v regióne BB
kraja. Predovšetkým je to proces zušľachtenia surovín, t.j. riečnych štrkopieskov Poiplia v okrese Lučenec technológiou
prepierania, dehydratácie a triedenia na frakcie podľa normy STN EN 12620, vhodných ako kamenivo do betónu spĺňajúceho
kritériá na pevnostné, vodotesné a ďalšie mechanické a chemické požiadavky. Výsledným produktom spoločnosti je
štrkopiesok v rôznych frakciách. Zámerom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, priemyselného odvetvia a
spoločnosti prostredníctvom inovácie existujúcej technologickej linky za účelom zhodnotenia riečnych štrkopieskov ako
finálneho produktu. Predmetom projektu je inovácia existujúcej technologickej linky na spracovanie a triedenie riečnych
štrkopieskov. Výsledkom projektu bude inovovaná technologická linka produkujúca kvalitnejší a zhodnotený riečny
štrkopiesok ako finálny produkt výrobného procesu a zároveň umožňujúca znižovanie nákladov na produkciu.

Pre existujúcu potrebu spoločnosti a trhu je potrebné inovovať existujúcu technologickú linku, čo zabezpečí rozvoj, zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti a zároveň ponuku výsledného produktu zodpovedajúcu aktuálnym potrebám a
požiadavkám trhu. Inovovaná a modernizovaná technológia je potrebná pre aktuálne požiadavky trhu, klientely a spotrebiteľa.
Predmetom projektu je inovácia existujúcej technologickej linky na spracovanie a triedenie riečnych štrkopieskov. Výsledkom
projektu bude inovovaná technologická linka produkujúca kvalitnejší a zhodnotený riečny štrkopiesok ako finálny produkt
výrobného procesu a zároveň umožňujúca znižovanie nákladov na produkciu. Realizácia projektu zároveň pozitívne a
dlhodobo priamo ovplyvní postavenie, stabilizáciu spoločnosti na domácom trhu, kvalitu finálnych výrobkov, ponúkaný
sortiment finálnych výrobkov, výrobné portfólio spoločnosti, vyhľadávanie a aktivizáciu nových trhov, vnímanie finálnych
výrobkov konečným spotrebiteľom, zvýšenie dopytu po finálnych výrobkoch, vybudovanie a využitie technológií s minimál.
dopadom na živ. prostredie, zvyšovanie pozitívnych ekonomických ukazovateľov spoločnosti.

V súčasnosti technolog. linka slúži na mokré triedenie a premývanie riečnych štrkopieskov. Súčasťou linky sú triediče,
premývačky, dopravné pásy, násypník a usmerňovacie sklzy toku materiálu. Ovládanie triediacej linky je zabezpečené z
velína pomocou elektr. snímacích a regulačných prvkov a inštalovaného riadiaceho systému. Premývanie štrkopieskov je
zabezpečené prvkami vodného hospodárstva. Výsledným produktom triediaceho procesu sú rôzne frakcie štrkopieskov.
Triedenie prebieha na dvoch triedičoch používajúcich oceľové sitá rôznych veľkostí podľa požadovaných frakcií materiálu.
Inovácia existujúcej technologickej linky spočíva v doplnení triediacej linky na štrkopiesky výkonnejšími zariadeniami s dlhšou
životnosťou na posilnenie niektorých technologických uzlov. Výdavky projektu budú realizované dodávateľsky, ide o skupinu
výdavkov prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Projekt bude realizovaný na základe výsledkov verejného
obstarávania. Na realizácii projektu sa bude podieľať skúsený personál v relevant. výrob. oblasti. Aktivita Inovácia technolog.
linky bude realizovaná v období 12 mesiacov od januára do decembra 2014.

Existujúca technologická linka vyžaduje doplniť a inovovať vybrané technologické body výkonnejšími zariadeniami na
posilnenie vybraných technolog. uzlov, čo zabezpečí rozvoj, zvýšenie konkurencieschopnosti spol. a zároveň ponuku
výsledného produktu zodpovedajúcu aktuálnym potrebám a požiadavkám trhu. Inováciou technolog. linky budú znížené
náklady na produkciu a tým zvýšený zisk. Inovovaná technologická linka bude zariadením, ktoré sa v rámci daného odvetvia
stane zariadením svetového formátu. Tým bude výrazne eliminovaná konkurencia, zlepšená a zefektívnená produkcia a
zušľachtený finálny produkt, čo bude mať priamy dopad na zvýšenie tržieb spoločnosti a to práve v dôsledku uspokojenia
požiadaviek vychádzajúcich z trhu. Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov kraja, mesta,
bude vplývať na rast kvality výsledných produktov v podniku, ale bude mať vplyv aj na ostatné podnikateľské subjekty a to
výrazným zostrením konkurenčného prostredia, bude pozitívne vplývať na nárast tržieb ostatných podnikateľských subjektov,
čím môže vyvolať ďalšie obdobné investičné projekty, podporí zamestnanosť, konkurencieschopnosť ďalších priem. odvetví v
regióne.

Udržateľnosť projektu sa predpokladá z pohľadu1) Inštitucionálneho zabezpečeniaŽiadateľ je stabilná spoločnosť pôsobiaca
na slovenskom trhu s kontinuálne rastúcimi tržbami a pridanou hodnotou ako aj stabilnou zamestnanosťou.2) Personálneho
zabezpečeniaRealizačný tím a súčasné vedenie spoločnosti je po odbornej a technickej stránke kompetentné pre úspešné
zvládnutie implementácie projektu a využívanie jeho výsledkov v strednodobom a dlhodobom horizonte.3) Administratívneho
zabezpečeniaŽiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na riadenie a realizáciu aktivít projektu. Činnosti
spojené s administráciou projektu bude viesť projektový manažér. Žiadateľ má skúsenosti s úspešnou realizáciou 2 projektov
financ. zo štrukturál. fondov a ŠR.4) Finančného zabezpečeniaExistuje ekonomický predpoklad, že spoločnosť bude mať po
ukončení realizácie projektu primeraný obrat a tým aj zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja spoločnosti. 5) Technologického
zabezpečeniaŽiadateľ zvolil najefektívnejšie postupy a metódy za účelom inovácie. Finančná analýza preukázala, že projekt
je udržateľný (viď Opis projektu a Finan. analýzu ako prílohy ŽoNFP).
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IMUNA PHARM, a.s. je farmaceutická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou liekov, ktorých výroba predstavuje zložité výrobné
postupy náročné na plnenie technických požiadaviek a kritérií, uplatňovaných SZO a legislatívou EÚ. Výsledkom sú produkty
s vysokou pridanou hodnotou, nevyhnutné pre oblasť zdravotníctva. Z obchodného hľadiska prevažnú časť odberateľov tvoria
nemocnice s poliklinikami a distribučné firmy, priamo napojené na zdravotnícky systém SR a zbytok odberateľov sú klienti
mimo SR. Investíciou do inovácií sa exportný potenciál výrazne zvýši. IMUNA PHARM, a. s. prevzala portfólio pôvodnej
spoločnosti IMUNA a pokračuje vo výrobe daného sortimentu farmaceutických výrobkov pre zdravotníctvo. Momentálne
zabezpečuje zber plazmy v Slovenskej republike a jej následný zvoz do španielskej firmy Grifols, kde sa spracúva a vracia vo
forme výrobkov. IMUNA PHARM, a. s. je jedinou firmou na trhu ponúkajúcou výrobky zo slovenskej plazmy. Spoločnosť
pokračuje v trende, ktorým sa úspešne transformovala na modernú výrobnú farmaceutickú spoločnosť, úspešne pôsobiacu v
súčasnom trhovom prostredí.

Naplnením cieľov projektu dôjde k významnému posunu vo výrobných možnostiach spoločnosti, inovatívna technológia
umožní rozšíriť výrobný sortiment, lepšie a efektívnejšie uspokojovať dopyt zo strany zákazníkov a odberateľov. Zároveň
projekt zavedenia nových progresívnych technológií prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k
zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie, ako aj zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predané produkty a poskytované služby,
k odstraňovaniu nezamestnanosti v regióne a sociálno-ekonomických disparít. Realizáciou tohto projektu sa staneme
konkurencieschopnejšími a budeme schopní obsadiť väčšiu časť trhu a sústrediť sa na nové možnosti trhu. Spoločnosť vidí
prínos projektu hlavne v inovácií technologického vybavenia, čo povedie k výrobe kvalitných, bezpečných a
konkurencieschopných produktov v farmaceutickej oblasti, vo vytvorení podmienok smerujúcich k produktom zaisťujúcim
návratnosť investície, ako aj vo vytvorení podmienok pre zvyšovanie odborného potenciálu, tiež vo zvýšení podielu
kvalifikovanej sily v regióne, čím sa prispeje k zlepšeniu životnej úrovne a zabezpečí sa stabilita zamestnanosti v regióne.

Realizácia projektu sa uskutoční v troch logických celkoch. Logický celok č. 1 - Výroba Infúznych roztokov, Aktivita 1 –
Obstaranie technológie na výrobu infúznych roztokov (realizácia 10/2013 - 09/2015), Logický celok č. 2 - Kontrolné virologické
laboratórium, Aktivita 2 – Obstaranie technológie pre kontrolné virologické laboratórium (realizácia 10/2013 - 09/2015) a
Logický celok č. 3 - Skladové hospodárstvo, Aktivita 3 - Obstaranie skladovej technológie (realizácia 10/2013 - 09/2015). Celý
projekt je technologický riešený tak, aby v plnej miere spĺňal podmienky SVP vedúce ku konkurencieschopnosti produktov
ako aj celej spoločnosti. Dôležité postavenie pre úspešnosť projektu má technologické zariadenie, ktoré v procese výroby
farmaceutických produktov musí spĺňať najvyššie požiadavky kvality, pretože práve technologické a prístrojové zariadenie
priamo ovplyvňuje kvalitu, účinnosť a bezpečnosť výrobného procesu produktov.

Inštalovanie nových, moderných technológií a prístrojového vybavenia zvýši mieru inovatívnosti v spoločnosti a poskytne
priestor na realizáciu ďalších podobných projektov v budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový potenciál.
Cieľom spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. je participácia na projektoch, ktoré sa zameriavajú na prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe“, ktorých cieľom je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so
spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a je orientovaný na reálne využitie
výsledkov výskumu a vývoja v národnom hospodárstve. Budúce projekty budú vychádzať z dlhodobého zámeru štátnej
vedeckej a technickej politiky do roku 2015 a programovo budú orientované na vecné priority výskumu a vývoja. Budúce
projekty prinesú nové informácie a poznatky z výskumných a vývojových procesov, priamo zvýšia záujem súčasných
vedeckých pracovníkov a študentov o ďalší výskum a vývoj v danej problematike. Aplikáciou nových poznatkov výskumu a
vývoja do praxe sa zvýši úroveň konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoria sa nové pracovné miesta.

Predkladaný projekt spoločnosti bude v budúcnosti udržateľný vďaka zrealizovanej investícii. Táto investícia je prostriedkom
k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkovému ekonomickému rastu. Tým, že spoločnosť bude
schopná uspokojiť doteraz neuspokojiteľné požiadavky zákazníkov, posilní sa jej pozícia na trhu, čo povedie k rastu tržieb a
celkovému ekonomickému rastu spoločnosti. V dôsledku vyššieho zisku bude spoločnosť pravidelne pristupovať k inovácii
výrobného procesu, čo bude znamenať rozšírenie ponuky poskytovaných služieb. Bezproblémovú realizáciu projektu bude
zabezpečovať kvalifikovaný projektový tím, ktorý je vytvorený výlučne z odborníkov v danej oblasti. Spoločnosť pôsobí
dlhodobo na slovenskom trhu a vďaka schopnosti vrcholového manažmentu rýchlo sa vie prispôsobiť meniacim sa trhovým
podmienkám sa stala stabilnou spoločnosťou s dobrým menom u zákazníkov. Inštitucionálna udržateľnosť projektu je
garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu. Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpeného stroja
budú financované z vlastných zdrojov spoločnosti. Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných výrobných priestoroch.
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V Banskobystrickom pivovare sa pivo varí klasickým spôsobom bez použitia urýchľovačov kvasného procesu na
základepôvodných originálnych receptúr. Táto metóda korešponduje so súčasnými trendmi, kedy návrat k
pôvodnýmoriginálnym metódam a klasickým spôsobom výroby zaznamenáva celosvetový rozmach. Hlavným zámerom
pivovaru jetak zvyšovanie produkcie, ktoré chceme zabezpečiť neustálym rozširovaním obchodnej siete, budovaním
sietezmluvných výčapov a reštauračných zariadení a expanziou firmy. Investície do technológii zvyšujúkonkurenciuschopnosť
podniku a rozšírenie výroby s čím je spätá potreba vyššieho počtu pracovníkov ako obsluhyobstaraných zariadení a pokrytie
zvýšenej kapacity výroby, čím bude udržaný výsledok projektu vytvorenie 12pracovných miest. Finančná analýza ukazuje v
miere výnosovosti kladný výsledok 119,33%. Celkové investície budú vovýške 2 980 000 EUR bez DPH.

Cieľom projektu je rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti v spoločnosti DACH, s.r.o. a to: - spracovanie drevného
odpadu a následný predaj výrobkov prinesie zvýšenie tržieb spoločnosti a zníženie nákladov na vykurovanie areálu
spoločnosti - spracovaním odpadového materiálu v areáli spoločnosti dôjde k odstráneniu medzi skládok a zefektívnenie
celého procesu výroby, čím zabezpečíme lepšiu možnosť uplatnenia spoločnosti na trhu z dôvodu poskytnutia novej služby,
ktorú v súčasnosti neponúka konkurencia. - udržanie súčasného počtu zamestnancov Projektom naplníme aj tieto
ukazovatele: Počet inovovaných výrob. postupov: 1, Počet novovytvorených prac. miest: 1 (2013), 3 (2018), Nárast pridanej
hodnoty:123 762,00 € (2018), Nárast tržieb: 566 419,00 € (2018). Hodnoty ukazovateľov boli stanovené na základe reálneho
predpokladu vývoja s ohľadom na súčasnú ekon. situáciu. Po ukončení realizácie projektu prispejeme k ochrane životného
prostredia, spracovaním drevného odpadu bez jeho negatívneho vplyvu na životné prostredie a znížením potreby vytvárania
rôznych čiernych skládok.

Pred predložením žiadosti o poskytnutie NFP prebehla prípravná fáza projektu, ktorá zahŕňala: vytypovanie vhodnej
technológie, vykonanie prieskumu trhu v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP, spracovanie finančnej analýzy, spracovanie samotnej
žiadosti o NFP vrátane všetkých relevantných príloh. Žiadateľ z hľadiska organizačno-technického zabezpečeni realizoval
tieto činnosti vo vlastnej réžii. Hlavnou aktivitou projektu je obstaranie tech.. na sprac. drevného odpadu s predpokladaným
termínom realizácie 08/2013 - 12/2013. Aktivita pozostáva z dodania tech. a jej zaradenie do užívania (popis v pril. č.1). Táto
techno.a bude obstaraná na základe VO, ktoré bude vykonané po podaní ŽoNFP. Zároveň prebehne školenie zamestnancov
a spustenie výroby podľa inovovaného výrobného plánu. Podporné aktivity: - riadenie projektu: 08/2013 - 12/2013 - publicita,
informovanosť: 08/2013 - 12/2013 Celk. dĺžka real. projektu: 5 mesiacov. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a
následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP. So spoločnosti túto činnosť zabezpečí projektový man., spolu s finančným
man. a externý projektový manažér vrátane monitor. správ a dodržiavania ďalších podmienok zmluvy.

V spoločnosti v súčasnosti chýba vhodná technológia na spracovanie drevného odpadu z výroby nosníkov. V súčasnosti je
tento materiál neefektívne využívaný, prípadne vyvážaný na skládku. V súčasnej ekon. situácii, obzvlášť v stavebnej výrobe,
si spoločnosť s ohľadom na udržanie zamestnanosti nemôže dovoliť zakúpenie danej technológie z vlastných zdrojov, bez
získania NFP.Využívanie tejto technológie umožní zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti poskytovaním novej služby,
ktorá okrem iného prispeje k zníženiu nákladov, zároveň vytvorí lepšiu možnosť uplatnenia spoločnosti na trhu z dôvodu
možnosti realizovania priemys. výr. pri nižšej cene. V budúcnosti bude možné rozšíriť činnosť spoločnosti aj na ponuku tejto
služby pre iných záujemcov o spracovanie drevného odpadu v rámci regiónu.Prínosom projektu je aj vytvorenie a udržanie
prac. miest v súčasnej nepriaznivej ekon. situácii v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.Spoločnosť disponuje kvalif.
personálom, ktorý má vhodné predpoklady na úspešnú realizáciu projektu.Projekt prispeje k naplňaniu cieľov HP TUR,
Strat.za oblasť Konkurencieschopnosť a inovácie, Akč.plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR 2005 - 2010, atď.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu vrátane nákladov (materiálové vstupy, oprava, údržba),
marketing, zamestnanosť budú zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou a hospodárením spoločnosti. Realizáciou
projektu prispejeme k ekonomickej stabilite spoločnosti, udržaniu jej postavenia na trhu, rozšíreniu ponúkaných výrobných
činností, posilneniu konkurencieschopnosti a inovatívnosti priemyselnej výroby. Týmto zabezpečíme také hospodárenie
spoločnosti, ktoré povedie k trvalej udržateľnosti projektu, jeho výsledkov, výstupov a dopadov z krátkodobého aj dlhodobého
hľadiska.Bez poskytnutia NFP by spoločnosť nebola schopná realizovať projekt bez toho, aby neohrozila svoju podnikateľskú
činnosť a zamestnanosť. Práve realizáciou projektu udržíme zamestnanosť min. na súčasnej úrovni.Zhrnutie výsledkov FINA:
preukázala návratnosť fin. prostriedkov pri predpokladanom vývoji ekon. ukazovateľov, Miera výnosovosti = 112,62% a ČSH =
59,08.Zavedením tejto inovatívnej technológie pozitívne ovplyvní konkurencieschopnosť, ekonomické ukazovatele a vytvorí
pracovné miesta, čím prispeje k celkovému trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.
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ULTRA PREŠOV, s.r.o. už od svojho založenia poskytuje kvalitné služby v oblasti bývania, vytvára podmienky pre prácu
stálemu i sezónnemu personálu, čím prispieva k zlepšeniu ekonomickej situácie v PSK. Vďaka technológiám na zníženie
energetickej náročnosti budov, zlepšovaniu ich technického stavu a zvyšovaním kvality životného prostredia spoločnosť
prispieva k riešeniu negatívnej situácie v oblasti bývania v meste Prešov vzniknutej v dôsledku nedostatočnej výstavby
nových a rekonštrukcie starších bytových domov. Absencia vlastného technického vybavenia na prácu vo výškach a
absolútny nedostatok prenajímateľných zariadení v regióne však znemožňujú plynulú, rýchlu a flexibilnú činnosť. Dôsledkom
je zvyšovanie nákladov, predlžovanie času dokončenia prác, a tým aj negatívneho vplyvu stavebnej činnosti na okolie
(prašnosť a hlučnosť), čo spôsobuje stratu konkurencieschopnosti a stagnáciu výstavby.

Realizácia navrhovaného projektu prispeje k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti žiadateľa patriaceho do MSP, čo
má vplyv na tvorbu stabilného a diverzifikovaného podnikateľského prostredia v regióne. K samotnej stimulácii regionálneho
podnikateľského prostredia dôjde využitím miestnych a regionálnych zdrojov (subdodávateľské vzťahy, nákup materiálu a
energií potrebných pre podnikateľskú činnosť, atď.). Vďaka vlastnému technickému zariadeniu na prácu vo výškach bude
spoločnosť schopná plánovať a plniť väčšie množstvo zákaziek, a to vo vyššej kvalite a rýchlejšie, čím sa zvýši pridaná
hodnota produkcie a posilní sa trvalá udržateľnosť podnikania. Nárast tržieb umožní ďalšie investície do personálu a
technického vybavenia, vďaka čomu bude môcť spoločnosť do budúcnosti plánovať zavádzanie inovatívnych postupov a
technológií v oblasti stavebníctva, čo zvýši nie len prestíž firmy, ale i celého regiónu.

Aktivity projektu budú realizované v súlade s harmonogramom nastavenom v snahe maximalizovať vytýčené ciele a
dosiahnuť stanovené indikátory. Projekt pozostáva z dvoch paralelne prebiehajúcich aktivít: 1. žeriav a 2. lešenie, v rámci
ktorých prebehne výber dodávateľa na základe OVS vykonanej v súlade s platnou legislatívou, podpis zmlúv s víťaznými
dodávateľmi, nákup, dodávka a montáž zariadení. Nadobudnutý majetok bude zaradený do majetku žiadateľa, poistený a
bude používaný výlučne ním. Označený bude samolepkami informujúcimi o spoluúčasti ERDF v súlade s pravidlami
informovanosti a publicity. Koordinátor a finančný manažér bude harmonizovať všetky prebiehajúce aktivity, dozerať na to,
aby bol ich výkon v súlade so Zmluvou o NFP a dozrie na efektívne a hospodárne nakladanie s NFP. Technický manažér
zabezpečí výber kvalitného technického zariadenia a jeho správne využívanie v spoločnosti.

V meste Prešov je neustále veľký dopyt po kvalitnom bývaní. Mnoho obytných budov je v nevyhovujúcom technickom stave.
Aktivity spoločnosti zvyšujú úroveň bývania v regióne, pozitívne prispievajú k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov a k
zvyšovaniu estetickej úrovne obývanej oblasti, čím zvyšujú kredit a atraktivitu cieľovej lokality. Pridelenie NFP príležitosťou
zintenzívniť činnosť zvýšením objemu zákaziek a pritom neupustiť od využívania moderných a inovatívnych technológií, ktoré
vyžadujú väčšie investície. Tým dosiahne produkcia vyššiu pridanú hodnotu. V spojení s náborom nových pracovníkov bude
môcť spoločnosť využiť nové príležitosti v oblasti stavebníctva, spresniť a urýchliť práce, čím dosiahne udržanie náskoku pred
konkurenciou, čo je v súčasnej dobe veľmi náročné. Pozitívny dopad projektu bude citeľný tak v oblasti investícií, ako i
zamestnateľnosti v cieľovom regióne, v ktorom bude realizovaný. Vzhľadom na to, že spoločnosť realizovala množstvo
investičných aktivít a má skúsenosti s plánovaním a realizáciou rozsiahlych stavebných projektov disponuje dostatočne
pripraveným personálom pre organizáciu a zabezpečenie bezproblémového priebehu projektových aktivít.

Vysoký predpoklad udržateľnosti projektu je zabezpečený dostatočnou podporou ľudského kapitálu (okrem súčasného
technického a administratívneho zabezpečenia budú prijatí ďalší zamestnanci v spojitosti s projektom), ako aj finančnými
zdrojmi z budúcich výnosov z predaja produktov a služieb. Vychádzajúc z tendencie rastúceho záujmu o produkty spoločnosti
možno predpokladať zabezpečenie ich odberu. Zvýšený zisk a pridaná hodnota budú použité na udržanie výsledkov projektu.
Žiadateľ je síce mladou, ale životaschopnou spoločnosťou s dostatočne diverzifikovanou sieťou odberateľov, čo zabezpečuje
vysoký predpoklad inštitucionálnej aj finančnej udržateľnosti projektu. Nastavené merateľné ukazovatele budú pravidelne
monitorované a ich plnenie vyhodnocované. Všetky náklady spojené s projektom po ukončení jeho realizácie budú kryté z
vlastných zdrojov žiadateľa.
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Spoločnosť DREVOAPAL, s.r.o. bola založená dňom 3. októbra 2008 ako deň zápisu do obchodného registra Okresného
súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo 15462/S. Základné imanie spoločnosti je 200 000,- Sk, spoločnosť má jedného
spoločníka. Spoločnosť vznikla z dôvodu vyplnenia dopytu na slovenskom a zahraničnom trhu v oblasti spracovania drevnej
suroviny na stavebné rezivo a drevnej hmoty na energetické účely. V oblasti spracovania drevnej suroviny a hmoty je stále
na trhu dostatočný záujem odberateľov. Na tomto trhu síce pôsobí mnoho firiem, ktoré však stále nestačia pokryť záujem o
výrobky. Mnoho firiem však používa morálne opotrebované zariadenia. Zámerom spoločnosti je rekonštrukcia prevádzkových
priestorov a zriadenie modernej a konkurencieschopnej linky na spracovanie drevnej suroviny a drevnej hmoty. Užívateľom
výsledkov projektu je sám žiadateľ vrátane zamestnancov.

Spoločnosť DREVOAPAL, s.r.o. pred zavedením výroby vykonala dostatočné marketingové aktivity na zahájenie výroby a
úspešný predaj. Po úspešnom ukončení projektu bude spoločnosť konkurencieschopná, s počtom 11 stálych zamestnancov.
Po zabehnutí technológie rozšíri svoju činnosť a výrobu paliet. Každoročne bude zvyšovať tržby a pridanú hodnotu. Prípadné
negatívne stavy bude riešiť rozšírením sortimentu vyrábaných výrobkov, prísnym dodržiavaním finančnej disciplíny a
marketingovými aktivitami na rozšírenie pôsobnosti predaja aj mimo regiónu. Predmetný projekt je previazaný s aktivitami v
regióne, kde môže spolupracovať s miestnymi samosprávami pri spracovaní drevného odpadu na brikety a tiež so stavebnými
firmami, kde bude hlavným dodávateľom stavebného reziva. V budúcnosti bude realizovať spoločnosť projekt lesnej ťažby a
pestovateľskej činnosti pri rekultivácii a obnove lesných kultúr.

Projekt bude organizačne zabezpečovať konateľka spoločnosti v spolupráci s externými spolupracovníkmi (finančné riadenie
projektu). Technické zázemie (kancelária a PC technika) pre realizáciu projektu bude vytvorené priamo v prevádzkových
priestoroch, kde sa bude realizovať výroba. Toto zabezpečenie bude realizované v rámci podopatrenia riadenie projektu.
Realizácia projektu bude rozdelená na štyri časti: – rekonštrukcia prevádzkových priestorov - stavebné úpravy na prípravu
haly pre umiestnenie technológií v trvaní 1 mesiac – nákup technológií – zakúpenie modernej technológie na spracovanie
drevnej suroviny a hmoty a skúšobná prevádzka v trvaní 1 mesiac – tvorba pracovných miest – 11 pracovných miest
vytvorených aj pre dlhodobo nezamestnaných občanov po dobu 17 mesiacov – vzdelávanie zamestnancov – BOZP a
obsluha zakúpenej technológie v trvaní 16 mesiacov

Konateľka spoločnosti, Miriam Faragová už dlhšiu dobu pracuje v oblasti drevospracujúceho priemyslu a dobrovoľne pracuje
v sociálnej oblasti ako štatutárny zástupca občianskeho združenia „Naša nádej“, kde sa venuje hlavne segregovanej skupine
rómskeho obyvateľstva. V pracovnej oblasti nadobudla dostatok skúseností a kontaktov na dodávateľské a odberateľské firmy
a zistila vysoký dopyt po oblasti podnikania, pre ktorú si aj ona zriadila spoločnosť. Skúsenosti chce zúročiť vo vlastnej
spoločnosti. Projekt sa realizuje v marginalizovanom regióne, kde je nedostatočná tvorba pracovných príležitostí a je
celkovo zaostalý. Potenciál pre rozvoj podnikania a tvorbu pracovných príležitostí je však dostačujúci ale plne nevyužitý.
Práve tento potenciál plánuje využiť predkladaný projekt. (dostatok drevnej suroviny a produkcia výrobkov žiadaných na trhu).
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov je možné dosiahnuť finančnou podporou firiem a subjektov pôsobiacich v zaostalom
regióne. Finančná podpora pre spoločnosť je nevyhnutná, vzhľadom na regionálne umiestnenie a podnikateľské prostredie. V
prípade poskytnutia pomoci vznikne prosperujúca firma so stabilnými pracovnými príležitosťami.

Hlavným zámerom spoločnosti je plne uspokojiť zákazníka, ktorý očakáva vysokú kvalitu výrobkov. Svoj zámer chce
spoločnosť dosiahnuť zavedením modernej technológie. Dlhodobým cieľom spoločnosti je prepracovať sa kvalitnou výrobou
a službami z okresnej úrovne na regionálnu úroveň. Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti firmy a vytvorenie nových
pracovných miest v oblasti spracovania drevnej suroviny a drevnej hmoty prostredníctvom zriadenia modernej a
konkurencieschopnej linky. Spoločnosť získa konkurenčnú výhodu zriadením modernej výrobnej linky a kvalitnou produkciou.
Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená budúcou prosperitou firmy, jej rozvojom, novými výrobkami a činnosťami ale
hlavne kvalitou vyrábaných výrobkov. Udržateľnosť projektu je v dostatočných marketingových aktivitách zaručujúcich predaj
výrobkov a v dodržiavaní finančnej disciplíny pri predaji.
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Firma DARETO, s.r.o. vznikla ako nová firma, aby vyplnila na trhu medzeru vo výrobe v oblasti tonerových a atramentových
kaziet do tlačiarni. Hlavným cieľom projektu je spustenie výroby regenerácie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarni a
dlhodobé udržanie si kvalitnej a konkurencieschopnej výroby na trhu. Okrem nákupu nových vysokokvalitných technológií sa
realizáciou projektu vytvorí 12 nových pracovných miest, v rámci čoho sa bude realizovať aj vzdelávanie všetkých
novoprijatých zamestnancov. Spoločnosť bola založená dňa 5.9.2008 z podnetu dopytu trhu po renovácií tonerových a
atramentových kaziet do tlačiarni. V súčasnej dobe firma podniká v prenajatých priestoroch a pripravuje plány na spustenie
výroby tonerov a atramentových kaziet do tlačiarni. Jedná sa o výrobné priestory nachádzajúce sa v administratívnoprevádzkovej budove v Kvetoslavove. Tieto priestory pozostávajú z kancelárskych priestorov vo výmere 50 m2 a skladovo
výrobných priestorov pozostávajúcich z 8 miestnosti vo výmere 500 m2. Predaj materiálu pre tlač a polygrafiu zaznamenal v
posledných rokoch celosvetovo i na Slovensku dynamický nárast. Je to spôsobené najmä stále rastúcim ročným predajom
tlačiarní. Pre ilustráciu sa v roku 2006 predalo v SR 150 tisíc tlačiarní, čo je oproti 120 tisíc predaným tlačiarňam v roku 2005
nárast o 25%. Najväčší nárast zaznamenali atramentové tlačiarne pre domácich používateľov, ktorí sú veľmi citliví na cenu
následne kupovaného spotrebného materiálu a ocenia cenovú úsporu, ktorá im bude vo výrobkoch firmy DARETO s.r.o.
ponúknutá. Na Slovenskom trhu pôsobí veľké množstvo dodávateľov spotrebného materiálu, väčšinou však predaj tejto
komodity berú iba ako doplnok ku svojej hlavnej komodite. Hlavnou prednosťou spoločnosti DARETO s.r.o. je orientácia
výlučne na výrobu a predaj kompatibilného spotrebného materiálu a zúročenie dlhoročných trhových a produktových znalostí
majiteľa i budúcich zamestnancov. Firma DARETO s.r.o. v roku 2009 potrebuje rozšíriť svoje aktivity v oblasti výroby. Má
záujem spustiť výrobnú prevádzku, aby mohla navrhnuté projekty a riešenia, na ktoré ma v budúcich rokoch zabezpečený
odbyt, realizovať vlastnými strojnými zariadeniami a vlastnými zamestnancami na vysokej kvalitatívnej úrovni. Dôležitou
súčasťou našej činnosti bude výkup a zber prázdnych tonerov a inkjetov. Prázdna kazeta, ktorú od zákazníka odkúpime, stojí
na začiatku sofistikovaného procesu renovácie, výsledkom ktorého budú naše produkty - renovované tonery a inkjety, ktorých
počet výtlačkov, tlač a jej kvalita ničím nezaostáva za originálnymi náplňami. Podporené cieľové skupiny: - žiadateľ o NFP –
konateľ firmy
12 nových zamestnancov firmy

Spoločnosť DARETO s.r.o. bola založená ako výrobná spoločnosť so zameraním najmä na renováciu náplní do
atramentových a laserových tlačiarní. Oblasť pôsobnosti bude spočiatku SR, neskôr aj okolité krajiny. Výrobný program
spoločnosti DARETO s.r.o. bude postavený na využívaní modernej zahraničnej výrobnej techniky a vzhľadom na vývoj
nových technológií bude spoločnosť neustále nútená inovovať výrobný proces regenerácie tonerov a atramentových náplní do
tlačiarní. Medzi hlavné aktivity firmy od roku 2009 budú patriť: RENOVÁCIA TONEROV PRE LASEROVÉ TLAČIARNE:
Pri výrobe tonerov budú používané ako základné dielce prázdne originálne tonerové kazety, u ktorých sú vymenené všetky
potrebné súčasti tak, aby toner spĺňal všetky potrebné technické vlastnosti, porovnateľné s originálnymi tonermi. Tonery
podliehajú prísnym testom kvality. U týchto tonerov nie je potrebné dodávať pri ich kúpe prázdne tonerové kazety. Pri dodaní
prázdnej kazety bude zákazníkovi odpočítaná cena podľa aktuálneho cenníka. RENOVÁCIA ATRAMENTOVÝCH KAZIET:
Pri renovácii atramentových kaziet sú používané ako základné dielce prázdne originálne atramentové kazety, ktoré sú pred
samotnou renováciou elektronicky otestované, odborne vyčistené a plnené príslušným atramentom tak, aby kazety spĺňali
všetky potrebné technické vlastnosti, porovnateľné s originálnymi tonermi. Atramentové kazety podliehajú prísnym testom
kvality. Realizácia a dodávka renovácie je spravidla 5-7 pracovných dní od obdržania kazety. Firma DARETO s.r.o. bude
vyrábať veľmi širokú ponuku nových, kompatibilných atramentových kaziet do rôznych typov zariadení, ako napríklad HP,
CANON, EPSON, LEARK, atď. Pri týchto typoch atramentových kaziet bude garantovaná 100%-ná kompatibilita, pre použitie
v ďalej uvedených modeloch tlačiarní. Renovácia tonerovej kazety je vlastne celý proces činností, ktorý je smerovaný k
jednému cieľu – znovu použitie tonerovej kazety, tak aby bola rovnocennou náhradou originálnej tonerovej kazety. Pôvodné
plastový obal je rozobraný a kompletne vyčistený, jednotlivé diely sa skontrolujú a pokiaľ je niektorý nadmerne opotrebený je
vymenený. K výmene sa používajú diely úplne nové či renovované, ktoré sú rovnocennými náhradami nových dielov. Ďalej sa
kazeta naplní predpísaným množstvom tonerovej náplne a skompletuje sa. Neoddeliteľnou súčasťou renovácie musí byť
otestovanie tonerovej kazety na príslušnom type laserovej tlačiarne. Po vytlačení skúšobných testov a vizuálnej kontrole je
tonerová kazeta pripravená k použitiu. Pre výslednú kvalitu produktu je nutné venovať mimoriadnu pozornosť jednotlivým
činnostiam a hlavne výberu vhodnej technológie pre daný proces. Len za týchto predpokladoch sa dá hovoriť o renovovanej
kazete ako o rovnocennej náhrade originálnej tonerovej kazety. Obdobne je to aj pri renovácii atramentových kaziet, kde sa
technológia síce líši, ale princíp je podobný. Renováciou tonerových a atramentových kaziet spoločnosť DARETO s.r.o.
významným spôsobom prispeje k ochrane životného prostredia, prázdne kazety neskončia na skládkach alebo v spaľovniach,
ale budú po renovácii znova „zaradené do obehu“ a prostredníctvom obchodných partnerov sa dostanú ku konečnému
spotrebiteľovi – či do domácností, alebo v kanceláriách. Cenovou výhodnosťou budú šetriť náklady pre tlač u spotrebiteľov.

V rámci realizácie projektu „Zavedenie novej konkurencieschopnej výroby s vytvorením udržateľných pracovných miest
firmou DARETO“ bude realizácia projektu pozostávať z týchto aktivít: Aktivita 1 - Dodávka a montáž technologického celku
na výrobu a renováciu atramentových
kaziet Aktivita 2 - Dodávka a montáž technologického celku na
odsávanie a filtráciu prachu
a rekuperáciu vzduchu pre proces renovácie tonerových kaziet Aktivita 3 Dodávka a montáž technologického celku na balenie hotových výrobkov Aktivita 4 - Dodávka a montáž technologického
celku na plnenie tonerových kaziet Čas potrebný na realizáciu týchto aktivít je odhadovaný na obdobie mesiacov august
až september 2009. Za celkové riadenie projektu z hľadiska právomocí a zodpovednosti je zodpovedná konateľka firmy
DARETO s.r.o., ktorá zodpovedá aj za prípravu investície. Predkladaný projektový zámer počíta s dodávkou a inštaláciou
nových technologických zariadení a postup zavedenia nových technológií je vo firmách bežný. Zodpovednosť za dodávku a
inštaláciu nových výrobných technológií nesú výhercovia Obchodnej verejnej súťaže a budúci dodávatelia, a to firmy: A)
Technologický celok na výrobu a renováciu atramentových kaziet: Lobozar Technik, Bahnhofstrasse 28, 36277
Schenklengsfeld, NEMECKO B) Technologický celok na odsávanie a filtráciu prachu a rekuperáciu vzduchu pre proces
renovácie tonerových kaziet Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava C) Technologický celok
na balenie hotových výrobkov: TARTEX s.r.o., Tehelná 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom D) Technologický celok zariadenie na plnenie tonerových kaziet: Goset s.r.o., Harmónia 3018, 90001 Modra v zastúpení svojim konateľmi a
jednotlivými a montážnymi pracovníkmi, ktorí sa budú riadiť technickou a sprievodnou dokumentáciou pre inštaláciu nových
technológií a pokynmi konateľky. Vymedzenie zodpovednosti za realizáciu aktivít v rámci projektu je nasledujúce:
Zodpovedný za celý projekt: konateľka Zodpovedný za prípravu priestorov: konateľka Zodpovedný za dodávku a
inštaláciu technológií, a následné zaškolenie: dodávatelia Zodpovedný za spustenie výroby: konateľka

Výsledkom projektu bude spustenie výroby na renováciu náplní do atramentových a laserových tlačiarní. Vyrábané a
predávané výrobky budú renovované atramentové náplne, tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov. Tieto produkty majú
široké uplatnenie v tlačiarňach používaných ako v domácnostiach, tak aj v kanceláriách. Ich prednosťou je vysoká kvalita a
vynikajúca cena, ktorá šetrí náklady prevádzkovateľom týchto zariadení. Oproti originálnym výrobkom je cenová úspora až do
výšky 50%. Projekt sa vzťahuje na rozvoj výrobnej základne, predovšetkým na vývoj nových a recyklovaných výrobkov.
Sleduje sa cieľ rozšírenia výrobných kapacít a podstatného zefektívnenia výroby a zvýšenia kvality výroby. V tejto oblasti chce
firma realizovať projekt, kde si konštrukčný a technologický spôsob recyklácie zavedie do sériovej výroby. Nedostatočné
zdroje predstavujú bariéru v oblasti rozvoja firmy DARETO, s.r.o., čo spôsobuje aj nerealizáciu dôležitých aktivít, ktoré sú
východiskovou záležitosťou pre podporu rozvoja konkurencieschopnosti firmy. V oblasti recyklácie tonerových a
atramentových kaziet do tlačiarni je finančná otázka dosť dôležitá a jej neriešenie predstavuje brzdu vývoja. Firma DARETO,
s.r.o. sa svojou ekonomickou činnosťou snaží minimalizovať náklady na výrobu, predaj služieb a distribúciu. Pre udržanie
tohto trendu je dôležité realizovať strategicky výhodné investičné projekty, medzi ktoré patrí aj realizácia tohoto projektu. Z
toho to dôvodu sa firma DARETO, s.r.o. uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci Schémy podpory pre začínajúcich
podnikateľov (schéma pomoci de minimis). Keďže je v dnešnej dobe dosť ťažké a zložité získať na investície finančné
prostriedky pre novovznikajúcich podnikateľov – podnikateľky, pomoc podľa tejto schémy pomoci je nevyhnutným
predpokladom, resp. jedinečná príležitosť k modernizácií a ďalšiemu dlhodobému rozvoju firmy. Bez požadovanej pomoci
nebude možné v blízkej dobe udržať rozvojový potenciál firmy DARETO, s.r.o.. Renováciou tonerových a atramentových
kaziet spoločnosť DARETO s.r.o. významným spôsobom prispeje k ochrane životného prostredia, prázdne kazety neskončia
na skládkach alebo v spaľovniach, ale budú po renovácii znova „zaradené do obehu“ a prostredníctvom obchodných partnerov
sa dostanú ku konečnému spotrebiteľovi – či do domácností, alebo v kanceláriách. Cenovou výhodnosťou budú šetriť náklady
pre tlač u spotrebiteľov. Nepoužiteľné diely z prázdnych tonerových kaziet budú separované na kovy (hliník, meď, železo),
plasty a iné, ktoré budú odovzdávané ďalším spracovateľom druhotných surovín na opätovné využitie v rôznych
priemyselných odvetviach. Používaním najmodernejších technológií v danom obore sa spoločnosť DARETO s.r.o. zaradí
medzi spoločnosti, ktoré dodržiavajú zásadu ochrany životného prostredia, ale aj zásady bezpečnosti pri práci a ochrany
zdravia. Niektoré spoločnosti, podnikajúce v tejto oblasti nedbajú na tieto hlavné parametre, pri rozoberaní kaziet uniká do
okolia drobný tonerový prach, ktorý môže veľmi ľahko zasiahnuť dýchacie ústrojenstvo pracovníka, ktorý pracuje v danom
prostredí. Inštaláciou najmodernejšieho filtračného zariadenia s technológiou sa zabráni akémukoľvek úniku tonerového
prachu do okolia, ten bude zachytávaný vo filtračnom zariadení. Projekt podporí socio-ekonomický rozvoj obce Kvetoslavov.
Socio-ekonomický rozvoj bude podporený vytvorením nových pracovných miest, zvyšovaním pridanej hodnoty malého a
stredného podnikania, zvyšovaním príjmov malého a stredného podnikania vďaka podpore konkurencieschopnosti malého a
stredného podnikania. Samotný projekt vytvorí 12 nových trvalo udržateľných miest, pritom treba rátať, že zamestnaní
pracovníci majú svoje rodiny, čo predstavuje cca. 36 zabezpečených ľudí a 12 rodín. Zo zamestnania pracovníkov budú ťažiť
obchody a majitelia služieb v regióne, kde budú títo ľudia míňať zarobené peniaze, čo predstavuje zvyšovanie príjmov
miestneho obyvateľstva. Realizácia projektu vyvolá multiplikačné efekty, zvýši príjem u samotného dodávateľa technológie,
ale aj následných dodávateľov materiálov a služieb, energií a pod. pre projekt a subdodávateľov. Treba poznamenať, že
vysoko špecializované služby zvýšia kvalitu výrobkov odberateľských spoločnosti, ktoré následne budú dosahovať lepšie
tržby pri predaji svojich kvalitnejších výrobkov. Taktiež samotná firma bude od začatia výroby vytvárať zisk, z ktorého bude
odvádzať dane zo zisku do štátneho rozpočtu.

Samotný projekt bude svojou činnosťou vykazovať také výsledky, ktoré pomôžu navrátiť banke úver a úroky z úveru, ktoré
budú použité na spolufinancovanie projektu.
Cieľom je, aby projekt dlhodobo stabilizoval podnik a pomohol pri jeho
samostatnom financovaní a napomohol návratnosti vynaložených nákladov. Všetky aktivity projektu budú ukončené spolu s
ukončením projektu okrem účelu, na ktorý bol celý projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity firmy budú zdrojom jej
ďalšieho samofinancovania. Hodnotenie dodržania prác vykonaných v projekte „.Zavedenie novej konkurencieschopnej
výroby s vytvorením udržateľných pracovných miest firmou DARETO“ v rámci časového harmonogramu a ich kvalitu bude
vykonávané zodpovedným pracovníkom a to konateľkou firmy. S dodávateľskými spoločnosťami sú podpísané zmluvy, kde sú
stanovené presné termíny realizácie s príslušnými sankciami. Tieto termíny sa budú prísne vyžadovať. Firmy, ktoré budú
realizovať dielo, boli vybrané z niekoľkých ponúk v rámci obchodno-verejnej súťaže. Vybrané firmy sú firmy s dobrým
obchodným menom a známe s dodávaním týchto technológií na trhu. Zatiaľ konateľke nie sú známe prípady nespokojnosti
zákazníkov alebo nezabezpečenia zákazky. Za vytváranie a monitorovanie plánov sú vo firme DARETO s. r.o. zodpovedné
majiteľky, ktoré vytvárajú aj strategické plány. Stanovujú a monitorujú stratégiu a plány v nasledujúcich oblastiach: - plány
rozvoja činnosti, - zvyšovanie podielu na trhu a kvality výroby, - komunikačnú politiku. Firma DARETO, s.r.o. po úspešnej
realizácií projektu plánuje postaviť v roku 2010 vlastnú modernú výrobnú halu, kam bude výroba premiestnená z prenajatých
priestorov. V súčasnej dobe ma vyhliadnuté pozemky, o ktorých sa vedú rokovania, kde plánuje výrobnú halu postaviť. V
novovybudovanej plánovanej hale sa plánuje investovať do zariadenia na úpravu odpadovej vody, špičkovej vzduchotechniky
a pri rozširovaní produktového portfólia zakúpenie novších technológií. Po spustení výroby sa bude firma uchádzať o
získanie certifikátu ISO 9001 a 14001, čo bude vyžadovať iniciatívny a systematický prístup nielen majiteliek, ale prakticky aj
všetkých budúcich zamestnancov podniku vrátane skúseností konateľky spoločností so zavádzaním týchto systémov kvality.
Následne v rámci rozšírenia výroby firma DARETO, s.r.o. plánuje v roku 2012 rozbehnúť ekologický zber a inštalovať
triediacu linku na separované častí z tonerových a atramentových kaziet a ich následné spracovanie. V roku 2015 je
plánované investovať do drvičky plastových komponentov spolu v kombinácií s lisovacím zariadením na spracovanie
plastových odpadov v hodnote 5 mil. Sk. V prípade úspešnej realizácie drvičky plastových odpadov, firma DARETO, s.r.o.
chce investovať do technologickej linky a z plastových odpadov vyrábať plastové výrobky ako sú lavičky, záhradné plastové
stoly a stolíky, koše a melioračné prvky do záhrad. Podnikovou stratégiou spoločnosti DARETO s.r.o. je vystupovať ako
silný a zodpovedný partner na trhu regenerácie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarni, ktorý prijíma nové úlohy ako
výzvy a príležitosti pre upevnenie svojej pozície a ako úlohy hodné jeho súčasného postavenia. V tomto zmysle je pre našu
spoločnosť hlavnou výzvou po úspešnom implementovaní projektu rozšíriť svoje aktivity aj na zahraničný trh v krajinách
európskej únie. Kúpa a následná inštalácia zariadení nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie. Prevádzka firmy bude
dodržovať základné environmentálne princípy minimalizovania znečistenia životného prostredia a narábania s odpadmi, ktoré
pri výrobe vzniknú. Všetky odpady z výroby sú predávané na ďalšie spracovanie. Renováciou tonerových a atramentových
kaziet spoločnosť DARETO s.r.o. významným spôsobom prispeje k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti,
nakoľko prázdne kazety neskončia na skládkach alebo v spaľovniach, ale budú po renovácii znova „zaradené do obehu“ a
prostredníctvom obchodných partnerov sa dostanú ku konečnému spotrebiteľovi – či do domácností, alebo v kanceláriách.
Cenovou výhodnosťou budú šetriť náklady pre tlač u spotrebiteľov.
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Naša firma sa zaoberá osádzaním dosiek plošných spojov DPS pomocou SMT technológie (ručné osádzanie, strojné a ručné
pájkovanie, kompletizovanie elektronických celkov, káblové zväzky –káble konfection). V rámci technologického parku
máme nekompletnú osadzovaciu linku SMT pre osádzanie súčiastok s neúplným spektrom osádzaných súčiastok, spektrum
dopĺňané manuálnym osádzaním čo vplýva na nízku kvalitu a efektívnosť výroby. Chýbajú pracoviská s ESD zariadením.
Chýba nám aj aktívnejšia pozícia na elektrotechnickom trhu. Zatiaľ spracúvame dodávané komponenty pre odberateľov
systémom práce vo mzde. Náš elektrotechnický odbor sa považuje ako najviac dynamické odvetvie. V roku 2007 sme
dosiahli obrat 5.9 mil. SKK. V roku 2008 máme k 30.9. už obrat 13,5 mil. Sk. V dôsledku súčasnej finančnej krízy sme prišli o
dodávky pre firmu Molex (automobilový priemysel, kde sme vykonávali prácu ako kompletizovanie konektorov a triedenie
vstupných komponentov v celkovom objeme 86.304EUR

Naša firma bude mať skompletizovaný technologický park na osádzanie dosiek plošných spojov: Plnoautomatický
vysokovýkonný osadzovací automat SMT súčiastok s možnosťou osádzať aj súčiastky s púzdrom 0201 automatickým
posuvom PCB medzi jednotlivými zariadeniami, čím sa minimalizuje ľudský činiteľ, s automatickým posuvom PCB a
možnosťou dopĺňania súčiastok bez zastavenia výroby. Funkčnú web aplikáciu internetového obchodu a vylepšené
technologické priestory s ohľadom hlavne na ESD.

Hlavný výrobný proces pozostáva z prípravy dosiek plošných spojov, jej osádzania rôznymi komponentmi, cínovania,
montáže, rôznych fáz testovania, zahorovania a balenia. Súčasťou procesu je čistenie plošných spojov a planžiet. Pre
skompletizovanie technológie sú potrebné kúpa a inštalácia osadzovacieho stroja s možnosťou osádzať celé spektrum
súčiastok, kompresora pre osadzovací stroj, dopravníkov medzi jednotlivými zariadeniami, loader a unloader pre vyrobené
osadene dosky – kompletizácia linky, vytvorenie ESD pracovísk, kde sa môže opracovať aj s elektrostaticky citlivými
súčiastkami.. V rámci drobných stavebných prác bude potrebná úprava pracovných plôch a podláh za účelom zníženia
prašnosti.

Zlepšenie postavenia na trhu – zvýšenie konkurencieschopnosti plnoautomatický vysokovýkonný osadzovací automat SMT
súčiastok automatickým posuvom PCB medzi jednotlivými zariadeniam s automatickým posuvom PCB a možnosťou
dopĺňania súčiastok bez zastavenia výroby umožní: Osádzanie súčiastok s rýchlosťou 21 500 súčiastok za hodinu (0,17 sek.
na súčiastku. Veľkosť DPS od 460mm x 400mm. Čas posuvu PCB do 3 sekúnd. Zavedením modernejšej technológie
očakávame aj zvýšenie produktivity, vyšší počet zákaziek a rast výroby. Súčasne sa na trhu môžeme prezentovať a uchádzať
o zákazky s vyššou pridanou hodnotou. Lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov (zníženie hlučnosti, pracnosti,
čistoty) taktiež ovplyvní vyššiu spokojnosť a stabilizáciu kádrov. Na presadenie na trhu a získanie vyššieho podielu v
spracovaní výrobkov nám chýba účinná marketingová stratégia podporená marketingovými nástrojmi preto sme sa rozhodli
zaistiť napojenie na internetový obchod

Súčasná výroba je na hranici momentálnych výrobných kapacít. Projekt počíta s trojnásobným zvýšením výrobných kapacít (
podľa ďalšieho úzkeho miesta) Do 2 rokov plánujeme zvýšiť výrobu z roku 2008 zdvojnásobiť a to na 25 mil. Sk. Pridaná
hodnota vo výrobe nám podľa analýzy údajov v roku 2008 nám vychádza 37% a po úhrade variabilných mzdových nákladov
vychádza krycí príspevok na úhradu fixných nákladov a zisku 22 %. Bod zlomu výroby (BEP) je na úrovni 12 mil. Sk po
investíciách 15 mil. Sk. V prvom roku pri plánovanom obrate 20 mil. Sk očakávame Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) 1
mil. SKK, čo je návratnosť investície ( 5,2 mil. SKK) do 5 rokov. V druhom roku pri plánovanom obrate 25 mil. Sk kalkulujeme
so ziskom EBIT 2,2 mil. Sk, čo znamená návratnosť do 3 rokov. Pri prepočtoch sme skôr opatrní najmä čo sa týka obratu v
prvom roku. Teda predzmluvné zákazky na rok 2009 už presahujú 25 mil. Sk avšak, v prepočte návratnosti za rok 2009 sme
rátali s ročným predajom do 20 mil. Sk
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Erik Juhás

ACEM, s.r.o.

IL FACTORY, s. r. o.

M CREO, s.r.o.

EIP Services, s.r.o.

Telgárt Development, s.r.o.

Miroslav Gupka

KANSEL s.r.o.

Atin - ca, s.r.o.

MRAVA, s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva v zaostalom regióne“

ACEM k službám

103 194,80

Zavedenie inovatívnej technológie do spracovanie kovových
výrobkov a podpora zamestnanosti

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti

4 867,74

M CREO, s.r.o.

Tlačové produkčné centrum

Rozšírenie stravovacích služieb v apartmánovom dome Telgárt a
adaptabilita zamestnancov v rozšírenej spoločnosti

Stolárska produkcia pomocou inovovanej technológie, zníženie
energetických nákladov využitím biomasy, nové pracovné miesta

KANSEL - výroba kovových súčastí

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Atin – ca, s.r.o. v
regióne

Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti MRAVA, s.r.o.

196 859,15

10 066,95

63 759,72

11 926,55

14 722,53

39 667,16

46 065,00

172 403,88
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Živnostník Erik Juhás začal svoje podnikanie dňa 10.4.2008 registráciou na živnostenskom odbore pod číslom 660-6897. Je
jediným majiteľom firmy a podniká vo vlastnom mene. Podnikať začal z toho dôvodu, že chce využiť medzeru na trhu, ktorý
nie je dostatočne zasýtený odborníkmi v oblasti kamenárstva. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že chce pokračovať v
remesle svojho otca, ktorý odovzdá podnikanie synovi. Otec podnikal od roku 1996 v oblasti kamenárstva. Po dospelosti syn
pracoval s ním a priučil sa remeslu. Ďalším predmetom podnikania je v rámci stavebnej činnosti osadenie teplovzdušných
krbov. Chce využiť výhody podnikania, ktorými sú hlavne nezávislosť, priama zainteresovanosť na výsledkoch práce a na
kvalite odvedenej práce, rozvoj osobnosti a širšie využitie odborných skúseností a zručností.

Firma Erik Juhás pred zahájením služieb vykonala dostatočné marketingové aktivity na zahájenie úspešného podnikania.
Po úspešnom ukončení projektu bude firma konkurencieschopná, s počtom 5 stálych zamestnancov. Po zaučení
zamestnancov rozšíri svoju činnosť a zvýši objem poskytovaných služieb. Každoročne bude zvyšovať tržby a pridanú
hodnotu. Prípadné negatívne stavy bude riešiť rozšírením ponuky o ďalšie druhy služieb, prísnym dodržiavaním finančnej
disciplíny a marketingovými aktivitami na rozšírenie pôsobnosti predaja aj mimo regiónu. Predmetný projekt je previazaný s
aktivitami v regióne, kde môže spolupracovať s miestnymi samosprávami pri realizácii investičných projektov a tiež so
stavebnými firmami, kde bude hlavným dodávateľom opracovaného prírodného kameňa.

Projekt bude organizačne zabezpečovať majiteľ firmy v spolupráci s externými spolupracovníkmi (finančné riadenie projektu).
Technické zázemie (kancelária a PC technika) pre realizáciu projektu bude vytvorené priamo v mieste trvalého bydliska, kde
sa nachádza sídlo firmy a kancelária. Realizácia projektu bude rozdelená na tri časti: – nákup technického vybavenia –
zakúpenie moderného vybavenia na vykonávanie služby v oblasti uskutočňovania stavebných zmien - kamenárstvo v trvaní 1
mesiac – tvorba pracovných miest – 5 pracovných miest vytvorených aj pre dlhodobo nezamestnaných občanov po dobu 24
mesiacov – vzdelávanie zamestnancov – BOZP, obsluha zakúpeného zariadenia, v trvaní 1 mesiac

Erik Juhás začal podnikať z toho dôvodu, že chce pokračovať v rozbehnutom podnikaní svojho otca, ktorý podniká od roku
1996 a chce rozvíjať ďalej jeho remeslo. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že chcel využiť skúsenosti a kontakty, ktoré získal
od svojho otca a chce svoju firmu viac rozvinúť. Chce využiť výhody podnikania, ktorými sú hlavne nezávislosť, priama
zainteresovanosť na výsledkoch práce a na kvalite odvedenej práce, rozvoj osobnosti a širšie využitie odborných skúseností a
zručností. Projekt sa realizuje v marginalizovanom regióne, kde je nedostatočná tvorba pracovných príležitostí a je celkovo
zaostalý. Potenciál pre rozvoj podnikania a tvorbu pracovných príležitostí je však dostačujúci ale plne nevyužitý. Práve tento
potenciál plánuje využiť predkladaný projekt. (dostatok voľnej pracovnej sily na trhu práce). Vyrovnávanie regionálnych
rozdielov je možné dosiahnuť finančnou podporou firiem a subjektov pôsobiacich v zaostalom regióne. Finančná podpora pre
firmu je nevyhnutná, vzhľadom na regionálne umiestnenie a podnikateľské prostredie. V prípade poskytnutia pomoci vznikne
prosperujúca firma so stabilnými pracovnými príležitosťami a poskytovanými kvalitnými službami.

Hlavným zámerom firmy Erik Juhás je plne uspokojiť zákazníka, ktorý očakáva vysokú kvalitu služieb. Svoj zámer chce firma
dosiahnuť zavedením moderného vybavenia. Dlhodobým cieľom spoločnosti je prepracovať sa kvalitnými službami z
okresnej úrovne na regionálnu úroveň. Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti firmy a vytvorenie nových pracovných
miest v oblasti uskutočňovania stavebných zmien - kamenárstvo prostredníctvom zakúpenia moderného a
konkurencieschopného vybavenia. Firma získa konkurenčnú výhodu zakúpením moderného vybavenia a kvalitnými službami.
Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená budúcou prosperitou firmy, jej rozvojom, novými činnosťami ale hlavne kvalitou
poskytovanej súčasnej služby. Udržateľnosť projektu je v dostatočných marketingových aktivitách zaručujúcich predaj služieb
a v dodržiavaní finančnej disciplíny pri predaji.
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V zmysle legislatívy SR zamestnávatelia musia zabezpečiť zamestnancom minimálne jedno teplé jedlo denne, no nie všetci
majú na to vhodné podmienky (ekonomicky neefektívna prevádzka vlastnej jedálne; veľká vzdialenosť od stravovacích
zariadení, strata času presunmi atď.). Jedným z riešení je dovoz jedál priamo na pracovisko. Súčasných poskytovateľov tejto
služby v regióne je málo, ich kapacita nepokrýva dopyt a majú obmedzený výber jedál. ACEM chce vyplniť túto „dieru“
vybudovaním vývarovne (v súčasnosti pripravuje priestory) a poskytovaním kvalitných služieb zamestnávateľom a ich
zamestnancom. Ďalšou cieľovou skupinou školy - počty žiakov klesajú, preto školské jedálne sú neefektívne. SWOT
analýza ukazuje vhodnosť a úspešnosť realizácie toho projektu (slabá súčasná ponuka na trhu, povinnosť zabezpečiť stravu,
vznik nových priemyselných zón, výhodná poloha a dostupnosť, výborné manažérske schopnosti konateľov, vypracovaný
marketingový zámer s finančným dopadom, existujúce predbežné dohody s viacerými podnikmi atď).

Vďaka povinnosti denného poskytovania teplých jedál zamestnávateľmi služby vývarovne budú stále žiadané. Budovaním
priemyselných parkov a priemyselných zón v okolí (Záborské, Haniska, Grófske, Petrovany...) narastá počet nových
spoločností a nových pracovných miest, čím sa rozšíri okruh potenciálnych odberateľov. Skúsení konatelia spoločnosti sú
zárukou vytvorenia dobrého tímu ako aj kvalitnej rozvíjajúcej sa marketingovej stratégie, čo je predpokladom úspešnej
realizácie projektu, ako aj napĺňania naplánovaných ukazovateľov. Moderná technológia, vyspelé IKT prispejú ku kvalite
poskytovaných služieb, k ich rozširovaniu (cateringové služby, cukrovinky, diétne jedlá, bezlepková strava), ku stabilizácii a
udržaniu pozície na trhu. Samozrejmosťou je postup podľa HACCP. Riziká z pohľadu výpadku technológie alebo softvéru sú
eliminované zmluvným servisom s okamžitým riešením problému a v prípade závažnejšej poruchy nahradením zariadenia za
náhradné do 24 hod.

Aktivita A1 – Obstaranie technológie kuchyne vývarovne (navrhnuté odborníkmi v gastronómii): dodávka, montáž a
odskúšanie technológie vybavenia kuchyne zo strany dodávateľa. Plánovaná doba 7 mes. zahŕňa aj časovú rezervu v prípade
nedostatkov zo strany dodávateľa. Na správnu dodávku bude dohliadať projektový manažér žiadateľa a technický manažér.
Aktivita A2 – Obstaranie hardvéru: dodávka, montáž a odskúšanie zariadení potrebných v nadväznosti na informačný systém.
Na správnu dodávku bude dohliadať projektový manažér žiadateľa a technický manažér. Aktivita A3 – Obstaranie informačnokomunikačného systému: vytvorenie informačno-komunikačného systému na mieru, inštaláciu a odskúšanie systému. Na
správnu dodávku bude dohliadať projektový manažér žiadateľa a technický manažér. Na realizáciu projektu budú dohliadať
konatelia. Ing. Michal Marinič bude zodpovedný za riadenie a koordináciu aktivít projektu, Jozef Leško za technickú stránku a
Ing. Peter Čmelík za zmluvné vzťahy a financie. Účtovanie projektu - účtovníčka firmy.

Prevádzka vývarovne bez vhodného profesionálneho vybavenia (čo je finančne náročné) a kvalitných ľudských zdrojov nie je
možná. Z dôvodu na seba nadväzujúcich technologických postupov nie je ani možné prevádzku zariaďovať niekoľko rokov.
Keďže ide o nový podnikateľský subjekt, nie je reálne, aby mal dostatočný vlastný kapitál na všetky nevyhnutné investičné
aktivity. Z doteraz vyprodukovaného zisku sa pripravujú priestory, aby vyhovovali všetkým normám. Bez pomoci z NFP tento
projekt sa nedá v plnom rozsahu realizovať. Manažment (traja konatelia), má bohaté skúsenosti s manažovaním a riadením
ľudí i rôznych podnikateľských projektov (viď životopisy v podpornej dokumentácii projektu). Firma je od svojho vzniku aktívna
– realizovala už montáž nábytku v objeme 7 mil. Sk, kedy priemerne zamestnávala na dobu určitú 27 ľudí. Realizácia
projektu je nevyhnutná, pretože v okolí nie sú v dostatočne zabezpečené služby stravovania pre zamestnancov firiem. V obci
Petrovany žije 1820 obyvateľov, sídlo tu má 18 firiem zapísaných v OR SR, Domov dôchodcov, obecný úrad, materská a
základná škola. Do obce prichádzajú stále noví investori aj zo zahraničia (Leier Baustoffe SK, s.r.o. predpoklad je 108
zamestnancov). Blízkosť pripravovaných priemyselných parkov (Petrovany, Záborské 3 km, Haniska 8 km, Grófske 10 km,
Prešov 5 km, Kendice 2 km), predstavuje v budúcnosti potenciál ďalších zákazníkov.

Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt bude generovať dostatočný príjem na to, aby bol trvalo udržateľný aj po
ukončení financovania zo zdrojov EÚ a ŠR, do budúcnosti sa počíta aj s nárastom počtu zamestnancov. Vďaka skúsenostiam
konateľov firma robí opatrenia, aby čo najviac odolala možným ohrozeniam (nedostatok kvalitných pracovníkov, vysoká
fluktuácia, migrácia zamestnancov – finančnou i morálnou motiváciou, vhodným pracovným prostredím, školeniami,
pripravovaným sociálnym programom; technologické závady – zabezpečením hotservisu; nepriaznivé zmeny legislatívy –
flexibilitou, rozširovaním ponuky služieb pre širšie spektrum odberateľov a pod.). Pretože k životu je nevyhnutné jedenie, je
predpoklad, že o služby ACEMu bude zo strany zákazníkov trvalý záujem (aj keby to neprikazovala legislatíva), pretože firma
svoj úspech stavia na kvalite, rozširovaní služieb, zodpovednom prístupe, na dostupnosti vďaka využívaniu IKT i vhodnej
marketingovej a cenovej stratégii.

Zabezpečenie výstupov projektu bude založené na nevyhnutnom využívaní novej technológie pri výrobe výrobkov
spoločnosti IL FACTORY, s. r. o. Konatelia spoločnosti budú sledovať jednotlivé indikátory ktoré si stanovili nielen v rámci
tohto projektu, ale aj ako ciele spoločnosti a budú sa ich snažiť čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie týchto cieľov bude podporené
intenzívnym monitorovaním výroby a odbytu zo strany konateľov spoločnosti, ale aj motivovaním našich zamestnancov. Po
skončení spolufinancovania bude projekt sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy, aby sme pokryli
prevádzkové náklady. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov a výrobného procesu je predpoklad, že
spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich rokov vyrábať súčasné, ale aj diverzifikované výrobky, ktoré nám
umožní vyrábať nová technológia.
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Spoločnosť IL FACTORY vznikla 04. 10. 2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 2 spoločníkov. Každý zo
spoločníkov vložil do spoločnosti peňažný vklad vo výške 100 000,- Sk, teda základné imanie spoločnosti je vo výške 200
000,- Sk. Za spoločnosť konateľ koná samostatne a k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Táto
spoločnosť vznikla za účelom ponuky netypických kovových predmetov, ktoré sú nielen vizuálne krásne, ale aj prakticky
funkčné. Prostredníctvom našich dizajnérskych návrhov a stavebných úprav vieme riešiť rôzne problémy, s ktorými
prichádzajú do kontaktu architekti a nevedia si s nimi poradiť. Spájame staré technológie spracovávania kovu s novými a tým
vytvárame diela, ktoré majú nielen unikátny dizajn, ale aj vysokú úžitkovú hodnotu.

Po ukončení realizácie projektu – nákupu plazmovej zváračky a odsávača splodín, by naša spoločnosť mala dosiahnuť
väčšiu konkurencieschopnosť nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. Táto technológia sa na Slovensku takmer
vôbec nenachádza a v Európskej únii sa vyskytuje len zriedka. Zakúpením tejto technológie dodáme výrobkom pridanú
hodnotu a budeme vedieť konkurovať veľkým firmám. Dosiahneme vyššiu produktivitu výroby, optimálnejšie využite vstupov
výroby, zvýšenie kvalitatívnych parametrov našich výrobkov a zmodernizovanie našej výroby. Keďže úlohou dizajnu je
prekvapovať a ponúkať nové veci, tak vďaka plazmovej zváračke by sme to vedeli dokázať. Tým by sme posunuli hranice
architektúry ďalej a ponúkali vizuálnu pastvu pre oči.

Realizácia projektu je rozdelená do 2 aktivít: Aktivita 1: dodávka a inštalácia plazmovej zváračky Aktivita 2: dodávka a
inštalácia odsávača splodín Aktivita 3: skúšobná prevádzka Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita Realizácia
aktivít bude trvať 7 mesiace. Prvá aj druha aktivita bude vykonaná formou dodávky externým dodávateľom. Organizačné
zabezpečenie projektu zo strany žiadateľa Projekt je zabezpečený z organizačnej ako aj z manažérskej stránky. Na projekte
sa budú podieľať obaja konatelia a projektový účtovník po celú dobu realizácie projektu. Konatelia –. Ľuboš Pahuli a Jozef
Ring - hlavný projektový manažér Projektový účtovník : Mária Ungváriová (žiadosť o platbu, kontrola fakturácie)

Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci Z dôvodu vysokej ceny inovatívnej technológie – plazmová zváračka a odsávač splodín,
nie sme schopní financovať celý nákup výlučne z vlastných zdrojov začínajúceho podnikateľa. Takáto veľká investícia by sa
musela prejaviť v cene našich výrobkov, čo by mohlo mať za následok zníženie dopytu po našich výrobkoch. Pomoc so
štrukturálnych fondov bude mať významný dopad na podnikanie: • nárast konkurencieschopnosti na trhu • rast
zamestnanosti • zvýšenie pridanej hodnoty • zlepšenie postavenia na trhu získaním nových odberateľov
Ciele projektu
napĺňajú ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia, ako aj ciele opatrenia. Realizácia projektu je nevyhnutná na plnenie daných cieľov: • zvýšenie produktivity
práce • zvýšenie tržieb a tým aj pridanej hodnoty • zvýšenie zamestnanosti v regióne • zlepšenie konkurencieschopnosti a
postavenia na trhu • získanie nových strategických odberateľov • zabezpečenie ďalšieho rozvoja firmy Vplyv na cieľové
skupiny: Žiadateľ: zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie postavenia firmy na trhu Zákazníci (odberatelia): lepšie
uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zlepšenia kvality, úspory času vo výrobnom procese a
rozšírenia možnosti výroby Dodávatelia: zvýšenie našej produkcie, bude mať za následok zvýšenie potreby materiálu a tým
zvýšenie ich obratu Zamestnanci: zvýšenie ich kvalifikácie a tým spojená aj väčšia atraktivita zamestnanca na pracovnom
trhu, pri zvýšení obratu firmy aj zvýšenie ich miezd, čo zlepší ich finančnú situáciu.
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Mediálna agentúra M CREO, s.r.o. funguje od 19.02.2008 v oblasti marketingu, reklamy, PR a v neposlednom rade vo
vydavateľskej činnosti zameranej na výrobu novín, časopisov a brožúr. Konkurenčnou výhodou spoločnosti je schopnosť
tvoriť obsahovú náplň uvedených výstupov. V regióne existuje veľké množstvo podobných firiem, nie všetky sú však schopné
klientom túto službu zabezpečiť. Individuálnym prístupom k zákazníkom, profesionálnym tímom pracovníkov a poskytovaním
komplexného servisu služieb si agentúra za krátky čas svojej existencia vytvorila výhodnú pozíciu na trhu. Jedinou nevýhodou
pre spoločnosť je súčasné nedostatočné technologické a softvérové vybavenie, ktoré nedokáže v dostatočnej miere
uspokojovať zvyšujúce sa nároky zväčšujúcej sa odberateľskej základne. Na tlač a kompletizáciu tlačovín využíva agentúra
dodávateľské služby, čo zbytočne zvyšuje ceny a predlžuje dodacie lehoty.

Realizáciou projektu získa spoločnosť moderné digitálne tlačové zariadenie s brožúrovacím finišerom, ktoré bude schopné
tlačiť a kompletizovať všetky tlačové výstupy. Okrem toho sa širokej verejnosti umožní využívať kopírovacie a tlačiarenské
služby poskytované spoločnosťou. Zakúpením nového softvéru sa rozšíria poskytované služby o výrobu dizajn manuálov,
návrhy log, webových stránok, čo priláka novú skupinu zákazníkov. Rozšírením ponuky získa agentúra väčšie množstvo
zákaziek, vyrobí väčšie množstvo výstupov s vyššou pridanou hodnotou, a následne sa vytvoria predpoklady pre zvýšenie jej
konkurencieschopnosti na trhu. Predpokladá sa, že v roku 2010 dosiahnu tržby hodnotu približne 8,5 mil. Sk. Získané
finančné prostriedky budú následne reinvestované do nákupu ďalších strojov, zariadení, softvéru alebo prípadne do
posilnenia ľudského potenciálu agentúry.

Realizáciu celého projektového cyklu v plnej miere zabezpečí riaditeľka spoločnosti pani PhDr. Monika Janigová, ktorá bude
vystupovať ako projektová manažérka. Na začiatku realizácie projektu prebehne OVS v súlade so zákonom a Zmluvou o
NFP, na základe vopred stanovených podmienok. Po vyhodnotení súťaže a stanovení víťaznej ponuky zakúpi spoločnosť
nový softvér Macromedia Flash, ktorý začne ihneď používať vo svojom pracovnom procese. Následne dôjde k dodávke
nového tlačového zariadenia s brožúrovacím finišerom, ktoré sa začne používať na tlačenie a kompletizáciu tlačových
výstupov. Vedenie projektového účtovníctva, vypracovanie žiadostí o platbu a celú účtovnú agendu bude počas celej
realizácie spravovať finančný manažér. Publicita a informovanosť sa od začiatku do konca projektu zabezpečí internými
zamestnancami v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

Podpora projektových aktivít predstavuje nanajvýš vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ a ŠR SR.
Agentúra má dostatok praktických skúseností v oblasti marketingu, PR a vo vydavateľskej činnosti. Štandardnou nevýhodou
ako malého podniku je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý ho brzdí v jeho podnikateľských aktivitách a
plánoch. Keďže spoločnosť nemá skúsenosti s realizáciou projektov, navrhovaný projekt pre ňu predstavuje novú príležitosť a
predovšetkým možnosť podpory ekonomického rastu. Vytvorením výstupov prostredníctvom nového softvéru a ich následnej
tlači a kompletizácii na zakúpenom digitálnom tlačovom zariadení s brožúrovacím finišerom sa pozitívne ovplyvní rozvoj
agentúry, ktorá dokáže vyhovieť najnovším trendom v dopyte a uspokojí požiadavky a očakávania i tých najnáročnejších
zákazníkov. Zefektívni sa pracovný proces a vytvorí sa predpoklad pre posilnenie konkurenčnej schopnosti na domácom trhu,
a to jednak z hľadiska cien, ako aj z hľadiska kvality výrobkov a poskytovaných služieb. Skrátením výrobného procesu bez
dopadu na kvalitu výrobkov a služieb zároveň dôjde k skráteniu dlhých dodacích lehôt, čo ocení prevažná časť klientov.

Zakúpené digitálne tlačové zariadenie s brožúrovacím finišerom patrí medzi najmodernejšie zariadenia svojho druhu na
Slovensku, nepredpokladá sa teda jeho rýchle morálne zastarávanie, čo vytvára predpoklady aj pre dlhodobý rozvoj
podnikateľských aktivít a ich trvalú udržateľnosť. Bežný chod spoločnosti, prevádzkové i mzdové náklady, pravidelný servis
tlačového zariadenia, pravidelný upgrade programu Macromedia Flash je spoločnosť schopná pokryť z vlastných prostriedkov.
Tieto zdroje zabezpečí v budúcnosti zvýšením produkcie a tržbami z predaných výstupov a poskytnutých služieb, ktoré
narastú vďaka zaradeniu nového zariadenia a softvéru do majetku agentúry. Profesionálny prístup k práci, množstvo
kontaktov a dobré meno v regióne predstavujú pre podnik konkurenčnú výhodu voči ostatným konkurentom a možnosť
trvalého udržania výhodnej pozície na trhu.
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EIP Services, s.r.o. vznikla na konci roka 2006 a ponúka svoje služby najmä malým a stredným podnikom a samospráve
prevažne žilinského regiónu. Orientuje sa najmä na poskytovanie: - vydavateľskej činnosti a spracovania grafických návrhov,
- účtovných a personálnych služieb. Situácia na regionálnom trhu tlače, kde za posledné roky ukončili svoju činnosť 3
rozhodujúce tlačiarne, ako i filozofia mnohých spoločností outsorcovať podporné činnosti svojím dodávateľom, neustále
vytvára rastúci záujem o naše služby. Vzhľadom na finančné možnosti začínajúcej spoločnosti sme boli a neustále sme nútení
využívať vo veľkej miere služby našich dodávateľov. Z tohto dôvodu sme nútení podstatnú časť našich tržieb zaplatiť práve
naším dodávateľom. Realizáciou projektu a to najmä jeho investičnou časťou – zakúpením technológií – dokážeme
zabezpečiť plnofarebnú vysoko objemovú tlač vo vlastnej réžii.

Realizáciou projektu podporíme dosiahnutie hlavného cieľa projektu - rast konkurencieschopnosti spoločnosti EIP Services,
s.r.o. a to prostredníctvom rozšírenia existujúcich technológií a poskytovaných služieb ako i rastom tržieb. Súčasne tak
využijeme významnú príležitosť na regionálnom trhu v oblasti zabezpečenia tlače a vydavateľských činností. Budeme tak na
trhu disponovať jedinečným digitálnym produkčným zariadením a súvisiacimi technológiami, čo nám umožní zabezpečiť
plnofarebnú tlač pre našich zákazníkov s viacerými možnosťami finalizácie priamo v tlačovom stroji. Nová technológia a
realizácia tlače vo vlastnej réžii si vyžiada vytvorenie 2 nových pracovných miest, čo povedie k ďalšiemu rozvoju spoločnosti
a získaniu nových zákazníkov. Prípadné získanie nenávratného finančného príspevku podstatne ekonomicky zefektívni našu
činnosť a umožní nám výrazným spôsobom zvýšiť tržby našej spoločnosti.

Realizácia projektu prebieha na základe projektového riadenia. Za realizáciou projektových aktivít ako i dosiahnutie cieľov
projektu je zodpovedný projektový tím v zložení: Ing. Martin Chachula – manažér projektu (investičná časť), Zuzana Hološová
– ekonomický manažér. Ciele projektu dosiahneme prostredníctvom nasledovných aktivít: 1 Investičné aktivity 1.1
Obstaranie nových technológií - digitálne produkčné plnofarebné zariadenie s príslušenstvom, laminovací stroj, rezačka s
laserovým lúčom, elektrický dierovač hrebeňovej väzby, teplom zrmštiteľný baliaci stroj, malá ručná falcovačka 1.2
Obstaranie nového vnútorného vybavenia priestorov - 2 ks notebook, 1 ks grafická stanica, 1 x balík grafických programov, 1
ks dátový server, 1 ks úložisko dát, 1 ks digitálna zrkladlovka). Začiatok projektu sme naplánovali na 01/2010 a dĺžka
trvania investičnej časti projektu je 5 mesiacov. Pred začiatkom realizácie projektu v zmysle zmluvy o NFP zrealizujeme i
výber dodávateľa.

Vhodnosť realizácie projektu potvrdzujú: - vysoký záujem našich klientov o naše služby v oblasti vydavateľských a
grafických činností - možnosť rozšírenia ponuky našich služieb (vydavateľských a grafických prác) - vysoký dopyt na trhu po
individuálnych riešeniach v oblasti marketingu a PR - nedostatočná ponuka služieb v regióne v oblasti kvalitnej digitálnej tlače
- chýbajúca vlastná technológia EIP Services, s.r.o. má za sebou 2-ročnú históriu, ktorá bola zameraná najmä na: budovanie trhového postavenia a definíciu služieb pre našich zákazníkov, - budovanie vnútorného riadenie spoločnosti a
budovanie tímu zamestnancov a spolupracovníkov. Nakoľko dosahujeme pozitívny vývoj, myslíme si, že dokážeme
zvládnuť uvedený projekt. Nákup nových technológií posilní našu konkurencieschopnosť, umožní nám poskytnúť zákazníkovi
viaceré služby v rámci našej ponuky a zrealizovať celú službu vo vlastnej réžii. Doterajšie skúseností v oblasti vydavateľstva
a grafických prác vytvárajú výborný predpoklad pre našu úspešnosť. Vnútorné postupy riadenia spoločnosti, skúseností
jednotlivých členov projektového tímu v kombinácii s poradenskými službami nám umožnia dosiahnuť hlavný cieľ projektu.

Hlavnými aktivitami projektu je obstaranie technológií na zabezpečenie digitálnej tlače a obstaranie vnútorného vybavenia
kancelárskych priestorov. Uvedené aktivity projektu prispejú k rozšíreniu ponuky služieb a rastu tržieb spoločnosti, čo
následne umožní ďalší rozvoj spoločnosti. Doterajšie skúsenosti súčasných zamestnancov v kombinácii s plánovanými 2
novými pracovnými miestami vytvoria predpoklad pre dlhodobý rast spoločnosti. Udržateľnosť projektu tak môžeme
charakterizovať ako: - prevádzkovú – bude zabezpečená poskytovaním služieb v oblasti vydavateľstva a grafického
spracovania pre súčasných i budúcich zákazníkov - personálnu – bude zabezpečená vznikom nového oddelenia
vydavateľstva a vytvorením 2 nových pracovných miest - finančnú – rastom tržieb a rastom pridanej hodnoty dosiahneme
pozitívny vývoj spoločnosti.
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Firma Teglárt Development, s.r.o. , v rámci prvej časti predkladaného projektu plánuje upraviť nevyužité priestory na prízemí
dokončovaného apartmánového domu v obci Telgárt (stredisko medzinárodného významu), zariadiť v nich stravovacie
zariadenie pre turistov, majiteľov a nájomcov apartmánov v tejto budove (spolu 120 lôžok od januára 2009). Dnes spoločnosť
stavia už druhú apartmánovú budovu, návštevnosť Telgártu teda dlhodobo zvýšia noví majitelia apartmánov a krátkodobí
návštevníci, ktorí si tu budú môcť apartmány prenajať a verejnosť. Ďalšie projekty aj iných investorov na výstavbu apartmánov
v obci sa pripravujú. SWOT analýza uvádza silnú stránku – poveternostné podmienky pre celoročné využitie strediska CR,
skúsenosti spoločníkov a predpoklad návštevnosti. Projekt rieši slabú stránku regiónu v oblasti ponuky služieb v CR
(stravovanie iba v 1 bufete pre celé lyžiarske stredisko).

Plánovaná výdajňa jedál v tomto projekte je umiestnená priamo v jednej z apartmánových budov, asi 50 metrov od
lyžiarskeho strediska. Ukazovatele projektu sú dosiahnuteľné - spracovaná kompletná kalkulácia výnosov a nákladov
výdajne jedál je prílohou podnikateľského plánu. Ciele naplníme cieleným marketingom v koordináciou s mikroregiónom.
Oslovíme majiteľov a hostí v apartmánoch, lyžiarov a turistov počas zimnej sezóny. V letnej sezóne rátame s návštevníkmi
apartmánov, ako aj turistami, ktorí prichádzajú do Telgártu. Jedáleň bude otvorená celoročne, s očakávanými nosnými
tržbami počas lyžiarskej a letnej sezóny. Stredisko je lokalizované na rozhraní 3 národných parkov, čo prispeje k návštevnosti
aj v prípade náhleho nedostatku snehu a v mimosezóne. Obec spolu s miestnymi podnikateľmi v súčasnosti pracujú na
rozvoji cestovného ruchu v obci, čo by malo prilákať ďalších turistov.

V tejto časti projektu budú realizované: - stavebné úpravy v priestoroch kuchyne, skladov, hygienických zariadení a jedálne vybavenie týchto priestorov potrebným zariadením/vybavením Dodávatelia stavebných úprav (dlažba, zariadenie toaliet),
kuchynského prístrojového vybavenia aj nábytku do jedálne budú vybratí po predložení žiadosti o NFP. Výber dodávateľa
ako aj dohľad nad realizáciou aktivít bude organizačne zabezpečovať predkladateľ cez svojich štatutárov, zamestnancov a /
alebo externých spolupracovníkov. Aktivity sú rozvrhnuté na 4 mesiace, od apríla 2009 do júla 2009. Bez využitia NFP nie je
možné naplniť plánované ciele projektu v plánovanom časovom horizonte.

Žiadateľ pripravuje zriadenie jedálne v apartmánovom dome v Telgárte ako pokračovanie aktivít spustených v októbri 2006 –
výstavba apartmánového domu, neskôr výstavba druhého domu. Po úspešnom predaji apartmánov je ďalším krokom
poskytovanie služby – prenajímanie týchto apartmánov, ktoré začne od decembra 2008. Zriadenie jedálne pri lyžiarskom
stredisku je využitím prázdneho miesta v ponuke stravovacích zariadení v obci a okolí pri zvyšujúcom sa počte turistov. Tento
sa bude ešte zvyšovať s realizáciou projektov na podporu cestovného ruchu v BB VÚC v budúcnosti. Projekt budú
organizačne zabezpečovať štatutári spolu so zamestnancami a externými spolupracovníkmi. Pri realizácii stavebných úprav
využije žiadateľ kvalifikáciu štatutára (p. M. Poprockého – stavebný inžinier) a skúsenosti s výstavbou 2 budov na mieste
realizácie, ako aj p. Šramka pri zriaďovaní a prevádzke reštaurácie. Skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EU
majú aj ďalší štatutár (p. I. Poprocký) a externí spolupracovníci. Bez NFP nie je možné projekt realizovať v plánovanom
rozsahu a termínoch, bola by porušená logistika súladu výstavby a poskytovania služieb verejnosti v stredisku
medzinárodného významu.

Po zrealizovaní aktivít časti A projektu (stavebné úpravy a zariadenie kuchyne, skladových, prevádzkových priestorov a
jedálne) začne implementácia komplementárnej časti B projektu, v ktorej budú vyškolení a zamestnaní pracovníci tejto
prevádzky po dobu 2 rokov. Po skončení tejto doby predpokladáme, že v Telgárte bude fungovať zisková výdajňa jedál,
dosahujúca tržby na pokrytie všetkých personálnych, prevádzkových a budúcich investičných nákladov. Podľa finančných
analýz predpokladáme pokrytie týchto nákladov pri podaní 55 hlavných jedál denne v celoročnom priemere, čo umožňuje
kapacita jedálne (40 miest) - vychádzame zo spracovanej finančnej kalkulácie celého podnikateľského zámeru. Riziko
projektu (oneskorenie otvorenia prevádzky) je ošetrené výberom z regionálnych dodávateľov tak, aby sme predišli logistickým
prekážkam v plynulej dodávke hlavne stavebných tovarov a prác.
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Nosný chemický podnik Duslo, a.s. sa už nepodieľa tak dominantne na ekonomických ukazovateľoch v rámci okresu.
Hospodársky život sa však nezastavil – premiestnil sa do rozdrobenejšieho súkromného sektoru, ktorý sa rozvíja najmä vďaka
malým a stredným podnikom. Rast životnej úrovne a jednoduchší prístup k úverom znamená dynamický rozvoj stavebníctva, v
ktorom podnikám ako subdodávateľ. Podiel stavebníctva z celkového objemu ostatných odvetví v okrese predstavuje 14% a
trend je neustále rastúci. V r. 2007 som začal podnikať ako SZČO a som vo firme sám. Uvedomujem si, že táto situácia nie je
udržateľná a preto v záujme zvyšovania konkurencieschopnosti, kúpou nových inovatívnych strojno technických zariadení,
chcem vyrábať nové druhy výrobkov požadovanej kvality a trendov podľa želania zákazníkov. Ďalší problém, ktorý chcem
kúpou nových technológií riešiť, je zníženie energetických nákladov a likvidáciu odpadu, ktorý vzniká pri stolárskej výrobe.

Aby sa dosiahli vytýčené ciele nárast tržieb a pridanej hodnoty -zavediem nové technologické postupy pomocou strojov a
zariadení -dyhovací lis a lakovňa. V súčasnej hospodárskej recesii, je možné predpokladať nedosiahnutie stanovených
cieľov. V takejto situácii vidím východisko v : a)šetrení nákladov na energiu využívaním drevného odpadu na vykurovanie briketovací lis a kotol na drevené brikety (zníženie nákladov o cca 55 000Sk ) a približne 8 až 10 násobné šetrenie objemu
dielne, ktorý zaberali piliny b)v šetrení energiou kúpou výkonnejších a energeticky úspornejších zariadení c)v uspokojovaní
potrieb zákazníkov službami šitými na mieru, napr. využívanie rôznych leasingových a splátkových zmlúv. Elimináciu
zásahu vyššej moci zabezpečím ešte komplexnejším poistením majetku. Ako následný projekt, aktivitu nadväzujúcu na
projekt, ktorá mi pomôže zlepšiť, resp. udržať cieľové parametre, považujem spracovanie a využívanie drevného odpadu aj od
iných dodávateľov, resp. rozšírenie firmy o nové CNC stroje.

V rámci definovania cieľov projektu považujem za dôležité stanoviť postup pre ich naplnenie v procese prvotnej prípravy.
Vychádzam z predpokladu, že projekt bude realizovaný ako plánovitý postup. Navrhované metódy prispejú k dosiahnutiu
vytýčených cieľov: - metódy v rámci manažérskych postupov – stanovenie si písomného detailného harmonogramu postupu
práce - metódy na realizačnej úrovni – objektívny a legálny prístup pri výbere dodávateľov v súlade s platnou legislatívou metódy dodržiavania kvality výrobkov a dodávaných služieb - metódy monitorovania technickej kontroly dodržiavania
bezpečnostných predpisov Časový rozvrh musí súhlasiť s časovým rámcom projektu, ktorý je opísaný v časti časti 11 A.
Táto časť projektu zároveň musí korelovať s časťou B – požiadavka komplexnosti a komplementárnosti.

Stanovenými cieľmi a aktivitami projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy. Zavedením inovatívnych technologických
postupov sa zvýši kvalita produktov, rozšíri sa sortiment, zavedú sa nové výrobky v rámci súčasného trendu v stolárskej
výrobe. Zároveň sa zvýši efektívnosť výroby znížením el.energie pri použití nových zariadení, spracovaním drevného odpadu
a jeho spaľovaním(šetrenie energie až o 82% ročne) a vyrieši sa problém hromadenia odpadu(8-10 násobne). Bez použitia
NFP by som nemohol z vlastných zdrojov plne pokryť finančné náklady na zabezpečenie inovatívnych technológií, pretože
ďalšími mojimi aktivitami je rozšírenie prevádzky, ktoré budem financovať zároveň s projektom. Multiplikačný efekt projektu
vidím vo zvyšovaní obratu novými technológiami a materiálmi a v šetrení finančných prostriedkov za energiu a likvidácii
odpadov spaľovaním. Efektívnou výrobou sa pričlením k prosperujúcim firmám v okrese a tým prispejem k znižovaniu
regionálnych rozdielov životnej úrovne, zvyšovaniu zamestnanosti v momentálne dosť nezamestnanosťou postihnutom okrese
Šaľa a zvyšovaniu konkurencieschopnosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Ako SZČO v r. 2007 som získal
finančnú podporu z grantu „de minimis“ DM 1/2007 na začatie podnikanie vo výške 88 785 Sk, skúsenosti z dlhodobejšími
projektmi nemám.

Predpokladám nárast tržieb, prevádzkového zisku, zvýšenie počtu zamestnancov, zvýšenie kvality a inovatívnosti výrobkov a
poskytovaného servisu pre zákazníkov, čo by malo mať dlhodobý dopad na fungovanie a prosperitu mojej firmy aj po r. 2011.
Zníženie nákladov na energiu a likvidáciu drevného odpadu, budem monitorovať aj po ukončení projektu a budem ich neustále
znižovať. Možnosť využívať drevný odpad aj z iných ako vlastného zdroja na výrobu brikiet a následne odpredaj vyrobených
brikiet budem považovať za rezervu pri eliminácii možných rizík. Finančné prostriedky získané z vlastnej výroby budem
neustále investovať do rozširovania a skvalitnenia produkcie a budem hľadať pomocné nástroje pre zákazníkov, aby sa
zlepšila ich kúpyschopnosť (preúverovanie, splátkovanie, lízing, servis aj po záruke).
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Spoločnosť Kansel s.r.o. vznikla koncom roka 2006, predmetom jej činnosti je kovoobrábanie. Miestom realizácie je Košická
Nová Ves. Blízkosť neďalekého US Steel Košice znamená prítomnosť veľkého množstva podnikov napojených na oceliarsky
priemysel. Spoločnosť momentálne nezamestnáva žiadnych stálych zamestnancov. Spoločnosť v súčasnosti dodáva svoje
výrobky pre Zlieváreň VSŽ – EUROCAST. Budúci rok by mala naša spoločnosť získať rámcovú zmluvu s touto spoločnosťou.
Naša spoločnosť disponuje staršími kovoobrábacími strojmi bez CNC riadenia. Na zabezpečenie trvalo udržateľnej prevádzky
– možnosti rozširovania, zlepšovania kvality je potrebná moderná CNC technológia a stáli zamestnanci s potrebnými
vedomosťami a zručnosťami. V súčasnosti obmedzujúcim faktorom pre našu spoločnosť je nedostatok investičného kapitálu
(bankové úvery), čo obmedzuje naše rozvojové a investičné aktivity.

Realizáciou projektu – obstaraním moderných technológií s CNC riadením dosiahneme: • zvýšenie kvality našich výrobkov
• zefektívnenie výroby - skrátenie času potrebného na výrobu 1 ks výrobku minimálne 4-násobne • rast efektivity práce •
zvyšovanie kvality výrobkov • zvýšenie výrobnej kapacity Na základe realizácie projektu – nákupu potrebných technológií
spoločnosť dokáže zabezpečiť výrobu a opracovanie výrobkov z hutného materiálu. Výroba týchto produktov sa stane
flexibilnejšou, pretože vďaka technológiám dokážeme zabezpečiť vyššiu pružnosť, rýchlosť a presnosť výrobného procesu
(CNC riadenie). Vzhľadom na výrobný proces a použitou nakúpenou technológiou sa zabezpečí najšetrnejšia výroba s
nízkymi nákladmi a zároveň šetrením energie a minimalizáciu odpadu a nepodarkov, čo má pozitívny dopad na životné
prostredie.
Celkovo projekt prispeje k zvyšovaniu tržieb (a tým aj pridanej hodnoty) spoločnosti a zároveň k podpore
vytvorenia nových pracovných miest v regióne Tým, že spoločnosť má zmluvne dohodnutý odber na dlhšie obdobie
spoločnosťou zlieváreň Eurocast predpoklad, že naplánované ukazovatele budú minimálne napĺňané v takej miere, ako sú
naplánované. Nakupovaná technológia umožňuje produkciu vo väčších objemoch s akými ráta finančná analýza.

Aktivita 1 – A1 – Obstaranie CNC technológie na obrábanie kovov V rámci tejto aktivity dôjde k obstaraniu 2 CNC zariadení:
CNC sústruh a CNC fréza. Aktivita zahŕňa realizáciu obchodnej verejnej súťaže, dodávku a montáž zariadení vrátane ich
kompletného odskúšania. Trvanie: 05/2009 – 10/2009 Technické a organizačné zabezpečenie týchto aktivít zabezpečí –
žiadateľ a dodávateľ. Na Aktivitu A1 nadväzujú aktivity časti B, ktoré sú popísané v druhej časti tejto žiadosti. Žiadateľ bude
realizovať projekt s vlastnými personálnymi a technickými kapacitami.

V súčasnosti nedostatok potrebného investičného kapitálu spoločnosti a obtiažne získavanie bankových úverov
(novozaložená spoločnosť bez histórie) obmedzuje rozvojové a investičné aktivity našej firmy. Morálne zastarané
technologické vybavenie našej spoločnosti limituje kapacitu našej výroby. Nízka efektivita práce neumožňuje zamestnať
pracovníkov na trvalý pracovný pomer, ale naša spoločnosť je nútená využívať služby brigádnikov a dôchodcov. Úspešná
realizácia projektu vytvorí podmienky pre ďalší rast spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie investičné aktivity. Moderné
technologické vybavenie spoločnosti bude významným predpokladom na zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj impulzom
pre ďalšie projekty súvisiace s rozširovaním spoločnosti. Konateľ spoločnosti Ing. Milan Lesňák st. má dlhoročné
manažérske a odborné skúsenosti a vedomosti v oblasti kovoobrábania a riadenia a manažovania pracovníkov, keďže dlhé
roky pôsobil v tejto (viď. príloha žiadosti o NFP podporná dokumentácia – životopisy).

Projekt bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie výrobnej kapacity našej spoločnosti a zvyšovanie kvality našich výrobkov.
Získané dodatočné finančné zdroje z hospodárskej činnosti našej spoločnosti budú investované do ďalšieho rozvoja
spoločnosti. Prevádzka projektu po ukončení jeho financovania de minimis bude zabezpečená žiadateľom, a to vďaka
zvýšenému objemu výroby a následne zvýšením tržieb. Žiadateľ zabezpečí finančné ako aj personálne zdroje na prevádzku a
údržbu zakúpených technológií.
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Spoločnosť Atin – ca, s.r.o. vznikla 30.04.2008 a zaoberá sa komplexnou architektonickou, výrobnou a dodávateľskou
činnosťou v interiérovej oblasti – prevažne obchodných, reprezentatívnych a obytných priestorov. Spoločnosť svojou
existenciou vypĺňa medzeru na trhu, ktorá je spôsobená absenciou takéhoto zamerania v meste Nitra. V súčasnosti používané
technológie výroby v rámci vývoja spoločnosti a rastu jej konkurencieschopnosti je potrebné doplniť inovatívnymi
technológiami, aby sa dosahoval potrebný rast konkurencieschopnosti. Predmetom projektu je obstaranie drevoobrábacieho
frézovacieho a vŕtacieho CNC centra.

Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší rozvoj a rast spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie
investičné aktivity žiadateľa. Technologická modernizácia prevádzkových priestorov spoločnosti bude predpokladom na
zvýšenie konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty súvisiace s modernizáciou a rastom spoločnosti. Po
schválení projektu bude spoločnosť disponovať vysoko modernými technológiami, ktorých dopad bude mať výrazný vplyv na
spoločnosť z hľadiska viacerých faktorov – zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej hodnoty, zvýšená kvalita
a kvantita ponúkaných služieb, rozšírenie sortimentu výrobkov.

Realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas obdobia 3 mesiacov. Jedná sa o dodávku modernej technológie
určenej na výrobu nábytkových dielov, drevených exteriérových a interiérových súčastí stavieb. Začiatok realizácie projektu je
naplánovaný na mesiac apríl 2009. Počas obdobia 04-06/2009 bude na základe výsledku Obchodno verejnej súťaže
realizovaný nákup, dodanie a montáž nových technológií. Pre obsluhu nových technológií sa vytvorí 13 nových pracovných
miest. Za organizačné a technické zabezpečenie nových technológií, komunikáciu s víťazom VOS bude zodpovedať
projektový manažér. Realizácia samotného projektu bude pokračovať nasledovnými aktivitami: • maximálnym využitím novo
obstaraných výrobných technológií, • realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle
požiadaviek zákazníkov.

d1) Poskytnuté zdroje značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ – zvýšenie
konkurencieschopnosti a modernizácia spoločnosti Atin – ca, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie. K pokrytiu
investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú
investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť nemá
dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu spoločnosť
predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Realizáciou projektu budú napĺňané aj špecifické ciele projektu s
regionálnym dopadom na priame okolie miesta realizácie. d2) Spoločnosť Atin – ca, s.r.o. pôsobí na trhu od 30.04.2008. Od
doby svojho vzniku spoločnosť prešla rastom, na ktorého konci je dnes kvalifikovaná projekcia, konštrukcia, vývoj
interiérových prvkov, výroba atypického nábytku a osvedčení, spoľahliví dodávatelia a výrobní partneri. Spoločnosť spĺňa
všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na oprávneného žiadateľa.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných peňažných tokov z realizácie
projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom obstaranej
technológie bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a skvalitniť poskytované služby. Po skončení spolufinancovania z
prostriedkov pomoci EÚ, bude finančná udržateľnosť projektu zabezpečená v prvých rokoch po realizácií z prostriedkov
spoločnosti, kým nebude dosiahnutá návratnosť projektu a ďalej si bude projekt zarábať na svoju prevádzku sám.
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Spoločnosť MRAVA, s.r.o. vznikla dňa 10.01.2006. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba a montáž
lamelových a masívnych roštov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou lôžok a slúžia ako podklad pre matrace. V danom segmente
výrobkov v okrese Poprad vyvíja činnosť viacero spoločností, avšak spoločnosť MRAVA, s.r.o. sa zaraďuje z hľadiska dĺžky
existencie a ponúkaných služieb na popredné miesta. V súčasnosti používané technológie výroby v rámci vývoja spoločnosti
a rastu jej konkurencieschopnosti je potrebné doplniť inovatívnymi technológiami, aby sa dosahoval potrebný rast
konkurencieschopnosti. Najmä je potrebné nahradiť niektoré doposiaľ ručne vykonávané činnosti technológiou.

Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší rozvoj a rast spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie
investičné aktivity žiadateľa. Technologická modernizácia prevádzkových priestorov spoločnosti bude predpokladom na
zvýšenie konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty súvisiace s modernizáciou a rastom spoločnosti. Po
schválení projektu bude spoločnosť disponovať vysoko modernými technológiami, ktorých dopad bude mať výrazný vplyv na
spoločnosť z hľadiska viacerých faktorov – zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej hodnoty, zvýšená kvalita
a kvantita ponúkaných výrobkov, rozšírenie sortimentu výrobkov.

Realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas obdobia 6 mesiacov. Jedná sa o dodávku modernej technológie
určenej na výrobu lamelových roštov. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na mesiac máj 2009. Počas spomenutého
obdobia bude na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže realizovaný nákup, dodanie a montáž nových technológií. Pre
obsluhu nových technológií sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Za organizačné a technické zabezpečenie nových
technológií, komunikáciu s víťazom VOS bude zodpovedať projektový manažér. Rizikom nedosiahnutia stanovených cieľov
ako je uvedené aj v SWOT analýze môže byť vznik konkurenčných firiem. Proti tomuto aspektu chce žiadateľ bojovať
využívaním konkurenčných výhod, medzi ktoré patria hlavne zabehnutý systém výroby, kvalita výrobkov a vybudované
kooperačné vzťahy.

Poskytnuté zdroje značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ – zvýšenie
konkurencieschopnosti a modernizácia spoločnosti zavedením inovatívnej technológie. Spoločnosť nemá dostatok vlastných
finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov. Z uvedeného dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o
nenávratný finančný príspevok. Realizáciou projektu budú napĺňané aj špecifické ciele projektu s regionálnym dopadom na
priame okolie miesta realizácie. Vytvoria sa dve pracovné miesta, dosiahne sa nárast tržieb, pridanej hodnoty a zvýšenie
produktivity práce. Spoločnosť MRAVA, s.r.o. pôsobí na trhu od 10.01.2006. Od doby svojho vzniku spoločnosť prešla rastom,
na ktorého konci je dnes kvalifikovaná výroba lamelových a masívnych roštov, flexibilita v plnení požiadaviek odberateľov,
široký sortiment, moderná technológia, kvalita výrobkov a osvedčení a spoľahliví dodávatelia a výrobní partneri. Spoločnosť
spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na oprávneného žiadateľa.

Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom obstaranej technológie bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a
skvalitniť poskytované služby. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných
peňažných tokov z realizácie projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Po skončení spolufinancovania z prostriedkov
pomoci EÚ a ŠR bude finančná udržateľnosť projektu podporená v prvých rokoch po realizácií z prostriedkov spoločnosti, kým
nebude dosiahnutá návratnosť projektu a ďalej si bude projekt zarábať na svoju prevádzku sám. Z prevádz. hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly aktivít projektovým tímom.
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Akcelerácia rozvoja, trhového rastu a skvalitňovanie ľudských
zdrojov spoločnosti CS

Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania
progresívnych technológií a rozvoja ľudských zdrojov

Prášková lakovňa – technologický, ekonomický a personálny rozvoj
firmy PESTE s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest v
spoločnosti HR servis s.r.o.

Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu fotovoltaických
panelov a zvýšenie zamestnanosti

DAJAN SK - výrobca strojárenských súčiastok pre hutnícky
priemysel

Zavedenie jednoetapovej technológie výroby siliciumkarbidových
výrobkov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnostiRoll and Klokner s.r.o.
zavedením inovatívnychtechnológií.

41 826,77

71 269,49

28 446,78

47 825,49

154 000,00

194 491,01

32 861,98

96 882,50

Projekt sa bude realizovať v súlade s časovým harmonogramom, po realizácií verejnej obchodnej súťaže:
OD DO
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE Aktivita 1* Verejná obchodná súťaž Apríl 2009 Máj 2009
Žiadateľ Žiadateľ Aktivita 2* Vyhodnotenie VOS Jún 2009 Jún 2009 Žiadateľ Žiadateľ Aktivita 3 Nákup strojov, prístrojov a
zariadení + nákup softvéru Júl 2009 Júl 2009 Žiadateľ Dodávateľ Aktivita 4 Spustenie a pilotná prevádzka zariadení August
2009 Jún 2011 Žiadateľ Žiadateľ Podporné aktivity Riadenie projektu Apríl 2009 Jún 2011 Žiadateľ Žiadateľ Publicita a
informovanosť Apríl 2009 Jún 2011 Žiadateľ Žiadateľ *súčasť podpornej aktivity riadenie projektu

Realizácia projektu je pre spoločnosť dôležitá: pre samotnú spoločnosť: získanie nevyhnutného technického vybavenia
spoločnosti transfer najnovších technológii získanie najnovšieho softvérového vybavenia rast zisku cez rast celkových
tržieb v dôsledku rozšírenia ponuky a získania nových zákazníkov pre zamestnancov: zvýšenie zručností a vedomostí,
ktoré sa dajú využiť nielen na pracovisku možnosť zamestnania sa pre skupiny ohrozené na trhu práce nezamestnanosťou
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je dôležité. Získanie nenávratného finančného príspevku umožní našej
firme realizovať ciele v marketingovej oblasti v kratšom časovom období. Popri činnostiach definovaných v rámci projektu
budeme môcť uskutočniť aj investície zamerané na technologické zlepšenie výrobného procesu. Výsledkom realizácie týchto
aktivít bude získanie nových odbytových možností. Vychádzajúc z definovaných cieľov projektu ako aj z celkovej stratégie
našej firmy, je vzdelávanie a celkový rozvoj ľudských zdrojov kľúčovým: • pri zvyšovaní kvality produkovaných služieb • pri
neustálom transfere nových technológii a produktových inovácii • pri rozvoji riadenia spoločnosti Projekt svojim
komplexným prístupom – rozvojom technickej a komunikačnej infraštruktúry podniku a podporou zamestnanosti – sa snaží
vytvoriť trvalo udržateľné pracovné pozície aj vo vysoko konkurenčnom prostredí.

Projekt po skončení implementácie udrží dosiahnuté výsledky a bude pokračovať ďalšími inovatívnymi aktivitami, ktoré bude
garantovať manažment spoločnosti. Manažment spoločnosti bude zároveň neustále pracovať na zvýšení trhového podielu a
rastu zamestnanosti tak, aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky aj po skončení projektu. Udržateľnosť bude zabezpečená z
hľadiska: - finančného - prevádzkovo-materiálneho - personálneho. Za predpokladu realizovania projektu spoločnosť
očakáva v roku 2011 tržby z podporovanej činnosti (Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy)
viac ako 4,5 milióna SKK pri úrovni pridanej hodnoty 964 tis. SKK. Dosiahnutie takýchto finančných výsledkov bude znamenať
dostatok vnútorných zdrojov na financovanie vlastných rozvojových aktivít spoločnosti v budúcnosti.

Zavádzaním nových technológií a skvalitňovaním softvérového vybavenia projekt zabezpečí zvýšenie výrobných kapacít
spoločnosti, rozšírenie výroby a rozšírenie portfólia vyrábaného sortimentu (o cca 10%). V súvislosti s novými výrobnými
kapacitami dôjde k vytvoreniu nových pracovných miest, rozšírená výroba pri využití nových technológií zabezpečí zvýšenie
ekonomickej výkonnosti a zvýšenie tržieb spoločnosti, pričom predpokladáme nárast 26% za obdobie 5 rokov od začatia
projektu. Uvedené zmeny vytvárajú predpoklady na posilnenie pozície na trhu a získavanie nových odberateľov, nielen z
oblasti elektrotechnického priemyslu, ale aj telekomunikácií, výroby napájacích zdrojov a automotive, ktoré sa v súčasnosti
dynamicky rozvíjajú v okolitých regiónoch. Jedná sa nielen o spoločnosti v trenčianskom regióne, či spoločnosť KIA a na ňu
nadväzujúcich dodávateľov. Prípadné negatívne skutočnosti súvisiace s možným znižovaním výroby v regióne, či stratou
súčasných obchodných partnerov je možné eliminovať vďaka flexibilite a širokému sortimentu výrobkov vhodných pre nových
odberateľov. Dobrá dopravná dostupnosť podporuje možnosti flexibilnej reakcie na potreby trhu a promptného plnenia
požiadaviek možných nových klientov.

V 1. fáze projektu / Aktivity 1 – 3 (VII.-IX./09) - bude zrealizovaný výber dodávateľa, nákup zariadení a technológií a ich
inštalácia, ktorú zabezpečí vybraný dodávateľ. Vybrané zariadenia a softvérové vybavenie, ktoré budú v rámci projektu
zabezpečené, boli navrhnuté na základe analýzy potrieb spoločnosti a potreby rozširovania sortimentu výroby. Jedná sa o 2
technologicky nové automatizované zariadenia využívané vo výrobe: strihací, odizolovací a narážací (krimpovací) automat a
strihací a odizolovací plne programovateľný stroj, ktoré budú doplnené ďalším vybavením: vysokozdvižný zakladací vozík,
počítačové vybavenie a softvér na kreslenie, spracovanie a prehliadanie výkresov využívaným na zlepšenie podmienok pre
plnenie požiadaviek klientov a navrhovanie nových výrobkov. V 2. fáze / Aktivita 4 (IX.-X./2009) bude zrealizované spustenie
prevádzky zariadení a vybavenia, vrátane zaškolenia zamestnancov pre nové zariadenia. Pri zaškolení budú využité
personálne zdroje spoločnosti, ako aj služby dodávateľa zariadení. v 3. fáze projektu v rámci Aktivity 5 (IX/2009-VI/2010)
bude zabezpečená následná plná prevádzka obstaraných zariadení. Organizačné zabezpečenie a manažment projektu
budú v plnom rozsahu zabezpečené interným personálom spoločnosti a hradené z prostriedkov spoločnosti: Projektový
manažér - za celkové riadenie projektu, finančný manažment a cash-flow a monitorovanie projektu bude zodpovedný
Finančný a HR manažér spoločnosti, Koordinátor - koordináciu zabezpečenia dodávky zariadení a služieb a organizáciu
vzdelávania, ako aj a zabezpečenie primeranej publicity pomoci zo ŠF zabezpečí majster údržby.

Predložený projekt priamo reaguje na identifikované potreby spoločnosti smerom k zvýšeniu konkurencieschopnosti a
ekonomickej výkonnosti a vytvára podmienky na ďalší rozvoj prostredníctvom zavedených nových technológií, ktoré by
vzhľadom na ich finančnú náročnosť nebolo možné zabezpečiť z vlastných zdrojov. Napriek tomu, že naša spoločnosť nemá
veľa skúseností s realizáciou projektov podporených z vonkajších zdrojov, sme presvedčení, že zabezpečíme efektívnu
realizáciu projektu – najmä vďaka skúsenostiam s interným projektovým riadením v rámci spoločnosti a kvalifikovaným
personálom v tejto oblasti, ktorý máme k dispozícii. Okrem riadenia interných projektov v súčasnosti má manažment
spoločnosti a zodpovední pracovníci dostatočné skúsenosti so zavádzaním nových technológií a procesov, o čom svedčí
rýchly rozvoj spoločnosti a jej súčasné postavenie, napriek tomu, že sa jedná o začínajúceho podnikateľa. Geografické
umiestnenie projektu - Považie a mesto Púchov je miestom predurčeným pre umiestnenie výroby typu našej spoločnosti, čo
vytvára veľmi dobré predpoklady na dosiahnutie cieľov projektu. Jedným z dôvodov je dopravná dostupnosť všetkými smermi,
ktorej kvalita bude v najbližších rokoch ešte na vyššej úrovni. Ďalšími dôvodmi sú najmä blízkosť súčasných klientov, ale aj
prudký rozvoj priemyselnej výroby v širšom regióne a vznik nových firiem - budúcich možných odberateľov, na požiadavky
ktorých chceme projektom flexibilne reagovať.

Projekt a jeho aktivity sú súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti, čo zabezpečuje udržateľnosť jeho výsledkov v dlhodobom
meradle, k čomu spoločnosť prispôsobí svoj rozpočet a dostupné finančné zdroje. Nové technológie a zariadenia zaobstarané
v rámci projektu budú využívané vyškoleným kvalifikovaným personálom v rámci činnosti spoločnosti aj v budúcnosti,
rozšírenie výroby zabezpečí udržateľnosť vytvorených pracovných miest. Seriózny prístup k zamestnancom vyjadrený nielen
mzdovým ohodnotením, ale aj vytváraním predpokladov na ďalší rozvoj podporou ďalšieho vzdelávania a budovaním tímu je z
nášho pohľadu vhodným prostriedkom na elimináciu prípadnej fluktuácie zamestnancov. K zabezpečeniu udržateľnosti
výsledkov projektu prispejú v súčasnosti existujúce, príp. vznikajúce dohody o spolupráci s možnými novými možnými
odberateľmi, podporené dobrou marketingovou a predajnou stratégiou. Rozšírenie sortimentu a získanie odberateľov z
viacerých odvetví znižuje riziká vyplývajúce zo zmien v hospodárstve, napr. globálnych ekonomických problémov.
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Miera nezamestnanosti v okrese Humenné v minulom roku bola 9,22 %, v súčasnosti je 9,89 % (k 31.10.2008). Napriek
skutočnosti, že mnoho občanov odchádza za prácou mimo región, je dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily postačujúca
najmä vďaka silnej strojárskej tradícii v tomto okrese. Firma PESTE s.r.o. je novovzniknutou firmou, ktorá sa zaoberá
vývojom a výrobou pantografických ramien využívaných v zdravotníctve. Naša zmluvná zákazková náplň vytvára predpoklady
pre vznik a trvalé udržanie min. 3 nových pracovných miest. Súčasné strojové vybavenie firmy neumožňuje produkovať
finálny výrobok vrátane jeho povrchovej lakovej úpravy. Zakúpenie novej technológie prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti firmy vďaka zvýšeniu kvality výrobkov eliminovaním miery reklamácií na 0 %. Výsledkom bude tiež
zvýšenie výrobných kapacít a vytvorenie predpokladov pre budovanie systému riadenia kvality a ďalší ekonomický rozvoj
firmy.

Kúpa technológie práškovej lakovne umožní: zvýšiť pridanú hodnotu a tržby za výrobky a služby, znížiť výrobné náklady
prostredníctvom: - inovatívneho, ekonomického a ekologického lakovania v uzavretom priestore - eliminovania opráv
reklamovaných dielcov v súčasnosti lakovaných externe - uskutočňovania samostatného práškového lakovania ďalších
výrobkov trvalo udržať 3 nové pracovné miesta: vďaka zmluvne zabezpečenému odbytu pantografických ramien a
potenciálnemu práškovému lakovanie prístrojov iných firiem. Merateľné ukazovatele v tabuľke č. 12A sú stanovené opatrne,
pričom uvažujú len s minimálnou mierou zvyšovania hodnôt. Výroba pantografických ramien je špecifickou strojárskou
výrobou, ktorej sa venuje na Slovensku len veľmi málo firiem. Ich odbyt máme zmluvne zabezpečený, pričom aj v prípadoch
vzniku ďalšej vlny ekonomickej krízy umožní kúpa práškovej lakovne diverzifikovať podnikateľské riziko, nakoľko vytvorí
predpoklady pre rozšírenie predmetu činnosti o samostatné lakovanie rôznych výrobkov.

Návrh projektových aktivít vychádza z poznania existujúcej situácie firmy, najmä jej slabých stránok. Kúpa novej technológie
umožní vyrábať finálny výrobok a tiež výrazne znížiť mieru reklamácií, čím dosiahne firma zvýšenie svojej
konkurencieschopnosti. Kúpa technológie bude zabezpečená na základe verejnej obchodnej súťaže, ktorú vyhlásime v
zmysle inštrukcií v národnom denníku po podpise zmluvy o NFP. Následne celú dokumentáciu OVS zašleme na posúdenie
NARMSP. Počas posudzovania rozbehneme v spolupráci s ÚPSVaR Humenné výber nových zamestnancov. Dodávka a
inštalácia technológie bude uskutočnená po podpise kúpno-predajnej zmluvy s dodávateľom (predpoklad 08-09/2009).
Nasledovať po nej bude samotné zaškolenie vybraných zamestnancov (časť B projektu). Po úhrade celkovej sumy za novú
technológiu podáme žiadosť o platbu s očakávaním refundácie 50 % oprávnených nákladov. Finančný monitoring realizácie
projektu vrátane povinného reportovania správ budú zabezpečované externe.

Nevyhnutnosť pomoci: Projekt by bol bez pomoci z NFP ťažko realizovateľný, keďže v súčasnosti pripravujeme ďalšie
zámery (kúpa pozemku, výstavba výrobnej haly). Prípadný neúspech projektu bude znamenať, že firma bude musieť
zabezpečiť financovanie nákladov v plnej miere z vlastných a úverových zdrojov, čím môže byť ohrozená jej ekonomická
stabilita. Najväčším rizikom by ale bol dlhší proces realizácie zámeru a s tým súvisiace riziko nepresadenia sa na trhu.
Finančná pomoc z NFP vnímame ako veľmi vhodnú, najmä v súčasnej ekonomickej situácii (finančná kríza). Skúsenosti
žiadateľa: Žiadateľ doteraz nezískal žiadnu pomoc z verejných zdrojov, napriek tomu má majiteľ / štatutárny zástupca
žiadateľa – mnohoročné konštruktérske a dizajnérske skúsenosti v strojárskom priemysle, získané počas štúdia aj
predchádzajúcich zamestnaní. Reálnosť zámeru je potvrdená zmluvne zabezpečeným odbytom výrobkov. Nevyhnutnosť
realizácie projektu – jeho prínosy: - potreba inovácie strojového vybavenia firmy, bez ktorého nie je možné zvýšiť kvalitu významný environmentálny prínos: práškové lakovanie v uzavretom priestore - podpora rozvoja malého a stredného
podnikania v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti - ekonomický rozvoj firmy - vytvorenie a trvalé udržanie min. 3
nových pracovných miest

Zabezpečením navrhovanej technológie budú vo firme vytvorené podmienky pre: - finalizáciu existujúcich výrobkov (vývoj a
výroba pantografických ramien vrátane povrchovej úpravy) - rozšírenie predmetu činnosti o samotné práškové lakovanie
Odbyt súčasných výrobkov je zmluvne zabezpečený, pričom uskutočňovanie celého procesu vrátane lakovania bude
znamenať pre našu firmu zníženie nákladov, eliminovanie miery reklamácií lakovaných dielcov na minimum a v konečnom
dôsledku zvýšenie kvality, konkurencieschopnosti a udržanie si existujúcich odberateľov. Nová technológia umožní
perspektívne poskytovať novú službu ďalším firmám – samotné práškové lakovanie rôznych výrobkov. Takto bude môcť firma
zmierniť prípadné riziko súvisiace s ďalšou možnou vlnou ekonomickej krízy vo svete aj na Slovensku a riziko následného
znižovania priemyselnej produkcie. Dôležitým prvkom trvalej udržateľnosti budú inovatívnosť technológie (nízke náklady na
prevádzku, ochrana životného prostredia) a odborne pripravený, vyškolený personál.
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Spoločnosť HR servis s.r.o. vznikla 26. 01. 2008 za účelom poskytovania služieb v oblasti opravy a údržby motorových
vozidiel. Vznikla ako malý rodinný podnik, ktorý založil otec a dvaja synovia, ktorí sú aj zamestnancami spoločnosti.
Zameriavajú sa na tie činnosti, na ktoré majú priestorové kapacity a technologické vybavenie: - predaj pneumatík,
náhradných dielov na automobily, diskov; - opravy pneumatík a duší, výmeny pneumatík, vyváženie kolies a mimosezónne
uskladnenie pneumatík a kolies; - servisné služby automobilov, výmena olejov, kontrola a výmenu bŕzd, náprav,
nastavovanie svetiel, diagnostiku motorov. Spoločnosť je zdravá a postupne si upevňuje pozíciu na trhu. Má podpísané
odberateľské zmluvy s niekoľkými významnými spoločnosťami. Pre ďalšie zvyšovanie konkurencieschopnosti je potrebné
investovať do nákupu nových technológií.

Spoločnosť po realizácii projektu bude mať vytvorené podmienky na poskytovanie kvalitných a komplexných služieb v oblasti
opravy a údržby automobilov, zamerané na maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov. Realizáciou projektu sa vytvoria
jednotlivé pracoviská: - pneuservis, - autoservis so stanicou emisnej kontroly, - ručná autoumyváreň, - predajňa a sklad
pneumatík. Vytvorené pracoviská budú zariadené a vybavené dostupnými modernými technológiami a prístrojmi. Hlavným
efektom a prínosom investície bude zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb, ich komplexnosť a kvalita za prijateľné ceny.
To sa následne prejaví v náraste tržieb spoločnosti, vo zvýšení pridanej hodnoty a prispeje k rozvoju spoločnosti ako celku a
zvýšeniu konkurencieschopnosti. Rozšírením činnosti sa vytvoria podmienky na tvorbu troch nových pracovných miest, ktoré
spoločnosť plánuje obsadiť z radov evidovaných nezamestnaných.

Realizácia projektu je naplánovaná na dobu 6 mesiacov. Začiatok realizácie je naplánovaný na júl 2009. Na začiatku v
07/2009 mesiaci prebehne výber dodávateľov za základe OVS a podpis dodávateľských zmlúv. Následne, v priebehu
mesiacov 08 – 12/2009 sa bude realizovať - nákup strojov, prístrojov, náradia, zariadenia a vybavenia od vybraných
dodávateľov na základe dohodnutých zmluvných podmienok; - Inštalácia strojov, prístrojov, zariadenia, zaškolenie; spustenie jednotlivých prevádzok. Za priebeh obstarávanie a celého projektu bude zodpovedať projektový manažér a za
správnosť a úplnosť dodávok bude zodpovedať technický manažér projektu.

- HR servis s.r.o. je nová spoločnosť, ktorá na svoju činnosť využíva existujúce kapacity. Na ďalšie rozšírenie poskytovaných
služieb je potrebné investovať do nových technológií; - Bez spolufinancovania by projekt bol tiež ekonomicky rentabilný, ale
firma HR servis s.r.o by nebola schopná prefinancovať taký rozsah investícií v relatívne krátkom časovom horizonte.
Spolufinancovaním projektu sa návratnosť investície zníži na polovicu a zvýši sa konkurencieschopnosť podniku. Realizáciou
aktivít sa očakáva nárast tržieb (viď merateľné ukazovatele) ako aj rozsah a kvalita služieb. - Zvýšenie rozsahu
poskytovaných služieb bude mať pozitívny vplyv na dodávateľské organizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoj
regiónu. - HR servis s.r.o. spĺňa všetky podmienky oprávnenosti žiadateľa stanovené vo výzve a príslušnej schéme.

Po ukončení spolufinancovania projektu z prostriedkov ERDF bude projekt ekonomicky životaschopný. Realizáciou aktivít sa
očakáva nárast tržieb (viď merateľné ukazovatele) ako aj rozsah a kvalita služieb. V závislosti od výsledkov hospodárenia sa
plánujú ďalšie aktivity na rozvoj firmy. Prevádzka výstupov projektu bude administratívne zabezpečená vytvorením 3
pracovných miest už počas realizácie projektu. Firma sa opiera najmä o dlhodobé skúsenosti jedného z konateľov v tejto
oblasti pred založením spoločnosti. Dvaja konatelia a zároveň vedúci oddelení majú vysokoškolské vzdelanie. Realizáciou
podnikateľského plánu nedôjde devastovaniu okolia a k ohrozeniu životného prostredia. Likvidácia nebezpečného odpadu a
komunálneho je zabezpečená na základe zmlúv.
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Spoločnosť PV Solarsys bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 15. 07. 2008 jedným zakladateľom
Jánom Sabadošom. Zakladateľ vložil do spoločnosti peňažný vklad vo výške 200 000,- Sk, teda základné imanie je vo výške
200 000,- Sk. Konateľmi tejto spoločnosti sú Ján Sabadoš a Ing. Igor Macej. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a k
písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Hlavným cieľom tejto
spoločnosti je zabezpečenie výroby a následne predaj fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie s využitím
slnečnej energie. Pôsobíme v Košickom kraji, konkrétne v obci Rozhanovce, ktorá sa nachádza približne 10 km od Košíc. S
mestom ju spájajú autobusové linky SAD Košice.

Po ukončení realizácie projektu – nákup inovatívnej technológie na výrobu fotovoltaických panelov, by naša spoločnosť mala
dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb, pridanej hodnoty a zlepšenie postavenia na trhu. Ročná
celosvetová produkcia fotovoltaických článkov dnes predstavuje výkon asi 60 MW. O tom, že perspektíva týchto článkov je
veľká, svedčí aj záujem ropných gigantov ako je BP alebo Shell. Podstatné je, že prechod na výrobu elektriny fotovoltaickými
článkami by mohol mať aj iné pozitívne efekty. Podľa niektorých štúdií by naštartovanie novej éry fotovoltaických článkov
znamenalo vytvorenie nového trhu s ročným obratom takmer 100 miliárd dolárov. EÚ počíta s tým, že prírastok obnoviteľných
zdrojov energie bude pre fotovoltaiku predstavovať 25 % ročne, takže v roku 2010 by sa na svete mali vyrábať články s
celkovou kapacitou asi 2400 MW.

Realizácia projektu je rozdelená do 2 aktivít: Aktivita 1 Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu fotovoltaických panelov
Aktivita 2: skúšobná prevádzka Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita Realizácia aktivít bude trvať 7 mesiacov a
bude vykonaná formou dodávky externým dodávateľom. Organizačné zabezpečenie projektu zo strany žiadateľa: Projekt je
zabezpečený z organizačnej, ako aj manažérskej stránky. Na projekte sa budú podieľať obaja konatelia a projektový účtovník
po celú dobu realizácie projektu. Konatelia – Ján Sabadoš a Ing. Igor Macej – hlavný projektový manažér Účtovník – Jarmila
Sedláčeková – projektový účtovník

Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti obstarania linky na výrobu fotovoltaických
panelov, nie sme schopní prefinancovať celú linku z vlastných zdrojov začínajúceho podnikateľa. Pomoc zo štrukturálnych
fondov bude mať významný dopad na podnikanie: • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu • zvýšenie pridanej hodnoty •
zlepšenie postavenia na trhu Ciele projektu napĺňajú ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, ako aj ciele podnikania. Realizácia projektu je nevyhnutná na plnenie daných cieľov: • zvýšenie produktivity práce •
zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty • zlepšenie konkurencieschopnosti a postavenia na trhu • zabezpečenie ďalšieho rozvoja
firmy Vplyv na cieľové skupiny: Žiadateľ: zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie postavenia firmy na trhu Zákazníci
(odberatelia): zníženie prevádzkových nákladov spoločností Dodávatelia: zvýšenie našej produkcie, bude mať za následok
zvýšenie potreby materiálu a tým zvýšenie ich obratu Nezamestnaní: v prípade zvýšenia obratu a produkcie, budeme nútení
prijať nových zamestnancov, čím prispejeme k zníženiu nezamestnanosti v kraji

Zabezpečenie výstupov projektu bude založené na nevyhnutnom využívaní novej technológie pri výrobe fotovoltaických
panelov spoločnosti PV Solarsys, s.r.o., s. r. o. Konatelia spoločnosti budú sledovať jednotlivé indikátory, ktoré si stanovili
nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako ciele spoločnosti a budú sa ich snažiť čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie týchto cieľov
bude podporené intenzívnym monitorovaním výroby a odbytu zo strany konateľov spoločnosti, ale aj motivovaním našich
zamestnancov. Vzhľadom k existujúcim kontraktom nielen s dodávateľmi, ale aj s veľkým počtom predbežne zazmluvnených
odberateľov, predpokladáme, že budeme na trhu úspešní a konkurencieschopní. Po skončení spolufinancovania bude
projekt sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy, aby sme pokryli prevádzkové náklady a splácali bankový
úver.
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Firma DAJAN SK bola založená v polovici roku 2008 jediným spoločníkom – Jánom Dargajom. Zámerom spoločnosti je
zriadenie prevádzky na výrobu súčiastok pre hutnícky priemysel a presadenie sa na trhu ako stabilný a kvalitný výrobca. Ján
Dargaj je zároveň konateľom v spoločnosti BELLE EXPORT – IMPORT, s.r.o., ktorá vznikla ako dcérska spoločnosť
americkej Belle Export-Import USA a úspešne sa etablovala na slovenskom trhu. Belle Export-Import sa zaoberá
predovšetkým obchodnou činnosťou so zameraním na hutnícky a oceliarsky priemysel. Zastupuje významné tuzemské, ako aj
svetové spoločnosti. Zo skúseností spoločnosti Belle vieme, že je nedostatok výrobných kapacít pre danú oblasť podnikania.

Cieľom spoločnosti DAJAN je prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Belle Export-Import a jej odbytových kanálov
dodávať svoje produkty na trh. Belle Export-Import získala dlhodobú zákazku na dodávky strojárenských súčiastok pre U.S.
Steel Košice. Časť týchto súčiastok bude vyrábať práve spoločnosť DAJAN. Ukazovateľ výsledku je naplánovaný nárastom
z 10 mil. Sk v roku 2008 na 10,5 mil. Sk v roku 2009, avšak tento ukazovateľ neposkytuje relevantné informácie v súvislosti s
realizáciou projektu, keďže prvé tržby v súvislosti s projektom vzniknú až v roku 2010. Hodnoty za rok 2008 a 2009 sú len
veľmi orientačné. Avšak v dôsledku realizácie projektu plánujeme dosiahnuť úroveň tržieb v roku 2012 na úrovni 21,4 mil. Sk,
čo je nárast o 73 percent. V súčasnosti má tržby DAJAN SK prevažne z prenájmu a jednorazových podnikateľských akcií.
Ukazovateľ dopadu počet novovytvorených prac. miest bude naplnený, keďže pre obsluhu každého jedného zakupovaného
stroja bude potrebné prijať minimálne jedného pracovníka. Ukazovateľ pridanej hodnoty je naplánovaný vo výške približne 8
% z celkových tržieb podniku, čo predstavuje na nárast na hodnotu 1,7 mil. Sk v roku 2012. Tým, že prostredníctvom
spoločnosti Belle Export-Import má DAJAN SK zabezpečený odbyt na dlhšie časové obdobie je predpoklad, že naplánované
ukazovatele budú minimálne napĺňané v takej miere, ako sú naplánované. Nakupovaná technológia umožňuje produkciu vo
väčších objemoch s akými ráta finančná analýza.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 aktivít časti A, a to: Aktivita 1 – A1 – Obstaranie technológie Aktivita projektu
zahŕňa dodávku, montáž a odskúšanie nakupovaného technického zariadenia (CNC sústruhy a CNC vert. obrábacie centrum).
Stanovili sme dĺžku realizácie jednotlivých aktivít na 7 mesiacov, čo sa odvíja od bežnej doby dodávky nakupovaných
technológií a zohľadnení rizika v prípade vzniku nečakaných problémov s dodávkou. Na Aktivitu A1 nadväzujú aktivity časti
B, ktoré sú popísané v druhej časti tejto žiadosti. Žiadateľ bude realizovať projekt s vlastnými personálnymi a technickými
kapacitami. Dodávku a montáž zariadení zabezpečí zmluvný dodávateľ.

Vzhľadom na vysoké vstupné investičné náklady by nebola schopná spoločnosť DAJAN SK realizovať tento projekt. Určite
nie v takom rozsahu a v podstatne dlhšom časovom horizonte. Spoločnosť DAJAN SK má prostredníctvom spoločnosti Belle
Export-Import zabezpečený odbyt svojich výrobkov v neďalekom U.S. Steel Košice. Realizácia projektu bude mať
nasledovné pozitívne efekty: - vytvoria sa nové výrobné kapacity - vytvoria sa nové pracovné miesta - zväčší záber klientov
- zvýšia sa tržby - zvýši sa vytvorená pridaná hodnota

Manažment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti podnikania – t.j. predaj strojárenských výrobkov pre hutnícky
priemysel. V prípade, ak by došlo k nepredvídateľným okolnostiam na strane dopytu, tak na zakupovanej technológii je
možné prejsť v priebehu krátkeho času na iný výrobný program. Na základe dohody so spoločnosťou Belle Export-Import o
predaji výrobkov spoločnosti DAJAN SK sa budú hľadať noví odberatelia a iné umiestnenie výrobkov spoločnosti. DAJAN SK
plánuje zaviesť certifikovaný manažment kvality podľa ISO 9001, tým si zvýši svoju konkurencieschopnosť a rozšíri
potenciálny okruh odberateľov a eliminuje potenciálne riziko zo zamerania sa na jedného odberateľa U.S. Steel.

DOP2008-SIP001

V regióne sa nachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nakoľko v okrese má strojárenská výroba dlhoročné tradície.
V súčasnosti spoločnosť Retineo vyrába siliciumkarbidové výrobky :Klzné ložiská, klzné krúžky a trysky. V existujúcom
výrobnom procese sa musí materiál vypaľovať v dvoch na seba nadväzujúcich peciach pri teplotách 800°C a 1200°C maximálny vypaľovaní rozmer výrobkov je do 200 mm - kapacita pece vypaľovaných výrobkov je v súčasnosti nízka a pre
existujúce a nové zákazky nedostačujúca - pri súčasnom výrobnom procese je vysoká spotreba elektrickej energie - V
súčasnosti musí spoločnosť zákazky odmietať, nakoľko, nakoľko technologické zariadenia, ktoré vlastní nemajú potrebnú
veľkosť danej vsádzky. - Náklady na prepravu materiálu pri vypaľovaní v dvoch peciach ( jedna v Retineo+ iný dodávateľ ) je
finančne a časovo náročná, - Silné stránky žiadateľa: zvládnutá technológia výroby siliciumkarbidových výrobkov,
zabezpečený odbyt s opakujúcimi sa zákazníkmi, vysoká úroveň vlastného výskumu a vývoja. - Príležitosti : nulová
konkurencia na Slovensku, zvyšujúci sa dopyt po siliciumkarbidových výrobkoch.

Nákup inovatívnej sintračnej pece spoločnosti prinesie : - Spoločnosť nebude závislá na iných dodávateľských firmách ktoré
pre ňu vypaľujú materiál – čo neúnosne zvyšuje náklady. - Nové sintračné zariadenie bude sintrovať siliciumkarbidové
výrobky jednoetapovo. - Spoločnosť bude môcť vyrábať maximálne rozmery klzných krúžkov a klzných ložísk až do
priemeru 300 mm - Zvýšenie výroby prispeje na zabezpečenie stabilného rastu firmy a nove pracovné príležitosti v menej
rozvinutom regióne okolia Ludaníc v Nitrianskom kraji. - Úsporu elektrickej energie, nakoľko spoločnosť bude vypaľovať
výrobky iba v jednej keramickej peci na teplotu 1200 °C. - Plánované merateľné ukazovatele uvedené v tabuľke 12A: za tri
roky po realizácii projektu - nárast tržieb celkom o 2,0 mil. Sk - rast pridanej hodnoty o 0,7 mil. Sk - zvýšenie počtu
pracovníkov o :1. - Možné nenapĺňanie merateľných ukazovateľov, budeme riešiť vlastným výskumom a preferovaním
zákaziek s vyššou pridanou hodnotou. O siliciumkarbidové výrobky prejavili záujem podniky v regióne : Duslo Šaľa, Závody
ZSNP Žiar nad Hronom, strojárenské firmy: Karrer Industry Topoľčany.

A 1 : OVS,objednanie a dodanie technológie – podľa OVS dodávateľsko-odberateľskej zmluvy (04/2009 – 08/2009) A2 :
inštalovanie novej technológie : Sintračná pec – podľa podmienok zmluvy (09/2009 – 12/2009) A3 : školenie vedúceho
pracovníka spoločnosti – školenie dodávateľom (09/2009 – 09/2009) A4 : spustenie skúšobnej prevádzky – spracovanie
vzorkovej šarže a overenie odberateľov(10/2009 – 03/2010) A5 : spustenie plnej prevádzky – dosiahnutie maximálnej
kapacity stroja (04/2010 – 06/2010) A6 : sledovanie výstupov - ekonóm spoločnosti, tabuľkové vyhodnotenie (07/2010 –
07/2013) Organizačné zabezpečenie nákupu inovatívnej technológie je nasledovné : Meno Funkcia v organizácii
Zabezpečované aktivity Ing.Stanislav Krcho,CSc. konateľ 1,2 Róbert Ďuriška vedúci zmeny 4 Monika Osúchová Ekonóm 6
Dodávateľ dodávateľ 3

- Úspešným zavedením inovatívnej technológie výroby výrobkov zo siliciumkarbidu spoločnosť bude môcť plniť všetky
požiadavky existujúcich i nových zákazníkov. - Relevantnosť projektu je dodržaná zvýšením konkurencieschopnosti na
trhoch EÚ prostredníctvom inovácie unikátnej technológie výroby siliciumkarbidových výrobkov. Súčasne zlepšenie
technológie vytvára rast produktivity výroby spoločnosti. Rastom produkcie sa zvýši podiel vysokokvalifikovanej výroby na
celkovom objeme slovenskej výroby. - Bez príspevku NFP by sme projekt nemohli realizovať.
Nemohli by sme tak
uspokojiť všetky požiadavky našich zákazníkov na siliciumkarbidové výrobky a náš dlhoročný vedecký výskum a vývoj by
nenašiel uplatnenie.
Naša spoločnosť má skúsenosti s nasledovnými projektami : - Výstavba výrobnej haly s
administratívou v Ludaniciach – sídlo firmy, - Nákup technologickej linky na siliciumkarbidové výrobky. - Vedecký výskum a
vývoj technológie výroby siliciumkarbidových výrobkov, ktoré sa na Slovensku doteraz nevyrábali Uvedené projekty boli
financované z vlastných zdrojov spoločnosti.

Zavedením High Tech sa dosiahne vysokoinovačná a jedinečná technológia vo výrobnom postupe pri výrobe výrobkov z
technickej keramiky, tým bude spoločnosť Retineo schopná vyrábať nadštandardné výrobky s úžitkovými vlastnosťami, ktoré
sú konkurencieschopné v porovnaní s výrobkami vyrábanými v zahraničných firmách. Realizáciou tohto projektu sa
významne podporí získanie nových zákazníkov spoločnosti Retineo s.r.o. a tým sa zvýši objem tržieb, pridaná hodnota i zisk,
ktorý bude zárukou financovania prevádzkových potrieb výroby. Spoločnosť si plánuje zabezpečiť kvalifikovaných
pracovníkov : mzdovou politikou, stanovenie mzdy v spoločnosti na úrovni priemernej mzdy v strojárenskej výrobe, 13.plat,
sociálnou politikou (sociálne zariadenia, zabezpečenie teplého jedla, nákup pracovných odevov a iné). Ohrozenia :
nezískanie kvalifikovanej pracovnej sily, bude spoločnosť riešiť dlhodobou inzerciou v miestnej tlači, na svojej webovej
stránke, vytváranie si vlastných databáz uchádzačov o zamestnanie. Prijatí uchádzači budú zaškoľovaní a budú im vytvorené
podmienky na postupnú adaptáciu na výrobný proces v spoločnosti.
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iadateľ podnikal ako fyzická osoba od roku 2002. V kadom roku spoločnosť rozirovala objem svojej činnosti. V súvislosti s
nárastom produkcie iadateľ zmenil v roku 2007 právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť
momentálne nezamestnáva iadnych pracovníkov plánované technologické zariadenia budú umiestnené v prenajatých
priestoroch v Sládkovičove. V súčasnosti spoločnosť dosiahla hranice svojho moného rozvoja. V praxi to znamená, e bez
vlastnej technológie u nie je schopná zvyovať svoju produkciu či u z pohľadu objemu výroby ako aj jej kvality. V tejto
súvislosti taktie musíme podotknúť, e v oblasti kvalitatívnych parametrov výrobkov sa spoločnosť nachádza na prahu
technických moností. Ako vyplynulo zo SWOT analýzy, najsilnejími stránkami sú dobrá znalosť trhu, pecializácia, strategická
poloha a dodriavanie termínov dodávok. Naopak, najslabou stránkou sú nedostatočná kapacita výrobných zariadení a
dosiahnutie hraničnej hodnoty kvality výrobkov pouitím stávajúcich technologických zariadení.

Po ukončení realizácie projektu bude zo spoločnosti Roll and Klokner s.r.o. moderná firma s pevným miestom na trhu. Firma
bude mať vybudovaný silný potenciál dynamického rastu v objeme, kvalite aj sortimente výrobkov najvyej kvality.
Spoločnosť bude schopná dosahovať vysokú variabilitu jednotlivých výrobkov, zmenu veľkosti a tvaru, efektívnu malosériovú
produkciu a nízko nákladovú výrobu vzoriek podľa návrhu klienta. Pridaná hodnota ako aj kvalita výrobkov bude na veľmi
vysokej úrovni. Zároveň sa vytvoria reálne predpoklady na zvýenie vetkých ekonomických ukazovateľov spoločnosti, čo
súčasne vytvorí priestor na zvýenie počtu pracovníkov ako aj následné rozirovanie výroby. Vzhľadom neustáli rast
nábytkárskej výroby a rozmach stavebníctva nepredpokladáme výrazné vplyvy prípadnej recesie ekonomiky na aktivity naej
spoločnosti, v časovom horizonte troch rokov plánujeme opätovne rozíriť výrobu.

Predkladaný projekt sa bude realizovať dodávateľsky. Po technickej stránke bude za dodávku a montá zodpovedný
dodávateľ, vybraný na základe výsledkov verejnej obchodnej súťae. Konateľ spoločnosti Roll and Klokner s.r.o. bude pri
realizácii projektu úzko spolupracovať so zástupcami dodávateľských firiem, zodpovedných za realizáciu danej časti
projektu. Technické zabezpečenie jednotlivých častí projektu bude vdy v plnej kompetencii zodpovedného pracovníka
dodávateľskej spoločnosti, nakoľko sa vdy jedná o nákup, dodávku a montátechnológie.

Trnavský kraj má dlhoročnú tradíciu v nábytkárskej výrobe a v nadväznosti na rozirujúci sa drevársky priemysel na
Slovensku predpokladáme stabilný rast odbytu aj v stredno a dlhodobom časovom horizonte. Región patrí medzi lídrov v
získavaní zahraničných investícií a vzhľadom na strategickú polohu (blízkosť hraníc s Českou republikou, Rakúskom a
Maďarskom) sa bude hospodársky rozvíjať i v budúcnosti. Ak by bola spoločnosť nútená vetky plánované investície
realizovať z vlastných alebo z úverových zdrojov, nemôe v dohľadnom období vzhľadom na finančnú vyčerpanosť firmy
spôsobenú realizáciou predchádzajúcich aktivít v objeme cca 2.000.000,- SKK počítať ani s vytváraním nových pracovných
miest ani nárastom kľúčových ekonomických ukazovateľov. V prípade, e by sa vedenie spoločnosti rozhodlo nezmeniť
výrobný proces, dá sa predpokladať, e v horizonte troch apiatich rokov by sa spoločnosť stala bezvýznamným regionálnym
výrobcom a z veľkej časti trhu by sme boli vytlačení konkurenciou. iadateľ má skúsenosti z realizovaním projektov
obdobného charakteru. Pre svojich zákazníkov realizoval niekoľko komplexných dodávok kancelárskeho nábytku alebo
kuchynských zariadení. V prípade potreby prizve spoločnosť na projektové riadenie pecializovanú firmu. Spoločnosť plánuje
umiestniť novú technológiu v prenajatých prevádzkových priestoroch v Sládkovičove.

Spoločnosť Roll and Klokner s.r.o. má dlhodobo zabezpečený odber výrobkov, terají dopyt prevyuje výrobné kapacity
dodávateľov spoločnosti. Nezanedbateľným prínosom projektu bude aj kladný finančný dopad na ekonomiku iadateľa, ako je
to uvedené vo finančnej analýze. Nakoľko predmetom predkladaného projektu sú nové zariadenia určené na výrobu a sluby,
ich prevádzka bude priebene financovaná z vlastnej činnosti. Z firemného aspektu sa zavedením novej technológie vytvoria
nové výrobné truktúry a tieto budú fungovať aj po skončení grantu, pričom sa výsledky, ktoré sa dosiahnu realizáciou
projektu, uchovajú aj v budúcnosti. Realizácia projektu a s tým súvisiace rozírenie produkcie bude viesť k zvýeniu vetkých
ekonomických ukazovateľov firmy, ako aj k celkovej vyej úrovni firemnej stratégie. Zo SWOT analýzy vyplýva, e rastová
stratégia tvorí základnú orientáciu budúceho pôsobenia firmy na trhu. Spoločnosť Roll and Klokner s.r.o. bude pre
dosahovanie rastu kvality a predaja produktov postupovať rozirovaním vlastných kapacít - zakúpením novej technológie
(odstránenie slabej stránky) a prijatím nových pracovníkov do výroby. Finančnými zdrojmi pre interný rast budú vlastné zdroje
(nerozdelený zisk) a cudzie zdroje (fondy EÚ, úvery).
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Spoločnosť CS, s.r.o. je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá vznikla 10.4.2008. Spoločnosť vykonáva
stavebné práce a poskytuje odborné služby v stavebníctve. Objem tržieb z predaja služieb predstavoval 10 % z celkových
tržieb spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 4 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, jej zámerom je zvýšenie
počtu kmeňových zamestnancov. Keďže v širšom regióne v dôsledku zvýšenia stavebnej činnosti a transakcií na realitnom
trhu (pozemkov, stavieb a iných nehnuteľnosti) neustále rastie dopyt po geodetických a stavebno-inžinierskych službách,
manažment spoločnosti vidí veľký potenciál práve v rozvoji tohto segmentu svojho podnikania. V prípade realizácie projektu
sa spoločnosť vybaví nevyhnutným materiálno-technickým vybavením potrebným na poskytovanie služieb v oblasti
geodetických a odborných stavebno-inžinierskych prác na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

Po ukončení projektu bude spoločnosť CS, s.r.o. disponovať najnovším technickým vybavením v oblasti geodetických
prístrojov a softvéru, projekčných prístrojov a softvéru a stavebno-inžinierskych prístrojov a softvéru. Novoprijatí pracovníci
spoločnosti budú vybavení nevyhnutným kancelársko-technickým vybavením tak, aby mohli efektívne vykonávať odbornú
prácu v prospech spoločnosti. Pri implementácii nového hardvérového a softvérového vybavenia sa bude klásť zvýšený dôraz
na zavádzanie technologických noviniek a inovácii tak, aby spoločnosť získala konkurenčnú výhodu v kvalite poskytovaných
služieb v regióne. Manažment spoločnosti bude aj po skončení realizácie projektu vyvíjať maximálne úsilie najmä v oblasti
inovačných aktivít a to tak aby si udržal, resp. ešte viac posilnil svoje trhové postavenie a konkurenčné výhody.
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Spoločnosť PMB Assemblies, s.r.o. realizuje výrobu svojich produktov v jednom z priemyselných areálov nachádzajúcich sa
v meste Púchov, ktorý svojou polohou, dopravnou dostupnosťou vzhľadom na blízkosť hlavnej dopravnej tepny a
priemyselnou tradíciou a s ňou súvisiacou dostupnou kvalifikovanou pracovnou silou vytvára predpoklady na rozvoj výroby.
Doterajšou hlavnou výrobnou činnosťou spoločnosti je výroba a montáž káblových systémov, spoločnosť v súčasnosti
zamestnáva 29 zamestnancov. Obchodnými partnermi - odberateľmi sú spoločnosti, ktoré nakupujú produkty pre svoje
výrobné závody umiestnené na území SR, najmä Panasonic Trstená a DANFOSS Zlaté Moravce. Z celkovej produkcie našej
spoločnosti je 85,00% výrobkov dodávaných spoločnosti Panasonic Trstená. Podiel exportu na ročnom obrate našej
spoločnosti predstavuje k dnešnému dňu 0,00%. V rámci súčasného stavu boli identifikované potreby rozvoja spoločnosti
najmä v oblasti zvyšovania efektivity a kvality výroby, inovácií, zavádzania nových technológií a zvyšovania počtu a kvality
ľudských zdrojov.
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iVychod.sk - rozvoj regiónu prostredníctvom podpory tvorby
pracovných miest, zvýšenia lokálnej informovanosti a využívania
inovatívnych technológií

Zriadenie klampiarskej výrobne výstavbou a nákupom inovatívnej
technológie

Zriadenie technologicko-konštrukčného centra

Podpora rozšírenia stolárskej výroby modernizáciou technológie

HoRe s. r. o.

Nákup technológií a vytváranie novýchpracovných miest firmy
HoRe, s.r.o.

GEODETICCA VISION, s.r.o.

Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej
technológie a tvorby pracovných miest

STOLÁRSTVO IPEĽ s.r.o.

TGM s.r.o.

Stavebné práce-Grimplini,s.r.o

Zavádzanie inovatívnej technológie do výroby a tvorba pracovných
miest vo firme STOLÁRSTVO IPEĽ s.r.o.

Spustenie prevádzky obrábacieho centra spoločnosti TGM s. r. o.

Obstaranie strmienkovača a vytvorenie nových pracovných miest v
spoločnosti Stavebné práce - Grimplini, s.r.o.

6 013,74

163 715,43

135 966,01

82 680,50

37 182,60

72 162,96

131 641,20

150 131,11

62 184,50
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Projekt sa bude realizovať v meste Prešov, okresnom sídle a centre Prešovského samosprávneho kraja. Vzhľadom na vývoj
regiónu Prešova v minulých rokoch došlo k devastácii pracovnej sily a odlivu kvalifikovaných pracovníkov. Ťažiskom
regionálnej ekonomiky sú malé a stredné podniky, ku ktorým patrí aj spoločnosť NET WORTH s.r.o. Spoločnosť pod ktorej
právnou formou vznikol portál iVYCHOD.sk sídli na adrese Hviezdoslavova 7, v širšom centre mesta Prešov. Konkurencia v
danom odvetví je rôznorodá. Najmä čo sa týka spravodajských služieb a komunitných portálov. Veľké internetové portály ako
napríklad Zoznam.sk, Atlas.sk a Centrum.sk majú majú vo svojom portfóliu obsiahnuté obrovské spektrum služieb na dobrej
úrovni. Ich príliš široké spektrum zamerania a taktiež trhové zacielenie na veľké a často nadnárodné projekty ich ale častokrát obmedzuje pri hlbšom prenikaní do regionálnych tém rôzneho zamerania. Tým sa stráca takzvaná blízkosť k užívateľovi,
schopnosť rýchlo a flexibilne reagovať na meniace sa prostredie regionálneho virtuálneho sveta. Výhoda portálu
iVYCHOD.sk je hlavne v tom že celý systém je postavený tak, aby flexibilne reagoval na potreby samotného užívateľa v jeho
každodennej ceste za lokálnymi informáciami. Portál iVYCHOD.sk vznikol ako projekt firmy NET WORTH s.r.o, ktorej
hlavnou náplňou je poradenská a reklamná činnosť. NET WORTH, s.ro. je nová spoločnosť, ktorej majiteľmi sú skúsení
podnikatelia z výrobno-distribučného prostredia a ktorá má zároveň úzke prepojenie na akademickú obec. PhDr. Peter Dorčák
je nielen spoločníkom vo firme NET WORTH, ale zároveň odborným asistentom na Katedre marketingu a medzinárodného
obchodu, Fakulty manažmentu v Prešove. Práve na fakulte sa konateľ firmy NET WORTH stretol s nadaným študentom a
dnes už úzkym spolupracovníkom na projekte regionálneho portálu iVychod.sk - Františkom Pollákom, aktuálne študentom
absolventského ročníka, ktorý by mal byť v budúcnosti vo firme tiež zamestnaný. Projekt iVychod.sk bol už aj ocenený
odbornou verejnosťou, keď v odbornej sútaži Intel Berkeley entrepreneurship challenge postúpil po do svetového semifinále,
ktoré sa konalo v Istanbule, kde dvaja členovia tímu tvorcov PhDr. Peter Dorčák a František Pollák predstavovali tento
plánovaný projekt pred odbornou porotou zloženou z predstaviteľov globálnej spoločnosti Intel a z kalifornskej univerzity
Berkeley.

Portál iVYCHOD.sk bude regionálne orientovaný internetový portál, ktorý sa bude špecializovať hlavne na lokálne trhy.
Počnúc lokálnym široko spektrálnym a pravidelne aktualizovaným spravodajstvom doplneným o sumár toho najdôležitejšieho
čo sa aktuálne vo svete udialo. Ďalej kvalitným a v mnohých smeroch inovatívnym katalógom firiem a ich produktov a
služieb na báze B2C a B2B a v neposlednom rade zaujímavo spracovanou sekciou iKomunita, ktorá bude slúžiť ako miesto
pre stretávanie sa a miesto oddychu a relaxu pre ľudí rôzneho veku. Do 6 mesiacov od spustenia projektu iVYCHOD.sk má
portál cieľ získať denne 5.000 unikátnych návštevníkov, ktorí v priemere zobrazia 5 stránok denne, čo dáva 25tisíc zobrazení
denne a cca. 750.000 zobrazených stránok mesačne -V období od 6 mesiacov do 12 mesiacov má iVYCHOD.sk projekt
ambíciu spustiť nové sekcie iReality a iPraca zadarmo pre svojich užívateľov a spolu s už spustenými a fungujúcimi
sekciami dosiahnuť návštevnosť cca 20.000 unikátnych návštevníkov, ktorí v priemere zobrazia 5 str. denne, čo predstavuje
100tisíc zobrazení denne a cca 3.000.000 zobrazení mesačne. Rovnako v tomto období má portál spustiť afiliačné
programy, z ktorých by mal byť percentuálny príjem, ktorý odhadujeme v hrubom. -V druhom roku fungovania iVYCHOD.sk
má portál ambíciu spustiť platenú službu registrácie firiem, personálnej inzercie, realít a znova upraviť cenník
sponzorovaných sekcií portálu. Zároveň zlepšovať % príjem z afiliačných programov pomocou selfpromotion na portáli. Po
12 mesiacoch má iVYCHOD.sk ambíciu dosiahnuť 40tisíc unikátnych návštevníkov denne, ktorí stále zobrazia v priemere 5
stránok, čo dáva 200.000 zobrazení denne a cca 6.000.000 zobrazení mesačne. Portál iVychod.sk ako projekt firmy NET
WORTH, .s.r.o. sa má stať podstatnou súčasťou ekonomiky tejto firmy a vďaka tomuto projektu firma NET WORTH vytvorí 6
pracovných miest (3 na plný úväzok a 3 na čiastočný) , ktoré plánuje nielen udržať v nasledujúcich rokoch, ale tiež rozširovať
o ďalších spolupracovníkov v prípade úspechu. Pomocou realizácie aktivít tohto projektu by sa firma mala z „garážového
projektu“ inštitucionalizovať na firmu s kamenným zázemím, vlastnou technológiou, stabilným zamestnaneckým tímom, čo
prispeje k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti na trhu a k budúcemu rastu. iVychod.sk umožní svojou existenciou aj
ďalšiemu technologickému pokroku pre východoslovenské regionálne médiá - možnosťou vytvorenia vlastných odborných
blogov na portáli iVychod.sk tieto nemusia budovať samostatné technické riešenia a vynakladať prostriedky na ich technické
zabezpečenie a zároveň rozširovať vďaka informačnej východoslovenskej internetovej križovatke iVychod.sk svoju značku
medzi väčší počet čitateľov (návštevníkov portálu).
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Žiadateľ podniká od 1.3.2007 získaním živnostenského oprávnenia. Jeho podnikateľská činnosť sa orientuje na stavebné
práce. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti, keďže predtým vykonával túto činnosť v zamestnaneckom pomere. Žiadateľ od
svojej existencie nezamestnáva žiadnych zamestnancov. Pre zavedenie novej technológie pre klampiarsku výrobu je
potrebné zaškoliť novoprijatých zamestnancov a oboznámiť ich s obsluhou strojov a technológií. Žiadateľ je presvedčený, že
zvyšovanie konkurencieschopnosti a adaptability firmy na trhu je potrebné ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Školenia
budú mať taktiež kladný dopad na kvalitu a rýchlosť produkcie. Projekt sa bude realizovať v okrese Komárno kde bola ku dňu
31.12.2007 evidovaná miera nezamestnanosti 8,10%. To dáva predpoklad dostatku potenciálnych zamestnancov pre
personálne zabezpečenie prevádzky klampiarskej výrobne.

Aktivita č. 1 Obstaranie technológií, nehmotného investičného a neinvestičného charakteru pre služby je naplánovaná na
prvých 6 mesiacov realizácie celého projektu. Vďaka tejto podpore sa podarí zariadiť výpočtovou technikou, softwarom a
vybaviť firmu NET WORTH interiérovým zariadením v počiatočnej fáze projektu iVychod.sk a umožniť jej týmto ďalší rozvoj a
zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Projekt portálu iVYCHOD.sk by mal byť po určitej úvodnej fáze financovaný hlavne
z predaja reklamného priestoru a z poskytovania B2B a B2C služieb ako pre veľké firmy tak aj pre malé a stredné podniky a
živnostníkov pôsobiacich najmä na lokálnom trhu. Počiatočný riadiaci tím by pozostával zo zakladateľov portálu iVYCHOD.sk.
Ako bude portál napredovať, plánujeme rozšíriť náš tím o sekciu grafikov, predajcov, žurnalistov ako aj technickú podporu.

Portál iVychod.sk má aj podľa podnikateľského plánu perspektívu do budúcnosti, no vo svojich začiatkoch by firma samotná
mohla portál udržať maximálne na úrovni „garážového projektu“. Pre celkovú inštitucionalizáciu firmy NET WORTH a jej
projektu iVychod.sk by firma privítala nenávratný finančný príspevok z tejto výzvy na zariadenie - technologické a iné. Portál
iVychod.sk by mal týmto krokom rýchlejšiu a istejšiu šancu uchytiť sa na trhu a umožniť týmto aj ďalším podnikateľským
subjektom rozvoj ich služieb cez služby na lokálnom internetovom portáli. Projektový tím má skúsenosti s realizáciou
dlhodobejších projektov z oblasti akademického výskumu, cezhraničnej spolupráce aj so vzdelávacími projektmi z univerzity,
na ktorej viacerí členovia tímu pôsobia. Portál iVYCHOD.sk prináša svojim užívateľom pravidelne to najlepšie z regiónu v
ktorom sú doma. Vždy objektívne a včasné spravodajstvo doplnené o komentáre osobností, a priestor vyjadriť svoj názor pre
každého s možnosťou nechať ostatných užívateľov rozhodnúť či s ním súhlasia. Ponúka alternatívu k nie vždy aktuálnym
papierovým i elektronickým databázam firiem, jednoduchú orientáciu vo virtuálnom, ako aj reálnom svete, z pohodlia svojho
domova. A v neposlednom rade vytvára virtuálne miesto oddychu pre všetkých, ktorí sa chcú stretnúť, porozprávať alebo sa
podeliť so svojimi postrehmi a názormi. Návštevník portálu iVYCHOD.sk musí vedieť, že na našej stránke je vždy doma. Tím
ľudí stojaci za projektom sa bude snažiť svojimi službami čo možno najviac priblížiť súčasné možnosti Internetu zamerané
na región užívateľovi v čo najprijateľnejšej forme. Analýza potrieb vzdelávania a následne aj samotné vzdelávanie a príprava
nových profesií umožní týmto zamestnancom s nedostatočnou kvalifikáciou a nízkou mierou zručnosti realizovať nové
programy služieb (sekcie) a tým napomôcť rozvoju celej spoločnosti. Spoločnosť aj do budúcnosti predpokladá realizáciu
ďalších projektov na zlepšovanie zručností a vedomostí zamestnancov, pri čom predpokladá zapojenie do ďalších výziev pre
dopytovo-orientované projekty vyhlásené ESF.

Po ukončení projektu je cieľom spoločnosti snaha o čo najširšiu disemináciu informácií a poznatkovej bázy aj vďaka
vlastnému portálu pre územie celého východného Slovenska. K dispozícii širokej i odbornej verejnosti budú výsledky projektu
a správa o výsledkoch jeho realizácie. Vhodnou realizáciou projektu možno zabezpečiť i multiplikačný efekt, čo by znamenalo
možnú aplikáciu i v iných odvetviach služieb s podobnými podmienkami, mierou nezamestnanosti v regióne a celkovou
ekonomickou situáciou. Ďalšie poskytovanie služby bude financované z vlastnej činnosti portálu iVychod.sk, z predaja jeho
reklamných služieb.

Po ukončení realizácie projektu žiadateľ bude vyrábať rôzne klampiarske výrobky. V dôsledku realizácie projektu sa počíta
nárastom tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa, ako aj vytvorením 4 nových pracovných miest. V budúcnosti sa plánuje
presadenie sa žiadateľa na trhu s klampiarskych výrobkov, ktoré bude dodávať svojím odberateľom a súčasne znižovať svoje
náklady v dôsledku samozásobenia sa klampiarskymi výrobkami pri realizácií budúcich stavieb žiadateľom. Realizácia
projektu bude mať kladný dopad na: - tvorbu a udržanie 4 nových pracovných miest - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
zamestnancov - Zlepšenie pracovných podmienok - Zvýšenie produktivity práce - Prispôsobivosť pracovníkov

V projekte boli stanovené 2 hlavné aktivity na dosiahnutie cieľov žiadateľa: Aktivita 1 - Vytvorenie nových pracovných miest
V rámci tejto aktivity žiadateľ v dôsledku realizácie projektu vytvorí 4 nové pracovné miesta vo svojej firme. Po realizácií
projektu budú zamestnaný nový zamestnanci na pozície: 1x vedúci výroby 1x skladník 2x výrobný pracovník Predmetom
projektu je úhrada hrubej mzdy uvedeným zamestnancom vo výške 50 % z NFP po dobu 21 mesiacov. Aktivita 2 –
Vyškolenie zamestnancov V rámci tejto aktivity je zabezpečené vyškolenie zamestnancov v nadväznosti na realizáciu
projektu. Školenie sa bude týkať obsluhy obstarávaných technológií/strojov. Školenie bude zabezpečované dodávateľom
týchto strojov a technológií. V časovom horizonte sa školenie bude realizovať v 06/2010 – 12/2010 podľa uvedenia
jednotlivých strojov/technológií do prevádzky.

Realizáciou projektu sa dosiahne podpora začínajúceho podniku pre ktorú je základným predpokladom pre vytvorenie
dostatočných finančných prostriedkov potrebných pre prijatie nových zamestnancov a zabezpečenie ich vyškolenia v rámci
obsluhy nových technológií a strojov získanie nenávratnej pomoci. Vyškolením zamestnanci získajú nové zručnosti a tým
zvýšia svoju adaptabilitu na trhu práce. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, ktorý je zameraný na tvorbu a udržanie pracovných miest. Realizácia prispieva aj k napĺňaniu národného akčného
plánu zamestnanosti a je v súlade s regionálnymi plánovacími dokumentmi v oblasti ľudských zdrojov. Projekt v tejto časti
prispieva k tvorbe a udržaniu nových pracovných miest, ako aj k vzdelávaniu zamestnancov. Žiadateľ má dlhoročné
skúsenosti v stavebnej sfére, ktorá bude hlavným odberateľom jeho produktov. Tým pozná potreby a očakávania budúcich
zákazníkov. Žiadateľ nemá skúsenosti s realizovaním projektov podporovaných z fondov EU, alebo z národných zdrojov.
Tento nedostatok rieši zmluvným vzťahom s poradenskou firmou v oblasti tvorby a implementácie projektov.

Nárast tržieb a konkurencieschopnosti žiadateľa zabezpečí po realizácii projektu udržanie vytvorených pracovných miest. Po
získaní dostatočného počtu zákaziek bude žiadateľ rozširovať výrobnú kapacitu čím dôjde k vytvoreniu ďalších pracovných
miest. Peter Szabó má záujem o zapojenie zamestnancov do programu celoživotné vzdelávania, ako jedných zo základných
predpokladov konkurencieschopnosti firmy na trhu. Žiadateľ podľa výpočtov z finančnej analýzy je presvedčený, že projekt je
z finančného hľadiska udržateľný a pravidelne bude vytvárať zisk, ktorý zabezpečuje prevádzku spoločnosti a možnosť
realizácie ďalších projektov v budúcnosti. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Nárast tržieb,
zvýšená produktivita, ako i nízka potreba sprievodných investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj výroby bez potreby
ďalšej finančnej intervencie.
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Spoločnosť JAKOR s. r. o. bola založená 05.09. 2007. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú nasledovné oblasti: výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, - interdisciplinárny výskum z následnou
tvorbou príslušnej dokumentácie, - sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu živností. Projekt sa
bude realizovať v Prešovskom kraji, ktorý zaznamenáva zvýšený záujem investorov. Potreba inovácií a nových výrobkov je
viazaná na každé z kľúčových odvetví priemyslu. Momentálne na regionálnom trhu neexituje technologické centrum, ktoré by
poskytovalo priemyselným podnikom služby aplikovaného výskumu. Preto sa spoločnosť rozhodla takéto centrum zriadiť. V
Prešove sa nachádza Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity Košice, čo dáva predpoklad dostatku
vysokokvalifikovaných zamestnancov.

Výsledkom projektu je vytvorenie technologicko-konštrukčného centra, ktoré bude poskytovať vysokokvalifikované služby v
oblasti priemyslu v nasledovnom rozsahu krytia podľa jednotlivých trhových segmentov: ideový návrh dielcov resp. zostáv
podľa zadania, internej úlohy resp. externej požiadavky, tvorba CAD 3D modelov jednotlivých súčastí a zostáv na základe
výsledkov ideového návrhu, interné využitie v rámci ďalších postupností vo fáze tvorby a validácie návrhu, simulácie a
počítačové testovanie vo fáze vývoja komponentov a zostáv, systémové inžinierstvo – modelovanie podnikových procesov.
Realizácia projektu umožní spoločnosti priamo pracovať na inováciách a projektoch v sektoroch strojárskeho,
elektrotechnického a automobilového priemyslu a aktívne napĺňať víziu znalostnej ekonomiky, čo vytvorí predpoklady pre
reálne dlhodobý rozvoj spoločnosti a tvorbu vysokej pridanej hodnoty.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou nasledovnej aktivity: Aktivita 1 – Obstaranie hardvéru a softvéru
Táto aktivita bude realizovaná v termíne 06/2009 – 09/2009. Zámerom spoločnosti JAKOR s. r. o. je vytvoriť v prvom rade
štyri špecializované CAD pracoviská s možnosťami vypracovania technických návrhov v ich ideovej forme, vizualizácii
výsledkov a simulácií - overovania vlastností navrhovaných produktov. Tri pracoviská sú plánované pre inštaláciu CAD
systému Pro / Engineer, jedno pracovisko pre Advance Aircraft Analysis. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu aktivity,
ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom aktivitu projektu
budú technicky a organizačne zabezpečovať jediný spoločník a konateľ spoločnosti. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri
implementácii projektu využije žiadateľ pomoc poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre zriadenie technologicko-konštrukčného centra je
nevyhnutné investovať do sofistikovaného softvéru a hardvéru. To umožní spoločnosti uspokojovať požiadavky zákazníkov.
Projekt zabezpečí vytvorenie stabilnej spoločnosti s ambíciou zaujatia významnej pozície na trhu v oblasti technického a
interdisciplinárneho výskumu. Úžitok z realizovaného projektu budú mať vysoké školy technického zamerania, ktoré takto
budú môcť spolupracovať s technologickým centrom vybaveným najmodernejšou technikou. Keďže projekt je investične veľmi
nákladný, pre začínajúci podnik by bolo takmer nemožné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere
napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt
zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Počíta s vytvorením štyroch pracovných miest, z toho 1 bude obsadené
osobou zo znevýhodnených skupín – absolventom VŠ. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR
Prešovského samosprávneho kraja. Žiadateľ pri vypracovaní Žiadosti o NFP a implementácii spolupracuje s poradenskou
firmou.

Obstaraním inovatívnej technológie sa zabezpečí zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom v oblasti
technologických procesov, produktov a súvisiacich služieb, s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú
schopnosť na národnej a medzinárodnej úrovni. Realizácia projektu umožní vytvorenie konkurencieschopnej, trvalo
udržateľnej firmy. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že projekt je z finančného hľadiska udržateľný a spoločnosť bude
pravidelne vytvárať zisk, ktorý zabezpečuje ďalší rozvoj spoločnosti. Osobitná pozornosť bude venovaná marketingovým
aktivitám. K minimalizácii možného negatívneho vývoja vo vzťahu k projektu a rizika neschopnosti naplniť merateľné
ukazovatele v dôsledku trhových podmienok žiadateľ prispieva dôsledným personálnym a technickým zabezpečením
výsledkov projektu. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
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Spoločnosť sa aj napriek krátkemu pôsobeniu na trhu dokázala rýchlo a úspešne etablovať a zabezpečiť si odbyt na 100%
svojich výrobkov. V súčasnosti celú svoju produkciu ponúka dvom hlavným odberateľom. Sú to spoločnosti s dlhodobým
úspešným pôsobením na trhu v oblasti predaja nábytku. V súčasnosti využíva na výrobu svojich výrobkov stroje a zariadenia,
ktoré má v prenájme. Používaná technológia je dosť zastaralá z hľadiska technického a technologického využitia a tiež aj z
hľadiska fyzického opotrebenia. Preto hlavnou prioritou spoločnosti je zakúpenie novej technológie, ktorá spĺňa požiadavky
najvyššieho štandardu pri výrobe nábytku.

Zavedením novej technológie – nových strojov do výroby, sa zvýši efektivita výrobného procesu, zvýši sa kvalita výrobného
procesu, skráti sa čas výrobného procesu. Tým sa vytvorí priestor pre zvýšenie objemu výrobu, pre zavedenie nových
výrobkov do výroby, dôsledkom čoho bude zvýšenie obratu. Zavedením nových druhov výrobkov a zvýšením objemu výroby
sa vytvorí priestor pre dohody s novými odberateľmi, čo eliminuje riziko naviazanosti na dvoch najväčších stálych
odberateľov a prispeje k udržaniu miesta na trhu v danom segmente výroby.

Zabezpečenie technológie – dodávka a inštalácia technológie do výrobnej haly, zahájenie výroby, aktivitu zabezpečí konateľ
v mesiaci 6 a 7 2009 Riadenie projektu – realizácia verejnej obchodnej súťaže, výber dodávateľa technológie, zabezpečenie
finančnej úhrady za dodávateľské faktúry, príprava žiadosti o platbu, vypracovanie monitorovacej správy, aktivitu zabezpečí Spoločnosť LIGNUM MS s.r.o. sa úspešne začína etablovať na trhu medzi výrobcami nábytku. Nakoľko výroba nábytku patrí
riadiaci a administratívny personál priebežne počas celej doby realizácie projektu od 4/2009 do 8/2011. Publicita a medzi nákladnejšie druhy výroby, modernizácia výrobného parku a rozšírenie výroby by bez realizácie projektu trvalo omnoho
informovanosť – príprava tlačových správ o stave realizácie projektu, príprava a výroba informačných tabúľ, príprava dlhšie. Následkom by bolo jej znevýhodnenie oproti konkurencii, ktorá už v minulosti čerpala NFP
hodnotiacich správ, aktivitu zabezpečia konateľ a spoločníčka priebežne počas celej doby realizácie projektu od 4/2009 do
8/2011

Vďaka podpore formou NFP môže spoločnosť zaviesť do výroby novú, modernejšiu technológiu, ktorá zabezpečí zvýšenie
výrobnej kapacity a lepšiu kvalitu výrobkov. Počas realizácie projektu sa spoločnosť stabilizuje z hľadiska finančného aj
prevádzkového, dostatočne vysoká kapacita výroby umožní postupne zaviesť nové druhy výrobkov. Spoločnosť si tak zvýši
svoju konkurencieschopnosť na trhu v rámci SR a tiež v rámci krajín EÚ.
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Primárnou cielovou skupinou (CS) sú pre nás všetky výrobné podniky a spolocnosti z KE a PO kraja, SR a EÚ. Sekundárnou
CS sú obyvatelia KE a PO kraja. Regióny Košického a Prešovského kraja vykazujú v posledných rokoch stabilný
hospodársky rast. Žiadatel NFP je zacínajúcim podnikatelom, ktorý disponuje skúseným manažmentom a skúsenostami
zabezpecujúcimi úspešnost a udržatelnost výsledkov projektu Zamestnanci žiadatela – získajú možnost rozvoja svojich
vedomostí a znalostí, práce s najmodernejšími technológiami a metódami analýzy a spracovania údajov a návrhu
optimalizacných modelov.Zákazníci - realizácia projektu v maximálnej miere prispeje k uspokojovaniu potrieb zákazníkov a
vytvárania optimalizacných modelov, ktorých cielom je znižovanie energetickej nárocnosti výrobných prevádzok s cielom
dosahovania vyššieho zisku a efektivity práce a znižovania negatívneho pôsobenia na životné prostredie. Predpokladom pre
realizáciu predkladaného projektu je nedostatocne rozvinuté konkurencné prostredí, rozvoj priemyselnej výroby na
Slovensku, vysoká energetická nárocnost budov a vplyv financnej krízy na znižovanie prevádzkových nákladov
priemyselných podnikov.

Za pomoci najnovších technológií firma sa bude snažit eliminovat konkurencnú výhodu kvality, ktorú voci niektorým
výrobkom môžu v súcasnosti uplatnit jej konkurenti. Realizácia projektu v predkladanej podobe je podmienená získaním
grantu. Vzhladom na dôslednú analýzu trhu bola pripravená co najreálnejšia financná analýza, ktorej výsledky indikujú rýchlu
návratnost projektu, ktorá sa rovná 2 rokom a 2 mesiacom roka. Realizáciou projektu bude vytvorených 10 trvalo
udržatelných miest. Projekt bude znamenat vysokú pridanú hodnotu pre firmu, pricom výpocet predpokladaných hodnôt sa
nachádza v casti 9 a 10 opisu projektu. Vznik rizík nie je vopred predvídatelný a vzhladom na tento fakt spolocnost vytvorila
stratégiu riadenia rizík, ktorá je podrobne opísaná v prílohe c. 1 tejto žiadosti Opis projektu. V súvislosti s výsledkami
predkladaného projektu predpokladáme nárast realizácie projektových zámerov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ z
OP KaHR v rámci zavádzania inovatívnych technológií a opatrení na úsporu energie. Zvýšením zamestnanosti a adaptability
zamestnancov bude zabezpecený kvalifikacný a odborný rast zamestnancov, znížená miera nezamestnanosti v dotknutom
regióne.

Všetky kroky, ktoré sú v rámci projektu navrhnuté, vychádzajú z analýzy maximálne efektívneho zavádzania inovatívnych
technológií, ocakávaní zákazníkov a z vývojových tendencií na trhu. Krok 1: Obchodná stránka nákupu technológií Krok 2:
Doprava technológií a príprava na inštaláciu Krok 3: Nábor zamestnancov Krok 4: Zaškolovanie pracovníkov na prácu v
rámci jednotlivých divízií Krok 5: Skúšobné procesy v rámci spolupráce s partnerom – TUKE a vybranými obchodnými Krok
6: Nábeh na ostrú prevádzku Organizacné zabezpecenie bude realizované prostredníctvom manažmentu firmy, pricom Ing.
Peter Hojnoš bude vykonávat funkciu projektového koordinátora, Ing. Pavol Šutor bude projektovým manažérom a Ing. Karol
Horanský bude zastávat funkciu financného manažéra. Detailný popis ich cinnosti je uvedený v casti 4.2 Opisu projektu.
Partneri žiadatela: Technická Univerzita v Košiciach, katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania –
inštitúcia disponuje širokými možnostami implementácie aplikovaného výskumu v rámci návrhov optimalizacných procesov
prostredníctvom úspory energetickej nárocnosti priemyselných prevádzok. Inštitúcia disponuje viacerými špecializovanými
laboratóriami, ktoré budú využívané na vzdelávanie zamestnancov žiadatela. e-Volution, s.r.o. – firma pôsobiaca na trhu
projektového manažmentu, bude napomáhat pri implementácii tohto projektu, ale najmä v rámci návrhov optimalizacných
modelov pre našich klientov, pri ktorých im bude umožnené využívat poradenstvo pri cerpaní prostriedkov zo štrukturálnych
fondov s cielom reagovat na výzvy týkajúce sa OP KaHR a SaZI.

Súcasná situácia v regióne sa vyznacuje stúpajúcim trendom prílevu PZI a vytváraním nových priemyselných podnikov. Na
druhej strane vplyv financnej krízy núti firmy znižovat vlastné náklady a vzniká tak priestor pre firmy zameriavajúce sa na
optimalizáciu riadiacich a výrobných procesov za úcelom zvyšovania efektivity výroby a znižovania prevádzkových nákladov.
Našou primárnou cielovou skupinou sú priemyselné podniky v KE a PO kraji. Základné a rozhodujúce predpoklady úspešnej
realizácie projektu sú je dobrá znalost vývoja na trhu, informácie o konkurencii, fungujúca organizácia a riadenie firmy
(schopnost pružne reagovat na nové trendy a požiadavky klientov a zákazníkov, schopnost pružne reagovat na zmeny,
koncepcné riadenie firmy, jasné strategické smerovanie, prispôsobená organizacná štruktúra pre potreby spolocnosti), ludské
zdroje – odborný, pravidelne školený personál (dlhodobé skúsenosti manažmentu v danom odvetví) Kvality manažmentu a
zamestnancov žiadatela, ako aj partnera, sú v ich manažérskych, odborných, technických a praktických
skúsenostiachManažment firmy má skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na optimalizáciu riadiacich procesov za
úcelom znižovania energetickej nárocnosti priemyselných prevádzok. Skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov má partner projektu firma e-Volution, ktorá zabezpecí bezproblémovú implementáciu tohto projektu v
spolupráci s manažmentom firmy. Realizácia predkladaného projektu by nebola možná bez podpory z fondov Európskej únie
(formou nenávratného financného príspevku), nakolko podla predbežných financných analýz (vid Opis projektu, cast 9 a 10) )
je zrejmé že prvé roky by spolocnost mala negatívnu hodnotu celkového CASH FLOW. V prípade nepodporenia projektu z
fondov EÚ by spolocnost musela zvolit etapizáciu realizácie projektového zámeru a rozložit z dôvodu vysokej financnej
nárocnosti investíciu na obdobie viacerých rokov, co by samozrejme znamenalo zmenu dosahovaných indikátorov a v
znacnej miere eliminovalo pozitívny synergický efekt predkladaného zámeru popísaný v projekte.

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo udržatelný rozvoj vo všetkých jeho zložkách / ekonomickej, sociálnej a
environmentálnej / v súlade s cielmi Stratégie udržatelného rozvoja EU v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia
konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP. Výsledky projektu sú dlhodobo udržatelné z hladiska:
• Inštitucionálneho • Personálneho • Financného • Technologického Detailný popis týchto udržatelných hladísk sa
nachádza v casti 6. Opisu projektu. Financovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cielov bude realizované
výlucne z vlastných zdrojov. Financná analýza dokazuje vysokú financnú udržatelnost spolocnosti po ukoncení realizácie
projektu, rýchlu financnú návratnost. Skúsenosti manažmentu firmy a partnerov projektu zabezpecujú odborné kvality pre
realizáciu predkladaného projektu, cím predstavujú vysokú pridanú hodnotu pre naplnenie stanovených cielov projektu.
Otázky riadenia rizika priamo ovplyvnujú operácie firmy. To, ako budú riešené hrozby v znacnej miere ovplyvní úspešnost
firmy na trhu. Základným rizikom ohrozujúcim zámer firmy je nedosiahnutie plánovanej výšky tržieb (bližší popis plánu
riadenia rizík - Opis projektu cast 3). Rozšírenie výrobných možností firmy realizáciou projektu vytvorí predpoklady pre rozvoj
firmy v dalších rokoch. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovat, že projekt bude trvalo udržatelný i z dlhodobého hladiska
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Požiadavky trhu si neustále vyžadujú používanie vyspelejšej technológie. Obzvlášť pri geodetických činnostiach je veľkou
konkurenčnou výhodou nová technológia. Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. ako začínajúca firma nemá zatiaľ k
dispozícií potrebné materiálové vybavenie. Firma vznikla v roku 2008 a pôsobí v oblasti geodetických činností. Ako
začínajúcej firme jej chýba potrebný kapitál na nákup technológie a zariadenia. Ide pritom o finančne veľmi náročné investície.
Vzhľadom k tomu, že ide o začínajúcu firmu je problém získať finančnú podporu zo strany bánk. Preto pre výkon svojej
činnosti si zapožičiava potrebné technologické zariadenie – laserový skener na snímanie dát. Realizáciou projektu sa tento
nedostatok odstráni a zároveň sa znížia prevádzkové náklady vyplývajúce z potreby požičiavania technológie.

Po ukončení realizácie projektu bude mať spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. zakúpenú inovatívnu technológiu a
zariadenie potrebné na čo najkvalitnejšie poskytovanie svojich služieb. V prvom rade sa tak zvýši konkurencieschopnosť
firmy na domácom trhu. Pomocou zakúpenej technológie sa výrazne zlepší produktivita práce a znížia sa režijné náklady
firmy zapožičiavaním prístroja – laserového skenera. Jednou z najdôležitejších výhod bude aj zvýšenie produktivity práce. Po
ukončení projektu sa predpokladá zvýšenie tržieb a hospodársky rast firmy.

Projekt pozostáva z troch aktivít: Aktivita 1 – Obchodná verejná súťaž na dodávku technológie a strojov Aktivita 2 –
Uzatvorenie zmluvy s dodávateľmi a nákup technológie a strojov Aktivita 3 – Dodávka technológie a prístrojov Predmetom
projektu bude zakúpenie: laserového skenera, grafickej stanice, softvéru na 3D modelovanie z mračna bodov, softvéru na 3D Predkladaný projekt bude mať tento prínos pre firmu: - zvýši sa konkurencieschopnosť firmy GEODETICCA VISION, s.r.o. modelovanie a animáciu a CAD softvéru. Dodávateľské firmy budú vybrané na základe obchodnej verejnej súťaže, ktorá bude vytvoria sa nové pracovné miesta vo firme - zvýši sa produktivita práce - zvýšia sa tržby z predaja služieb - zvýši sa kvalita
uskutočnená ako prvá aktivita projektu. Obchodná verejná súťaž sa uskutoční v súlade s Obchodným zákonníkom a s poskytovaných služieb
podmienkami uvedenými v Príručke pre žiadateľa (týkajúcej sa tejto výzvy). Riadenie a administratíva projektu bude
zabezpečená konateľom firmy.

Finančný aspekt udržateľnosti: Vzhľadom k tomu, že ide o jednorázovú investíciu, po ukončení projektu nebude potrebné
vynakladať ďalšie finančné prostriedky. Náklady, ktoré vzniknú pri dlhodobom využívaní zariadenia (napr. náklady na opravu),
budú uhradené v rámci prevádzkových nákladov firmy. Nakoľko sa predpokladá, že realizácia projektu bude mať za následok
zvýšenie tržieb a hospodársky rast, firma GEODETICCA VISION, s.r.o. bude mať vytvorené dostatočné finančné krytie
vzniknutých výdavkov. Inštitucionálna úroveň: Realizácia projektu prispeje k odbornému rastu konateľa firmy, ktorý bude
zastrešovať celý projekt. Projekt prispeje ku konkurencieschopnosti firmy GEODETICCA VISION, s.r.o. Výsledky projektu sa
prejavia v mnohých oblastiach, od zvýšenia produktivity práce až po zvýšenie tržieb z poskytovaných služieb.
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Spracovanie dreva a drevárska výroba v banskobystrickom kraji je významným odvetvím priemyslu. V r. 2006 dosiahla tržbu
6 294 mil. Sk, t.j. 6,85 % celkovej priemyselnej výroby kraja. Firma STOLÁRSTVO IPEĽ s.r.o. je novou firmou, vznikla
30.9.2008. Jej hlavným profilom je výroba drevených nábytkov, drevených detských hračiek, eurookien, dreveného
záhradného nábytku, kompletné riešenie striech. Firma kladie dôraz na individuálny prístup ku každému zákazníkovi.
Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka. Z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po týchto produktoch a službách je zámerom
spoločnosti realizácia tejto činnosti prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie na výrobu eurookien. Navrhovaný
projekt prispeje k úspešnému rozvoju spoločnosti a k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti. Firma v súčasnej dobe nemá
zamestnancov, plánovaný počet zamestnancov je 5.

Firma pružne reaguje na dynamický vývoj priemyslu. Zavedením novej, počítačom riadenej technológie do výroby sa
dosiahne vyššia kvalita a precíznosť výrobkov, vyhovuje sa požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov, vytvorí sa reálna
možnosť rozšírenia okruhu zákazníkov. Realizáciou tohto projektu sa dosiahne zvýšená výrobná kapacita firmy pri súčasných
nízkych výrobných a prevádzkových nákladov. Zabezpečí sa stály príjem žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších
projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácii projektu
sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Plánovaná ročná tržba po skončení projektu bude 5192 tis. Sk, pridaná
hodnota 6226 tis. Sk, počet zamestnancov 5.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom: Aktivita 1: Novostavba stolárskej dielne - zastavaná plocha
299,6 m2 - obostavaný priestor 778,96 m2 - podlahová plocha 284,59 m2 Členenie stavby: SO 01 novostavba haly
Frisohall Delta so zateplením SO 02 spevnené plochy SO 03 betónová a zámková dlažba SO 04 vodovodná prípojka SO
05 elektroprípojka Termín:05/2009- 11/2009 Aktivita 2: Obstaranie technológie – Technologická linka na výrobu euro-okien
V rámci tejto aktivity dôjde k obstaraniu technologickej linky na výrobu euro-okien s použitím profilových nožov a brúsnych
hláv CNC , ktorá sa skladá: - Skracovacia píla PNEU TR350 - SINTEX X“ 4 stranná fréza - Freza T130E - Posúvač AV8/6
K/8R CMC - Čapovacia fréza - Lis rámový NOUVA ITALPRESSE - Kompresor SILVER 10/200 - Sušič VT70 - Briketovač
BRIO 155 - softvér okenársky - montážna zasklacia stanica Výkon linky: 8 ks/ deň. Termín: 09/2009-11/200

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR Banskobystrického samosprávneho
kraja 2007-2013, Priorita 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb; s cieľmi okresu Banská Bystrica a užšieho
regiónu. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov podniku. Dosiahne sa zvýšenie výroby, produktivity práce a
zníženie výrobných nákladov. V silnom konkurenčnom boji je možné uspieť len dokonalým výrobkom. Zavedením novej
technológie sa vyhovie práve týmto očakávaniam partnerov; zvýši sa aj predajnosť výrobkov, vytvorí sa lepšia trhová pozícia.
Firma patrí k malým podnikom, z vlastných zdrojov by nedokázal zrealizovať projekt. Získaním nenávratného finančného
príspevku môže rozvíjať svoju výrobu. Firma zatiaľ nerealizovala podobný projekt. Pre všetky činnosti súvisiace s
realizáciou, ako aj prípravou projektu však má vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP a pri
prípadnej implementácii projektu a vypracovávaní monitorovacích správ spolupracuje s poradenskou firmou
PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená zavedením automatizácie a novej technológie do výrobných procesov. Docieli sa
vyššia kvalita a predajnosť produktov, čo umožní umiestniť svoje výrobky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu.
Rozšírením výrobného portfólia sa rozrastie klientela. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom na výhodnú
geografickú polohu, kedže firma sídli blízko štátnych hraníc. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca. 10 – 15 rokov,
čím sa zabezpečí návratnosť investície. Podľa finančnej analýzy sa plánované investície navrátia v 4. roku po ukončení
realizácie. Z každoročne vytváraného zisku môže ďalej rozvíjať svoju výrobu a splácať bankový úver. Firma je podľa tejto
analýzy finančne dostatočne silná na realizáciu a ďalší vývoj projektu. Udržateľnosť je zabezpečená aj zamestnávaním
kvalitného tímu odborníkov v danom odbore.
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Spoločnosť TGM s. r. o. vznikla v roku 2008 v Prešove. Ide o Prešovský kraj, ktorý z hľadiska výkonnosti priemyselnej
výroby zastáva jedno z posledných miest v rámci krajov SR. Kde miera nezamestnanosti dosiahla v roku 2007 13,8% a tržby
za výrobky a tovary v priemysle dosiahol 3,9% z celkového počtu v SR( rok 2007). Avšak najväčší medziročný nárast
zaznamenala oblasť výroby kovov, do ktorej patrí aj táto spoločnosť. Medzi silné stránky spoločnosti patria dlhoročné
skúsenosti konateľa v oblasti kovovýroby ,získanie zákaziek od veľkých spoločností, kvalifikovaný personál, silná orientácia
sa na kvalitu výrobkov ako aj potreby zákazníka. Slabou stránkou spoločnosti sú vysoké investičné náklady na obstaranie
technológie a mzdových nákladov ako aj slabá dopravná infraštruktúra regiónu, v ktorom sa spoločnosť nachádza.
Predpoklady úspešnej realizácie projektu: - skúsenosti konateľa v oblasti kovovýroby - získané zákazky – odberatelia
Rakúsko, Francúzsko - vysoká kvalita výrobkov spoločnosti

Spoločnosť má vysoký potenciál pre výrobu základov /kostier/, frámov pre obrábacie centrum do automobilového priemyslu a
vďaka tomu, ako aj samozrejme zakúpením inovatívnej technológie má veľký predpoklad podporiť celkovú
konkurencieschopnosť v danom regióne. Firma reaguje na požiadavku produktov v oblasti kovovýroby , a to nielen v danom
regióne, ale aj v širšom merítku, čím máme na mysli nielen Slovenskú republiku, ale aj zahraničie. Vzhľadom na silné
stránky, ktoré nám SWOT odhalila, silná orientácia sa na kvalitu výrobkov a potrieb zákazníka, dlhoročné skúseností konateľa
v oblasti kovovýroby, má pre spoločnosť výrazné predpoklady zvýšenia hospodárskeho a taktiež sociálneho rastu v regióne.
Na základe realizácie projektu – nákupu potrebných technológií spoločnosť dokáže podporiť výrobu potrebných produktov v
regióne, a využiť tak medzeru na trhu, ktorá pri existujúcej situácii na trhu vznikla. Výroba týchto produktov sa stane
flexibilnejšou, pretože vďaka technológiám dokážeme zabezpečiť vyššiu pružnosť výrobného procesu. Realizácia projektu
tiež priamo zvyšuje hospodársky potenciál regiónu a zvýšenie atraktivity regiónu v rámci kovovýroby , ako aj priamy vplyv na
zvýšenie zamestnanosti. Vzhľadom na to, že spoločnosť sa snaží pri výrobnom procese používať čo najšetrnejší postup
spracovania produktov, má významný pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia.
Projekt celkovo prispeje k
zvýšeniu tržieb (a tým aj pridanej hodnoty) spoločnosti a zároveň k podpore vytvorenia nových pracovných miest v regióne s
vysokou mierou nezamestnanosti k akým Banskobystrický kraj patrí.

Projekt je zameraný na nákup a inštaláciu technologických zariadení, a to v Aktivite č. 1 obstaranie technológie, ktorá bude
trvať 5 mesiacov. Pred podaním projektovej žiadosti ešte nebola zrealizovaná Obchodná verejná súťaž v súlade s
Obchodným zákonníkom 513/1991 Zb. Túto Obchodnú verejnú súťaž spoločnosť uskutoční po podpísaní zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku, ktorá bude obsahovať špecifikované podmienky dodávky a inštalácie daných
technologických zariadení ako aj záručný a pozáručný servis a ďalšie špecifiká. Zabezpečenie ľudských zdrojov v projekte
bude zastrešované projektovým tímom zložený z projektového manažéra: Ing. Tibora Ižára, projektového asistenta: Ing.
Mariána Kovaliča a účtovníka : Ing. Jána Tirpáka. Z uvedeného vyplýva, že realizácia projektu bude zabezpečená po stránke
technickej aj personálnej. Nasledujúce aktivity pre realizáciu projektu sú nasledovné: Aktivita č. 1 – dodávka a inštalácia
technológii

Vzhľadom k tomu, že ide o spoločnosť ktorá vznikla v tomto roku, je jej slabou stránkou práve nedostatočné technologické
vybavenie, ktoré by jej umožnilo rýchlejší a progresívnejší rast a zároveň rýchlejšie reagovanie na vzniknutú potrebu na trhu.
Predkladaný projekt bude mať prínos pre spoločnosť vo forme zvýšenia konkurencieschopnosti pri neustále sa meniacom
trhu. Iné prínosy z realizácie projektu pre región resp. okolie projektovej oblasti budú vo forme vytvorenia nových pracovných
miest v súvislosti s rozšírením výroby. Nepriamo bude projekt vplývať na zvýšenie inovatívnosti vo využívaní moderných
technológií v cieľovom regióne. Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší rozvoj a rast
spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie investičné aktivity žiadateľa. Technologická rekonštrukcia prevádzkových priestorov
spoločnosti bude významným predpokladom na zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj impulzom pre ďalšie projekty
súvisiace s modernizáciou spoločnosti.

Predmetom tohto projektu bude zakúpenie potrebnej technológie, čo prispeje k rozbehnutiu kovovýroby, zvýšeniu tržieb,
pridanej hodnoty ako aj k vytvoreniu 4 nových pracovných miest, 3 pracovných miest na trvalý pracovný pomer a 1 pracovníka
na dohodu. Prevádzka projektu po ukončení jeho financovania z externých zdrojov bude zabezpečená žiadateľom. Žiadateľ
zabezpečí finančné ako aj personálne zdroje na prevádzku a údržbu zakúpených technológií. Po ukončení realizácie
projektu bude projekt vytvárať dostatočné príjmy na pokrytie nákladov prevádzky a údržby. V dôsledku projektu sa zvýši: •
zamestnanosť – naša spoločnosť prijme do trvalého pracovného pomeru 3 pracovníkov a 1 na dohodu • adaptabilita
zamestnancov – vzdelávacie aktivity, kontinuálne vzdelávanie zamestnancov • finančné ukazovatele podniku: tržby, pridaná
hodnota – viď predpokladané tržby • pozitívny vplyv na životné prostredie - moderné zakupované technológie majú nízku
energetickú spotrebu
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Pre začínajúcich podnikateľov je dôležitá podpora v začiatkoch ich pod. činnosti, aby boli schopní prežiť a obstáť v trhových
podmienkach dobre fungujúcich firiem s históriou. V súčasnosti nedostatok investičného kapitálu (bankové úvery) obmedzuje
rozvojové a investičné aktivity novovzniknutých firiem, čo vyvoláva potrebu využívania verejných zdrojov. Spoločnosť
Stavebné práce – Grimplini, s.r.o. vznikla 15.11.2008. Hlavným predmetom činnosti žiadateľa sú špecializované stavebné
práce - armovacie práce (výstuž železobetónu – odvíjanie, vyrovnávanie, strihanie a ohyb oceľového prútu podľa projektov). Z
dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po týchto produktoch a službách je zámerom spoločnosti realizácia tejto činnosti
prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie – Automatická strmienkovačka. Navrhovaný projekt prispeje k úspešnému
rozvoju spoločnosti a k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti.

Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie pre armovacie práce zabezpečí: • zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti v oblasti špecializovaných armovacích prác – lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov v
porovnaní s konkurenciou • uvedenie novej technológie do prevádzky • efektívnu činnosť spoločnosti - náhrada manuálnej
práce strojom • zvýšenie kapacity výrobného procesu (kg spracovaných oceľových prútov) na trhu Košického kraja a SR •
dosiahnutie obratu a tržieb spoločnosti ročne 23 100 000,- Sk • pridanú hodnotu ročne 3 284 760,- Sk • rast produktivity
práce • vytvorenie 3 nových pracovných miest, čím dôjde k rozvoju regiónu s vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou
životnou úrovňou • trvalú udržateľnosť výrobného procesu a poskytovania služieb • možnosti rozvoja spoločnosti
zvyšovaním výrobných kapacít a činností poskytovaných služieb

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom: Aktivita 1: Obstaranie technológie – Automatická
strmienkovačka V rámci tejto aktivity dôjde k obstaraniu automatickej strmienkovačky STEMA TWINMASTER 12X Model
031J, pre armovacie práce (výstuže železobetónu), ktorá prevádza nasledujúce úkony: - odvíjanie a vyrovnávanie oceľového
prútu ø6-12 mm - strih oceľového prútu - ohyb oceľového prútu podľa projektu do požadovaného tvaru - práce sú
realizované automaticky podľa vopred naprogramovaných požiadaviek v počítači. Termín: 03/2009-06/2009 Technické a
organizačné zabezpečenie týchto aktivít zabezpečí – žiadateľ, vybraný dodávateľ technológie.

D1) Miesto realizácie projektu sa nachádza v oblasti, ktorá svojou polohou púta čoraz väčší záujem domácich a zahraničných
investorov. Dôsledkom je zvýšená realizácia stavebnej výroby a narastajúci dopyt po špecializovaných stavebných prácach,
ktorých poskytovanie je v súčasnej dobe nedostatočné. Realizáciou projektu dosiahneme produkciu vysokokvalitných výstuží
železobetónu, čím zabezpečíme chýbajúce kapacity a prispejeme k rozvoju daného regiónu. Realizáciou projektu dôjde k
vytvoreniu armovne, kde bude ručná práca nahradená automatickou inovatívnou technológiou - strmienkovačka, ktorá bude
schopná obslúžiť širokú klientelu. Spoločnosť dosiahne nárast tržieb a produktivity práce, čím získa ďalšie možnosti pre
vlastný rozvoj. Projekt vytvorí 3 nové pracovné miesta v okrese s vysokou mierou nezamestnanosti. Získanie NFP je
základným predpokladom realizácie projektu. D2) Žiadateľ má 40 ročné skúsenosti v oblasti špecializovaných stavebných
prác (armovacie práce). V rámci navrhovaného projektu bude mať k dispozícii zamestnancov skúsených v tomto odbore
stavebníctva. Manažment a zamestnanci spoločnosti sú garanciou odbornej a bezproblémovej implementácie navrhovaného
projektu.

Obstaraním technológie sa zabezpečí zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom v oblasti technologických procesov,
produktov a súvisiacich služieb, s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú schopnosť na národnej a
medzinárodnej úrovni. Dôjde k automatizácii a efektívnej produkcii oceľových výstuží železobetónu – špeciálneho stavebného
materiálu. Projekt bude mať priamy vplyv na zvýšenie výrobnej kapacity produktov a kapacity poskytovania pridružených
služieb. Zvyšujúci sa dopyt po týchto produktoch a službách zabezpečí po realizácii projektu udržanie vytvorených
pracovných miest a následné zvýšenie kapacity produkcie (kg spracovaných oceľových prútov), čím dôjde k vytvoreniu
ďalších pracovných miest. Získané dodatočné finančné zdroje, budú alokované do ďalšieho rozvoja spoločnosti.

25110120107

25110120108

25110120110

25110120111

25110120114

25110120115

25110120117

25110120118

Cleaners, s.r.o.

Harona s.r.o.

PROTEAM, s. r. o.

MARIANNA, s.r.o.

APIL, s.r.o.

AMENO, s.r.o.

Anna Šmehilová EFFETA CHRÁNENÁ DIELŇA

BAGPRESS, s.r.o.

Obstaranie technológie – čistiace stroje a tvorba pracovných miest v
spoločnosti Cleaners, s.r.o.

Zavedenie výroby voštín a tvorba nových pracovných miest

Rast konkurencieschopnosti a zvýšenie zamestnanosti spoločnosti
Proteam, s.r.o. Martin

Obstaranie moderných strojných zariadení pre pekársku a
cukrárenskú výrobu spojenú so zaškolením zamestnancov a
poradenstvom

Podpora rastu zamestnanosti spoločnosti APIL, s.r.o.
prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií

Podpora konkurencieschopnosti začínajúceho podnikateľa
prostredníctvom investície do moderných technológií a vytvorením
profesionálneho pracovného tímu

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI PODNIKU
PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKEJ INOVÁCIE TLAČIARENSKEJ
VÝROBY A PODPORY PRACOVNEJ ADAPTABILITY
NEPOČUJÚCICH PRACOVNÍKOV

Zavádzanie inovatívnej technológie do výroby a vytvorenie
pracovných miest firmy BAGPRESS, s.r.o.

50 454,75

103 730,99

182 511,30

181 222,69

60 855,06

70 767,50

55 869,47

137 500,00
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Pre začínajúcich podnikateľov je dôležitá podpora v začiatkoch ich podnikateľskej činnosti, aby boli schopní prežiť a obstáť v
trhových podmienkach dobre fungujúcich firiem s históriou. V súčasnosti nedostatok investičného kapitálu (bankové úvery)
obmedzuje rozvojové a investičné aktivity novovzniknutých firiem, čo vyvoláva potrebu využívania verejných zdrojov.
Spoločnosť Cleaners, s.r.o. vznikla 14.11.2008. Jej hlavným predmetom činnosti sú čistiace a upratovacie práce –
veľkoplošné odstraňovanie znečistenia po grafitoch a žuvačkách. V kraji v súčasnosti neexistuje spoločnosť, ktorá by
poskytovala takéto služby komplexne, pričom dopyt po týchto službách sa neustále zvyšuje. Zámerom spoločnosti je
realizácia tejto činnosti prostredníctvom obstarania technológie – čistiacich strojov. Navrhovaný projekt prispeje k úspešnému
rozvoju spoločnosti a k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti.

Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie pre čistiace a upratovacie práce zabezpečí pre žiadateľa: • zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti čistiacich a upratovacích služieb – lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich
potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou • uvedenie nových moderných čistiacich strojov do prevádzky - efektívna
činnosť spoločnosti • zvýšenie kapacity poskytovaných služieb – (m² očistenej plochy, normohodiny) na trhu Košického kraja
a SR • dosiahnutie obratu a tržieb spoločnosti v roku 2012 – 2 924 500,00,- Sk • pridanú hodnotu v roku 2012 – 1 960
255,00,- Sk • rast produktivity práce • vytvorenie 2 nových pracovných miest – obsluha technológie, čím dôjde k rozvoju
regiónu s vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou životnou úrovňou • trvalú udržateľnosť poskytovania týchto služieb •
možnosti rozvoja spoločnosti zvyšovaním kapacity poskytovaných služieb

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom: Aktivita 1: Obstaranie technológií – Čistiace stroje V rámci tejto
aktivity dôjde k obstaraniu 5 čistiacich strojov na veľkoplošné odstraňovanie nečistôt: 2 kusy - WALSER Top-Cleaner:
veľkoplošné špeciálne odstraňovanie hrubých nečistôt, žuvačiek a iných ťažko odstrániteľných nečistôt (decht, živice, oleje a
iné nečistoty) z horizontálnych povrchov. Čistí povrchy a krytiny všetkých druhov, nezávisle od stupňa znečistenia. 2 kusy Kärcher HDS 695 M eco: vysokotlakový čistič použiteľný na všeobecné čistenie v priemysle, v komunálnej oblasti a
poľnohospodárstve. 1 kus - Kärcher HD 13/18-4 S Plus: vysokotlakový čistič využiteľný v obciach, priemysle (najmä
stavebná činnosť, poľnohospodárstvo), doprave. Termín: 03/2009-05/2009 Technické a organizačné zabezpečenie týchto
aktivít zabezpečí – žiadateľ, vybraný dodávateľ jednotlivých technológií.

D1) V súčasnosti sa v Košickom kraji nenachádza spoločnosť, ktorá by komplexne poskytovala služby v oblasti čistiacich a
upratovacích prác. Poskytovanie týchto služieb je nedostatočné. Znečistenie vodorovných dopravných značení, dopravných
prostriedkov, budov, ciest, chodníkov, dlažieb sa v jednotlivých mestách a dedinách zvyšuje, čím rastie dopyt po týchto
službách. Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu spoločnosti poskytujúcej komplexné služby v oblasti veľkoplošného
odstraňovania znečistenia, čím sa zabezpečia chýbajúce kapacity a prispeje sa k rozvoju daného regiónu. Moderné čistiace
stroje budú schopné rýchlo a efektívne odstraňovať nečistoty z povrchov a budú schopné obslúžiť širokú klientelu. Spoločnosť
dosiahne nárast tržieb a produktivity práce, čím získa ďalšie možnosti pre vlastný rozvoj. Projekt vytvorí 2 nové pracovné
miesta v okrese s vysokou mierou nezamestnanosti. D2) Konatelia spoločnosti majú skúsenosti v rôznych oblastiach
podnikania. V rámci projektu budú mať k dispozícii zamestnancov, ktorí budú vyškolení na obsluhu najmodernejších čistiacich
strojov. Manažment a zamestnanci spoločnosti budú garanciou odbornej a bezproblémovej implementácie tohto projektu.

Obstaraním technológie sa zabezpečí zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom v oblasti poskytovania čistiacich a
upratovacích služieb, s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú schopnosť firmy. Projekt nebude mať
negatívny dopad na životné prostredie. Dôjde k automatizácii a efektívnemu, komplexnému poskytovaniu týchto služieb
prostredníctvom najmodernejšej technológie na veľkoplošné odstraňovanie nečistôt. Projekt bude mať priamy vplyv na
zvýšenie kapacity poskytovania týchto služieb. Zvyšujúci sa dopyt po týchto službách zabezpečí po realizácii projektu
udržanie vytvorených pracovných miest a následné zvýšenie kapacity (m² očistenej plochy, normohodiny) v rámci ich
poskytovania, čím dôjde k vytvoreniu ďalších pracovných miest. Získané dodatočné finančné zdroje, budú alokované do
ďalšieho rozvoja spoločnosti.
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Od svojho vzniku (06. 12. 2006) sa naša spoločnosť zameriavala prevažne na obchodnú činnosť, čo v praxi predstavuje
nákup produktov od výrobcu a ich následný predaj koncovým spotrebiteľom. Z tohto dôvodu je našim charakteristickým
znakom: - absencia kompletnej výrobnej linky na výrobu voštín, - nevyhovujúce výrobné priestory, - dostatok skladovacích
priestorov, - dostatok manipulačných zariadení, - absencia výrobných zamestnancov, - vysoká závislosť od výrobných
spoločností. Budúce výrobné priestory budú umiestnené v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Jasenov –
viď výpis z katastra. Výroba tak bude umiestnená na východe Slovenska – okres Humenné, kde je relatívny dostatok
potrebnej pracovnej sily. Súčasnými i budúcimi odberateľmi sú prevažne zahraničné subjekty, ktorých dopyt je mnohonásobne
vyšší ako naše súčasné obchodné možnosti a výrobne kapacity nášho dodávateľa.

Očakávaným výsledkom z realizácie projektu sú najmä: - zvýšená schopnosť spoločnosti uspokojovať požiadavky
odberateľov doma i v zahraničí, - zvýšenie obratu a z toho plynúceho zisku, - rast pridanej hodnoty, - upevnenie
postavenia medzi konkurenciou na trhu. Predkladaný projekt významne rozširuje podnikateľské aktivity našej spoločnosti,
čím jej vytvára a poskytuje nové alternatívy, ako sa môže na trhu realizovať. Spoločnosť tak získava „nový rozmer“ a z toho
plynúce príležitosti vlastného uplatnenia. V priebehu nasledujúcich rokov je teda možné očakávať, že ukazovatele, akými sú
obrat, zisk, export, zadlženosť či podiel na trhu sa budú vyvíjať požadovaným smerom. Ďalšími oblasťami, kam je možné
smerovať investičné zámery po ukončení realizácie predkladaného projektu je kompletná rekonštrukcia hospodárskych
objektov, ich zateplenie a príprava pre rozšírenie výroby o piliarsku činnosť.

Technické zabezpečenie projektu predstavuje obstaranie novej linky na výrobu voštín. Výber dodávateľov prebehne po
podpise zmluvy o pridelení NFP formou OVS (Obch. zák. č. 513/1991 Zb., § 281–288). Predmetom OVS bude: - kompletná
voštinovacia linka pozostávajúca zo šiestich relatívne samostatných technologických celkov Súčasťou dodávky bude: kúpa tovaru - doprava - montáž - uvedenie do prevádzky - základné zaškolenie pracovníkov obsluhy - stavebné úpravy
na existujúcom hospodárskom objekte Súčasťou dodávky bude: - demolačné a búracie práce - realizácia jednotlivých
rekonštrukčných prác Kritérium výberu víťaznej ponuky bude najnižšia cena, pri splnení všetkých podmienok uvedených v
pripravovaných súťažných podkladoch. Riadenie projektu zabezpečí konateľ spoločnosti, ktorý bude priamo zodpovedný za
dosiahnutie cieľov projektu ako i splnenie všetkých zmluvných záväzkov voči poskytovateľovi podpory.

Regionálny prínos: Miestom realizácie plánovaného projektu je obec Jasenov – okres Humenné, ktorý patrí medzi okresy s
nadpriemernou mierou nezamestnaných. Realizácia projektu podporí vyrovnávanie regionálnych rozdielov, vplyvom projektu
vytvoríme min. 5 nových miest a podporíme tak zlepšovanie situácie v regióne. Súčasne zavedením výroby vytvoríme
priestor pre rast ostatných potenciálnych dodávateľov, čo sa pozitívne prejaví v sekundárnych vplyvoch realizácie projektu.
Prínos pre žiadateľa: Investície do výrobných technológií sú v súčasnosti nevyhnutné pre zabezpečenie kontinuálneho
rozvoja spoločnosti a uspokojovanie dopytu po papierových voštinách zo strany domácich i zahraničných odberateľov. Naša
snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti a uspokojovanie potrieb klientov je podnetom pre neustály rozvoj spoločnosti a
základom pre schopnosť pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu. Schválenie nenávratného finančného príspevku
tak predstavuje pre nás rozhodujúci krok, ktorý nám umožní nakúpiť potrebné technológie a zároveň urýchliť rozvoj
spoločnosti.

Spoločnosť Harona, s.r.o. je spoločnosťou s konkrétnou víziou, ktorá je postupne napĺňaná prostredníctvom činností jej
štatutárnych zástupcov. Doterajší vývoj spoločnosti poukazuje schopnosť plniť vytýčené ciele. Predložený projekt predstavuje
spôsob, akým je možné dosiahnuť prestavbu obchodnej spoločnosti na výrobno-obchodnú Prevádzková udržateľnosť projekt je zameraný na zavedenie výrobných technológií v papierenskom priemysle – výroba papierových voštín. Jeho
realizáciou dôjde k rozšíreniu obchodných činností o samotnú výrobu. V tejto súvislosti dôjde aj k tvorbe nových pracovných
miest. V kombinácií s existujúcimi priestormi a ich rekonštrukciou budú vytvorené dostatočné podmienky pre dlhodobú
udržateľnosť projektu. Finančná udržateľnosť: projekt predstavuje ziskovú investíciu s finančným príspevkom EÚ a ŠR SR.
Realizáciou projektu sa finančná situácia spoločnosti posilní.
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Veľký dopyt po kovoobrábaní po rozpade veľkých firiem v regióne viedol skupinu štyroch zriaďovačov CNC strojov,
kontrolórku a technického pracovníka k založeniu spoločnosti Proteam, s.r.o. Využili sme ponuku Mesta Martin a prenajali
sme si výrobné priestory v Mestskom inkubátore, ktorý bol v rámci podpory EU vybudovaný mestom Martin na pomoc
začínajúcim podnikateľom. V auguste 2006 investovala spoločnosť do nákupu stojnej technológie /CNC sústruhy/
financovanej ČSOB leasing. Na základe účelne cieleného marketingového prieskumu a vhodnej forme publicity sa nám
podarilo získať dopyty na výrobu tvarovo zložitých súčiastok od zahraničných firiem HYDAC, Schver fittings, Hanomag a
Armont.V počiatočnej fáze pracovali vo firme len zakladatelia bez pracovníkov. Do konca roku 2006 sme vyškolili 3
pracovníkov na obsluhu CNC sústruhov, jednu pracovníčku konzervácie, skladu a balenia. V januári 2007 sme inštalovali
ďalšie dva stroje a vyškolili dvoch pracovníkov. Vo februári 2008 sme kúpili dve staršie píly na delenie materiálu, kde sme v
rámci projektu EU z ESF vytvorili chránené pracovisko na delenie materiálu, kde od 1.2.2008 zamestnávame 1 pracovníka
ZŤP. Vzhľadom na rastúci dopyt po našich výrobkoch /v súčasnosti pracujeme na dve zmeny – 7 dní v týždni/ je potrebné,
aby naša spoločnosť realizovala za účelom rozvoja firmy a technických znalostí a zručností zamestnancov nákup ďalšej
inovatívnej CNC technológie.
Publicita V rámci projektov spolufinancovaných z ERDF a ESF je naša spoločnosť
pripravená zdôrazniť spoluúčasť EÚ bude informovať všetky cieľové skupiny a aj verejnosť o tom, že projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov ESF na základe OP ZaSI a zo zdrojov ERDF na základe OP KaHR. Finančná spoluúčasť EU,
resp. ERDF a ESF bude zdôraznená v priebehu celej doby realizácie projektu, pri jeho začiatku, v priebehu realizácie aktivít,
ako aj po jeho ukončení, taktiež pri prezentácií projektu, napr. v médiách, na internete a výročných správach, počas
konferencií a seminárov a pod. Vhodné prostriedky a opatrenia na zabezpečenie publicity projektu a ich vecné a organizačné
zabezpečenie budeme realizovať a financovať z vlastných zdrojov v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre
prijímateľov v rámci ESF a Manuálu informovania pre prijímateľov NFP .Už v súčasnosti, kedy naša spoločnosť má prevádzku
v podnikateľskom inkubátore a realizovala projekt chránenej dielne je v regióne známa ako spoločnosť, ktorá využíva a
realizuje EU projekty.

Realizáciou projektu sa posilní postavenie spoločnosti v regióne a vytvoria sa predpoklady pre nárast objemu výroby, tržieb
a pridanej hodnoty. Už teraz v prípravnej fáze projektu v rámci publicity informujeme našich odberateľov ako aj zahraničných
odberateľov o plánovanom zvýšení kvality, výrobnej kapacity a kvalifikácie pracovníkov pri realizácii projektu. Stav po
realizácii projektu nám umožní výrobu technicky náročnejších výrobkov ale zároveň v súčasnej krízovej situácii zabezpečí
optimalizáciu cien a nízke výrobné náklady, čo bude predpoklad pre náš ďalší projekt, realizáciu nákupu technológií /CNC
fréza a CNC páliaci stroj/ pre rozšírenie výroby v oblasti obrábania zvarencov a presného rezania materiálu. Vzhľadom na
požiadavky našich odberateľov na inovatívne technológie, v súčasnosti naša spoločnosť nemôže bez finančnej pomoci EU
realizovať daný projekt, pretože súčasný objem výroby a rast tržieb je limitovaný súčasnou staršou technológiou.

V rámci projektu bude realizovaný nákup inovatívnej technológie – multifunkčných CNC obrábacích centier. V prípade
schválenia Žiadosti o NFP vykoná naša spoločnosť verejnú obchodnú súťaž, do ktorej zašle výzvu na účasť aj dodávateľom,
ktorí zaslali cenové ponuky do predkladaného projektu a ktorí spĺňajú požiadavky na technologické parametre strojov, ako aj
kritériá účelnosti a pomeru kvalita/cena. Organizačne bude realizáciu projektu /realizáciu jednotlivých krokov projektu,
vyhodnocovanie formou hodnotiacich správ a komunikáciu s riadiacim orgánom/ zabezpečovať konateľ spoločnosti Ing.
Stanislav Kováčik. Technické zabezpečenie /špecifikáciu vhodnej technológie, zabezpečenie inštalácie technológie,
vyškolenie pracovníkov a nábeh strojov na plnú prevádzku/ bude realizovať výrobný riaditeľ spoločnosti p. Janeček.

Vhodnosť realizácie projektu je daná situáciou v regióne i v krajinách EU. Po rozpade veľkých strojárskych firiem v
martinskom regióne vznikol priestor pre rozvoj malých, technologicky dobre vybavených firiem, ktoré sú pripravené pružne
reagovať na potreby trhu a dopyt a ktoré sú v krátkej dobe schopné nabehnúť na nové tipy výrobkov s vysokou technologickou
obtiažnosťou a požadovanou kvalitou. Naša spoločnosť má certifikáty kvality TUV, ktoré sú bezpodmienečne nutné na
zaradenie dodávateľov do siete renomovaných zahraničných odberateľov. Vďaka splneniu podmienok kvality,
konkurencieschopnej ceny a pružnosti pri zmenách výrobného sortimentu máme v súčasnosti podpísané so zahraničnými
odberateľmi rámcové zmluvy na odber výrobkov. Práve od našich zahraničných dodávateľov vyšla požiadavka na dodávky
zložitejších obrobkov, čo viedlo našu spoločnosť k hľadaniu možnosti posilnenia strojového parku realizáciou tohto projektu.
Už v minulosti sme realizovali projekt zriadenia Chránenej dielne /v rámci schémy De Minimis/ financovaný z EU fondov v
rámci ESF, kde v súčasnosti začíname čerpať finančnú pomoc na pokrytie prevádzkových nákladov tejto dielne. Naši
pracovníci už majú dostatočné skúsenosti z technickým, finančným aj projektovým riadením EU projektov.

Realizácia projektu nám umožní získať v regióne popredné miesto v oblasti obrábania tvarovo zložitých súčiastok z
antikorovej ocele ako aj štandardných obrobkov. Zároveň dôjde k rozšíreniu sortimentu výroby, čo je požiadavka našich
súčasných zahraničných odberateľov, ako aj zvýšený dopyt od zahraničných firiem sídliacich v našom regióne, ktoré od nás
požadujú preberanie časti produkcie z dôvodu vysokej kvality, konkurencieschopnej ceny a pružnosti pri zmene sortimentu. V
súčasnosti naša spoločnosť začala rozbiehať aj výrobu v segmente obrábania zvarencov a po ukončení tohto projektu plánuje
v rámci ďalších EU projektov realizovať v rokoch 2011-2013 nákup CNC frézovacieho centra a CNC rezacieho stroja na
presné delenie plechov a vybudovanie vlastných výrobných priestorov.
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Realizáciou projektu sa vytvorí možnosť pre začínajúcu firmu uplatniť sa na potravinár. Trhu v oblasti výroby kvalitných
pekárskych a cukrárenských výrobkov. Budú sa uplatňovať novodobé technologické postupy, čím sa zabezpečia požadované
Spoločnosť MARIANNA, s.r.o. je novovzniknutá spoločnosť, ktorej zakladatelia majú skúsenosti a prax v oblasti pekárenskej
chuťové vlastnosti výrobkov, nutričné hodnoty a trvanlivosť. Zavedením automatizácie výroby bude eliminovaná namáhavá
a cukrárenskej výroby. Predstavitelia spoločnosti sa rozhodli svoje skúsenosti uplatniť v praxi a vytvoriť moderný
ručná práca, bude zabezpečená bezpečnosť práce, efektívny výrobný proces, s nízkymi prevádzkovými nákl. Ročný plán
potravinársky podnik s efektívnymi výrobnými postupmi prostredníctvom moderných inovatívnych výrobných zariadení. Na
tržieb je postavený na 12 mil. Sk a medziročný nárast obratu sa stanovuje od 7 – 12%. Plánuje sa ročná pridaná hodnota vo
základe marketingového prieskumu, prieskumu trhu, definovania potrieb konečných zákazníkov majitelia vidia priestor vo
výške 1350 tis. Sk aj jej medziročný nárast o 4%. Zavedenie novej technológie v začínajúcej firme si bude vyžadovať
výrobe širokého portfólia kvalitných čerstvých pekárenských a cukrárenských výrobkoch, po ktorých je neustály dopyt.
vytvorenie 23 prac. miest. Plánuje sa zamestnať 17 prac. Do výroby a na obsluhu technológie. Nové stroje budú energeticky
úsporné a šetrné k ŽP. Budú spĺňať požiadavky noriem HACCP a ISO.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu viď
Opis žiadosti. Na základe investičných potrieb spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané
zariadenia a následne bol urobený prieskum na predbežný výber dodávateľa, ktorý bude definitívne vybratý po realizácii OVS.
Obstaranie technológii bude pozostávať z 8 aktivít. Dodávka sa bude fyzicky realizovať od 5/2009 do 10/2009. Pred tým bude
nevyhnutné upraviť a prispôsobiť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť
oneskorenie spustenia výroby. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Ten
zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov. Projektový manažér bude dohliadať a organizovať aj ďalší
priebeh využívania výsledkov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po cukrárenských a pekárskych
výrobkoch. V súčasnosti v okrese SL nie je uspokojený dopyt v danej oblasti komplexne. Chýbajú v ponuke kvalitné výrobky
v širokej ponuke s požadovanými chuťovými vlastnosťami, trvanlivosťou a efektným dizajnom. Nakoľko predstavitelia firmy
majú dlhoročné skúsenosti v potravinárskom obore a najmä v oblasti cukrárenstva a pekárstva, dokážu tieto medzery na trhu
definovať a vhodnou obchodnou stratégiou si vytvoriť priestor v danom segmente, k čomu je nevyhnutné v prvom rade tech.výr. zabezpečenie v podobe modernej technológie, zaškolených pracovníkov, manažérov a vytvoreným know-how. Na
realizáciu projektu firma disponuje vhodnými výr. priestormi. Tieto budú po menších úpravách prispôsobené na inštalovanie
technológie. Organizačne je spoločnosť rovnako dobre pripravená. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná,
spoločnosť ho bez NFP nie je schopná prefinancovať z vlastných zdrojov. Realizáciou projektu spoločnosť dosiahne nárast
tržieb, pridanej hodnoty, zvýšenie produktivity práce, zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorí sa 23 nových pracovných
miest.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené vlastnou výrobnou činnosťou. Efektívnym výr.
procesom s nízkou mierou nákladovosti a vysokou výnosovosťou sa plánuje dosiahnuť zisková miera, ktorá zabezpečí
dostatočné finančné zdroje na udržateľnosť výsledkov projektu. Vzhľadom na 23 novovytvorené prac. Príležitosti, firma
vytvorí priestor pre zníženie miery nezamestnanosti. Z prevádz. Hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostr. Dôslednej
kontroly aktivít projektovým tímom. Zároveň spoločnosť plánuje rozširovať ponuku výrobkov, kvantitatívne aj kvalitatívne ju
navyšovať. Plánuje investovať aj do nových pecí s progresívnym spôsobom pečenia, ktorý urýchli a zefektívni výr. proces.
Plánuje odborne zaškoliť svojich pracovníkov, aby dokázali obsluhovať modernú technológiu, pracovať s IKT, internetom a
novým informačným systémom, tým si zvýšia kvalifikáciu.
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Spoločnosť APIL, s.r.o. bola založená v máji 2007 za účelom vykonávania obchodnej činnosti – predaj pneumatík pre
osobné, športové a malé úžitkové vozidlá všetkých rozmerov a značiek. Postupne si vybudovala sieť klientov, pričom
identifikovala silný dopyt po súvisiacej službe výmeny pneumatík. V októbri 2008 získala do prenájmu halu v priemyselnej
časti mesta Košice, kde vybudovala Pneuservis poskytujúci základné služby výmeny pneumatík pre zákazníkov, ale aj pre
kooperujúce autoservisy, pre ktoré zabezpečuje niektoré služby v subdodávke. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí v dvoch
prenajatých priestoroch – administratívne priestory na Popradskej ulici v Košiciach a prevádzkové priestory na Podnikateľskej
ulici v Košiciach. Jediným zamestnancom firmy je jej majiteľ Ing. Ľuboslav Piljan, ktorý vykonáva všetky obchodné aj
technické aktivity firmy.

Najväčšou konkurenciou v oblasti predaja pneumatík sa čoraz razantnejšie stávajú internetové obchody, ktoré ponúkajú
pneumatiky za zvýhodnené ceny. Jednou z možností, ako konkurovať tak nízkym cenám, je ponúknuť zákazníkovi doplnkové
služby k samotnému predaju pneumatík. Našou víziou je rozšírenie a skvalitnenie dnes poskytovaných služieb. Situáciou
po ukončení projektu bude realizácia Pneuhouse a Podvozkového centra. Pneuhouse bude predstavovať „kultúrny“ priestor
kde si budú môcť zákazníci sezónne uskladniť svoje pneumatiky. Systém uskladnenia bude riadený špecializovaným
softvérom, kde bude presná evidencia zákazníkov s logistikou a umiestnením ich pneumatík. Hlavným zámerom
predkladaného projektu je však vytvorenie Podvozkového centra, ktoré bude vybavené špecializovanými technológiami
schopnými vykonať diagnostiku motorov aj tých najmodernejších automobilov a následne odstrániť odhalené nedostatky a
poruchy. Služby Podvozkového centra zároveň zabezpečia vyplnenie sezónnosti Pneuservisu. Rozšírenie poskytovaných
služieb so sebou prináša aj zvýšenú potrebu zamestnancov. Jedným z výsledkov projektu bude vytvorenie 4 pracovných
miest.

Pred podaním Žiadosti o NFP boli vykonané Obchodné verejné súťaže, na základe ktorých boli vybraní dodávatelia
technológií, IKT vybavenia a vnútorného vybavenia firmy. Všetky dodacie a platobné podmienky, ako aj záručný a pozáručný
servis sú obsiahnuté v zmluvách s odkladacou dobou účinnosti, ktoré tvoria jednu z povinných príloh tejto žiadosti.
Harmonogram realizácie projektu bol zostavený na základe predpokladaného termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP s
riadiacim orgánom, na základe dodacích podmienok stanovených dodávateľmi technológií a vybavenia s potrebnou časovou
rezervou. Z organizačného hľadiska budú realizáciu projektu zabezpečovať Ing. Ľuboslav Piljan ako koordinátor projektu a
Renáta Piljanová ako ekonómka a administrátorka projektu.

Zákazníci pri výbere poskytovateľa servisu svojho vozidla hľadajú špičkové služby pri starostlivosti o ich automobily. Klienti
očakávajú kvalitne a hlavne rýchlo odvedenú prácu, čo s novými technológiami posúva firmu o krok vpred oproti konkurencii.
Majiteľ firmy preto musí sledovať technologický vývoj vozidiel a modernizovať vybavenie dielne. Je to spôsobené neustálym
vývojom v oblasti poskytovaných služieb a bojom konkurenčných firiem o priazeň zákazníka. V prípade nákupu
požadovaných technológií bez získania NFP by musela naša spoločnosť financovať tento zámer v celej sume
prostredníctvom bankového úveru, keďže nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov z vlastných zdrojov.
Projekt by však nebol uskutočniteľný, keďže splátky bankového úveru by podľa finančnej analýzy realizovanej v rámci
Podnikateľského plánu významne narušili finančnú stabilitu firmy a nabúrali celkový cash fow. Počas implementácie projektu
bude hlavnú zodpovednosť v pozícii koordinátora projektu plniť majiteľ firmy Ing. Ľuboslav Piljan, ktorý má vysokoškolské
vzdelanie strojníckeho zamerania.

Na základe finančnej analýzy vykonanej v rámci Podnikateľského plánu, ktorý tvorí povinnú prílohu tejto žiadosti môžeme
konštatovať, že návratnosť investície pri získaní príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ bude po 4 rokoch, pričom
spolufinancovanie žiadateľom bude zabezpečené formou bankového úveru. Zaobstaraním inovačných technológií, ktoré sú
predmetom tohto projektu nielen rozšírime oblasť poskytovaných služieb, ale aj zvýšime kapacitu servisu, čím vytvoríme
nárast tržieb. Očakávané rozvojové aktivity s podporou inovatívnych technológií budú po skončení grantu financované z
vlastných finančných zdrojov vytvorených cieľavedomým podnikateľským plánom.
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Aktivity projektu budú realizované v okrese Prešov, v obci Kapušany pri Prešove. Prešovský kraj patrí medzi najzaostalejšie
regióny, či už z hľadiska miery nezamestnanosti, produktivity práce, tvorby HDP na obyvateľa a pridanej hodnoty výrobných
činností. Obec Kapušany patrí na základe trvale nepriaznivých ekonomických výsledkov medzi prioritné regióny. V obci žije
v súčasnosti 2077 obyvateľov, z toho 53,74% mužov a 46,26% žien. Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva je na Úrade práce
evidovaných 47 uchádzačov o zamestnanie. Spoločnosť Ameno, s.r.o. vznikla 9. októbra 2008. Hlavným predmetom
činnosti spoločnosti vo vzťahu k projektu je spracovanie, úprava a balenie kávy a jej následná distribúcia prostredníctvom sieti
vlastných predajných zariadení pre konečného spotrebiteľa, ako aj prostredníctvom siete HoReKa (hotely, reštaurácie,
kaviarne). Sídlom spoločnosti je Záhradná ulica v Prešove. V regióne, ako aj na celom domácom trhu je nedostatok
podnikov, ktoré by boli schopné obstáť v porovnaní so zahraničnou konkurenciou kvalitou svojich výrobkov a využívaním
moderných technológií. Je preto nevyhnutné zvýšiť flexibilitu prispôsobenia sa požiadavkám či už domáceho alebo
zahraničného trhu. Spoločnosť Ameno sa preto rozhodla získať stabilnú pozíciu na trhu poskytovaním širokého sortimentu,
rôznych druhov a kvality pod vlastnou slovenskou značkou. Konkurenčnou výhodou budú zároveň rôzne formy balenia kávy a
jej predaj vo vlastných firemných predajniach. Silnou stránkou firmy sú dlhoročné skúsenosti jedného z majiteľov v oblasti
riadenia spoločnosti s rýchloobrátkovým sortimentom na slovenskom a svetovom trhu, technické a praktické skúsenosti v
oblasti spracovania kávových zŕn a taktiež s konečným predajom. Firma má zároveň spracovanú jasnú víziu spoločnosti, s
dôrazom na vysokú kvalitu produktov. Pozitívom sú taktiež predbežné rokovania s potenciálnymi odberateľmi výrobkov.
Slabou stránkou firmy sú nedostatočné vlastné zdroje potrebné na rozbehnutie výroby a vzhľadom na to, že sa jedná o
začínajúcu spoločnosť v v danom výrobnom segmente, taktiež nedostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov. Ohrozením je
súčasná konkurencia na trhu (slovenská kvalitná značka) a nestálosť ceny na burze s kávou. Príležitosťou je presadenie sa
a získanie stabilnej pozície na domácom trhu, získanie stálych odberateľov (firma už absolvovala predbežné rokovania s
potenciálnymi odberateľmi zo Slovenska), zvýšenie konkurencieschopnosti podniku a lepšieho uplatnenia na trhu
prostredníctvom prispôsobenia sa požiadavkám zo strany konečných spotrebiteľov a využívania moderných technológií. V
súvislosti s rozbiehajúcou výrobou a získaním stabilnej pozície na trhu je pre firmu nevyhnutné: - zakúpiť novú inovatívnu
technológiu – baliaca linka (časť A) - vytvoriť nové pracovné miesta (časť B) - vyškoliť zamestnancov (časť B)

Výsledkom investícií do nákupu moderných technológií a investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom realizácie
navrhovaných aktivít bude zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a získanie stabilnej pozície na trhu a zároveň
rozšírenie jej odbornej pôsobnosti. Realizácia projektu umožní firme naplniť stanovené ciele: – zavedenie výroby a balenia
produktov prostredníctvom moderných technológii, – zvýšenie flexibility prispôsobovať sa požiadavkám trhu, – zabezpečenie
výrobných kapacít – získanie silných a stálych odberateľov, expanzia na domácom trhu a v konečnom dôsledku získanie
stabilnej pozície na trhu. Zavedením moderných technológií do výrobného procesu vytvára firma predpoklady na nízku
energetickú náročnosť výroby a nízke prevádzkové náklady Po úspešnej realizácii projektu predpokladá firma medziročný
rast tržieb a rast pridanej hodnoty v priemere o 1,2%. V rámci projektu sa vytvorí 9 nových pracovných miest s predpokladom
ďalšieho prijímania zamestnancov po ukončení realizácie projektu. V nadväznosti na realizáciou časti A projektu bude
vytvorené predpoklady a podmienky pre vytvorenie a udržanie nových pracovných miest a vytvorenie stabilného pracovného
tímu s vyškolenými a motivovanými zamestnancami (výsledok časti B). Cieľové skupiny: - spoločnosť Ameno, s.r.o. zamestnanci spoločnosti

Za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu bude zodpovedný konateľ firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti
v oblasti riadenia. Projektový tím tvorí okrem projektového manažéra taktiež administratívny pracovník, ktorý bude niesť
zodpovednosť za finančné riadenia projektu, ako i za činnosti súvisiace s účtovaním a administráciou projektu. Počas celej
fázy implementácie je potrebné priebežné monitorovanie projektu, ako i zabezpečenie publicity, za tieto oblasti budú
zodpovední obidvaja konatelia firmy. Realizáciu OVS na dodávku tovarov a služieb bude firma konzultovať s odborne
spôsobilou osobou na VO. Aktivity budú realizované v mieste výroby vo výrobnej hale v obci Kapušany pri Prešove.
Súčasťou budovy sú taktiež skladové priestory. Firma pre realizáciu projektu zabezpečí potrebné technické a administratívne
vybavenie – PC s príslušným softvérom, kopírka, telefón, fax, ktoré budú patriť do majetku firmy. Administratívne –
kancelárske priestory sú zabezpečené v sídle firmy na Záhradnej ulici v Prešove. Všetky výdavky v súvislosti s
administratívnym zabezpečením projektu budú hradené zo zdrojov spoločnosti Ameno. Finančné prostriedky na realizáciu
aktivít budú kryté z vlastných zdrojov žiadateľa a z poskytnutého úveru od komerčnej banky. Aktivity projektu v časti A
budú prebiehať nasledovne: Realizácia OVS/VO, podpis zmluvy s dodávateľom
03/2009 – 04/2009 Aktvitia 1 Zabezpečenie/nákup technológie – baliaca linka, vrátane príslušenstva
(+ dodávka a montáž)
05/2009 – 06/2009 Počas celej realizácie projektu budú okrem hlavných aktivít zabezpečované súbežne
podporné aktivity projektu: - riadenie projektu - publicita projektu

Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť spojenú so zavedením a zabehnutím výrobného procesu (firma z vlastných zdrojov
zabezpečí nákup dvoch výrobných zariadení – pražiace zariadenie a zariadenie na mletie – drtenie a váženie kávy), ako aj
prenájom výrobných priestorov, nákup zásob, technického a administratívneho vybavenia, ktoré musí firma vynaložiť z
vlastných zdrojov a taktiež na vysokú finančnú náročnosť na realizáciu daného projektu by firma realizáciu tohto projektu
zabezpečila len s veľkými ťažkosťami a v priebehu dlhšieho časového obdobia. Bez podpory prostredníctvom finančných
prostriedkov EÚ by firma musela, vzhľadom na drahé výrobné technológie a vysoké náklady na vstupy, realizovať plánované
aktivity postupne, a to prostredníctvom prostriedkov získaných formou úveru z komerčnej banky, čo by výrazne zvýšilo
finančnú náročnosť realizácie aktivít a v konečnom dôsledku by to malo negatívny vplyv na firmu a výrobný proces. Zároveň
by vo firme bez tejto podpory došlo k eliminácii prínosov a pozitívnych dopadov, ktoré by sa úspešnou realizáciou projektu
vygenerovali. Realizácia projektu firma získa možnosti na ďalšie rozšírenie využívania moderných technológií, čo bude mať
priamy vplyv na zvýšenie výroby, kvality výrobkov, získanie stálych odberateľov a tým na celkové zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy. Vzhľadom na to, že firma Ameno je začínajúca firma v danom segmente, nemá za sebou
zatiaľ žiadnu históriu. Konatelia firmy však majú dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia spoločnosti na domácom aj
zahraničnom trhu a taktiež praktické skúsenosti v oblasti daného segmentu trhu.

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu firma získa kompletný technologický park, potrebný pre úspešné fungovanie a
zabezpečenie výrobného procesu. Inštaláciou moderných výrobných zariadení sa zabezpečí technologická základňa potrebná
na ďalšie fungovanie a rozvoj firmy. Po zavedení výroby prostredníctvom zakúpených strojov a zariadení firma vygeneruje
dostatok finančných zdrojov, ktoré následne umožnia postupné rozšírenie výroby kúpou ďalších technológií a získanie
stabilných odberateľov. Po ukončení realizácie projektu firma bude ďalej pokračovať vo svojich aktivitách prostredníctvom
plynulého výrobného procesu. Firma bude mať vypracovanú vlastnú marketingovú stratégiu, prostredníctvom ktorej chce
dosiahnuť presadenie sa na celoslovenskom trhu, a to zvýšením počtu predajných miest vo všetkých regiónoch. Firma
plánuje po zavedení výroby medziročný rast tržieb a rast pridanej hodnoty v priemere o 1,2%. Realizáciou projektu bude
vytvorených 9 pracovných miest s predpokladom rastu v budúcnosti, čím firma prispeje k rastu zamestnanosti v regióne s
vysokou mierou nezamestnanosti. Projekt zároveň prispeje k podpore malého a stredného podnikania v regióne Prešov.
Kvalita našich produktov je garantovaná zahraničným dodávateľom zelených kávových zŕn, ktorý nám poskytne certifikát
kvality. Odbyt výrobkov bude vzhľadom na predbežný prieskum a neuspokojený dopyt v danom segmente zabezpečený, a
to nasledovne: - prostredníctvom priameho predaja vo vlastných predajných miestach - prostredníctvom siete HoReKa
(hotely, reštaurácie, kaviarne). Firma bude zároveň okrem balenia kávy ponúkať baliace služby pre iných dodávateľov na
trhu. Možné ohrozenia, ktoré môžu vyplynúť, ako je konkurencia na trhu a nestálosť cien na burze s kávou bude firma
eliminovať poskytovaním širokého sortimentu kvalitných výrobkov, poskytovaním kompletných služieb, zavedením firemnej
politiky profesionálneho prístupu k zákazníkom a spotrebiteľom a pružného reagovania na meniace sa potreby trhu. Ďalším
externým rizikám, ktoré firma nedokáže ovplyvniť budeme predchádzať zabezpečením poistenia majetku.
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Pracovať, byť zamestnaný, mať platenú prácu a žiť naplno a nezávisle s primeraným príjmom aktívne podporuje adekvátne
spoločenské zaradenie sa a rovnosť príležitostí na aktívnom trhu práce osobám so zdravotným postihnutím. V minulosti
vznikla chránená dielňa založená občianskym združením EFFETA, v ktorej pracovali sluchovo postihnutí zamestnanci.
Nakoľko jej technika a vybavenie v momentálnej dobe je zastaraná a nemôže ani z ďaleka konkurovať na trhu tlačiarenskej
výroby, jej pôsobenie sa končí a nepočujúci a počujúci zamestnanci v blízkej budúcnosti dostanú výpoveď. Jediná forma
záchrany ako založiť a tak pokračovať v existencii a konkurencieschopnosti chránenej dielne pre nepočujúcich je založiť
chránenú dielňu v tlačiarenskej výrobe v partnerstve so spomínaným občianskym združením ale pod vedením samostatného
podnikateľského subjektu. To je jediná možnosť získania finančných prostriedkov pre inováciu a ďalšie zaškolenie počujúcich
a nepočujúcich zamestnancov v práci a používaní nových technológií potrebných pre ďalšie pokračovanie a fungovanie
tlačiarenskej výroby nepočujúcich. Východiská: zastaraná technika zanikajúcej chránenej dielne, nepostačujúce pracovné
zručnosti zamestnancov zanikajúcej chránenej dielne, nízka schopnosť nepočujúcich zúčastniť sa na iných kurzoch
rekvalifikácie organizovaných pre počujúcu verejnosť, hroziace riziko nezamestnanosti nepočujúcich.

Na trhu práce v Nitrianskom regióne bude pôsobiť konkurencieschopná chránená dielňa zamestnávajúca 4 zamestnancov, z
ktorých budú 2 nepočujúci. Inovované pracovisko bude disponovať moderným technickým a softwarovým vybavením, čím sa
postupne stane rovnocenným partnerom pre tlačiarenskú výrobu na trhu. Zabezpečenie vhodnej pracovnej kvalifikácie a
rekvalifikácie nepočujúcich a počujúcich zamestnancov podnieti zvýšenie sociálneho začlenenia nepočujúcich v procese
pracovnej integrácie a inklúzie na trhu práce. Technická a softwarová vybavenosť v súvislosti s modernizáciou podniku v
oblasti tlačiarenskej výroby vytvorí podmienky pre udržanie a pokračovanie chránenej dielne na trhu v rovnocennom
podnikateľskom prostredí v oblasti tlačiarenskej výroby. Realizácia aktivít projektu pozitívne podnieti zvýšenie produktivity a
kvality práce v tlačiarenskej výrobe.

Aktivita 1: Zakúpenie a výroba na digitálnom tlačiarenskom stroji Ide o digitálny tlačiarenský stroj pre farebnú produkciu.
Slúži k plnofarebnej tlači, ktorá vyžaduje vysokú produktivitu, mimoriadnu kvalitu tlače a maximálnu flexibilitu pri spracovávaní
rôznych typov úloh. Vo veľmi širokom rozsahu gramáži papiera dosahuje vysokú rýchlosť tlače plnofarebných alebo aj
čiernobielych stránok za minútu, čím dokáže vykryť nárazové požiadavky na veľké objemy tlače. Na obsluhu stroja bude
potrebná jedna osoba. Používanie stroja bude počas celého trvania projektu. Aktivita 2: Zakúpenie stroja a výroba väzby pre
kníhviazačstvo Ide o plnoautomatizovanú lepičku ovládanú dotykovou obrazovkou, ktorá zaručuje samostatnú výrobu kníh
vysokej kvality. Bočné lepenie a súčasne ryhovanie šiestych pozitívnych alebo negatívnych liniek na obálke zabezpečuje
100% výsledok. Trojvalcový systém zabezpečí optimálnu kvalitu nanesenia lepidla. Na obsluhu lepiaceho stroja stačí jedna
osoba, ktorá bude všetko riadiť cez dotykovú obrazovku. Používanie stroja bude počas celého trvania projektu. Aktivita 3:
Zakúpenie a výroba na lamínovacom stroji Ide o jednostranný lamínovací stroj, ktorý moderným spôsobom je schopný
spracovať tlačoviny. Umožňuje profesionálnu jednostrannú a súčasne obojstrannú lamináciu tlačovín vytvorených na
digitálnych tlačiarenských strojoch. Stroj dokáže nahrať údaje do 5 minút. Na obsluhu stroja bude potrebná jedna alebo dve
osoby. Používanie stroja bude počas celého trvania projektu. Aktivita 4: Zabezpečenie a práca na počítačovom vybavení pre
tlačiarenskú výrobu Ide o zakúpenie modernej a flexibilnej počítačovej techniky potrebnej na grafické spracovávanie a
prípravu do tlače pre tlačiarenský stroj. V rámci tejto aktivity sa zakúpi počítač (vrátane príslušenstva), skener, kopírka a
softwarový grafická balíček. Používanie počítačového vybavenia bude počas celého trvania projektu.

Bez realizácie a podpory projektových aktivít prostredníctvom NFP kombináciou podpory z MPSVaR SR a MH SR by
realizácia tohto projektu nebola absolútne možná. Týmto spôsobom vznikla posledná možná forma záchrany tlačiarenskej
výroby zabezpečovaná prostredníctvom chránenej dielne nepočujúcich. Forma podpory podnikania s nepočujúcimi
zamestnancami v oblasti tlačiarenskej výroby v nitrianskom regióne síce v súčasnej dobe existuje, ale jej
konkurencieschopnosť na trhu poskytovaných tlačiarenských služieb a tlačiarenskej výroby rapídne klesá a postupne zaniká.
Spomenutá forma zamestnávania nepočujúcich je súčasťou občianskeho združenia, ktoré už nemá ďalšie podmienky a ani
prostriedky na technickú modernizáciu a inováciu, a tým udržanie tejto subinštitúcie smeruje k zániku. Preto pokiaľ by sa do
konca tohto roka nevytvorila nová samostatná forma – prostredníctvom osamostatnenia a prechodu činností na súkromnú
osobu prostredníctvom podnikania v danej oblasti s novými technickými možnosťami pre modernizáciu podniku –
zamestnanci občianskeho združenia zamestnaní v oblasti tlačiarenskej výroby by prišli o svoje pracovné miesta a stali by sa
nezamestnanými. Preto kombinácia podpory v tejto oblasti je jedinou možnou záchranou tlačiarenskej výroby nepočujúcich. V
nitrianskom regióne nie je inej inštitúcie, ktorá by zamestnávala a podporovala zamestnávanie nepočujúcich pracovníkov a
súčasne poskytovala plnohodnotné služby súvisiace s debarierizáciou sociálneho prostredia prostredníctvom tlmočenia
posunkového jazyka nepočujúcich v pracovnej oblasti. Zánikom spomínanej subinštitúcie celkovo zaniká podporované
zamestnávanie nepočujúcich. Preto je nevyhnutné v tejto oblasti podniknúť všetky možné a prístupné kroky na zabezpečenie
pokračovania a vzniku tlačiarenskej výroby nepočujúcich modernizáciou a konkurencieschopnosťou technického vybavenia,
ktoré sa nám ponúkajú prostredníctvom vyhlásenia tejto výzvy a možnej podpory z tohto programu.

Vytvorením samostatného súkromného podnikania v tlačiarenskej oblasti sa otvárajú nové možnosti získania podpory pre
daný druh podnikania (sociálne orientovaného podnikania). Súčasne sa projektom zabezpečí moderné technické a materiálne
vybavenie tlačiarenskému podniku, ktorí bude adekvátne a rovnocenne konkurovať iným súkromným firmám na otvorenom
trhu práce v tlačiarenskej výrobe. To priamo podporí zvýšenie konkurencieschopnosti podniku na voľnom trhu práce. Na
základe toho očakávame nový a väčší príval objednávok v oblasti tlačiarenskej výroby, ktorú budú môcť vykonávať
samostatne samotní nepočujúci zamestnanci, čo spôsobí zvýšenie pracovného výkonu, produkcie a flexibility nepočujúcich na
trhu. Získaním súčasného technického a materiálneho vybavenia sa podnieti pozitívny rozvoj výsledkov práce a zvýši
produktivita práce tlačiarenskej výroby. Výroba sa stane oveľa kvalitnejšou a žiadanejšou. Po ukončení realizovaných aktivít
projektu bude existovať na trhu tlačiarenskej výroby podnik disponujúci s modernou technikou a vybavením, potrebným na
konkurovanie na trhu s pridanou hodnotou - zamestnávajúci počujúcich a nepočujúcich zamestnancov - čo bude tvoriť základ
pre ďalšie fungovanie podniku v budúcnosti. Vyprodukovaný možný zisk podniku bude účelovo viazaný na podporu aktivít pre
sluchovo postihnutých v regióne.
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Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera v nitrianskom kraji ako aj v celoslovenskom meradle je významným odvetvím
priemyslu. V SR v r. 2005 dosiahla tržbu 55 mld. Sk, to predstavuje 5,7 % tržieb celkovej priemyselnej výroby SR. Sortiment
výrobkov v roku 2005 tvorili hlavne baliace materiály - papierové a kartónové škatule a prepravky z vlnitého papiera, ktorých
sa v roku 2004 vyrobilo 73,9 tisíc ton, skladacie škatule a prepravky (16,9 tisíc ton) a vrecká z papiera a lepenky (750 t).
Firma BAGPRESS s.r.o je novou firmou, vznikla 11.11.2008. Jej hlavným profilom je výroba papierových vreciek pre mlyny,
cukrovary s farebnou potlačou, výroba kartónových škatúľ a ďalších výrobkov z papiera. Firma kladie dôraz na individuálny
prístup ku každému zákazníkovi. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka. Firma v súčasnej dobe nemá zamestnancov,
plánovaný počet zamestnancov je 6.

Firma pružne reaguje na dynamický vývoj priemyslu. Zavedením novej, počítačom riadenej technológie do výroby sa
dosiahne vyššia kvalita a precíznosť výrobkov, vyhovuje sa požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov, vytvorí sa reálna
možnosť rozšírenia okruhu zákazníkov. Realizáciou tohto projektu sa dosiahne zvýšená výrobná kapacita firmy pri súčasných
nízkych výrobných a prevádzkových nákladov. Projektom sa vytvorí 6 pracovných miest. Zabezpečí sa stály príjem
žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne
reagovať na dopyt. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Plánovaná ročná tržba po
skončení projektu bude 5192 tis. Sk, pridaná hodnota 7018 tis. Sk, počet zamestnancov 6.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom novej technológie na výrobu papierových vreciek. Plánované aktivity: Aktivita
A1: Block bottom bag making machine 185T - nastaviteľný tvar a veľkosť vyrábaných vreciek - šírka vreciek 7,5 – 23 cm dĺžka vreciek 16-44 cm - šírka dna 4-14 cm - hmotnosť papiera 60 – 125 g/m2 - šírka rotačného valca 77 cm - výkon 250
vreciek/ min - riadenie počítačovým systémom Spĺňa požiadavky CE Sign : smernica 98/37 EC, predpisy elektrických
zariadení 73/23, 94/26; predpisy EMC 89/336 EEC

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 20072013, Priorita 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb; s cieľmi okresu Komárno a užšieho regiónu.
Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov podniku. Dosiahne sa zvýšenie výroby, produktivity práce a zníženie
výrobných nákladov. V silnom konkurenčnom boji je možné uspieť len dokonalým výrobkom. Zavedením novej technológie
sa vyhovie práve týmto očakávaniam partnerov; zvýši sa aj predajnosť výrobkov, vytvorí sa lepšia trhová pozícia. Firma patrí
k malým podnikom, z vlastných zdrojov by nedokázal zrealizovať projekt. Získaním nenávratného finančného príspevku môže
rozvíjať svoju výrobu. Firma zatiaľ nerealizovala podobný projekt. Pre všetky činnosti súvisiace s realizáciou, ako aj
prípravou projektu však má vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP a pri prípadnej implementácii
projektu a vypracovávaní monitorovacích správ spolupracuje s poradenskou firmou PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená zavedením automatizácie a inovatívnej technológie do výroby. Docieli sa vysoká
kvalita produktov, čo zabezpečí predajnosť svojich výrobkov. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom na
výhodnú geografickú polohu, firma sídli neďaleko okresného mesta Komárno, blízko ku krajskému mestu Nitra. Blízkosť
hraníc jej umožní umiestniť svoje výrobky na zahraničnom trhu. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca. 10 – 15
rokov, čím sa zabezpečí návratnosť investície. Podľa finančnej analýzy sa plánované investície navrátia v 4. roku po
ukončení realizácie. Z každoročne vytváraného zisku môže ďalej rozvíjať svoju výrobu a splácať bankový úver. Firma je
podľa tejto analýzy finančne dostatočne silná na realizáciu a ďalší vývoj projektu. Udržateľnosť je zabezpečená aj
zamestnávaním kvalitného tímu odborníkov v danom odbore.
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Interiér Halán s.r.o.

CASANTRUCK s.r.o.

SioTech Global, s.r.o.

Výroba nábytku inovatívnou technológiou v spoločnosti Interiér
Halán s.r.o.

Rozšírenie výroby v spoločnosti CASAN s.r.o.zavedením
inovačných technológií

Zavedenie ekologickej prevádzky na výrobu superľahkých,
pórovitých, tepelno a zvukovo izolačných silikátov z diatomitu

53 388,08

159 081,85

153 139,15
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Predložený projekt sa bude realizovať v Trnavskom samosprávnom kraji, v obci Dolná Krupá. Dolná Krupá leží približne 10
km severným smerom od okresného a krajského mesta Trnava. Obec je známa viacerými pamätihodnosťami a dlhodobou
históriou a so svojimi zhruba 2200 obyvateľmi patrí k najväčším obciam v Trnavskom regióne. V obci majú prevádzky viacerí
živnostníci, ako aj menšie spoločnosti zaoberajúce sa autodopravou, zámočníckymi a frézarskými prácami, spracovaním
dreva, výkupom a spracovaním medu, výrobou liehu a medoviny. Obec má dobrú dopravnú dostupnosť v smere do Trnavy s
možnosťou napojenia na diaľnicu Bratislava – Žilina. Novozaložená spoločnosť žiadateľa o NFP má v súčasnej dobe hlavný
predmet činnosti výrobu kuchynského a kancelárskeho nábytku. Využíva prenajaté výrobné priestory a čiastočne aj niektoré
výrobné zariadenia spoločnosti Drevocom s.r.o. Vzhľadom na rastúce požiadavky trhu týkajúce sa najmä výroby atypického
nábytku podľa jednotlivých požiadaviek zákazníkov, sa ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho rozvoja spoločnosti javí
obstaranie moderných výrobných zariadení s dôrazom na efektívnosť výroby, rýchlosť reakcie na meniace sa požiadavky
zákazníkov, dosahovanú vysokú kvalitu produkcie a jej dlhodobé zabezpečenie pri viacnásobne opakovaných výrobných
postupoch.

Bezprostredným výsledkom realizácie projektu bude nárast tržieb na hodnotu 1 400 000 Sk na konci prvého roku realizácie
projektu, t.j. v roku 2009. Na postupný rast tržieb za vlastné výrobky a služby má priamy vplyv hlavne zvyšovanie celkového
objemu výroby. Pri plánovaní prírastkov tržieb v stolárskej a nábytkárskej výrobe bol preferovaný princíp opatrnosti.
Výsledkom realizácie projektu je aj zavedenie inovovaných vybraných technologických postupov v stolárskej výrobe, hlavne
delenie a príprava materiálu, výroba jednotlivých nábytkových dielcov na obrábacom centre, olepovanie hrán jednotlivých
nábytkových prvkov. Pozitívny dopad projektu sa prejaví aj vo vytvorení 5 nových pracovných miest určených pre
zamestnancov pracujúcich v trvalom pracovnom pomere. Vytvorením novej spoločnosti a postupným nábehom výroby
nábytku sa vytvoria 2 nové pracovné miesta riadiacich pracovníkov zodpovedných za prípravu výroby, samotnú výrobu,
logistiku, ekonomiku a financie, marketing a obchod. Ďalšie 3 nové pracovné miesta sa týkajú výrobných robotníkov. Nové
pracovné miesta výrobných robotníkov sú určené hlavne pre strojovú obsluhu obstaraných zariadení. Realizáciou zámeru sa
tiež očakáva pozitívny dopad v dlhodobom náraste pridanej hodnoty o 6 053 000 Sk na hodnotu 6 633 000 Sk k 31. 12. 2014
v porovnaní s rokom 2009 (ukončenie realizácie projektu). Dôvodom rastu pridanej hodnoty je plánované zvýšenie
celkových tržieb z predaja pri miernejšom raste výrobnej spotreby, vplyvom relatívnych úspor materiálu a energie.

V rámci predkladaného projektu je nevyhnutné uskutočniť nasledovné aktivity: 1. Obstaranie a inštalácia CNC obrábacieho
centra. 2. Obstaranie a inštalácia formátovacej píly s naklápacím pílovým kotúčom. 3. Obstaranie a inštalácia olepovačky
hrán. 4. Obstaranie a inštalácia kompresora potrebného pre pohon a ovládanie niektorých častí obrábacieho centra. 5.
Obstaranie a inštalácia odsávacieho zariadenia určeného pre zachytávanie prachových častíc vznikajúcich pri činnosti
formátovacej píly a CNC obrábacieho centra. 6. Obstaranie súboru výpočtovej techniky – 2 ks prenosný počítač (notebook) s
kopírovacím zariadením. Predbežný výber dodávateľov jednotlivých výrobných zariadení a súboru výpočtovej techniky sa
uskutočnil metódou rokovacieho konania s vybranými dodávateľmi bez zverejnenia. Výber konečného dodávateľa
uvedených prístrojov a zariadení sa uskutoční prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže v súlade s obchodným zákonníkom
a ostatnými relevantnými dokumentmi spoločnej výzvy. Časový harmonogram realizácie uvedených aktivít je uvedený v tab.
11. Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, realizácia kúpy výrobných strojov a zariadení a súboru výpočtovej techniky je rozložená
na obdobie od apríla 2009 do konca júna 2009. Projekt sa bude realizovať počas 3 mesiacov. Za realizáciu aktivít projektu je
zodpovedný najmä konateľ a spoluvlastník spoločnosti Marek Halán, ako aj druhý spoločník vo firme Rene Deprez. Uvedení
pracovníci majú potrebné riadiace a odborné predpoklady na zvládnutie aktivít projektu v súlade s časovým harmonogramom
projektu.

D1) Zdôvodnenie z pohľadu východiskovej situácie a identifikovaných potrieb cieľových skupín: Vzhľadom na východiskovú
situáciu žiadateľa, výsledky SWOT analýzy, analýzy úzkych miest, po posúdení možností trhu a definovaní aktuálnych
cieľových skupín sa spoločnosť rozhodla: • zaviesť najmodernejšie technologické postupy pri výrobe kuchynského a
kancelárskeho nábytku, • zabezpečiť požadovaný rast celkového objemu výroby s dôrazom na vysokú kvalitu produkcie a
zabezpečenie jej dosiahnutej úrovne pri opakovanej výrobe • zabezpečiť efektívne riadenie výrobných procesov a
navrhovanie nových výrobkov s využitím výpočtovej techniky a špeciálneho softvéru Pre splnenie uvedených požiadaviek
predpokladaných cieľových skupín je nevyhnutné obstaranie nasledovných výkonných technologických zariadení a
základného súboru výpočtovej techniky: a) CNC obrábacie centrum – podobné zariadenie sa v podmienkach súčasnej výroby
nábytku nepoužíva. Súčasťou dodávky je aj špeciálny 3D softvér určený pre navrhovanie jednotlivých nábytkových dielcov a
celkových ucelených nábytkových zostáv. b) formátovacia píla s naklápacím pílovým kotúčom – súčasné zariadenie, ktoré
má možnosť spoločnosť využívať formou prenájmu, sa vyznačuje pomerne nízkou kapacitou rezania, bez možnosti
naklápania pílového kotúča. Prednosťou nového zariadenia je výrazne vyššia presnosť rezu a väčšej pevnosti nosnej
konštrukcie. Vyššie technologické možnosti pri opracovávaní dielcov sú dosiahnuté možnosťou naklápať pílový kotúč. c)
olepovačka hrán – v súčasnej dobe sa zariadenie v spoločnosti nenachádza, obdobné zariadenie nevlastní ani prenajímateľ
priestorov d) kompresor – zariadenie pre výrobu stlačeného vzduchu je potrebné pre pohon a ovládanie pohyblivých častí
CNC obrábacieho centra. e) odsávacie zariadenie – zariadenie na zachytávanie prachových častíc vznikajúcich počas
činnosti CNC obrábacieho centra a formátovacej píly. f) súbor výpočtovej techniky – samotný súbor pozostáva z 2 ks
prenosných počítačov – notekook – a 1 ks kopírovacieho zariadenia. Na oboch mobilných počítačoch bude nainštalovaný
špeciálny softvér (ako súčasť dodávky CNC obrábacieho centra) umožňujúci navrhovanie nábytkových zostáv v priestorovom
zobrazení. Prenosné počítače s uvedeným softvérom umožnia priamo v priestoroch zákazníka meniť a prispôsobovať
nábytkovú zostavu podľa požiadaviek objednávateľa s prihliadnutím na rozmery zariaďovaného priestoru. Počítače sú tiež
určené na programovanie činnosti CNC obrábacieho centra. Navrhnutý konkrétny výrobný postup sa následne pomocou CD
prenesie do riadiaceho počítača obrábacieho centra. V súčasnej dobe spoločnosť nevlastní žiadne kopírovacie zariadenie.
Navrhuje sa obstarať výkonné zariadenie s možnosťou kopírovať technickú dokumentáciu a výrobné výkresy nábytkových
zostáv. D2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu: Spoločnosť Interiér Halán s. r.o. pôsobí na trhu veľmi krátko,
vznikla v roku 2008. Obaja spoločníci však majú dlhoročné skúsenosti v drevospracujúcom priemysle, v pílení a rezaní dreva
a drevotrieskových materiálov, ako aj v mechanickej montáži drevených a kovových konštrukcií. Ako to vyplýva z časti 2.1 a
5.1 Opisu projektu, riadiaci pracovníci spoločnosti majú potrebné praktické skúsenosti s realizáciou podobných projektov. V
súčasnej dobe sa spoločnosť nachádza v počiatočnej fáze rozvoja, svoju činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch.
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Firma CASAN s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou nosičov kontajnerov, a to teleskopických, kĺbových,
dvojramenných, traktorových, ďalej výrobou kontajnerových zásobníkov, kontajnerov na odpad, hydraulických rúk,
kovovýrobou, úpravou nových a ojazdených podvozkov. K tomuto bohatému výrobnému programu poskytuje spoločnosť
všetky komplexné servisné služby, ktorými si udržiava a neustále získava nových obchodných partnerov. Analýzou
neustáleho dopytu po sortimente v ponúkanej kvalite a rozsahu sa spoločnosť rozhodla diverzifikovať svoje obchodné
portfólio do okresu Banská Bystrica, konkrétne do samotného mesta Banská Bystrica, kde bude s už teraz zazmluvnenými
obchodnými partnermi distribuovať vlastnými a ich obchodnými cestami svoje výrobky a služby. Obyvatelia regiónu majú v
strojárstve a jemnomechanike svoje tradície, ktoré im novovytvorená prevádzka spoločnosti CASAN s.r.o. naplno umožní
využiť.

Cieľom firmy je zaviesť do výrobného procesu novozaloženej prevádzky inovačné technológie, zabezpečiť výrobu a servisné
služby na vysokej kvalitatívnej úrovni. Neustály vývoj v technológiách , ich aplikácia do reálneho výrobného procesu nám
zaručuje zaručuje zvyšovanie jeho účinnosti a v súvislosti s týmto efektom sa účinnosť prejavuje nielen technickej oblasti, alej
aj v oblasti pracovného kapitálu. Spoločnosť má vlastnú distribučnú sieť, ale využíva aj obchodné siete predajcov
značkových nákladných áut, ako MANN, DAF, Mercedes, Renault , kde si zákazník priamo objedná požadovanú nadstavbu,
alebo inú úpravu vozidla. Ukazovateľ výsledku je plánovaný nárastom tržieb z 1 230 tis. Sk v roku 2008 na 3 450 tis. Sk v r.
2010 až na 5 250 v r. 2013. Realizáciou projektu, zavedením inovatívnych technológií si spoločnosť upevní a rozšíri svoju
pôsobnosť na domácom a zahraničnom trhu, čo v ekonomických kategóriách bude znamenať vyšší zisk a vyššiu
zamestnanosť. Portfólio rizík bude rozložené do správy komerčných poisťovní v rámci ich produktovej rady.

Napĺňanie cieľov projektu je rozložené do časového horizontu plnenia 3 aktivít: Aktivita A1 – Vybavenie pracoviska prípravy
materiálu a prípravy výroby Aktivita A2 – Vybavenie pracoviska výroby Aktivita A 3 – Vybavenie pracoviska dokončenia
výroby Synchronizáciou aktivít projektu sa zabezpečí jeho kontinuita a bezproblémové spustenie technológie vo výrobnom
procese. Aktivita A1 zahŕňa obstaranie ohýbačky plechu, nožníc a strojnej píly. Aktivita A2 v sebe zahŕňa vybavenie
zvarovacieho pracoviska roučnou plazmou typu cut, stacionárnou strojnou rozbrusovačkou a kompletážneho pracoviska
stacionárnou hydraulickou rukou PM s montážou a agregátom a stacionárnou pneumatickou nástrojovou jednotkou. Aktivita
A3 zahŕňa obstaranie olejového hospodárstva a vysokotlakého čistiaceho zariadenia. Projekt bude realizovaný vlastnými
personálnymi a technickými kapacitami žiadataeľa. Dodávku a montáž technológie zabezpečí zmluvný dodávateľ. Aktivity
A1 až A3 budú realizované paralelne aktivitami časti B, ktoré sú v druhej časti žiadosti.

Spoločnosť už pôsobí na trhu . Svojimi službami si získala výborné renomé u odberateľov po celom Slovensku a v blízkom
zahraničí. Klienti však museli dochádzať za napĺňaním obchodných cieľov do západoslovenského regiónu, kde je sídlo
spoločnosti. Bilanciou svojich možností spoločnosť zostavila projekt svojho investičného rozvoja, realizáciou ktorého sa
etabluje aj v stredoslovenskom regióne, kde bude bližšie k zákazníkom, rozšíri svoju výrobu, konkurencieschopnosť, zvýši
počet odberateľov, vytvorí nové pracovné miesta, zvýši pridanú hodnotu a rozloží riziko dodávateľsko- odberateľských
vzťahov. Finálna výroba a servisné služby budú bližšie ku konečnému odberateľovi, čím sa znížia najmä dopravné náklady,
ktoré tvoria značnú časť ceny servisných služieb. Komplexnosť pôsobenia inovatívnych technológií a programu v oblasti
zamestnanosti zabezpečí nielen trvalý rozvoj spoločnosti, ale aj jeho udržanie. Vysoké investičné náklady, ktoré by
sprevádzali realizáciu projektu by ho značne predĺžili v časovom horizonte a ekonomické aspekty by neumožnili jeho
realizáciu v plnom plánovanom rozsahu.

Konatelia spoločnosti majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti podnikania – výroby nosičov kontajnerov, kontajnerov,
hydraulických rúk, úpravy podvozkov, kovovýroby a následných výrobných operácií. Naplnením cieľov projektu v oblasti
rozšírenia výroby, komplexnosti servisných služieb, zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001 bude uspokojený
dopyt na trhu s väčším počtom odberateľov a viacerými odbytovými cestami, výrobkami spĺňajúcimi náročné technické,
akostné a ekonomické kritéria. Riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie projektu, po jeho ukončení a jeho
monitorovaní, spoločnosť zabezpečí ich elimináciu už v rámci technickej realizácie kvalitnými dodávateľskými zmluvami,
odbornou kontrolou všetkých dodávok, vyžadovaním certifikátov kvality na technológie, komplexnými skúškami pri
preberacom konaní. Administratívne riziká, ktoré predstavujú prekážky pri uvedení technológií do prevádzky budú eliminované
získaním všetkých stanovísk zainteresovaných orgánov pri vydávaní povolení na prevádzku. Objektívne riziká, ako požiar,
povodeň, zosuv pôdy, krádež budú ošetrené využitím a zazmluvnením produktov z produktovej rady komerčných poisťovní.
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Miestom realizácie projektu je Banskobystrický kraj, okres Lučenec. Región patrí medzi menej rozvinuté regióny v rámci
Slovenskej Republiky ako aj Európskej Únie. Hrubý domáci produkt nedosahuje 75% priemeru EÚ, čo ho radí medzi
zaostávajúce regióny. Žiadateľ pôsobí v oblasti výroby stavebných materiálov, ktorý využíva tradíciu ťažby a spracovania
keramických surovín v regióne. Z tohto dôvodu je v danom regióne dobrá dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a
infraštruktúry. V súčasnosti sa spoločnosť podieľa na vývoji a príprave výroby odľahčených pórovitých silikátov, zavádzaním
inovačných programov s využitím prírodných ekologických materiálov, resp. ich mimoriadnych úžitkových vlastností, ktoré
tieto silikátové materiály ponúkajú pre zdravé a bezpečné bývanie. Pre ďalší rozvoj spoločnosti je potrebné obstaranie
inovatívnej technológie pre zabezpečenie takejto výroby.

Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ vyrábať nový produkt - extra ľahký pórovitý silikát. Vyrábaný produkt –
SIOPOR - je výlučne anorganický a svojimi vlastnosťami (tepelnoizolačné, konštrukčné, zvukoizolačné, hygienické) prevyšuje
všetky konkurenčné materiály. Výroba tohoto materiálu si vyžaduje inovatívnu technológiu, ktorá na slovenskom trhu nie je
bežná, čo zabezpečí firme konkurenčnú výhodu. Realizácia projektu umožní zvýšiť zamestnanosť o 6 nových pracovníkov.
Takisto sa plánuje zvýšenie pridanej hodnoty a nárast tržieb. Podstata výrobného procesu spočíva v tepelnom spracovaní
vstupnej suroviny pri nízkej teplote a je teda energeticky výrazne prijateľnejšia ako pri iných materiáloch. Výroba nemá
negatívny dopad na životné prostredie. Projekt umožní ďalší rozvoj prostredníctvom možného nadväzujúceho spracovania
suroviny na finálne produkty.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej aktivity - dodávka a montáž technológie, ktorá bude z vecného hľadiska
zabezpečená dodávateľom. Zabezpečený technologický súbor bude pozostávať z nasledujúcich častí: Sušiareň,
Termogenerátor, Rekuperátor, Korčekový reťazový elevátor, Silá hotového produktu, Bunkový dávkovač, Surovinové silo
granúl, Nosník so závesným vrátkom, Cyklón CN-15-700, Plynový filter – FRIR-130, Vysokotlakový prívodný ventilátor – RD
94, Odsávací ventilátor – CFM 450, Vysokozdvižný vozík, Vzduchotechnika, Riadiaca jednotka, Skypový dávkovač – šikmý a
Prevádzkový – napájací rozvod silnoprúdu. Projekt bude zabezpečovaný prostredníctvom projektovej organizačnej štruktúry,
pričom je určený projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za projekt. Za finančnú stránku je zodpovedný finančný
manažér.

D1. Realizácia projektu umožní výrazný rozvoj firmy. Počet pracovných miest vo firme sa zvýši o 6, zvýši sa pridaná hodnota
vlastnej produkcie a výška tržieb. Na jeho realizáciu je však potrebná investícia v takom rozsahu, aký firma s využitím
vlastných alebo bankových zdrojov nie je schopná pokryť. V regióne, ktorý v rámci SR dosahuje najnižšiu úroveň aktivity
malých a stredných podnikov je tento typ pomoci obzvlášť potrebný. Výrobný procesu vďaka spracovaniu suroviny pri nízkej
teplote zabezpečuje vysokú energetickú efektívnosť výrobného procesu. V rámci projektu sa plánuje vybudovať prevádzka s
technologickým zariadením na výrobu základného materiálu – SIOPORU. V budúcnosti spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu na
komponenty pre montované domy – izolačné obklady, podhľady, štukatúrne zmesi, čo dáva základ pre ďalšie rozširovanie
výroby a expanziu. D2. Projektový tím žiadateľa má s daným typom priemyslu a materiálmi skúsenosti. Zároveň má
skúsenosti s implementáciou projektov a projektovým manažmentom. Skúsenosti v odvetví, znalosť implementácie projektov
a dodržiavanie zásad projektového riadenia dávajú dobrý predpoklad pre realizáciu tohto projektu.

Projekt je dlhodobo udržateľný, predpokladá pokračovanie realizácie aktivít aj po ukončení projektu. Vzhľadom na charakter
projektu, ktorý zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty si pokračovanie
jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje a preto bude jeho finančná
udržateľnosť zabezpečená z bežných prevádzkových zdrojov v plnom rozsahu. Z rovnakých dôvodov budú zabezpečené aj
novovytvorené pracovné miesta. Projekt navyše poskytuje základňu na ďalšiu expanziu spoločnosti smerom k rozšíreniu
výroby a zvýšeniu podielu finalizácie. Z enviromentálneho hľadiska predstavuje prevádzka uzavretý cyklus s nulovým
výstupom nebezpečných odpadových látok. Do výroby vstupuje prírodný materiál – diatomit, amorfný SiO2. V procese
spracovania nevzniká žiadny odpad.

Firma Watting, s.r.o. v roku 2009 plánuje rozšíriť svoje aktivity v oblasti výroby. Má záujem spustiť výrobnú prevádzku, aby
mohla navrhnuté projekty a riešenia, na ktoré má v budúcich rokoch zabezpečený odbyt, realizovať vlastnými strojnými
zariadeniami a vlastnými zamestnancami na vysokej kvalitatívnej úrovni. Firma Watting, s.r.o. vznikla ako nová firma, aby
vyplnila na trhu medzeru vo výrobe v oblasti delenia materiálu technológiou vodného lúča pomocou CNC rezacích strojov.
Delenie materiálu vodným lúčom je moderná technológia, ktorej princíp je známy už veľmi dávno, avšak až vedecko-technický
pokrok posledných rokov umožnil jej praktické využitie. Založením spoločnosti Watting, s.r.o. sa nadviazalo na
predchádzajúce bohaté 10 ročné skúsenosti vo využití vodného lúča na Slovensku. Okrem nákupu novej vysoko-modernej
technológie sa realizáciou projektu vytvorí 6 nových dlhodobo udržateľných pracovných miest, v rámci čoho sa bude
realizovať aj vzdelávanie novoprijatých zamestnancov. Nedostatočné zdroje predstavujú bariéru v oblasti rozvoja firmy
Watting, s.r.o., čo spôsobuje aj nerealizáciu dôležitých aktivít, ktoré sú východiskovou záležitosťou pre podporu rozvoja
konkurencieschopnosti firmy. V oblasti kovoobrábacej výroby je finančná otázka dosť dôležitá a jej neriešenie predstavuje
brzdu vývoja. Firma Watting, s.r.o. sa svojou ekonomickou činnosťou snaží minimalizovať náklady na výrobu, predaj služieb a
distribúciu. Pre udržanie tohto trendu je dôležité realizovať strategicky výhodné investičné projekty, medzi ktoré patrí aj projekt
vybudovania CNC rezacieho pracoviska. Z toho to dôvodu sa firma Watting, s.r.o. uchádza o nenávratný finančný príspevok v
rámci Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis). Keďže je v dnešnej dobe dosť ťažké a
zložité získať na investície finančné prostriedky pre novovznikajúcich podnikateľov, pomoc podľa tejto schémy pomoci je
nevyhnutným predpokladom, resp. jedinečná príležitosť k modernizácií a ďalšiemu dlhodobému rozvoju firmy. Bez
požadovanej pomoci nebude možné v blízkej dobe udržať rozvojový potenciál firmy Watting, s.r.o. Konkurenčných firiem s
takouto technológiou je v pomerne ku veľkosti trhu málo. V rámci Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja pôsobí
v tejto oblasti 7 malých firiem. Taktiež v prihraničných regiónoch Poľska a Maďarskej republiky tieto služby chýbajú. Tieto
firmy majú taktiež zastaraný technologický strojový park a nie sú schopné pokryť potreby trhu v kvalite a v správnom
reakčnom čase. Uvádzaná moderná technológia, s ktorou chce firma Watting, s.r.o. pracovať je úzko špecializovaným
odvetvím strojárenskej- kovoobrábacej výroby s relatívne veľkým trhovým potenciálom (odhadovaný ročný obrat v regióne
predstavuje cca 180 mil. Sk). Nie pre každého výrobcu je ekonomicky efektívne a kapacitne vyťažiteľné vlastniť takéto
zariadenie. Z tohto dôvodu tak vo svete, ako aj u nás vznikajú centrá, ktoré túto službu ponúkajú širokému spektru zákazníkov.

Samotný projekt bude svojou činnosťou vykazovať také výsledky, ktoré pomôžu navrátiť banke úver a úroky z úveru, ktoré
budú použité na spolufinancovanie projektu. Cieľom je, aby projekt dlhodobo stabilizoval podnik a pomohol pri jeho
samostatnom financovaní a napomohol návratnosti vynaložených nákladov. Všetky aktivity projektu budú ukončené spolu s
ukončením projektu okrem účelu, na ktorý bol celý projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity firmy budú zdrojom jej
ďalšieho samofinancovania. Hodnotenie dodržania prác vykonaných v projekte „Vybudovanie moderného CNC rezacieho
pracoviska s vytvorením udržateľných pracovných miest“ v rámci časového harmonogramu a ich kvalitu bude vykonávané
zodpovedným pracovníkom, a to konateľom firmy. S dodávateľskou spoločnosťou je podpísaná zmluva, kde sú stanovené
presné termíny realizácie s príslušnými sankciami. Tieto termíny sa budú prísne vyžadovať. Firma, ktorá bude realizovať
dielo, bola vybraná z niekoľkých ponúk v rámci obchodno-verejnej súťaže. Vybraná firma je firma s dobrým obchodným
menom a známa na trhu. Zatiaľ konateľovi nie sú známe prípady nespokojnosti zákazníkov alebo nezabezpečenia zákazky.
Za vytváranie a monitorovanie plánov je vo firme Watting, s. r.o. je zodpovedný majiteľ, ktorý vytvára aj strategické plány.
Stanovuje a monitoruje stratégiu a plány v nasledujúcich oblastiach: - plány rozvoja činnosti, - zvyšovanie podielu na trhu a
kvality výroby, - komunikačnú politiku. V oblasti cenovej politiky a distribučnej politiky má za úlohu určenie hlavného
smerovania firmy Watting, s. r.o. konateľ firmy na základe prípravy predpokladaných dlhodobých obchodných projektov.
Taktiež má za úlohu vytváranie plánov distribučnej politiky a cenovej politiky. Hlavný technológ výroby bude stanovovať a
monitorovať operačné plány výroby. Monitoring výsledkov bude prebiehať aj podľa postupov a harmonogramu stanoveného
v podmienkach Schémy podpory začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis), ktorá hovorí o monitorovaní vývoja
hodnôt stanovených indikátorov počas nasledujúcich štyroch rokov po realizácii projektu. Hodnotenie plnenia plánu a
vyhodnocovanie výsledkov v rámci Schémy podpory začínajúcich podnikateľov (schémy pomoci de minimis) bude mať na
starosti konateľ firmy. Po ukončení projektu bude firma Watting, s.r.o. naďalej posilňovať dlhodobé ciele, ktoré máme
stanovené v rámci vlastného strategického plánu firmy. Po úspešnej realizácií projektu „Vybudovanie moderného CNC
rezacieho pracoviska s vytvorením udržateľných pracovných miest“ plánuje v rámci rozvoja technológie v roku 2013 investíciu
do nákupu nového technologického zariadenia na rezanie pomocou plazmy alebo lasera, prípadne nového CNC rezacieho
stroja s možnosťou rezania materiálu pod uhlom. V prípade úspešnej realizácie projektu plánuje firma Watting, s.r.o. ihneď
investíciu do nákupu vysokozdvižného vozíka na plynový alebo elektrický pohon, resp. manipulačnej zdvíhacej techniky a
plánuje dobudovanie skladovacieho priestoru na umiestnenie medzioperačného množstva polotovarov. V roku 2010 sa
pripravuje projekt realizácie vlastnej novej služby dodávania hotových výrobkov, resp. obrobkov k zákazníkovi, ako aj
polotovarov od zákazníka s možnosťou využitia internetu. Všetky vyprodukované prostriedky chce firma Watting, s.r.o.
investovať späť do rozvoja firmy a to do nákupu strojov pre nástrojáreň a do odkúpenia súčasných prenajatých priestorov
resp. nákupu, prípadne výstavby vlastnej prevádzkovej budovy, čím chce zlepšiť hľadisko bezpečnosti výroby a
nedostatočného priestoru, v ktorom je v súčasnosti v podnájme. Tiež je plánovanú úpravu sociálnych zariadení a
dovybavenie kancelárskych priestorov novou výpočtovou a kancelárskou technikou. Po spustení výroby sa firma bude
uchádzať o získanie certifikátu ISO 9001 a 14001, čo bude vyžadovať iniciatívny a systematický prístup nielen majiteľov, ale
prakticky aj všetkých budúcich zamestnancov podniku.

Spoločnosť si na začiatku nastolila ciele, ktorými su hľadanie a udržanie si svojho postavenia na trhu.

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých zložkách /ekonomickej, sociálnej a
enviromentálnej/ v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU v oblasti podpory zamestnanosti, zvýšenia
konurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP.

Firma Watting, s.r.o. bude produkovať hlavne služby v oblasti delenia materiálu, čo znamená, že bude schopná delenia
prakticky akéhokoľvek materiálu v ľubovoľnom tvare. Do budúcna sa taktiež predpokladá výroba malých súčiastok, drobných
darčekových predmetov, reklamných panelov, firemných log, výrobkov z kameniva, dlažieb a pod. V prípade záujmu bude
firma schopná produkovať malé strojárske výrobky, resp. konštrukcie alebo ich časti. Výsledkom projektu bude spustenie
pracoviska delenia materiálov s využitím nového CNC rezacieho centra s progresívnou technológiou delenia materiálu
hydroabrazívnym lúčom. Vyrábané a predávané výrobky resp. služby budú výsledkom rezania prakticky všetkých druhov
materiálov (oceľové čierne platne a plechy, hliníkové, duralové plechy, oceľové nerezové plechy, titán, farebné kovy ako meď,
bronz a iné neželezné kovy, drevo, sklo, plexisklo, polyamidy, PVC, guma, pryže, stavebné materiály ako dlažba, kamenivo,
obkladové materiály, kobercovina a mnohé ďalšie) do ľubovoľného tvaru podľa požiadaviek zákazníka. Tieto obrobky budú
rezané s presnosťou ± 0,1 mm v maximálnej veľkosti 3000 x 2000 mm a maximálnej hrúbky materiálu 200 mm, čo prakticky
predstavuje široký záber pokrytia potrieb delenia materiálu na trhu v oblasti delenia materiálov. Tieto produkty majú široké
uplatnenie v strojárstve, stavebníctve, v oblasti reklamných pútačov a reklamných predmetov, architektúry, výtvarníctva,
obalových materiálov, potravinárstva, spracovania plastov, drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, automobilového a
elektrotechnického priemyslu. Nová technológia bude mať podstatný vplyv na produkciu a zvýšenie kapacity výroby, pričom
sa predpokladá výroba v dvojzmennej prevádzke, čo bude mať za následok vo zvýšenej miere uspokojovať potreby
zákazníkov. Taktiež táto technológia prinesie nárast kvality opracovania výrobkov, zvýšeniu podielu pridanej hodnoty a bude
možné pružnejšie a promptnejšie reagovať na potreby zákazníkov. V rámci hlavného cieľa projektu firma Watting, s. r.o. sa
plánuje v rámci projektu sústrediť a dosiahnuť tieto špecifické ciele: 1) Vybudovanie pracoviska delenia materiálov s využitím
nového CNC rezacieho centra s progresívnou technológiou delenia materiálu hydroabrazívnym lúčom do 31.10.2009 2)
Postupne zvyšovanie výroby objemu vlastných výrobkov na ročnú úroveň tržieb v roku 2010 nad 5 mil. Sk 3) Stabilizácia
trhovej pozície a následné rozšírenie odbytových možností aj o zahraničný trh 4) Udržanie si kvality a mena renovovaného
výrobcu opracovania materiálov
5) Vytvorenie 6-tich nových trvalo-udržateľných pracovných miest prostredníctvom
investícií do rozšírenia firmy V roku 2009 bude v rámci firmy Watting, s.r.o.vybudované školiace stredisko pre
nové metódy praktického delenia materiálov pre študentov TU v Košiciach a Prešovskej univerzity.

V rámci projektu bude pre aktivity za Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizovaná aktivita:
Aktivita 1 - Dodávka a montáž CNC rezacieho centra s progresívnou technológiou delenia materiálu vodným lúčom
Predkladaný projektový zámer počíta s dodávkou a inštaláciou technologického zariadenia a postup zavedenia tejto novej
technológie je na trhu bežný. Zabezpečenie dodávky a inštalácie CNC rezacie centrum s progresívnou technológiu delenia
materiálu vodným lúčom bude realizovať dodávateľská firma MicroStep, spol. s r.o., Čsl. parašutistov 1, 831 03 Bratislava.
Čas potrebný na realizáciu tejto aktivity je odhadovaný na obdobie mesiacov september až október 2009. Časový rámec
potrebný na realizáciu tejto aktivity je primeraný, nakoľko výrobcovia týchto technológií nemajú všetky technológie na sklade,
niektoré sa vyrábajú presne na objednávku podľa požiadaviek odberateľa, takže výherca Obchodnej verejnej súťaže nie je
schopný ich dodať a nainštalovať v kratšom termíne. Jedná sa o CNC rezací stroj s progresívnou technológiou delenia
materiálu hydroabrazívnym lúčom. Stroj sa vyznačuje vysokou presnosťou polohovania, dlhou životnosťou, s optimálne
napojeným CNC riadiacim systémom vyvinutým firmou MicroStep spol. s r.o.. Táto technológia zabezpečuje vysokú
produktivitu, hospodárnosť pri delení materiálov a ekologickú nezávadnosť. CNC zariadenie využíva programy ako aj CNC
riadiaci systém pracujúci pod Microsoft Windows XP a je jednoduché na zaškolenie a obsluhu. U danej technológie je
zabezpečený optimálny pomer medzi cenou a dosahovanou presnosťou a kvalitou delenia materiálov. S dodávateľskou
spoločnosťou je podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva, s odkladacou podmienkou účinnosti, kde je stanovený presné
termín ukončenia dodávky zariadení. Dodržanie stanoveného termínu bude prísne vyžadované. Víťazná cenová ponuka na
dodávku nových, inovatívnych technológií aj s popisom jednotlivých technológií, je priložená v rámci príloh žiadosti o NFP.
Vymedzenie zodpovednosti za realizáciu aktivít v rámci projektu je nasledujúce: Zodpovedný za celý projekt: konateľ
Zodpovedný za prípravu priestorov: konateľ Zodpovedný za dodávku a inštaláciu technológií, a následné zaškolenie:
dodávateľ Zodpovedný za spustenie výroby: konateľ

25110120127

Watting, s. r. o.

Vybudovanie moderného CNC rezacieho pracoviska s vytvorením
udržateľných pracovných miest

86 943,81
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Firma Watting, s.r.o. bola zaregistrovaná v obchodnom registri dňa 17.9.2008 z podnetu dopytu trhu po nedostatkovej službe
v oblasti presného delenia materiálov. Nakoľko z predchádzajúcich praktických skúsenosti konateľa spoločnosti Watting, s.r.o.
a z analýzy potrieb tohto segmentu trhu je predpoklad trvalého záujmu zákazníkov o túto službu. V súčasnej dobe firma
podniká v prenajatých priestoroch. Firma je situovaná v areáli priemyselného centra (areál bývalého závodu ZPA, vedľa
hlavnej vlakovej stanice mesta Prešov), kde je vybudovaná kompletná infraštruktúra pre túto výrobnú činnosť. V súčasnej
dobe má prenajaté kancelárske priestory vo výrobnej hale na 4. poschodí na ulici Budovateľská 38 v Prešove. S majiteľom
budovy má už podpísanú dohodu na prenájom výrobných priestorov od 1.1.2009. Jedná sa o výrobné priestory nachádzajúce
sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 366 m2 v budove súp. č.: 11545. Momentálne celá budova, kde sa výrobné priestory
nachádzajú, prebieha rozsiahlou rekonštrukciou zo strany majiteľa. Začiatkom budúceho roka je podľa plánu rekonštrukcie
majiteľa budovy naplánovaná aj rekonštrukcia spomínanej výrobnej haly. Trh, na ktorom firma pôsobí je na Slovensku ešte
málo rozvinutý, avšak postupne dynamicky sa rozvíjajúci a má narastajúci charakter. Z geografického hľadiska po ukončení
projektu „Vybudovanie moderného CNC rezacieho pracoviska s vytvorením udržateľných pracovných miest“ by firma Watting,
s.r.o. bola jedna z mála, čo by na ňom konkurencieschopne pôsobila. Konkurenčných firiem s takouto technológiou je v
pomerne ku veľkosti trhu málo. Podporené cieľové skupiny: - žiadateľ o NFP – konateľ firmy
-6
nových zamestnancov firmy
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SYNERGY TRADE, a.s.

Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov – cesta k
zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v
okrese Bardejov

63 650,00
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Keeďže spoločnosť SYNERGY TRADE a.s. je spoločnosťou, ktorá bola založená v septembri 2008, je ťažké zhodnotiť jej Za pomoci najnovších technológií spoločnosť bude eliminovať konkurenčnú výhodu kvality, ktorú voči niektorým výrobkom
Modernizácia spoločnosti vychádza z odbytovej a dodávateľskej zabezpečenosti služieb.
doterajšiu činnosť.
môžu v súčasnosti uplatniť jej konkurenti z iných okresov regiónu.
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INED s.r.o.

AMAREON, s.r.o.

Výroba suchého ľadu

Úspešné presadenie sa Štúdia krásy a regenerácie, s. r. o. na trhu

87 158,22

155 832,39

Žiadateľ má predpoklady na trvalú udržateľnosť výsledkov projektu a rozvoj svojej hospodárskej činnosti. Postupné
budovanie pozície na trhu v regióne, podložené takmer 9-mesačným prieskumom trhu, opatrnosť v plánovaní, predchádzanie
rizikám sú dobrým predpokladom priebežného financovania prevádzkového cyklu výroby kuchynského a kancelárskeho
nábytku. Toto tvrdenie je založené na : o postupnom plánovanom raste príjmov z prevádzky projektu (ukazovateľ EBITDA),
finančný plán aj pri dodržaní princípu opatrnosti naznačuje, že projekt vytvára predpoklady pre dostatočnú rentabilitu firmy,
lebo prírastky výnosov budú rásť rýchlejším tempom ako náklady, čím bude významnou mierou eliminované aj prípadné riziko
výkyvov tržieb pre možný pokles dopytu zákazníkov, o priaznivom vývoji návratnosti investície, pričom zaťaženie peňažného
toku splátkami úveru na spolufinancovanie projektu bude v približnej rovnováhe s tvorbou odpisov projektu, čo umožní
primerané investičné aktivity žiadateľa aj počas splácania úveru na spolufinancovanie projektu.
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Suchý ľad je ideálne chladiace médium s veľkým chladiacim potenciálom a používa sa na rôzne chladiarenské účely. Suchý
ľad je bežne používané meno pre pevný CO2 . Vyrába sa lisovaním snehu z oxidu uhličitého v lisoch a dodáva sa vo forme
mikropeliet, peliet a blokov. V súčasnom období nie je na Slovensku dostatočná ponuka výroby suchého ľadu ako novej
formy chladenia. Okrem chladenia sa suchý ľad využíva aj na čistenie technologických zariadení v priemysle. Čistenie
suchým ľadom je čistou inovatívnou alternatívou, šetrnou k životnému prostrediu. Z uvedeného dôvodu novozaložená
spoločnosť plánuje výrobu suchého ľadu a poskytovanie s tým spojených služieb pre priemyselné a potravinárske podniky.

Po ukončení implementácie predkladaného projektu spoločnosť plánuje výrobu suchého ľadu a jeho predaj subjektom
rôznych odvetví priemyslu a potravinárstva, zo strany ktorých neustále rastie dopyt po uvedenom produkte z dôvodov
inovácie a využívania nových technológií vo výrobných procesoch. Okrem výroby suchého ľadu spoločnosť INED s.r.o.
plánuje aj poskytovať služby súvisiace s čistením technologických zariadení formou otryskávania suchým ľadom. Ide o
inovatívnu formu čistenia šetrnú k životnému prostrediu. Spoločnosť sa bude uvedenou technológiou podieľať na zvýšení
objemu produkcie a jej realizácii na trhu, čo v konečnom dôsledku bude mať vplyv na rast objemu tržieb a pridanej hodnoty.
V spoločnosti INED s.r.o. bude realizácia projektu spojená so zvýšením počtu zamestnaných o 5 pracovníkov (z toho dvaja
robotníci, ktorí sa budú zabezpečovať prevádzku technologických zariadení, jeden obchodný zástupca, ktorého pracovnou
náplňou bude umiestňovať výrobky a služby na trhu a dvaja THP pracovníci zabezpečujúci administratívne práce).

Projekt ako celok bude realizovať spoločnosť INED s.r.o. prostredníctvom vlastných pracovníkov – D.Ondrušekovej a M.
Vavríka. Pani Denisa Ondrušeková je spoločníčkou spoločnosti, má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov. Jej náplňou v
uvedenom projekte bude technické zabezpečenie realizácie projektu. Pán Martin Vavrík bude zodpovedný za výber
dodávateľa a za ekonomickú a finančnú stránku projektu. Medzi hlavné aktivity projektu patria: 1. aktivita: Stavebné práce –
úprava povrchu areálu spoločnosti. Do tejto aktivity sú zahrnuté všetky činnosti spojené s prípravou povrchu areálu
spoločnosti pre umiestnenie kontajnera na zariadenie „výrobník peliet suchého ľadu (do týchto činností sú zahrnuté zemné
práce, podklad kamaniva makadam 4-8, zhutnenie povrchu, betonárske práce, pokládka a dopravné náklady). 2. aktivita:
Obstaranie mobilného kontajnera pre inštaláciu výrobníka suchého ľadu. 3. aktivita: Obstaranie jednotlivých technológií na
výrobu suchého ľadu a na poskytovanie služieb – čistenie zariadení v priemysle formou otryskávania (patrí sem obstaranie
nasledovných technológií s príslušenstvom a doplnkami: výrobník na pelety suchého ľadu, dvojplášťová izolovaná nerezová
nádrž o objeme 11000 litrov, technologické doplnky k výrobníku suchého ľadu, izolované kontajnery na prepravu suchého
ľadu, otryskávacie zariadenia, príslušenstvo k otryskávacím zariadeniam). Podporné aktivity: riadenie projektu – bude
zabezpečované p.Denisou Ondrušekovou, za ekonomickú časť projektu bude zodpovedný Martin Vavrík, publicita projektu
bude zabezpečovaná v zmysle príručky publicity (web stránka spoločnosti, informačné tabule, informačné nálepky...)

Výroba suchého ľadu na čistenie technologických zariadení v priemysle a potravinárstve je výhodná z nasledovných hľadísk:
- šetrnosť k životnému prostrediu; - žiadne náklady na odpad; - žiadne poškodenie vrchnej vrstvy pri čistení; - obmedzené
prestoje zariadení; - žiadne škody spôsobené vlhkom. Čistenie suchým ľadom je vhodné najmä pre nasledovné znečistenia:
- oleje a masti; - voskové substancie; - živica a lepidlo; - zvyšky z produkcie; - organické substancie; - grafit a mnoho
ďalších. Spoločnosť INED s.r.o. vznikla 17. 1. 2008. Jej predmetom činnosti je výroba a predaj suchého ľadu z CO2,
príprava materiálov a realizácia povrchového priemyselného čistenia chemickou a elektrochemickou cestou otryskávaním
rôznymi médiami. Doposiaľ spoločnosť nevykonávala svoju činnosť a neevidovala žiadnych zamestnancov. V prípade
schválenia projektu by došlo k rozvoju výroby suchého ľadu na Slovensku, ktorá má svoju budúcnosť a svoje opodstatnenie.
O využitie suchého ľadu v procese výroby, ale aj o čistenie výrobných zariadení formou otryskávacích zariadení prejavili
záujem zástupcovia z rôznych priemyselných odvetví. Spoločnosť nemá svoju históriu, ale aj napriek tomu, manažér projektu
Denisa Ondrušeková a ekonóm projektu Martin Vavrík majú bohaté skúsenosti v oblasti zavádzania nových výrobných
systémov a postupov.

Projekt pomáha riešiť uspokojenie dopytu po suchom ľade a čistení technologických zariadení vo výrobných prevádzkach na
Slovensku. Udržateľnosť predkladaného projektu je zaručená vysokým dopytom a inovatívnym spôsobom chladenia a čistenia
na Slovensku. Uvedený spôsob chladenia a čistenia sa na Slovensku začína len rozvíjať. Ide o technológiu, ktorá má svoje
opodstatnenie a budúcnosť. Jej využitie okrem uvedených priemyselných odvetví a potravinárstva je aj v každodennom
živote. Suchý ľad je ideálny prostriedok na chladenie uskladnených a prepravovaných rýchlo sa kaziacich potravín a hĺbkovo
chladených produktov, pre ktoré musí byť dodržaný nepretržitý chladiaci cyklus. Teploty v rozmedzí od +10°C do -25°C a
nižšie môže suchý ľad bezpečne udržať. Technológia vďaka svojim bakteriostatickým účinkom, okrem chladenia CO2, pôsobí
ako šetrný čistiaci prostriedok na citlivé chladiarenské produkty. To znamená, že napríklad hotové jedlá podávané v lietadlách
môžu byť skladované pri stálej teplote až do momentu, kedy sa začnú podávať. Dokonca aj zmrzlina vydrží zmrazená v
suchom ľade.
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Vznik spoločnosti Štúdio krásy a regenerácie, s. r. o. sa datuje od 08.11.2008. Predmetom jej činnosti je prevádzkovanie
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie služieb súvisiacich so skrášľovaním tela. Spoločnosť sídli v
Pezinku avšak svoju prevádzku, ktorá bude otvorená po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok má umiestnenú v
Trnave. Jej umiestnenie je tak vzhľadom na dopravnú prístupnosť a lokalizáciu v okresnom meste veľmi výhodná. Snahou
spoločnosti je úspešné presadenie sa na trhu a neustále napredovanie vo svojej činnosti. Vyspelá technológia, ktorú plánuje
spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví v úspešnom presadení sa na trhu, vo zvýšení
konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity poskytovaných služieb a v
uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov.

Cieľom predkladaného projektu je presadiť spoločnosť Štúdio krásy a regenerácie, s. r. o. na trhu, a tým prispievať ku
zvyšovaniu konkurencieschopnosti samotného regiónu, pomocou nákupu inovatívnych technológií. Poskytované služby tak
nadobudnú kvalitatívne vyššie rozmery. Snahou spoločnosti je taktiež prispieť k rozvoju malého a stredného podnikania na
Slovensku pomocou presadenia vyspelých inovatívnych technológií. Pritom chce spoločnosť využiť príležitosť na čerpanie
finančnej pomoci, ktorú Slovensko vstupom do EÚ získalo. Dopadom predkladaného projektu bude hospodársky rozvoj a
zvýšenie konkurencieschopnosti cieľového územia – Trnavského samosprávneho kraja. Úspešná realizácia projektu sa
prejaví v náraste tržieb, pridanej hodnoty a tiež v 3 novovytvorených pracovných miestach, ktoré budú obsadzované
predovšetkým uchádzačmi o zamestnanie, znevýhodnenými osobami na trhu práce.

Realizácia predkladaného zámeru je plánovaná v období od 01.04.2009 do 30.06.2009 V prvých mesiacoch bude
uskutočnená rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na činnosti napomáhajúce rozvoju služieb. Po ukončení
rekonštrukčných prác sa plánuje s nákupom moderných technológií od víťaza verejno obchodnej súťaže, ktorá bude
vyhlásená po podaní žiadosti o nenávratné finančný príspevok. Pre ich obsluhu budú vytvorené 3 nové pracovné miesta. Za
organizačné a technické zabezpečenie nových technológií bude zodpovedať konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň
projektovým manažérom v rámci predkladaného projektu. Bude komunikovať s dodávateľom a vykonávať dohľad nad
plynulým chodom naplánovaných aktivít v rámci harmonogramu. Spoločnosť neuvažuje pri projekte využiť žiadneho partnera.

d1) Hlavný cieľ, definovaný spoločnosťou Štúdio krásy a regenerácie, s. r. o. je plne v súlade s cieľom výzvy DOP2008SIP001, spadajúceho pod Opatrenie 1.1 – “Inovácie a technologické transfery“. Cieľom predkladaného projektu je presadiť
spoločnosť Štúdio krásy a regenerácie, s. r. o. na trhu, a tým prispievať ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti samotného
regiónu“. Pozitívne dopady projektu možno hodnotiť taktiež v nasledujúcich oblastiach, ktoré budú realizáciou projektu
dotknuté: transfer moderných technológií do oblasti služieb týkajúcich sa telesnej pohody zníženie nezamestnanosti
rozšírenie ponuky poskytovaných služieb pre domáci trh Realizáciou projektu sa spoločnosti naskytne možnosť presadiť
Štúdio krásy a regenerácie, s. r. o. na trhu, následne bude môcť zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a prispievať tým k
zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. d2) Spoločnosť pôsobí na trhu od 08.11.2008. Jej hlavným predmetom činnosti
je poskytovanie služieb súvisiacich so skrášľovaním tela a prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
Spoločnosť spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na oprávneného žiadateľa.

Výsledky predkladaného projektu budú udržateľné na 3 úrovniach a to: strategická, finančná a inštitucionálna udržateľnosť.
Strategická udržateľnosť: Efektívne využívanie nových výrobných technológií je základom trvalej udržateľnosti projektu.
Vzhľadom k tomu, že záujem o služby týkajúce sa telesnej pohody v súčasnej dobe narastá, spoločnosť nebude mať
problémy s odbytom svojich poskytovaných služieb. Finančná udržateľnosť: Náklady na prevádzku zakúpených inovatívnych
technológii budú financované výnosmi z poskytovaných služieb, prípadne z úverových zdrojov spoločnosti. V prípade vzniku
neočakávaných finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov. Počas realizácie a po
ukončení projektu bude inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečovať projektový a finančný manažér, ktorí budú zodpovední za
plynulý chod všetkých plánovaných aktivít.
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LED-SOLAR, s.r.o.

METALURGIA TS, s.r.o.

BARINOX, s.r.o.

METAL CONTAINER, a.s.

INDOOR SYSTEMS, s.r.o.

Martin Hunčaga

MarDur s.r.o.

FOUR DESIGN FACTORY s.r.o.

Podpora začínajúcej spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. nákupom
inovatívnych technológií a tvorbou pracovných miest

Kompletizácia a rozšírenie výroby spoločnosti METALURGIA TS,
s.r.o.

Inovácia výroby trubkových komponentov

Inovácia výrobného procesu a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov

Inovatívna výroba a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti
INDOOR SYSTEMS, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti obstaraním inovatívnej technológie
a podporou zamestnanosti vo firme Martin Hunčaga

Náskok vďaka technike

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti technologickým
transferom, tvorbou a udržaním nových pracovných miest

91 835,00

99 193,92

52 100,00

157 837,50

110 150,00

55 485,76

33 887,27

150 266,21
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Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. je novozaloženou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá výrobou pouličného, architektonického a
priemyselného LED osvetlenia rovnako tiež predajom fotovoltaických panelov a príslušenstva, reklamných modulov, neónov a
stripov. Krivky svietivosti Led svietidiel boli merané v laboratóriách Technickej univerzity v Bratislave pod vedením Prof. Ing.
Alfonz Smolu, PhD. Toto laboratórium je jediným akreditovaným laboratóriom v SR na meranie svetelnotechnických veličín,
svetelných zdrojov, svietidiel a osvetľovacích zariadení. Na Slovensku je momentálne LED technológia veľmi rozvíjajúcou sa
novinkou. Má veľa možností využitia vo všetkých odvetviach. LED technológia je konkurencieschopná väčšine svetelných
zdrojov a v oblasti životnosti je v súčasnosti bezkonkurenčná. Spoločnosť je zameraná na výrobu pouličného LED osvietenia,
čo je dôvodom ich výhody v konkurenčnom boji.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú nové inovatívne technológie a zariadenia zavedené do výroby. Produkcia sa
niekoľkonásobne zvýši. Táto skutočnosť sa prejaví v lepšom uspokojovaní potrieb zákazníkov. Spolu so zavedením nových
strojov vznikne aj potreba vzniku nových pracovných miest. Prostredníctvom podpory novozaloženej spoločnosti a zvýši
produktivita Východoslovenského regiónu a klesne miera nezamestnanosti. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku sa
zabezpečí prostredníctvom kvalitných prístrojov a technológií a kvalifikovaných pracovníkov. To sa prejaví v ukazovateľoch
ako zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a neposlednom rade v počte nových vytvorených pracovných miest. V prípade
nenaplnenia merateľných ukazovateľov bude spoločnosť hľadať nových domácich i zahraničných odberateľov. Rovnako však
dôjde k diverzifikácií činnosti v budúcnosti o obnoviteľné zdroje energie.

Hlavné aktivity projektu budú zamerané na inováciu technológií a zvyšovanie zamestnanosti. Pôjde o viacero aktivít. Prvá
aktivita projektu bude zameraná na nákup nových zariadení a technológií na výrobu LED svietidiel a ich zavedenie do výroby.
Pôjde predovšetkým o výrobu pouličného led osvetlenia. Táto aktivita sa bude realizovať prostredníctvom dodávateľskej
firmy, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami a kvalitou poskytovaných služieb zaručí, že zavedenie technológií a zariadení
bude vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Nové technológie a prístroje sa obstarajú prostredníctvom verejného
obstarávania, ktoré bude uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zamestnanci budú
prijímaní na základe výberového konania. Prijatí budú iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné a odborné požiadavky
pre výkon danej práce.

Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1992, kedy na potreby trhu zareagoval majiteľ spoločnosti Waldemar Rura. Začal so
zákazkovou výrobou a návrhom svietidiel pre rozličné potreby ako aj dizajnom osvetlenia. Taktiež dlhoročné skúsenosti s
osvetľovaním a ozvučovaním rôznych podujatí a nové technológie v oblasti osvetľovania ho priviedli k myšlienke výroby
pouličného a architektonického LED osvetlenia. Pouličné osvetlenie je záležitosťou predovšetkým miest a obcí, ktoré vo
veľkej miere so spoločnosťou LED-SOLAR, s.r.o. spolupracujú. A keďže verejné osvetlenie vo väčšine obcí a miest na
Slovensku nespĺňa technické a bezpečnostné požiadavky, práve kvalitné osvetlenie s dlhou životnosťou je veľmi potrebné.
Zavedením nových prístrojov do výroby a vytvorením nových kvalifikovaných pracovných miest dôjde k zvýšeniu výroby
kvalitného pouličného osvetlenia pre potreby trhu. Keďže spoločnosť sa nachádza na východnom Slovensku prínos novej a
kvalitnej technológie do tejto oblasti ako aj tvorba nových pracovných miest, budú pre danú oblasť veľkým prínosom. Nielenže
sa zvýši konkurencieschopnosť tohto regiónu, ale rovnako dôjde k zníženiu neustále sa zvyšujúce nezamestnanosti v tomto
regióne.

Vzhľadom na to, že spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. produkuje výrobky ojedinelé na slovenskom trhu, existuje silný
predpoklad, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového,
keďže životnosť inštalovaných zariadení je priemerne 25 rokov a ich prevádzka nevyžaduje aktívnu participáciu konečných
užívateľov. Zvýšenie objemu produkcie prinesie pre podnik zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné prostriedky na
realizáciu ďalších projektov, zameraných na nové rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. V prípade nepriaznivého
vývoja osvetľovacej techniky, plánuje firma hľadať riešenie v novej čiastočnej diverzifikácii výroby, tzn., že je snahou vyvíjať
nové výrobky pre rôzne segmenty trhu. Stratégia diverzifikácie tiež zníži riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu.
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V Trenčianskom regióne je veľmi rozvinutý strojársky priemysel a my ako strojárska firma máme preto značnú konkurenciu.
Našu produkciu realizujeme v Dubnici nad Váhom, ktorá je desaťročia známa svojou strojárskou a zbrojárskou históriou a i
dnes je tu táto priemyselná výroba značne zastúpená. V súčasnosti disponujeme 10 zariadeniami, ako napr. sústruhy, frézy,
píly a pod., ktorých využitím produkujeme finálne výrobky - odliatky a výkovky, ktoré dodávame spotrebiteľom. Našou
prednosťou oproti konkurencii je skutočnosť, že sa vieme dobre prispôsobiť osobitným požiadavkám klientov. Je však nutné
podotknúť, že zatiaľ v značnej miere musíme využívať služby externých firiem, ktoré pre nás realizujú presné opracovanie pri
realizácii objednávok. Hrozbu rozširujúcej sa konkurencie v budúcnosti chceme eliminovať kompletizáciou výroby a jej
špecializáciou na nie veľmi všedné produkty.

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť komplexnosť našej výroby, čím odstránime potrebu uskutočňovania niektorých
činností prostredníctvom externých dodávateľov. Týmto sa skráti čas produkcie, znížia sa naše výrobné náklady, ale najmä
sa zvýši spokojnosť zákazníkov. Bude im totiž ponúkaná presná produkcia sústredená pod jednou strechou. Merateľné
ukazovatele jasne hovoria o náraste tržieb ( do roku 2012 na 9 504 000,- Sk) ako i pridanej hodnoty, čo je odôvodnené práve
zvýšením počtu strojov a kompletizáciou výroby. Možné komplikácie, ktoré by mohli z nečakaných príčin nastať sa budeme
snažiť sledovať prostredníctvom aktuálneho stavu trhu ako i ekonomiky, ako i prostredníctvom analýz a predikcií.
Nepredpokladáme, že by mala značne vzrásť konkurencia, keďže plánujeme špecializovať svoju výrobu na špecifické druhy
odvetví priemyslu.

Náš projekt plánujeme realizovať v dvoch základných etapách, ktoré sa vzťahujú na nákup dvoch predmetných zariadení. V
júni 2009 by mal byť sprostredkovaný nákup píly a v júni 2010 nákup frézy. Obe tieto zariadenie - linky predstavujú inováciu
pre podnik, keďže doposiaľ nedisponujeme týmito modernými prístrojmi. Sú dôležitými pre dosiahnutie už spomínanej
komplexnosti a odstránenie externosti niektorých činností. Je preto potrebné, aby tieto prístroje boli súčasťou našej
prevádzky, umožnia nám totiž vyrábať presné produkty, ktoré sú určené priamo pre spotrebiteľa. Projekt bude po
administratívnej stránke zabezpečovať administratívna koordinátorka projektu, ktorá je pracovníčkou našej spoločnosti a má
skúsenosti v tejto oblasti. Na technické činnosti bude dohliadať technický manažér projektu, ktorý je inžinierom a má
skúsenosti s podobnými projektmi.

Opodstatneným dôvodom pre realizáciu projektu je už viackrát spomenutý fakt, že tým dosiahneme kompletnú výrobu od
materiálu až po finálny výrobok, ktorý dodávame zákazníkom. Budeme schopní dokonale splniť špecifické požiadavky
klientov a to v požadovanej kvalite a najmä v kratšom čase ako tomu bolo doteraz. Tým, že budeme schopní ponúknuť
kompletné služby a produkty, budeme ako dodávateľ atraktívnejší a získame tak väčšiu zákaznícku základňu. Dôležité je
spomenúť i skutočnosť, že sa chceme orientovať na špecifické oblasti priemyslu, pre ktoré je jednoznačne nevyhnutné, aby
sme disponovali možnosťou vyrábať presne a precízne. I keď je v regióne portfólio firiem, ktoré sa zaoberajú podobnou
výrobou ako naša spoločnosť, značné, je tu stále priestor na odlíšenie sa od ostatných a na vyššie uvedenú špecializáciu
produkcie. V tejto konkrétnej oblasti sa v okolí nenájde veľa spoločností, ktoré sú schopné podporovať svojou presnou
produkciou tieto trhy.

Počas realizácie projektu budeme prostriedky, ktoré sú potrebné pre financovanie zostatkovej časti výdavkov bez NFP,
čerpať z úveru. Po ukončení realizácie aktivít projektu v priebehu dvoch rokov plánujeme splatenie úveru a následne chceme
prevádzku financovať z vlastných zdrojov, keďže výroba už bude zabehnutá a predpokladáme, že nestratíme súčasných
klientov, ba naopak mali by sme získať nových. Prípadným nečakaným ohrozeniam sa budeme snažiť v čo najvyššej miere
predchádzať.
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Umiestnenie investícii projektu je v regióne Prešovského kraja, v obci Huncovce. Tento región sa vyznačuje vysokou
nezamestnanosťou so stále chýbajúcimi voľnými pracovnými príležitosťami. Firma Barinox,s.r.o. zamestnáva piatich
zamestnancov v rámci existujúcej kovoobrábacej prevádzky, kde má inštalované výrobné stroje a technológie, ktoré
umožňujú výrobu iba obmedzeného množstva a sortimentu trubkových výrobkov. Firma nie je tak schopná pružne reagovať
na požiadavky trhu napriek tomu, že dopyt po týchto výrobkoch stále rastie. Z tohto dôvodu je ďalší rozvoj,
konkurencieschopnosť, pracovné miesta, ale aj samotná existencia firmy ohrozená.

Realizáciou projektu sa podporí sociálno-ekonomický rozvoj regiónu hlavne vytvorením troch nových pracovných miest a
vytvorením vhodných podmienok pre rozvoj ďalších podnikateľských aktivít spoločnosti. Dve pracovné miesta budú pre
manipulátorov a jedno pre prográmatora CNC stroja. Inováciou výrobného procesu sa docieli úspora materiálov, vstupných
energií, podielu ľudskej práce, zníži sa čas potrebný na prípravu výroby, ale aj na samotnú výrobu, čím sa vytvorí predpoklad
pre zvýšenie pridanej hodnoty a tým aj konkurencieschopnosti firmy.

Firma BARINOX,s.r.o. v súčasnosti má vybudované dostatočné výrobné, administratívne, riadiace a personálne kapacity
potrebné pre bezproblémový chod. Za samotnú implementáciu projektu, t.j. jeho riadenie bude zodpovedný konateľ firmy.
THP pracovníčka bude zodpovedať za monitorovanie, publicitu a za vedenie administratívnej agendy súvisiacej s projektom.
Hlavnou aktivitou projektu je nákup CNC ohýbacieho stroja a jeho zavedenie do výrobného procesu. Obstaranie tohto stroja
prebehne v súlade so zákonom o Verejnom obstarávaní.

Zámer projektu priamo naväzuje na doterajšiu činnosť firmy, skúsenosti riadiacich pracovníkov a jej výrobný program. Počas
svojej 19 mesačnej existencie firma preukázala svoju dostatočnú schopnosť zrealizovať svoj zámer – zriadiť výrobnú
prevádzku a presadiť sa na trhu. Avšak nakoľko firma svojou produkciou nie schopná pružne reagovať na požiadavky trhu,
je nútená svoj výrobný proces inovovať. Nakoľko inovácia je finančne náročná a firma na jej realizáciu nemá dostatok
finančných prostriedkov, bez pomoci z NFP projekt nie je realizovateľný. Z dlhodobého hľadiska vďaka výsledkom a
výstupom projektu bude môcť spoločnosť úspešne rozvíjať svoj výrobný program na kvalitatívne vyššom stupni, čo prispeje k
vyššej konkurencie schopnosti firmy na trhu a tým aj k rozvoju ľudských zdrojov v rámci firmy. Dopadom realizovaného
projektu bude zvýšenie produkcie, ktoré si vyžiada rozvoj výrobných, riadiacich a personálnych kapacít, ktoré budú využívať
výsledky realizovaného projektu.

Spoločnosť BARINOX,s.r.o. je po finančne stránke stabilnou firmou, s preukázaným nárastom tržieb z predaja vlastných
výrobkov. Spoločnosť sa presadzuje na trhu so stabilným výrobným programom, ktorý počas svojej existencie dopĺňa, inovuje
a prispôsobuje potrebám trhu. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie produkcie vďaka vyššej flexibilite výroby,
zníženie výrobných nákladov čo bude mať za následok zvýšenie pridanej hodnoty. Takto prirodzene dôjde k zlepšeniu
ekonomických výsledkov spoločnosti, čo z dlhodobého hľadiska bude mať pozitívny dopad na spoločnosť v rovine udržania a
rozvoja pracovných kapacít, ale aj v rovine ďalšieho rozvoja výroby.
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REGIÓN: Potenciál mesta Svidník je charakterizovaný hlavne dvoma odvetviami - priemyslom a službami. Výrobná sféra sa
zameriava hlavne na odevníctvo, strojárstvo, stavebníctvo a drevársku výrobu. V oblasti stavebníctva majú v meste svoju
prevádzku prevažne malé súkromné firmy, časť z nich svoje aktivity rozvíja aj v Českej republike. Pri plánovaní nášho
projektu sme dbali na jeho súlad s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník, t.j. do roku 2013 výrazne
zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť mesta, vzostup jeho ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo
udržateľného rozvoja vďaka zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľov. Projekt predovšetkým napĺňa opatrenie o
vytvorení exportnej základne regiónu, ktorá je však podmienená európskou kvalitou výrobkov. Aplikácia špičkových
technológií zabezpečuje predpoklady na dosiahnutie tejto úrovne. Následne sa v regióne vytvorí priestor pre ďalšie
podnikateľské aktivity, čo povedie k vytvoreniu nových pracovných miest, zvýšeniu kúpnej sily obyvateľstva a v konečnom
dôsledku k zvýšeniu životnej úrovne, ktorá je v súčasnosti jedným z primárnych problémov regiónu. Na základe
marketingového prieskumu si manažment uvedomil, že ďalší nárast výroby je možný v oblasti výroby oceľových a kovových
kontajnerov pre externých odberateľov. Na trhu je priestor pre produkt poskytnutia výrobných kapacít pre výrobu celkov,
komponentov a súčiastok s využitím schopností, skúseností a kompetencií manažérov a zamestnancov spoločnosti. Svedčí o
tom záujem odberateľov a podpísané dlhodobé zmluvy a predbežné zmluvy na obdobie budúcich rokov. Firma METAL
CONTAINER a.s. pri určení svojho poslania vychádzala hlavne z potrieb cieľových skupín a z produktového a
technologického zamerania s tým, že brala do úvahy nasledujúce činitele: históriu a minulosť firmy, preferencie vlastníkov a
manažmentu, vplyv prostredia, zdroje podniku, špeciálne kompetencie manažmentu. Okres Svidník patrí medzi regióny s
najvyššou nezamestnanosťou. Aj keď z roka na rok klesá, pracovných príležitosti je stále málo. Pred piatimi rokmi bola na
hranici dvadsiatich percent a v tomto roku sa pohybuje okolo hranice štrnástich percent. Chýbajú pracovné príležitosti pre
stredoškolsky vzdelaných absolventov a obyvateľov rómskej národnosti. Pripravovanou novou výrobnou technológiou v našej
spoločnosti sa predpokladá nárast počtu zamestnancov, kde uvažujeme zamestnávať absolventov SOU- strojárskeho vo
Svidníku z profesií zvárač, brusič, palič a tým tiež určitým podielom pomôcť k zníženiu nezamestnanosti v okrese.
ŽIADATEĽ: METAL CONTAINER, akciová spoločnosť vznikla dňa 29. novembra 2006 zápisom do Obchodného registra
Okresného súdu Košice I. Svoju obchodnú a výrobnú činnosť zahájila 1. decembra 2006. Sídlo spoločnosti je v meste
Svidník, kde spoločnosť má svoje podnikateľské aktivity v prenajatých priestoroch SOU Svidník. Spoločnosť je výrobcom
zváraných a ohýbaných oceľových profilov, oceľových skladových a materiálových kontajnerov. Z hľadiska výrobného
programu sú pre METAL CONTAINER a.s. hlavnou časťou výroby oceľové kontajnery rôznych rozmerov a typov, ako aj
výroba špeciálnych oceľových rámov. Všetky výrobky sú vyrábané na základe zákaziek obchodných partnerov. Terajšou
hlavnou náplňou spoločnosti je výroba oceľových a kovových kontajnerov a rámov. V budúcnosti máme záujem rozšíriť
portfólio výrobkov aj o oceľové väzníky, montážne konštrukcie na linky, obytné a technologické kontajnery. Momentálne je v
našom regióne veľký stavebný boom, na ktorý chceme reagovať rozšírením činnosti o predaj, delenie a tvarovanie stavebnej
ocele. Ponúkame kooperáciu pri výrobe polotovarov aj hotových výrobkov s možnosťou strihania, ohýbania a zvárania
plechov aj s konečnou povrchovou úpravou. Medzi základné cieľové skupiny spoločnosti patria: A) Spoločnosť METAL
CONTAINER a.s.: • sa stane konkurencieschopnejšou • získa nové inovatívne a moderné technológie • dosiahne vyšší zisk
• vyprodukuje vyššiu pridanú hodnotu B) Zamestnanci žiadateľa – vďaka realizácii projektu sa vytvoria nové pracovné miesta,
prispejeme k zníženiu nezamestnanosti a zamestnanci budú vyškolení na obsluhovanie inovatívnych technológií, uľahčí sa
práca vďaka modernej progresívnej technológie, ktorá sa obsluhuje prostredníctvom počítačov sa zároveň tým bude mať
projekt vplyv aj na informačnú spoločnosť.

Spoločnosť METAL CONTAINER a.s. získa zakúpením inovatívnych technológií dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre
uspokojenie prichádzajúcich požiadaviek od súčasných i potenciálnych odberateľov vo výrobe. Uspokojenie rastúcich
požiadaviek klientov a získanie kapacít na zvyšovanie ich počtu je jedným zo základných cieľov dlhodobej stratégie
spoločnosti a takisto nevyhnutným predpokladom na udržanie, resp. posilnenia postavenia spoločnosti na trhu. Zároveň
zvýšením kvality produkcie sa zvýšia možnosti na prienik na nové trhy a získanie nových odberateľov. Jednotlivé aktivity
definované počas realizácie projektu majú jasne definované výstupy a následne relevantné a reálne dosiahnuteľné indikátory,
ktoré sú sledovateľné aj po skončení projektu. Keďže ide o aktivity investičného charakteru, sú indikátory i fyzicky
odkontrolovateľné, pretože : 1. Po zakúpení strojov a zaradení budú osadené vo výrobnej hale a zaradené do majetku
spoločnosti a doložené dokladmi o ich nákupe. 2. Bude evidovaný počet vyškolených a novoprijatých zamestnancov 3. V
rámci zostavenia účtovnej závierky bude jasne vyčíslený nárast tržieb ako aj nárast pridanej hodnoty. Po realizácii projektu
chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú súčasťou OP KaHR, t.j.: zvýšenie zamestnanosti zvýšenie výrobnej
kapacity zvýšenie produktivity práce zlepšenie kvality produkcie prostredníctvom rozšírenia a modernizácie výrobnej
základne využitie rozvoja domáceho rastového potenciálu. Za pomoci najnovších technológií sa budeme snažiť eliminovať
konkurenčnú výhodu kvality, ktorú voči niektorým výrobkom môžu v súčasnosti uplatniť jej konkurenti. Našou konkurenčnou
výhodou zostane aj po zohľadnení zvýšených výrobných nákladov cena. Firma sa zameria na nové odbytové sféry v
tuzemsku a rozšíri svoj odbyt aj smerom do zahraničia. Zo zvýšených tržieb plánujeme financovať ďalší technologický rozvoj
firmy. Cieľom pokračovania projektu po ukončení jeho financovania zo zdrojov štátnej pomoci a pomoci z fondov EÚ bude
naplnenie plánovaných parametrov stanovených v projekte zo všetkých hľadísk synteticky vyjadrených merateľných
indikátorov výsledku a dopadu. Aktivity budú zamerané na priebežné udržiavanie a zvyšovanie úrovne progresívnych
technologických postupov, vytvorenie pracovných miest, nové formy marketingu a propagácie a tým získavanie nových trhov
pre firmu. Strategický cieľ spoločnosti do roku 2014 je postavený tak, aby bol zabezpečený trvalý rozvoj spoločnosti.
Realizovanie predkladaného projektu je zásadným krokom k naplneniu strategického cieľa, na ktorý nadväzujú ďalšie.
Samotný projekt bude teda pokračovať: - Maximálnym využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod
spoločnosti a jej ďalší rozvoj. - Realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti.
Financovanie sa zabezpečí: - z vlastných zdrojov (rastúcich tržieb vygenerovaných realizáciou tohto projektu) resp. aj
získaním finančnej pomoci EÚ – podávaním ďalších projektov, nadväzujúcich a dopĺňajúcich tento projekt. Spoločnosť
uvažuje v nadväznosti na realizáciu projektu uchádzať sa o ďalšie finančné príspevky z ESF na vzdelávanie svojich budúcich
zamestnancov, a to nielen v oblasti priemyselnej výroby ale tak isto aj v oblasti administratívy pre lepšiu adaptabilitu
zamestnancov a taktiež zvýšenie ich kvalifikácie. Zároveň získaním inovatívnych technológií spoločnosť bude mať možnosť
vyrábať výrobky kvalitnejšie a podľa EU noriem a tým pádom šancu na získanie ISO noriem. V budúcnosti sa plánuje
rozšírenie výrobnej haly o ďalšie priestory. Ako dlhodobý cieľ si spoločnosť stanovila realizáciu rozšírenia výrobných
priestorov a zvýšenia výrobných kapacít nákupom nových inovatívnych technológii so zámerom ďalšieho zvýšenia obratu
firmy z vlastnej výroby a služieb do roku 2013 na 58 mil. Sk ročne.

Síce spoločnosť má len krátkodobú existenciu na trhu, ale jej postupný rast a rozvoj, vysoká výkonnosť a dostatočná vlastná
technologická sila, sú dôkazom, že žiadateľ má dostatočné technické aj organizačné skúsenosti práve v oblasti na ktorú sa
predkladaný projekt vzťahuje. Hlavná aktivita t.j. zakúpenie progresívnej technológie smerujú k splneniu krátkodobého cieľa,
t.j. rozšírenie výroby kovových a oceľovýchkontajnerov. Žiadateľ má zámer zmodernizovať spoločnosť progresívnou
technológiou. Tento zámer je potrebné vnímať z 2 pohľadov: 1. Krátkodobého – zakúpenie inovatívnych technológií a
začatie výroby 2. Dlhodobého – zvýšenie efektivity a produktivity práce v spoločnosti. Tieto pohľady sú v zámere
prepojené. Predkladaný projekt rieši krátkodobý cieľ t.j. rozšíriť, zefektívniť a skvalitniť vlastnú výrobu kovových a oceľových
kontajnerov pre odberateľov. V rámci predkladaného projektu sú: 1. Logické prepojenia medzi jednotlivými aktivitami Jednotlivé aktivity sú prepojené z časového hľadiska tak, aby sa postupne všetky aktivity zrealizovali a aby firma dosiahla
svoj krátkodobý cieľ. Časový harmonogram je zvolený tak, aby bol priebeh prác čo najefektívnejší. • Zakúpenie
progresívnych technológii (8 mesiacov) Táto aktivita je základná pre realizáciu celého projektu a ide v nej o proces dodania,
osadenia, montáže a uvedenia do prevádzky technologických strojov a zariadení na výrobu oceľových a kovových
kontajnerov, ktorá bude prebiehať v súlade s budúcou OVS a v zmysle Kúpnej zmluvy. Pred podaním danej žiadosti
spoločnosť vykonala prieskum trhu, na základe ktorej bol zostavený rozpočet. Ide o nasledovné technológie: Mostový
žeriav – nosnosť 5 t + žeriavová dráha - dĺžka 70 m Mostový žeriav – nosnosť 10 t + žeriavová dráha - dĺžka 70 m
Technologické zariadenie pre povrchovú úpravu Hydraulické nožnice do 2500/6,3 mm Strihačka a ohýbačka profilovej
ocele Na hlavnú aktivitu nadväzujú ďalšie nasledovné podporné aktivity: a) Zaškolenie zamestnancov na prácu na
inovatívnych technológiách a začať na nich výrobu – daná aktivita je bližšie popísaná v časti B žiadosti b) Informovanie
zákazníkov o nových aktivitách v spoločnosti c) Zabezpečenie zákazky na využitie voľných výrobných kapacít v ďalších
rokoch. Počas realizácie projektu a spomínanej aktivity bude prebiehať kontinuálne zoznamovanie sa a zaškolovanie
pracovníkov spoločnosti s ovládaním a funkcionalitou zakúpených technológií tak, aby v čo najskoršom časovom horizonte
mohla výroba na týchto technológiách fungovať na 100% pri maximálnej efektívnosti. Pri dosiahnutí tohto stavu sa spoločnosť
dostane do fázy plnohodnotného využívania výsledkov realizácie projektu a jeho dosiahnutie sa očakáva najneskôr do 3
mesiacov od ukončenia fázy zakúpenia progresívnych technológií. Počas celého spomínaného procesu bude prebiehať
uskutočnenie reklamnej kampane a dostatočnej informovanosti o nových aktivitách spoločnosti pre existujúcich klientov,
potenciálnych klientov s ktorými už je spoločnosť v kontakte, ako aj s úplne novými potenciálnymi klientmi. Táto aktivita bude
prebiehať tak na regionálnej a národnej úrovni, ako aj na medzinárodnej úrovni najmä prostredníctvom účasti spoločnosti na
rôznych odborných výstavách a konferenciách. 2. Logické väzby v dosiahnutí cieľa K úspešnej realizácii cieľa je potrebné :
Zakúpiť a doviezť stroje a zariadenia vybraté podľa potrieb spoločnosti na dosiahnutie konkurencieschopnosti – dovoz
technológie, následné osadenie a montáž, uvedenie do prevádzky Na danú hlavnú aktivitu nadväzujú ďalšie nasledovné
aktivity: d) Zaškolenie zamestnancov na prácu na inovatívnych technológiách a začať na nich výrobu (detailnejšie
charakterizované v časti B danej žiadosti) e) Informovanie zákazníkov o nových aktivitách v spoločnosti. f) Zabezpečenie
zákazky na využitie voľných výrobných kapacít v ďalších rokoch. Všetky uvedené aktivity sú navrhnuté a previazané tak, aby
sa krátkodobý cieľ naplnil pretože: aktivity smerujúce k zrealizovaniu navrhnutého projektu splnia cieľ, nakoľko sa rozšíri
výroba oceľových a kovových kontajnerov, zvýši sa zamestnanosť, zabezpečí sa rast obratu vo firme a konkurencieshopnosť
a zvýši sa pridaná hodnota. Plánované aktivity sú uskutočniteľné z nasledovných dôvodov (organizačné, finančné a
personálne zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít projektu): 1. Prieskum trhu ohľadne možných dodávateľov
potrebných technológií a tým aj určenie predbežnej ceny. Výberové konanie na stroje a zariadenia bude vykonané po
schválení projektu a s výhercom OVS bude podpísaná Kúpna zmluva. 2. Časový plán na realizáciu aktivít projektu je
primeraný 3. Aktivity sa zrealizujú vo fungujúcej spoločnosti s dostatočnými technickými skúsenosťami 4. Je zabezpečené
spolufinancovanie v prípade úspešnosti projektu a získania NFP. Umiestnenie navrhovanej výroby je vhodné a účelné
pretože sa: - realizuje v prenajatých výrobných priestoroch - realizuje v priestoroch vhodných na inštaláciu novej technológie
- uskutočňuje sa v zabehnutej a prosperujúcej firme - uskutočňuje sa vo firme so skúsenosťami v danom odvetví - realizuje
sa v regióne s vysokým stupňom diverzifikácie priemyselnej výroby a s kvalifikovanou pracovnou silou. Projekt bude
spoločnosť realizovať systémom projektového manažingu a riadenia. Za celkové zabezpečenie realizácie projektu bude
zodpovedať projektový tím. Celkové riadenie aktivít projektu bude prebiehať nasledovne: Komplexná koordinácia a
zabezpečenie projektu Zabezpečenie vypisovania tendrov pre obstarávanie kompletného dodania, osadenia, montáže a
uvedenia do prevádzky technologických strojov a zariadení na výrobu oceľových a kovových kontajnerov Zabezpečenie
publicity a informovanosti projektu Hodnotenie a monitorovanie projektu Kontrola správnosti účtovania a prekladanie
žiadostí o platbu/resp. žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby

Vplyv pomoci na realizáciu projektu formou získania nenávratného finančného príspevku je zásadný a to z dôvodu:
Spoločnosť METAL CONTAINER a.s. je rozvíjajúcou sa spoločnosťou, ktorej majitelia investovali nemalé finančné
prostriedky na nákup nehnuteľností, výrobných prostriedkov a do jej rozvoja a osobne sa zúčastňujú na jej riadení Zisk
spoločnosti nie je dostatočný na investičné akcie veľkého rozsahu. Celý projekt, bez NFP, by sa i za pomoci úveru,
realizoval v dlhšom časovom horizonte a jeho efekty by neboli tak významné. V prípade nezískania NFP a financovania
zámeru z vlastných, resp. bankových zdrojov by spoločnosť musela realizovať postupný nákup moderných technológií, čo by
spôsobilo zníženie plánovaných synergických efektov investície aj zníženie konkurencieschopnosti spoločnosti a záujmu
odberateľov, ako aj potenciálnych záujemcov o zákazky v tejto spoločnosti. Neinvestovaním do modernizácie spoločnosti by
sa: nezabezpečila výroba náročných komponentov vo vysokej kvalite a presnosti s vyššou pridanou hodnotou,
nezabezpečilo zvýšenie zamestnanosti, nezabezpečilo rozšírenie výroby, nezabezpečil rast obratu, nezabezpečili
cenovo primerané celky kontajnerov, nezabezpečila možnosť ďalšieho vzdelávania na inovatívne technológie súčasným a
novým pracovníkom pri zabezpečení rovnosti príležitostí. Nezrealizovanie predloženého projektu by mohlo spôsobiť:
odstúpenie od už zabezpečených zmlúv a tým aj zníženie výroby v spoločnosti, pozastavenie resp. len pomalý rozvoj
spoločnosti, nenaplnenie svojho krátkodobého a následne strategického cieľa, stratu dôvery zákazníkov. Spoločnosť je
sebestačná v príprave výrobnej dokumentácie – má k dispozícii vlastného konštruktéra a technológa výroby. Predkladaný
projekt svojimi aktivitami napĺňa základné ciele opatrenia: pretože podporuje krátkodobo existujúci podnik pretože sa
zmodernizuje stredný podnik, jeho výrobná a odbytová základňa a zavedie sa inovatívna a progresívna technológia zvýši
sa produktivita práce, pridaná hodnota a tržby v strednom podniku uľahčí sa strednému podniku uplatnenie v medzinárodnej
spolupráci podporí sa rozvoj kooperačných vzťahov medzi stredným podnikom vo väzbe na veľké podniky projekt sa
uskutoční v okrese s nezamestnanosťou 13,42%, tak sa podporí aj jeho rozvoj a zníži nezamestnanosť Realizácia projektu
prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu v kratšom, strednodobom i dlhšom časovom horizonte a to tým, že : •
dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti • zvýši sa HDP v regióne • podporí sa rozvoj stredného podniku, spokojnosť
odberateľov prác, rozširovanie výroby a následne zvyšovanie zamestnanosti • zabrzdí sa odliv kvalifikovanej sily z regiónu
Realizácia projektu je pre daný región jednoznačne vhodná z hľadiska disponibilnej kvalifikovanej pracovnej sily z dôvodu: •
projekt sa uskutoční v lokalite, kde je silná tradícia existencie remesiel, podnikania a priemyselnej výroby • v regióne pôsobí
SOU v, ktorého absolventi sú potenciálnou kvalifikovanou pracovnou silou Dôkazom, že sa projekt bude realizovať v
prostredí, v ktorom majú pracovníci dostatočné technické skúsenosti je postupný rast a bezproblémový chod spoločnosti a
priaznivé hospodárske výsledky. Kvality manažmentu sú v ich manažérskych, odborných a praktických skúsenostiach a
ostatných zamestnancov v ich technickej a odbornej pripravenosti. Aj v minulosti sme realizovali podobné investičné projekty
z vlastných zdrojov. Jednalo sa o vyšpecifikovanie a nákup ohraňovacich lisov a zváracích zdrojov. V roku 2007 sme zakúpili
použitý lis typ WEINBRENNER AP 3600/150 po generálke a v roku 2008 úplne nový hydraulický ohraňovací CNC lis SVB
BENDER CNC AP 3100-160. Aby sme zvýšili efektívnosť a návratnosť investícií zakúpili sme nový typ zváracích zdrojov SYMIG-300 s modulárnou koncepciou kde očakávame minimálne navýšenie investičných nákladov pri prechode na vyšší model.
Pri zmene výrobného programu tak máme záruku minimálnych nákladov pri potrebe výkonnejších zdrojov.

Realizácia projektu zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti a ponúkne produkt, ktorý bude mať jednoznačné pozitívny
dopad na cieľové skupiny a to na: A. samotnú spoločnosť METAL CONTAINER a.s.: - sa stane konkurencieschopnejšou získa nové inovatívne a moderné technológie - dosiahne vyšší zisk a tým vyprodukuje vyššiu pridanú hodnotu - dosiahne
vyššiu efektivitu výroby B) Zamestnanci žiadateľa – vďaka realizácii projektu sa vytvoria nové pracovné miesta, prispejeme k
zníženiu nezamestnanosti a zamestnanci budú vyškolení na obsluhovanie inovatívnych technológií, uľahčí sa práca vďaka
modernej progresívnej technológie, ktorá sa obsluhuje prostredníctvom počítačov sa zároveň tým bude mať projekt vplyv aj na
informačnú spoločnosť. Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z hľadiska: Finančného – je reálny predpoklad, že
spoločnosť bude mať po ukončení realizácie projektu vyšší obrat a tým aj zisk (Zmluvy o budúcom odbere), čo je zárukou
ďalšieho rozvoja spoločnosti METAL CONTAINER a.s. Spoločnosť sa bude v rámci možností aj v budúcnosti snažiť získať
zdroje z fondov EÚ, či už na investičné, alebo neinvestičné (vzdelávacie) projekty. Technologického - pri výbere strojov a
zariadení sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo svojej oblasti tak, aby
ich životnosť bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá. Inštitucionálneho – spoločnosť METAL CONTAINER
a.s. je rozvíjajúca sa firma a je predpoklad, že realizáciou predkladaného projektu sa vytvoria podmienky pre jej ďalší rozvoj a
na uskutočnenie aj ostatných špecifických cieľov. Tým sa zabezpečí jej dlhodobý rast a prospech pre región. Personálneho –
silné stránky firmy zahŕňajú manažment a skúsených pracovníkov. Firma musí stavať svoj úspech práve na svojich
zamestnancoch. Zakladatelia a zamestnanci firmy majú vhodné skúsenosti a znalosti v danom odbore. Kvôli ešte väčšiemu
zainteresovaniu zamestnancov na rozvoji firmy im ponúkneme bonusové balíčky, ako je napríklad príplatok za realizovaný
obrat, získanie nových zákazníkov a pod. Dôležitou otázkou je osobný a profesionálny rozvoj zamestnancov. Vzhľadom na
uvedené spoločnosť predpokladá, že bude schopná dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť nastavených výstupov a výsledkov
projektu. Tento zámer môže byť čiastočne ohrozený nepredvídateľnými alebo neovplyvniteľnými okolnosťami, na ktoré sa
však z hľadiska zodpovednosti a na základe skúseností snažíme byť čo najlepšie pripravení. Takýmito okolnosťami môžu byť
napr.: politická situácia, zmena legislatívy, zavedenie EURA, strata odberateľov a pod. Riziká sa môžu vyskytnúť v rôznych
oblastiach, ako napríklad komerčná oblasť (riziko trhu, riziko nezaplatenia, tovarové riziko, dopravné riziko), politická oblasť,
osobitná právna oblasť alebo oblasť kurzových rizík (kurzové riziko, právne riziko, riziká prírodných a technických katastrof).
Otázky riadenia rizika priamo ovplyvňujú operácie firmy. To, ako budú riešené hrozby v značnej miere ovplyvní úspešnosť
firmy na trhu. Základným rizikom ohrozujúcim zámer firmy je nedosiahnutie plánovanej výšky tržieb. VIĎ. bližšie Opis projektu
časť 3.
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Východné Slovensko, vrátane Prešovského kraja, patrí v rámci SR a EÚ medzi najzaostalejšie regióny s vysokou mierou
nezamestnanosti, nízkou tvorbou HDP/obyv. a pridanej hodnoty výrob. činností. Ťažiskovým faktorom socioekon. rozvoja
regiónu je najmä stabilita a rozvoj malého a stred. podnikania, ktoré vytvára potrebnú diverzitu ekon. činností a prac.
príležitostí v regióne. Spoločnosť INDOOR SYSTEMS, s.r.o. vznikla dňa 13.07.2007 a jej hlavným predmetom činnosti je
stolárska výroba (výroba nábytku na mieru, atypického nábytku, spracovanie porezov a posuvných dverí na vstav. skrine).
Sídlo a prevádzka firmy je v obci Petrovany, okres Prešov. Spoločnosť disponuje jasným podnikateľským zámerom a od
začiatku svojho podnikania uskutočnila analýzu trhu, definovala svoju marketingovú stratégiu, obstarala špec. komunikačný
softvér, vytvorila databázu zákazníkov a pilotne spustila výrobu na prenajatých technolog. zariadeniach.

Strategickým zámerom firmy je spustenie inovatívnej stolárskej výroby, ktorá bude v súlade so súčas. trendmi zameraná na
produkciu širokej škály výrobkov na mieru podľa požiadaviek a potrieb zákazníka a tiež zabezpečenie komplex. ponuky
služieb. Snahou firmy je produkovať kvalitné výrobky a služby s vysokou pridanou hodnotou pri zachovaní vysokej úrovne
flexibility výroby. Realizácia projektu umožní firme rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt zákazníkov.
Spoločnosť si tak rozšíri odbyt. možnosti, upevní trh. pozíciu, zvýši predaj produkcie a služieb, dosiahne nárast tržieb a
pridanej hodnoty. Projekt prispeje aj k význ. nárastu zamestnanosti vo firme. Hlavnou cieľovou skupinou odberateľov
produkcie firmy sú MSP prioritne v regióne Vých. Slovenska. Ambície firmy smerujú najmä do rozširovanie siete odberateľov
v SR a ČR, zvyšovania výroby a predaja produkcie, rozšir. výrob. sortimentu a ponuky dopl. služieb.

Aktivity projektu pozostávajú zo zakúpenia 3-och druhov špec. technolog. zariadení pre stolársku výrobu: A1/ HOLZ-HER
CNC obrábacie centrum PRO-MASTER 7023K+CAMPUS–Ovládací program pre CNC obrábacie centrá A2/ HOLZ-HER
Nárezová píla 6110 Typ CUT70 A3/ Olepovačka hrán 1317-2 SPRINT Technol. zariadenia budú slúžiť na produkciu
výrobkov na mieru v 1 smennej prevádzke vo výrob. priestoroch firmy v obci Petrovany. Ide o moderné technológie, ktoré sa
vyznačujú vysokou presnosťou a kvalitou produkcie a umožňujú jej variabilnosť. Prínosom je tiež lepšia manipulácia s
veľkoploš. materiálom a minim. odpadov a nepodarkov výroby. Dodávku a inštaláciu zariadení zabezpečí dodávateľ vybraný
na základe OVS. Aktivity sa budú realizovať súčasne v priebehu 3-och mesiacov od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
Riadenie a publicita projektu bude v rukách skúseného projekt. tímu, ktorý pozostáva zo zamestnanca firmy a 2-och externých
odborníkov. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti.

Uvedený zámer a ciele projektu vychádzajú z analýzy trhu, konkurencie, dopytu cieľových skupín a potreby vykryť medzeru
na trhu, keďže v regióne neexistuje stolárska výroba špecificky zameraná na výrobu rozmanitej škály produktov na mieru
vrátane ďalších doplnk. služieb. Cieľovou skupinou odberateľov sú najmä MSP, ktoré podnikajú v oblasti stolárskej výroby,
výroby nábytku a pod. a pre ktoré je výroba atypických produktov nevýhodná z dôvodu nízkej rentability, vysokých prevádz. a
materiál. nákladov a ktoré sú kvôli nízkej flexibilite výroby málo konkurencieschopné v tejto oblasti. Cieľovým trhom je najmä
región Východ. Slovenska, firma sa však plánuje etablovať aj na Strednom a Západnom Slovensku a v ČR. V r.2008
spoločnosť pilotne spustila výrobný proces na zapožičaných technol. zariadeniach. Pilotné odskúšanie prevádzky bolo
úspešné a umožňuje tak úplné spustenie procesu výroby v r.2009. Pre tento účel však firma potrebuje investovať značné
finančné prostriedky do kúpy vlastných špeciálnych technol. zariadení. Bez NFP z ERDF a ŠR by bol projekt realizovateľný
až v dlhod. časovom horizonte, čo by však malo výrazne negatívny dopad na hospodárenie a konkurencieschopnosť firmy.

Udržateľnosť výroby a odbytu produkcie je už v súčasnosti garantovaná zmluvnými odberateľmi a vysokým dopytom na trhu.
Firma od začiatku svojho podnikania dôsledne analyzovala trh a stanovila účelnú marketingovú stratégiu. Spoločnosť má
vytvorenú databázu 293 potenciálnych zákazníkov v rámci SR a ČR s ktorými postupne rozbieha jednania o spolupráci. V
súčasnosti má 20 zmluvných odberateľov pre r.2009 a otvorené jednania s cca 98 potenciálnymi odberateľmi. Z ekon.
hľadiska bude mať projekt vplyv najmä na rast výnosov z nárastu objemu výroby a predaja. Súčasne dôjde k úsporám pri
výrobe, keďže firma zníži závislosť na dodávateľoch a bude vyrábať produkty vo vlastnej réžii na vlastných technol.
zariadeniach. Udržateľnosť prac. miest úzko súvisí s udržateľnosťou výroby a stáleho odbytu. Stratégia eliminácie interných a
externých rizík je súčasťou Opisu projektu.
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Žilinský kraj patrí k stredne výkonným regiónom SR. Miesto realizácie projektu sa nachádza v okrese Dolný Kubín, pre ktorý
je charakteristický hutnícky, strojársky a rozvíjajúci sa drevospracujúci priemysel, nakoľko okolité hornaté prostredie poskytuje
surovinovú základňu v dostatočnom objeme. Žiadateľ je začínajúcim podnikateľom, podniká od januára 2008. Plánuje sa
venovať hlavne opracovaniu drevnej hmoty a výrobe komponentov z dreva, ktoré začal nakupovať od okolitých píl. Vzhľadom
ku skutočnosti, že žiadateľ sa venuje podnikaniu relatívne krátku dobu, firma nedisponuje hmotným investičným majetkom ani
personálnym vybavením. Realizáciou projektu žiadateľ zabezpečí rozšírenie výroby, rentability a produktivity, zlepší pozíciu
na trhu o. i. cenovými reláciami a dodržiavaním termínov dodania produktov a zároveň poníži výdavky v rámci prevádzkovej
réžie úsporou nakupovaných služieb.

Obstaranie inovatívnej technológie umožní žiadateľovi znížiť závislosť na nakupovaných službách a zefektívniť výrobný
proces zvýšením automatizácie pri maximálnej výťažnosti a zhodnotení drevnej hmoty v kvalitnom sortimente, čo zabezpečí
žiadateľovi stály odbyt na trhoch. Výbava píly umožní zvýšiť smenový výkon, objem a variabilitu produkcie. Modernizácia
prevádzky spočívajúca v zvýšení efektívnosti výroby a znížení ekologických dopadov a energetickej náročnosti v
previazanosti s novými pracovnými miestami zabezpečí vyššiu pridanú hodnotu (PH), efektivitu a konkurencieschopnosť
začínajúceho podnikateľa, čo je v súlade s cieľmi NSRR a OP. Previazanosť spočíva v dodávaní výstupov pre stavebné
firmy. V snahe maximálnej efektivity a produktivity práce žiadateľ plánuje diverzifikovať do výroby nábytku, čím eliminuje
závislosť od odberateľov a výrobou finálnych výrobkov zvýši príjmy a PH firmy.

Zámerom začínajúceho podnikateľa je zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ tak, aby výroba
vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality. Na splnenie cieľov sú však z jeho strany potrebné určité opatrenia
Organizačné zabezpečenie: projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, pričom kontrolu a manažment bude a hlavne investície, práve preto tento projekt a jeho realizáciu považuje subjekt za nevyhnutný z hľadiska rýchlosti
zabezpečovať žiadateľ, ktorý je zároveň majiteľom a manažérom podniku. Technické zabezpečenie: technológia a hmotný napredovania firmy. Vhodnosť realizácie projektu je opodstatnená a subjekt ju zdôvodňuje lokalizáciou (dostatočná
surovinová základňa dreva), trhovým vývojom (rozvoj stavebnej výroby, zvýšený dopyt po rezive) a skúsenosťami, na základe
uhlovej píly na porez 12 m guľatiny – píla vybavená riadiacou jednotkou a hydraulikou Obstaranie notebooku – s ktorých chce na báze špičkovej technológie produkovať kvalitný a cenovo prístupný sortiment, ktorým by bol na trhu
pamäťou 2 GB a pevným diskom 320 GB Realizácia investície je plánovaná na druhú polovicu roku 2009 v súlade s konkurencieschopný a zároveň by nebol závislý na nakupovaných službách. Nerealizovaním projektu by bol nútený znížiť
definíciou oprávnených výdavkov z hľadiska časovej opodstatnenosti, t.j. pôjde o výdavky vynaložené počas realizácie objem, zmeniť obsah a predĺžiť časový horizont investícií, čo by sa negatívne odrazilo na efektivite jeho podnikania.
projektu po podpise zmluvy o poskytnutí NFP.
Obstaranie investície prinesie synergický efekt v podobe vytvorenia nových pracovných miest. Realizácia projektu
zabezpečí začínajúcemu podnikateľovi zvýšenie konkurencieschopnosti voči veľkým firmám a v dlhodobom horizonte jej
umožní trvalo udržateľný rozvoj.

Cieľom podnikania žiadateľa je vybudovať prosperujúcu firmu na báze tzv. bezodpadového hospodárstva. Investícia má
pomerne krátkodobú návratnosť a bude ďalej vo výrobe využívaná. Na báze úspor v prevádzkovej réžii, hlavne úspore
energií, nakupovaných služieb (porez dreva) a úspore materiálových nákladov (zníženie množstva odpadu pri zvýšení
výťažnosti) bude žiadateľ voľné finančné prostriedky reinvestovať do obstarania ďalších investícií. Disponovanie vlastným
investičným kapitálom zníži jeho úverovú zaťaženosť, a tým sa odstránia niektoré ohrozenia uvedené vo SWOT analýze.
Žiadateľ plánuje vybudovať i výrobné priestory spĺňajúce dané parametre z hľadiska prevádzkového i environmentálneho.
Rozšírením predmetu podnikania na výrobu stavebnostolársku, tesársku a výrobu nábytku rozloží riziko podnikania a keďže
ide o malý podnik, bude schopný flexibilne sa prispôsobiť podmienkam trhu.
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Banskobystrický kraj je jedným z najzaostalejších regiónov SR. V regióne je len veľmi malý počet podnikov v oblasti
informačných a komunikačných technológií. Podnikateľské subjekty dosahujú nízku mieru pridanej hodnoty výroby. Veľká
časť mladých kvalifikovaných ľudí odchádza pracovať do zahraničia alebo do Bratislavy. Žiadateľ je začínajúcim
podnikateľom, ktorý pôsobí v oblasti počítačového programovania. Disponuje odbornými kapacitami pre výraznejší prienik a
etablovanie sa na trhu, chýba k tomu však potrebné technické vybavenie. Žiadateľ sa zameriava najmä na programovanie
využívajúce interaktívne grafické prvky, kde existuje ešte výrazný trhový priestor v porovnaní s trhovým podielom podobných
činností vo vyspelých krajinách.

Realizácia projektu posilní konkurencieschopnosť firmy a umožní jej získať potrebné technologické vybavenie, ktoré je
základným predpokladom pre dosiahnutie stanovených merateľných ukazovateľov. Tieto technológie umožnia firme realizáciu
rozpracovaných zákaziek do klientov, ktoré momentálne nedokáže časovo zvládnuť Firma disponuje schopnosťami
naprogramovať požiadavky klientov, chýbajú jej však kapacity na to, aby to urobila kvalitne a požadovanom čase.
Momentálny objem rozpracovaných budúcich zákaziek vytvára dostatočné predpoklady, aby indikátory boli naplnené, pokiaľ
nedôjde k veľmi výraznej zmene podnikateľského prostredia. Nakúpené technológie výrazne skrátia čas potrebný pre
programovanie a výrobu požadovaných výstupov. Spolupráca s podnikateľským inkubátorom a rozpracované spoločné
projekty tiež otvárajú viaceré možnosti budúceho rozvoja.

V projekte bude realizované dve základné aktivity – tvorba a výroba nových produktov. V rámci týchto aktivít budú zakúpené
technológie, ktoré firme umožnia zabezpečiť programátorské výstupy ako aj prevedenie do CD/DVD nosičov. Celý projekt
bude trvať 8 mesiacov, počas ktorých sa zakúpia dané zariadenia a následne uvedú do reálnej prevádzky. Zariadenia budú
obstarané na základe obchodnej verejnej súťaže. Realizácia projektu bude personálne aj odborne zastrešená konateľom
firmy, ktorý má značné skúsenosti vo všetkých potrebných oblastiach.

Realizácia projektu prispeje k výraznému zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. Programovanie na profesionálnej
úrovni, najmä v oblasti grafiky vyžaduje vysoké investície do technológie, ktoré ako začínajúci podnikateľ nemá možnosť
získať žiadnou inou formou. Realizácia tohto projektu umožní firme preklenúť neisté štádium prvých rokov fungovania, kde by
nedisponovala dostatočnými výstupmi pre získanie bankového úveru na nákup technológie. Firma (najmä jej konateľ)
disponuje skúsenosťami s realizáciou podobných projektov, či už v oblasti tvorby programov alebo v oblasti realizácie
projektov, keď sa podieľal na viac ako 10 dlhodobejších projektoch v posledných 5 rokoch. Projekt zároveň prinesie výrazný
prínos aj pre samotný región, ktorý nie je schopný vytvárať dostatok príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu a disponuje
najväčšou mierou nezamestnanosti zo všetkých krajov SR.

Firma disponuje kvalitným odborným vedením zo skúsenosťami v predmetnej oblasti podnikania. Chýba jej však potrebná
technológia pre realizáciu zámerov podnikateľského plánu. Jej zakúpením sa splnia všetky potrebné predpoklady pre udržanie
konkurencieschopnosti firmy. Spoločnosť má v súčasnosti rozpracovaných viacero projektov v oblasti programovania, ktoré
môžu garantovať jej fungovanie počas nasledujúcich rokov a udržanie zamestnanosti na úrovni po skončení projektu.
Vytvorené pracovné miesta prispejú k ešte väčšej marketingovej aktivite ako aj širšiemu záberu v tvorbe programov, čo by
malo prispieť k stabilite spoločnosti. Je predpoklad, že Slovenská republika sa bude približovať k vyspelým štátom, ktoré
využívajú užívateľské programy tvorené našou spoločnosťou v oveľa väčšej miere ako na Slovensku a teda že tento trhový
segment sa bude zväčšovať.
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Žiadateľ o poskytnutie NFP je spoločnosťou so zápisom do Obchodného registra zo dňa16.11.2007 a má ročnú
podnikateľskú históriu. Za toto obdobie zriadil vlastnú prevádzku na výrobu nábytku v obci Kátov o ploche 391 m2 a
skladovacie priestory cca 600 m2. Má staršie výrobné nábytkárske stroje, osobný a nákladný automobil a prenajíma
zariadenú kanceláriu v Skalici na ploche 45,6 m2, vybavenú vysokovýkonnou IKT pre nábytkové dizajnérske aktivity.
Podrobný popis je uvedený v priloženom Podnikateľskom pláne. Spoločníci FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. si získali
klientelu a obchodné zastúpenie medzinárodnej spoločnosti pre výrobu nábytku. Spoločnosť sa plne potvrdila ako
životaschopná s nespochybniteľnou perspektívou rastu podmienenou zásadnými technologickými zmenami a inováciami
výroby.

Po ukončení realizácie projektu budú pre žiadateľa k dispozícii tieto vysokovýkonné nábytkárske stroje, ktoré umožnia zvýšiť
objem tržieb z vlastnej výroby v roku 2009 zo sumy 4,0 mil. SKK na 11,0 mil SKK v roku 2013, čo predstavuje takmer
3násobný nárast vlastných výkonom. Budú to tieto stroje: 1. Formátovacia píla s naklopením pílového kotúča s predrezom s
guličkovým vedením v predtvarovaných lištách s presnosťou 0,05 mm, jednostranná. 2. Automatická olepovačka hrán s
nanášaním granulovaného lepidla. 3. Jednoetážový, teplý lis + príslušenstvo. 4. Egalizačná brúska + príslušenstvo. Po
realizácii projektu budú taktiež vytvorené predpoklady pre ďalší rozvoj aktivít žiadateľa a výrazne sa posilní jeho
konkurencieschopnosť. Vďaka komplexnosti projektu bude vytvorené kvalitné a stabilné personálne zázemie dizajnérskych a
výrobných aktivít žiadateľa.

Projekt bude realizovaný v troch aktivitách, pričom v časti A projektu bude realizovaná aktivita č. 1: Hmotné investície: nákup
technológií, strojov, prístrojov určených pre priemyselnú výrobu. Aktivita bude realizovaná v prvých troch mesiacoch
realizácie projektu. Na základe OVS realizovanej pred podaním ŽoNFP bol žiadateľom vybraný dodávateľ a podpísaná
Zmluva o budúcej zmluve, čo umožní pomerne rýchlu realizáciu technologického transferu a aktívneho využitia doby projektu
k implementácii zmien výrobného procesu a naplnenia komplexnosti projektu výberom, školením a formovaním nových
zamestnancov žiadateľa. Nové výrobné stroje budú inštalované vo výrobných priestoroch prevádzky v Kátove, ktoré sú už v
čase predkladania projektu k tomuto pripravené a nevyžadujú si žiadne osobitné stavebné úpravy. Pozri priložená
fotodokumentácia v Podnikateľskom pláne. Ročná prevádzka nových výrobných technológií umožní odstrániť nedostatky a
zabezpečiť pomerne rýchly a efektívny rast konkurencieschopnosti žiadateľa na plnenie indikátorov rastu tržieb a pridanej
hodnoty.

Projekt bezprostredne reaguje na identifikovanú a pre ďalší rozvoj konkurencieschopnosti žiadateľa definovanú potrebu
inovácií a technologických transferov v procese výroby hlavného produktu, ktorým sú kuchynský a kancelársky nábytok.
Realizácia projektu bude mať dopad na posilnenie pozícií žiadateľa v oblasti výroby nábytku úrovni regionálneho a
celoslovenskej pôsobenia. Žiadateľ doterajším krátkym pôsobením v oblasti výroby nábytku plne potvrdil schopnosti
realizovať a rozvíjať náročné programy technologických transferov a inovácií výrobného procesu. Konateľ spoločnosti pre
danú oblasť činností spĺňa všetky nevyhnutné kvalifikačné predpoklady ako absolvent katedry dizajnu nábytku a drevárskych
výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene. Vhodnosť a časovú primeranosť projektu podčiarkuje aj rastúci dopyt po
nábytkárskych výrobkoch vytváraných „na mieru“ pre osobitný segment zákazníkov z radov úspešných podnikateľov z nových
firiem alebo firiem so zahraničným zastúpením. V tomto segmente výrazne prevláda dopyt nad ponukou v spojitosti so stále
pretrvávajúcim nebývalým rozvojom stavebnej výroby(aj keď v čase predkladania projektu čiastočne oslabenom svetovou
finančnou krízou).

Projekt svojou komplexnosťou technologického transferu a výrazným personálnym rastom vytvára perspektívy dlhodobej
udržateľnosti. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že žiadateľ má výrazné priestorové rezervy rastu výroby, dopyt po výrobkoch
žiadateľa prevláda nad ponukou a projekt sa realizuje na pohraničí s Českou republikou a Rakúskom, kde je perspektíva
umiestnenia časti výroby s vysokou pridanou hodnotou. Miesto prevádzky Kátov je ľahko dostupné z diaľnice Bratislava-Praha
a taktiež je v blízkosti železničná stanica. Pre odbyt výrobkov pre individuálnu výrobu je k dispozícii široká sieť obchodných
domov a spoločností. Priemerný príjem na obyvateľa v mieste realizácie projektu sa pohybuje výrazne nad celoslovenský
priemer, čo dáva predpoklad rastúcej klientely.
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V súčasnosti má firma 9 zamestnancov a má prevádzku v obci Rapovce, v regióne s vysokou nezamestnanosťou.
Spoločnosť rozvinula svoje obchodné aktivity v oblasti drevostavieb aj mimo územia SR a zamerala svoju činnosť na
projektovanie nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb. V r. 2008 firma kompletne zastrešila realizáciu stavieb počnúc
marketingovými aktivitami, vypracovaním projektovej dokumentácie, nákupom materiálu a potrebných komponentov od
vybraných subdodávateľov, financovaním montáže, návrhom a realizáciou interiérových úprav až po prevzatie garancie voči
zákazníkom. Príležitosť pre realizáciu projektu je v dlhodobo rastúcom trende v počte novopostavených nízkoenergetických
drevostavieb a ich vysoký potenciál v porovnaní s blízkymi krajinami západnej Európy.

Zakúpením technického vybavenia sa dlhodobo zvýši konkurencieschopnosť ForDom-u na trhu, čo sa prejaví vyššou
kvalitou produkcie, zvýšením produktivity práce na zamestnanca, širšou ponukou na trhu stavebno, nárastom tržieb
spoločnosti cca o 27,980 mil. Sk a vytvorením priamo 4 nových pracovných miest a nepriamo ďalších. Realizáciou uvedeného
projektu sa dosiahne zefektívnenie uskutočňovania nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb a to nákupom linky na
výrobu sendvičových panelov čo spôsobí zlepšenie produktivity výrobkov(drevostavieb), znížime náklady - čo sa odzrkadlí v
znížení cien drevostavieb, skrátime dodaciu lehotu pre zákazníkov, vytvoríme nové pracovné miesta. Nákupom obslužného
manipulátora sa dosiahne zníženie strát vo výrobe – spôsobeného prestojmi a pod., zrýchleniu výrobného cyklu, zvýšeniu
praktických zručností zamestnancov. Na základe uvedených skutočností firma môže preniknúť na nové trhy, prispôsobiť sa
požiadavkám trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť.

Projekt musí firma začať uskutočnením verejnej obchodnej súťaže, keďže ju neurobila pred podaním žiadosti a na základe
vyhodnotenia súťaže vybrať dodávateľa technológií na výrobu celostenových sendvičových panelov ako aj obslužného
manipulátora. Predpoklad apríl 2009, podpísať kúpne zmluvy z dodávateľom máj 2009, dodanie a montáž zariadení
september – október 2009, skúšobná prevádzka a garančné skúšky október – november 2009. Spoločnosť plánuje zamestnať
4 zamestnancov k výrobnej linke celostenových sendvičových panelov. Zodpovedný za riadenie a realizáciu projektu je
zamestnanec Ing. Igor Kuzma s pracovným zaradením manažér obchodu a marketingu. Schopnosť realizovať cieľ projektu a
napĺňať stratégiu je garantovaná skúsenosťami zástupcov spoločnosti v oblasti investícií v drevospracujúcom priemysle a
znalosťami trhu s nízkoenergetickými drevostavbami, s biomasou a štiepkou.

Podnikateľský plán spoločnosti je finančne náročný a keďže firma vznikla na začiatku r. 2006, nemá vygenerované
dostatočné zdroje na zavedenie novej výrobnej linky panelov. Realizáciou tohto projektu sa jej umožní zvýšiť stupeň
predprípravy, keďže spol. začala pociťovať nedostatok existujúcich výrobných kapacít u svojich doterajších dodávateľov
konštrukčných komponentov – celostenových sendvičových panelov a chce skrátiť dodaciu lehotu pre svojich zákazníkov.
Firma má záujem na základe svojich zmluvných zákaziek prevziať na seba riadenie výrobných nákladov spomenutých
panelov aj finančne podstatného nákladu budúcich stavieb. Bez žiadanej podpory prostredníctvom NFP firma bude veľmi
ťažko generovať potrebnú investíciu. Spoločnosť sa venuje 3 najhlavnejším činnostiam: navrhovaniu, projektovaniu a
dodávke nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb, výrobe drevnej biomasy a prevádzkovaniu distribučného skladu
drevených lepených nosníkov a stavebného dreva. V manažmente a vo výrobe má dostatok zručných a kvalifikovaných
pracovníkov, schopných zvládnuť aj zložitejšiu technológiu. Poskytnutie finančnej pomoci sa prejavia vo firme vo veľmi
krátkom časovom horizonte po získaní potrebných zručností vedenia a výkonných pracovníkov

Na základe výsledkov doterajšieho fungovania a rozpočtu očakávaných výnos je firma schopná vygenerovať finančné zdroje
na prefinancovanie projektu a jeho spolufinancovanie vrátane zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov.
Realizáciou projektu sa umožní nielen udržanie vytvorených pracovných miest, ale aj ich rozšírenie v počte 4 nových
pracovných miest a firma si zabezpečí pokračovanie a rozvíjanie svojich aktivít do budúcnosti. Spoločnosť ForDom s.r.o. má
dohodnuté zmluvné výkony okrem súkromných osôb aj s developerskou spoločnosťou ABC IMMC Real spol. s.r.o., pre ktorú
je výhradným dodávateľom na výstavbu bytových domov pri Voderadoch, preto v maximálnej miere využije zriadenú linku na
výrobu celostenových sendvičových panelov. Realizáciou tohto projektu si spoločnosť ForDom s.r.o. zabezpečí pokračovanie
a rozvíjanie svojich aktivít do budúcnosti.
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PEMANG - VT, s.r.o. pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou (cca 15%), nízkou priemernou mzdou, odchodom
kvalifikovanej pracovnej sily a nízkym podielom investícií. Od svojho vzniku (2007) firma zvládla nábeh v poskytovaní služieb
motoristom v oblasti diagnostických služieb. V danom období sa firma dostala do povedomia zákazníckej verejnosti,
maloodberateľov a firiem. Daná oblasť služieb je v regióne nedostatočne pokrytá, čo vytvára priestor pre rozvoj podnikania s
dôrazom na rast a kvalitu v oblasti diagnostických služieb, ako aj potrebu pre investovanie do technologickej výbavy a
vytvárania nových pracovných miest. V prípade nezvládnutia tohto procesu hrozí 1/ strata budúcich zákaziek z dôvodu
neschopnosť kapacitne a kvalitatívne uspokojiť rastúce požiadavky odberateľov 2/ hrozba poklesu kvality služieb z dôvodov
vyčerpania kapacitných rezerv súčasných technologických možností.

Realizáciou projektu sa zabezpečí: a/ Nákup technologických zariadení pre vysokokvalitné poskytovanie služieb v oblasti
diagnostických služieb, b/ Tvorba pracovných miest pre obsluhu novonadobudnutých technologických zariadení pre
vysokokvalitné poskytovanie služieb v oblasti diagnostických služieb, c/ Celkové zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb
a transfer inovácií v oblasti diagnostických služieb v rámci regiónu. Z kapacitného hľadiska sa vytvorené kapacity odrazia v
dosiahnutí priemerných ročných tržieb cca 4 mil. SKK. Firma sa dostane do nového segmentu poskytovateľov v oblasti
diagnostických služieb neponúkaných z dôvodu technologickej nevybavenosti. Vytvorí sa 5 nových kvalifikovaných
pracovných miest. Projektom sa podporuje rozvoj regiónu. Projekt nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Realizácia projektu je plánovaná na 12 mesiacov. V danom období by sa mal zabezpečiť transfer súboru vybraných zariadení
v 22 položkách. Realizácia činností projektu bude rozdelená do aktivít orientovaných na komunikáciu s dodávateľmi
nakupovaných technológií pre podmienky a komplexnosť vybavenosti žiadateľa A1 (Aktivita 1), na fyzickú a organizačnú
prípravu firmy absorbovať nové technológie a ich zaradenie do technologického parku a procesov firmy (A2) a aktivít
smerujúcich k samotnej realizácií fyzického nákupu, inštalovania a sprevádzkovania technológií v PEMANG - VT, s.r.o. (A3).
Súčasťou realizácie projektu je tvorba 5 pracovných miest a zaškolenie obsluhy dodávateľmi technológií (detailne popísané v
časti B). Organizačné zabezpečenie bude realizované majiteľom firmy a postupne aj novoprijatými pracovníkmi v zmysle
Opisu Projektu, časť A 4.2.

Nákup technológií pre vysokokvalitné poskytovanie diagnostických služieb je spojený s chýbajúcimi kapacitami v regióne a
rastom trhu. Firma ma krátku históriu pôsobenia a uvedené investície by bez pomoci grantu nemohla v strednodobom
horizonte zvládnuť. Majiteľ firmy ma dlhodobé skúsenosti s pôsobením v oblasti služieb motoristom. Pri realizácií projektu sa
opiera o doterajšie skúsenosti budovania a riadenia firmy, ako aj o pomoc externých špecializovaných firiem. Firma je v
regióne s vysokou nezamestnanosťou (cca 15%), s problémom odchodu pracovnej sily a nízkym podielom investícií. Keďže
firma pôsobí v rastúcom sektore služieb motoristom, posilňovanie pozície firmy vedie k potrebe transferu nových technológií
do regiónu, vytváraniu nových kvalifikovaných miest, zvýšeniu efektívnosti a transferu inovácií v oblasti diagnostických
služieb, ako aj tvorbe pozitívnych efektov pre región (rast priemernej mzdy, rozvoj lokality, vzdelávanie, cestovný ruch, imidž
mesta atď.).

Realizáciou projektu vznikne nová základňa pre technický, ekonomický a kapacitný rozvoj firmy. Firma rozšíri sortiment a
kapacity služieb. Rast trh užívateľov automobilov a diagnostických služieb indikuje vyšší potenciál, než spoločnosť dosiahne v
roku 2009-2015. To vyžaduje posilniť celkové kapacity pre zabezpečenie zvýšenia potrieb trhu a doplnenie sortimentu o nové
služby a procesy. Doložená finančná analýza (PP2) ukazuje, že firma predpokladá dostatočnú tvorbu zdrojov, bude
ekonomicky stabilná a prosperujúca aj po r. 2015, kedy vytvorí dostatok vlastných zdrojov na ďalší rast. Prírastok objemu
poskytovaných služieb dáva predpoklad pre udržanie a rast počtu pracovných miest a priemernej mzdy vo všetkých
kategóriách. Predpokladaný rozvoj motorizmu v strednodobom horizonte v SR a EÚ, ako aj tranzitná poloha prevádzky
žiadateľa výrazne posilňujú udržateľnosť výsledkov projektu.
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Spoločnosť RSH, s.r.o. so sídlom v Humennom vznikla 20.11.2008. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba
výrobkov z kovu (najmä z pozinkovaného plechu): - vzduchotechnické potrubia, - oplechovania technických izolácií, kompletný sortiment klampiarskych výrobkov, - žľabový sortiment. Miesto realizácie projektu sa nachádza v regióne, ktorý
svojou polohou púta čoraz väčší záujem domácich a zahraničných investorov. Dôsledkom je narastajúci rozmach
stavebníctva, najmä realizácia priemyselných stavieb a narastajúci dopyt po klampiarskych výrobkoch. V regióne je
nedostatok firiem vyrábajúcich vzduchotechnické potrubia v požadovanom množstve, kvalite a čase dodania. Z týchto
dôvodov je zámerom spoločnosti zriadenie klampiarskej dielne prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie a
vytvorenia nových pracovných miest. Región disponuje dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť RSH, s.r.o. k dispozícií inovatívnu technológiu pre klampiarsku výrobu, čo jej
umožní dosiahnuť stanovené podnikové ciele. Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie pre klampiarsku dielňu
zabezpečí: • vytvorenie konkurencieschopnej spoločnosti v oblasti klampiarskej výroby – lepšie a rýchlejšie uspokojenie
rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou, • uvedenie novej technológie do prevádzky, • zvyšovanie
kapacity výrobného procesu, • nárast tržieb na 12 mil. a pridanej hodnoty na 4272 mil. Sk v roku 2013, • rast produktivity
práce, • vytvorenie 5 nových pracovných miest, čím dôjde k rozvoju regiónu s vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou
životnou úrovňou, • trvalú udržateľnosť výrobného procesu, • možnosti rozvoja spoločnosti zvyšovaním výrobných kapacít.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom: Aktivita 1 - Dodávka a montáž technológie, v rámci ktorej sa
obstará: • Plazmový rezací stroj • softvér s databázou na výrobu VZT potrubia, • softvér s databázou na výrobu
oplechovania technických izolácií • Automatická linka na výrobu štvorhranného VZT • Odvíjací bubon s nosnosťou 5 ton slúži na odvíjanie navinutého plechu • Tvarovacia stolica na výrobu pozdĺžnych pitburských spojov štvorhranného VZT
potrubia • Tvarovacia stolica na spájanie segmentov kruhového potrubia Termín: 06/2009 - 09/2009. Žiadateľ bude
zodpovedať za realizáciu aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o
poskytnutí NFP, pričom aktivitu projektu budú technicky a organizačne zabezpečovať obaja konatelia spoločnosti. Pri
vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ pomoc poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre zriadenie profesionálnej klampiarskej dielne je
nevyhnutné investovať do inovatívnej technológie na spracovanie kovu. Toto umožní uspokojovať požiadavky zákazníkov,
ktorými sú kvalita a presnosť, rýchlosť dodávky, flexibilná reakcia na konštrukčné zmeny. Realizácia projektu tak umožní
vznik konkurencieschopnej, trvalo udržateľnej firmy. Keďže projekt je investične veľmi nákladný, pre začínajúci podnik by bolo
takmer nemožné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt zároveň prispieva k naplneniu
horizontálnych priorít. Počíta s vytvorením piatich pracovných miest, z toho 1 bude obsadené ženou a 3 osobami zo
znevýhodnených skupín. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Prešovského samosprávneho kraja
(najmä priority č. 1). Ako novovzniknutý podnik nemá spoločnosť RSH, s.r.o. skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Tento nedostatok je eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou
poradenskou firmou.

Obstaraním inovatívnej technológie sa zabezpečí zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom v oblasti
technologických procesov, produktov a súvisiacich služieb, s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú
schopnosť na národnej a medzinárodnej úrovni. Potenciál regiónu v oblasti stavebnej produkcie a dopyt po produktoch
podnikateľskej činnosti žiadateľa zabezpečí po realizácii projektu konkurencieschopnú výrobu Projekt bude mať priamy vplyv
na zvýšenie výrobnej kapacity klampiarskych výrobkov. Zvyšujúci sa dopyt po týchto produktoch zabezpečí po realizácii
projektu udržanie vytvorených pracovných miest a následné zvýšenie kapacity produkcie, čím dôjde k vytvoreniu ďalších
pracovných miest. Finančná analýza preukázala, že projekt je rentabilný a dlhodobo udržateľný aj po ekonomickej stránke.
Získané dodatočné finančné zdroje, budú alokované do ďalšieho rozvoja spoločnosti.
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Firma CONTI engineering, s.r.o. funguje ako inovatívna konštrukčná kancelária schopná dodávať riešenia z oblasti
automatizácie, regulácie a simulácie procesov pre výrobcov strojnotechnologických zariadení a liniek a pre výrobné podniky
používajúce stroje a zariadenia vybavené riadiacimi systémami. Firma vykonáva projektovanie, programovanie, montáž a
Firma CONTI engineering, s.r.o. vznikla 30. 5. 2008. V súčasnosti firma nemá zamestnancov a svoje aktivity vykonáva na
inštaláciu riadiacich a vizualizačných systémov, konštruovanie a výrobu riadiacich modulov a strojov a zariadení a participuje
základe dohôd o vykonaní práce. Firma pôsobí v oblasti projektovania a konštruovania vyhradených elektrických zariadení,
na výskumno-vývojových projektoch v oblasti automatizácie, riadenia a regulácie technologických procesov. Podnikateľská
hlavne riadiacich a vizualizačných systémov pre strojnotechnologické zariadenia a linky. Firma sídli v prenajatých priestoroch
činnosť firmy vychádza z dodávok riadiacich systémov strojnotechnologických zariadení pre výrobu automobilových plášťov,
a disponuje základnou výpočtovou technikou a programovým vybavením pre projekciu elektrických systémov.
hlavne strihacích liniek a vyvinuté riešenia sa aplikujú v spolupráci s existujúcimi výrobcami týchto zariadení. Súčasne
žiadateľ samostatne resp. v spolupráci s výrobcami strojnotechnologických zariadení a liniek vyvíja i riešenia pre iné
technologické procesy a priemyselné odvetvia.

V rámci projektu sa predpokladá obstaranie výpočtovej techniky, programového vybavenia na administratívne činnosti a
meracích prístrojov, strojov a nástrojov na vybavenie montážneho pracoviska. Projekt bude realizovať žiadateľa v spolupráci s
externými poradenskými subjektmi. Aktivity projektu budú zrealizované v priebehu 2 rokov, pričom harmonogram realizácie
jednotlivých aktivít vychádza z predpokladu postupného budovania firmy v oblasti materiálnej a personálnej. Prioritou v oblasti
obstarávania majetku bude obstaranie výpočtovej techniky a programového vybavenie na konštrukčné práce.

Navrhovateľ projektu zo svojho predchádzajúceho pôsobenia disponuje značným know-how v oblasti riadenia
strojnotechnologických zariadení hlavne pre výrobu automobilových plášťov, vizualizácie technologických procesov a
aplikácie robotických systémov. Vzhľadom k tomu, že moderné riadiace, vizualizačné a automatizačné technológie
nachádzajú široké uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb, možno reálne očakávať, že podnikateľský subjekt
ponúkajúci služby a riešenia v tejto sfére bude komerčne úspešný. Navrhovaný projekt má charakter vytvorenia a spustenia
činnosti malého flexibilného podniku – konštrukčnej kancelárie – schopnej dodávať riešenia z vyššie uvedených oblastí pre
zákazníkov z najrôznejších odvetví, pričom vyvinuté riešenia bude podnik schopný i sám realizovať a implementovať. Okrem
konštrukčných činností má podnik ambíciu participovať na výskumno-vývojových projektoch v spolupráci s technickými
univerzitami a takýmto spôsobom rozvíjať existujúce know-how. Realizáciou projektu sa posilní schopnosť generovať
originálne domáce poznatkovo náročné riešenia s mimoriadnou pridanou hodnotou a vysokým komerčným a exportným
potenciálom a vytvoria sa nové pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov v regióne mimo priemyselných
centier Slovenska.

Hlavným výsledkom projektu bude fungovanie novo zriadeného podniku – konštrukčnej kancelárie – zameraného na dodávky
riešení z oblasti riadenie strojnotechnologických zariadení a liniek, vizualizácie technologických procesov a automatizačných
a robotických systémov. Podnik bude po skončení projektu fungovať na komerčnej báze, pričom zdrojom finančných
prostriedkov bude hlavne predaj vyvinutých riešení odberateľom z rôznych oblastí priemyslu. Vzhľadom k charakteru
podnikateľských aktivít novo vzniknutého podniku, ktoré predstavujú riešenia s vysokou mierou pridanej hodnoty, možno
očakávať rýchlu návratnosť vložených investícií. Okrem toho sa bude podnik individuálne alebo v spolupráci s pracoviskami
výskumu a vývoja, hlavne s technickými univerzitami, uchádzať o granty na podporu projektov výskumu a vývoja a
prostredníctvom týchto projektov bude rozširovať a modernizovať svoje know-how a posilňovať tak svoje postavenie
dodávateľa sofistikovaných technických riešení z oblastí svojho pôsobenia.
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Firma UMBILA s.r.o. plánuje zriadiť prevádzku v Hontianskych Moravciach a bude sa zaoberať drevospracujúcim
priemyslom, pričom táto oblasť spadá medzi hlavné rozvojové oblasti v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Firma má k
dispozícii prenajatý hmotný majetok v hodnote približne 240-tis. Sk, o ktorý sa znížia náklady na nákup technologického
vybavenia. Firma bude využívať dodávku teplej vody z vedľajšej bioplynovej elektrárne, ktorej cena bude znížená o 50 % po
dobu 5 rokov. Vstupný materiál bude zabezpečený z domácich zdrojov. Sortiment budú tvoriť dubové a agátové podlahové
lamely, v roku 2011 sa rozšíri o jaseňové podlahové lamely. Z dlhodobého prieskumu trhu vyplýva dopyt po výrobkoch, ktorý
by mal zabezpečiť každoročný nárast tržieb pri výsledku nasledovne: ku koncu roka 2009 firma plánuje dosiahnuť tržby 3 783
080,- Sk, v roku 2010 tržby 11 426 355,- Sk a v roku 2011 tržby 12 425 892,- Sk. Nárast pridanej hodnoty pri dopade sa v roku
2009 plánuje dosiahnuť 1 463 080,- Sk, v roku 2010 bude tvoriť 4 656 855,- Sk a v roku 2011 bude tvoriť 5 321 652,- Sk. V
roku 2009 sa vytvorí 9 pracovných.

Výsledkom projektu bude zriadená výrobná hala s technologickým vybavením a sušiarňami dreva, ktoré umožnia základné
spracovanie a výrobu polotovarov pre podlahové lamely v dubovom a agátovom programe, ktoré budú odberané. V roku 2011
sa plánuje pridať jaseňový program. Na základe prieskumu trhu sa predpokladá, že dopyt po týchto polotovarov je vysoký
doma i v zahraničí. V roku 2013 firma plánuje rozšíriť technologické vybavenie, ktorým sa zabezpečí ďalšie spracovanie
výrobkov a tým sa zvýši ich cena na trhu. Úspešná realizácia týchto plánov umožní dosiahnutie tržieb v ďalších rokoch
nasledovne: v roku 2012 vo výške 13 295 796,- Sk, v roku 2013 výška 18 258 432,- Sk, v roku 2014 výška 19 536 828,- Sk a
v roku 2015 výška 20 904 180,- Sk. Pridaná hodnota po roku 2011 bude nasledovná: v roku 2012 tvorí 5 978 916,- Sk, v
roku 2013 tvorí 10 722 432,- Sk, v roku 2014 tvorí 11 775 228,- Sk a v roku 2015 tvorí 12 909 780,- Sk. V roku 2013 sa vytvorí
ďalších 6 miest pracovných miest.

Prvým krokom bude zriadenie elektrickej prípojky vo výrobnej hale, v ktorej bude prebiehať samostatné spracovanie a
výroba. Do haly sa následne zakúpi technologické vybavenie a to kmeňová pásová píla s pozdĺžnym rezom, ku ktorej sa
pripojí systém odsávania prachu a pilín, pre vytvorenie vhodných a zdraviu neškodlivých pracovných podmienok pre
zamestnancov. Vedľa výrobnej haly sa vybudujú komory pre technológiu sušiarní dreva, ktoré budú musieť spĺňať podmienky
pre ich zavedenie - tepelná izolácia, izolácia proti vlhkosti a zavedenie prívodu teplej vody. Do komôr sa následne nainštalujú
technológie s počítačovým riadením. Týmito aktivitami sa zabezpečí samostatné spracovanie a výroba výrobkov.

D1 Firma UMBILA s.r.o. sa plánuje zaoberať výrobou polotovarov pre lamely na dubové a agátové prírodné podlahy.
Realizáciou projektu sa prispeje k rozvoju Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože drevospracujúci priemysel tu
spadá pod hlavné rozvojové oblasti. Prevádzka tejto výroby je umiestnená v regióne, kde priemerná miera nezamestnanosti
za rok 2007 dosahovala 14,22 %. Firma UMBILA s.r.o. bude prínosom pre túto oblasť, ktorá tvorí veľmi vysoký predpoklad pre
množstvo potencionálnych zamestnancov. D2 Firma UMBILA s.r.o. plánuje vyrábať polotovary pre dubové a agátové
podlahové lamely. Z prieskumu trhu vyplýva dopyt po vyrábaných výrobkoch zo strany potencionálnych odberateľov z
domáceho i zahraničného trhu. Rozšírením sortimentu v roku 2011 firma zvýši konkurenčnú schopnosť a má vysoký
predpoklad pre udržanie a každoročné zvyšovanie zisku. Organizácia tejto výroby bude zabezpečená Ing. Dvorským, ktorý sa
od roku 1984 venoval lesníckej činnosti a od roku 2005 pracoval ako živnostník, kde sa zaoberal obchodovaním s drevom.
Získal dostatočný prehľad v domácom a zahraničnom trhu v oblasti drevospracujúceho priemyslu.

Cieľom firmy je udržiavať a zvyšovať množstvo spracovaného materiálu. Každoročne sa predpokladá 3 % zvyšovanie cien pri
nákupe guľatín jednotlivých druhov a 7 % zvyšovanie cien pri predaji vyrábaných výrobkov. Tieto faktory vyplývajúce z
prieskumu trhu poukazujú na každoročne zvýšenú pridanú hodnotu v prípade, že firma od roku 2011 nebude zvyšovať
množstvo spracovaného materiálu. Rozšírením technologického vybavenia v roku 2013 firma zabezpečí ďalšie opracovanie
výrobkov a cena týchto výrobkov sa na trhu zvýši o vyššie spomínaných 7 %. Všetky plánované náklady a príjmy sú uvedené
v tabuľkách v bode 6. Udržateľnosť projektu v opise projektu.
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Spoločnosť DUVALO TRADE, s.r.o. bola založená 26.11.2008, takže ide o novozaloženú spoločnosť. Hlavným zameraním
spoločnosti bude lisovane hydraulických a pneumatických hadíc s rôznymi koncovkami do takmer všetkých hydraulických
výrobných zariadení, či dopravných prostriedkov a manipulačnej techniky. Zakladateľ spoločnosti má z daného výrobného
segmentu dlhoročné skúsenosti. Vidí priestor na trhu, pretože uplatnenie produktu – hydraulických hadíc má široké uplatnenie
v rôznych výrobných odvetviach. Nie sú uspokojené všetky požiadavky zákazníkov a u konkurencia častokrát disponuje
zastaralými výrobnými zariadeniami a nedokáže reagovať na dopyt trhu. V súčasnosti ešte spoločnosť nedisponuje
zamestnancami, avšak vytvorenie pracovných miest je predmetom projektu.

Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší rozvoj a rast spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie
investičné aktivity žiadateľa. Technologická modernizácia prevádzkových priestorov spoločnosti bude predpokladom na
zvýšenie konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty súvisiace s modernizáciou a rastom spoločnosti. Po
schválení projektu bude spoločnosť disponovať vysoko modernými technológiami, ktorých dopad bude mať výrazný vplyv na
spoločnosť z hľadiska viacerých faktorov – zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej hodnoty, zvýšená kvalita
a kvantita ponúkaných výrobkov, rozšírenie sortimentu výrobkov. Nové zariadenia budú energeticky úsporné a šetrné k ŽP a
napomôžu spoločnosti uchádzať sa o certifikát kvality ISO .

Na realizáciu aktivít projektu bol vytvorený projektový tím. Konkrétne zloženie projektového tímu je bližšie rozvedené v Opise
žiadosti. Na základe investičných potrieb spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané
zariadenia a následne bol urobený marketingový prieskum na predbežný výber dodávateľa, ktorý bude definitívne vybratý po
realizácii obchodnej verejnej súťaže. Rekonštrukcia a dodávka tovarov sa bude fyzicky realizovať v priebehu druhého polroku
2009. Projekt pozostáva z 8 aktivít. Pred tým bude nevyhnutné upraviť a prispôsobiť priestory objektu tak, aby nemohlo po
realizácii projektu dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť problémy so spustením prevádzky. Na realizáciu aktivít bude
okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Projektový manažér bude dohliadať a organizovať aj ďalší priebeh
využívania výsledkov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a argumentov
budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom a požiadavkám na kvalitu ale aj množstvo vyrábaných
výrobkov. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a tvorí funkčnú organizačnú štruktúru, ktorá
bude zárukou efektívneho fungovania spoločnosti. V minulosti zakladateľ realizoval viacero investičných aktivít, ktoré so
sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Takmer všetky boli financované z vlastných zdrojov žiadateľa. Pri
nižších investíciách sa na prefinancovanie využíval leasing, pri vyšších úver. Investícia plánovaná prostredníctvom
predkladaného projektu je finančne natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto
sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska žiadateľ vytvorí fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa bude postupne profilovať počas fungovania
spoločnosti. Tá bude zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť
výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Z dôvodu potrebného technického zabezpečenia bude žiadateľ pri
narastajúcom objeme výroby nútený rozšíriť s tým súvisiace priestory, ktoré však bude riešiť z vlastných finančných zdrojov.
Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z rozšírenia a zefektívnenia výroby žiadateľ predpokladá
vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu.
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Firma pôsobí tretí rok v oblasti projekcie vykurovania (UK), vzduchotechniky(VZT). Vo východoslovenskom regióne
spolupracuje s projekčnými a montážnymi firmami hlavne z okresov Vranov n/T, Michalovce a Humenné. Pre tieto firmy
spracúva príslušné časti projektovej dokumentácie týkajúce sa jej zamerania (UK, VZT) a zabezpečuje súvisiacu poradenskú
činnosť. Vo Vranovskom okrese je jedna z troch firiem, ktoré sa venujú projekcii ústredného vykurovania, oblasť projekcie
vzduchotechniky zastupuje v okrese ako jediná. Firma realizuje svoje činnosti prostredníctvom zastaraných technologických
riešení, ktoré v súčasnosti už nevyhovujú novým požiadavkám trhu, a preto je nevyhnutná ich modernizácia.

Firma modernizáciou a rozšírením svojho hardvérového a softvérového vybavenia dokáže efektívnejšie a rýchlejšie
spracovať jednotlivé projekty, môže pokryť väčší objem projekčných prác nielen pre oblasti UK a VZT, ale aj pre oblasť
pozemných stavieb na ktorú má taktiež oprávnenie na projektovanie. Zvýši svoju konkurencie schopnosť a uplatnenie na trhu
v rámci regiónu východného Slovenska, príp. aj ďalších Slovenských regiónov. Zavedením nového technického vybavenia sa
zjednoduší proces finálnych výstupov projektov na vyššej technickej úrovni.

Naša firma má dostatočné priestory na svoju prevádzku a uchádza sa najmä o hardwarové a softwarové vybavenie, jeho
inštalácia a zapojenie do existujúcej firemnej siete, v druhej etape je to nákup projekčných softvérov (CAD systémov), ich
inštalácia a autorizácia. Projekt bude manažovaný v rámci externej spolupráce s profesionálnymi pracovníkmi (manažér,
účtovník, verejný obstarávateľ), ktorí dohliadnu na všetky činnosti v súlade s podmienkami implementácie ŠF. Všetky nákupy
budú realizované v zmysle zákonných podmienok verejného obstarávania, ktoré bude zahrňovať aj prístup dodávateľa ku
garanciám, možnosti aktualizácie softwaru a technickej podpory u koncového zákazníka.

V blízkej budúcnosti sa predpokladá rozširovanie projekčných možností súvisiacich s rozvojom regiónu Východného
Slovenska. Špecifické zameranie firmy s vhodným technickým a softvérovým vybavením, vrátane zručnej pracovnej sily, je
vhodným predpokladom pre jej dlhodobý rozvoj. Pri zachovaní súčasného rozsahu softvérového vybavenia firma nemôže
konkurovať ostatným firmám s väčšími zdrojmi, čím sa nemôže uchádzať o projekčné práce vo väčšom objeme. Ako žiadateľ
pôsobím v oblasti projekčných firiem od roku 1994. Mám prax vo viacerých projekčných firmách pôsobiacich v projekcii
bytových a občianskych stavieb, priemyselných hutníckych, chemických a petrochemických stavieb. Od roku 2005 som
autorizovaným inžinierom pre pozemné stavy a tiež pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Od
novembra 2005 založil vlastnú projekčnú firmu s pôsobnosťou v regióne východného Slovenska. Realizácia predkladaného
projektu umožní firme nielen prežitie na trhu, ale aj postupné rozširovanie sa, nárast produktivity práce a zvyšovanie
zamestnanosti v rámci vysokokvalifikovanej práce v regióne dlhodobo postihnutého znevýhodnením vysokej nezamestnanosti
a geografickej exklúzie.

Po zrealizovaní zamýšľaných investícií do technického a programového vybavenia je udržateľnosť projektu závislá najmä od
objemu vykonaných projekčných prác. Predpokladám väčší objem prác ako doposiaľ, zviditeľnenie firmy v regióne, spoluprácu
s väčším počtom architektonických kancelárií ako doposiaľ. Predpokladaný zisk zo zvýšeného obratu je možné použiť aj na
obnovu technického a programového vybavenia a udržanie projekčných kapacít firmy.
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Spoločnosť ALUPRO, s.r.o. vznikla 12.09.2006 so zameraním sa na výrobu výrobkov (tovaru) z plastov pre stavebníctvo –
plastové okná, dvere. K ďalším prídavným činnostiam patrí kovoobrábanie, zámočníctvo a iné. Pôsobí v okres Žiar nad
Hronom, kde má svoje sídlo veľké množstvo výrobných spoločností, rôzneho zamerania. Táto skutočnosť pozitívne
ovplyvňuje chod firmy, zabezpečuje ma jednej strane zákazky, zároveň poháňa firmu byť lepšou, kvalitnejšou,
konkurencieschopnou. V tomto čase spoločnosť pôsobí v prenajatých priestoroch, k 30.10. 2008 eviduje 13 zamestnancov
z toho 10 na hlavný pracovný pomer, 3 na dohodu o vykonaní práce. Okrem toho pre spoločnosť pracujú 3 SZČO (samostatne
zárobkovo činné osoby). Svoje aktivity spoločnosť zameriava na výrobu plastových okien a dverí, zároveň na ich montáž a
stavebné úpravy po montáži. Sortiment výroby tvoria: typové plastové okná a dvere podľa druhu stavby, požiadaviek a
finančných možností zákazníka. Do budúcnosti sa chce spoločnosť viacej venovať aj výrobe okien a dverí z hliníkového
materiálu. Spoločnosť väčšinou vykonáva drobné zákazky, väčšie zákazky má od spoločnosti STO, s.r.o., pre, ktorú
vykonáva subdodávky, nakoľko jej snahou je sa osamostatniť, teda vykonávať zákazky samostatne, potrebuje inovovať svoj
výrobný priestor – hlavne v oblasti technológií, pracovných nástrojov, v oblasti zamestnancov (rozšírenie počtu
zamestnancov) – aby mohla vykonávať aj väčšie a náročnejšie zákazky, byť samostatnou jednotkou na trhu. Na základe
zhodnotenia súčasného stavu, trhu, konkurencie vyplynula potreba tejto investície.

Po ukončení realizácie projektu budú do výrobného procesu zaradené nové technológie, stroje a zariadenia, ktoré umožnia
rozšíriť sortiment, zabezpečiť širšie služby – teda hlavne spojené s montážou a stavebnými úpravami po montáži,
zautomatizovanie výroby, zvýšenie produktivity práce, zníženie nákladov, zvýšenie konkurencieschopnosti. Nami
predpokladané hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvádzané v príslušnej tab. 12A, ide o hodnotu nárastu tržieb, pridanej
hodnoty a počtu vytvorených pracovných miest. Projektom vytvoríme 4 pracovné miesta, ktoré sú nevyhnutné pre rozšírenie
výroby a tým aj rast tržieb. Zakalkulované hodnoty vychádzajú z našich vnútorných prepočtov, poznania trhu – dopytu.
Prínos do budúcnosti: - produkcia nových technológií, strojov a zariadení - inovačné technologické a automatické prvky
nových zariadení - vyššia kvantita – objem produkcie, efektívnosť - zníženie výrobných nákladov Výstupy: - zvýšenie
výrobných kapacít - moderné a technologicky vyspelé technológie, stroje a zariadenia vo výrobnom procese - uspokojenie
potrieb zákazníka cez – zvýšenie ponúkaného množstva, kvality produkcie - % zníženie výrobných nákladov - zvýšenie
počtu zamestnancov - nárast tržieb a pridanej hodnoty
Výsledky budú overené cez efektívne hospodárenie ktoré sa
preukáže výsledkami mesačných rozborov, cez interné audity.
V prípade negatívnych stavov: - v oblasti výroby
plastových okien je momentálne na Slovensku – „Boom“, nakoľko je tu veľké množstvo IBV (individuálnej bytovej výstavby) a
HMV (hromadnej bytovej výstavby), ktorá je vekovo stará, potrebuje renovácie a celkové rekonštrukcie), to isté platí pre staré
výrobne a priemyselné parky, pri súčasných cenách energie sa všetci snažia túto nákladovú položku riešiť a jedným z riešení
je výmena okien za nové a vysoko kvalitné. Napriek tejto situácii sa snažíme diverzifikovať naše výrobné možnosti aj na iné
materiály (ako je hliník), tým sa nám ponúka širšie pole zákazníkov. - V oblasti odbytu našej produkcie sa snažíme
predchádzať negatívnym stavom, stálym rozširovaním portfólia odberateľov, aby firma nestála, nebola finančne závislá na 1
– 2 hlavných odberateľoch.

Realizácia projektu je členená na dve časti: A. Nákup strojov a zariadení do výrobného procesu B. Vytvorenie nových
pracovných miest a vyškolenie zamestnancov Tejto časti sa týka aktivita A., kde jej predmetom bude nákup týchto
konkrétnych zariadení: A. Vyrezávacia píla + príslušenstvo B. Pásová píla na výstuže + príslušenstvo C. Dvojkotúčová
píla + kotúče D. Skrutkovač oceľových výstuží + príslušenstvo E. Vŕtací a frézovací automat + prílušenstvo F. Automat
na odvodňovacie kanáliky + príslušenstvo G. Dvojhlavý zvárací automat H. Automat na začisťovanie rohov +
príslušenstvo I. Elektrické ručné náradie (vŕtacie kladivo, uhlová brúska, priamočiara píla, akumulátorový skrutkovač) J.
Špeciálna technika - Úžitkový automobil Časový rozvrh tejto aktivity je daný objednávkami a dodacími lehotami jednotlivých
strojov a zariadení, začiatok predpokladáme v 06/2009 a ukončenie 12/2009. Zabezpečenie realizácie projektu - je
organizačne zabezpečená zamestnancami inertného prostredia viď. Tab. Personálne zabezpečenie projektu.
Ceny
jednotlivých položiek uvedené v rozpočte projektu sú výsledkom verejnej obchodnej súťaže a najvýhodnejších cenových
ponúk, ktoré z nej vyšli. Pre položky 1. -8. To bola spoločnosť ALUMA ČS, s.r.o., pre položky 9. -11. To bol Radoslav
Čerevenec RM NÁRADIE a pre položku 12. To bola spoločnosť AUTO PRINT, s.r.o..

Zdôvodnenie potreby technológií, strojov a zariadení – z čoho vyplýva vhodnosť realizácie aktivít projektu • zvýšenie
kapacity výroby, • zvýšenie podielu pridanej hodnoty, • diverzifikácia výroby, • zvýšenie rýchlosti výroby a teda aj možnosť
skrátenia dodacích termínov, • zvýšenie efektivity výroby a zníženie výrobných nákladov, • poskytovanie kvalitného servisu –
činnosti od zamerania až po kompletnú montáž objednávky. Projekt nákupu technológií, strojov a zariadení na výrobu
plastových okien a dverí má za cieľ zvýšenie výrobných kapacít, efektívnosť výroby, kvalitu, sortiment a svoju regionálnu
pôsobnosť. Realizácia projektu a naplnenie jeho cieľov bude mať zásadný vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti ALUPRO, s.r.o.. Zavedením novej technológie sa zvýši pridaná hodnota a produktivita práce, teda kľúčové
ukazovatele výkonnosti firmy. Výhodou našej spoločnosti po zrealizovaní projektu bude ešte väčšia schopnosť ponúknuť
zákazníkom komplexné služby v rámci nášho sortimentu a zachovať našu súčasnú výhodu a tou sú kratšie dodacie lehoty, čo
mnoho zákazníkov považuje za hlavnú výhodu v porovnaní s konkurenciou. Zavedenie nových technológií, strojov a
zariadení otvára tiež príležitosti pre získanie nových zákazníkov, nebudeme mať obavy, že z časového hľadiska nebudeme
schopní pokryť ich požiadavky. Získanie nových zákazníkov by malo aj ďalší pozitívny efekt a to je stále znižovanie
závislosti na jednom, dvoch odberateľoch. Tieto riziká sú neustálou súčasťou firiem a teda ich obmedzenie by malo význam aj
pre zvýšenie vyjednávacej sily spoločnosti. Vyššie uvedené údaje sú pre nás zdôvodnením realizácie projektu,
zdôvodnením prečo sme sa rozhodli realizovať predmetnú investíciu. Pre využitie možnosti získania nenávratného
finančného príspevku sme sa rozhodli z toho dôvodu, že ide o značnú finančnú čiastku, ktorú by sme z vlastných zdrojov
realizovali oveľa ťažšie. Samozrejme ak chceme obstáť v rámci konkurencie projekt – nákup technológií by sme realizovali ale
v oveľa dlhšom časovom horizonte. Získanie NFP nám pomôže upevniť si svoje postavenie na trhu, stať sa
konkurencieschopnou spoločnosťou, v oveľa kratšom časovom horizonte. Naše skúsenosti v oblasti realizácie
dlhodobejších projektov – pre našu spoločnosť hlavným dlhodobejším projektom, bolo založenie spoločnosti s takýmto
predmetom činnosti, jej postupný rozbeh, vytvorenie dobrého mena, miesta na trhu. Problémy a úskalia, ktoré boli s tým
spojené boli pre nás dobrou školou a sú ak skúsenosťami do budúcnosti. Nakoľko fungujeme na trhu len od roku 2006, iné
dlhodobé projekty sme nerealizovali.

Realizáciou projektu vzrastie: - efektivita výroby, - produktivita na zamestnanca, na obdobie, - objem výroby, - spokojnosť
zákazníkov (odberateľov) tieto ukazovatele, majú aj merateľný základ, môžeme ich zaradiť k výsledkom projektu. Po
ukončení projektu a spustení nových technológií, strojov a zariadení do prevádzky budú zariadenia využívané na výrobu okien
a dverí. Udržateľnosť každého projektu stojí na zabezpečení realizácie vstupov a výstupov výroby. Vstupy: Surovina na
spracovanie – profilový systém, kovanie, sklo - našim hlavným dodávateľom je spoločnosť ROPLASTO, ktorá zabezpečuje aj
vzdelávanie a zaškoľovanie našich pracovníkov, ďalej odoberáme aj od Sapa Building System, s.r.o., Bratislava. Kovanie
odoberáme od Winktrade, s.r.o. Prievidza a sklo od Ing. Juraj Kriško KK – Glass, Žarnovica. Výstupy: Okná, dvere, rôzne
druhy, veľkosti – podľa požiadaviek zákazníkov, môžeme povedať, že nerobíme sériovú výrobu, ale výrobu na zákazku. V
rámci uzavretého cyklu keď sa vstupy rovnajú výstupom, nič nechýba ani nie je nazvyš – je zabezpečený trvalá udržateľnosť
výsledkov projektu. V prípade získanie NFP, vieme „ušetrené“ finančné prostriedky použiť na rozvoj firmy v ďalších
oblastiach a tým eliminovať možné ohrozenia firmy (projektu), medzi ktoré patrí aj jednostranné zameranie firmy.
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Spoločnosť S&J Corporate Services, s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá vznikla ku koncu novembra roku 2008, kedy
bola zapísaná do obchodného registra. Je evidovaná na Okresnom súde Žilina, pod vložkou číslo: 50438/L v oddieli Sro.
Spoločnosť sídli na ulici Aleja Slobody 15 v Dolnom Kubíne. V súčasnosti spoločnosť nezamestnáva žiadnych zamestnancov.
V súvislosti s plánovanou investíciou do inovatívnych technológií a nástrojov sa predpokladá s vytvorením 4 nových
pracovných miest. Na zahájenie výroby je potrebné obstarať nové technológie, ktoré budú určené na výrobu produktov
určených pre stavebníctvo, konkrétne pôjde o murivové spojky a priame závesy. Týmto sa zabezpečí nárast
konkurencieschopnosti spoločnosti a taktiež jej ekonomický rast. Predmetom projektu je obstaranie strojného vybavenia
výroby, obstaranie kancelárskeho vybavenia a počítačového vybavenia.

Spoločnosť plánuje podnikať v oblasti strojárenstva, pričom produkované výrobky budú určené pre oblasť stavebníctva.
Spoločnosť S&J Corporate Services, s.r.o. má záujem o vybudovanie ekonomicky silnej a konkurencieschopnej spoločnosti.
V súvislosti so zakúpením inovatívnych technológií sa spoločnosti naskytne možnosť zahájiť výrobu produktov určených pre
stavebníctvo, konkrétne pôjde o murivové spojky a priame závesy. Snahou spoločnosti bude nielen preniknutie na domácom
trhu ale i expandovať so svojimi produktmi do celej Strednej Európy. V súvislosti s realizáciou predkladaného investičného
zámeru je nevyhnutné vytvoriť 4 nové pracovné miesta. Všetky 4 miesta budú určené pre pracovníkov do výroby.

Realizácia projektu prostredníctvom naplánovaných aktivít bude prebiehať počas obdobia 6 mesiacov. V prvom rade pôjde o
obstaranie modernej technológie určenej na zahájenie novej výroby. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na mesiac
júl 2009. Počas obdobia 07-12/2009 bude na základe výsledku Obchodno verejnej súťaže realizovaný nákup, dodanie a
montáž nových technológií, zariadenie do kancelárie a počítačové vybavenie. Pre obsluhu nových technológií sa vytvorí 10
nových pracovných miest. Za priebeh VOS v súlade so zákonom, komunikáciu s účastníkmi VOS bude zodpovedný
projektový manažér. Následne bude projekt pokračovať zahájením nového výrobného procesu murivovej spojky a priameho
závesu a maximálnym využitím novo obstaraných výrobných technológií.

Realizáciou projektu spoločnosť S&J Corporate Services, s.r.o. získa finančné prostriedky, ktorých existencia značne
ovplyvní rozsah, objem a kvalitu novo vyrábaných produktov, čím umožnia dosiahnuť stanovený cieľ spoločnosti – zvýšenie
jej konkurencieschopnosti a tým dosiahnuť jej celkový ekonomický rast. Zabezpečenie trvalo udržateľnej priemyselnej výroby
a dosiahnutie ekonomickej úrovne porovnateľnej s krajinami EÚ, je kapitálovo veľmi náročné. V záujme spoločnosti S&J
Corporate Services, s.r.o. je dosiahnuť konkurenčnú schopnosť ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. Preto sa
vedenie spoločnosti rozhodlo využiť príležitosť na čerpanie nenávratnej finančnej pomoci, ktorú SR vstupom do Európskej
únie získala. Zahájením nového výrobného procesu spoločnosť predbehne súčasnú konkurenciu a tým získa obrovskú
konkurenčnú výhodu vo svojom odvetví. Existujúca konkurencia bude nútená pristúpiť k zatraktívneniu ponuky vyrábaných
produktov, čo v globálnom meradle prispeje k zvyšovaniu technologickej vyspelosti a konkurencieschopnosti regiónu ako i
Slovenskej republiky. Spoločnosť spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na oprávneného žiadateľa.

Projekt spoločnosti S&J Corporate Services, s.r.o. bude v budúcnosti udržateľný vďaka zrealizovanému obstaraniu
inovatívnej výrobnej technológie, ktorá zabezpečí zahájenie nového výrobného procesu – výrobu murivovej spojky a priameho
závesu. Táto investícia je prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkovému
ekonomickému rastu. Silné ekonomické zázemie spoločnosti jej umožní pravidelne pristupovať k inovácii výrobného
zariadenia, čo garantuje kvalitu a originalitu vyrábanej produkcie. Po skončení spolufinancovania z prostriedkov pomoci EÚ,
bude finančná udržateľnosť projektu zabezpečená v prvých rokoch po realizácií z prostriedkov spoločnosti, kým nebude
dosiahnutá návratnosť projektu a ďalej si bude projekt zarábať na svoju prevádzku sám.
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Spoločnosť Relaxos, s.r.o. v posledných 2 rokoch prevádzkuje systém online prezentácie a rezervácie relaxačných pobytov.
Spolu s partnermi, dodávateľmi produktov a externými dodávateľmi buduje a prevádzkuje dátové servisné centrum podpory
online predaja produktov. Keďže pri svojej činnosti sa musí spoliehať na zamestnancov dodávateľov, z dôvodu
nedostatočného zaškolenia a koordinácie zamestnancov, ktorých nemá Relaxos, s.r.o. pod priamou kontrolou, vznikajú
početné problémy. Spoločnosť pracuje s prenajatým technickým vybavením a softvérem, ktoré limitujú využitie súčasného
know how spoločnosti a obmedzuje plné využitie tvorivého potenciálu inovatívnych postupov spracovania dát a podpory
služieb.

Spoločnosť Relaxos, s.r.o. vďaka nákupu moderných informačných a komunikačných technológií rozšíri počet služieb, ktoré
bude v rámci prevádzkovania strediska podpory aplikovaných dátových a komunikačných online služieb poskytovať.
Nákupom počítačových serverov a ich umiestnením v sídle spoločnosti získa nezávislosť a zároveň sa eliminuje dlhodobo
finančne zaťažujúca časť prevádzkovania tohto strediska: prenájom od nájomcu serverov. Vytváraním, vývojom a
prevádzkovaním softvéru na vlastných serveroch dôjde k zvýšeniu bezpečnosti dát a vyvinutých technologických postupov.
Spoločnosť Relaxos, s.r.o. svoje viacjazyčné klientské centrum plánuje v budúcnosti využívať aj pre svoje ďalšie projekty.
Získané skúsenosti, technologické prostriedky a vyškolený personál plánuje ponúkať aj ako službu sektoru malých a
stredných podnikov, ktoré chcú rozšíriť možnosti predaja svojich služieb alebo tovaru.

V prípravnej etape, mesiace 05-06/2009 bude zrealizovaná verejno-obchodná súťaž na nákup technického vybavenia moderných informačných a komunikačných technológií (internetových databázových aplikácií), softvéru pre voip (voice over
IP - volanie cez internet) a počítačových serverov. V realizačnej etape, od 06/2009-03/2012, bude postupne vytvárané
dátové centrum (stredisko uloženia serverov) a následne implementovaný jednotný systém efektívnej starostlivosti o klientov
strediska online služieb. Dátové centrum bude vytvorené v 07- 08/2009, vybavenie dátového centra sa bude v závislosti od
prijímaných zamestnancov priebežne rozširovať v 02-03/2010 a 02-03/2011. Záverečná etapa bude v 04/2012 a bude
zameraná na zhodnotenie realizovaného projektu. Počas celej doby realizácie projektu bude zabezpečená jeho publicita v
súlade s článkom 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2.

V sfére služieb dochádza k výraznému posunu k outsourcingu, pri ktorom spoločnosti vyčleňujú činnosti, ktoré nepredstavujú
ich priamy predmet podnikania, na špecializ. servisné centrá zabezpečujúce tieto aktivity efektívnejšie vďaka špecializácii.
Tento trend je viditeľný pri veľkých podnikoch, ale efektivita podporných centier zvládať činnosti súvisiace s podporou
zákazníkov žiadajúcich služby prostredníctvom internetu alebo telefónu, predznamenáva úspech tohto modelu aj vo sfére
MSP. Malé spoločnosti väčšinou nedisponujú dostatočným know how na vytvorenie a prevádzku efektívneho centra podpory
zákazníkom, ktoré zabezpečí činnosti súvisiace s dištančným predajom ako aj následného Customer Relation Managementu,
navyše väčšina z nich je sústredená vo veľkých mestách, kde pociťujú cenový tlak - rastúca úroveň miezd pre podporný
personál. Relaxos, s.r.o. má 2 ročné skúsenosti s aplikáciou outsourcovania informačno-komunikačných služieb a vytváraním
platformy umožňujúcej efektívne delegovať časť činností na externého dodávateľa umiestneného v nákladovo vhodnejšom
regióne. Vzhľadom na identifikované potreby, ktoré zvýšia efektivitu poskytovaných služieb je realizácia projektu nevyhnutná

Oblasť outsourcingu technológií je oblasť vykazujúca významný a udržateľný rast, takže spoločnosť bude pôsobiť v
rastúcom trhovom segmente. Počas obdobia trvania projektu si Relaxos, s.r.o. vybuduje technologickú a ekonomickú bázu,
ktorá spoločne s faktom, že spoločnosť môže poskytovať služby viacjazyčne v regióne Slovenska, Maďarska, prípadne
Českej republiky rozšíri portfólio svojich produktov o ďalšie služby, zabezpečí jej konkurencieschopnosť a dlhodobo
udržateľný rast.
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Inovácia a rast kovovýroby spoločnosti CNC Ferrum, s.r.o.

Vybudovanie moderného ostriaceho pracoviska s CNC strojmi a
špičkovou meracou technikou zvýši konkurencieschopnosť
spoločnosti ŠKORPION Services, spol. s r.o., v strojárskom
priemysle a vytvorí nové pracovné miesta.

Zavedenie novej technológie a tvorba pracovných miest v sektore
kartónových obalov

Modernizácia výroby obalov z papiera

Zavádzanie služieb rýchločistiarne v zábavno obchodnom centre
MAX Žilina

Výroba vstrekovaných plastových obalov a výrobkov na báze PP

Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti spoločnosti JA
servis, s. r. o.

Nákup strojov a vytvorenie nového pracovného miesta.

Rekonštrukcia reštauračného zariadenia KOLIBA a tvorba nových
pracovných miest s cieľom podpory konkurencieschopnosti

165 440,61

96 368,16

138 103,30

19 501,42

50 666,53

143 300,00

163 451,09

21 868,15

161 836,35
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Firma CNC Ferrum, s.r.o. je novozaložená jediným spoločníkom – Jánom Rosinom, zameraná na zákazkovú kovovýrobu,
obrábanie kovových výrobkov. Zámerom spoločnosti je, aby operácie obrábania na CNC technológiách zavŕšili komplexnosť
poskytovaných služieb v oblasti presného strojárstva. V regióne je dlhoročná tradícia strojárenstva. Obyvatelia regiónu
pracujúci v strojárenstve sú neustálou zárukou kvalitného výrobného procesu, nositeľmi technického vzdelania a presných
pracovných návykov. Prenesením výroby z jednoúčelových technologických zariadení na CNC technológie sa zvýši
produktivita práce pri znižovaní objemu obežného kapitálu. Výrobky a služby spoločnosti sú nositeľmi spoľahlivosti, kvality,
náročných ekologických kritérií a vysokej úrovne servisných služieb technického a obchodného charakteru. Ich cena odráža
úžitkové a hodnotové aspekty. Odbyt výrobkov a služieb je zabezpečený vlastným marketingom, ako aj domácimi výrobnými
a exportnými firmami na slovenskom trhu, na trhoch EÚ a ostatného sveta.

Cieľom firmy je zavedením CNC technológií dodávať na trh výrobky vysokých technických parametrov. Má uzatvorené
kontrakty so spoločnosťou Unikov, s.r.o. Dubnica nad Váhom, LWN, s. r. o. Valaská Belá a Trens a.s. Trenčín, cez ktorých sa
dostáva na trhy Nemecka, Česka, Ruska, Austrálie. Ukazovateľ výsledku je plánovaný nárastom tržieb z 300 tis. Sk v roku
2008 na 1 020 tis. Sk v roku 2009. Realizáciou projektu sa zvýši relevantnosť tejto informácie. Hodnoty prvých reálnych tržieb
v súvislosti s projektom budú naplnené v roku 2010, za roky 2008 a 2009 sú len orientačné. Realizáciou aktivít projektu
plánuje spoločnosť dosiahnuť úroveň tržieb v roku 2012 1 885 tis. Sk, čo je 6-násobný nárast oproti roku 2008. Ukazovateľ
dopadu - počet novovytvorených pracovných miest bude naplnený prijatím 2 pracovníkov na obsluhu CNC technológií.
Ukazovateľ pridanej hodnoty je plánovaný vo výške 5% z celkových tržieb, čo je nárast na hodnotu 1 625 tis. Sk v roku 2012.
Komerčným poistením rizík spoločnosť diverzifikuje riziká slabých stránok projektu a ohrození.

Obstaranie technológie je rozložené do 3 aktivít: Aktivita 1 – CNC sústruh 2 kusy Aktivita 2 – Vysokorýchlostné riadiace
centrum – fréza Aktivita 3 – Automatická pásová píla Aktivity zahŕňajú dodávku, montáž a odskúšanie nakupovaného
technického zariadenia v časovom horizonte 12 mesiacov.
Naplnenie zámerov spoločnosti, komplexné obrábanie
kovovýrobkov, zvýšenie objemu výroby, zabezpečenie rastu tržieb, vytvorenie exportných kanálov vyžaduje syntézu krokov
pri obstarávaní technológie tak, aby boli postupne zabezpečované zdroje na financovanie dodávky. Zváženie rizík
ohrozujúcich priebeh obstarania technológie viedlo k rozvrhu jej obstarania na 12 mesiacov. Na Aktivity A1 až A3 nadväzujú
aktivity časti B, ktoré sú popísané v druhej časti tejto žiadosti a preukazujú oprávnenosť novovytvorených pracovných miest a
ich udržateľnosť. Žiadateľ bude realizovať projekt vlastnými personálnymi a technickými kapacitami, montáž, odskúšanie a
servis technológie bude zabezpečené dodávateľmi technológií.

Spoločnosť CNC Ferrum, s.r.o. je novovzniknutou spoločnosťou, ktorá vo svojej vybavenosti hmotným hnuteľným majetkom
má jednoúčelové obrábacie stroje. Napriek efektívnemu a vyčerpávajúcemu využívaniu jestvujúcej technologickej základne,
aby boli naplnené a zabezpečené dosiahnuté vertikálne a horizontálne ciele spoločnosti z krátkodobého i dlhodobého
hľadiska, vyvstala potreba modernizácie a inovácie technológií, čo v plnej miere predstavujú technológie radu CNC.
Výsledkom ekonomického vyhodnotenia investičných zámerov spoločnosti je, že zabezpečovanie technológie by bolo
finančne náročné a v dlhodobom časovom horizonte, čím by podstatne utrpela konkurencieschopnosť, získavanie nových
odbytových kanálov, produktivita práce by nadobúdala klesajúcu tendenciu a spoločnosť by zaznamenávala stagnáciu
rozvoja. Vysoké náklady na obstaranie CNC technológií by spoločnosti zabránili realizovať tento projekt v plánovanom
rozsahu a časovom horizonte. Realizovaním projektu bude dosiahnutá efektivita v nasledovných kategóriách ako väzba na
okamžité účinky pomoci: - nárast tržieb, - nárast pridanej hodnoty, - vytvorenie nových pracovných miest, - zvýšenie
konkurencieschopnosti začínajúceho podnikateľského subjektu, - rozšírenie výrobného portfólia, - získanie nových trhov, zvýšenie kvality výroby v náväznosti na skvalitnenie výrobného procesu.

Konateľ spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti podnikania – obrábania výrobkov z kovov. Naplnením cieľov projektu
v oblasti rozšírenia výroby, komplexnosti obrobenia výrobkov, zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001 bude
spoločnosť schopná uspokojovať dopyt na trhu rozšírením portfólia odberateľov a odbytových ciest kvalitnými
konkurencieschopnými výrobkami. Počas realizácie projektu, jeho ukončení a monitorovania spoločnosť zabezpečí elimináciu
technicko–realizačných rizík, ktoré ohrozujú termín realizácie projektu kvalitnými dodávateľskými zmluvami, dôslednou
odbornou kontrolou všetkých dodávok, vyžadovaním certifikátov kvality na technológie, komplexnými skúškami pri
preberacom konaní. Administratívne riziká, ktoré predstavujú prekážky pri uvedení technológií do prevádzky budú eliminované
získaním všetkých stanovísk zainteresovaných orgánov pri vydávaní povolení na prevádzku. Riziká, ako požiar, povodeň,
zosuv pôdy, krádež budú ošetrené poistnými zmluvami v komerčných poisťovniach.

Z výsledkov Finančno – ekonomického hodnotenia je vidieť, že spoločnosť svojou budúcou výrobnou činnosťou bude
produkovať dostatočné zdroje na to, aby bola schopná podnikateľskej činnosti v nasledujúcich rokoch. Toto tvrdenie
dokumentujú výpočty ukazovateľov NET CASH FLOW. Hodnotenie efektívnosti projektu a tiež ďalšie ukazovatele potvrdzujú,
že uvedený projekt je životaschopný, ako to vidieť aj v nasledujúcej tabuľke. Finančno – ekonomické vyhodnotenie projektu.
Ukazovateľ Vypočítaná hodnota 1. Čistá súčasná hodnota > 0 1 712 911 2. Index rentability > 1 1,23 3. Vnútorné výnosové
percento 14,06% 4. Diskontovaná doba splatnosti = doba návratnosti investície 5 rokov a 6 mesiacov Táto podnikateľská
aktivita je pre spoločnosť výhodná a zaručuje rast jej hodnoty a kapitálovej nezávislosti realizáciou projektu. Investícia
vykazuje dobrú návratnosť vložených prostriedkov, na čom môže byť založená budúca investičná stratégia a podnikateľská
aktivita firmy. Majitelia spoločnosti očakávajú od realizácie projektu priaznivý vývoj všetkých ekonomických ukazovateľov a
zvýšenie prezentácie spoločnosti. Investícia zabezpečí priaznivý vývoj rastu objemu výroby, rastu tržieb, a zvýšenie
zamestnanosti. Ak budú v budúcností dosiahnuté predpokladané výnosy, bude tento projekt znamenať pre spoločnosť
ŠKORPION Services, spol. s r.o., značný prínos v jeho rozvoji a postavení na trhu.
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Spoločnosť ŠKORPION Services, spol. s r.o., bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti ostrenia rezných
nástrojov a brúsenia kovových materiálov. Cieľom realizácie projektu je vybudovanie špecializovaného pracoviska ostrenia
rezných nástrojov, pre strojárske podniky používajúce high – tech obrábacie technológie. Pracovisko bude vybavené
najmodernejšou CNC Brúskou – ostričkou pílových kotúčov na kov a CNC Brúskou na náradie – ostričkou vrtákov a fréz.
Kvalita ostrenia bude zabezpečovaná digitálnou meracou technikou s výstupným protokolom. V súčasnom období je projekt
spoločnosti ŠKORPION Services, spol. s r.o., v prípravnej fáze, je vypracovaný rozpočet na realizáciu projektu a je
vypracovaný investičný zámer s ekonomickým vyhodnotením tejto investície do roku 2016. V prípade získania nenávratného
finančného príspevku je spoločnosť schopná investíciu realizovať v priebehu mesiacov marec až jún 2009. Túto investíciu si
ale nemôže dovoliť bez výpomoci poskytovaného nenávratného finančného príspevku.

Po realizácii projektu vznikne špecializované pracovisko ostrenia rezných nástrojov, pre strojárske podniky používajúce high
– tech obrábacie technológie. Pracovisko bude vybavené najmodernejšou CNC Brúskou – ostričkou pílových kotúčov na
rezanie kovov a CNC Brúskou na nástroje – ostričkou vrtákov a fréz. Kvalita ostrenia bude zabezpečovaná digitálnou
meracou technikou s výstupným protokolom. Predpokladaný dátum začatia podnikateľskej činnosti spoločnosti ŠKORPION
Services, spol. s r.o., je 1.5. 2009, okamžite po nainštalovaní a odskúšaní ostriacich CNC technológií a meracích zariadení.
Vedenie spoločnosti chce spustiť dvojsmennú prevádzku na CNC Brúske – ostričke na ostrenie pílových kotúčov na rezanie
kovu, s príslušnou meracou technikou – digitálnym makroskopom a jednosmennú prevádzku na CNC Brúske na nástroje –
ostričke pre ostrenie stopkových rotačných nástrojov – vrtákov a fréz, takisto s príslušnou meracou technikou – CNC video
mikroskopom.

Predkladaný projektový zámer počíta s dodávkou a inštaláciou technologických zariadení a postup zavedenia nových
technológií je bežný. Zabezpečenie dodávky a inštalácie nových, inovatívnych technológií realizuje dodávateľská spoločnosť.
Hodnotenie dodržania prác v rámci časového harmonogramu a ich kvality bude vykonávané zodpovedným pracovníkom. S
dodávateľskou spoločnosťou, ktorá bude vybraná na základe Obchodnej verejnej súťaže po prípadnom schválení projektu,
bude podpísaná Dodávateľsko – odberateľská zmluva, kde bude stanovený presný termín ukončenia dodávky zariadení.
Dodržanie stanoveného termínu bude prísne vyžadované. Vymedzenie zodpovednosti za realizáciu aktivít v rámci projektu
je nasledujúce: Zodpovedný za celý projekt: konatelia Zodpovedný za prípravu priestorov:
konatelia Zodpovedný
za dodávku a inštaláciu technológií, a následné zaškolenie: dodávateľ Zodpovedný za spustenie výroby s novou
technológiou konatelia

Konatelia spoločnosti očakávajú od realizácie projektu priaznivý vývoj všetkých ekonomických ukazovateľov a zvýšenie
prezentácie spoločnosti. Investícia zabezpečí priaznivý vývoj rastu objemu výroby, rastu tržieb, a zvýšenie zamestnanosti.
Projekt podporí socio-ekonomický rozvoj obce Sása a okresu Zvolen. Socio-ekonomický rozvoj bude podporený vytvorením
nových pracovných miest, zvyšovaním pridanej hodnoty malého a stredného podnikania, zvyšovaním príjmov malého a
stredného podnikania vďaka podpore konkurencie schopnosti malého a stredného podnikania. Realizácia projektu podporuje
nárast zamestnanosti v regióne, nakoľko jeho realizáciou sa vytvoria 4 nové pracovné miesta na HPP od 1.5. 2009 a jedno
nové externé pracovné miesto, takisto od 1.5. 2009. Spoločnosť postupne zaškolí a bude rozširovať vzdelávanie
pracovníkov. Dôraz bude kladený na neustále zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne pracovníkov. Vedenie spoločnosti
plánuje pravidelne zvyšovať zamestnancom platy v závislosti od úrovne ročnej inflácie. Prospech cieľovej skupiny je teda vo
mzde, v zdokonalení vedomostí a vzdelania a v obnovení pracovných návykov. Za predpokladu že títo štyria novoprijatý
zamestnanci budú ženatý, s jedným dieťaťom, projekt kladne ovplyvní celkovo 12 osôb, ktorý budú mať zabezpečený zdroj
príjmov a tieto môžu použiť pre zvyšovanie svojej kvality života. Spoločnosť sa nebráni myšlienke zamestnávať vo výrobnom
procese rómskych zamestnancov, prípadne iné znevýhodnené skupiny, avšak za predpokladu že budú spĺňať požiadavky
vedenia spoločnosti z hľadiska vzdelania, kvalifikácie a praxe. Spoločnosť sa takisto nebráni myšlienke zamestnávať vo
výrobnom procese ženy, avšak za predpokladu že budú spĺňať požiadavky z hľadiska vzdelania, kvalifikácie a praxe,
nakoľko obsluha CNC ostriacich strojov nie je fyzicky náročná, a takisto rezné nástroje a ostatné brúsené materiály nemajú vo
väčšine prípadov takú veľkosť a hmotnosť, ktorú by ženy nezvládli. Jeden z konateľov spoločnosti, doc. Ing. Ján Šimko,
CSc., je vysokoškolský pedagóg v oblasti strojárstva a elektrotechniky známy slovenskej a zahraničnej odbornej verejnosti
svojou prepojenosťou na výrobnú prax. Toto prepojenie teórie s praxou sa bude prenášať do reálneho života novej spoločnosti
a okrem iného vytvára podmienky aj pre výrobnú prax študentov blízkych elektrotechnických, strojárskych a drevárskych
priemysloviek, ako aj študentov technických univerzít. Umožňuje získavanie podkladov z podmienok výroby pre bakalárske,
diplomové i dizertačné práce študentov a vytvára podmienky pre doškoľovanie pracovníkov v oblasti unikátnych strojárskych
technológii v európskom priestore. Spoločnosť ŠKORPION Services, spol. s r.o., má záujem tak o skúsených pracovníkov s
praxou ako aj o absolventov škôl, ktorí sú spravidla iniciátormi nových myšlienok a zlepšení pracovných postupov. Čo sa
týka pracovného zaradenia má vedenie spoločnosti záujem o pracovníkov vyučených v odbore strojárstvo – nástrojár,
nastavovač, obrábač kovov. Spoločnosť chce nadviazať spoluprácu so Strednými odbornými učilišťami, Strednými odbornými
školami vo Zvolene, Žarnovici a Banskej Bystrici a Technickými univerzitami. Študentom spoločnosť umožní absolvovať
odbornú prax a takto si bude vychovávať kvalitných potenciálnych pracovníkov. Projekt tiež nepriamo podporí aj ostatných
malých a stredných podnikateľov, z iných odvetví priemyslu, nakoľko sa zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva, čo zase zvýši
životnú úroveň a zlepší sociálno – ekonomické podmienky v regióne.
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Spoločnosť EUROPACK TECHNOLOGY s.r.o. vznikla v roku 2007. Reprezentuje firmu zaoberajúcu sa výrobou obalov z
hladkej a vlnitej lepenky. Sídli v Partizánskom. Počas svojej relatívne krátkej existencie si dokázala vytvoriť stabilnú pozíciu
na trhu, zvýraznenú dobrými vzťahmi s obchodnými partnermi. Momentálna situácia - spoločnosť nedokáže kapacitne
uspokojovať dopyt po svojich produktoch, čo je dôvodom na plánovaný nákup nových technológií. Odberateľov lepenkových
obalov možno nájsť v mnohých odvetviach, akými sú napríklad automobilový, potravinársky ale i elektrotechnický priemysel.
Výrobný program spoločnosti je zameraný na výrobu rôznych druhov lepenkových obalov ako sú napr.: klopové krabice,
krabice s vekom, skladané obaly, pásové obaly, pevné obaly, vnútorné obalové prvky a pod. Okrem štandardného výrobného
programu sa spoločnosť podieľa na vývoji obalov pre svojich klientov.

Základnou víziou do budúcnosti, ktorú sme si stanovili a ktorá nám napomáha napredovať, je snaha o zaradenie sa do prvej
„päťky“ spoločností na slovenskom trhu. Cesta, ktorá vedie k naplneniu zadefinovanej vízie, sleduje plnenie niekoľkých, na
seba navzájom nadväzujúcich čiastkových cieľov, ktorými sú: - rozšírenie a modernizácia technologického vybavenia
spoločnosti, - zvýšenie výrobnej kapacity, - zvýšená schopnosť uspokojovať požiadavky odberateľov, - v horizonte troch
až piatich rokov disponovať vlastnými priestormi. Až na posledný cieľ dokážeme realizáciou projektu napĺňať našu víziu.
Veríme, že ambície v raste stálych pracovných miest dokážeme naplniť a znížiť tak vysokú nezamestnanosť nášho regiónu.
Rovnako tak veríme, že naším ekologickým výrobným programom inšpirujem mnohých slovenských výrobcov k
environmentálne zodpovednému spôsobu správania sa.

Realizáciu projektu sme konzultovali s viacerými úspešnými žiadateľmi. Spoločne sme sa snažili navrhnúť ľahko
implementovateľný spôsob. Z časového hľadiska sme vypracovali podrobný plán aktivít a zároveň sme každej aktivite
priradili výkonnú a zodpovednú osobu. Nakoľko vo všetkých prípadoch nesie konečnú zodpovednosť konateľ spoločnosti,
ponúkame skrátený prehľad aktivít a výkonných osôb. 1) OVS – bude vykonaná externe 2) Podpis zmlúv s víťazmi OVS –
pripraví ekonomický riaditeľ, podpíše konateľ 3) Objednávky tovarov a služieb – pripraví výrobný a ekonomický riaditeľ 4)
Vytvorenie pracovných miest - výrobný riaditeľ stanoví požiadavky, ekonóm schvaľuje 5) Dodávka tovarov a služieb technológie preberá výrobný riaditeľ, služby ekonomický 6) Realizácia školení – jednotliví zamestnanci 7) Publicita a
informovanosť – ekonomický riaditeľ 8) Riadenie projektu – ekonomický a výrobný riaditeľ, konateľ

Súčasné postavenie spoločnosti – nie sme schopní kapacite uspokojovať potreby klientov. Chýba nám kvalitné technologické
vybavenie, ktoré by eliminovalo úzke miesta výroby. Úspešná realizácia pre nás bude znamenať: - zavedenie novej
technológie, čo povedie k zvýšenému rastu produkcie, vyššiemu obratu, tržbám a zisku, - uspokojeniu požiadaviek
zákazníkov, - vytvorenie nových pracovných a rozšírenie personálnych kapacít, - získanie know-how v oblasti optimalizácie
výroby. Pre okolie vytvoríme nové pracovné miesta, rozšírime výrobu, pričom žiadnym spôsobom nezaťažíme životné
prostredie. Tak ako doteraz sa budeme správať pro environmentálne a zachováme si 100 % recyklovateľný výrobný program.
Tvorbou nových pracovných miest znížime prípadné sociálne nerovnosti. Odvodovými povinnosťami budeme prispievať do
fondov jednotlivých poisťovní a štátneho rozpočtu. Širšiemu okoliu ponúkneme príklad úspešného realizovania projektu
financovaného súčasne z ESF a ERDF.

Hoci pôsobíme na trhu relatívne krátku dobu dokázali sme svojim prístupom a plnením si zmluvných záväzkov presvedčiť
širokú skupinu klientov o našej serióznosti a spoľahlivosti. Veríme, že si túto charakteristickú vlastnosť udržíme aj po
realizácii projektu. Všetky ciele a hodnoty ukazovateľov, ktoré sme do projektu vyberali, boli podrobne zvážené. Preto sa
domnievame, že nebudeme mať problém ich naplniť. Z hľadiska technológie uvažujeme o bezporuchovej výrobe, ktorá je
garantovaná splnením základných požiadaviek stanových výrobcom (prostredie a siete), záručnými a servisnými
podmienkami dodávateľa ako i dodržiavaním lehôt odporúčanej doby prevádzky strojov. Personálnu udržateľnosť garantujú
osoby riaditeľov a konateľa našej spoločnosti. Nastavený systém motivačného odmeňovania zamestnancov má plniť funkciu
zábrany odchodu preškolených osôb do iných spoločností.
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Firma LEKRA, s.r.o., ktorá začína pôsobiť na východe Slovenska v regióne Zemplína, vznikla s cieľom vyplniť medzeru na
trhu v oblasti výroby a potlače výrobkov z papiera a s tým súvisiace služby. Potenciálnych zákazníkov sa firma LEKRA, s.r.o.
bude snažiť osloviť hlavne nízkou cenou svojich produktov pri dodržaní vysokých štandardov kvality. Chceme vyrábať obaly
podľa potreby zákazníkov už od množstva desiatok kusov. Technologickým vybavením bude spoločnosť spĺňať náročné
požiadavky zákazníkov a to od výroby vzoriek cez kusovú až po veľkosériovú výrobu s možnosťou viacfarebnej potlače.
Obaly budú vyrábané v rôznych modifikáciách od najjednoduchších typov až po špeciálne konštrukcie za pomoci moderných
technológií. Spoločnosť zamestná minimálne 6 pracovníkov, ktorý v regióne Zemplína z vysokou nezamestnanosťou majú
sťaženú možnosť sa zamestnať.

Po ukončení realizácie aktivít projektu, t.j. po zakúpení a nainštalovaní technológie bude naša spoločnosť LEKRA s.r.o.,
schopná vyrábať kvalitné obaly z papiera v množstvách od desiatky kusov. Tým sa rozbehne samotná výroba, ktorá bude
spĺňať jak požiadavky kvality, tak i ceny, pretože stroje sú moderné s nízkou spotrebou energie. Následný nárast objemu
výroby a s tým súvisiaci nárast tržieb spoločnosti umožní stabilný chod výroby, ako aj zamestnať ďalších zamestnancov. V
neposlednom rade vytvorený zisk bude môcť spoločnosť investovať do rozšírenia výroby. V budúcnosti firma lEKRA, s.r.o. po
dokončení projektu Modernizácia výroby obalov z papiera plánuje zakúpenie ďalších technológií na výrobu ďalších
sortimentov obalov z papiera.

Projekt by sme začali realizovať po podpise zmluvy s agentúrou, a to zakúpením technológie a stojov na výrobu obalov z
papiera. Pri realizácii projektu Modernizácia výroby obalov z papiera sme zvažovali zakúpiť rôzne druhy technológií od
rôznych výrobcov. Do úvahy pripadali technológie od viacerých firiem. Cenovo a kvalitatívne najvýhodnejšími sa však ukázala
ponuka od firmy Milan Krištof – kartonážní výroba Išlo by o technológiu pozostávajúcu z týchto strojov: 1. Kombinovaný
stroj na výrobu klopových krabic 2. Flexotiskový stroj na klopové krabice 2-barevný tisk 3. Lepička klopových krabic Stroje
budú umiestnené do toho času prenajatej budovy, no v čase realizácie projektu už bude v majetku firmy ako výrobná hala.

V súčasnej modernej spoločnosti si už nedokážeme ani predstaviť produkty bez obalov a krabíc. Tie sa stali neodmysliteľnou
súčasťou každodenného života. Neprekvapia teda údaje, že v Nemecku pripadajú cca 2% ceny tovaru na obaly. V
priemyselných odvetviach ako je potravinársky a nápojový priemysel, kde je miera používania obalov veľmi vysoká, tento
podiel dosahuje dokonca 7 – 8%. Celosvetový objem výroby obalov dosiahol viac ako 400 miliárd eur. Pre výrobu obalov z
papiera, ako sú rôzne karabice, tortové a odnáškové krabice s uchom, krabice na chlebíčky, krabice na pizzu, na víno a rôzne
iné produkty z papiera, sa naša spoločnosť rozhodla po dôkladnom preskúmaní tohto segmentu trhu v regióne, kde pôsobí .
Spoločnosť LEKRA, s.r.o. dosiahla dôležité predbežné dohody o odbyte svojich výrobkov s niekoľkými firmami v regióne, čo
jej umožní hneď rozbehnúť výrobu na plnú kapacitu strojov. Spoločníci majú skúsenosti v tomto odbore výroby, mali možnosť
praxovať v podniku HALDY PLUS, kde nadobudli patričné skúasenosti. Pre výrobu výrobkov z papiera sa firma LEKRA, s.r.o.
rozhodla aj kvôli dopadu na životné prostredie, ktorý nie je taký veľký ako pri iných výrobách a to vďaka úplnému spracovaniu
odpadu z týchto výrobkov 100% recykláciou. Táto recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivý dopad výroby z papiera, zabraňuje
mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov a tiež redukuje množstvo uskladnených odpadov.

Firma LEKRA, s.r.o. za predpokladu, že nakúpi novú technológiu na výrobu obalov z papier dokáže pokryť väčšiu časť
výroby odberom už dohodnutými odberateľmi, s ktorými má spoločnosť podpísané predbežné zmluvy o odbyte. To je
predpoklad udržateľnosti výsledkov tohto projektu. Išlo by o spoločnosti potravinárskeho priemyslu, ako je DEVA Trebišov,
BADIDA DUŠAN, ako aj VINO-VIN Tibava Výsledky finančnej analýzy/ viď. Podn. plán/ hovoria, že návratnosť investície by
mala byť v roku 2011, čo je rok po plnom zabehnutí výroby. Predpokladané príjem na rok 2010 ..................... 3 450 000 SK
predpokladané náklady na rok 2010 .................. 3 070 000 SK predpokladaný hrubý zisk ................................. 380 000 SK
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Rýchločistiareň Kostelanský, s.r.o. vznikla 13.11.2008 zápisom do OR. Naša prevádzka bude spustená v roku 2009 v
zábavno obchodnom centre MAX Žilina. Hlavnými činnosťami spoločnosti bude poskytovanie služieb prania, čistenia,
žehlenia a vytvorenie zberne pre koberce, rovnú, tvarovanú a gastro bielizeň. Našim cieľom je používaním špičkovej
technológie uspokojovať potreby zákazníkov, posilniť služby v Žiline, vytvoriť si stabilné miesto na trhu a napĺňať filozofiu
ekologického čistenia. Cieľovými zákazníkmi sa stávajú zaneprázdnení ľudia, domácnosti, ubytovacie, stravovacie zariadenia
a pod. Základ úspechu sú pre nás nielen pracie technologické postupy, ale aj úroveň materiálno-technickej základne a
využívanie kvalitných detergentov. Najmodernejšie technológie, dobré vzťahy so zákazníkmi, individuálny prístup, vysoká
kvalita – to všetko sú hodnoty, ktoré si najviac ceníme.

Po úspešnej realizácií projektu očakávame rast konkurencieschopnosti prostredníctvom naplnenia cieľov projektu. Ich
merateľnými výsledkami sú: - získanie nových zákazníkov, - rast tržieb spoločnosti a ekonomicky efektívna prevádzka, kontinuálny rast pridanej hodnoty, - počet vytvorených nových pracovných miest. Nákupom nových technológií
zabezpečíme poskytovanie služieb na vysokej úrovni kvality, čo bude mať za následok získanie nových zákazníkov.
Spokojný zákazník je najlepším menom pre firmu a dobré meno spoločnosti vytvára stabilnú pozíciu na trhu. Inovatívnymi
technológiami a výhodnou pozíciou dokážeme obstáť v konkurenčnom boji, zabezpečiť kontinuálny rast pridanej hodnoty,
zvýšiť tržby, a tak dosiahnuť zisk spoločnosti. Realizáciou projektu vznikne tiež potreba vytvorenia nových pracovných miest,
ktoré budú obsadené kvalifikovanými zamestnancami.

Technicky bude projekt zabezpečený obstaraním nových technológií, ktoré budú spĺňať všetky technické a bezpečnostné
normy. Ich životnosť bude zabezpečená servisom a údržbou dodávateľa. Výber technológií bol realizovaný na základe
dlhoročných skúseností konateľa spoločnosti a preto si myslíme, že bude dostačujúci pre plynulý priebeh prevádzky.
Technológie budú umiestnené v nových prenajatých priestoroch, ktoré sú vhodné na umiestnenie strojového vybavenia, ako
aj vhodným pracovným prostredím pre novoprijatých zamestnancov. Realizácia jednotlivých projektových aktivít je z pohľadu
personálnych kapacít dostatočne zabezpečená. Pre potreby projektu bude vytvorený projektový tím, ktorý bude pozostávať z
konateľa firmy a vedúcej práčovne. Projektový tím bude zabezpečovať koordinačné riadenie celého projektu, ekonomické a
administratívne zabezpečenie.

Sme spoločnosť, ktorá plánuje poskytovať služby svojím zákazníkom v obchodno zábavnom centre MAX v oblasti prania,
čistenia, konečnej úpravy odevov a odborného poradenstva v oblasti chemického čistenia. Zakladatelia spoločnosti majú z
minulosti skúseností v danej oblasti a to považujeme za našu silnú stránku . Za silnú stránku považujeme i umiestnenie našej
prevádzky na vysoko frekventovanom mieste v Žiline. Naopak našou slabou stránkou je nedostatok finančných prostriedkov
na zrealizovanie stanovených cieľov. Realizáciou projektu podporíme našu konkurencieschopnosť a zvýšime zamestnanosť v
regióne. Jedným z očakávaných dopadov projektu je i ziskovosť nášho podnikania, pričom budúci zisk by sme chceli
investovať do nákupu ďalšej technológie, na modernizáciu priestorov alebo vytvorenie nových prevádzok, v Žilinskom alebo
inom regióne. Realizáciou projektu bude vytvorených 5 pracovných miest, ktoré budú obsadené kvalifikovanými
zamestnancami. O vhodnosti realizácie projektu svedčí i situácia na trhu, kedy v rámci Žiliny evidujeme výrazne
neuspokojený dopyt po službách práčovne. Realizáciou projektu tak chceme vytvorením 5 nových pracovných miest a
obstaraním moderných, životnému prostrediu prijateľných, technológií skrátiť čakacie doby obyvateľov regiónu, zvýšiť
konkurenciu a kvalitu služieb v oblasti služieb práčovne.

Personálna udržateľnosť projektu bude garantovaná dozorom majiteľa a vedúcej práčovne nad zavedením a prevádzkou
nových technológií. Prevádzkovú udržateľnosť dosiahneme tým, že obsluhu technológie zveríme kvalitne zaškoleným
pracovníkom. Prevádzkovú udržateľnosť projektu podporuje i nájomná zmluva s vlastníkmi priestorov v OC MAX. Technická
udržateľnosť vyplýva z garancie životnosti technológie výrobcom a záručným servisom, ktorý poskytuje. Priestory v ktorých
budú stoje umiestnené plne vyhovujú všetkých bezpečnostným i prevádzkovým normám. Technológie budú poistené proti
živelným pohromám a neodbornej manipulácie. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená ekonomicky efektívnou
prevádzkou. Vytváraním pravidelných finančných rezerv v nárazových obdobiach (najmä začiatok a koniec zimy) a
pravidelnou tvorbou zisku, dodržiavaním finančného plánu a riadením prevádzky chceme dosiahnuť dlhodobo udržateľnú a
rozvíjajúcu sa čistiareň v meste Žilina.
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Kristián Potoma PK PLASTIK je firma, ktorá vznikla v roku 2008. Hlavným predmetom činnosti je výroba vstrekovaných
plastových obalov a výrobkov na báze PP pre spotrebný a potravinársky priemysel. Pre naplnenie podnikateľského zámeru je
potrebné zakúpiť technológiu IML na výrobu plastových výrobkov. Firma sa doteraz venovala príprave podnikateľského
zámeru, zabezpečeniu výrobných priestorov. Priestory na výrobu sú pripravené pre dodávku technologického vybavenie.
Zakúpením technológie IML spustí firma výrobnú prevádzku.

Po úspešnom ukončení projektu bude zakúpená, zmontovaná a otestovaná technológia IML. Firma bude môcť reálne spustiť
prevádzku určenú na výrobu vstrekovaných plastových obalov a výrobkov na báze PP. Technológia bude obsahovať: dva
plne elektrické vstrekovacie stroje MITSUBISHI 180MEtIII 15H a jeden plneelektrický vstrekovací stroj MITSUBISHI 230MetIII
20H. Všetky stroje sú s kompletnou výbavou (jeden ťahač jadier, dva vzduchy, násypka, trikrát ohrev teplých vtokov,
rozhranie pre robot – Euromap 12, pripojenie hydrauliky, elektro zásuvky).

Vzhľadom na voľný priestor na trhu v lokalite okresov Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Vranov nad Topľou (v súčasnosti sa
nenachádza v regióne dostatok výrobcov plastových obalov a výrobkov na báze PP vyrábaných novou technológiou IML) je
realizácia projektu veľkou výhodou. Výrobky budú vyrábané pre spotrebný a potravinársky priemysel. IML technológia ponúka
viac racionálnych alternatív: touto technológiou sú výrobky vyrobené, ale zároveň obsahujú ozdobné a tak isto aj tlačové
požiadavky – a to všetko jedným procesom. Povrch vstrekovaného výrobku je zdobený a má tlačové požiadavky (text) na
sebe z vopred vyrobenej etikety ( podľa spracovanej grafiky zákazníka). Odberateľom výrobkov bude kooperačná firma PS
Stropkov, ktorá má v súčasnosti stabilné postavenie na slovenskom trhu. Svoje produkty už niekoľko rokov vyváža aj do
Českej republiky a od roku 2007 dodáva výrobky aj do Švédska, Holandska a Maďarska.

Realizovaný projekt je udržateľný, nakoľko získaním nenávratného finančného príspevku použitého na zakúpenie technológie
IML môže firma ušetrené vlastné finančné prostriedky použiť na zdokonaľovanie a rozšírenie výrobnej linky a obrat bude
udržateľný. Výsledkom výroby budú plastové výrobky a obaly rôznych tvaroch a farebných prevedeniach čo taktiež podporuje
udržateľnosť projektu. Výrobná technológia zodpovedá bezodpadovému spracovaniu suroviny, je ekologická a pri výrobnom
procese nevznikajú žiadne plynné, kvapalné a ani škodlivé odpady, ktoré by ohrozovali životné prostredie. Zakúpenie nových
vstrekolisov a konštrukcia vstrekovacích foriem umožní spracovanie nepodarkov z výroby formou recyklácie. Energetická
náročnosť nových vstrekolisov bude nižšia ako niektorých v súčasnosti používaných, zníži sa percento nepodarkov a zvýši sa
kvalita výrobkov.
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Spoločnosť JA servis, s. r. o. vznikla 11.01.2008. Pôsobí najmä v oblasti kovoobrábania a predaja zváracej techniky. Jej
snahou je dosahovať pozitívne hospodárske výsledky a aktívne sa podieľať na rozvíjaní hospodárskej činnosti. V súvislosti s
obstaraním novej technológie spoločnosť zvýši kvalitu a kvantitu vyrábanej produkcie, čím plne uspokojí požiadavky Prínos projektu pre spoločnosť JA servis, s. r. o. môžeme zhrnúť do nasledovných bodov: zvýšenie objemu realizovanej
zákazníkov. Z geografického hľadiska sa spoločnosť nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má predpoklady, aby sa vyvíjal produkcie, zvýšenie kvality vyrábanej produkcie, ekonomický rast spoločnosti, silné konkurenčné postavenie na trhu,
harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový potenciál. Vedenie spoločnosti má záujem o neustály rast a napredovanie svojej expanzia na nové trhy, čiastočná eliminácia fyzickej práce, zníženie nezamestnanosti v cieľovom regióne, nárast tržieb
činnosti. Po schválení projektu bude spoločnosť disponovať modernou technológiou, ktorej prevádzka bude mať výrazný vplyv
na spoločnosť z hľadiska rôznych faktorov – zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej hodnoty, ekologizácia
výroby.

Realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas obdobia 9 mesiacov. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na
apríl 2009. Po podaní žiadosti o NFP bude vykonaná obchodná verejná súťaž v súlade s §281 - §288 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. Počas obdobia 04-12.2009 bude na základe výsledku obchodno verejnej súťaže realizovaný nákup, dodanie
a montáž novej technológie. Pre jej obsluhu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta. Za organizačné a technické zabezpečenie
novej technológie, komunikáciu s víťazom VOS bude zodpovedať projektový manažér spolu s finančným manažérom.
Realizácia samotného projektu bude pokračovať nasledovnými aktivitami: • maximálnym využitím novo obstaranej
technológie, • realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov.
Spoločnosť JA servis, s. r. o. neuvažuje pri projekte využiť žiadneho partnera.

d1) Hlavný cieľ, definovaný spoločnosťou JA servis, s. r. o. je plne v súlade s cieľom výzvy DOP2008-SIP001, spadajúceho
pod Opatrenie 1.1 – ,,Inovácie a technologické transfery“. Cieľom projektu je Zefektívnenie a modernizácia výrobného
procesu, a tým dosiahnutie zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti JA servis, s. r. o. pomocou obstarania inovatívnych
technológií. Pozitívne dopady projektu možno hodnotiť taktiež v nasledujúcich oblastiach, ktoré budú realizáciou projektu
dotknuté: transfer moderných technológií do priemyslu v cieľovom území zníženie nezamestnanosti rozšírenie
odbytovým možností pre Slovenský a zahraničný trh zvýšenie kvality vyrábanej produkcie zníženie námahy obsluhujúcich
pracovníkov a eliminácia fyzickej práce Realizáciou projektu sa spoločnosti naskytne možnosť rozšíriť a inovovať svoje
výrobné portfólio, následne bude môcť zvýšiť výrobu, kvalitu produkcie a prispievať tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti
podniku. d2) Spoločnosť spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na oprávneného žiadateľa.

Predkladaný projekt bude v budúcnosti udržateľný v podobe inovatívnej výrobnej technológie. Táto investícia je prostriedkom
k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkovému ekonomickému rastu. Počas realizácie projektu aj
po jeho ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať kvalifikovaný projektovým tím. Pre obsluhu nových
technológii sa vytvoria 3 nové pracovné miesta. Inštitucionálna udržateľnosť projektu je garantovaná doterajším pôsobením
spoločnosti na trhu a dlhoročnými skúsenosťami konateľa v danej oblasti. Finančná udržateľnosť - v prípade vzniku
nepredvídateľných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z
úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti.
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Spoločnosť začínala v malej obci a svoju činnosť, vďaka kvalitnej práce a dobrému menu rozširovala do okolia. Začiatky
firmy boli ťažké nakoľko si firma musí hľadať klientov nie len v okolí, ale aj vo väčších mestách kde už pôsobí konkurencia.
Musíme hľadať spôsoby ako preraziť a byť konkurencieschopný. Nie je možné zotrvávať v podmienkach v ktorých podnik
momentálne pracuje. So strojovým vybavením ktorým firma disponuje sme nútení objednávať väčšinu prác od dodávateľov
práve z dôvodu chýbajúcej technológie, čím sa naše služby predražujú a obmedzuje naša konkurencieschopnosť. Hoci si
dokážeme v terajšej situácií nájsť zákazníkov, nie sme schopní s našim strojovým vybavením im poskytnúť kvalitatívne tak
vysoké služby, aké sa v súčasnej dobe bežne požadujú. Preto je dôležité hľadať cesty znižovania nákladov, spôsoby
skvalitňovania práce, čo je naviazané na novú strojovú vybavenosť.

Vďaka novému strojovému vybaveniu by sa naša firma mohla vyrovnať konkurencii ako v cene tak aj v kvalite služieb. Pri
výkonoch požadovaného strojového vybavenia sme schopní zdokonaliť svoje služby, vytvárať zákazníkom nové podmienky,
zväčšovať sortiment ale najmä rozširovať svoju pôsobnosť na trhu. Zakúpením novej nízkonákladovej tlačiarne
predpokladáme získanie nového typu zákazníkov -firiem ktoré si kvôli chýbajúcemu strojovému vybaveniu museli tieto služby
objednávať od iných, vzdialenejších dodávateľov. Firma predpokladá zvýšenie tržieb vďaka zníženiu nákladov čo ovplyvní
ceny. Zároveň bude môcť spoločnosť obsluhovať aj tých zákazníkov, ktorých museli kvôli vysokej prácnosti zákaziek a
nedostatku kapacity odmietať.

Spoločnosť plánuje obstarať nové strojové zariadenie formou obchodnej verejnej súťaže, ktorú vykoná po podaní žiadosti o
NFP podľa ustanovení §281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zároveň
prikladáme cenové ponuky od troch dodávateľov. Spoločnosť plánuje začatie realizácie projektu v marci 2009 kedy začne
realizovať obchodnú verejnú súťaž na obstaranie strojov. Podľa podmienok v príručke plánujeme ukončenie verejnej
obchodnej súťaže do júna 2009. Spoločnosť predpokladá najneskôr v novembri 2009 zavedenie strojov do prevádzky.
Počítame pri tom s časovou rezervou v prípade ak sa stroje budú musieť objednávať o zahraničia.

Spoločnosť pôsobí v Tekovskej Breznici a okolí pričom väčšinu zákazníkov tvoria firmy pôsobiace v žarnovickom okrese.
Spoločnosť má svojich stálych zákazníkov, ktorých získala vďaka dobrému menu a kvalitnej práci. Požiadavky trhu na kvalitu
a cenu sa však neustále zvyšujú. Firma musí veľa prác objednávať u subdodávateľov práve kvôli chýbajúcej technológií, čím
sa zvyšujú náklady a teda aj cena. Preto je nevyhnutné ak si chce spoločnosť udržať zákazníkov, aby sa vyrovnala
konkurencii v kvalite a cene ponúkaných služieb čo možno dosiahnuť práve vlastnením nového strojového vybavenia.
Spoločnosť nemá dostatok prostriedkov aby realizovala cely projekt sama bez pomoci z fondov EÚ. Vlastnením nového
strojového vybavenia získa spoločnosť nových zákazníkov -firiem ktoré si kvôli chýbajúcemu strojovému vybaveniu museli
tieto služby objednávať od iných, vzdialenejších dodávateľov.

Prevádzka výstupov projektu sa zabezpečí školením zamestnancova prijatím nového zamestnanca na obsluhu nových
strojov. Firma má dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie financovania aj po skončení realizácie projektu. Zároveň firma
predpokladá, že vplyvom novej technológie sa zvýšia tržby. V prípade vážneho prehĺbenia hrozieb, vyplývajúcich z okolia
firmy a spoločnosť ich nemôže ovplyvniť, ktoré by mohli zapríčiniť zhoršenie finančnej situácie podniku, bude spoločnosť
žiadať o úverové zdroje. Čerpanie prostriedkov z úverových zdrojov by nemal byť problém nakoľko v súčasnosti nie je
spoločnosť zaťažená žiadnymi úverovými zdrojmi.
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V súčasnosti reštaurácia Koliba nedostatočne využíva svoj potenciál prameniaci z aktraktívnej lokalizácie v regióne Horný
Zemplín, v blízkosti prírodných a kultúrnych atrakcií, hlavne z dôvodu poddimenzovaných kapacít, nevyhovujúceho
technického stavu a technického vybavenia, ako aj zastaraného vybavenia kuchyne. Reštaurácia nevyhnutne potrebuje
investovať do rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti prostredníctvom rekonštrukcie, ktorá by pomohla zvýšiť celkovú
atraktivitu a prilákať viac domácich ako aj zahraničných návštevníkov a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu v danej lokalite.

Základným cieľom realizácie projektu je celoročné prevádzkovanie dobového reštauračného zariadenia Koliba, ktoré je
využívané len v letných mesiacoch nakoľko je v súčasnosti vykurovaná neekomicky, elektrickou energiou. Po rekonštrukcii
dôjde k zmene spôsobu vykurovania využitím alternatívnych zdrojov energie. Zároveň bude zrekonštruovaná kuchyňa.
Rekonštrukcia reštaurácie poskytne návštevníkom aj iné vyžitie a celý rad doplnkových služieb, ktoré sú vyhľadávané
klientelou a v súčasnosti nemá žiadateľ na ich pokrytie dostatočné kapacity. Dôjde k vytvoreniu dvoch nových pracovných
miest a to prevádzkára a údržbára. Obstarávané zariadenia budú energeticky úsporné a šetrné k ŽP. Budú spĺňať požiadavky
noriem HACCP. Predpokladá sa nárast tržieb v roku 2012 na 4143 tis.Sk a pridanej hodnoty na 1036 tis.Sk.

Na realizáciu aktivít projektu bol vytvorený projektový tím. Konkrétne zloženie projektového tímu je bližšie rozvedené v Opise
žiadosti. Na základe investičných potrieb spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané
zariadenia a následne bol urobený marketingový prieskum na predbežný výber dodávateľa, ktorý bude definitívne vybratý po
realizácii obchodnej verejnej súťaže. Rekonštrukcia a dodávka tovarov sa bude fyzicky realizovať v priebehu druhého polroku
2009. Projekt pozostáva z 3 aktivít. Pred tým bude nevyhnutné upraviť a prispôsobiť priestory objektu tak, aby nemohlo po
rekonštrukcii dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť problémy s prevádzkou reštauračného zariadenia. Na rekonštrukciu
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Projektový manažér bude dohliadať a organizovať aj ďalší
priebeh využívania výsledkov projektu.

Vhodnosť realizácie spočíva v potrebe uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po kvalitných reštauračných službách. Prítomnosť
vodnej nádrže Domaša, vzácnych kultúrno-historických pamiatok, architektonických stavieb a súborov, hnuteľných pamiatok,
ľudových festivalov, ale aj rozvoj firiem a podnikania predurčuje, že cestovný ruch bude aj v dlhodobom horizonte v danom
regióne jedným z najvýznamnejších. To je spolu s plánovanou investíciou základným predpokladom dostatočného využitia
potenciálu zariadenia prameniaceho z aktraktívnej lokalizácie v regióne Horný Zemplín. Žiadateľ chce realizáciou projektu
zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, nakoľko napriek veľkému množstvu podobných zariadení nie je kvalita poskytovaných
služieb v regióne na postačujúcej úrovni. Dosiahne sa zároveň nárast tržieb, pridanej hodnoty, zvýšenie produktivity práce,
zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvoria sa 2 nové pracovné miesta.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená vlastnou podnikateľskou činnosťou. Efektívnou podnikateľskou
činnosťou s nízkou mierou nákladovosti a vysokou výnosovosťou sa plánuje dosiahnuť zisková miera, ktorá zabezpečí
dostatočné finančné zdroje na udržateľnosť výsledkov projektu. Vytvorením 2 nových pracovných miest vznikne priestor pre
zníženie miery nezamestnanosti. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej
kontroly aktivít projektovým tímom. Zároveň spoločnosť plánuje rozširovať ponuku služieb, kvantitatívne aj kvalitatívne ju
navyšovať. Možným rizikom ktoré nevie ovplyvniť ako je uvedené vo SWOT analýze je vznik podobných konkurenčných
zariadení. Proti tomu sa chce spoločnosť brániť poskytovaním kvalitných služieb a byť tak stále o krok vopred pred
konkurenciou.

V prípade oznámenia pozitívneho výsledku po ukončení schvaľovacieho procesu sa žiadateľ bude pri celej implementácii
riadiť inštrukciami SIA a NARMSP a dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.
Pred podpisom zmlúv o NFP
žiadateľ doloží podpísané akceptačné listy a aktuálne
potvrdenia. Podpis zmlúv o NFP so SIA a NARMSP. Proces
samotnej realizácie projektu a napĺňanie cieľov projektu
(dodanie a montáž technológie IML s testovaním, spustenie
výroby s novou
technológiou IML na výrobu vstrekovaných plastových obalov a výrobkov
na báze PP). Publicita
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Spoločnosť iXo s.r.o. vznikla 14.7. 2007 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice. Zaoberá sa obchodnoprojekčnou činnosťou, nákupom a predajom výrobkov aj pre koncových užívateľov. Hlavným oborom činnosti sú alternatívne
náplne pre tlačiarenské zariadenia, ich servis a predaj, ako aj technológie, ako sú solárne systémy na podporu ÚK a TUV,
fotovoltika a ďalšie technológie znižujúce spotrebu energií a finančných prostriedkov. Vyhodnotením požiadaviek trhu a
následným dopadom celosvetovej krízy finančného sektora očakávame zvýšený záujem o finančné úspory na všetkých
úrovniach hospodárstva, štátnej správy aj domácností, pričom spotreba tlačových médií pravdepodobne klesať nebude, budú
len tendencie hľadať lacné a dostupné náhrady, čo nás viedlo k rozhodnutiu sústrediť kapacity na segment alternatívnych
náplní pre tlačiarenské zariadenia.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu objemu tržieb na domácom trhu. Vo väzbe na hodnoty merateľných ukazovateľov
pôjde o plánovanú hodnotu tržieb v záverečnej hodnote 4,5 mil. Sk a rast pridanej hodnoty na úroveň 6,492 mil. Sk po
ukončení projektu. Realizáciou projektu bude vybudovaná predajná sieť výrobkov na celom území SR formou lokálnych
predajcov spotrebného materiálu pre tlačiarenské zariadenia ( predajne výpočtovej a kancelárskej techniky ), ktoré budú
zároveň slúžiť ako zberné miesta použitých náplní ako aj spolupráca s distribučnými spoločnosťami v susedných krajinách (
Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina ), ktoré budú ďalej aktívne predávať výrobky na svojom trhu, čoho cieľom je
vytvorenie stabilnej spoločnosti, ktorá bude naďalej rozširovať svoje výrobné kapacity.

Podľa nariadenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vykonala spoločnosť iXo s.r.o. záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu
na dodávku majetku a vybavenia v obstarávacej cene minimálne 150 000Sk. Zároveň spoločnosť oslovila relevantných
dodávateľov tovarov a služieb, ktorých obstarávacia cena nepresiahla 150 000 Sk. Následne vyhodnotila cenové ponuky od
týchto dodávateľov, pričom hlavným kritériom výberu bola stanovená cena. Dodávky budú zabezpečené externým
dodávateľom. Aktivity samotného projektu sú navrhnuté tak, aby sa uvedené technológie čo najefektívnejšie a v priemernom
časovom úseku uviedli do prevádzky, otestovali a začali byť produktívne.

Nenávratný finančný príspevok je v rozpočte spoločnosti iXO s.r.o. významnou položkou. Investičné aktivity realizované z
vlastných prostriedkov firmy sú obmedzené vzhľadom na výšku investície. Rekonštrukcia prevádzkových priestorov a nákup
technologického zariadenia je vždy finančne náročný. Realizácia projektu bez finančného príspevku by negatívne ovplyvnila
výsledok hospodárenia činnosti a ekonomickú situáciu spoločnosti. Realizácia projektu výrazne posilní konkurencieschopnosť
firmy, dosiahnutie a udržanie si čo najväčšieho trhového podielu. Taktiež prispeje k minimalizácii nákladov výroby s
maximálne pozitívnym vplyvom na životné prostredie, keďže hlavnou výrobnou surovinou sú použité náplne z tlačiarenských
zariadení, ktoré sú podľa zákona o odpadoch výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z
domácností, kancelárií, obchodov). Celý výrobný proces nezanecháva žiadne následky na životné prostredie. Odpad
vznikajúci pri výrobe je klasifikovaný ako „O“ – ostatný ,ktorý nepresahuje povolené hranice výskytu nebezpečných látok.

Stratégiou spoločnosti je pružne reagovať na rastúci dopyt po náplniach do tlačiarenských zariadení, ktorý je založený na
raste predaja a používania týchto strojov, ktorý pretrváva bez prestania od roku 1998. Rastúci dopyt po alternatívnych
(cenovo výhodnejších, ekologicky menej zaťažujúcich ) náplniach do tlačiarní pokrývajú dovozcovia produktmi z Ázie (
prevažne ČĽR ), kde však dovážané produkty nedosahujú zodpovedajúcu kvalitu a ich cena kolíše v závislosti od možností
prepravy. Z Ekologického hľadiska renovácia menej zaťažuje životné prostredie, keďže sa vo výrobnom procese využívajú
už použité časti tlačových médií tlačiarenských zariadení a jedná sa teda o environmentálne vhodnú renováciu
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V Čadci a jej okolí sa nachádzajú len dve autoumyvárne - mechanická a manuálna. Obe sú maximálne vyťažené, ručná
dokonca funguje na princípe objednávok, obe ponúkajú príliš vysoké ceny a iba určité služby v rámci dopytu, ktorý je vysoký.
V rámci služieb budeme zákazníkom od januára 2009 ponúkať ručné umývanie exteriérov a interiérov, tepovanie sedadiel a
čalúnenia, tlakové umývanie a čistenie podvozkov osobných a úžitkových automobilov, motocyklov a prívesných vozíkov a
zariadení. Predpokladom na realizáciu projektu je priaznivé podnikateľské prostredie v regióne, výhodná poloha
autoumyvárne v centre mesta a v susedstve s čerpacou stanicou. Po inštalovaní mechanickej linky to bude možnosť ponúkať
komplexnú paletu služieb umývania a čistenia automobilov a tiež možnosť získať zmluvných odberateľov, ktorí sa stanú pre
prevádzku mechanickej linky dôležitými zákazníkmi v rámci nárastu tržieb.

Nárast tržieb ku koncu roka ukončenia realizácie projektu - 432 000 Sk/júl-december. Výpočet: priemerne 20 umytých áut
denne s využitím služieb v priemere za 120 Sk. Umyváreň bude otvorená počas všetkých dní v týždni, preto nárast tržby
rátam s využitím všetkých dní v daných mesiacoch. Prijatím 2 nových zamestnancov vytvorím 2 nové pracovné miesta, ktoré
chcem udržať aj počas ďalších 3 rokov prijateľnými pracovnými podmienkami, vhodnou odmenou za vykonanú prácu a
zabezpečením BOZP pre všetkých zamestnancov. Nárast pridanej hodnoty za 3 roky bude 1,07. Po ukončení projektu bude
portálová linka ponúkať služby zákazníkom, ktoré budú nepochybne žiadané z dôvodu menšej časovej náročnosti a cenovej
dostupnosti, čo zaručí aj nárast tržieb. Ak však stav nebude takýto, budem sa zaoberať prijateľnejšou cenovou politikou pre
zákazníkov, resp. zvolím inú marketingovú stratégiu smerom k zákazníkom.

Projekt organizačne zabezpečím ja spolu so svojimi zamestnancami, ktorí sú s jeho cieľmi stotožnení. Po schválení projektu
vykonáme verejnú obchodnú súťaž v súlade so zákonom, jej priebeh spolu s výberom víťazného dodávateľa a oboznámením
s výsledkami všetkých zúčastnených uchádzačov predpokladám na dva mesiace. Od víťaza verejnej obchodnej súťaže –
dodávateľa zakúpime portálovú automatickú linku, ktorú následne dodá a zabezpečí jej inštaláciu, to môže trvať maximálne 2
mesiace. Počas celého trvania projektu a následne zabezpečím jeho publicitu a informovanosť.

Ako začínajúci podnikateľ som sa rozhodol rozšíriť oblasť služieb v rámci umývania a čistenia automobilov v regióne Čadca,
kde je po týchto službách vysoký dopyt, no nekomplexná ponuka a nízka konkurencieschopnosť. V januári 2009 spustím
prevádzku ručnej umývačky automobilov, svoje služby chcem však rozšíriť o mechanické čistenie, ktoré je časovo
nenáročnejšie a pre zákazníkov cenovo zaujímavejšie. Finančné prostriedky, ktoré som mal určené pre začatie podnikania,
som využil na postavenie budovy a zakúpenie technológií pre ručné umývanie. Bez finančného príspevku, ktorý mi pomôže
uhradiť časť výdavkov na inováciu prevádzky, by som nemohol svoje služby rozšíriť. Ak rozšírim svoju prevádzku o
mechanickú linku, ponúknem zákazníkom okamžite komplexné služby v jednom objekte a tiež prispejem k zvýšeniu
konkurencieschopnosti. Skúsenosť s realizáciou projektu mám v rámci požiadania o finančný príspevok pre začínajúcich
podnikateľov z ÚPSVaR Čadca.

Projekt má predpoklad dlhodobej udržateľnosti, pretože služby, ktoré ponúkam, nemajú sezónny charakter a sú vysoko
žiadané. Preto sa neobávam ani rizík spojených s predčasným ukončením prevádzky. Kalkuláciu cien služieb som vypracoval
s ohľadom na trhové ceny a na kúpyschopnosť obyvateľov regiónu. Počet zamestnancov chcem udržať na rovnakej úrovni
zabezpečením kvalitných a bezpečných pracovných podmienok, komunikáciou so svojimi zamestnancami a tiež
starostlivosťou o nich. Eliminácia budúcich rizík zo SWOT analýzy – nové a lacnejšie technológie prekonám zakúpením
najmodernejšej portálovej umývacej linky. Zákazníkom tak ponúknem kvalitné a cenovo zaujímavé komplexné služby,
možnosť výhodných umývacích programov, či zákazníckych zliav a každý zákazník bude u nás ponúknutý malým
občerstvením. Zložitú a často sa meniacu legislatívu nijako neovplyvním, je potrebné zmeny pravidelne sledovať.
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Spoločnosť Rokoko prevádzkuje rovnomenný 3-hviezdičkový penzión. Svojím zameraním sa radí k luxusnejším. Naša
klientela, čo sa týka ubytovania sú prevažne obchodní cestujúci a zahraničná klientela, pre ktorých samozrejme poskytujeme
aj stravovacie služby. Stravovacie služby poskytujeme aj formou rodinných osláv, jubileí, podnikových akcií, recepcií apod. a
samozrejme vo forme obedov a večerí pre širokú verejnosť. Potrpíme si na kvalitné suroviny a receptúry. Momentálne sme
nútení dovážať pečivo mrazené z Francúzska a Švajčiarska, keďže v širšom okolí neponúka sortiment pre stravovacie
zariadenia v požadovanej kvalite žiadna pekáreň. Našou požiadavkou sú pekárenské výrobky bez používania stabilizátorov, Ečiek. Tým, že sa zameriavame na vyšší štandard stolovania pociťujeme potrebu vlastnej pekárenskej výroby, keďže naše
požiadavky na kvalitu používaných surovín a sortiment pekárenských výrobkov (napr. banketové pečivo) nie je možné
externými dodávateľmi zabezpečiť. Takisto iné stravovacie a ubytovacie zariadenia v regióne majú podobný problém.
Zriadením pekárenskej prevádzky môžeme ponúknuť naše výrobky zamerané predovšetkým na gastro zariadenia aj iným
prevádzkam.

Manažment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov a realizácie viacerých
podnikateľských aktivít. Riaditeľ dlhé roky pôsobí v oblasti hotelierstva a služieb s tým spojenými. Z tohto dôvodu je veľký
predpoklad úspešnej realizácie projektu, ako aj napĺňania naplánovaných ukazovateľov. Od svojho vzniku spoločnosť
Rokoko úspešne realizovala prevzatie a pozdvihnutie penziónu Rokoko, ako aj realizáciu ďalšej podnikateľskej činnosti –
práčovňa, ktorú úspešne prevádzkuje a zabezpečuje pranie aj pre ďalšie ubytovacie zariadenia v okolí Košíc. Výsledkom
projektu po ukončení Aktivít časti A a časti B bude zriadená prevádzka pekárenskej a cukrárskej výroby. Výsledky projektu
(produkty pekárskej výroby, predovšetkým banketové pečivo a špeciálne vlastné cukrárske výrobky) budú využívať jednak
naši hostia a zákazníci, ako aj budeme ponúkať naše pekárske a cukrárske výrobky ďalším hotelom, ako v prípade našej
prevádzky práčovne. Kvalitnými produktmi, vyhľadávaním nových možností rozšírenia ponuky o nové výrobky, zavádzaním
nových receptúr, oslovovaním potenciálnych klientov sa budeme usilovať o vytvorenie stabilnej pozície na trhu a jej dlhodobé
udržanie. Úspešnou realizáciou projektu a s tým súvisiacou akumuláciou finančných prostriedkov bude možné investovať do
ďalších projektových zámerov.

Aktivita 1 - A1.Obstaranie technológie pre výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov V rámci tejto aktivity bude
zabezpečená dodávka, montáž a odskúšanie technológie zo strany dodávateľa. Naplánovaná doba zahŕňa aj časovú rezervu
v prípade nedostatkov zo strany dodávateľa. Na bezchybné dodanie bude dohliadať projektový tím žiadateľa. Žiadateľ bude
realizovať projekt s vlastnými personálnymi a technickými kapacitami. Na realizáciu projektu bude dohliadať konateľ
spoločnosti. Vrcholovo zodpovedný za realizáciu a koordináciu projektu bude riaditeľ. Jednotlivé úlohy budú plniť
zamestnanci v zmysle fungujúcej organizačnej štruktúry spoločnosti. Účtovanie projektu bude zabezpečované štandardne,
ako bežné účtovníctvo firmy.

Ako novovzniknutý podnikateľský subjekt s realizovanými podnikateľskými aktivitami (prevádzka penziónu, prevádzka
práčovne) má naša spoločnosť limitované finančné kapacity na realizáciu investičných aktivít. Vzhľadom na vysoké vstupné
investičné náklady a náročnosť na ľudské zdroje by žiadateľ nebol schopný v blízkej budúcnosti realizovať tento projekt. Od
svojho vzniku spoločnosť Rokoko úspešne realizovala prevzatie a pozdvihnutie penziónu Rokoko, ako aj realizáciu ďalšej
podnikateľskej činnosti – práčovňa, ktorú úspešne prevádzkuje a zabezpečuje pranie aj pre ďalšie ubytovacie zariadenia v
okolí Košíc. Tým, že sa zameriavame na vyšší štandard stolovania pociťujeme potrebu vlastnej pekárenskej výroby, keďže
naše požiadavky na kvalitu používaných surovín a sortiment pekárenských výrobkov (napr. banketové pečivo) nie je možné
externými dodávateľmi zabezpečiť. S podobným problémom sa stretávajú viaceré gastronomické zariadenia v okolí, ktoré
plánujeme s našou ponukou osloviť.

Projekt bude generovať dostatočný príjem na to, aby bol trvalo udržateľný aj po ukončení pomoci de minimis. Tým, že naša
spoločnosť prevádzkuje penzión a reštauráciu, kde je veľmi vysoká spotreba výrobkov, ktoré plánujeme vyrábať v dôsledku
realizácie projektu je značná časť odbytu zabezpečená práve touto cestou. Zameraním na kvalitu skvalitníme a zatraktívnime
celkovú ponuku a služby nášho ubytovacieho a stravovacieho zariadenia. Okrem vlastnej spotreby našimi hosťami ďalšiu
časť odbytu bude predstavovať odber inými gastro zariadeniami, ktoré uvítajú ponuku predovšetkým špeciálneho banketového
pečiva. Viacero zariadení prejavilo záujem o takúto spoluprácu. Kvalitnými výrobkami, používaním najkvalitnejších surovín a
neustále obohacovanie ponuky a vylepšovanie receptúr si zabezpečíme udržateľný dopyt po našich výrobkoch.
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V období nedávneho stavebného boomu v SR sa rozostavalo množstvo novostavieb, ktoré zvýšili dopyt po exkluzívnejších
prevedeniach dverí. Na trhu existuje viacero zahraničných výrobcov, ktorí dodávajú svoje výrobky na Slovensko. Efektívna
sériová výroba si vyžaduje rýchle a presné stroje s kvalitným výstupom. Pre zvýšenie atraktivity výrobkov je potrebná ich
individualizácia, ktorá sa dá dosiahnuť pomocou potlače skla. Majitelia spoločnosti pri svojich úvahách vychádzali z
predchádzajúcich viacročných skúseností s opracovaním skla a realizáciami bezrámových celosklenených konštrukcií ako aj
z aktuálnych trendov v dekorácií sklených plôch, s ktorými sa oboznámili na viacerých výstavách a vo výrobách opracovateľov
skla v Taliansku a v Nemecku. Z uvedených dôvodov je snaha vytvoriť aj na Slovensku výrobcu s aktuálnou ponukou
produktov, ktorá bude schopná uspieť aj na zahraničných trhoch.

Realizáciou projektu bude vybavená nová výrobná prevádzka, ktorá umožní sériovú produkciu výrobkov z plochého skla vo
vysokej kvalite. Uvedené sklo bude spracované vo vlastnej réžií, čim dôjde nielen k úspore nákladov, ale tiež vytvoreniu
konkurencieschopnej pozície v rámci trhu. Odstránia sa náklady na dovoz výrobkov zo zahraničia, spoločnosť sa stane
nezávislou od externých subdodávok a vytvorená rezerva poslúži na nákup materiálu a surovín potrebných pre ďalšiu výrobu.
Uvedenou technológiou sa zvýši efektivita využívania vlastných pracovných síl a prispeje sa k rozšíreniu výrobkov a
ponúkaných služieb, ktoré sú zo strany odberateľov požadované. Všetky obstarávané technológie sú pre našu spoločnosť
inovatívne a nevyhnutné a v kombinácií s kvalifikovaným personálom prispejú k zabezpečeniu konkurencieschopnej pozície
na trhu v porovnaní so spoločnosťami v rovnakom odvetví.

V rámci realizácie projektu bude zabezpečená dodávka a montáž vertikálneho CNC automatu na vŕtanie a frézovanie
sklenených tabúľ a dodávka a montáž potlačového stroja na ploché sklo. CNC automat umožní vykonávať naraz dve
operácie, ktoré inak vykonávajú dva rôzne stroje a to pri neporovnateľne vyššej rýchlosti. V rámci uvedených aktivít bude
zároveň zabezpečená skúšobná prevádzka obstaraných strojov. Zabezpečenie realizácie aktivít bude v náplni projektového
manažéra, finančného a technického manažéra. Uvedený projektový tím bol zvolený na základe požadovaných
manažérskych a odborných zručností, ktoré sú pre úspešnú realizáciu nevyhnutné. Výber dodávateľa bude zrealizovaný
prostredníctvom Verejnej obchodnej súťaže a zvolený dodávateľ zabezpečí dodávku zariadení v termíne od 09/2009 do
02/2010. Ceny v rozpočte boli stanovené na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky.

Spoločnosť vznikla na základe dopytu stavebníkov po lacnejších sériových variantoch sklených dverí. bude vyrábať sériové
výrobky najvyššej kvality, avšak cenovo dostupné aj pre širší okruh zákazníkov. Spoločnosť bude zároveň dodávať
predpripravené polotovary pre riešenie na mieru (rohové výrezy, otvory pre kovania). Cieľom je odlíšiť exkluzívnu radu
produktov vyrábaných na mieru od sériových, ktoré budú distribuované sieťou obchodných zastúpení a partnerov (predajcovia
nábytku, stavebných materiálov, interiérové štúdiá a pod.), pričom bude kladený mimoriadny dôraz na detail a kvalitu
prevedenia výrobkov. Zakladatelia spoločnosti disponujú značnými skúsenosťami v oblasti podnikania a vytvárania stálej
pozície na trhu. So zavádzaním výroby majú skúsenosti z iných oblastí podnikania. Zároveň pri výbere pracovníkov, ktorí
budú nakúpené stroje obsluhovať budú uprednostňovaní tí, ktorí majú s prácou podobného charakteru skúsenosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť je na trhu novou, nebolo by možné komplexnosť výroby a následnú konkurencie
schopnú pozíciu na trhu zabezpečiť bez pomoci Európskej únie.

Výsledkom realizácie projektu bude inštalácia nových výrobných zariadení, čo vytvorí dostatočnú technologickú bázu na
ďalšie fungovanie a rozvoj firmy. Výrobou nových produktov sa získajú ďalšie finančné zdroje, ktoré umožnia postupné
rozšírenie výroby. Dopyt po výrobkoch presahuje výrobné kapacity spoločnosti, čo zabezpečuje udržateľnosť výsledkov
projektu. Zároveň bude ďalší odbyt výrobkov zabezpečený prostredníctvom podpisu nových dodávateľsko-odberateľských
zmlúv tak, aby tento bol zaistený najmenej štyrmi dlhodobými odberateľmi a zároveň sa vytvoril priestor na ďalšie zvyšovanie
výroby. Plánuje sa tiež vstúpiť do rokovaní s miestnymi samosprávami za účelom dodávky časti sortimentu do plánovaných
nájomných obecných a sociálnych bytov. Starostlivosť o nakúpené stroje bude zabezpečená pravidelnou údržbou v rámci
vlastných kapacít.
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Spoločnosť bola založená dňa 17.3.2007. Základnými predmetmi činnosti definovanými vo výpise z OR sú úpravy dreva,
výroba výrobkov z dreva, výroba dyhy, latovky, drevotrieskovej dosky a iných panelov. Z hľadiska zaradenia do klasifikácie
odvetvových činností sa dá konštatovať, že spoločnosť sa zaoberá pílením dreva hlavne na rezivo stavebné a peletové. Vo
vlastníctve firmy sa nachádzajú stroje a zariadenia priemernej úrovne s ohľadom na finančné možnosti novovzniknutej
spoločnosti. Pôvodne bola výroba umiestnená v prenajatom objekte. V októbri 2008 bol zakúpený za 2,5 mil. Sk objekt vhodný
na rozvoj drevárskej výroby: halu oceľovej konštrukcie s betónovými podlahami v rozmere 18 x 42 m a výškou 6 m. Tržby z
predaja vlastných výrobkov za neúplný rok 2007 predstavovali 4 118 tis. Sk, pridaná hodnota 645 tis. Sk. Vyrábané výrobky
zodpovedajú úrovni technického vybavenia spoločnosti.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k diverzifikácii výrobného programu (výroba brikiet a peliet) a k výraznému skvalitneniu
strojného zariadenia, čo zvýši kvalitu produkcie a konkurencieschopnosť firmy. Zrekonštruovaný objekt vytvorí predpoklady
pre inštaláciu progresívnejších strojov, ktoré by do haly za súčasného stavu nemohli byť umiestnené. Realizáciou projektu sa
žiadateľ dostane na kvalitatívne vyššiu úroveň s možnosťou rozšíriť okruh odberateľov. Tým sa zvýšia v roku 2012 tržby
(nárast cca o 89 %) a pridaná hodnota na cca 2,5-násobok. Projekt sa vyznačuje potenciálom pre multiplikačný efekt
vzhľadom na predpokladaný dopyt po briketách a peletách. Aj po realizácii projektu žiadateľ zostane malým podnikateľom.
Výroba brikiet a peliet bude znamenať vykúrenie cca 250 rodinných domov, čo znamená, že podobných zariadení je možné v
regióne vybudovať – podľa vzoru žiadateľa – viacero.

Rozhodnutie pre konkrétne technologické riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach firmy a zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. V rámci uskutočnenej OVS boli vybrané najvhodnejšie návrhy podľa stanovených kritérií pre výber
dodávateľa. Časový harmonogram uvedený v tab.č.11 je odvodený od predpokladaného termínu schválenia žiadosti o NFP a
následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Hlavnými aktivitami sú nákupy jednotlivých strojov, ich osadenie a inštalácia
a rekonštrukcia haly. Podpornými aktivitami je riadenie projektu a publicita a informovanosť. Pred podaním žiadosti bola
vykonaná OVS. Časový harmonogram je konzistentný s cieľom projektu a špecifickými cieľmi uvedenými v tab.č.9.
Organizačne a technicky bude projekt riadený na úrovni konateľa spoločnosti Mariána Molčana a externého spolupracovníka
Slavomíra Tomášika. V projekte sa nepočíta so žiadnymi partnermi.

Žiadateľ sa pre realizáciu projektu rozhodol na základe východiskovej situácie a SWOT analýzy firmy, ktorá jednoznačne
poukázala na nutnosť skvalitniť strojné zariadenia, a tak vyrábať s väčšou presnosťou aj komplikovanejšie výrobky a na
vhodnosť využiť príležitosť dopytu po briketách a peletách na vykurovanie rodinných domov. Profesijná história konateľa
vytvára predpoklady pre zvládnutie podávaného projektu. Vo výrobe výrobkov z dreva sa v krátkom čase etabloval na
regionálnej úrovni, získal si dôveru odberateľov a vybudoval seriózne dodávateľsko – odberateľské vzťahy. Organizačné a
technické predpoklady pre riadenie projektov preukázal vybudovaním firmy, zabezpečením prvotného vybavenia a získaním
vhodného objektu na podnikanie. Projekt by sa bez získania NFP nedal v plánovanom časovom horizonte realizovať,
finančné prostriedky žiadateľa nevytvárajú priestor pre 100%-né financovanie projektu, t.j. nevyhnutnosť pomoci pre realizáciu
projektu je jednoznačná. Platné LHP a dôsledky kalamity sú ideálne pre rozvoj drevárskej výroby. Z hľadiska občanov
regiónu, ktorí prechádzajú na kúrenie drevom, je predaj brikiet a peliet atraktívny a cenovo príťažlivý.

Projekt prinesie možnosti ďalšieho rastu firmy, ako bolo uvedené vyššie. Znamená to nielen jeho udržateľnosť, ale aj
multiplikačný efekt v rámci regiónu. Potvrdzuje to finančný plán, ktorý ukazuje generovanie dostatočného množstva
finančných zdrojov nielen na implementáciu projektu, ale aj na udržanie výsledkov projektu a konkurenčnej pozície. Z
prevádzkového hľadiska zrekonštruovaná hala a zakúpené stroje zabezpečia kvalitné výrobky v takej miere, aká za súčasnej
situácie nie je realizovateľná. Udržateľnosť projektu je predpokladaná aj pri prípadných vzniknutých problémoch, odchýlkach
od plánovaných vstupov, či výstupov (z dôvodov vis maior, interných alebo externých príčin). Podľa SWOT analýzy sú pre
identifikované ohrozenia pripravené krízové plány a diverzifikácie odbytovej aj dodávateľskej štruktúry z / na rôzne trhy.
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Základným predmetom činnosti podnikateľa je spracovanie prírodného kameňa. Na základe vysokej kvality produkcie,
dodržiavania termínov dodávok a pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov si firma zabezpečila veľmi dobré meno na trhu,
vďaka čomu má odbyt rastúci trend. Výrobné procesy sú v súčasnosti v značnej miere realizovaná ručnou prácou, čo bráni
zvyšovaniu objemu produkcie a je tiež limitujúcim faktorom pri raste efektívnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom firmy je
zvýšenie kvality produktov, zvýšenie produktivity výroby a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy na trhu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zabezpečenie inovatívnej a vyspelej
technológie, ktorej nákup a inštalácia je predmetom predkladaného projektu.

Nákup nových technológií prinesie zefektívnenie výroby, zvýšenie kvality finálneho výrobku, zvýšenie pridanej hodnoty a
produktivity práce a zníženie materiálových nákladov na výrobu, čo sa prejaví na zvýšení objemu produkcie a tržieb. Táto
skutočnosť sa odrazí na zvýšení počtu pracovníkov a prispeje k ďalšiemu rozvoju firmy. Nová technológia je sofistikovanejšia,
zabezpečí aj väčšiu výťažnosť vstupných materiálov. Po ukončení realizácie projektu bude firma produkovať širší sortiment
kvalitnejších výrobkov s nižším množstvom prachových exhalátov, skráti čas výroby a prispeje k ochrane životného prostredia
na pracovisku. Daný projekt zároveň prispeje k zvýšeniu celkovej technologicej úrovene regiónu. Nová linka umožní vyrábať
atypické žulové zakrytia hrobov, pomníky, schodiská, parapetné dosky a ďalšie výrobky zo žuly v dostatočnej kvalite, ktorú
vyžaduje domáci trh a aj trh celej EU.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch aktivít: 1) Nákup a inštalácia technológie 2) Skúšobná prevádzka Z
časového hľadiska budú aktivity na seba nadväzovať. Na realizáciu bol vytvorený tím z interných a externých zamestnancov,
ktorí sú svojou odbornosťou predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu pričom na strane žiadateľa je určený
projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za projekt po odbornej stránke. Za finančnú stránku je zodpovedný finančný
manažér. Po organizačnej stránke je vrcholová zodpovednosť za projekt zabezpečovaná samotnými majiteľmi. Počas
projektu sa zároveň bude klásť dôraz na publicitu a informovanosť v súlade s požiadavkami EU. Realizácia bude
zabezpečovaná dodávateľmi vybranými na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže a zmluvy s nimi sú súčasťou
prílohy 2 tejto Žiadosti. Organizačné zabezpečenie je plne v súlade s organizačným poriadkom.

Firma Vladimír Paracka - Kameňovýroba sa rozhodla pre nákup novej technológie v nadväznosti na potreby trhu. Na
investíciu takéhoto rozsahu nemá však v súčasnosti dosť vlastných zdrojov. S pomocou NFP je však schopná zabezpečiť
jeho spolufinancovanie. V opačnom prípade by musela dopĺňať existujúce výrobné zariadenia postupne, čo by znamenalo
oneskorenie splnenia stanovených cieľov o niekoľko rokov. Je reálny predpoklad, že za ten čas vzrastie konkurencia na trhu
natoľko, že spoločnosť stratí svoje postavenie na trhu i perspektívnych zákazníkov. Základnou požiadavkou trhu v súčasnosti
je vyrábať atypické žulové zakrytia hrobov, pomníky, schodiská, parapetné dosky a ďalšie výrobky zo žuly v dostatočnej
kvalite. Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu bude možné tejto požiadavke trhu v plnej miere vyhovieť. Žiadateľ
už má existujúce skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Šlo o projekty realizované z vlastných a bankových zdrojov
(nákup strojov, výstavba vlastnej výrobnej haly spolu s administratívnymi priestormi). Tieto projekty boli úspešne zvládnuté,
pričom boli dodržané všetky naplánované termíny a bola dodržaná výška plánovaných nákladov.

Projekt je dlhodobo udržateľný. Zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty
preto si pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje. Okrem toho
projekt umožní realizáciu nadväzujúcich projektov (nové druhy výrobkov), keďže nová linka bude flexibilná a schopná vyrábať
aj atypické výrobky presne podľa potrieb konkrétneho zákazníka. Z rovnakých dôvodov budú vytvorené a trvalo udržateľné aj
novovytvorené pracovné miesta. Z environmentálneho hľadiska je prevádzka bezriziková s nulovým výstupom nebezpečných
odpadových látok. Proces výroby bude tiež energeticky menej náročný ako pri využití tradičnej technológie, čo zároveň
prispeje k zníženiu spotreby energie. Rizikom pre udržateľnosť by mohli byť dve ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy,
ktorých riešenia sú popísané v opise projektu.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Juraja Oremusa (generálny riaditeľ,
jeden zo zakladateľov a z vlastníkov spoločnosti PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.) v oblasti pekárenskej výroby a
distribúcie. Po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k rozšíreniu výrobných kapacít, modernizácii
už fungujúcich kapacít a tým k zvýšeniu a rozšíreniu výroby vyrábaných výrobkov a distribúcie. Naša spoločnosť dlhodobo
dosahuje stabilné príjmy z tržieb za vlastné výrobky a s týmto trendom počítame perspektívne do budúcnosti. Rozšírením
výroby a skvalitnením výrobkov, hlavne po vizuálnej stránke, budeme aj pre najnáročnejších zákazníkov aj naďalej
zaujímavým a vhodným partnerom. Kombináciou týchto faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné
fungovanie našej spoločnosti. Doba návratnosti investície (9 rokov) korešponduje s ekonomickou životnosťou obstarávaných
technológií, čiže projekt je ekonomicky opodstatnený/udržateľný.
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Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. sa zaoberá výrobou a distribúciou širokého sortimentu pekárenských
výrobkov od roku 2000: chlieb (pšeničný, pšenično-ražný, ražný, celozrnný), pečivo (bežné v rôznych modifikáciách, jemné,
jemné-lístkové), trvanlivé pečivo (tyčinky) a ostatné pekárenské výrobky (parené výrobky, vyprážané výrobky, strúhanka).
Denno-denne uspokojuje potreby širokého spektra zákazníkov, denne zásobuje cca 215 predajní čerstvými výrobkami v
regióne Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Realizáciou predkladaného projektu zameraného na nákup
inovatívnej technológie na výrobu pekárenských výrobkov, spoločnosť zmodernizuje svoju prevádzku a vytvorí si výhodu pred
konkurenciou. Dlhoročná spolupráca s významnými obchodnými reťazcami, profesionálne zvládanie riadnych aj
mimoriadnych objednávok, široká distribučná pôsobnosť ako aj školený personál, zvyšujúce sa nároky a požiadavky
zákazníkov, vedú firmu k neustálemu zlepšovaniu výrobných či distribučných procesov, investíciám do inovatívnych
technológií a vývoja nových chutných výrobkov či skvalitnenie výroby súčasných výrobkov. V prípade realizácie projektu
hlavnými užívateľmi bude: samostatná spoločnosť, jej zamestnanci, ale predovšetkým zákazníci užívajúci výrobky spoločnosti.

Realizáciou predkladaného projektu je rozvinúť exportné schopnosti v oblasti distribúcie pekárenských výrobkov,
predpokladáme nárast výrobného potenciálu – nárast produkcie cca o 10 % - obohatíme svoj súčasný výrobný potenciál,
skvalitníme vizuálnu stránku pekárenských výrobkov vyrábaných touto inovatívnou technológiou, zmodernizujeme existujúcu
prevádzku a vytvoríme si výhodu pred konkurenciou, ktorá pôsobí v tejto oblasti podnikania. Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ
OREMUS, spol. s r.o. zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť o 1,6 % . Nenávratný finančný príspevok z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) bude poskytnutý na technologický rozvoj, inovácie a podnikanie, t.j. posiľňovanie
technologického rozvoja – nárast počtu technológií o 12 % (k 22 technologickým zariadeniam pribudnú 3) v spoločnosti
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. implementáciou projektu
zabezpečí zvyšovanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v regióne Nitriansky kraj a aktivity prispievajúce k rastu
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb financovaných z ERDF. Po úspešnej realizácii projektu očakávame prínos
predovšetkým u týchto skupín užívateľov: Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. – skvalitnenie a zvýšenie
výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb, rast produktivity práce, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom
odvetví výroby. Očakávaný nárast tržieb a pridanej hodnoty v porovnaní s ich súčasnými hodnotami je cca 10 % v období 5
rokov od ukončenia investície. Zamestnanci – príjem nových zamestnancov (predpoklad prijatia dvoch nových
zamestnancov, z toho jedna žena) a lepšie pracovné podmienky kmeňových zamestnancov. Zákazníci – prístup ku
kvalitnejším výrobkom, zameranie sa na náročných zákazníkov s potenciálne vysokou pridanou hodnotou

Predkladaný projekt pozostáva z troch hlavných aktivít – zabezpečenia inovatívnej technológie na výrobu pekárenských
výrobkov: 1. Linka MULTICUT – v štandardnom prevedení, pozostávajúca zo zariadení na rezanie ciest a výrobkov, plnenie
výrobkov, krájanie, vysekávanie, razenie a posýpanie. Zariadenie na stáčanie výrobkov a osadzovanie na plechy. Pohony
riadené s pomocou frekvenčných meničov, riadenie podľa receptov cez dotykovú obrazovku. Spracováva cesto do rôznych
tvarov, vykonáva plnenie, pozdĺžne a priečne rezanie, zvinovanie, osadzovanie na plechy a dopravníkový pás. 2. Linka
MULTILINE – v štandardnom prevedení, pozostávajúca zo stanice formovania lemu cesta, pozdĺžneho, priečneho
rozvaľovania a kalibrovania na potrebnú hrúbku. Pohony riadené s pomocou frekvenčných meničov, pripravené k napojeniu
na následné zariadenia. Spracováva cestové pásy satelitnými valcami pozdĺžnym rozvaľovaním, kalibrovacou stanicou a
dopravníkovým pásom. 3. Technológia Plnenie cesta - v štandardnom prevedení, pozostávajúca zo zariadenia na plnenie
cesta do linky MULTILINE. Pripravené k napojeniu na následné zariadenie. Spracováva cesto do rôznych tvarov, vykonáva
plnenie, pozdĺžne a priečne rezanie, zvinovanie, osadzovanie na plechy a dopravníkový pás. Spoločnosť má odborne
zdatný tím vedúcich pracovníkov a ostatných pracovníkov, ktorý budú odborne zaškolení dodávateľskou firmou a interným
školiteľom, s ktorými zabezpečia bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít a ich sprevádzkovanie.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k rozšíreniu výrobných
kapacít, modernizácii už fungujúcich kapacít a tým k zvýšeniu a rozšíreniu výroby vyrábaných výrobkov cca až o 10 %. Naša
spoločnosť dlhodobo dosahuje stabilné príjmy z tržieb za vlastné výrobky, tj 99 % z celkových tržieb (rok 2007). Naša výroba
a distribúcia výrobkov bola mnohonásobne overená náročnými zákazníkmi, ktorí opakovane prejavujú záujem o zvýšenie
kapacít produkcie firmy a s týmto trendom počítame perspektívne aj do budúcnosti. Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ
OREMUS, spol. s r.o. vznikla v roku 2000, v dôsledku odchodu Juraja Oremusa jedného z dvoch konateľov a 50%-ného
spoločníka z firmy Pekáreň J.J. Oremus, ktorý je jedným zo zakladateľov našej spoločnosti spolu s manželkou Pavlou
Oremusovou. Naša firma 20.06.2000 zakúpila v Nových Zámkoch staršiu halu a jej rekonštrukciou zahájila 24.09.2000 výrobu
pekárenských výrobkov. Výrobné technológie, zamestnanci, odbyt bol z 50 % presunutý z prerozdelenej firmy Pekáreň J.J.
Oremus, do našej spoločnosti PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.. V roku 2000 mala naša spoločnosť k dispozícii 8
technológií vo výrobe a disponovala s 2 zásobovacími autami. V priebehu rokov 2002 -2005 sme kúpili pozemky pod stavbami
a priľahlé pozemky, ďalšiu halu, prístavbou vyplnili medzihalový priestor a tým získali komplexný areál s výbornými
podmienkami na výrobu a distribúciu pekárenských výrobkov. V priebehu rokov 2001 - 2008 sme zakúpili z vlastných zdrojov
a cudzích zdrojov (sme finančne zdravá spoločnosť s vynikajúcou platobnou morálkou a vzťahmi s finančnými inštitúciami)
ďalšie technológie a zásobovacie autá, k dnešnému dňu disponujeme s 22 technológiami a 12 zásobovacími autami. V roku
2000 sme zamestnávali 41 zamestnancov, k 30.09.2008 máme 121 pracovníkov, čo je za 8 ročné obdobie nášho pôsobenia
na trhu nárast zamestnanosti o 66 %, čím sme výrazne prispeli k zníženiu nezamestnanosti v Nitrianskom kraji a i naďalej
chceme prispievať v našom regióne k hospodárskemu rastu a zamestnanosti, k čomu potrebujeme vynaložiť aj ďalšie
investície týkajúce sa technológií na rozširovanie výrobného potenciálu a distribúcie. Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ
OREMUS, spol. s r.o. zabezpečí implementáciou projektu hospodársky rast a zamestnanosť spoločnosti o 1,6 % a to
zvyšovaním konkurencieschopnosti predovšetkým MSP prostredníctvom inovácii s cieľom v dlhodobom časovom horizonte
udržať a zvyšovať zamestnanosť v súlade s obnovenou lisabonskou stratégiou, všeobecným usmernením pre hospodárske
podniky, nariadeniami Rady, národnými stratégiami a potrebami Slovenskej republiky. Súčasná výroba firmy spĺňa podmienky
ochrany životného prostredia. Nákup novej inovatívnej technológie má pozitívny dopad na ochranu životného prostredia,
predovšetkým obmedzenou hlučnosťou v porovnaní s inými technológiami a takisto je nová technológia energeticky
úspornejšia v porovnaní so štandardnými technológiami. Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu
je nevyhnutnou pre našu spoločnosť ak chceme byť naďalej konkurencieschopní a udržať si svoje momentálne postavenie na
trhu a súčasných zákazníkov. Nakoľko aj ostatné firmy pôsobiace v tomto odvetví zavádzajú, alebo už zaviedli podobné
výrobné systémy je aj naša spoločnosť nútená vynaložiť nemalé investície do zavedenia týchto výrobných systémov. V
súčasnom konkurenčnom prostredí spoločnosť, ktorá neinvestuje do svojej budúcnosti je odsúdená k neúspechu.
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Spoločnosť bola založená v roku 1993, kedy sa začala zaoberať nákupom, predajom a servisom potravinárskych strojov. Od
roku 1998 sa špecializuje na výrobu drevených okien typu EURO. Vyrába okná, balkónové okná a dvere, interiérové a
exteriérové dvere a okenice rôznych tvarov a veľkostí podľa požiadaviek zákazníka. Požadované výrobky zhotovuje na mieru
z vybraných druhov dreva. Zo začiatku výroba prebiehala v prenajatých priestoroch. V roku 1999 odkúpila výrobnú halu, do
ktorej premiestnili celú výrobu. V roku 2001 postavili druhú halu a potom ďalšiu. Spoločnosť disponuje s technológiou na
výrobu okien s CNC riadením. Väčšina strojov je kvalitnej talianskej značky SCM. V roku 2007 spoločnosť dosiahla tržby z
predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 16.879 tis. Sk, a pridanú hodnotu vo výške 5.892 tis. Sk. Na konci roku 2007
zamestnával 15 zamestnancov, z toho 4 ženy a 11 mužov.

Po ukončení projektu bude mať žiadateľ k dispozícií nové inovatívne technológie na výrobu okien a dverí, čo umožňuje
napĺňať stanovené ciele spoločnosti. Prístavbou montážnej dielne sa vytvorí priestor pre inštaláciu novej technológie. Žiadateľ
počíta po realizovaní projektu s nárastom tržieb a pridanej hodnoty ako aj s vytvorením 2 nových pracovných miest.
Realizovaním projektu sa vytvorí jedno pracovné miesto cielene pre marginalizované rómske komunity a tiež pracovné miesto
pre znevýhodnené skupiny. Novou technológiou bude možné vyrábať kvalitnejšie výrobky, zvýši sa kapacita výroby a vytvoria
sa podmienky pre zavedenie výroby nových typov dverí a dvierok. Zvýšenie príjmov žiadateľa umožňuje realizáciu ďalších
projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácií projektu
sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

Predkladaný projekt má hlavnú aktivitu A1 Nákup inovatívnych technológií a nevyhnutné stavebné úpravy, ktorá spočíva v
obstaraní inovatívnych technológií pre výrobu drevených okien a dverí. Konkrétne sa jedná o technológie: - Nákup brúsky
LOWER, DSM 2000 - Nákup zasklievacieho stola OMGA, BH 60PH - Nákup rámového lisu Italpresse, Nuovo Program 2x3 Nákup vŕtačky MODISO, V3 – 1K - Nákup nanášačky PIZZI 9038 - Nákup frézovacieho a vŕtacieho centra SCM Aktivita
projektu rieši aj Prístavbu montážnej dielne, ktorá je nevyhnutná k rozšíreniu priestorových kapacít žiadateľa, čo umožňuje
inštaláciu nových strojov, ktoré sú predmetom projektu. Stavba bude uskutočnená ako prístavba k stolárskej dielni. Aktivitu
projektu organizačne aj technicky si zabezpečuje firma sama v spolupráci s vybraným dodávateľom na základe VOS.

Realizácia projektu je nevyhnutná k napĺňaniu stanovených cieľov žiadateľa a vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia. Projekt korešponduje s prioritou č. 2.1 PHSR
Trnavského kraja, (viď. Opis projektu). Realizáciou sa vytvoria 2 nové pracovné miesta a podporí sa rozvoj malého a
stredného podnikania. Obstaraním nových strojov sa zvýši kapacita výroby a kvalita výrobkov. Realizovaním projektu sa
vytvorí priestor na zavedenie výroby nových typov dverí a dvierok, a skráti sa čas dodania. Dosiahne sa značné zvýšenie
konkurencieschopnosti žiadateľa na tuzemskom trhu, zároveň bude možné preniknúť i na medzinárodné trhy a upevniť si v
nich postavenie. Spoločnosť bude schopná uspokojiť požiadavky viacerým odberateľom. Obstarávaná technológia je šetrná k
životnému prostrediu. Žiadateľ sa doteraz neuchádzal o NFP zo zdrojov EU, ani zo štátnych zdrojov. Nedostatok skúseností
žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo z národných zdrojov je eliminovaný na základe
zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia (PROJEKTSERVIS, s.r.o.).

Výsledkom projektu bude modernizácia a zvýšenie kapacít výroby drevených okien a dverí. Realizácia projektu umožní
získať vyššiu pozíciu na tuzemskom trhu a zároveň preniknúť i na medzinárodné trhy. Nárast tržieb, zvýšená produktivita,
nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka potreba sprievodných investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj takejto výroby
bez potreby ďalšej finančnej intervencie. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca 10 – 15 rokov. Toto obdobie je
dostatočné na kumulovanie zdrojov pre rozšírenú reprodukciu strojového parku z tržieb priebežne. Rozvoj výroby po ukončení
spolufinancovania bude zabezpečený obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný projekt sám vygeneruje za prispenia
manažmentu firmy.
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Spoločnosť SLOVPOL EXIM, spol. s r.o. funguje na slovenskom trhu od roku 1993. Hlavným výrobným programom je výroba
a následný predaj PET (polyetylén tereftalát) fliaš. Výrobný program je určený pre oblasti potravinárskeho a chemického
priemyslu. Existujúce technologické zariadenie umožňuje výlučne výrobu PET fliaš, ktoré sa produkujú z už existujúcich
preforiem, pri ktorých je možné meniť len tvar podľa zvolenej formy, avšak závit zostáva nezmenený. PET fľaše sú
charakteristické čírim výzorom ale aj nižšou odolnosťou voči chemikáliám. Navyše nie je možné ich modifikovať do tvaru s
držiakom alebo rúčkou. Naša výroba je charakteristická: - Sezónnym vplyvom, (výroba sa naplno rozbieha v 4. a končí v 10.
mesiaci). Počas zimného obdobia je dopyt minimálny a naša výroba ide do útlmu - Potrebou veľkých skladovacích priestorov
- Zmena výrobného programu pozostáva len z modifikácií tvarov preforiem

Zavedením nového vyfukovacieho stroja na výrobu HDPE bandasiek a kanistrov výrazne rozšírime náš výrobný program.
Dokážeme: - lepšie využívať odpad z vlastnej produkcie - rozšíriť prevádzku počas zimného obdobia (máme zmluvného
odberateľa – výrobca ostrekovacich zmesí pre vozidlá) - tvarovo modifikovať výsledný produkt - nahradiť polotovar preformu granulátom a meniť aj tvary uzáverov - v prípade HDPE zavedenie bezodpadovej výroby Hlavným prínosom pre
našu spoločnosť tak bude výroba kompletne nového produktu, pre okolie eliminácia odpadov a tvorba stálych pracovných
miest.

Realizáciu projektu tak vnímame v troch časových rovinách: Prípravne aktivity - podporné Projektové aktivity hlavné/podporné Poprojektové aktivity - podporné V prípravnej fáze sme identifikovali naše investičné potreby a zladili ich s
potrebami odberateľov. Vykonali sme OVS v súlade s §§ 281-289 Obchodného zákonníka. S víťazom sme podpísali zmluvu,
ktorá vstúpi do účinnosti až podpisom zmluvy o poskytnutí NFP našej spoločnosti zo strany Min. hospodárstva SR.
Realizáciou projektových aktivít rozumieme obstaranie vysúťaženého stroja – od objednávky až po spustenie do prevádzky a
zaškolenie obsluhy. Rovnako tak tu zaraďujeme činnosti spojené s kontrolu plnenia časového plánu, zabezpečenia platieb a
informovanosti. Poprojektovými aktivitami rozumieme vykonávanie pravidelného monitoringu a kontroly. Na všetky tieto
činnosti bude dohliadať a zodpovednosť za úspešnú realizáciu niesť projektový tím.

Pri opodstatnenosti realizácie nášho projektu sa odvolávame na výsledky analýz tak mikroúrovne ako i makroúrovne. Pod
mikroúrovňou rozumieme prínosy pre spoločnosť SLOVPOL EXIM, spol. s r.o., jej majiteľov a zamestnancov. Prínosy sú: zavedenie nového produktu = získanie nových klientov, vlastná modifikácia produktu - ekologizácia výroby = nižšie poplatky
za zneškodňovanie odpad - stabilná výroba v zimnom období = celoročné tržby - ekonomika = vyššie mzdy, vyššie tržby,
vyšší zisk Pod makroúrovňou rozumieme prínosy pre okolie a spoločnosť. Prínosy sú: - ekologizácia výroby = priaznivejšie
životné prostredie - stabilná výroby v zimnom období = tvorba pracovných miest - zavedenie nového produktu = lepší výber
pre odberateľov - ekonomika = vyššie odvody, vyššia daňová povinnosť, vyššia tvorba HDP Realizácie projektu je v
súlade aj so strategickými dokumentmi či už na úrovni obce (PHSR, územný plán), kraja (PHSR, stratégia územného
plánovania) alebo štátu (Stratégia TUR SR, Inovačná politika a ďalšie).

Naša spoločnosť pôsobí a trhu už od roku 1993. Za tento čas sme zrealizovali viacero investičných zámerov, z ktorých
najvýznamnejšie boli zamerané na získanie nových výrobných priestorov v blízkosti významných odberateľov našej
produkcie. Domnievame sa preto, že udržateľnosť predkladaného projektu zabezpečíme po všetkých stránkach. Personálna
bude garantované dozorom majiteľov nad zavedením a prevádzkou stroja. Obsluhu budú predstavovať kvalitne zaškolení
pracovníci. Pôjde o novoprijatých zamestnancov ako i zamestnancov presunutých v zimnom období z linky PET fliaš.
Technická udržateľnosť vyplýva z garancie životnosti stroja výrobcom a záručným servisom ním poskytovaným. Finančná
udržateľnosť vyplýva z pravidelne tvorenej rezervy a zisku, ktoré postačujú na bezpečnú prevádzku rozšíreného výrobného
zariadenia v budúcnosti.
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PRP - Plasty, s.r.o.

Kompletná automatizácia výrobných procesov v spoločnosti PRP –
Plasty, s.r.o.

GLASPOL, s.r.o.

Modernizácia a inovácia technologickej linky pre výrobu a úpravu
drevených okien

GUKOM, spol. s r.o.

HOPA Slovakia, s.r.o.

AGRICOM, s.r.o. Košice

REKOS, s.r.o.

KEREX s.r.o.

Delta - ML Štiavnické Bane

DREMONT spol.s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy GUKOM prostredníctvom
inovácií

Inovácia výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
HOPA Slovakia, s.r.o. obstaraním moderných technológií

Modernizácia a technické zhodnotenie výrobných kapacít

REKOS - Podpora zavedenia inovácii a technologických transferov

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením inovatívnej
technológie na spracovanie plechov

Obnova strojového parku Delta - ML

Obstaranie nárezovej píly, širokopásovej brúsky a pretlakového
boxu v podniku DREMONT spol. s r.o.

199 980,25

61 948,15

94 000,00

199 956,29

73 877,50

199 900,00

183 447,18

95 305,51

134 400,00
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Spoločnosť PRP – Plasty, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2004. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba a montáž plastových
okien a dverí. Výroba je realizovaná v Lučenci vo výrobnej hale, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje
kompletný servis pre klienta vrátane demontáže a odvozu starých okien, dodania a montáže nových okien a všetkých
doplnkov. Výroba je poloautomatizovaná. Pílenie profilov a zváranie je vykonávané automaticky. Ostatné pracovné úkony sa
vykonávajú manuálne. Ročne vyprodukujeme približne 14 tis. okenných jednotiek, t.z. priemerne 54 jednotiek/deň. Chybovosť
výrobného procesu predstavuje v súčasnosti 2 %. Naša spoločnosť ponúka kvalitné produkty, má vybudovanú obchodnú sieť
na území stredného Slovenska a v okolí Bratislavy a ponúka klientom nielen predaj okien, ale i súvisiace (najmä stavebné)
úkony. Výhodou spoločnosti je i ponuka atypických okien a dverí.

Spoločnosť prostredníctvom inovácie výrobného procesu – nákupom automatizovanej technologickej linky – plánuje
dosiahnuť rast produkcie a kvality vyrábaných výrobkov. Uvedené faktory budú mať za dôsledok rast tržieb ako i pridanej
hodnoty. Obstaraná technológia umožní zefektívniť výrobný proces, znížiť výrobné náklady a chybovosť výroby a s tým
súvisiaci vyprodukovaný odpad. Neobstaranie novej linky znemožní pokryť rastúci dopyt po výrobkoch spoločnosti, čo
spôsobí odchod zákazníkov ku konkurencii. Naopak realizácia projektu posilní naše postavenie na trhu, zvýši konkurenčnú
schopnosť našich výrobkov a rast počtu zamestnancov o 4 pracovné miesta do roku 2015. V prípade nezískania NFP
budeme nútení nakúpiť novú technológiu z úveru, čo posunie jej obstaranie na neskoršie obdobie. Po obstaraní novej
technológie plánujeme realizovať ďalšie akcie investičného charakteru, ktorými sú rozšírenie výroby, rekonštrukcia objektu
spoločnosti a spevnenie plôch.

Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity a podporných aktivít. Hlavnou aktivitou je nákup strojov a zariadení, ktoré
tvoria kompaktný celok umožňujúci zvyšovať efektívnosť výroby a kvalitu, znižovať výrobné náklady a chybovosť vo výrobe.
Začiatok realizácie aktivity plánujeme v marci 2009, v období, keď je produkcia na nižšej úrovni. Hlavná aktivita obsahuje
nasledovné činnosti: priestorová príprava výmeny technológie, objednanie technológie, zaplatenie zálohy, doplatenie
prostriedkov, dodávka technológie, osadenie a zapojenie strojov, skúšobná prevádzka a spustenie plnej prevádzky.
Ukončenie aktivity plánujeme vo februári 2010. Riadenie projektu je podpornou aktivitou. Zahŕňa manažment projektu,
technické zabezpečenie a administratívu projektu. Za realizáciu projektu ako i dosiahnutie plánovaných výsledkov je
zodpovedný manažment spoločnosti. Publicita a informovanosť bude napĺňaná v súlade s platnými predpismi zo strany EÚ a
RO, s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP.

Obstaranie novej technológie umožní zvýšiť kvalitatívne a kvantitatívne produkciu, čím dosiahneme rast
konkurencieschopnosti. Realizáciou projektu zlepšíme hlavné ekonomické ukazovatele a vytvoríme i 4 nové pracovné miesta
v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Predkladaný projekt svojou podstatou priamo napomáha znížiť energetickú a
surovinovú náročnosť a zvyšuje efektívnosť výroby, čím je plne v súlade so strategickými zámermi SR pre oblasť
hospodárstva. Neobstaranie novej linky znemožní pokryť rastúci dopyt po výrobkoch spoločnosti, čo spôsobí odchod
zákazníkov ku konkurencii. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní jednotkové náklady na výrobu produktov a nerealizovaním
projektu by sme sa tak vzhľadom na neustály pokles cien stali trhovo nekonkurencieschopnými z dôvodu vysokých cien.
Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov. Bola zapojená do projektov NP I. Podpora zamestnávania
nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu a NP IX. Absolventská prax. Pri ich realizácii spolupracovala s
ÚPSVaR v Lučenci. Na základe týchto projektov boli v spoločnosti zamestnaní znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.
Taktiež spoločnosť umožnila uchádzačom o zamestnanie si vykonávať absolventskú prax.

Technologická udržateľnosť Spoločnosť dlhodobo podniká v danej oblasti a má v súčasnosti vybudovanú technologickú
bázu nevyhnutnú na výrobu výrobkov z plastov. Dodávku automatizovanej linky a ďalších zariadení zabezpečí spoločnosť
Rotox-Vertiebs GmbH, ktorá patrí k najväčším výrobcom a dodávateľom strojného zariadenia na spracovanie plastových
profilov na svete a bola vybraná na základe obchodnej verejnej súťaže. Administratívna udržateľnosť Je zabezpečená
prostredníctvom určenia členov projektového tímu na základe ich kvalifikácie a odborných skúseností z predmetných oblastí –
vytvorenie 3 členného projektového tímu. Súčasne spoločnosť zamestnáva 29 zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami v
danej oblasti. Finančná udržateľnosť Je podmienená plánovaním a rozpočtovaním všetkých investičných aktivít.
Predpokladaná návratnosť investície je v 4. roku. Pri prognózovaní sme vychádzali z možností, ktoré nám prináša nová
technológia ako i pozitívneho výsledku hospodárenia v poslednom roku. Projekt možno zo všetkých hľadísk označiť ako
udržateľný.
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Podnikateľské prostredie v regióne Prešovský kraj nie je priaznivé. V našom regióne nie je priaznivá ani štruktúra malých a
stredných podnikateľov podľa odvetví ekonomickej činnosti. Drevospracujúci priemysel, hlavne stolárska výroba v regióne
stagnuje na nedostatočných investíciách do inovatívnych a vyspelých technológií a do vytvorenia prostredia na zvyšovanie
konkurencie schopnosti existujúcich podnikov. Spoločnosť GLASPOL, s.r.o. je malá rodinná firma, ktorá má stabilné
postavenie v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť. V súčasnosti zamestnáva 7 zamestnancov. Podniká v stolárskej
výrobe zaoberajúcej sa produkciou drevených eurookien a dverí . Kvôli nedostatku voľných finančných prostriedkov firma
vyrába okna a dvere s použitím zastaralej technológie s vysokým podielom ručnej práce, s nízkou kvalitou presnosti, akosti a
produktivity práce.

Ukončením realizácie projektu spoločnosť získa nové moderne a inovatívne technológie, ktoré majú za následok zvýšenie
merateľného ukazovateľa tržieb, vytvoria sa 3 nové pracovné miesta a zvýši sa pridaná hodnota. Nepriamo sa zvýši
bezpečnosť a ochrana životného a pracovného prostredia . V ďalšom kroku sa zvýši konkurencie schopnosť spoločnosti a
taktiež prispieva k rastu pridanej hodnoty. Postupným zvyšovaním produkcie je možnosť zamestnať osoby zo
znevyhodneného prostredia za účelom manipulácie pri pomocných prácach s možnosťou zlepšenia rovnosti pracovných
príležitostí . Nakoľko sa jedná o inovatívne technológia zmenou rekuperátora teploty, dochádza aj čiastočne k úsporám
využitia tepelných energií cca 7500 KWh/rok, čo predstavuje sumu 10tis.SK .

Dodávka technológie sa realizuje na základe OVS. Spôsob realizácie projektu bude spočívať nákupe a v montáží nových
inovatívnych technologických liniek . Jedná sa o dodávku Technologická linka na výrobu drevených okien a Technologická
linka pre povrchovú úpravu okien. Obidve linky dodáva výherca OVS spoločnosť Ľuboš Jaržembovský ,Tatranská 18, 064 01
Stará Ľubovňa . V cene dodávky je zahrnutá montáž a zaškolenie pracovníkov. Dodávka sa bude realizovať najneskôr do 6
mesiacov po schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Vzhľadom k súčasnému stavu technológie, ktorá sa používa pri výrobe je táto už morálne opotrebovaná a z hľadiska
bezpečnosti ochrany zdravia a životného a pracovného prostredia nezodpovedá súčasným požiadavkám. Vyskytujú sa úniky
škodlivých pár do ovzdušia pri vykonávanej povrchovej úprave. Novým spôsobom opracovania povrchu materiálu sa zvýši
kvalita vyrobených produktov, a zníži sa podiel manuálnej práce, ktorá nedokázala vyrobiť stabilnú kvalitu a skráti sa tým čas
výroby od zadania zákazky. To všetko dáva predpoklady pre zvýšenie produkcie predaja, čím sa zvýši konkurencie
schopnosť. Novým systémom odsávania dôjde j úspore tepelných energií. Zvýšením produkcie je možnosť zvýšenia
zamestnanosti aj pracovných síl so sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. Nakoľko v našom regióne sú aj obyvatelia rómskej
populácie, v prípade zvýšených požiadaviek na pracovnú silu pri manipulačných prácach je možné počítať aj s touto skupinov

Majiteľ a konateľ spoločnosti sa rozhodol, že v rámci zabezpečenie udržateĺnosti projektu: -vytvorený zisk v roku realizácie
projektu a v ďalších dvoch nasledujúcich rokov nebude rozdeľovať a nebude vyplácať záväzky spoločnosti voči spoločníkom,
ale ho použije na zabezpečenie ďalšieho rozvoja spoločnosti. -pre zvýšenie zisku spoločnosti a z hľadiska využiteľnosti a
vysokej odborností svojich pracovníkov má so spoločnosťou NOVES okná, s.r.o. Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu pre
montáž okien -realizáciou projektu bude zabezpečená vysoká štandardná kvalita výroby, čo na základe predbežných jednaní
so stavebnými spoločnosťami, ako sú PIENSTAV a.s ,a SLOVDACH, s.r.o. sú pripravené uzatvoriť dohody na dlhodobé
dodávky našich výrobkov. Dobrým predpokladom k udržateľnosti je súčasná expanzia stavebníctva a to výstavby rodinných
domov, kde sa v značnej miere presadzuje ekologickosť výroby a zvýšené požiadavky po prírodných materiáloch.
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Ekonomická vyspelosť regiónu sa pohybuje tesne pod priemerom SR, avšak s veľkým potenciálom rastu priemyselnej
výroby, najmä v súvislosti s jeho modernizáciou – pomocou investícií do moderných technológií prechod od výrob s vysokými
nárokmi na pracovnú silu s nižšou kvalifikáciou k výrobám s vyššou pridanou hodnotou. Žiadateľ dlhodobo pôsobí v oblasti
strojárskej výroby (od 1993), má rastúce tržby a stabilných odberateľov (export), avšak technicky málo vyspelú výrobu s
nižším pomerom pridanej hodnoty (opracovania). Zároveň má predpoklady pre rozvoj z titulu rastu objednávok od odberateľov
v prospech výrobkov z vyššou pridanou hodnotou. Má vyhovujúce výrobné priestory pre rozvoj, ale potrebuje nové
automatizované obrábacie centrum, aby mohol reagovať. Nová technológia pomôže žiadateľovi zvýšiť kapacitu, presnosť
výroby, odstrániť kolísanie kvality a využiť príležitosti, ktoré trh ponúka.

Očakávaný nárast tržieb z titulu nových zákaziek (na ktoré doteraz nemohol žiadateľ reagovať) je cca 10%. Tento odhad je
opatrný vzhľadom na hrozby hospodárskej recesie vyvolanej finančnou krízou. Podiel materiálu a energií na tržbách tvorí
dnes 60% - po investícii by mal klesnúť na 55% (čo zároveň predstavuje nárast pridanej hodnoty) ako dôsledok vyššej
automatizácie a nižšieho podielu ľudského faktora (zvýšenie presnosti a zníženie chybovosti), zvýšenia rýchlosti opracovania
o 100% (čo predstavuje významné zníženie energetických nákladov na 1 produkcie). Na obsluhu nového stroja bude potrebné
zamestnať 1 nového vysokošpecializovaného programátora a 2 kvalifikovaných výrobných pracovníkov. Aby zabezpečil
udržateľnosť a naplnenie indikátorov bude žiadateľ dbať o väčšiu geografickú diverzifákciu odberateľov, uzavretie
dlhodobejších kontraktov s odberateľmi a dôslednú personálnu politiku.

Projekt je zameraný na obstaranie automatizovaného CNC portálového obrábacieho centra, ktorého nákup a inštalácia do
výroby predstavuje jedinú aktivitu projektu (Aktivita 1 – Obstaranie a inštalácia inovatívnej technológie). Toto CNC obrábacie
centrum je určené na kusovú resp. malosériovú výrobu presných súčiastok veľkých rozmerov. Aktivita bude realizovaná v
mesiacoch február a marec 2009 žiadateľom. Za dodávku a inštaláciu bude zodpovedná firma MIKRON SLOVAKIA, s.r.o. –
dodávateľ vybraný na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže realizovanej žiadateľom pred podaním žiadosti o NFP
(podpísaná zmluva a o budúcej kúpnej zmluve).

Žiadateľ dlhodobo podniká v oblasti strojárskej výroby. Pre stabilných zahraničných odberateľov vyrába časti bágrov a iných
strojov, časti technologických liniek a stavebné diely. Je finančne a ekonomicky stabilný. Žiadateľ dlhodobo investuje do
rozvoja a modernizácie (firma vlastní 2 výrobne haly, 1 lakovňu, 1 administratívnu budovu, 2ha pozemky), len za posledných 5
rokov investoval do kúpy technológií cca 10 mil. Sk (CNC páliaci stroj, NC vyvrtávací stroj, ohraňovací lis, CNC nožnice). V
súčasnosti eviduje rastúce požiadavky od odberateľov aj v oblasti výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, väčšou presnosťou
a kvalitou opracovania. Avšak nevie reagovať, lebo má naplnené strojné kapacity a nemá zodpovedajúcu technológiu.
Riešením je práve kúpa CNC portálového obrábacieho centra a prijatie 3 nových zamestnancov. Investícia vo výške cca 7
mil. Sk zdvihne tržby o cca 10% a zisk o cca 80%. V kombinácii s prechodom na EURO sú takéto výhľady optimistické, avšak
žiadateľ je opatrný, predovšetkým v súvislosti s očakávanou hospodárskou krízou. Z tohoto dôvodu by investíciu bez
poskytnutia NFP pravdepodobne nerealizoval, nakoľko súčasné prísľuby nárastu objednávok nie sú dlhodobo garantované.

Udržateľnosť z pohľadu samotného žiadateľa nie je spochybnená – dlhodobo fungujúca stabilná firma, so stabilnými
odberateľmi, pracovníkmi (44) a skúseným manažmentom (6) a administratívnym zabezpečením a dobrými finančnými
výsledkami. Otázky vyvolávajú externé vplyvy identifikované ako možné ohrozenia vo SWOT analýze. 1/ Hroziaca
hospodárska kríza ako dôsledok finančnej krízy Riešením bude snaha o výraznejšiu geografická diverzifikácia odberateľov, o
uzatvorenie dlhodobých garantovaných kontraktov a o minimálne zadlžovanie firmy. Stroj pomôže krízu zvládnuť, nakoľko
zefektívni a zlacní výrobu, čím výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. 2/ Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov
Riešením bude aktívny prístup, ponuka školení, ponuka stability a serióznosti. Paradoxne, kríza môže mať za dôsledok väčšiu
ponuku pracovnej sily. V prípade nenaplnenia hrozieb je návratnosť investície 3 roky.
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Spoločnosť vznikla v r. 1998 a jej základným cieľom je uspokojovanie potrieb zákazníkov prostredníctvom výroby kvalitných
produktov. Zakúpenie nových modernejších technológií pomôže spoločnosti pri dosahovaní lepších výrobných kapacít a
zlepšení efektivity výroby. V súčasnosti sú výrobné kapacity nepostačujúce, preto sa plánuje s jej zvýšením. Súčasné využitie
výrobných kapacít je 100% né. Spoločnosť plánuje do konca roka 2009 zavádzanie ISO normy. Spoločnosť HOPA Slovakia,
s.r.o. má záujem o napredovanie vo svojej podnikateľskej činnosti a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. V súvislosti s
obstaraním vyspelých technológií sa spoločnosti naskytne možnosť zvýšiť kvalitu a kvantitu vyrábaných výrobkov, zvýšiť
export a celkovo modernizovať podnik Novo zakúpené inovatívne technológie budú pokračovaním doterajšej činnosti
spoločnosti.

Úspešná realizácia sa v budúcnosti prejaví nielen vo zvýšení výrobných kapacít, modernizácii podniku, ale taktiež sa zníži
nezamestnanosť v cieľovom regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dopady projektu sa prejavia v nasledujúcich
oblastiach: v dosahovaní lepších ekonomických ukazovateľov – zvýšenie ziskovosti podniku, v raste podielu na trhu, vo
zvýšení konkurencieschopnosti spoločnosti HOPA Slovakia, s.r.o., vo výrobe inovatívnejších výrobkov, vo zvýšení
efektívnosti výroby, v získaní nových zákazníkov a rozšírení odbytových možností, v náraste pridanej hodnoty, v znížení
nezamestnanosti, podporí sa rozvoj malého a stredného podnikania v cieľovom regióne, podporí sa súkromný sektor,
podporí sa konkurencieschopnosť ekonomiky.

Realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas obdobia 4 mesiacov. Jedná sa o dodávku inovatívnych technológií
potrebných k výrobnému procesu. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2009. Počas obdobia 05-08.2009 bude
na základe výsledku Obchodno – verejnej súťaže realizovaný nákup, dodanie a montáž nových technológií. Pre obsluhu
nových technológií sa vytvorí 10 nových pracovných miest. Za organizačné a technické zabezpečenie nových technológií,
komunikáciu s víťazom VOS bude zodpovedať projektový manažér spolu s koordinátorom. Realizácia samotného projektu
bude pokračovať nasledovnými aktivitami: • maximálnym využitím novo obstaraných výrobných technológií, • realizáciou
procesu neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť HOPA Slovakia,
s.r.o. neuvažuje pri projekte využiť žiadneho partnera.

d1) Hlavný cieľ spoločnosti HOPA Slovakia, s.r.o. je plne v súlade s cieľom výzvy KaHR 111DM – 0801. Pozitívne dopady
projektu možno hodnotiť taktiež v nasledujúcich oblastiach, ktoré budú realizáciou projektu dotknuté:
podpora
konkurencieschopnosti ekonomiky, zvýšenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vyrábanej produkcie rozširovanie
strojného parku, modernizácia podniku, transfer inovatívnych technológií do priemyslu v cieľovom území, rozšírenie
ponuky tovarového portfólia pre Slovenský a zahraničný trh zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov za pomoci vyššieho zisku
bude spoločnosť schopná naďalej investovať do inovácie výrobného procesu a modernizácie svojich zariadení pomocou
vyšších ziskov môže spoločnosť naďalej investovať do nových technológií,
vytvorenie 10 pracovných miest, čím
spoločnosť prispeje k zníženiu nezamestnanosti, d2) Spoločnosť HOPA Slovakia, s.r.o. má záujem o napredovanie vo
svojej podnikateľskej činnosti a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1998 a v
súčasnosti patrí medzi silné firmy vo svojom obore. Spoločnosť spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na
oprávneného žiadateľa.

Vytvorený projektovým tím bude počas realizácie projektu a aj po jeho ukončení zabezpečovať jeho administratívnu
udržateľnosť. Pozitívum je aj prítomnosť členov tímu priamo na mieste realizácie projektu, čo dá možnosť pružne reagovať na
vzniknuté problémy. Pre obsluhu nových technológii sa vytvorí 10 nových pracovných miest. Projektový tím pozostáva z
odborníkov, pričom každý z členov má presne vymedzené kompetencie. Inštitucionálna udržateľnosť je garantovaná
dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu. Finančná udržateľnosť – náklady súvisiace s prevádzkou
zakúpených technológii budú financované výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov
spoločnosti. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z
vlastných zdrojov prípadne z úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti.
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Spoločnosť AGRICOM, s.r.o. Košice bola založená v roku 1992, s dvoma spoločníkmi a to Ing. Stanislavom Hajdukom a Ing.
Milanom Duchnovským. V súčasnosti spoločnosť patrí medzi najväčších slovenských výrobcov brzdených prívesov do 3,5 t,
ďalej vyrába vzduchom brzdené prívesy s ABS resp. EBS do 18 t, nadstavby nákladných vozidiel rôznych prevedení.
Prevedenia 1. plachtové ( od najjednoduchších, po zhrňovacie systémy rôznych kombinácií) 2. skriňové ( neizolované a
izolované, so širokou škálou využitia) 3. špeciálne ( odťahové na prepravu áut, stavebných strojov, lodí, rôznych zariadení a
technológií). Neustály vývoj v oblasti výroby kovových konštrukcií dáva pre výrobcov stále ďalšie a ďalšie výzvy v oblasti
používania nových a moderných výrobných zariadení, aby uspeli v konkurenčnom boji. Spoločnosť v súčasnosti má
prevádzku, ktorá sa skladá z dvoch časti: 1, výroba oceľových konštrukcií a 2, kompletizácia rámov a komponentov dodaných
dodávateľmi do hotových výrobkov.

V prípade realizácie projektu žiadateľ rozšíri hlavne prvú časť prevádzky a to výrobu oceľových konštrukcií o ohýbačku a
strihačku oceľových plechov. Nebude tak musieť objednávať strihanie a ohýbanie hrubších oceľových plechov cez
objednávku u iných firiem, čím sa skráti čas na výrobu a znížia sa aj prepravné náklady. Zavedeným nových zariadení do
výroby sa zníži čas potrebný na vykonávanie týchto postupov, zvýši sa presnosť, zníži sa spotreba energií, zvýši sa tržba a
pridaná hodnota. Zníženie množstva odpadov spracovaním doposiaľ nepredajných zostatkov materiálov prispeje k
dosiahnutiu vyššieho zhodnocovania surovinovej základne a k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie
spracovaním dnes vnikajúceho odpadu. Realizáciou projektu vznikne žiadateľovi priestor na ponuku voľných kapacít v
oblasti strihania a ohýbania oceľových plechov aj pre ďalšie firmy, čím dosiahne ďalšie zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty.
Nárast pridanej hodnoty a tržieb by mal predstavovať 10 % v roku 2010 oproti roku 2009. Kým v roku 2009 žiadateľ plánuje
tržby v hodnote 53 680 tis. SKK v roku 2010 sú naplánované tržby v hodnote 59 048 tis. SKK Žiadateľ prispeje aj k zníženiu
nezamestnanosti v regióne, plánuje prijať dvoch zamestnancov.

Realizácia projektu začne záväznou objednávkou u dodávateľa požadovanej technológie. Dodávateľ sa zaväzuje dodať
technológie od objednávky do 8 mesiacov. Po dodaní technológie sa začne montáž, ktorá bude trvať 4 týždne a následne sa
začne skúšobná prevádzka a školenie pracovníkov. Skúšobná prevádzka a nastavenie technológie bude trvať 2 týždne.
Montáž a školenie zabezpečí dodávateľ. Po skončení skúšobnej prevádzky sa hneď nabehne na výrobu. Realizáciu projektu
bude zastrešovať konateľ žiadateľa, Ing. Stanislav Hajduk, nakoľko v minulosti už realizoval niekoľko podobných projektov a
má skúsenosti v oblasti výroby, jednania s dodávateľmi aj so zamestnancami.

Agricom s.r.o. Košice v oblasti výroby prívesov pôsobí od roku 1992 a stal sa jedným najvýznamnejším výrobcom na
Slovensku. Má vlastné priestory, výrobné kapacity a kvalifikovaných zamestnancov. Košický kraj má dostatok voľných
kvalifikovaných pracovníkov vďaka histórii regiónu, ktorá je významná v hutníctve a opracovávania kovov v rámci celého
Slovenska, ktorí po preškolení budú vedieť zúročiť svoje schopnosti ako zamestnanci žiadateľa. Realizácia projektu prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa. Bez finančnej pomoci by žiadateľ musel odložiť realizáciu projektu alebo
jednotlivých aktivít projektu, čo by viedlo k strate vedúcej pozície na trhu a konkurencieschopnosti. Pomocou realizácie
projektu žiadateľ získa nových zákazníkov a obchodných partnerov, zabezpečí celkový ďalší rozvoj firmy.
Žiadateľ
doteraz nepožadoval NFP príspevok zo štrukturálnych fondov. Realizoval niekoľko podobných projektov počas podnikania z
vlastných a z úverových zdrojov. Počas svojho pôsobenia kúpil vlastný pozemok s budovou, zrekonštruoval budovu,
technické vybavenie výroby, počítačovú sieť, software a pod.

Ukončením financovania projektu zo zdrojov štrukturálnych fondov resp. štátnej pomoci žiadateľ bude vyrábať kvalitnejšie
výrobky s kratším časom dodania od objednávky. Vzhľadom na to , že od roku 1992 pracuje v oblasti výroby prívesov a má
vybudovanú sieť stálych odberateľov dôkladne pozná konkurenciu a svoje schopnosti v danej oblasti preto je sám garantom
udržateľnosti projektu. Žiadateľ plánuje za predpokladu, že projekt sa zrealizuje medziročný nárast tržieb o 10% čo dosiahne
zvýšením a skvalitnením výroby a ponukou voľnej kapacity výroby pre ďalších odberateľov v oblasti strihania a ohýbania
oceľových plechov. Žiadateľ za účtovné obdobie rok 2007 vykazoval tržby 47 894 tis. SKK, ktoré majú stúpajúcu tendenciu,
čo v plnej miere garantuje finančnú stabilitu žiadateľa. V prípade realizácie projektu žiadateľ dosiahne ešte väčšiu stabilitu a
stabilizuje svoju vedúcu pozíciu na slovenskom aj zahraničnom trhu. Ohrozenia, ktorým projekt samotný neadresuje
/nepredvídané okolnosti ako krádež, prírodná katastrofa a pod./ bude firma čeliť poistením majetku a prípadných strát
uzatvoreným so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

KaHR-111DM-0801

Spoločnosť REKOS, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa v súčasnosti ťažbou, dopravou a predajom
štrkopieskov. Na základe veľkého záujmu na trhu o stavebný materiál začala firma riešiť možnosť vlastnej ťažby štrku. V roku
2007 si firma v katastri obce Čierna Voda, okres Galanta, prenajala jestvujúce jazero, v ktorom sa nachádzalo dostatočné
množstvo materiálu na ťažbu, avšak pod niekoľkoročným nánosom blata, ktoré bolo treba najskôr odstrániť. Po zakúpení
viacerých technologických zariadení sa začalo v roku 2007 s čistením a v roku 2008 následne s ťažbou štrku z dna jazera.
Spoločnosť REKOS, s.r.o. na základe súčasného technologického vybavenia nevie dostatočne využiť potenciál možností,
ktoré má ťažba a spracovanie štrkov na prevádzke Čierna Voda, okres Galanta, a to hlavne z dôvodu stavu a kapacitných
obmedzení technologického vybavenia. Zaviesť do prevádzky inovatívne technológie s lepšími parametrami produkcie, ktoré
sú energeticky menej náročné a šetrnejšie k životnému prostrediu je cieľom tohto projektu, a je to aj jediná cesta ako naplniť
stále narastajúce potreby zákazníkov a zároveň je to aj cesta ako zvýšiť kvalitu, efektívnosť, produktivitu, a teda aj zvýšiť
konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

Po ukončení realizácie nového projektu – nákupu triediča štrkopieskov sa spoločnosť REKOS, s.r.o. dostane na novú,
kvalitatívnu aj kvantitatívnu, úroveň triedenia a spracovania štrkopieskov, ktorá bude zodpovednejšia k životnému prostrediu.
Zároveň sa našej spoločnosti zvýšia možnosti odbytu oproti jestvujúcim možnostiam pri zabezpečení dodávok štrkopieskov.
Zavedením novej technológie spoločnosť dosiahne vyššiu produktivitu výroby, optimálnejšie využitie vstupov výroby,
zvýšenie kvalitatívnych parametrov svojich výrobkov a zmodernizovanie svojej výroby a možnosť využitia synergického
efektu, t.j. že svojimi parametrami priláka do regiónu ďalších výrobcov s možnosťou využívať produkty spoločnosti na
spracovanie svojich výrobkov.

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Dodávka
inovatívnej technológie: triedič štrkopieskov
Aktivita 2: Príprava a zaškolenie personálu Podporné aktivity projektu:
riadenie a publicita projektu Realizácia aktivít bude trvať 4 mesiace. Prvá aj druhá aktivita bude vykonaná formou dodávky
externým dodávateľom.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí majú
odborné skúsenosti s predmetnou technológiou. Spoločnosť bude projekt implementovať prostredníctvom troch
zamestnancov, ktorí sa budú venovať implementácii tohto projektu. Jeden z nich bude zodpovedný najmä za finančné
záležitosti projektu – finančný manažér (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie, spracovanie správ a vedenie
projektového účtovníctva), druhý bude mať na starosti technickú stránku projektu – technický projektový manažér (t.j. kontrola
kvality, komunikácia s dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa s potrebami žiadateľa) a tretí bude
hlavným projektovým manažérom.

Súčasný stavebný boom spôsobuje vysoký dopyt po štrkopieskoch, ktorý je základným stavebným materiálom. Podľa nových
noriem EÚ sa betón musí vyrábať iba z certifikovaného štrkopiesku a nie lomového kameňa, čím sa otvára veľký dopyt po
kvalitnom certifikovanom štrkopiesku hlavne na strednom a severnom Slovensku, kde sa doteraz používal lomový kameň a
kde vzniká potreba používania dunajských štrkopieskov. Nový projekt by mal spoločnosti REKOS, s.r.o. umožniť inovatívnou
technológiou zlepšiť kvantitatívne a kvalitatívne parametre triedenia štrkopieskov na prevádzke Čierna voda, okres Galanta, a
to technológiou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a ktorá na základe toho, že ide o technológiu s pogumovanými
plochami, dosahuje 3-násobnú životnosť v porovnaní so súčasne využívanými technológiami v oblasti triedenia štrkov. Projekt
tiež pomôže k udržaniu a ďalšiemu zvyšovaniu zamestnanosti a podpore malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji,
k vytvoreniu novej ponuky pre súčasných zákazníkov a tým udržaniu zákazníkov pre ďalšie obdobie z pohľadu inovácie
produktov, k získaniu nových zákazníkov, k posilneniu konkurencieschopnosti na trhu. Napriek tomu, že spoločnosť si počas
svojej 7 – ročnej existencie vybudovala sieť domácich a zahraničných odberateľov, musí naďalej neustále venovať zvýšenú
pozornosť kvalite produktov za prijateľnú cenu. Táto kvalita sa dá dosiahnuť len využívaním inovatívnych strojov a technológií.
V súčasnosti spoločnosť cíti nevyhnutnú potrebu inovovať časť výrobného procesu – prostredníctvom obstarania inovatívnej
technológie vo forme triediča štrkopieskov. Spoločnosť nie je schopná pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov
zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície bez výrazného zvýšenia cien svojich výrobkov, ktoré by mohlo ohroziť jej
konkurencieschopnosť. Preto sa rozhodla požiadať MH SR o kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a ŠR.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená existujúcimi kontraktmi a dlhoročnými vzťahmi s domácimi a zahraničnými
odberateľmi produkcie spoločnosti REKOS, s.r.o. Produkty, pri ktorých produkcii sa bude používať zakúpená technológia,
budú viac konkurencieschopné, a to hlavne z toho dôvodu, že sa zvýšia kvantitatívne a kvalitatívne parametre triedenia
štrkopieskov. Po skončení spolufinancovania bude projekt samostatne životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na
to, aby spoločnosť pokryla prevádzkové náklady. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, predpokladanému rozvoju odvetvia,
atraktívnosti produkčného procesu a technológie je predpoklad, že spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich
10 rokov ťažiť štrkopiesky na prevádzke Čierna voda, okres Galanta. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti
REKOS, s.r.o. zabezpečované aj trvalým zavedením benchmarkingu (porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite
a výrobnom procese s podnikmi, ktoré dosahujú špičkové výkony na základe dostupných informácií), udržaním počtu
zamestnancov minimálne na rovnakej úrovni ako je v súčasnosti a rozšírením pôsobnosti spoločnosti aj na iné regióny
Slovenskej republiky.
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Spoločnosť KEREX s.r.o. Michalovce patrí medzi významných výrobcov skladových a obytných kontajnerov pre kamiónovú
dopravu a je jediným výrobcom kamiónových návesov v Slovenskej republike. Jednou z činností spoločnosti a z etáp jej
výrobného procesu je spracovávanie plechov. Spoločnosť chce zavedením inovatívnej a vyspelej technológie – dodávkou
CNC strojného zariadenia TruPunch 5000 pre spracovanie plechov zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na domácom aj
zahraničnom trhu. Súčasná technológia spracovávania plechov predstavuje zdĺhavý a zastaralý proces. Zároveň súčasná
technológia je málo produktívna a neumožňuje dosahovať požadované kvalitatívne parametre plechových dielcov, ktoré
spoločnosť potrebuje k výrobe svojich finálnych výrobkov. Spoločnosť chce zvýšiť svoju konkurencieschopnosť
prostredníctvom zvýšenia kvality výroby svojich plechových polovýrobkov (plechových, strihaných, ohýbaných dielov,
plechových dielov s rôznymi vŕtanými a frézovanými otvormi) a prostredníctvom ekonomického a technologického
zeefektívnenia procesu spracovania plechov.

Zavedením novej technológie na spracovanie plechov spoločnosť dosiahne vyššiu produktivitu výroby, optimálnejšie
využitie vstupov výroby, zvýšenie kvalitatívnych parametrov svojich výrobkov a zmodernizovanie svojej výroby. Nová
plánovaná technológia umožní zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom, ale aj zahraničnom trhu, nakoľko táto
technológia je svojou presnosťou spracovania (vysekania a dierovania plechov) trhom žiadaná a málo vyskytovaná. Taktiež
nová technológia prinesie možnosť zvýšenia kvality výrobkov aj pre ďaľších slovenských výrobcov a môže spôsobiť
synergický efekt, t.j . že svojimi parametrami priláka do svojho regiónu ďaľších výrobcov s možnosťou využívať danú
technológiu na spracovanie svojich výrobkov alebo na priamy odber plechových polotovarov od spoločnosti Kerex s.r.o.
Spoločnosť po realizácii projektu predpokladá, že využívaním novej technológie sa od r.2009 (po fyzickej realizácii projektu)
k roku 2014 zvýšia celkové tržby spoločnosti o cca 3,2 % a dôjde k inovatívnosti výrobného procesu spoločnosti.

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Dodávka
inovatívnej technológie: CNC strojného zariadenia na spracovanie plechov
Aktivita 2: Príprava a zaškolenie personálu
Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu . Realizácia aktivít bude trvať 9 mesiacov. Prvá aj druhá aktivita bude
vykonaná formou dodávky externým dodávateľom.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom vlastných
zamestnancov ktorí už majú skúsenosť s realizáciou projektov EÚ. Spoločnosť bude projekt implementovať prostredníctvom
troch zamestnancov, ktorí sa budú venovať implementácii tohto projektu. Jeden z nich bude zodpovedný najmä za finančné
záležitosti projektu – projektový účtovník (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie, spracovanie správ a vedenie
projektového účtovníctva). Druhý bude mať na starosti technickú stránku projektu – technický projektový manažér (t.j kontrola
kvality, komunikácia s dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa s potrebami žiadateľa). Zároveň konateľ
spoločnosti bude hlavným projektovým manažérom.

Miesto realizácie projektu je v centre Južného Zemplína, v meste Michalovce, ktoré je moderným, kultúrnym a historickým
centrom a priemyselnou zónou Zemplína. Daná oblasť má bohatú históriu strojárenskej výroby a pôsobí tu mnoho firiem
zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou. Niektoré z nich vyrábajú podobné výrobky ako spoločnosť KEREX s.r.o., ale žiadna z
nich sa nevenuje vývoju nových produktov, nových výrobných postupov a žiadna z nich nemá taký ucelený výrobný program
ako KEREX s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť si počas svojej 16 – ročnej existencie vybudovala sieť domácich a
zahraničných odberateľov musí neustále venovať zvýšenú pozornosť kvalite výrobkov za prijateľnú cenu. Táto kvalita sa dá
dosiahnuť len využívaním inovatívnych strojov a technológií. V súčasnosti, spoločnosť cíti nevyhnutnú potrebu inovovať časť
výrobného procesu – spracovávanie plechov prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie. Spoločnosť nie je schopná
pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície bez výrazného zvýšenia
cien svojich výrobkov, ktoré by mohlo ohroziť jej konkurencieschopnosť. Preto sa rozhodla požiadať MH SR o kofinancovanie
svojho projektu z ERDF fondu a ŠR. Zo skúsenosti s realizáciou svojho už úspešne zrealizovaného projektu financovaného z
SOP Priemysel a služby vidí spoločnosť realizáciu svojho projektu touto formou ako najefektívnejšie riešenie svojho zámeru.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená existujúcimi kontraktmi a dlhoročnými vzťahmi s domácimi a zahraničnými
odberateľmi výrobkov spoločnosti KEREX s.r.o.. Výrobky pri výrobe, ktorých sa bude používať zakúpená technológia budú
kvalitnejšie a viac konkurencieschopné. Po skončení spolufinancovania, projekt bude sám životaschopný a bude generovať
dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť pokryla prevádzkové náklady a bola schopná splácať úver, ktorý použila na
kofinancovanie tohto projektu. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov, výrobného procesu a technológie
je predpoklad, že spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich 10 rokov vyrábať súčasné, ale aj diverzifikované
výrobky. Vedenie spoločnosti bude sledovať jednotlivé indikátory, ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako
ciele spoločnosti a bude sa snažiť ich čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie bude podporené intenzívnejším monitorovaním výroby
a odbytu zo strany vedenia spoločnosti, ale aj motiváciou zamestnancov spoločnosti.
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ŽSK je región s rozvíjajúcou sa strojárskou výrobou. Na trhu existuje priestor pre rozšírenie dodávok nástrojov a náhradných
dielov pre poľnohospodárske stroje, avšak vo vysokej kvalite a nízkej cene. Tieto podmienky sú dosiahnuteľné iba modernými
efektívnymi výrobnými technológiami. V súčasnosti je firma vybavená zväčša manuálnymi obrábacími nástrojmi na
opracúvanie dielcov. Stroje sú zastarané, neefektívne a svojimi obmedzenými technologickými možnosťami bránia ďalšiemu
rozvoju výroby spoločnosti a tým aj udržaniu konkurencieschopnosti na globalizujúcom sa trhu. Projektom sa firma snaží
využiť svoju silnú stránku – strojárenské skúsenosti. Absenciou CNC rezacieho stroja je firma nútená do drahých subdodávok,
predlžujúcich dodacie lehoty. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 10 zamestnancov. Firme sa v roku 2007 podarilo
dosiahnuť tržby na úrovni 51 mil. a pridanú hodnotu 9,2. mil. Sk.

Plánované tržby a pridaná hodnota sa dosiahnu zakúpením moderného obrábacieho centra, ktoré podstatne zvýši
konkureciechopnosť firmy a to zefektívnením a spresnením výroby a odbúraním kooperačných nákladov. Nové obrábacie
centrum si vyžiada vytvorenie 2 nových pracovných miest, z toho 1 ihneď po dodávke zariadení (sústružník). Projektom firma
diverzifikuje svoju činnosť o výrobu hriadeľov a výrobkov pre poľnohospodárske stroje vypaľovaním. Zabezpečí tým pokrytie
avizovaného dopytu po ďalších nástrojoch pre poľnohospodárske stroje a náhradných dieloch ako aj vstup na nové trhy, čím
sa zabezpečí výrobná, finančná a personálna stabilita firma. Využívaním inovatívnych technológii sa zníži spotreba energie,
čím sa chráni životné prostredie. Firma plánuje, v nadväznosti na tento projekt, modernizovať montážne pracovisko v
horizonte dvoch rokov. Do piatich rokov od ukončenia realizácie projektu sa očakáva rast ročných tržieb až na úroveň 6,8.mil
Sk a pridanej hodnoty na úroveň 0,95 mil. Sk (len z projektu).

Za výber technického riešenia obrábacieho centra je zodpovedné vedenie spoločnosti a poverení technici, po dôkladnej, viac
ako ročnej analýze firemných potrieb a ponúkaných zariadení. Časový harmonogram počíta s výrobcom avizovanou dodacou
lehotou zariadení. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, nákupom dvoch moderných obrábacích zariadení
(CNC sústruh a CNC plazmový rezací stroj). Projekt je rozdelený do dvoch hlavných aktivít: nákup CNC sústruhu, nákup
CNC plazmového rezacieho stroja. Dodávatelia jednotlivých zariadení boli vybraní realizáciou OVS. Súčasťou dodávky
zariadení je aj odborné zaškolenie pracovníkov a skúšobná prevádzka. Riadením projektu je poverený Ing. Mestický, riaditeľ a
administráciu projektu, vrátane aktivít publicita a informovanosť, zabezpečí externá konzultačná spoločnosť so skúsenosťami
v danej oblasti.

Realizáciou projektu sa eliminujú kooperácie (vypaľovanie) a firma dosiahne rast časovej, technickej a finančnej efektívnosti
výroby a dokáže zabezpečiť jej komplexnosť. Časové prestoje z dôvodu dopravy a kontroly subdodávok negatívne vplývajú
na časový harmonogram výroby a znižujú tak konkurencieschopnosť produktov. Firma nemá dostatok vlastných zdrojov na
realizáciu projektu bez poskytnutia NFP a cudzie zdroje by investíciu predražili. Projektom sa zároveň zvýši presnosť a
rýchlosť výroby a zníži počet nepodarkov. Inovatívne technológie zabezpečia firme rast pridanej hodnoty, tržieb, počtu
odberateľov a počtu pracovníkov. Príchod lacných konkurentov, ako aj posilňovanie koruny, zapríčinili stagnáciu strojárskej
výroby v regióne a projekt napomôže k rastu tradičnej strojárskej výroby v žilinskom kraji. Delta – ML bola založená v roku
1997 a stala sa najväčším výrobcom náhradných dielov pre kombajny a rezačky typu FORTSCHRITT - E a CLAAS. Projekt sa
snaží využiť medzeru na trhu vo forme rastúceho dopytu po komplexných dodávkach nástrojov a náhradných dielov
poľnohospodárskych strojov. Firma má skúsenosti s realizáciou projektov. Pred troma rokmi realizovala projekt v rámci
schémy SISME zameraný na nákup výrobných technológií. Realizácia projektu bude mať kladný vplyv na životné prostredie a
kladný vplyv na zníženie energet. náročnosti.

Výsledkom projektu bude rozbeh modernizovanej komplexnej výroby prostredníctvom inovatívnych technológií a vytvorenie
nových pracovných miest. Firma nepredpokladá problémy s udržaním výsledkov projektu, vzhľadom na skúsenosti v oblasti
obchodu a výroby strojárenských výrobkov. Projektom firma nerozbieha úplne novú výrobu, ale skôr zabezpečuje
komplexnosť stávajúcej výroby, jej rozšírením a modernizáciou. Manažment firmy je dlhoročný a skúsený tím riadiacich
pracovníkov, ktorý už niekoľko rokov pôsobí vo firme za účelom zabezpečenia jej dlhodobého prežitia a
konkurencieschopnosti. Projekt je schopný samofinancovania a tak nevyžaduje dodatočné finančné náklady na technológie či
prevádzku. Po ukončení realizácie projektu bude pokračovať modernizácia starších obrábacích strojov a montážneho
pracoviska. Náklady vo výške cca 1,5 mil. Sk budú kryté z vlastných zdrojov.

KaHR-111DM-0801

Výrobná firma DREMONT spol. s r.o. bola založená v r. 1992. Jej poslaním je návrh - výroba - montáž nábytku a interiéru.
Podnik sa zameriava na výrobu hotelového nábytku, ktorý tvorí 70 % jeho produkcie. V Stredoslovenskom regióne má podnik
jedného konkurenta. Je ním podnik VITAL a.s. zo Žiliny, ktorý sa ale zameriava na výrobu kancelárskeho nábytku. Ak by sa
projekt nezrealizoval, nemohol by podnik konkurovať ostatným podnikom, čo by sa prejavilo negatívne aj na rozvoji regiónu.
Aby sa mohol stať podnik konkurencieschopnejším je potrebné zavedenie inovatívnych technológii do výroby, ktoré umožnia
dosiahnuť zvýšenie produktivity práce, rýchlosti prvotnej výroby a zníženie nákladov. Dlhoročné skúsenosti podniku v oblasti
výroby nábytku, realizácia podobných investičných zámerov a dôraz na vysokú kvalitu produktov dávajú vysoký predpoklad
na úspešnú realizáciu projektu.

Implementácia projektu bude znamenať zavedenie nových technológií do výroby. Nárezová píla umožní zníženie mzdových
nákladov o 1 mil. SKK ročne. Širokopásová brúska prinesie pri brúsení materiálu vyššiu presnosť a rýchlosť, pretlakový box
zvýšenie kvality výroby. Projekt prinesie synergický efekt prostredníctvom zvýšenia efektivity výrobného procesu, zvýšenia
výrobnej kapacity, čím sa zvýšia odobrané množstvá od dodávateľov pôsobiacich v BBSK, čím projekt bude mať pozitívny
vplyv na podnik a aj na samotný región. Projekt umožní zvyšovanie podielu pridanej hodnoty, udržanie existujúcich a
vytvorenie 3 nových pracovných miest, čím bude podporená konkurencieschopnosť priemyslu v BBSK. Podnik bude naďalej
realizovať inovovanie technológií v rámci svojich finančných možností. Bude sa zúčastňovať na výstavách a bude sa snažiť
hľadať nových zákazníkov prostredníctvom obchodných zástupcov.

Aktivity budú realizované prostredníctvom dodávateľských firiem, ktoré sú víťazmi OVS. Pôjde o tri aktivity. Prvou aktivitou
bude nákup nárezovej píly HOLZ-HER, ktorej dodávateľom bude firma EXCELLENT CD, spol. s.r.o. so sídlom vo Zvolene.
Táto aktivita bude prebiehať v júni až auguste 2009. Druhou aktivitou bude nákup širokopásovej brúsky LCE 1000
INTENTION 1350, ktorej dodávateľskou firmou bude tiež firma EXCELLENT CD, spol. s.r.o.. Nákup tejto technológií bude
prebiehať v júli až septembri 2009. Tretia aktivita, nákup pretlakového boxu IMAS Aeromeccanica, ktorého dodávateľskou
firmou bude firma ERBOLI s. r.o. so sídlom v Prahe. Aktivita bude implementovaná v septembri až decembri 2009. Za
úspešnú realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku DREMONT spol. s.
r.o., ktorý má s úspešnou realizáciou obdobných projektov niekoľkoročné skúsenosti.

V súčasnosti patrí podnik DREMONT spol. s. r.o. medzi lídrov vo výrobe a zaraďovaní hotelových interiérov. Spomedzi
mnohých zákazníkov, ktorí ocenili kvalitu, estetickosť a spoľahlivosť výrobkov podniku spomenieme aspoň Hotel Partizán –
Tále. Na získanie predností oproti konkurencii a skvalitnenie výrobného procesu je nevyhnutné obstaranie inovatívnych
technológií, ktoré umožnia podniku rozšírenie produkcie, zvýšenie jej kvality a predovšetkým nové inovačné prístupy,
potrebné pre zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu v BBSK. Pre preukázanie schopností riadiť projekty uvádzame:
Obstaranie CNC frézy s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti pomocou obstarania automatizovaného zariadenia na
opracovanie dreva. Výsledkom bolo zvýšenie produktivity práce. Všetky projekty sa realizovali aj s cieľom zvyšovania
pozitívnych dopadov nábytkárskej výroby na Slovensku. Tento cieľ sleduje aj predkladaný projekt. Spoločnosť investovala
finančné prostriedky do rozšírenia výrobných a administratívnych priestorov a nákupu technológií, čím sa finančne vyčerpala a
nepridelenie NFP by znamenalo oddialenie nákupu nevyhnutných technológií a tým by bola ohrozená jej
konkurencieschopnosť.

Spoločnosť DREMONT spol. s. r.o. má vyše pätnásťročnú históriu a má schopnosť dlhodobo dosahovať zisk. Z tohto dôvodu
existuje silný predpoklad, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska
prevádzkového, keďže životnosť inštalovaných zariadení je min. 10 rokov a ich prevádzka nevyžaduje aktívnu participáciu
konečných užívateľov. Zvýšenie objemu produkcie prinesie pre podnik zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné
prostriedky na realizáciu ďalších projektov, zameraných na nové rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. V prípade
nepriaznivého vývoja drevárskeho priemyslu, plánuje firma hľadať riešenie v novej čiastočnej diverzifikácii výroby, tzn., že je
snahou vyvíjať nové výrobky pre rôzne segmenty trhu. Stratégia diverzifikácie tiež zníži riziko plynúce z neplánovaného
vývoja trhu.
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EUROSPAN, s. r. o.

STK-MIKO, s.r.o.

TOPEC a.s.

EL spol. s r.o.

Umelecké remeslá-stolárstvo s.r.o.

1. prešovská nástrojáreň

INDECO s. r. o.

TERA PLASTIK Hontianske Tesáre

ENERGOMONT s.r.o.

ASPA-REAL, s.r.o.

Technológia na výrobu nábytku, okien a dverí

Diagnostické centrum vozidiel európskeho štandardu

Zvýšenie kapacity a efektívnosti výroby chleba a jemného pečiva

Inovácia laboratórnej techniky v oblasti skúšok potravín a krmív na
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EL spol. s r.o.

Inovácia technológie v atypickej umelecko-remeselnej výrobe
nábytku

Implementácia inovatívnej 5-osej technológie v CNC obrábaní

Zvyšovanie konkurenčného postavenia spoločnosti INDECO s.r.o. v
nábytkárskom priemysle

Inovácia výroby v spoločnosti TERA PLASTIK, s.r.o.

Inovujeme v prospech kvality výroby

Lakovňa ASPA-REAL, Prešov

117 585,00

48 783,83

198 650,40

165 310,45

162 749,78

185 243,85

59 684,16

30 990,00

153 200,00

61 738,40

Pri realizácii projektu Technológia na Výrobu nábytku, okien a dverí sme zvažovali zakúpiť rôzne druhy technológií od
rôznych výrobcov. Cenovo a kvalitatívne najvýhodnejšími sa však ukázali stroje od firmy Felder, ktorá sa stala aj víťazom
verejno-obchodnej súťaže vďaka cene, poskytovanému servisu a kvalite ich výrobkov. Zmodernizovaná prevádzka bude pre
schopná vyrábať nábytok na vysokej kvalitatívnej úrovni. Po skončení realizácie projektu by sme boli schopný vyrábať
nábytok na zákazkovú požiadavku podľa rôznorodých požiadaviek klientov. Výroba by bola schopná realizovať okrem
zákazkovej výroby aj nábytky vo väčšej sériovosti , čo by v konečnom dôsledku znamenalo nárast tržieb firmy, čím by sa
zvýšil potenciál na ďalšie investičné akcie. Hlavnou činnosťou firmy Eurospan s.r.o. je predaj a výroba nábytku,
veľkoplošných a stavebno – stolárskych materiálov do krajín Európskej únie a Ukrajiny, ako aj na Slovensku. Firma Eurospan
s.r.o. disponuje vlastnými výrobnými, obchodnými, logistickými a skladovými priestormi so sídlom na ul. Priemyselná 5852,
Michalovce o rozlohe 5800m2 pod názvom „Galéria podláh a nábytku“. Firma disponuje hmotným majetkom rôzneho druhu. V
priebehu predošlých rokov a v roku 2004 vynaložila značné finančné prostriedky na rozvoj a skvalitnenie automobilového
parku zabezpečujúceho distribúciu tovaru priamo k zákazníkovi podľa jeho požiadaviek.

Firma Eurospan s.r.o. za predpokladu, že nakúpi nový strojový park, čím zvýši efektivitu a produkciu svojej výroby, pri
udržaní prípadne zvýšení súčasného stupňa kvality svojich výrobkov, má všetky predpoklady udržať sa nie len na miestnom
ale aj zahraničnom trhu. Dokáže pokryť väčšiu časť dopytu pri udržaní súčasnej 7dňovej dodacej lehote a svojím širokým
sortimentom uspokojiť požiadavky aj náročnejších klientov. O udržateľnosti projektu svedčí aj záujem švédskej nábytkárskej
firmy o produkty firmy Eurospan s.r.o. , avšak pri splnení základných podmienok, a to zvýšení efektivity práce a produkcie
výroby.
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Firma Eurospan s. r. o. je obchodnou a výrobnou firmou. Pôsobí na východnom Slovensku v meste Michalovce a zaoberá sa
nákupom a následným predajom veľkoplošných aglomerovaných materiálov, laminátových podláh, kuchynských zostáv,
obkladových panelov a veľkoplošných materiálov. Obchodná koncepcia roku 2008 sa nelíši od pripravovanej koncepcie r.
2009. Naďalej pôjde najmä o výrobu a export stavebno - drevárskeho tovaru rôzneho druhu, tuzemský predaj v
maloobchodnej a veľkoobchodnej sieti. V roku 2009 plánujeme zakúpenie nových technológií na výrobu nábytku, čo je
predmetom projektu Technológia na Výrobu nábytku, okien a dverí.

Zmodernizovanie výroby zavedením nových moderných strojov nám umožní zefektívniť a zvýšiť objem výroby, čo v
konečnom dôsledku umožní nárast tržieb firmy. Ten je hlavným predpokladom úspešného pôsobenia firmy Eurospan na trhu.
Zavedenie nových a moderných strojov do výroby nám taktiež umožní zamestnať nových pracovníkov a tým znížiť
nezamestnanosť v regióne. V budúcnosti firma Eurospan s.r.o. po dokončení projektu Technológia na Výrobu nábytku, okien
a dverí plánuje zakúpenie ďalších technológií na výrobu exteriérových produktov stavebno stolárskeho priemyslu, ktoré budú
priamo nadväzovať na stroje obstarávané v tomto projekte. Toto rozšírenie prevádzky nám umožní zamestnať ďalších
pracovníkov do výroby a rozšíriť sortiment výroby firmy Eurospan.

Pri realizácii projektu Technológia na Výrobu nábytku, okien a dverí sme zvažovali zakúpiť rôzne druhy technológií od
rôznych výrobcov. Do úvahy pripadali stroje od firmy Italcoma a Homac Group. Cenovo a kvalitatívne najvýhodnejšími sa
však ukázali stroje od firmy Felder, ktorá sa stala aj víťazom verejno-obchodnej súťaže vďaka cene, poskytovanému servisu
a kvalite ich výrobkov, ktoré sú garantované ich dlhoročnými skúsenosťami na trhu s nábytkom. Zakúpené stroje
spracovávajú veľkoplošný materiál a budú plnoautomatické. V 1NP výrobnej časti prevádzkovej budovy bude umiestnená aj
zdvíhacia plošina pre zvislý presun materiálu z výroby do montáže. Inštalované stroje 1. píla Kappa 40 X motion
2.
olepovačka Perfect 80 1x 3. píla Kappa automatic
4. obrábacie centrum Profit 3S 1x
5.
olepovačka Forka 200 1x 6. filtračný systém 7. Kompresor

KaHR-111DM-0801

Spoločnosť STK-MIKO, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2001 (od 1999 prostredníctvom živnostenského oprávnenia). Predmetom
činnosti spoločnosti je výkon: - technických kontrol - emisných kontrol v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý v plnej miere ovplyvňuje činnosť spoločnosti. Z dôvodu cieľa
spoločnosti - poskytnúť komplexné služby našim zákazníkom „pod jednou strechou“ – sme v rokoch 2006 – 2008 zrealizovali
investičný projekt výstavby nového diagnostického centra vozidiel (investícia v hodnote 40 mil. Sk). Vzhľadom na plánovaný
koncept poskytovania služieb všetkých kontrol vyplývajúce zo zákona č. 725/2004 Z.z. pre našich zákazníkov je pre nás
nevyhnutné obstarať technológie na skompletizovanie služieb a to v oblasti kontrol originality a technických kontrol.

Realizáciou projektu ukončíme projekt komplexnej výstavby moderného diagnostického centra vozidiel. Úspešný projekt
prinesie: 1) rozšírenie poskytovanie služieb v oblasti technických kontrol prostredníctvom obstarania nasledovných
zariadení: tester tlmičov MAAH FWT 1D testovacie zariadenie pre vozidlá 4x4 MAHA ALL RAD decelerograf –
decelerometer MAHA VZM 300 kombinovaný analyzátor emisií pre benzínové motory a opacimeter pre naftové motory 2)
sprevádzkovanie výkonu kontrol originality prostredníctvom obstarania nasledovných zariadení: technologická linka
VINTEST

Prvotnou aktivitou projektu je okrem prípravy projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj realizácia výberu
dodávateľa v zmysle §§ 281-288 Obchodného zákonníka. Medzi hlavné projektové aktivity patrí: 1) Obstaranie: diagnostická
jednotka testu tlmičov vrátane 4x4 2) Obstaranie: decelerograf 3) Obstaranie: univerzálny dymomer pre osobné a nákladné
vozidlá 4) Obstaranie: technológia VINTEST Jednotliví členovia projektového tímu budú zodpovední za realizáciu
jednotlivých aktivít (hlavných i podporných) s cieľom maximalizovať prínos projektu pre bežnú podnikateľskú činnosť
spoločnosti. Počas a po ukončení realizácie projektu budú členovia zodpovední aj za monitorovanie dosahovaných
výsledkov. Prostredníctvom pravidelných stretnutí projektového tímu budeme eliminovať prípadné nezrovnalosti, ktoré
vzniknú v procese realizácie projektu a budú predstavovať odchýlku od plánovaného stavu.

Realizácia predkladaného projektu predstavuje pre našu spoločnosť podstatné rozšírenie poskytovania služieb v oblasti
technického testovania a analýz. Všetky podnikateľské aktivity spoločnosti sú orientované v regióne, ktorý v súčasnosti
môžeme charakterizovať ako región automobilového priemyslu a dopravný uzol Slovenska a sú v súlade s miestnymi
stratégiami (PHSR, ÚPD mesta Žiliny) a národnými stratégiami (Inovačná stratégia, zákon 725/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov). Samotné projektové aktivity vyplývajú zo snahy odstrániť slabé stránky, medzi ktoré v súčasnosti patrí: - doteraz
nevybavená linka pre kontrolu originality aj napriek vybudovanému priestoru - absencia dodatkových služieb v oblasti
technických kontrol - absencia zariadení pre mobilné meranie technického stavu špeciálnych vozidiel v teréne (upravené
zákonom č. 725/2006 Z.z.) Zároveň naplnením projektu využijeme príležitosti, ktoré nám prináša trhové prostredie v regióne: rozvoj nákladnej automobilovej dopravy - rastúci počet motorových vozidiel v regióne - pravidelné sprísňovanie technický
predpisov, emisných kvót na motorové vozidlá - snaha zamedziť predajným podvodom pri prevode motorových vozidiel

Technologická - projekt predstavuje doplnenie súčasného technologického vybavenia diagnostického centra vozidiel.
Obstarané technológie plánujeme využívať v min. horizonte 10 r. Administratívna - zabezpečuje projektový tím. Vzhľadom na
veľkosť firmy a priamu účasť vlastníkov vo výkone je projektový tím postavený úrovni vlastníkov a vrcholovom manažmente.
Tým docielime plné stotožnenie sa členov projektového tímu s cieľmi projektu. Finančná - finančnú udržateľnosť projektu
deklarujeme prostredníctvom dlhodobej úspešnej realizácie našej podnikateľskej činnosti. Schopnosť realizovať projekty a
dlhodobo rozvíjať našu spoločnosť dokumentuje i história spoločnosti a posledný realizovaný projekt - výstavba
diagnostického centra v hodnote 40 mil. Sk. Zároveň odbyt (zákazníkov) upravuje zákon č. 725/2004, ktorý definuje povinnosť
držiteľom vozidiel realizovať kontroly.
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Spoločnosť vznikla v r. 1992 a odvtedy sa presadila na trhu ponúkaných služieb v rámci západného Slovenska. V oblasti
odbytu pekárskych výrobkov má spoločnosť zabezpečené dlhodobé zmluvy s odberateľmi. Jej úspech spočíva v poskytovaní
kvalitných služieb a to dodávke vždy čerstvého pečiva. Z geografického hľadiska sa spoločnosť nachádza v atraktívnom
regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový potenciál a vytváral tak
podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Po schválení projektu bude spoločnosť disponovať vysoko
modernými technológiami, ktorých dopad bude mať výrazný vplyv na spoločnosť z hľadiska viacerých faktorov – zvýšenie
konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej hodnoty, ekologizácia výroby a zvýšená kvalita a kvantita ponúkaných
služieb, rozšírenie sortimentu výrobkov, zlepšenie hygieny výroby.

Po úspešnom ukončení projektu možno počítať s nasl. prínosmi: • zvýšenie ekologickej bezpečnosti technologických
procesov vo výrobe, tak aby sa maximálne znížil nepriaznivý dopad výroby na životné prostredie, • zníženie energetickej
náročnosti, • zvýšenie produktivity práce, • zníženie námahy obsluhujúcich pracovníkov a eliminácia fyzickej práce, • vyššia
kvalitatívna a kvantitatívna úroveň vyrábaného pečiva, • inovácia výrobného procesu, • rozšírenie okruhu klientely
spoločnosti o nových zákazníkov, • zlepšenie konkurenčnej pozície v segmente trhu pekárenskej výroby, • zníženie
nezamestnanosti v cieľovom území, • nárast tržieb a pridanej hodnoty. Investícia do nového vybavenia je dôležitá z
hľadiska ďalšieho rastu spoločnosti a zvýšenia jej konkurencieschopnosti.

Realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas obdobia 6 mesiacov. Jedná sa o dodávku inovatívnych technológií
potrebných pre pekárenskú výrobu. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na mesiac marec 2009. Počas obdobia 0308.2009 bude na základe výsledku Obchodno – verejnej súťaže realizovaný nákup, dodanie a montáž nových technológií. Pre
obsluhu nových technológií sa vytvorí 16 nových pracovných miest. Za organizačné a technické zabezpečenie nových
technológií, komunikáciu s víťazom VOS bude zodpovedať projektový manažér spolu s koordinátorom. Realizácia
samotného projektu bude pokračovať nasledovnými aktivitami: • maximálnym využitím novo obstaraných výrobných
technológií, • realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov.
Spoločnosť TOPEC, a.s. neuvažuje pri projekte využiť žiadneho partnera.

d1) Hlavný cieľ, definovaný spoločnosťou TOPEC a.s. je plne v súlade s cieľom výzvy KaHR 111DM - 0801, spadajúceho
pod Opatrenie 1.1 – ,,Inovácie a technologické transfery“. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
TOPEC a.s. inováciou výrobného procesu pomocou obstarania vyspelých technologických zariadení. Pozitívne dopady
projektu možno hodnotiť taktiež v nasledujúcich oblastiach, ktoré budú realizáciou projektu dotknuté: transfer moderných
technológií do pekárenskej výroby v cieľovom území zníženie nezamestnanosti rozšírenie odbytovým možností pre
Slovenský trh zníženie námahy obsluhujúcich pracovníkov a eliminácia fyzickej práce zníženie energetickej náročnosti na
jednotku produkcie Realizáciou projektu sa spoločnosti naskytne možnosť rozšíriť a inovovať svoje výrobné portfólio,
následne bude môcť zvýšiť výrobu, kvalitu produkcie a prispievať tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku. d2)
Spoločnosť TOPEC a.s. pôsobí na trhu od roku 1992 a v súčasnosti patrí medzi silné firmy vo svojom obore. Spoločnosť
spĺňa všetky podmienky, ktoré sú stanovené v rámci výzvy na oprávneného žiadateľa.

Investičný projekt bude v budúcnosti udržateľný v podobe 8 novo obstaraných inovatívnych výrobných technológií. Počas
realizácie projektu aj po jeho ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím,
pozostávajúci z odborníkov v danej oblasti. Pre obsluhu nových technológii sa vytvorí 16 nových pracovných miest.
Inštitucionálnu udržateľnosť projektu je garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti TOPEC a.s. na trhu.
Finančná udržateľnosť - náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených technológii budú financované výnosmi z ponúkaných
služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude vedenie
spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti.
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Hlavným predmetom podnikania EL spol. s r.o. sú laboratórne práce – skúšanie a analýzy produktov, vzoriek a materiálov,
ktoré sú do EL laboratórií dovážané a v ktorých sú zároveň aj testované. Spoločnosť vykonáva testovanie včítane vzorkovania
v segmentoch farmácie, potravinárstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva a životného prostredia, ktoré predstavujú
najperspektívnejšie a najstabilnejšie segmenty pre podnikanie a ktoré už majú stabilnú, nemeniacu sa platnú legislatívu
harmonizovanú s normami EU. Spoločnosť podniká v tejto oblasti od roku 1995 a má na to všetky požadované certifikáty,
osvedčenia a autorizácie. Už v roku 1995 začala EL spol. s r.o. vykonávať skúšanie potravín, krmív a environmentálnych
vzoriek pre širokú škálu organizácií – zákazníkov. Po vykonaní prieskumu medzi zákazníkmi a pre harmonizáciu testovacích a
analytických postupov s predpismi a normami EÚ je nevyhnutné a potrebné aplikovať ďalšie skúšobné metódy, ktoré vyžadujú
použitie modernejšej laboratórnej prístrojovej techniky, ktorú laboratóriá EL nemajú. Zavedenie inovatívnych a
automatizovaných laboratórnych prístrojov a zariadení, ktoré sú predmetom tohto projektu predstavuje jedinú cestu na
zvyšovanie kvality, efektívnosti a produktivity a teda aj na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na podnikateľskom trhu.

Pre spoločnosť EL spol. s r.o. realizácia tohto projektu umožní prispôsobiť sa požiadavkám noriem EU, dosiahnuť vyššiu
kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb a tým výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, čoho výsledkom je získanie
a upevnenie významného postavenia v trhovom segmente potravinárstvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie a vyššia
spokojnosť zákazníka. Dosiahne sa vyššia efektivita a produktivita poskytovaných výkonov, a tým aj zvýšenie celkových
tržieb spoločnosti (od roku 2009 do roku 2014 o 13,8%). Zároveň sa vytvoria 3 nové pracovné miesta. Projekt umožní
spoločnosti modernizáciu a zvýšenie automatizácie vykonávaných analýz a skúšok, čím sa dosiahne výrazné zvýšenie
kvality, efektivity a produktivity, rozšírenie sortimentu vykonávaných skúšok – možnosť vykonávať aj niektoré nové skúšky
(rozšírenie o testovanie nových kvalitatívnych aj kvantitatívnych parametrov), ktoré sa doteraz v EL laboratóriách
nevykonávali, čím sa dosiahne väčšia komplexnosť, vyššia spokojnosť zákazníka a zároveň súlad skúšobných postupov s
normami EÚ.

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Dodávka
inovatívneho technologického a prístrojového vybavenia
Aktivita 2: Príprava a zaškolenie personálu Podporné aktivity
projektu: riadenie a publicita projektu . Realizácia aktivít bude trvať 9 mesiacov. Prvá aj druhá aktivita bude vykonaná formou
dodávky externým dodávateľom.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí už
majú skúsenosť s realizáciou projektov EÚ. Spoločnosť bude projekt implementovať prostredníctvom troch zamestnancov,
ktorí sa budú venovať implementácii tohto projektu. Jeden z nich bude zodpovedný najmä za finančné záležitosti projektu –
projektový účtovník (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie, spracovanie správ a vedenie projektového účtovníctva).
Druhý bude mať na starosti technickú stránku projektu – technický projektový manažér (t.j kontrola kvality, komunikácia s
dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa s potrebami žiadateľa). Zároveň konateľ spoločnosti bude
hlavným projektovým manažérom.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť EL s.r.o. chce aj naďalej vykonávať činnosti v predmetných perspektívnych segmentoch a
udržať si a neustále zvyšovať podiel na trhu zvyšovaním objemu výkonov, je pre ňu nevyhnutné realizovať tento projekt.
Realizácia tohto projektu jej umožní zaviesť úplne nové moderné inovované, modifikované a produktívnejšie skúšobné
postupy na skúšanie a analýzu produktov, vzoriek a materiálov v súlade s predpismi EU v službách. K tomu je však
nevyhnutný nákup najmodernejšej a väčšinou plnoautomatizovanej prístrojovej techniky pre zabezpečenie vysokej kvality a
produktivity vykonávaných prác. Podnikanie v oblasti laboratórnych aktivít, či pri skúšaní alebo pri výrobe a príprave reagencií
a analytických prípravkov je investične náročné a kúpa každého kvalitného analytického prístroja vyžaduje značné finančné
prostriedky. Vzhľadom k zrealizovaným investičným aktivitám do prístrojového vybavenia v predchádzajúcich rokoch,
spoločnosť v súčasnosti nie je schopná pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu
návratnosť investície bez výrazného zvýšenia cien svojich služieb, ktoré by mohlo ohroziť jej konkurencieschopnosť. Preto sa
rozhodla požiadať MH SR o kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a ŠR. Zo skúsenosti s realizáciou svojich už
úspešne zrealizovaných projektov vidí spoločnosť realizáciu svojho projektu touto formou ako najefektívnejšie riešenie svojho
zámeru.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená existujúcimi kontraktmi a dlhoročnými vzťahmi s domácimi a zahraničnými
odberateľmi služieb z predmetných segmentov spoločnosti EL pol. s.r.o. Služby a výkony, pri ktorých sa bude používať
zakúpená technológia budú kvalitnejšie, viac konkurencieschopné a zabezpečia väčšiu komplexnosť služieb. Po skončení
spolufinancovania, projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť pokryla
prevádzkové náklady a bola schopná splácať úver, ktorý použila na kofinancovanie tohto projektu. Vzhľadom k existujúcim
kontraktom, atraktívnosti služieb a výkonov a výraznému podielu spoločnosti na trhu je predpoklad, že spoločnosť bude aj
naďalej počas nasledujúcich rokov poskytovať svoje služby a výkony. Vedenie spoločnosti bude sledovať jednotlivé
indikátory, ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako ciele spoločnosti a bude sa snažiť ich čo najlepšie
napĺňať. Napĺňanie bude podporené intenzívnejším monitorovaním poskytovaných výkonov a odbytu zo strany vedenia
spoločnosti, ale aj motiváciou zamestnancov spoločnosti.
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Prevádzka na ktorú sa projekt vzťahuje sa nachádza v obci Kláštor pod Znievom v okrese Martin. Svojim viac ako 13 ročným
pôsobením v oblasti výroby nábytku z masívu sa stala naša firma stabilným hráčom na trhu s vybudovanou sieťou
obchodných partnerov. Žiadateľ disponuje vlastnými výrobnými priestormi, kvalifikovaným personálom a technickým
vybavením. Technologické vybavenie žiadateľa je nedostatočné pre maximálne pokrytie potrieb trhu, pričom je toto vybavenie
vo viacerých prípadoch zastaralé so zníženou výkonnosťou a končiacou sa dobou životnosti. Firma disponuje vysoko
kvalitným odborným personálom schopným flexibilne reagovať na požiadavky manažmentu, pričom je tento zložený z 18
mužov a 2 žien. Firma spolupracuje na výchove mladých pracovníkov v rámci praxe a brigádnickej činnosti študentov.

Za pomoci najnovších technológií firma sa bude snažiť eliminovať konkurenčnú výhodu kvality, ktorú voči niektorým
výrobkom môžu v súčasnosti uplatniť jej konkurenti. Nákupom predpokladanej technológie bude umožnené dostatočné
zvýšenie kapacity výroby spojenej s maximalizáciou efektivity využívania ľudských a finančných zdrojov. Naši dlhodobí
zmluvní partneri budú mať uspokojené požiadavky pre zvyšovanie výkonu a zabezpečenia kvality ponúkaných výrobkov.
Maximálnym využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj.
Realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti, ktoré sú definované v prílohe č.1
Opis projektu.

Pre potreby realizácie projektového zámeru sú zabezpečené výrobné inovatívne technologické zariadenia a stroje, ktoré boli
vybraté na základe obchodnej verejnej súťaže. Predpokladaná doba realizácie je stanovená na 10 mesiacov, čo nám
zabezpečí dostatočnú časovú rezervu pre dovoz a inštalovanie technologickej linky, zaškolenie pracovníkov, skúšobnú a
nakoniec ostrú prevádzku technológie. Inovatívny výrobný proces, ktorý plánujeme zaviesť je založený na komplexnej a
systémovej inovácii výrobných uzlov. Dôjde k systémovej inovácií výrobného procesu založeného na tradičnej technológii a
organizácii práce na výrobný proces, ktorý do ktorého sa bude môcť vstupovať z rôznych úrovní riadenia a ktorý sa bude
flexibilne prispôsobovať požiadavkám trhu bez zníženia jeho produktivity.

D1) Súčasná situácia v odvetví je charakterizovaná silnou konkurenciu na trhu, čo prináša nápor na tvorbu ceny a kvalitu
výrobkov. Zákazníci kladú stále vyššie požiadavky, požadujú materiály v nových dezénoch, vyššej kvalite, a v posledných
rokoch i polotovary s čo najvyšším stupňom opracovania, na čo je potrebné nadštandardné technologické vybavenie výrobcov
ktoré sú pre mnohých z nich nedostupné. Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti, rozšírenie
výrobných možností a produktov firmy, nákup nových technológií a zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie, vytvorenie nových
pracovných miest a zvýšenie produktivity práce na pracovníka. Realizácia týchto cieľov sa prejaví získaním nových
odberateľov a obchodných partnerov a následne rastom tržieb spoločnosti. D2) Žiadateľ sa zaoberá výrobou atypického
nábytku priamo na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Žiadateľ má skúsenosti s investičnými projektami, nie však projektami
financovanými zo štrukturálnych fondov EU. Organizačné zabezpečenie bude realizované prostredníctvom manažmentu firmy
s využitím externého projektového manažéra, čím bude zabezpečené zodpovedné plnenie podmienok vyplývajúcich zo
zmluvy o poskytnutí NFP, v prípade úspešnosti projektu.

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo udržateľný rozvoj v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU v
oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP.
Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z Inštitucionálneho, Personálneho, Technologického a Finančného (viac v opise
projektu časť 6.) hľadiska. Nakúpením progresívnej technológie bude umožnené v dostatočnej miere pokrytie dopytu po
našich výrobkoch zo strany zmluvných odberateľov ako aj konečných spotrebiteľov. Vysoká kvalita obrábaného materiálu
zabezpečí rast dopytu po našich službách čo je spojené s rastom obchodnej marže a objemom výroby. Z finančnej analýzy
jasne vyplýva trvalá finančná udržateľnosť predkladaného projektu.
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Spoločnosť, ktorej hlavný výrobný program je výroba foriem na vstrekovanie termoplastov, termosetov a vysekavacích,
ohýbacích nástrojov bola založená v roku 1999. Od tejto doby postupne obnovuje svoj technologický park, nákupom
sofistikovaných technologických zariadení, ktoré sú nevyhnutné na vysoko presné obrábanie kovu s presnosťou 0,01 mm v
nástrojárskej oblasti. V roku 2004 1. prešovská nástrojáreň s.r.o. bola úspešne certifikovaná v súlade s normou DIN ISO
9001:2000.V súčasnosti spoločnosť disponuje 3 osími CNC obrábacími frézovacími centrami. 5-osé obrábanie kovu prebieha
u externých dodávateľov v Českej republike, alebo je nahrádzané kombináciou 3-osého a elektroerozívneho obrábania kovu,
čo zvyšuje náklady firmy a spomaľuje rast konkurencieschopnosti.. Integráciou 5-osého CNC centra do výrobného procesu sa
dá dosiahnuť o 30% vyššia rýchlosť obrábania / efektivita.

Za predpokladu realizácie projektu a nákupu technológie pre 5-osé CNC obrábanie, žiadateľ môže dosiahnuť vyššiu
produktivitu na zamestnanca a skrátiť výrobné časy, čo má dvojaký prínos. Primárne vo zvýšení kapacít a priepustnosti
výrobnej dielne – dosiahnutie vyššieho objemu výroby pri zachovaní výšky vstupných nákladov a sekundárne zatraktívnenie,
skrátenie dodacích termínov nástrojov smerom na zákazníkov spoločnosti 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.. Tým si vytvorí
lepšie postavenie na trhu. Po realizovaní projektu sa očakáva nárast tržieb a pridanej hodnoty, zníženie prácnosti výroby
elimináciou v súčasnosti nevyhnutných technologických krokov pri absencii takejto technológie pre dosiahnutie
požadovaného výsledku. Súvzťažne sa realizáciou vytvoria 4 nové pracovné miesta.

V projekte bola stanovená 1 aktivita na dosiahnutie cieľov projektu a to A1 Nákup 5-osej CNC technológie na obrábanie
kovov vrátane softvérovej podpory pre nákup frézovacieho obrábacieho centra a nevyhnutného komplexného konštrukčnotechnologického CAD/CAM softvérového riešenia postaveného na báze programu Pro/ENGINEER. Princíp 5-osého CNC
obrábania kovu je v tom, že technológia umožňuje vyrobiť náročne 3D tvary a krivky súčiastok na jedno upnutie obrobku.
Technológia, ktorá je predmetom projektu sa začlení do existujúcej výrobnej technológie firmy. Pre všetky činnosti súvisiace s
realizáciou, ako aj prípravou projektu je vyčlenený vo firme jeden pracovník. Spoločnosť zamestnáva viacero odborníkov na
danú technológiu. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP a pri implementácií projektu žiadateľ spolupracuje s profesionálnou
poradenskou firmou v oblasti riadenia projektov PROJEKTSERVIS, s.r.o..

Realizácia projektu prispieva k napĺňaniu cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja v opatrení C.1. ( viď. prílohu č. 1 Opis projektu) a vo veľkej miere napĺňa cieľ Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia. Projekt prispeje k vytvoreniu prostredia na zvyšovanie
inovačného potenciálu podniku a dáva firme možnosť presadiť sa na rôznych trhoch a tým zvýšiť svoju
konkurencieschopnosť. Zároveň bude doriešený deficit výrobných kapacít. Rozšíria sa možnosti pre študentov o možnosť
odskúšania 5-osej CNC technológie, keďže žiadateľ úzko spolupracuje s Fakultou výrobných technológií TU Košice so sídlom
v Prešove. U žiadateľa študenti vykonávajú odborné stáže a robia diplomové a dizertačné práce. Projekt prispeje k zníženiu
nezamestnanosti, keďže jeho realizáciou sa vytvoria 4 nové pracovné miesta, z toho 2 pre znevýhodnené skupiny. Žiadateľ
doposiaľ nerealizoval žiadny projekt spolufinancovaný z EU alebo z národných zdrojov. Nedostatok skúseností eliminuje
zmluvným vzťahom s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti tvorby a riadenia projektov.

Po realizácii projektu bude mať žiadateľ k dispozícii technológiu pre 5-osé CNC obrábanie kovu a odpadá potreba externých
dodávateľov pre takéto obrábanie. Tým sa zníži nákladovosť produkcie, zvýšia príjmy, ako aj pridaná hodnota. To
zabezpečuje udržateľnosť projektu s finančného hľadiska. Z prílohy č.10 Finančná analýza vyplýva, že návratnosť investície
je už v 4 roku od ukončení realizácie. Prijatím 4 pracovníkov do trvalého pracovného pomeru sa zabezpečuje udržateľnosť
projektu z personálneho hľadiska. Žiadateľ má odberateľov zo segmentu bielej techniky, kancelárskej techniky,
elektropriemyslu, automobilového priemyslu a spotrebného priemyslu. Rôznorodosť odberateľov zabezpečuje žiadateľa pred
úpadkom niektorého zo segmentov trhu.
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Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1999. Poskytujeme najkvalitnejšie služby v oblasti vybavenia interiéru s dôrazom na
vstavané skrine. Od svojho počiatku využívame pri výrobe mechanizované zariadenia (formátovacia píla, olepovačka,
manipulačné a odsávacie zariadenia), ktoré sú dnes už morálne a technicky zastarané. Kvalitu sa nám darí udržovať vďaka
pracovnému nasadeniu našich zamestnancov a využívaniu posuvného systému kanadskej spoločnosti DSH Inc.,
Vybudovaná sieť autorizovaných zástupcov a autorizovaných predajní robí naše výrobky a služby dostupnými na celom území
štátu. V poslednom období zaznamenávame zvýšený dopyt po našich, produktoch, ktorý už nedokážeme so súčasným
vybavením uspokojiť. Z tohto dôvodu sa uchádzame o získanie NFP, ktorý nám umožní realizovať významnejšiu rozvojovú
investíciu v podobe nákupu drevoobrábacích a manipulačných zariadení.

Dopyt po výrobkoch spoločnosti neustále rastie a preto je nevyhnutné realizovať inováciu a modernizáciu technologických
zariadení, ktoré svojimi parametrami umožnia výrazný produkčný rast našej spoločnosti. Od novej technológie očakávame
okrem kvantitatívneho rastu i rast kvalitatívny, ktorý bude znamenať kvalitnejšie výrobky bez nárastu cien. Nové
automatizované zariadenia s riadiacimi jednotkami budú pre nás znamenať aj optimalizáciu výrobných procesov a znižovanie
odpadu, vzniknutého nie ideálnym porezovým plánom. V konečnom dôsledku tak očakávame aj vyšší stupeň ekologizácie
výroby s vyššou bezpečnosťou práce. Prínos pre zamestnancov našej spoločnosti bude zrejmý z mikroprocesorového
riadenia jednotlivých obstarávaných strojov, ktoré znamenajú zvýšenie komfort u práce.

Na základe zrealizovanej obchodnej verejnej súťaže a zhodnotení súťažných podkladov bol vybratý ako dodávateľ
spoločnosť BOTO, s.r.o. so sídlom v Šuranoch. Všetkým účastníkom OVS boli bezodkladne, po ukončení hodnotenia,
zaslané oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Následne prebehol proces uzavretia zmluvy o dielo v lehote
viazanosti ponúk. Predmetom zmluvy je výroba a dodávka automatickej formátovacej píly, jednostrannej automatickej
olepovačky s invertorom, zdvíhacieho stola a odsávaču pilín a prachových častíc. Dodávka technologických zariadení bude
viazaná na objednávku, ktorej vystavenie predpokladáme na jar roku 2009, po podpise zmluvy o pridelení NFP. Súčasťou
dodávky je aj osadenie priamo na mieste, pripojenie na siete (el. energia, stlačený vzduch), odskúšanie funkčnosti po
zapojení a zaškolenie obslužného personálu. Všetky aktivity by mali byť ukončené do decembra 2009.

Predkladaný projekt je v súlade s PHaSR BBSK podľa prioritnej osi 2, priority 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby
a služieb a priority 2.3: Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich suroviny nachádzajúce sa v regióne. BBSK uvádza tieto
opatrenia: 2.2.2 Podpora malých a stredných podnikateľov 2.2.3 Podpora zavádzania nových technológií do výroby 2.2.6
Podpora predaja kvalitných domácich výrobkov formou osvety a propagácie u slovenských spotrebiteľov Projekt je v súlade s
návrhmi Inovačnej politiky na roky 2008 – 2010. Konkrétne ide o súlad s Opatrením č. 2: Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast – 1.1. Inovácie a technologické transfery. Účelom opatrenia je podpora súkromného sektora so zameraním
na inovácie a transfer technológií. Výber obstarávanej technológie prebehol na základe identifikácie potrieb výroby v
súvislosti s požiadavkami našich zákazníkov. Súbežne s týmto procesom realizujeme výber nových zamestnancov na pozície
stolárov, ktorí budú vykonávať svoju činnosť na nových ako i už existujúcich výrobných zariadeniach. Výsledkom projektu tak
bude nielen zvyšovanie konkurencieschopnosti našej spoločnosti ale i zvyšovanie zamestnanosti v regióne Rimavská Sobota.

Obnovu technologického vybavenia našej spoločnosti modernými technológiami vnímame ako kontinuálny proces. Okrem
predkladaného projektu uvažujeme o ďalších investíciách spojených nie len s kúpou strojov ale i expanziou na trhu a tvorbou
vlastných predajní. V tejto súvislosti starostlivo plánujeme všetky výdavky a snažíme sa udržiavať dostatočnú finančnú
rezervu. Touto skutočnosťou vieme garantovať finančnú udržateľnosť. Technickú udržateľnosť garantujeme vlastníctvom
novej výrobnej, kde bude technológia umiestnená. Prevádzka samotnej technológie je garantovaná zárukou a servisom od
dodávateľa. Personálnu udržateľnosť garantujeme zainteresovaním vlastníkov spoločnosti priamo do realizácie projektu.
Rovnako tak už teraz realizujeme výber nových pracovníkov, ktorí nateraz budú pracovať na súčasných strojoch, následne
budú preradení na nové zaradenia.
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Spoločnosť TERA PLASTIK, s.r.o. vznikla v roku 2000, špecializuje sa na výrobou a predajom plastových výliskov pre
domácnosti, kancelárie a spotrebný priemysel. Vlastní technológie, nepostačujúce pre spĺňanie požiadaviek náročného trhu,
zabezpečenie konkurencieschopnosti z hľadiska energetickej efektívnosti, kvality výrobkov, presnosti opracovania a nových
trendov v ochrane životného prostredia. Slabé stránky: nepostačujúca technologická vybavenosť, slabá infraštruktúra v obci,
firma nemá udelené certifikáty na vlastné výrobky, zastaranosť výroby z hľadiska materiálového vyhotovenia, vysoké náklady
na opravy a údržbu súčasnej technológie, vysoké náklady z hľadiska energetickej náročnosti výroby. Počet zamestnancov k
30.9.2008 je 5. Tržby z predaja tovarov a vlastných výrobkov a služieb sú v roku 2007, 29 mil. Sk a pridaná hodnota 9 mil. Sk

Plánované indikátory vyplývajú priamo z úspešnej realizácie aktivít. Zvýšenie tržieb z 30 na 36 mil. Sk a zvýšenie pridanej
hodnoty z 9 na 11 mil. Sk, zvýšenie počtu zamestnancov o 2 v roku 2014. Inovatívnosťou technológie dôjde k zvýšeniu kvality
s presnosťou opracovania výrobkov, ich inovácii v súlade s celosvetovými trendmi, rozšíreniu výroby a zvýšeniu tržieb, s
priamym dopadom na zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Príležitosti: udržať súčasnú úroveň nákladov, rast disponibilného
zisku, zníženie energetickej náročnosti, recyklovateľnosť odpadov, ekologizácia výroby. Možné riziká: málo kvalifikovaní
uchádzači o zamestnanie; vysoké ceny vstupov; lacnejšie výrobky z vých. Európy a Ázie. Riešenie: vlastné doškoľovanie
zamestnancov; racionalizácia výroby; dôkladná kontrola výrobkov, kvalitný servis.

Realizácia projektu je plánovaná na obdobie 4 mesiacov, so začatím realizácie 03/2009 a ukončením 06/2009. Plán vyplýva
z podmienok stanovených v obchodnej verejnej súťaži uskutočnenej pred podaním žiadosti. Realizácia spočíva v
inovatívnosti technológie potrebnej na výrobu a predaj plastových výliskov pre domácnosť, kancelárie a spotrebný priemysel.
Aktivita spočíva v kúpe: Chladiaceho zariadenia, Robot Geiger Mini Liner 3.0 pre stroj ENGEL, ENGEL robot pre vstrekovací
lis, TYP ERC 23 F – regulátor. Organizačná štruktúra a systém vertikálneho riadenia spoločnosti : konateľ spoločnosti,
obchodný manažér, výrobný manažér, ekonóm, THP pracovník. Školenie a preskúšanie zabezpečí spoločnosť.

Inovácia spoločnosti vyplýva z vývojových trendov , existujúcej technologickej vybavenosti spoločnosti, schopnosti plniť
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky odberateľov . Nevyhnutnosť: zvýšenie kvality opracovania plastových výrobkov strojmi,
lepšie využitie základného materiálu, lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s materiálom, skrátenie lehoty dodacích termínov
vlastných výrobkov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví zvýšením produktivity práce, nižšími materiálovými nákladmi, nižšou
energetickou náročnosťou technológie, zvýšenou produkciou výroby a zvýšenými tržbami. Toto sa dosiahne strojmi tvoriacimi
predmet projektu. Firma dosahuje kladný hospodársky výsledok, nie však v takom rozsahu, aby si zabezpečila reprodukciu
kľúčových strojov z vlastných zdrojov. 50 % intenzita pomoci je významným investičným prínosom v spoločnosti vďaka ktorej
môže použiť vlastné zdroje na ďalšie aktivity prispievajúce k zvyšovaniu technickej, sociálnej a environmentálnej úrovni firmy.
Vhodnosť projektu pre región: modernizáciou výroby a rozšírením sortimentu výrobkov dôjde k zvýšeniu odbytu a predpokladu
vytvorenia nových pracovných miest v regióne ktorý vykazuje dostatok kvalifikovaných pracovných síl.

Administratívnu udržateľnosť deklaruje žiadateľ kvalitným manažmentom s dlhoročnou tradíciuo a skúsenosťami: konateľka
spoločnosti pani Majdáková je zároveň riaditeľ a vlastník spoločnosti, obchodný a výrobný manažér. Nepredpokladá sa zmena
v štruktúre. Finančná udržateľnosť: na základe súhrnného hodnotenia firmy vykazuje hodnotenie 1, čo znamená že firma je s
dobrou finančne- ekonomickou situáciou Trvaloudržateľný rozvoj je podporený energetickým znižovaním nákladov,
pozitívnym environmentálnym dopadom, vytváraním pracovných príležitostí v regióne s dostatočným pracovným a
kvalifikovaným potenciálom. Súčasné vývojové trendy vo využívaní plastových výrobkov napomáhajú udržateľnosti projektu.
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Spoločnosť ENERGOMONT s.r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorej činnosť je zameraná na oblasť strojárenstva a sídli v
Trnave. Naša firma bola založená v roku 1993 a v súčasnosti zamestnáva 68 zamestnancov. V súčasnosti zaznamenávame
tržby vo výške 319 930 000,- Sk. Vzhľadom na nedostatočné technologické vybavenie sme nútení dodávateľsky nakupovať
resp. dávať vyrábať polotovary potrebné k výrobe určitých zariadení.

Naša spoločnosť očakáva zlepšenie konkurencieschopnosti vzhľadom k možnej cenovej korekcii z našej strany. Vďaka
realizácii predkladaného projektu a zakúpeniu ohraňovacieho stroja a laserového centra očakávame pokles nákladov. Dané
výrobky budeme takto schopní vyrábať prostredníctvom nových technológií vo vlastnej réžii, čím by sme chceli zároveň
prispieť k zvýšeniu kvality našich služieb. Zároveň vytvoríme 3 nové pracovné miesta pri obsluhe laserového centra.

Na realizácii projektu sa podieľajú naši interní zamestnanci spoločnosti: konatelia spoločnosti, obchodný manažér a
manažérka/ekonómka (Energomont s.r.o.), ako aj externé personálne kapacity: inžinier predaja dodávateľskej firmy a externý
manažér monitoringu. Projekt pozostáva z dvoch aktivít: aktivita 1 zahŕňa zabezpečenie ohraňovacieho stroja a aktivita 2
zabezpečenie laserového centra s potrebným vybavením.

D1) Zakúpenie laserového centra vďaka realizácii projektu umožní vytvorenie 3 nových pracovných miest – 1 programátor a 2
pracovníci obsluhy. Vďaka dotáciám z fondov budeme priebežne nahradzovať zastaralé technické vybavenie formou nákupu
nových a inovatívnych strojových zariadení. Zároveň predpokladáme zvýšenie kvality výrob resp. služieb a tým aj získanie
nových klientov. D2) Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je dodávka technologických zariadení, výroba, dodávka a montáž
častí a ucelených strojárskych celkov pre zariadenia v energetike, potravinárstve, chemickom a automobilovom priemysle a
stavebníctve. Pre všetky tieto činnosti ENERGOMONT spĺňa kvalifikačné požiadavky. Od roku 2003 sme držiteľom certifikátu
kvality ISO 9001:2000. Počas 15-ročného obdobia fungovania spoločnosti sme získali cenné skúsenosti a mnoho pozitívnych
referencií od zahraničných klientov.

Tak ako doposiaľ, prevádzka spoločnosti bude aj po skončení projektu financovaná z vlastných príjmov. Z finančnej analýzy
vyplýva, že budeme generovať dostatočné príjmy na udržanie ponuky služieb aj v budúcnosti. Dôležitou skutočnosťou je na
jednej strane zabezpečenie dostatočnej kvality výroby a na strane druhej zabezpečenie dostatočného počtu spokojných
klientov. Jedným zo strategických pilierov našej spoločnosti sú obchodní partneri. Na druhej strane naša ponuka služieb ako
aj ich kvalita je pre nás hlavným nástrojom pre udržanie ako aj rozširovanie našej klientely na slovenskom i zahraničnom trhu.
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Firma ASPA-REAL, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Hlavnou činnosťou je poskytovanie rôznych druhov služieb. V
zložitom trhovom prostredí a v tvrdej konkurencii sa snažíme rozvíjať také podnikateľské zámery, ktoré plne využívajú
priestorové podmienky podniku, materiálové a výrobné možnosti, odbornosť ľudí. Spoločnosť na základe chýbajúcich
subjektov poskytujúcich komplexné služby v oblasti povrchových úprav v regióne, má záujem a vysoké predpoklady o
rozširovanie svojich aktivít práve do služieb v povrchových úpravách.

Projekt zabezpečí vytvorenie moderného pracoviska povrchových úprav s podpornou technológiou, poskytujúce komplexné
služby v oblasti lakovania. Vytvorená lakovňa sa bude zameriavať na lakovanie kovových dielov pre strojárenstvo a dopravnú
techniku, ale umožňuje aj lakovanie plastových dielov. Vzhľadom na technológiu zabezpečíme flexibilné, vysoko kvalitné
povrchové úpravy s presným plnením dohodnutých harmonogramov prác. Proces výroby bude prebiehať na báze vysoko
kvalitnej technológie s dodržaním požiadaviek na pracovné prostredie podľa európskej legislatívy a noriem a s priaznivým
dopadom na životné prostredie. Máme úmysel certifikovať prevádzku podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Predpokladá sa
nárast tržieb na úroveň 8,3 mil. Sk v roku 2014, pri pridanej hodnote 4 351 tis. Sk. Realizáciou projektu vzniknú 2 nové
pracovné miesta ( z nich jeden absolvent), a jedno sa udrží (nad 50 r.)

Realizácie prebehne počas 9 mesiacov a spočíva v nasledujúcej aktivite: Nákup inovatívnej technológie vrátane inštalácie
strojov, zaškolenia obsluhy a spustenia výroby Dodávaná technológia bude najprv preverená v skúšobnej prevádzke a po
odstránení prípadných technologických nedostatkov bude zavedená do ostrej prevádzky. Jej obsluhou bude poverený nový
pracovník. Zaškolenie zabezpečí dodávateľ technológie. Zástupca dodávateľa bude v dohodnutých časových intervaloch
monitorovať celodennú prevádzku na odhalenie a odstránenie prípadných nedostatkov. Kontrolu a riadenie nad projektom
bude mať konateľ firmy, ktorý bude zastrešovať celý proces implementácie.

d1) Nakoľko v regióne rastie dopyt po komplexných službách v oblasti povrchových úprav ( strojársky a opravár. priemysel),
rozhodol sa manažment realizovať projekt Lakovňa. V súčasnosti v danej lokalite nepôsobí žiadny subjekt, ktorý by
poskytoval komplexné služby lakovania. Nedá sa ani očakávať, že výrobcovia si budú riešiť lakovanie vlastnými pracoviskami
vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť investície. Zo strany budúcich zákazníkov sú požiadavky na povrchové úpravy, ktoré
by ich nezaťažovali investičnými a prevádzkovými nákladmi, ale majú v úmysle tieto služby len nakupovať d2) Na trhu
pôsobíme už 13 rokov. Predmetom činnosti je poskytovanie služieb, vrátane prenájmu. Sídlime vo vlastných priestoroch.
Pracovisko Lakovňa bude zriadené vo vlastnom objekte, ktorý je spevnenou komunikáciou do 100 m prístupný z verejnej
cesty. V areáli je dostatočné množstvo skladovacích plôch, kde je možné dočasne uskladniť výrobky určené na lakovanie,
resp. hotové výrobky a tým optimalizovať náklady na prepravu výrobkov. Manažment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v
danej oblasti.

Po skončení projektu budeme prevádzkovať novú technológiu z vlastných zdrojov generovaných výrobným procesom. Ide o
výrobný program so zazmluvnenými odberateľmi, v ktorom plánujeme dlhodobo podnikať. V relevantnom okolí nie je subjekt,
ktorý by bol schopný poskytovať služby lakovania v takomto rozsahu. Manažment spoločnosti pracuje v oblasti strojárskej
výroby niekoľko desiatok rokov a vie zabezpečiť potrebný zásobník prác. Materiálové vstupy pre prevádzku sú bežne na trhu
dostupné od viacerých dodávateľov, preto nepredstavujú riziko pre prevádzku. Prípadné zvýšené požiadavky na ochranu
životného prostredia (ovzdušia) sú riešiteľné prechodom na systém náterových hmôt na báze vodou riediteľných farieb, čo
pracovisko bez akýchkoľvek problémov splní. Plánované objemy tržieb a štruktúra nákladov umožní financovanie prevádzky
lakovne. Návratnosť investície je podľa fin. analýzy do 4 rokov.
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VÚTCH-CHEMITEX

EPUR, spol. s r.o.

INVENTIVE, s. r. o.

MONTRÚR s.r.o. Košice

MARTIMEX

WANES s.r.o.

FAUN spol. s r.o.

Július Šuvert FRITEX

INOVATEX – Inovácia skúšania textilu a odevov pre zvýšenie
konkurencieschopnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina

Modernizácia výroby EPUR

Zavedenie inovatívnej technológie vstrekovaných plastov

Obstaranie inovatívnej technológie = zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti MONTRÚR s.r.o. Košice

Modernizácia ozubárne MARTIMEX

Inštalácia modernej poloautomatickej linky na delenie oceľových
zvitkov do tabúľ

Inovácia technológie pre pekársku výrobu

Inovatívne technológie pre výrobu cestovín vo firme Július Šuvert
FRITEX

35 443,40

34 276,04

195 865,00

47 730,83

82 965,44

199 958,00

134 016,27

199 754,36
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Predložený projekt sa bude realizovať v regióne Stredného Slovenska v meste Žilina. Vybraná lokalita patrí z hľadiska
charakteru územnej oblasti medzi mestské oblasti. Samotné mesto Žilina je sídlom Žilinskej univerzity, nachádzajú sa tu
viaceré výskumné ústavy a výrobné podniky. Miesto realizácie projektu sa tak vyznačuje potrebnou dostupnosťou vzdelanej
pracovnej sily a tiež dobrou dopravnou obsluhou pre zabezpečenie logistických aktivít. Pôsobenie žiadateľa o NFP presahuje
regionálny rámec, jeho aktivity zasahujú takmer celé územie Slovenska. Navrhované aktivity projektu sa týkajú hlavne
textilného a odevného priemyslu. V súčasnej dobe je uvedené odvetvie na Slovensku vystavené vysokému konkurenčnému
tlaku, hlavne výrobcov z Ázie. Jednou z ciest ako tento konkurenčný tlak eliminovať je neustály dôraz na vysokú kvalitu
produkcie, ktorá je potvrdená certifikáciou textilných a odevných výrobkov podľa medzinárodne akceptovateľných kritérií, napr.
aj v komerčnom systéme ÖKO-TEX. Pre ďalšie poskytovanie požadovaných služieb v oblasti skúšania kvality textilných a
odevných výrobkov je potrebné inovovať a rozšíriť súčasné skúšobné metódy používané vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.,
čo je podmienené obstaraním nových prístrojov na analýzu škodlivých chemických látok.

Bezprostredným výsledkom realizácie projektu je nárast tržieb o 1 750 000 Sk na hodnotu 18 000 000 SK v prvom roku po
ukončení realizácie projektu ( r. 2010) v porovnaní s východiskovým rokom 2008 ( dosiahnutá hodnota tržieb 16 250 000 Sk).
Na zvýšený rast tržieb za vlastné výrobky a služby má priamy vplyv nárast celkového objemu poskytovaných služieb, ale
hlavne rozšírenie ponuky o nové služby v oblasti skúšania kvality textilných a odevných výrobkov. Výsledkom realizácie
projektu je aj inovácia doterajších technológií skúšania kvality a bezpečnosti textilných a odevných výrobkov vrátane ich
certifikácie podľa medzinárodne akceptovateľných kritérií. Pozitívny dopad projektu sa prejaví aj vo vytvorení nových
pracovných miest. Do roku 2014 sa v súvislosti s obstaraním nových prístrojov a zariadení plánuje prijať 2 nových
pracovníkov zamestnaných v trvalom pracovnom pomere. Nové pracovné miesta – výskumný pracovník a laborant - sú
určené prednostne pre ženy, pričom miesto výskumného pracovníka môže byť obsadené aj absolventom vysokej školy bez
odbornej praxe. Podiel pracovných úloh vytvorených 2 miest viazaných na projekt bude 50%. Realizáciou zámeru sa tiež
očakáva nárast pridanej hodnoty o 2 200 000 Sk k 31. 12. 2014 na hodnotu 11 500 000 Sk, v porovnaní s rokom 2010 (
dosiahnutá pridaná hodnota 9 300 000 Sk). Dôvodom rastu pridanej hodnoty je hlavne očakávané zvýšenie celkových tržieb
z predaja pri miernejšom raste výrobnej spotreby.

V rámci predkladaného projektu je nevyhnutné uskutočniť nasledovné aktivity: 1. Obstaranie atómového absorbčného
spektrometra 2. Obstaranie dvojlúčového UV-VIS spektrofotometra 3. Obstaranie ortuťového analyzátora s príslušenstvom
Výber dodávateľov uvedených prístrojov a zariadení sa uskutočnil prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže v súlade s
obchodným zákonníkom. Časový harmonogram realizácie uvedených aktivít je uvedený v tab. 11. Ako je zrejmé z uvedenej
tabuľky, realizácia kúpy vybraných prístrojov, inovácia skúšobných metód a ich uvedenie do prevádzky je rozložené na
obdobie od mája 2009 do decembra 2009. Za realizáciu aktivít projektu sú zodpovední jednak vrcholoví riadiaci pracovníci
spoločnosti – riaditeľ spoločnosti, námestník úseku služieb, ako aj ďalší odborní pracovníci – hlavne vedúca laboratória
analytiky a životného prostredia a ďalší samostatní výskumní pracovníci. Uvedení pracovníci majú dostatočné potrebné
riadiace a odborné predpoklady na zvládnutie aktivít projektu v súlade s časovým harmonogramom projektu.

D1) Zdôvodnenie z pohľadu východiskovej situácie a identifikovaných potrieb cieľových skupín: Vzhľadom na východiskovú
situáciu žiadateľa, výsledky SWOT analýzy, analýzy úzkych miest, po posúdení možností trhu a definovaní aktuálnych
cieľových skupín sa spoločnosť rozhodla: • inovovať súčasné technológie skúšania kvality a bezpečnosti textilných a
odevných výrobkov, • splniť technické a metodologické požiadavky na ďalšie udržanie skúšobne v medzinárodnom združení
ÖKO-TEX • zvýšiť technickú a technologickú úroveň autorizovanej skúšobne SKTC-119 s cieľom prieniku na nové trhy v
krajinách Európskej únie Pre splnenie uvedených požiadaviek nových, ale aj súčasných cieľových skupín, je nevyhnutné
obstaranie nasledovných výkonných analytických prístrojov a zariadení: a) atómový absorbčný spektrometer – prístroj s
ponúkaným rozsahom analytických skúšobných metód doposiaľ v akreditovaných laboratóriách SKTC-119 nebol využívaný. V
zostave s grafitovou kyvetou, hydridovým generátorom a plameňovou metódou umožní vykonávať kompletné analýzy ťažkých
kovov, ktoré sa doposiaľ museli zabezpečovať prostredníctvom externých pracovísk. Vykonávanie kompletných analýz priamo
na pracovisku žiadateľa o NFP zníži celkové náklady na analýzu a významným spôsobom skráti termín realizácie objednávok.
b) dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer – uvedené zariadenie sa v akreditovaných laboratóriách nenachádza. Zariadenie sa
bude využívať na analýzu textilných vzoriek (stanovenie obsahu formaldehydu), analýzu priemyselných odpadov a vôd rôznej
kvality (stanovenie dusičnanov, fosforu, amoniaku, tenzidov, lanolínu a pod.).Spektrometer významne prispeje k rozšírenie
poskytovania komplexných služieb laboratória analytiky a životného prostredia AO SKTC-119. c) ortuťový analyzátor s
príslušenstvom – pretože v súčasnej dobe sa obdobné zariadenie v skúšobni nenachádza, analýza obsahu ortuti v textíliách
sa vykonáva prostredníctvom subdodávok od externých firiem. Tento spôsob má často negatívny vplyv na dodržiavanie
dohodnutých dodacích termínov komplexných analýz a zvyšuje zároveň priame náklady na jednotlivé analýzy. Ďalším
prínosom nového zariadenie je aj zvýšenie účinnosti analýz z hľadiska dosahovanej citlivosti merania a možnosť rozšírenia
analýz okrem textilu aj na hračky, vodu a priemyselné odpady. D2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu:
Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. je od roku 1993 štátom uznaná autorizovaná osoba (AO) pre oblasť textilu,
odevov a časti sortimentu spotrebnej chémie (pracie a čistiace prostriedky). Je zároveň notifikovanou osobou č. 1296
(notifikácia EK) pre oblasť ochranných prostriedkov a hračiek., od roku 1999 je kooptovaným členom medzinárodného
združenia ÖKO-TEX s pravidelne sa opakujúcou zmluvnou certifikáciou v 3-ročných intervaloch. Pracovníci majú veľmi
dobré praktické skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Za posledné tri roky sa okrem iného realizovalo v spoločnosti 5
projektov v rámci finančnej podpory APVV, 2 projekty v rámci 6.RP a 1 projekt financovaný zo štrukturálnych fondov. V
súčasnej dobe má spoločnosť zavedenú efektívnu riadiacu štruktúru, stabilný počet vysokokvalifikovaných pracovníkov,
činnosť vykonáva vo vlastných priestoroch. Spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy STN
EN ISO 9001:2001.
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Projektom sa podporí rozvíjajúci sa región TSK so skúsenosťami s obuvníckou výrobou. V súčasnosti je nosnou výrobou
firmy dia obuv, ktorá má z dôvodu cenového dopingu z Ázie neustále klesajúcu tendenciu, napriek tomu, že na trhu existuje
priestor pre pokrytie dopytu po dia obuvi. Strojné vybavenie na výrobu obuvi je predimenzované, okrem špecifických zariadení
– foriem, ktorých dizajn časom morálne starne a hlavne chýbajú nové formy na výrobu pracovnej obuvi. V uvedenej oblasti
EPUR vyvinul prototyp, ale chýbajú mu finančné zdroje na výrobu foriem viacerých veľkostných čísel. Vzhľadom na
konkurenciu z Ázie, je takmer nemožné realizovať technický rozvoj firmy z vlastných zdrojov. Projektom sa firma snaží využiť
svoju silnú stránku – dlhoročné skúsenosti. Firma v súčasnosti zamestnáva 8 zamestnancov.

Plánované indikátory sa dosiahnu zakúpením nových foriem na výrobu pracovnej obuvi, ktoré podstatne zvýšia
konkureciechopnosť firmy využitím dopytu po obuvi pre diabetikov. Využitím nových foriem dokáže firma komfortne obuť
diabetika modernou aj módnou obuvou s preventívnym účinkom proti otlakom a léziam na nohách, a to vychádzkovou aj
pracovnou obuvou spĺňajúcou všetky normy pracovnej obuvi v EÚ. Okrem trhu so zdravotníckymi pomôckami sa firme otvoria
aj možnosti zásobovať pracovnou obuvou diabetikov vo firmách. Realizácia projektu si vyžiada 2 nové pracovné miesta a
zabezpečí sa ním výrobná, finančná a personálna stabilita firmy ako aj rast tržieb, pridanej hodnoty a počtu odberateľov. V
nadväznosti na tento projekt, bude firma modernizovať formy chirurgickej a trekingovej obuvi. Do piatich rokov od ukončenia
realizácie projektu sa očakáva rast ročných tržieb až na úroveň 15 mil. Sk a pridanej hodnoty na úroveň 1,2 mil. Sk.

Za výber technického riešenia, materiálu a rôznych veľkostných čísiel špeciálnych foriem je zodpovedné vedenie
spoločnosti, po dôkladnej analýze trhových potrieb a možností firmy EPUR. Kovové formy určené na výrobu obuvi budú totiž
realizované podľa patentu majiteľov firmy EPUR. Časový harmonogram počíta s výrobcom avizovanou dodacou lehotou
zariadenia aj s administráciou projektu. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, nákupom nových foriem na
špeciálnu obuv najmä pre diabetikov. Projekt má teda iba jednu hlavnú aktivitu – nákup foriem na výrobu obuvi. Dodávateľ
foriem bol vybraný realizáciou obchodnej verejnej súťaže. Riadením projektu je poverený Ing. Vanko, konateľ spoločnosti a
riaditeľ a administráciu projektu, vrátane aktivít publicita a informovanosť, zabezpečí externá konzultačná spoločnosť so
skúsenosťami v danej oblasti.

Realizáciou projektu sa firma EPUR stane konkurencieschopná k ázijskej výrobe špeciálnej obuvi a dosiahne rast časovej,
technickej a finančnej efektívnosti výroby a dokáže zabezpečiť jej komplexnosť. Časové prestoje, ktoré občas vznikajú z
dôvodu subdodávok, negatívne vplývajú na časový harmonogram výroby a znižujú tak konkurencieschopnosť produktov.
Projektom sa zároveň zvýši presnosť a zníži počet nepodarkov. Firma nemá dostatok vlastných zdrojov na realizáciu projektu
bez poskytnutia NFP a cudzie zdroje by investíciu predražili. Príchod lacných konkurentov, ako aj posilňovanie koruny,
zapríčinili stagnáciu obuvníckej výroby v regióne a projekt napomôže k rastu tradičnej obuvníckej výroby v trenčianskom kraji.
EPUR bol založený v roku 1997 a odvtedy zbiera cenné skúsenosti v oblasti výroby obuvi. Projekt sa snaží využiť medzeru
na trhu vo forme rastúceho dopytu po špeciálnej kvalitnej zdravotníckej obuvi, o ktorú prejavujú záujem už aj zamestnávatelia.
Firma má skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, ktoré nadobudla počas 11-ročnej histórie napr. kúpou
foriem v hodnote 950 000 Sk. Výsledkom projektov bol rast počtu zamestnancov z pôvodných 1 na súčasných 8.

Výsledkom projektu bude rozbeh modernizovanej komplexnej výroby špeciálnej obuvi a vytvorenie nových pracovných miest.
Firma nepredpokladá problémy s udržaním výsledkov projektu, vzhľadom na skúsenosti v oblasti obchodu a výroby obuvi.
Projektom firma nerozbieha úplne novú výrobu, ale skôr zabezpečuje komplexnosť stávajúcej výroby, jej rozšírením a
modernizáciou. Manažment firmy je dlhoročný a skúsený tím riadiacich pracovníkov, ktorý už niekoľko rokov pôsobí vo firme
za účelom zabezpečenia jej dlhodobého prežitia a konkurencieschopnosti. Projekt je schopný samofinancovania a tak
nevyžaduje dodatočné finančné náklady na technológie či prevádzku. Po ukončení realizácie projektu bude pokračovať
modernizácia starších foriem a nástrojov ako aj vzdelávanie zamestnancov. Náklady vo výške cca 1,5 mil. Sk budú kryté z
nárastu tržieb vplyvom realizácie tohto projektu.
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Spoločnosť INVENTIVE s.r.o. bola založená v roku 2003. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie plastov.
Spoločnosť začala výrobu na vstrekovacích strojoch a už piaty rok cieľavedome rozvíja svoje výrobné a obchodné aktivity.
Firma už v určitej miere investovala do nákupu technológie. Táto technológia však neposkytuje náležitý kvalitatívny rozsah na
výrobu výliskov aký je pri realizácií nových projektov požadovaný. Pre ďalší rozvoj spoločnosti ako aj zvýšenie
konkurencieschopnosti a postavenie firmy na trhu je nevyhnutné doplniť súčasnú technológiu o nové, lepšie a moderné
technológie. Spoločnosť vybudovala vlastnú výrobnú prevádzku, ktorá má dostatočné výrobné priestory na to, aby sa mohla
aj v budúcnosti pri správnych investíciách rozvíjať. Za pozitívny krok firmy vpred považujeme aj to, že boli vytvorené nové
pracovné miesta, ktorých je v danej oblasti veľký nedostatok. Región Liptovský Hrádok po rozpade Tesly po roku 1989 ako
technickej a elektrotechnickej fabriky značne ovplyvnil mieru nezamestnanosti negatívnym dopadom.

Realizácia projektu zabezpečí spoločnosti obnovenie strojového parku vyspelou a inovatívnou technológiou, ktorá zvýši
výkonnosť podniku. Zvýšenie výrobného potenciálu firmy na základe zníženia vstupných nákladov vo výrobnom procese a
skrátenia výrobného cyklu. Inovácia výrobných procesov umožní automatizáciu kontroly kvality strojom a taktiež zvýšenie
konkurencieschopnosti v rámci európskeho trhu, zvyšovanie pridanej hodnoty a rozšírenie sortimentnej ponuky spoločnosti. V
dôsledku realizácie projektu dôjde taktiež k vytvoreniu nových pracovných miest. Realizácia projektu zabezpečí spoločnosti
obnovenie strojového parku vyspelou a inovatívnou technológiou, ktorá zvýši výkonnosť podniku. Možné riziko nenapĺňania
stanovených ukazovateľov je eliminované aj našou dlhoročnou znalosťou trhu.

V počiatočnej fáze realizácie projektu budú kontaktovaní víťazi OVS o schválení žiadosti o NFP a vyzvaní k dodávke
technológií a zariadení v zmysle zmluvy. V priebehu ďalších mesiacov bude žiadateľ komunikovať s dodávateľmi technológií
na úrovni technického zabezpečenia prípravy dodávky. Naplánovaných 13 mesiacov na realizáciu týchto aktivít odzrkadľuje
dodaciu lehotu, ako aj spustenie prevádzky. Po dodaní a inštalovaní technológií a zariadení prebehne zaškolenie personálu a
skúšobná prevádzka, počas ktorej budú odstraňované i prípadné možné nedostatky. Projekt je zo strany žiadateľa
organizačne zabezpečený po stránke manažérskej, riadiacej i výrobnej. Manažovaný je manažmentom firmy, ktorý má
dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti podnikania, dokonale pozná odberateľský trh a jeho požiadavky. Pracovníci firmy sa
pravidelne zúčastňujú školení potrebných pre výkon ich funkcie. V prípade zavádzania nového výrobného programu sú
zaškoľovaní externými, resp. pracovníkmi dodávateľa, alebo vlastnými skúsenejšími pracovníkmi.

Spoločnosť INVENTIVE s.r.o. patrí na slovenskom trhu medzi špecifické firmy v oblasti spracovania plastov. Takéto
postavenie si zabezpečila výrobou rozsiahleho sortimentu plastových výliskov. Predmetom projektu je výroba výliskov vysokej
kvality, ktoré majú momentálne na trhu pevný odbyt s dlhodobým horizontom trvania projektu. Vzhľadom na nedostatočnú
technickú a technologickú vybavenosť je nevyhnutné rozšíriť súčasný technologický park o inovatívne výrobné technológie –
vstrekovacie lisy vrátane príslušenstva a zariadenia. Nákup inovatívnej technológie a realizácia projektu umožní spoločnosti
dosahovať vysokú kvalitu finálnych výrobkov, rozšíriť sortiment výroby a umožní spoločnosti taktiež získať nové externé
zákazky a takisto si posilniť postavenie na trhu. Spoločnosť je dobre riadená a finančne zdravá. Daný projekt vhodne dopĺňa
existujúce výrobné služby, má jasne definované zámery a ciele ako rast tržieb, rast pridanej hodnoty a vytvorenie nových
pracovných miest. Daný projekt taktiež prispeje k modernizácii strojového parku, zvýšenie využitia výrobnej kapacity a úspora
energie – zníženie príkonu elektrickej energie a tak pod.

Projekt bude nadväzovať na predchádzajúce činnosti zabezpečením dostatočnej variabilnosti použitia nového strojného
zariadenia, to znamená, že v rámci strojov budú môcť byť využívané výrobné formy z doteraz vyrábaného sortimentu
plastových výliskov pri zvýšenej kapacite a rentabilite výroby ako aj najmä pri realizácii nových projektov. V budúcnosti
spoločnosť plánuje dopĺňať technologický park o ďalšie moderné technológie. Výsledkom projektu bude rozbeh
modernizovanej výroby plastových výrobkov prostredníctvom inovatívnych technológií a vytvorenie nových pracovných miest.
Firma nepredpokladá problémy s udržaním výsledkov projektu, vzhľadom na skúsenosti v oblasti obchodu a výroby daných
výrobkov. Projektom firma nerozbieha úplne novú výrobu, ale skôr zabezpečuje komplexnosť stávajúcej výroby jej rozšírením.
Manažment firmy je dlhoročný a skúsený tím riadiacich pracovníkov, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v spoločnosti INVENTIVE
za účelom zabezpečenia jej dlhodobého prežitia a konkurencieschopnosti. Ohrozenia, ktorým projekt samotný neadresuje
/nepredvídané okolnosti ako krádež, prírodná katastrofa a pod./ bude firma čeliť poistením majetku a prípadných strát
uzatvoreným zmluvy s niektorou z poisťovní pôsobiacich v danej oblasti na Slovenskom trhu/.
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Nedostatok investičného kapitálu v regióne obmedzuje inovačné aktivity firiem a vyvoláva potrebu zlepšiť prístup k finančným
prostriedkom aj z verejných zdrojov na stimuláciu technologického rozvoja. Spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice vznikla v
roku 1992. Jej nosným programom je stavebná činnosť (potrubné rozvody), obchodná činnosť (plastové, oceľové rúry,
náhradné diely), doprava a opravárenské služby - mechanické, klampiarske, lakovnícke, elektrikárske a zámočnícke. V rámci
týchto služieb spoločnosť zabezpečuje opravy a servis nákladných vozidiel, mechanizmov a vstrekovacích čerpadiel. Z
dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po týchto službách je zámerom spoločnosti ich zefektívnenie a doplnenie vybavenosti
opravárenskej dielne prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií. Navrhovaný projekt prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti spoločnosti a k trvalo udržateľnému rozvoju služieb.

Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie pre opravárenskú dielňu zabezpečí: zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti v oblasti opravy a servisu nákladných vozidiel, mechanizmov a vstrekovacích čerpadiel – lepšie uspokojenie
zákazníka v porovnaní s konkurenciou zefektívnenie činnosti spoločnosti a uvedenie nových technológií do prevádzky
zvýšenie kapacity poskytovania služieb (normohodiny) na trhu Košického kraja a SR rast obratu a nárast tržieb spoločnosti
v roku 2009 o 2 957 419,-Sk nárast pridanej hodnoty v roku 2014 o 6 400 296,-Sk rast produktivity práce vytvorenie 2
nových pracovných miest čím dôjde k rozvoju regiónu s vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou životnou úrovňou trvalú
udržateľnosť poskytovania služieb možnosti rozvoja spoločnosti zvyšovaním kapacít a činností poskytovaných služieb
uspokojenie rastúcich potrieb cieľových skupín

D1) Spoločnosť v rámci svojej stavebnej a obchodnej činnosti zriadila v minulosti pre vlastné potreby stredisko, ktoré
poskytovalo opravárenské služby pre nákladné vozidlá a stavebné mechanizmy. Postupne rozširovala vybavenosť
Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom: Aktivita 1 - Obstaranie technológií pre opravárenskú dielňu V rámci
opravárenskej dielne a začala tieto služby poskytovať aj externým klientom. V súčasnosti má dopyt po pozáručnom servise
zlepšenia vybavenosti opravárenskej dielne na opravu stavebných strojov, mechanizmov a dopravných prostriedkov dôjde k
narastajúci trend. Vhodnosťou predkladaného projektu je zlepšenie vybavenosti dielne, čím dôjde k zjednodušeniu, urýchleniu
a zefektívneniu práce jej zamestnancov. Dôjde k vytvoreniu komplexného opravárenského centra, ktoré bude schopné
obslúžiť širšiu klientelu. Obstaraním technológie sa spoločnosť priblíži súčasnej úrovni značkových servisov pre nákladné
geometria na nákladné a osobné vozidlá a autobusy Štartovací vozík s nabíjačkou Ručný lis 100t Digitálna vyvažovačka
vozidlá a stavebné mechanizmy. Spoločnosť dosiahne nárast tržieb a produktivity práce, čím získa ďalšie možnosti pre
kolies pre nákladné a osobné vozidlá vrátane šťahováka pneu Zariadenie olejového hospodárstva (automatický výdaj
vlastný rozvoj. D2) Žiadateľ má skúsenosti v poskytovaní opravárenských služieb a má k dispozícii skúsených
štyroch druhov oleja a zber starého oleja) TERMÍN: 02/2009-07/2009 Technické a organizačné zabezpečenie týchto aktivít
zamestnancov s dlhoročnou praxou. Doterajšie skúsenosti s postupným zavádzaním nových technológií budú uplatnené v
zabezpečí – žiadateľ, vybraný dodávateľ a externý manažment projektu.
rámci predkladaného projektu. Manažment a zamestnanci spoločnosti sú garanciou odbornej a bezproblémovej
implementácie navrhovaného projektu.

Obstaraním technológie sa zabezpečí podpora inovačných aktivít spoločnosti v oblasti poskytovania služieb opravárenskej
dielne, s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú schopnosť firmy. Projekt nebude mať negatívny dopad na
životné prostredie. Dôjde k efektívnejšiemu poskytovaniu služieb a k rozšíreniu portfólia aktivít spoločnosti. V rámci odbytu má
spoločnosť podpísané zmluvy s klientmi v rámci opráv, servisu nákladných vozidiel, mechanizmov a vstrekovacích čerpadiel.
Projekt bude mať priamy vplyv na zvýšenie kapacity poskytovania týchto služieb. Zvyšujúci sa dopyt po týchto službách
zabezpečí po realizácii projektu udržanie vytvorených pracovných miest a následné zvýšenie kapacity (normohodín) v rámci
ich poskytovania., čím dôjde k vytvoreniu ďalších pracovných miest. Získané dodatočné finančné zdroje, budú alokované do
ďalšieho rozvoja spoločnosti.
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Martin je centrom strojárenskej výroby s tradíciou. Na trhu existuje priestor pre dodávku ozubárenských výrobkov, avšak vo
vysokej kvalite a nízkej cene. V súčasnosti je „ozubáreň“ vybavená manuálnym sústruhom z roku 1980 na opracúvanie
dielcov ozubárenského charakteru, najmä komponentov do cestných valcov a špeciálnych prevodoviek pre poľnohospodárske
stroje. Stroj je zastaraný, neefektívny a svojimi obmedzenými technologickými možnosťami bráni ďalšiemu rozvoju výroby
spoločnosti a tým aj udržaniu si konkurencieschopnosti na globalizujúcom sa trhu. Projektom sa firma snaží využiť svoju silnú
stránku – strojárenské skúsenosti. Absenciou pásovej pílky a 3D meracieho stroja je firma nútená do drahých subdodávok,
predlžujúcich dodacie lehoty. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 17 zamestnancov. Firme sa v roku 2007 podarilo
dosiahnuť tržby na úrovni 80 mil. Sk a pridanú hodnotu 11,4 mil. Sk

Plánované tržby a pridaná hodnota sa dosiahnu zakúpením moderného sústružníckeho centra, ktoré podstatne zvýši
konkureciechopnosť ozubárne a to zefektívnením a spresnením výroby a odbúraním kooperačných nákladov. Súčasťou
centra budú aj 3D modely súčiastok a ich priamy import do riadiacej jednotky sústružníckeho centra, čo podstatne skráti čas
na programovanie stroja. Meranie a pasportizácia výrobkov sa zefektívnia možnosťou importu 3D modelov súčiastok v rámci
softvéru CAD. Nové obrábacie centrum si vyžiada vytvorenie 5 nových pracovných miest, z toho 2 ihneď po dodávke
zariadenia (sústružník CNC strojov, a programátor a kontrolór na 3D meracom stroji). Do piatich rokov od ukončenia realizácie
projektu sa očakáva rast ročných tržieb z neho až na úroveň 10 mil. Sk a pridanej hodnoty na úroveň 4,7 mil. Sk. V súvislosti
s projektom bude v budúcnosti vybudované montážne pracovisko.

Za výber technického riešenia obrábacieho centra je zodpovedné vedenie spoločnosti po dôkladnej analýze potrieb firmy.
Časový harmonogram počíta s výrobcom avizovanou dodacou lehotou zariadení. Projekt bude realizovaný dodávateľským
spôsobom, nákupom troch moderných obrábacích zariadení (CNC sústruh, 3D merací stroj a pásová pílka). Projekt je
rozdelený do troch hlavných aktivít: dodávka CNC sústruhu, dodávka 3D meracieho stroja a dodávka pásovej pílky.
Dodávateľ jednotlivých zariadení bol vybraný realizáciou OVS. Súčasťou dodávky zariadení je aj odborné zaškolenie
pracovníkov a skúšobná prevádzka. Riadením projektu, je poverený Ing. Ján Ďurech, hlavný technický konzultant bude Ing.
Dratva, prípravu inštalácie zabezpečí Ing. Šimko, externista a administráciu projektu, vrátane aktivít publicita a informovanosť,
zabezpečí externá konzultačná spoločnosť so skúsenosťami v danej oblasti.

Úroveň stávajúcich výrobných zariadení sťažuje možnosť spolupráce konštruktérov s kooperujúcimi partnermi, najmä
technický dohľad pri výrobe polotovarov. Realizáciou projektu sa kooperácie eliminujú a firma dosiahne rast časovej,
technickej a finančnej efektívnosti výroby a dokáže zabezpečiť komplexnosť výroby. Časové prestoje z dôvodu dopravy a
kontroly subdodávok negatívne vplývajú na časový harmonogram výroby a znižujú tak konkurencieschopnosť firmy. Táto
nemá dostatok vlastných zdrojov na realizáciu projektu bez poskytnutia NFP a cudzie zdroje by investíciu predražili. Znížením
energetickej náročnosti zariadení bude mať projekt kladný vplyv na životné prostredie. Realizácia projektu bude mať vplyv na
využívanie moderných technológií, čo bude mať priamy vplyv na zvýšenie výroby, zvýšenie pridanej hodnoty, kvality výrobkov
a tým na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Projekt napomôže k zvýšeniu konkurencieschopnosti tradičnej strojárskej
výroby v Martine. Firma bola založená v roku 1969 ako súčasť koncernu ťažkého strojárenstva ZTS, jedného z najväčších
strojárenských koncernov v bývalom Československu. V súčasnosti je obchodno-výrobnou firmou holdingového typu, ktorá
pred troma rokmi realizovala projekt vybudovania ozubárenskej prevádzky v prázdnej výrobnej hale. Holding má skúsenosti s
realizáciou projektu ERDF v rokoch 2004-2008 (výskum a vývoj).

Výsledkom projektu bude rozbeh modernizovanej komplexnej ozubárenskej výroby prostredníctvom inovatívnych technológií
a vytvorenie nových pracovných miest. Firma nepredpokladá problémy s udržaním výsledkov projektu, vzhľadom na
skúsenosti v oblasti obchodu a výroby strojárenských výrobkov. Projektom firma nerozbieha úplne novú výrobu, ale skôr
zabezpečuje komplexnosť stávajúcej výroby jej rozšírením. Manažment firmy je dlhoročný a skúsený tím riadiacich
pracovníkov, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v holdingu MARTIMEX za účelom zabezpečenia jeho dlhodobého prežitia a
konkurencieschopnosti. Projekt je schopný samofinancovania a tak nevyžaduje dodatočné finančné náklady na technológie či
prevádzku. Po ukončení realizácie projektu bude pokračovať modernizácia starších ozubárenských strojov a bude
vybudované montážne pracovisko. Náklady vo výške cca 1 mil. Sk budú kryté z vlastných zdrojov. Ohrozeniam, ktoré projekt
samotný neadresuje (nepredvídané okolnosti ako krádež, prírodná katastrofa a pod.) bude firma čeliť poistením majetku.

KaHR-111DM-0801

Východné Slovensko má dlhodobú tradíciu a potenciál v priemyselnej výrobe, hlavne v strojárstve, ktoré disponuje značnými
výrobnými kapacitami a potenciálom kvalifikovanej pracovnej sily. Výrobné firmy v regióne, ktoré sa zaoberajú strojárskou
výrobou, predstavujú širokú odberateľskú základňu pre spoločnosti zaoberajúce sa obchodnou činnosťou – obchodom s
hutníckym materiálom, ktorý tvorí vstupy do výroby týchto firiem. V súčasnosti však chýbajú spoločnosti, ktoré ponúkajú
hutnícky materiál tvoriaci vstupné komponenty strojárskych výrobných firiem v požadovanej skladbe a v požadovaných
rozmeroch. V dôsledku toho sa zvyšujú materiálové náklady strojárskych výrobných firiem z dôvodu vysokého podielu
odpadného materiálu pri výrobe (20 – 30%), dochádza k nízkemu zhodnocovanie vstupov výroby, problémom v zásobovaní
firiem, a súbežne s tým k zvyšovaniu environmentálnych záťaží na životné prostredie. Predpokladom úspešnej realizácie
projektu je stabilné a dlhodobé pôsobenie firmy WANES, s.r.o. na existujúcom konkurenčnom trhu, vybudované dlhodobé
odberateľsko – dodávateľské vzťahy a dlhoročné skúsenosti manažmentu firmy v tejto oblasti podnikania.

Inštalácia linky na delenie zvitkov do tabúľ na danej technológii poskytne servis pre odberateľov v podobe dodávky presných
rozmerov plechov na objednávku a just-in-time dodávky do 24 hodín od podania objednávky v rámci SK, CZ, HU a PL.
Odberateľom to: - zvýši ich produktivitu práce, - zníži ich náklady na prefinancovanie zásob, - zníži ich odpad pri výrobe a
tým zníži ich materiálové náklady, ktoré pri kovovýrobe tvoria takmer 60%. Kúpou novej a kvalitnej technológie splníme
požiadavky, ktoré sú kladené na strihané plechy, ako je hlavne maximálna rovinnosť plechov, bočný orez hrán, čo sa prejaví
na kvalite výstupného výrobku odberateľov. Projekt tým prispeje ku zvyšovaniu kvality finálnych výrobkov v rámci global
supply chain a zvýši konkurencieschopnosť slovenských výrobkov na svetovom trhu. Zakúpením novej technológie sa
zvýšia výrobné schopnosti firmy, budú sa vyrábať produkty s vyššou pridanou hodnotou, zvýšia sa tržby firmy, budú
vytvorené predpoklady pre získanie nových odberateľov, čo zlepší a upevní celkové postavenie firmy na trhu. Súčasne
vzrastie konkurencieschopnosť žiadateľa na trhu, nakoľko dokáže uspokojovať zakúpením novej technológie a jej spustením
do prevádzky variabilné požiadavky odberateľov v krátkom časovom horizonte. Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu
dvoch nových pracovných miest, pričom sa postupne predpokladá zavedenie trojzmennej prevádzky čím bude celkový počet
novovytvorených pracovných miest ešte vyšší.

Aktivita 1 – deliaca linka V prvom mesiaci realizácie projektu bude upovedomený obchodný partner o schválení žiadosti o
NFP a začatí realizácie projektu a bude vyzvaný k dodávke technológie v zmysle zmluvy. V priebehu ďalších mesiacov bude
žiadateľ komunikovať s dodávateľom technológie na úrovni technického zabezpečenia prípravy dodávky technológie.
Naplánovaných šesť mesiacov na realizáciu tejto aktivity je dostatočná doba na elimináciu problémov zo strany dodávateľa.
Proces dodania deliacej linky po jej objednaní má 6 až 8 mesačnú dodaciu lehotu, nakoľko linka musí byť dodávateľom
zostavená podľa špecifikácií požadovaných v predmete zákazky tak, aby spĺňala požiadavky objednávateľa a napĺňala ciele
pre ktoré je projekt realizovaný. V šiestom až ôsmom mesiaci realizácie projektu bude realizovaná samotná dodávka a
inštalácia technologického zariadenia – deliacej linky v mieste realizácie projektu, v priestoroch výrobnej haly žiadateľa.
Vzhľadom na skutočnosť, že konštrukčne a funkčne sa deliaca linka radí k vyspelým technológiám v oblasti spracovania
hutníckeho materiálu ako i s ohľadom na jej funkčnosť prostredníctvom softvérového vybavenia a vysokú automatizáciu
činností vo výrobnom procese je nevyhnutné kvalitné zaškolenie zamestnancov. Súčasne so zaškoľovaním zamestnancov
bude paralelne prebiehať skúšobná prevádzka deliacej linky, počas ktorej bude výrobný proces zo strany žiadateľa
zosynchronizovaný a zosúladený s potrebami výroby a súčasne budú odstraňované i prípadné možné nedostatky vyskytujúce
sa v tomto procese.

S ohľadom na neustále narastajúci odberateľský trh v tejto oblasti priemyslu – strojárstva, je nevyhnutné na udržanie
postavenia na konkurenčnom trhu reagovať zvyšovaním kvality a sortimentu ponúkaných produktov. Moderná a vysoko
kvalitná deliaca linka, ktorej zaobstaranie je predmetom tohto projektu pomáha vytvárať predpoklady na ďalší rozvoj našej
firmy, na zvyšovanie stability jej postavenia na konkurenčnom trhu, keďže je produktovo orientovaná na zákazníkov
požadujúcich vyššiu kvalitu strihaného plechu. Firma WANES, s.r.o. má všetky predpoklady na poskytovanie celého spektra
služieb nevyhnutne spojených s predajom hutníckeho materiálu. Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná aj z dôvodu
rozvíjajúceho sa priemyslu v regióne – predovšetkým v oblasti strojárskeho priemyslu. Ide predovšetkým o: - perspektívny
rozvoj priemyselných parkov v regióne - dostatok kvalifikovanej a relatívne lacnej pracovnej sily, - dobrá geografická poloha
vzhľadom na lokalizáciu dodávateľov (USS Košice, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Ruská federácia) - cenová dostupnosť
nehnuteľností v prípade rozšírenia výroby Predkladaný projekt prispeje k zvýšeniu produktivity práce žiadateľa a k zvýšeniu
pridanej hodnoty materiálu, čo sa následne prejaví v tržbách z predaja a tým ovplyvní i nárast priemernej mzdy zamestnancov.
Projekt prispeje tiež k zlepšeniu dostupnosti hutníckych výrobkov pre malých a stredných podnikateľov, nakoľko súčasní
predajcovia realizujú zákazky s nízkym objemom, keďže kapacitne nestačia pokrývať zvyšujúce sa potreby odberateľského
trhu. Nová deliaca linka umožní uspokojiť aj špecifické požiadavky odberateľov, značne zvyšuje flexibilitu firmy aj pri realizácii
zákazok v malých objemoch (niekoľko ton plechu) a súčasne je možné presné opracovanie hutníckeho materiálu na potrebnú
mieru. Ďalším okamžitým dopadom realizácie predkladaného projektu je značná úspora materiálových nákladov odberateľov,
Ďalším dopadom je spracovanie zostatkov hutného materiálu, ktoré doposiaľ nebolo možné realizovať na trhu, a vracali sa
späť do prvovýroby ako kovový odpad .

Firma má všetky predpoklady na poskytovanie celého spektra služieb nevyhnutne spojených s predajom hutníckeho
materiálu. Zamestnáva 7 zamestnancov a 4 nepriamo cez dcérske spoločnosti. V ďalšom období bude firma aktívne
monitorovať požiadavky trhu, plánuje následne rozvíjať a v súlade s nimi prispôsobiť svoju produkciu i v ďalších oblastiach.
Dlhodobým strategickým cieľom firmy WANES, s.r.o. je realizovať obchodné a výrobné činnosti, ktoré zvyšujú pridanú
hodnotu. Jednou z ciest je aj investícia do špičkových technológii. Firma sa bude orientovať dlhodobo na zvyšovanie
automatizácie výroby a softvérové riadenie výrobných procesov. Trvalú udržateľnosť projektu firma WANES, s.r.o. bude
zabezpečovať z vlastných finančných zdrojov – tržieb za predané produkty. Firma v súčasnosti disponuje kapitálom v hodnote
cca 80 miliónov Sk, ktorý je tvorený jednak vlastnými zdrojmi, jednak dlhodobými úverovými zdrojmi. Obrat firmy v minulom
roku dosiahol 125 miliónov Sk. Tento rok plánuje firma obrat cca 150 miliónov Sk, predpokladaný hospodársky výsledok v
tomto roku je na úrovni cca 3,3% zisku pred zdanením. Aj tieto skutočnosti vytvárajú priaznivé predpoklady na udržateľnosť
predkladaného projektu z dlhodobého hľadiska. Najvýznamnejším predpokladom zabezpečenia trvalej udržateľnosti je
skutočnosť, že žiadateľ dlhodobo podniká na trhu, dôkladne pozná svoju konkurenciu, má významných odberateľov v
odvetviach rýchleho ekonomického rastu, prostredníctvom ktorých je schopný dosahovať potrebné tržby a disponuje
kvalifikovanou pracovnou silou, má veľké skúsenosti s realizáciou projektov investičného i neinvestičného charakteru .
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Spoločnosť FAUN spol. s r.o. vznikla v roku 1992. S výrobou začala v prenajatých priestoroch a v roku 1994 sa presťahovala
do objektu bývalého mlyna. V roku 2007 mala 30 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Od začiatku sa špecializuje na
tradičnú ručnú remeselnú výrobu chleba a pečiva. Produktové portfólio tvoria rôzne druhy chleba, bežného a jemného pečiva.
Postupne spoločnosť rozšírila sortiment a okruh zákazníkov. V dnešnej dobe má cca. 90 odbytných miest. Výrobná kapacita
je momentálne využitá na 100 %, preto je nevyhnutné investovať do modernej technológie. Veľkou prednosťou spoločnosti
FAUN spol. s r.o. je flexibilita objednávok. Nemá problém okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov a zo dňa na deň
vyrobiť špecializované objednávky aj v malých množstvách. V roku 2007 dosiahla spoločnosť tržby za vlastné výrobky vo
výške 17 066 tis. Sk a pridaná hodnota bola 10 481 tis. Sk.

Po ukončení projektu bude mať žiadateľ k dispozícií inovatívnu technológiu na výrobu chleba a pečiva, čo prispeje naplneniu
stanovených cieľov spoločnosti. Hlavný prínos novej technológie spočíva v odbúraní značného množstva ručnej práce a
zlepšení štruktúry výrobkov zmenou spôsobu pečenia. Nová technológia umožní kvalitnejšie vypracovanie cesta. Výroba
pečiva a chleba sa zautomatizuje. Piecť sa bude sálavým teplom, ktorým sa docieli chrumkavejšie a vláčnejšie pečivo.
Odpadová energia zo spalín sa využije na vykurovanie a ohrev TÚV, čím dôjde k úspore energie. Žiadateľ počíta po
zrealizovaní projektu s nárastom kvality o 20 %, a najmä nárastom produktivity práce, čím sa zvýši konkurencieschopnosť
spoločnosti. Zvýšenie príjmov žiadateľa umožňuje realizáciu ďalších projektov. Projekt umožní nárast tržieb na 20,9 mil. Sk v
roku 2009 a nárast pridanej hodnoty na 17,2 mil. Sk v roku 2014.

Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie na výrobu pekárskych produktov. Keďže jednotlivé technológie so
sebou navzájom úzko súvisia, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita – A1 Nákup technológie na výrobu chleba
a pečiva. Táto aktivita bude zrealizovaná v termíne 04/2009 - 05/2009. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej
aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú
aktivitu projektu budú technicky a organizačne zabezpečovať obaja konatelia spoločnosti, ako koordinátori projektu. Za
kvalitné nainštalovanie technológie zodpovedajú víťazní dodávatelia obchodnej verejnej súťaže, teda firmy: Progress-CBT
s.r.o., THS servis Pardubice s.r.o. a Kornfeil spol. s r.o. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ
pomoc poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre splnenie základnej požiadavky zákazníkov na
kvalitu, čerstvosť a trvanlivosť pekárskych výrobkov je nevyhnutné aplikovať špičkovú technológiu. Obstaraním inovatívnej
technológie dôjde k výraznému zvýšeniu kvality chleba a pečiva a nárastu produktivity práce. Keďže projekt je investične
veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt zároveň
prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Počíta s udržaním pracovných miest a výraznou úsporou energií. Projekt tiež
prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Trnavského samosprávneho kraja (najmä priority č. 2.1) a PHSR Mesta
Senica. Spoločnosť FAUN spol. s r.o. sa doteraz neuchádzala o NFP zo zdrojov EÚ, ani z národných zdrojov. Nedostatok
skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo z národných zdrojov je eliminovaný
na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia
(PROJEKTSERVIS, s.r.o.).

Nákupom nového technologického zariadenia dôjde k zvýšeniu kvality výrobkov o min. 20 % a k zvýšeniu výrobnej kapacity,
čo umožní spoločnosti získať nových zákazníkov a vstúpiť do maloobchodného reťazca. Realizáciou projektu sa výrazne
zvýši produktivita práce a udrží sa 30 stálych pracovných miest, čo v konečnom dôsledku bude znamenať aj nárast tržieb cez
výrobné kapacity s vyššou pridanou hodnotou. Práve realizácia projektu zabezpečí zefektívnenie výrobných procesov, čo
prispeje k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt umožní výchovu učňov, čo zabezpečí spoločnosti pokračovanie
v nastúpenom trende produkcie vysokokvalitného sortimentu pekárskych výrobkov. Výchova vlastných zamestnancov
eliminuje riziko budúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Z finančného hľadiska je projekt rentabilný. Financovaný
bude z úveru a s návratnosťou investície sa počíta v piatom roku.
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Spoločnosť Július Šuvert FRITEX pôsobí na trhu od roku 1990, kedy začala s výrobu chrumiek a iných pochutín. Cestoviny
vyrába od roku 1998 tradičnou ručnou výrobnou metódou. V roku 2007 mala spoločnosť 33 zamestnancov (HPP+DVP) a
dosiahla príjmy za predaj výrobkov vo výške 14,4 mil. Sk. Výrobný program je zameraný na výrobu 8 druhov cestovín a 3
druhov kukuričných chrumiek. Denná produkcia cestovín je 1,5 – 2 tony. Spoločnosť vyrába 6 druhov závarkových cestovín
(mrvenička, niťovky, malé kocky, fliačky, vruty, rombusky) a dva druhy prílohových cestovín (široké rezance, veľké kocky).
Narastajúci dopyt po výrobkoch spoločnosti a záujem o širšiu paletu prílohových cestovín zo strany dodávateľov, primäli
spoločnosť k inovácii výroby. Preto potrebuje investovať do technológie, ktorá by jej umožnila zvýšiť výrobnú kapacitu a
vytvárať ďalšie druhy prílohových cestovín rôznych tvarov.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť Július Šuvert FRITEX k dispozícií nové inovatívne technológie na výrobu
cestovín, čo jej umožní naplniť stanovené ciele. Stavebnými úpravami poschodia jestvujúcej výrobnej haly sa vytvorí priestor
pre inštaláciu technológie. Novou technológiou bude možné vyrábať závarkové cestoviny vyššej kvality, zvýši sa kapacita
výroby a vytvoria sa podmienky pre produkciu nových druhov prílohových cestovín rôznych tvarov a veľkostí, ako sú penne,
farfalle, mušličky, kolienka a rozličné vretená. Realizovaním projektu sa vytvorí jedno pracovné miesto cielene pre
marginalizované rómske komunity a jedno pre znevýhodnené skupiny, dosiahne sa nárast tržieb na 15 425 tis. Sk v roku 2010
a pridanej hodnoty na 4 510 tis. Sk v roku 2015. Po realizácií projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie na výrobu cestovín a realizácia stavebných úprav na jej inštaláciu.
Keďže bez stavebných úprav by nebolo možné inštalovať technológiu na predmetné miesto vo výrobnej prevádzke, bola
stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita – A1 Inovácia výroby cestovín. Táto aktivita bude zrealizovaná v termíne
03/2009 - 03/2010. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu bude technicky a organizačne
zabezpečovať pán Šuvert ako koordinátor projektu. Za kvalitné prevedenie stavebných prác a inštaláciu technológie
zodpovedajú víťazní dodávatelia OVS, teda firmy: Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS a pasta impianti s.r.o. Pri vypracovaní
ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ pomoc poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre splnenie požiadavky odberateľov na dodávku
pestrejšej palety cestovín je nevyhnutné aplikovať modernú technológiu. Obstaraním inovatívnej technológie dôjde k zvýšeniu
výrobnej kapacity a rozšíreniu produktového portfólia. Keďže projekt je investične veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné
zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Počíta s
vytvorením jedného pracovného miesta pre marginalizované rómske komunity a jedného pre znevýhodnené skupiny. Projekt
tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja (najmä priority č. 2.2).
Spoločnosť Július Šuvert FRITEX sa doteraz neuchádzala o NFP zo zdrojov EÚ, ani z národných zdrojov. Nedostatok
skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo z národných zdrojov je eliminovaný
na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia
(PROJEKTSERVIS, s.r.o.).

Zakúpením novej technológie dôjde k výraznému zvýšeniu kvality výrobkov, rozšíreniu produktového portfólia a zvýšeniu
výrobnej kapacity, čo umožní spoločnosti Július Šuvert FRITEX upevniť si postavenie u stálych odberateľov, získať nových
zákazníkov a zvýšiť tak podiel na trhu. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši produktivita práce a vytvoria sa dve stále
pracovné miesta, čo v konečnom dôsledku bude znamenať nárast tržieb cez výrobné kapacity s vyššou pridanou hodnotou.
Práve realizácia projektu zabezpečí zefektívnenie výrobných procesov, čo prispeje k vyššej konkurencieschopnosti
spoločnosti. Z finančného hľadiska je projekt rentabilný. Financovaný bude z úveru a s návratnosťou investície sa počíta v 6.
roku. Rozvoj výroby po ukončení spolufinancovania bude zabezpečený obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný projekt
sám vygeneruje za prispenia obchodného oddelenia spoločnosti.

Žiadateľ má jednoznačné predpoklady na trvalú udržateľnosť výsledkov projektu pokračovaním svojej hospodárskej činnosti.
Jeho výsledky hospodárenia a pozícia na trhu v regióne sú zárukou priebežného financovania poskytovaných služieb v oblasti
skúšobníctva a certifikácie aj po realizácii projektu. Toto tvrdenie je založené na : o projekcii postupného rastu príjmov z
prevádzky projektu (ukazovateľ EBITDA), finančný plán aj pri dodržaní princípu opatrnosti naznačuje, že projekt posilní aj
rentabilitu firmy, lebo prírastky výnosov po realizácii projektu budú rásť rýchlejším tempom ako náklady, čím bude významnou
mierou eliminované aj prípadné riziko výkyvov tržieb z iných činností žiadateľa, o priaznivom vývoji návratnosti investície,
pričom zaťaženie peňažného toku splátkami úveru na spolufinancovanie projektu bude v približnej rovnováhe s tvorbou
odpisov projektu.
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Zvýšenie konkurencieschopnosti výroby pílových kotúčov nákupom
inovatívnych technologických zariadení

Nákup HIGH-TECH technológií ELCOM, s.r.o., Prešov

Inovácia a doplnenie technológie výroby obrazového skla

Ján Vaľo JaVa - Podpora zavedenia inovácii a technologických
transferov

Tlačme s vyššou kvalitou ceny nadol!

Kvalitné kelímky

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku POLYSTON s.r.o.
prostredníctvom obstarania CNC obrábacieho centra

For best product“- zabezpečenie inovatívnej technológie pre
spoločnosť K R O N SK, s.r.o.

„New home“ – zabezpečenie technológie na inováciu výroby pre f.
Štefan Rehuš

„Premeny dreva“ – zabezpečenie inovatívnej technológie pre
STOMS, s.r.o.

Rozšírenie a zefektívnenie výroby slnečných kolektorov

117 592,01

86 315,32

136 095,06

136 787,99

191 794,46

181 719,87

108 000,00

192 209,12

183 854,48

162 933,21

147 392,42
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Nakoľko v SR nebol žiadny výrobca pílových kotúčov, rozhodla sa spoločnosť CEDRO I., s.r.o. (ďalej len „firma), že bude pre
svojich klientov zabezpečovať zákazkovú výrobu pílových kotúčov. V roku 2004 firma začala budovať v Šuranoch novú
prevádzku ( 1300m2 ) na výrobu a servis drevoobrábacích nástrojov, s investičným nákladom viac ako 60 mil. Sk a termínom
dokončenia v roku 2005. V súčanosti je jej kapacita využitá na 100 % pri dvojsmennej prevádzke. Parciálnou investíciou do
zriadení technológickej linky na výrobu pílových kotúčov má byť aj nákup inovatívnych a vyspelých technológií: rovnačky,
letovačky a brúsky, ktoré sú predmetom predkladaného projektu.

Zakúpené technologické zariadenia budú umiestené a napojené na media, ktorých rozvodý sa dajú flesibilné prispôsobiť
potrebám rozmiestnenia strojných zariadení vo výrobnej hale. Jednotlivé stroje budú zaradené do postupne vytváranej
ucelenej technologickej linky: laser – brúska I. – kaliaca pec - brúska II. – valcovanie – letovanie – brúska III. – brúska IV. –
letovačka – pieskovačka – brúska V – brúska VI. Špecifikácia výrobného zariadenia, ktoré je predmetom projektu vychádza
z našej výrobnej technológie a veľkosti našej firmy, a. jej výsledkom by mal byť optimálny súbor výrobných zariadení a strojov
nevyhnutných pre danú výrobnú kapacitu a používanú technológiu.

Výrobou širokého sortimentu pílových kotúčov pre zákazníkov firmy, sa zásadne zvýši miera zisku firmy oprati výrobkom,
ktoré dovažame z Talianska a to o cca 25 % ( príspevkové rozpetie t.j. tržby – variabilné náklady je o 20 % vyššie ako
obchodná marža ) Zároveň príde k úspore dopravných nákladov. Firma bude prvým výrobcom pílových kotúčov na Slovensku
zároveň so silnou pozíciou v predaji drevospracujúcich nástrojov.

Firma bude svoju pozíciu na trhu udržiavať reinvestovaním disponibilného čistého zisku, ktorý je každý rok vo výške
niekoľkých milionov. Ďaľšie investičné projekty modernizačného a racionalizačného typu plánuje firma financovať z vlastných
zdrojov ( nerozdelený zisk ) v kombinácii s cudzími ( bankové úvery a granty EÚ ). Vo vysokom štádiu prípravy je realizácia
výstavby druhej výrobnej haly. Pozemok s potrebnou výmerou sme už kúpili. Firma CEDRO I, s.r.o. má prístup k zdrojom
financovania a veľkú podporu z hľadiska odborného dohľadu nad realizáciou svojich aktivít aj od firmy v Čechách, ktorú
založila majiteľka firmy v roku 1997, so sídlom v Prahe.
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Elcom, s.r.o., Prešov a jeho výrobná jednotka sa v uplynulých rokoch etabloval ako výrobca registračných pokladníc širokého
sortimentu a dobrej kvality. Pre využitie voľných kapacít strojného aj ručného charakteru hľadal Elcom možnosti využitia v
sfére EMS (Electronic manufacturing services ) u domácich aj zahraničných partnerov. Elcom sa v pomerne tvrdom
konkurenčnom prostredí vyprofiloval ako partner s vysokou flexibilitou, skúsenosťami, dobrou kvalitou a dokázal plniť aj veľmi
náročné požiadavky od renomovaných európskych firiem. Zároveň dnešný súčasný trh je charakteristický presunom časti
outsourcingových aktivít renomovaných európskych firiem z Číny do krajín strednej a východnej Európy. Dôvodom je
nedostatočná flexibilita v oblasti malých a stredných výrobných sérií a nevyrovnaná úroveň v kvalite čínskych gigantov. Toto
všetko predurčuje firmu Elcom, byť popredná v oblasti EMS, ktorá je schopná splniť zákazky vysokej kvality a objemu. Firma
Elcom má implementovaný systém riadenia kvality ISO 9001/2000 u firmy SGS. Má implementované viaceré svetové
štandardy v oblasti preberacích pravidiel v elektronike, návrhu a vývoja DPS apod., ako aj riadenia výroby a ľudských zdrojov.
Má predpoklady po doplnení novo zakúpených technologických zariadení zvládať projekty založené na extrémne malých
komponentoch, čo firmu zvýhodní pri súčasnom vysokom konkurenčnom prostredí. Naviac tieto projekty majú ambície byť
vysoko sofistikované, čo by prinieslo okrem iného Elcomu vysokú pridanú hodnotu vo výrobe.

Spoločnosť Elcom investovaním do nových výrobných technológií predkladaných v tomto projekte zabezpečí technologický
rast a vyššiu efektívnosť pri výrobe elektronických registračných pokladníc, ako aj vyrábaných komponentov. Spolu so
zvýšením spoľahlivosti vyrábaných komponentov spoločnosť Elcom zvýši svoje príležitosti na uplatnenie na tuzemskom a
zahraničnom trhu. Čo sa týka rozvoja regiónu, vyrovnávanie regionálnych disparít – investície do špičkových výrobných
technológií umožnia v regióne vyrábať výrobky s vyššou pridanou hodnotou a zamestnávať pracovníkov s vyšším vzdelaním.

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Dodávka
inovatívnej technológie
Aktivita 2: Príprava a zaškolenie personálu Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita
projektu . Realizácia aktivít bude trvať 20 mesiacov. Prvá aj druhá aktivita bude vykonaná formou dodávky externým
dodávateľom.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí majú odborné
skúsenosti s predmetnou technológiou. Spoločnosť bude projekt implementovať prostredníctvom 8 zamestnancov, ktorí sa
budú venovať implementácii tohto projektu. Spoločnosť Elcom bude pri realizácii projektu dodržiavať overené postupy s
cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo najefektívnejšom a účelnom využití finančných prostriedkov.

Nový projekt by mal spoločnosti ELCOM s.r.o. umožniť inovatívnou technológiou rozšíriť sortiment vyrábaných výrobkov,
pomôcť k udržaniu zamestnanosti a podpore malého a stredného podnikania v Prešovskom kraji, k vytvoreniu novej ponuky
pre súčasných zákazníkov a tým udržaniu zákazníkov pre ďalšie obdobie z pohľadu inovácie produktov, k získaniu nových
zákazníkov, k posilneniu konkurencieschopnosti na trhu. V súčasnosti spoločnosť cíti nevyhnutnú potrebu inovovať časť
výrobného procesu – prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie. Spoločnosť nie je schopná pri financovaní celej
investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície, preto sa rozhodla požiadať MH SR o
kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a ŠR. Realizáciou predkladaného projektu dôjde k zvýšeniu výkonnosti a
konkurencieschopnosti spoločnosti ELCOM a podpore jej exportnej výkonnosti, čo následne prispeje k zvýšeniu tvorby HDP
na obyvateľa v regióne. Projekt predpokladá vytvorenie 18 nových pracovných miest, ako aj udržanie ďalších 83 stálych
pracovných miest, čím priamo či nepriamo (dodávatelia, odberatelia) prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Vyššie
uvedené skutočnosti tvoria základ pre postupné zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Prešovského samosprávneho
kraja a vyrovnávaniu regionálnych disparít.

Po skončení realizácie projektu spoločnosť stabilizuje svoje produktové portfólio, kvalitu celého technologického procesu
výroby elektronických komponentov, vrátane zníženia chybovosti a tým bude mať priaznivý dopad nielen na samotného
predkladateľa, ale aj ostatné cieľové skupiny – dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov, spolupracujúce spoločnosti
ako aj celý región Prešovského samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva priamo aj
nepriamo k zvýšeniu zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie konkurencieschopnosti
regiónu PSK a postupnému vyrovnávaniu regionálnych disparít v rámci SR. Očakávané výsledky projektu sú dlhodobo
udržateľné po skončení financovania projektu zo zdrojov EÚ. Všetky technológie, nákup ktorých je predmetom predkladaného
projektu sú progresívne a spĺňajú prísne normy EÚ v oblasti produkcie elektronických komponentov, ako aj normy na ochranu
životného prostredia. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti Elcom zabezpečované aj trvalým zavedením
benchmarkingu (porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom procese s podnikmi, ktoré dosahujú
špičkové výkony na základe dostupných informácií).
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Banskobystrický samosprávny kraj patrí spomedzi ostatných samosprávnych krajov, k tým najchudobnejším. Svedčia o tom
takmer všetky relevantné ukazovatele - priemerné mzdy a ich nárast, investície, prírastok pracovných miest, ktoré ukazujú, že
sociálno-ekonomická situácia v kraji je naozaj nepriaznivá. Spoločnosť TS Creo, s.r.o. sa od svojho vzniku v r. 1999
zaoberala obchodnou činnosťou a poskytovaním služieb pre zákazníkov hlavne v oblasti výpočtovej techniky, predajom
výpočtovej techniky, počítačových sietí a poskytovaním servisu. Vzhľadom na slabý hospodársky rozvoj Banskobystrického
regiónu, našej spoločnosti postupne od roku 2002 klesali tržby z obchodnej činnosti, a preto bolo prijaté strategické
rozhodnutie o diverzifikácii a doplnení aktivít o výrobnú činnosť. Vzhľadom k potrebám trhu, technologickému a strojárskemu
vzdelaniu sa spoločníci dohodli zamerať výrobnú činnosť na ďalšie tvarovanie a spracovanie skla. V predchádzajúcom
období boli zakúpene základné zariadenia pre implementovanie technológie výroby obrazového skla, a to laminovacia pec,
pec na ohýbanie skla a tlačiareň. Pri tejto realizácii a rozbehu výroby sa ukázali ďalšie požiadavky na doplnenie technológie

Po realizácii predkladaného projektu a doplnení výrobného procesu o uvažované technológie bude postup výroby
obrazového skla v súlade s najmodernejšími svetovými trendmi pozostávať z nasledovných činností: 1. Brúsenie hrán skla
2. Odmasťovanie, umývanie a sušenie skla 3. Digitálna tlač na nosič obrazu resp. priamo nanesenie vrstvy na sklo 4.
Tepelné tvarovanie skla, ak je požadované 5. Laminovací proces podľa špecificky programovaných tepelných kriviek Naše
produkty budeme vyrábať podľa aktuálneho dopytu trhu. Plánujeme vyrábať produkty v nasledujúcej štruktúre a pomere
(podľa prieskumu aktuálneho dopytu): - Obrazové ploché sklo 50% - Svetelné sklo ( LED glass) 24% - Obrazové svetelne
sklo ( Printed LED glass) 24% - Obrazové ohýbané sklo 1-2% Produkty budeme dodávať všetkým odberateľom, ktorí
požadujú pre svoje výrobky obrazové sklo, navrhujú, vyrábajú a realizujú stavebné diela z kvalitného, dizajnovo moderného
bezpečnostného obrazového skla. Medzi hlavnými ukazovateľmi úspešnosti realizácie projektu bude kontrola rastu tržieb a
pridanej hodnoty v porovnaní s obdobím pred realizáciou projektu a taktiež kontrola počtu prijatých zamestnancov.

Projekt bude realizovaný a jeho ciele dosiahnuté realizáciou nasledovných, vzájomne prepojených, nadväzujúcich a
doplňujúcich sa aktivít: 1. Nákup a inštalácia technologických zariadení (apríl 2009 – júl 2009) Veľkoplošná tlačiareň nákup,
dodávka a montáž Vákuový manipulátor skla nákup, dodávka a montáž Brúska hrán skla nákup, dodávka a montáž
Umývačka skla nákup, dodávka a montáž Dodávka zariadení sa uskutoční od dodávateľov vybratých na základe ukončenej
verejnej obchodnej súťaže (podpis Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 3.10.2008), pričom jedným z výberových kritérií boli
bohaté skúsenosti s výrobou technologických zariadení pre tepelné spracovanie skla a technológie pre výrobu obrazového
skla. 2. Prijatie a zaškolenie pracovníkov (jún 2009 - júl 2009) 3. Testovacia výroba (júl 2009 – august 2009) 4. Začiatok
opakovanej výroby (september 2009) Výrobu umiestnime v našom výrobnom objekte, ktorý ma užitočnú plochu 350 m2 a
obsahuje výrobné priestory, kanceláriu a sociálne zariadenia potrebné pre pracovníkov. Objekt sa nachádza v Banskej
Bystrici, Mičinská cesta 19 a je napojený na inžinierske siete a má realizovanú vlastnú elektrickú VN/NN prípojku.

Vzhľadom na pokles tržieb spoločnosti TS Creo, s.r.o. z obchodnej činnosti bol vedením spoločnosti v roku 2005 prijatý
zámer rozšíriť činnosť o vlastnú výrobu a aktivity postupne zameriavať na zavedenie novej výroby. Spoločníci sa dohodli
zamerať výrobnú činnosť práve na ďalšie tvarovanie a spracovanie skla. Táto oblasť je však náročná na vysoké vstupné
investície do nákupu modernej technológie a preto je nevyhnutne potrebné získanie nenávratného finančného príspevku z
grantových zdrojov. Vhodnosť orientácie našej spoločnosti na výrobu obrazového skla je zrejmá najmä z pohľadu
dostatočného odbytu vyrábanej produkcie. Hlavným trhovým segmentom je totiž segment stavebníctva, ktorý v súčasnosti
prežíva obrovský rast a zároveň by práve častejšie využitie obrazového skla mohlo priniesť ďalší implulz do stavebnej
architektúry. Odborným garantom projektu je riaditeľ firmy pán Ing. Peter Takáč, ktorý ma technické vzdelanie a absolvoval
odborné školenia z oblasti digitálnej tlače, laminovania a tepelného tvarovania skla. Získal taktiež skúsenosti vo výrobe
ohýbaného skla a skúsenosti s riadením projektov. Priamym výsledkom bude zavedenie novej, efektívnej a energeticky
menej náročnej technológie výroby (šetrenie až 70% elektrickej energie) v porovnaní s bežným spôsobom výroby
využívajúcim autoclave. Plánovaná výroba nebude produkovať odpad, ktorý by mal negatívny dopad na životné prostredie.

Odbyt výrobkov je dostatočne zabezpečený aj po skončení realizácie projektu vzhľadom na to, že dopyt po obrazovom skle
vyjadrili i naši doterajší odberatelia a spolu so širším prieskumom trhu napĺňajú naše výrobne kapacity (napr. DoMo Glass,
s.r.o., Larix, s.r.o., Mijas, s.r.o., ESAY Švajčiarsko...). Z ekonomického hľadiska dosiahne realizáciou projektu spoločnosť
TS Creo, s.r.o. nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov a nárast pridanej hodnoty, čo bude mať za výsledok zlepšenie
hospodárenia našej spoločnosti aj po skončení financovania projektu formou NFP. Zisk sa plánuje čiastočne reinvestovať do
ďalšej modernizácie výroby, čo bude mať taktiež pozitívny vplyv na región v podobe možnosti vytvorenia ďalších pracovných
miest, možnosťou väčšieho prerozdelenia získanej pridanej hodnoty a tým vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
Realizovaním predkladaného projektu získame značný technologický, kvalitatívny a zároveň časový náskok pred
konkurenciou. Tu je priestor pre ďalší rozvoj vyspelých a inovatívnych technológií, napr. použitie fólií LED diód, fólií tekutých
kryštálov, slnečných kolektorov a ďalších nových materiálov. Realizácia projektu bude mať priaznivý vplyv na trvalú
udržateľnosť aj tým, že priamym výsledkom zavedenia a využívania modernej technológie výroby obrazového skla tzv.
studeným laminovaním, bude efektívna a energeticky menej náročná výroba (šetrenie až 70% elektrickej energie) v porovnaní
s bežným spôsobom výroby.
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Živnostník podniká na základe zákona o živnostenskom podnikaní od 7.3.1996 v oblasti priemyselnej výroby. Predmetom
činnosti je výroba nábytku na mieru (na objednávku) vrátane komplexných služieb spojených s jeho dovozom a montážou
priamo na mieste podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov. Výrobná činnosť je zabezpečovaná vo vlastných účelových
výrobných priestoroch. Súčasná technológia je už zastaralá technológia, nedokáže uspokojivo plniť požiadavky kladené
klientmi. Vyžaduje vysokú prácnosť s nízkou efektivitou práce, a to spôsobuje to, že výrobne náklady rastú, čo sa premieta i
do rastúcich cien pre klienta. Súčasná technológia vyžaduje náročné zaškolenie na každý druh výrobku. Existuje len ťažká
zastupiteľnosť jednotlivých pracovníkov, a v prípade, že niekto zo zamestnancov vypadne z pracovného procesu, vzniká
problém a zdržanie vo výrobnom procese.

Zavedením novej technológie do spoločnosť dosiahne vyššiu produktivitu výroby, optimálnejšie využitie vstupov výroby,
zvýšenie kvalitatívnych parametrov svojich výrobkov a zmodernizovanie svojej výroby. Nová plánovaná technológia umožní
zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Nová technológia významne skráti výrobný
proces a umožní dodávať produkty v podstatne kratších časových intervaloch. Zároveň umožní používať vysoko kvalitné
vstupné materiály, ktoré neznečisťujú životné prostredie a táto technológia s nimi racionálne a efektívne narába, čo prispieva
k poklesu nákladov na vstupný materiál a k zodpovednej prevádzke vo vzťahu k životnému prostrediu. Pridanou hodnotou je,
že nová technológia šetrí ľudskú silu, zvyšuje jej produktivitu, pretože toto obrábacie centrum spája viacero strojov v jednom,
teda viacero pracovných úkonov sa vykonáva naraz (napr. frézuje, brúsi, vrtá, dlabe), dokonca si sám stroj vymieňa
nástrojové hlavice podľa zadania programu. Spoločnosť po realizácii projektu predpokladá, že využívaním novej technológie
sa zvýšia tržby spoločnosti o 7 %, zvýši sa pridaná hodnota o 50 %, z dôvodu zvýšenia predpokladaného odbytu dôjde k
vytvoreniu minimálne 2 nových pracovných miest.

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Dodávka
inovatívnej technológie: obrábacie centrum, briketovací lis a nárezová píla
Aktivita 2: Príprava a zaškolenie personálu
Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu . Realizácia aktivít bude trvať 7 mesiacov. Prvá aj druhá aktivita bude
vykonaná formou dodávky externým dodávateľom.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom vlastných
zamestnancov, ktorí majú odborné skúsenosti s predmetnou technológiou. Spoločnosť bude projekt implementovať
prostredníctvom dvoch zamestnancov, ktorí sa budú venovať implementácii tohto projektu. Jeden z nich bude zodpovedný
najmä za finančné záležitosti projektu – projektová účtovníčka (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie, spracovanie
správ a vedenie projektového účtovníctva). Druhý bude hlavným projektovým manažérom so zodpovednosťou za technickú
stránku projektu (t.j. kontrola kvality, komunikácia s dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa s potrebami
žiadateľa).

Nový projekt by mal podnikateľovi Ján Vaľo JaVa umožniť inovatívnou technológiou rozšíriť sortiment vyrábaných výrobkov,
pomôcť k udržaniu zamestnanosti a podpore malého a stredného podnikania v Košickom kraji, k vytvoreniu novej ponuky pre
súčasných zákazníkov a tým udržaniu zákazníkov pre ďalšie obdobie z pohľadu inovácie produktov, k získaniu nových
zákazníkov, k posilneniu konkurencieschopnosti na trhu. Vzhľadom k tomu, že si podnikateľ si počas svojej 12 – ročnej
existencie vybudoval sieť domácich a zahraničných odberateľov musí neustále venovať zvýšenú pozornosť kvalite výrobkov
za prijateľnú cenu. Táto kvalita sa dá dosiahnuť len využívaním inovatívnych strojov a technológií. V súčasnosti podnikateľ
cíti nevyhnutnú potrebu inovovať časť výrobného procesu – prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie. Podnikateľ
nie je schopný pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície bez
výrazného zvýšenia cien svojich výrobkov, ktoré by mohlo ohroziť jej konkurencieschopnosť. Preto sa rozhodla požiadať MH
SR o kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a ŠR.

Tento projekt vie zabezpečiť trvalú udržateľnosť tým, že nová technológia umožní žiadateľovi dlhodobo reagovať na potreby
trhu a rastúce požiadavky a nároky klientov. Vďaka uľahčeniu, urýchleniu, skvalitneniu, skráteniu výrobného procesu, bude
žiadateľ vďaka tejto technológii niekoľko rokov dodávať stolárske výrobky a nábytok svojim klientom a odberateľom podstatne
rýchlejšie, vo vyššej kvalite a v zodpovedajúcich finančných reláciách, a tým získa podstatnú konkurenčnú výhodu. Viacerí
konkurenti budú následne časť svojej produkcie subkontrahovať u žiadateľa, pretože ich zastaraná technológia neumožní
uspokojiť potreby ich klientov, čo sa týka časovej dotácie, kvality a kvantity produktov a služieb. Žiadateľ si neustále
uvedomuje nevyhnutnosť investovať do modernej technológie, ktorá bude zefektívňovať a racionalizovať výrobný proces,
preto všetky voľné zdroje následne investuje a aj v budúcnosti bude investovať do rozšírenia a skvalitnenia technologického
parku. Táto inovácia umožní udržať a dokonca zvýšiť zamestnanosť. Dobré meno a spokojnosť klientov prispeje k navýšeniu
počtu odberateľov, tým sa navýši aj obrat žiadateľa. Tento stav podnieti nutnosť vytvárania nových pracovných miest či už na
plný alebo čiastočný úväzok. Toto si následne vyžiada zaškoľovanie a vzdelávanie zamestnancov. Spoločnosť má skúsenosti
s vedením, realizáciou aj väčších investičných projektov. V blízkej budúcnosti uvažuje rozšíriť prevádzku o ďalšie doplnkové
činnosti a tým ponúknuť klientom kompletný servis.
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Hlavnou činnosťou firmy je výroba a preda polygrafických výrobkov. Predmetom projektu je nákup, montáž a zavedenie novej
technológie tlače do výroby, čo zabezpečí zvýšenie výrobnej kapacity žiadateľa. Odberateľmi sú hlavne zdravotnícke
zariadenia a iné reginálne podnikateľské subjekty. Pre operatívnu trhovú realizáciu hotovej produkcie máme v meste Svidník
zriadenú vlastnú maloobchodnú predajňu tlačív. Firma má zmluvne zabezpečený odbyt svojich výrobkov v rozsahu 65 %
vyrábanej produkcie. Ako vyplýva zo SWOT analýzy: • V regióne rastie potreba pre nové technológie v polygrafickom
priemysle • Je tu dostatok disponibilných a vhodných ľudských zdrojov v okrese Svidník • Potenciálom je neustále
odstraňovanie bariér v prístupe na trh EU • Markantný je vzostup kúpnej sily v SR • Možnosť kooperácie s inými firmami ako
subdodávateľmi Všetky tieto faktory sa opierajú o neustále rozširovanie služieb.

Ciele projektu sú zabezpečené nákupom vysokovýkonného jednoúčelového farebného tlačiarenského stroja pre polygrafickú
výrobu, čím sa dosiahne vyššia produktivita práce, zabezpečí sa rast výrobnej kapacity, vyššia kvalita a rozšíri sa
disponibilná sortimentná štruktúra produkcie na trhu. Tento technicko - obchodný progres bude sprevádzaný vyššou pridanou
hodnotou a rastom zisku spolu so zvýšením efektívnosti celkovej podnikateľskej aktivity. Úspešnosť realizovania projektu
mapuje najmä tab. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené na základe analýzy dlhodobého vývoja ekonomiky
žiadateľa a vývoja trhu v regióne. Okrem uvedených efektov realizácia projektu bude mať prínos aj vo vzťahu k potrebám
mesta a regiónu: - zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosti Tlačiareň svidnícka s.r.o. - skrátenie výrobných cyklov pri
zabezpečení maximálnej kvality produkcie - zvýšenie účelnosti a efektívnosti výrobného procesu - zvýšenie produktivity
práce vo výrobnom procese - zníženie nezamestnanosti vo svidníckom regióne

Projekt počíta s jednou aktivitou, ktorou je nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení v trvaní
4 mesiace v období marec – jún 2009. Predmetom nákupu je dvojfarebný tlačiarenský stroj s príslušenstvom typ KBA
PERFORMA 66-2, formát: A2, 660 x 485 mm, ktorý bol identifikovaný na dosahovanie cieľov projektu ako najvhodnejší a z
ekonomického hľadiska najefektívnejší. Keďže suma, ktorá bola stanovená na základe transparentnej Obchodnej verejnej
súťaže zahŕňa v sebe nasledovné služby a dodávky, nebolo treba do projektu stanovovať ďalšie (servisné a technické)
aktivity: vykládka, inštalácia, doprava, servisná záruka, zaškolenie.

Realizácia projektu je potrebná najmä s ohľadom na stratégiu žiadateľa. Žiadateľ má pred konkurenčnými spoločnosťami
výhodu založenú na tlačiarenskej tradícii, podporenú operatívnosťou a kvalitou dodávok pri výhodných cenách. Nevýhodou je
to, že spoločnosť nezabezpečuje všetky komplexné polygrafické operácie pre nedostatok strojného zariadenia, ktoré je
vzhľadom na cenovú politiku nedosiahnuteľné. Očakáva sa, že trhová realizácia oproti terajšej sa rozšíri najmä o časopisy,
knihy, publikácie, etikety, kalendáre, kartónové obaly, rôzne reklamné predmety a najmä o plnofarebné tlačoviny, pričom na
trhu existuje značný dopyt práve po týchto typoch výrobkov. Tým sa zabezpečí aj výrazná inovácia výrobného programu.
Žiadateľ a jeho zamestnanci majú od založenia spoločnosti v r. 2002 bohaté skúsenosti s koordinovaním projektov v oblasti
výroby a obchodných vzťahov. Okrem ekonomického riadenia jedna z hlavných činností žiadateľa je i starostlivosť o výrobné
zariadenia a technologický park, preto po zaškolení, ktoré je súčasťou dodávky, bude zabezpečená starostlivosť o obstaraný
majetok.

Žiadateľ má bohaté skúsenosti s riadením projektov z oblasti výroby. Dlhodobo sa zameriava na odborné vzdelávanie svojich
zamestnancov, ktorí sú v oblasti polygrafie odborníkmi a riadenie ľudských zdrojov je s veľmi malou fluktuáciou. Žiadateľ má
zabezpečenú bezproblémovú a kvalitnú dodávku vstupných surovín. Dodávateľský trh je variabilný a v prípade problémov je
možná iná alternatívna reálna možnosť. Finančná disciplína, dlhodobý ekonomický rast, realizácie záväzkov a bonita
žiadateľa je zárukou ekonomickej udržateľnosti projektu. Oproti konkurecií je žiadateľ v regióne najdlhšie pôsobiacou
tlačiarňou tohoto typu. Výrobou vygenerované finančné zdroje umožnia postupné rozšírenie výroby kúpou ďalších technológií.
Odber výrobkov je dostatočne zabezpečený vzhľadom na to, že dopyt po našich výrobkoch zďaleka presahuje naše výrobné
kapacity aj po ukončení realizácie projektu.
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Firma Stanislav Potoma PS pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Na čele firmy stojí od jej založenia generálny riaditeľ
Stanislav Potoma. Zaoberáme sa výrobou vstrekovaných plastových obalov a výrobkov na báze PP pre spotrebný a
potravinársky piemysel v rôznych farebných odtieňoch a kombináciách. Výrobky možno rozdeliť na: vedrá, kelímky, dózy a
ostatné výrobky. Firma má vybudovanú stálu klientelu odberateľov, ktorí požadujú vysokú kvalitu výrobkov. Aby sme mohli byť
aj naďalej konkurencieschopní či už na slovenskom alebo zahraničných trhoch, sme nútení inovovať súčasné zastaralé
technológie, ktoré sú finančne náročné na údržbu a neumožňujú výrobu výrobkov podľa presných požiadaviek trhu. Prešovský
región so svojou vyššou mierou nezamestnanosti ponúka množstvo kvalifikovaných pracovníkov vhodných pre predkladaný
projekt.

Nutnosť realizácie projektu vplýva zo súčasnej technologickej úrovne firmy ako aj z neustále sa zvyšujúcich požiadaviek
najvýznamnejších odberateľov. Firma Stanislav Potoma PS má v pláne aj naďalej konkurovať na zahraničných trhoch, čo sa
vo vývoze tohtoročne prejavilo až vo výške 59%. Nové technológie umožnia výrobu prepracovanejších a kvalitnejších
výrobkov ako napríklad vedierok, kelímkov a dóz s využitím IML (Inmould labeling technology) dekórom. Inovácia 5 ks
vstrekolisov bude mať pozivývny vplyv na životné prostredie a až 80% úsporu elektrickej energie. Vďaka nenáročnej oblsuhe
danej technológie budeme môcť ponúknuť 5 pracovných miest napríklad absolventom stredných škôl. Dlhodobé stabilné
výsledky hospodárenia firmy a neustále sa zvyšujúci počet odberateľov vytvára silný predpoklad úspešnosti predkladaného
projektu ako aj ďalšieho rozvoja firmy po zrealizovaní projektu.

Spôsob realizácie projektu „Kvalitné kelímky“ ako aj výber potrebných technológií bol vypracovaný vedením podniku a to
skúseným generálnym riaditeľom Stanislavom Potomom, riaditeľom výroby Ing. Jánom Potomom. Na samotnú realizáciu
projektu bude dozerať generálny riaditeľ a riaditeľ výroby. Dodanie, inštaláciu technológií, skúšobné testy výroby, zaškolenie
obsluhy technológií zabezpečí výherca OVS spoločnosť KM-SYSTÉM, s.r.o.. Zaškolenie nových pracovníkov budú mať na
starosti majstri výroby. Všetky procesy riadenia a kvalita produktov sú popísané v prijatých smerniciach ISO 9001:2000,
ktoré sú duševným majetkom firmy. Sme držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2000 od roku 2005.

Vhodnosť realizácie projektu „Kvalitné kelímky“ je podporená dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Firma Stanislav
Potoma PS má za sebou veľa projektov súvisiacich s nákupom a prevádzkou rôznych výrobných technológií a ich
modifikáciou pre rôznorodosť využiteľnosti a výstupov. Inovácia starých hydraulických vsetrekolisov za elektrické vstrekolisy
bude mať pozitývny vplyv na životné prostredie skrz takmer 70-80% úsporu eflektrickej energie, 200-400 l úsprou
hydraulického oleja na jeden vstrekolis + časová úspora výroby väčšieho množstva kvalitnejších výrobkov. Väčšia produkcia
technológií bude mať pozitývny vplyv na dodávateľov vstupných surovín. Realizácia projektu prispeje k zníženiu
nezamestnanosti Prešovského kraja. Vďaka prstriedkom z EÚ budeme môcť komplexne zrealizovať potrebné investície do
inovácií vďaka ktorým budeme môcť aj naďalej plnohodnotne konkurovať hlavne na zahraničných trhoch. Bez tejto pomoci by
sme museli priebežne dokupovať technológie počas niekoľkoľkoročného časového horizontu, čo by neprinieslo želaný efekt.

V predkladanom projekte ide hlavne o inováciu technológií, ktoré umožnia firme Stanislav Potoma PS nielen vysokú úsporu
vstupných výrobných nákladov ale hlavne presnejšiu, kvalitnejšiu a rôznorodejšiu výrobu výrobkov, ktoré budú
konkurencieschopnejšie hlavne na zahraničných trhoch. Ďalšou výhodou projektu je dlhoročná stabilita firmy a hlavne výrobné
know how spoločnosti.Udržateľnosti projektu dopomôže aj zvýšenie produkcie, pokrytie dopytu, výroba výrobkov na mieru
presne podľa rôznej špecifikácie a návrhov od odberateľov. K udržateľnosti projektu prispievajú aj povinné prílohy: ukazovateľ
hodnotenia firmy, z ktorého vyplýva dlhodobá stabilita firmy a finančná analýza, z ktorej vyplýva návratnosť investície v treťom
roku (n+3) po zohľadnení získaného nenávratného finančného príspevku.
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Chemická firma POLYSTON s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1999. Ide o firmu, ktorá sa zaoberá výrobou granulátu, miešaním
vzorov, odlievaním plošných materiálov, drezov, umývadiel, parapetov, obkladov, chemickou výrobou, kompletným
spracovaním materiálu. Komplexne rieši škálu od prvopočiatočného polotovaru až po jeho finalizáciu a montáž u zákazníka.
Podnik realizuje aj samostatný vývoj produktov.Konkurenciu v Banskobystrickom regióne predstavuje podnik INCOR Lučenec,
ktorý je spracovateľom Corianu.Aby sa stal podnik POLYSTON s.r.o. konkurencieschopnejším na domácom trhu a aby
dokázal zlepšiť svoje ekonomické ukazovatele je potrebné predkladaný projekt zrealizovať, tzn. zaviesť CNC obrábacie
centrum do výroby.

Realizácia projektu prinesie podniku zvýšenie produkcie o 60 % do 5 rokov od ukončenia projektu a zvýšenie rýchlosti
produkcie o 40 %.Projekt vytvorí synergický efekt prostredníctvom zvýšenia efektivity výrobného procesu, zvýšenia výrobnej
kapacity, čím sa zvýšia odobrané množstvá od dodávateľov pôsobiacich v Banskobystrickom regióne. Projekt tak bude mať
pozitívny vplyv na podnik a aj na samotný región.Projekt prinesie zvyšovanie podielu pridanej hodnoty, produktivity, udržanie
existujúcich a vytvorenie 8 nových pracovných miest, čím bude podporený rast zamestnanosti v regióne.Znižovanie
energetickej náročnosti produkcie povedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku, čo bude mať za následok celkový
rozvoj podniku, ktorý sa prejaví v ukazovateľoch ako nárast tržieb a pridanej hodnoty a rast počtu nových pracovných miest.

Projekt sa bude implementovať v rámci aktivity, ktorou bude obstarávanie CNC obrábacieho centra. Dodávateľom
technológie bude podnik ITALCOMMA Slovakia, s.r.o. Aktivita sa bude realizovať v časovom horizonte apríl až jún 2009.Na
základe zmluvných podmienok bude dodaná dodávateľom certifikovaná technológia CNC obrábacieho centra. Súčasťou
dodania bude inštalácia zariadenia, technická skúška prevádzky a zaškolenie obsluhujúceho personálu.Zariadenie bude
zavedené do užívania z účtovného a prevádzkového hľadiska. Výrobné zariadenie začne plniť účel produkcie nových
produktov, tzn. vytvárať pridanú hodnotu.Inovácia strojového parku je finančne náročná aktivita. Z toho dôvodu ju bude podnik
v budúcnosti realizovať v rámci svojich možností. Za úspešnú realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude
zodpovedný manažment podniku, ktorý má skúsenosti s úspešnou realizáciou projektov.

Chemický podnik má s produkciou plošných materiálov dlhoročné skúsenosti, ktoré ho posunuli doma i v zahraničí medzi
lídrov v tomto druhu výroby. Na preukázanie vhodnosti implementácie projektu uvádzame:1. Súčasná situácia podniku
:(zastaraná technológia na hranici plnenia BOZP, nedostatočné kapacity, žiadna kapacitná rezerva pre plánovaný rast
spoločnosti)
2. Potreby cieľových skupín (podnik, zamestnanci): - zo strategického hľadiska je
pre podnik potrebné zvýšenie kapacity výroby, - inovatívny prístup v oblasti výroby – potreba modernej inovatívnej
technológie za účelom maximálnych možností využitia efektívnych prístupov, - komplexný inovatívny prístup s ohľadom na
výrobu, kapacitu, prácu
3. Prepojenie na ďalšie projekty a aktivity v regióne:
Prostredníctvom projektu sa bude rozvíjať regionálna spolupráca v rámci strojárskeho priemyslu BBSK, ktorý má napomôcť
spolupráci strojárskych spoločností v regióne s ostatnými sektormi, ako je napríklad školstvo (vzdelávanie a výchova
požadovanej pracovnej sily). Predkladaný projekt, ako aj všetky budúce sa budú uskutočňovať s cieľom zvyšovania
pozitívnych dopadov strojárskej výroby na Slovensku. Toto sleduje aj predkladaný projekt

Po ukončení implementácie projektu dôjde k prevádzke zrealizovanej inovatívnej CNC technológie. Prevádzkou technológie
sa zvýši celková možná kapacita výroby. Na základe odstránenia rezervného miesta vo výrobe dôjde k zvýšeniu kapacít,
ktoré budú využité na : - zvýšenie objemu výroby
- zvýšenie kvality výroby - zvýšenie produktivity práce
- zrýchlenie výrobného procesu - odstránenie väčšej časti kooperácií, ktorými spoločnosť v súčasnosti rieši nedostatok
efektívnej výroby Zabezpečenie uvedenou technológiou umožní plnenie strategického finančného plánu k zabezpečeniu
tržieb a plánovaného počtu zamestnancov. Súčasné zmluvné a obchodné činnosti, zamerané na výrobu, prekračujú súčasné
výrobné kapacity. Najefektívnejšie riešenie je práve realizácia uvedeného projektu so zameraním na inovatívne technológie,
ktoré pokryjú potreby podniku POLYSTON s.r.o., zamestnancov a zákazníka optimálnym spôsobom.
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Spoločnosť K R O N SK, s.r.o. pôsobí na slov. trhu od roku 1995, svoju činnosť zahájila ako org. zložka českej spoločnosti
KRON s.r.o. V roku 2003 vznikla samostatná právnická osoba K R O N SK, s.r.o. Od tohto obdobia firma prechádza dynam.
rozvojom , ktorý je charakterizovaný investíciami do dlhodobého hmotného majetku – zakúpením areálu v Senici,
Dol.Suroviny, ktorý je zároveň aj sídlom spoločnosti, zakúpením priestorov v Nitre, prenájmom priestorov v Bánovciach nad
Bebravou .V roku 2005 otvorila predajňu nábytku v Senici, kde predáva výrobky výlučne slovenskej produkcie, od firiem ktoré
sú jej hlavnými odberateľmi mat. Hlavnou aktivitou z hľadiska tržieb je predaj drevoplošného materiálu a výroba
formátovaných dielov .V súčasnosti patrí spoločnosť K R O N SK, s.r.o. medzi troch najväčších distribútorov drevoplošného
materiálu na Slovensku. Spoločnosť zamestnáva 36 zamestnancov.

Po ukončení realizácie aktivít projektu – zakúpení technológie ( formátovacie centrum, štvorstranná fréza, odsávanie) príde k
posilneniu segmentu podnikania v oblasti výroby, zvýši sa objem formátovaných dielov ( narezaných na mieru) pre
nábytkársky priemysel a pristúpi sa k realizácii nového produktového radu – drevených prvkov priestorovej architektúry a
záhr. nábytku. V súčasnosti tvorí skladbu príjmov 90% predaj tovaru a 10 % predaj výrobkov. Tento pomer sa zmení,
predpoklad do roku 2014 je 20% predaj výrobkov a 80% predaj tovaru. Predpokladá sa aj výrazný nárast tržieb a pridanej
hodnoty ( do roku 2014 cca. 45 mil. Sk). Realizáciou projektu sa vytvoria 3 pracovné miesta pre ohrozenú skupinu mužov nad
50 rokov veku.

Projekt vznikol ako reakcia na potreby zákazníkov. V prvej fáze projektového zámeru sa realizoval prieskum trhu, aby vedeli
stanoviť parametre technológie. Následne sa realizovala verejná obchodná súťaž na dodávku technológie, v zmysle
obchodného zákonníka z hľadiska zabezpečenia transparentnosti výberového procesu. Po vyhodnotení došlých ponúk sa
pristúpilo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s odkladacím účinkom . V prípade získania spolufinancovania sa pristúpi k realizácii
zmluvy o dodávke technológie. Po dodávke technológie dôjde k nainštalovaniu v prevádzke spoločnosti, personál prejde
procesom zaškolenia, technológia procesom skúšobnej prevádzky. Po tejto fáze dôjde k nábehu kontinuálneho výrobného
procesu, sledovaniu výkonnosti zariadenia, ako aj indikátorov postavených v rámci hodnotenia projektu..

Realizácia projektu je systémovým riešením v rámci koncepcie rozvoja podniku - strednodobej rozvojovej stratégie na
základe analýz vývoja trhu. V prípade spoločnosti K R O N SK, s.r.o. je to zvyšovanie pridanej hodnoty vkladom vlastného
know-how v oblasti marketingu, špecializácia na segment, ktorý má silný rozv. potenciál. Spoločnosť registrovala zmenu v
štruktúre odvetvia a preto pristúpila k špecializácii časti produkcie. V projektovom chápaní je výstupom nakúpená technológia,
výsledkom nárast tržieb, pričom real. projektu má dopad na celé odvetvie a jeho konkurencieschopnosť. Investícia je v
prípade spoločnosti KRON SK len minimálne riziková, technológia nakúpená prostr. projektu, by bola už v súčasnosti
kapacitne využitá. Nárast tržieb bude premietnutý aj do nárastu pridanej hodnoty, čo povedie k vyššej miere zisku, ktorým sa
bude financovať ďalší rozvoj firmy. Z hľadiska tech. dovybavenie bude v nasledujúcom období prioritou presun tovaru k
zákazníkovi– plánuje sa modernizácia autoparku a nákup bal. zariadenia na ochranu výrobkov pred poškodením. Spol. má
skúsenosti s realizáciou projektov, zodpovedný za implementáciu je p. Roman Dobrovolný ktorý je zároveň aj konateľom.

Žiadateľ má v rámci podnikania zabezpečenú funkčnú administratívno–prevádzkovú štruktúru podnikania. Dlhoročné
skúsenosti s podnikaním prispeli k získaniu výrazného množstva skúseností, ktoré sú zúročené aj v predkladanom projekte.
Zodpovedným za administráciu výstupov projektu budú konateľ p. Roman Dobrovolný a ekonóm spoločnosti. Monitoring,
spracovávanie hlásení pre riadiaci orgán bude taktiež v réžii konateľa spoločnosti. Projekt vychádza zo strednodobej
koncepcie rozvoja spoločnosti, čo znamená že finančné zdroje sa budú vytvárať postupne a v rámci finančnej analýzy bolo
potrebné plánovať aj splácanie úrokov a istín za poskytnutý úver. Udržateľnosť projektu je zjavná aj z hľadiska návratnosti
investície – v 5 rokom od zavedenia. Z tohto hľadiska sa ďalšia výraznejšia investícia plánuje v horizonte roku 2010 a bude
ňou obmena dopravných vozidiel a nákup baliacej linky.
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Žiadateľ, Štefan Rehuš zahájil svoju činnosť v oblasti murárskych prác v roku 1992. V počiatočnej fáze realizoval svoju
činnosť ako SZČO výkonom prác v oblasti výstavby ako subdodávateľ. Po transformácii a posilnení ekonomiky sprevádzanej
výrazným dopytom sa v roku 2000 preorientoval na priame dodávky – začal realizovať kompletnú výstavbu rodinných domov
občianskej vybavenosti a priemyselných stavieb. V roku 2005 zakúpil objekty sídla, po rekonštrukcii tu zriadil sídlo firmy a
prevádzky, a zahájil výrobu betónových tvárnic. Zamestnáva 2 ľudí, spolupracuje s 20-timi subdod. (SZČO).Tržby sú tvorené
realizovaním stavieb a výrobou výrobkov z betónu.

Predmetom projektu je nákup zariadenia na výrobu bet. zmesí, mobil. vibračného lisu na výrobu bet. tvárnic a formy na
skruže. Betónové zmesi na stavby nakupoval, výrobou sa pridaná hodnota stane súčasťou príjmu podnikateľa. Bet. tvárnice
vyrábané novou technológiou sa budú taktiež umiestňovať na stavbách firmy a prebytok odpredávať. Realizáciou projektu
získa podnikateľ strategický náskok – posilní sa konkurencieschopnosť. Výsledkom bude nárast tržieb, dopadom nárast
pridanej hodnoty. V roku ukončenia projektu 2009 sa už ako dopad realizácie vytvoria 3 pracovné miesta. Ako pokračovanie
projektu sa plánuje zakúpenie prepravných a aplikačných zariadení – vozidiel (domiešavača a aplikátora PUTZMEISTER)

Spôsob realizácie projektu sklbuje v sebe dva aspekty a to zabezpečenie technológie pre potreby výroby a dodržanie
podmienok na poskytnutie NFP. Na úvod sa definovali požiadavky na technológiu, jej umiestnenie v techn. procese. Následne
sa realizovala OVS, podpísala zmluva s odklad. účinkom. V prípade získania spolufinancovania sa pristúpi k realizácii zmluvydodávke technológie. Po dodávke technológie dôjde k nainštalovaniu v prevádzke spoločnosti, personál prejde procesom
zaškolenia, technológia procesom skúšobnej prevádzky. Po tejto fáze dôjde k nábehu kontinuálneho výrobného procesu,
sledovaniu výkonnosti zariadenia, ako aj indikátorov postavených v rámci hodnotenia projektu. Realizáciu projektu riadi
podnikateľ – p. Štefan Rehuš v spolupráci s projektovou agentúrou a ext. ekonomickým poradcom.

Bez získania spolufinancovania nie je možné projekt realizovať. Financovanie z úverových zdrojov – úhrada istiny a úroku
úveru v plnej výške by obmedzila možnosti rozvoja f. Štefan Rehuš. Pri úvere na celú investíciu cca. 13,5 mil. SKK by v
prvom roku úroky z úveru tvorili 75 tis SKK mesačne. Pri plánovanej investícii spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov
však vznikne nárast objemu tržieb a pridanej hodnoty, čo umožní vytvoriť dostatok zdrojov na budúcu investíciu ale aj
stabilizáciu personálnej základne. Podnikateľ má skúsenosti s realizáciu projektov priamo z praxe – realizuje stavebné
investičné celky. Posledným investičným projektom bola kúpa sídla a prevádzkarne a spustenie výroby betónových tvárnic. V
aspekte trhu je po stavebných firmách dopyt, zhodnocujú investície a výrazne prispievajú k tvorbe HDP.

Žiadateľ má v rámci podnikania zabezpečenú funkčnú administratívno–prevádzkovú štruktúru podnikania. Dlhoročné
skúsenosti s podnikaním, prispeli k získaniu výrazného množstva skúseností, ktoré budú zúročené aj v predkladanom
projekte. Plánovanou činnosťou – výrobou betónových tvárnic a betónu sa materiál potrebný na realizáciu stavieb f. Štefan
Rehuš nebude nakupovať ale vyrábať, v ekonomickom aspekte pridaná hodnota pri tomto segmente ostane ako súčasť tržieb
podnikateľovi. Ďalším zdrojom rastu prid.hodnoty bude predaj vl .výrobkov. Počet zamestnancov realizáciou projektu stúpne.
Finančná náročnosť investície sa porovnala s potenciálnym ziskom a mierou rizika a konštatovalo sa , že aj pri znížení dopytu
ev. stagnácii trhu je udržateľnosť zaistená. Dôležitá je aj personálna politika, zisky sa premietnu do motivačného ohodnotenia
zamestnancov, čím sa stabilizuje aj tento faktor.
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Predchodcom spoločnosti STOMS, s.r.o. v podnikaní, ktorého kontinuita sa zachovala prostredníctvom spoločnosti až do
dnešných bol podnikateľský subjekt - fyzická osoba konateľa Štefana Madáka pod obchodným názvom „Stolárstvo Madák“.
Výroba bola zameraná na atypickú výrobu z masívneho dreva, ktorá z hľadiska stolárskej profesie vyžaduje najvyššiu úroveň
profesionálnej zdatnosti. Postupne sa výrobný sortiment rozšíril o výrobu typizovaných a atypických drevených obalov, najmä
paliet a prepravných obalov na stroje a zariadenia pre domácich a zahraničných odberateľov. V roku 2006 sa firma
transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom STOMS, s.r.o., ktorá pokračuje v zákazkovej výrobe
paliet, prepravných bední a výroba bola rozšírená o sústruženie dreva. Predmetom podnikania spoločnosti sú činnosti stolárstvo, maloobchod, veľkoobchod, špeditérstvo, prenájom strojov.

Základom projektu je obstaranie technológie: odsávacie zariadenie, olepovačka hrán, automatická skracovacia a
optimalizačná píla, rozmietacia píla, širokopásová brúska, formátovacia píla, kolíkovačka. Uvedená technológia podporuje
rozšírenie ponuky v oblasti stavebno-stolárskej výroby, ako výroba hranolov, dosiek, lát, frézovaných výrobkov a najmä
kompletných strešných systémov, po ktorých je vopred deklarovaný dopyt. Projekt so svojimi aktivitami zameranými na
rozšírenie ponuky a zvyšovanie produkčnej výkonnosti výrobného podniku prispeje k posilneniu hospodárstva regiónu.
Realizácia projektu podporí rast produktivity práce a ekonomickú výkonnosť, stimuluje a oživí regionálnu ekonomiku v okrese
Skalica ako i v Trnavskom samosprávnom kraji. Projekt bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obchodných a subkontrakčných
vzťahov firmy.

Fázy realizácie projektu: 1. Prípravná fáza: - prieskum trhu, stanovenie parametrov technológie – uskutočnené, vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotenie došlých ponúk a
výber dodávateľa technológie – uskutočnené, 2. Realizačná fáza: - podpis zmluvy s dodávateľom zariadenia – vyšpecifikujú
sa všetky podrobnosti kúpno-predajnej transakcie, - realizácia nákupu výrobného zariadenia - dodávka, montáž, inštalácia
zariadenia – podľa podmienok verejného obstarávania prepravu a montáž stroja musí zabezpečiť dodávateľská firma, zaškolenie personálu – pracovníci dodávateľa zabezpečia zaškolenie zodpovedných zamestnancov firmy, - skúšobná
prevádzka – testovanie zariadenia, nastavia sa parametre produkcie, - plná prevádzka – po odskúšaní novej technológie sa
spustí plánovaná prevádzka Zodpovedný: Štefan Madák – konateľ spoločnosti

Slovensko v posledných rokoch prežíva rozmach stavebného odvetvia. Vďaka tomu sa darí väčšinu produkcie stavív
umiestniť na rozvíjajúcom sa domácom trhu, dokonca v niektorých segmentoch ako stavebno-stolárska výroba súčasné
kapacity nepostačujú. Rozšírenie produkcie spoločnosti STOMS, s.r.o. v tomto segmente je tak opodstatnený aj tým, že
podobný trend by mal pokračovať aj najbližšie roky. Projekt prispeje k stabilizácii zamestnanosti regiónu, zachová pracovné
miesta a vytvorí 3 nové, čím podporí zamestnanosť. K stabilizácii a rastu zamestnanosti dôjde aj sprostredkovane, pretože
posilnenie výrobných aktivít spoločnosti STOMS, s.r.o. spôsobuje multiplikačný efekt vo forme vzniku nových odberateľskododávateľských vzťahov, nových objednávok na dodávku vstupov do výroby, pracovné príležitosti pre distribučné, špedičné a
marketingové firmy, ide teda o intenzifikáciu regionálnej ekonomiky.

Projekt ako celok je implementovateľný vo všeobecnej štruktúre aj pre iné podnikateľské subjekty. Je to treba chápať ako
celok ktorý vychádza z analýzy trhu a inovatívna zložka je tak široká aby posilnila strategický záber spoločnosti
predkladajúcej projekt. V rámci rozšírenia a modernizácie výroby sa prejavuje snaha implementovať najmodernejšie
technologické zariadenia, ktoré sa vyznačujú nízkou energetickou náročnosťou, minimálnou emisiou a prachu do ovzdušia a
nízkou mierou odpadovosti. Prínosom projektu z hľadiska samotnej firmy je nárast tržieb a pridanej hodnoty čo zabezpečí
zdroje pre ďalšie investície – sušičku dreva a baliaci stroj. Obstaraním tejto technológie sa plní snaha o minimalizáciu dopadu
výroby na okolité životné prostredie ako jedna z prioritných požiadaviek dlhodobej udržateľnosti priemyselných odvetví.
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Spoločnosť THERMO/SOLAR vyrába inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý predstavuje svetové prvenstvo v
tejto oblasti. Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 60 tisíc kolektorov ročne. Spoločnosť
permanentne investuje do výskumu a vývoja, do ekologizácie výroby a kladie prvoradý dôraz na kvalitu. Aj podľa analýzy
regiónu je potrebné, aby výrobné firmy viac investovali do inovatívnej výroby s vysokou pridanou hodnotou, v čom im bráni
nedostatok vlastných finančných zdrojov a vysoké náklady na inovácie. Týka sa to aj našej spoločnosti. Sektor výroby
solárnych panelov spĺňa požiadavku vysokej pridanej hodnoty, preto je veľmi dynamický a vo väčšej časti krajín EÚ
podporovaný štátom. SR zatiaľ nerealizuje plánovanú podporu obnoviteľných zdrojov energie. Tento hendikep v
konkurencieschopnosti potrebujeme vyrovnať pomocou NFP.

Výrobný sortiment sa rozšíri o kolektor s plochou 2,5 m2 s modernou konštrukciou a dizajnom, a doplní paletu v súčasnosti
vyrábaných vaňových kolektorov s plochou 2 m2. To pomôže uspokojiť rastúci dopyt po kolektoroch s plochou 2,5 m2. Pri
použití kolektorov s väčšou plochou je možné namontovať väčšie kolektorové polia s nižšími nákladmi. - Výroba kontinuálne
valcovaných hliníkových líšt výrazne zvýši produktivitu práce, zlepší pracovné podmienky a zvýši celkovú kapacitu výroby
odstránením jedného z jej najužších miest. Dosiahne sa zvýšenie tvarovej variability líšt, čo uľahčí realizáciu dokonalejších
konštrukčných riešení s cieľom zvýšiť výkon kolektorov a znížiť spotrebu materiálu. - Celkovo sa zvýši konkurenčná
schopnosť spoločnosti.

Projekt je rozvrhnutý do dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1 - zahŕňa obstaranie a inštaláciu lisovacích nástrojov pre
kolektorové vane s plochou 2,5 m2 a hĺbkou 70 a 90 mm Aktivita 2 - zahŕňa obstaranie a inštaláciu valcovacej linky na
výrobu profilovaných líšt pre slnečné kolektory Ďalšie aktivity zahŕňajú podporné činnosti ako: technickú podporu pri
inštalácii zariadení a ich napojenia na energetické siete, vypracovanie nových prevádzkových predpisov a ich implementácia
do systému kvality, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a informačných systémov. Realizáciu aktivít bude mať plne v
zodpovednosti žiadateľ – projekt bude viesť trojčlenný realizačný tím (p. Novák, p. Gottas a p. Ježo) a bude realizovaný v
spolupráci s dodávateľmi jednotlivých technológií, technickým úsekom (4 osoby) a vývojovými a údržbárskymi dielňami
spoločnosti (8 osôb).

Bez pridelenia NFP by projekt nebol realizovaný vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť technológií. Trvalo by niekoľko
rokov, kým by bola firma schopná investovať v takom objeme a tento fakt môže spôsobiť zníženie terajšieho podielu na trhu a
stratu konkurencieschopnosti, pretože v ostatných krajinách je toto rýchlo sa vyvíjajúce odvetvie dotované a podporované
jednotlivými krajinami a zdrojov EU. Projekt napĺňa stanovené priority dokumentu PHSR Banská Bystrica a to najmä
opatrenia podpory podnikateľských aktivít s vysokým podielom pridanej hodnoty a podpory využívania obnoviteľných zdrojov
energie, ktoré sú kľúčové v dynamickom rozvoji regiónu. Žiar nad Hronom má silnú históriu v priemyselnej výrobe a
dostatočnú kvalifikovanú pracovnú silu pre rozvoj výroby v tomto odvetví. Podľa analýzy regiónu by projekt zlepšil podiel
produkcie konkurencieschopnej kvality, čo zlepší postupne situáciu v regióne aj ekonomickú situáciu jeho obyvateľov.

Tento projekt je súčasťou Podnikateľského zámeru na roky 2010 až 2014, ktorý predpokladá cieľovú kapacitu výroby 200
kusov kolektorov za 1 zmenu a 150 tis. kolektorov za rok. Peňažné toky vo finančnom pláne vykazujú vo všetkých rokoch
podnikateľského zámeru kladnú hodnotu, čo demonštruje finančnú udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu sa zvýši
produktivita práce, čo sa prejaví na relatívnej úspore pracovných síl, pričom rozšírenie sortimentu a zníženie nákladov posilní
našu konkurencieschopnosť, čo by sa malo prejaviť na rýchlejšom raste výroby a tým aj absolútnom raste počtu pracovníkov.
Pri výrobe solárneho tepla dochádza vďaka technickému pokroku k trvalému znižovaniu cien. To zvyšuje konkurenčnú
schopnosť tohto odvetvia ako celku voči fosílnym palivám, ktorých ceny trvalo rastú.

Tovar a výrobky poskytuje firma najväčším spracovateľským subjektom dreva na Slovensku, Čechách, Maďarsku a
Rumunsku a investovaním do inovatívnych a vyspelých technológií si chce svoju pozíciu nielen udržať ale aj posilniť.
Naším cieľom je udržať si konkurenčnú výhodu zavedením efektívnej výroby pílových kotúčov ( zriadenie kompetnej linky bez
potreby kooperovať so subdodávateľmi ) a tak dosiahnuť vyššiu mieru zisku, ako umožňuje iba obchodná marža, ktorá
vplyvom narastajúcej konkurencie klesá. Zároveň príde k úspere dopravných nákladov na dovážané výrobky zo zahraničia.
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Miroslav Pilát - DREVOKOM

Zvýšenie konkurencieschopnostiMiroslav Pilát – DREVOKOM
nákupom inovatívnej technológie pre výrobu výrobkov z dreva
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SEC spol. s r.o.

Implementácia progresívnych technológií do tvorby a výroby
inovatívnych svietidiel

25110120187

GPU, s.r.o. Levoča

Zavádzanie modernej a ekologickej technológie do procesov
povrchových úprav kovov v spoločnosti GPU, s.r.o. Levoča

79 710,00

196 730,00

55 600,00

D1) Súčasná situácia v odvetví je charakterizovaná silnou konkurenciu na trhu, čo prináša nápor na tvorbu ceny a kvalitu
výrobkov. Zákazníci kladú stále vyššie požiadavky, požadujú materiály v nových dezénoch, vyššej kvalite, a v posledných
rokoch i polotovary s čo najvyšším stupňom opracovania, na čo je potrebné nadštandardné technologické vybavenie výrobcov
ktoré sú pre mnohých z nich nedostupné.Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti, rozšírenie
výrobných možností a produktov firmy, nákup nových technológií a zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie, vytvorenie nových
pracovných miest a zvýšenie produktivity práce na pracovníka. Predpokladaná technológia zníži prevádzkové fixné náklady,
čo znamená možnosť tvorby nižších cien výrobkov pre konečného spotrebiteľa a umožní vytvoriť nové pracovné miesto.
Realizovanie predkladaného projektu sa dosahuje maximálne naplnenie cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR, a to inovácia a rast
konkurencieschopnosť spoločnosti. D2) žiadateľ sa zaoberá spracovávaním a výrobou hotových dielov a polotovarov z dreva.
. Žiadateľ má skúsenosti s investičnými projektami, ako aj projektami financovanými zo štrukturálnych fondov EU. Pri
realizácii týchto projektov nedošlo žiadnym pochybeniam. Organizačné zabezpečenie bude realizované prostredníctvom
manažmentu firmy.

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo udržateľný rozvoj v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU v
oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP.
Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z Inštitucionálneho, Personálneho, Technologického a Finančného (viac v opise
projektu časť 6.) hľadiska. Nakúpením progresívnej technológie bude umožnené v dostatočnej miere pokrytie dopytu po
našich výrobkoch zo strany zmluvných odberateľov ako aj konečných spotrebiteľov. Vysoká kvalita obrábaného materiálu
zabezpečí rast dopytu po našich službách čo je spojené s rastom obchodnej marže a objemom výroby. Z priloženej finančnej
analýzy jasne vyplýva trvalá finančná udržateľnosť predkladaného projektu.
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Firma Miroslav Pilát – DREVOKOM sa nachádza v obci Remeniny, okres Vranov nad Topľou. Zaoberá sa stolárskou výrobou
exteriérových a interiérových prvkov ako nábytok, pergoly, krovy a pod. Firma je stabilným hráčom na trhu s bohatými
skúsenosťami v oblasti drevovýroby ale aj realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU. Firma sídli vo
vlastných priestoroch, disponuje dostatočným kvalifikovaným personálom a technickým vybavením. Narastajúce požaiadavky
zákazníkov a zmluvných partnerov spolu s rastúcou silou konkurencie nútia firmu neustále zvyšovať efektivitu práce a kvalitu
výrobkov. Terajšie materiálovo-techické vybavenie firmy nie je postačujúce na intenzívny progres v oblasti pokrytia dopytu po
kvalite a kvantite našich výrobkov.

Za pomoci najnovších technológií firma sa bude snažiť eliminovať konkurenčnú výhodu kvality, ktorú voči niektorým
výrobkom môžu v súčasnosti uplatniť jej konkurenti. Nákupom predpokladanej technológie bude umožnené dostatočné
zvýšenie kapacity výroby spojenej s maximalizáciou efektivity využívania ľudských a finančných zdrojov. Naši dlhodobí
zmluvní partneri budú mať uspokojené požiadavky pre zvyšovanie výkonu a zabezpečenia kvality ponúkaných výrobkov.
Maximálnym využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj.
Realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti, ktoré sú definované v prílohe č.1
Opis projektu.

Pre potreby realizácie projektového zámeru sú zabezpečené výrobné inovatívne technologické zariadenia a stroje, ktoré boli
vybraté na základe obchodnej verejnej súťaže.Predpokladaná doba realizácie je stanovená na 10 mesiacov, čo nám
zabezpečí dostatočnú časovú rezervu pre dovoz a inštalovanie technologickej linky, zaškolenie pracovníkov, skúšobnú a
nakoniec ostrú prevádzku technológie.Inovatívny výrobný proces, ktorý plánujeme zaviesť je založený na komplexnej a
systémovej inovácii výrobných uzlov. Zabezpečí nám to požadovanú flexibilitu výrobného procesu s vysokým nárokom na
rýchlosť a kvalitu vyhotovenia. Dôjde k systémovej inovácií výrobného procesu založeného na tradičnej technológii a
organizácii práce na výrobný proces, ktorý do ktorého sa bude môcť vstupovať z rôznych úrovní riadenia a ktorý sa bude
flexibilne prispôsobovať požiadavkám trhu bez zníženia jeho produktivity.

KaHR-111DM-0801

Firma SEC spol. s.r.o.patrí medzi popredných európskych dodávateľov svetelnej techniky.

Firma SEC spol. s.r.o svojím predloženým projektom

Navrhované strojné zariadenia sú najmodernejšie výrobky svojho druhu na svetovom trhu vybavené špičkovými
technológiami výpočtovej techniky s využitím informačno-komunikačných technológií.

V prostredí firmy SEC spol. s.r.o sa vykonáva dôležitý

Firma SEC spol. s.r.o. plánuje i po realizácii projektu
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Naša spoločnosť je radená medzi najvýznamnejšie spoločnosti galvanických povrchových úprav z pohľadu celého
Slovenska. Spoločnosť uspokojuje najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na vykonanie galvanických povlakov v oblasti
strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu. Zavedené technológie umožňujú povrchovo upravovať oceľové,
mosadzné, zinkozliatinové a hliníkové dielce. Dobré meno si udržiavajú nielen zodpovedným plnením dodávok, ale aj
sledovaním vývoja trhu, inovovaním výrobného sortimentu a rešpektovaním potrieb zákazníkov. Spoločnosť poskytuje
komplex služieb v oblasti galvanických povrchových úprav počínajúc predúpravou súčiastok brúsením a leštením až po
vykonanie úplného sortimentu úprav podľa presne určených požiadaviek zákazníka a v súlade s príslušnými technickými
normami. Tieto úpravy sa vykonávajú zinkovaním, niklovaním, chrómovaním, medením, cínovaním.

Spoločnosť má v nasledujúcich rokoch vytýčené viaceré ciele. Keďže dopyt po výrobkoch našej spoločnosti neustále rastie,
je nevyhnutné realizovať aj inováciu a modernizáciu technologických zariadení. Medzi hlavné ciele v súčasnosti patrí aj
zakúpenie zariadenia pre odmasťovanie kovových súčiastok, ktoré pracuje na princípe uzavretého cyklu. Tým naša
spoločnosť významným spôsobom zníži zaťaženie životného prostredia v dôsledku eliminácie unikajúcich pár. Taktiež zaistí
zníženie prevádzkových nákladov na odmasťovacie chemické látky, nakoľko sa nebudú vyparovať do prostredia, ale ostanú v
uzavretom cykle. Inštalovaná inovatívna technológia zaistí vysoký stupeň ekologizácie výroby s výrazne vyššou
bezpečnosťou práce a elimináciou nežiaducich environmentálnych dopadov v našej spoločnosti.

Pri nákupe inovatívnej technológie bola vyhlásená a zrealizovaná verejná obchodná súťaž v súlade s §281 až §288
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. na nákup technológie. Predmetom obstarávania je nákup technológie pre
odmasťovanie kovových súčiastok. Na základe zrealizovanej obchodnej verejnej súťaže a zhodnotení súťažných podkladov
bol vybratý ako dodávateľ spoločnosť MACTECH s.r.o so sídlom v Bratislave. Predmetom zmluvy je výroba a dodávka
odmasťovacieho stroja Firbimatic FD 202 V. Zhotoviteľ zabezpečí transport technológie, zmontovanie u objednávateľa na
mieste prevádzkovania, pripojenie na médiá (voda, elektrická energia, stlačený vzduch), uvedenie do prevádzky, skúšobnú
prevádzku, zaškolenie obsluhy a údržby. Počas procesu dodania budú v našej spoločnosti uskutočnené jednotlivé aktivity
smerujúce k zrýchleniu procesu spustenia odmasťovacej linky do prevádzky.

Predkladaný projekt je v súlade s PHSR mesta Levoča, kde realizáciou tohto projektu je možné dosiahnuť zvýšenie
konkurencieschopnosti hospodárstva mesta Levoča a následne zvýšenie kvality života jeho obyvateľov. V sekcii 2.C. PHaSR
Strategický plán hospodárskeho rozvoja mesta v časti Strategický plán rozvoja a podpory priemyslu je hlavným cieľom
vytvorenie priaznivého a partnerského podnikateľského prostredia v Levoči formou podpory existujúcich podnikateľských
subjektov Projekt je v súlade s ÚP PSK a ÚP mesta Levoča v oblasti: – orientácie mesta vo vzťahu k zachovaniu
environmentálnych hodnôt; – koncepcia technickej infraštruktúry vo vzťahu k rozvojovým plochám mesta. Zároveň je nami
predkladaný projekt v súlade s PHaSR PSK kde je radený ako jeden z hlavných cieľov celého programu zvýšenie
konkurencieschopnosti a výkonnosť PSK, bohatstva a kvality života jeho obyvateľov na úroveň minimálne 70% priemeru HDP
Slovenskej republiky. PhaSR – Program hospodárskeho a sociálne rozvoja; ÚP – územný plán; PSK – Prešovský
samosprávny kraj

Činnosť obnovy technologického vybavenia spoločnosti modernými strojmi a zariadeniami je nepretržitá a preto aj v
budúcnosti sa plánuje ďalšia obnova a dovybavenie strojnými technológiami, ktoré budú spĺňať aj tie najprísnejšie kritéria s
ohľadom na životné prostredie, poskytovanú kvalitu produktu a energetickú náročnosť. Neustále budeme pokračovať vo
vyhľadávaní novších technológií, ktoré budú našim zákazníkom poskytovať kvalitné produkty v požadovanom rozsahu a v
našom pohľade zvýšia flexibilitu našich výrobných kapacít. Na úspešnú realizáciu celého projektu a ďalšieho rozvoja
spoločnosti bude mať vplyv aj prijatie jednotnej európskej meny Euro Slovenskou republikou od 1. januára 2009. Táto
skutočnosť úplne odstráni straty vzniknuté vplyvom kurzových výkyvov pri obchodoch v rámci EÚ. Tiež výrazne zvyšuje
stabilitu meny a tým aj celého podnikateľského prostredia.

Úspešnou realizáciou projektu prispejeme k zachovávaniu tradície umeleckého kováčstva a zabezpečíme zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom: - rozšírenia a modernizácie strojového vybavenia, - rozšírenia výrobných
kapacít, - rozšírenia výrobného sortimentu a prenikania na nové trhy, - získania pozície lídra na súčasných trhoch, - zníženia
energetickej a prevádzkovej náročnosti výroby Obstaraním nových technológií vznikne potreba vytvorenia pracovných miest,
čo bude mať pozitívny dopad na zamestnanosť. Nová technológia prispeje k skvalitneniu pracovného prostredia. Nové stroje
predstavuje modernejšiu technológiu s menším počtom porúch, údržby a zníženie energetickej náročnosti. Znížením
prevádzkových nákladov ponúkneme kvalitnejšie výrobky za výhodné ceny. Skvalitnením súčasných produktov, rozšírením
výrobného sortimentu prispejeme k zvýšeniu tržieb a rastu pridanej hodnoty.

Vhodnosť realizovaného projektu vychádza z potreby obnovy zastaraného strojného parku firmy. Našim cieľom je hlavne
odstrániť slabé stránky definované v SWOT analýze. Medzi najvýznamnejšie slabé stránky patrí: - zastaranosť strojného
Realizácia projektu bude personálne zabezpečená vlastnými zamestnancami, ktorý už majú skúsenosti s podobnými
vybavenia, - obmedzená výrobná kapacita, - nedostatok vlastných finančných zdrojov na obnovu technológie, - technická
investičnými aktivitami. Na projekte sa bude podieľať vyškolený projektový tím, ktorý bude tvorený projektovým manažérom,
a fyzická náročnosť práce výrobných zamestnancov. Projekt má okrem prínosu pre samotný podnik a aj prínos na regionálnej
technickým manažérom a administratívno-finančným pracovníkom. Verejná obchodná súťaž bola zrealizovaná pred začatím
úrovni a to v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v opatrení 3.2:
projektu a vykonala ju externá osoba v zmysle § 281 - § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Podpora inovačných aktivít a technologických transferov s vyššou pridanou hodnotou v podnikoch. Projekt je zároveň v súlade
so Stratégiou trvalo urdržateľného rozvoja SR a návrhmi Inovačnej politiky SR na roky 2008-2010.

Z pohľadu technologickej udržateľnosti projektu predpokladáme bezporuchovú prevádzku, ktorá je garantovaná dodávateľom
a jeho servisom. Všetky technologické celky budú umiestnené vo vyhovujúcom prostredí. Administratívna udržateľnosť je
zabezpečená prostredníctvom určenia členov projektového tímu, ktorí sú dlhodobými zamestnancami spoločnosti. Lojálnosť
týchto pracovníkov bola viackrát preverená. Jeden člen projektového tímu je aj jej vlastníkom. Finančná udržateľnosť bude
garantovaná podrobným plánovaním a rozpočtovaním všetkých investičných aktivít. Realizáciou projektu sa predpokladá
zníženie vstupných nákladov, čo prinesie vlastné ekonomické úspory. Obstaraním novej technológie sa zníži zaťaženie na
životné prostredie, znížia sa energetické a prevádzkové náročnosti výroby, a tak prispeje k enviromentálnej udržateľnosti
projektu.

25110120188

Vladimír Lacko - UMAKOV

Inovatívne technológie pre kováčsku a zámočnícku dielňu, Vladimír
Lacko - UMAKOV

198 744,60
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Firma Vladimír Lacko - UMAKOV bola založená 24.3.1994 vo Fričovciach. Firma sa zaoberá jedným z najstarších výrobných
remesiel – umeleckým kováčstvom, kde pôsobí 15 rokov. Hlavný predmet činnosti je spracovanie rôznych druhov materiálov
(oceľ, antikor, farebné kovy, drevo, sklo) a ich kováčske a zámočnícke prevedenie v širokej škále produktov zákazkovým
spôsobom. Materiály sú nakupované od svetových dodávateľov. V súčasnosti zamestnáva 25 pracovníkov a vlastní 31
kovoobrábacích strojov. Využitie výrobných kapacít je na úrovni 100 %. Firma disponuje vlastnými výrobnými, obchodnými a
administratívnymi priestormi. V rámci Slovenska svoje realizuje aktivity vo vlastnej sieti pobočiek v Banskej Bystrici a
Bratislave, s cieľom dobudovať pobočky v každom okresnom meste. Svoje zastúpenie má aj na zahraničných trhoch v Českej
republike a Poľsku.

25110120190

NIKO spol. s r.o. Trebišov

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy NIKO s.r.o. Trebišov
pomocou nových technológií

121 178,95
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Pre konkurencieschopnosť chýba firme NIKO spol. s r.o. Trebišov nová technológia,

Realizáciou projektu sa v prvom rade zvýši konkurencieschopnosť firmy na trhu.

Projekt pozostáva zo štyroch aktivít:

Predkladaný projekt bude mať tento prínos pre firmu:

Finančný aspekt udržateľnosti:
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Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA so sídlom v Nových Zámkoch je významným producentom pekárenských výrobkov v
regióne Nových Zámkoch a okolia. Od svojho založenia v roku 1991 sme postupným rozvojom a rozširovaním svojej
produktovej rady dosiahli súčasný stav, keď naša výrobná mesačná kapacita pekárne je 262 000 ks chleba, 798 000 ks
pečiva, 197 000 ks sladkého pečiva a 9000 ks mrazených pekárenských výrobkov. Ďalším predmetom našej činnosti je
prevádzkovanie dvoch predajní s naším výrobným sortimentom a prevádzkovanie pizzérie. V súčasnosti zamestnávame 39
zamestnancov v pekárni, 8 v pizzérii a 3 v predajniach. Potrebu dodatočnej pracovnej sily v súčasnosti riešime pracovníkmi
na dohodu a brigádnikmi. Získali sme aj TUV certifikát ISO 9001 2000 pre výrobu pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Po realizácii projektu predpokladáme zvýšenie pridanej hodnoty o 9,72% a tržieb o 6,53%, ktorý bude spôsobený zvýšením
výrobnej kapacity a jej realizáciou na trhu. V súčasnosti dopyt po našich výrobkoch prevyšuje naše výrobné kapacity, čo je aj
najväčším impulzom na realizáciu tohto projektu. Po realizácii projektu predpokladáme aj zvýšenie kvality našich výrobkov, čo
bude mať priamy vplyv na zvýšenie našej konkurencieschopnosti. Zvýšenie našej produkcie bude mať pozitívny vplyv na
našich zamestnancov, ich istotu stabilného zamestnania, ich mzdového ohodnotenia a rozšírenia možností ponúkaného
príťažlivého sociálneho programu a tým zlepšenia ich sociálneho postavenia v spoločnosti. Prijatí zamestnanci a všetci
súčasní zamestnanci budú kontinuálne vzdelávaní prostredníctvom pravidelných školení. Naši dodávatelia budú profitovať so
zvýšenia objemu nášho nákupu materiálu a služieb.

Projekt sa začne realizovať v marci 2009, ihneď po podpisaný zmluvy o NFP, zakúpením jednotlivých technologií. Priebeh
inštalácie a montáže technológií bude prebiehať pod drobnohľadom majiteľky p. Kornélie Dimičovej a odborníkov
dodávateľaskej firmy. Kompexnú dodávku technológií a zariadení až po ich uvedenie do prevádzky plánujeme ukončiť v máji
2009 a následne podať záverečnú Žiadosť o platbu. Zároveň v máji 2009 zabezpečíme výberovým konaním obsadenie nami
vytvorených pracovných miest. Každý zamestnanec pracujúci prejde dôkladným preškolením a poučením.

d1) Pomoc bude dôležitá pre úspešnú realizáciu projektu najmä z dôvodu, že pokiaľ by nedošlo k realizácii projektu s
finančnou podporou, nebudeme z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať. Nerealizovaním projektu by sa
nezvýšila konkurencieschopnosť našej spoločnosti, taktiež by sa nezvýšila výrobná kapacita a nedokázali by sme využiť
zvýšený dopyt po našich výrobkoch, tým by boli horšie hospodárske výsledky, čo by sa priamo podieľalo na stagnácii miezd a
tým nezvyšovaniu životnej úrovne pracovníkov. Pokiaľ nebude projekt realizovaný, nedokážeme zvýšiť kvalitu našich
výrobkov a je riziko, že konkurencia bude úspešnejšia a získa väčší podiel na trhu, čo sa tiež prejaví v stagnácii firmy. d2)
Máme široký okruh svojich podnikateľských aktivít, pričom hlavným predmetom činnosti a nositeľom tržieb je výroba
pekárenský výrobkov. Menežment spoločnosti v osobe pani Kornélie Dimičovej má dlhoročné skúsenosti v pekárenskej
výrobe, ktorá má tiež skúsenosti s realizáciou veľkých investičných projektov. V rokoch 2006 až 2008 úspešne zrealizovala
výstavbu novej pekárne s nákladmi 24,5 mil. Sk, v ktorej bude umiestený predmet tohto projektu.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z finančnej analýzy, z ktorej je
zrejmé, že spoločnosť po realizácii projektu bude generovať dostatočné výnosy, ktoré budú postačovať na pokrytie
prevádzkových nákladov, finančných nákladov a tvorbu zisku. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a
kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie spoločnosti. Zamestnancov možno považovať za odborníkov s
dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe pekárenských výrobkov.
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Spoločnosť ZIN s.r.o. vznikla v roku 1992. Špecializuje sa na výrobu a predaj súčastí bleskozvodov a uzemňovania,
žiarového zinkovania kovov a atypických prvkov a pozinkovaných malých a stredných dielcov. Spoločnosť vlastní
technológie, ktoré nie sú schopné úplne spĺňať požiadavky náročného trhu, zabezpečiť konkurencieschopnosť z hľadiska
energetickej efektívnosti, kvality výrobkov, presnosti opracovania, odbúrania ľudského faktoru pri presnosti výroby a nových
trendov v ochrane životného prostredia. Slabé stránky: zastaranosť výroby z hľadiska materiálového vyhotovenia, vysoké
náklady na opravy a údržbu súčasnej technológie, vysoké energetické nároky, obmedzené množstvo vlastných finančných
zdrojov, nízka konkurencieschopnosť. Počet zamestnancov k 30.9.2008 je 55. Tržby z predaja tovarov a vlastných výrobkov
a služieb sú v roku 2007, 334 mil. Sk a pridaná hodnota 41 mil. Sk.

Plánované indikátory priamo vyplývajú z úspešnej realizácie aktivít. Zvýšenie tržieb z 369MIL. SK na 466,902 MIL SK a
zvýšenie pridanej hodnoty z 40,374 MIL. SK na 48,339 MIL SK v roku 2014, zvýšenie počtu zamestnancov o 5.
Zmodernizovaním technológie dôjde k zvýšeniu kvality s presnosťou opracovania výrobkov, ich inovácii v súlade s
celosvetovými trendmi, rozšíreniu výroby a zvýšeniu tržieb, s priamym dopadom na zvyšovanie zamestnanosti v regióne.
Snahou firmy je udržať súčasnú úroveň nákladov, čo pri ďalšom raste výroby zabezpečí rast disponibilného zisku, zníženie
energetickej náročnosti, eliminácia emisií a odpadu, ekologizáciu výroby. Možné riziká: málo kvalifikovaných uchádzačov o
zamestnanie; vysoké ceny vstupov; lacnejšie výrobky z vých. Európy a Ázie. Riešenie: vlastné doškoľovanie zamestnancov;
racionalizácia výroby; dôkladná kontrola výrobkov, kvalitný servis.

Realizácia projektu je plánovaná na obdobie 4 mesiacov, so začatím realizácie 03/2009 a ukončením 06/2009. Plán vyplýva
z podmienok stanovených v obchodnej verejnej súťaži uskutočnenej pred podaním žiadosti. Realizácia spočíva v
inovatívnosti technológie potrebnej na výrobu a predaj súčastí bleskozvodov a uzemňovania, žiarového zinkovania kovov a
atypických prvkov a pozinkovaných malých a stredných dielcov. Aktivita spočíva v kúpe ohýbačky profilov ZB54 H, odvíjačky
a rovnačky s podávacím zariadením k mechanickému lisu Stroj 1 a stroj 2, CNC riadený páliaci stroj, a zinkovacia vaňa
vrátane vykurovacieho a riadiaceho systému. Realizácii napomôže organizačná štruktúra a systém vertikálneho riadenia
spoločnosti : konatelia spoločnosti, generálny a výrobný manažér, THP pracovníci a výrobný robotníci. Školenie a
preskúšanie zabezpečí spoločnosť ZIN s.r.o.

Vzhľadom na technologický vývoj vo svete a existujúcou technológiou spoločnosti (obstaraná v roku 1996 so životnosťou 6
rokov) je nevyhnutná inovácia. V súčasnosti existuje riziko straty odberateľov vznikajúce odmietaním zákaziek s presnosťou
na 0,1 mm, z dôvodu, že existujúca technológia nemá zameranie na maximálnu presnosť výrobkov. Firma dosahuje kladný
hospodársky výsledok nie však v rozsahu na zabezpečenie investície z vlastných zdrojov. Snahou je udržať súčasnú úroveň
nákladov, zvýšiť konkurencieschopnosť a inovatívnosť výroby, eliminovať emisie a odpadové hospodárstvo. Ak by sa
projekt nerealizoval, súčasná výroba neumožní uspokojenie dopytu a udržanie terajšej pozície pokrytia 72% na domácom trhu
a zvýšenie exportu. Vhodnosť projektu pre región: modernizáciou výroby a rozšírením sortimentu výrobkov dôjde k zvýšeniu
odbytu a predpokladu vytvorenia nových pracovných miest v regióne ktorý vykazuje dostatok kvalifikovaných pracovných síl.
Žiadateľ má skúsenosti s implementáciou. V roku 2005 MH SR zastúpenej NARMSP schválilo žiadateľovi projekt
,,Modernizácia a inovácia výroby – vybudovanie pracoviska na výrobu ohýbaných kovových dielcov. Schválený NFP: 1 066
390,34 Sk.

Administratívna udržateľnosť: spoločnosť nepredpokladá realizáciu zmien v organizačnej štruktúre, za výrobu zodpovedá
konateľ spoločnosti Ing. Lesay, za marketing konateľ spoločnosti Mgr. Valent. Žiadateľ preukazuje schopnosti implementovať
a následne riešiť ďalšie investície. Finančná udržateľnosť: je zabezpečená stabilitou finančnou situáciou spoločnosti,
kladným hodnotením banky a dosahovaním pozitívneho hospodárskeho výsledku. Trvaloudržateľný rozvoj je podporený
energetickým znižovaním nákladov, pozitívnym environmentálnym dopadom, vytváraním pracovných príležitostí v regióne s
dostatočným pracovným a kvalifikovaným potenciálom. Súčasné vývojové trendy vo využívaní pozinkovaných výrobkov
napomáhajú udržateľnosti projektu.
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Keraming Trenčín s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1994, zamestnáva 7 zamestnancov, ktorí dokážu v dvojzmennej prevádzke
vyrobiť 3 tony stavebných polotovarov denne. Tieto stavebné polotovary sa používajú na stavbách, kde sa montujú podľa
potreby. Pre rozvoj podniku a zvýšenie konkurencieschopnosti a zároveň aj zamestnanosti je nevyhnutné, aby podnik rozšíril
a zmodernizoval svoje výrobné postupy a kapacity. Po realizácii sa okrem zvýšenia výrobnej kapacity o 100%, zvýšenia
kvalifikácie a odbornosti zamestnancov, zvýši zamestnanosť a konkurencieschopnosť podniku. Spoločnosť dlhodobo
dosahuje zisk a v rámci Súhrnného ukazovateľa hodnotenia dosahuje známku 1. Žiadateľ má uzatvorené dlhodobé
dodávateľsko-odberateľské zmluvy už aj na 80% novej produkcie. Spoločnosť má dostatok vlastných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu a jeho realizácia si nevyžaduje finančné náklady vo forme úveru.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude situácia pozitívne odrážať snahu podniku o zvýšenie zamestnanosti, zvýšenia
konkurencieschopnosti a modernizácie výrobných postupov tým, že podnik zamestná 14 zamestnancov, súčasným
zamestnancom zvýši kvalifikáciu školeniami a ďalším vzdelávaním a v konečnom dôsledku prinesie výrazné zvýšenie
výrobných kapacít. V rámci konkurencieschopnosti sa postavenie podniku v konkurenčnom prostredí zlepší skvalitnením a
rozšírením výroby. Výrobná kapacita vzrastie dvojnásobne a zamestnanosť sa zvýši o 2 ženy, 12 mužov, pričom celkový
počet zamestnancov dosiahne 21 osôb. Realizáciou projektu bude do roku 2014 cielene vytvorené pracovné miesto pre 1
Róma a jednu hendikepovanú osobu. Päť rokov po realizácii projektu sa očakáva nárast tržieb zo súčasných 5 758 tis. SK na
47 788 tis. SK čo predstavuje 8,2 % nárast a pridaná hodnota vzrastie na 5 421 SK.

Projekt „Zavádzanie inovatívnych technológií pri výrobe stavebných profilov“ bude realizovaný v plnej miere z vlastných
finančných prostriedkov s pomocou nenávratného finančného príspevku, vlastnými silami bez partnerov. Aktivity projektu
budú realizované postupne, podľa stanoveného harmonogramu, plynule a v krátkom čase tak, aby splnili hlavné zámery
projektu ako zvýšenie výrobných kapacít, zvýšenie zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Organizačne a technicky bude
zabezpečovať projekt žiadateľ nenávratného finančného príspevku, Keraming Trenčín s.r.o. vlastnými kapacitami.

Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z potreby zvýšiť konkurencieschopnosť, zamestnanosť a modernizovať výrobné
kapacity. Keraming Trenčín s.r.o., ktorý je vo svojej oblasti významným dodávateľom stavebných polotovarov realizáciou
projektu posilní svoje postavenie a konkurencieschopnosť v regióne s bohatou tradíciou stavebníctva najmä v období veľkého
rozvoja tohto odvetvia. Jeho umiestnenie z hľadiska polohy mu umožňuje vzhľadom na výborné dopravné spojenie dodávať
svoju produkciu v rámci celej republiky i okolitých štátov. Zavedenie inovatívnych a moderných technológií vo výrobnom
procese bude mať významný vplyv na znižovanie energetickej náročnosti a ochranu životného prostredia, významne prispeje i
k bezodpadovosti stavebných produktov priamo na stavbách, nakoľko ním vyrábaná produkcia bude realizovaná priamo „na
mieru“ podľa požiadaviek zákazníkov a potrieb konkrétnej stavby. Napriek tomu, že región disponuje dostatočne
kvalifikovanou pracovnou silou, vzhľadom na nezamestnanosť je dostatočný počet voľnej pracovnej sily. Stavebná výroba
umožní zamestnať aj ľudí s nižšou kvalifikáciou a tým napomôže ich uplatneniu sa na trhu pracovnej sily.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu je hlavným cieľom realizátora a celý projekt je tak aj postavený svojou koncepciou. Už
od začiatku realizácie projekt počíta s počtom 6 zamestnancov a ten sa plynule zvyšuje so zvyšovaním produkcie a v prípade
potreby i zavedením viaczmennej prevádzky. V konečnej fáze projektu bude spoločnosť zamestnávať 21 zamestnancov,
pričom realizácia projektu vyvolá vznik 14 nových pracovných miest. Celý projekt bude financovaný len z vlastných zdrojov
žiadateľa a NFP, nebude využitý úver a teda jeho maximálna efektivita a ziskovosť sa dosiahne v čo najkratšom možnom
čase. Návratnosť investície je očakávaná v roku 2013, t.j. po štyroch rokoch od roku ukončenia projektu. Veľkým prínosom na
zamestnanosť bude aj rýchla realizácia projektu, ktorý bude ukončený už 6 mesiacov po začatí realizácie a tým pozitívne
ovplyvní vývoj na pracovnom trhu.
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Situácia v regióne Miestom realizácie projekt je Banskobystrický kraj, mesto Kremnica. Hrubý domáci produkt nedosahuje
75% priemeru EÚ, čo ho radí medzi zaostávajúce regióny. Projekt je vhodný pre banskobystrický región vzhľadom na dobré
personálne (Spolupráca s Drevárskou fakultou TU vo Zvolene aj formou stáží študentov, drevárske učilište v Žarnovici a
učilište v Kremnici odbor – stolár poskytujú kvalifikovaných zamestnancov) a materiálové zázemie (dodávateľ, najväčší
výrobca veľkoplošných materiálov (DDT, MDF) na Slovensku- Bučina Zvolen) kraja. Situácia žiadateľa Spoločnosť sa
rozhodla rozšíriť a modernizovať svoju výrobnú základňu s cieľom zvýšiť objem produkcie a kvality výrobkov, skrátiť čas
výroby a zlepšiť životné prostredie na pracovisku a v jeho okolí. Na investíciu takéhoto rozsahu nemá však v súčasnosti dosť
vlastných zdrojov.

Nákup nových technológií prinesie zefektívnenie výroby, zvýšenie kvality finálneho výrobku, zvýšenie pridanej hodnoty a
produktivity práce a zníženie materiálových nákladov na výrobu, čo sa prejaví na zvýšení objemu produkcie a tržieb. Táto
skutočnosť sa odrazí na zvýšení počtu pracovníkov a prispeje k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju firmy. Nová technológia je
sofistikovanejšia, menej energeticky náročná a všetky použité technológie sú počítačovo riadené, z čoho vyplýva aj lepšia
optimalizácia t.j. väčšia výťažnosť vstupných materálov. Po ukončení realizácie projektu bude firma produkovať širší
sortiment kvalitnejších výrobkov s nižším množstvom prachových exhalátov a materiálových nákladov, skráti čas výroby a
prispeje k ochrane životného prostredia na pracovisku, lebo do ovzdušia sa rozptýli menej emisií. Daný projekt zároveň
prispeje k zvýšeniu celkovej technologicej úrovene regiónu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch aktivít: 1) Dodávka a montáž technológie 2) Skúšobná prevádzka Z
časového hľadiska budú aktivity na seba nadväzovať. Na realizáciu bol vytvorený tím z interných a externých zamestnancov,
ktorí sú svojou odbornosťou predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu pričom na strane žiadateľa je určený
projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za projekt po odbornej stránke. Za finančnú stránku je zodpovedný finančný
manažér. Po organizačnej stránke je vrcholová zodpovednosť za projekt zabezpečovaná samotnými majiteľmi. Počas
projektu sa zároveň bude klásť dôraz na publicitu a informovanosť v súlade s požiadavkami EU. Realizácia bude
zabezpečovaná dodávateľmi vybranými na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže a zmluvy s nimi sú súčasťou
prílohy 2 tejto Žiadosti. Organizačné zabezpečenie je plne v súlade s organizačným poriadkom.

Spoločnosť po zhodnotení svojho postavenia na trhu a potrieb zákazníkov dospela k rozhodnutiu o realizácii projektu. Na
investíciu takéhoto rozsahu nemá však v súčasnosti dosť vlastných zdrojov. S pomocou NFP je však schopná zabezpečiť
jeho spolufinancovanie. V opačnom prípade by musela dopĺňať existujúce výrobné zariadenia postupne, čo by znamenalo
oneskorenie splnenia stanovených cieľov o niekoľko rokov. Je reálny predpoklad, že za ten čas vzrastie konkurencia na trhu
natoľko, že spoločnosť stratí svoje postavenie na trhu i perspektívnych zákazníkov. Dlhoročné nedocenenie možností
racionálneho spracovania dreva viedlo k tomu, že vo forme vývozu surového dreva a neopracovaného reziva sa vyváža
takmer 40 % dreva z trhu v SR. Táto skutočnosť je z hľadiska ekonomiky nežiadúca a je potrebné zvyšovať podiel finalizácie
domácej suroviny. Žiadateľ už má existujúce skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Šlo o projekty realizované z
vlastných a bankových zdrojov (nákup strojov, výstavba vlastnej výrobnej haly spolu s administratívnymi priestormi). Tieto
projekty boli úspešne zvládnuté, pričom boli dodržané všetky naplánované termíny a bola dodržaná výška plánovaných
nákladov.

Projekt je dlhodobo udržateľný. Zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty
preto si pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje. Z rovnakých
dôvodov budú zabezpečené aj novovytvorené pracovné miesta. Z environmentálneho hľadiska predstavuje prevádzka
uzavretý cyklus s nulovým výstupom nebezpečných odpadových látok. V procese spracovania nevzniká temer žiadny odpad.
Výroba bude energeticky menej náročná čo zároveň prispeje k zníženiu spotreby energie priamo súvisiacou s výrobou pri
rovnakom objeme produkcie. Samotný vstupný materiál MDF doska je z hľadiska nižšieho obsahu formaldehydov oproti
drevotrieskovým polotovarom ekologickejšia. Rizikom pre udržateľnosť by mohli byť dve ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT
analýzy, ktorých riešenia sú popísané v opise projektu.

Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené bankovým úverom. Bankový úver sa bude splácať z
prostriedkov, ktoré budú plynúť hlavne z výroby elementárnych fasád, pretože predpokladáme veľký záujem o tento druh
výroby.
Diverzifikáciou našej výroby predpokladáme aj zvýšenie príjmov, keďže už teraz zaznamenávame dopyt po
elementárnych fasádach od našich zákazníkov, ktorý pre chýbajúcu technológiu nie sme schopní uspokojiť.
Ohrozenia a
slabé stránky firmy z vykonanej SWOT analýzy chceme eliminovať využívaním inovatívnej technológie, vďaka ktorej
dosiahneme zvýšenie efektivity práce.
Zavedenie tejto modernej a inovatívnej výroby budeme môcť odolávať rastúcej
konkurencii, ako aj ich cenovej stratégii. Výrobky pri výrobe, ktorých sa bude používať zakúpená technológia budú kvalitnejšie
a viac konkurencieschopné. Po skončení spolufinancovania, projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné
príjmy na to, aby spoločnosť pokryla prevádzkové náklady a bola schopná splácať úver, ktorý použila na kofinancovanie tohto
projektu. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov, výrobného procesu a technológie je predpoklad, že
spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich 10 rokov vyrábať súčasné, ale aj diverzifikované výrobky. Vedenie
spoločnosti bude sledovať jednotlivé indikátory, ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako ciele spoločnosti a
bude sa snažiť ich čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie bude podporené intenzívnejším monitorovaním výroby a odbytu zo strany
vedenia spoločnosti, ale aj motiváciou zamestnancov spoločnosti.

Technologická udržateľnosť Z pohľadu technologickej udržateľnosti projektu uvažujeme o bezporuchovej prevádzke, ktorá je
garantovaná dodávateľom a jeho servisným systémom. Všwtky technologické celky budú umiestnené vo vyhovujúcom
prostredí. V prípade rozšírenia technmológie sú zabezpečené všetky energetické siete a nehrozí žiadny výpadok.
Administratívna udžateľnosť Je zabezpečená prostredníctvom určenia členov projektového tímu, ktorí sú dlhodobými
zamestnancami našej sopoločnosti.Lojálnosť týchto pracovníkov bola viackrát preverná. Preto nepočítame s ich odchodom.
Navyše jeden člen proj.tímu je aj jej vlastníkom. Finančná udržateľnosť Bude garantovaná podrobným plánovaním a
rozpočtovaním všetkých investičných aktivít. Nakoľko v blízkej budúcnosti plánujeme investíciu do výstavby budov zakaždým
zvažujeme optimistický i pesimistický variant a podrobne sledujeme peňažné toky.
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PEKÁREŇ NELA

ZIN s.r.o.

Keraming Trenčín s.r.o.

Domina, s.r.o.

ALKON KOŠICE a.s.

KM-SYSTÉM, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom technológie
do pekárenskej výroby

Inovácia výroby v spoločnosti ZIN s.r.o.

Zavádzanie inovatívnych technológií pri výrobe stavebných profilov

Rozvoj konkurencieschopnosti spoločnosti Domina, s.r.o. nákupom
inovatívnych technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej
technológie na spracovanie kovových a plastových konštrukcií.

Zvyšovanie kvality a efektivity produkcie prostredníctvom inovácie
technológií v spoločnosti KM-SYSTÉM, s.r.o.

199 473,88

168 317,61

199 712,46

194 919,83

197 740,82

97 822,48
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Spoločnosť ALKON KOŠICE a. s., vznikla v roku 1992 ako Alkon s. r. o. v Košiciach. Zakladateľmi tejto spoločnosti boli Ing.
Peter Šebesta, HUMA LAB, CZECHOSLOVAKIA s. r. o. V roku 2003 sa spoločnosť pretransformovala na akciovú
spoločnosť,. Spoločnosť chce zavedením inovovanej a vyspelej technológie t.j. nákupom automatov na výrobu elementárnych
fasád, zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti. Súčasná výroba fasád moderných fasád nie je možná starou technológiou.
Výrobou pomocou novej technológie fasád by sme vedeli osloviť všetkých investorov, keďže tieto fasády sú novými typmi
opláštenia, ktoré urýchľujú výstavbu a zlepšujú postup prác pri výškových (nielen) budovách. Touto výrobou sa zaoberajú naši
dvaja najväčší konkurenti – Fenestra a ING Steel. Spoločnosť pôsobí v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti 15,9% za
rok 2007 a s mesačnou mzdou 18 822,- Sk za rok 2007. Firma má predpoklady na úspešnú realizáciu projektu, ktoré
vychádzajú z vypracovanej SWOT analýzy. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva, a s tým spojené aj dobré
meno na trhu. V posledných rokoch sa zaznamenáva rozvoj stavebníctva a to nám zabezpečuje finančnú stabilitu a potenciál
nášho rastu.

Zavedením inovatívnej technológie získa spoločnosť ALKON KOŠICE a. s. dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a
zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu. Predpokladaný vplyv na cieľové skupiny: Nezamestnaní: inovatívne postupy vo
výrobe môžu prilákať nových výrobcov do regiónu a pomôžu znížiť nezamestnanosť v regióne. Nové podniky: v súvislosti s
nákupom automatickej linky plánujeme spracovávať profily a prvky pre solárne a fotovoltaické kolektory, čím dáme možnosť
vzniku novým podnikom a zároveň ochrane životného prostredia prostredníctvom úspory energie. Firma: zavedením
technológie získame konkurenčnú výhodu voči ostatným firmám, čím si zabezpečíme lepšie postavenie na trhu a možnosť
ďalšieho rastu. Po realizácii projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s operačným programom KaHR:
• zvýšenie zamestnanosti • zvýšenie výrobnej kapacity • zvýšenie konkurencieschopnosti • nárast pridanej hodnoty •
zvýšenie efektivity práce Napriek detailnému plánovaniu projektového zámeru sú v každom projekte špecifiká a vznikajú
nepredvídateľné situácie, ktoré môžeme charakterizovať ako nekvantifikovateľné a nepredvídateľné projektové riziká.
Plánovaný časový harmonogram realizácie projektu má v sebe zahrnutú časovú rezervu, aby bolo možné vzniknuté situácie
riešiť premyslene. Aktivity súvisiace s nepredvídateľnými rizikami: • návrhy modelových situácií pre vzniknuté
nepredvídateľné riziká • zabezpečenie rýchlej komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti Spoločnosť po
realizácii projektu predpokladá, že využívaním novej technológie sa zvýšia tržby spoločnosti o 8 %, zvýši sa pridaná hodnota
o 54 %, z dôvodu zvýšenia predpokladaného odbytu dôjde k vytvoreniu minimálne 2 nových pracovných miest.

Realizácia projektu je rozdelená do 3 etáp: 1. Aktivita 1:Dodávka a inštalácia automatov • za peňažné prostriedky získané z
fondov EÚ od nemeckého dodávateľa 2. Aktivita 2: Zaškolenie pracovníkov: • zaškolenie sa bude realizovať v Nemecku u
dodávateľa automatu • zaškolení budú 3 pracovníci, z toho 2 na výrobu a 1 na programovanie Podporné aktivity projektu:
riadenie a publicita Realizácia aktivít bude trvať 6 mesiacov. Prvá aj druhá aktivita bude vykonaná formou dodávky externým
dodávateľom. Organizačné zabezpečenie projektu zo strany žiadateľa Projekt je zabezpečený z organizačnej ako aj z
manažérskej stránky. Na projekte sa bude podieľať člen predstavenstva, technický manažér , projektový účtovník po celú
dobu realizácie projektu. Člen predstavenstva – Ing. Peter Šebesta - hlavný projektový manažér Technický riaditeľ a
manažér kvality– Ing. Imrich Ivanisko Projektový účtovník : Zuzana Šebestová (žiadosť o platbu, kontrola fakturácie)

Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci
Vysoké investície v predchádzajúcom roku nám neumožňujú vyfinancovať celú
investíciu z vlastných zdrojov, keďže zakúpenie automatov kladie vysoké nároky na vlastné finančné zdroje.
Takéto
finančné zaťaženie by sa muselo prejaviť aj na raste cien našich výrobkov, čo by malo za následok zníženie dopytu po našich
výrobkoch a skomplikovanie konkurencieschopnosti našej spoločnosti.
Pociťujeme zvýšený záujem o elementárne
fasády, ktoré z dôvodu chýbajúcej technológie nemôžeme uspokojiť, a to nám bráni v rozvoji nášho podniku. Pomoc so
štrukturálnych fondov bude mať významný dopad na podnikanie: •
nárast konkurencieschopnosti na trhu •
rast
zamestnanosti •
zvýšenie pridanej hodnoty •
zlepšenie postavenia na trhu získaním nových odberateľov •
uvoľnenie finančných zdrojov na rozvoj podnikania
Ciele projektu napĺňajú ciele Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia. Realizácia projektu je nevyhnutná na plnenie daných
cieľov: •
zvýšenie produktivity práce •
zvýšenie tržieb a tým aj pridanej hodnoty •
zvýšenie zamestnanosti v
regióne •
zlepšenie konkurencieschopnosti a postavenia na trhu •
získanie nových strategických odberateľov •
zabezpečenie ďalšieho rozvoja firmy Identifikácia potrieb cieľových skupín: Žiadateľ: zvýšenie konkurencieschopnosti,
zlepšenie postavenia firmy na trhu, zvýšenie produktivity práce a objemu výroby, zvýšenie tržieb. Zákazníci (odberatelia):
uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov, ktoré momentálne nie sme schopní uspokojiť, rýchlejšie dodanie stavby, keďže
elementárne fasády urýchľujú výstavbu. Dodávatelia: zvýšenie našej produkcie, bude mať za následok zvýšenie potreby
materiálu a tým zvýšenie ich obratu. Zamestnanci: zvýšenie ich kvalifikácie a tým spojená aj väčšia atraktivita zamestnanca
na pracovnom trhu, pri zvýšení obratu firmy aj zvýšenie ich miezd, čo zlepší ich finančnú situáciu. Skúsenosti s realizáciou
projektov:
Na slovenskom trhu podnikáme už vyše 16 rokov, za ktorých sme vybudovali firmu s dobrým menom na trhu a
na ktorú sa obracajú investori s prosbou o výstavbu ich objektu. Náš predmet podnikania sa za tie roky rozšíril, ale
orientujeme sa hlavne na výrobu a montáž hliníkových a plastových výrobkov a v súvislosti s realizáciou projektu.
Počas
podnikania sme nežiadali o NFP príspevok zo štrukturálnych fondov, ale úspešne sme realizovali viaceré významné naše
projekty: • zriadenie a vyprojektovanie novej linky na výrobu hliníkových okien v roku 2004 • zriadenie a vyprojektovanie
novej linky na výrobu plastových okien v roku 2007 • spustenie výroby spracovania metalických obkladov • rekonštrukcia
administratívnych priestorov Súčasná situácia v regióne
Pôsobíme v Košickom samosprávnom kraji, kde je vysoká miera
nezamestnanosti – plánujeme prijať 2 nových pracovníkov. Zároveň pôsobíme v regióne s vysokou dynamickosťou rozvoja a
výstavby nových administratívnych, obytných, rekreačných a logistických budov.
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Hlavnou činnosťou spoločnosti KM-SYSTÉM, s.r.o. sú konštrukčné, výrobné a obchodné aktivity spojené s technológiou
spracovávania plastov vstrekovaním. Od roku 2002 zastupujeme firmu MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD v strednej
Európe pre predaj vstrekovacích strojov. Predmetom projektu je oblasť kovovýroby – prevádzka NÁSTROJÁREŇ (výroba a
servis foriem pre vstrekovacie stroje, ostatná kovoobrábacia činnosť). Technické vybavenie Nástrojárne, osobitne stroje na
spracovanie a obrobenie kovov je nepostačujúce vzhľadom na rastúce nároky odberateľov. Z tohto dôvodu je nevyhnutná
modernizácia a zavádzanie automatizovaných CNC strojov. V roku 2007 bol ukončený vývoj stoličky pre zdravé dlhodobé
sedenie s názvom Ásana a po absolvovaní výstavy Mobitex v Brne, marec 2007, bol zahájený jej predaj. Aktuálne prebieha
modifikácia jej tvarov a foriem, ktorá sa opäť vykonáv v Nástrojárni.

Zavedenie moderných a inovatívnych technológií (v niektorých prípadoch plne automatiz.) do výroby sa odzrkadlí najmä na: náraste tržieb v produktovom segmente – nástroje a formy - zvýšení obratu spoločnosti za produktový segment – nástroje a
formy - náraste počtu pracovných miest v nástrojárni - rastúcej spokojnosti odberateľov - upevňujúcom sa postavení na
domácom i na zahraničných trhoch Kvalitnejšou a rýchlejšou výrobou foriem a nástrojov sa staneme výrazne zaujímavejšími
pre odberateľov z oblasti plastovej výroby. Okrem vstrekovacieho stroja dokážeme totiž ponúknuť aj kvalitnú formu a plný
servis. Staneme sa tak kompletným dodávateľom výrobcu, samozrejme okrem surovinových vstupov. Úspešná realizácia
projektu bude príkladom pre ostatné spoločnosti v okolí - počiatočný impulz, aby firmy začali intenzívnejšie využívať
príležitosti na vlastný rozvoj a stali sa tak konkurencieschopnejšími.

Technické zabezpečenie projektu predstavuje realizáciu hlavných ako i podporných projektových aktivít. Prvotnou podpornou
aktivitou okrem predloženia projektového spisu bol realizácia OVS, ktorá bola vykonaná v súlade s Obchodným zákonníkom
č. 513/91 Zb. §281 až §288. Kritériom pre výber dodávateľa bola najnižšia cena, pričom nevyhnutnou podmienkou bolo
splnenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Na jej základe sme podpísali zmluvy (s odkladom plnenia) s
budúcimi dodávateľmi na: - CNC fréza vysokorýchlostná, - Brúska na plocho, - Pásová píla, - Zváračka impulzná.
Hlavnými aktivitami bude proces obstarania jednotlivých tech. celkov, za ktorý bude zodpovedný projektový tím v zložení
troch zástupcov našej spoločnosti. Projektový tím bude realizovať všetky hlavné i podporné aktivity v súlade s usmernenia z
RO resp. SO/RO. Po ukončení projektu zabezpečíme monitoring indikátorov.

Finančná podpora realizovaná prostredníctvom predkladaného projektu je smerovaná na východné Slovensko - do oblasti s
menej rozvinutým podnikateľským sektorom. Pre nás predstavuje realizácia tohto projektu spôsob, ako skvalitniť
technologickú základňu Nástrojárne a vytvoriť dostatočné predpoklady na uspokojovanie komplexných potrieb výrobcov v
priemysle plastov. Realizácia projektu tak pre nás znamená: - odstránenie slabých stránok v SWOT analýze - zastaranosť
strojného vybavenia - nedostatočná technológia - obmedzená výrobná kapacita - nedostatok vlastných finančných zdrojov
na zrýchlenú obnovu strojného parku - rozšírenie portfólia produktov a služieb o: - návrh, konštrukcia a následne skúšanie
náročnejších foriem - servis pre náročnejšie formy - opravy a drobné modifikácie náročnejších foriem pre vstrekovacie stroje
Okrem prínosu pre našu spoločnosť sme pre predkladaný projekt identifikovali regionálny prínos – vychádzame zo súladu s
PHSR mesta Prešov (oblasť: Ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť) a PHSR PSK (téma: Zvýšiť konkurencieschopnosť
podnikateľskej základne v Prešovskom kraji). Projekt je zároveň v súlade so Stratégiou TUR SR a návrhmi Inovačnej politiky
SR na roky 2008-2010.
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AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.

EKOMETAL

SL SLOVAKIA, a.s.

Stylos – interier s. r. o.

A.G.E.S. s.r.o. Olcnava

LOMAN s.r.o.

PRP, s. r. o.

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.

ELEKTROPLAST, v. d. Prešov

LPH a.s.

Technické zhodnotenie a modernizácia autoservisu

Modernizácia a inovácia technológií ako ďalší krok k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o.

Modernizácia a zvýšenie kvality výroby obstaraním inovatívnych
technológií v spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s.

Inovácia výroby štýlového interiérového nábytku

Modernizácia technologického parku spoločnosti A.G.E.S. s.r.o.
Olcnava

LOMAN – moderné CNC technológie

Zavedenie moderných technologických celkov do píliarskej výroby v
spoločnosti PRP, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom
nákupu inovatívnej technológie

Inovácia technologického zariadenia vstrekovne plastov Gregorovce

Energeticky vysoko úsporné pracoviská pre spracovanie
termoplastov

50 683,86

69 051,65

135 082,00

116 439,74

99 500,00

115 672,80

104 170,00

132 977,53

140 796,17

199 500,00

Realizácia projektu začne záväznou objednávkou požadovaných technológií u dodávateľov . Dodávatelia sa zaväzujú dodať
technológie od objednávky do 2 mesiacov. Po dodaní technológie sa začne montáž, ktorá bude trvať 3 týždňov, následne sa
začne skúšobná prevádzka a zaškolenie zamestnanca. Skúšobná prevádzka a a nastavenie technológie bude trvať 1 týždeň,
počas tejto doby budú otestované všetky technológie a stroje, či sú funkčné. Montáž a školenie zabezpečí dodávateľ. Po
nastavaní všetkých technológií a dokončení školenie sa spustí celá technológia do prevádzky.

Žiadateľ podniká v oblasti predaja a servisu automobilov 15 rokov . Za to obdobie získal stabilné postavenie na trhu a stále
narastajúcu klientelu. Realizácia takej investície do technológie by značne finančne zaťažila žiadateľa a bez pomoci zo
štrukturálnych fondov by realizáciu takejto investície musel odložiť, čo by mohlo mať negatívny vplyv na vývoj firmy. Pomoc
zo štrukturálnych fondov by značne zvýšil konkurencieschopnosť žiadateľa, zvýšili by sa tržby aj pridaná hodnota zo servisnej
činnosti a znížila by sa vysoká miera nezamestnanosti v regióne. Košický kraj má dostatok voľných kvalifikovaných
pracovníkov vďaka histórii regiónu. Realizáciu projektu bude zo strany žiadateľa zastrešovať Ing. Vladimír Balco a Ing.Karol
Takáč, CSc. ktorí už majú dlhoročné skúsenosti z minulosti realizovaním podobných projektov. V roku 2005 zrealizovali
rekonštrukciu a prístavbu obchodných a servisných priestorov, čiastočne modernizovali technologické vybavenie „ zvýšenie
počtu zdvihákov, rekonštrukcia striekacieho boxu s úpravou na vodou riediteľné farby“ spolu v objeme 35 mil. SKK z
vlastných a z úverových zdrojov. Žiadateľ sa rozhodol o takúto investíciu hlavne z dôvodu stálej obnovy autoparku v
regióne a požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerov, ktorí stále si žiadajú komplexnejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie
služby v oblasti servisu automobilov. Také služby žiadateľ môže poskytnúť len v prípade, ak vlastní také technológie, stroje a
náradie, pomocou ktorých vie dokonale uspokojiť potreby všetkých zákazníkov. Zákazník ktorý je spokojný s poskytnutou
službou je najlepšou reklamou pre žiadateľa, vďaka čomu môže získať nových zákazníkov a obchodných partnerov a
zabezpečiť ďalší rozvoj spoločnosti.
Žiadateľ od roku 1993 vykonáva činnosť so zameraním na predaj a servis
automobilov. Doteraz nepožadoval NFP príspevok zo štrukturálnych fondov. Za rok 1998 v rámci rozvoja získal maximálne
ocenenie zo strany Toyoty a to 1. miesto v predaji automobilov ako aj 1. miesto za servisnú činnosť v Slovenskej republike.
Koncom roka 2003 získal certifikát v systéme manažérstva kvality riadenia podľa ISO 9001:2000

Ukončením financovania projektu zo zdrojov štrukturálnych fondov resp. štátnej pomoci žiadateľ bude ponúkať kvalitnejšie,
rýchlejšie a komplexnejšie služby zákazníkom na jednom mieste bez subdodávok. Zrýchlia sa tak opravy havarovaných
vozidiel, spresní sa diagnostika, zvýši sa počet opravených automobilov za časovú jednotku, čím porastú tržby a narastie
pridaná hodnota. Predaj osobných automobilov značky Toyota sa z roka na rok zvyšuje, tým pádom aj dopyt o servisné
služby narastá. Realizáciou projektu zo štrukturálnych fondov budú servisné služby využívať nielen majitelia značky Toyota,
ale aj majitelia iných značiek osobných automobilov ( Mercedes, BMV, VW a iné ). Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti v tejto
oblasti. Dôkladne pozná trh, konkurenciu, disponuje kvalifikovanou pracovnou silou a v minulosti už realizoval veľké projekty,
preto je sám garantom na udržateľnosť výsledkov projektu. Žiadateľ plánuje za predpokladu, že projekt sa zrealizuje
medziročný nárast tržieb z roku 2008 na 2009 o 10%. Ohrozenia, ktorým projekt samotný neadresuje /nepredvídané okolnosti
ako krádež, prírodná katastrofa a pod./ bude firma čeliť poistením majetku a prípadných strát uzatvoreným so spoločnosťou
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

Nákup a zavedenie nových technológií do výrobného procesu umožní rozšíriť existujúcu výrobu a zvýšiť jej kvalitatívnu
úroveň. Väčší objem produkcie, spojený s urýchlením procesu výroby predstavuje možnosť preniknutia na nové trhy.
Spokojnosť odberateľov by následne mala viesť k zvýšenému dopytu po výsledkoch výrobnej činnosti. Nové technológie
kladú vyššie požiadavky na odbornú kvalifikáciu a manipuláciu, z čoho vyplýva vo zvýšenej miere potreba ďalšieho
vzdelávania a doškoľovania zamestnancov. Súčasne realizáciou projektu a jej vplyvom očakávame vytvorenie 4 nových
pracovných miest v období rokov n+5, nárast tržieb spoločnosti o 3,8 mil. Sk ako i zvýšenie pridanej hodnoty o viac ako 2 mil.
Sk. Realizáciou projektu podporíme rozvoj zaostalého regiónu s výraznou mierou nezamestnaných a podporíme i zavádzanie
nových inovatívnych technológií do výrobného procesu.

Technické zabezpečenie projektu predstavuje obstaranie nových zariadení na zvýšenie kvality a množstva produkcie. Výber
dodávateľov prebehol prostredníctvom OVS (Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., § 281 – 288), predmetom ktorej boli: vertikálne obrábacie centrum - pásová píla - 3D meradlo - elektrická popúšťacia pec Súčasťou dodávky je: - kúpa tovaru doprava - montáž - sprevádzkovanie - zaškolenie pracovníkov obsluhy Kritérium výberu víťaznej ponuky - najnižšia cena,
pri splnení všetkých podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Riadením projektu je poverený konateľ spoločnosti,
ktorý je priamo zodpovedný za dosiahnutie cieľov projektu ako i splnenie všetkých zmluvných záväzkov voči poskytovateľovi
podpory. Nakoľko spoločnosť každoročne realizuje investície do nových technológií, realizácia uvedeného projektu
predstavuje iba využitie doterajších skúseností pri manažovaní spoločnosti.

Regionálny prínos: Projekt sa realizuje v meste Tisovec, okres Rimavská Sobota, ktorý patrí medzi okresy s najvyššou
mierou nezamestnaných s výrazným podielom rómskej komunity. Realizácia projektu podporí vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, vplyvom projektu vytvoríme 4 nové pracovné miesta a podporíme tak zlepšovanie situácie v regióne. Súčasne
rastom výroby sa vytvára priestor i pre rast ostatných našich dodávateľov, čo sa pozitívne prejaví v sekundárnych vplyvoch
realizácie projektu. Prínos pre žiadateľa: Investície do inovačných technológií sú v súčasnosti nevyhnutné pre
zabezpečenie kontinuálneho rozvoja spoločnosti, nakoľko požiadavky zákazníkov sa neustále zvyšujú. Snaha o udržanie
konkurencieschopnosti spoločnosti a snaha o uspokojovanie potrieb klientov je podnetom pre neustály rozvoj spoločnosti a
základom pre schopnosť pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu. Schválenie nenávratného finančného príspevku
tak predstavuje pre nás rozhodujúci krok, ktorý nám umožní nakúpiť potrebné technológie a zároveň urýchliť rozvoj
spoločnosti. Projekt je v súlade s regionálnymi i národnými strategickými dokumentmi pre rozvoj hospodárstva.

Firma EKOMETAL, spol. s r.o. je spoločnosťou s konkrétnou víziou, ktorá je postupne napĺňaná. Doterajší vývoj spoločnosti
poukazuje na reálnosť vytýčených cieľov. Predložený projekt predstavuje spôsob, akým je možné dosiahnuť vybudovanie
strojárenskej firmy so špičkovým technickým a technologickým vybavením, v súlade so zameraním na: - kooperačná výrobu
strojných dielcov - servis CNC strojov a zariadení - vývoj a výrobu vlastných výrobkov Prevádzková udržateľnosť - projekt
sa orientuje na rozšírenie technológií v strojárenskej výrobe, ktorá je predmetom podnikania spoločnosti. Predstavuje tak
kontinuálny rozvoj so stabilizovanými riadiacimi ako i výkonnými štruktúrami. Finančná udržateľnosť: projekt predstavuje
ziskovú investíciu. Jej realizáciou sa finančná situácia spoločnosti posilní, o čom svedčí i finančná analýza projektu a rast
výkonových ukazovateľov spoločnosti.
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Spoločnosť SL SLOVAKIA, a.s. pôsobí v konkurenčne náročnej oblasti špecifickej strojárskej výroby, čo znamená, že pre
zvýšenie konkurencieschopnosti je nevyhnutné zahájiť investovanie do rozvoja technológií a postupne nahrádzať zastarené inovatívnymi technológiami. Zváranie prebieha v súčasnosti v spoločnosti ručnou – manuálnou prácou, bez automatizácie a
predstavuje dlhý čas zvárania a náročnú manipuláciu so zvarencami. Kvalita produktov je tak do značnej miery ovplyvňovaná
ľudským faktorom. Ohýbanie rúr prebieha na poloautomate, čím vznikajú veľké nepresnosti a následná potreba ručného
dolaďovania ohybov do priemeru 32 mm. Zároveň je nutná kooperačná výroba pri ohýbaní rúr väčších priemerov. Tieto
negatívne faktory výroby v konečnom dôsledku ovplyvňujú kvalitu hydraulických rúk ako aj ďalších produktov spoločnosti.
Spoločnosť SL SLOVAKIA, a.s. nemôže pri doteraz používaných technológiách rozšíriť sortiment produktov a dosiahnuť
zvýšenie jej konkurencieschopnosti na domácom a zahraničnom trhu.

Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu prispeje k ochrane životného prostredia cez zníženie spotreby
energie o 1 339 GJ v roku 2014. Očakávaný rast objemu produkcie v priemere o 15% ročne spolu s inovatívnymi produktmi a
rastom pridanej hodnoty v priemere o 14% ročne zabezpečí rast tržieb spoločnosti SL SLOVAKIA, a.s. (v priemere o 14%
ročne), ktorý následne odštartuje realizáciu investícií do ďalších inovatívnych technológií a modernizovania výroby. V rámci
projektu bude vytvorených 6 pracovných miest, s tendenciou ďalšieho rastu realizáciou obdobných projektov v budúcnosti
zameraných na inovatívne technológie. CNC ohýbačka rúr umožní ohýbanie rúr do priemeru 63 mm a odbúranie závislosti
na kooperačných partneroch. Ručné zváranie na zváračke bude nahradené Dvojstanicovým robotizovaným zváracím
pracoviskom, čím sa zabezpečí odstránenie časových prestojov z dôvodu vykonávaných opráv nepodarkov, spôsobených
ľudským faktorom. Zavedením inovatívnych technológií bude spoločnosť schopná vyrábať 5 nových produktov.

Projektový manažér, Ing. Ivan Šulko zabezpečuje realizáciu projektu po organizačnej stránke, zvoláva a vedie stretnutia
projektového tímu a zodpovedá za dodávku technológií a prác. Administrátor projektu, Ing. Aurélius Rozina zhromažďuje a
spracováva podklady, potrebné k vypracovaniu projektu a v priebehu jeho realizácie, ako aj po ukončení projektu podklady
pre monitorovacie správy. Technický manažér projektu Ing. Štefan Rejdovian zabezpečí zaradenie technológií do
výrobného procesu, prevedie skúšobnú prevádzku a ich testovanie. Ing. Alexander Cichý (člen projektového tímu) bude
zabezpečovať podklady marketingových informácií nevyhnutných pre účely vypracovania žiadosti o NFP. Za ekonomickú
stránku zodpovedá kontrolórka finančných ukazovateľov projektu Monika Pauerová, ktorá zabezpečí dodržiavanie a kontrolu
finančných ukazovateľov, prípravu finančných podkladov a fakturácie pre žiadosti o platby. Celkovo budú realizované 2
aktivity v priebehu 6 mesiacov, ktoré zahŕňajú dodávku a montáž jednotlivých technológií

Spoločnosť SL SLOVAKIA, a.s. vznikla dňa 29.07.2005. V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje výrobu a predaj už
osvedčeného výrobného sortimentu produktov obchodnej značky ESSEL - mechanizácií pre lesné hospodárstvo,
hydraulických rúk použiteľných pre všetky priemyselné odvetvia a odťahových plošín. Taktiež je spoločnosťou poskytované
široké spektrum služieb pre spokojnosť jej zákazníkov. Spoločnosť je riadená odborníkmi z oblasti výroby, obchodu, financií a
ekonomiky, ktorí majú niekoľkonásobné skúsenosti s riadením a implementáciou rôznych projektov. Predkladaným projektom
sa spoločnosť snaží o udržanie stálych zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu produktov rastú a získanie nových
zákazníkov prostredníctvom 5 inovatívnych produktov. Na projekt budú nadväzovať ďalšie aktivity vedúce k postupnému
modernizovaniu zastaraného strojového parku spoločnosti. Obstaraním nových technológii a modernizáciou výrobného
procesu sa vytvoria podmienky pre spoluprácu so Strednou odbornou školou v Slovenskej Ľupči a po absolvovaní odbornej
praxe vo výrobe a ukončení štúdia, možnosti získania zamestnania absolventov v spoločnosti. Získanie NFP je pre
spoločnosť zásadné. Bez získania NFP by bola návratnosť investícií do technológií dvojnásobne vyššia. V silnom
konkurenčnom prostredí predstavuje 50% skrátenie návratnosti investície získanie významnej konkurenčnej výhody.

Spoločnosť prijala environmentálnu politiku, v rámci ktorej sa snaží o integráciu oblasti ochrany životného prostredia do svojej
podnikateľskej činnosti. SL SLOVAKIA, a.s. sa zaväzuje periodicky kontrolovať a analyzovať cieľové hodnoty (najmä
spotrebu energií) s ich následným priebežným zlepšovaním. V priebehu 5 rokov bude vytvorených 6 pracovných miest a pri
zohľadnení rastu objemu produkcie, prieniku na nové trhy a produkcie inovatívnych produktov s vysokou kvalitou, ktorými
budú uspokojené požiadavky zákazníkov, existuje predpoklad ďalšieho vzniku pracovných miest. Taktiež bude dosiahnuté
skvalitnenie pracovného prostredia a zabezpečené kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Výsledky z vykonanej finančnej
nákladovo – výnosovej analýzy naznačujú výhodnosť realizácie projektu v dlhodobom horizonte. Projektový tím bude
zabezpečovať monitoring dosahovania cieľov projektu a v prípade zistenia odchýlok smerom k ich nedosahovaniu bude
hľadať možnosti ich čo najväčšej eliminácie v zmysle stratégií vychádzajúcich z Matice TOWS.
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Spracovanie dreva a drevárska výroba v banskobystrickom kraji je významným odvetvím priemyslu. V r. 2006 dosiahla tržbu
6 294 mil. Sk, t.j. 6,85 % celkovej priemyselnej výroby kraja. Firma Stylos – interier s. r. o. vznikla 11.12.2001. Sídlo a
prevádzku má v Banskej Bystrici. Jej hlavným profilom je výroba typického a atypického nábytku a tvorba interiéru od návrhu
až po konečnú realizáciu. Zamestnáva vlastného dizajnera, pretože si uvedomuje, ako stúpajú nároky na stvárnenie a
realizáciu interiérov. Zaoberajú sa štúdiom nových materiálov, technológii a trendov dizajnu. Firma kladie dôraz na
individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka. Firma v r. 2007 dosiahla tržbu 6463
tis. Sk, bilancia firmy za r. 2007 je 3479 tis. Sk, pridaná hodnota 1786 tis. Sk. V r. 2008 zamestnáva 6 zamestnancov,
odborníkov v nábytkárskom a drevospracujúcom priemysle.

Firma pružne reaguje na dynamický vývoj nábytkárskeho priemyslu. Zavedením novej, počítačom riadenej technológie do
výroby sa dosiahne vyššia kvalita a precíznosť výrobkov, vyhovuje sa požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov, vytvorí sa
reálna možnosť rozšírenia okruhu zákazníkov. Realizáciou tohto projektu sa zvýši výrobná kapacita firmy pri súčasnom
znížení výrobných a prevádzkových nákladov. Očakáva sa zvýšenie tržieb na 9242 tis Sk. Projektom sa vytvoria 3 pracovné
miesta. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie
podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.
Plánovaná ročná tržba po skončení projektu bude 9242 tis. Sk, pridaná hodnota 4098 tis. Sk, počet zamestnancov 9.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom novej technológie na finálne spracovanie a povrchovú úpravu. Plánované
aktivity: Aktivita A1: Formátovacia píla T73 – typ BASIC - výkon motora 4 kW - rozmer stola 1100 mm x 1500 mm - rezná
dĺžka 3 300 mm - rezná výška 80 mm - šírka rezu 0 – 1100 mm Nárezová píla 6110/CUT 82 - výkon motora 11 kW otáčky 4100 ot/min - rezná výška 70 mm - pílové listy: hlavné pílové listy 350 x 4, 4 x30, Z72,FL/TZ
podrezové pílové listy kônické 180 x 4, 4/5, 4 x 30, Z28 - OPTI PRO – optimalizačný softwer - kancelárska verzia HOLZ
HER CNC obrábacie centrum - Základný stroj Vŕtací agregát 7976 Ovládanie - počítačové ovládanie Ovládací program
CAMPUS Zásobník a menič nástrojov Frézovací agregát Olepovačka hrán 1315-1 SPRINT - hrúbka hrany 0,4 – 8 mm počítačové ovládanie agregátov Odsávač FT 800 - kapacita 10200 m3/h - odsávacia rýchlosť 35,1 m/s

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR Banskobystrického samosprávneho
kraja 2007-2013, Priorita 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb; s cieľmi okresu Banská Bystrica a užšieho
regiónu. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov podniku. Dosiahne sa zvýšenie výroby, produktivity práce a
zníženie výrobných nákladov. V silnom konkurenčnom boji je možné uspieť len dokonalým výrobkom. Zavedením novej
technológie sa vyhovie práve týmto očakávaniam partnerov; zvýši sa aj predajnosť výrobkov, vytvorí sa lepšia trhová pozícia.
Firma patrí k malým podnikom, z vlastných zdrojov by nedokázal zrealizovať projekt. Získaním nenávratného finančného
príspevku môže rozvíjať svoju výrobu. Firma zatiaľ nerealizovala podobný projekt. Pre všetky činnosti súvisiace s
realizáciou, ako aj prípravou projektu však má vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP a pri
prípadnej implementácii projektu a vypracovávaní monitorovacích správ spolupracuje s poradenskou firmou
PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená zavedením automatizácie a novej technológie do výrobných procesov. Docieli sa
vyššia kvalita a predajnosť produktov, čo umožní umiestniť svoje výrobky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu.
Rozšírením výrobného portfólia sa rozrastie klientela. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom na výhodnú
geografickú polohu, kedže firma sídli v krajskom meste Banská Bystrica. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca. 10 –
15 rokov, čím sa zabezpečí návratnosť investície. Podľa finančnej analýzy sa plánované investície navrátia v 3. roku po
ukončení realizácie. Z každoročne vytváraného zisku môže ďalej rozvíjať svoju výrobu a splácať bankový úver. Firma je
podľa tejto analýzy finančne dostatočne silná na realizáciu a ďalší vývoj projektu. Udržateľnosť je zabezpečená aj
zamestnávaním kvalitného tímu odborníkov v danom odbore.
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V súčasnosti spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcnava pokrýva dopyt po výrobkoch vďaka extrémnemu úsiliu manažmentu
spoločnosti ako i výrobných zamestnancov, ktorým sa v minulosti podarilo preniknúť na zahraničné trhy a získať stabilné
zákazky prevažne v Rakúsku. V poslednom období bol zaznamenaný nárast dopytu, ktorý si vyžaduje rozšírenie výrobných
technológií na požadovanú kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň. Spoločnosť disponuje jednoúčelovými strojnými zariadeniami
s nižšou produktivitou a strojnou kapacitou, v čom spočíva jej hlavná nevýhoda oproti konkurencii. V súčasnosti nestačíme
pokryť dopyt po našich výrobkoch predovšetkým z dôvodu obmedzených výrobných kapacít. Úzke miesta vo výrobe, ktoré
brzdia našu celkovú výrobnú kapacitu, sa snažíme odstrániť nákupom dvoch menších automatizovaných CNC zariadení,
ktoré sú predmetom predkladaného projektu.

Od úspešnej realizácie projektu očakávame naplnenie jednotlivých cieľom a hlavne výsledkov projektu, ktorými sú: Kvalitatívna a kvantitatívna zmena v produkcii našej spoločnosti - Odstránenie úzkych miest výroby - Obslúženie všetkých
existujúcich klientov - Rozšírenie možností kooperačných prác - Zvýšenie pridanej hodnoty produkciou sofistikovanejších
zariadení - Preberanie vyššieho podielu prác a následne i tržieb v rámci už existujúcich kooperačných väzieb - Skvalitnenie
pracovného prostredia Dopad projektu na širšie okolie našej spoločnosti: - zvýšenie zamestnanosti - podpora partnerských
spoločností - rast tržieb dodávateľov - vytvorenie príkladu úspešného žiadateľa o dotáciu z fondov EÚ a ŠR SR

Pred predložením projektu sme vykonali identifikáciu základných bariér rastu produkcie našej spoločnosti a následne sme
identifikovali technologické zariadenia, ktoré dokážu eliminovať tieto nedostatky. V tejto súvislosti sme vykonali obchodná
verejnú súťaž v súlade s §281 až §288 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. na nákup technologických celkov. Výsledkom
súťaže bolo uzatvorenie zmluvy s víťazom – NEWTECH s.r.o., ktorý je upovedomený o odkladacej podmienke realizácie
dodávky.V momente, keď budeme disponovať podpísanou zmluvou o pridelení NFP pre náš projekt vystavíme záväznú
objednávku na dodávku vysúťaženej technológie. Dodávateľ zabezpečí kompletnú dodávku vrátane osadenia strojov na
mieste a úvodného zaškolenia obslužného personálu. Existujúce priestory si nevyžadujú žiadnu úpravu. Projektový tím bude
kontrolovať správnosť dodávky, technické, ekonomické a administratívne stránky projektu. Súčasne výrobní zamestnanci
spoločnosti budú zaučení na používanie uvedených technológií.

Projekt inovácie technológie výroby a riadenia v spoločnosti A.G.E.S. s.r.o. Olcnava bude znamenať prínos v troch rovinách: mikroúroveň (spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcnava) - širšie okolie (región Spiš+košický samosprávny kraj) - makroprostredie
(SR) mikroúroveň Popisovali sme v časti situácia po ukončení projektu širšie okolie Projekt našej spoločnosti je v súlade s
PHSR Košického samosprávneho kraja. V uvedenom dokumente je región Spišskej Novej Vsi definovaný ako potenciálny pól
rozvoja s náznakmi endogénneho (vnútorného) rozvoja subregiónu. Rovnako tak je zabezpečený súlad so strategickými
dokumentmi obce Olcnava a okresu Spišská Nová Ves ( územný plán, PHSR, stratégie rozvoja) Pre región Spiš projekt bude
znamenať: - čiastočnú reštrukturalizáciou technológie výroby a riadenia procesov výroby - vytvorenie nových pracovných
príležitostí v perspektívnom odvetví hospodárstva - prepájanie sa regionálnych výrobných podnikov do nových kooperačných
vzťahov makroúroveň Realizácia investičného zámeru sa premietne do zvýšených tržieb spoločnosti a očakávaného rastu
zisku – pozitívny dopad na rozpočet SR. Rovnako tak predpokladáme rast tržieb zo zahraničného obchodu a rast otvorenosti
ekonomiky. Súčasne je projekt v súlade so všetkými strategickými dokumentmi kraja ako i regiónu.

Činnosť obnovy technologického vybavenia našej spoločnosti modernými strojmi a zariadeniami považuje za kontinuálny
proces. Preto nepredpokladáme, že ukončením projektu sa ukončia aj naše investičné zámery. Naďalej budeme pokračovať v
obnove vybavenia spoločnosti ako i úpravách okolitých priestorov. Z tohto pohľadu vnímame vecnú udržateľnosť ako
postačujúcu. Finančnú udržateľnosť zabezpečíme tvorbou rezervných finančných prostriedkov, ktoré vznikajú dlhodobým
kladným hospodárskym výsledkom našej spoločnosti. Rovnako tak máme garantovanú finančnú podporu z viacerých
bankových inštitúcií a finančná analýza vykazuje návratnosť projektu v dobe životnosti strojov. Personálna udržateľnosť je
garantovaná priamym zainteresovaním štatutára a vlastníkov projektu do jeho realizácie. Žiadny z majiteľom spoločnosti
nateraz neuvažuje o predaji svojho podielu resp. o zmene smerovania spoločnosti. Spoločnosť má tiež dostatočné a
kvalifikované personálne kapacity na zabezpečenie pokračovania projektu
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Spoločnosť LOMAN, s.r.o. vznikla v roku 2002, kedy používala obchodné meno NOVÁK - KOVO, s.r.o. Začiatkom roku 2003
bolo obchodné meno zmenené na LOMAN, s.r.o. Výrobný program spoločnosti pozostáva z výroby rôznych dielcov, rôznych
rozmerov a presností do viacerých oblastí priemyslu. V súčasnosti je významným prvkom produkcia pre podvozky nákladných
prívesov, resp. vlečiek a komponenty žeriavov. V súčasnej dobe sú výrobné kapacity našej spoločnosti využívané na úrovni
100 % a preto nedokážme plne uspokojiť dopyt odberateľov, v dôsledku čoho musíme niektoré zákazky z kapacitných
dôvodov odmietať. Plánovanou kúpou novej technológie chceme rozšíriť svoje výrobné kapacity, aby sme mohli svojím
partnerom vyjsť naplno v ústrety.

Prínos predkladaného projektu, zameraného na nákup inovatívnej technológie vo forme CNC produkčného sústruhu bude
možné pozorovať ako: 1. Prínos pre spoločnosť LOMAN, s.r.o. – jedná sa predovšetkým o nárast produkcie, obratu a objemu
exportu. 2. Prínos pre zamestnancov spoločnosti – zlepšenie pracovného prostredia znížením hlučnosti. 3. Prínos pre
mesto a regionálny trh práce – zníženie nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest. Okrem toho, realizácia
projektu prinesie okolitým firmám odhodlanie, že výmena starých technológií za nové inovatívne je najlepšou investíciou do
budúcnosti. 4. Prínos v oblasti životného prostredia – zavedením novej technológie sa zabráni úniku látok do okolia, či už
olejov, rezných kvapalín, alebo samotných kovových triesok.

Predmetom obstarávania je CNC produkčný sústruh, vrátane jeho dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia
pracovníkov obsluhy. Rozhodujúcim kritériom výberu dodávateľa bola najnižšia cena, pričom nutnou podmienkou bolo
splnenie požiadaviek uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch. Výber dodávateľa prebehol v súlade s Obchodným
zákonníkom č. 513/91 Zb. §281 až §288. Na realizáciu samotného projektu bude dohliadať koordinátor projektu, ktorý
zabezpečí súlad priebehu realizácie s plánovaným rozpočtom a harmonogramom projektu a s ostatnými zmluvnými
podmienkami.

Vzhľadom na súčasnú vyťaženosť spoločnosti, dosahujúcu úroveň až 100% celkovej kapacity, predstavuje nové zariadenie
spôsob, ako je možné pokryť enormný dopyt po našich produktoch. Zároveň nám umožní získať lepšie postavenie voči
konkurencii, čo je i z dlhodobého hľadiska krok správnym smerom Vlastník spoločnosti, ktorý je zároveň i jej riaditeľom,
spoločne so svojím otcom - riaditeľom výroby, vytvárajú dopĺňajúcu sa manažérsku dvojicu, (spájajú analytické a ekonomické
myslenie so skúsenosťou a odbornosťou). V kombinácií s kvalifikovanými zamestnancami sú zárukou úspešnej budúcnosti
spoločnosti. Dôkazom toho je úspešná realizácia viacerých investičných projektov v minulosti. Výber technológie - predmet
projekt, bol uskutočnený na základe identifikovaných potrieb. Zohľadňoval sme pri tom správy z výrobného a obchodného
oddelenia, kde na jednej strane stáli požiadavky na kúpu nových strojov, ktoré zefektívnia výrobu vybraných komponentov a
na druhej strane reálne požiadavka našich klientov. Rovnako tak vyhodnocovali dopyty za obdobie posledných 12 mesiacov,
ktoré sme museli odrieknuť z dôvodu absentujúcej výrobnej technológie a očakávaných požiadaviek klientov na najbližšie
obdobie.

Technické zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu má dva základné predpoklady: - odborná manipulácia skúsenými
a vyškolenými pracovníkmi, - servis dodávateľa na príslušné zariadenie. Po stránke personálnej je udržateľnosť projektu
zabezpečená predovšetkým skutočnosťou, že spoločnosť má charakter rodinnej firmy, má len jedného vlastníka a v časovom
horizonte 5 – 10 rokov sú plánované ďalšie aktivity smerované k rozvoju spoločnosti. Finančné prostriedky na vlastný rozvoj
sú čerpané prevažne z bankových úverov, z fondov EÚ a taktiež z vytvoreného zisku spoločnosti. Uvedené skutočnosti ako
celok predstavujú určitú záruku, že po zavedení novej technológie do výroby bude zabezpečená jej využiteľnosť a že sa tak
docieli dosiahnutie vytýčeného cieľa.
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Spoločnosť PRP, s.r.o. vznikla 06.12.1994. Hlavným predmetom činnosti je spracovanie ihličnatej guľatiny, výroba
stavebného, konštrukčného reziva ako sú hranoly, foršne, laty a následná impregnácia reziva. V roku 2007 sme zaviedli
systém manažérstva kvality ISO 9001:2000. V súčasnosti pracujeme aj na zavedení systému environmentálneho
manažérstva podľa 14001:2004. Máme vybudované odpadové hospodárstvo. V predchádzajúcom období 3 rokov sme
realizovali investície v objeme viac ako 150 mil. Sk, ktoré sme financovali prostredníctvom vlastných a úverových zdrojov.
Výrobný proces v súčasnosti obsahuje zariadenia, ktoré povrchne hodnotia kvalitu drevnej hmoty a presnosť rezu. Tento
nedostatok do určitej miery nahrádzame ľudskou prácou. Výsledkom je aj nízka pridaná hodnota, vysoká materiálová
náročnosť a vysoký objem drevného odpadu.

Realizáciu projektu zabezpečujeme vo vlastnej réžii. Z minulosti máme skúsenosti s realizáciou významných investičných
projektov, na ktorých sa podieľali len naši zamestnanci. Základom úspešného zvládnutia projektov sú znalosti a skúsenosti z
oblasti projektového manažmentu a vytvorenie kvalitného projektového tímu, ktorý má definované právomoci a zodpovednosti
s cieľom maximalizovať úspech samotného projektu. V prípravnej fáze projektu sme realizovali posúdenie možných investícií,
ktoré sú z hľadiska zvýšenia efektívnosti výrobného procesu pre našu spoločnosť nevyhnutné. Na základe slabých stránok
spoločnosti sme definovali predmet investície ako: 1. 3D skener pre triediacu linku 2. hobľovací a profilovací automat
Vzhľadom na rozmery spracovávanej drevnej hmoty sme definovali technické požiadavky na zariadenia. Aktivity bude
zabezpečovať projektový tím zložený z interných zamestnancov.

Vhodnosť predkladaného projektu je riešená na nasledujúcich úrovniach: mikroúroveň (PRP, s.r.o.) – od roku 2003 v plnej
miere realizujeme spracovanie drevnej hmoty. Naša spoločnosť sa zároveň nachádza v kraji, ktorý je predurčený pre rozvoj
drevárskeho priemyslu. Našim cieľom je maximalizovať využívanie drevnej hmoty a vytvárať pridanú hodnotu priamo v
regióne. Opodstatnenosť projektu dodávajú aj realizované investície v období predchádzajúcich 3 rokov, ktoré do značnej
miery zvýšili kvalitu výrobného procesu (zavedenie moderných technológií). Predkladaný projekt predstavuje doplnenie celej
koncepcie investičnej politiky spoločnosti s cieľom maximalizovať využitie drevnej hmoty a zvyšovanie pridanej hodnoty
finálnych produktov. Zároveň úspešné naplnenie cieľov projektu odstráni slabé stránky spoločnosti definované v rámci SWOT
analýzy.
regionálna úroveň - projekt nadväzuje aj na Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktorý v rámci opatrenia 2.3.1 podporuje vyššiu úroveň zhodnocovania drevnej hmoty. Zároveň projekt
napĺňa ciele Stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR a Inovačnej politiky pre roky 2008 – 2010.
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V súčasnosti spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., nedosahuje potrebné kapacity v technickom a technologickom
vybavení výroby a nedokáže v dostatočnej miere pokrývať trhový potenciál v oblasti výroby priemyselných aplikácií
stlačeného vzduchu a vákua. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti spoločnosť sa neustále prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce
sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces
spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú
náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Nové technologické vybavenie prevádzkových priestorov zabezpečí vyššiu účinnosť využitia technologických a ľudských
kapacít spoločnosti, čím sa zvýši produktivita práce a konkurencieschopnosť spoločnosti. S pohľadu cieľových skupín
projektu (zamestnancov) bude predkladaný projekt pozitívne vplývať formou zlepšených pracovných podmienok. Ostatné
cieľové skupiny projektu (odberatelia, dodávatelia, partneri žiadateľa) budú nepriamo benefitovať z realizácie projektu.
Žiadateľ sa bude snažiť dosahovať merateľné indikátory stanovené v projekte dôsledným monitoringom, kontrolou a
koordináciou všetkých aktivít naplánovaných v rámci projektu. Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky
na ďalší rozvoj a rast spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie investičné aktivity žiadateľa. Technologická modernizácia
prevádzkových priestorov spoločnosti bude predpokladom na zvýšenie konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty
súvisiace s modernizáciou a rastom spoločnosti.

Na základe verejno-obchodnej súťaže bol vybraný dodávateľ na realizáciou dodávky technologických celkov. Realizácia
projektu bude prebiahať v niekoľkých etapách, počas ktorých budú zakúpené a inštalované jednotlivé technológie. Celá
realizácia projektu bude prebiahať počas 3 mesiacov v roku 2009. Jednotlivé technológie sa budú inštalovať paralelne v
rovnakom období s ohľadom na manipulačné obmedzenia našich prevádzkových priestorov. Organizačne bude projekt
zabezpečený prostredníctvom členov projektového tímu, ktorí budú zodpovední za jednotlivé aktivity projektu a dohliadať na
priebeh celého projektu jednak z časového ako aj technického hľadiska. Členovia tímu sú skúsení odborníci, pokryté budú
všetky oblasti, ktoré si realizácia predkladaného projektu vyžiada.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a
naplnia vytýčený cieľ – Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zavedenia inovatívnej CNC technológie.
K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o
značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. V prípade
nezískania NFP by spoločnosť musela realizovať projektový zámer postupne, v menších finančných objemoch, čo by
spôsobilo zníženie plánovaných synergických efektov investície, zníženie potenciálu rastu konkurencieschopnosti spoločnosti
a stratu potenciálnych odberateľov. Po zrealizovaní projektu budú priebežne napĺňané aj špecifické ciele projektu, ktoré budú
mať aj regionálny dopad na priame okolie miesta realizácie projektu prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest.
Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. vznikla v roku 1996. Hlavným poslaním spoločnosti je pomôcť klientom pri
priemyselnej aplikácii stlačeného vzduchu a vákua. Spoločnosť v minulosti realizovala úspešne viacero projektov
zameraných na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti na trhu, o čom svedčí dnešné postavenie
spoločnosti na trhu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných peňažných tokov z realizácie
projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom obstaraných
technológií bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a skvalitniť poskytované služby. Po skončení spolufinancovania z
prostriedkov pomoci EU, bude finančná udržateľnosť projektu zabezpečná z prostriedkov spoločnosti, kým nebude dosiahnutá
návratnosť projektu. Spoločnosť sa bude v rámci možností aj v budúcnosti snažiť získať zdroje z fondov EÚ, či už na
investičné, alebo neinvestičné projekty. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom
dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít kvalifikovaným projektovým tímom. Vzhľadom na uvedené spoločnosť
predpokladá, že bude schopná dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť nastavených výstupov a výsledkov projektu.
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Spoločnosť ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov bola založená v roku 1969. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu
produktov z plastov nasledovnými technológiami – vyfukovanie, vstrekovanie, vákuovanie a pokovovanie. Za súčasného
stavu výrobných prostriedkov družstvo má problémy splniť v požadovaných termínoch nové objednávky na plastové výrobky.
Pri práci na starých strojoch, ktoré sú náročné na spotrebu energie a na ktorých produktivita práce je až o cca 30 – 40 %
nižšia ako na nových strojoch je obrovským problémom vojsť do ceny výrobku v porovnaní s cenou, ktorá je bežná ne
svetových trhoch. Pri nižších vstupných nákladoch dokážeme vyrábať lacnejšie a kvalitnejšie čo je dnes pre zákazníka to
najdôležitejšie. Len nová technológia je dnes zárukou, že firma obstojí v tvrdom konkurenčnom prostredí, ktoré sa v
posledných rokoch na Slovensku vytvorilo.

Po ukončení realizácie projektu spoločnosť bude vlastniť špičkové stroje využívajúce najmodernejšie technológie a popri
skúsených pracovníkoch, ktorí už dlhé roky pôsobia v oblasti spracovania plastov bude mať naše družstvo tie najlepšie
predpoklady na to, aby uspelo pri hľadaní nových kontraktov a nových zákaziek. Zvýšenie produkcie a kvality umožní získať
ďalšie zmluvy na dodávku produktov a tiež budeme môcť preniknúť na nové rozvíjajúce sa trhy, čo bude mať vplyv na
zvýšenie obratu spoločnosti a počtu zamestnancov. Z pohľadu kapacít by táto investícia znamenala postupné zvyšovanie
výrobných kapacít až o cca 25-30%. Zvýšením počtu zamestnancov sa prispeje k zníženiu nezamestnanosti v Prešove a tiež
v Prešovskom kraji. Zvýšením kvality a objemu výroby sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti a umožní sa diverzifikácia
výroby čím sa zníži riziko podnikania a upevní sa trhová pozícia.

Realizáciu projektu bude mať na starosti tím odborníkov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou obdobných projektov v minulom
období. Vedúcim tímu bude priamo predseda družstva Ing. Miroslav Karabinoš. Realizácia projektu bude pozostávať z 2
aktivít: Aktivita 1 Malé stavebné úpravy, Aktivita 2 Nákup technológií. V aktivite 1 Malé stavebné úpravy sa upraví podlaha
pod technológiami, urobia sa elektromotáže, rozvody chladiacej vody a stlačeného vzduchu. Aktivita 2 Nákup technológií
bude obsahovať činnosti ako objednanie a inštalácia technológií. Realizácia projektu sa predpokladá v období od 01.04.2009
do 31.07.2009.

D1) Projekt rieši modernizáciu zastaraných výrobných zariadení v spoločnosti. Modernizácia zariadení bude mať dopad na
zníženie nákladovosti výroby, zvýšenie objemu a kvality produkcie. Uvedený projekt priamo nadväzuje na predchádzajúce 2
projekty: rekonštrukciu výrobnej haly a nákup nových technológií. Kapacity súčasných technológií nepostačujú na pokrytie
požiadaviek našich zákazníkov. Predchádzajúce 2 projekty, ktoré boli ukončené v 02.2008 vyčerpali finančné prostriedky
spoločnosti a preto si naše družstvo nemôže v dovoliť financovať modernizáciu len z vlastných zdrojov. D2) Spoločnosť
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov bola založená v roku 1969. Spoločnosť sa špecializuje už takmer 40 rokov na
výrobu produktov z plastov nasledovnými technológiami – vyfukovanie, vstrekovanie, vákuovanie a pokovovanie. Skúsený
manažment a pracovníci dávajú predpoklad ďalšieho úspešného fungovania družstva. Realizáciu projektu bude mať na
starosti projektoví tím, ktorý úspešne zrealizoval obdobný projekt v roku 2007/2008 v hodnote 10,88 mil. SK.

Po ukončení spolufinancovania projektu bude projekt životaschopný. Bez spolufinancovania projektu z prostriedkov de
minimis by projekt bol tiež ekonomicky rentabilný, avšak naša spoločnosť v súčasnosti nie je schopná preinvestovať tak
vysokú sumu finančných prostriedkov. Predchádzajúce 2 projekty, ktoré sme ukončili tohto roku stáli naše družsvto 10,88 mil.
Sk a tak v súčasnosti nemáme dostatok finančných prostriedkov na ďalšiu modernizáciu. Spolufinancovaním projektu sa
návratnosť investície zníži na polovicu a zvýši sa konkurencieschopnosť podniku. Realizáciou aktivít sa očakáva nárast tržieb
ako i kvality produktov. Životaschopnosť projektu bude zabezpečená aj personálne. Kvôli realizácií projektu naša spoločnosť
príjme do zamestnania 6 nových pracovníkov. Naše družstvo podniká v danej oblasti od roku 1969 a tak manažment ako aj
robotníci majú dosktatok skúseností v danom odvetví.
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Firma LPH a.s. vznikla v roku 1999. Jej hlavnou náplňou sú činnosti súvisiace s výrobou plastov. Vyrába plastové dielce pre
chladničky, realizuje montáže pre bielu techniku, zaoberá sa výrobou plastových dielov ako krytov kosačiek a výrobou
estetických dielcov. Spoločnosť bola koncom roka 2007 certifikovaná v súlade s normami ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.
V roku 2007 dosiahla firma tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 76.007 tis. Sk. Spoločnosť zamestnáva 31
zamestnancov. Výrobná prevádzka LPH a.s. v Poprade je novou prevádzkou, skolaudovanou v decembri minulého roku. Je
vybavená modernými technológiami - vstrekovacími strojmi od spoločnosti DEMAG. Rozbeh prevádzky, nábeh výrobných
kapacít ako aj zaškolenie personálu spoločnosť zvládla veľmi dobre a ešte v tom istom mesiaci dodávala dielce pre
nadnárodnú spoločnosť GGP.

Predmetom projektu je vytvorenie autonómnych, energeticky vysoko úsporných pracovísk. Dobudovaním robotizovaného
pracoviska zo strojom s uzatváracou silou 410 ton ako aj dvoch pracovísk zo strojmi z uzatváracou silou 60 a 90 ton sa vyplní
prázdny priestor v technologickej škále už prevádzkovaných strojov a spoločnosť tak môže pružne a spektrálne reagovať na
zákaznícke dopyty. Žiadateľovi sa touto investíciou otvorí cesta na realizovanie dodávok pre nové segmenty trhu ako sú
automobilový a elektrotechnický priemysel. Z tohto dôvodu spoločnosť počíta po realizovaní projektu s nárastom tržieb a
pridanej hodnoty, ako aj s vytvorením 6 nových pracovných miest. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších
projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácii projektu
sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

Projekt má hlavnú aktivitu A1 Nákup technológie, ktorá predstavuje nákup vstrekovacích lisov so silou 410, 90 a 60 ton.
Jadrom procesu výroby plastových dielcov injekčným vstrekovaním je vstrek roztaveného termoplastového materiálu do
uzavretej formy pod vysokým tlakom, kde dochádza k jeho ochladzovaniu a následnej možnosti formu otvoriť a dielec z formy
roboticky odobrať. Princípom energeticky vysoko úsporných vstrekovacích strojov na spracovanie termoplastov je priamy
elektricky pohon elektromotorom pre plastifikačnú a uzatváraciu jednotku na rozdiel od štandardných strojov, ktoré pohon
týchto kľúčových častí majú odvodený cez hydraulicky riadený systém, kde zdrojom tlaku je olejové čerpadlo poháňané
elektromotorom. Realizovaním danej aktivity spoločnosť môže napĺňať svoje ciele. Aktivity projektu organizačne aj technicky
si zabezpečuje firma sama v spolupráci s vybraným dodávateľom na základe VOS.

Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele
opatrenia. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie daných cieľov podniku. Dosiahne sa zníženie nákladov na výrobu
a skráti sa čas dodania výrobkov. Novou technológiou je dosiahnutá vyššia účinnosť premeny spotrebovanej energie na prácu
stroja – v priemere okolo 30% - čo sú primárne úspory elektrickej energie. Dopadom projektu je zvýšenie
konkurencieschopnosti v segmente výroby plastov. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v opatrení C.1. ( viď. prílohu č. 1 Opis projektu, bod 2.4). Akcionári
spoločnosti majú skúsenosti zo svojich iných firiem s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Pre všetky činnosti
súvisiace s realizáciou, ako aj prípravou projektu má vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP a pri
prípadnej implementácii projektu a vypracovávaní monitorovacích správ spolupracuje s poradenskou firmou.

Po realizácií projektu bude spoločnosť pružne a spektrálne reagovať na zákaznícke dopyty. Investícia je nevyhnutná s
prihliadnutím na produktivitu a konkurencieschopnosť v kontexte očakávaného rastu miezd a energií s paralelnou
požiadavkou trhu po vyššej kvalite produkcie a znižovaní výrobných nákladov. Potreba zvýšenia výrobných kapacít je viazaná
aj na záujem jedného z hlavných odberateľov, spoločnosti Whirlpool Slovakia rozšíriť výrobu. Možnosti využitia tejto
technológie sú však široké, čím dáva možnosť vyrábať rozsiahle spektrum výrobkov, a tým sa presadiť na rôznych trhoch, či
už v segmente automobilovej výroby, bielej techniky alebo kancelárskej techniky. Realizovaný projekt sám vygeneruje
obchodné príležitosti za prispenia manažmentu firmy. Projekt prispeje k zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy. Návratnosť
investície sa očakáva už v 4. roku.
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Spoločnosť AUTOLUX KOŠICE s.r.o. bola založená v roku 1993, v tom istom roku bola podpísaná „ Dealerská zmluva“ na
predaj a servis automobilov značky Toyota pre región Východoslovenský kraj. Dnes má spoločnosť výhradné zastúpenie pre
Košický kraj. Východné Slovensko a hlavne Košický kraj má tendenciu rastu životnej úrovne a následne rastie aj dopyt po
kvalitných službách a výrobkoch. To všetko vyžaduje neustále finančné investície do firiem aby dokázali ponúkať kvalitnejšie
služby zákazníkom. V roku 2005 žiadateľ realizoval investíciu v hodnote 35 mil. SKK z vlastných a z úverových zdrojov. V
rámci tejto investície bola zrekonštruovaná celá budova, bola realizovaná prístavba servisných a obchodných priestorov a
modernizácia technického vybavenia. V súčasnosti chýbajú nové technológie pre výbavu servisných činností, nakoľko vývoj
automobilov stále napreduje. Aby sa zlepšila kvalita ponúkaných služieb aj skrátil potrebný čas realizácie opráv, žiadateľ sa
musí prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu a novým požiadavkám. Žiadateľ je jediným autorizovaným servisom pre
automobily značky Toyota a Lexus v Košickom kraji. Umiestnenie prevádzky je blízko centra Košíc, smerom na juh mesta, má
vlastné parkovisko pre zákazníkov a profesionálny personál. V roku 2006 zamestnanec žiadateľa získal titul najlepší lakovač
roku 2006 čo svedčí o kvalite ponúkaných služieb.

Po realizácií projektu žiadateľ začne používať nové inovatívne technológie v oblasti servisu osobných, úžitkových a
terénnych automobilov. Po vstupe Slovenska do Európskej únie a dôsledkom toho sa meniacich zákonov a noriem žiadateľ
môže ponúkať svoje služby aj pre majiteľov iných značiek automobilov ako Toyota a Lexus, čo rozšíri okruch potencionálnych
zákazníkov. Pomocou využitia nových technológií sa skráti čas potrebný na vykonávanie určitých činností a zvýši sa presnosť
a kvalita vykonaných prác. Používaním zariadenia na odsávania a zber použitého oleja sa zlepší manipulácia s odpadmi, čo
má významný dopad na životné prostredie. Dôsledkom zavedenia nových technológií žiadateľ navýši počet zamestnancov o
jedného zamestnanca. Hodnoty v tab. č. 12 žiadateľ plánuje dosiahnuť zvýšením vlastných výkonov, ktoré vie bez
požadovanej technológie zabezpečiť len formou subdodávky. Žiadateľ plánuje zvýšiť tržby v roku 2009 o 10 % oproti roku
2008 a pridanú hodnotu zvýšiť v roku 2010 o 10 % oproti roku 2009. Kým v roku 2008 žiadateľ plánuje tržby v hodnote 154
233 tis. SKK v roku 2009 sú naplánované tržby v hodnote 169 656 tis. SKK. Pridanú hodnotu zvýši z plánovaných
12 894
tis. SKK v roku 2009 na 14 183 SKK v roku 2010. Žiadateľ podniká v danej oblasti už 15 rokov, má vybudovanú stálu
klientelu a je jediným autorizovaným servisom Toyota a Lexus v Košickom kraji. Predaj automobilov z roka na rok má rastúcu
tendenciu, preto rastie aj záujem o servisné služby. V prípade nenaplnenia plánovaných ukazovateľov z dôvodu vyššej moci,
je žiadateľ schopný pokračovať v činnosti podnikania o čom svedčí história firmy a stabilné postavenie na trhu. Košický
kraj a hlavne Košice mesto v budúcnosti má veľký potenciál v oblasti rozvoja o čom svedčí z roka na rok viac zahraničných
firiem prichádzajúcich do kraja a rozrastanie priemyselných parkov. Posilnenie ekonomiky v kraji prinesie lepšiu životnú
úroveň pre obyvateľov a tým aj väčší záujem o kvalitné servisné služby.
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EKOMETAL, spol. s r.o. vznikol v roku 2003 a sídli v Tisoveci, kde vlastní výrobné priestory. Zaoberá sa strojárenskou
výrobou, prevažne trieskovým obrábaním kovov s využitím technológie CNC. Podnikateľská činnosť zahŕňa viacero aktivít,
ktoré delíme na: • kooperačná a zákazková strojárenská výroba, v prevažnej miere trieskovým obrábaním kovov s použitím
CNC technológie, • servis a opravy všetkých druhov obrábacích strojov, vrátane CNC, • realizácia automatizácií a úprav
technológií podľa požiadaviek, vrátane vizualizácií, • výroba netoxických cementačných práškov, • výroba netoxických
žíhacích soľných zmesí. Od svojho vzniku spoločnosť dosahuje kontinuálny rast a neustále zvyšuje objem produkcie ako i
zamestnanosť v okrese s najvyššou mierou nezamestnaných. So svojím obchodným zástupcom Kimex s.r.o. Košice
pravidelne prezentuje svoje výrobky na medzinárodných strojárenských veľtrhoch.

Úspešná realizácia projektu nám prinesie: 1) zavedenie špičkovej modernej technológie na zisťovanie kvality drevnej
hmoty na triediacej linke – prostredníctvom 3D skenovania drevnej hmoty znížime naše náklady na drevnú hmotu. Práve
zavedenie 3D merania minimalizuje nákup nekvalitnej drevnej hmoty, resp. zníži obstarávacie náklady na samotnú drevnú
hmotu. 2) zvýšenie pridanej hodnoty výstupných produktov spoločnosti – tvorba profilových dosiek, lát, hranolov a foršní.
Dopady projektu: zrýchlený príjem drevnej hmoty a jej kvalitatívne triedenie minimalizácia drevného odpadu produkcia

Predkladaný projekt nepredstavuje pre našu spoločnosť určitú mimoriadnu udalosť. Ako už v predchádzajúcich častiach bolo
spomenuté, realizovali sme investície v celkovom objeme viac ako 150 mil. Sk. Aj keď predkladaným projektom určitým
spôsobom ukončujeme modernizáciu výrobného procesu uvedomujeme si, že strojné zariadenia sa musia pravidelne
obmieňať. Preto sme udržateľnosť projektu rozdelili do nasledovných oblastí: strategická a vecná: pravidelná obnova
strojného vybavenia dostatočná surovinová základňa pre výrobný proces (hlavne z pohľadu regiónu) investičný plán
spoločnosti na roky 2007 – 2013 udržanie pracovných miest finančná: zvýšená efektivita v oblasti vstupu drevnej suroviny
rast tržieb v dôsledku vyššej pridanej hodnoty produktov možnosť získania cudzích zdrojov pre nasledujúce investície
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Zvýšenie kapacít v oblasti vstrekovania termoplastov nákupom
inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy LYKANT s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AFS System spol. s.r.o.

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného
procesu spoločnosti Printon s.r.o.

Inovácia technologického parku firmy

Inovácia technológie na výrobu kuchynských liniek

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PAP-PEX SLOVAKIA,
s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií.

Inovácia technológie protektorovania pneumatík

Inovácia výroby profilových systémov v spoločnosti STILLA, a.s..

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného
procesu spoločnosti ZAMAZ, spol. s r.o.

Modernizácia výrobnej technológie so zameraním na výrobu nábytku

191 037,03

497 726,00

497 771,00

220 000,00

177 500,00

500 000,00

486 723,38

126 000,00

220 230,50

57 670,00

497 592,00

KaHR-111DM-0801

Hlavným predmetom činnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. je výroba plastových výrobkov vstrekovaním z termoplastov, lisovaním a
vstrekovaním z termosetov a montáž montážnych zostáv a podzostáv. Disponuje primárnou technológiou na výrobu
plastových výliskov t.j. horizontálne a vertikálne vstrekovacie stroje. Dopyt po výrobných kapacitách je v súčasnosti vyšší, ako
žiadateľ môže ponúknuť. V roku 2007 mala firma tržby z predaja tovaru vo výške: 4 443 000,- Sk a tržby z predaja vlastných
výrobkov a služieb: 241 643 000,- Sk. Pridaná hodnota firmy bola 67 267 000,- Sk. Ku koncu roka 2007 spoločnosť
zamestnávala 196 zamestnancov. Daný región má problémy zo zamestnanosťou. Spoločnosť vlastní certifikát kvality od roku
2000 certifikovaná podľa normy ISO 9001. Neskôr bola reauditovaná v kontexte uvedenej normy ISO 9001:2000.

Zvýšenie kapacít výroby termoplastových dielcov žiadateľ realizuje formou dokúpenia príslušných technologických pracovísk
vrátane periférnych zariadení a robotov vo forme autonómnych výrobných jednotiek pre spracovanie termoplastov.
Uspokojovaním dopytu po výrobných kapacitách sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky
pre vstup na iné trhy. Okrem toho sa zvýšia tržby na 248.300 tis. SK v roku 2009, ako aj pridaná hodnota na 79.000 tis. Sk v
roku 2014, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov. Doplnením serverového programového vybavenia získa kompletnú PDE
štatistiku, výpočet režimov, v ktorých sa stroj nachádzal, zoznam všetkých chyb a zmien nastavených parametrov, grafické
znázornenie procesných informácii. Realizáciou projektu sa vytvorí až 7 nových pracovných miest z ktorých budú 2 pre
znevýhodnené skupiny.

Projekt má 1 hlavnú aktivitu na dosiahnutie cieľov a to aktivitu A1 Nákup inovatívnych technológií vrátane softvéru. Táto
aktivita zahŕňa nákup technológií na vstrekovanie termoplastov a to: HAITIAN Mars MA 600/150, t.j. hydraulický vstrekovací
lis s uzatváracou silou 60 ton, HAITIAN Mars MA 900/300: hydraulický vstrekovací lis s uzatváracou silou 90 ton a HAITIAN
Mars MA 1200/410: hydraulický vstrekovací lis s uzatváracou silou 120 ton. Podrobný opis fungovania technológie viď
prílohu č. 1 Opis projektu, bod 4.1.. Aktivita A1 zahŕňa aj obstaranie softvéru vrátane hardvéru na vytvorenie archívu
výrobného procesu metódou on-line zosnímania parametrizácie technologických hodnôt stroja z výstupu jeho riadiaceho
systému. Aktivitu organizačne aj technicky zabezpečuje žiadateľ s vybranými dodávateľmi na základe OVS. Žiadateľ má
vytvorený tím pracovníkov pre zabezpečenie realizácie.

Realizáciou projektu sú napĺňané ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v
opatrení C.1. ( viď. prílohu č. 1 Opis projektu, bod 2.4), ako aj ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast a ciele opatrenia. Po realizácií sa vytvorí 7 pracovných miest, z toho 2 pracovné miesta pre znevýhodnené
skupiny. Tým prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj k zlepšeniu rovnosti
príležitostí. Dopadom projektu je celkové zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa. Vďaka rozšíreniu kapacít výroby sa
poskytne žiadateľovi možnosť presadiť sa na trhoch automobilového a elektrotechnického priemyslu. Žiadateľ má skúsenosti
s realizáciou projektov, keďže mu bol Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania schválený NFP vo
výške 3.585.169 Sk pre projekt „Podnikové riešenie zefektívnenia a racionalizácie výroby implementáciou technológie
čiarového kódu zahrnutom v informačnom systéme“. Napriek tomu pri vypracovaní Žiadosti o NFP a implementácií projektu
spolupracuje s poradenskou firmou PROJEKTSERVIS, s.r.o..

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita výroby spoločnosti a s tým je spojené rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva
možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch či už v segmente automobilovej výroby, bielej techniky a kancelárskej
techniky. Softvér pre vyhodnocovanie jednotlivých parametrov výroby značne eliminuje možnosť dodania nezhodnej
produkcie smerom k zákazníkovi čo výrazne posilní postavenie spoločnosti z pozície konkurencie schopnosti a pozitívneho
hodnotenia kvality dodávanej produkcie od odberateľov. Tým spojené zvýšenie tržieb zabezpečuje udržateľnosť projektu s
finančného hľadiska. Vysoko kvalifikovaný odborníci a prijatie 7 nových zamestnancov zabezpečí udržateľnosť výsledkov
projektu z technického a personálneho hľadiska. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
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Firma LYKANT s.r.o. vznikla na základe rozhodnutia konateľa spoločnosti o jej vzniku a na základe zakladateľskej zmluvy,
ktorý bola podpísaná roku 2007 . Podnikateľskú príležitosť firma identifikovala medzerou na trhu východoslovenského regióna
v okrese Prešov, kde kvalitné produkty zdvíhacích a manipulačných zariadení, ako aj služby kovoobrábania, boli
zabezpečované zväčša zahraničnými dodávateľmi. Firma kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich plánovaných produktov a
maximálne uspokojovanie svojich potenciálnych zákazníkov s poskytovanými službami či predávanými produktmi.

Realizáciou projektu a zavedením inovatívnych technológií spoločnosť získa a posilní svoju konkurenčnú výhodu, keďže :
diverzifikuje sa produktové portfólio produktov a poskytovaných služieb a zvýši sa výrobná a servisná kapacita. Spoločnosť
sa bude zaoberať výrobou a servisom zdvíhacích a manipulačných zariadení, čoho výstupným sortimentom bude výroba
nosičov kontajnerov, a to teleskopických, kĺbových, dvojramenných, traktorových, ďalej výroba kontajnerových zásobníkov,
kontajnerom na odpad, hydraulických rúk, kovovýroba, stavbou strojov s mechanickým pohonom, čoho sortimentom bude
úprava nových a ojazdených podvozkov. Spoločnosť plánuje sa stať taktiež autorizovaným servisom AVIA pre nákladné autá,
ako aj pre autá renomovaných značiek. K tomuto vysoko-odbornému výrobnému programu plánuje spoločnosť komplexné
servisné služby zabezpečované vysoko-kvalifikovanými zamestnancami, ktorými si vytvorí jedinečné podmienky pre svojich
vytýčených potenciálnych obchodných partnerov ako aj skvelé príležitosti pre nových potenciálnych zákazníkov.

Výrobná a servisná činnosť jednotlivých plánovaných produktov spoločnosti LYKANT s.r.o. ako sú hydraulické ruky, nosiče
kontajnerov, výfuky, tlmiče výfukov, úpravy podvozkov sa bude realizovať pomocou získanej inovatívnej odbornej
technológie. Materiálové zabezpečenie bude realizované v spolupráci so spoločnosťami, ktoré si spoločnosť LYKANT s.r.o.
starostlivo vybrala.Na realizáciu svojich zámerov spoločnosť LYKANT s.r.o. má k dispozícií prenajaté priestory o výmere 270
m2 priamo v meste Prešov na ulici Jesenná . Prenájom je stanovený na 11 rokov s možnosťou neskoršieho odpredaja daných
priestorov. Plánovaná celková výroba diverzifikovaných produktov a kompletizácia poskytovaných servisných vysokokvalitných služieb sa bude uskutočňovať v daných prenajatých priestoroch, ktoré budú vybavené potrebnou infraštruktúrou.
V daných priestoroch bude zabezpečený taktiež sklad pre drobné súčiastky, náradia a pre montážne potreby. V daných
priestoroch sú vytvorené hygienické a sociálne priestory (umyváreň, sprcha, záchody, šatne, kuchynka) ako aj administratívne
priestory (kancelária, zasadacia a predvádzacia miestnosť).

Obstaraním progresívnej inovatívnej technológie spoločnosť LYKANT s.r.o. zvýši produktivitu práce, výrazne skráti dodacie
lehoty, zvýši kvalitu produkcie, diverzifikuje svoje produktové portfólio produktov a servisu, dôjde k úspore materiálov a
úspore energetickej náročnosti výroby a dôjde k minimalizácii negatívneho dopadu na životné prostredie. Tým sa zvýši
konkurencieschopnosť firmy, čo povedie k zvýšeniu produkcie spoločnosti, spokojnosti zákazníkov, zvýšeniu tržieb, zisku a
pridanej hodnoty. Ako konkurencieschopná firma bude schopná vytvoriť pracovné miesta a tým prispieť k celkovému rozvoju
zamestnanosti v regione.Realizáciou projektu vznikne priestor pre nové projektové zámery so zameraním na inovatívnosť,
konkurencieschopnosť.

Projekt je trvalo udržateľný nielen z hľadiska charakteru investície do zavedenia inovačného systému ale aj po finančnej
stránke. Zvýšený objem výrobnej a servisnej činnosti a následným zvýšením tržieb a zisku sa prispeje k dostatočnému
samofinancovaniu ďalších aktivít po ukončení realizácie projektu. Zo zvýšených tržieb a zisku spoločnosť plánuje financovať
ďalšie inovácie . Po ukončení realizácie projektu a jeho financovania z fondov EÚ v zmysle schémy pomoci de minimis bude
snahou spoločnosti napĺňanie plánovaných indikátorov výsledku a dopadu stanovených v projekte. Realizovanie
predkladaného projektu bude významným krokom k naplneniu strategického cieľa firmy, ktorým rast konkurencieschopnosti
spoločnosti LYKANT s.r.o.
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Firma AFS System spol s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou v roku 1997 v Banskej Bystrici po splatení základného
imania v rozsahu 6639 EUR (200 000Sk). Spoločnosť AFS System spol s.r.o. je zákaznícky orientovaná spoločnosť.
Spoločnosť v začiatku svojej existencie sa presadila na trhu prostredníctvom ponuky komplexných služieb v oblasti požiarnej
ochrany. Počas svojho pôsobenia na trhu spoločnosť získala svojich zákazníkov prostredníctvom profesionálneho prístupu a
kvalitnou dodávkou služieb .Vzniknutou situáciou, ktorá sa vyvinula z nepriaznivého hospodárskeho a ekonomického vývoja
globálnej ekonomiky sa spoločnosť rozhodla zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom rozšírenia výrobného a
servisného programu o inovatívnu výrobu a servis manipulačných a zdvíhacích zariadení pre úžitkové nákladné automobily.
Pri zakúpení novej technológie by spoločnosť zaviedla inovatívnu technológiu do výroby a servisu, vytvorila vysokošpičkové
servisné stredisko a zvýšila si konkurencieschopnosť spoločnosti postavenú na rozšírení produktového portfólia spoločnosti.

Spoločnosť po realizácii projektu predpokladá, že zavedením novej inovatívnej technológie sa diverzifikuje produktové
portfólium spoločnosti, čo povedie k nárastu tržieb spoločnosti o 8 %,zvýši sa pridaná hodnota o 30 %,z dôvodu nárastu
predpokladaného odbytu dôjde k vytvoreniu 5 nových pracovných miest.Dvoch pracovníkov prijme spoločnosť pri samotnej
realizácií projektu a v ďalších rokoch po realizácií prijme ďalších troch zamestnancov.Pri výbere zamestnancov sa bude dbať
na dodržiavanie všetkých zásad a pravidiel týkajúcich sa rovnosti príležitostí, nediskriminácie a bude sa vychádzať z
odborných zručností a skúseností u jednotlivých uchádzačov, ktorí sa budú o jednotlivé pracovné pozície
uchádzať.Realizácia projektu prispeje k rovnováhe vzťahov a hodnoty pre všetkých tak ako je to uvedené v
Opise.Realizáciou investičného zámeru sa zabezpečí uspokojenie dlhodobých požiadaviek zákazníkov v danom regióne
vzhľadom k tomu, že globálnou ekonomickou situáciou mnoho konkurencie zaniklo, a tak vznikol priestor na využitie voľného
segmentu, čím sa zvýšia tržby spoločnosti, zníži sa nezamestnanosť v regióne, zvýši sa produktivita a efektivita práce a zvýši
sa hlavne konkurencieschopnosť.

Výroba a servis budú realizované vo výrobnej hale s rozlohou 180m2. V týchto priestoroch bude aj obstaraná inovatívna
technológia.Pred samotnou realizáciou projektu bolo nevyhnutné vykonať Obchodno verejnú súťaž na dodávateľa
požadovanej technológie. Na základe obchodnej verejnej súťaže spoločnosť AFS System spol s.r.o. vybrala dodávateľa
technológie, ktorý zodpovedal stanoveným kritériám výberu.Vybraná spoločnosť zároveň zaškolí zamestnancov s obsluhou
tejto inovatívnej technológie.Vzhľadom k predmetu obstarávania a charakteru projektu, tento projekt zameraný na kúpu
inovatívnej výrobnej a servisnej technológie, nie je náročný na personálne kapacity. Vedením a riadením projektu je poverená
Elena Cagáňová, konateľka spoločnosti.

Finančná pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku je nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia
je možnosť trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, stabilizácie na domácom trhu, posilnením zamestnanosti v regióne a
prostriedkom napredovania spoločnosti v dnešnom konkurenčnom boji o prežitie.Projekt reaguje na potreby firmy zvýšiť objem
tržieb, rozšíriť produktové portfólio svojich služieb a zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom nižších nákladov
spoločnosti. Spoločnosť v súčasnosti nemá dostatok voľných finančných prostriedkov, aby si vedela túto technológiu
zabezpečiť vo vlastnej réžii. A čo sa týka financovania z externých zdrojov, existujúca situácia v bankovom sektore je veľmi
nepriaznivá pre financovanie týchto podnikateľských aktivít vzhľadom k pretrvávajúcej globálnej hospodárskej kríze.
Realizácia projektu by prispela k rovnováhe vzťahov a hodnoty ako je to popísané v časti 4.1 Opisu.

Po realizácii projektu – teda zavedením inovatívnej a vyspelej technológie sa rozšíri produktové portfólio spoločnosti, čo
podporí výrobu a servis kompletnej škály zdvíhacích zariadení na úžitkové nákladné automobily, a tým sa zabezpečí nárast
ekonomických ukazovateľov, hlavne nárast tržieb, obratu, pridanej hodnoty ako aj zníženie nezamestnanosti vytvorením
nových piatich pracovných miest. Spoločnosť zavedením technológie bude schopná generovať zisk, ktorým si zabezpečí
udržateľnosť investície na ďalšie obdobie. Vzhľadom na stratégiu posilnenia postavenia na trhu, bude spoločnosť naďalej
pokračovať v inovácií výroby z vlastných a cudzích zdrojov, prípadne z dotačných programov EÚ. Z technologického a
personálneho obsadenia je projekt udržateľný vzhľadom na dlhodobé skúsenosti konateľky spoločnosti pri výrobe a servise
manipulačnej a zdvíhacej techniky. V neposlednom rade realizácia projektu prispeje k celkovému úžitku, ako spoločnosti AFS
System spol. s.r.o. tak aj svojim odberateľom, dodávateľom ale aj spoločnosti, vytvorením nových pracovných miest.
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Spoločnosť Printon s.r.o. vznikla v roku 1991. V súčasnosti pôsobí vo svojom regióne ako stredne veľký polygrafický výrobca
(tlačiareň), špecializovaný na ofsetovú tlač papierových obalov, brožúr, etikiet a papierových visačiek. Postupným vývojom
dospela až do dnešného štádia, keď zamestnáva 28 zamestnancov a je kľúčovým dodávateľom obalov pre niekoľko
renomovaných firiem na Slovensku. Nakoľko jej hlavnú klientelu tvoria dcérske spoločnosti významných Európskych firiem
produkujúcich na Slovensku, požiadavky na kvalitu finálnych výrobkov sa neustále zvyšujú. Požadovanú kvalitu je preto čoraz
ťažšie dosiahnuť s použitím súčasných technológií. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné a
spoločnosť by nebola schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a
požiadať o nenávratný finančný príspevok.

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, zabezpečí sa rast
konkurencieschopnosti. Spoločnosť bude dosahovať rovnakú kvalitu tlače a následného spracovania obalov ako poprední
európsky výrobcovia. Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 2 pracovné miesta. Modernizáciou a rozšírením technologického
vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2016 na cca 1,65 mil. EUR. Po úspešnej
realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať nových klientov z
dôvodu nedostatočnej vybavenosti. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany životného prostredia. Nové
zariadenia budú energeticky úspornejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Zníži sa množstvo vyprodukovaných
nepodarkov a odpadu pri výrobe. Lepšie hosp. výsledky umožnia ďalšie investície.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bola vyhlásená obchodná
verejná súťaž. Z jej výsledkov vzišli dodávatelia technológií do tlačiarne. Dodávka sa bude realizovať v období od marca 2010
do marca 2011. Pred tým bude nevyhnutné upraviť a prispôsobiť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia výroby. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu
dohliadať aj samotný dodávateľ. Ten zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom a požiadavkám na kvalitu ale aj množstvo
vyrábaných výrobkov. V poslednej dobe pribudlo do portfólia zákazníkov žiadateľa viacero významných spoločností. Po
organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru (viď. Opis projektu),
ktorá je zárukou efektívneho fungovania spoločnosti. V minulosti bolo realizovaných viacero investičných aktivít, ktoré so
sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Všetky boli financované z vlastných zdrojov žiadateľa. Pri nižších
investíciách sa na prefinancovanie využíval leasing, pri vyšších úver. Investícia plánovaná prostredníctvom predkladaného
projektu je finančne natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o
nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsl. projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z organizačného
hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala počas fungovania
spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť
výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov zo
zefektívnenia výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti
výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity na kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné
výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú zároveň musieť byť poistené v
súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR.
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Spoločnosť Hi-Reklama, s. r. o. je jedna z najväčších a najkomplexnejších reklamných agentúr. Na reklamnom trhu pôsobí od
roku 2000. Náplňou jej činnosti je kompletný servis v oblasti reklamy od signmakingu (výroba reklamných tabúľ, svetelných
reklám, informačných systémov) cez výrobu tlačových produkcií (vizitky, plagáty, prospekty, katalógy), dodávku reklamných
predmetov vrátane povrchovej aj hĺbkovej potlače až po zabezpečenie marketingových a kultúrnych eventov, plánovania
reklamných kampaní a nákupu mediálneho priestoru. V posledných rokoch zaznamenáva trh s reklamou prudký nárast.
Neustále sa zvyšujúce nároky nielen na kvalitu, ale aj na rýchlosť dodávky a v posledných rokoch najmä na prevádzkové
náklady a ekológiu a pracovné podmienky pracovníkov núti výrobcov technológií prichádzať stále s novými inováciami.
Poslednou novinkou je práve technológia UV tlače, kedy sa farbivo nevpíja do materiálu, na ktorý je tlačený, ale pomocou UV
žiarenia „zaschne“ na povrchu. Prínosom tejto technológie je najmä: spotrebuje sa omnoho menej farbív, farby sú vernejšie,
nepoužívajú sa vysoko toxické a agresívne chemikálie na zatvrdnutie farbív, dosahuje sa vysoká trvanlivosť a stálosť.

Za pomoci moderných inovatívnych technológií firma posilní svoju konkurenčnú výhodu. Realizácia projektu bude mať
nasledovné pozitívne efekty na našu firmu: - rozšíri možnosti tlače - zväčší portfólio aplikácií výroby našej firmy - zväčší
záber klientov - prinesie pozitívny vplyv na pracovné podmienky - prinesie pozitívny vplyv na životné prostredie - rozšíri
realizáciu produktov, ktoré nebolo možné bez tejto technológie realizovať - zníži výrobné náklady - zväčší produktovú
kapacitu - zväčší nárast objemovej výroby Navrhovaný projekt napomôže spoločnosti Hi-Reklama, s.r.o. držať krok so
súčasnými najmodernejšími trendmi v oblasti veľkoformátovej tlače, čím si zabezpečí konkurencieschopnosť nielen na
miestnom trhu. Zakúpením inovatívnej technológie dôjde k znižovaniu záťaže na životné prostredie. Obrovskou výhodou
nakupovanej technológie oproti ostatným technológiám v súčasnosti bežne používanými na veľkoformátovú tlač je relatívna
neškodnosť voči životnému prostrediu. Produkty veľkoformátových tlačiarní – sú kategorizované ako nebezpečný odpad, čo
neplatí v prípade výroby prostredníctvom progresívnej technológii - UV tlačiarni, ktorá funguje na UV princípe.

Projektom plánujeme obstarať vyspelú inovatívnu technológiu: UV tlačiareň Durst Rho 700 Táto tlačiareň predstavuje novú
generáciu modulárnych rozšíriteľných tlačiarní ktoré ponúkajú vyššiu produktivitu a ešte jemnejšiu obrazovú kvalitu. Pri
výbere vhodného riešenia sme brali do úvahy faktory ako: - možnosť tlače na akýkoľvek povrch - možnosť tlače v bielej
farbe - nízke prevádzkové náklady – ekonómia prevádzky - zdravotná nezávadnosť pre pracovníkov obsluhujúcich
technológiu - ekologické aspekty - pomer cena/kvalita - budúca modulárnosť zariadenia Spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o.
bude realizovať projekt s vlastnými personálnymi kapacitami. spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia menších
a väčších projektov prevažne v reklamnom biznise. Za celkové riadenie realizácie projektu bude zodpovedný konateľ
spoločnosti, ktorý je zároveň obchodným riaditeľom a je zodpovedný za samotnú prípravu a pracovanie projektu. Za
koordináciu jednotlivých aktivít projektu a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedať ďalší konateľ, ktorý je zároveň
výrobný riaditeľ obchodný riaditeľ firmy, za finančné riadenie a účtovanie projektu bude zodpovedná ekonómka spoločnosti.

Naša spoločnosť sleduje trendy v odvetví a usiluje sa o udržanie svojej pozície na trhu. Jednou z politík spoločnosti je byť čo
najkomplexnejšia reklamná agentúra, t.j. dokázať zabezpečiť výrobu vo vlastnej réžii čo najširšiu paletu výroby reklamných
médií. Preto je potrebné, aby sme neustále inovovali technologický park a zameriavali sa na najnovšie a najlepšie vybavenie.
Tým, že budeme plne sebestační, čo sa týka veľkoformátovej tlače, budeme sa môcť usilovať o širší okruh zákazníkov a naša
ponuka bude komplexnejšia, čo bude prínosom pre našich zákazníkov. Projekt implementácie vyspelej inovatívnej
technológie je po finančnej stránke zdravý a udržateľný. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela
zvoliť etapizáciu realizácie projektového zámeru a rozložiť z dôvodu vysokej finančnej náročnosti investíciu na obdobie
viacerých rokov, čo by samozrejme znamenalo zmenu dosahovaných indikátorov a v značnej miere eliminovalo pozitívny
synergický efekt predkladaného zámeru. Časť naakumulovaných finančných prostriedkov plánuje naša firma ďalej využiť
na inovovanie a skvalitnenie výrobného procesu a našich produktov.

Už v treťom roku po ukončení projektu môžeme sledovať pozitívny cash flow, čo však ešte neznamená automaticky
ziskovosť v zmysle daňových a účtovných zákonov. Výška tržieb a ich stúpajúca tendencia zaručuje finančnú stabilitu firmy
aj v prípade nečakaných udalostí. V budúcnosti budeme pokračovať v našej doterajšej snahe byť schopní ponúknuť čo
najširšie spektrum produktov. Vieme zabezpečiť takmer čokoľvek, čo sa týka reklamy a s tým súvisiacimi produktmi. Doteraz
vždy sme sa dokázali prispôsobiť požiadavkám trhu a zákazníkov. Nárast dopytu po veľkoformátovej tlači, ktorý možno badať
v súčasnosti má stúpajúcu tendenciu a podľa našich skúseností bude v najbližších rokoch stúpať. Takisto bude rásť dopyt po
produktoch, ktoré sú zdravotne nezávadné a šetrné k životnému prostrediu. Presne tieto parametre spĺňa technológia, ktorá je
predmetom predkladaného projektu. Samotný projekt bude pokračovať: - Maximálnym využívaním inštalovanej technológie
na zabezpečenie zdrojov na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj. - Realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých
a dlhodobých cieľov spoločnosti.
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Od svojho vzniku sa firma zaoberá výrobou a montážou nábytku, predovšetkým kuchynských liniek, atypického nábytku a
nábytku na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Orientuje sa na náročných zákazníkov, ktorí vyhľadávajú vysokú kvalitu a
komplexné služby. Firma má celoslovenskú pôsobnosť, podstatnú časť produkcie realizuje v rámci Prešovského a Košického
kraja. Obchodné záujmy firma realizuje prostredníctvom vlastných predajní v mestách Košice, Prešov, Bratislava, Žilina a
Poprad. Výrobná činnosť je prispôsobená požiadavkám trhu, orientovaná na atypický nábytok a na individuálne požiadavky
zákazníkov. Investíciami do technológie a rozvoja reagujeme na rastúci dopyt po výrobkoch a službách. Výrobu zabezpečuje
kvalifikovaný personál s dlhoročnou praxou vo výrobe nábytku. Firma sa neustále zaoberá inováciami svojich výrobkov a
dopĺňa svoj vlastný výrobný program. Miesto realizácie je na realizáciu vhodné z nasledovných dôvodov: - vlastníctvo
výrobných priestorov, kde je už zabehnutá výroba, - vyhovujúce kapacity na výrobné, ako aj skladové priestory, - dopravná
dostupnosť, - dostupnosť kvalifikovanej a pomocnej pracovnej sily, - dostupnosť vstupných výrobných materiálov.

Realizovanie predkladaného projektu bude významným krokom k naplneniu strategického cieľa firmy, ktorým je trvalý rozvoj
a rast konkurencieschopnosti spoločnosti DREVIT. Za pomoci moderných inovatívnych technológií firma posilní svoju
konkurenčnú výhodu, keďže sa: skrátia dodacie lehoty, zvýši sa kvalita výrobkov, rozšíri sa produktové portfólio firmy a zvýši
sa výrobná kapacita. Realizácia projektu v predkladanej podobe bude umožnená práve získaním nenávratného finančného
príspevku a v prípade jeho nezískania bude musieť spoločnosť realizovať aktivity v oveľa dlhšom časovom horizonte,
vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť aktivít projektu. V takomto prípade samozrejme by nedošlo k dosiahnutiu
naplánovaných výsledkov a dopadov projektu. Zo zvýšených tržieb a zisku spoločnosti plánujeme financovať ďalšie
inovácie vo výrobe. Po ukončení realizácie projektu a jeho financovania z fondov EÚ v zmysle schémy pomoci de minimis
bude našou snahou napĺňanie plánovaných indikátorov výsledku a dopadu stanovených v projekte.

V súčasnosti firma disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú
realizáciu predkladaného projektu. Manažment firmy, ako aj jej pracovníci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti predmetu
projektu, čo je predpokladom pre jeho úspešnú realizáciu, ako aj zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu.
Realizáciou projektu dôjde k zakúpeniu nasledovných technológií: 1. CNC Obrábacie centrum pre opracovanie nábytkových
dielcov 2. Linka pre povrchovú úpravu nábytkových dielcov 3. Technológia centrálneho odsávania s rekuperáciou
(výmenníkom) tepla Jednotlivé kroky vedúce k úspešnej realizácii aktivity 1 – Obstaranie technológie, sú logicky prepojené
a ich realizácia je možná iba v uvedenej postupnosti. a) Obchodná stránka nákupu nakontraktovanej technológie b) Doprava
technológie do výrobnej haly a príprava na inštaláciu c) Montáž a inštalácia technológie d) Zaškolenie pracovníkov na prácu
s technológiou e) Skúšobný nábeh výroby a odladovanie technológie f) Nábeh na ostrú výrobu

Projekt je trvalo udržateľný nielen z hľadiska charakteru investície do zavedenia vyspelého inovačného systému ale aj po
finančnej stránke, keďže kumulatívny príliv toku peňazí zabezpečuje priebežné krytie všetkých finančných výdavkov.
Kumulatívny cash flow je dostatočný na to, aby sa bez ohrozenia likvidity použili naakumulované finančné zdroje na ďalšie
investície v rámci rozširovania kapacít avšak z hľadiska posudzovania výhodnosti to nie je podstatné a preto ponechávame
prebytok finančných prostriedkov pre zjednodušenie predikcie naďalej v likvidnej forme. Realizácia projektu spoločnosti v
rámci svojich možností pozitívne prispeje k šetreniu životného prostredia. Zakúpením inovatívnej technológie dôjde k
zefektívneniu výrobného procesu a eliminácii vzniku nepodarkov, čím sa zníži množstvo vzniknutého odpadu a spotrebovanej
energie. Obstaraním technológie centrálneho odsávania s rekuperáciou (výmenníkom) tepla dôjde k zníženiu celkovej
energetickej náročnosti výroby. Zbytkové teplo sa z procesu zberu drevného odpadu rekuperáciou vráti späť do výrobných
priestorov, čo zníži energetickú náročnosť vykurovania.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného
rozvoja EU. Projekt svojou realizáciou: - podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - ovplyvňuje rozvoj ľudských
zdrojov, - eliminuje negatívne dopady na životne prostredie, - podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a
nediskriminácie, - podporuje konkurencieschopnosť podniku, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu, prispieva k znižovaniu regionálnych disparít. Realizovaním predloženého projektu, teda obstaraním inovatívnej progresívnej
technológie, a tým rozšírením výrobných kapacít a produktového portfólia firmy a zefektívnením výroby napomôže rastu firmy
a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj a rast firmy. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že projekt bude trvalo
udržateľný i z dlhodobého hľadiska. V prípade zmeny potrieb trhu, resp. výkyvov tržieb je spoločnosť geograficky
diverzifikovaná a vie pokryť prípadný výpadok predaja v rámci jedného regiónu tržbami v iných regiónoch. Inovatívna
technológia výroby nám umožní diverzifikovať naše výrobné portfólio napríklad aj o veľkosérióve línie nábytku..
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Spoločnosť PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí v Topoľčanoch. Zamestnáva 25 pracovníkov. Hlavným nositeľom príjmov je
veľkoobchod s kancelárskymi potrebami a obalovým materiálom. Predaj fólie predstavuje cca 53% na celkovom obrate. Pri
takomto objeme sa v našej spoločnosti plne prejavujú konkurenčné nevýhody vyplývajúce zo závislosti na dodávateľoch –
malá pružnosť pri dodávkach, tlak na cenu, znižovanie marže a následne možností nášho ďalšieho rozvoja. Popri tom
vlastníme dostatok nehnuteľností na umiestnenie výroby fólii, máme dostatočné skúsenosti s ich predajom a v regióne sa
nachádza dostatok pracovnej sily (SOŠ s platikárskym odborom). Výroba fólii v SR nie je. Na súčasné činnosti máme
zavedený systém manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 : 2000.

Realizáciou projektu využijeme súčasné výhody, ktoré vyplývajú z existujúcej situácie a svoje činnosti rozšírime o výrobnú
činnosť. Nová výroba bude moderná a inovatívna, čo sa prejaví na jej produkcii (cca 3 458 ton/rok stretch fólií o hrúbke
0,020mm), kvalite, pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov a ekologickom (prakticky je bezodpadová a odpad opätovne
využíva vo výrobnom procese) dopade. Výrobou si posilníme svoje postavenie na trhu, znížime svoju závislosť na
dodávateľoch a diferencujeme naše tržby. Budeme schopní vyvíjať nové výrobky. Prostredníctvom investícií do efektívnej a
modernej výroby sa zvýši zamestnanosť v regióne (22 nových miest), podporia sa dodávatelia vstupov, zvýšia sa možnosti
odberateľov a posilní sa stabilita spoločnosti, ktorá následne prispeje k stabilizácii predmetného regiónu. Projekt výrazne
prispeje k ďalšiemu rastu našej konkurencieschopnosti.

V rámci projektu sa využijú bohaté skúsenosti našich zamestnancov v obchode a marketingu a plastikárske know-how
dodávateľa technológie, ktorý je zmluvou zaviazaný nie len na rozbeh výroby, ale aj na preškolenie zamestnancov a prípravy
receptúr. Realizácia prebehne podľa časového harmonogramu, ktorý je uvedený v detailnom rozpočte projektu, podľa ktorého
sa budú inštalovať jednotlivé časti výroby. Vstupy do výroby sa začnú kontrahovať cca v polovici procesu inštalácie výroby.
Celková výška projektu je 1 268 500,00 EUR. Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných
zdrojov. Personálne budú realizáciu projektu, vrátane prípravných aktivít, zabezpečovať 3 zamestnanci a jeden zástupca
dodávateľa. Všetci detailne poznajú zámer a majú rozdelené právomoci. Noví zamestnanci budú prijímaní počas inštalácie a
priebežne pripravovaní na rozbeh výroby.

V súčasnosti pôsobíme v pozícii obchodníka, ktorý je závislý od dodávateľov, pozná detailne trh a požiadavky odberateľov,
ale nemá možnosti ich napĺňať podľa svojich predstáv. Okrem toho má aj nevyužité výrobné priestory a v regióne je dostatok
kvalifikovanej pracovnej sily. Z toho jednoznačne vyplýva, že logickým krokom, ktorým sa zvýši pružnosť pri dodávkach fólii a
schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov a rozšíria sa možnosti zavedenia nových produktov, je rozbeh výroby. Toto
rozhodnutie podporuje aj fakt, že podobná výroba sa v SR nenachádza. Okrem týchto benefitov si v spoločnosti zabezpečíme
stabilitu prostredníctvom diverzifikácie príjmov, zvýšením tržieb a nárastu pridanej hodnoty, ktorá je neporovnateľná s
obchodnou maržou. Región sa posilní vytvorením 22 nových pracovných miest a ekologickým základom výroby. Investícia do
výroby je však finančne náročná. Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len v postupných etapách. Tým by sa
kumulatívny efekt projektu predĺžil, čo by sa negatívne prejavilo na našej konkurencieschopnosti. Neboli by sme schopní
odolávať konkurencii, ktorá by postupne prebrala náš zámer i trhy a návrat k nim by bol veľmi ťažký až nemožný.

Výsledkom projektu bude zavedenie jedinej výroby stretch fólii v SR. Pozitívne dopady tohto zámeru sú popísane v bodoch
vyššie. Jeho udržateľnosť sa zabezpečí kumuláciou týchto pozitívnych dopadov. V procese realizácie projektu ho budú
manažovať skúsení pracovníci a technológ, ktorých úlohou bude aj príprava nových zamestnancov na zabezpečenie
bezproblémového chodu aj po jeho ukončení. Títo pracovníci zabezpečia dostatok výrobkov. Ich predaj budú realizovať
obchodníci, ktorí už teraz dosahujú výborné výkony pri predaji fólie ako tovaru. Realizáciou dostatočného predaja sa vytvorí
predpoklad na generovanie dostatočných príjmov na udržanie výstupov projektu do budúcna. Podľa finančnej analýzy je
zrejmé, že pri dodržaní predpokladaných obratov je projekt samoudržateľný a nepotrebuje dodatočné stimuly.
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Firma disponuje dostatočne dimenzovanými priestormi pre výrobu, skladovanie, administratívu a sociálne zázemie pre
zamestnancov. Zaoberá sa protektorovaním pneumatík (repasovaním jazdených pneumatík) všetkých veľkostí. Má
vybudovaný pomerne stabilný okruh zákazníkov a nízku mieru fluktuácie administratívnych a výrobných pracovníkov. Od jej
založenia v r. 1992 jej obrat, včítane exportu permanentne stúpa a v r. 2007 sa stala 2. najväčším podnikom v rámci SR v tejto
oblasti podnikania. Súčasný výrobný program spoločnosti predstavuje výrobu protektorov (repasovaných pneumatík) tzv.
metódou „za studena“, ktorá u určitých typov protektorov vykazuje relatívne vysokú mieru kazovosti a preto nie je vhodné ich
vyrábať touto metódou, vhodnejšie je vyrábať ich metódou „za tepla“. Ďalším v súčasnej dobe preferovaným prínosom
protektorovania je šetrenie životného prostredia, pretože jednu pneumatiku je možné repasovať aj niekoľko krát. Miesto
realizácie projektu je na mieste existujúcej prevádzky firmy vo vlastných priestoroch. Navrhovaný projekt a jeho logistika
nadviaže na existujúcich dodávateľov a odberateľov s využitím vlastných pracovných kapacít.

Predkladaný projekt je pre nás kľúčovým z hľadiska udržania a upevnenia si konkurenčného postavenia a ďalšieho
rozširovania pôsobnosti jednak na domácom, ako aj európskom trhu v oblasti svojho pôsobenia: protektorovania pneumatík.
Realizácia projektu vyplýva a je v súlade s kľúčovými strategickými koncepciami a plánmi na úrovni obce, kraja, národných a
európskych stratégií. Predmetom projektu je obstaranie: 1) Automatický vytlačovací stroj pre aplikáciu spojovacej gumy
vo forme plochých pásov 2) Vulkanizačný pres pre radiálne pneumatiky pre horúci systém protektorovania Medzi pozitívne
efekty realizácie projektu, ktoré prispievajú k rastu konkurencieschopnosti podniku patria: - Zvýšenie výrobnej kapacity Zlepšenie kvality pracovného prostredia v dielni - Ochrana životného prostredia - Zvýšenie produktivity a efektivity prevádzky
- Zvýšenie kvality výroby - Nárast pridanej hodnoty a tržieb - Zavedenie novej produktovej línie - Zamestnanosť

Na základe OVS boli vybraní dodávatelia, ktorými sú renomovaní výrobcovia technologických zariadení. Na základe
zmluvného vzťahu s dodávateľmi bude dodaná technológia. Súčasťou dodania bude montáž zariadení, ich uvedenie do
chodu a zaškolenie obsluhujúceho personálu. Zariadenie bude zavedené do užívania z účtovného a prevádzkového hľadiska.
Za úspešnú realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku. Realizácia projektu
bude realizovaná vlastnými personálnymi kapacitami.

Naša firma má obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktoré si vyžaduje predkladaný projekt. V prípade neschválenia NFP
by nebola firma schopná zabezpečiť realizáciu projektu v plnom rozsahu a v časovom horizonte navrhnutom v projekte. Boli
by sme nútení projekt etapizovať alebo neprimerane sa zadĺžiť, čo by v strednodobom horizonte ohrozilo
konkurencieschopnosť našej spoločnosti. Priamym výstupom projektu bude inovovaný technologický park firmy ŠIMKOVIČ
– PROTEKTOR. To bude mať za následok zefektívnenie súčasného výrobného procesu a zavedenie novej rady produktov
spoločnosti – protektorov „za tepla“. Projekt okrem iného pozitívne vplýva na zamestnanosť v regióne. Región Trebišova
patrí k regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti nad 30%. Úspešná realizácia projektu povedie k pozitívnej inšpirácii
ďalších podnikateľských subjektov k modernizácii výrobného procesu, resp. využívaniu štrukturálnych fondov. Podnik sa
stane konkurencieschopnejším, a to nielen na domácom trhu, ale aj v medzinárodnom prostredí. Zvýšená produkcia prinesie
zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a zisku, ktorý má vplyv na ďalší rast a konkurencieschopnosť podniku v budúcom období.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného
rozvoja EU v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie tržieb a tým aj HDP. Projekt
svojou realizáciou: - podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - ovplyvňuje rozvoj ľudských zdrojov, - eliminuje
negatívne dopady na životne prostredie, - podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, podporuje konkurencieschopnosť podniku, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu, - prispieva k
znižovaniu regionálnych disparít. Projekt je dlhodobo finančne udržateľný. Ihneď po zrealizovaní projektu a zavedení
inovatívnych technológií do výrobného procesu budú tieto schopné generovať zisk. Už v treťom roku od ukončenia realizácie
projektu môžeme sledovať pozitívny cash flow, čo však ešte neznamená automaticky ziskovosť v zmysle daňového zákona.
Flexibilita výroby spoločnosti ŠIMKOVIČ – PROTEKTOR umožňuje vyrábať protektory všetkých rozmerov pneumatík a
viacerých typov dezénov. V prípade nezáujmu zo strany odberateľov o isté typy protektorov vieme sa okamžite zamerať na
výrobu iných.
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Spoločnosť STILLA, a.s. pôsobí v Liptovskom Mikuláši. Zamestnáva 11 pracovníkov. Hlavným zámerom spoločnosti je
špecializácia na prevedenie stavebných detailov v interiéri a exteriéri stavby. Na základe individuálnych návrhov a vývoja
firma rozvíja výrobu produktov pod obchodnou značkou Eurofinal , ktorej sme vlastníkom. V súčasnosti je technológia
rozmiestnená na dvoch rôznych miestach. Vybavenie výroby je základné a v súčasnom tlaku konkurencie nepostačujúce.
Efektívnosť výroby nie je ideálna. Je tam potrebné veľké množstvo ručnej práce, prepojenie medzi skladovaním a výrobou je
komplikované, produktivita je na súčasné pomery nízka a pružnosť pri prispôsobení sa zákazníkom nepostačujúca. Vyššie
uvedené fakty majú negatívny vplyv na našu konkurencieschopnosť a presadzovanie sa na zahraničných trhoch. V regióne sa
nachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Realizáciou projektu inovujeme existujúcu výrobu, prostredníctvom investícii do technológii nových, alebo zavedením
inovatívnych prvkov do technológie existujúcej. Zároveň sa celá výroba zefektívni, vzhľadom na skutočnosť, že sa premiestni
do jedného výrobného celku. Prostredníctvom 14 aktivít sa vytvoria podmienky na zvýšenie pridanej hodnoty, tržieb, exportu
(o cca 100%). Zvýšia sa výrobné a skladovacie kapacity. Znížia sa náklady na výrobu (nájom). Inováciami budeme schopní
rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov a prispejeme k ekologizácii výroby. Jednotlivé dopady projektu sú detailne
popísané v Opise projektu. Prostredníctvom investícií do efektívnej výroby sa zvýši zamestnanosť v regióne (4,5 miesta),
podporia sa dodávatelia vstupov a posilní sa stabilita spoločnosti, ktorá následne prispeje k stabilizácii predmetného regiónu.

V rámci projektu sa inovuje, alebo sa do výroby zavedie 12 výrobných postupov a zariadení. Vo väčšej časti dôjde k
doplneniu existujúcej výroby o inovatívne prvky. Realizácia prebehne podľa časového harmonogramu, ktorý je uvedený v
detailnom rozpočte projektu. Pri projekte je nutné vykonať stavebné úpravy na ktoré je už vydané stavebné povolenie. Vstupy
vo výrobe ostanú nezmenené. Celková výška projektu je 555 771, 00 EUR. Finančné zabezpečenie projektu bude realizované
prostredníctvom vlastných i cudzích zdrojov (kontokorentný úver). Personálne budú realizáciu projektu, vrátane prípravných
aktivít, zabezpečovať 2 zamestnanci za úzkej súčinnosti pracovníkov vo výrobe. Všetci detailne poznajú existujúcu výrobu a
majú jasnú predstavu o budúcom fungovaní výroby. Majú tiež skúsenosti v oblasti, ktorú majú na starosti, ako aj s
realizovaním podobných projektov.

Zahraničná konkurencia vo výrobe stavebných profilov je veľká s výraznou snahou investovať do inovácií. Ako inde, aj v
našom segmente je potrebné vyrábať efektívne a kvalitne za cenu, ktorú je odberateľ ochotný a schopný zaplatiť. Niektoré
nevýhody sme boli schopný vykryť výhodnou cenou pracovnej sily v regióne. Tento stav je dlhodobo neudržateľný a
nepriateľný pre plánovanie našej výroby. Predpokladom udržania konkurencieschopnosti je investovanie do moderných a
inovatívnych technológii, ktoré zaručia úspory na vstupoch, zefektívnenie výroby, zvýšenie kvality a rozšírenie možností
výroby firmy. Takto sa pripravíme na nápor lacných výrobkov, ktorú možno v čase krízy očakávať. Investícia do inovácií je
však finančne náročná. Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len v postupných etapách, alebo vôbec nie. Tým by sa
kumulatívny efekt projektu predĺžil, alebo úplne stratil, čo by sa negatívne prejavilo na našej konkurencieschopnosti. Neboli by
sme schopný v požadovanom načasovaní odolávať konkurencii, ktorá by postupne prebrala naše trhy a návrat k nim by bol
veľmi ťažký až nemožný. Následné obmedzenie výroby by sa negatívne prejavilo na zamestnanosti v regióne.

Výsledkom realizácie projektu bude scelenie výroby a jej zefektívnenie prostredníctvom inovácii vo výrobnom procese. Týmto
sa však nenaruší hlavný technologický postup a charakter výroby. Nové investície budú znamenať rozšírenie portfólia
výrobkov, zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenie jej pružnosti pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov, zníženie nákladov na
jednotku výroby a zvýšenie kvality výrobkov. Udržateľnosťou výroby sa zabezpečí kumulácia pozitívnych efektov projektu, čo
sa prejaví na schopnosti našej firmy zvýšiť pridanú hodnotu. Takto si udržíme a aj zvýšime konkurencieschopnosť.
Realizáciou dostatočného predaja sa vytvorí predpoklad na generovanie dostatočných príjmov na udržanie výstupov projektu
do budúcna. Predaj výrobkov bude realizovaný skúsenými pracovníkmi, ktorí poznajú trh. Projekt vytvorí možnosti na
rozšírenie databázy odberateľov o nové subjekty.
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Hlavnou činnosťou spoločnosti ZAMAZ, spol. s r. o. Kežmarok je výroba oceľových konštrukcií a predaj hutného materiálu.
Spoločnosť sa zaoberá predajom aj spojovacieho materiálu, elektroinštalačného materiálu, ochranných a čistiacich
prostriedkov, ohýbaním betónových armatúr, prácami autožeriavom ČKD 20t a 28t, prácami autoplošinou, službami v oblasti
závodného stravovania, zapožičiavanie náradia. Vedľajšou činnosťou je výkup kovového odpadu – kovošrot. Postupným
vývojom dospela spoločnosť až do dnešného štádia, keď zamestnáva xx zamestnancov. Nakoľko jej hlavnú klientelu tvoria
dcérske spoločnosti významných Európskych firiem produkujúcich na Slovensku, požiadavky na kvalitu finálnych výrobkov sa
neustále zvyšujú. Požadovanú kvalitu je preto čo raz ťažšie dosiahnuť s použitím súčasných technológií, preto sa rozhodla
požiadať o NFP.

Inštaláciou a využívaním nových technológií si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, zabezpečí sa
rast konkurencieschopnosti. Spoločnosť bude dosahovať požadovanú kvalitu, ktorá uspokojí požiadavky zákazníkov. Dôjde k
zvýšeniu zamestnanosti o 2 pracovné miesta. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a
predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2015 na cca 2,318 mil. EUR. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť
schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať nových klientov z dôvodu nedostatočnej
vybavenosti. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany životného prostredia. Nové zariadenia budú
energeticky úspornejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Zníži sa množstvo vyprodukovaných nepodarkov a odpadu pri
výrobe. Lepšie hosp. výsledky vytvoria priestor pre ďalšie investície.

Hlavné aj podporné aktivity projektu budú zabezpečované prostredníctvom projektového tímu zloženého zo skúsených
odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2).
Na základe investičných potrieb spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a
následne bola vyhlásená obchodná verejná súťaž. Z jej výsledkov vzišli dodávatelia obstarávaných technológií. Dodávka sa
bude realizovať v období od marca 2010 do októbra 2010. Pred tým bude nevyhnutné upraviť a prispôsobiť výrobné priestory
tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia výroby. Na inštaláciu a
spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Ten zabezpečí aj potrebné zaškolenia
obsluhujúcich pracovníkov.

Potreba kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti je odpoveďou na zdôvodnenie vhodnosti realizácie
projektu. Z prognóz a argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom a požiadavkám na
kvalitu ale aj množstvo vyrábaných výrobkov. Žiadateľ spolupracuje s viacerými významnými spoločnosťami a nemôže si
dovoliť nekvalitnú produkciu. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú
fungujúcu štruktúru (viď. Opis projektu), ktorá je zárukou jej efektívneho fungovania. V minulosti bolo realizovaných viacero
investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Všetky boli financované z vlastných
resp. úverových zdrojov žiadateľa. Pri menších investíciách sa na prefinancovanie využíval leasing, pri vyšších úver.
Investícia plánovaná prostredníctvom predkladaného projektu je finančne natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť
prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsl. projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z organizačného
hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala počas fungovania
spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť
výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov zo
zefektívnenia výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti
výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity na kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné
výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú zároveň musieť byť poistené v
súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR.
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V súčasnosti sa spoločnosť TRIUM schody - interiéry s.r.o. zaoberá produkciou výrobkov atypického charakteru, čiže firma
nevyrába sériovo. Spoločnosť sa zameriava na náročnejšie výrobky z dreva. Nosným programom spoločnosti je výroba
schodísk a interiérov. Žiadateľ plánuje novým inovatívnym výrobným postupom rozšíriť produktové portfólio o náročnejšie
výrobky charakteru drevených interiérových bytových zariadení, ktoré by zvýšili jeho konkurencieschopnosť na trhu a znížili
závislosť od subdodávateľov, nakoľko spoločnosť je za súčasného stavu nútená niektoré technologické operácie [lisovanie,
hranovanie,...] riešiť subdodávateľsky, čo pre firmu zaoberajúcu sa so zákazkovou výrobou predstavuje zvýšené náklady.
Spoločnosť TRIUM schody - interiéry s.r.o. k 31. 12. 2008 zamestnávala 9 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, dosiahla
tržby vo výške 911 737,- EUR, a pridanú hodnotu vo výške 254 696,- EUR.

Implementáciou predkladaného projektu žiadateľ očakáva pozitívne dopady na celkovú produkciu firmy. Po skončení
realizácie projektu bude mať spoločnosť k dispozícií nové inovované technológie, ktoré umožnia napĺňať stanovené ciele
spoločnosti. Obstarávaná technológia bola zvolená po dôkladnom zvážení manažmentu spoločnosti tak aby jej využitie bolo
čím viacúčelovejšie. Nová technológia do ktorej žiadateľ plánuje investovať zabezpečí spoločnosti možnosť výroby
náročnejších interiérových zariadení (nábytku) atypických tvarov, čím sa zvýši kvalita a efektívnosť produkcie, čo pomôže
spoločnosti udržať už existujúcich odberateľov a umožní jej vstup na nové širšie trhy. Realizáciu projektu sa predpokladá
nárast tržieb, ako aj pridanej hodnoty. Po realizácií projektu sa zvýši celková konkurencieschopnosť žiadateľa.

Pre dosiahnutie cieľov projektu bola stanovená jedna hlavná aktivita, ktorej predmetom je obstaranie nasledovných
inovatívnych strojov pre výrobu najmä atypického interiérového nábytku. Všetky navrhnuté technológie patria medzi
najmodernejšie vo svojej oblasti. - Vertikálna píla SVP 145 - LIS ITALPRESSE mod.SCF / 6 - Obrábacie CNC Record 110
NT Prisma SCM - Olepovačka hrán K 500 "T - ER2" SCM Aktivitu projektu A1 Nákup inovatívnej technológie si spoločnosť
TRIUM schody - interiéry s.r.o. zabezpečuje sama v spolupráci s vybraným dodávateľom, B O T O spol. s r.o., ktorý bol
vybraný na základe obchodnej verejnej súťaže.

Obstaraním inovatívnej technológie na výrobu dreveného nábytku netypického charakteru sa zvýši výkonnosť výrobného
podniku (žiadateľa) prostredníctvom zvýšenia technologickej úrovne, zavedením nových výrobných procesov, čím sa zvýši aj
dopyt po dodávkach materiálov od miestnych firiem. Nová technológia vyžaduje zaškolenie pracovníkov, čo prispieva k
rozvoju vedomostnej základne regiónu. Týmito faktami projekt prispieva k napĺňajú stanovených cieľov Programu
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 - 2013, kde v prioritnej osi 2 Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu sú uvedené okrem iných aj opatrenia: - Podpora malých a stredných
podnikateľov - Podpora zavádzania nových technológií do výroby Tento súlad potvrdzuje aj stanovisko Banskobystrického
samosprávneho kraja k projektu, ktoré tvorí prílohu ŽoNFP č. 15. Žiadateľ nemá skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných EÚ, alebo z národných zdrojov. Kvôli eliminácií nedostatočných skúseností má uzavretý zmluvný vzťah s
profesionálnou poradenskou firmou v oblasti vypracovania a riadenia projektov.

Spoločnosť organizuje výrobnú činnosť cca 12 rokov, doteraz z vlastných, resp. z úverových zdrojov. Preto je potrebné
považovať predmetnú investíciu za dlhodobo udržateľnú, ktorá prelomovo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti,
diverzifikovať výrobu a rozšíriť produktové portfólio. Pri sledovaní tendencií vývoja cien vstupných materiálov, konkurenčných
produktov ako i zvyšujúcich sa nárokov na podnikateľské prostredie, realizáciou projektu sa očakáva nárast tržieb, zvýšenie
produktivity, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízku potrebu sprievodných investícií. To vytvára dobré predpoklady pre rozvoj
takejto výroby bez potreby ďalšej finančnej intervencie. Životnosť týchto strojov je minimálne 10 rokov. Toto obdobie je
dostatočné na kumulovanie zdrojov pre postupnú rozšírenú reprodukciu strojového parku z tržieb priebežne. Udržateľnosť
projektu po jeho realizácii je z finančného hľadiska zabezpečené zvýšením konkurencieschopnosti, možnosťou presadiť sa na
iných trhoch, a tým spojeným nárastom tržieb.
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WENS DOOR s.r.o.

KOPEK plus s. r. o.

EURO-VAT, spol. s r.o.

STANLEY s.r.o.

VDD Orava, s.r.o.

Vladimír Vojtech

DREVITAL, s.r.o.

DOOR WOOD, s.r.o.

VAŠA s.r.o.

KC INTERIÉR, s.r.o.

Kamil Krupec - Výroba nábytku

Nákup modernej technológie na výrobu nábytku

Nákup inovatívnych technológií do pekárne

Automatizácia výrobného procesu

Inovácia strojového vybavenia vo firme Stanley s.r.o.

Modernizácia výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie

Nákup inovatívnych technológií na výrobu nábytku

Rozšírenie výroby o novú technológiu v oblasti spracovania
veľkoplošných materiálov spojenú s modernizáciou výroby

Podpora zavádzania inovácií vo firme DOOR WOOD

Posilnenie konkurencieschopnosti firmy VAŠA s.r.o. obstaraním
inovatívnej výrobnej technológie

Inovácia výroby nábytku spoločnosti KC INTERIÉR, s.r.o.

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu širokého sortimentu
nábytku

278 971,20

175 104,00

142 845,60

493 500,00

484 344,00

498 752,00

499 200,00

444 790,00

440 000,00

376 159,50

499 996,00
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Spoločnosť WENS DOOR s.r.o. bola založená zápisom do obchodného registra dňa 19.06.2007. V súčasnosti je výrobný
program spoločnosti orientovaný najmä na výrobu kvalitných dyhovaných dverí. Svojou obchodnou politikou, založenou na
zodpovednom prístupe k plneniu termínov dodávok, si spoločnosť WENS DOOR s.r.o. vybudovala stabilné postavenie na
regionálnom trhu. Aj keď žiadateľ už má v súčasnosti vo výrobe zahrnutú výrobu nábytku, plánuje rozšíriť svoje produktové
portfólio o nové typy výrobkov interiérového nábytku a tým vyhovieť dopytu na trhu. Spoločnosť WENS DOOR s.r.o. je
schopná profesionálneho riadenia výroby kvalifikovanými pracovníkmi ako aj priestorovým usporiadaním prevádzkových
priestorov. K 31. 12. 2008 spoločnosť zamestnávala 26 zamestnancov a dosiahla k 31.12.2008 tržby 781 119,- EUR a pridanú
hodnotu 326 495,- EUR.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať
stanovené ciele spoločnosti. Spoločnosť rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožňuje jeho vstup na nové trhy. Po realizácií
projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Pripravovaná technológia bola vyberaná po zvážení všetkých
potrieb a rizík do budúceho obdobia tak, aby jej využitie bolo čo najviac polyfunkčné. Spoločnosť plánuje investovať do
inovatívnej technológie pre výrobu interiérových zariadení, ktoré sú na trhu dopytované. V dôsledku realizovania projektu sa
počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty, ako aj s vytvorením 1 nového pracovného miesta. Zvýšenie príjmov žiadateľa
umožňuje realizáciu ďalších projektov.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je zavedenie novej výrobnej technológie slúžiacej na výrobu nábytku,
bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita A1 - Nákup technológie na výrobu nábytku. Konkrétne sa jedná o
technológie: - Obrábacie CNC Z 2 C 31 SCM - LIS ITALPRESSE Mod. SCF / 6 - Širokopásová brúska SANDYA 5 RCS Formátovacia píla SI 300 SCM - Spodná fréza T 110 TF Nova SCM - Kompresor CRS 15/500 + sušička Aktivitu projektu si
organizačnej aj technicky zabezpečuje žiadateľ WENS DOOR s.r.o. sám v spolupráci na základe obchodnej verejnej súťaže
vybraným dodávateľom, spoločnosťou B O T O spol. s r.o..

Realizácia projektu je nevyhnutná k napĺňaniu stanovených cieľov žiadateľa a vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciel opatrenia. Projekt korešponduje s cieľmi PHSR
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Realizáciou projektu sa vytvorí jedno nové pracovné miesto a projekt bude mať taktiež
pozitívny vplyv pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre dodávateľov vstupných materiálov pre žiadateľa. Obstaraním
nových zariadení sa rozšíri výroba a tým aj produktové portfólio spoločnosti. Dosiahne sa značné zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti a umožní sa vstup na nové širšie trhy. Žiadateľ bude schopný vyhovieť požiadavkám
viacerých odberateľov. Nakoľko spoločnosť WENS DOOR s.r.o. nemá skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných EÚ, alebo z národných zdrojov, na elimináciu nedostatočných skúseností má uzavretý zmluvný vzťah s
profesionálnou poradenskou firmou v oblasti vypracovania a riadenia projektov. Žiadateľ má na všetky činnosti súvisiace s
realizáciou ako aj s prípravou projektu vo firme vyčlenený tím pracovníkov.

Výsledkom projektu budú nové inovatívne technológie vo výrobe spoločnosti, vďaka ktorým dôjde aj k rozšíreniu
produktového portfólia. Realizácia projektu umožní spoločnosti WENS DOOR s.r.o. získať vyššiu pozíciu na trhu a zároveň
preniknúť na nové trhy. Nárast tržieb, zvýšená produktivita, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka potreba sprievodných
investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj takejto výroby bez potreby ďalšej finančnej intervencie. Žiadateľ podľa
výpočtov z finančnej analýzy je presvedčený, že projekt je z finančného hľadiska udržateľný a pravidelne bude vytvárať zisk,
ktorý zabezpečuje prevádzku spoločnosti. Získané finančné zdroje budú využité na ďalší rozvoj spoločnosti a na realizáciu
ďalších projektov v budúcnosti.
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Spoločnosť KOPEK plus s. r. o. bola založená vo februári roku 2000 pod názvom PEKSPOL, s.r.o. a až do minulého roka sa
zaoberala predajom pekárskych surovín a prísad. Spoločnosť PEKSPOL, s.r.o. nezamestnávala žiadnych zamestnancov, celý
chod spoločnosti zabezpečovali konatelia a majitelia spoločnosti. V minulom roku spoločnosť utlmila obchodnú činnosť, takže
zaznamenala len minimálne tržby. V auguste tohto roku predali pôvodní majitelia spoločnosť súrodencom Gerbelovcom. Tí už
sedemnásť rokov úspešne prevádzkujú rodinnú pekáreň v Dolných Kočkovciach a odbyt výrobkov realizujú cez sieť vlastných
predajní. Z dôvodu diverzifikácie rizika sa rozhodli oddeliť výrobnú činnosť od obchodnej, a preto využili ponuku na odkúpenie
firmy. Spoločnosť KOPEK plus s. r. o. sa bude zaoberať výlučne výrobou pekárskych a cukrárskych výrobkov. Pre rozbeh
vysokokvalitnej pekárskej výroby a vybudovanie konkurencieschopnej spoločnosti je potrebné investovať do najmodernejšej
technológie, ktorou bude možné komplexne zariadiť pekáreň.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť KOPEK plus s. r. o. k dispozícií komplexnú technológiu pre pekársku výrobu,
ktorá jej umožní naplniť stanovené podnikové ciele. Inovatívna a vyspelá technológia zabezpečí vytvorenie
konkurencieschopnej spoločnosti v oblasti pekárskej výroby, efektívnu, nízkonákladovú výrobu, zvyšovanie výrobnej
kapacity, nárast produktivity práce, produktovú variabilitu a pružnú reakciu na dopyt. Vďaka novej technológii bude možné
vyrábať kompletný sortiment pekárskych výrobkov, pozostávajúci z rôznych druhov chleba, bežného pečiva, jemného pečiva
a ostatných pekárskych výrobkov. Predpokladom je výroba až 145 druhov pekárskych výrobkov. Realizácia projektu
zabezpečí nárast tržieb spoločnosti na plánovaných 540 000 EUR a nárast pridanej hodnoty na 200 000 EUR v roku 2016.
Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí 14 stálych pracovných miest, ktoré budú rozvojom spoločnosti aj trvalo udržateľné. 11
pracovných miest bude obsadených ženami a 3 budú obsadené mužmi. Jedno pracovné miesto je určené pre znevýhodnené
skupiny obyvateľstva (osoba staršia ako 50 rokov) a jedno pre občana rómskej národnosti.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou hlavnej aktivity: A1 – Obstaranie inovatívnych technológií do
pekárne, ktorá bude realizovaná v čase 10/2009 – 09/2011, a v rámci ktorej sa dodá komplexná technológia pre pekársku
výrobu: múčne a surovinové hospodárstvo, výrobník pšeničného prírodného kvasu, miešací špirálový stroj, preklápač cesta,
delička a vyguľovač chlebového cesta, delička pšeničného cesta na výrobu bagetových klonkov, kysiareň na bežné a jemné
pečivo, zariadenie na prerušovanie kysnutia a chladenia, zariadenie na šokové mrazenie klonkov, zariadenie na skladovanie
mrazených klonkov, etážová pec s osadzovacím zariadením, rotačná pec, riadiaca jednotka odťahu spalín a pary,
automatický zmäkčovač vody, baliaca linka, softvér na riadenie výroby Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej
aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú
aktivitu bude technicky a organizačne zabezpečovať konateľ spoločnosti Ing. Viliam Gerbel. Za kvalitné nainštalovanie
technológie bude zodpovedať víťaz OVS. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ pomoc
poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre vybudovanie konkurencieschopnej a trvalo
udržateľnej pekárne je nevyhnutné investovať do najnovšej pekárenskej technológie. Tá umožní spoločnosti vyrábať
rozmanitý sortiment pekárenských výrobkov a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov, najmä čo s týka kvality a rýchlosti
vybavenia objednávok. Inovatívna technológia tak zabezpečí nárast tržieb spoločnosti a etablovanie sa na domácom trhu.
Keďže projekt je investične veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej
miere napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v
PHSR Trenčianskeho kraja a PHSR obce Dolné Kočkovce. Po realizácii projektu sa vytvorí 14 pracovných miest, z toho jedno
pre osobu zo znevýhodnených skupín a jedno pre Róma, takže projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít TUR,
rovnosť príležitostí a MRK. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ je
eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia.

Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, je spoločnosť KOPEK plus s. r. o. bude tvoriť dostatok stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou a na splácanie úveru, čo preukazuje finančnú
udržateľnosť projektu. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vznikne 14 pracovných miest na plný pracovný úväzok, z toho
jedenásť bude obsadených ženami a tri budú obsadené mužmi, pričom jedno pracovné miesto je určené pre znevýhodnené
skupiny obyvateľstva (osoba nad 50 rokov) a jedno pre MRK. Pri výbere nových zamestnancov v rámci projektu, ako aj pri
ďalšom rozvoji spoločnosti v budúcnosti, sa bude prihliadať výlučne na ich kvalifikáciu, schopnosti a záujem o prácu, aby
mohli byť naplnené ciele projektu a podnikateľský plán z pohľadu využitia kapacitných a kvalitatívnych možností výrobných
technológií a dosahovania čo najlepších hospodársko-ekonomických výsledkov. Týmito opatreniami bude minimalizované
personálne riziko. Projekt je tiež dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska, nakoľko inštalovaná technológia nemá
žiadne negatívne vplyvy na ŽP a v procese výroby nevznikajú žiadne exhaláty ani škodlivé látky.
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Firma EURO-VAT, spol. s r.o. sa vo svojej činnosti zameriava najmä na oblasť výroby prevádzkových kvapalín a olejov.
Firma úspešne obhájila systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. Projekt sa bude realizovať v Alekšinciach,
okres Nitra, ktorá oblasť je jednou z rozvinutejších priemyselných oblastí Slovenska. Úroveň nezamestnanosti regiónu bola v
júny 2009 na úrovni 15,24 % a vplyvom hospodárskeho vývoja rastie. Cieľovou skupinou projektu je žiadateľ s 94
zamestnancami. Dlhodobá udržateľnosť firmy a najmä počtu zamestnancov je, kvôli súčasnej ekonomickej situácii, ohrozená.
Firme chýbajú inovatívne výrobné technológie a komplexnosť v oblasti výroby prevádzkových kvapalín, ktoré by jej
zabezpečili konkurencieschopnosť na domácom trhu, ako aj v európskom rozsahu. V súčasnosti firma nemá dostatok
vlastných finančných zdrojov na realizáciu nákupu novej technológie a cudzie bankové zdroje sú ťažko dostupné. Nevýhodou
súčasného výrobného zariadenia je najmä nízka obrátkovosť a kvalita. V súčasnosti narastá tlak konkurenčných spoločností.
Firma sa v minulosti snažila všetky voľné vlastné zdroje a dostupné cudzie zdroje bezpečne investovať do rozvoja spoločnosti.

Po ukončení realizácie bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu automatizovanú linku na plnenie prevádzkových
kvapalín, ktorá prispeje ku komplexnosti produkcie. Hodnoty merateľných indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom
produkcie a zvýšením efektivity práce. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu nevyžaduje dodatočné
investície, naopak, okamžite tvorí tržby. Dlhoročná prax vedenia zakladá schopnosť firmy reálne zhodnotiť situáciu na trhu,
firemné potreby, ako aj určiť druh vhodného výrobného zariadenia a reálne tak naplánovať finančné ukazovatele. Rast
objemu výroby si vyžiada do roku 2015 vytvorenie 4 nových pracovných miest. V prípade neočakávaného prepadu domáceho
trhu, sa firma bude orientovať na zahraničné trhy EÚ a upraví výrobné portfólio, čo jej umožní vysoká flexibilita technológie.
Vzhľadom na inovatívnosť predkladaného projektu, ostane firma konkurencieschopná a jej činnosť a počet zamestnancov
bude udržateľný. Nákup predmetného zariadenia s pomocou NFP, môže motivovať aj ostatné firmy v regióne k modernizácií
výrobných technológii, prípadne k využívaniu štrukturálnych fondov. Projekt má pozitívny vplyv na zamestnanosť v regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude pravdepodobne ešte pred schválením žiadosti o NFP, zaslaná objednávka
zariadení. Dodacia lehota zariadení je do 5 mesiacov. Za korektné objednanie a prevzatie zariadenia bude zodpovedný Ing.
Wachal - interný projektový manažér. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci zaškolení dodávateľom v oblasti
ovládania strojov a bezpečnosti práce. Skúšobná prevádza zariadenia prebehne počas procesu zaškolovania. Po dodaní
stroja bude na agentúru NADSME zaslaná žiadosť o platbu, za ktorej prípravu bude zodpovedný externý projektový manažér.
Taktiež ihneď po dodaní zariadenia, bude toto poistené a bude na jeho ťarchu zriadené záložné právo v prospech agentúry.
Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v zmysle manuálu bude zodpovedný Ing. Wachal, spolu s externou
administráciou. Počas nasledujúcich piatich rokov bude firma zasielať priebežné správy na agentúru. Na plnenie tejto
podmienky, ako aj ostatných podmienok vyplývajúcich príjemcovi pomoci zo zmluvy o poskytnutí NFP, bude dohliadať
vedenie firmy v spolupráci s externou administráciou.

Pomoc DM vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia je jedinou možnosťou
zabezpečenia trvalej udržateľnosti firmy, jej zamestnancov a postavenia na európskom trhu. Bez realizácie projektu by
vedenie nedokázalo zabezpečiť prácu pre svojich zamestnancov v dlhodobom horizonte. Zvýšenie efektivity, komplexnosti a
kvality výroby, je nevyhnutným atribútom úspešného fungovania firmy v jej konkurenčnom prostredí. Okrem uvedeného firma v
súčasnosti nemá dostatok vlastných ani cudzých finančných zdrojov na realizáciu projektu. Realizácia projektu je odpoveďou
firmy EURO-VAT, spol. s r.o. na globálny vývoj svetového hospodárstva v súčasnosti. Miera nezamestnanosti v Nitrianskom
regióne stúpa. Projekt napomôže udržať a mierne zvýšiť mieru zamestnanosti a to nielen vytvorením štyroch nových
pracovných miest, ale najmä udržaných 94 stávajúcich. Keďže firma pôsobí na trhu už 18 rokov a neustále rozširuje svoju
výrobnú prevádzku, má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov, dokonca realizovala aj projekt s agentúrou
MPSVaR. V opise projektu je tiež uvedený zoznam významných investícií firmy za ostatné obdobie.

Pozitívom predkladaného projektu je fakt, že ihneď po spustení zariadenia, začne toto tvoriť obrat, tržby a zisk. Dlhodobá
činnosť firmy a skúsenosť členov jej vedenia, dáva záruku správneho rozhodnutia ohľadne realizácie predkladaného projektu
a výberu zariadenia. Projekt je teda ihneď po spustení prevádzky, schopný samofinancovania a prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti firmy. Náklady na prevádzku zariadenia sú plánovaná v priloženej finančnej analýze, podobne ako aj
výnosy. Pri plnení finančného plánu firmy EURO-VAT, spol. s r.o., ktorého výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu,
dokáže firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť do roku 2015 štyri nové pracovné miesta.
Prípadné ohrozenia zo SWOT, bude firma riešiť orientáciou na zahraničné trhy a identifikáciou nových trhových potrieb.
Flexibilita inovatívnej technológie umožní preorientovania sa nové produkty. V súčasnosti neohrozí odliv zamestnancov ani
obmedzenie ich kvalifikácie, firma je však pripravená preškolovať nových a stávajúcich zamestnancov podľa aktuálnej
potreby. V budúcnosti, po znížení dlhodobých záväzkov, plánuje firma realizáciu ďalších investícií do technológií.
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Spoločnosť bola založená 10.05.2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Tvarožnej. Jeden z konateľov
spoločnosti, Ing. Stanislav Reščák začal podnikať ako fyzická osoba v r. 1995 pod názvom Ing. Stanislav Reščák –
STANLEY. V r. 2000 začal rozširovať svoju činnosť a presťahoval sa do vlastných výrobných priestorov. Spoločnosť pôsobí
v Tvarožnej ako profesionálna dielňa, vybavená modernou technológiou, so zameraním na výrobu vysokokvalitných výrobkov
z dreva a veľkoplošných materiálov. Jej činnosť je zameraná na výrobu nábytku podľa individuálnych požiadaviek na mieru.
Hlavným profilom spoločnosti je výroba interiérového a exteriérového nábytku. Počet zamestnancov v r. 2009 je 7, dosiahnutá
ročná tržba r. 2008 činil 209 086 €, pridaná hodnota 57 848 €.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať
stanovené ciele spoločnosti. Zavedením novej, počítačom riadenej technológie do výroby sa dosiahne vyššia kvalita a
precíznosť výrobkov, vyhovuje sa požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov, vytvorí sa reálna možnosť rozšírenia okruhu
zákazníkov. Realizáciou tohto projektu sa zvýši výrobná kapacita firmy. Očakáva sa zvýšenie tržieb na 252 000 €. Projektom
sa vytvoria 2 pracovné miesta. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov. Pre zákazníka to
znamená kratšie dodacie lehoty a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Plánovaná ročná tržba po skončení projektu bude 252 000 €, pridaná hodnota 69 418 €,
počet zamestnancov 9.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom novej technológie na výrobu nábytku. Jedná sa o najmodernejšiu
automatizovanú technológiu v oblasti CNC spracovania drevnej hmoty. Súčasťou centra je aj riadiaca jednotka.
Technológia pozostáva: • Obrábacie centrum SCM, Record 110 AL Prisma - frézovacie jednotka SCM POWER 2000 - 16
polohový automatický menič nástrojov • Formátovacia píla SCM, SI 6000 - rozmery porezu 3200 x 3200 mm - naklápanie
píly 45,5° • Spodná fréza SCM, TF 110 NOVA - rozmery stola 1200 x 730 mm • Hrúbkovačka SCM, S 520 class - pracovná
šírka 520 mm • Automatická olepovačka hrán SCM, Olimpic K500 • Širokopásová brúska SCM Sandya, 5-S - pracovná
šírka 1100 mm - pracovná hrúbka 3-170 mm - šírka brús. pásu 1150 mm - dĺžka brús. pásu 2150 mm • Štvorstranná fréza
SCM, Compact NT - pracovná šírka hotového profilu 25/230 mm - pracovná výška hotového profilu 6/120 mm • Odsávanie
AV WORD - 15 000 m3/hod • Softvér X-CAB , Funkcie: - výber materiálu pre dielce nábytkovej zostavy - výber
olepovaných hrán - programovanie rozmerov každého dielca

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR Prešovského samosprávneho kraja na
obdobie 2008-2015, s cieľmi okresu Kežmarok a užšieho regiónu. Takisto prispeje k k zvyšovaniu inovačného potenciálu
podniku. Technologické zariadenia, ktoré sú predmetom predkladaného projektu sú základným predpokladom naštartovania
efektívnej výroby interiérového nábytku. To umožňuje spoločnosti vstup na nové trhy a diverzifikáciu súčasnej výroby.
Výsledkom projektu bude nárast tržieb žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov a investícií v regióne. Realizácia
bude mať taktiež pozitívny vplyv pre malých a stredných podnikateľov, dodávateľov vstupných materiálov pre
žiadateľa.Žiadateľ pôsobí v oblasti výroby nábytku už 20 rokov. Disponuje s kvalifikovaným technickým a riadiacim
personálom. Pre všetky činnosti súvisiace s realizáciou, ako aj prípravou projektu má vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Pri
vypracovaní Žiadosti o NFP spolupracuje s externou poradenskou firmou.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená zavedením automatizácie a novej technológie do výrobných procesov. Docieli sa
vyššia kvalita a predajnosť produktov, čo umožní umiestniť svoje výrobky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu.
Rozšírením výrobného portfólia sa rozrastie klientela. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom na výhodnú
geografickú polohu, keďže firma sídli blízko okresného mesta Kežmarok. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca. 10 –
15 rokov, čím sa zabezpečí návratnosť investície. Z každoročne vytváraného zisku môže ďalej rozvíjať svoju výrobnú
kapacitu a splácať bankový úver. Firma je podľa tejto analýzy finančne dostatočne silná na realizáciu a ďalší vývoj projektu.
Udržateľnosť je zabezpečená aj zamestnávaním kvalitného tímu odborníkov v danom odbore.
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Spoločnosť VDD Orava pôsobí na trhu už od roku 1997, kedy vznikla ako združenie podnikateľov, v septembri roku 2005 bola
do obchodného registra zapísaná ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnosti predstavuje dynamicky sa
rozvíjajúcu spoločnosť, ktorá sa zaoberá kompletnou výrobou, dodávkou a montážou drevených eurookien, plastových a
hliníkových okien, interiérových a exteriérových dverí, schodísk, okeníc, rôznych druhov nábytku a iných produktov z dreva
podľa priania zákazníka. Cieľom spoločnosti je ponúkať produkty a služby vysokej kvality. Spoločnosť sa začala presadzovať
aj na zahraničnom trhu a v budúcnosti má ambície svoj trh ďalej rozširovať. Požiadavky zo strany zákazníkov vyvolali potrebu
rozšíriť produktové portfólio v oblasti nábytkárskej výroby. Klienti si vyžadujú väčšiu paletu rozmanitých druhov nábytku vo
výbornej kvalite, ktoré spoločnosť terajšou technológiou nie je schopná vyrábať. Väčšina technológie je zastaralá čo vedie k
nepresnostiam vo výrobe a prestojom kvôli poruchovosti strojov a následným opravám, čo má za následok omeškanie
dodávok zákazníkom. Pre udržanie si stálych zákazníkov a získanie nových je nevyhnutné investovať do novej technológie.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť VDD Orava, s.r.o. k dispozícií inovatívnu technológiu na výrobu nábytku, čo jej
umožní zvýšiť podiel výroby v nábytkárskom sektore. Novými strojnými zariadeniami dokáže vyrábať všetky druhy
masívneho, dyhovaného aj drevotrieskového nábytku Tovar bude určený predovšetkým koncovým zákazníkom pre
zariaďovaní domácnosti a to na slovenskom trhu ako aj na trhoch ostatných krajín EÚ. Projekt zároveň umožní výrazný nárast
tržieb spoločnosti zo súčasných 660 tis. EUR (rok 2008), na plánovaných 829 800 EUR (rok 2016) a nárast pridanej hodnoty o
takmer 25 tis. EUR. Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie zabezpečí: - posilnenie konkurencieschopnosti
spoločnosti v oblasti nábytkárskej výroby, - uvedenie novej technológie do prevádzky, - zvyšovanie kapacity výrobného
procesu, - skvalitnenie výroby, najmä čo sa týka presnosti vŕtania, rezania, opracovania materiálu, - skrátenie výroby
jednotlivých polotovarov a hotových výrobkov, - trvalú udržateľnosť výrobného procesu. Realizáciou aktivít projektu sa
vytvorí deväť stálych pracovných miest. Jedno pracovné miesto je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a jedno
pre príslušníka MRK.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou hlavnej aktivity: A1 – Nákup inovatívnej technológie na výrobu
nábytku, ktorá bude realizovaná v termíne 03/2010 – 02/2011. Predmetom hlavnej aktivity je dodávka a montáž
nasledovných technologických zariadení: - Olepovačka hrán pre rovné dielce a falce dvierok HEBROCK typ AKV 2000 F Frézovacie a profilovacie centrum SCM WINDOR 20 - Dvoj etážový dýhovací LIS ITALPRESSE Mod. XL / 6-S 2500 x 1300
mm - Frézovacie a vŕtacie centrum SCM RECORD 100 ALL Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj
za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu
budú technicky a organizačne zabezpečovať dvaja konatelia spoločnosti, ako projektový manažér a koordinátor projektu. Za
kvalitné nainštalovanie technológie bude zodpovedať víťazný dodávateľ obchodnej verejnej súťaže, teda firma B O T O spol.
s r.o. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ pomoc poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre splnenie požiadaviek zákazníkov je nevyhnutné
investovať do inovatívnej technológie na výrobu nábytku, ktorá spoločnosti VDD Orava, s.r.o. umožní vyrábať rôzne druhy
nábytku v požadovanej kvalite vyhotovenia a za krátky čas od objednávky. Projekt tak umožní nárast tržieb spoločnosti,
zvýšenie jej konkurencieschopnosti a zlepšenie postavenia na domácom a zahraničných trhoch. Keďže projekt je investične
veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva
k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Žilinského kraja a PHSR Obce Novoť. Po realizácii projektu sa vytvorí 9 pracovných
miest, z toho 1 pre osobu zo znevýhodnených skupín a 1 pre Róma, takže projekt prispeje k napĺňaniu cieľov hor. priorít TUR
a rovnosť príležitostí a MRK. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ
je eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia.

Zakúpením nového technologického zariadenia dôjde k výraznému zvýšeniu kvality výrobkov, rozšíreniu produktového
portfólia a zvýšeniu výrobnej kapacity, čo umožní spoločnosti VDD Orava, s.r.o. upevniť si postavenie u stálych odberateľov,
získať nových zákazníkov a zvýšiť tak podiel na trhu. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vznikne deväť pracovných miest
na plný pracovný úväzok, z toho jedno pracovné miesto je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pri výbere nových
zamestnancov v rámci projektu sa bude prihliadať výlučne na ich kvalifikáciu, schopnosti a záujem o prácu, aby mohli byť
naplnené ciele projektu a podnikateľský plán z pohľadu využitia kapacitných a kvalitatívnych možností výrobných technológií a
dosahovania čo najlepších hospodársko-ekonomických výsledkov. Projekt taktiež zabezpečí výchovu učňov, ako
dorastajúceho kádra, čím sa eliminuje riziko budúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Týmito opatreniami bude
minimalizované personálne riziko. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva tvorba dostatočných a stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu.
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Vladimír Vojtech začal podnikať ako fyzická osoba pod názvom Vladimír Vojtech – DREVINTEX a spol. 11.9.2003 sa
premenoval na Vladimír Vojtech. V r. 1999 svoju činnosť rozšíril o piliarske práce, stolárstvo a výrobu nábytku. V súčasnej
dobe hlavnou činnosťou firmy je výroba drevených okien a dverí, činnosť je rozšírená o výrobu nábytku rôzneho druhu podľa
individuálnych objednávok. Firma momentálne zamestnáva 7 ľudí, ročná tržba v r. 2008 činila 266 630,95 €, pridaná hodnota
32 606 €.

Predmetom projektu je nákup modernej, počítačom riadenej technológie CNC, vďaka ktorej sa dá zabezpečiť požadovaná
vysoká kvalita a precíznosť výrobkov a osobitné požiadavky náročných klientov. Vďaka projektu môže rozvíjať hlavne
výrobu nábytku. Nastane možnosť získania nových zákazníkov, lepšej pozície na trhu. Vladimír Vojtech v budúcnosti plánuje
rozšíriť svoju výrobnú kapacitu a sortiment vyrábaného nábytku.
Realizáciou projektu sa zvýšia príjmy žiadateľa, čo
umožňuje realizáciu ďalších projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie lehoty a možnosť pružne reagovať na
dopyt. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Plánovaná ročná tržba po skončení projektu
bude 310 147 €, pridaná hodnota 55 000 €, počet zamestnancov 17.

Predmetom projektu je nákup technológie na výrobu nábytku v nasledovnom zložení: • LIS ITALPRESSE Mod. SCF / 6
3000 x 1300 mm • Priebežné CNC W 20
Počet/dĺžka čap.hriadeľov (za príplatok 2ks) 1 ks / 620 mm
Počet/dĺžka profilovacích hriadeľov 3 ks / 320 mm
Jednotka na odrezanie sklolišty 1 ks
Minimálna dĺžka
obrobku (vo vnútri čapov) 200 mm
Maximálna dĺžka obrobku (na dorazoch) 2800 mm
Max.šírka obrobku 200 mm
• Rámový lis Trapézový Italpresse 3x2 m s diaľkovým ovládačom • Profilová brúska
2 ks pásová brúsna jednotka N90/S
pre ploché a profilované tvary do max. šírky 100 mm
2,5 kW motor riadený invertorom
brúsny pás 3000 mm
x 90 mm • Hrúbkovačka S 630
Pracovná šírka 630 mm
hrúbka obrábaného materiálu min/max 3/300 mm
Max. úber materiálu
8 mm • Zrovnávačka F 520
Pracovná šírka 520 mm
Celková dĺžka pracovného
stola 2960 mm
Dĺžka vstupného stola 1780 mm
Sklon vodiaceho pravítka 90-45 stupňov • Formátovacia
píla SI 350 • TF 110 TL • Kompresor CRS 15/500

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja,
stratégiou rozvoja TSK, bod 1.1. Podpora tradičných odvetví priemyslu v Trenčianskom regióne, bod 1.3. Podpora podnikania,
inovácií, znalostí a výskumu. Firma spolupracuje s viacerými spoločnosťami. Existencia spoločnosti je prednosťou v prvom
rade pre partnerov z blízkeho regiónu, ale aj pre domácich aj zahraničných partnerov z pohraničných oblastí, a to hlavne z
dôvodu menších prepravných vzdialeností. V tejto lokalite je možnosť realizovať podobné projekty. Výrobky nábytkárskeho
priemyslu majú a budú mať stále svoju aktualitu. Vlastné bývanie ľudí je prioritou, základom mladých rodín a takisto rozvoj
ostatných oblastí spoločnosti so sebou prináša požiadavku výstavby a zariaďovania prevádzkových objektov. Žiadateľ má
odborníkov na prípravu a realizáciu projektu, takisto je zabezpečené poradenstvo pomocou externej firmy.

Firma disponuje vhodnými technickými a administratívnymi kapacitami na úspešnú realizáciu a ďalší rozvoj projektu. Má vo
vlastníctve potrebné objekty, projektom sa nakúpi vhodná technológia. Chod firmy zabezpečuje odborný tím pod vedením
majiteľa firmy. Výsledkom projektu bude zavedenie automatizácie do výrobných procesov. CNC stroje sa vyznačujú nízkymi
prevádzkovými nákladmi, krátkymi obslužnými časmi a vyššou produkciou s možnosťou plnej automatizácie výroby. Sú
určené pre výrobu prevažne plošných dielcov (skriňový nábytok, kuchyne, lamelové rošty, hliníkové a plastové profily).
Výsledkom zavedenia novej technológie bude zvýšenie produktivity práce, zvýšenie kvality výrobkov. Firma bude nakúpenú
technológiu využívať niekoľko rokov, čím sa zabezpečí jej návratnosť.
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Sídlo spoločnosti DREVITAL, s.r.o. je v Nitrianskom samosprávnom kraji, ale výrobnú prevádzku, kde sa bude projekt
realizovať má v obci Bošany, ktorá patrí pod správu Trenčianskeho kraja. Výroba spoločnosti DREVITAL, s.r.o. je v
súčasnosti zameraná na výrobu okien a dverí. Jedná sa hlavne o výrobky vyrobené z masívneho dreva. Nakoľko však
zákazníci často požadujú komplexnú dodávku drevených výrobkov, teda aj vybavenie interiérov, spoločnosť plánuje novou
inovatívnou technológiou rozšíriť svoje produktové portfólio a tým vyhovieť požiadavkám trhu realizáciou takýchto dodávok.
Už v súčasnosti je spoločnosť sebestačná aj v oblasti prípravy výrobnej dokumentácie pre výrobu interiérového nábytku.
Žiadateľ k 31. 12. 2008 zamestnával 31 zamestnancov, ktorí sú odborníci s potrebnou kvalifikáciou a praxou, a dosiahol tržby
824 105,- EUR a pridanú hodnotu 59 251,- EUR. Spoločnosť je profesne pripravená aj priestorovým usporiadaním
prevádzkových priestorov.

Samotný projekt vychádza z reálneho dopytu po kvalitných a dizajnovo variabilných nábytkárskych výrobkoch v regióne. Po
úspešnej realizácie projektu bude do spoločnosti obstaraná inovatívna technológia, ktorá umožní napĺňať v projekte
stanovené ciele spoločnosti. Spoločnosť si rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožňuje jeho vstup na nové trhy a tým zníži
riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Nová technológia, do ktorej sa spoločnosť rozhodla
investovať, bola vybraná po dôkladnom zvážení spoločníkov so zreteľom na jej univerzálnosť. Obstaranou modernou
technológiou bude žiadateľ schopný dodávať hľadané interiérové zariadenia a tým vyhovieť požiadavkám trhu. Po realizácií
projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, čo má priamy dopad na nárast tržieb a pridanej hodnoty
spoločnosti. Zvýšenie príjmov žiadateľa umožňuje realizáciu ďalších projektov.

Pre dosiahnutie cieľov predkladaného projektu bola stanovená jedna hlavná aktivita Obstaranie technológie na výrobu
drevených interiérových zariadení, ktorej predmetom je nákup nasledovných inovatívnych strojov pre výrobu najmä
interiérového nábytku. - RECORD 110 TVN PRISMA SCM - Širokopásová brúska SANDYA 5 RCS - Hrúbkovacia frézka S
630 SCM - Priebežné CNC W 20 SCM - Kompresor CRS 15/500 + sušička Aktivitu projektu si žiadateľ organizačne aj
technicky zabezpečuje sám v spolupráci s vybraným dodávateľom B O T O spol. s r.o., ktorý bol vybraný na základe
obchodnej verejnej súťaže.

Obstaraním modernej technológie na výrobu dreveného nábytku sa zvýši výkonnosť spoločnosti DREVITAL, s.r.o.
prostredníctvom zvýšenia technologickej úrovne, zavedením nových výrobných procesov, čím sa zvýši aj dopyt po dodávkach
materiálov od miestnych firiem. Nová technológia vyžaduje zaškolenie pracovníkov, čo prispieva k rozvoju vedomostnej
základne regiónu. Tieto skutočnosti projektu prispievajú k napĺňajú stanovených cieľov Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý má v stratégii rozvoja stanovené nasledovné špecifické ciele
korešpondujúce s cieľom projektu: - Zvyšovať konkurencieschopnosť priemyslu a služieb - Podporovať vyvážený regionálny
rozvoj vo všetkých oblastiach Žiadateľ doteraz nerealizoval žiadny projekt. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou
projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo z národných zdrojov je eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s
profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia.

Výsledkom projektu bude diverzifikácia výroby spoločnosti DREVITAL, s.r.o., čím sa zabezpečí stabilita spoločnosti v
konkurenčnom boji s ambíciou zaujatia významnej pozície na trhu v oblasti nábytkárskej výroby. Na administratívne
zabezpečenie projektu má spoločnosť DREVITAL, s.r.o. dostatočné množstvo personálu. Zamestnanci spoločnosti pôsobiaci
vo výrobe budú zaškolení, aby boli schopní ovládať nové technologické zariadenia. Dôležitým predpokladom udržateľnosti
projektu je aj skutočnosť, že spoločnosť je ochotná investovať disponibilné a dostupné finančné prostriedky do neustáleho
rozvoja a skvalitňovania svojej podnikateľskej činnosti. Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ
presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s
výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu.
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Firma sa špecializuje v prevažnej miere na výrobu eurookien, dverí a atypických výrobkov pre interiér. Každý výrobok je
originál, podľa priania zákazníka. Technologické vybavenie na výrobu okien a dverí je na vysokej úrovni a technológia výroby
je odskúšaná a dovoľuje poskytovať na výrobky žiadateľa záruku 5 rokov. Chýba jej však technológia na výrobu nábytku, do
ktorej chce v súčasnosti investovať a tým rozšíriť svoje produktové portfólio. Firma sa neustále usiluje modernizovať svoj
výrobný proces. Firma k 31.12.2008 zamestnávala 12 pracovníkov na trvalý pracovný pomer. Dosiahla tržby vo výške 253 tis.
EUR a pridanú hodnotu 67 tis. EUR.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mat k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať stanovené
ciele spoločnosti, vyrábať nové produkty hlavne atypický nábytok z masívneho dreva, a tým diverzifikovať svoju výrobu. V
dôsledku realizácie projektu vznikne minimálne 8 nových pracovných miest na plný úväzok, z toho jedno pre znevýhodnenú
osobu, 1 pre MRK, 2 pre ženy a 6 pre mužov. Unikátnosť a vysoký stupeň inovatívnosti výrobného programu so širokým
portfólio ponúkaných výrobkov vytvára podmienky pre uspokojovanie najnáročnejších požiadaviek odberateľov vo vzťahu ku
kvalitu a variabilite produktov. Uspokojovanie potrieb odberateľov v požadovanej kvalite a množstve je základným
predpokladom pre vybudovanie silnej pozície firmy na trhu a vytvorenie dlhodobej spolupráce s odberateľmi založenej na
korektných obchodných vzťahoch.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je zavedenie novej kompaktnej výrobnej prevádzky pre výrobu nábytku
z masívu, ktorú nie je možné stavebne, technologicky, finančne a ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti,
ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna
hlavná projektová aktivita: A 1 Dodávka a montáž technologického zariadenia. Táto aktivita bude realizovaná v termíne
01/2010 – 09/2010 Predmetom tejto aktivity je dodávka a montáž inovatívnych technologických zariadení, ktoré budú slúžiť
pre výrobu nábytku z masívneho dreva. Bližší opis technológií je definovaný v prílohe c. 1 Opis projektu. Aktivitu bude
žiadateľ realizovať sám v spolupráci s vybraným dodávateľom na základe OVS.

Realizáciou projektu sú napĺňané ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v
opatrení C.1. ( vid. prílohu c. 1 Opis projektu, a prílohu c. 15 k ŽoNFP), ako aj ciele Operačného program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a ciele opatrenia. Po realizácii sa vytvorí minimálne 8 pracovných miest, z toho 1
pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny, 1 pre MRK, 2 pre ženy a 6 pre mužov. Tým prispieva k napĺňaniu horizontálnych
cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, k zlepšeniu rovnosti príležitostí, ako aj MRK. Dopadom projektu je
celkové zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa. Vďaka rozšíreniu produktového portfólia a diverzifikácii výroby sa môže
žiadateľ uplatniť na nových trhoch. Pre všetky činnosti súvisiace s realizáciou, ako aj prípravou projektu má vyčlenený vo
firme tím pracovníkov. Nedostatok skúseností s realizáciou projektov žiadateľ eliminuje pri vypracovaní Žiadosti o NFP a pri
prípadnej implementácii projektu a vypracovávaní monitorovacích správ zmluvnou spoluprácou s poradenskou firmou.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita výroby, diverzifikuje sa a rozšíri sa produktové portfólio spoločnosti a s tým je spojené
rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na nových trhoch či už vo výrobe atypického,
alebo typického nábytku z masívneho dreva. Zavedenie inovatívnych technológií do výroby značne eliminuje možnosť
dodania nekvalitnej produkcie nábytku smerom k zákazníkovi čo výrazne posilní postavenie spoločnosti z pozície konkurencie
schopnosti a pozitívneho hodnotenia kvality dodávanej produkcie zo strany odberateľov. Tým spojené zvýšenie tržieb
zabezpečuje udržateľnosť projektu z finančného hľadiska. Vysoko kvalifikovaní odborníci a prijatie 8 nových zamestnancov
zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu z technického a personálneho hľadiska. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv
na životné prostredie.
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Spoločnosť VAŠA s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu 3 roky. Jej hlavná výrobná činnosť sa orientuje na výrobu vonkajších
hliníkových parapetných dosiek. Vo výrobnom procese žiadateľa doteraz neexistuje optimalizácia využitia materiálu, čím
vzniká vysoký odpad. Súčasná ručná obsluha strojov má za následok vysokú náchylnosť na omyly vo výrobe. Dopyt po
výrobných kapacitách je v súčasnosti vyšší, ako žiadateľ môže ponúknuť. V roku 2008 mala firma tržby z predaja tovaru vo
výške: 190 mil. Sk a tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb: 90 mil. Sk. Pridaná hodnota firmy bola 30,5 mil. Sk. Ku
koncu roka 2008 spoločnosť zamestnávala 70 zamestnancov. Spoločnosť VAŠA s.r.o. úspešne absolvovala audit systému
manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001.

Realizáciou tohto projektu a zavedením inovatívnych technológií vrátane hardvérového a softvérového vybavenia sa vo
výrobnom procese žiadateľa dosiahne: - zvýšenie efektivity výrobnej logistiky - zvýšenie ochrany zásob a efektivity
odbytovej logistiky, zníženie poškodenia výrobkov a materiálu – zníženie reklamácií - zefektívnenie a zvýšenie flexibility
vnútorných procesov - spresnenie a skvalitnenie výroby, zvýšenie výrobných kapacít Pre zákazníka to znamená kratšie
dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt, čím sa zvýši konkurencieschopnosť firmy. Spoločnosť počíta po
realizovaní projektu s nárastom tržieb a pridanej hodnoty, ako aj s vytvorením nových pracovných miest. Projekt prispeje k
riešeniu problémov so nezamestnanosťou v regióne, keďže sa v dôsledku jeho realizácie vytvorí 11 nových pracovných miest.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: A1 Inovácia výroby, ktorá bude
realizovaná v časovom horizonte 09/2009 – 06/2010. Tovary a služby súvisiace s projektom boli obstarané prostredníctvom
obchodnej verejnej súťaže v súlade s §281-288 Obchodného zákonníka v mesiaci august – september 2009. Pre
zabezpečenie tejto aktivity boli vyhlásené 2 obchodné verejné súťaže. Jedna na dodávku strojov a zariadení a druhá na
dodávku komplexného hardvérového zabezpečenia výroby a riadiaceho softvéru. Za realizáciu hlavnej aktivity projektu, ako
aj za obe podporné aktivity projektu, t.j. za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o
poskytnutí NFP, bude zodpovedný žiadateľ, pričom hlavnú aktivitu budú zabezpečovať v spolupráci s vybraným dodávateľom.

Realizáciou projektu sú napĺňané ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
(viď. prílohu č. 1 Opis projektu, a 15 stanovisko VÚC), ako aj ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast a dané ciele opatrenia. Vďaka rozšíreniu kapacít výroby, jej skvalitneniu, ako aj skrátením dodacích lehôt
pre zákazníkov sa žiadateľovi zvýši jeho konkurencieschopnosť a tým dosiahne lepšie postavenie na trhu. Projekt priamo
prispeje k vytvoreniu 11 pracovných miest, z toho 1 pre znevýhodnené skupiny, 1 pre MRK, 4 pre ženy a 7 pre mužov, čím
pomáha napĺňať všetky pre projekt relevantné horizontálne priority. Pre všetky činnosti, technické a administratívne,
súvisiace s realizáciou ako aj prípravou projektu je vyčlenený vo firme jeden pracovník. Spoločnosť VAŠA s.r.o. zamestnáva
viacero odborníkov na danú technológiu a druh výroby. Žiadateľ sa doteraz neuchádzal o NFP zo zdrojov EU, ani zo štátnych
zdrojov. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo z národných
zdrojov je eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou.

Žiadateľ sa bude snažiť optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami v regióne,
merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním
pridanej hodnoty finálnych produktov za pomoci novej technológie. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita výroby
a s tým je spojené rozšírenie dodávateľskej základne. Automatizovaním výroby sa výrazne skrátia dodacie lehoty pre
zákazníkov a značne sa eliminuje možnosť dodania nezhodnej produkcie. Týmito skutočnosťami sa výrazne posilní
postavenie spoločnosti VAŠA s.r.o. z pozície konkurencie schopnosti a pozitívneho hodnotenia kvality dodávanej produkcie
od odberateľov. Tým spojené zvýšenie tržieb zabezpečuje udržateľnosť projektu s finančného hľadiska. Vysoko kvalifikovaní
odborníci a prijatie 11 nových zamestnancov zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu z technického a personálneho
hľadiska. Realizácia projektu nemá žiadne negatívne dopady na životné prostredie.
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Firma KC INTERIÉR, s.r.o. bola založená v roku 1993, ako spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Malom
Slavkove. V r. 1995 sa presťahovala do vlastných priestorov. Výrobný program firmy od začiatku bol zameraný na výrobu
kancelárskeho a hotelového nábytku. Postupne sa sortiment rozšíril o výrobu interiérových dverí. V r. 2002-2004 firma
zakúpila CNC obrábacie centrum a nárezové centrum. Uvedenými investíciami sa podarilo zvýšiť kvalitu a objem výroby.
Každoročne rástol obrat firmy a počet pracovníkov. V súčasnosti je činnosť spoločnosti zameraná na splnenie všetkých
požiadaviek zákazníkov vo vysokej kvalite a v požadovanej krátkej dobe. Firma v r. 2008 dosiahla tržbu 792 737 €, bilancia
firmy za r. 2008 je 634 170 €, pridaná hodnota 272 986 €. V r. 2009 zamestnáva 25 zamestnancov, odborníkov v
nábytkárskom priemysle.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať
stanovené ciele spoločnosti. Zavedením novej, počítačom riadenej technológie do výroby sa dosiahne vyššia kvalita a
precíznosť výrobkov, vyhovuje sa požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov, vytvorí sa reálna možnosť rozšírenia okruhu
zákazníkov. Realizáciou tohto projektu sa zvýši výrobná kapacita firmy. Očakáva sa zvýšenie tržieb na 975 901 €. Projektom
sa vytvorí 7 pracovných miest. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov. Pre zákazníka to
znamená kratšie dodacie lehoty a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Plánovaná ročná tržba po skončení projektu bude 975 901 €, pridaná hodnota 327 583 €,
počet zamestnancov 32.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom novej technológie na finálne spracovanie a povrchovú úpravu. Jedná sa o
najmodernejšiu automatizovanú technológiu v oblasti CNC spracovania drevnej hmoty. Súčasťou centra je aj riadiaca
jednotka. Technológia pozostáva: • Priebežné CNC W 20 čapovacie a profilovacie zariadenie na výrobu dvierok a korpusov
do nábytku
- Počet/dĺžka čap.hriadeľov 1 ks / 620 mm
- Počet/dĺžka profilovacích hriadeľov 3 ks /
320 mm
- Max.šírka obrobku 200 mm
- Min.hrúbka obrobku 30 mm - Posilnený čapovací motor na 11 kw,
Manuálne nastavenie uhla čapovania s digitálnym odčítaním • Sada OMAS • Štvorstranná profiľovacia fréza
- Pracovná
šírka ( hotového profilu) min/max 25 / 230 mm
- Pracovná výška ( hotového profilu) min/max 6/120 mm •
Skracovačka TR • Montážny stôl - Pneumatické naklápanie 0-15°
- Nožnice pre paralelné strihanie • Skracovacia píla- výkon motora 4 HP
- priemer pílového kotúča 350 mm • Brúska LOWER - pracovná šírka 190mm
- hrúbka brúsenia 2-180 mm • Odsávací systém komplet

Projekt prispieva k naplĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR Prešovského samosprávneho kraja na
obdobie 2008-2015, s cieľmi okresu Kežmarok a užšieho regiónu. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov
podniku. Dosiahne sa zvýšenie výroby, produktivity práce a zníženie výrobných nákladov. Zavedením novej technológie sa
zvýši predajnosť výrobkov, vytvorí sa lepšia trhová pozícia. Firma patrí k malým podnikom, z vlastných zdrojov by
nedokázala zrealizovať projekt. Získaním nenávratného financného príspevku môže rozvíjat svoju výrobu. Žiadateľ pôsobí v
oblasti výroby nábytku už 16 rokov. Disponuje s kvalifikovaným technickým a riadiacim personálom. S realizáciou projektov
má skúsenosti, bol úspešným žiadateľom Grantovej schémy rozvoja v priemyslu v r. 2003. Pre všetky činnosti súvisiace s
realizáciou, ako aj prípravou projektu má vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP, pri prípadnej
implementácii projektu a vypracovávaní monitorovacích správ spolupracuje s poradenskou firmou.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená zavedením automatizácie a novej technológie do výrobných procesov. Docieli sa
vyššia kvalita a predajnosť produktov, čo umožní umiestniť svoje výrobky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu.
Rozšírením výrobného portfólia sa rozrastie klientela. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom na výhodnú
geografickú polohu, keďže firma sídli v okresnom meste Kežmarok. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca 10 – 15
rokov, čím sa zabezpečí návratnosť investície. Z každoročne vytváraného zisku môže ďalej rozvíjať svoju výrobu a splácať
bankový úver. Firma je podľa tejto analýzy finančne dostatočne silná na realizáciu a ďalší vývoj projektu. Udržateľnosť je
zabezpečená aj zamestnávaním kvalitného tímu odborníkov v danom odbore.
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Výroba nábytku na Slovensku má dlhodobú tradíciu. V rokoch 1989- 2004 značne poklesol objem výroby, v roku 2005 sa
zaznamenáva opätovné zvýšenie. Od roku 2007 pokračovala tendencia zlepšovania výkonnosti spracovania dreva na
Slovensku ako aj samotného nábytkárskeho priemyslu. Žiadateľ Ing. Kamil Krupec začal podnikať ako fyzická osoba v r.
1996. S výrobou atypického sedacieho nábytku sa zaoberá od r. 1997. Firma má sídlo v Sučanoch v okrese Martin. Výroba
nábytku je prevádzkovaná v Sučanoch a v Martine. Zameriava sa hlavne na výrobu čalúneného sedacieho nábytku. Hlavnými
výrobkami sú sedacie súpravy, čalúnené stoličky, kreslá a polokreslá. V súčasnosti zamestnáva 5 ľudí, v r. 2008 objem
rocčých tržieb činil 8 032 tis. Sk (266 630 €), pridaná hodnota 1626 tis. Sk (53 994 €).

Realizáciou projektu podnik doplní svoje výrobné prostriedky o modernú technológiu na výrobu nábytku. Vďaka tomu bude
mať možnosť vyrábať aj také výrobky, ktoré mu existujúca technológia doposiaľ neumožnila. V súčasnosti vyrába čalúnený
nábytok, korpus nábytku sám nevyrába, kupuje od dodávateľov. Plánuje výrobu rozšíriť aj o výrobu spomínaných korpusov
nábytku, tým by zabezpečil samostatnosť, nebol by závislý na dodávateľoch čo sa týka kvality, množstva a včasnosti
dodania, ďalej o výrobu atypického nábytku. Realizáciou projektu sa zvýšia príjmy žiadateľa, nastane možnosť
výhodnejšieho umiestnenia na trhu s nábytkom, zvýši sa tým konkurencieschopnosť firmy. Plánovaný objem tržieb po
realizácii projektu 360 000 €, pridaná hodnota 62 400 €, počet zamestnancov 14.

Ciele projektu sú dosiahnuté nákupom modernej technológie na výrobu nábytku, čo zastrešuje Aktivita 1 – Nákup inovatívnej
technológie. Technológia na výrobu nábytku je úplne automatizovaná a je zložená z nasledovných komponentov: •
Jednostranná automatická olepovačka Olimpic K 1000 kompletné ovládanie PC pneumaticky z ovládacieho panela •
Štvorstranná profiľovacia fréza COMPACT NT - pracovná šírka hotového profilu 25/230 mm - pracovná výška hotového
profilu 6/120 mm • formátovacia píla SCM SI6500 - rozmery porezu 3200 x 3200 mm - naklápanie píly 45,5° • Frézovacie
a vŕtacie 5 osé centrum SCM RECORD 110 AL PRISMA - frézovacie jednotka SCM POWER 2000 - 16 polohový
automatický menič nástrojov - vŕtacia jednotka s vertikálnymi a horizontálnymi vrtákmi - multifunkčný pracovný stôl •
Automatická širokopásová brúska Sandia 5 - pracovná šírka 1100 mm - pracovná hrúbka 3-170 mm - šírka brús. pásu 1150
mm

Projekt je v súlade s cieľmi prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia Inovácie a technologické transfery, ako s PHSR Žilinského samosprávneho
kraja a užšieho regiónu. Predmetom projektu je inovatívna technológia na výrobu nábytku. Zavedenie novej technológie do
výroby je predpokladom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy ako aj lepšieho umiestnenia na trhu. Realizáciou projektu sa
dosiahne zvýšenie výrobných kapacít firmy, čo pozitívne vplýva aj na objem výrobydodávateľských firiem. Úspešnost firmy je
dôležitá aj pre odberateľov, pre ktorých kvalita dodaných výrobkov je prvoradou požiadavkou. Ing. Kamil Krupec má dlhodobé
skúsenosti v danej oblasti, disponuje kvalifikovanými zamestnancami . Pre realizáciu projektu má vyčlenenú odbornú skupinu
pracovníkov. Pri príprave a implemantácii projektu spolupracuje s externou poradenskou firmou.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená obstaraním novej technológie. Firma disponuje výrobným priestorom a po realizácii
projektu bude mať k dispozícii vhodné výrobné prostriedky. Novou technológiou sa docieli vysoká kvalita produktov, rozšíri sa
paleta výrobkov. Firma bude vyrábať nové výrobky, čím posilní svoju pozíciu na trhu. Rozšírením sortimentu sa rozrastie
odberateľská klientela, čo sa pozitívne prejaví na zisku spoločnosti. Firma bude nakúpenú technológiu využívať niekoľko
rokov, čím sa zabezpečí jej návratnosť. Rozdiel medzi plánovanými výnosmi a nákladmi projektu je postačujúci na
zabezpečenie samofinancovania projektu a na splácanie bankového úveru. Firma bude podľa financnej analýzy dostatočne
silná na zabezpečenie ďalších rozvojových programov. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom na
výhodnú geografickú polohu. Firma sídli blízko okresného mesta Martin ako aj krajského mesta Žilina. Blízkost českých a
poľských hraníc umožní žiadateľovi umiestniť svoje výrobky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu, nielen v blízkej
budúcnosti, ale aj v dlhodobom časovom horizonte. Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska.
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Zavádzanie inovatívnych technológii do výroby vo firme R.J.R., s.r.o.

Rozšírenie sortimentu a zvýšenie kvality výroby nábytku obstaraním
inovatívnej technológie

Inovatívna vstrekolisovacia technológia ako príležitosť pre zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s r.o.

Nákup inovatívnej technológie na spracovanie bioplastov

Investícia do technológie na výrobu environmentálnych zariadení na
spracovanie biomasy

Inovácia výroby v spoločnosti WOODMETAL, s.r.o.

Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia v spoločnosti
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Technológia-diverzifikácia-inovácia - od drevnej hmoty až po finálny
výrobok

NEW HORIZONS – inovácie pre SMALTOVŇA, s.r.o.

Tradičné produkty inovovaným spôsobom – technológia pre výrobu
mäsových výrobkov

462 037,10

498 933,00

77 995,00

103 160,00

499 840,00

367 040,00

385 500,00

441 512,00

213 040,00

308 452,00

KaHR-111DM-0901

V súčasnosti spoločnosť R.J.R., s.r.o. vykonáva najmä odborné posúdenie porúch plochých a šikmých striech s návrhom na
riešenie odstránenia poruchy. Nosným programom spoločnosti je výroba a realizácia konštrukcií krovov a realizácia náročných
strešných systémov, výroba a realizácia nízkoenergetických domov a nadstavieb. Už v súčasnosti je spoločnosť sebestačná
aj v oblasti prípravy výrobnej dokumentácie pre výrobu exteriérového masívneho nábytku. Profesne je pripravená na riadenie
výroby a výrobu kvalifikovanými pracovníkmi ako aj priestorovým usporiadaním prevádzkových priestorov. Pri realizovaní
celého výrobného programu firma postupuje podľa systému riadenia kvality STN EN ISO 9001/ EN ISO 9001:2000. Certifikát
systému manažérstva kvality bol vydaný organizáciou CERTICOM, TSÚS, n. o. prvýkrát v roku 2003. Recertifikácia prebehla
v júni 2006 a následne v júni 2009, ktorá potvrdila splnenie požiadaviek normy STN EN a predĺžila tak platnosť certifikácie na
ďalšie 3 roky. Žiadateľ k 31.12.2008 zamestnával 19 zamestnancov na trvalí pracovní pomer, dosiahol tržby vo výške 567 tis.
EUR, a pridanú hodnotu vo výške 186 tis. EUR.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mat vo výrobe k dispozícii nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať
stanovené ciele spoločnosti. Spoločnosť rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožňuje jeho vstup na nové trhy a tým zníži
riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Pripravovaná technológia bola vyberaná po zvážení všetkých potrieb a rizík do budúceho
obdobia tak, aby jej využitie bolo čo najviac polyfunkčné. Spoločnosť plánuje investovať do inovatívnej technológie pre výrobu
exteriérového nábytku z masívu, výrobu nábytku pre kostoly, školy, či výrobu špeciálneho nábytku do obchodov: pulty, regály,
vitríny, výstavne skrine, police a pod. Ambíciou žiadateľa je mať v zákazníckom mixe aj záhradnícke centrá okresných a
krajských miest. Z dôsledku realizovania projektu sa počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty ako aj s vytvorením 9 nových
pracovných miest. Zvýšenie príjmov žiadateľa potom umožní realizáciu ďalších projektov.

Predkladaný projekt má hlavnú aktivitu A1 Nákup inovatívnych technológií, ktorá spočíva v obstaraní inovatívnych technológií
pre výrobu exteriérového a iného nábytku z masívneho dreva. Konkrétne sa jedná o technológie: - CNC centrum AUTO
BLOX - Centrálne Odsávanie pilín a prachu FJ 18-2SO - Skracovacia píla SRSP750 - Automatická štvorstranná fréza SCM
Super set Plus Aktivitu projektu organizačne aj technicky si zabezpečuje firma sama v spolupráci s vybraným dodávateľom
na základe OVS, ktorej cieľom bolo získať čo najvýhodnejšiu cenovú ponuku.

Realizácia projektu je nevyhnutná k napĺňaniu stanovených cieľov žiadateľa a vo veľkej miere napĺňajú ciel Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia. Projekt korešponduje s cieľmi PHSR
Prešovského kraja, (vid. Opis projektu a prílohu c. 15.). Realizáciou sa vytvorí 9 nových pracovných miest a podporí sa rozvoj
malého a stredného podnikania. Projektom sú napĺňané všetky pre projekt relevantné horizontálne priority, t.j. TUR, MRK a
rovnosť príležitostí. Obstaraním nových strojov sa rozšíri produktové portfólio žiadateľa a diverzifikuje jeho výroba. Dosiahne
sa značné zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa na tuzemskom trhu, zároveň bude možné preniknúť i na medzinárodné
trhy a upevniť si v nich postavenie. Obstarávaná technológia je šetrná k životnému prostrediu. Žiadateľ má skúsenosti s
realizovaním projektov podporený zo zdrojov EU. Napriek týmto skúsenostiam žiadateľ spolupracuje s profesionálnou
poradenskou firmou v oblasti riadenia projektov, ktorý zabezpečujú jeho kvalitu.

Výsledkom projektu bude rozšírenie produktového portfólia a diverzifikácia výroby žiadateľa. Realizácia projektu umožní
získať vyššiu pozíciu na tuzemskom trhu a zároveň preniknúť i na nové trhy. Nárast tržieb, zvýšená produktivita,
nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka potreba sprievodných investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj takejto výroby
bez potreby ďalšej finančnej intervencie. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca 10 – 15 rokov. Toto obdobie je
dostatočné na kumulovanie zdrojov pre rozšírenú reprodukciu strojového parku z tržieb priebežne. Rozvoj výroby po ukončení
spolufinancovania bude zabezpečený obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný projekt sám vygeneruje za prispenia
manažmentu firmy. Projekt je udržateľný po finančnej, personálnej, ako aj environmentálnej stránke.
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Spoločnosť IMADREV, s.r.o. bola založená v roku 1997. S podnikaním začala v prenajatých priestoroch, až v januári 2009 sa
presťahovala do vlastnej výrobnej haly v Žiline. Od začiatku svojej existencie sa venuje výrobe sedacieho a stolového
nábytku. Postupne zvyšovala výrobnú kapacitu, rozširovala sortiment svojich výrobkov a okruh zákazníkov. Vybudovala si
dobré meno na domácom trhu a podarilo sa jej presadiť aj na zahraničných trhoch. Orientuje sa predovšetkým na rakúsky a
nemecký trh, kde spolupracuje s partnermi, ktorí sa špecializujú na zariaďovanie interiérov hotelov, penziónov a reštaurácií. V
roku 2008 zamestnávala 6 pracovníkov na trvalý pracovný pomer a dosiahla tržby 297 tis. EUR. Požiadavky zákazníkov na
dodávku kvalitných výrobkov neustále rastú, ale na ich uspokojenie už spoločnosť nedokáže reagovať. Dôvodom je jestvujúca
technológia, ktorá je už zastaralá a nie je ňou možné dosiahnuť niektoré požadované kvalitatívne parametre. Taktiež
spoločnosť zaostáva voči konkurencii v rýchlosti vybavovania objednávok. Pre uspokojenie potrieb odberateľov je preto
nevyhnutné investovať do inovatívnej technológie na výrobu nábytku.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť IMADREV, s.r.o. k dispozícií inovatívnu technológiu na výrobu nábytku, ktorá jej
umožní zefektívniť výrobu výrazným skrátením výrobných časov a zároveň jej dovolí vyrábať komplikovanejšie výrobky, čím
sa dostane o krok vpred pred konkurenciu. Obstaranie vyspelej technológie taktiež zabezpečí zvýšenie výrobnej kapacity,
skvalitnenie výroby, najmä čo sa týka presnosti vŕtania, rezania, opracovania polotovarov a hotových výrobkov a väčšiu
variabilnosť výrobkov. Finálne produkty budú určené predovšetkým na zahraničný trh pre špecializované firmy, ktoré sa
zaoberajú zariaďovaním interiérov hotelov, penziónov a reštaurácií, ale tiež aj pre koncových zákazníkov – občanov, pre
zariadenie domácností na Slovensku. Projekt zároveň umožní výrazný nárast tržieb spoločnosti zo súčasných 297 tis. EUR
(rok 2008), na plánovaných 332 tis. EUR (rok 2015) a nárast pridanej hodnoty o šesť tisíc EUR. Realizáciou aktivít projektu
sa vytvorí 10 stálych pracovných miest v kvalitnom pracovnom prostredí, ktoré budú rozvojom spoločnosti aj trvalo
udržateľné. Jedno pracovné miesto je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a jedno pre príslušníka MRK.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou hlavnej aktivity: A1 – Obstaranie inovatívnej technológie na
výrobu nábytku, ktorá bude realizovaná v termíne 03/2010 – 10/2010. Predmetom hlavnej aktivity je dodávka a montáž
nasledovných technologických zariadení: - Odsávacia stena 2000 * 3000 mm - Automatická širokopásová brúska Sandya 5
RCS - Jednostranná automatická olepovačka Olimpic K 1000 - Štvorstranná profilovacia fréza COMPACT NT Formátovacia píla SCM SI6500 - Frézovacie a vŕtacie 5 osé centrum SCM Record prisma 110 AL Žiadateľ bude
zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o
poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu bude technicky a organizačne zabezpečovať konateľ spoločnosti Ing. Martin
Janovec ako koordinátor projektu. Za kvalitné nainštalovanie technológie bude zodpovedať víťazný dodávateľ obchodnej
verejnej súťaže, teda firma B O T O spol. s r.o. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ pomoc
poradenskej firmy.

Ak sa spoločnosť IMADREV, s.r.o. neprispôsobí najnovším výrobným trendom a neinvestuje do novej inovatívnej technológie,
hrozí jej odliv terajších zákazníkov, čo bude mať za následok zníženie objemu predaja a s tým súvisiacu stratovosť výroby.
Nová technológia spoločnosti umožní vyrábať nábytok v požadovanej kvalite vyhotovenia a za krátky čas od objednávky.
Projekt tak umožní nárast tržieb spoločnosti, zvýšenie jej konkurencieschopnosti a zlepšenie postavenia na domácom a
zahraničných trhoch. Keďže projekt je investične veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP.
Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu
cieľov stanovených v PHSR Žilinského kraja a PHSR mesta Žilina. Po realizácii projektu sa vytvorí 10 pracovných miest, z
toho 1 pre osobu zo znevýhodnených skupín a 1 pre Róma, takže projekt prispeje k napĺňaniu cieľov hor. priorít TUR a
rovnosť príležitostí a MRK. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ je
eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia

Obstaraním novej, inovatívnej technológie na výrobu nábytku dôjde k výraznému zvýšeniu kvality a variabilnosti výrobkov,
rozšíreniu produktového portfólia a zvýšeniu výrobnej kapacity, čo bude viesť k rastu tržieb a zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti. Spoločnosť IMADREV, s.r.o. tak bude môcť posilniť svoje postavenie na doterajších trhoch a preniknúť na trhy
nové. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vznikne desať pracovných miest na plný pracovný úväzok, z toho jedno pracovné
miesto je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pri výbere nových zamestnancov v rámci projektu sa bude
prihliadať výlučne na ich kvalifikáciu, schopnosti a záujem o prácu, aby mohli byť naplnené ciele projektu a podnikateľský plán
z pohľadu využitia kapacitných a kvalitatívnych možností výrobných technológií a dosahovania čo najlepších hospodársko ekonomických výsledkov. Týmito opatreniami bude minimalizované personálne riziko. Z výsledkov finančnej analýzy projektu
vyplýva, je spoločnosť IMADREV, s.r.o. bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých
nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu.
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Spoločnosť Artweger sa zameriava na výrobu bytových doplnkov – sušiče prádla a dielce z plastov a kovov. Výroba a
logistika je v podniku rozdelená do štyroch častí, ktoré v súčasnosti fungujú v dvojsmennej prevádzke. Výroba prebieha na
štyroch vstrekolisovacích strojoch. Dve zariadenia boli obstarané v roku 2008 a cieľom investície je nahradiť dva stroje starej
vstrekolisovacej technológie. Staré vstrekovacie zariadenie je lis Engel ES 1300/300, rok výroby 1988 a lis 300/100, rok
výroby 1979. V dôsledku navrhovanej aktivity: nákupu vstrekolisových strojov dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti
žiadateľa s pozitívnym vplyvom na cieľové skupiny / užívateľov výsledku projektu (žiadateľa a jeho zamestnancov).

Vďaka realizácii aktivít projektu sa eliminujú resp. úplne odstránia nasledovné problémy, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú :
poruchovosť zariadení, nedostatok náhradných dielov, ich vysoká cena, problémy so servisom, zníženie podielu namáhavej
práce, a predpokladajú sa ďalšie pozitívne výsledky: umožnenie trojsmennej prevádzky, zvyšovanie produktivity práce, obratu
a zamestnanosti. Z pohľadu cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu sa projekt prejaví v náraste tržieb (ukazovateľ
výsledku), v náraste pridanej hodnoty (ukazovateľ dopadu) a tvorbe pracovného miesta (ukazovateľ dopadu). Manažment má
pripravené alternatívne riešenia pre prípad nenapĺňania merateľných ukazovateľov. Realizovaním projektu sa umožní po
implementácii projektu pokračovať v rozvojových aktivítách žiadateľa. Výstup projektu bude prínosom aj pre dodávateľské
subjekty.

Rozhodnutie pre konkrétne technologické riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach firmy a zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. V rámci uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže bol vybraný najvhodnejší návrh podľa stanovených
kritérií pre výber dodávateľa. Časový harmonogram realizácie projektu je odvodený od predpokladaného termínu schválenia
žiadosti o NFP a následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Jedinou hlavnou aktivitou je nákup vstrekolisových strojov.
Podpornými aktivitami je riadenie projektu a publicita a informovanosť. Pred podaním žiadosti bola vykonaná OVS. Časový
harmonogram je konzistentný s cieľom projektu a špecifickými cieľmi uvedeným. Organizačne bude projekt riadený na úrovni
riaditeľa spoločnosti Ing. Andreja Tatarku. V projekte sa nepočíta so žiadnymi partnermi.

Počas existencie spoločnosti Artweger, spol. s r.o. možno preukázať jej skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov na
dvoch úrovniach: • skúsenosti konateľa spoločnosti v materskej firme – v minulosti to bolo najmä vybudovanie podniku „na
zelenej lúke“ a rozbeh výroby, v súčasnosti nadväzovanie obchodných kontaktov a know how, • skúsenosti riaditeľa
spoločnosti - inštalovanie nových moderných technológií v roku 2008, v minulosti úspešná certifikácia spoločnosti podľa STN
EN ISO 9001:2001. V roku 2008 firma po schválení investičného plánu na rok 2008 materskou spoločnosťou a pod
vedením riaditeľa spoločnosti zrealizovala investície do technológií a úspešne ich aplikovala do výrobného procesu v objeme
243 tis EUR (7,3 mil. Sk). Súčasná situácia je taká, že bez zabezpečenia špičkovej technológie nie je reálne uchádzať sa o
zákazky v náročných oboroch, t.j. ak by nebol projekt schválený, bola by ohrozená ďalšia diverzifikácia výrobného programu.
Materská firma vložila do spoločnosti veľké množstvo finančných prostriedkov, ďalší prísun by už bol z hľadiska zadĺženosti
neefektívny. Bez pomoci NFP by spoločnosť projekt nerealizovala (nevyhnutnosť pomoci).

Projekt prinesie možnosti ďalšieho rastu firmy, ako bolo uvedené vyššie. Znamená to nielen jeho udržateľnosť, ale
multiplikačný efekt v rámci firmy a skupiny. Potvrdzuje to finančný plán, ktorý ukazuje generovanie dostatočného množstva
finančných zdrojov nielen na splátky pôžičiek, ale aj na finančné krytie ďalšieho rastu firmy. Dôležitým prvkom udržateľnosti
projektu je udržateľnosť pracovných miest. Personálny plán počíta s nárastom zamestnancov vďaka projektu o 1 pracovné
miesto. Udržateľnosť projektu je predpokladaná aj pri prípadných vzniknutých problémoch, odchýlkach od plánovaných
vstupov, či výstupov (z dôvodov vis maior, interných alebo externých príčin). Podľa SWOT analýzy sú pre identifikované
ohrozenia pripravené krízové plány využívajúc výhody skupiny a diverzifikácie odbytovej aj dodávateľskej štruktúry z / na
rôzne trhy.
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V súčasnej dobe sa na Slovensku vyprodukuje viac ako 1,8 milióna ton komunálneho odpadu, pričom odpad z obalov
predstavuje cca 50%. Biologický rozklad plastových obalov v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok
rokov. Pri rozklade plastov dochádza k produkcii škodlivých látok, pretože sa nerozkladajú bezo zvyšku. Pri spaľovaní
niektorých druhov plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. Preto súčasný trend neobmedzeného a všestranného
používania plastových obalových materiálov je veľmi nebezpečný. Firma Bc. Jarmila Pastoreková - EKOLOGICKÉ OBALY
so sídlom v Hurbanove pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Od svojho vzniku sa spoločnosť zameriavala na výrobu a
obchodovanie s darčekovými a obalovými materiálmi na celom území Slovenska a na organizovanie a usporadúvanie kurzov,
školení a seminárov. Firma Bc. Jarmila Pastoreková - EKOLOGICKÉ OBALY si uvedomuje environmentálnu náročnosť svojej
produkcie, preto sa rozhodla pre výrobu biologicky degradovateľných obalov, ktoré sa priamym kompostovaním rozložia na
ekologicky neškodné látky. Pre zabezpečenie takejto výroby spoločnosť nevyhnutne potrebuje novú inovatívnu technológiu,
ktorá je predmetom tejto ŽoNFP.

Zavedenie novej inovatívnej technológie bude mať nasledujúce prínosy: • Zníženie miery znečistenia životného prostredia
obalovými materiálmi • Navrhovaná technológia výroby obalových materiálov na báze bioplastov zabezpečí ich 100%
biologickú rozložiteľnosť v prírode v priebehu max. 90 dní priamym kompostovaním • Rozšírenie portfólia zákazníkov, ktorí
vyhľadávajú produkty nezaťažujúce životné prostredie • Produkciou ekologických obalov sa odlíši firma od konkurencie a
zvýši sa tak jej konkurencieschopnosť na trhu Nové inovatívne technológie umožnia výrobu takých obalových materiálov,
ktoré nebudú vytvárať dodatočné náklady na ich odstránenie na skládkach komunálneho odpadu a tiež nebude potrebné ich
spaľovanie. Ekologické obalové materiály prispejú k ochrane životného prostredia a tiež k popularizácii obalov z bioplastov
pre širšiu verejnosť. To zvýši záujem u odberateľov i priamych zákazníkov o tieto produkty.

Pre riešenie projektu prostredníctvom uvedených personálnych zdrojov a aktivít sa spoločnosť Bc. Jarmila Pastoreková –
EKOLOGICKÉ OBALY rozhodla preto, že práve inovácie a technologická vyspelosť strojov a zariadení obstarávaných v rámci
projektu dokáže úspešne zabezpečovať konkurencieschopnosť a udržateľný rast firmy s pozitívnym vplyvom na odberateľské
aj dodávateľské firmy v regióne, čím dochádza k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v Nitrianskom kraji a vyrovnávaniu
regionálnych rozdielov v rámci krajiny. Celkovú zodpovednosť za projekt má riaditeľka spoločnosti Bc. Jarmila
Pastoreková. Administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať Ľubica Lelovičová. Ekonomickú stránku projektu
koordinuje Mária Nyulová. Aktivity projektu: Aktivita 1 Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie na výrobu biologicky
degradovateľných materiálov Aktivita 2 Nákup navinovacieho stroja Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a
informovanosť

d 1) Firma Bc. Jarmila Pastoreková – EKOLOGICKÉ OBALY v súčasnosti zaznamenáva neustále viac objednávok na
dodávky biologicky degradovateľných obalov. Na Slovensku existuje viacero firiem zaoberajúcich sa výrobou obalov, no
žiadna z týchto firiem nie je orientovaná na spracovanie bioplastu. Orientácia na výrobu bioplastov je konkurenčnou výhodou
firmy, nakoľko podľa nariadenia EÚ, do roku 2010 musia separovať odpad všetky obce a do roku 2013 bude nutné separovať
aj biologický odpad. Výrobky firmy EKOLOGICKÉ OBALY sú plne pripravené spĺňať tieto nariadenia, nakoľko budú v prírode
voľne rozložiteľné. Firma pre ďalší rozvoj výroby nutne potrebuje technológie, ktoré sú predmetom tejto ŽoNFP. Projekt kvôli
vysokej finančnej náročnosti nie je možné realizovať výlučne z vlastných ani z cudzích zdrojov. d 2) Firma Bc. Jarmila
Pastoreková – EKOLOGICKÉ OBALY sa zaoberá najmä výrobou a následným predajom biologicky degradovateľných obalov
z plastov a organizáciou a zabezpečovaním vzdelávania formou kurzov, školení a seminárov. Firma má bohaté skúsenosti s
realizáciou projektov z vlastných i verejných zdrojov. Firma získala v rokoch 2005-2007 viacero príspevkov na chránenú
dielňu.

Firma Bc. Jarmila Pastoreková – EKOLOGICKÉ OBALY bude po skončení realizácie aktivít projektu dbať na udržateľnosť ich
výsledkov najmä v oblasti udržania si vlastnej konkurencieschopnosti. Prevádzku, údržbu a obnovovacie investície viažuce
sa k spolufinancovanému dlhodobému majetku bude firma znášať z vlastných zdrojov. Projektový tím, navrhnutý pre tento
projekt, zabezpečí udržanie výsledkov projektu, t.j. predovšetkým spolufinancovaného dlhodobého majetku, vo firme Bc.
Jarmila Pastoreková – EKOLOGICKÉ OBALY. V rámci riadenia a rozvoja projektu je určený inštitucionálny rámec rozvoja
projektu v ďalšom období, rádovo presahujúcom 5 rokov. Firma sa bude aj v budúcnosti uchádzať o granty slúžiace na
zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií. Žiadateľ je po
personálnej stránke pripravený zvládnuť administráciu predkladaného projektu, o čom svedčia skúsenosti zamestnancov s
úspešnou implementáciou projektov spolufinancovaných z verejných zdrojov.
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V súčasnosti výroba environmentálnych zariadení vo firme B O T O spol. s r.o. z ohľadom na obmedzené výrobné kapacity a
ich nedostatočný kvalitatívny výstup vyžaduje vysokú mieru kooperácií. Existujúce výrobné postupy vychádzajú z technických
možností, ktoré sú obmedzené vybavením. Súčasné vybavenie dielne je konvenčné. Príprava výroby sa realizuje na základe
výkresovej dokumentácie. K 31.12.2008 spoločnosť B O T O spol. s r.o. zamestnávala celkom 47 zamestnancov na trvalí
pracovný pomer, dosiahla celkové tržby vo výške 8,9 mil. EUR a pridanú hodnotu 1 mil. EUR. Vzhľadom na vysokú investičnú
náročnosť projektu nie je aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a ochote investovania disponibilných a dostupných
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu do rozvoja spoločnosti v možnostiach žiadateľa uskutočniť predkladaný
projektový zámer bez využitia nenávratného finančného príspevku.

Obstaraním inovatívnych technológií v rámci projektu sa sleduje navýšenie výrobných kapacít v sortimente i v počte
vyrobených kusov. Doinvestovaním sa vytvorí mimoriadny skok v skvalitnení výroby, znížení podielu manuálnej práce,
eliminovaní niektorých kontrolných a opravných operácií. Prebudovanie výrobných kapacít výrazne zmodernizuje existujúcu
vybavenosť v oblasti spracovania základných materiálov, zvárania a manipulácie za súčasného zníženia počtu operácií.
Plánovanou investíciou sa firma stane v tomto segmente trhu rešpektovanejšou s ohľadom na technické možnosti a kapacitu
výroby, čo výrazne ovplyvní jej obchodnú konkurencieschopnosť. Najvýraznejšie sa však zvýšenie konkurencieschopnosti
prejaví v cenovej oblasti, nakoľko zvýšenie produktivity práce, zníženie materiálovej nákladovosti a navýšenie kapacity
výroby umožnia pracovať so širším cenovým rozpätím a tak cielenejšie uplatňovať obchodnú politiku na trhu. Tým sa zvýšia
tržby a pridaná hodnota žiadateľa. Projektom sa vytvorí celkom 12 pracovných miest, z toho 1 pre MRK, 1 pre znevýhodnené
skupiny a 7 pre ženy.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je zavedenie novej kompaktnej výrobnej technológie so softvérovou
podporou, ktorú nie je možné stavebne, technologicky, finančne a ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti,
ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna
hlavná projektová aktivita: A1 Nákup inovatívnych technológií a softvéru Táto aktivita bude realizovaná v termíne 04/2010 –
12/2010. Predmetom realizácie aktivity je dodanie a kompletná montáž inovatívnych technológií a softvéru generálnym
dodávateľom vrátane jej uvedenia do prevádzky a nastavenia počítačového riadiaceho systému. Realizáciu aktivity
organizačne aj technicky zabezpečuje žiadateľ v spolupráci s vybraným dodávateľom.

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR: „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Realizáciou projektu sa vytvorí 12 nových pracovných miest a podporí sa
rozvoj malého a stredného podnikania. Vytvorením 1 pracovného miesta pre MRK, 1 pre znevýhodnené skupiny a 7 pre ženy
sa prispieva k horizontálnym prioritám MRK a rovnosť príležitostí, ako aj TUR. Projekt prispieva k uspokojeniu potrieb regiónu,
ako to vyplýva z PHSR Nitrianskeho kraja, podporov trhu práce a zvýšením konkurencieschopnosti. Všetky rozhodujúce
zariadenia sú plne kapotované, vybavené recyklačnými filtrami bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Firma má 15
ročné skúsenosti s výrobou na jednoduchých i PC riadených strojoch. Pre všetky administratívne činnosti je vyčlenený vo
firme jeden pracovník. Tento rok úspešne ukončila realizáciu projektu podporenú SIEA zameranú na nákup CNC strojov.
Žiadateľ napriek tomu za účelom vypracovania ŽONFP a prípadnej implementácii projektu spolupracuje s profesionálnou
poradenskou firmou.

Obstaraním inovatívnej technológie a softvéru dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, miery podpory MSP s
priaznivým efektom na ekonomický rast žiadateľa, ako aj zlepšeniu postavenia na trhu. Kvalitnou výrobou a rýchlymi dodacími
termínmi dôjde k zvýšeniu dopytu po produktoch žiadateľa, čo prispeje k udržaniu vytvorených pracovných miest ako aj k
nárastom tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa. Nárast tržieb, zvýšená produktivita, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka
potreba sprievodných investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj takejto výroby bez potreby ďalšej finančnej intervencie.
To zabezpečuje udržateľnosť projektu po finančnej stránke. Rozvoj výroby po ukončení spolufinancovania bude zabezpečený
obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný projekt sám vygeneruje za prispenia obchodného oddelenia firmy. Univerzálnosť
technológie umožní variabilne presmerovať ťažisko výroby i do iných segmentov trhu. Odborný zamestnanci firmy a prijatie 12
nových zamestnancov zabezpečuje udržateľnosť projektu z personálneho a technického hľadiska.

KaHR-111DM-0901

Spoločnosť WOODMETAL, s.r.o. vznikla 20.07.2006. Predmetom činnosti je hlavne 31.01 Výroba kancelárskeho nábytku a
nábytku do obchodov.Počet typov výrobkov vyrábaných na existujúcej technológii:70. K 31.08.2009 spoločnosť zamestnáva
37 zamestnancov z toho 12 žien a 4 zdravotne postihnutých. V dôsledku hospodárskej krízy dochádza k ohrozeniu
existujúceho počtu zamestnancov. Okres Tvrdošín zaznamenal v mesiaci jún 2009 nezamestnanosť 12,40 %. Pridaná
hodnota z výroby nábytku pred realizáciou projektu je 476 000,00 EUR a tržby 1 270 000,00 EUR. Spoločnosť v dôsledku
hospodárskej krízy pociťuje nedostatok finančných prostriedkov na inováciu výroby, podporu marketingu. Spoločnosť v
príslušnom regióne nachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Žiadateľ pracuje s vysokokvalifikovaným zložením
výrobnej a nevýrobnej časti zamestnancov, ale na druhej strane sa borí s nepostačujúcou technologickou časťou vo výrobe
neschopnou zabezpečiť napr. presnosť rezania s toleranciou 0,1 mm, výrobu lepených hrán s hrúbkou 12 mm, eliminovať
vysoké percento poškodenia materiálu počas opracovania .Pozitívny fakt:súčasná technológia umožní zrealizovať nadstavbu
inováciu výroby.

Vďaka získaniu NFP bude spoločnosť schopná zvýšiť svoju konkurencieschopnosť natoľko že predpokladá zvýšiť počet
zamestnancov z 37 na 39 z toho o 1 ženu do konca roka 2010 a o 1 muža do konca roka 2015. Predpokladá zvýšenie
pridanej hodnoty na 853 000,00 EUR a tržieb na 2 035 000,00 EUR. Toto dosiahne vďaka úspešnej inovácii technologických
postupov výroby , dosiahnutiu požadovanej kvality zo strany odberateľov a plneniu európskych noriem na kvalitu opracovania
a prevedenia. Zvýši sa počet typov vyrábaných výrobov na 90. Získajú sa noví odberatelia hlavne v zdravotníckom odvetví.
Priebežná olepovačka hrán: hrúbka lepených hrán bude až 12 mm čím nám umožní lepiť aj hrubšie materiály. Týmto splní aj
požiadavky na zdravotnícky nábytok ktorý z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti personálu a pacientov vyžaduje predpísané
hrúbky hrán 12 mm. Plnoautomatická olepovačka hrán zvýši výkon a zlepší kvalitu lepených hrán. Nárezové centrum t.j.
automatická píla na delenie veľkoplošných materiálov: zabezpečí plnenie požiadaviek odberateľov, prejaví sa aj zníženie
energetickej náročnosti výroby a pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva a ochrany
ovzdušia.

Aktivita 1: Nákup Priebežnej olepovačky hrán a spustenie výroby a Aktivita 2: Nákup Nárezového centra a spustenie výroby
sú naplánované (01.06.2010-30.09.2010) t.j. 4 mesiace. Dodávku, inštaláciu a spustenie výroby bude realizovať víťaz OVS
POLAR PLUS, s.r.o. ktorý má skúsenosti s dodávkou technológií pre nábytkársky priemysel. Nedodržanie technických
parametrov a termínov dodávky je zmluvne ošetrené. Žiadateľ má funkčný realizačný tím preverený z predchádzajúcich
investičných aktivít. Vedúci projektu-konateľ: organizačné zabezpečenie hlavných a podporných aktivít. Ekonóm projektu:
ekonomický pracovník: zúčtovanie, fakturácia súvisiaca s hlavnými a podpornými aktivitami. Obchodné aktivityriaditeľ:aktivity a s tým súvisice prenesenie informácií ku odberateľom. Výrobné aktivity-produktový manažér:technická
stránka projektu. Externý manažment-externista: projektové riadenie, monitorovacie správy a žiadosti o platby.

Priebežná olepovačka hrán je plnoautomatické technické zariadenie:olepovanie, orezávanie, dočisťovanie, Hrúbka lepených
hrán bude až 12 mm čím nám umožní lepiť aj hrubšie materiály. Týmto splní aj požiadavky na zdravotnícky nábytok ktorý z
hľadiska funkčnosti a bezpečnosti personálu a pacientov vyžaduje predpísané hrúbky hrán 12 mm. Plnoautomatická
olepovačka hrán zvýši výkon a zlepší kvalitu lepených hrán. Teraz používané diskontinuálne strojné zariadenie umožňuje
pracovať len s hranovacím materiálom do hrúbky 3 mm a olepovať materiál do hrúbky 50 mm. Nárezové centrum je
automatická píla na delenie veľkoplošných materiálov na rozmerovo presné delenie dosiek z dreva alebo materiálov
imitujúcich drevo. Nové technologické zariadenia umožnia: - Splnenie požiadaviek nových odberateľov z prostredia
zdravotníctva - Zvýšenie kvality opracovania - Plnenie európskych noriem na trhoch a mimo teritória EÚ na kvalitu výrobkov Odstránenie ťažkej fyzickej práce - Zvýšenie konkurencieschopnosti výroby - Zníženie energetickej náročnosti výroby Pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia Pozitívom je podpora
zamestnanosti v regióne Orava.

Administratívne zabezpečenie deklaruje žiadateľ kvalifikovanou pracovnou silou a funčným realizačným tímom. Finančné
zabezpečenie deklaruje žiadateľ dlhodobým pozitívnym hospodárskym výsledkom. Základné imanie spoločnosti 33 194 EUR
je prejavom pozitívneho prístupu k financiám a znakom dôveryhodnosti smerom k verejnosti a k bankovým inštitúciám.
Uvedené umožní stabilizovať zamestnancov a dokonca zvýšiť ich počet. Eliminácia rizík:zvyšovanie minimálnej mzdy-už
teraz žiadateľ deklaruje priemernú mzdu vyššiu ako minimálna. Riziko zvyšovania energetickej náročnosti:žiadateľ plánuje
zmenu palivovej základne na dostupnú biomasu, vytipovaná technológia prispeje k znižovaniu energetickej náročbnosti.
Zníženie kúpyschopnosti odberateľov: poskytnutie výrobkov aj maloodberateľom. Kríza nábytkárskeho priemyslu: rozšírenie
ponuky o doplnky k bývaniu (svietidlá, textil, koberce). Riziko zlej platobnej disciplíny: riešenie platieb prostredníctvom
faktoringu a dokumentárneho akreditívu.
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Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v súčasnosti disponuje technologickými zariadeniami na zhodnocovanie odpadov
z elektrických a elektronických zariadení nachádzajúcich sa vo výrobných priestoroch v Slovenskej Ľupči. Hlavné výstupy z
procesu technologického spracovania elektroodpadu tvoria okrem iných 3 frakcie neželezných kovov rozdelené podľa veľkosti
bez ohľadu na to, aký druh kovu sa v danej frakcii nachádza, sklo pochádzajúce z katódových trubíc bez ohľadu na ich
zloženie a rôzne druhy plastov. Súčasný technologický stav však len s obtiažou rieši predajnosť jednotlivých frakcií ako
burzových tovarov, pretože nie je možné garantovať stále podiely jednotlivých kovov vo frakciách, čistotu skla a plastov. Vo
svete už existujú zariadenia, ktoré dokážu vytriediť jednotlivé materiály s približne rovnakými chemickými vlastnosťami ako
napr. hliník a jeho zliatiny, meď a jej zliatiny, olovené a báriové sklo, rôzne druhy plastov.

Zavedenie inovatívnej technológie do výrobného procesu spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. zvýši pridanú hodnotu
výstupnej suroviny, čo má aj významný vplyv na ekonomiku celej prevádzky. V súčasnosti existujúce technologické
zariadenia sú zamerané na zhodnocovanie elektrických a elektronických odpadov. Po ukončení projektu bude zhodnocovanie
odpadov oveľa účinnejšie a na výstupe bude vytriedená širšia škála výstupných produktov (kovy, sklo a plasty), ktoré budú
ľahšie predajné. Očakávaný rast tržieb v roku 2015 bude 360 000,00 EUR ročne spolu s rastom pridanej hodnoty v roku 2015
bude 144 000,00 EUR ročne následne odštartuje realizáciu investícií do ďalších inovatívnych technológií a modernizácie
výroby. V rámci projektu budú vytvorené 3 pracovné miesta, s tendenciou ich ďalšieho rastu. Pozitívne výsledky projektu
umožnia realizáciu obdobných projektov v budúcnosti zameraných na inovatívne technológie.

Realizácia projektu bude prebiehať dodávateľským spôsobom víťazom OVS, ktorým sa stala spoločnosť ECO CLEAN, s.r.o.
Nová technológia bude inštalovaná v prenajatých priestoroch od spoločnosti BK Kompany, s.r.o., s ktorou má spoločnosť
ELEKTRO RECYCYLING, s.r.o. uzatvorenú dlhodobú zmluvu o prenájme na 20 rokov so začiatkom v roku 2009. Po
personálnej stránke bude projekt zabezpečovať: - projektový koordinátor - Ing. Jozef Vašina zodpovedá za celú realizáciu a
výstupy projektu - projektový manažér - Ing. Martina Iždinská zhromažďuje a spracováva podklady potrebné k vypracovaniu
projektu a v priebehu jeho realizácie, monitorovanie projektu - technický manažér - Ing. Václav Trubač zabezpečí zaradenie
technológií do výrobného procesu, prevedie skúšobnú prevádzku a ich testovanie. - ekonóm projektu - Mária Fridrichová
zodpovedá za kontrolu finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo Celkovo bude realizovaná 1 aktivita v priebehu 5
mesiacov počas roka 2010, ktorá v sebe zahŕňa dodávku a montáž technológie s príslušenstvom.

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 29.11.2002. Jej hlavným predmetom
činnosti je zhodnocovanie odpadov (kategórie „O“ a „N“). Taktiež je spoločnosťou poskytované široké spektrum služieb pre
spokojnosť jej zákazníkov. Spoločnosť je riadená odborníkmi z oblasti výroby, obchodu, financií a ekonomiky, ktorí majú
niekoľkoročné skúsenosti s riadením a implementáciou rôznych projektov financovaných aj zo štrukturálnych fondov.
Predkladaným projektom sa spoločnosť snaží o udržanie stálych zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu produktov rastú a
získanie nových zákazníkov prostredníctvom kvalitnej separácie výstupných produktov z procesu spracovania
elektroodpadov. Na projekt budú nadväzovať ďalšie aktivity vedúce k postupnému modernizovaniu technológie na
zhodnocovanie elektrických a elektronických zariadení. Získanie NFP je pre spoločnosť zásadné. Bez získania NFP by bola
návratnosť investícií do technológií dvojnásobne vyššia. V silnom konkurenčnom prostredí predstavuje skrátenie návratnosti
investície získanie významnej konkurenčnej výhody.

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. sa snaží cez svoju firemnú politiku o integráciu podpory zavádzania inovácií a
technologických transferov do svojej podnikateľskej činnosti. Po úspešnom ukončení realizácie projektu sa ELEKTRO
RECYCLING, s.r.o. zaväzuje periodicky kontrolovať a analyzovať cieľové hodnoty a v prípade zistenia negatívnych odchýlok
bude hľadať možnosti ich čo najväčšej eliminácie. V priebehu roku 2010 budú vytvorené 3 pracovné miesta a pri zohľadnení
rastu objemu produkcie, prieniku na nové trhy a produkcie inovatívnych produktov s vysokou kvalitou, ktorými budú
uspokojené požiadavky zákazníkov, existuje predpoklad ďalšieho vzniku pracovných miest. Taktiež bude dosiahnuté
skvalitnenie pracovného prostredia a zabezpečené kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Výsledky z vykonanej finančnej
nákladovo – výnosovej analýzy naznačujú výhodnosť realizácie projektu v dlhodobom horizonte. V dôsledku získania
nenávratného finančného príspevku sa zníži časová návratnosť investície približne o polovicu.
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Spoločnosť RANOX, s.r.o. so sídlom v Senici vznikla v roku 2001. V počiatkoch sa firma zaoberala výhradne stolárskou
výrobou. V súčasnosti je nosným programom výroba interiérového a záhradného nábytku a komponentov – nosných kostier
pre čalúnený nábytok. Tempo rastu regiónu, v ktr. sa bude projekt realizovať sa v dôsledku globálnej hospodárskej krízy
spomalilo, napriek tomu si Trnavský samosprávny kraj udržiava svoju pozíciu. Technológie používané pri výrobe výrobkov
boli obstarávané ako nové, avšak niektoré z nich po dlhodobom používaní prejavujú známky morálnej a fyzickej
opotrebovanosti, teda existuje reálna hrozba, že postupne výrobný proces nebude naďalej spĺňať prísne kritériá z hľadiska
environmentu. Realizáciou tohto projektu spoločnosť môže zabezpečiť udržateľnosť pracovných miest a vytvorenie nových,
pričom zároveň môže pozitívne vplývať na životné prostredie, nakoľko obstarávaná technológia je environmentálne šetrná
znižujúca negatívne vplyvy výroby na životné prostredie. Spoločnos vidí ako jedinú možnú cestu udržania konkurenčného
postavenia v skvalitnení produkcie, zvýšení produkcie, zvýšení tržieb, znížení jednotkových výrobných nákladov obst. inovat.
technológií.

Nová technológia umožní pružnejšie plniť zákazky za skrátený čas a lepšie reagovať na náročné a veľmi presné požiadavky
náročných klientov na trhu s nábytkom ako aj výrobou nového produktu (klincových zvitkov) získať istý podiel na novom trhu,
ktorý je úzko spätý s drevárskym priemyslom a tak si zabezpečiť celkovú konkurencieschopnosť spoločnosti. Realizáciou
projektu sa zároveň prispeje k zvýšeniu objemu doteraz vyrábanej produkcie, t.j. výroba interiérového a záhradného nábytku
a komponentov. Spoločnosť zároveň obstaraním novej technológie diverzifikuje svoju výrobu o výrobu klincových zvitkov a
tým vyplní medzeru v danej oblasti trhu. Úspešná realizácia projektu prinesie z hľadiska koncepcie dlhodobého rozvoja
firmy množstvo pozitív. Výrobky spoločnosti budú na trhu konkurencieschopnejšie a budú mať prívlastok vyrobené
environmentálne šetrnou technológiou. Realizáciou projektu sa zlepšia ekonomické výsledky spoločnosti t.j. rast pridanej
hodnoty, tržieb a zisku, čo umožní kumuláciu prostriedkov na ďalšie investície do modernizácie v budúcnosti. Realizáciou
projektu sa zároveň vytvoria 3 nové pracovné miesta.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom Aktivity "Obstaranie technológie pre inováciu a diverzifikáciu výroby". Jedná sa o
jednu aktivitu avšak o viacero technologických zariadení. Aktivita je : - z časového hľadiska bezpečne realizovateľná,
nakoľko začiatok aj ukončenie realizácie projektu boli stanovené s časovou rezervou v prípade omeškania dodávky zo strany
dodávateľa. - z technickej stránky je dodávka obstaranej technológie možná. Spoločnosť obstarávala viacero
technologických zariadení a tak vie posúdiť dostatočné časové rozpätie na dosiahnutie aktivity. - z finančného hľadiska je
aktivita realizovateľná, spoločnosť bude prvotne financovať výdavky z vlastných zdrojov Realizácia aktivity je rozdelená do
troch fáz: 1.predprípravná, 2.implementačná, 3.následná. Zodpovednosť za jednotlivé fázy je rozčlenená medzi žiadateľa a
dodávateľa. Aktivita projektu vychádza z výsledkov obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola uverejnená na webovej stránke
spoločnosti, vyhovuje všetkým zadaným kritériám a najvhodnejším variantom na dosiahnutie plnenia špecifických cieľov, ako
aj hlavného cieľa projektu.

Realizácia projektu prináša inováciu a diverzifikáciu výroby, ktorých cieľom je zvýšenie pružnosti a rozšírenie portfólia
výrobkov. Multiplikačný charakter projektu sa prejavuje i jeho prínosom k zamestnanosti a tvorbe HDP regiónu i Slovenska.
Vhodnosť realizácie projektu podtrhuje skutočnosť, že spoločnosť sa obstaraním novej technológie snaží o zníženie
negatívnych vplyvov výroby na životné prostredie. Obstarávaná technológia predstavuje z ekonomického hľadiska výrazný
prínos k ziskovosti spoločnosti. Jej obstaranie predstavuje finančne náročnú operáciu, ktorá z krátkodobého hľadiska nie je
realizovateľná len z vlastných zdrojov spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska by realizácia projektu znamenala zaťaženie
rozpočtu spoločnosti na obdobie niekoľko rokov a vážne by ohrozila udržateľnosť pracovných miest. Realizáciou projektu
dôjde k nárastu tržieb spoločnosti, rastu pridanej hodnoty ako základného faktora tvraloudržateľného rozvoja. Rozvoj
spoločnosti prispeje tiež k rozvoju regiónu, nakoľko zlepšením procesu výroby dôjde k rastu zisku spoločnosti, čo bude mať
priamy vplyv na zvýšenie príjmov miestnej samosprávy. Zároveň sa udržia a vytvoria pracovné miesta.

Udržateľnosť projektu po ukončení spolufinancovania je podmienená obstaraním technológie, ktorá je predmetom projektu.
Následne sa predpokladá, že skvalitnením výrobkov a skrátením času na realizáciu individuálnych zákaziek na výrobu
nábytku pre náročnejších klientov sa ich rozšíri i vďaka dobrým referenciám na výrobky spoločnosti, ktoré budú mať navyše
prívlastky domáce výrobky a vyrobené na environmentálne šetrnej technológii. Potenciál pre rast ziskovosti podniku bude
predstavovať i nová výrobná linka zameraná na výrobu klincových zvitkov zvarovaním, ktoré budú využiteľné tak v
nábytkárskom a drevospracujúcom priemysle, ako i v stavebníctve. Všetky tieto predpoklady znamenajú potenciál pre reálny
rast príjmov a udržateľnosť projektu v dlhodobom časovom horizonte. Spoločnosť má odbyt svojej doterajšej produkcie ako aj
produkcie nového produktu zmluvne zaviazaný, čím je udržateľnosť výsledkov projektu projektu aj z dlhodobého hľadiska
zabezpečená.
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SMALTOVŇA, s.r.o. v Holíči vznikla ako nástupca spoločnosti KONDRETA ktorá bola tradičným výrobcom smaltovaného
tovaru od roku 1950. Portfólio spoločnosti tvoria bezpečnostné, označovacie a reklamné tabule, dopravné značky, potrubné
štítky a vodomerné laty. Firma je v segmente označovacích, bezpečnostných tabúľ, dopravných značiek a potrubných štítkov
lídrom v SR a ČR; dodáva pre spoločnosti SPP, vodárenské spoločnosti, Západo- Stredo- a Východoslovesnká energetika,
obce a mestá. V súčastnosti zamestnáva 17 zamestnancov, má vlastné grafické štúdio a činnosť realizuje vo vlastnej
prevádzkarni. 30% objemu výroby tvoria dopravné značky, čo je strategický sortiment. Zmenou legislatívy sa stal tento
segment ohrozeným, nakoľko v náväznosti na vyhlášku č. 9 MV SR prišlo k zmene STN čo má vplyv na súčasný
technologický proces (štandard dopravného značenia), je nutné aplikovať inovované výrobné postupy. Zároveň v záujme
maximálnej možnej ochrany životného prostredia je spoločnosť nútená prispôsobovať výrobný proces environmentálnym
požiadavkám. V aspekte stability a zachovania zamestnanosti je nutné obstarať nové technológie, ktoré budú znižovať
negatívne vplyvy na životné prostredie.

Predmetom projektu je nákup troch technológií, ktoré sú priamo určené na doplnenie výrobného procesu, pričom odsávacie
zariadenie bude využívané v aspekte ochrany životného prostredia. Doposiaľ sa ako polotovary na smaltovanie využívali
plechové polotovary plošného formátu, čo je v aspekte nových bezpečnostných predpisov nevyhovujúce (ostré hrany). Nové
technológie budú určené na ohýbanie hrán polotovarov určených na smaltovanie a oblenie ostrých hrán spojov. Toto je
dominantné najmä v aspekte výroby dopravného značenia (výrobky budú spĺňať STN). Po realizácii sa zachová celý
produktový rad spoločnosti a bude možné realizovať nové výrobky (elektrorozvodné skrinky, atď.). Udrží sa počet pracovných
miest, pretože bez realizácie projektu je v súčasnosti v ohrození 7 pracovných miest a zároveň bude možné vytvoriť 3 ďalšie
pracovné miesta. Výrobky spoločnosti budú po realizácii projektu spĺňať kritériá z hľadiska technických noriem a inov.
technológie budú výrazne prispievať k rastu pridanej hodnoty, tržieb, zlepšovaniu pracovného prostredia v spojitosti so
šetrným environmentálnym prístupom. Zároveň sa bude realizovať i reinžiniering podnikových riadiacich procesov.

Obstaranie technológie predstavuje časť z celkovej realizácie projektu, ktorá pozostáva z troch na seba nadväzujúcich fáz:
predrealizačná, realizačná a porealizačná fáza. Tieto fázy sa skladajú z jednotlivých bodov, ktoré sú logicky, časovo a
finančne navzájom previazané Predrealizačná fáza 1. vyhodnotenie aktuálnych potrieb trhu (potreba inovácie výroby) 2.
vytvorenie projektového tímu a výber najvhodnejšieho technického variantu riešenia ako podkladu do obchodnej verejnej
súťaže (OVS) 3. zverejnenie, vyhodnotenie OVS a podpis zmluvy s víťazom 4. vypracovanie žiadosti o NFP – zabezpečenie
spolufinancovania Realizačná fáza: 5. obstaranie a inštalácia technológie a jej uvedenie do prevádzky Porealizačná fáza
6. predloženie žiadosti o preplatenie príspevku a jej vyplatenie 7. monitoring projektu, sledovanie dosahovania nastaven Za
realizáciu jednotlivých bodov je určená zodpovednosť, ktorá sa člení medzi žiadateľa a dodávateľa. Spoločnosť
SMALTOVŇA, s.r.o. má pre realizáciu projektu vytvorený projektový tím tvorený konateľom spoločnosti p. Miroslavom
Mišíkom a výrobným technológom Ing. Martinom Holým.

Žiadateľ podniká v špecifickom segmente vyžadujúcom vysokú mieru remeselnej zručnosti. Prevádzkáreň je vo vlastníctve
spoločnosti, tak isto aj výrobné technológie. Portfólio je členené na kontinuálne odbytovaný tovar – označovacie štítky,
dopravné značky, bezpečnostné tabule a reklamné tabule na základe požiadavky klienta, podľa grafického návrhu
spoločnosti. Spoločnosť je etablovaná na tuzemskom aj zahraničnom trhu (ČR), kde je aj perspektíva udržania sa. Vplyvom
zmeny legislatívy – zvýšenia bezpečnostného štandardu označovacích tabúľ a dopravných značiek je spoločnosť v aspekte
udržania produkcie v minimálnom časovom intervale nútená pristúpiť k zmenám technológie, ktoré z vlastných zdrojov
nedokáže vykryť (aj obmedzenie úverov v dôsledku hosp. recesie), čím sa dostáva do ohrozenia 30% výroby a 7 pracovných
miest . V prípade realizácie projektu bude odbyt udržaný, je perspektíva nárastu, bude možné realizovať nový produktový rad
a je pertspektíva vytvorenia 3 nových pracovných miest. Výrobky budú spĺňať nový bezpečnostný štandard a zároveň sa zvýši
aj ekologizácia výrobného procesu.

Po ukončení spolufinancovania z prostriedkov štátnej pomoci a EÚ bude spoločnosť disponovať modernou technológiou,
ktorá sa v konečnom dôsledku prejaví zlepšením kvality súčasných výrobkov na jednej strane, ako i vytvorením nového
produktového radu a zlepšením vplyvu spoločnosti na životné prostredie. V súvislosti s projektom sa bude realizovať i
reinžiniering výrobných procesov spoločnosti. Nová technológia tiež zabezpečí tvorbu vyššej pridanej hodnoty a vyššej
variability. Udržateľnosť projektu je primárne ekonomické kritérium pozitívnej bilancie podnikateľskej činnosti. Dôkazom
udržateľnosti výsledkov projektu je aj vykonaná finančná analýza, ktorá preukazuje vysokú mieru výnosnosti projektu a
rastúcich ekonomických ukazovateľov. Už len zachovanie súčasného objemu výroby zabezpečí udržateľnosť projektu.
Samozrejme sa počíta i s nárastom objemu výroby, ktorého odbyt je zabezpečený prostredníctvom strategických odberateľov
Národná dialničná spoločnosť, Slovenská správa ciest.Spoločnosť plánuje smerom do budúcna rozšíriť predmet podnikania
najmä v oblasti činností s vysokou pridanou hodnotou – zhodnocovaním vlastných inovácií najmä v oblasti kovovýroby a
špeciálnych úprav povrchov.
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Majiteľ firmy pán Ondrovič od roku 1998 prevázkoval v prenajatých priestoroch v meste Senica mäsovýrobu a malo a
veľkoobchodný predaj vlastných výrobkov pod značkou HEVRON. V roku 2009 presunul prevádzku vrátane technológie do
zrekonštruovaného objektu bývalých kasární, ktoré boli prebudované tak, aby spĺňali najprísnejšie normy hygieny, ochrany ŽP
a mali z hľadiska funkčnosti čo najúčelnejšie členenie. Strojno-technické vybavenie bolo zakúpené už ako používané, ktorého
priemerný vek je v súčasnosti 30-40 rokov. Preto dodržiavanie prísnych hygienických predpisov znamená výrazné prestoje vo
výrobe; zariadenia sú ovládané manuálne, čo predstavuje zníženie variability využitia pracovnej doby. Preto sa do popredia
dostáva potreba obstarania modernej technológie, spĺňajúcej tie najprísnejšie hygienické normy a kritériá inovácie, ktorá je
však vysoko finančne náročná. Kvalita súčasných výrobkov je podčiarknutá aplikáciou tradičných receptúr pri výrobe a až
70% výrobkov z každej produktovej rady tvoria 100%-né mäsové výrobky bez pridaných rastlinných bielkovín, ktoré sú vhodné
i pre bezlepkovú diétu.

Realizácia projektu prinesie rozšírenie a modernizáciu prístrojovej vybavenosti prevádzky,ktorá bude zabezpečená
najmodernejšou technológiou zameranou na spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov.Rozšírenie prevádzky je úzko
prepojené na potrebu vyrábať kvalitnejšie výrobky a rozšírenie portfólia výrobkov o nové.Potreba realizácie projektu je
zároveň vyjadrením stáleho záujmu zákazníkov o výrobky značky HEVRON, hoci tento výrobca patrí skôr medzi menších
producentov. Projekt rieši zaobstaranie technológie a vytvorenie technologických blokov podľa povahy vyrábaného sortimentu
a zároveň obstaranie technológie pre sanitárno-hygienický režim,ktorý tvorí základnú podmienku na prevádzkovanie
potravinárskej výroby.Po realizácii projektu,t.j. po vybavení potrebnou technológiu bude táto prevádzkareň patriť v regióne
medzi najmodernejšie. V prípade nezrealizovania projektu firma stratí potenciál rozvoja, získaný kúpou priestorov v centre
mesta, pretože zrekonštruovaný priestor spĺňajúci prísne normy zostane síce využitý, ale bude vybavený starou technológiou,
ktorá prekračuje hranicu životnosti. Výroba kvalitných výrobkov na zastaranej technológii bude predstavovať čoraz náročnejší
proces.

Realizácia projektu je rozdelená do niekoľkých skupín aktivít v rámci predprípravnej (1 a 2), realizačnej (3 a 4) a
porealizačnej fázy (5): 1) Vyhodnotenie potreby modernizácie zariadenia 2) Vykonanie obchodnej verejnej súťaže,
vypracovanie žiadosti o NFP 3) Objednanie technológie, finančné zabezpečenie projektu 4) Inštalácia obstaraných
technológií (prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky) a ich uvedenie do prevádzky 5) Monitoring a hodnotenie
stanovených indikátorov a iných ukazovateľov účinnosti, udržateľnosť projektu Realizácia jednotlivých aktivít je časovo,
technicky a finančne previazaná. Zodpovednosť za jednotlivé aktivity bude mať na starosti žiadateľ a dodávateľ technológie.
V rámci projektu sa obstarávajú zariadenia potrebné pri výrobe mäsových výrobkov (automatický kuter, výrobník ľadu,
miešačka a rezačka mäsa, kontinuálna vákuová plnička, elektrický kotol, elektircká smažiaca panvica, masírka,
nastrekovačka, teplovzdušná udiareň, baliaci stroj, chladiace boxy a mraziaci box) a hygienicko-sanitárna technológia
(mobilné a stacionárne vysokotlakové čistiace zariadenia, umývačka prepraviek).

d1) Realizácia projektu je podmienená vekom v súčasnosti používanej technológie a potrebou jej modernizácie rovnako ako
aj potrebou zvyšovania konkurencieschopnosti firmy vzhľadom na voľný trh EÚ.Priemerný vek strojno-technického zariadenia
používaného v súčasnosti pri výrobe je 30-40 rokov.Realizácia celého projektu z vlastných finančných prostriedkov nie je
reálna z dôvodu vysokej kapitálovej náročnosti jednotlivých strojov a jej postupné obstarávanie by neúmerne zaťažilo
rozpočet firmy na viac rokov a ohrozilo rozvoj firmy.Zároveň by došlo k zníženiu konkurencieschopnosti podniku v dôsledku
pomalej obnovy zariadení,ktorá je potrebná pre zvyšovanie kvality výrobkov. Vhodnosť realizácie projektu potvrdzuje i záujem
zákazníkov o výrobky značky HEVRON, z čoho vyplýva i záujem firmy o neustály rast a rozvoj. d2) Spôsobilosť žiadateľa je
podčiarknutá jeho vyše 30 ročnou praxou v oblasti výroby mäsových výrobkov. Majiteľ firmy, pán Ondrovič, podniká od roku
1998 ako SZČO a vo vlastnej prevádzke vyrába mäsové výrobky pod značkou HEVRON VO, ktoré predáva vo vlastnej
predajni a distribuuje odberateľom, ktorými sú stravovacie zariadenia v meste Senica a potenciálne i v okolitých obciach.

Po ukončení realizácie projektu, bude prevádzka výsledkov projektu financovaná z rozpočtu firmy HEVRON VO. Je reálny
predpoklad, že už v súčasnosti zákazníkmi obľúbené výrobky budú i naďalej vyhľadávané a že zvýšením ich kvality sa rozšíri
okruh stálych zákazníkov. Pozitívny trend napredovania firmy potvrdzuje i snaha zvýšiť svoju produkciu prostred. nových
zriadení z 15 t spracovaného mäsa mesačne na 30 t. Obstarané stroje budú využité nielen pre produkciu už existujúcich
výrobkov, ale plánuje sa uviesť na trh nový produktový rad – tradičné dlhotrvanlivé údeniny. Všetky tieto aspekty sa prejavia v
rastoch tržieb, ktoré umožnia ďalší rozvoj firmy. Realizácia projektu bude pokračovať investovaním vlastných finančných
prostriedkov do inovovania ďalších zariadení, ktoré nie sú predmetom projektu. Možné riziká spojené s projektom bude firma
riešiť priebežne podľa aktuálnosti. Riziká sú spojené s realizáciou projektu, negenerovaním dostatočných príjmov a stratou
záujmu zákazníkov o výrobky firmy. Je možné ich riešiť rozumnou cenotvorbou, hľadaním nových odberateľov, využívaním
nástrojov marketing. mixu, školeniami zamestnancov a prijatím kvalifikovaného personálu na obsluhu technológie
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Podnikanie v segmente poskytovania služieb v pestovateľskej pálenici zahájila spoločnosť ROMANDO s.r.o. kúpou už
nefunkčnej pestovateľskej pálenice v obci Prietrž, v regióne s tradičnou výrobou domácich liehovín. V oblasti – členitom
teréne v prihraničnej oblasti medzi ČR a SR sa tradične darí ovocným drevinám ktoré poskytujú plody vhodné na výrobu
kvalitných ovocných destilátov - slivka, hruška, marhuľa. V súčasnosti je však používaná technológia z hľadiska ekonomiky a
hlavne požadovanej kapacity výroby nevyhovujúca. Dopyt po službe však prevyšuje ponuku a možnosti spoločnosti čo
plánuje naša spoločnosť v čo najväčšej možnej miere zužitkovať. Spoločnosť sa snaží poskytovať našim zákazníkom
možnosť spracovať ich ovocie na destiláty najvyššej kvality s uchovanou charakteristikou arómou daného ovocia.

Investičný zámer vychádza z realizovaného prieskumu trhu - dopytu, prieskumu trhu – ponuky technológie (cena) , prepočtu
návratnosti investície vrátane vyhodnotenia investičných rizík. Spoločnosť očakáva zlepšenie ekonomických ukazovateľov v
podobe rastu zisku spoločnosti, ratu pridanej hodnoty a tržieb v priamej nadväznosti na rast rentability spoločnosti. Rentabilita
spoločnosti sa po zrealizovaní predkladaného projektu bude dať porovnať s veľkými liehovarníckymi spoločnosťami, ktoré
vyrábajú síce veľký objem produkcie no nie tradičnými výrobnými postupmi a nie v takej kvalite ako naša spoločnosť. Naša
spoločnosť bude prostredníctvom modernej technológie schopná konkurovať veľkých spoločnostiam a najväčšou
konkurenčnou výhodou je kvalita, kedy celý destilát je vytvorený výlučne prírodnými surovinami bez pridávania
konverzačných, aromatických a iných chuťových látok a farbív, esencií bez prímesí liehu vyrobeného chemickým spôsobom.

Realizácia aktivity bude zabezpečená jedinou osobou pánom Dobrovolným, ktorý bude mať na starosti finančnú, technickú a
časovú realizovateľnosť projektu. Technická realizovateľnosť je okrem jeho dlhoročných skúseností zabezpečená aj tou
skutočnosťou, že spoločnosť sa snaží pravidelne obnovovať a modernizovať časti výrobného procesu a používanej
technológie v dôsledku dodržania a zlepšovania kvality ako aj prispôsobovania sa legislatívnym normám. Časová
realizovateľnosť je zabezpečená vhodným nastavením času realizácie. Časové rozpätie zahŕňa čas potrebný v prípade
schválenia projektu na podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čas potrebný na samotnú dodávku a
montáž v zmysle známych podmienok poskytnutých dodávateľom technológie vybraného na základe obchodnej verejnej
súťaže. Finančná realizovateľnosť aktivity je zabezpečená tým, že spoločnosť na základe doterajšieho dosahovania
kladných hospodárskych výsledkov a reálnych adresných požiadaviek súčasných a potenciálnych zákazníkov nastavila
finančné toky tak, aby spoločnosť v predpokladanom čase vysporiadania záväzku voči dodávateľovi technológie mala
dostatok naakumulovaných finančných prostriedkov.

Vzhľadom na stúpajúci dopyt ako aj snahu spoločnosti o spokojnosť svojich zákazníkov sme sa rozhodli pre využitie
najmodernejšej technológie v oblasti spracovania ovocia, ktorá spĺňa prísne európske normy. Ide o spojenie výroby tradičného
výrobku na najmodernejšej technológii. Obstaraná technológia bude schopná kapacitne vykryť dopyt, ekologizovať prevádzku
na báze zemného plynu a postupne vytvoriť značku tradičných liehovín kde bude uvedené meno pestovateľa v spojení s
marketingovou značkou produktu. Na zrealizovanie predkladaného projektu však nemá spoločnosť dostatok disponibilných
prostriedkov a základným predpokladom k dosiahnutiu popísaného cieľu je podpora projektu zo strany štátu a európskej únie
žiaduca. Realizácia projektu bez podpory zo štrukturálnych fondov by znamenala oddialenie tohto zámeru v horizonte
ôsmych rokov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na vybudované konkurenčné postavenie na trhu. Variant navrhovaného
technického riešenia vyplýva z potreby dodržiavania technických a legislatívnych parametrov na prevádzkovanie
pestovateľskej pálenice.

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí podľa nás trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi
Stratégie udržateľného rozvoja EU v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie tržieb a
tým aj HDP. Projekt svojimi naplnenými cieľmi prispeje k ovplyvňovaniu podmienok a všetkých aspektov života v oblastiach
sociálnej, ekonomickej, inštitucionálnej na úrovni lokálnej a regionálnej, smerujúcich k funkčnému modelu spoločenstva
miestnej a regionálnej komunity. Z finančného hľadiska – spoločnosť bude mať po ukončení realizácie projektu vyšší obrat a
tým aj zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja spoločnosti Z technologického hľadiska - pri výbere strojov a zariadení sa
vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo svojej oblasti tak, aby ich životnosť
bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá. Technologické zariadenia boli vyberané s cieľom splnenia podmienky
zachovania tradičného postupu výroby z aspektom splnenia všetkých noriem kladených na výrobný postup.
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Firma ARTRA s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá výrobu viacerých druhov obuvi. Projekt sa bude realizovať v Partizánskom,
ktorá oblasť je jednou z najpostihnutejších nezamestnanosťou. Tradícia výroby obuvi v regióne, tvorí základ kvalifikovanej
pracovnej sily. Cieľovou skupinou projektu je firma sama so svojimi 169 zamestnancami, prevažne ženského pohlavia.
Chýbajúce inovatívne výrobné technológie v oblasti výroby podošvy, firme bránia v kompletizácií výrobného programu a
sortimentu výroby. V súčasnosti firma nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu nákupu novej technológie a
cudzie bankové zdroje sú ťažko dostupné. Nekomplexnosť výrobného programu, firmu znevýhodňuje v konkurenčnom
prostredí. Nevýhodou súčasného výrobného zariadenia sú aj nutné subdodávkovky, obmedzená úroveň kvality a nízka
obrátkovosť. Konkurencia sa snaží minimalizovať výrobné náklady a odberatelia zase tlačia na znižovanie cien produkcie,
ktoré pri súčasnom strojovom parku, napriek lacnej pracovnej sile, nie je možné. Firma sa v minulosti snažila všetky voľné
finančné zdroje investovať do rozvoja podnikania.

Projektom sa zakúpia lisovacie formy pre dva druhy podošvy, ktoré sú súčasťou inovatívneho zariadenia na výrobu obuvi.
Kúpou zariadení prostredníctvom projektu sa eliminujú takmer všetky slabé stránky, najme „nekoplexnosť výroby“ a
„nedostatok fin. prostriedkov“. Firma bude môcť reagovať na náročnejší a objemnejší dopyt po svojej produkcií. Nové
zariadenia dokážu výrobky vyrobiť v kratšom čase a pri nižších prevádzkových nákladoch. Predmetom projektu sú inovatívne
riešenia a využitím skúseností firmy, nebude problém implementovať nové zariadenia do výrobného procesu. Za účelom
realizácie projektu sa vytvoria 4 pracovné miesta. Hodnoty merateľných indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom
produkcie a zvýšením efektivity práce a pridanej hodnoty. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu
nevyžaduje dodatočné investície, naopak, okamžite tvorí tržby. V prípade ďalšieho prepadu priemyslu, sa firma bude
výraznejšie orientovať na zahraničné trhy a výrobné portfólio upraví pre požiadavky týchto trhov. Umožní jej to vysoká
flexibilita zariadení. Regionálny dopad projektu možno tiež charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v
regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, zaslaná objednávka zariadení
(lisovacie formy) výhercovi OVS. Zariadenia sa budú dodávať priebežne počas 10 mesiacov. Za korektné objednanie a
prevzatie zariadenia bude zodpovedný Ing. Ivan Arvay, vedúci projektu. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci
zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania strojov a bezpečnosti práce. Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v
zmysle manuálu, bude zodpovedný vedúci projektu spolu s externou konzultačnou spoločnosťou. Počas nasledujúcich piatich
rokov bude firma zasielať priebežné správy resp. údaje o dosiahnutých hodnotách merateľných indikátorov projektu na
agentúru a to presne v stanovených intervaloch. Na plnenie tejto podmienky, ako aj ostatných podmienok vyplývajúcich
príjemcovi pomoci zo zmluvy o poskytnutí NFP, bude dohliadať vedenie firmy v spolupráci s externou konzultačnou
spoločnosťou.

Pomoc DM vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia, je možnosťou
zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti firmy, zamestnancov a postavenia na európskom trhu. Inovácia výrobných
zariadení by pomohla k zabezpečeniu komplexnej ponuky strojov a zariadení na výrobu obuvi, za účelom efektívnejšieho
zabezpečenia veľkoobjemových a komplexných zákaziek. Projekt reaguje na potrebu firmy zvýšiť svoj obrat a rozšíriť
portfólio svojich produktov o nové podošvy Tranzit a Tansport, vyrobiteľné v reálnom čase a najmä pri nízkych výrobných
nákladoch. Realizácia projektu má priamy súvis s rastom konkurencieschopnosti výroby a s rastom počtu pracovných miest,
ktoré skutočnosti iba podčiarkujú pozitívny efekt realizácie projektu. Firma v súčasnosti nemá dostatok vlastných finančných
zdrojov na realizáciu projektu. Cudzie finančné zdroje vo forme bankových úverov, sú v súčasnosti, ťažšie dostupné než v
minulých rokoch. Realizácia tohto projektu je odpoveďou firmy na globálny vývoj svetového hospodárstva. Firma už v
minulosti realizovala podobné projekty investičného charakteru, ktoré sú podrobne popísané v časti 5 opisu.

Po ukončení projektu bude ihneď spustená riadna výroba. Odbyt produkcie na roky 2009-10 je už súčasnosti zazmluvnený v
hodnote 500 000 EUR. Projekt je z finančného hľadiska udržateľný a schopný samofinancovania a to z dôvodu, že jeho
realizáciou sa zabezpečí rozvoj výrobných kapacít firmy, čím sa zvýši obrat firmy. Finančnou analýzou vypočítaná návratnosť
projektu je 4-5 rokov. Z technologického a personálneho hľadiska je projekt udržateľný s ohľadom na skúsenosti s prevádzkou
výrobných strojov a zariadení. Pri plnení finančného plánu firmy, ktorého výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu,
dokáže firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť do roku 2015 štyri nové pracovné miesta.
Prípadné ohrozenia (prehlbujúca sa kríza, rastúca konkurencia a pod.) bude firma riešiť vyššou orientáciou na zahraničné trhy
a identifikáciou nových trhových potrieb. Flexibilita inovatívnej technológie výroby obuvi, umožňuje jednoduché
preorientovania sa nové produkty a zákazníkov. V súčasnosti neohrozí odliv zamestnancov ani obmedzenie ich kvalifikácie,
firma je však pripravená preškolovať nových aj stávajúcich zamestnancov podľa aktuálnej potreby výrobného programu.
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FREMI - Slovakia, s.r.o. sa zameriavajú na výrobu kovových dielcov a obrobkov, ktoré odberatelia používajú na montáž
hotových výrobkov. Projekt sa bude realizovať v Novom Meste nad Váhom, ktorá oblasť je jednou z rozvinutejších
priemyselných oblastí. Cieľovou skupinou projektu je firma sama so svojimi 12 spolupracovníkmi. Chýbajúce inovatívne
výrobné technológie v oblasti obrábacích automatov, by firme zabezpečili konkurencieschopnosť v európskom rozsahu.
Výrazná časť výroby firmy je totiž určená na export, najmä do Nemecka a Dánska. V súčasnosti firma nemá dostatok
vlastných finančných zdrojov na realizáciu nákupu novej technológie a cudzie bankové zdroje sú ťažko dostupné.
Nekomplexnosť výrobného programu v oblasti presného obrábania, firmu znevýhodňuje v konkurenčnom prostredí.
Nevýhodou súčasného výrobného zariadenia je najmä obmedzená úroveň kvality, malé rozmery obrobkov a nízka
obrátkovosť. Konkurencia sa snaží minimalizovať výrobné náklady a odberatelia zase tlačia na znižovanie cien produkcie,
ktoré pri súčasnom strojovom parku, napriek lacnej pracovnej sile, nie je možné. Firma sa v minulosti snažila všetky voľné
finančné zdroje investovať do rozvoja podnikania.

Projektom sa zakúpia dve vertikálne obrábacie centrá, ktoré sú počítačom riadené CNC technológie. Kúpou zariadení
prostredníctvom projektu sa eliminujú dve slabé stránky – „neefektívne výrobné zariadenia“ a „nedostatok fin. prostriedkov“.
Firma bude môcť reagovať na náročnejší dopyt po svojej produkcií, ako aj na tlak na znižovanie cien. Nové zariadenia dokážu
výrobky vyrobiť v kratšom čase a pri nižších prevádzkových nákladoch. Predmetom projektu sú inovatívne riešenia a využitím
skúseností firmy, nebude problém implementovať nové zariadenia do výrobného procesu. Za účelom realizácie projektu sa
vytvorí 6 pracovných miest. Hodnoty merateľných indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom produkcie a zvýšením
efektivity práce a pridanej hodnoty. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu nevyžaduje dodatočné
investície, naopak, okamžite tvorí tržby. V prípade ďalšieho prepadu priemyslu, sa firma bude výraznejšie orientovať na
domáci trh a výrobné portfólio upraví pre požiadavky tohto trhu. Umožní jej to vysoká flexibilita obrábacích centier. Regionálny
dopad projektu možno tiež charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, možno aj skôr, zaslaná
objednávka zariadení (obrábacích centier) výhercom OVS. Dodacia lehota zariadení by nemala byť dlhšia ako 2 mesiace. Za
korektné objednanie a prevzatie zariadenia bude zodpovedný Jozef Mišovic, ako vedúci projektu. Po dodaní zariadenia budú
príslušní zamestnanci zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania strojov a bezpečnosti práce. Za plnenie podmienok publicity
a informovanosti v zmysle manuálu, bude zodpovedný vedúci projektu spolu s externou konzultačnou spoločnosťou. Počas
nasledujúcich piatich rokov bude firma zasielať priebežné správy resp. údaje o dosiahnutých hodnotách merateľných
indikátorov projektu na agentúru a to presne v stanovených intervaloch. Na plnenie tejto podmienky, ako aj ostatných
podmienok vyplývajúcich príjemcovi pomoci zo zmluvy o poskytnutí NFP, bude dohliadať vedenie firmy v spolupráci s
externou konzultačnou spoločnosťou.

Pomoc DM vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia, je možnosťou
zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti firmy, zamestnancov a postavenia na európskom trhu. Inovácia výrobných
zariadení by pomohla k zabezpečeniu komplexnej ponuky strojov a zariadení na kovoobrábanie za účelom efektívnejšieho
zabezpečenia veľkoobjemových a komplexných zákaziek. Projekt reaguje na potrebu firmy zvýšiť svoj obrat a rozšíriť
portfólio svojich produktov a služieb o náročnejšie a rozmernejšie obrobky, vyrobiteľné v reálnom čase a najmä pri nižších
výrobných nákladoch. Realizácia projektu má priamy súvis s rastom konkurencieschopnosti výroby spoločnosti a s rastom
počtu pracovných miest, ktoré skutočnosti iba podčiarkujú pozitívny efekt realizácie projektu. Firma v súčasnosti nemá
dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu projektu. Cudzie finančné zdroje vo forme bankových úverov, sú v
súčasnosti, ťažšie dostupné než v minulých rokoch. Realizácia tohto projektu je odpoveďou firmy na globálny vývoj svetového
hospodárstva. Firma už v minulosti realizovala podobné projekty investičného charakteru, ktoré sú podrobne popísané v časti
5 opisu.

Po ukončení projektu bude ihneď spustená riadna výroba. Odbyt produkcie na roky 2009-10 je už v súčasnosti zazmluvnený
v hodnote 500 000 EUR. Projekt je z finančného hľadiska udržateľný a schopný samofinancovania, jeho realizáciou sa totiž
zabezpečí rozvoj výrobných kapacít firmy, čím sa zvýši obrat firmy. Finančnou analýzou vypočítaná návratnosť projektu je 4-5
rokov. Z technologického a personálneho hľadiska je projekt udržateľný s ohľadom na skúsenosti s prevádzkou výrobných
strojov a zariadení. Pri plnení finančného plánu firmy, ktorého výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu, dokáže firma
zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a spolupracovníkov a vytvoriť do roku 2015 6 nových pracovných miest.
Prípadné ohrozenia (prehlbujúca sa kríza, rastúca konkurencia a pod.) bude firma riešiť vyššou orientáciou na domáci trh a
identifikáciou nových trhových potrieb. Flexibilita inovatívnej technológie kovoobrábania umožňuje jednoduché
preorientovania sa na nové produkty a zákazníkov. V súčasnosti neohrozí odliv zamestnancov ani obmedzenie ich
kvalifikácie, firma je však pripravená školiť nových aj stávajúcich zamestnancov podľa aktuálnej potreby výrobného programu.
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Firma HP spol. s r.o. sa vo svojej činnosti, od roku 1992, zameriava najmä na oblasť výroby plastových dielov. Firma
úspešne obhájila systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. Projekt sa bude realizovať v Považanoch, okres
Trenčín, ktorá oblasť je jednou z rozvinutejších priemyselných oblastí Slovenska. Úroveň nezamestnanosti regiónu bola v júny
2009 na úrovni 8,86 % a vplyvom hospodárskeho vývoja rastie. Cieľovou skupinou projektu je žiadateľ s 58 zamestnancami.
Dlhodobá udržateľnosť firmy a najmä počtu zamestnancov je, kvôli súčasnej ekonomickej situácii, ohrozená. Firme chýbajú
inovatívne výrobné technológie a komplexnosť v oblasti výroby plastových obalov, ktoré by jej zabezpečili
konkurencieschopnosť v európskom rozsahu. Časť výroby firmy je totiž určená na export. V súčasnosti firma nemá dostatok
vlastných finančných zdrojov na realizáciu nákupu novej technológie a cudzie bankové zdroje sú ťažko dostupné. Nevýhodou
súčasného výrobného zariadenia je aj kolísavá úroveň kvality. V súčasnosti narastá tlak konkurenčných spoločností. Firma sa
v minulosti snažila všetky voľné vlastné zdroje a dostupné cudzie zdroje bezpečne investovať do rozvoja spoločnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude mať k dispozícií vysoko inovatívne vstrekolisy a IML technológiu etiketovania, ktoré
prispejú ku komplexnosti plastovej produkcie. Hodnoty merateľných indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom produkcie
a zvýšením efektivity práce. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu nevyžaduje dodatočné investície,
naopak, okamžite tvorí tržby. Dlhoročná prax vedenia zakladá schopnosť firmy reálne zhodnotiť situáciu na trhu, firemné
potreby, ako aj určiť druh vhodného výrobného zariadenia a reálne tak naplánovať finančné ukazovatele. Rast objemu výroby
si vyžiada do roku 2015 vytvorenie 4 nových pracovných miest. V prípade neočakávaného prepadu zahraničného priemyslu,
sa firma bude orientovať na domáci trh a upraví výrobné portfólio, čo jej umožní vysoká flexibilita technológie. Vzhľadom na
inovatívnosť predkladaného projektu, ostane firma konkurencieschopná a jej činnosť a počet zamestnancov bude udržateľný.
Nákup predmetného zariadenia s pomocou NFP, môže motivovať aj ostatné firmy v regióne k modernizácií výrobných
technológii, prípadne k využívaniu štrukturálnych fondov. Projekt má pozitívny vplyv na zamestnanosť v regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, zaslaná objednávka zariadení
(okrem jIML robota, ktorý už bol objednaný). Dodacia lehota zariadení je do 6 mesiacov. Za korektné objednanie a prevzatie
zariadenia bude zodpovedný p. Hanzel - interný projektový manažér. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci HP
spol. s r.o. zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania stroja a bezpečnosti práce. Skúšobná prevádzka zariadenia prebehne
počas procesu zaškolovania. Po dodaní stroja bude na agentúru NADSME zaslaná žiadosť o platbu, za ktorej prípravu bude
zodpovedný externý projektový manažér. Taktiež ihneď po dodaní zariadenia, bude toto poistené a bude na jeho ťarchu
zriadené záložné právo v prospech agentúry. Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v zmysle manuálu bude
zodpovedný p. Hanzel spolu s externou administráciou. Počas nasledujúcich piatich rokov bude firma zasielať priebežné
správy na agentúru. Na plnenie tejto podmienky, ako aj ostatných podmienok vyplývajúcich príjemcovi pomoci zo zmluvy o
poskytnutí NFP, bude dohliadať vedenie firmy v spolupráci s externou administráciou.

Pomoc DM vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia je jedinou možnosťou
zabezpečenia trvalej udržateľnosti firmy, jej zamestnancov a postavenia na európskom trhu. Bez realizácie projektu by
vedenie nedokázalo zabezpečiť prácu pre svojich zamestnancov v dlhodobom horizonte. Zvýšenie efektivity, komplexnosti a
kvality výroby, je nevyhnutným atribútom úspešného fungovania firmy v jej konkurenčnom prostredí. Okrem uvedeného firma v
súčasnosti nemá dostatok vlastných ani cudzých finančných zdrojov na realizáciu projektu. Realizácia projektu je odpoveďou
firmy HP spol. s r.o. na globálny vývoj svetového hospodárstva v súčasnosti. Miera nezamestnanosti v Trenčianskom regióne
stúpa. Projekt napomôže udržať a mierne zvýšiť mieru zamestnanosti a to nielen vytvorením štyroch nových pracovných
miest, ale najmä udržaných 54 stávajúcich. Keďže firma pôsobí na trhu už 17 rokov a neustále rozširuje svoju výrobnú
prevádzku, má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov, dokonca realizovala aj projekt s agentúrou NADSME. V
opise projektu je tiež uvedený zoznam významných investícií firmy za ostatné obdobie.

Pozitívom predkladaného projektu je fakt, že ihneď po spustení zariadenia, začne toto tvoriť obrat, tržby a zisk. Dlhodobá
činnosť firmy a skúsenosť členov jej vedenia, dáva záruku správneho rozhodnutia ohľadne realizácie predkladaného projektu
a správneho výberu zariadení. Projekt je teda ihneď po spustení prevádzky, schopný samofinancovania a prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti firmy. Náklady na prevádzku zariadenia sú plánované v priloženej finančnej analýze, podobne ako aj
výnosy. Pri plnení finančného plánu firmy HP spol. s r.o., ktorého výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu, dokáže
firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť do roku 2015 štyri nové pracovné miesta. Prípadné
ohrozenia zo SWOT, bude firma riešiť orientáciou na nové trhy a identifikáciou nových trhových potrieb. Flexibilita inovatívnej
technológie umožní preorientovania sa nové produkty. V súčasnosti nehrozí odliv zamestnancov, ani obmedzenie ich
kvalifikácie, firma je však pripravená preškolovať nových aj stávajúcich zamestnancov podľa aktuálnej potreby. V budúcnosti,
po znížení dlhodobých záväzkov, plánuje firma realizáciu ďalších investícií do inovatívnych technológií.
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Firma Štefan Hríbik sa v súčasnosti zaoberá výrobu obuvníckych zvrškov pre detskú obuv. Projekt sa bude realizovať v
Bardejove, ktorá oblasť je jednou z najpostihnutejších nezamestnanosťou. Cieľovou skupinou projektu je firma sama so
svojimi ôsmymi zamestnancami v chránenej dielni. Chýbajúce inovatívne výrobné technológie v oblasti výroby podošvy, by
firme zabezpečili komplexnosť výroby vo forme možnosti zhotovenia finálneho výrobku - obuvi. V súčasnosti firma nemá
dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu nákupu novej technológie a cudzie bankové zdroje sú ťažko dostupné.
Nekomplexnosť výrobného programu v oblasti výroby finálneho výrobku, firmu znevýhodňuje v konkurenčnom prostredí.
Nevýhodou súčasného výrobného zariadenia je najmä nutné subdodávkovanie, obmedzená úroveň kvality a nízka
obrátkovosť. Konkurencia sa snaží minimalizovať výrobné náklady a odberatelia zase tlačia na znižovanie cien produkcie,
ktoré pri súčasnom strojovom parku, napriek lacnej pracovnej sile, nie je možné. Firma sa v minulosti snažila všetky voľné
finančné zdroje investovať do rozvoja podnikania.

Projektom sa zakúpia lisovacie formy, ktoré sú súčasťou inovatívneho zariadenia na výrobu obuvi. Kúpou zariadení
prostredníctvom projektu sa eliminujú takmer všetky slabé stránky, najme „nekoplexnosť výroby“ a „nedostatok fin.
prostriedkov“. Firma bude môcť reagovať na náročnejší dopyt po svojej produkcií a najmä vyrábať finálny výrobok. Nové
zariadenia dokážu výrobky vyrobiť v kratšom čase a pri nižších prevádzkových nákladoch. Predmetom projektu sú inovatívne
riešenia a využitím skúseností firmy, nebude problém implementovať nové zariadenia do výrobného procesu. Za účelom
realizácie projektu sa vytvorí 6 pracovných miest. Hodnoty merateľných indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom
produkcie a zvýšením efektivity práce a pridanej hodnoty. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu
nevyžaduje dodatočné investície, naopak, okamžite tvorí tržby. V prípade ďalšieho prepadu priemyslu, sa firma bude
výraznejšie orientovať na zahraničné trhy a výrobné portfólio upraví pre požiadavky týchto trhov. Umožní jej to vysoká
flexibilita zariadení. Regionálny dopad projektu možno tiež charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v
regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, zaslaná objednávka zariadení
(lisovacie formy) výhercovi OVS. Zariadenia sa budú dodávať priebežne počas 24 mesiacov. Za korektné objednanie a
prevzatie zariadenia bude zodpovedný Štefan Hríbik, vedúci projektu. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci
zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania strojov a bezpečnosti práce. Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v
zmysle manuálu, bude zodpovedný vedúci projektu spolu s externou konzultačnou spoločnosťou. Počas nasledujúcich piatich
rokov bude firma zasielať priebežné správy resp. údaje o dosiahnutých hodnotách merateľných indikátorov projektu na
agentúru a to presne v stanovených intervaloch. Na plnenie tejto podmienky, ako aj ostatných podmienok vyplývajúcich
príjemcovi pomoci zo zmluvy o poskytnutí NFP, bude dohliadať vedenie firmy v spolupráci s externou konzultačnou
spoločnosťou.

Pomoc DM vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia, je možnosťou
zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti firmy, zamestnancov a postavenia na európskom trhu. Inovácia výrobných
zariadení by pomohla k zabezpečeniu komplexnej ponuky strojov a zariadení na výrobu obuvi, za účelom efektívnejšieho
zabezpečenia veľkoobjemových a komplexných zákaziek. Projekt reaguje na potrebu firmy zvýšiť svoj obrat a rozšíriť
portfólio svojich produktov o finálny produkt – obuv, vyrobiteľnú v reálnom čase a najmä pri nízkych výrobných nákladoch.
Realizácia projektu má priamy súvis s rastom konkurencieschopnosti výroby spoločnosti a s rastom počtu pracovných miest,
ktoré skutočnosti iba podčiarkujú pozitívny efekt realizácie projektu. Firma v súčasnosti nemá dostatok vlastných finančných
zdrojov na realizáciu projektu. Cudzie finančné zdroje vo forme bankových úverov, sú v súčasnosti, ťažšie dostupné než v
minulých rokoch. Realizácia tohto projektu je odpoveďou firmy na globálny vývoj svetového hospodárstva. Firma už v
minulosti realizovala podobné projekty investičného charakteru, ktoré sú podrobne popísané v časti 5 opisu.

Po ukončení projektu bude ihneď spustená riadna výroba. Odbyt produkcie na roky 2009-10 je už súčasnosti zazmluvnený v
hodnote 500 000 EUR. Projekt je z finančného hľadiska udržateľný a schopný samofinancovania a to z dôvodu, že jeho
realizáciou sa zabezpečí rozvoj výrobných kapacít firmy, čím sa zvýši obrat firmy. Finančnou analýzou vypočítaná návratnosť
projektu je 4-5 rokov. Z technologického a personálneho hľadiska je projekt udržateľný s ohľadom na skúsenosti s prevádzkou
výrobných strojov a zariadení. Pri plnení finančného plánu firmy, ktorého výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu,
dokáže firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť do roku 2016 šesť nových pracovných miest.
Prípadné ohrozenia (prehlbujúca sa kríza, rastúca konkurencia a pod.) bude firma riešiť vyššou orientáciou na zahraničné trhy
a identifikáciou nových trhových potrieb. Flexibilita inovatívnej technológie výroby obuvi, umožňuje jednoduché
preorientovania sa nové produkty a zákazníkov. V súčasnosti neohrozí odliv zamestnancov ani obmedzenie ich kvalifikácie,
firma je však pripravená preškolovať nových aj stávajúcich zamestnancov podľa aktuálnej potreby výrobného programu.
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Strojárne SK, s.r.o. sa zameriavajú na výrobu kovových dielcov a obrobkov, ktoré odberatelia používajú na montáž hotových
výrobkov. Projekt sa bude realizovať v Kružlove, ktorá oblasť je jednou z najpostihnutejších nezamestnanosťou. Cieľovou
skupinou projektu je firma Strojárne SK so svojimi ôsmymi zamestnancami v stálom pracovnom pomere. Chýbajúce
inovatívne výrobné technológie v oblasti sústruženia a zvárania kovov, by firme zabezpečili konkurencieschopnosť v
európskom rozsahu. Výrazná časť výroby firmy je totiž určená na export, najmä do Nemecka. V súčasnosti firma nemá
dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu nákupu novej technológie a cudzie bankové zdroje sú ťažko dostupné.
Nekomplexnosť výrobného programu v oblasti presného sústruženia a zvárania, firmu znevýhodňuje v konkurenčnom
prostredí. Nevýhodou súčasného výrobného zariadenia je najmä obmedzená úroveň kvality a nízka obrátkovosť. Konkurencia
sa snaží minimalizovať výrobné náklady a odberatelia zase tlačia na znižovanie cien produkcie, ktoré pri súčasnom strojovom
parku, napriek lacnej pracovnej sile, nie je možné. Firma sa v minulosti snažila všetky voľné finančné zdroje investovať do
rozvoja podnikania.

Projektom sa zakúpi zvárací robot a sústružnícke centrum, ktoré sú počítačom riadené CNC obrábacie centrá. Kúpou
zariadení prostredníctvom projektu sa eliminujú dve slabé stránky – „neefektívne výrobné zariadenia“ a „nedostatok fin.
prostriedkov“. Firma bude môcť reagovať na náročnejší dopyt po svojej produkcií, ako aj na tlak na znižovanie cien. Nové
zariadenia dokážu výrobky vyrobiť v kratšom čase a pri nižších prevádzkových nákladoch. Predmetom projektu sú inovatívne
riešenia a využitím skúseností firmy, nebude problém implementovať nové zariadenia do výrobného procesu. Za účelom
realizácie projektu sa vytvorí 5 pracovných miest. Hodnoty merateľných indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom
produkcie a zvýšením efektivity práce a pridanej hodnoty. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu
nevyžaduje dodatočné investície, naopak, okamžite tvorí tržby. V prípade ďalšieho prepadu priemyslu, sa firma bude
výraznejšie orientovať na domáci trh a výrobné portfólio upraví pre požiadavky tohto trhu. Umožní jej to vysoká flexibilita
obrábacích centier. Regionálny dopad projektu možno tiež charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v
regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po schválení žiadosti o poskytnutie NFP, zaslaná objednávka zariadení
(CNC sústruh VICTOR a robotizované pracovisko CLOOS - CNC Impulzný zvárací prístroj) výhercom OVS. Dodacia lehota
zariadení by nemala byť dlhšia ako 6 mesiacov. Za korektné objednanie a prevzatie zariadenia bude zodpovedný Ing.
Kramár, ako vedúci projektu. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania
strojov a bezpečnosti práce. Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v zmysle manuálu, bude zodpovedný vedúci
projektu spolu s externou konzultačnou spoločnosťou. Počas nasledujúcich piatich rokov bude firma zasielať priebežné
správy resp. údaje o dosiahnutých hodnotách merateľných indikátorov projektu na agentúru a to presne v stanovených
intervaloch. Na plnenie tejto podmienky, ako aj ostatných podmienok vyplývajúcich príjemcovi pomoci zo zmluvy o poskytnutí
NFP, bude dohliadať vedenie firmy v spolupráci s externou konzultačnou spoločnosťou.

Pomoc DM vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná predovšetkým preto, že inovatívna technológia, je možnosťou
zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti firmy, zamestnancov a postavenia na európskom trhu. Inovácia výrobných
zariadení by pomohla k zabezpečeniu komplexnej ponuky strojov a zariadení na kovoobrábanie za účelom efektívnejšieho
zabezpečenia veľkoobjemových a komplexných zákaziek. Projekt reaguje na potrebu firmy zvýšiť svoj obrat a rozšíriť
portfólio svojich produktov a služieb o náročnejšie a rozmernejšie obrobky vyrobiteľné v reálnom čase a najmä pri nižších
výrobných nákladoch. Realizácia projektu má priamy súvis s rastom konkurencieschopnosti výroby spoločnosti a s rastom
počtu pracovných miest, ktoré skutočnosti iba podčiarkujú pozitívny efekt realizácie projektu. Firma v súčasnosti nemá
dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu projektu. Cudzie finančné zdroje vo forme bankových úverov, sú v
súčasnosti, ťažšie dostupné než v minulých rokoch. Realizácia tohto projektu je odpoveďou firmy na globálny vývoj svetového
hospodárstva. Firma už v minulosti realizovala podobné projekty investičného charakteru, ktoré sú podrobne popísané v časti
5 opisu.

Po ukončení projektu bude ihneď spustená riadna výroba. Odbyt produkcie na roky 2009-10 je už súčasnosti zazmluvnený v
hodnote 300 000 EUR. Projekt je z finančného hľadiska udržateľný a schopný samofinancovania a to z dôvodu, že jeho
realizáciou sa zabezpečí rozvoj výrobných kapacít firmy, čím sa zvýši obrat firmy. Finančnou analýzou vypočítaná návratnosť
projektu je 4-5 rokov. Z technologického a personálneho hľadiska je projekt udržateľný s ohľadom na skúsenosti s prevádzkou
výrobných strojov a zariadení. Pri plnení finančného plánu firmy, ktorého výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu,
dokáže firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť do roku 2015 päť nových pracovných miest.
Prípadné ohrozenia (prehlbujúca sa kríza, rastúca konkurencia a pod.) bude firma riešiť vyššou orientáciou na domáci trh a
identifikáciou nových trhových potrieb. Flexibilita inovatívnej technológie kovoobrábania umožňuje jednoduché
preorientovania sa nové produkty a zákazníkov. V súčasnosti neohrozí odliv zamestnancov ani obmedzenie ich kvalifikácie,
firma je však pripravená preškolovať nových aj stávajúcich zamestnancov podľa aktuálnej potreby výrobného programu.
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Situácia v regióne: V ekonomickej výkonnosti a príjmoch obyvateľstva zaostáva Prešovský kraj v hospodárskom rozvoji za
úrovňou SR, na tvorbe celoštátneho HDP sa podieľa najmenej, priemysel zamestnáva 34% obyvateľstva, región trápi vysoká
miera nezamestnanosti 17%. Východisková situácia Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie prírodného
kameňa, výroba obkladov, dlažieb, kozubov, kuchynských a barových dosák, pomníkov, sakrálnej architektúry, obrubníkov
pre dopravu atď. Poskytujeme služby ako porez, povrchová úprava brúsením, leštením, tvarovaním, pieskovaním. Spoločnosť
má výrobné priestory v obci Záhradné a zriaďuje nové v obci Ľubotice. Sídlo spoločnosti je v Prešove. Predpokladom
realizácie projektu sú skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov, rozbehnutá výroba a obchod, stabilní zmluvní odberatelia,
dobré meno, personálne kapacity. Realizácia projektu je vyhnutá z dôvodu: - nevyhovujúcej technologickej vybavenosti
výrobnej prevádzky - nutnosti posilnenia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu - potreby vyhovieť potrebám
zákazníkov na nové a kvalitné výrobky - nízka úroveň výrobnej kapacity a potreba posilnenia ekonomických ukazovateľov

Cieľ nášho projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku a inovačného potenciálu v kamenárskej výrobe zavedením
inovatívnej technológie dosiahneme aktivitou A1: Nákup inovatívnej technológie: CNC obrábacie centrum. Jedná sa o
najmodernejšiu inovatívnu technológiu medzi CNC obrábacími centrami, ktorá v súčasnosti vstupuje na trh a umožňuje
aplikovať rôzne druhy softwaru s vizualizáciou pre zákazníka. Umožňuje inovovanie výrobného postupu, rozšírenie palety
poskytovaných produktov a služieb vo vysokej kvalite a zároveň s vysokou produktivitou. Zavedenie technológie bude mať
pozitívny dopad na ekonomické uakzovatele, udržanie pracovaných miest a vytvorenie nových. Počet inovovaných
výrobných postupov: 1, Počet novovytvorených pracovných miest: 1 (2010), 3 (2015) Nárast pridanej hodnoty: 98000€
(2015), Nárast tržieb: 379546€ (2015) Po ukončení projektu nepredpokladáme nedodržanie hodnôt merateľných
ukazovateľov z dôvodu ich reálneho stanovenia na základe súčasnej situácie a poznania trhu. Projekt je naviazaný na
strategický plán spoločnosti v oblasti otvárania nových prevádzok, rozšírenia cieľového trhu, spustenia projektu ťažby vo
vlastnom dobývacom priestore Žarnov.

Popis realizácie projektu Prípravná fáza: spracovanie projektového zámeru, FINA, prieskumu trhu, spracovania žiadosti o
NFP, realizácie OVS. Organizačno-technické zabezpečenie bolo realizované žiadateľom. Pri stanovení spôsobu realizácie
projektu sme vychádzali so skúseností s realizácie podobných projektov, na základe odporúčania dodávateľom, pri
zohľadnení časových, technických a finančných podmienok. A1: Nákup inovatívnej technológie: CNC obrábacie centrum 5osé - predpokladaný termín realizácie: 01.2 - 30.11. 2010 Aktivita pozostáva z dodávky technológie v zmysle Kúpnej zmluvy.
S montážou súvisí pevné ukotvenie stroja do základov a zaradenie do užívania. Zároveň prebehne školenie zamestnancov a
spustenie výroby podľa inovovaného výrobného plánu. Vytvorené bude pracovné miesto pre projektovanie výrobkov.
Termíny dodania sú zakotvené v Kúpnej zmluve na 5 mesiacov od podpisu ZoNFP, vytvorená bola rezerva pre
nepredvídateľné udalosti. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP. Za túto
činnosť zabezpečí manažér pre implementáciu vrátane monitorovacích správ a dodržiavania ďalších podmienok zmluvy napr.
poistenie, publicita a iné.

Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza zo súčasnej technologickej vybavenosti spoločnosti. Pri stanovení variantu
riešenia sme vychádzali z technologického, ekonomického hľadiska a dopadu na životné prostredie. V súčasnosti spoločnosť
nedisponuje finančnými prostriedkami ktoré by jej umožnili realizovať projekt bez poskytnutia NFP bez ohrozenia výroby a
zamestnanosti. Zotrvanie súčasného stavu spôsobí zníženie konkurencieschopnosti, neudržanie objemu výroby a zákaziek a
tým aj tržieb z predaja, čo bude mať za následok ohrozenie pracovných miest súčasných zamestnancov. Priamy účinok
projektu sa prejaví napr. novými pracovnými miestami v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti či inovovaním výrobného
postupu. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou podobných projektov napr. obstanie mostovej a blokovej píly v rámci
projektu Rozšírenie výrobných kapacít kamenárskej výroby prostredníctvom inovatívnych technológií. Projekt bol úspešne
ukončený. Taktiež spoločnosť realizovala projekt na získanie banského oprávnenia na základe ktorého bol spoločnosti OBÚ v
Košiciach pridelený dobývací priestor Žarnov. Aktivity spoločnosti sú v súlade s regionálnymi rozvojovými dokumentmi.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu bude prvorado zabezpečené obstaraním inovatívnej
technológie. Udržateľnosť: Prevádzková - výdavky na prevádzku budú zabezpečené tržbami spoločnosti. Administratívna zabezpečená kvalifikovaným projektovým tímom, doterajšie skúsenosti s realizáciou projektov dokumentujú schopnosti
vytvoreného PT. Inštitucionálna - je garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu, spoločnosť je
nositeľom projektu ako aj jeho udržateľnosti. Finančná - v prípade vzniku nepredvídateľných finančných nákladov bude
spoločnosť financovanie zabezpečovať z vlastných zdrojov prípadne z úverových zdrojov. Financovanie projektu predkladaný projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov žiadateľa – viď povinná príloha. FINA preukázala návratnosť
finančných prostriedkov pri predpokladanom vývoji ekonomických ukazovateľov, NFP činí projekt ešte efektívnejším ale
zároveň bez jeho poskytnutia by nebolo možné z vlastných zdrojov investíciu realizovať. Zavedenie technológie sa pozitívne
prejaví na konkurencieschopnosti, ekonomických ukazovateľoch či vytvorení pracovných miest.
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Spoločnosť MASIV vznikla v roku 1996 ako 100 % súkromná firma v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným so
zameraním na výrobu interiérových prvkov na báze dreva a materiálov na báze dreva. Spoločnosť sa od jej vzniku zamerala
na riešenie individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníkov pri riešení interiérov, pri ktorých je prevládajúcim materiálom
drevo. Hlavnými komoditami výrobného programu spoločnosti sú schodiská, dvere a atypické interiéry. Viac ako desaťročné
skúsenosti, vlastné kvalitne vybavené výrobné priestory a odbornosť pracovníkov sú zárukou uspokojenia náročných
požiadaviek zákazníkov s dôrazom na kvalitu dodaných výrobkov a splnenie dohodnutého termínu realizácie. Od prvého
kontaktu so zákazníkom ponúka naša spoločnosť služby ako poradenstvo a spracovanie projektovej dokumentácie až po
dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis. Spoločnosť vlastní výrobné priestory s celkovou výrobnou plochou cca 600
m2, ktorých súčasťou je aj novopostavená administratívna budova. Všetky dôležité výrobné činnosti – výrobu vrátane
povrchových úprav a montáž – si spoločnosť zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastnom technologickom zariadení pomocou
vlastných kapacít.

Spoločnosť pružne reaguje na dynamický vývoj nábytkárskeho priemyslu. Zavedením novej, počítačom riadenej technológie
do výroby sa dosiahne vyššia kvalita a precíznosť výrobkov, vyhovie sa požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov, vytvorí
sa reálna možnosť rozšírenia okruhu zákazníkov. Realizáciou tohto projektu sa zvýši výrobná kapacita firmy pri súčasnom
znížení výrobných a prevádzkových nákladov. Po realizácii projektu sa očakáva nárast tržieb na hodnotu 225 000,00 EUR.
Realizáciou projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta a zvýši sa pridaná hodnota na úroveň 215 000,00 EUR. Taktiež sa zvýšia
príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších rozvojových projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie
podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

V rámci predkladaného projektu bude zrealizovaná Aktivita 1 – Nákup technológie. Pred podaním žiadosti o nenávratný
finančný príspevok bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž, ktorej víťazom sa stala spoločnosť BOTO s.r.o., ktorá
zabezpečí dodávku Frézovacieho a vŕtacieho centra SCM RECORD 100 AL L.. Súčasne s aktivitou 1 budú prebiehať
podporné aktivity: Predkladaný projekt bude realizovaný vlastnými zdrojmi žiadateľa, ktorý majú skúsenosti s realizáciou
investičných aktivít v rámci spoločnosti. Jednotlivý členovia projektového tímu budú zabezpečovať tieto činnosti: Projektový
manažér: koordinácia projektových aktivít, monitorovanie a kontrola nákladov projektu, spracovanie monitorovacích správ.
Účtovník projektu: realizácia žiadostí o platbu, evidencia došlých faktúr, účtovanie na samostatných analytických účtoch v
rámci účtovníctva spoločnosti. Publicita a informovanosť projektu bude realizovaná v súlade s Nariadením Komisie a v
súlade s Manuálom pre informovanie a podľa požiadaviek riadiaceho orgánu.

Predkladaný projekt je priamo naviazaný na zadefinované ciele prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“, ako aj ciele opatrenia. Ciele projektu sú v súlade s PHSR
Banskobystrického kraja 2007 – 2013, Prioritná os 2, Priorita 2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb,
opatrenia 2.2.2 Podpora malých a stredných podnikateľov a 2.2.3 Podpora zavádzania nových technológií do výroby.
Priamym výstupom projektu bude inovovaný technologický park spoločnosti MASIV, s.r.o. a používanie nového inovatívneho
prístupu v produkcii. Táto aktivita umožní zvýšenie rýchlosti produkcie výroby. Podnik sa stane konkurencieschopnejším vo
vzťahu k domácim výrobcom, keďže sa nesústreďuje na vývoz svojich výrobkov do zahraničia, čo sa avšak v budúcnosti
nevylučuje. Vplyvom zvýšenia produkcie dôjde k zníženiu čakacích dôb od objednania tovaru zákazníkom po jeho dodanie a
reakčnejší prístup pri nárazových objednávkach. Zvýšená produkcia prinesie zvýšenie tržieb a zisku, ktorý má vplyv na ďalší
rast a konkurencieschopnosť podniku v budúcom období.

Administratívne zabezpečenie výstupov projektu bude realizované vo vlastných priestoroch spoločnosti MASIV spol. s r.o.
určeným projektovým tímom, ktorý bude implementovať projekt v súlade s požiadavkami riadiaceho orgánu. Projektový tím
bude zabezpečovať bezproblémovú realizáciu naplánovaných aktivít, kontrolu súladu čerpania rozpočtu, sledovanie pokroku
projektu a prípravu monitorovacích správ. Spoločnosť MASIV spol. s r.o. má trinásťročnú históriu a má schopnosť dlhodobo
dosahovať zisk. Z tohto dôvodu existuje silný predpoklad, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak z finančného
hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, keďže životnosť inštalovaného zariadenia je min. 10 rokov. Zvýšenie objemu
produkcie prinesie pre podnik zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné prostriedky na realizáciu ďalších projektov,
zameraných na nové rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. Týmto smerom a spôsobom bude podnik pokračovať v
realizácii projektu po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov pomoci de minimis. Spoločnosť v budúcnosti
plánuje modernizáciu lakovne za účelom zvýšenia kvality povrchovej úpravy a zároveň skvalitnenia pracovného prostredia.
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RBS Tatry, s.r.o. sa zaoberá výrobou plastových a hliníkových výrobkov. Produkciu tvorí 19 vstrekovacích lisov, zamestnáva
48 osôb, má 24 h prevádzku, 5 dní v týždni. Momentálne prevádzka funguje na 80%. Výrobu delíme na: - polotovary –
plastové komponenty pre záhradné kosačky; jediným odberateľom je GGP Slovakia, s.r.o.; predaj polotovarov tvorí 75%
obratu; - finálne výrobky – pracovné kufríky, vozíky, zásuvkové organizéry, pracovné stojany, a pod.; predaj finálnych
výrobkov tvorí 25% obratu; Situácia v regióne a v sektore je značne ovplyvnená hospodárskou krízou. V súčasnosti mnohé
spoločnosti obmedzujú produkciu a prepúšťajú zamestnancov, čím sa zvyšuje miera nezamestnanosti. V roku 2009 majú
ukazovatele výsledku hodnotu 0 a ukazovatele dopadu (2011) hodnoty: - počet novovytvorených pracovných miest 7, z toho
ženy 5, muži 2; - nárast pridanej hodnoty 1062869 EUR; - nárast tržieb 5889862 EUR.

Do 5 r. od ukončenia projektu plánujeme dorovnať obrat z predaja finál. výrobkov k obratu z predaja polotovarov. V r. 2013
predpokladáme predaj: - 5 – 12 000 ks/rok finál. výrobkov bez kufríkov; - 50 000 ks/rok kufríkov. Do 8 r. od ukončenia
projektu chceme dosiahnuť pomer predaja finál. výrobkov ku polotovarom 75:25. V horizonte 5 r. od ukončenia projektu
mienime zamestnať 18 nových pracovníkov do výroby, čo vzhľadom na kritickú situáciu v regióne a odvetví bude mať
pozitívny vplyv na rast zamestnanosti. Do r. 2011 plánujeme získať certifikát kvality ISO. Nákupom nových výrob. nástrojov
rozšírime portfólio produktov, čím zvýšime počet inovovaných výrobných postupov (3 v r. 2011) a zároveň sa na to viaže tiež
zvyšovanie tržieb (6389862 EUR v r. 2016), a teda nárast pridanej hodnoty (1153097 EUR v r. 2016). S rozširovaním výroby
súvisí i nárast počtu zamestnancov (7 v r. 2011 a 18 v r. 2016).

Aktivitami projektu budú dodávky jednotlivých nakupovaných nástrojov - foriem. Tieto budú zabezpečené prostredníctvom
víťazného dodávateľa. Technická špecifikácia všetkých potrebných foriem bola vypracovaná technickým manažérom
projektu. Časový horizont realizácie je naplánovaný na 12 mesiacov. Počas tohto obdobia dodávateľ naprojektuje, vyrobí a
dodá všetky formy a my ich zavedieme do produkcie. Personálne bude projekt zabezpečovať predovšetkým koordinátor a
technický manažér, ktorým je náš výkonný riaditeľ. Vzhľadom na svoju pozíciu je najkvalifikovanejšou osobou na riadenie a
technickú podporu projektu. Všetky aktivity týkajúce sa administratívy a komunikácie počas realizácie bude mať na starosti
obchodníčka našej firmy. Finančným manažérom projektu bude firemná ekonómka. Dohliadne na správne nakladanie s
prostriedkami a postará sa o bezchybné vedenie účtovníctva.

Naša spoločnosť funguje od roku 2006. Práve na začiatku našej existencie, čo bolo podmienkou našej produkcie, sme
nainštalovali potrebné zariadenia pre výrobu polotovarov. Išlo o stroje na výrobu približne 150 polovýrobkov ako súčastí
kosačiek pre nášho dôležitého klienta. V roku 2007 nasledovalo rozšírenie našej produkcie, teda zakúpenie a inštalácia
ďalších zariadení pre výrobu asi 200 nových výrobkov pre odberateľa, ktorého sme v tom čase získali. V oblasti projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov nemáme zatiaľ skúsenosti, no veríme, že naše znalosti z oblasti riadenia produkcie,
ako i spoločnosti ako takej, budú dostačujúce pre úspešnú realizáciu nášho projektu. Dôvodom, prečo sa uchádzame o
pomoc z NFP, je, že bez nej by spoločnosť nebola schopná realizovať rozšírenie produktového portfólia v takej miere, resp.
boli by sme schopní ho realizovať len do výšky vlastných zdrojov, ktoré dávame do projektu. Navyše táto pomoc prispeje k
riešeniu súčasnej kritickej situácie v regióne a odvetví, keďže v horizonte 5 r. od ukončenia projektu mienime zamestnať 18
nových pracovníkov do výroby, čo bude mať pozitívny vplyv na rast zamestnanosti.

Prostriedky na ďalšie financovanie prevádzky dodaných foriem budú zabezpečené predajom nových finál. produktov. Na
prevádzku bude z tech. hľadiska dohliadať výkonný riaditeľ, z administratívneho obchodníčka, a z finančného ekonómka. Pre
prevádzku bude do r. 2016 prijatých 18 ľudí. Hl. rizikom je hosp. kríza. Zameraním výroby viac na finál. výrobky budeme
schopní väčšej diverzifikácie klientov. Táto nás čiastočne ochráni od negat. dopadov krízy súvisiacich so znižovaním dopytu
na trhu. Aj pri správnom fungovaní firmy môže nastať okolnosť, kedy nebudeme schopní ďalej splácať záväzky, no
predpokladáme, že ak budeme pokračovať v reklame, komunikácii, oslovovaní nových klientov a tým rozvoji predaja, takáto
situácia bude viac-menej nepravdepodobná. Z výsledkov FA vyplynulo, že výnosovosť je cca 50%. Je to výsledkom vývoja
tržieb a nákladov odhadnutých na zákl. skúseností s prevádzkou.

Spoločnosť TUBAPACK, a.s. pôsobí na trhu od roku 2004. Naša spoločnosť pôsobí nielen na slovenskom trhu, ale aj na
zahraničnom trhu. Na Slovensku pôsobíme v Banskobystrickom kraji, kde je miera nezamestnanosti na úrovni 16,91% a
priemerná mesačná mzda vo výške 633,64 Eur. Vplyv na cieľové skupiny Žiadateľ: realizácia projektu zvýši našu
konkurencieschopnosť na trhu, zvýšia sa naše tržby, pridaná hodnota našich výrobkov Odberatelia: inovatívna technológia
bude prínosom z hľadiska zvýšenia kvality produktov, zníženia prevádzkových nákladov, čo sa premietne do našich cien pre
odberateľov Dodávatelia: realizáciou projektu rozšírime portfólio ponúkaných výrobkov, čím budeme objednávať väčšie
množstvá vstupných materiálov a tým im pomôžeme zvýšiť ich tržby a stať sa tak konkurencieschopnejšími Nezamestnaní:
počas realizácie projektu plánujeme prijať 3 nových zamestnancov, z toho 2 ženy a 1 muž, čím naša spoločnosť prispeje k
zníženiu nezamestnanosti v našom kraji Zamestnanci: naša spoločnosť bude naďalej vynakladať finančné prostriedky na
školenia zamestnancov, čím sa stanú atraktívnejšími pre pracovný trh

Prínos do budúcnosti: • inovačné technologické a automatické prvky nového zariadenia • plnenie špecifickej zákazníckej
požiadavky • výroba moderného výrobku • zníženie nákladov na prepravu túb kónického tvaru • orientácia na nové trhy,
resp. nových zákazníkov, ktorí v súčasnosti využívajú takýto druh túb Výsledkom bude: • zvýšenie využitia výrobných
kapacít • zvýšenie produktivity práce • zvýšenie variability sortimentu • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu s
hliníkovými tubami • zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty z dôvodu získania nových zákazníkov Po ukončení projektu na
zavedenie zariadenia na výrobu kónických hliníkových túb sú plánované aj ďalšie investície, ktoré budú mať za cieľ
predovšetkým realizáciu opatrení na úsporu energie a tiež zvýšenie kvality technologického parku, resp. jeho inováciu a
obnovu. Tieto investície dávajú predpoklad na zvýšenie výrobnej kapacity, čo by malo za následok zvýšenie objemu predaja,
ako aj počtu zamestnancov.

Realizácia aktivít je rozdelená do 2 aktivít: Aktivita 1 – nákup zariadenia na výrobu kónických hliníkových túb Aktivita 2 –
inštalácia zakúpeného zariadenia a podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť Realizácia aktivít projektu
bude trvať 3 mesiace. Organizačné zabezpečenie projektu Projekt je zabezpečený ako z organizačnej, tak aj manažérskej
stránky. Realizácia projektu bude podporená intenzívnym monitorovaním výroby aj odbytu z ich strany. Ing. Richard Pittner,
MBA – riaditeľ spoločnosti, hlavný projektový manažér projektu Martina Hrmová – vedúca ekonomicko-finančného odboru,
projektový účtovník Pavel Košta – hlavný mechanik, technický projektový manažér projektu

Vplyvom zvyšujúcich sa cien vstupných materiálov, energií a nákladov na prepravu je podľa hlavných výrobcov túb v Európe
dôležité klásť dôraz na investície a inovácie, pretože iba na základe ich realizácie budú môcť podniky, ako aj celý sektor
profitovať. Predpokladá sa pokračujúci záujem o tuby aj v nasledujúcich rokoch čo pre túto oblasť znamená vhodné
podmienky pre rozvoj a investície. Z celkového objemu vyrobených túb tvoria 40% tuby hliníkové a po 30% tuby laminátové a
plastové. Realizované projekty: V roku 2007 sa začalo s realizáciou projektu Merací systém pre monitorovanie výrobných
liniek spoločnosti TUBAPACK, a.s. Žiar nad Hronom, ktorý bol úspešne ukončený v roku 2008. Na základe tohto projektu je
možné sledovať materiálový tok na výrobných linkách (výroba al túb) v čase, materiálovú bilanciu, spotrebu elektrickej energie
v čase, prestoje a tiež je možné ručne zadávať dôvody prestojov a reakcie údržby. Spoločnosťou IPA Slovakia bol v roku
2007 realizovaný „Procesný audit“. Výsledky tohto auditu boli prezentované 6. novembra 2007 a cieľom bolo prostredníctvom
využitia rôznych metód analyzovať súčasný stav podniku a navrhnúť možnosti zlepšovania v jednotlivých oblastiach.

Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov. Zabezpečenie výstupov projektu bude založené na
predaji kónických túb zákazníkom. Predpokladá sa pokračujúci záujem o tuby aj v budúcnosti, čo znamená vhodné
podmienky pre rozvoj a investície v tejto oblasti podnikania. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: Personálneho: od
roku 2004 sme nielen na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu a za ten čas sme sa stali stabilnou spoločnosťou s dobrým
menom u našich zákazníkov Inštitucionálneho: naša spoločnosť je od svojho vzniku dynamicky sa rozvíjajúcou
spoločnosťou, ktorá realizáciou tohto projektu by mohla zaznamenať rast a zlepšenie postavenia nielen na slovenskom trhu,
ale aj na zahraničnom trhu a tým sa stať konkurencieschopnejšou Finančného: obstaraním zariadenia na výrobu kónickým
túb rozšírime portfólio ponúkaných výrobkov, čím zvýšime tržby spoločnosti a pridanú hodnotu ponúkaných výrobkov, čo je
zárukou rozvoja spoločnosti do budúcnosti. Dopad na životné prostredie: realizácia projektu na zakúpenie inovatívnej
technológie na výrobu kónických túb nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

25110120316

TUBAPACK, a.s.

Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al
túb

490 000,00
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25110120317

Ján Cibulka - CIBI

„Zvýšenie konkurencieschopnosti a manažmentu kvality – Ján
Cibulka - CIBI“

474 856,00
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Firma Ján Cibulka-CIBI podniká vo výrobe potravinárskych výrobkov, kde vyrábajú trvanlivé pekárenské výrobky, konkrétne:
oblátky s rôznymi príchutami, napr.: syrové, rascové, oškvarkové, sezamové, cibulkové, makové, talianske a vianocné.
Výrobky sú skoro na celom území republiky známe a oblúbené pre ich dobrú chut a prijatelnú cenu, ktoré sa vyvážajú aj do
zahranicia. Na výrobu sa používajú 3 automatické stroje. Výroba prebieha v modernej a z hygienického hladiska vyhovujúcej
výrobni, vytvorenej v súlade s predpismi Potravinárskeho kódexu. Sk

25110120319

25110120320

25110120321

25110120322

25110120323

25110120325

25110120326

25110120327

25110120328

25110120330

25110120332

BarCom spol. s r.o.

KOVOMAT SLOVAKIA s. r. o.

METALPORT

UNICA holding, s.r.o.

Juraj Gútai - MASTER WOOD

CASANTRUCK s.r.o.

Ing. Jozef Flosník - Pekáreň u
Flosníkov

ONYX s.r.o.

K-system, spol. s r.o.

ŠVEC a SPOL, s.r.o.

CIPI

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie
kombinovanou deliacou linkou na priečne a pozdĺžne delenie

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie
na spracovanie kovového šrotu

Modernizácia a rozšírenie strojárenskej výroby

Nákup inovatívnych technológií za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti firmy

Nákup inovatívnej technológie Masterwood

Rozšírenie servisu spoločnosti CASANTRUCK s.r.o. zavedením
inovačných technologií.

Obstaranie moderných a inovatívnych zariadení pre pekárenskú
výrobu firmy Ing. Jozef Flosník – Pekáreň u Flosníkov

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu betónu za účelom
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ONYX s.r.o.

Inovatívne technológie výroby tieniacej techniky

Inovácia výroby v spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych
technológií

310 000,00

500 000,00

147 887,39

498 966,00

275 484,00

299 160,00

218 025,50

241 565,48

354 713,79

300 000,00

141 000,00
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Naša spoločnosť vznikla 07. 11. 2002 so zameraním na predaj oceľových plechov, zvitkov, prístrihov, pásky a ostatného
hutníckeho materiálu, na celom území Slovenskej republiky. Sídlo spoločnosti je v Košiciach, avšak projekt bude realizovaný
v prevádzke spoločnosti, ktorá je situovaná v Haniske, ktorá patrí do okresu Košice – okolie. V prvom štvrťroku 2009 bola
miera nezamestnanosti v Košickom kraji na úrovni 15,3%, čo je 3. najvyššia hodnota na Slovensku. Miera nezamestnanosti
oproti februáru 2009 vzrástla o 0,56%. V okrese Košice – okolie je miera nezamestnanosti na úrovni 10,93%. Vplyv na
cieľové skupiny Žiadateľ: zvýšenie konkurencieschopnosti nielen na slovenskom trhu, ale aj na trhu Európskej únie,
zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu Zákazníci: rozšírením portfólia ponúkaných výrobkov budeme schopní uspokojiť ich
požiadavky a tým im pomôžeme stať sa konkurencieschopnejšími v ich oblasti podnikania Zamestnanci: spoločnosť
systematickým vzdelávaním a preškoľovaním nových zamestnancov prispieva k zvyšovaniu ich vzdelanostnej úrovne
Nezamestnaní: po realizácii projektu uvažujeme s prijatím 4 nových pracovníkov, čím prispejeme k zníženiu nezamestnanosti
v regióne

Cieľom spoločnosti BarCom spol. s r.o. je pokračovať v kontinuálnom zlepšovaní kvality poskytovaných služieb, a to
prostredníctvom optimalizácie vnútorných procesov, ako aj odborným vzdelávaním a profesionálnym rastom zamestnancov.
V súčasnosti máme 2 deliace linky, a to tenkú a hrubú deliacu linku. Realizáciou tohto projektu budeme mať k dispozícii
ďalšiu linku, ktorá nám umožní rozšíriť portfólio ponúkaných výrobkov a tak uspokojiť požiadavky našich zákazníkov.
Realizácia projektu je zameraná na transfer nových technológií zvyšujúcich konkurencieschopnosť spoločnosti BarCom spol.
s r.o.. Po realizácii projektu uvažujeme s odkúpením priľahlých pozemkov pri výrobnej hale Haniska č. 476 a dobudovanie
ďalšej haly. Po realizácii projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s operačným programom KaHR: •
zvýšenie zamestnanosti • zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti • zvýšenie konkurencieschopnosti • nárast pridanej
hodnoty • rozvoj regiónu a podnikania

Realizácia projektu je rozdelená do 3 aktivít: Aktivita 1 – Nákup, dodávka a montáž deliacej linky Aktivita 2 – skúšobná
prevádzka Aktivita 3 – uvedenie do plnej prevádzky a podporné aktivity – riadenie projektu a publicita a informovanosť
Realizácia aktivít bude trvať 9 mesiacov. Organizačné zabezpečenie projektu: Projekt je zabezpečený ako z organizačnej
stránky, tak aj z manažérskej stránky. Ing. Juraj Barkáč – konateľ, hlavný projektový manažér Ing. Milan Okajček – vedúci
výrobného úseku, hlavný technický manažér projektu Ing. Eva Mičaninová – manažér kvality a životného prostredia,
projektový manažér

Projekt zavedenia nových technológií prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k zvýšeniu
výrobných kapacít a produkcie, ako aj zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predané produkty a poskytované služby, k
odstraňovaniu nezamestnanosti v regióne a sociálno-ekonomických disparít. Realizáciou tohto projektu sa staneme
konkurencieschopnejšími a budeme schopní obsadiť väčšiu časť trhu a sústrediť sa na nové možnosti trhu. Nová linka
obstarávaná realizáciou projektu bude slúžiť na priečne a pozdĺžne delenie oceľových plechov zo zvitkov do tabúľ (prístrihov).
Takúyo deliacu linku s takýmito parametrami nevlastní žiadna spoločnosť na Slovensku , takže sa týmto staneme
konkurencieschopnejšími s možnosťou zvýšiť svoj podiel na trhu. Skúsenosti s realizáciou projektov za predchádzajúce 3
roky: Počas nášho pôsobenia na trhu, sme nezískali ani nepožadovali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, avšak počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme úspešne realizovali niekoľko projektov: • výstavba
haly, v ktorej bude realizovaný projekt 2008 • obstaranie deliacich liniek na priečne a pozdĺžne delenie oceľových zvitkov
plechu 2007

Zabezpečenie výstupov projektu bude zabezpečené z predaja výrobkov, ktoré budú vyrábané na novej deliacej linke.
Napĺňanie projektu bude podporené intenzívnym monitorovaním výroby a odbytu zo strany konateľa, ale aj motiváciou našich
zamestnancov. Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené vlastnými zdrojmi spoločnosti BarCom spol. s
r.o.. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: • personálneho – spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002 a
vďaka schopnosti vrcholového manažmentu rýchlo sa prispôsobiť meniacim trhovým podmienkam sme sa stali stabilnou
spoločnosťou s dobrým menom u našich zákazníkov. • inštitucionálneho – sme dynamicky rozvíjajúcou firmou, ktorá by
realizáciou tohto projektu mohla zaznamenať rast a zlepšenie postavenia na trhu a tým sa stať konkurencieschopnejšou,
zvýšiť tržby, pridanú hodnotu a neskôr sa sústrediť na obsadzovanie nových trhov. • finančného – obstaraním kombinovanej
deliacej linky na priečne a pozdĺžne delenie oceľových plechov zvýšime inovačný potenciál spoločnosti a rozšírime portfólio
ponúkaných výrobkov, čím predbehneme konkurenciu a tým budeme dosahovať vyššie tržby a to je zárukou rozvoja
spoločnosti do budúcnosti.
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Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2000 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídlo našej
spoločnosti je v Žilinskom kraji, avšak miesto realizácie projektu je v Leopoldove, teda v Trnavskom kraji, kde miera
nezamestnanosti je na úrovni 5,63% a priemerná mesačná mzda vo výške 759,24 Eur. Počas týchto rokov pôsobenia na trhu
sme si vybudovali stabilnú pozíciu a dnes patríme medzi etablované spoločnosti. Vplyv na cieľové skupiny Odberatelia:
zavedenie novej technológie bude prínosom z hľadiska zvýšenia kvality poskytovaných produktov, nová technológia zníži
prevádzkové náklady a náklady na opravu a údržbu, čo sa premietne do ceny pre odberateľov Dodávatelia: nová technológia
umožní väčší produkčný odber materiálu, spoločnosť bude mat stabilné odbery vstupného materiálu vo väčších objemoch,
čím budú vytvorené korektné obchodné vzťahy s dodávateľmi Nezamestnaní: počas realizácie projektu plánujeme prijať 2
nových pracovníkov a tým aj naša spoločnosť prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne Zamestnanci: spoločnosť chce
naďalej pokračovať v zabezpečovaní školení ako pre súčasných, tak aj pre budúcich zamestnancov, čím prispejeme k
zvýšeniu ich vzdelanostnej úrovne.

Spoločnosť chce kúpiť stacionárne hydraulické nožnice na kovový šrot do svojej prevádzky v Leopoldove, ktorá je vo
vlastníctve spoločnosti. Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti voči globálnym hráčom na trhu prostredníctvom zníženia
prepravných nákladov, vyššou pridanou hodnotou produktu vytvoreného prostredníctvom hydraulických nožníc. Projekt
zavedenia nových technológií prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k zvýšeniu výrobných
kapacít a produkcie, ako aj zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predané produkty a poskytované služby, k odstraňovaniu
nezamestnanosti v regióne a sociálno-ekonomických disparít. Prínosom realizácie tohto projektu je aj vytvorenie 2 nových
pracovných miest, čím aj naša spoločnosť prispeje k zníženiu nezamestnanosti v Trnavskom kraji. V regióne realizácie
nášho projektu – Leopoldov - je vo výstavbe priemyselná zóna, ktorá dotiahne ďalších výrobcov a tým aj producentov
kovového šrotu. Tým sú dané aj možnosti vyššieho využitia kapacity stacionárnych hydraulických nožníc a vyššieho výskytu
kovového šrotu. V roku 2010 plánujeme rozšíriť technologický park o 10 nových kontajnerov.

Realizácia projektu je rozdelená do 3 aktivít: 1. aktivita – objednanie, dodanie a inštalácia novej technológie 2. aktivita –
spustenie technológie a skúšobná prevádzka 3. aktivita – spustenie ostrej prevádzky a podporné aktivity: riadenie projektu a
publicita a informovanosť Realizácia projektu bude trvať 4 mesiace. Dodávka inovatívnej technológie bude realizovaná
formou externej dodávky. Podporné aktivity publicita a informovanosť, budú realizované na základe vyhlášky Európskeho
spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Informačné tabule budú umiestnené na viditeľnom mieste s
požadovanými rozmermi. Organizačné zabezpečenie projektu Projekt je zabezpečený ako z organizačnej, tak aj z
manažérskej stránky. Výroba a predaj výrobkov bude podporené intenzívnym monitorovaním zo strany členov projektového
tímu. Ing. Federič Ján - generálny riaditeľ spoločnosti, hlavný projektový manažér projektu Országh Branislav - výkonný
riaditeľ spoločnosti, projektový manažér projektu Ing. Federičová Adriana - ekonomický riaditeľ spoločnosti, projektový
účtovník projektu Vrábel Ján - technický riaditeľ spoločnosti, technický manažér projektu Šimonič Jaroslav - vedúci strediska
Leopoldov

Výrobné kapacity – objem produkcie v nadväznosti na požiadavky trhu sú nepostačujúce a nevyhovujúce, keďže v
súčasnosti prevádzka v Leopoldove využíva svoje strojné zariadenia na hranici maximálnych technických možností. Z toho
dôvodu je realizácia tohto projektu jednoznačne najlepšou možnosťou, pretože inak by nebolo možné dosiahnuť stratégiu
podnikania a ciele stanovené v projekte, prípadne by spoločnosť nutná nereflektovať na niektoré zákazky. Spoločnosť by z
ekonomického hľadiska nedosiahla predpokladané obraty, tržby, pridanú hodnotu, znížila by sa konkurencieschopnosť,
pokrytie trhu, následne by mohlo dôjsť zníženiu počtu zamestnancov. Projekt zavedenia nových technológií prispeje k
podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie. Skúsenosti s
realizáciou projektov za predchádzajúce 3 roky • realizácia projektu obdobného zariadenia v prevádzke Leopoldov. • v
minulom roku sme rozšírili prevádzku v Ružomberku o cca 2200 m2 spevnenej plochy, z dôvodu vybudovania väčšieho
logistického a spracovateľského centra v regióne Liptov, kde je spoločnosť veľmi dobre etablovaná a má tam silné zázemie a
silný pracovný tím.

Zabezpečenie výstupov projektu bude založené na predaji upraveného kovového šrotu, ktorý po úprave je menší a hutnejší čo znamená, že sa ušetrí na jeho preprave ku koncovému odberateľovi a je pre koncového spracovateľa vhodnejší ku
vsádzke do vysokej pece a preto za takto spracovaný kovový šrot platí zákazník vyššiu cenu, a tak spoločnosť bude
generovať dostatočné príjmy na to, aby pokryla svoje prevádzkové náklady. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: •
personálneho – spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000 a vďaka schopnosti vrcholového manažmentu rýchlo sa
adaptovať meniacim trhovým podmienkam sme sa stali stabilnou spoločnosťou s dobrým menom u našich zákazníkov •
inštitucionálneho – sme dynamicky rozvíjajúcou firmou, ktorá realizáciou tohto projektu mohla zaznamenať rast a zlepšenie
postavenia na trhu a tým sa stať konkurencieschopnejšími a obsadiť väčšiu časť trhu • finančného – obstaraním
hydraulických nožníc zvýšime inovačný potenciál spoločnosti, čím predbehneme konkurenciu a tým budeme dosahovať
vyššie tržby a to je zárukou rozvoja spoločnosti do budúcnosti Vplyv na životné prostredie: Realizácia projektu nemá
negatívny vplyv na životné prostredie.
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Situácia v regióne Košický samosprávny kraj dosiahol v roku 2005 vo výške HDP na obyvateľa úroveň 51 % HDP EÚ.. Miera
nezamestnanosti v Košickom kraji dosahuje 16,75 %, z toho v okrese Trebišov 24.62 %. Východisková situácia žiadateľa
Hlavným výrobným programom firmy je vývoj, výroba, predaj a servis prídavných zariadení stavebných a zemných strojov a
to prevažne radlíc, lopát, rozrývacích zariadení a rýchloupínačov. Prídavné zariadenia sú vyrábané pre stroje značiek
CATERPILLAR , KOMATSU , JCB , NEW HOLLAND , CASE , VOLVO , HITACHI , LIEBHERR , DOOSAN a iné. Projekt
bude realizovaný vo vlastnom výrobnom areáli firmy na ul. Československej armády v Trebišove. Spoločnosť má vybudované
materiálne a personálne podmienky pre realizáciu projektu. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy vysoká kvalita poskytovaných služieb za konkurenčnú cenu - kvalifikovaná pracovná sila - stabilná odbytová základňa
založená na dlhodobej spolupráci s najväčšími zákazníkmi - dlhoročné podnikateľské a manažérske skúsenosti majiteľov schopnosť realizovať komplexné dodávky od výroby až po montáž

Realizácia projektu prispeje k výraznému zlepšeniu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov výroby v oblasti obrábania
prostredníctvom CNC technológií. Implementovaná technológia umožní zvýšenie objemu výroby a produktivity práce, čo
bude mať priamy vplyv na zvýšenie pridanej hodnoty v realizovaných zákazkách, nárast tržieb, udržanie a postupné
zvyšovanie zamestnanosti. Projekt bude mať priaznivý vplyv na nasledovné cieľové skupiny – žiadateľ, zákazníci,
dodávatelia, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia projektu pomôže generovať zdroje pre realizáciu ďalších projektov
zameraných na modernizáciu výroby v budúcnosti. Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii
podobných projektov u našich partnerov. Spoločnosť je kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa
však zameria na preventívne opatrenia.

Projekt Modernizácia a rozšírenie strojárenskej výroby bude realizovaný v prevádzkovom areáli firmy na ul. Československej
armády č. 1117 v Trebišove Výrobné priestory sú dostatočne dimenzované pre umiestnenie obstarávanej technológie, ktorá
vhodne doplní súčasné strojné vybavenie firmy. Obstarávaná technológia 1. Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj WH 105
CNC Postup realizácie projektu Po podpísaní zmluvy o pridelení NFP bude vystavená objednávka na dodávateľa
technologie, který následne začne s jej výrobou. Pred ukončením výroby, dodávateľ pripraví, vo výrobných priestoroch našej
společnosti, podmienky pre inštaláciu stroja. Následne bude stroj dovezený a inštalovaný. Dodávateľ zabezpečí zaškolenie
obsluhy a bude spustená skúšobná prevádzka. Po jej ukončení bude spustená ostrá prevádzka. Zdôvodnenie vybraného
variantu Technológia bola vybratá s ohľadom na potrebu rozšírenia výroby v najviac využívaných výrobných operáciách –
obrábanie kovov. Na realizácii projektu sa bude podieľať manažment spoločnosti a externí pracovníci - ekonóm a poradca.

Hlavný cieľ nášho projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 1.1 v bodoch zvyšovanie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalého rozvoja prostredníctvom moderných technológií. K dosiahnutiu cieľov OP
KaHR prispejeme najmä: - implementáciou moderných inovatívnych CNC technológií šetrných k živ. prostrediu - cez úsporu
nákladov dosiahnutie zvýšenia pridanej hodnoty a rast konkurencieschopnosti - stabilizácia firmy umožní rast zamestnanosti
Spoločnosť nemá dostatok zdrojov na vyfinancovanie projektu. V prípade neschválenia NFP by firma musela pristúpiť k
redukcii projektu, čo by sa prejavilo v strate konkurenčnej výhody a v obmedzení nárastu zákaziek. Získanie NFP má zásadný
vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Realizácia projektu v Trebišove (inovačný pól rastu), prispeje k
naplneniu globálneho cieľa PHSR Košického kraja „Zmierňovanie disparít na regionálnej úrovni smerovaním podpory do
inovačných a kohéznych pólov rastu“. Projekty zrealizované za posledné 3 roky: - Obstaranie CNC ohraňovacieho lisu Obstaranie CNC sústruhu - Kúpa a rekonštrukcia výrobnej haly - Obstaranie mostového žeriavu pre skladové hospodárstvo

Spolufinancovanie projektu je plánované v plnej výške z vlastných zdrojov, t.j. 147 887,40 Eur. Po nábehu výroby nových
technológií, ktoré umožní rozšírenie kapacít súčasného zariadenia a tým rast objemu výroby, bude projekt generovať dostatok
príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu s použitím zdrojov NFP je 4 roky od ukončenia projektu. Z
materiálno technického hľadiska firma disponuje vlastným prevádzkovým areálom pre umiestnenie projektu a kvalifikovaným
personálom schopným zabezpečiť adekvátne využitie obstarávanej technológie. Opatrenia na riešenie ohrození
vyplývajúcich zo SWOT analýzy: - Získanie dodatočných súkromných alebo bankových zdrojov - Presun k výrobe s nižším
podielom manuálnej práce a vyššou pridanou hodnotou - Zlepšenie organizácie práce s cieľom úspory nákladov - Znižovanie
materiálovej a energetickej náročnosti výroby prostredníctvom nových technológií - Hľadanie nových zákazníkov, účasť na
výstavách a veľtrhoch
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UNICA holding sa zaoberá výrobou horčice s následným plnením a balením - podľa tradičnej receptúry len z prírodných
surovín bez pridania konzervačných látok a farbív. Hlavné produkty spoločnosti: horčica kremžská, horčica plnotučná
Spoločnosť je zároveň výhradným importérom a distribútorom príchutí: Grill krém-pálivý Grill krém-sladký Paprika krémsladký Paprika krém-pálivý Gulášový krém-pálivý Gulášový krém-sladký Cesnaková pasta Stolový chren V súčasnosti je
spoločnosť v procese certifikácie podľa normy ISO 9001:2000. Od svojho vzniku získala spoločnosť na relevantnom trhu
významné postavenie. V súčasnosti je druhou najväčšou firmou vyrábajúcou horčicu na Slovensku. Výrobná prevádzka
firmy sa nachádza v meste Žiar nad Hronom vo vlastných výrobných priestoroch.

Projekt bude mať významný prínos v oblasti zámeru firmy zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá povedie k nárastu predaja
produktov spoločnosti, ktoré sú v súčasnej dobe limitované výrobnou kapacitou. Realizáciou projektu rozšírime súčasnú
výrobnú kapacitu 70 – 80 ton ročne na dvojnásobok, teda 140 – 150 ton ročne pri jednozmennej prevádzke. Nakupované
technologické zariadenia sú najmodernejšie technológie používané v potravinárskom priemysle. Vďaka týmto inovatívnym
progresívnym technológiám dosiahneme úsporu nákladov, keďže ich energetická náročnosť je nižšia ako u technológií v
súčasnosti využívaných, keďže niektoré sú staršie aj viac ako 20 rokov (ekologizácia výroby), čo bude mať pozitívny prínos
pre ochranu životného prostredia. Nakupovaná inovatívna progresívna technológia nám plniť horčicu do nových druhov
obalov, akými sú plastové fľaše.

Firma disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu
predkladaného projektu. Za úspešnú realizáciu projektu bude zodpovedná riaditeľka a konateľka spoločnosti Andrea
Baranová a konateľ spoločnosti Peter Baran Projekt, vzhľadom na jeho charakter, obsahuje iba jednu hlavnú projektovú
aktivitu: „Aktivita 1 – Modernizácia a doplnenie technologickej linky“ s trvaním 12 mesiacov. Predmetom aktivity je nákup a
dodanie inovatívnej výrobnej technológie. Jednotlivé kroky realizácie projektu sú logicky prepojené a ich realizácia je možná
iba v uvedenej postupnosti. a) Obchodná stránka nákupu nakontraktovanej technológie b) Doprava technológie do výrobnej
haly a príprava na inštaláciu c) Montáž a inštalácia technológie d) Zaškolenie pracovníkov na prácu s technológiou e)
Skúšobný nábeh výroby a odlaďovanie technológie f) Nábeh na ostrú výrobu

Projekt svojou realizáciou: podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest ovplyvňuje rozvoj ľudských zdrojov, eliminuje
negatívne dopady na životne prostredie, podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie
podporuje konkurencieschopnosť podniku prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu prispieva k znižovaniu
regionálnych disparít Technológia bola vybraná tak, aby sme dokázali zvýšiť kvalitu našich produktov, ako aj dvojnásobne
zvýšiť výrobnú kapacitu. Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je vysoko inovatívna. V dôsledku toho, že sa
zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej výroby na celkových tržbách spoločnosti, priamo úmerne sa daný nárast premieta do
nárastu pridanej hodnoty produkcie spoločnosti. Projekt implementácie vyspelej inovatívnej technológie je po finančnej
stránke zdravý a udržateľný. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela zvoliť etapizáciu realizácie
projektu a rozložiť z dôvodu vysokej finančnej náročnosti investíciu na obdobie viacerých rokov, čo by samozrejme znamenalo
zmenu dosahovaných indikátorov a v značnej miere eliminovalo pozitívny synergický efekt predkladaného zámeru.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného
rozvoja EU v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie tržieb a tým aj HDP. Už v
treťom roku po ukončení projektu môžeme sledovať pozitívny cash flow, čo však ešte neznamená automaticky ziskovosť v
zmysle daňového zákona. Ako ukazujú výpočty uvedené vo finančnej analýze, projekt je prijateľný a udržateľný vo všetkých
indikátoroch a firma je jednoznačne životaschopná v dlhodobom meradle aj po skončení projektu. Projekt jednoznačne
zvyšuje dobu návratnosti a efektívnosť vynaložených prostriedkov, čo v konečnom dôsledku prispieva k dlhodobej stratégii a
zvyšovaniu konkurencieschopnosti firmy.
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Prevádzka na ktorú sa projekt vzťahuje sa nachádza v obci Kostolné Kračany, časť Šipošovské Kračany v okrese Dunajská
Streda. Svojim viac ako 15 ročným pôsobením v oblasti výroby kuchynského a interiérového nábytku sa stala naša firma
stabilným hráčom na trhu s vybudovanou sieťou obchodných partnerov. Žiadateľ disponuje výrobnými priestormi nehnuteľnosťami vo svojom výhradnom vlastníctve, kvalifikovaným personálom a technickým vybavením. Technologické
vybavenie žiadateľa je nedostatočné pre maximálne pokrytie potrieb trhu najmä svojou produktivitou, pričom je toto vybavenie
vo viacerých prípadoch zastaralé morálne aj fyzicky so zníženou výkonnosťou a presnosťou. Firma disponuje vysoko
kvalitným odborným personálom schopným flexibilne reagovať na požiadavky manažmentu, o celkovom počte 37 osôb.
Drevný odpad z výroby je energeticky zhodnocovaný v špecializovanom ekologickom kotli na vykurovanie priestorov
spoločnosti.

Nákupom predpokladanej technológie bude umožnené dostatočné zvýšenie kapacity výroby spojenej s maximalizáciou
efektivity využívania ľudských a finančných zdrojov. Naši dlhodobí zmluvní partneri budú mať uspokojené požiadavky pre
zvyšovanie výkonu a zabezpečenia kvality ponúkaných výrobkov. Maximálnym využívaním inštalovanej technológie sa
zabezpečia zdroje na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj ako aj realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých a
dlhodobých cieľov spoločnosti, ktoré sú definované v prílohe č.1 Opis projektu. Po inštalácii strojov ktoré sú predmetom
projektu bude inovovaných 6 výrobných operácií a vznikne 5pracovných miest, vzrastie produktivita a kvalita výrobkov čo sa
premietne do rastu pridanej hodnoty a obratu. Pre znevýhodnených občanov bude následne vybudovaná chránená dielňa.

Pre potreby realizácie projektového zámeru sú určené výrobné inovatívne technologické zariadenia a stroje, ktoré boli
vybraté na základe obchodnej verejnej súťaže. Predpokladaná doba realizácie je stanovená na 16 mesiacov, čo nám
zabezpečí dostatočnú časovú rezervu pre dovoz a inštalovanie technologickej linky, zaškolenie pracovníkov, skúšobnú a
nakoniec ostrú prevádzku technológie. Projekt sa začne realizovať pred schválením NFP. S nákupom (resp. objednaním)
prvej technológie sa ráta v IX/2009. Na úspešné zvládnutie projektových úloh bol kreovaný projektový tím na čele s majiteľom
firmy. Žiadateľ má dostatok skúseností s realizáciou projektov. V roku 2006 realizoval projekt spolufinancovaný z NFP v rámci
OPŽP. Realizáciou projektu dôjde k systémovej inovácií výrobného procesu založeného na tradičnej technológii a organizácii
práce na výrobný proces, ktorý sa bude flexibilne prispôsobovať požiadavkám trhu bez zníženia jeho produktivity.

D1) Súčasná situácia v odvetví je charakterizovaná silnou konkurenciu na trhu, čo prináša nápor na tvorbu ceny, kvalitu
výrobkov a rýchlosť dodávok. Zákazníci kladú stále vyššie požiadavky, požadujú materiály v nových dezénoch, vyššej kvalite,
a v posledných rokoch i polotovary s čo najvyšším stupňom opracovania, na čo je potrebné nadštandardné technologické
vybavenie výrobcov ktoré sú pre mnohých z nich nedostupné. Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie
konkurencieschopnosti, rozšírenie výrobných možností a produktov firmy, nákup nových technológií a zvyšovanie pridanej
hodnoty produkcie, vytvorenie nových pracovných miest a zvýšenie produktivity práce na pracovníka. Realizácia týchto cieľov
sa prejaví získaním nových odberateľov a obchodných partnerov a následne rastom tržieb spoločnosti. D2) Výsledný efekt
realizovaného projektu podporí trvalo udržateľný rozvoj v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja SR v oblastiach
podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP. Projekt je v súlade
so strategickými dokumentami SR, regiónu, okresu aj obce.

Žiadateľ sa zaoberá výrobou nábytku podľa požiadaviek zákazníka viac ako 15rokov. Žiadateľ má skúsenosti s investičnými
projektami, aj s projektami financovanými zo štrukturálnych fondov EU. Organizačné zabezpečenie bude realizované
prostredníctvom manažmentu firmy s využitím externého projektového manažéra, čím bude zabezpečené zodpovedné plnenie
podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Nakúpením progresívnej technológie bude umožnené v dostatočnej
miere pokrytie dopytu po našich výrobkoch zo strany zmluvných odberateľov ako aj konečných spotrebiteľov. Vysoká kvalita
obrábaného materiálu zabezpečí rast dopytu po našich službách čo je spojené s rastom obchodnej marže a objemom výroby.
Z finančnej analýzy jasne vyplýva trvalá finančná udržateľnosť predkladaného projektu.
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Spoločnosť CASANTRUCK s.r.o. vznikla v roku 2007 na základe rozhodnutia dvoch spoločníkov, Pavlom Cagáňom a
Milanom Sanitrom, a následným zapísaním do obchodného registra. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a servisom zdvíhacích a
manipulačných zariadení. Spoločnosť je autorizovaným servisom pre nákladné automobily AVIA a vozidlá renomovaných
značiek. Spoločnosť prostredníctvom vysoko-odborného prístupu pri výrobe a servise svojich produktov, ako aj progresívnou
obchodnou politikou si udržiava a neustále získava renomovaných obchodných partnerov. Analýzou neustáleho dopytu po
sortimente v ponúkanej kvalite a rozsahu sa spoločnosť rozhodla posilniť kvalitu poskytovaného servisu prostredníctvom
inovatívnej technológie.

Realizáciou projektu dôjde k inovácií servisnej činnosti a dosiahnutie vytvorenia vysokošpičkového servisného strediska.
Obstaraná inovatívna technológia bude vybraná na základe prísnych kritérií tak, aby spoločnosť dosiahla čo možno najvyššiu
efektivitu a produktivitu v oblasti servisu hydraulických a zdvíhacích zariadení. S obstaraním inovatívnej technológie je
spojené aj posilnenie postavenia spoločnosti na domácom trhu, získanie výraznej konkurenčnej výhody, zvýšenie tržieb,
viditeľný nárast pridanej hodnoty, čím sa systémovo zabezpečí modernizačný program spoločnosti spojený s ďalším
rozvojom v oblasti servisu hydraulických a zdvíhacích zariadení a servisných stredísk. Vďaka zvýšeniu efektivity a
produktivity servisu a jeho odbytu narastú tržby, čo spoločnosť využije na ďalšie investovanie do inovácií spoločnosti.
Ekonomická situácia spoločnosti bude výraznejšia a pozitívna a objem vygenerovaných vlastných zdrojov bude postačujúci
na to, aby sa ďalšie zámery spoločnosti naplnili.

Spoločnosť na realizáciu svojich zámerov využije výrobnú halu o výmere 1 000m2 priamo v meste Banská Bystrica. Celá
výroba, kompletizácia predávaných produktov a poskytovanie servisných služieb sa bude uskutočňovať vo výrobnej hale,
ktorá je vybavená potrebnou infraštruktúrou. Materiálové zabezpečenie je realizované v spolupráci so spoločnosťami, ktoré si
spoločnosť CASANTRUCK, s.r.o. starostlivo vybrala. Časť haly taktiež slúži na skladovanie drobných súčiastok, náradia a
montážnych potrieb. V daných priestoroch sú vybudované hygienické a sociálne priestory (umyváreň, sprcha, záchody, šatne,
kuchynka) ako aj administratívne priestory (kancelárie, zasadacia a predvádzacia miestnosť).Spoločnosť CASANTRUCK,
s.r.o. si na zabezpečenie realizácie celého projektu vybrala firmu Hyca s.r.o. ktorá bude zodpovedná za celú implementáciu
technického zabezpečenia. Firma Hyca, s.r.o. v rámci technického zabezpečenia projektu bude zodpovedať za jednotlivé
činnosti.

Vhodnosť realizácie projektu sa zakladá na existencii rozvojového potenciálu žiadateľa, ktorý disponuje vlastným know-how v
oblasti zdvíhacej a manipulačnej techniky. Finančná pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku je nevyhnutná, lebo
obstaraním a zavedením inovatívnej technológie spoločnosť vytvorí vysokošpičkové servisné stredisko.Prostredníctvom tohto
vysokošpičkového strediska spoločnosť dosiahne posilnenie postavenia spoločnosti na domácom trhu, získa výraznú
konkurenčnú výhodu, zvýši tržby, zvýši nárast pridanej hodnoty, zabezpečí modernizačný program spoločnosti spojený so
zvýšením konkurencieschopnosti.Projekt výrazne prispeje aj k podpore a rozvoja zamestnanosti regióna ako aj k ochrane
životného prostredia.

Postavenie spoločnosti CASANTRUCK, s.r.o. v oblasti hydraulických a zdvíhacích zariadení zaručuje, že finančná
udržateľnosť projektu bude dlhodobá. Pre spoločnosť nie je tento projekt prvou ani poslednou investičnou aktivitou. Vzhľadom
na stratégiu posilnenia postavenia na trhu, bude spoločnosť naďalej pokračovať v inováciách, zdokonaľovaní servisného
strediska z vlastných a cudzích zdrojov, prípadne z dotačných programov EÚ. Firma si plne uvedomuje, že zastavenie
inovácií, zdokonaľovanie servisných služieb, by pre ňu znamenalo nielen stratu postavenia na trhu, stratu svojich významných
zákazníkov, ale čo je najdôležitejšie aj postupný zánik činnosti a stratu konkurencieschopnosti.

KaHR-111DM-0901

Firma Ing. Jozef Flosník – Pekáreň u Flosníkov vznikla v roku 1992. V súčasnosti pôsobí vo svojom regióne ako malý
výrobca pekárenských výrobkov s uceleným výrobným sortimentom, ktorý tvorí biele a sladké pečivo, rôzne druhy chleba,
plnené a viaczrnné pečivo a parené výrobky. Postupným vývojom dospela firma až do dnešného štádia, keď zamestnáva 24
zamestnancov a je kľúčovým dodávateľom pekár. výrobkov v banskobystrickom kraji. Na udržanie sa na tak náročnom trhu,
ako tento segment určite je, je potrebné zabezpečiť v prvom rade materiálno-tech. zabezpečenie všetkých procesov v
podniku. Požiadavky trhu je preto čoraz ťažšie dosiahnuť s použitím súčasných technológií. Nakoľko obstaranie novej
technológie je pomerne finančne náročné a firma by nebola schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov,
rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o nenávratný finančný príspevok.

Realizáciou projektu sa vytvorí možnosť upevniť si svoju regionálnu pozíciu na potravinár. trhu v oblasti výroby kvalitných
pekár. výrobkov. Budú sa uplatňovať novodobé technologické postupy, čím sa zabezpečia požadované chuťové vlastnosti
výrobkov, ich nutričné hodnoty a trvanlivosť. Zavedením automatizácie pri výrobe pekár. výrobkov bude eliminovaná
namáhavá ručná práca, bude zabezpečená bezpečnosť práce, efektívny výrobný proces, s nízkymi prev. nákladmi. Vytvorí sa
priestor pre široké portfólio výrobkov a pre okamžitú reakciu na dopyt zákazníkov a zmenu potrieb konečného spotrebiteľa.
Zavedenie inovatívnej technológie si bude vyžadovať vytvorenie nového pracovného miesta na obsluhu technológie. Nové
zariadenia budú energeticky úsporné a šetrné k ŽP. Budú spĺňať požiadavky noriem HACCP a napomôžu uchádzať sa o
certifikát ISO.

Fyzická realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas 9 mesiacov. Jej začiatok je plánovaný na marec 2010 a
ukončenie november 2010. Na realizáciu jednotlivých aktivít projektu bude dohliadať zostavený projektový tím odborníkov,
ktorého zloženie je bližšie špecifikované v Opise projektu v časti 4.2. Požiadavky a kritéria obstarávanej výrobnej technológie
boli zadefinované v podmienkach obchodnej verejnej súťaže. Na základe vyhodnotenia ponúk bol vybraný konečný dodávateľ
výrobných zariadení pre pekárenskú výrobu. Pred samotnou dodávkou zariadení bude upravená a prispôsobená výrobná
prevádzka tak, aby samotná inštalácia strojov a zariadení ako aj ich zábeh a samotný výrobný proces boli úspešné. Na
inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Ten zabezpečí aj potrebné zaškolenia
obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po výrobkoch spoločnosti. Vzhľadom na
súčasné výrobné kapacity nie je možné prijímať ponuky od nových zákazníkov, nakoľko by nebolo možné ich požiadavku
uspokojiť. Výrobné kapacity sú využívané na 100% a bez plánovanej investície nie je možné uspokojiť zvyšujúce sa
požiadavky na kvalitu ani kvantitu. Táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju firmy a je dlhodobo neudržateľná. Výrobe pekárskych
výrobkov sa podnik venuje od svojho vzniku a nemôže si dovoliť stratu vybudovaných pozícií na trhu. Na realizáciu projektu
firma disponuje vhodnými výrobnými priestormi. Tieto budú po menších úpravách prispôsobené na inštalovanie novej
technológie. Organizačne je podnik rovnako dobre pripravený. Predchádzajúce skúsenosti vyprofilovali organizačnú štruktúru
do súčasného stavu, ktorý zabezpečuje bezproblémový chod pekárne. Žiadateľ disponuje aj skúsenosťami s realizáciou
viacerých investičných aktivít. Podrobnejšie sú uvedené v Opise projektu. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne
náročná, žiadateľ ho bez nenávratného finančného príspevku nie je schopný prefinancovať z vlastných zdrojov.

Administratívne bude prevádzka výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov firmy. Z
finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená lepšími hospodárskymi výsledkami súvisiacimi s realizáciou
projektu. Dôjde k úsporám na energiách, materiálových vstupoch, zvýši sa kvalita a objem produkcie. Všetky plánované
aktivity prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a ochrane životného prostredia, čo je v súlade s cieľmi
programovacích dokumentov ako aj so stratégiou TUR v priemysle. Jedným z potenciálnych rizík je konkurenčná ponuka.
Inštalácia novej, modernej technológie znamená konkurenčnú výhodu, ktorá prispeje k eliminácii tohto rizika. Ďalším z
možných rizík je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Možným riešením je poskytnutie atraktívnych podmienok
zamestnania, ktoré Pekáreň u Flosníkov realizáciou predkladaného projektu zabezpečí.
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Spoločnosť ONYX s.r.o. bola založená v roku 1993. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a transport betónu, nákladná
autodoprava a žeriavnické práce. Spoločnosť vlastní betonárku STROJBET 25, ktorá je cca. 30 rokov stará. Tieto zastaralé
strojné technológie nevyhovujú požiadavkám dnešnej doby ani výkonovo ani technologicky. Výrobná kapacita je vzhľadom na
požiadavky klientov nedostatočná. Betonárka je vybavená silami na cement, ktoré nemajú protiprašné filtre a tým poškodzujú
životné prostredie. Spoločnosť sa preto rozhodla zaobstarať prostredníctvom projektu strojné zariadenie na výrobu betónu,
ktoré by malo vyššiu výrobnú kapacitu ako to, ktoré v súčasnosti vlastní. Taktiež by aj bolo po technickej stránke modernejšie.
Zároveň chce spoločnosť kompletným obnovením betonárky postupne zvyšovať pracovné miesta.

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby a zabezpečí sa rast
konkurencieschopnosti. Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia prispeje k zvýšeniu efektivity a produktivity
výroby. Uvedená technologická modernizácia prispeje aj k zvýšeniu možnosti presadiť sa na nových trhoch a získať širšie
portfólio zákazníkov, ktorým bude spoločnosť schopná ponúknuť komplexnejšie a kvalitnejšie služby. Po ukončení realizácie
aktivít projektu sa spoločnosť stane svojou kvantitou a kvalitou viac konkurencieschopnou na domácom trhu. Projekt prispeje
k vyššej ochrane životného prostredia v súlade s prísnymi normami európskej únie. Realizáciou projektu spoločnosť plánuje
vytvoriť cca.3 nové pracovné miesto, čo vie uskutočniť len kompletným obnovením betonárky.

Realizácia projektu bude spočívať v zakúpení strojného zariadenia na výrobu betónu. Prostredníctvom projektu bude
obstaraná stacionárna betonárka HZS60G od víťaza VOS, ktorá bola zrealizovaná pred podaním žiadosti o NFP. Od podpisu
zmluvy ma dodávateľ 2 mesiace na dodávku objednávky. Po dodaní strojného zariadenia bude spoločnosť potrebovať 6
mesiacov na to, aby ho vedeli postaviť. Počas 6 mesiacov prebehne osadenie stroja, spustenie do prevádzky, zaškolenie
obsluhy stroja a 2-mesačná skúšobná prevádzka. Po skúšobnej prevádzke sa odovzdá stroj. Organizačné zabezpečenie
projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových
manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom a požiadavkám na kvalitu ale aj množstvo
vyrábaných výrobkov. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu
organizačnú štruktúru ( viď. Opis projektu ), ktorá je zárukou efektívneho fungovania spoločnosti. Uvedená technológia je
finančne náročná vzhľadom k tržbám spoločnosti, preto predkladá spoločnosť žiadosť o pridelenie NFP. Zakúpením
technológie sa podarí zvýšiť konkurencieschopnosť a produktivitu práce spoločnosti. Predkladaný projekt vytvorí 3 nové
pracovné miesta, čím prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Betonárka bude vybavená silami na cement, ktoré budú
mať protiprašné filtre a tým už nebudú poškodzovať životné prostredie. Aj preto sa spoločnosť rozhodla pre kompletné
obnovenie betonárky, aby vyhovovala požiadavkám, normám a predpisom EÚ. Predchádzajúce skúsenosti žiadateľa: Betónové čerpadlo CIFA na podvozovku Volvo - Domiešavač Volvo FM 84 R - Sklápač Renault Midlum - Areál firmy

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z finančného aj z prevádzkového hľadiska. Nové výhody, ktoré poskytne betonárka
HZS60 zabezpečia spoločnosti ONYX s. r. o. zvýšenie konkurencieschopnosti a tým aj lepšie hospodárske výsledky a nové
zákazky, ktoré zabezpečia udržateľnosť projektu z finančného hľadiska. Udržateľnosť projektu z prevádzkového hľadiska
zabezpečí dôslednou koordináciou a kontrolou jednotlivých aktivít projektový tím. Spoločnosť predpokladá, že zvýšením počtu
zákaziek sa počet zamestnancov v spoločnosti nezníži, skôr naopak, spoločnosť plánuje vytvoriť 3 nové pracovné miesta. V
spoločnosti je vybudovaná a zabehnutá organizačná štruktúra, ktorá dokáže pružne reagovať na rôzne zmeny v priebehu
fungovania spoločnosti. Aj preto je predpoklad, že spoločnosť dosiahne rýchlu návratnosť investovaných zdrojov, čím
zabezpečíme podmienku udržateľnosti projektu. Prípadné nepredvídateľné okolnosti majúce vplyv na zvýšené náklady bude
žiadateľ riešiť z vlastných zdrojov. Zároveň žiadateľ diverzifikuje výrobu z dôvodu prípadnej recesie niektorého z odvetví.
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Spoločnosť K-system, spol. s r.o. podniká v oblasti výroby tieniacej techniky. Na trhu pôsobí od roku 1995. Svoju činnosť
vykonáva vo vlastných výrobných priestoroch prostredníctvom potrebných strojov a zariadení, ktoré sú tiež jej vlastníctvom.
Spoločnosť sídli a svoju prevádzku má umiestnenú v Žiari nad Hronom, ktoré je zároveň okresným mestom. Jej umiestnenie
je tak vzhľadom na dopravnú prístupnosť, vybavenosť inžinierskymi sieťami a lokalizáciou v okresnom meste veľmi výhodné.
Snahou spoločnosti je neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Výrobný
proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť
materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť
spoločnosti. Vyspelá technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo
zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie, v
uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. S novými technológiami sa dosiahne rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby
odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Výrobky spoločnosti budú vďaka realizácii projektu
predstavovať svetovú špičku v danej oblasti, budú disponovať prvkami inovatívnosti ako konkurenčnej výhody v porovnaní so
spoločnosťami s podobným predmetom činnosti. Uvedená výhoda v kombinácii s pozitívne sa rozvíjajúcim slovenským trhom
v oblasti výroby tieniacej techniky predstavuje vysoko-perspektívnu oblasť podnikania. Úspešná realizácia predkladaného
projektu spoločnosti K-system, spol. s r.o. sa v budúcnosti prejaví vo viacerých oblastiach. Z toho dôvodu môže mat
realizácia projektu synergický efekt na realizáciu ďalších projektov, ktorých predmetom bude obstaranie, prípadne aj vývoj
alebo inovácia výsledkov tohto projektu. Spoločnosť K-system, spol. s r.o. zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť v
regióne okresného mesta Žiar nad Hronom cca o 1,5 %.

Formou verejnej obchodnej súťaže došlo k výberu dodávateľa plánovaných aktivít projektu k vypracovaniu žiadosti o
nenávratný finančný príspevok v rámci schémy štátnej pomoci a Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Projekt pozostáva zo štyroch hlavných na seba nadväzujúcich aktivít: Aktivita 1 - Technologické
zariadenie práškovacej linky Aktivita 2 - Technologické zariadenie na výrobu exteriérových žalúzií Aktivita 3 - Technologické
zariadenie na výrobu atypických žalúzií Aktivita 4 - Technologické zariadenie - výroba sietí Bezproblémovú realizáciu vyššie
uvedených aktivít bude zabezpečovať kvalifikovaný výherca OVS – BOST SK, a.s.

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje výrobné
postupy aby bola konkurencieschopnejšou. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na
obstaranie nových technológií, ktoré sú však finančne veľmi náročné. Realizácia predloženého projektu prinesie slovenskej
firme príležitosť vyrábať a dodávať pre lukratívny trh tieniacej techniky technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou.
Umožní výrobu žalúzií do oblúkových otvorov, do iných atypických otvorov a zjednotenie dizajnu horného profilu pri rovných a
atypických žalúziách použitých v jednom priestore. Spoločnosť bude dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a
kvantitu poskytovaných služieb, čím podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku.
Dôjde k rozšíreniu rozsahu a kvality poskytovaných služieb v regióne. V prípade nepodporenia projektu z fondov Európskej
únie by K-system, spol. s r.o. musela realizáciu projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na viacero rokov, z dôvodu
vysokej finančnej náročnosti, čo by znamenalo konečný efekt - zmenu indikátorov.

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje výrobné
postupy aby bola konkurencieschopnejšou. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na
obstaranie nových technológií, ktoré sú však finančne veľmi náročné. Realizácia predloženého projektu prinesie slovenskej
firme príležitosť vyrábať a dodávať pre lukratívny trh tieniacej techniky technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou.
Umožní výrobu žalúzií do oblúkových otvorov, do iných atypických otvorov a zjednotenie dizajnu horného profilu pri rovných a
atypických žalúziách použitých v jednom priestore. Spoločnosť bude dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a
kvantitu poskytovaných služieb, čím podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku.
Dôjde k rozšíreniu rozsahu a kvality poskytovaných služieb v regióne. V prípade nepodporenia projektu z fondov Európskej
únie by K-system, spol. s r.o. musela realizáciu projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na viacero rokov, z dôvodu
vysokej finančnej náročnosti, čo by znamenalo konečný efekt - zmenu indikátorov.
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Významný podiel na realizácii priemyselnej výroby má výroba kovových výrobkov a ich častí. Spoločnosť ŠVEC a SPOL,
s.r.o. pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu a zaoberá sa výrobou nástrojov a samotnou výrobou komponentov. V segmente
nástrojární sa zaraďuje medzi 5 najvýznamnejších nástrojární SR. Spoločnosti sa podarilo udržať sa na trhu v konkurencii
ostatných výrobcov a stále sa zaznamenáva nárast objednávok, objemu výroby. Z geografického hľadiska sa spoločnosť
nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový
potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti
spoločnosť sa neustále prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie
špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych
zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického
vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré spoločnosť v súčasnosti
registruje. S novými technológiami sa dosiahne rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a
zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Portfólio zákazníkov spoločnosti je veľmi diverzifikované a
prípadná recesia jedného segmentu odberateľov nedokáže narušiť ekonomické výsledky podniku. Je veľmi
nepravdepodobné, že v reálnom čase nastane pokles všetkých odberateľských odvetví súčasne. Pri možnom vzniku
hospodárskej recesie jedného odvetvia sa spoločnosť dokáže v krátkom čase sústrediť na iné. Projekt bude mať priamy a
dlhodobý dopad na spoločnosti, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. Pri plánovanom
zvýšení výroby po ukončení projektu bude požiadavka na vyššie objemy nakupovaných materiálov do kovovýroby, ktoré sa
premietnu do vyšších tržieb dodávateľských spoločností. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty
regionálneho HDP.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní strojno-technologických zariadení do kovovýroby. Samotnému obstaraniu
predchádzala obchodná verejná súťaž na požadované zariadenia, spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky
Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom
projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh
jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov. Obstaranie bude prebiehať potvrdením obchodných zmlúv a
uzavretím objednávok pre jednotlivé stroje. Konkrétne sa v projekte obstará: - CNC sústruh BOST ADVANCED PRECISION
BTA 380 M XL - CNC sústruh DOOSAN LYNX 220 LM - CNC vertikálne centrum SEMICO VMC 1000 - Tušírovací lis
MILLUTENSIL MIL 203 Časový harmonogram je navrhnutý na obdobie január – jún 2010. V rámci týchto 6 mesiacov sa budú
objednávať, dodávať a postupne po inštalácii uvádzať do výroby jednotlivé stroje.

Predkladaný projekt vecne aj funkčne nadväzuje na predchádzajúcu aktivitu v rámci SOP PaS, opatrenie 1.1, kedy
spoločnosť v roku 2004 realizovala obstaranie strojov do kovovýroby. Za uplynulých 5 rokov od ukončenia projektu rapídne
vzrástol odberateľský trh a spoločnosť v súčasnosti nie je schopná vyhovieť požiadavkám starých zákazníkov. Na
zabezpečenie budúcich zákaziek je nevyhnutné inštalovať v spoločnosti výrobné technológie predstavujúce špičku vývoja a
inovácií. Zostať na súčasnej technickej úrovni znamená „byť o jeden krok pozadu“ za konkurenciou, na čo by odberatelia
zareagovali odchodom ku konkurenčným strojárenským podnikom v iných regiónoch, prípadne aj mimo územia SR. Toto by
mohlo mať vážny dopad na ekonomiku spoločnosti, nárast nezamestnananosti a nižší príspevok k tvorbe regionálneho HDP.
Projekt kvôli vysokej finančnej náročnosti nie je možné realizovať výlučne z vlastných ani z cudzích zdrojov. Spoločnosť
ŠVEC a SPOL, s.r.o. sa od svojho vzniku zaoberá vývojom, dizajnom a výrobou nástrojov, foriem, prípravkov na
kovoobrábanie. Vo výrobe sa pracuje s CAD/CAM technológiami a s CNC strojmi na zabezpečenie požiadaviek zákazníkov v
požadovanej kvalite.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to : inštitucionálna, finančná a strategická. V rámci
inštitucionálnej udržateľnosti bude kľúčovou osobnosťou Ing. Švec, ktorý je zároveň projektovým manažérom. Jeho úlohou
bude zabezpečovať bezchybný a plynulý priebeh stanovených aktivít v rámci predkladaného projektu. Očakávané výsledky
projektu budú finančne udržateľné v podobe novo obstaranej inovačnej technológie. V prípade vzniku neočakávaných
finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov. Spoločnosť má záujem aj v budúcnosti
napredovať vo svojej podnikateľskej činnosti a v budúcnosti nevylučuje rozširovať výrobu, vyrábať a ponúkať kvalitné a
inovatívne výrobky. Strategická udržateľnosť projektu bude zabezpečená maximálnym využívaním nových technológií a
realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov. Pozitívny predpokladaný vývoj spoločnosti po ukončení
realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť samotného projektu. Je
predpoklad vytvorenia 2 pracovných miest.
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Stav strojov vo výrobe v spolocnosti CIPI s.r.o. je momentálne nepostacujúci hlavne, co sa týka spracovania plechov kvôli
tomu sa daná situácia rieši kooperáciami a resp. zadávaním celých celkov iným firmám cez sprostredkovanie. Najväcším
deficitom výroby je momentálne spracovanie hliníkových plechov - ktoré sa musia strihat, dierovat a ohýbat resp. tvárnit. Na
opracovanie hliníkových plechov potrebuje spolocnost nakúpit nové technológie pretože v rámci perspektívy jej narastú
zákazky od klientov, s ktorými má uzavreté dlhodobé kontrakty. Samotný zakladatel, majitel a konatel spolocnosti pán Peter
Šrobár od zaciatku svojej profesionálnej praxe pracoval v tomto sektore, na základe coho získal prehlad a praktické
skúsenosti, ktoré dnes úspešne využíva pri manažovaní a rozvoji podniku. Jeho zámerom je kontinuálny rozvoj a
napredovanie spolocnosti. Rýchlo rozvíjajúci sa trend v oblasti kovových konštrukcií a najmä ich kvalita spolu s rastúcim
dopytom, ako aj silnejúca konkurencia na trhu si vyžaduje modernizáciu strojového vybavenie s orientáciou na efektívnejšiu
výrobu s vyššou kapacitou, vyššou pridanou hodnotou a minimálnym poctom nepodarkov.

Realizáciou projektu získa spolocnost CIPI, s.r.o. nové inovatívne technologické vybavenie umožnujúce výrobu väcšieho
objemu produkcie s vyššou pridanou hodnotou, cím sa vytvárajú predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov
na domácom i zahranicnom trhu. Spolocnost bude môct akceptovat vyšší pocet zákaziek vdaka zvýšenej výrobnej kapacite a
skrátenému procesu výroby, co sa prejaví rastom objemu produkcie a súvisiacim rastom tržieb. Spolocnost predpokladá, že
vdaka inovovanému technologickému postupu výroby kovových konštrukcií dosiahne spolocnost CIPI, s.r.o. v roku 2011 rast
tržieb na úroven cca. 3,467 mil. EUR a rast pridanej hodnoty na úroven 364 tis. EUR Rast tržieb predpokladá aj rast zisku
spolocnosti, ktorý môže byt následne spätne reinvestovaný do obnovy dalších súcastí technologického procesu výroby
kovových konštrukcií, príp. do rozšírenia výrobných kapacít o dalšie stroje, alebo do celkového rozšírenia výrobného
sortimentu spolocnosti.

Aktivity projektu v predpokladanom casovom rozsahu 12 mesiacov budú cielené na obstaranie nasledovnych inovatívnych
technológií: 1. Aktivita - Obstaranie CNC hydraulických tabulových nožníc SAFAN M-Shear 430/10 2. Aktivita - Obstaranie
CNC rezacieho stroja Vanad ARENA 20/60 pre kyslíkové a plazmové tvarové rezanie 3. Aktivita - Obstaranie CNC ohýbycky
profilov RB 3L CNC V rámci jednotlivých aktivít budú zahrnuté aj cinnosti ako sú technická príprava na inštaláciu technológie,
samotná inštalácia technológie, odskúšanie vo výrobe a zavedenie do prevádzky. Pracovníkov bude nutné zaškolit
dodávatelom technológií a následne po zaškolení sa spustí skúšobná prevádzka. Podporné aktivity projektu ako sú riadenie
a publicita budú vedené konatelom spolocnosti p. Šrobárom a po technickej stránke druhým konatelom Ing. Hollým, ktorý má
v kompetencii technický chod spolocnosti.

Naša spolocnost by chcela realizovat investície do nových technológií v súlade so strategickými cielmi spolocnosti tak, aby
bola schopná interne zabezpecit celý výrobný proces kovových konštrukcií. Pri výbere technických zariadení sme
zohladnovali druh našej výroby, rozsah výroby, energetickú nárocnost a flexibilitu. Cím je výroba flexibilnejšia, o to rýchlejšie
reaguje na nové požiadavky a zmeny vo výrobe. Zavedením technológií do výroby sa eliminuje systém kooperácie s inými
spolocnostami vlastniacimi dané technológie a tým sa zjednoduší výroba, skrátia sa dodacie termíny a efektivita práce vo
výrobe stúpne ako aj objem produkcie. Realizovaním aktivít sa zvýši produktivita práce, kvality produkcie, bezpecnost práce,
zjednoduchšia sa pracovné postupy a eliminujú negatívne vplyvy ludského faktora na kvalitu. Nákup technológie
nezjednoduchší prácu len na jednej prevádzke spolocnosti, ale na viacerých, výrobky nebudú odbytom len pre zahranicného
zákazníka, ale nájdu uplatnenie pre viacerých odberatelov pretože sú svojho druhu jedinecné na trhu.

Po ukoncení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite sa inovatívne technológie budú využívat pri výrobe
kovových konštrukcií. Zjednodušia systém fungovania výroby, ktorá sa neukoncí aktivitami projektu, ale bude pokracovat za
efektívnejšej prevádzky výroby. Projekt je vzhladom na svoj charakter dlhodobo udržatelný. Pri jeho plnej realizácii sa bude
produkovat zisk a rocne objem tržieb narastie až na úroven 3 467 tis. EUR v r. 2011. Po uplynutí aktivít projektu sa rozšíri
spektrum výroby, v dôsledku toho sa zvýši pocet zákazníkov, ktorí majú záujem o produkty vyrábané inovatívnymi
technológiami, zmenší sa sériovost výroby, skráti sa inovacný cyklus a zredukujú sa stúpajúce náklady na pracovnú silu.
Obstarávaná technológia patrí k najmodernejším svojho druhu a nepredpokladá sa jej rýchle morálne zastarávanie, co
vytvára predpoklady aj pre dlhodobý rozvoj podnikatelských aktivít a trvalú udržatelnost projektových aktivít. Zamestnanci
spolocnosti budú zaškolení na využívanie novej technológie a v kombinácii s ich skúsenostami je to adekvátny predpoklad
pre efektívnu a dlhodobú udržatelnost projektových aktivít.
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,,Inovácia výroby a rast konkurencieschopnosti LUNIT Zvolen
zavedením nábytkárskeho lisu s PIN systémom“

Nákup inovatívnych technológií – pekáreň MANNA

Zvýšenie konkurencieschopnosti pekárne GORAL, zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií

Inovatívna technológia na výrobu a recykláciu betónových zmesí

Inovácia technologického parku pekárne

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom nákupu
modernej linky na spracovanie štrkopieskov

Dodávka pokrokových technologických zariadení s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti LENCOS spol. s r.o.

Zavedenie novej výrobnej technológie na spracovanie plastových
výliskov multikomponentnou technológiou

Implementácia pokrokových technologických zariadení do
spoločnosti K-KART spol. s r.o. s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti produkcie.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti INCON, spol. s r.o.

Technológia zámočníckeho strediska – rast zamestnanosti,
produktivity práce a rozvoja spoločnosti ISO & spol, s.r.o.
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Žiadateľ o NFP Ing. Ján Lupták – LUNIT podniká ako SZČO od 1.6.1994 a patrí medzi troch najväčších výrobcov nábytku
so špecializáciou na výrobu kuchynských dvierok na Slovensku: 71 typov frézovania s možnosťou 53 druhov fólií.
Zamestnáva 22 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere. Tržby z predaja vlastnej produkcie: kuchynské dvierka v roku
2007 boli 27 470 tisíc Sk. Prevádzkuje vlastnú predajňu nábytkového kovania a rozvoz hotových výrobkov. Zásobuje vyše
100 SZČO a PO pri výrobe a montáži atypických kuchynských liniek prevažne v Banskobystrickom kraji a 30% produkcie
exportuje do Českej republiky. Má vlastné prevádzkové budovy výmere 627 m2 (celková výmera pozemkov 1814 m2) so
štandardným technickým vybavením. Zabezpečuje: pílenie, frézovanie, a brúsenie vstupného MDF materiálu, lepenie a
lisovanie fólií, balenie, skladovanie, expedíciu a rozvoz hotových výrobkov.

Projekt zrealizuje technologický transfer lisu s PIN systémom Wemhöner VARIOPRESS Model BASIC Plus na
laminátovanie profilovaných obrobkov MDF termoplastickou fóliou. Projekt výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa
doma a v zahraničí. Inovácia výroby v prvých dvoch rokoch zvýši produkciu kuchynských dvierok o 40%, v ďalších troch
rokoch o 30% a výrobná kapacita umožní rast o ďalších 50%. Závisí to od aktuálneho dopytu po nábytkových dvierkach.
Budú vytvorené 2 nové pracovné miesta a 50 nových výrobkov. Energetická náročnosť zostane na súčasnej úrovni s
maximálnym rastom 3 % ročne. Spotreba MDF materiálu sa zníži o 50% vylúčením podkladových doštičiek a odpad na PVC
fóliách sa zníži z 20% na 5%. Projekt má významný ekologický prínos úsporou materiálov a energií na jednotku produkcie.

Projekt má dve aktivity. Aktivita 1: marec 2009 až august 2010 - Nákup, montáž a zahájenie prevádzky lisu s PIN systémom.
Aktivita obsahuje aj zaškolenie 2 nových zamestnancov. Aktivita 2: august 2010 - Skúšobná prevádzka.Manažment projektu
zabezpečí žiadateľ spoločne s dodávateľmi služieb a tovarov aktivít projektu v súčinnosti s externým manažérom projektu a
vlastným ekonómom pre oblasť finančného monitoringu. Súčasťou realizácie projektu bude mediálna prezentácia zahájenia
a ukončenia projektu, umiestnenie tabúľ o poskytnutí NFP z OP KaHR a ďalšie prezentácie. Ukončenie projektu bude august
2010.

Projekt reaguje na zmeny v rozvoji technológií v nábytkárskom priemysle v krajinách Európskej únie, zamerané na
zvyšovanie využitia vstupných materiálov (drevnej hmoty, fólií, lepidiel a pod.), energií, rastu produktivity práce a pridanej
hodnoty. Lis Wemhöner VARIOPRESS Model BASIC Plus na laminátovanie profilovaných obrobkov termoplastickou fóliou
zásadne posúva výrobu nábytkových a kuchynských dvierok zavedením opto elektronického meracieho systému a
vylúčením podkladacích MDF doštičiek. V súčasnosti je v SR len jeden takýto prístroj zatiaľ čo v ČR sú tri a v Taliansku len
štyria najväčší výrobcovia častí nábytku disponujú 19-timi lismi s PIN systémom. Vstupné náklady zavedenia transferu
novej technológie sú pomerne vysoké a pre SZČO takmer nerealizovateľné pri návratnosti vloženej investície do 5 rokov
prevádzky. Získanie NFP z OP KaHR NSRR 2007-2013 je takto výraznou podporou. Projektovaná inovácia výroby
kuchynských dvierok výrazne zvýši domácu a zahraničnú konkurencieschopnosť žiadateľa, udrží a rozšíri počet pracovných
miest a zabezpečí nábytkové komponenty vysokej kvality vyše 100 ďalším odberateľom a sprostredkovane zvýši aj ich
konkurencieschopnosť.

Udržateľnosť projektu je daná inovatívnosťou a rastom konkurencieschopnosti žiadateľa. Zavedenie lisu s PIN systémom
vedie k šetreniu materiálových vstupov, k energetickým úsporám na jednotku produkcie a k rastu miery pridanej hodnoty.
Dôležitým je súčasný stavebný boom a rast dopytu nad ponukou v oblasti pôsobenia žiadateľa minimálne tri roky po ukončení
projektu a následnej stabilizácie trhu. Podporou projektu je úsilie vlády SR zvýšiť spracovanie drevenej hmoty domácimi
výrobcami. Rastová krivka tržieb výrobcov nábytku by mala vzrásť zo súčasných 5% ročne na 10%. Žiadateľ ako podporné
aktivity pripravuje pre roky 2010 až 2012 modernizáciu CNC fréz, formátovacích píl a spracovania drevného odpadu pre
výrobu tepla a energií. Podporou udržateľnosti sú aj doterajšie hospodárske výsledky žiadateľa, stabilná pozícia medzi
lídrami v SR v danom segmente výroby, rast exportu do ČR.
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V súčasnosti existuje pekáreň MANNA v novo vybudovaných vlastných priestoroch, ktoré plne zodpovedajú všetkým
hygienickým požiadavkám kladeným na pekárenskú výrobu. Technologické vybavenie pekárne, ktoré pozostáva z etážovej a
rotačnej pece, miešača cesta rohlíkovača a deličky je však už po technickej aj morálnej stránke zastareté a neumožňuje
pekárni MANNA zvyšovať kvalitu a ani množstvo vyrábaných produktov. Tieto zariadenia sú aj neúnosne energeticky náročné
čo má negatívny dopad na ekonomiku výroby. Ďalším problémom je skladové hospodárstvo v pekárni. V súčasnosti je múka
naskladňovaná ručne vo vreciach, čo je priestorovo a ekonomicky nevýhodné. Firma MANNA je v regióne zavedenou
pekárenskou výrobou s každoročne sa zvyšujúcimi tržbami. So súčasným stavom technológie nie je firma schopná pokryť
všetok dopyt po jej výrobkoch. Preto je nutné po výstavbe nových priestorov pekárne pristúpiť ku kompletnej výmene a
automatizácii technického zariadenia výroby tak, aby pekáreň bola schopná konkurencie v širšom regióne.

Realizáciou predkladaného projektu dôjde ku kompletnej výmene a automatizácii pekárenskej výroby pekárne MANNA.
Múka sa bude naskladňovať prostredníctvom cisterny do nových skladových síl. Prostredníctvom automatického dopravníka
sa múka cez osievačku dostane do miešača cesta. Týmto automatizovaným spôsobom sa múka preoseje rýchlejšie a
kvalitnejšie a zároveň sa podstatne zníži riziko kontaminácie múky. Po automatizovanej úprave cesta do požadovaného tvaru
finálneho produktu sa cesto automatickým sadzačom dostane do pecí. Tým sa podstatným spôsobom zvýši ekonomická
efektívnosť výroby a zároveň kvalita všetkých produktov. Súčasné energeticky náročné technológie budú vymenená za nové
moderné, z ktorých je možné využívať efektívne odpadové teplo prostredníctvom tzv. EKO-Bloku. Toto inovatívne zariadenie
je schopné využívať odpadové teplo z pekárenských pecí na vykurovanie všetkých priestorov pekárne a zároveň na ohrev
teplej úžitkovej vody potrebnej pri procese výroby. Podľa technologických parametrov nakupovaného EKOBLOKu bude po
realizácii projektu schopná táto technológia pokryť 90% potreby tepla a ohrevu teplej vody v pekárni MANNA.

Výber dodávateľ sa uskutočnil na základe VOS, kde pri splnení technických požiadaviek na nakupované technológie sa
jediným kritériom stala cena predmetu zákazky. Z pohľadu technickej realizácie projektu bude najdôležitejší dovoz a správna
inštalácia všetkých zariadení. Všetky zariadenia sú nakupované od renomovaných výrobcov a vybraného dodávateľa.
Súčasťou dodávky je aj inštalácia zariadení profesionálnou firmou dodávateľa. Realizácia projektu je zabezpečená cez 4
aktivity: Aktivita 1 - Nákup linky na výrobu chleba Aktivita 2 - Nákup linky na výrobu pečiva Aktivita 3 - Nákup múčneho
hospodárstva Aktivita 4 - Nákup EKOBLOKU III, Po inštalácii technológií bude musieť dôjsť k zaškoleniu pracovníkov.
Toto školenie bude realizované prostredníctvom dodávateľských firiem. Po zaškolení pracovníkov bude spustená za
prítomnosti dodávateľskej firmy skúšobná výroba pečiva.

Zvolený variant projektu v súčasnosti predstavuje najnovší trend v pekárenskej výrobe. Úspešnosť realizácie myšlienky v
zmysle podnikateľského projektu rozhodujúcou mierou závisí od profesionálnych a osobnostných kvalít jej realizátora. V
prípade majiteľa firmy Ing. Petra Kačmára, ktorý má bohaté skúsenosti s vedením malého súkromného podniku a tiež
potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti výroby nevnímame priestor pre problémovú implementáciu projektu. Žiadateľ má
dlhoročné skúsenosti s vlastnou výrobou a s tým súvisiacou výstavbou prevádzkových priestorov a nákupom technológií. Z
organizačného hľadiska majiteľ disponuje odborníkmi, ktorí tvorili komisiu pre VOS pre výber dodávateľa a vyhodnocovali
jednotlivé ponuky predkladateľov. V prípade nákupu požadovaných technológií bez získania NFP by musela pekáreň MANNA
financovať tento zámer v celej sume prostredníctvom bankového úveru, keďže nedisponuje dostatočným množstvom
voľných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Splátky bankového úveru by významne narušili súčasnú finančnú
stabilitu firmy, vplyvom čoho by bolo nevyhnutné obmedziť rozvojové aktivity, resp. znížiť počet zamestnancov.

Realizáciou projektu sa vybudujú kompletne nové technologické linky pekárne. Súčasný zamestnanci prejdú školením a budú
schopní efektívne využívať nové technológie. Pri realizácii projektu budú prijatí 2 noví zamestnanci. Majiteľ firmy má záujem
budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom je výstavba nových priestorov pre umiestnenie výroby, skladových priestorov,
kancelárskych priestorov a sociálneho zázemia pre personál. Ohrozenia vyplývajúce z vykonanej SWOT analýzy chceme
eliminovať využívaním inovatívnych technológií, vďaka ktorým dosiahneme zvýšením efektivity výroby - vyššiu výrobnú
kapacitu. Prispeje to k zníženiu výrobných nákladov a získaniu konkurenčnej výhody na trhu. Po stránke riadenia spoločnosti
nedôjde k žiadnej zmene. Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na trhu a nové technológie jej umožnia zníženie
nákladov na výrobu a zároveň zvýšenie produkcie a skvalitnenie v finálnych produktov. Kofinancovanie projektu bude
uskutočnené z vlastných zdrojov žiadateľa, preto realizáciou projektu nedôjde k zvýšeniu úverového zaťaženia pekárne. Z
tohto pohľadu realizácia projektu nevytvára žiadne negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.

KaHR-111DM-0901

Pekáreň GORAĹ bola založená Gregorom Hudákom v roku 1992 za účelom pekárenskej výroby orientovanej na pečenie
chleba a pečiva. Pekáreň začala svoju činnosť v novopostavených priestoroch na pozemku majiteľa firmy, ktoré sa v
súčasnosti rozširujú pre potreby zväčšenia kapacity výroby. Postupne sa rozširoval sortiment pekárenských výrobkov, pričom
v roku 2001 sa zakúpila receptúra a technológia na výrobu chrumiek, neskôr došlo k rozšíreniu výroby aj o cestoviny. V
súčasnosti ponúka firma cca 50 rôznych druhov výrobkov, vrátane celozrnných orientovaných na zdravú výživu. Pekáreň
dodáva svoje výrobky do predajní najmä v rámci okresu Stará Ľubovňa, kde zastáva významné miesto medzi dodávateľmi
čerstvého pečiva. V súčasnosti zamestnávame 45 zamestnancov. Naše výrobky sa nepredávajú iba prostredníctvom
odberateľov, ale aj v troch vlastných predajniach, do ktorých sa dováža už upečené pečivo. Z uvedeného vyplýva, že firma
je na trhu etablovaná už 17 rokov. Počas tohto obdobia sme si vybudovali vlastnú distribučnú a spotrebiteľskú sieť a získali
sme si stabilných odberateľov.

Pekáreň GORAĽ sa vďaka novým technológiám na výrobu cestovín stane konkurencieschopnejším subjektom nielen na
svojom doterajšom trhu, ale vplyvom rozšírenia sortimentu výroby, zvýšením výrobných kapacít a znížením nákladov na
energiu dosiahneme nárast pridanej hodnoty v roku 2015 o takmer 60 000 € oproti roku 2008. Implementáciou projektu a
teda nákupom požadovaných technológií dosiahneme zvýšenie výrobných kapacít, zvýšenú kvalitu vyrábaných výrobkov pri
použití rovnakých vstupných surovín a zníženie spotreby elektrickej energie vplyvom využívania odpadového tepla z pecí. V
predchádzajúcich rokoch sme zaznamenali nárast dopytu po našich výrobkoch, z čoho sme vychádzali pri výpočte
merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu projektu. Predikcia nárastu tržieb a pridanej hodnoty bola vykonaná na základe
predpokladaného nárastu objemu výroby spôsobeného zvýšeným dopytom po našich výrobkoch. Aj napriek zvýšeniu
automatizácie výroby predpokladáme v priebehu prvých piatich rokoch potrebu 1 nového pracovného miesta.

Realizácia projektu je rozdelená na 6 aktivít: A1 -Nákup múčneho hospodárstva – vonkajšie silo požívané na skladovanie a
dávkovanie múky nevyhnutné pri rozširovaní kapacity výroby. A2 –Nákup automatického miešania – plne automatizované
zariadenie s kapacitou 50 kg múky a samostatným dávkovaním surovín. A3 – Nákup strojov na výrobu cestovín s matricami
– s kapacitou 12 kg cesta spolu so šiestimi matricami na výrobu nových tvarov cestovín. A4 - Nákup sušiaceho boxu zariadenie bude zabezpečovať sušenie cestovín s kapacitou cca 200-250 kg cestovín. A5 -Nákup prídavných vozíkov
sušenia - 4ks prídavných vozíkov, na ktorých bude umiestnených 100 ks sít na cestoviny. A6 -Nákup Ekobloku III,
katalyzátora spalín - zariadenie na spracovanie odpadového tepla z pecí, výsledkom bude energia využívaná na sušenie
cestovín a vykurovanie priestorov. Organizačné zabezpečenie: Gregor Hudák –koordinátor projektu Ing. Pavol Hudák technologické zabezpečenie Apolónia Urganová –ekonóm a administrátor projektu Technické zabezpečenie: Výber
dodávateľa sa uskutočnil na základe VOS, kde pri splnení technických požiadaviek na nakupované technológie sa jediným
kritériom výberu stala cena predmetu zákazky.

Úspešnosť realizácie podnikateľskej myšlienky v zmysle podnikateľského projektu rozhodujúcou mierou závisí od
profesionálnych a osobnostných kvalít jej realizátora. V prípade majiteľa firmy Gregora Hudáka má tento už 17-ročné
skúsenosti s vedením malého súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti výroby pekárenských
výrobkov a cestovín. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s vlastnou výrobou a s tým súvisiacim nákupom technológií. Z
organizačného hľadiska disponuje odborníkmi, ktorí tvorili komisiu pre OVS pre výber dodávateľa a vyhodnocovali jednotlivé
ponuky predkladateľov. V prípade nákupu požadovaných technológií bez získania NFP by musela pekáreň GORAĽ
financovať tento zámer v celej sume prostredníctvom bankového úveru, keďže nedisponuje dostatočným množstvom
finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Splátky bankového úveru by významne narušili súčasnú finančnú stabilitu firmy,
vplyvom čoho by bolo nevyhnutné obmedziť rozvojové aktivity, resp. znížiť počet zamestnancov.

Firma vyrába v súčasnosti celkom viac ako 50 druhov rozmanitých pekárenských výrobkov. Majiteľ firmy má záujem budovať
a rozvíjať firmu, čoho dôkazom je, že v súčasnosti ukončuje výstavbu nových priestorov pre umiestnenie plánovanej výroby
cestovín, skladových priestorov, kancelárskych priestorov a šatní a hygienických zariadení pre personál. Výstavbou nových
priestorov sa vytvoria lepšie podmienky pre zamestnancov vybudovaním nových sociálnych zariadení a šatní a získajú sa
priestory na rozbehnutie ďalších výrobných činností firmy. Snahou majiteľa je zabezpečiť pre výrobu novú technológiu a pri
energetickom zabezpečení výrobného procesu cestovín, využiť odpadové teplo z pekárenskej výroby. Ohrozenia
vyplývajúce z vykonanej SWOT analýzy chceme eliminovať využívaním inovatívnych technológií, vďaka ktorým dosiahneme
zvýšením efektivity výroby vyššiu výrobnú kapacitu. Prispeje to k zníženiu výrobných nákladov a získaniu konkurenčnej
výhody na trhu.
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Spoločnosť TRANSBET, s.r.o vznikla v roku 1991, v roku 1994 sa pretransformovala na TRANSBET s.r.o. Sídlo spoločnosti
je v Oravskom Podzámku a celkovo má 14 zamestnancov. V súčasnosti sa venuje čerpaniu, výrobe a transportu betónových
zmesí podľa požiadaviek zákazníkov najmä na území Hornej a Dolnej Oravy, t.j. dodáva betón do vzdialenosti 60 km na
rozlohe 1660 km2. Pracovný režim – jednosmenná prevádzka. TRANSBET s.r.o prevádzkuje betonáreň TMC 750 s miešacím
výkonom 0,5m3, ktorý už spoločnosti nepostačuje z dôvodu neustále rastúceho dopytu po výrobe betónu a dopyte po väčších
objemoch produkcie. Súčasná betonáreň zároveň nedisponuje recyklačným zariadením, ktorý by recykloval zbytkový betón,
ktorý vzniká pri jeho použití. Absenciou recyklačného zariadenia spoločnosť TRANSBET mesačne stráca viac ako 24 ton
materiálu, ktorý by sa dal opätovne použiť vo výrobnom procese. Spoločnosti zároveň vznikajú ďalšie náklady s vývozom
odpadu na skládku komunálneho odpadu. Projekt je zameraný na nákup technológie na výrobu a recykláciu betónových
zmesí, ktorá by zvýšila kapacitu betonárne a spoločnosť by sa stala konkurencieschopnou betonárňam v ŽSK a BSK.

Projekt počíta s nákupom a inštaláciou modernej výrobnej linky (betonárne) na výrobu betónových zmesí s technickým
výkonom 2 m3 na zámes. Súčasťou linky bude aj recyklačné zariadenie, ktoré je určené k likvidácií a ďalšiemu využitiu
zbytkov betónovej zmesi. Linka bude spĺňať všetky požiadavky odberateľov na kvalitu a kvantitu vyrobenej produkcie.
Inštalovaná technológia prinesie pre región 2 nové prac. miesta, ďalšie 3 v nasledujúcich 5 rokoch. Zavedením inovatívnej
tech. si TRANSBET s.r.o posilní postavenie na trhu a získa konkurenčné postavenie v regióne Hornej a Dolnej Oravy.
Prínosom bude pokrytie dopytu aj na území Liptova. Zvýšením výrobnej kapacity sa zvýši aj dopyt po vstupných surovinách,
čím sa priamo podporia aj naši dodávatelia pôsobiaci na SR.Zároveň sa posilnia exportné aktivity, nakoľko časť produkcie
bude odberaná zákazníkmi z prihraničných oblastí ako aj zahraničnými. Spoločnosť chce zároveň konkurovať najbližšej
poľskej betonárne Žanex - Nowy Targ, ktorá je vzdialená 10km od hraníc. V budúcnosti má spoločnosť záujem investovať do
výstavby kotolne, ktorá bude vykurovať zásobníky kameniva, vodu a plastifikačné prísady, čím sa spojazdní betonáreň aj v
zimnom období.

Hlavou aktivitou projektu je „Nákup a inštalácia technológie na výrobu betónu“ (02–07/2010). Výrobná linka bude disponovať
všetkými potrebnými zariadeniami na výrobu a recykláciu betónových zmesí, podľa špecifikovaných požiadaviek žiadateľa.
Dodávateľ výrobnej linky, TRANSUNIT s.r.o, bol vybraný na základe vykonanej obchodnej verejne súťaže. Betonáreň bude
umiestnená na pozemku spoločnosti, v južnej časti obce Oravský Podzámok - Široká. Keďže všetky stavebné práce (SO) a
prevádzkové súbory (PS) sú na seba veľmi previazané, uskutočnia sa v rámci danej aktivity. Linka pozostáva z nasledovných
SO a PS: • SO 401 Stav. úpravy pre betónareň • SO 402 Stav. úpravy pre recykling • SO 403 Rozvod vody • PS 41
Zariadenie na výrobu bet. zmesí • PS 42 Zariadenie na recykláciu bet. zmesí • PS 43 Napájacie rozvody NN Všetky SO
zabezpečí žiadateľ vo vlastnej réžií. V rozpočte sa uvádzajú ako neoprávnený výdavok. Dodávku a montáž PS zabezpečí
TRANSUNIT s.r.o. Po inštalácií PS bude nasledovať zaškolenie novoprijatých pracovníkov (07– 08/2010) a skúšobná
prevádzka (08 – 09/2010). Ukončením projektu bude spustenie výroby (10/2010). Koordináciu, finančné riadenie a technický
dozor zabezpečí žiadateľ.

D1) Nutnosť predkladaného projektu vyplýva predovšetkým z potreby inovatívnosti a zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá je
daná dopytom po výrobe betónu zo strany zákazníka. Po realizácii projektu má TRANSBET s.r.o všetky predpoklady na
zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti, najmä na území Hornej a Dolnej Oravy ako aj na území
Liptova. Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi reg. a národnými dokumentmi: • PHSR obce Oravský Podzámok, •
PHSR ŽSK, • Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, • Stratégia rozvoja
konkurencieschopnosti Slovenska do roka 2010, • NS TUR SR, D2) Spoločnosť TRANSBET pôsobí na slovenskom trhu od
roku 1991, od r. 1994 ako s.r.o. so sídlom v Oravskom Podzámku. Spoločníkmi sú Ondrej Havko 25%, Dalibor Havko 25% a
ZRUB ORAVA, s.r.o 50%. Spoločnosť má 14 zamestnancov a venuje sa čerpaniu, výrobe a transportu bet. zmesí podľa
požiadaviek zákazníkov v zmysle platných noriem a v rámci súčasnej kapacity betonárne. Produktovým portfóliom je betón s
max. časom prepravy 60 min. Zrealizované projekty: • Skládka kameniva (2007); 165 tis.€ • Nadstavba admin. budovy
(2008); 123 tis.€ • Dielňa, Garáž (2009) 97 tis.€.

Realizáciou projektu TRANSBET, s.r.o vybuduje modernú výr. linku súčasťou ktorej bude recyklačné zariadenie. Spoločnosť
tak ušetrí 288 ton materiálu ročne, ktorý môže spätne využiť vo výrobe, čo bude mať priaznivý dopad na živ. prostredie.
Ukončením projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu cieľov - zvyšovanie produkcie, zlepšovanie kvality,
uspokojenie zvýšeného dopytu, zvyšovanie počtu zamestnancov, atď. Jedine tak bude TRANSBET, s.r.o schopný uspokojiť
zvýšené nároky zákazníkov na kvalitu a kvantitu. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku dopytu je výstavba cestnej
infraštruktúry, výstavba ciest R3. Štruktúra zamestnancov, najmä skúsené vedenie, bude zabezpečovať odbornú realizáciu
projektu. Ak sa projekt zrealizuje, TRANSBET, s.r.o bude schopný prežiť aj v stále neutíchajúcej konkurencii, aj vplyvom
susedného Poľska. Podľa vydanej metodiky, fin. udržateľnosť projektu bola hodnotená na základe výpočtu miery výnosovosti,
ktorá musí mať kladnú hodnotu aby bol projekt trvalo udržateľný. Projekt dosahuje mieru výnosovosti 244,05% a dá sa
konštatovať, že je trvalo udržateľný. Ukazovatele fin. výkonnosti (ČSH, VMV a Doba návratnosti) dosahujú tiež priaznivé
hodnoty.
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Živnostník Ing. Oto Mikloš pôsobí na trhu trvanlivých pekárenských výrobkov už viac ako 17 rokov, pričom po dobu svojho
pôsobenia úspešne prevádzkoval viaceré pekárske zariadenia. V súčasnosti plánuje modernizáciu technologického
zariadenia, ktorá by umožnila zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prosterdníctvom adaptácie na súčasné ekonomické
prostredie s pridanou nie len ekonomickou ale i environmentálnou hodnotou. Na pekárenskú výrobu živnostníka je v
súčasnosti naviazaných 31 pracovných pozícií, pričom po dobu podnikania mala zamestnanosť rastúci charakter a
naviazanosť na Trenčiansky kraj. Využitím silných stránok žiadateľa medzi ktoré patrí podnikateľská skúsenosť a finančná
stabilita sa naplní predpoklad na realizáciu predkladaného projektu inovácie technologického parku s pozitívnym dopadom na
konkurencieschopnosť živnostníka ako i periférie Trenčianskeho kraja a v neposlednom rade i s pozitívnym dopadom na
zamedzenie narastajúcej nezamestnanosti, pri zachovaní a nepoškodzovaní životného prostredia.

Hmatateľným výsledkom projektu bude modernizácia konštrukčne zastaraného technologického zariadenia, zvýšenie
kapacity výroby trvanlivých pekárenských výrobkov s pozitívnym dopadom na životné prostredie, nakoľko súčasná moderná
technológia obsahuje prvky efektívneho využívania tepelnej energie. Zefektívnenie procesov bude mať priaznivý dopad na
zvýšenie tržieb spoločnosti ako i pridanú hodnotu súvisiacu s vyššími tržbami pri minimálnom zvýšení réžijných nákladov. Na
inováciu a rozšírenie technologického parku bude naviazaná i zamestnanosť, ktorá si udrží pozitívny rastúci trend, pričom
bude dodržaná rovnosť príležitostí. Vzhľadom na úspechy z minulosti pri realizácii pekárenských prevádzok plánujeme
výstupy a skúsenosti z projektu využiť pri realizácii obdobných rozvojových projektov v regióne. Samozrejme neopomíname i
riziká spojené s trhom a vyššou mocou avšak nepredpokladáme z dlhodobého hľadiska pokles tržieb a pridanej hodnoty,
ktorá je vypočítaná na základe kapacity zakupovaného technologického zariadenia, nakoľko trh s potravinami ako prvotnými
potrebami jednotlivcov je stabilne rozvíjajúci sa a poskytuje stabilitu a minimalizuje riziko nedostatočného odbytu.

Živnostník Ing. Oto Mikloš sa bude pri realizácii projektu opierať o skúsenosti zo svojej podnikateľskej praxe a z
manažovania prevádzok v Trenčianskom kraji, pričom príležitosť získania nenávratných finančných zdrojov vníma ako
možnosť uplatniť modernizáciu v požadovanom rozsahu a kvalite, čím sa zabezpečia stanovené ciele, výsledky a dopady
predkladaného projektu. Nápomocný bude pri realizácii i syn, ktorého ambicióznosť pomôže pri administratívnom spracovaní
všetkých potrebných náležitostí súvisiacich s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, nakoľko úlohou
Ing. Oto Mikloša bude najmä využitie svojich podnikateľských skúseností pri modernizácii prevádzky. Spoločnosť po
nadobudnutí účinnosti zmluvy s odkladacou podmienkou prenechá zmluvné plnenie na dodávateľa, ktorý v čase realizácie
projektu dodá požadované komplexné technologické zariadenie, pričom bude zabezpečené i nevyhnutné oboznámenie
zamestnancov s potrebným know-how na obsluhu strojov. Koordináciou zúčastnených zložiek sa zabezpečí obstaranie,
prebierka, evidencia a úhrada technologického zariadenia, čím budú naplnené všetky procesné postupy k splneniu zmluvných
záväzkov zúčastnených strán.

Živnostník Ing. Oto Mikloš poskytuje produkty svojej výroby už viac ako 17 rokov, má potrebné ekonomické ale i
technologické know-how, neopomína environmentálny prvok inovácie a dbá na dodržiavanie princípov rovnosti príležitostí,
pričom udržiava rastúci trend zamestnanosti vo svojej výrobe čím dlhodobo podporuje konkurencieschopnosť regiónu a
zlepšuje svoje silné stránky na trhu. Rozsah realizácie projektu vyžaduje vysoké finančné zaťaženie avšak ponúka pozitívne
ekonmické, sociálne a environmentálne dopady na spoločnosť, čím priamo napĺňa ciele stratégie TUR, čím odôvodňuje
využitie nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Živnostník Ing. Oto Mikloš je pripravený zvládnuť realizáciu
projektu s administratívnou pomocou syna, ktorý zabezpečoval efektívne využitie verejných zdrojov v minulosti týkajúcich sa
zakladania nových pracovných miest. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v regióne Trenčianskeho kraja v sociálnej oblasti
považujeme predkladaný projekt vhodný na realizáciu vzhľadom na jeho pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne
dopady.

Predpokladáme minimálne riziko potreby náhrady obstaraných technológii spôsobené extrémnym vývojom v oblasti
pekárenskej výroby. Udržiavanie výsledkov projektu bude zabezpečené skúseným projektovým tandemom a zúčastnenými
organizačnými zložkami zabezpečujúcimi odbyt a tým aj nárast tržieb a pridanej hodnoty, ktoré budú tvoriť budúce finančné
zdroje, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť aktivít a výstupov projektu. Našim cieľom je efektívne využiť cenné získané knowhow pri realizácii obdobných investičných rozvojových projektov v budúcnosti. Udržiavaním zamestnanosti v regióne
plánujeme udržiavať dobré meno, čím zabezpečíme taktiež odbyt a presvedčenie o kvalite a trvanlivosti našich výrobkov u
konečného spotrebiteľa. Vzhľadom na stabilitu cien vstupov nepredpokladáme vysoké riziko výkyvov v tržieb a pridanej
hodnoty, avšak variáciou produktov vieme reagovať na potreby a príležitosti trhu a udržať si tak dosahovanie vytýčených
cieľov, výsledkov a dopadov predkladaného projektu.
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Spoločnosť IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. bola založená 29.12.2004 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu
Banská Bystrica. Spoločnosť pôsobí v oblasti zušľachteného riečneho štrkopiesku a spracovaného štrkopiesku na triedené
certifikované kamenivo do betónu v regióne banskobystrického kraja. Predovšetkým je to proces zušľachtenia surovín, t.j.
riečnych štrkopieskov poiplia v okrese Lučenec technológiou prepierania, dehydratácie a triedenia na frakcie podľa normy
STN EN 12620, vhodných ako kamenivo do betónu spĺňajúceho kritériá na pevnostné, vodotesné a ďalšie mechanické a
chemické požiadavky. Technologické zariadenia spoločnosti sú zastaralé a súčasne vyťažené na ich maximálne kapacitné
možnosti. Spoločnosť preto nevyhnutne potrebuje zakúpiť nové, moderné zariadenie – technologickú linku, ktorá zabezpečí
rozvoj a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Zakúpením novej technologickej linky na spracovanie štrkopieskov významnou mierou dôjde k rastu merateľných
ukazovateľov ako sú : rast tržieb, počet inovovaných výrobných postupov, počet novovytvorených pracovných miest ako aj
nárast pridanej hodnoty. Zvýšenie merateľných ukazovateľov je uvedené nižšie uvedenej tabuľke (Hodnoty merateľných
ukazovateľov) Výsledným kvalitatívnym efektom je tiež nepopierateľne trvalé zvýšenie a udržanie kvality produkcie pre
možnosť použitia frakciovaných produktov do betónových konštrukcií ciest – rýchlostných komunikácií a vysoko namáhaných
železobetónových konštrukcií. Súbežne s hlavnou produkčnou činnosťou sa vďaka novej technológii plánuje začať s
výrobou betónových polotovarov a certifikovaných betónových výrobkov pre stavebníctvo a záhradkárstvo, čo predstavuje
multiplifikačný efekt projektu a tým vo vlastnej réžií efektívnejšie využiť vhodné východiskové materiály získané hlavnou
činnosťou.

Realizácia projektu bude zabezpečovaná vedením spoločnosti, pričom do projektu budú zapojení obidvaja konatelia
spoločnosti a prokurista s nasledovnými funkciami: projektový manažér, finančný manažér a projektový koordinátor.
Realizácia predmetu projektu - dodávka technologickej linky, je realizovaná dodávateľsky. Výber dodávateľa bol realizovaný
Obchodnou verejnou súťažou podľa §281 Obchodného zákonníka, pričom• bol vybraný dodávateľ s ktorým bola podpísana
Zmluva o dielo s odkladacou podmienkou účinnosti. Predpokladaná doba trvania dodávky technologickej linky vrátane jej
výroby, dopravy, montáže až po zaškolenie predstavuje približne 6 mesiacov. Finančné prostriedky na realizáciu projektu sú
zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti, čo preukazuje Výpisom z účtu.

Pri výbere strojov a zariadení sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo
svojej oblasti tak, aby ich životnosť bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá. Spomínaná kombinácia
obstarávaných technológií vyšla z prieskumu ako najefektívnejšia z pohľadu minimálnych nevyhnutných vstupných nákladov
(predpoklad získania grantu) a na druhej strane optimalizácie využívania produkčných zdrojov, dostatočnej kapacity a kvality
produkcie pre klientov na konkurencieschopnej úrovni. Na základe strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti bola
vybraná techn•ológia a Obchodnou verejnou súťažou aj jej dodávateľ. Samotný projekt prispeje k zvýšeniu podstatných
ekonomických ukazovateľov ako aj zamestnanosti. Nadväzujúcim priamym efektom projektu je tiež nárast výkonov firiem
pôsobiacich v technologickom reťazci ako sú dopravné spoločnosti, ktoré budú prepravovať viac tovaru, stavebné spoločnosti,
ktoré budú nakupovať kvalitatívne lepší a cenovo výhodnejší materiál a v dôsledku toho je prínos projektu pre konečného
zákazníka v podobe úspor a zvýšenia kvality.

Udržateľnosť projektu sa predpokladá z pohľadu 1) Inštitucionálne zabezpečenia Žiadateľ je stabilná spoločnosť pôsobiaca
na slovenskom trhu s kontinuálne rastúcimi tržbami a pridanou hodnotou ako aj rastom zamestnanosti. 2) Personálneho
zabezpečenia Realizačný tím a súčasné vedenie spoločnosti je po odbornej a technickej stránke kompetentné pre úspešné
zvládnutie implementácie projektu a využívanie jeho výsledkov v strednodobom a dlhodobom horizonte. 3) Administratívne
zabezpečenia Žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na riadenie a realizáciu aktivít projektu. Činnosti
spojené s administráciou projektu bude viesť projektový manažér. 4) Finančného zabezpečenia Existuje ekonomický
predpoklad, že spoločnosť bude mať po ukončení realizácie projektu primeraný obrat a tým aj zisk, čo je zárukou ďalšieho
rozvoja spoločnosti IPEĽSKÉ ŠTRKOPIEKSY, s.r.o. 5) Technologického zabezpečenia Pri výbere strojov a zariadení sa
vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo svojej oblasti tak, aby ich životnosť
bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá.
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Realizácia projektu bude v Leviciach, čo je okres so stúpajúcou nezamestnanosťo z dôvodu rušenia viacerých
priemyselných prevádzok. Spoločnosť bola založená 04.marca 1994, podnikateľskú činnosť začala od 01.01.1998 a od
11.01.2000 má vlastnú výrobnú činnosť čerpajúcu z odborných dlhoročných skúseností spoločníkov. Cieľovou skupinou je
koncern IKEA a západoeurópski veľkoobchodníci s nábytkom. Máme vlastné dostačujúce výrobné priestory na vlastnom
pozemku. Z dôvodu konkurencieschopnosti v IKEA je potrebné stále investovať do obnovy technológií , už máme niekoľko
CNC zariadení a jednoúčelových strojov, disponujeme SW vybavením EKO PACK (administratíva aj výroba). Viac ako 90%
tvorí vývoz, z čoho cca 80% vyvážame pre koncern IKEA. Za roky spolupráce sme vytvorili dobrú logistiku nákupu vstupných
materiálov a predaja/ expedície produkcie (s podporou systému manažérstva kvality). Lokalizácia spoločnosti je v mieste s
dobrou dostupnosť k cestnej infraštruktúre. Pre súčasný objem výroby máme dostatok odborných pracovníkov,
implementácia zariadení postupne vytvorí 3 pracovné miesta. Aplikácia ISO vyžaduje stanovenie a dodržiavanie plánov a
úloh.

Ukazovatele projektu sú reálne podľa súčasnej situácie odvetvia (nábytkársky priemysel v regióne respektíve v SR upadá,
nie je dostatok odbytu v rámci SR), rešpektujú aj možné ohrozenia zamestnanosti a odrážajú očakávania koncernu IKEA.
Plánované tržby z projektu 6 350 000 v 2015 umožnia rozvoj firmy vrátane pokračovania nákupu ďalších CNC strojov pre
zefektívnenie výroby. Potreba investície do CNC obrábacieho centra pre vŕtanie/ frézovanie/ olepovanie a priebežného
vŕtacieho stroja je vyvolaná nevyhnutnosťou kritérií IKEA na rýchlosť a presnosť dodávok a potrebou uplatniť sa vo
vnútrokoncernovej súťaži o získanie kontraktov na ďalšie výrobky (kancelárske a kúpeľňové skrinky, stolové pláty). Zavedený
systém ISO a audity budú sledovať plnenie ukazovateľov a väzbu na kontraktáciu s IKEA . SWOT identifikovala riziká
projektu: nesplnenie kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek IKEA pre rok 2010 , mimoriadna expanzia nábytkárskych
firiem nových krajín EÚ, nepredvídané zvyšovanie cien vstupných materiálov a ich riešenia.Neovplyvniteľným vonkajším
vplyvom predchádzame priebežnými ponukami na ďalší sortiment tak, aby sme nakúpené technologické zariadenia
maximálne využívali.

Projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov – viď doklad o disponibilite prostriedkov na účte v ČSOB, a.s.
Implementačný tím pod vedením konateľa firmy je zložený zo skúsených odborníkov so zodpovedajúcim vzdelaním a praxou.
Pri realizácii projektu budeme čerpať zo skúseností úspešnej implementácie predchádzajúcich 2 žiadostí. Obchodná verejná
súťaž bola vyhlásená na dodávku CNC obrábacieho centra vrátane vŕtania, frézovania a olepovacieho agregátu a dodávku
priebežného vŕtacieho stroja. Vybraný bol dodávateľ POLAR Plus s.r.o /Topoľčany, ktorý ponúkol najkomplexnejšie riešenie
pre obidve vyberané zariadenia na dodanie strojov zn. HOMAG AG/Nemecko. Celkové oprávnené náklady sú 448950,00
EUR, pri 40% intenzite pomoci je NFP 179580,00EUR. Projekt bude realizovaný v termíne január 2010-júl 2010. Zariadenia
budú umiestnené vo vlastných výrobných priestoroch v Leviciach. Na obsluhu zariadení budú prijatí noví pracovníci (spolu 3).
Na zúčtovanie priebehu implementácie bude zriadený zvláštny podúčet podľa podmienok Zmluvy so SORO.

NFP vyrieši udržanie konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch – cca 90% produkcie vyvážame. Bez pomoci DM by
sme zámer nemohli zrealizovať v tomto rozsahu a v plánovaných termínoch. Doba návratnosti bez využitia NFP by bola 765
dní a za využitia NFP bude 472 dní (1,29 roka). Vytvorený zisk v r. 2008 (7,953 mil SKK) nie je dostačujúci na financovanie
celého zámeru – iba na jeho spolufinancovanie (využitie vlastných zdrojov nezvýši úverové zaťaženie firmy). Negatívnym
dôsledkom nepridelenia NFP by bolo zníženie počtu vlastných výrobných zamestnancov o 5% s následným dopadom na
tržby. Rokmi vybudovaná značka a kvalita pre dodávky do IKEA by utrpela nenahraditeľnú stratu. Projekt uvádza konkurenciu
a cieľové skupiny a kvalitatívne vyššie nároky pre dodávky úplných výrobkov (skrinky). Máme praktické skúsenosti s
realizáciou projektov aj s podporou EÚ. Výrobné kapacity sa implementáciou priebežného vŕtacieho stroja zvýšia o cca. 10
%,pri CNC obrábacom centre sa naše kapacity po implementácii zvýšia o viac ako 100%, nakoľko disponujeme jedným
obrábacím centrom, ktoré ale neobsahuje olepovací agregát (riešime jednoúčelovými strojmi).

Po skončení realizácie projektu bude prevádzka týchto zariadení respektíve údržba, mzdy súčasných a nových
zamestnancov, nákup vstupov, energetické a iné náklady riešený z vlastných zdrojov. Interné hodnotenie úspešnosti z
pohľadu zodpovednosti, kontroly a dodržiavania harmonogramu realizácie bude zavŕšené preberacím protokolom na
zariadenia, podpisom garančného protokolu a zaškolením pracovníkov. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky bude hodnotiť aj
stanovené parametre znižovania osobných nákladov a vyhodnotením zavedeného vyššieho stupňa riadenia výroby a systému
manažérstva kvality, ktorý bude presne špecifikovať postupy monitorovania kvality výstupov. Bod 4.2. Opisu projektu menuje
zodpovedných pracovníkov za prípravu a implementáciu projektu vr. odhadovaných dní realizácie a sledovania dodržiavania
ukazovateľov. Externé riziká a riešenie identifikovala SWOT vrátanie nepredvídateľného ohrozenia realizácie projektu (riziko
nepredĺženia existujúcej kontraktácie na dodávky skriniek), čomu predchádzame intenzívnou akvizíciou a zúčastňujeme sa
interných súťaží na dodávky všetkých produktov, ktoré vieme na našich technologických zariadeniach vyrobiť a ku ktorým
vieme zabezpečiť vstupy.
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Spolocnost BOURBON FABI SK, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2004 ako dodávatel súciastok pre automobilový
priemysel. Automobilový priemysel je jedným z klúcových priemyselných odvetví na Slovensku. V súcasnosti u nás pôsobia
traja automobilový výrobcovia: PSA Peugeot Citroën Slovakia, Volkswagen Slovakia a Kia Motors Slovakia. BOURBON FABI
SK, s.r.o. pôsobí ako dodávatel takzvanej druhej úrovne pre PSA. Do dnešného dna spolocnost PSA vyrobila približne 500
000 kusov automobilov. Podla Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO je automobilový priemysel dobre
rozclenený. Má tri rôzne skupiny producentov a tri okruhy dodávatelov, ktoré sa prelínajú. Dodávatelia komponentov sú casto
lokalizovaní v okolí a sú úzko špecializovaní podla komponentov, ktoré vyplývajú z technológií výroby ako aj strojov a
zariadení vo výrobnom portfóliu podnikov. Najväcšími devízami spolocnosti sú vysoká kvalita, lokalizácia, kapacity rozvoja,
nový strojový park a dobré vztahy a kooperácia s lokálnymi a zahranicnými dodávatelmi a odberatelmi. Dodržiavanie vysokej
kvality zabezpecujeme prostredníctvom systému manažérstva kvality. Získali sme certifikáty ISO/TS 16949 a ISO 9001.

Automobilový priemysel je velmi významným priemyselným odvetvím na Slovensku. Dalo by sa hovorit o klúcovom
priemyselnom odvetví. BOURBON FABI SK, s.r.o. je úspešným dodávatelom jedného z najväcších výrobcov na Slovensku.
Zavedením nového druhu výroby sa docieli diverzifikácia portfólia výrobkov a zvýšenie portfólia výrobkov, cím sa dosiahne
vyššia konkurencieschopnost firmy a spolocnost zamestná dalších pracovníkov potrebných na obsluhu nového zariadenia. Z
pohladu zákazníka, resp. odberatelov bude realizácia projektu znamenat skrátenie dodacích lehôt, možnost prispôsobit sa
špecifickým a špeciálnym požiadavkám zo strany zákazníka na výrobky a samozrejme zvýšenie kvality výrobkov. Projekt
prispeje k zníženiu, resp. udržaniu cenových hladín produkcie nakolko pôjde o použitie nových, moderných strojov, zariadení
ako i celej technológie, ktorá bude energeticky menej nárocná, co bude mat následný synergický efekt i na zníženie
energetickej nárocnosti a ochranu životného prostredia. Spolocnost plánuje vdaka realizácii projektu zaviest do výroby nové
technológie, ktoré umožnia udržat súcasnú úroven zamestnanosti a zamestnat 5 osôb len vdaka realizácii tohto projektu.

Termoplasty patria v súcasnosti k jedným z najviac využívaných materiálov v priemysle. Vstrekovaním môžeme spracovávat
všetky typy termoplastov a pri spracovávaní sa ich chemické zloženie nemení. Makromolekuly sú usporiadané do retazcov,
co umožnuje plasticitu pri zvýšených teplotách, pôsobením tepla mäknú a chladením tvrdnú. Vlastnosti lineárnych polymérov
delíme do troch skupín, polyméry so sklonom k samovolnej kryštalizácií (semikryštalické plasty), polyméry, ktoré samovolne
nekryštalizujú (kaucuky) a polyméry nekryštalizujúce za žiadnych okolností (amorfné plasty). Spolocnost plánuje zavedenie
novej technológie v priebehu nasledujúceho roka, pricom výroba zariadenia, jeho inštalácia a uvedenie do prevádzky potrvá
približne 12 mesiacov od zaciatku realizácie. Spolocnost disponuje dostatocnými personálnymi kapacitami, ktoré dokážu
odborne pokryt zavedenie danej technológie do praxe. Vzhladom na skúsenosti technických zamestnancov s tým nebude mat
spolocnost žiaden problém.

Spolocnost BOURBON FABI SK, s.r.o. ako zahranicný investor zamestnáva viac ako 200 pracovníkov vo významnom
odvetví hospodárstva krajiny. Naneštastie toto odvetvie zasiahla recesia v dôsledu svetovej hospodárskej krízy. Výroba a
odbyt automobilov poklesol a rovnako kríza zasiahla aj zamestnanecké základne každého z dodávatelov automobilového
priemyslu. Vzhladom na tento stav je nevyhnutné diverzifikovat portfólio výrobkov spolocnosti a udržiavat vysokokvalifikovanú
zamestnaneckú základnu. Spolocnost vdaka realizácii tohto projektu splní dva ciele a to zvýšenie zamestnanosti a
diverzifikáciu výrobného portfólia. To v konecnom dôsledku prinesie zvýšenie obratov a kvality vyrábaných produktov. Projekt
„Zavedenie novej výrobnej technológie na spracovanie plastových výliskov multikomponentnou technológiou“ má priniest
podniku náskok, vdaka ktorému bude môct byt dlhodobo konkurencieschopný a prispiet k zlepšeniu jeho postavenia na trhu.
Projekt pocíta so zavedením inovatívnych a špickových technológií, ktoré budú mat velmi pozitívny dopad aj na životné
prostredie. Ide o inovácie, ktoré sú špickovým prínosom pre podnik a umožnujú naplnit ciele, ktoré si projekt stanovuje v plnej
miere.

Po skoncení spolufinancovania projektu bude spolocnost BOURBON FABI SK, s.r.o. nadalej investovat do údržby a rozvoja
technológií použitých pre zlepšenie výrobných kapacít a nových technológií. Zároven plánuje vdaka zavedeniu týchto
pokrokových technológií rozšírit svoje výrobné kapacity, co prispeje k viacerým faktorom rastu podniku. Spolocnost môže
rozšírit svoju pôsobnost na dalšie trhy a ponúkat na trhu nové, kvalitnejšie a presnejšie výrobky. Realizovaný projekt teda sám
vygeneruje obchodné príležitosti. Externé riziká budú priebežne monitorované a už vopred sa budú prijímat opatrenia na ich
elimináciu a odstránenie. Napríklad pri zvýšení konkurencných rizík, bude manažment okamžite reagovat redukciou nákladov
a zvýšením využitia výrobných kapacít tak, aby mohlo dôjst k zníženiu cien produktov alebo zvýšeniu kvality (podla potreby).
Stabilná odberatelská základna spolocnosti BOURBON FABI SK, s.r.o. ako aj jej noví odberatelia sú zárukou udržania
výsledkov projektu aj pocas dalších rokov. BOURBON FABI SK, s.r.o. na základe niekolko rokov vykonávaných prieskumov
trhu má velký predpoklad na to, aby dokázal bez problémov umiestnit svoju produkciu na trhu.
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Realizácia projektu bude v Lučenci- okres s evidovanou nezamestnanosťou k 30.06.09 vo výške 23,01%. Spoločnosť bola
založená v r. 1992, je vybudovaná na dlhoročných osobných pretekárskych skúsenostiach bratov Konopkovcov a ich
osobných skúsenostiach s konštrukciou motokár a strojárskou výrobou (viac ako 30 ročné odborné skúsenosti). Cieľovou
skupinou sú výrobcovia motokár a výrobcovia komponentov pre motokáry. Máme vlastné dostačujúce výrobné priestory na
vlastnom pozemku. Výroba je zariadená čiastočne staršíme technológiami, ktoré postupne vymieňame- tj vlastníme aj
niekoľko CNC strojov. Export spoločnosti K-KART spol. s r.o. tradične tvorí cca 99%, cca 80% z celej produkcie je
umiestňovaných stabilným odberateľom, takmer výlučne zo skupiny výrobcov súťažných motokár. Pre súčasný objem výroby
máme dostatok odborných pracovníkov a časť zákaziek realizujeme subdodávateľsky. KKART má viac ako 30-ročnú znalosť
špecifického prostredia športového odvetvia. Disponujeme legislatívne vyžadovanou homologizáciou vyrábaných brzdových
systémov. Máme možnosť testovať kvalitu produkcie vlastným pretekárskym tímom.

Ukazovatele projektu sú reálne stanovené podľa súčasnej situácie odvetvia (dnešná hospodárska kríza utlmila počet
pretekárov a zvýraznila konkurenčný boj medzi výrobcami motokár). Plánované tržby z projektu 65000EUR v 2015 umožnia
rozvoj firmy. Potreba investície do laser zariadenia, CNC zariadení a kompresorov je vyvolaná nevyhnutnosťou naplniť
požiadavku odberateľa na presnosť/ rýchlosť dodávok a značiť každú súčiastku výrobcom . Potom budeme mať vyhovujúce
technologické vybavenie spĺňajúce požiadavky presnosti a rýchlosti. Splnenie prognózy tržieb vyžiada zavedenie modernej
výroby 2 typov brzdových systémov (nevyhnutné následne naplneniť podmienky homologizácie podľa legislatívy) a 6 typov
výrobkov z Mg zliatin. Optimalizácia cien našich výrobkov si vynúti následné investície do eloxáže hliníka a investície do
automatizovanej prevádzky. K rizikám projektu (nedostatok vhodných pracovníkov, zvýšenie cien vstupov, problém dodávok
Mg zliatin, zneužívanie značky) navrhujeme riešenie vrátane situácie force majeure. Prijatím 2 pracovníkov prispejeme k
zníženiu nezamestnanosti a naplníme ciele projektu. Multiplikačný efekt- u regionálnych dodávateľov oceľových ozubených
kolies.

Dnešné vybavenie neumožňuje konštrukciu za pomoci 4-ej osi, vývoj našich výrobkov je bez implementácie projektu
obmedzený dnešnými strojmi (vrátane SW vybavenia zariadenia), čo je limitujúci faktor firmy. Požadované laser značenie
robíme v subdodávke v zahraničí - ide o zbytočné finančné viacnáklady a zároveň logistický problém. Nové stroje budú
umiestnené medzi dnešné, ktoré budú logisticky preložené a staršie z nich budú dané do iných priestorov, kde na nich
budeme vyrábať technicky nenáročné výrobky. Kompresory budú umiestnené pri CNC zariadeniach. Laserové zariadenie
bude vo zvláštnej miestnosti, kde bude označovať výrobky tesne pred ich expedíciou. Celá výroba je vybavená zbernicovým
systémom na 380 V- infraštruktúru máme pripravenú. Aktivity budeme vykonávať podľa výsledkov OVS a zmlúv v 10/2009 –
12/2010. Realizačný tím je zložený z majiteľa a konateľa spoločnosti spolu s ekonómom firmy, počet dní práce je stanovený
odhadom. Spolufinancovanie projektu je zabezpečené záväzným úverovým prísľubom Tatrabanka, a.s. a potvrdením o
zostatku na účte, ktorým dokladáme disponibilitu prostriedkov na súvisiacu DPH.

NFP rieši udržanie konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch – cca 90% produkcie vyvážame. Bez pomoci DM by sme
zámer nemohli zrealizovať v tomto rozsahu a v plánovaných termínoch. Doba návratnosti bez využitia NFP by bola 22 mes a
za využitia NFP 12 mes uviesť. Analýza ukazuje medziročné spomalenie rastu tržieb a zisku (negatívny vplyv na
investovanie), čo potvrdzuje nemožnosť realizácie zámeru vlastnými prostriedkami. Laser zariadenie produktov žiadajú
renomovaní odberatelia z dôvodu garancie pred falcifikátmi (s ohľadom na bezpečnosť bŕzd motokáry), CNC stroje a
kompresory súvisia s udržaním a rastom trhovej pozície. Negatívnym dôsledkom nepridelenia NFP by bolo zníženie počtu
vlastných zamestnancov o 1 s následným dopadom na tržby. Rokmi vybudovaná značka a kvalita komponentnov by utrpela
nenahraditeľnú stratu. Projekt uvádza konkurenciu a cieľové skupiny a kvalitatívne vyššie nároky skupiny CRG Spa/Taliansko.
Máme praktické skúsenosti s realizáciou projektov: celú firmu vybudoval spoločník, identický tím riešil nákupy technológií ako
aj výstavbu areálu, doteraz sme o NFP nežiadali. Lučenec má nadpriemernú mieru nezamestnanosti, ktorú vytvorením 2
pracovných miest znížime.

Po skončení realizácie aktivít projektu bude prevádzka nakúpených zariadení, ich prípadná údržba, mzdy súčasných a
prijatých zamestnancov, nákup vstupov na realizáciu objednávok, energetické a iné náklady riešený z vlastných zdrojov.
Dnešný limitný počet výrobných pracovníkov je pre optimálnu činnosť firmy nevyhnutné zvýšiť. Po ukončení implementácie
budeme mať úplne vybavenú strojársku výrobu dostačujúcu na požadovanú produktivitu práce so žiadanou kvalitou.
Pokračovaním projektu bude nákup ďalších technológií (CNC zariadenia a eloxáž Al) - inštaláciou moderných zariadení
očakávame znižovanie energetických nákladov. Externé riziká a riešenie projektu a riešenie identifikovala SWOT (zvyšovanie
cien vstupov, absencia zručných pracovníkov, šírenie falcifikátov súčiastok, možné dodávateľské problémy producenta Mg
zliatin v ČR) vrátanie situácie force majeure: hospodárska situácia má negatívny a neovplyvniteľný dopad na znížený počet
pretekov(t.j. znížená spotreba náhradných dielov)- pre naplnenie ukazovateľov projektu v prípade nami neovplyvniteľnej
zmeny správania odberateľského portfólia zvýšime orientáciu na segment hobby motokár, čo je dnes pre nás doplnkový
sortiment.
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Spoločnosť INCON, spol. s r.o. vznikla v roku 1992. Počas svojho pôsobenia sa zaradila medzi najväčších a najdlhšie
pôsobiacich výrobcov okien na Slovensku. Miesto projektu je v regióne postihnutom likvidáciou ťažobného priemyslu, čo
spôsobilo vysokú mieru nezamestnanosti. Cieľovou skupinou užívateľov projektu sú najmä odberatelia žiadateľa v súkromnom
a verejnom sektore so zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu výrobkov. Podľa SWOT analýzy je slabým miestom výrobného cyklu
nerovnomerná výkonnosť a technologická úroveň jednotlivých zariadení, najmä pri manipulácii výrobkov. V skupine
hliníkových výrobkov východisková situácia ukázala potrebu presnejšieho opracovania hliníkových profilov. Súčasné vŕtanie,
frézovanie a pílenie na viacerých pracoviskách a vysoký podiel manuálnej práce bude nahradený plnoautomatizovaným CNC
obrábaním najprogresívnejšou technológiou na jednom pracovisku.

Po ukončení realizácie aktivít projektu žiadateľ dosiahne zvýšenú efektívnosť výroby, čo bude znamenať výrazné zvýšenie
konkurencieschopnosti. Výrobky budú vďaka progresívnej technológii kvalitnejšie, presnejšie, s menšou chybovosťou.
Počítačovo riadené systémy znamenajú transfer inovatívnej technológie na špičkovej európskej úrovni. V tab.č. 12 sú
kvantifikované merateľné indikátory tržieb a pridanej hodnoty, ktorých dosiahnutie predpokladá dosiahnuť v dôsledku projektu.
Reálnosť splnenia merateľných ukazovateľov je daná prepočtom viacerých variant finančnej analýzy, pričom berie do úvahy
všetky identifikované riziká. Na elimináciu rizík (vis maior, legislatívne zmeny, interné záležitosti) sú pripravené riešenia
využívajúce najmä dobré vzťahy s firmami s podobným výrobným programom. Podávaný projekt môže byť modelom pre
technologické transfery aj pre iné subjekty.

Projekt je rozdelený do dvoch hlavných častí, pričom každá z nich má dve aktivity. V oblasti plastových výrobkov sa projekt
týka strojného vybavenia pre kovanie PVC krídel a manipuláciu so zásobníkom a zásobník elementov – navesených PVC
krídel do rámov. V oblasti hliníkových výrobkov je projekt zameraný na strojné vybavenie pre opracovanie hliníkových profilov
a spájanie hliníkových profilov rohovaním. Potreba nákupu týchto zariadení vyplynula z nutného riešenia úzkych miest vo
výrobnom procese. Časový harmonogram projektu je naviazaný na dĺžku výroby jednotlivých zariadení dohodnutú v kúpnej
zmluve. Organizačné zabezpečenie aktivít je postavené na projektovom riadení firmy, ktorá má veľa relevantných skúseností
po stránke technickej, administratívnej aj finančnej. Kvalifikácia a skúsenosti členov tímu projektovej realizácie vytvárajú
reálne predpoklady pre úspešné zvládnutie projektu.

Podávaný projekt by sa bez poskytnutia NFP v danom čase a v danom rozsahu nemohol uskutočniť. Finančná situácia firmy
je dobrá, avšak zníženie aktivít v stavebníctve a zhoršená platobná schopnosť zákazníkov vytvára tlak na zlepšovanie
pomeru medzi cenou a kvalitou. Aby došlo k udržaniu pracovných miest a neznižovaniu tržieb v porovnaní s rokom 2009,
peňažné prostriedky treba nevyhnutn využiť na plynulé platby dodávateľom a ďalšie nákupy inovatívnej technológie podľa
identifikácie slabých miest v SWOT analýze. Žiadateľ má výborné skúsenosti s riadením projektov. V predchádzajúcich
rokoch realizoval projekty, v ktorých preukázal schopnosť naplánovať, implementovať a trvale využívať výsledky projektu. V
roku 2006 išlo o výstavbu haly a rekonštrukciu výrobných priestorov v hodnote 75 mil. Sk, v roku 2007 o nákup strojov a
technické zhodnotenie budov v hodnote 67 mil. Sk. Financovanie týchto projektov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov a
bankového úveru. V roku 2008 žiadateľ realizoval projekt zo SOP Priemysel a služby na základe schváleného NFP na nákup
štvorhlavového automatu a začisťovacieho automatu na zvarené rohy s otočnou stanicou.

Udržateľnosť projektu z finančnej stránky je preukázaná finančným plánom na obdobie 2010-2016. Výsledky projektu s
dlhodobo udržateľné, keďže sú vybudované administratívne aj technické kapacity, ktoré sú popri potrebnej finančnej stabilite
nevyhnutným predpokladom pokračovania aktivít. Udržateľnosť projektu je predpokladaná aj pri prípadných vzniknutých
problémoch, odchýlkach od plánovaných vstupov, či výstupov. Podľa SWOT analýzy sú pre identifikované ohrozenia
pripravené krízové plány využívajúc výhody skupiny a diverzifikácie odbytovej aj dodávateľskej štruktúry na /z rôzne trhy. Aj
po skončení realizácie aktivít projektu bude projekt zabezpečovať udržanie zamestnanosti a kvality výroby zodpovedajúce
nastaveným parametrom v projekte. Projekt prinesie možnosti ďalšieho rastu, čiže nielen jeho udržateľnosť, ale aj
multiplikačný efekt pre ďalšie investičné aktivity.
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V súčasných európskych podmienkach sa kladie dôraz na kvalitu výrobných postupov, s minimálnou záťažou na životné
prostredie, spojené s nízkou surovinovou a energetickou spotrebou. Spoločnosť pôsobí na území celej Slovenskej republiky
so zameraním na realizáciu stavieb, stavebné zámočníctvo a recykláciu opotrebovaných pneumatík. Popri tejto činnosti sa
spoločnosť ISO & spol, s.r.o. venuje i doprave na úseku stavebníctva, odpadového hospodárstva, zapožičiavaniu stavebnej
mechanizácie s obsluhou, zapožičiavaniu špeciálneho stavebného, zámočníckeho náradia, nástrojov a pomôcok. Hlavným
poslaním zámočníckej výroby je realizácia oceľových konštrukcií pri rekonštrukciách, novostavbách priemyselných objektov a
objektov občianskej vybavenosti. V oblasti zámočníctva spoločnosť pôsobí od roku 1997. Za toto obdobie sa firma
stabilizovala a získala si svojou kvalitou a pružnosťou veľa zákazníkov.

Realizované aktivity dosiahnu významné merateľné výsledky. Povedú k vzniku nielen ďalších pracovných príležitostí ( 8
dlhodobo udržateľných pracovných miest ) ale aj k obnove technologického zariadenia a tým sa vytvoria vhodné podmienky
pre výrobu oceľových konštrukcií. Po uvedení jednotlivých predmetov obstarávania do prevádzky bude stredisko kovovýroby
schopné komplexne reagovať v požadovanej kvalite a kvantite na požiadavky trhu. Zvýšia sa predpoklady na úspešnú
realizáciu zákaziek v rámci celého Slovenska. V súčasnosti sa na slovenskom trhu radíme k najlepším spoločnostiam, čo sa
týka kvality zámočníckej výroby. Cieľom spoločnosti je neustále zavádzanie nových poznatkov a technológií do výrobného
procesu. Obstaraním inovatívnych technológií sa zvýši kvalita, efektívnosť výroby a spokojnosť zák
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Polygrafický priemysel je konečným užívateľom produktov papierenského a lepenkárskeho priemyslu. Patrí medzi najväčších
spotrebiteľov výrobkov z papiera a slúži všetkým sektorom hospodárstva vrátane verejných orgánov, finanč. služieb,
distribučných služieb a výrobného priemyslu. Spoločnosť VALEUR, s.r.o. je súkromnou výrobno-obchod. spoločnosťou s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti polygraf. a tlačiarenskej výroby. Rýchly technický rozvoj a nároky na aktuálnosť
informačného obsahu zvyšujú požiadavky na rýchlosť, flexibilitu, multimediálnosť spracovania zákaziek a na personalizáciu
vydaní. Cieľom firmy je uľahčiť prácu zamestnancom za pomoci nových inovatívnych technológií a zároveň zvýšiť a skvalitniť
produkciu výroby na uspokojenie požiadaviek odberateľov. Mesto Dunajská Streda má výhodnú geografickú polohu,
nachádza sa v tzv. zlatom trojuholníku miest Viedeň - Bratislava - Győr, vyhodnotenú medzinárodnými inštitúciami ako
najvhodnejšiu lokalitu na investovanie v rámci EÚ v nasledujúcich rokoch. Miera nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda
ku koncu februára 2009 dosiahla 6,26 %. V prípade realizácie projektu hlavnými užívateľmi bude: sam.spoločnosť, jej
zamestnanci a zákazníci.

Prínos, resp. súlad projektu s vecne príslušnými strategickými a plánovacími dokumentmi: - cielene hľadá a v budúcnosti
bude firma VALEUR, s.r.o. pokračovať vo vyhľadávaní subdodávateľov z pomerne menej vyvinutých regiónov s vyššou
mierou nezamestnanosti, čím podporí ich ekonomický rozvoj a rast zamestnanosti - vplyv na zamestnanosť – zvýšenie
zamestnanosti o 2 pracovníkov Spoločnosť VALEUR, s.r.o. zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť o 7,1 %. Po
úspešnom ukončení realizácie projektu firma očakáva prínos predovšetkým u týchto skupín užívateľov: Spoločnosť
VALEUR, s.r.o. – zvýšenie variability produktov, skvalitnenie a zvýšenie výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb,
rast produktivity práce, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví výroby, posiľnenie technologického rozvoja
– nárast počtu technológií o 20 % (k 12 technolog. zariadeniam pribudnú vo firme 3) Zamestnanci – príjem 2 nových
zamestnancov - 1 muž a 1 žena a lepšie pracovné podmienky kmeňových zamestnancov. Zákazníci – časovo efektívna
dodávka produktov firmy s prispôsobením sa požiadaviek zákazníkom a tým aj zlepšenie kvality poskytovaných služieb a
prístup ku kvalitnejším výrobkom.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti VALEUR, s.r.o. v Dunajskej Strede. Predkladaný projekt bude realizovaný
od 02/2010 – do 12/2011 a pozostáva z troch hlavných aktivít: Aktivita 1 – Nákup KODAK B2 Complete - zariadenia na osvit
tlačových platní formátu B2 - oblasť – prepress - slúži na predtlačovú prípravu, je rýchlejšie a variabilnejšie z pohľadu typu
platne a napaľuje kvalitnejšie a väčšie množstvo platní, výsledkom ktorých je veľmi kvalitná a bezchybná tlač. Aktivita 2 –
Nákup ofsetového tlačového stroja KBA RAPIDA 75-5 + L - oblasť – press – uskutočňuje samotnú tlač, je schopný na jeden
prechod potlačiť naraz 5 rôznych farieb a na konci polakovať hárok disperzným lakom, je variabilnejší a rýchlejší z pohľadu
rôznorodosti tlačených materiálov Aktivita 3 – Nákup knihárskej linky na výrobu väzby V1 Horizon - oblasť – postpress –
linka, ktorá finalizuje potlačené hárky a spracúva ich do podoby brožúr na V1 väzbu Spoločnosť má odborne zdatný tím
vedúcich a ostatných pracovníkov, ktorí budú odborne zaškolení dodávateľskou firmou, s ktorými zabezpečia bezproblémovú
realizáciu vyššie uvedených aktivít a ich sprevádzkovanie.

V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ - zmena projekt. zámeru - rozloženie na etapy, viaceré roky, z dôvodu vysokej
finanč. náročnosti. Konečný efekt - zmena indikátorov a synerg. efektu predklad. zámeru. Nákupom inovat. 3 polygraf.
technológií sa zvýši produktivita práce, odbyt a podiel tržieb, čo spoločnosti umožní ďalšie investície do inovácie výroby, čím
sa zlepší ekonomická situácia firmy pre naplnenie zámeru stabilizácie, rozvoja a kvalitnejšej výroby - posilnenie postavenia na
trhu – možnosť rozšíriť svoj podiel v regiónoch TT a NT kraj a zahraničný podiel o Maďarsko. Neinvestovať by znamenalo pre
firmu stagnáciu a postupný zánik. VALEUR, s.r.o. je stabilnou firmou s vlastným výrobno-technologickým zázemím v oblasti
polygrafickej výroby (posledné 3 roky realizované projekty: 2006 - rekonštrukcia admin. priestorov, výstavba výrobnej haly,
2007 - kúpa tlač. stroja na potlač poštových obálok a výsekového stroja, 2008 - kúpa rezacieho zar.). Systém riadenia
výroby obsahuje systém zabezpečovania akosti výrobkov so stanovenými opatreniami na dosiahnutie požadovanej kvality.
Firma má odborne zdatný tím vedúcich zamestnancov a ostatných odborne zaškolených pracovníkov.

Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej výroby na celkových
tržbách spoločnosti. Priamo úmerne sa daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty produkcie spoločnosti. Projekt je po
finančnej stránke zdravý a udržateľný. Doba návratnosti celej investície je pri uvádzaných predpokladoch 12 rokov, čiže
projekt je pri podpore formou nenávratného finančného príspevku ekonomicky opodstatnený/udržateľný. Doba návratnosti
vlastných zdrojov je pri uvádzaných predpokladoch 7 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu, čo korešponduje s
ekonomickou životnosťou obstarávaných technológií. Analýzou základných finančných ukazovateľov projektu môže
spoločnosť VALEUR, s.r.o. potvrdiť finančnú udržateľnosť, návratnosť, zabezpečenosť- likviditu a ziskovosť - rentabilitu
projektu. Cielene hľadá a v budúcnosti bude firma pokračovať vo vyhľadávaní subdodávateľov z pomerne menej vyvinutých
regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti, čím podporí ich ekonomický rozvoj a rast zamestnanosti.
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V júli 1991 kúpil Ing. Miloš Foltán v meste Žarnovica objekt starej pekárne. Po rekonštrukcii a modernizácii uviedol pekáreň
do prevádzky. V roku 2008 žiadateľ vybudoval z vlastných zdrojov nové výrobné priestory, ktoré boli skolaudované v máji
2009. Obidva objekty pekárne sú navzájom prepojené. V starej časti pekárne sa sústreďuje výroba bežného a sladkého
pečiva, v novej časti výroba chleba. Pekáreň funguje v 3-smenných prevádzkach 24 hodín denne. Výroba je realizovaná
prevažne ručným remeselníckym spôsobom s vysokým podielom ľudskej práce. V súčasnosti sa v pekárni vyrába 37 druhov
chleba a pekárenských výrobkov. Odbyt je realizoavný z 1/3 vlastnou predajňou a z 2/3 sieťou odberateľov v okrese
Žarnovica, Žiar nad Hronom - celkom 67 predajní. Ing. Miloš Foltán zamestnáva 20 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a
3 zamestnancov na dohodu o vykonaní práce. V regióne okresu Žarnovica a Žiar nad Hronom v posledných rokoch ukončilo
svoju činnosť niekoľko väščích ale i malých výrobcov chleba a pečiva. Projekt Ing. Miloša Foltána svojou opodstatnenosťou v
regióne zabezpečí trvalosť výsledkov projektu aj po ukončení financovania zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu SR.

Kvalita a efektivita pekárenskej výroby úzko súvisí s používanou technológiou. Časť výkonov realizovaných ručným
spôsobom bude nahradených modernými pekárenskými technológiami. Realizáciou projektu budú vytvorené nové pracovné
miesta, čím žiadateľ potvrdí svoj status stabilného zamestnávateľa v regióne. Pracovné miesta budú vytvorené aj pre
príslušníka marginalizovanej rómskej komunity a tiež pre člena znevýhodnenej skupiny. Z pohľadu sortimentu bude možné
vyrábať nové druhy chleba a pečiva, ktoré požadujú zákazníci, ktorých dopyt žiadateľ bez rozšírenia technologickej základne
nie je schopný uspokojiť. Po skončení realizácie projektu žiadateľ rozšíri pôsobenie firmy na trhu pekárenských výrobkov
otvorením ďalších vlastných predajní v cieľovom území a tiež podpisom dodávateľsko-odberateľských zmlúv s ďalšími
predajňami aj v nadväznosti na plány mesta Žarnovice ohľadom výstavby nových obchodných centier a reťazcov.

Na pekárenské zariadenia a technológie vykonal Ing. Miloš Foltán obchodnú verejnú súťaž. Na základe jej výsledkov boli
podpísané Kúpne zmluvy na jednotlivé technológie s dvomi dodávateľmi: TECHNOPEK s.r.o., Bratislava a Ing. Vladimír
Gerenda - HEFELE Slovakia, Bratislava. Zariadenia spĺňajú najvyššie kvalitatívne parametre kladené na tento druh zariadení.
Sú energeticky úsporné, neprodukujú splodiny, materiály použité na ich výrobu sú hygienicky nezávadné. Obstarané
technológie budú inštalované v Pekárni Žarnovica, v starej i novej časti pekárne. Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou
technológií nie sú potrebné. Obsluhujúci personál bude zaškolený tak, aby bol zabezpečený bezchybný chod zariadení.
Realizácia projektu je rozdelená do 8 aktivít, ktoré budú napĺňané v priebehu 21 mesiacov trvania projektu. Za výsledky
projektu je zodpovedný projektový tím vytvorený Ing. Milošom Foltánom, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných
investičných projektov v minulosti. Členovia tímu sú pracovníci s dlhoročnými technologickými a ekonomickými zanlosťami a
skúsenosťami z podobných projektov.

Lacnejšia a efektívnejšia výroba umožní udržať stabilné ceny výrobkov na trhu. Firma bude schopná vyrábať nové druhy
chleba - tekvicový, cibuľový a zemiakový a ďalšie doteraz nevyrábané druhy pečiva. Zavedením inovatívnych a vyspelých
technológií sa znížia výrobné náklady. Z environmentálneho hľadiska sa inštaláciou nových zariadení, ktoré neprodukujú
splodiny, výrazne zníži negatívny dopad prevádzky zariadení na životné prostredie. Z hľadiska dopadu na región je v okrese
Žarnovica významné vytvorenie nových pracovných miest, v roku ukončenia realizácie projektu 4 miesta a neskôr ich nárast
na 6 nových pracovných miest. Žiadateľ vytvorí miesta aj pre znevýhodnené skupiny a marginalizované komunity. Žiadateľ
Ing. Miloš Foltán podniká v oblasti pekárenstva už od roku 1991. Svoju stabilnú pozíciu na trhu a dlhodobo dobré obchodné
vzťahy či už s dodávateľmi surovín alebo odberateľmi chce ďalej zlepšovať. Prieskumom trhu, komunikáciou so zákazníkmi
žiadateľ zistil, že silné postavenie firmy na trhu a jej konkurencieschopnosť je možné len vtedy, keď sa bude prispôsobovať
potrebám zákazníkov. Preto je obstaranie nových technológií nevyhnutné, avšak bez získania NFP nemožné.

Veľkou devízou projektu je strategické umiestnenie Pekárne Žarnovica v rámci regiónu. Tlak na zvyšovanie objemu výroby
vyvíja rastúci dopyt po kvalitnej produkcii a širokom sortimente výrobkov. Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde ku
kvalitatívnemu i kvantitatívnemu zvýšeniu produkcie firmy. Firma dosiahne vyššiu efektívnosť výroby, produktvitu práce a
pridanú hodnotu. Zdroje pre financovanie výstupov projektu žiadateľ plánuje získať zo zisku, ktorého zvýšenie očakáva v
dôsledku realizácie projektu. Realizáciou projektu sa zvýšia tržby a pridaná hodnota: v roku 2011, teda v roku ukončenia
realizácie projektu, predpokladá žiadateľ tržby v objeme 865 000 EUR a v roku 2016 nárast na sumu 963 000 EUR. Pridaná
hodnota sa tak zmení v roku 2011 na sumu 80 180 EUR a v roku 2016 sa predpokladá hodnota 89 260 EUR. Ing. Miloš Foltán
v strednodobom horizonte plánuje modernizáciu úseku pečivovej linky na sladké pečivo.
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Pri výrobe nábytku vo firme Alojz Kuchar v súčasnej dobe prevláda ručná výroba s využívaním prevažne jednoúčelových
strojov, ktoré sú v pomerne zlom technickom stave. Výrobné postupy pri zhotovovaní jednotlivých dielcov nábytku sú
podmienené existujúcim strojným vybavením. Za základ stolárskej výroby sa z pohľadu technologického vybavenia považujú
stroje na delenie veľkoplošného materiálu a olepovanie hrán. Existujúca formátovacia píla typu SI 320, Taliansko a
olepovačka UNO 1303 HOLZHER nie sú na požadovanej technickej a výkonovej úrovni. Olepovačka hrán navyše nemá
žiadne prídavné agregáty na napr. predfrézovanie a kapovanie. Z hľadiska presnosti rezu, najmä pri dlhších dielcoch, sa v
dôsledku nepresného vedenia obťažne zabezpečujú požadované tolerancie rozmerov. Na opracovanie narezaných dielcov sa
v súčasnosti používajú prevažne jednoúčelové zariadenia. Po opracovaní sa dielec kolíkuje na kolíkovačke, frézujú sa drážky
na chrbty skriniek, príp. drážky na zamykanie. Tieto operácie sa vykonávajú na fréze. V prípade napr. predných častí
zásuviek je potrebné na stojanovej vŕtačke vŕtačke zhotoviť otvory pre úchytky a zámky. Každá operácia vŕtania sa musí
vykonávať samostatne.

Realizáciou zámeru získa žiadateľ výkonné výrobné zariadenia. Pri delení dosiek sa nákupom nárezového centra významným
spôsobom zvýši kapacita a presnosť rezania. Formátovať bude možné viacero dosiek naraz, s nepomerne vyššou reznou
rýchlosťou. Formátovacia píla umožní efektívne vyrábať tvarovo zložité dielce s požadovanou presnosťou rezu, zvýši sa
kvalita olepovania. Zaradením CNC centra sa dosiahne skokové zvýšenie produktivity práce, kvality a presnosti
zhotovovaných dielcov. Vyrieši sa problém s dlhšími dodacími termínmi, získa sa možnosť zrealizovať aj nárazové
objednávky, podstatne sa môže zvýšiť celkový objem vyrábanej produkcie. Realizáciou dôjde k inovácii spolu 4 výrobných
postupov. Prvý a druhý sa týka delenia materiálov a súvisí so zaradením nárezového centra a formátovacej píly, tretí sa týka
olepovania a štvrtý opracovávania dielcov s využitím CNC obrábacieho centra.Žiadateľ v rámci projektu plánuje vytvoriť a
zachovať po dobu udržateľnosti projektu 2 nové pracovné miesta pre pracovníkov v trvalom pracovnom pomere. Prípadné
nenapĺňanie ukazovateľov projektu vplyvom poklesu predaja je žiadateľ pripravený riešiť spoluprácou s novou distribučnou
sieťou.

Realizácia projektu výberu, kúpy a inštalácie inovatívnych výrobných zariadení je naplánovaná v časovom horizonte 10
mesiacov. Vzhľadom na skutočnosti súvisiace s hodnotením žiadostí o NFP sa plánuje začiatok realizácie projektu na
1.3.2014. Doba realizácie vychádza z potrebného času na vykonanie verejného obstarávania a neznámeho termínu dodávky
vybraných technologických zariadení. S prihliadnutím na komplementárnu skladbu výrobných strojov sa plánuje súbežné
obstarávanie všetkých zariadení. V konkrétnom prípade sa týka výberu a inštalácie nárezového centra, formátovacej píly,
olepovačky hrán, CNC obrábacieho centra. Za organizačné zabezpečenie projektu zodpovedá samotný majiteľ firmy Alojz
Kuchar. Vzhľadom na v minulosti zrealizované obdobné aktivity - výber, nákup a uvedenie do prevádzky olepovačky hrán,
rozšírenie výrobných priestorov a vybudovanie predajnej siete s vlastnou predajňou, je reálny predpoklad, že sa projekt
podarí zrealizovať v plnom rozsahu v súlade s časovým harmonogramom. Žiadateľ je rozhodnutý spolupracovať so
špecializovanou externou poradenskou spoločnosťou hlavne pri zabezpečení priebehu verejného obstarávania, pri
monitorovaní projektu a publicite.

Hlavné dôvod realizácie projektu v navrhovanom rozsahu a časovom pláne vychádzajú z nasledovných skutočností: - firma
žiadateľa vlastní fyzicky a morálne zastaralé stroje, týka sa to hlavne delenia materiálu a opracovávania dielcov - vo výrobe
sa používa pomerne veľké množstvo jednoúčelových strojov s vysokou energetickou náročnosťou -žiadateľ vzhľadom rast
priamej konkurencie prijal strategické rozhodnutie inestovať do nákupu inovatívnych technológií, pretože by nemohol v dlhšom
časovom horizonte zabezpečiť vlastnú konkurencieschopnosť s negatívnym dopadom na trvalo udržateľný rozvoj. Bez
poskytnutia finančnej pomoci vo forme NFP vo výške 70% investície by sa realizácia zámeru kúpy nových technológií
neúmerne predĺžila, pretože zariadenia by sa obstarávali postupne, alebo vôbec nie v takom rozsahu, ako sa navrhuje v
projekte.Účinky pomoci sa takto prejavia vo veľmi krátkom čase, sú vyjadrené merateľnými ukazovateľmi výsledku a dopadu.
Žiadateľ si po realizácii projektu významne posilní svoju konkurencieschopnosť v širšom regióne. Dôjde zároveň k stimulácii
rozvoja drobných stolárskych firiem, pretože budú mať možnosť využiť kapacity formátovania dielcov pre vlastnú výrobu.

Dlhodobá udržateľnosť ukazovateľov výsledkov projektu vyplýva z ich povahy a vzájomnej logickej previazanosti. Ukazovateľ
„počet inovovaných výrobných postupov“ je priamo spojený s obstaranými technologickými zariadeniami (inovatívne
zariadenia s potenciálom vyššej kvality opracovania dielcov a vyššej variability ponuky nábytku a stolárskych výrobkov).
Tento ukazovateľ je tiež je prepojený s ukazovateľom „počet novovytvorených pracovných miest“, pretože 2 nové pracovné
miesta sú spojené so strojovou obsluhou inovatívnych technológií pri formátovaní dielcov a následnom obrábaní na
obrábacom centre, ako aj s efektívnejším zákazníckym servisom firmy. Obstarané nové zariadenia budú trvalé zaradené v
majetku žiadateľa, čo naznačuje dlhodobý a trvalý charakter dosiahnutých výsledkov projektu . Vzájomný vzťah ukazovateľov
výsledku a dopadu z hľadiska ich dlhodobej udržateľnosti bude kvantifikovaný zvýšením zamestnanosti o 2 miesta, zvýšením
pridanej hodnoty a prírastkami tržieb.
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SUPRATEK s.r.o. bola založená v roku 2008 ako nástupca živnostenského podniku. Pôsobí v meste Trnava s mierou
nezamestnanosti 8 %. V regióne je silná tradícia a najmä súčasnosť priemyselnej výroby. V priebehu svojho pôsobenia si
firma získala relatívne silné postavenie na regionálnom trhu. Medzi hlavné produkty firmy patria komponenty pre rôzne oblasti
priemyslu (textilný , potravinársky, strojársky a pod.). Aktuálna nasýtenosť trhu núti firmy k poklesu predajných cien a tým k
poklesu úrovne pridanej hodnoty. Zároveň sa tvorí nevyhnutnosť inovácie za účelom udržania konkurencieschopnosti.
Požiadavka odberateľov firmy je najmä na presnosť a flexibilitu výroby, v ktorej má aktuálny stav technologického vybavenia
firmy, isté medzery. Firma nedokáže obrábať tvarovo náročnejšie obrobky s vysokou mierou presnosti. Realizáciou projektu
sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy (najmä absenciu 5osého CNC obrábania a nedostatok vlastných
zdrojov) a to využitím svojich silných stránok (najmä skúsenosťami a kvalitným tímom). Projektom firma využije príležitosť zo
SWOT (možnosť čerpať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb (najmä neuspokojenie náročnejších potrieb zákazníkov).

Obstaraním technologického celku na 5osé CNC vertikálne obrábanie, dokáže firma rozšíriť portfólio svojej produkcie o
obrobky s vyššími nárokmi na presnosť a najmä tvarovo náročné obrobky. Výsledkom realizácie projektu bude rast
ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu pracovníkov. Projektom sa vytvoria 2 nové
pracovné pozície (z toho 1 pre mladých nezamestnaných) ešte pred ukončením realizácie projektu a ďalšie 2 v horizonte 3
rokov od ukončenia realizácie projektu, radikálne sa inovuje 1 výrobný postup - obrábanie. Uvedené merateľné ukazovatele
výsledku budú dosiahnuté samou podstatou projektu. Merateľné ukazovatele projektu boli plánované vrcholovým
manažmentom v spolupráci s ekonómkou firmy a využitím dlhoročných skúseností firmy a jej majiteľov - bratov v obore, ktoré
dávajú záruku reálnosti. Rast a úspech firmy SUPRATEK s.r.o. bude pozitívne motivovať iné priemyselné firmy k rozvoju
svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká realizácie projektu sú podrobne identifikované,
spolu s návrhmi ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Jediná hlavná aktivita projektu „obstaranie 5osého CNC centra“, bude implementovaná prostredníctvom interných a externých
členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu projektu.
Previazanosť aktivity s cieľmi je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za inštaláciu technológie a rozbeh výroby bude
zodpovedný konateľ a technik Michal Sučák. Zapájanie technológie do stávajúcej výroby , si nevyžiada v podstate žiadne
prestoje a jej spustenie bude bez efektu na stávajúcu výrobu. Obsluha technológie bude dodávateľom zaškolená pri dodaní
stroja. Realizácia projektu bude tiež rešpektovať normu SMK, konkrétne ISO 9001:2008, ktorú si firma osvojila v roku 2010.
Dodávateľ technológie bude identifikovaný procesom verejného obstarávania, ktorý bude realizovať externá spôsobilá osoba.
Stroj bude dodaný v priebehu roku 2014. Nevyhnutnosť obstaranie konkrétnej výrobnej technológie je voľbou z viacerých
variantných riešení. Preferované boli skúsenosti s aktuálnym predmetom činnosti a požiadavky aktuálnych významných
zákazníkov.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z viacerých variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s
dôrazom na technologické potreby firmy. Absencia 5osej CNC technológie vertikálneho obrábania je hlavným dôvodom
realizácie projektu. Aktuálne požiadavky stávajúcich i potenciálnych zákazníkov smerujú k požiadavke obrábania tvarovo
náročných výrobkov, s vysokou presnosťou, ktoré nie je možné obrobiť na stávajúcich zariadeniach vôbec, alebo len
neefektívnym spôsobom. Rastúci tlak na znižovanie cien je sprevádzaný tlakom na kvalitu produkcie a sortiment. Okamžitým
účinkom pomoci je najmä tvorba 2 pracovných pozícií, čo prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. Realizácia
projektu je nevyhnutná aj z dôvodu realizácie vízie firmy – neustála technologická inovácia výrobného procesu . Bez NFP nie
je firma schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného projektu. Firma je
jednoznačne schopná implementácie projektu v danom rozsahu a to vzhľadom k obratu firmy, počtu pracovníkov,
skúsenostiam s implementáciou významných výrobných celkov do výroby, ako aj dlhoročným skúsenostiam v obore
kovoobrábania (viď opis).

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú dlhoročné skúsenosti firmy v obore a najmä
skúsenosti konateľov firmy, bratov Sučákovcov, ako aj stabilné hospodárske výsledky a vývoj počtu pracovníkov. Firma
realizáciou projekt nevstupuje na „neprebádanú pôdu“, naopak rozširuje portfólio stávajúcich produktov, preto nehrozí riziko
neodhadnutia trhového správania sa. Predmet projektu eliminuje hrozby vo SWOT – najmä stratu zákazníkov a to vplyvom
upevnenia si postavenia na trhu a rastom konkurencieschopnosti. Po ukončení realizácie projektu, si tento nevyžaduje ďalšie
investície, okamžite začína tvoriť tržby a pridanú hodnotu a je tým schopný dlhodobého samofinancovania. Finančná analýza
prezentuje cca 5 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k splateniu investície príde
skôr ako budú stroje účtovne odpísané (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Ich životnosť je pritom aj 3x dlhšia ako doba
odpisovania. Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, nie je možné predkladať problémy pri
zavádzaní technológie do praxe či prijímaní nových pracovníkov.
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Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú dlhoročné skúsenosti firmy v obore a najmä
skúsenosti konateľov firmy, bratov Sučákovcov, ako aj stabilné hospodárske výsledky a vývoj počtu pracovníkov. Firma
realizáciou projekt nevstupuje na „neprebádanú pôdu“, naopak rozširuje portfólio stávajúcich produktov, preto nehrozí riziko
neodhadnutia trhového správania sa. Predmet projektu eliminuje hrozby vo SWOT – najmä stratu zákazníkov a to vplyvom
upevnenia si postavenia na trhu a rastom konkurencieschopnosti. Po ukončení realizácie projektu, si tento nevyžaduje ďalšie
investície, okamžite začína tvoriť tržby a pridanú hodnotu a je tým schopný dlhodobého samofinancovania. Finančná analýza
prezentuje cca 5 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k splateniu investície príde
skôr ako budú stroje účtovne odpísané (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Ich životnosť je pritom aj 3x dlhšia ako doba
odpisovania. Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, nie je možné predkladať problémy pri
zavádzaní technológie do praxe či prijímaní nových pracovníkov.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánovaná kvalifikovaným odhadom konateľov firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné považovať za reálne. 2 nové
pracovné miesta pre mladých nezamestnaných, budú vytvorené ešte počas realizácie projektu a budú merateľné inštitútom
výsledkového ukazovateľa. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja
firmy. Indikátor „počet inovovaných výr. postupov.“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou technológie. Po
ukončení realizácie projektu bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast
kvality, kvantity a najme flexibility výroby. Projektom sa podarí eliminovať subdodávky v oblasti lepenia, lisovania a plošného
spájania materiálu. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. POP. Realizáciou
projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do inovatívnych technológii.
Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie miery nezamestnanosti.

Technologická nadväznosť montáže jednotlivých zariadení nie je podmienená ich funkčným zaradením v rámci výrobnej linky.
Dodávky budú realizované najmä v priebehu prvého polroku 2014 a jednotlivé zariadenia budú podľa aktuálne vyrábaného
sortimentu, postupne zapájané do výrobných činností. V prípade nepredvídaných časových kolízií dodávok má spoločnosť
pripravené riešenie formou „by pasu“, čim bude eliminovaný dopad na objem výroby aktuálneho sortimentu. Aktivity projektu,
ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať
tím, zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne neefektívnom a neflexibilnom strojovom parku. Pre zabezpečenie
administratívnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a
dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať
administratívny personál. Špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 POP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá k dispozícií zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na radikálnu obnovu strojového parku s cieľom rastu konkurencieschopnosti (elimináciou
subdodávok, poklesom výrobných nákladov, flexibilitou výroby a výrobou nových produktov). Realizácia projektu by bez NFP
prichádzala do úvahy v roku 2018 až 2020 a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej
dlhodobá stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne
tvorba 4 nových pracovných miest (pre mladých nezamestnaných i znevýhodnených) a to ešte počas realizácie projektu a ich
následné dlhodobé udržanie. Týmto účinkom sa podarí prispieť k poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných mladých osôb, v
regióne Topoľčany. Okrem toho, realizáciou projektu sa zabezpečí stabilizácia pracovných pozícií firmy. Firma má mnoho
cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže do obnovy technológií firma
investovala v minulosti viac ako 700 000 EUR formou vlastných a bankových zdrojov (podrobne viď v časti 5 POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená 10 ročnou skúsenosťou firmy drevovýrobou, stabilitou
značky a najmä samotnou realizáciou predkladaného projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnej
technológie a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení
schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho výsledku a
projekt je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu zamestnancov,
naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy strojov a najmä z očakávaného rastu objemu
výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt prispeje k eliminácií najmä
hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na nových zariadeniach a to
zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva takmer okamžitá návratnosť investície, nakoľko sa projekt
týka celého výrobného procesu firmy. Firma má predpoklady k trvalej udržateľnosti výsledkov projektu (viď časť 6 opisu).
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Spoločnosť ADAKAR, s.r.o. pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu a zaoberá sa výrobou kovových dielov, súčiastok,
nástrojov a ostatných strojárskych výrobkov. Firme sa podarilo udržať sa na trhu v konkurencii ostatných výrobcov a
postupne zaznamenáva nárast objednávok. Víziou spoločnosti je neustále zlepšovať procesy kvality pri výrobe strojárenských
výrobkov a uspokojovať zákazníkov lokálne aj regionálne v rámci geograficky vymedzeného trhového priestoru. Spoločnosť
pôsobí na miestnom až regionálnom trhu v okresoch Žiar nad Hronom, Partizánske, Zvolen. Hlavné produkty spoločnosti sú:
a) výroba kovových súčiastok, b) výroba kovových dielcov, c) výroba náhradných dielov, d) služby kovoobrábania.
Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Od svojho vzniku získala spoločnosť na
relevantnom regionálnom trhu významné postavenie. Výrobná prevádzka spoločnosti sa nachádza v areáli Závodov SNP v
meste Žiar nad Hronom, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. V projekte sa využije kvalifikovaná pracovná sila
existujúca v regióne, ktorá v súčinnosti s inovatívnou výrobnou technológiou zabezpečí vysokú produktivitu práce.

Po ukončení projektu bude podnik schopný plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a variabilitu výrobkov
rastú. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré podnik v súčasnosti registruje. S novými
technológiami sa dosiahne rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a zníženie energetickej
náročnosti výroby na jednotku tržieb. Projekt vytvorí 2 nové pracovné miesta na technické pozície a obsluhu zariadení.
Portfólio zákazníkov podniku je diverzifikované a prípadná recesia jedného segmentu odberateľov naruší ekonomické
výsledky podniku. Je nepravdepodobné, že v reálnom čase nastane pokles všetkých odberateľských odvetví súčasne. Pri
možnom vzniku hospodárskej recesie jedného odvetvia sa podnik dokáže v krátkom čase sústrediť na iné. Projekt bude mať
priamy a dlhodobý dopad na firmy, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre spoločnosť ADAKAR, s.r.o. Pri plánovanom zvýšení
výroby po ukončení projektu bude požiadavka na vyššie objemy nakupovaných vstupov do kovovýroby, ktoré sa premietnu do
vyšších tržieb dodávateľských spoločností. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k zvýšeniu hodnoty regionálneho HDP.

Spoločnosť disponuje personálnymi, technickými a priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu predkladaného projektu.
Za realizáciu projektu bude zodpovedný konateľ Ján Vanka a technický manažér Ján Beňo. Projekt obsahuje jednu hlavnú
projektovú aktivitu "Modernizácia technológií pre kovovýrobu“, predmetom ktorej je dodávka a inštalácia inovatívnej
strojárenskej technológie pre kovoobrábanie a kovovýrobu. Jednotlivé kroky realizácie projektu sú logicky prepojené a ich
realizácia bude v tejto časovej postupnosti: a) Verejné obstarávanie a výber dodávateľa technológie (12/2013) b) Doprava
technológie do výrobných priestorov c) Montáž a inštalácia technológie d) Zaškolenie obsluhy e) Plná prevádzka a výroba
(06/2014) V projekte bude obstarané 5-osové CNC vertikálne obrábacie centrum vrátane príslušenstva. Navrhovaná hlavná
aktivita kompletne napĺňa celkový aj špecifické ciele. Časový harmonogram je navrhnutý na obdobie 12 mesiacov. V rámci
uvedenej doby sa bude realizovať verejné obstarávanie, dodávka stroja a príslušenstva, zaškolenie obsluhy a uvedenie do
prevádzky. Podpornými aktivitami v trvaní 12 mesiacov sú: a) Riadenie projektu, b) Publicita a informovanosť

Na základe variantných riešení v Opise projektu bolo preukázané, že projekt bez získania NFP nedokáže vygenerovať
plánované efekty. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela zvoliť postupnú realizáciu projektu z
dôvodu vysokej finančnej náročnosti a rozložiť ju na obdobie viacerých rokov, čo by znamenalo zmenu dosahovaných
indikátorov a v značnej miere by eliminovalo pozitívny synergický efekt predkladaného zámeru. Projekt svojou realizáciou: podporí tvorbu a udržanie pracovných miest, - eliminuje negatívne dopady na životné prostredie, - zvýši celkovú
konkurencieschopnosť podniku, - prispeje k zvyšovaniu ekonomiky regiónu. Technológia bola vybraná tak, aby sa dokázala
zvýšiť konkurenčná schopnosť podniku v dlhodobom horizonte. Výrobný postup aj produkcia výrobkov týkajúca sa
predkladaného projektu sú vysoko inovatívne. V dôsledku toho, že sa zvýšia tržby zo strojárskej výroby, priamo úmerne sa
daný nárast premietne do nárastu pridanej hodnoty, pretože technológia prispieva k znižovaniu výrobnej spotreby. Projekt je
po finančnej stránke stabilný a udržateľný. Žiadateľ vykazuje extrémne dobrú finančnú kondíciu a má dostatok disponibilných
zdrojov.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržatelný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cielmi Stratégie udržatelného
rozvoja EÚ v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb a tým aj HDP. Na základe
finančnej analýzy je projekt prijateľný a udržateľný vo všetkých indikátoroch a spoločnosť je životaschopná v dlhodobom
meradle aj po skončení projektu. Projekt má priaznivú dobu návratnosti a mieru výnosnosti, efektívnosť vynaložených
prostriedkov je preukázateľná, čo v konečnom dôsledku prispieva k dlhodobej stratégii a zvyšovaniu konkurencieschopnosti
spoločnosti. Z hľadiska ekonomiky existuje záruka trvalej udržateľnosti projektu v ďalšom období a tiež aj záruka financovania
z vlastných zdrojov (zisk, odpisy) po ukončení realizácie tohoto projektu. Rizikovou položkou je pripravovaná legislatívna
zmena existujúceho zákona o odpadoch a nárast cien vstupov do výroby. Obe položky nie je možné ovplyvniť žiadateľom.
Manažment sa dokáže vyporiadať s týmito ohrozeniami avšak len v prípade, že bude disponovať progresívnymi výrobnými
zariadeniami, prostredníctvom ktorých udrží výrobné náklady na prijateľnej úrovni celkových vlastných nákladov.
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Spol. Globstav container s.r.o. je výrobná firma, ktorá vznikla v roku 2011 a zaoberá sa výrobou rôznych typov kontajnerov,
kovových paliet a oceľových konštrukcií. Výroba sa realizuje v prenajatých priestoroch. V súčasnosti má firma k dispozícii
1024 m2 výrobných a 324 m2 skladovacích priestorov. Celkový obrat dosiahol za rok 2012 cez 1,06 mil. EUR. Niektoré z
využívaných zariadení má takisto spoločnosť v prenájme, čo zvyšuje jej výrobné náklady a znižuje konkurencieschopnosť.
Tieto zariadenia sú navyše vyrobené v 80. rokoch min. storočia, z čoho vyplýva, že sú fyzicky aj morálne zastaralé,
energeticky veľmi nákladné. Častá je ich poruchovosť a náklady na opravy vysoké. Prestoje vznikajúce počas opráv
znamenajú ďalšie straty. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné, spoločnosť nie je schopná túto
investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prešov ku koncu marca 2013
bola 18,28%, čo je o 3,6 % viac ako je celoslovenský priemer (14,68%). Preto realizácia projektu a vytvorenie 1 prac. miesta
počas realiz. projektu a 1 po realiz. projektu predstavuje podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

Obstaraním nových technológií spoločnosť optimalizuje výr. náklady, zvýši sa kvalita produktov, zabezpečí sa rast
konkurencieschopnosti. Zároveň sa podstatne zlepší kvalita prac. prostredia. Stúpne produktivita práce a predpokladá sa
nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 1,17 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 1 prac. miesta počas realiz. projektu a 1 po
realiz. projektu. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou
konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP.
Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia
ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory
spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva pomerne
vysokú mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne
v predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať zastaralé
technológie

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenie a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraného zariadenia do prevádzky. Stavebné úpravy nie sú
potrebné. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k
vytvoreniu 1 nového pracovného miesta. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Dôvodom realizácie projektu je potreba znižovania výrobných nákladov za súčasného zvyšovania kvality výroby, teda potreba
zvyšovania konkurencieschopnosti. Nové inovatívne zariadenia budú energeticky nenáročné, čím sa dosiahne zníženie
spotreby el. energie o cca 30% oproti doteraz používaným zariadeniam. Odstránia sa vysoké náklady na prevádzku a údržbu.
Zároveň spoločnosť nebude musieť platiť za prenájom týchto zariadení ako je to v súčasnosti. Vysoká presnosť strihania a
tvárnenia zvýši kvalitu výroby a zníži tvorbu nepodarkov a množstva kovového odpadu. To sa prejaví v raste tržieb a
pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru,
ktorá je zárukou efektívneho fungovania a úspešnej realizácie projektu. V minulosti bolo realizovaných viacero investičných
aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Plánovaná investícia je však finančne natoľko
náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný
príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala
počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších
prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné
nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávaná technológia bude zároveň musieť
byť poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že
Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 32,36 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde za 5 rokov (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Spoločnosť HALDY – PLUS, spol. s r.o. vznikla v roku 2001 prevzatím časti výroby z HALDY družstva, ktoré v tejto oblasti
pôsobilo od roku 1992. Nosným produktom spoločnosti je výroba obalových materiálov z vlnitej lepenky v rôznych
modifikáciách od najjednoduchších typov až po špeciálne konštrukcie. V roku 2012 dosiahla spoločnosť celkový obrat cez
4,85 mil. EUR. V súvislosti s potrebou zvyšovania konkurencieschopnosti je nevyhnutné kontinuálne investovať do nových
technológií schopných plniť vysoké nároky zákazníkov na kvalitu obalov ako aj čoraz komplikovanejšie požiadavky z hľadiska
tvarového, farebného a veľkostného prevedenia za súčasného plnenia čo najkratších dodacích lehôt. Spoločnosť nie je
schopná prefinancovať plánovanú investíciu do nových technológií výlučne z vlastných zdrojov, preto sa rozhodla požiadať
prostredníctvom projektu o nenávratný finančný príspevok. Čo sa týka situácie v mieste realizácie projektu, okres Humenné sa
vzhľadom na evidovanú mieru nezamestnanosti 19,09 % umiestňuje na 24. mieste od konca spomedzi všetkých 79 okresov v
SR, preto vytvorenie 2 nových prac. miest počas a 1 po realiz. projektu predstavuje pozitívny prínos k riešeniu tohto problému.

Rozšírením výroby o nové technológie si spol. upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita a portfólio produktov,
zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a
predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 5,2 mil. EUR. Dôjde k inovovaniu 2 výr. postupov a vytvoreniu 2
nových prac. miest počas a 1 po realiz. projektu. Po realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na
požiadavky trhu a bude svojou konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované
parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Lepšie hosp.
výsledky umožnia ďalšie investície a tvorbu nových prac. miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky
na výr. priestory a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva
pomerne vysokú mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré
sú aktívne v predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať
zastaralé technológ

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenie a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraného zariadenia do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných miest počas
a 1 do troch rokov po realizácii projektu. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu ale aj množstvo vyrábaných
výrobkov. V danom odvetví existuje silná konkurencia, ktorá núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a
prehodnocovať výrobné procesy. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti,
modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste
tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu
štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania a úspešnej realizácie projektu. V minulosti bolo realizovaných viacero
investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Plánovaná investícia je však finančne
natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný
príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala
počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších
prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné
nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávaná technológia bude zároveň musieť
byť poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že
Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 35,45 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde za 8 rokov (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Projekt bude realizovaný v okrese Zvolen (EMN cca 12,5%), v spoločnosti DEMA, s.r.o.-existujúci výrobca/ dodávateľšpecialista na rezanie detailov vodným lúčom pre rôzne odvetvia priemyslu. Ide o progresívnu vysokopresnú metódu delenia
rôznorodých materiálov. Disponujeme starším cca 8 ročným, dnes technicky zastaralým, pracoviskom rezania (iba plošné 2D
a čiastočne plošné 3D detaily), ktorého prevádzka a údržba je už finančne náročná. Absencia rezacej hlavy s naklápaním
rotačných osí nad 45°, nedostatočná elimináciu úkosu počas rezania, rezanie len v obmedzenom plošnom 3D programe a
pod. negatívne vplýva na perspektívu rastu tržieb a konkurencieschopnosť (v regióne sú 2 podobne technicky vybavené
pracoviská). Dnes dominuje záujem o spracovanie plošných a priestorových 3D detailov, k čomu nemáme ani programové
vybavenie a objednávky zamietame. Zámer je postavený na rozvinutí silných stránok SWOT analýzy - využitie disponibilných
klasických obrábacích strojov. Implementácia vyrieši slabé stránky- nové zariadenie bude mať bezprostredný dopad na
tvorbu zisku, zvyšovanie konkurencieschopnosti, produktivitu práce a rozšírenie technických možností poskytovaných služieb.

Dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je reálne. Spoločnosť disponuje stabilným finančným zázemím,
odbornými pracovníkmi pre realizáciu projektu a vedenie je dostatočne obchodne zdatné na zabezpečenie objednávok pre
plnohodnotný chod zariadenia. Projekt bezprostredne vytvorí 2 pracovné miesta, budú inovované 2 výrobné postupy a
zlepšené finančné ukazovatele firmy. Realizáciou budeme plniť objednávky na rezanie hrúbok do 150mm, rezanie
úkosov,plošné a priestorové 3D rezanie, opracovanie progresívnych materiálov. Prípadné negatívne stavy budeme predvídať
kvalitnou akvizično-marketingovou činnosťou (zmeny cien vstupov, energií, správanie konkurencie, naše ponukové ceny ), čo
bude možné oddelením prípravy výroby od obchodnej činnosti/ administratívy a vyšším stupňom špecializácie nevýrobných
pracovníkov. Urýchlenou realizáciou projektu v plánovanom rozsahu predbehneme nielen regionálnu, ale aj ostatnú
konkurenciu. Prínosom na regionálnej úrovni budú zvýšené daňové odvody vyplývajúce z rastu tržieb, zvýšenie
zamestnanosti (vrátane prínosu pre zamestnanosť skupiny 15-29 ročných evidovaných na úrade práce) resp. možnosť
zvýšenia zamestnanosti u regionálnych dodávateľov.

Začiatok realizácie je daný výrobou vzoriek a prototypov najmä pre strojársky priemysel podľa požiadaviek zákazníkov a bude
v 08/2013=po podaní ŽoNFP, časový plán je 8 mes. Vybratá ponuka splnila technické požiadavky: o.i. naklápanie osí o viac
ako +/- 45° , odstránenie dobrusovania detailov pri požadovanom uhle viac ako 45°, čím je zamedzená prípadná škodovosť
opracovávaného výrobku, je možné opracovať ťažko spracovateľné materiály v plnom 3D rezaní a tiež rezať otvory pre
skrutky so zapustenou hlavou. Odstránia sa nedostatky vyplývajúce z nevhodného SW- vybraté zariadenie má SW pracujúci
na princípe zohľadňujúcom špecifiká technológie rezania vodným lúčom. Inštalácia nemá dopad na životné prostredie,
nevznikajú triesky, prach ani chemické znečistenie vzduchu. Naplníme špecifické ciele projektu: finančná stabilizácia firmy a
jej inovačný potenciál, nové výrobné postupy, rast tržieb. Zriadenie oddelenia prípravy výroby zvýši akvizično-obchodný
potenciál s očakávaným rýchlym dopadom na objem zákaziek. Projekt budú realizovať interní skúsení zamestnanci, finančné
riadenie má na starosti externý účtovník. Zariadenie bude umiestnené v dlhodobo prenajatých výrobných priestoroch.

Nevyhnutnosť pomoci je vyvolaná jednak technickou zastaralosťou existujúceho zariadenia, hlavne nemožnosťou
opracovania dnes masovo využívaných moderných materiálov v 3D priestorovom rezaní a rovnako potrebou zníženia
priamych výrobných nákladov/ úspor nástrojov a výrobnej kapacity/ úspor polotovarov a energie/ úspor práce spojenej s
následným opracovaním a potrebou rezať na jednom pracovisku jedným nástrojom rôzne materiály. Návratnosť s NFP sa
skráti o 2 roky. Projekt nie je možné realizovať čiastočne/ v obmedzenom meradle. Projektom riešime slabé stránky PHSR
BBSK (nedostatok financií resp. zastaralé technické vybavenie u MSP, odliv pracovníkov z regiónu). Sledujeme zámery PHSR
obce Lieskovec, ktorý sľubuje podporu MSP a investorov v obci. Na zvýšenie tržieb nadviaže zvýšenie hodnoty odvodov,
realizácia vytvorí 2 prac miesta, z toho 1 pre 15-29 r. evidovaného nezamestnaného a sekundárne môže nastať efekt zvýšenia
zamestnanosti u našich dodávateľov resp. odberateľov. Členovia prípravného a implementačného tímu majú potrebné
skúsenosti s realizáciou investičných projektov (napr. aj z existujúcej staršej technológie).

Plánujeme vytvorenie dostatočných tržieb na zabezpečenie prevádzky zariadení, financovanie miezd novoprijímaných
zamestnancov. Vedenie je obchodne zdatné na zabezpečenie objednávok pre plnohodnotný chod zariadenia. Prevádzka aj
ostatné súvisiace náklady zariadenia budú riešené z vlastných zdrojov. Zámer rozšírenia portfólia firmy o nové služby nielen
udrží, ale aj získa klientov z ďalších priem odvetví. 40% nárast zamestnancov (2 nové prac miesta z projektu) umožnia tvorbu
odd prípravy výroby, investíciu do nových PC a výrobných SW a doplnenie tohto zariadenia o leštiacu brúsku. Finančná
analýza uvažuje s obstaraním zariadenia v 3. kv. 2013 a predpokladá tvorbu zisku za 4 mesiace 2013. V súvislosti s
prevádzkou pracoviska sú najrizikovejšie ceny vstupov do výroby a zmena podnikateľského prostredia. Riziko prinášajú aj
ceny za energie, ktoré sa zvyšujú a tým ovplyvňujú zisk za poskytnuté služby/výrobky. Eliminácia rizík negatívnych vplyvov
na plánovanú mieru výnosovosti je možná neustálym monitoringom cien vstupov a následnou úpravou nákupov od
dodávateľov, rozširovaním databázy perspektívnych dodávateľov a zvýšením koncentrácie na aktualizácie akvizičných
databáz.
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Okres Ružomberok je prirodzeným geografickým centrom západnej časti Liptovskej kotliny. Miera nezamestnanosti v okrese
dosahuje hodnotu 14,20 %, čo predstavuje 1 698 evidovaných osôb. Z hľadiska priemyslu, v okrese Ružomberok dominuje so
44 % výroba celulózy a papiera a výrobkov z papiera a tvorí približne 71 % pracovných síl. Je reprezentovaná firmou MONDI
Business Paper SCP (celoslovenský monopol vo výrobe celulózy a papiera). Textilná výroba bola tiež jednou z dominantných
odvetví okresu. Ďalšie odvetvie - spracovanie dreva a výroba reziva (lokalizované v Ružomberku, napr. Slovwood, Sagens a
Drevoart, aj vo vidieckych sídlach, napr. Drevovýroba Likavka, Intersors v Ľubochni a i.), ktoré využívajú prírodné bohatstvo
lesov v okrese. Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km východne od Ružomberka. Je situovaná v
smere sever - juh. Obec je obklopená menšími masívmi Páncovej a Čerien, ktoré tvoria podhorie Nízkych Tatier. PD Ludrová
hospodári v rázovitom kraji dolného Liptova v zložitých pôdno-klimatických podmienkach v horskej a podhorskej oblasti na
výmere 1 815 ha p.p. z toho 711 ha ornej. Na trhu pôsobí už od roku 1972, kedy vznikla zlúčením troch obcí - Ludrová,
Liptovská Štiavnica, Štiavnička, spojili sa v jedno JRD. Medzi jej hlavné činnosti patrí rastlinná výroba, živočíšna výroba,
mechanizácia, dolomitický lom, kovovýroba, stavebná výroba, bioplynová stanica. V súčasnej dobe PD Ludrová zamestnáva
104 osôb v trvalom pracovnom pomere.

PD Ludrová získa projektom inovatívnu a vyspelú technológiu na triedenie hornín. Výstupom bude kamenivo vhodné na
rôzne stavebné účely - vytriedené kamenivo od malých frakcií typu piesok, až po najväčšie frakcie určené do podkladových
vrstiev. Vďaka obstaraniu novej technológie na triedenie kameniva sa zvýši konkurencieschopnosť PD pri súčasnom
efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov, ako aj rozšírení sortimentu výrobkov, ktoré budú súčasne certifikovanými
výrobkami v zmysle platných noriem. PD bude mať vytvorené podmienky pre svoj ďalší rozvoj, získa nových odberateľov,
nové trhy a rozšíri sortiment kameniva. Inovatívnosť bude vo zvýšení efektívnosti výroby (technológia dokáže spracovať celú
vyťaženú horninu), v znížení energetickej náročnosti, v zvýšení produktivity práce a v znížení nákladov na 1 vyrobenú tonu
kameniva. Rýchla výmena sitových plôch prispeje k variabilnosti linky a umožní reagovať na požiadavky zákazníkov. Projekt
zavedenia inovatívnej technológie prispeje k podpore podnikateľského prostredia. Taktiež dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty
a tržieb za predaj nových výrobkov. Možné riziká bude PD eliminovať zavedením a udržaním stálej kvality výroby. Využije aj
možnosť transferu rizika, kedy presunie jeho určitú časť na odberateľov, kde sa bude snažiť uzatvárať dlhodobé zmluvy za
vopred dohodnutých podmienok na pravidelné odbery kameniva. Spoločnosť si stanoví rizikové medze, čím bude hranica
poklesu ceny a minimálna efektívnosť predaja.

Realizácia špecifických cieľov je predpo

Realizácia projektu bude obsahovať: - Verejné obstarávanie na tovary podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších
predpisov - Realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi - zakúpenie, dodávka a montáž jednotlivých zariadení. Uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie technickej obsluhy. - Riadenie projektu (implementácia, publicita, monitoring,
externá a interná kontrola) – skúsený externý dodávateľ a žiadateľ. Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými
cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii projektu a súvisiacou aktivitou je
zakúpenie týchto zariadení, ktorému predchádza výber dodávateľa.
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3D AMON SERVER

Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V
A s. r. o.

Inovačné technológie pre výrobu vyvažovacích závaží v
ROTOBALANCE s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Pekáreň Delika, s.r.o.
nkápom inovatívnych technológií

Podpora inovácií v spoločnosti TERA PLASTIK, s.r.o.

Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe spoločnosti Navos MT

Obstaranie high-tech technológií s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti PROFiber Networking s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.
nákupom inovatívnej technológie
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Firma VEKAM s.r.o. vznikla 03.04.2007 transformáciou pôvodnej firmy Jozef Juriš -VEKAM. Od svojho začiatku boli obidve
firmy VEKAM s.r.o. aj Jozef Juriš – VEKAM zamerané na spracovanie prírodného kameňa s využitím v stavebníctve, ale sme
oslovovaní aj rôznymi kuchynskými štúdiami, dizajnérskymi spoločnosťami, architektmi a rôznymi remeselnými dielňami. Po
získaní výučného listu v obore kachliar sa v roku 2008 firma VEKAM s.r.o. stala riadnym členom Cechu kachliarov Slovenska.
Touto skutočnosťou sa ešte viac posilnila pozícia našej firmy na trhu a prilákala nových odberateľov na krbové obloženia,
rímsy a kamenné zostavy. Začiatkom školského roku 2006/2007 podpísala firma VEKAM s.r.o. zmluvu o zabezpečení a
vykonaní produktívnych prác v rámci praktického vyučovania so Stredným odborným učilišťom stavebným. Každoročne od
nás odchádza množstvo absolventov učilišťa, uplatniteľných v praxi vo svojom obore. Trh, kde pôsobí aj táto spološnosť je
charakteristický výraznou prevahou výrobných kapacít nad požiadavkami. Zavedenie nových technológií umožní realizovať
zákazky presne, v dohodnutom časovom rámci, vo vysokej kvalite a s čo najnižšou cenou.

V dôsledku realizácie projektu sa predpokladá nárast pridanej hodnoty na 23 000,- EUR a nárast tržieb vo výške 355 000,EUR v roku 2017. Uvedené ukazovatele budú naplnené zvýšením objemu produkcie žiadateľa, zvýšením predaja,
zefektívnením výrobného procesu, znížením energetickej a materiálovej náročnosti výroby a intenzívnou marketingovou
činnosťou. V dôsledku realizácie projektu bude tiež inovovaný jeden výrobný postup obrábania prírodného a umelého
kameňa. Spoločnosť vytvorí 2 pracovné miesta pre pozície: montážnik a prípravár do termínu ukončenia projektu 06/2014.
Vzhľadom na fakt, že ide o fyzicky náročnú prácu, budú pravdepodobne obidve pracovné miesta obsadené mužmi, vo veku
15 – 29 rokov (vrátane). Nenaplnenie merateľných ukazovateľov by mohlo nastať iba z dôvodu vyššej moci a spoločnosť by
sa následne snažila danú situáciu riešiť prostredníctvom realizácie potrebných krízovových opatrení. Inovatívnu technológiu,
ktorá je predmetom predkladaného projektu, budeme môcť využiť aj v učebnom procese v rámci praktického vyučovania,
ktoré máme dohodnuté so SOU stavebným. Študenti sa budú môcť zoznámiť s najmodernejšími technológiami, ktoré je
možné v kamenárstve využiť.

Realizácia projektu bude prebiehať od 03/2014 do 06/2014. Prevádza bude spustená v 07/2014. Nákupu technológií bude
predchádzať výber dodávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o VO. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom
jednej aktivity, ktorá prispeje k naplneniu špecifických cieľov ako aj merateľných ukazovateľov projektu: Aktivita č.1 Nákup a
inštalácia technológie pre kamenársku výrobu. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu „na dodávku a inštaláciu
technologického zariadenia - CNC obrábacie centrum 4-osé, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a
umelého kameňa“ bola v rámci logického celku 1 určená víťazná ponuka s názvom : CNC OBRÁBACIE CENTRUM
TEOREMA XB 4 – osé, vrátane potrebného príslušenstva. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu
zabezpečovať konateľ Jozef Juriš, Juraj Jurík a Ingrid Gondová. Implementácia projektu bude zabezpečovaná externou
spoločnosťou. Realizácia predkladaného projektu prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na pre opracovanie
prírodného a umelého kameňa prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
VEKAM, s.r.o. a ku vytvoreniu nových pracovných miest.

V prípade, ak by naša firma neuspela v žiadosti o príspevok zo ŠF EÚ, naďalej by sme museli odmietať veľké množstvo
práce, ktoré teraz z časových dôvodov nemôžeme stíhať. Oslovovaní sme nielen z radov členov Cechu kachliarov, príp.
radových občanov, ale aj rôznymi kuchynskými štúdiami, dizajnérskymi spoločnosťami, architektmi a remeselnými dielňami,
pričom kamenárske výrobky od nás sú súčasťou ich dodávok. V prípade zakúpenia 4-osého obrábacieho centra sme schopní
rozšíriť výrobu o rôzne typy portálových kozubov, dodávaných momentálne do veľkoskladov, zväčša zo zahraničia. Taktiež
budeme schopní vyrobiť väčšie množstvo výrobkov a tým uspokojiť neklesajúci počet zákazníkov. So zvyšujúcim množstvom
výrobkov predpokladáme nárast nových zamestnancov. Predkladaný projekt je plne v súlade s nasledovnými strategickými a
plánovacími dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (viac v Prílohe č.1 ŽoNFP). Spoločnosť VEKAM, s.r.o.
zatiaľ nerealizovala projekt financovaný z externých zdrojov, vedenie spoločnosti však má skúsenosti s realizáciou podobných
projektov financovaných z vlastných zdrojov. Predkladaný projekt je teda pokračovaním inovácie technologickej základne
spoločnosti.

Udržateľnosť výsledkov projektu : 1) Administratívna udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom
vysporiadaní finančných vzťahov s poskytovateľom, bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne sledovať
napĺňanie cieľov a výsledkov projektu v podobe napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu, bude riešiť prípadné
ohrozenie naplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov projektu, bude pripravovať následné monitorovacie správy projektu a
bude dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia zmluvy o NFP vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu. Hlavnú
zodpovednosť za administratívnu udržateľnosť projektu nesie konateľ spoločnosti. 2) Technická udržateľnosť - bude
zabezpečená prostredníctvom zaškolenia pracovníkov v oblasti správneho používania technológií, starostlivosťou o
technológie a autorizovaným servisom technológií v súlade s odporúčaniami výrobcu. 3) Finančná udržateľnosť – po
ukončení realizácie projektu a jeho financovania zo ŠF budú vstupy do výroby, ako aj celková prevádzka spoločnosti
zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska (viac v
prílohe č. 5 ŽoNFP).
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3D vizualizácia výsledkov meraní v reálnom čase sa vo veľkej miere uplatňuje v medicíne. Do oblasti monitorovania veľkých
objektov (stavebných alebo prírodných) zatiaľ neprenikla.Tak ako v medicíne je to technológia, ktorá môže zachrániť
život–včasným pochopením toho čo sa deje s objektom, môžeme predísť katastrofám ako zrútenie stavebných objektov,
pretrhnutie priehrad, potrubí či varovať pred závalmi alebo posunmi. Systémy na komplexné monitorovanie geometrie
objektov a fyzikálneho prostredia v ktorom sa nachádzajú, na Slovensku zatiaľ neexistujú, napriek ich obrovskému potenciálu.
Potreba takého systému vychádza z reálnych potrieb trhu, ktoré vnímame už dlhší čas a sú potvrdené aj prieskumom trhu v
špičkových stavebných (Inžinierske Stavby, Strabag, Granvia Construction) a projektantských (Prodex, Reprex, SHP SK)
spoločnostiach pôsobiacich na našom trhu ako aj záujmom zo strany ťažobného priemyslu (Hornonitrianske Bane Prievidza) –
viď Prieskum trhu. GEODETICCA VISION s.r.o. vznikla 15.4.2008 ako samostatná spoločnosť. Je vo fáze rýchleho rozvoja
a rastu čo sa týka technológie, realizovaných projektov aj rozsahu poskytovaných služieb a produktov a rastu počtu
zamestnancov.

Jednou z kľúčových vlastností systému AMON je jeho preventívna funkcia - umožňuje predchádzať katastrofe na
monitorovanom objekte. Vďaka technológii 3D AMON SERVER bude môcť užívateľ pozorovať správanie sa objektu ako v
reálnom čase tak aj na základe historických dát.Tento prístup umožní komplexné pochopenie správania sa objektu a umožní
projektantom a iným špecialistom vykonávať analýzu správania sa objektu v čase pod vplyvom meniaceho sa fyzikálneho
prostredia a optimalizovať návrh budúcich konštrukcií. Technológia má významný vedecký prínos, z ktorého môžu vychádzať
inovácie v konštrukcii stavebných objektov. V realizačnej fáze projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta na správu 3D
AMON SERVER, z toho 1 pracovné miesto bude obsadené mladým nezamestnaným a budú udržané minimálne 3 roky po
finančnom ukončení projektu. Predajom novej služby dôjde ku zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy. Pri nenapĺňaní hodnôt
merateľných ukazovateľov z akéhokoľvek dôvodu, preberá na seba riziko spoločnosť GEODETICCA VISION. Technológia má
široké využitie v rámci regiónu, na národnej aj nadnárodnej úrovni pre aktivity v stavebníctve, v návrhu stavebných
konštrukcií, vedeckom výskume.

Projekt je rozdelený do pracovných etáp, ktoré vedú k naplneniu hlavnej aktivity. Etapa 1 Podrobná špecifikácia riešenia
Vykonanie analýzy požiadaviek na 3D AMON SERVER. Výsledkom bude návrh funkčného prototypu riešenia. Etapa 2
Prototyp Prototyp je prvotný model riešenia určený na overenie základného konceptu, na ktorom bolo riešenie postavené.
Slúži na prvotné testovanie funkčnosti, výkonnosti, spoľahlivosti a presnosti riešenia. S dodaním prototypu (SW) sa dodá aj
hardvér (HW), na ktorom sa otestuje prototyp. Etapa 3 Alfa verzia Testovanie softvéru na strane dodávateľa a funkcionality
systému na strane odberateľa. Uzavretie zoznamu funkčných vlastností riešenia. Etapa 4 Beta verzia Odladenie nedostatkov
softvéru. Ukončenie dizajnu užívateľského rozhrania, vyriešenie otázok bezpečnosti, prístupových práv, zálohy dát. Etapa 5
Finálna verzia Testovanie na Pilotnom projekte, odovzdanie zdrojového kódu, API s dokumentáciou-naplnenie hlavnej
aktivity projektu "Dodanie 3D AMON SERVERA" V tejto etape budú vytvorené 2 pracovné miesta administrátorov.
Organizačne projekt zabezpečí konateľ spoločnosti, okrem neho sa na projekte budú podieľať 2 zamestnanci našej firmy.

Predkladaný projekt bude mať nasledujúce prínosy pre firmu GEODETICCA VISION: - vytvorenie jedinečného produktu,
konkurencieschopného na svetovej úrovni, - zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, - zvýšenie kvality poskytovaných
služieb, - zvýšenie tržieb z predaja a pridanej hodnoty - vytvorenie nových pracovných miest. Bez pomoci NFP by projekt
nebolo možné realizovať kvôli nedostatku finančných zdrojov. Tím podieľajúci sa na projekte 3D AMON SERVER má bohaté
skúsenosti s riadením projektov, a to z verejných prostriedkov alebo realizovaných vo vlastnej réžii (projekty z oblasti 3D
skenovania, leteckej fotogrametrie, informačných systémov). Význam potreby realizácie predkladaného projektu spočíva v
nedostupnosti ponúkanej služby, o ktorú je veľký záujem, čo je dokumentované v Opise projektu. V regióne ani v sektore
uvedená služba zatiaľ neexistuje. Prínos pre spoločnosť spočíva v: - ochrane života, zdravia a majetku občanov,
podnikateľov a štátu, - prevencii voči katastrofám, - podpore inovácií v návrhu stavebných objektov, - podpore výskumu
zákonitostí medzi správaním sa monitorovaného objektu a okolitým fyzikálnym prostredím.

Jedným z výstupov projektu bude získanie inovatívnej a vyspelej technológie (3D AMON SERVER). Následne budú
projektové výstupy implementované do ekonomickej praxe a medzi firemné produkty, predpokladá sa, že firme poslúžia ku
konkurencieschopnosti a zvýšeniu zisku. Finančná úroveň Na posúdenie udržateľnosti projektu bola vypracovaná podrobná
finančná analýza. Finančná analýza pri konkurenčne stanovenej cene predpokladá v r.2018: - zvýšenie pridanej hodnoty o
364 461,50,- EUR, - nárast tržieb 413 000,- EUR, a to v dôsledku realizácie projektu.
Inštitucionálna úroveň Výsledky
projektu povedú ku konkurenčnej výhode, ktorá bude vlastníctvom firmy a k odbornému rastu zamestnancov a zúčastnených
strán. V rámci výsledkov projektu je možný aj rast sektora geodetických služieb a monitorovania objektov, inovácie v návrhu
stavebných konštrukcií a vedecké poznanie zákonitostí správania sa monitorovaných objektov vplyvom času a fyzikálneho
prostredia. Na správu systému 3D AMON SERVER budú vytvorené 2 nové pracovné miesta (udržiavané minimálne ďalšie 3
roky). Na zvládnutie projektových ohroz
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Spoločnosť ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. pôsobiaca v zlievarenskom odvetví vznikla v roku 1992 a v súčasnosti patrí
medzi štyri najväčšie spoločnosti v slovenskom regióne, ktoré v zlievárenstve majú konkurencieschopnosť a aktívnu činnosť
na trhu odliatkov zo sivej liatiny. Postavenie spoločnosti na zahraničnom trhu je dlhodobé, hlavne v Nemecku, Taliansku,
Česku, Švédsku, kde si udržuje konkurencieschopnosť s domácimi firmami nižšími cenami a výbornou kvalitou odliatkov. V
podmienkach neustále sa meniacej situácie na trhu je za účelom zabezpečenia a udržania stability nevyhnutné kontinuálne
investovanie do modernizácie technologického vybavenia. Okrem potreby zvýšenia výkonnosti výrobného procesu a
eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie je hlavným dôvodom potreby investície do technologického vybavenia
spoločnosti zabezpečenie kvalitatívne a cenovo výhodného výrobného postupu. Dôležitým prvkom pre uspokojenie potrieb na
trhu je najmä flexibilita a rýchle prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka, k čomu výraznou mierou prispeje aj realizácia
predkladaného projektového zámeru.

Obstaraním dvoch inovatívnych technológií (priebežného tryskacieho zariadenia a CNC vertikálneho obrábacieho centra)
dokáže spoločnosť zabezpečiť pre svojich domácich a zahraničných odberateľov kvalitatívne lepší produkt s kratšou dobou
realizácie, čo je dôležitým krokom k upevneniu si konkurenčnej výhody v danej výrobnej oblasti. Dokáže tak uspokojiť
požiadavky svojich dlhodobých zákazníkov. Výstupom projektu budú dva inovované výrobné postupy - tryskanie odliatkov a
výroba modelových zariadení. Nové strojové vybavenie prinesie do konca realizácie projektu (t.j. roku 2015) 2 nové pracovné
miesta, ktoré budú obsadené osobami z vekovej kategórie 15-29 rokov (1 muž a 1 žena). Následne do roku 2018 vytvorí
žiadateľ ďalšie 4 pracovné miesta v súvislosti s obstaranými technológiami (obsadené mužmi, z toho 2 zamestnanci vo veku
do 29 rokov). V sledovanom období do konca roku 2018 sa tiež počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty. Súčasťou nového
zariadenia bude aj filtračné zariadenie, ktoré eliminuje prašnosť pri výrobe, čím sa zabezpečí vhodné pracovné prostredie a
eliminuje sa negatívny dopad na životné prostredie.

Predkladaný projekt sa bude realizovať v rámci jednej hlavnej aktivity s názovm: "Kúpa inovatívnych technológií", ktorá bude
trvať od 01.02.2014 do 31.12.2015. Inovatívne technológie pozostávajú z dvoch logických celkov, a to "Priebežné tryskacie
zariadenie" a "CNC vertikálne obrábacie centrum". V rámci projektu sa zrealizoval prieskum trhu s presným špecifickým
zadaním, ktorého výstupom bola cena týchto technologických celkov, ktoré sa v projekte brali do úvahy. Verejné obstarávanie
odborne spôsobilou osobou sa bude realizovať neskôr a po podpise zmluvy o NFP sa začnú obstarávať stroje. Koordináciu,
technickú a administratívnu stránku zabezpečí stredný a vrcholový manažment spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.,
ktorý tiež bude dozerať na požadovaný priebeh realizácie projektu pre naplnenie jeho cieľov. Manažment spoločnosti má
viaceré skúsenosti s investičnými aktivitami súvisiacimi s obnovou strojového parku. Spoločnosť je tiež vlastníkom viacerých
ISO noriem a certifikátov.

Nevyhnutnosť realizácie projektu je preukázaná potrebou do kontinuálnej modernizácie strojového parku za účelom udržania
si konkurencieschopnosti prostredníctvom nízkych cien a vysokej kvality výrobkov. Bez získania NFP by spoločnosť nebola
schopná predmetné technológie obstarať z dôvodu finančnej náročnosti, čo by malo priamy dopad nielen na spoločnosť
(neschopnosť zabezpečiť výkonnejší a kvalitnejší výrobný proces, odstránenie prašnosti), ale aj na širšie okolie (nedošlo by k
vytvoreniu pracovných miest, ani k synergickému efektu vo vzťahu k subdodávateľom). V poslednom období spoločnosť
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. realizovala viacero investičných projektov, napr. žeriavová dráha s 3 t žeriavom pre stredisko
kontroly odliatkov, výbrusové pracovisko, pásová píla, kabína so Spectrografom. Spoločnosť má tiež zavedenú ISO normu a
viaceré certifikáty, ktoré svedčia o kvalite ich produktov a služieb. Projekt nadväzuje na aktivity regiónu v oblasti rozvoja
inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti výroby podporou zavádzania nových technológií do výroby, ako aj v oblasti
vzájomnej kooperácie priemyselných podnikov v regióne.

Projektový zámer je nastavený na dlhodobej koncepcii investícii a udržania výroby a pracovných miest v meste Trnava. V
rámci udržateľnosti výsledkov projektu sa firma môže spoľahnúť na kvalitné distribučné siete a niekoľkoročné referencie, ktoré
sú zárukou zabezpečenia odbytu a tým aj udržateľnosti výroby, pracovných miest, nárastu tržieb a pridanej hodnoty.
Obstarávaná technológia poskytuje také výrobné kapacity, vstupné náklady, úsporu energie a produktivitu práce, ktoré
zabezpečia finančné plnenie plánu, tzn. pokrytie všetkých nákladov a postupné zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. Projekt
prispeje k rozvoju celého regiónu, a to nielen znížením miery nezamestnanosti, ale aj pozitívnym vplyvom na životné
prostredie (inovatívne technológie s nízkou spotrebou energie, nízkou prašnosťou), či prilákaním potenciálnych investorov a
zviditeľnením celej oblasti. Návratnosť investície sa predpokladá už v prvých rokoch od ukončenia realizácie projektu, čo
deklaruje priložená finančná analýza.
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Spoločnosť ROTOBALANCE s.r.o. je čisto slovenský mikro podnik aktívny v oblasti výroby vyvažovacích závaží kolies pre
osobné automobily, nákladné autá, autobusy a priemysel od r. 2005, disponujúc viac ako 20-ročným technologickým know how a expertízou zakladateľov. Pri výrobe využíva recyklované suroviny, čím zvyšuje TUR priemyselnej výroby v kraji
minimalizáciou jej negatívneho vplyvu na ŽP. Je jediným výrobcom vyvažovacích závaží na domácom trhu. V celej EÚ má
motorizácia stúpajúcu tendenciu, počet automobilov stúpa a s ním i spotreba vyvažovacích závaží - významného prvku
bezpečnosti a starostlivosti o pneumatiky. Rast dopytu po domácich závažiach vysokej kvality a nižšej ceny než má
zahraničná konkurencia je podnetom k automatizácii výroby žiadateľa, ktorej časť stále prebieha manuálne, rozšíreniu o
vybavenie racionalizujúce a zefektívňujúce výrobný proces, zvyšujúce výrobnú kapacitu pre možnosť exportu pri vyššej
kvalite finálnych výrobkov. Mesto Banská Štiavnica patrí medzi problémové okresy s vysokou mierou nezamestnanosti (zo 79
okresov je na 21. mieste v nezamestnanosti) a nevyhovujúcou tech. infraštruktúrou, pričom predkladaný projekt prispieva k ich
odstraňovaniu.

Po zavedení nových strojov do výroby je predpoklad zvýšenia produkcie o 28% na 5,6 mil. kusov závaží ročne v závislosti od
objemu prijatých objednávok. Tým vznikne objem produkcie pre uspokojenie domáceho odbytu, ale zároveň i pre zahraničné
trhy. Extenzívne zvyšovanie produkcie je možné postupným zavádzaním dvojzmennej prevádzky. Realizácia projektu umožní
zvýšenie produktivity práce a efektívnosť výroby: zatiaľ čo 1 pracovník obslúži 2 poloautomaty, na obsluhu 4 automatov
postačí 1 pracovník. Ďalej sa zníži energetická náročnosť výroby a zoperatívni sa logistika. Realizácia projektu zvýši
konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu, zvýšia sa tržby, pridaná hodnota. Zavedením automatizovanej technológie
spoločnosť dosiahne zníženie nepodarkov vo výrobe spôsobených zlyhaním ľudského faktora, čo následne prinesie zvýšenie
kvality doterajších výrobkov, skrátenie time-to-market. Finančné riziko je eliminované detailným rozpočtom a finančnou
analýzou. Technológie budú poistené, straty spôsobené vplyvom vyššej moci refundované poisťovňou. Nová moderná
technológia výrazne zvýši kvalitu výrobného procesu, a tým celkovo pridanú hodnotu výroby. Vytvoria sa 2 pracovné miesta
pre predajcov.

Realizácia projektu je nastavená na 8 mesiacov (október 2013 až máj 2014). Pozostáva z 3 hlavných aktivít: Aktivita 1 Stroj
na tlakové odlievanie zinkových závaží, Aktivita 2 Formy a Aktivita 3 Poloautomatická balička závaží, a 2 podporných aktivít.
Samotná realizácia bude zabezpečená formou dodávky technologického zariadenia od dodávateľa/ov, ktorý/í bude/ú
vybraný/í ako víťaz VO. Na dodávku, inštaláciu technológie a jej spustenie bude dohliadať realizačný tím zložený z
odborníkov spoločnosti a zakladateľa firmy. Časové rozpätie projektu bolo nastavené po zvážení dodacích lehôt príslušných
technológií, vytvorenia a obsadenia novovytvorených pracovných miest vrátane času potrebného na priebeh konkurzov, a
času potrebného na zaradenie zariadení do majetku a finančné vyrovnanie s dodávateľmi a RO. Počas realizácie projektu
budú zároveň dodržiavané princípy publicity.Zaškolenie zamestnancov pre prácu, obsluhu a údržbu inovatívnej technológie
bude zabezpečené zo strany dodávateľa. Pri obstarávaní nových technológií (2 lisy, 2 sady foriem, 1 poloautomat. balička)
rozhodne: cena, výkon, energetická spotreba, miera automatizácie, dopady na ŽP a servis zo strany dodávateľa.

Rastúci odbyt, zazmluvňovanie nových pneuservisov - kľúčových odberateľov, a tiež záujem automobiliek operujúcich na
domácom trhu si vyžaduje neustále sledovanie a zavádzanie moderných technologických postupov a inovovanie vybavenia s
prihliadnutím na znižovanie negatívneho pôsobenia priemyselnej výroby na ŽP. Rast dopytu po domácich závažiach rovnakej
kvality no nižšej ceny než má zahraničná konkurencia tlačí spoločnosť rozšíriť technologický park o ďalšie vybavenie
umožňujúce znásobiť súčasnú výrobnú kapacitu pri vyššej kvalite finálnych výrobkov. Vo všeobecnosti platí, že mikro podnik,
akým je i žiadateľ, bez zahraničnej matky, nie je zaujímavým partnerom pre banky a má problém pri získavaní úverov na ďalší
rast. Preto žiadateľ doteraz realizoval všetky inovácie z vlastných prostriedkov a svojpomocne, čo však nestačí pre
vyrovnávanie sa zahraničnej konkurencii. Poskytnutie NFP predstavuje pre žiadateľa významný stimul, ktorý umožní nové
poňatie výroby, a pritom nebude spoločnosť finančne ťažiť splácaním vysokých úrokov. Projektový tím je zložený z
odborníkov z hutníctva, ekonomiky a elektrotechniky. Projekt napĺňa ciele Národného programu reforiem Slovenskej republiky.

Rozvoj, ktorý podnik realizáciou projektu naštartuje, je trvalo udržateľný vďaka stúpajúcim trendom intenzifikácie produkcie v
automobilovom priemysle, ako i vďaka schopnosti spoločnosti pracovať s recyklovaným materiálom. Projekt tak prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu a k zvýšeniu atraktivity pre odberateľov, čo zabezpečí inštitucionálnu,
ekonomickú a personálnu udržateľnosť spoločnosti. Dôsledok projektu v podobe zvýšenia ekonomickej činnosti spoločnosti
bude mať synergický pozitívne efekt na rôzne aspekty života obyvateľov cieľového regiónu, v podobe stimulácie ďalších
podnikateľských aktivít odberateľov a dodávateľov, vytvorením pracovných miest a pod. Inovácia technológie na výrobu
vyvažovacích závaží je jedinou cestou k udržaniu a rozšíreniu vývozných aktivít. Realizácia projektu by umožnila nie len
udržať existujúcich odberateľov v zahraničí (Česko, Maďarsko a Rakúsko), ktorí s platnosťou predpisu EÚ o používaní
toxických materiálov na výrobu, opravy a údržbu automobilov prestávajú mať záujem o olovené závažia, ale umožní
pokračovať v jednaniach s novými partnermi v Poľsku a ďalších európskych krajinách.
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Spoločnosť Pekáreň Delika, s.r.o. začala svoju pekárenskú výrobu zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra
dňa 10.05.2007. Výrobné priestory sú situované v obci Rišňovce č. 639. K súčasnému dátumu má spoločnosť 17
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Výrobný program spoločnosti pozostáva z výroby chleba pšenično-ražného,
viaczrnného, ľanového a richtárskeho pšeničného, bielych rožkov, celozrnných rožkov, grahamových a fit rohlíkov,
sézamových žemlí, celozrnných žemlí, uzlov, pleteniek, bosniakov a bagiet. Sladký program výroby tvoria vianočky, lúpačky,
makovky, tlačené koláče, moravské koláče, hrebene, šatôčky, hniezda, štrúdle, záviny, parené buchty, dukátové buchtičky,
twistery. Do sortimentu patria aj knedle a krutóny. Komfort predaja zabezpečuje vo vlastnej predajni pri pekárni v Rišňovciach
a v predajni v intraviláne mesta Nitra. V priebehu svojej pôsobnosti sa spoločnosť Pekáreň Delika, s.r.o. zaradila k stabilným
podnikom s vybudovanou odberateľsko-dodávateľskou základňou a vybudovanou vlastnou receptúrou, ktorá je značkou
kvality produktov a zároveň zárukou kvalitného zásobovania regionálneho trhu.

Očakávaný stav po ukončení realizácie projektu spočíva vo vybudovaní moderného centra výroby chleba, pečiva a ostatných
pekárskych výrobkov, kde súčasná časť zariadení bude modernizovaná posilnením automatizácie výroby zakúpením nových
výkonných technologických celkov v podobe špirálového hnetača, deličky cesta, rozvaľovačky cesta, fritézy na smaženie
šišiek, plniaceho a dávkovacieho poloautomatu a rotačnej plynovej pece. Skvalitnenie výroby bude mať priamy dopad na
ukazovatele efektivity a to na nárast tržieb a pridanej hodnoty, rozšírenie portfólia odberateľov, zvýšenie výrobnej kapacity,
úsporu energií a vytváranie pracovných miest. Inovatívnosť projektu bude predovšetkým vo výslednom výkone a efektivite
výroby pekárskych výrobkov, kde sa doterajšia podstatná časť manuálnej práce nahradí automatickou linkou, čo prinesie
zvýšenie kvality výrobkov a zvýšenie objemu produkcie. Zvýšená kvalita produkcie prinesie priamo spokojnosť zákazníkov.
Ako priamy výsledok projektu bude vytvorené 1 pracovné miesto pre kvalifikovanú pracovnú silu na obsluhu novozavedenej
technológie. Toto miesto bude určené pre pracovníka s vyššou kvalifikáciou, čo dáva predpoklad na zamestnanie mladého
vyučeného človeka z regiónu. Z pohľadu dopadu projektu (rozšírenie odbytu, zvýšenie kapacity výroby) je možné uvažovať v
dlhodobom časovom horizonte s vytvorením ďalších 2 pracovných miest v oblasti odbytu a marketingu, prípadne dopravy.
Na modernizovaných a rekonštruovaných technologických zariadeniach bude spoločnosť Pekáreň Delika s.r.o. produkovať
jednak tie isté výrobky ako doteraz len s vyššou mierou automatizácie, so zníženým podielom ľudskej práce, zvýšenou
kvalitou a kapacitou ako i nové výrobky (šišiek, langošov, croissantov a iné výrobkov z plundrového cesta, výrobkov z
lístkového cesta, kaiseriek, rôžnych žemlí a koláčov).

Realizácia projektu bude obsahovať: - Verejné obstarávanie na tovary podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších
predpisov - Realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi - zakúpenie, dodávka a montáž jednotlivých zariadení. Uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie technickej obsluhy. - Riadenie projektu (implementácia, publicita, monitoring,
externá a interná kontrola) – skúsený externý dodávateľ a žiadateľ. Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými
cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii projektu a súvisiacou aktivitou je
zakúpenie týchto zariadení, ktorému predchádza výber dodávateľa.

Realizácia špecifických cieľov je predpokladom pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zvýšenie
konkurencieschopnosti. Spoločnosť Pekáreň Delika, s.r.o. plánuje nielen udržiavať svoje podnikateľské aktivity, ale i inovovať
výrobu k spokojnosti zákazníkov, a to modernizáciou výroby chleba, pečiva a ostatných pekárskych výrobkov zavedením
novej technológie. Predkladané technické riešenie bolo vybraté na základe analýzy trhu a analýzy konkurencie a to s cieľom
na splnenie požiadaviek zákazníkov, zvýšenie efektívnosti výroby v kvalite a počte širokého pekárenských výrobkov. Tento
cieľ je možné dosiahnuť len zavedením inovatívnej a modernej technológie s finančnou podporou EU. Pri realizácii projektu
firma použije svoje vlastné (interné) kapacity v osobách dvoch spoločníkov Ing. Stanislava Gurinu a Ing. Kataríny Sabelovej,
ktorí sa spoločne aktívne podieľajú na riadení firmy. Použije aj vonkajšie (externé) kapacity v osobách, ktoré majú dostatok
skúsenosti s realizáciou projektov a skúsenosti v oblasti VO. Externé kapacity budú koordinovať celú realizáciu projektu.
Realizácia projektu je v súlade s regionálnymi aj nadregionálnymi strategickými dokumentmi.

Zárukou trvalej udržateľnosti projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania. Nová a
modernizovaná technológia bude umiestnená vo výrobnej hale budovy pekárne, ktorá sa nachádza v obci Rišňovce. Objekt je
vo vlastníctve žiadateľa. Projekt po ukončení aktivít bude pokračovať vo svojom výrobnom programe, ktorým je výroba
chleba, pečiva a ostatných pekárskych výrobkov. Finančná udržateľnosť je z tohto hľadiska zabezpečená žiadateľom, ktorý z
vlastných zdrojov resp. v prípade potreby i formou úveru ako i z nových príjmov, ktoré vzniknú v dôsledku zvýšenia kvality a
objemu výroby, bude pokračovať v modernizácii a rozširovaní výrobných zariadení. Prevádzková udržateľnosť je v pracovných
kapacitách, vytvorené bude 1 nové pracovné miesto pre inovovanú výrobu. Pracovník bude prijatý do trvalého pracovného
pomeru a jeho pracovné miesto bude udržané po dobu udržateľnosti projektu v súlade so zmluvou. Administratívna
udržateľnosť je v kapacitách, ktoré má spoločnosť k dispozícii a bude ich využívať po dobu udržateľnosti projektu v súlade so
zmluvou. Environmentálny prínos projektu zavedenia inovatívnej technológie spočíva predovšetkým v dosahovaní úspor
energií vo výrobe. Projekt bude čeliť možným ohrozeniam, rizikám, tým, že sa môže objaviť iná konkurencia poskytujúca
rovnaké alebo podobné výrobky za nižšie ceny a vo vyššej kvalite.
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Spoločnosť TERA PLASTIK, s.r.o. vznikla v roku 2000. Špecializuje sa na výrobu a predaj plastových výrobkov pre
domácnosti, kancelárie, spotrebný priemysel, výrobu plastových granulí ako vstupnej suroviny do výroby plastových výrobkov
a výrobu a opravu matríc. Výroba je realizovaná v obci Pliešovce, okres Zvolen, pričom polovica zamestnancov je práve z
danej obce. Počet zamestnancov za 2012: 6. Zaradenie podľa počtu zamestnancov, obratu, bilančnej sumy: mikro podnik.
Súčasná technológia neumožňuje realizovať výrobu plast. výrobkov s hmotnosťou 350 - 500 g v jednom techn. stupni
určených hlavne pre medicínsky trh. Realizáciou výroby na starom strojnom zariadení dochádza k zvyšovaniu množstva
plastového odpadu, k zvyšovaniu energetickej náročnosti výroby, nakoľko v snahe dosiahnúť požadované parametre výliskov
je nutné zvyšovať počty technologických krokov. Tým sa negatívne ovplyvňuje pružnosť výroby. Ďalším negatívnym faktorom
je vysoká spotreba chladiarenskej vody, vysoká hlučnosť existujúceho strojného zariadenia a slabá infraštruktúra v obci.
2012: tržby z vlastných výr. 466 154,00 EUR, pridaná hodnota 196 583,00 EUR. Majiteľkou FI je pani Anna Majdáková ako
100%ný vlast.

Realizáciou projektu dôjde k podpore konkurencieschopnosti výroby inováciou technologického postupu výroby plastových
výrobkov. Získa sa možnosť vyrábať výrobky s hmotnosťou 350-500 g, zníži sa množstvo plastových odpadov z výroby,
zníži sa energetická náročnosť (elektrina, chladiarenská voda). Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty je odrazom zefektívnenie
výroby, zníženia chybovitosti, rozšírenia sortimentu , získania nových odberateľov aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko).
Predpoklad zvýšenia k 2017: tržieb za vlastné výrobky 512 000,00EUR, pridaná hodnota 225 000,00EUR . Schopnosť
žiadateľa vyrábať okrem plastových výrobkov aj plastový granulát z odpadu, matrice určené pre plastovú výrobu znižuje riziko
v nenaplnení ukazovateľov. Vďaka projektu sa zastabilizujú existujúce pracovné miesta a udržia sa aj novovytvorené
pracovné pozície určené pre mladistvého od 15-do 29 rokov a znevýhodneného. Určitým rizikom je to, že mladiství
nezamestnaní neprejavia záujem pracovať vo vidieckych oblastiach a budú mať snahu odísť za prácou mimo regiónu
prípadne do zahraničia. Žiadateľ ponúka novým zamestnancom firemné benefity a pozitívu firemnú kultúru. Podrobnejšie
Viď. Opis projektu časť

Realizácia projektu je naplánovaná v 1 hlavnej aktivite t.j. nákup elektrického vstrekolisu a podporných aktivitách t.j. riadenie
a publicita projektu. Aktivity sú naplánované tak aby došlo k plneniu cieľov v oblasti konkurencieschopnosti, inovácie, tržieb,
pridanej hodnoty, zvýšeniu počtu zamestnancov. Počet mesiacov 13, predstavuje dostatočnú časovú rezervu na zadanie
objednávky, dodávku a inštaláciu zariadenia i nepredvídané udalosti v procese implementácie. Výber dodávateľa bude
realizovaný v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o VO, pričom spustenie je naplánované na obdobie po odovzdaní ŽoNFP ešte
pred podpisom zmluvy o pridelení NFP. Výber stroja je odrazom nutnosti automatizácie výroby výrobkov so strednou
hmotnosťou a s uzatváracou silou 220-250 ton. Technické riešenia sú podporené plnením požiadaviek odberateľov na kvalitu,
vzhľad, druh výrobku, objemu zákaziek, plnenia noriem EÚ, zlepšením kvality životného a pracovného prostredia,
schopnosťou nového zariadenia byť kompaktibilným s existujúcim vybavením, ale aj s plánovaným novým zariadením v
budúcnosti. Žiadateľ má vytvorený funkčný tím už preverený úspešnou implementáciou projektu financovaného z grantov z EÚ

Projekt vykazuje prvky inovatívnosti:automatizácia spracovania plastového polyméru, rozmerová stabilzácia a presnosť tvarov
výrobkov, eliminácia kontaktu výrobku s olejom, programové riadenie tlaku uzatváracej jednotky, regulovanie otvárania a
zatvárania formy v stanovenom čase. Žiadateľ sa už v minulosti snažil investovať do nových inovatívnych technológií viď
investície za predchádzajúce roky. Ale v bez získania NFP nie je schopný nákup zariadenia z vlastných zdrojov a bude
musieť oddialiť jeho nákup na neskoršie obdobie, čo môže značne ohroziť tvrdo vybudovanú pozíciu na trhu s plastovými
výrobkami. Finančné prostriedky ktoré získaním NFP ušetrí , budú investované aj do jazykového vzdelávania zamestnanco,
čo umožní žiadateľovi expandovať aj na nové trhy. Nevyhnutnosť podpory získania grantu je podporená aj vytvorením 2
nových pracovných miest. Vďaka automatizácii výroby sa dá miesto využiť aj pre mladistvú ženu do 29 rokov ktorá
skúsenosti s daným typom výroby nemá. V regióne je vysoká nezamestnanosť a vytvorenie pracovnej pozície ktorá bude
ponúknutá práve záujemcom z obce prípadne z regiónu je pozitívne.

Administratívnu udržateľnosť: kvalitný manažment s dlhoročnými skúsenosťami. Konateľka a majiteľka s.r.o. (Anna
Majdáková) je stabilnou zárukou úspešnosti ďalších aktivít projektu. Finančná udržateľnosť : podporená trvalým pozitívnym
hospodárskym výsledkom, pozitívnym indexom bonity žiadateľa a kladnými hodnotami finančnej analýzy projektu(miera
výnosnosti, a ČSH). Vlastné imanie a základné imanie vykazujú trvalé pozitívne hodnoty a nepredpokladajú sa žiadne
finančné problémy. Prevádzkové náklady sú zastabilizované vďaka vlastníctvu bodov, schopnosti žiadateľa zhodnocovať
odpady z plastov a hospodárne nakladať s ostatnými surovinami. TUR: schopnosť žiadateľa znižovať energetickú náročnosť
výroby, zabezpečiť pozitívny environmentálny dopad, vytvárať pracovné príležitosti pre nových zamestnancov. Súčasné
trendy vo využívaní plastových výrobkov napomáhajú udržateľnosti projektu. Možné externé riziká / eliminácia: 1.nízka kúpy
schopnosť odberateľov/rozširovanie sortimentu, reklama 2. kolísavý pohyb cien vstupu/vlastné zhodnotenie odpadov a
recyklácia, nákup od viacerých dodávateľov 3. ponuka konkurencie z Ázie/rozširovanie sortimentu,plnenie noriem EÚ,
skracovanie dod.termín
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Firma Navos MT sídli v Martine v ŽSK, na trhu pôsobí od roku 2000. Medzi hlavné činnosti, ktorými sa firma zaoberá, patria
kovovýroba, zámočnícke a zváračské práce, ostrenie náradia, výroba, opravy, úpravy renovácie náradia a technických
dielcov, výroba upínacích prípravkov pre automobilový priemysel, konštrukčné a technologické služby v strojárstve. Nemá
vlastné produktové portfólio, ale výroba je čisto zákazková. Pre všetky výrobné produkty je dôraz na vysokú presnosť dielcov,
ktoré sú vo finále súčasťou väčšieho strojného celku. Vo výrobe je dôraz na moderné technológie a kvalitu produktu. Nakoľko
základným atribútom je presnosť výrobku, je potrebné produkt podrobovať presnému meraniu. Firma v súčasnosti nedisponuje
meracím prístrojom, meranie je zabezpečované externe, alebo priamo u zákazníka. Súčasný stav nie je vyhovujúci potrebám
výroby, zvyšujú sa náklady na výrobu a znižuje sa konkurencieschopnosť a rast firmy. Kúpa meracieho stroja predstavuje
investíciu do rastového a inovačného potenciálu firmy. Inováciou presnosti sa snaží firma využiť príležitosti zlepšenia a
rozšírenia služieb. Predpokladom realizácie projektu zo SWOT analýzy sú silné stránky a využitie príležitostí.

Merací prístroj s príslušenstvom sa zapojí do výrobného procesu v dvoch fázach-v rámci merania odchýliek v medzioperačnej
kontrole a v rámci výstupnej kontroly dielcov. Zároveň bude slúžiť na interné potreby pri zhotovovaní technickej
dokumentácie. Vďaka meraciemu prístroju bude možné poskytovať novú službu, merací prístroj bude slúžiť aj pre externých
zákazníkov. Meracím zariadením bude inovovaný 1 výrobný postup - do výrobného procesu bude zapojené nové
technologické zariadenie, priamo v dôsledku realizácie projektu bude vytvorené 1 pracovné miesto pre mladého
nezamestnaného na pozícii špecialistu merania. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita výrobného produktu, resp. kvalita
poskytovaných služieb, čo má vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Dosiahnutím cieľov projektu sa naplnia
finančné ukazovatele nárast pridanej hodnoty, nárast tržieb bude z dôvodov poskytovania novej služby merania, započítaním
ceny vystavenia protokolu z merania do ceny výrobku, znížením nepodarkov a reklamácií zo vstupnej kontroly u zákazníka.
Dosiahnutie stanovených ukazovateľov zabezpečí využívanie meracieho prístroja na deklarovaný účel a obchodnomarketingová podpora novej služby a kvality.

V rámci realizácie projektu bude zakúpený Merací prístroj 3D – CNC s minimálnymi požadovanými technickými parametrami,
ktoré vyhovujú podmienkam výroby a ktorý predstavuje optimálny variant technického riešenia presnosti merania výrobku.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity s názvom: Obstaranie technologického zariadenia do výrobného
procesu. Aktivita je naplánovaná na 9 mesiacov, obsahom je kúpa, dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky vrátane
zaškolenia zamestnancov. V priebehu realizácie projektu bude prebiehať monitoring postupu prác, s priebežným
vyhodnocovaním rizík a prijímaním opatrení na ich elimináciu. Súčasťou je publicita a informovanosť o realizácii projektu.
Organizačne bude aktivitu zabezpečovať projektový tím zložený z interných zamestnancov žiadateľa, s dostatočnými
skúsenosťami v projektovom riadení. Samotnému nákupu bude predchádzať proces verejného obstarávania prostredníctvom
osoby oprávnenej na verejné obstarávanie. Obstaraním meracieho prístroja pre firmu Navos MT, s.r.o. sa dosiahne naplnenie
stanovených cieľov projektu.

Strategickým prínosom projektu je príspevok k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti formou zvýšenia kvality produktu
a zavedením novej služby merania. Žiadateľ kladie dôraz na využívanie moderných technológií s inovačným potenciálom a na
zavádzanie nových spôsobov výroby do odvetvia. Aktivita zvyšovania investícií do MSP v priemyselných odvetviach
nadväzuje na strategické aktivity v regióne, ktorý je význačný významným zastúpením priemyselných spoločností v hlavných
odberateľských odvetviach kovovýroby, ako sú automobilový, strojársky priemysel a pod., v regióne vznikajú nové
priemyselné parky a spoločnosti podnikajúce v priemysle. Inovácie v MSP podporujú aj regionálne a národné iniciatívy, projekt
je v súlade so strategickými rozvojovými dokumentami regiónu, PHSR mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt prispieva k naplneniu cieľov podpory OP KahR. Žiadateľom je stabilná spoločnosť s dostatočnými skúsenosťami v
projektovom a investičnom riadení, čoho dôkazom sú viaceré investičné projekty a technologické inovácie v spoločnosti v
ostatných obdobiach.

Žiadateľom je stabilná spoločnosť s pevným postavením na trhu v oblasti kovovýroby. Finančná udržateľnosť projektu na
základe analýzy situácie žiadateľa dáva silný predpoklad trvalej udržateľnosti a stability finančnej situácie firmy. Na
dosiahnutie plánovaných výsledkov je nutné, aby žiadateľ využíval novú technológiu na deklarovaný účel počas celého
sledovaného obdobia. Na základe finančnej analýzy projektu je možné konštatovať, že projekt je finančne udržateľný počas
sledovaného obdobia, podmienky výsledkov finančných ukazovateľov boli splnené. Projekt vzhľadom na pozitívnu čistú
súčasnú hodnotu prispieva k zvyšovaniu pridanej hodnoty a k zlepšeniu rentability firmy. Projekt je vhodný na financovanie s
pomocou nenávratného finančného príspevku. Spolufinancovanie projektu bude hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.
Následná prevádzka zariadenia a výroby vo firme bude zabezpečená žiadateľom, ktorý má dostatočné odborné kapacity a
finančné krytie na prevádzku firmy. Možné budúce ohrozenia bude žiadateľ riešiť zabezpečením dostatočnej stability a rastu
spoločnosti, posilnením obchodných aktivít, diverzifikovaním produktov a inováciami.
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V súčasnom období sa prístroje musia zasielať na výmenu konektora a kalibráciu napríklad do Anglicka, Kanady a Japonska,
čo spoločnostiam na našom a celkovo stredoeurópskom trhu značne predražuje a predlžuje čas servisu. Rozšírenie servisu o
kalibračnú zostavu by bolo vhodné aj z pohľadu ekológie a hospodárnosti, nakoľko sa v súčasnosti musia prístroje
prepravovať na dlhé vzdialenosti. Preprava prispieva k zbytočnému plytvaniu leteckým palivom, čo je nepochybne zbytočná
ekologická záťaž, nakoľko je možné robiť kalibrácie aj priamo v Slovenskej republike po rozšírení nášho servisného strediska.
Možnosť kalibrácií v spoločnosti PROFiber Networking s.r.o. zároveň umožní slovenským spoločnostiam hospodárnejší,
rýchlejší a dostupnejší servis a kalibrácie. Spoločnosť PROFiber Networking s.r.o. je lídrom na trhu s meracou technikou a
preto má záujem poskytnúť na Slovensku aj službu kalibrácie, čo je služba z vysokou pridanou hodnotou a umožní vytvoriť
trvalo udržateľné pracovné miesta.

Keďže trend trhu je poskytovať služby v oblasti kalibrácie optických meradiel, spoločnosť PROFiber Networking s.r.o. plánuje
rozšírenie svojho portfólia práve v tejto oblasti, ktorá na európskom trhu nemá konkurenciu. Po úspešnom ukončení realizácie
projektu, ktorý je podmienený splnením všetkých špecifických cieľov ako aj dosiahnutím naplnenia merateľných ukazovateľov,
plánuje spoločnosť PROFiber Networking s.r.o. naviazať svoje ďalšie aktivity na postupné dosiahnutie hlavného cieľa v
súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti. V dôsledku realizácie projektu príjme do pracovného pomeru jedného pracovníka
zo skupiny občanov vo veku 15 – 29 rokov a jedného občana zo znevýhodnenej skupiny v dôsledku realizácie projektu a to
občana staršieho ako 50 rokov veku. Výsledky realizácie projektu budú priaznivo vplývať na finančno-ekonomické
ukazovatele spoločnosti a to najmä v ukazovateľoch zvýšenia tržieb spoločnosti za vlastné služby, pridanej hodnoty a
zlepšenia rentability, likvidity, aktivity a ostatných pomerových ukazovateľov. Činnosť spoločnosti je vysoko ekologicky
priaznivá, nakoľko ide o prevádzku, ktorá svojou činnosťou neprodukuje žiaden nebezpečný odpad.

Pre dosiahnutie hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu bola stanovená jedna hlavná aktivita, ktorej predmetom je
„nákup a inštalácia high-tech technológií“. Obstarávané typy zariadení sú z hľadiska technologických procesov veľmi dôležité,
nakoľko na uvedených zariadeniach prebiehajú jedny z najdôležitejších operácií, ktoré svojou funkčnosťou a kvalitou
významne ovplyvňujú i výslednú kvalitu kalibrácie meracích zariadení. Výber zariadení sa odvíjal od potreby spoločnosti,
identifikovanej pracovným tímom. Na kompletné nakúpenie potrebných technológii však spoločnosť PROFiber Networking
s.r.o. nemá dostatok vlastných prostriedkov a preto žiada o pomoc v rámci štrukturálnych fondov. Spoločnosť PROFiber
Networking s.r.o. má k dispozícii vlastné finančné zdroje na krytie 40% a žiada o 60% na nákup týchto technológii.

Vzhľadom ku skutočnosti, že spoločnosť plánuje okrem zvýšenia celkovej produkcie spoločnosti aj rozšíriť svoje portfólio o
poskytovanie služieb – kalibrovanie meracích zariadení, je možné reálne predpokladať aj dosiahnutie všetkých špecifických
cieľov, ktoré majú priamu nadväznosť aj na plnenie merateľných ukazovateľov projektu. Projekt je životaschopný a
ekonomicky udržateľný nakoľko miera výnosovosti projektu podľa finančnej analýzy sa pohybuje na úrovni 142,77 %.
Vzhľadom na objem tržieb, ktoré spoločnosť dosahuje a vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ disponuje dobrým
odberateľským zázemím je možné s veľkou pravdepodobnosťou odhadnúť objem tržieb, vyvolaných realizáciou
predkladaného projektu. Hodnoty indikátorov v žiadosti o NFP sú nastavené triezvo a aj pri poklese predpokladanej miery
výnosovosti projektu existuje len malá možnosť nenaplnenia stanovených merateľných ukazovateľov. Vzhľadom na sledované
dlhodobé obdobie spoločnosť predpokladá dosahovanie minimálne veľmi dobrej úrovne indexu bonity a zároveň je
predpoklad, že obstaraním inovatívnych technológií bude spoločnosť dosahovať extrémne dobré výsledky indexu bonity.

Ekonomická oblasť - sa však netýka len spoločnosti samotnej, ale prejavuje sa pozitívne aj navonok, kedy sa prostredníctvom
rozvoja podnikateľských aktivít podniku zvýšia príjmy štátneho rozpočtu ako aj miestnej samosprávy a to prostredníctvom
zvýšenia odvodu daní a poplatkov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Sociálna oblasť - je viditeľná aj vytvorením a
obsadením pracovného miesta občanom so sťaženým uplatnením sa na trhu práce, kedy spoločnosť v priamej spojitosti s
realizáciou projektu vytvorí jedno pracovné miesto pre občana vo veku 15 – 29 rokov a zároveň vytvorí jedno pracovné miesto
pre občana zo znevýhodnenej skupiny v dôsledku realizácie projektu a to občana staršieho ako 50 rokov veku.
Environmentálna oblasť - Činnosť spoločnosti PROFiber Networking s.r.o. je vysoko ekologicky priaznivá, nakoľko ide o
prevádzku, ktorá svojou činnosťou neprodukuje žiaden nebezpečný odpad. Jedinými odpadovými produktmi je obalový
materiál, prípadne vymenené súčiastky do prístrojov, ktoré prechádzajú kalibráciou. Pod obalovým materiálom rozumieme
papier, drevo a plast a odpadovými súčiastkami sú napríklad kondenzátory, odpory, konektory. Spoločnosť je členom
združenia SEWA.
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Prenčov je obec, ktorá má 605 obyvateľov. Aktivita vedenia obce vedie „takmer“ ku pravidelnému získavaniu zdrojov z EÚ.
Problémom obce pri ďalšom rozvoji je nezamestnanosť 20,93 % - 63 obyvateľov z čoho väčšinu tvoria ženy. V obci
najväčšími zamestnávateľmi sú Mäsovýroba a.s. (spracovanie mäsa a mäsových výrobkov) a Roľnícke družstvo Sitno
Prenčov, ktoré sa zaoberá veľkochovom hovädzieho dobytka. Mäsovýroba Prenčov s.r.o. bola založená v januári v roku 2002.
V roku 2005 sa prevádzka dostala do obdobia stagnácie, bez výrazného rastu a zvyšovania hospodárskeho výsledku. V
priebehu roku 2006 sa spoločnosť začala výrazne zlepšovať vo všetkých ekonomických ukazovateľoch, hlavne v oblasti
zvyšovania prod. práce a počtom nových získaných odberateľov dokázala zdvojnásobiť tržby z predaja tovaru a zvýšiť hosp.
výsledok. V roku 2007 spoločnosť pristúpila k rozšíreniu výrobných skladových kapacít dostavbou výrobnej haly. Dostavba
bola dokončená v júli 2008. V auguste 2008 postihol nové zrekonštruované priestory požiar, ktorý výrobu a technológiu
poškodil. V roku 2010 spoločnosť získala úver na modernizáciu. Svoju vybudovanú pozíciu na trhu si spoločnosť udržala tým,
že niektoré druhy mäsových výrobkov pre nich vyrába na objednávku iná spoločnosť a rozrábku mäsa počas rekonštrukcie
prevádzky realizuje v Hont. Nemciach v náhradných priestoroch. Ročná produkcia je v priemere 500 ton mäsa a mäsových
výrobkov, z čoho 250 ton produkcie je predanej v maloobchodných predajniach. Spoločnosť Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.
podniká vo výrobnej hale s rozlohou 800 m2 s počtom zamestnancov 4 v roku 2012.

Po ukončení realizácie aktivít projektu Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. získa inovatívnu a vyspelú technológiu do mäsovýroby.
Výstupom technológie budú kvalitnejšie mäsové výrobky a výrazné skrátenie pracovného času na ich spracovanie, čo zvýši
kvantitu výroby a produktivitu práce. Vďaka obstaraniu novej technológie na spracovanie mäsa sa zvýši
konkurencieschopnosť spoločnosti, ktorá bude spočívať v presnejšom a rýchlejšom spracovaní suroviny a skrátení doby jej
spracovania. Spoločnosť Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. bude mať vytvorené podmienky pre svoj ďalší rozvoj, získa nových
odberateľov a nové trhy. Inovatívnosť projektu bude predovšetkým v presnejšom a rýchlejšom spracovaní suroviny, vo
výraznom skrátení pracovného času na spracovanie suroviny, vo zvýšení kvality produkcie a zvýšenie produktivity práce, v
úspore energií. Projekt zavedenia inovatívnej technológie prispeje k podpore podnikateľského prostredia. Taktiež dôjde k
zvýšeniu pridanej hodnoty a tržieb za predaj nových výrobkov. V rámci realizácie projektu bude vytvorené jedno pracovné
miesto pre kvalifikovanú pracovnú silu na obsluhu novo zavedenej technológie a bude obsadené osobou do 29 rokov.

Realizácia projektu bude obsahovať: - Verejné obstarávanie na tovary podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších
predpisov - Realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi - zakúpenie, dodávka a montáž jednotlivých zariadení. Uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie technickej obsluhy. - Riadenie projektu (implementácia, publicita, monitoring,
externá a interná kontrola, finančné riadenie projektu) – skúsený externý dodávateľ a žiadateľ. Aktivity projektu sú v priamej
súvislosti so stanovenými cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii projektu a
súvisiacou aktivitou je zakúpenie týchto zariadení, ktorému predchádza výber dodávateľa v zmysle zákona o VO.

Realizácia špecifických cieľov je predpokladom pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zvýšenie
konkurencieschopnosti Mäsovýroby Prenčov, s.r.o. Spoločnosť úspešne pôsobí na trhu už od roku 2002 a pôsobí v regióne s
vysokou mierou nezamestnanosti a s absenciou nových pracovných miest. Konkurenčnou výhodou spoločnosti bude zvýšenie
kvality a kapacity výroby, úspora energií a skrátenie pracovného času na spracovanie. Technické riešenia si zvolila z toho
dôvodu aby vedela flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov a súčasne zvýšila efektívnosť výroby a znížila energetickú
náročnosť. Tento cieľ je možné dosiahnuť len zavedením inovatívnej a modernej technológie s finančnou podporou EU. Pri
realizácii projektu spoločnosť použije svoje vlastné (interné) kapacity v osobe konateľa a finančnej manažérky. Použije aj
vonkajšie (externé) kapacity v osobách, ktoré majú dostatok skúsenosti s realizáciou projektov a skúsenosti v oblasti VO.
Externé kapacity budú koordinovať celú realizáciu projektu. Realizácia projektu je v súlade s regionálnymi aj nadregionálnymi
strategickými dokumentmi.

Zárukou trvalej udržateľnosti projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania.
Inovatívna a vyspelá technológia bude umiestnená vo výrobnej hale, ktorá sa nachádza v obci Prenčov a je zrekonštruovaná
a zmodernizovaná z vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt po ukončení aktivít financovaných z fondov EÚ bude naďalej
pokračovať vo svojom výrobnom programe - výrobe mäsa a mäsových výrobkov. Udržateľnosť je z finančného hľadiska
zabezpečená žiadateľom, ktorý z vlastných zdrojov a z nových príjmov, ktoré získa zvýšením kapacity a znížením
energetickej náročnosti výrobného procesu bude naďalej pokračovať v modernizácii a rozširovaní výrobných zariadení.
Výroba má tradíciu už od roku 2002, využíva tradičné výrobné postupy a v regióne je známa vybraným sortimentov výrobkov.
Má vlastné prieskumné predajne, kde je stabilný obrat a stála klientela, čo je zárukou pravidelného obratu a finančnej
udržateľnosti projektu. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska spočíva vo vytvorení 1 pracovného miesta pre obsluhu
zakúpenej technológie. Pracovné miesto bude charakteru trvalého pracovného pomeru a bude udržané po dobu udržateľnosti
projektu v súlade so zmluvou. Bude obsadené občanom vo veku do 29 rokov. Administratívna udržateľnosť projektu je v
kapacitách, ktorými spoločnosť disponuje a bude ich využívať na realizáciu projektu aj po jeho ukončení. Projekt bude čeliť
možným ohrozeniam, rizikám tým, že sa môže objaviť iná konkurencia poskytujúca rovnaké alebo podobné výrobky za nižšie
ceny.

25110120784

25110120785

25110120787

25110120788

25110120789

25110120790

25110120791

25110120792

25110120793

25110120794

ESTE, spol. s r.o.

SAFE TIME, spol. s r.o.

BAJAKOV, s.r.o.

ACODING, s.r.o.

MARLET, spol. s r.o.

IMUNA PHARM, a.s.

HASMA

UNIGROUP, v.o.s.

Reinter s.r.o.

Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ESTE, spol. s r.o.
prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku SAFE TIME, spol. s r.o.
prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BAJAKOV, s.r.o.
zavedením inovatívnych technológií v strojárskej výrobe

Nákup flexografickej tlačiarenskej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MARLET, spol. s r.o.,
nákupom a zavedením inovatívnych a vyspelých technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a. s.
zavedením vyspelých, inovatívnych technológií vo výrobe
dialyzačných koncentrátov.

Podpora inovácií a technologického transferu v podniku HASMA,
s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na výrobu stavebno – stolárskych
výrobkov UNIGROUP, v.o.s.

Prášková lakovňa firmy Reinter s.r.o.

Zavádzanie inovatívnych technológií a zvýšenie
konkurencieschopnosti - Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
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Firma ESTE, spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici, má bohaté skúsenosti z oblasti
výroby nástrojov a výliskov, kvalifikovaných zamestnancov a vlastný výrobný areál. Spoločnosť vyrába progresívne
lisovacie nástroje na objednávku (40% výroby), plechové diely (50% výroby) a plastové diely (10% výroby) predovšetkým pre
automobilový priemysel. Rozhodujúcimi odberateľmi sú nemecké, rakúske, talianske a slovenské spoločnosti.
Východisková situácia: - Spoločnosť produkuje špeciálne nástroje pre výrobu výliskov z plechu používaných v
automobilovom priemysle, špeciálne pánty, výlisky z kovov a z plastov. - Podnik disponuje nástrojmi na obrábanie kovov,
excentrickými lismi a lismi na plasty - Firma je certifikovaná podľa ISO 9001:2000 - Podnik priebežne investuje do nákupu
nových technológií Silné stránky: - Schopnosť zabezpečiť zákazky pre plánované zvýšenie objemu výroby - výroba
kvalitných výrobkov v prijateľných cenách a krátkych dodacích termínoch - Veľké množstvo objednávok - Bohaté skúsenosti
v odbore Slabé stránky: - Nepostačujúce výrobné kapacity pre požadovaný objem výroby znižujú konkurencieschopnosť
spoločnosti

Nové technológie po ukočení realizácie aktivít projektu zabezpečia zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej
hodnoty spoločnosti ESTE, spol. s r.o., vytvoria predpoklady pre ďalší rast spoločnosti. Nárast tržieb zabezpečí finančnú
udržateľnosť projektu. Obstarávané technológie (elektroerozívny drôtový rezací stroj a obrábacie centrum) sú kľúčovými
strojmi v procese výroby progresívnych nástrojov. Vďaka zakúpeniu týchto strojov, po ich zaradení do dvoj smenej prevádzky
budeme schopní zvýšiť objem výroby pričom predpokladáme zvýšenie obratu z tejto oblasti výroby až o 60%. Súčasne sa
zvýši využitie zariadení, naviazaných vo výrobnom procese na výstupy týchto technológií, čím bude mať projekt kumulatívny
efekt. Chceme zvýrazniť, že spoločnosť má veľké množstvo objednávok a už dnes by vedela zabezpečiť odbyt pre toto
plánované zvýšenie objemu výroby. Zakúpenie nových technológií a zvýšenie objemu výroby si vyžiada zvýšenie počtu
pracovných miest. Projekt samotný počíta s nárastom o dve pracovné miesta. Realizácia projektu jednoznačne prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti, hospodárskemu rastu regiónu a rastu zamestnanosti.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných a podporných aktivít. Hlavné aktivity budú realizované prostredníctvom
dodávateľských firiem, ktoré uspejú vo verejnom obstarávaní, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v
súlade s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od marca 2014 do decembra 2014.
Hlavné aktivity
projektu: Aktivita 1 - Obstaranie elektroerozívneho drôtového rezacieho stroja Aktivita 2 - Obstaranie 3 osého CNC
obrábacieho centra Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné
skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Súčasťou obstarania technológií je osadenie, zaškolenie zamestnancov, a
skúšobná prevádzka. Nákup technológií si nevyžaduje stavebné úpravy. Projekt nebude mať žiadne negatívne vplyvy na
životné prostredie. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti
podniku a produkčnej schopnosti podniku, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia podniku. Projekt je tak
plne v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia. Podrobnejšie informácie v prílohe č .1

Projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti, rozvoju regiónu, rastu
zamestnanosti, nemá negatívny vplyv na ŽP, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ má výborné administratívne a
technické kapacity a dostatok skúseností, teda výborné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu. Investičný zámer
vychádza zo súčasnej potreby spoločnosti investovať do vybranej technológie, s cieľom zvýšenia objemu výroby a jej
zefektívnia. Vďaka zakúpeniu týchto technológií dosiahneme popri náraste objemu výroby maximalizáciu vyťaženosti ďalších
zariadení. Aktivity projektu vychádzajú z identifikácie slabých stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli definované
so zámerom odstrániť slabé miesta. Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb, zvýšenie
počtu pracovných miest. Ciele a aktivity projektu sú v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi( NSTUR, PHSR
BBSK, PHSR Mesta Banská Bystrica, NSRR 2007-2013 a s OP KaHR). Všetky aktivity projektu sa budú implementovať s
cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu podniku a tým aj rastu ekonomiky a zamestnanosti v regióne.

Dlhoročné skúsenosti konateľov a vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme v indexe bonity sú zárukou, že výsledky
projektu budú trvalo udržateľné z finančného, ako aj z prevádzkového hľadiska. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má
charakter samostatnej návratnosti. Projekt zabezpečí pre podnik nárast zisku, čo predstavuje základ dlhodobej udržateľnosti
výsledkov.
Výsledkom zavedenia inovácií do výroby bude nárast konkurencieschopnosti podniku, kvalitatívne a
kvantitatívne rozšírenie výroby. Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na trhy západnej Európy v oblasti automotive. Nové
technológie nám zaručia že budeme klientom dodávať kvalitné a presné nástroje. Kvalitný manažment spoločnosti zabezpečí
spoľahlivosť dodávok a termíny dodania. Tento prístup nám zaručí dostatočné množstvo objednávok a kontinuitu výrobného
programu. Zvýšený objem výroby umožní kumulovať finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu
a pre ďalšie rozvojové aktivity. Projekt reflektuje aj riziká udržateľnosti a ponúka konkrétne krízové plány. Po ukončení
predkladaného projektu bude žiadateľ pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti.
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SAFE TIME, spol. s r.o. je spoločnosťou, ktorá vyrába ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Medzi hlavné produkty
podniku patria bezpečnostné postroje, bezpečnostné pásy, bezpečnostné laná, karabíny, tlmiče pádu a ďalšie súčasti
systému ochrany proti pádu. Výrobky podniku používajú pracovníci významných firiem na Slovensku na ochranu svojho
zdravia a života. Dnes sa podnik prezentuje aj úspechmi v exporte do krajín EÚ. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
podniku, zvyšovanie schopnosti podniku uspokojovať narastajúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby cez
obstaranie inovatívnej technológie a jej uvedenie do prevádzky. Zámer spoločnosti je závislý na realizovaní projektu.
Projekt sa bude realizovať v Banskej Bystrici, ktorá má 10 % nezamestnanosť. V meste sú stredné školy s odbormi v
potrebnej kvalifikácii, preto je tu dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Naplnené ciele projektu budú znamenať odstránenie
slabých stránok, kt. predstavuje potreba zavedenie inovatívnych technológií, zefektívnenia výroby, zvýšenia pozitívneho
vplyvu na ŽP a zamestnanie nových pracovníkov.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní
výkonnosť BBSK. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty (146 000,00 EUR), nárastu
tržieb (460 000,00 EUR) do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstatovať aj sociálny prínos pre región v podobe 1
nového pracovného miesta pre mladú ženu. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie merateľných ukazovateľov môže
žiadateľ eliminovať zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu inovovácie výroby podniku
je obstaranie inovatívnej technológie. Technológie umožnia podniku zvýšenie odbytu produkcie (vyššia kvantita, kvalita a
nový výrobok) a v dôsledku toho zlepšenie postavenia na trhu. S rastom odbytu očakáva žiadateľ nárast tržieb za vlastné
výrobky a nárast efektivity výroby a pridanej hodnoty podniku. Po ukončení projektu budú do výroby spustené nové
technológie, ktoré zlepšia kontinuitu výrobného programu, odstránia doterajšie slabiny výrobného procesu a prispejú k
zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Realizácia projektu bude prebiehať v rámci 3 hlavných aktivít, od 04/2014 do 12/2015. Aktivity projektu budú realizované
dodávateľským spôsobom, na základe vykonaného VO. Pôjde o nasledovné aktivity: 1. Obstaranie automatického rezacieho
zariadenia s delením za tepla pre popruhy a laná 2. Obstaranie jednoihlového šijacieho stroja so spodným a horným ihlovým
podaním na hrubé materiály 3. Obstaranie programovateľného priemyselného šijacieho automatu pre hrubé materiály
Dlhoročné skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb dodávateľa zaručia, že všetky aktivity budú vykonané na vysokej
kvalitatívnej úrovni. Za realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku SAFE
TIME, spol. s r.o., ktorý má s implementáciou projektov niekoľkoročné skúsenosti. Príkladom je obstaranie automatických
šijacích a etiketovacích strojov v priebehu roka 2008 až 2011 v celkovej výške 30 tis. EUR.

Projekt je v súlade s podporovanými oblasťami schémy štátnej pomoci opatrenia 1.1. Inovácie a technologické transfery,
podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, so strategickými dokumentmi BB kraja, mesta
Banská Bystrica v oblasti podpory podnikov cez inovácie vo výrobe. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP, inovatívne technológie
sú menej náročné na energie a umožňujú šetrenie vstupných materiálov. Aspektom zvyšovania rastu podniku je zlepšovanie
ekonomických ukazovateľov cestou inovatívnosti výroby, kt. prinesie zvyšovanie kvality vyrábaných produktov. Projekt
umožní zvýšenie kvality výroby, avšak predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol finančný prospech
plynúci z inovatívnych technológií znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu. Ak
nedôjde k realizácii projektu z finančných dôvodov, bude môcť podnik obstaranie inovatívnej technológie uskutočniť až v
horizonte niekoľkých rokov a bude nútený hľadať nové možnosti diverzifikácie svojej výroby. V prípade neschválenia NFP, by
žiadateľ mohol projekt realizovať až v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných prostriedkov.

Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového, žiadateľ je spôsobilý projekt úspešne
zrealizovať. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť schopnosť napĺňať požiadavky trhu, čo prinesie rast
podniku cez zvyšovanie tržieb. V prípade nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej
diverzifikácii výroby, kt. znížia riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu. Žiadateľ má aj iné oblasti podnikania, v prípade
potreby je možné použiť prostriedky z týchto zdrojov. Po ukončení projektu bude podnik rozvíjať, rozširovať výrobu
prostredníctvom získavania ďalšieho technologického vybavenia, zdokonaľovať výrobný proces, zameriavať sa na vylepšenie
testovania kvality, spĺňania noriem pre bezpečnosť proti pádu svojich výrobkov. Projekt dokáže počas sledovaného
horizontu finančnej analýzy spĺňať kritériá miery výnosnosti a efektívnosti. Miera výnosnosti vyšla na úrovni 198,66 %, čo
spĺňa požadovanú mieru vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná hodnota projektu je na úrovni 30,47 tis. EUR, čo predstavuje
kladnú hodnotu a teda môžeme konštatovať, že projekt je zmysluplný.
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Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového, žiadateľ je spôsobilý projekt úspešne
zrealizovať. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť schopnosť napĺňať požiadavky trhu, čo prinesie rast
podniku cez zvyšovanie tržieb. V prípade nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej
diverzifikácii výroby, kt. znížia riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu. Žiadateľ má aj iné oblasti podnikania, v prípade
potreby je možné použiť prostriedky z týchto zdrojov. Po ukončení projektu bude podnik rozvíjať, rozširovať výrobu
prostredníctvom získavania ďalšieho technologického vybavenia, zdokonaľovať výrobný proces, zameriavať sa na vylepšenie
testovania kvality, spĺňania noriem pre bezpečnosť proti pádu svojich výrobkov. Projekt dokáže počas sledovaného
horizontu finančnej analýzy spĺňať kritériá miery výnosnosti a efektívnosti. Miera výnosnosti vyšla na úrovni 198,66 %, čo
spĺňa požadovanú mieru vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná hodnota projektu je na úrovni 30,47 tis. EUR, čo predstavuje
kladnú hodnotu a teda môžeme konštatovať, že projekt je zmysluplný.

Zavedenie novej technológie umožní rozšíriť výrobu vstrekovacích foriem, strihových a ohybových nástrojov, čo bude mať za
následok expanziu spoločnosti v oblasti výroby i zamestnanosti. Prostredníctvom realizácie projektu sa zvýši inovační
potenciál spoločnosti, pričom sa predpokladá nárast pridanej hodnoty na úroveň 400.000,00 EUR a nárast tržieb na hodnotu
915.000,00 EUR v roku 2017. Prostredníctvom technológií obstaraných v rámci projektu bude inovovaný výrobný postup
strojárskej výroby. Spoločnosť vytvorí 2 pracovné miesta pre pozície obsluha zariadenia a programovanie, do termínu
ukončenia projektu v roku 2014. Vzhľadom na fakt, že ide o fyzicky náročnejšiu prácu, budú obe pracovné miesta obsadené
mužmi, pričom sa bude jednať o občanov vo veku 15 – 29 rokov (vrátane). Nenaplnenie merateľných ukazovateľov by mohlo
nastať iba z dôvodu vyššej moci a spoločnosť by sa následne snažila danú situáciu riešiť prostredníctvom realizácie
potrebných krízovových opatrení. Spoločnosť plánuje v budúcnosti vytvoriť konštrukčné oddelenie, ktoré by navrhovalo
samostatné riešenia, čím by sa zvýšila jej konkurencieschopnosť a zároveň by došlo k vytvoreniu ďalších pracovných miest v
regióne.

Realizácia projektu bude prebiehať od 02/2014 do 06/2014. Prevádza bude spustená v 07/2014. Nákupu technológií bude
predchádzať výber dodávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o VO. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom
jednej aktivity, ktorá prispeje k naplneniu špecifických cieľov ako aj merateľných ukazovateľov projektu : Aktivita č.1 Nákup a
inštalácia technológie pre strojársku výrobu. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu na „dodávku a inštaláciu
technologických zariadení pre strojársku výrobu, konkrétne elektroerozívneho CNC dierovacieho stroja, CNC
elektroerozívneho drôtovacieho rezacieho stroja a CNC elektroerozívneho hĺbiaceho stroja“ bola v rámci jednotlivých
logických celkov určená víťazná ponuka, ktorá predstavuje najvyššiu možnú úroveň zohľadňujúcu najmodernejšie trendy pre
strojársku výrobu. Po odbornej a technickej stránke budú realizáciu projektu zabezpečovať konatelia Peter Jandačka a Peter
Barčák a Ing. Henrich Tomašec. Implementácia projektu bude zabezpečovaná externou spoločnosťou. Realizácia
predkladaného projektu prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ku vytvoreniu
nových pracovných miest.

Žiadateľ v súčasnosti nedisponuje technológiami, ktoré by mu umožňovali reagovať na špecifické požiadavky odberateľov. V
prípade, ak by sa projekt nerealizoval, spoločnosť by nebola schopná zabezpečiť kvalitné a rýchle poskytovanie výroby pre
svojich klientov, čím by nebolo možné konkurovať výrobcom podobných súčiastok. Žiadateľ by nevytvoril žiadne pracovné
miesta. Výstupy a výsledky projektu budú motivujúcim prvkom pre ďalšie spoločnosti, nakoľko zakúpená technológia bude
mať vplyv na výrazné zlepšenie postavenia BAJAKOV, s.r.o. v rebríčku konkurencie a teda je možné predpokladať, že
inšpiruje aj ďalšie spoločnosti, aby svoju technológiu inovovali a zlepšili tak svoju technologickú i energetickú efektívnosť.
Predkladaný projekt je plne v súlade s nasledovnými strategickými a plánovacími dokumentmi na národnej, regionálnej a
lokálnej úrovni (viac v Prílohe č.1 ŽoNFP). Spoločnosť zatiaľ nerealizovala projekt financovaný z externých zdrojov, vedenie
spoločnosti však má skúsenosti s realizáciou podobných projektov financovaných z vlastných zdrojov. Predkladaný projekt je
pokračovaním inovácie technologickej základne spoločnosti.

Udržateľnosť výsledkov projektu : Administratívna udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom
vysporiadaní finančných vzťahov s poskytovateľom, bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne sledovať
napĺňanie cieľov a výsledkov projektu v podobe napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu, bude riešiť prípadné
ohrozenie naplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov projektu, bude pripravovať následné monitorovacie správy projektu a
bude dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia zmluvy o NFP vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu. Hlavnú
zodpovednosť za administratívnu udržateľnosť projektu nesie konateľ spoločnosti. Technická udržateľnosť - bude
zabezpečená prostredníctvom zaškolenia pracovníkov v oblasti správneho používania technológií, starostlivosťou o
technológie a autorizovaným servisom technológií v súlade s odporúčaniami výrobcu. Finančná udržateľnosť – po ukončení
realizácie projektu a jeho financovania zo ŠF budú vstupy do výroby, ako aj celková prevádzka spoločnosti zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska, čo potvrdzujú aj výsledky FA
(viď Príloha č.5)
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Spoločnosť ACODING realizuje svoju podnikateľskú činnosť v regióne Východného Slovenska, v Prešovskom kraji, meste
Prešov od roku 2009. Spoločnosť ACODING zamestnáva momentálne 7 ľudí v trvalom pracovnom pomere. Región kde
spoločnosť podniká je charakteristický práve vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce, nízkou priemernou
mzdou. Firma od vzniku nadobudla značný trhový podiel v regiónalnom aj v národnom význame. Spoločnosť ACODING sa
zaoberá automatickou identifikáciou, v rámci tejto činnosti, okrem iného aj vyrába samolepiace etikety rôzných veľkostí a
vlastností. Etikety, ktoré sú nositeľmi informácií prostredníctvom čiarového kódu, musia splňať požiadavky odberateľov na ich
funkčnosť, ako aj trvácnosť pri použití v špecifických podmienkach. Technologicky je súčasné vybavenie zastaralé a
nedosahuje potrebnú výkonnosť a nie je možná plnofarebna tlač. Vzhľadom k potrebám a potenciálu trhu sa spoločnosť
ACODING rozhodla obstarať technológiu, ktorá rozšíri jej sortiment o tlač etikiet v plnofarebnej kvalite, na rôzne materiály
určené aj pre špecifické využitie v rôznych prevádzkových podmienkach. ACODING týmto získa nových odberateľov, čím
rozšíri svoj trhový podiel.

Predmetom projektu bude obstaranie modernej a výkonnej plnofarebnej flexografickej UV tlačiarenskej technológie.
Spoločnosť ACODING si týmto zabezpeči nových odberateľov, ktorých nedokázala osloviť vzhľadom k absencii plnofarebnej
tlače. Vzhľadom k novým objednávkam dôjde k zvýšeniu tržieb, ktoré budú pri trhovej orientácií spoločnosti na ziskové
odvetvia dlhodobé a rastúce. Plánovaná technológia je schopná plnofarebne tlačiť aj na materiály, ktoré sa použíjú v
extrémnych podmienkach, pri neštandardných prevádzkach (US Steel - použitie vo vysokých teplotách), práve táto schopnosť
a reálny dopyt po tomto druhu etikiet v rámci automatizovanej identifikácie vytvorí veľký priestor na rast pridanej hodnoty.
Spoločnosť týmto projektom jednoznačne inovuje svoj výrobny postup smerom k plnofarebnej výrobe etikiet pre automaticku
identifikáciu. ACODING plánuje v rámci projektu zamestnať 2 pracovníkov do stáleho pracovného pomeru a to od 15 do 29
rokov, evidovaných viac ako 6 mesiacov na ÚPSVaR ako UoZ. Acoding má s odberateľmi rámcové zmluvy, ktoré
predpokladajú zásobu výrobkov, ta pokryje čas nutný na prípadny servis ak dôjde k nútenej odstávke. Trhové riziká bude
riešiť diverzifikáciou.

Predmetom projektu je kúpa plnofarebnej UV flexografickej tlačiarenskej technológie v rámci jednej hlavnej aktivity projektu
"Obstaranie inovatívnej technológie", ktorá zahŕňa obstaranie uvedenej technológie ako jedného logického celku. Hlavná
aktivita je časovo naplánovaná na 13 mesiacov (9/2013-9/2014)vzhľadom k dodávke technológie, inštalácií, plynule uvedenie
do prevádzky a zaškolenie zamestnancov na obsluhu. Dodanie technológie bude riešené vybraným dodávateľom na základe
VO uskutočneného (po podpise zmluvy o NFP) externou odborne spôsobilou osobou. Organizačné a administratívne
zabezpečenie projektu bude realizovať v rámci podpornej aktivity riadenia projektu samotný žiadateľ v koopercií s externou
poradenskou spoločnosťou so skúsenosťami s implementáciou projektov. Podporná aktivita publicita a informovanosť bude
zabezpečená v súlade s manuálom a bude ju realizovať žiadateľ v kooperácií s externou porad. spol. Nové pracovné miesta
budú obsadené žiadateľom v spolupráci s ÚPSVaR. Spoločnosť úspešnou realizáciou aktivít získa modernú technológiu,
ktorá mu zabezpeči vysokú konkurencieschopnosť, čo vyvolá rast pridanej hodnoty, tržieb a nárast o 2 pracovné sily.

V súčasnosti vývoj nových trendov ovplyvňuje dopyt a je dôležité, aby spoločnosť adekvátne odpovedala na potreby trhu. To
je možné len inováciou výrobných postupov prostredníctvom moderných technológií. Spoločnosť ACODING momentálne
nevytvára dostatočné vlastné zdroje a cudzie zdroje (bankové úvery) svojou disponibilnou výškou nepostačujú na realizáciu
projektu ani v obmedzenom rozsahu vzhľadom k povahe projektu. Realizácia projektu je možná len pomocou z NFP a
spolufinancovaním z uvedených zdrojov. Spoločnosť identifikovala na regionálnom a národnom trhu priestor ako stabilizovať
svoje postavenie a následne navýšiť svoj trhový podiel vzhľadom k novým trendom v automatickej identifikácií. Práve
prostredníctvom inovácie v podobe obstarania modernej flexografickej technológie. Žiadateľ, vzhľadom k dopytu okamžite po
implementácií osloví odberateľov a umiestni svojú produkciu. Projekt plne korešponduje s: 1/PHSR Prešov. samospr. kraja:
1.Prioritná téma, op.:3.2.Podporiť inovačné aktivity a technol. transfery s vyššou pridanou hodnotou. 2/PHSR mesta Prešov
téma A:Ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou interných investičných projektov.

Žiadateľ zabezpečí počas implementácie projektu aj po jeho realizácií udržanie všetkých výsledkov a výstupov projektu.
Predpokladom pre efektívne zvládnutie prevádzky podniku je funkčnosť a realizovanie produkcie na trhu. Dopyt po výrobkoch
v odvetví automatickej identifikácie rastie veľmi rýchlo, ale aj požiadavky na kvalitu a na moderné riešenia sú značne vysoké.
Vhodným riadením moderných inovovaných výrobných postupov je žiadateľ schopný dlhodobo napĺňať ciele projektu.
Spoločnosť má v súčasnosti veľké portfólio renomovaných odberateľov s vysokou bonitou, čo pri efektívnom riadení výroby
zabezpečí dostatočné financovanie prevádzkových nákladov a samotnú návratnosť celej investície. Samotný rast pridanej
hodnoty a objemu tržieb zabezpečí dodatočné zdroje financovania aj ďalších investičných aktivít v budúcnosti. Pri obsadení
nových pracovných pozícií bude žiadateľ spolupracovať s UPSVaR. Konkurencieschopnosť spoločnosti je priamo úmerná jej
inovačnému potenciálu, ktorý realizáciou projektu značne narastie. Spoločnosť bude hľadať odbyt ja v zahraničí, kde odvetvie
automatickej identifikácie nie je ešte rozvynuté, ale vplyvom globalizácie sa odhaduje vysoký rast dopytu.
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Firma pôsobí v Žilinskom samosprávnom kraji, kde je evidovaná miera nezamestnanosti cca 13%. Spoločnosť MARLET, spol.
s r.o., vznikla v roku 2003. Oblasť zamerania projektu podľa SK NACE je 22.29-Výroba ostatných plastových výrobkov.
Výroba spoločnosti je situovaná v okrese Tvrdošín, v obci Nižná v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej
zmluvy. Spoločnosť sa zameriava na výrobu plastových výrobkov, kovových komponentov, led svietidiel a iné. V súčasnosti
sú hlavnými prekážkami rozvoja spoločnosti najmä tieto faktory: - nedostatočná kapacita výrobných zariadení, nedostatočná technická vybavenosť na uspokojenie nových náročných potrieb zákazníkov, - nedostatok vlastného voľného
kapitálu na zavedenie a realizáciu inovačných zmien. Východisková situácia vo vzťahu k cieľovým skupinám: Zákazníci
(odberatelia): nedostatočné uspokojovanie požiadaviek zákazníkov. Dodávatelia: nedostatočný odbyt materiálových zdrojov z
dôvodu potreby obstarania novej technológie. Zamestnanci: obmedzená kvalifikácia pri práci s novými technológiami, priame
prepojenie na prod. práce a odmeňovanie zamestnancov.

Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií - vstrekovacieho stroja s príslušenstvom pre potreby efektívnejšej
výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby
a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu. Výstupom projektu bude 1 inovovaný výrobný postup. Projekt
vytvorí 5 nových pracovných miest a v rámci toho 1 prac. miesto pre občana od 15 do 29 rokov. Spoločnosť po realizácii
projektu predpokladá, že využívaním novej technológie sa dosiahnu nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s OP KaHR: •
zvýšenie zamestnanosti, • zvýšenie výrobnej kapacity, • zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, • nárast tržieb a
pridanej hodnoty, • zvýšenie efektivity a produktivity práce. Nová technológia je navrhovaná tak, aby negatívne
neovplyvňovala životné prostredie. Zrealizovaný projekt bude mať priamy pozitívny efekt na cieľové skupiny a to odberateľov,
dodávateľov aj zamestnancov žiadateľa. Zrealizovaním projektu sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa projektu a to zvýšenie
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty spoločnosti MARLET, spol. s r.o.

Celková dĺžka trvania realizácie projektu je 12 mesiacov. Projekt bude prebiehať od 01/2014 do 12/2014. Obsahovo je projekt
rozdelený na 1 hlavnú a 2 podporné aktivity nasledovne: Hlavná aktivita: Obstaranie a zavedenie inovatívnych a vyspelých
technológií. Podporné aktivity: Riadenie projektu, publicita a informovanosť. Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej
technológie na zlepšenie výrobného postupu podniku : 1. inovovaný výrobný postup – výroby plastových výrobkov.
Technológia bude umiestnená v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy, kde žiadateľ vystupuje ako
nájomca. Obstaranie technológie bude prebiehať na základe zákona o verejnom obstarávaní. Administratívne a technicky sa
bude projekt realizovať interným a externým personálom.

Predkladaný projekt nie je možné realizovať bez finančnej pomoci Európskej únie nakoľko investícia je finančne náročná.
Obstaraním technológie a jej zavedením do prevádzky dôjde k okamžitému účinku vo vzťahu k stanoveným cieľom a to:
zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, nárast tržieb a pridanej
hodnoty, zvýšenie efektivity práce. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR kraja, ÚP VÚC, ÚP obce, NS RR 2007 – 2013, OP
KaHR. Projekt je v súlade s Inovačnou stratégiou SR 2007 – 2013. Projekt výrazne prispieva k HP TUR a RP. Projekt
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a nemá negatívny dopad na životné prostredie. Vzhľadom na fakt, že
na trhu existuje neuspokojený dopyt po výrobkoch spoločnosti MARLET, spol. s r.o. a spoločnosť spolupracuje s mnohými
strategickými partnermi, možno konštatovať, že odbyt jej produkcie ako aj ostatné výsledky projektu budú zabezpečené
minimálne po dobu 3 rokov po ukončení realizácie projektu. Investícia získaná zo zdrojov EÚ bude zachovaná v regióne.

Žiadateľ neidentifikoval závažné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a dospel k záveru, že nakoľko
neexistujú žiadne vážne riziká, projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Udržateľnosť výsledkov z hľadiska: finančného –
navrhovaný projekt vznikol na základe požiadaviek zákazníkov. Na základe neustále sa zvyšujúcich požiadaviek sa
predpokladá, že po ukončení realizácie projektu dosiahne spoločnosť vyšší zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja spoločnosti.
inštitucionálneho – spoločnosť MARLET, spol. s r.o. je stabilne sa rozvíjajúcim podnikom. Prostredníctvom realizácie tohto
projektu je vysoký predpoklad, že firma dosiahne svoje ciele a to zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty, zlepšenie
postavenia na trhu, a tým zlepšenie konkurencieschopnosti. Žiadateľ predpokladá udržanie počtu zamestnancov na rovnakej
úrovni a vytvorenie nových miest. Na základe výsledkov hodnotenia firmy a finančnej analýzy je zrejmé, že spoločnosť
dosahuje dlhodobo dobré finančno-ekonomické výsledky podnikania a ide o zdravú firmu a projekt je životaschopný.
Spoločnosť bude aj po ukončení projektu naďalej investovať do zveľaďovania majetku z vl. zdrojov.
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IMUNA PHARM, a.s. je spoločnosť patriaca do oblasti farmaceutického priemyslu zaoberajúca sa výrobou liekov,
zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov. Spoločnosť prevzala výrobný sortiment produktov pôvodnej spoločnosti
Imuna š.p. a naďalej pokračuje v ich výrobe pre zdravotnícky trh. Okrem iného spoločnosť zabezpečuje zber plazmy v
Slovenskej republike jej spracovanie v španielskej spoločnosti INSTITUTO GRIFOLS. IMUNA PHARM, a. s. je jedinou firmou
na trhu ponúkajúcou výrobky zo slovenskej plazmy. Spoločnosť sa okrem rozširovania a modernizácie výrobných kapacít
venuje aj vedeckovýskumným činnostiam. Riešením pre upevnenie si trhového postavenia a zvýšenie exportného potenciálu
je strategický plán rozvoja spoločnosti, ktorého cieľom je reštrukturalizácia a modernizácia výroby, investícia do inovatívnych
technológií, do ktorých patrí aj technológia výroby dialyzačných koncentrátov. Inovácia technologického zariadenia výroby
dialyzačných koncentrátov prostredníctvom inovačných, moderných technológií prestavuje súčasť plánu rozvoja spoločnosti,
ktorým sa docieli zvýšenie ich konkurencieschopnosti na zdravotníckom trhu, navýšenie počtu výrobných šarží a zvýšenie
efektívnosti ich výroby.

Doplnenie nových, moderných, výrobných technológií vo firme IMUNA PHARM, a. s., podporuje dosiahnutie hlavného cieľa
projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu spoločnosti zavedením inovatívnych technológií vo
výrobe dialyzačných koncentrátov.“ Dosiahnutím spomínaných cieľov projektu dôjde k významnému posunu vo výrobných
možnostiach spoločnosti, inovatívna technológia vytvorí podmienky pre inováciu technologického postupu výroby
dialyzačných koncentrátov a zosúladenia ich postupov, zníženie nákladov na výrobu – zefektívnenie výroby. Vytvoria sa
podmienky pre zmeny kapacity výroby podľa odbytu, čím sa dosiahne lepšie a efektívnejšie uspokojovanie dopytu, vytvoria
sa podmienky pre kvalitnú a bezpečnú produkciu. Týmto projektom sa zároveň prispeje k podpore podnikateľského
prostredia, dôjde k zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie, ako aj k zvýšeniu pridanej hodnoty a tržieb za predané produkty.
Projekt prispeje k odstraňovaniu nezamestnanosti v regióne a sociálno-ekonomických disparít.

Realizácia projektu sa uskutoční v rámci jedného logického celku: Logický celok 1 – Inovácia výrobného procesu
dialyzačných koncentrátov, t. j. Aktivita 1 - Obstaranie technológie na inováciu výrobného procesu dialyzačných
koncentrátov. Celý projekt je technologický riešený tak, aby v plnej miere spĺňal podmienky SVP vedúce ku
konkurencieschopnosti produktov ako aj celej spoločnosti. Projektom sa rieši inovácia už existujúcej výroby, inovácia
technologického zariadenia pre dosiahnutie zvýšenia kapacity výroby, plynulého chodu výroby s cieľom eliminácie možnej
kontaminácie produkcie, zníženie nákladovosti výroby, vytvorenie podmienok pre inováciu technologického postupu výroby
pre inováciu produktov pre uspokojenie zákazníka a rozšírenie portfólia ponúkaných výrobkov a služieb.

Farmaceutické produkty, ku ktorým patria spomínané dialyzačné koncentráty sú produkty, ktoré používajú pacienti s
chronickým ochorením obličiek, ktoré spôsobuje postupný pokles funkcie obličiek, čo vedie v konečnom dôsledku k
hromadeniu odpadových látok. Väčšina odpadových látok, ktoré sa hromadia v krvi, pôsobia na organizmus toxicky. Pri
neliečení sa toxický účinok stupňuje, dochádza k masívnym poruchám organizmu a k smrti. Ak sa pacient dostane do štádia
chronického ochorenia obličiek, kedy už obličky nie sú schopné si plniť svoje funkcie a začínajú sa prejavovať toxické účinky
hromadiacich sa odpadových látok, je možné nahradiť ich funkciu dialýzou, metódou kedy je krv očisťovaná od
nahromadených odpadových toxických látok pomocou mimotelového krvného obehu za použitia špeciálneho prístrojového
vybavenia s použitím dialyzačných koncentrátov. Jedná sa o produkty, na ktoré sa kladú vysoké nároky na kvalitu a je
požadované, aby aj technológia spĺňala najnovšie trendy vývoja v technickej a technologickej kvalite farmaceutických
zariadení vedúcich k výrobe kvalitných a bezpečných produktov.

Predkladaný projekt spoločnosti bude v budúcnosti udržateľný vďaka zrealizovanej investícii. Táto investícia je prostriedkom k
zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkovému ekonomickému rastu. Spoločnosť v plnej miere
uspokojí požiadavky zákazníkov a zároveň sa posilní aj jej pozícia na trhu, čo povedie k rastu tržieb a celkovému
ekonomickému rastu spoločnosti. V dôsledku vyššieho zisku bude spoločnosť pravidelne pristupovať k inovácii výrobného
procesu, čo bude znamenať rozšírenie ponuky poskytovaných služieb (tovarového portfólia). Bezproblémovú realizáciu
projektu bude zabezpečovať kvalifikovaný projektový tím, ktorý je vytvorený výlučne z odborníkov v danej oblasti.
Inštitucionálna udržateľnosť projektu je garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu. V prípade vzniku
nepredvídateľných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté náklady z vlastných zdrojov prípadne
z úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti. Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných výrobných priestoroch.
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Realizácia projektu je situovaná v meste Spišské Vlachy, v Košickom kraji. Miera nezamestnanosti v okrese Spišská Nová
Ves k 28.02.2013 predstavovala 18,02 % a je vyššia ako miera evidovanej nezamestnanosti SR, ktorá dosiahla v januári 2013
14,80 %. Nadpriemerná úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer je evidovaná aj v Košickom kraji, a
to 19,30 %. Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva potreba zavedenia vyspelých a inovatívnych technológií, ktoré zlepšia
konkurencieschopnosť žiadateľa a podporia ochranu životného prostredia prostredníctvom zavedenia technológie
využívajúcej riešenia najlepších technológií (BAT – Best Available Technologies) v rámci novej výrobnej činnosti. Žiadateľ v
súčasnosti musí outsourcovať výrobu výliskov v zahraničí, nakoľko nedisponuje vlastnou výrobnou technológiou. Žiadateľ
výlučne montuje dodané výlisky v rámci výrobnej činnosti, čím sa značne znižuje pridaná hodnota samotného výrobku.
Žiadateľ potrebuje neustále reflektovať na nové podnety trhu a klientely, čo si vyžaduje preinvestovanie ďalších finančných
prostriedkov v objeme približne 212 000,- EUR. Tento investičný náklad nedokáže žiadateľ pokryť výlučne vlastnými zdrojmi.

Hodnoty indikátorov boli stanovené na základe odborných odhadov a reflektujú na dosiahnuté hospodárske výsledky podniku
za posledné 3 roky. Pri definovaní hodnôt merateľných ukazovateľov žiadateľ zohľadňoval aj externé riziká, ktoré by mohli
významne narušiť naplnenie indikátorov projektu. Z tohto dôvodu volil konzervatívnejšiu stratégiu pri určovaní numerických
hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov. V dôsledku realizácie aktivít projektu, ktoré sú zamerané na obstaranie
vyspelých a inovatívnych technológií dôjde k napĺňaniu kľúčových indikátorov. Zabezpečí sa nárast inovovaných výrobných
postupov z východiskovej hodnoty 0 v roku 2013 na plánovanú hodnotu 1 v roku 2014. Tento stav vyvolá pozitívny efekt v
náraste tržieb z východiskovej hodnoty 194 052 EUR v roku 2007 na plánovanú hodnotu 6 000 000 EUR v roku 2017. Po
realizácii projektu podnik zaznamená nárast pridanej hodnoty z východiskovej hodnoty 75 485 EUR v roku 2007 na
plánovanú hodnotu 1 600 000 EUR v roku 2017. Dôjde k nárastu počtu zamestnancov žiadateľa, nakoľko sa v roku 2014
vytvoria 2 pracovné miesta pre občana vo veku 15-29 rokov, uchádzača o zamestnanie evidovaného na príslušnom úrade
práce – 2 muži.

Aktivity potrebné na realizáciu projektu vyplývajú z jeho charakteru a slúžia pre naplnenie cieľa a špecifických cieľov projektu.
Cieľ projektu vychádza z celkovej potreby žiadateľa. Technické zabezpečenie aktivít projektu pozostáva z dodávky
vyspelých a inovatívnych technológií obstaraných výlučne dodávateľským spôsobom. Harmonogram realizácie aktivít projektu
- 12 mesiacov, a to 10/2013 – 09/2014. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít: Aktivita 1: Realizácia
verejného obstarávania, Aktivita 2: Dodávka vyspelých a inovatívnych technológií; podporných aktivít: Aktivita 3: Riadenie
projektu, Aktivita 4: Publicita projektu. Žiadateľ pred rozhodnutím o výbere navrhovaného technického riešenia analyzoval
ostatné možností a spôsoby, prostredníctvom ktorých by zabezpečil optimálne riešenie. Zo spracovanej analýzy vyplynuli tri
varianty. Žiadateľ sa rozhodol pre Variant č. 2. Žiadateľ chce zrealizovať projekt v čo najkratšom čase, aby zaznamenal
pozitívne výsledky a dopady z jeho implementácie, ktoré sa prejavia v jeho zlepšenej konkurencieschopnosti. Podrobné
informácie k aktivitám projektu sú uvedené v povinnej prílohe č. 1, kapitole 4, podkapitole 4.1.

Žiadateľ má skúsenosti z realizácie projektu, ktorý bol podporený zo štrukturálnych fondov EÚ – názov projektu: „Účasť
HASMA, s.r.o. na elektrotechnických veľtrhoch a výstavách v roku 2010“, financovaný v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Žiadateľ disponuje vnútornými kapacitami, ktoré budú participovať na realizácii
projektu. Vo vzťahu k technicko-organizačným záležitostiam, žiadateľ prijal kroky, ktoré umožnia realizáciu projektu bez
narušenia súčasného výrobného postupu, neoslabí sa výrobná činnosť. Žiadateľ plánuje zabezpečiť projektový manažment
vlastnými kapacitami. Funkciu Koordinátora, projektového a finančného manažéra projektu bude zastrešovať konateľ
žiadateľa – Ing. Anna Mikulová. Pozíciu Manažéra pre vzťahy s verejnosťou zastane konateľ žiadateľa – pán Andrej Mikula.
Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja mesta Krompachy do roku 2015, so strategickým cieľom č. 2: Zvýšenie
zamestnanosti v meste rozvojom nových investícií a podnikania, špecifickým cieľom 2.1 Zlepšiť podmienky pre etablovanie
nových investícií v meste. Projekt je finančne náročný, bez poskytnutej pomoci z NFP by žiadateľ uvažoval len o kúpe použitej
lacnej technológie.

Udržateľnosť projektu bude daná a viazaná na výstupy a výsledky projektu. Primárne využitie obstaraných vyspelých a
inovatívnych technológií je dané dopytom zo strany súčasných zákazníkov. Žiadateľ plánuje investovať finančné prostriedky
do marketingových činností, ako napr. účasť na veľtrhoch a výstavách, ktoré sú zdrojom nových poznatkov, inovácií, ale i
obchodných jednaní a získavaní nových kontraktov. Súhrnne je udržateľnosť projektu postavená na princípe: zabezpečenia
ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja; organizačno-technického zabezpečenia prevádzky a údržby
obstaraných vyspelých a inovatívnych technológií; zníženia energetickej náročnosti výrobnej činnosti a výdavkov za spotrebu
elektrickej energie; pokračovania kooperácie s budúcim dodávateľom vyspelých a inovatívnych technológií; vzdelávania
zamestnancov; organizačno-technického zabezpečenia výrobnej činnosti žiadateľa; pozitívnych výsledkov finančnej analýzy;
naplnenia cieľov marketingovej stratégie, zabezpečenia efektívnej propagácie a public relations. Podrobné informácie k
udržateľnosti projektu sú uvedené v povinnej prílohe č. 1.
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Spoločnosť UNIGROUP, v.o.s. bola založená v roku 1993, kedy sa začala zaoberať nákupom, predajom a servisom
potravinárskych strojov ako plničky mlieka, pastéry, homogenizátory, dopravníky, baličky potravín, nerezové nádrže, a iné.
Sídlo manažmentu a samotná výroba spoločnosti je vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda. Od roku 1998 sa
špecializuje na výrobu drevených okien typu EURO a nábytku. Vyrába okná, balkónové okná a dvere, interiérové a exteriérové
dvere a okenice rôznych tvarov a veľkostí podľa požiadaviek zákazníka, ako aj rôzne typy nábytkov, najmä kuchynský.
Požadované výrobky zhotovuje na mieru z vybraných druhov dreva. Spoločnosť disponuje s výrobnými technológiami s CNC
riadením. Väčšina strojov je talianskej značky SCM. Napriek tomu sú niektoré celky nielen zastarané, ale aj dlho po
životnosti. Firma má technologické nedostatky v procesoch výroby stavebo – stolárskych produktov. Súčasná stavebo –
stolárska technológia je morálne zastaraná, nepresná a malej kapacity, čím vzniká mnoho nepodarkov, je nízko efektívna a
energeticky náročná čím je neflexibilná, nerentabilná a nedostatočne konkurencieschopná.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii modernú technológiu, ktorá umožní zlepšiť
postavenie firmy na trhu. Implementáciou projektu tak rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožní jeho vstup na nové trhy a
tým zníži riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže firma UNIGROUP, v.o.s. ponúkať stavebno –
stolárske výrobky širokému spektru zákazníkov. Po realizácii projektu bude žiadateľ vybavený výrobnými kapacitami po
technickej a organizačnej stránke porovnateľnými s konkurenčnými výrobcami v EÚ. Zamestnancov pozitívne ovplyvní
získaním nových vedomostí a zručností, zvýši sebavedomie a hrdosť na spoločnosť v ktorej pracujú a zabezpečí pocit
sociálnej istoty. Odberatelia uvítajú, že majú ucelenú dodávku z pod jednej strechy, čo skráti dodacie lehoty a uľahčí
komunikáciu zo zákazníkom. Implementácia projektu vytvorí priestor pre personálne posilnenie firmy a prispeje k vytvoreniu
2 nových pracovných miest, z toho jedno pracovné miesto pre mladého človeka, ako aj k podpore sociálno.-ekon. rozvoja v
regióne.

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov a spočíva v realizácii hlavnej projektovej aktivity, v rámci ktorej sa
obstará jedno inovatívne zariadenie. Hlavná projektová aktivita sa začína 7/2013 a končí v 6/2014. V rámci aktivity sa osadí
inovatívne zariadenie, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie
aktivity projektu bude vykonávané externe–dodávateľom technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude
riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke
zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie projektu a implementácie jeho projektovej aktivity bol
zostavený realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na to, aby samotný proces realizácie projektu bol
úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi spojené ukazovatele výsledkov a dopadov
projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas celého obdobia realizácie projektu. Aktivita
projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov
projektu.

Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou úspešných investičných projektov spojených so zavedením výroby a jej
následnou intenzifikáciou. Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje modernizáciu, ktorá prispeje k zvýšeniu jeho
konkurencieschopnosti a k rastu jeho pridanej hodnoty. Bez podpory z NFP by takúto investičnú akciu nedokázal v takom
krátkom čase, v plnej miere zrealizovať a nebolo by možné dosiahnuť podnikové ciele. Obstaraním novej inovatívnej
technológie dôjde k výraznému zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti UNIGROUP, v.o.s. prostredníctvom
zvýšenia technologickej úrovne a zavedením nových výrobných procesov. Realizáciou projektu sa vytvoria dve pracovné
miesta. Novoprijatí ako aj súčasní pracovníci budú zaškolení na novú technológiu, čo prispieva k rozvoju vedomostnej
základne regiónu. Tieto fakty vo veľkej miere napĺňajú ciel Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
ako aj ciele samotného opatrenia. Taktiež prispievajú k napĺňaniu priorít PHSR Trnavského samosprávneho kraja a
horizontálnych priorít.

Výsledkom projektu bude nová inovatívna technológia v stavebno – stolárskej výrobe, dôsledkom čoho dôjde k zvýšeniu
výrobných kapacít a rozšírenie produktového portfólia. Nákup inovatívnej technológie umožní spoločnosti UNIGROUP, v.o.s.
získať stabilnejšiu pozíciu na relevantnom trhu a tiež príliv nových zákazníkov. Nárast tržieb, zvýšená produktivita, nízka
potreba sprievodných investícií ako i nízko nákladovosť výroby dáva predpoklad na dosahovanie stanovených cieľov
spoločnosti. Predpokladom pre udržateľnosť projektu je aj fakt, že manažment spoločnosti je schopný a ochotný investovať
dostupné finančné prostriedky do ďalšieho rozvoja a skvalitňovania svojej podnikateľskej činnosti. Predkladaný projektový
zámer je zo strany spoločnosti dlhodobo pripravovaný a detailne prepracovaný. Preto finančná analýza projektu na základe
údajov obstarávanej inovatívnej technológie preukazuje tvorbu dostatočných a stabilných finančných prostriedkov na pokrytie
všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť predkladaného projektu.

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť Reinter s.r.o. je mladou a dynamickou firmou zaoberajúcou sa obchodnou, stavebnou činnosťou a poskytovaním
služieb. Pôsobí na Východnom Slovensku, v meste Humenné.Do obchodného registra bola zapísaná 1.2.2011.V súčasnosti
zamestnáva 7 zamestnancov na pracovnú zmluvu a 1 na dohodu o vykonaní práce a spĺňa kritéria pre definíciu mikro-podnik.
Dlhodobým cieľom firmy je rozvíjať perspektívne podnikateľské zámery, inovačné aktivity, kde sú predpoklady ďalšieho
rozvoja činnosti firmy a posilnenia jej konkurencieschopnosti a trvalo-udržateľného rozvoja. V súlade s týmto dlhodobým
cieľom sa spoločnosť rozhodla rozšíriť svoju činnosť o povrchovú úpravu kovov práškovou technológiou.Na základe
chýbajúcich subjektov poskytujúcich služby v oblasti povrchových úprav kovov-práškovaním v regióne,máme záujem a
vysoké predpoklady na úspešné rozšírenie svojich aktivít do tohto segmentu. Zo strany perspektívnych zákazníkov sú
požiadavky na povrchové úpravy, ktoré by zákazníkov nezaťažovali investičnými a prevádzkovými nákladmi, ale majú v
úmysle tieto služby nakupovať.Nedá sa očakávať, že si budú výrobcovia riešiť lakovanie vlastnými pracoviskami vzhľadom na
vysokú finančnú náročnosť.

Realizáciou projektu vzikne moderná, sofitikovaná prevádzka povrchových úprav kovov s najmodernejšou technológiou
poskytujúca služby najmä firmám v oblasti staveníctva a strojárskeho priemyslu. Firma sa vďaka investícii stane v tomto
segmente trhu rešpektovanou s ohľadom na technické možnosti, kapacitu výroby a ohľaduplnosť technológie k životnému
prostrediu, čo výrazne ovplyvní jej konkurencieschopnosť. Zvýšenie konkurencieschopnosti sa prejaví aj v cenovej oblasti,
nakoľko kvalita a technické možnosti lakovania, produktivita práce, kapacita výroby umožnia pracovať so širším cenovým
rozpätím a tak cielenejšie uplatňovať obchodnú politiku na trhu. Vďaka projektu očakávame zvýšenie tržieb a pridanej
hodnoty.Prevádzka technológie si vyžiada vytvorenie minimálne 4 pracovných miest (2 ženy,2 muži), ktoré plánujeme obsadiť
a udržať v súlade s podmienkami výzvy mladými nezamestnanými od 15 do 29 rokov (z toho:1MRK,1znevýhodnený,) počas
realizácie projektu.Cieľom je posilniť konkurenčné postavenie firmy a naplniť kapacitu technológie tak, aby sme ešte v
priebehu udržateľnosti tohto projektu pripravili investíciu do technológie na vlastnú výrobu jednoduchých výrobkov z plechov a
profilov.

Spoločnosť určila technické požiadavky na technológiu a na základe vykonaného prieskumu trhu stanovila oprávnené
výdavky a výšku NFP.Požiadavky na technológiu sú definované v dvoch rovinách, podľa výkonu a kvality(bližšie Opis 4.1).
Technológia bude pracovať na dve zmeny.Samotná realizácia prebehne v 1 hlavnej aktivite-Nákup a montáž technológie a 2
podporných aktivitách–riadenie projektu, publicita a informovanosť. Je plánovaná na 24 mesiacov 01/2014-12/2015. Časový
rozvrh je prispôsobený procesu konania o žiadosti o NFP, zohľadňuje potrebu vykonania verejného obstarávania.
Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude zabezpečovať projektový tím (viď.Opis 4 a 4.2). Úlohy súvisiace s
realizáciou sú v tíme rozdelené v rámci technickej a ekonomickej oblasti.Celkové riadenie a kontrolu plnenia jednotlivých úloh
bude vykonávať konateľ. Technológia bude namontovaná do výrobnej haly, ktorú má firma v dlhodobom prenájme, a je
vhodná na danú činnosť. Tým sa obmedzuje riziko omeškania štartu výroby z dôvodu potreby úpravy priestorov.Montáž
zrealizuje dodávateľská firma, ktorá aj zaškolí obsluhujúci personál a počas skúšobnej prevádzky bude kontrolovať
prebiehajúce procesy.

Žiadateľ predkladaným projektom plánuje rozšírenie ponuky služieb o jeden z najmodernejších spôsobov povrchovej úpravy
kovov formou práškovania. Priamu konkurenciu v plánovanom segmente v našom regióne vzhľadom na možnosti technológie
nemáme a na základe toho predpokladáme, že by sme zaplátali dieru na trhu, keďže v našom regióne sa žiadna spoločnosť
ponúkajúca služby tejto kvality a parametrov nenachádza. Tento zámer vznikol aj z potreby výrobných spoločností v regióne,
ktoré nebudú riešiť potreby lakovania svojich výrobkov vlastnými pracoviskami z dôvodov investičných a prevádzkových
nákladov.Naopak majú záujem tieto služby nakupovať. Vzhľadom na to, že žiadateľ je na trhu od 2/2011 nemá skúsenosti s
projektami financovanými z verejných zdrojov.Konateľ spoločnosti a hlavný manažér projektu má však dlhoročné a
bohaté(viac ako 15 rokov) skúsenosti s riadením a implementáciou rôznych investičných a neinvestičných akcií z podnikania v
oblasti stavebníctva ako SZČO (Opis 5.1).Tento projekt z dôvodu fin.náročnosti však bez pomoci z ver. zdrojov nie je schopný
prefinancovať.Projekt prispieva k napĺňaniu vecne príslušných strategických a plánovacích dokumentov regiónu,SR a EÚ
(Opis 2.4).

Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorený projektový tím, ktorý je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných
úkonov na všetkých úrovniach.V svojej činnosti firma využíva zavedený interný systém manažérstva kvality.Zároveň si je
vedomá potreby a má úmysel certifikovať prevádzku a zaviesť systém manažérstva kvality, certifikácia ISO 9001 a systém
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, certifikácia OHSAS 18001,systém environmentálneho manažérstva
nakladania s odpadmi, certifikácia ISO 14001.Plánované objemy tržieb a štruktúra nákladov umožní financovanie prevádzky
technológie. Žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov
projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Technické zabezpečenie udržateľnosti
výstupov projektu vychádza z vhodných priestorov, ktoré sú v dlhodobom prenájme.Technológia a hala bude poistená.
Výsledky finančnej analýzy ČSH=112,08 a MV=je 147,64% dokazujú, že investícia spĺňa podmienku dlhodobej finančnej
udržateľnosti.
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Projekt je orientovaný do obce Smižany v Košickom kraji. Miesto realizácie projektu je typické tým, že tu pôsobí niekoľko
menších i väčších výrobcov z oblasti strojárenstva. Títo výrobcovia majú obmedzené kapacity a rovnako vybrané operácie
kovoobrábania si nechávajú outsourcovať. Región je tiež typický vysokou mierou nezamestnanosti a vyššou koncentráciou
MRK. V oblasti kovoobrábania je deficit technológií alebo dodávateľov, ktorí dokážu realizoavť procesy kovoobrábania s
maximálnou kvalitou blízkou automobilovému priemyslu. Žiadateľ v súčasnosti už realizuje kovoobrábacie práce, avšak v
minimálnom rozsahu a pri obmedzených kvalitatívnych možnostiach. Má však skúsenosti z odvetvia, blízku dodávateľskú
základňu a súčasných či potenciálnych zákazníkov v blízkom okolí. Na získanie konkurenčnej výhody je nutná investícia. V
súčasnosti nie je možné, aby žiadateľ dokázal takýto investičný náklad pokryť výlučne vlastnými zdrojmi, a preto sa rozhodol
požiadať o financovanie rozvojových aktivít firmy prostredníctvom žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Predpokladom realizácie sú okrem spomenutej polohy aj rozvinutý manažérsky systém a kvalifikovaný personál.

Projekt predpokladá vytvoriť 2 nové pracovné pracovné miesta, pričom dáme priestor mladým ľuďom a ľuďom dlhodobo
nezamestnaným. Vzhľadom na charakter výroby náročnej na silu, uvažujeme zamestnať len mužov. Sme pripravený
zamestnať aj 1 príslušníka MRK, vzhľadom na koncentráciu MRK v lokalite Spiša bude priestor pre kvalifikovaný výber. S
inštaláciou novej technológie je neodmysliteľná aj tvorba nového výrobného postupu, ktorý bude vychádzať zo špecifík novej
výrobnej linky a postupne bude podliehať modifikáciám. Po ukončení projektu očakávame nárast tržieb a pridanej hodnoty v
spojení s predajom novej produkcie a získaním nových zákazníkov. Dodatočne vytvoríme ešte 1 nové pracovné miesto,
pričom opäť dáme priestor znevýhodneným skupinám uchádzačov. V prípade poklesu tržieb, žiadateľ pristúpi k posilneniu
marketingových aktivít, zmene cenotvorby, resp. uplatní všetky možné princípy reflektujúce na budúce potreby trhu. Riziká z
nenaplnenia ukazovateľov analyzujeme FMEA metodikou. Projekt predpokladá regionálnu integráciu do existujúcich aj
pripravovaných priemyselných parkov a postupne chce znižovať nezamestnanosť v regióne.

Žiadateľ už realizoval podobné projekty zamerané na zamestnávanie nových pracovníkov podporené úradom práce. Taktiež
Pri realizácii projektov naša organizácia využíva nástroje projektového riadenia, vytváranie projektových tímov, so stanovením
doteraz inštalované technológie a nábeh výroby bol realizovaný ako dvojročný samostatný projekt naviazaný na záväzné
zodpovednosti a právomocí jednotlivých členov, hodnotenie a odmeňovanie projektového tímu v závislosti na výsledkoch. Do
požiadavky zákazníkov. Projekt je finančne náročný, bez pomoci z NFP by sme uvažovali len o kúpe používanej lac
daného projektu sa zapoja potrební odborní a vedúci pracovníci, aby bol čo najefektívnejšie dosiahnutý cieľ projektu. Po
ukončení aktivít sa projekt vyhodnotí, určí sa forma prípadného odmeňovania a výsledky projektu sa zaznamenajú v internom
systéme. Projekt predpokladá 3 etapy: 1.etapa=príprava realizácie projektu, 2.etapa=realizácia projektu, 3.etapa=užívanie
výsledkov projektu. Hlavnou aktivitou je nákup technológie, ktorá bude inštalovaná, spustená testovacia prevádzka a
následne sériová výroba. Projekt je načasovaný na obdobie 11/2013 - 10/2014. Inštalácia novej technológie a zvýšenie
konkurencieschopnosti žiadateľa priamo korešponduje s hlavným cieľom projektu, podporuje tiež rast zamestnanosti a
udržateľnú výrobu do budúcna. Dohľad nad projektom vo všetkých jeho fázach bude vykonávať samotný konateľ spoločnosti,
externý projektový manažér a odborní interní asistenti - finančný manažér a administrátor projektu.
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Miesto realizácie projektu je v meste Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj. Podľa prieskumu trhu je v lokalite stúpajúci
trend vývoja priemyselnej produkcie/produkcie kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení a v rámci SR je pozitívny
očakávaný predpoklad vývoja priemyselnej výroby. Spoločnosť MMG Produkt, s. r. o. je firmou pôsobiacou v oblasti
strojárskej výroby, pričom vo svojej prevádzke zabezpečuje najmä obrábanie kovových výrobkov na klasických
technologických zariadeniach. Z výsledkov SWOT analýzy projektu vyplýva, že projekt má silné základy pre úspešnú
realizáciu. Žiadateľ je dobre fungujúcou spoločnosťou, ktorá má aktuálne dostatok zákazníkov. Zároveň je pozitívnym i fakt,
že priemyselná produkcia v oblasti obrábania je odvetvím, ktoré je v značnej miere rozvíjané a má predpoklad pre rozvoj i v
budúcnosti i so zameraním na rôznorodé cieľové odvetvia a skupiny zákazníkov. Dôležitým faktom je, že projekt podporí
rozvoj komplexnosti a samostatnosti produkcie žiadateľa a podporí rozšírenie ponúkaných služieb a výroby nových produktov
s vyššou kvalitou, presnosťou a rýchlosťou produkcie. Projekt zároveň podporí zamestnanosť aj mladých nezamestnaných.

Po zavedení technológií do výroby predpokladáme: produkciu s vyššou kvalitou, presnosťou, rýchlosťou dodávky,
komplexnejšiu a samostatnejšiu produkciu a produkciu schopnú zabezpečiť špecifické požiadavky klientov. Dôvodom
napĺňania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov budú samotné ciele projektu, keďže inovácia produkcie spôsobí
nárast počtu inovovaných výrobných postupov, s rozšírením produkcie súvisí i vytvorenie nových pracovných miest a ako
dopad následne i zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty. Tieto skutočnosti sú výsledkom finančnej analýzy projektu
zrealizovanej žiadateľom. Žiadateľ plánuje riziko nenapĺňania hodnôt ukazovateľov riadiť najmä formou prevencie, priebežne
počas realizácie projektu bude prebiehať interná finančná kontrola všetkých tokov v rámci projektu a stavu realizácie. Tieto
kontroly budú vyhodnocované a bude sa hľadať prípadný dopad na indikátory projektu. Ak bude pre nás priaznivý
ekonomický a finančný vývoj, budeme uvažovať nad ďalšími aktivitami: obnovovať, resp. rozširovať strojný park; vybudovať
nové prevádzkové priestory; vybudovať nové kontrolné stredisko, ktoré je nevyhnutné napr. pre 3D obrábanie; zabezpečiť
nové softvérové vybavenie.

V projekte zrealizujeme jednu komplexnú aktivitu: 1. Nákup technologických zariadení (01/2014-12/2014), pričom dĺžka
realizácie bola nastavená na základe povinnosti vykonať verejné obstarávanie a dodacej doby zariadení. Previazanosť
hlavnej aktivity projektu na špecifické ciele a hlavný cieľ je jednoznačná. Preto, aby sme mohli zaviesť inovatívne technológie,
podporiť zamestnanosť v podniku a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť, potrebuje zabezpečiť obstaranie identifikovaných
technologických zariadení. Predpokladá sa zabezpečenie nákupu zariadení: 1. CNC sústruh - 2 vretenový 2. CNC sústruh 1 vreteno + koník Nevyhnutnosť realizácie projektu je jednoznačná, keďže povedie k uspokojeniu identifikovaných potrieb
žiadateľa: - potreba inovácie technologických zariadení spoločnosti; - potreba zvýšenia kvality, presnosti a rýchlosti
vybavovania zákaziek; - potreba zvýšenia komplexnosti a samostatnosti produkcie. Projekt bude riadiť tím ľudí (projektový,
technický a finančný manažér, administratívny pracovník). Realizačný tím nemá skúsenosti s realizáciou projektov
financovaných zo ŠF, predpoklady na výkon zvolených funkcií členovia majú, čo vyplýva z ich pracovných skúseností.

Podľa odhadov ŠÚSR na základe indikátora dôvery v priemysle je aktuálne rastúci trend v priemysle, ktorý vyplýva z
očakávaného rastu priemyselnej produkcie. Dá sa teda predpokladať, že bude priemysel na Slovensku zaznamenávať rozvoj,
no je potrebné rozvíjať investície a zamestnanosť, čo je i cieľom projektu. Projekt považujeme za vhodný a účelný v spojitosti
so zameraním výzvy i rôznych strategických dokumentov a to z nasledujúcich dôvodov (ktoré sú i v súlade so strategickými
cieľmi daných dokumentov): - predmetom projektu je obstaranie inovatívnych výrobných technológií; - projekt prispieva k
zvyšovaniu efektívnosti výroby; - projekt vytvorí nové pracovné miesta cielene pre mladých nezamestnaných; - projekt
podporí rast tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti žiadateľa. Nevyhnutnosť pomoci je podporená faktom, že
investícia je i z pohľadu obratu značná, jej financovanie z vlastných zdrojov v celom rozsahu by bolo problematické a v danej
podobe ťažko realizovateľné. Žiadateľ má skúsenosti s investíciami a riadením zákaziek, keďže od svojho vzniku zabezpečil
zaobstaranie aktuálneho vybavenia a rieši jednotlivé zákazky pre klientov i s riešením osobitných požiadaviek.

Výnosovosť projektu počas doby životnosti (podľa daňových odpisov) je 102,39% a čistá súčasná hodnota investície má
kladnú hodnotu 7 280 Eur, z čoho vyplýva životaschopnosť projektu a teda predpoklad pozitívneho vplyvu projektu na
žiadateľa. Tvorba cashflow v období realizácie projektu a v období udržateľnosti výsledkov projektu má pozitívny trend.
Zabezpečenie prevádzky po ukončení realizácie projektu bude prebiehať viac-menej rovnako ako aktuálne, doterajším
personálom i novoprijatými zamestnancami. Predaj služieb/ produktov na nových technológiách nám v budúcnosti zabezpečí
dostatočné finančné prostriedky na prevádzku nakupovaných zariadení, prípadne na ďalšie rozširovanie našej spoločnosti.
Pri riadení rizík a hrozieb predpokladáme, že naše doterajšie skúsenosti a znalosti vo vytváraní finančných plánov spoločnosti
sú natoľko dostačujúce, že nebudú limitujúcim faktorom realizácie projektu. Je potrebné podotknúť, že finančné ale i
prevádzkové riadenie spoločnosti je založené na neustálej kontrole a prehodnocovaní aktuálneho stavu a snažíme sa tak
flexibilne reagovať na prípadné vzniknuté zmeny, či podnety.
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Spoločnosť Euroklinik s.r.o. vznikla v 2009 ako obchodná a poradenská spoločnosť v oblasti energií. V roku 2013 si prenajala
k svojej výrobnej činnosti halu v Seredi a pripravila všetky podmienky na diverzifikáciu svojej podnikateľskej činnosti na
výrobu peliet a substituovaných peliet.V budúcnosti má zámer halu dostať do vlastníctva spoločnosti. Miesto realizácie
projektu má svoj potenciál na dodávky surovín a zároveń na odbyt peliet a substituovaných peliet. V čase podania žiadosti nie
je platcom DPH ale v čase hodnotiaceho procesu sa stane dobrovoľným platcom DPH.Je definovaná ako mikro podnik,
pričom si tento status udrží aj po zrealizovaní projektu. V súčasnosti má 0 zamestnancov a všetky administratívne a
organizačné činnosti boli realizované dodávateľsky. Žiadateľ je znalý trhu s fytomasou a dendromasou a má zabezpečený
svoj budúci objem výroby. Tržby a Pridaná hodnota za 2007 je 0 EUR. 2012: tržby 11000 EUR, pridaná hodnota 10880 EUR.
Spustenie výroby peliet je odrazom pozitívnych vzťahov s dodávateľmi Pri projektovom zámere sa spoločnosť orientuje na
vyriešenie slabých stránok: nedostatok financií na inovatívnu technológiu, nedostatok financií na vzdelávanie zamestn..

realizáciou dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti výroby inováciou technologického postupu výroby peliet a
substituovaných peliet. Získa sa možnosť alternovať vstupnú surovinu a miesto drevnej hmoty využívať aj kukuričné kôrovie,
slamu, zvyšky repky olejnej, škrupiny z orechov, zvyšky kávových bôbov. Zároveń dôjde k zníženiu energetickej náročnosti
výroby alternáciou dreva za fytozložku, zvýšeniu efektivity výroby, k podpore využívania biomasy na energetické zdroje.
Zvýšia sa tržby na 998 tis EUR a pridaná hodnota na 179 tis EUR, zvýši sa počet zamestnancov o 4 počas realizácie a o 4 po
ukončení raelizácie ako dopad. Vytvoria sa 2 pracovné miesta pre mladistvých nezamestnaných s vekom do 29 rokov
evidovanými na úrade práce, 2 miesta pre znevýhodnených a 2 miesta pre ženy.Určitým rizikom je že mladiství neprejavia
záujem pracovať na Slovensku v danom odvetví. Žiadateľ to bude riešiť podnikovými benefitmi v sociálnej oblasti. Linka ktorá
sa nainštaluje je univerzálna a pri výpadku určitej suroviny bude možné ju nahradiť inou alternatívnou substitúciou
dendromasy.

Realizácia projektu je naplánovaná v 1 hlavnej aktivite Nákup peletovacej linky ktorá bude slúžiť na výrobu peliet a
substituovaných peliet a v podporných aktivitách zameraných na riadenie a publicitu projektu. Aktivity a časový harmonogram
sú naplánované tak, aby došlo k plneniu cieľov v oblasti konkurencieschopnosti, inovácie, tržieb, pridanej hodnoty, zvýšeniu
počtu zamestnancov. Naplánovaný počet mesiacov na realizáciu projektu (13) predstavuje dostatočnú časovú rezervu aj na
vyriešenie nepredvídaných okolností. Žiadateľ si udrží status mikro podnik. Výber dodávateľa bude zrealizovaný v súlade so
zákonom 25/2006 Z.z. o VO, pričom spustenie je naplánované na obdobie po odovzdaní žiadosti o NFP. Výber častí linky je
odrazom nutnosti alternovať výrobu nie len na drvené pelety ale aj substituované pelety. Technické riešenie je podporené
plnením požiadaviek trhu , objemu zákaziek, plnením noriem EÚ, zlepšením kvality ovzdušia a nízkym príkonom zariadenia
na tonu vyrobených peliet. Žiadateľ má vytvorený funkčný tím ktorý má všetky predpoklady teoretické aj praktické na
úspešnú implememntáciu a následnú udržateľnosť Viď Opis projektu

Projekt yvkazuje prvky inovatívnosti kombináciou existujúcich vedeckých poznatkov z obalsti ochrany ovzdušia, využitia
biopalív, šetriacich ekonomických dopadov na odberateľov. Linak umožňuje alternáciu suroviny dendromasy fytomasou.
Kapacita linky a predpokladaná trojsmenná prevádzka umožní naplnenie cieľov projektu.Pelety o priemere 8 mm dosahujú
najlepšie výsledky z hľadiska energetického využitia, skladovania, univerzálnosti paliva, efektívnosti dopravy. Spsutenie
výroby peliet je logickým krokom naväzujúcim na poradenskú činnosť žiadateľa v obalsti biopalív.Nevyhnutnosť podpory
formou NFP je podporená nutnosťou žiadateľa ďalej investovať do rozširovania výroby, kúpy vozidiel na prepravu,
vzdelávania zamestnancov, kúpy a zateplenia výrobných priestorov. Bez NFP nebude schopný linku raelizovať v
kompletnom univerzálnom prevedení. Vďaka podpore NFP sa vytvoria 4 pracovné pozície ako výsledok a 4 ako dopad z toho
2 pre mladistvých, 2 pre znevýhodnených, 2 pre ženy. Je predpoklad, že sa počty zamestnancov budú ešte zvyšovať v
budúcnosti aj po ukončení monitorovacieho obdobia.

Administratívna udržateľnosť: kvalitný manažment so skúsenosťami v riadení dodávateľských služieb, v poradenskej činnosti,
v oblasti biomasy na spaľovanie, obchodnícke skúsenosti na trhu z biomasou. Finančná udržateľnosť: podporená pozitívnym
hopodárskym výsledkom a ambicióznym podnikateľským plánom, pozitívnym a zlepšujúcim sa indexom bonity a kladnými
hodnotami finančnej analýzy projektu (miera výnosnosti, ČSH). Vlastné imanie a základné iamnie vykazujú pozitívne
výsledky. Prevádzkové náklady sú presne vyčíslené s možnosťou alternácie dodávateľov vstupných surovín. TUR:
schopnosť žiadateľa znižovať energetickú náročnosť výroby, zabezpečiť pozitívny environmentálny dopad, vytvárať pracovné
príležitosti pre nových zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Súčasné trendy a snahy EÚ o alternatívne zdroje podporujú
udržateľnosť výsledkov projektu. Možné riziká/eliminácia:1 nízka kúpyschopnosť odberateľov/ekonomické zdôvodnenie
podpory biopalív, 2.nezáujem odberateľov o zmenu palivovej základne/motivujúce info zo strany žiadateľa, SR i EK, 3.
kolísavý pohyb cien vstupov/alternácia v surovinách i v dodávateľoch, 4.nedostatok dendromasy/substitúcia fytomasou ďalšie
viď OPIS.
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Fyzická osoba – podnikateľ Mária Repaská (ďalej len „SZČO“) má sídlo v Košickom kraji, okrese Spišská Nová Ves, v
katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, na adrese: Odborárov 570. Miera nezamestnanosti v okrese Sp. N. Ves k
28.02.2013 predstavovala 18,02 %. Celkovo SZČO zamestnávala k 31.12.2012 7 zamestnancov v trvalom pracovnom
pomere. Príjmy z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb a ostatných príjmoch SZČO predstavovali v roku 2010 374 983,EUR, v roku 2011 bol zaznamenaný mierny pokles a to na 363 654,- EUR. Rok 2012 predstavoval mierny nárast
hospodárskeho výsledku z pohľadu príjmov z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb a ostatných príjmoch, a to 378 267,EUR. Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva potreba zavedenia inovatívnej technológie, ktorá zlepší konkurencieschopnosť
SZČO a podporí ochranu životného prostredia prostredníctvom zavedenia technológie využívajúcej riešenia najlepších
technológií (BAT–Best Available Technologies) v rámci existujúcej výrobnej činnosti. Rovnako je potreba znižovať
prevádzkové náklady žiadateľa. Žiadateľ potrebuje neustále reflektovať na nové podnety trhu a klientely, čo si vyžaduje
preinvestovanie ďalších finanč. prostriedkov.

V dôsledku realizácie aktivít projektu, ktoré sú zamerané na obstaranie inovatívnej technológie dôjde k napĺňaniu kľúčových
indikátorov projektu. Obstaraním inovatívnej technológie sa zabezpečí nárast inovovaných výrobných postupov z
východiskovej hodnoty 0 v roku 2013 na plánovanú hodnotu 1 v roku 2014. Tento stav vyvolá pozitívny efekt v náraste tržieb
z východiskovej hodnoty 3 436,- EUR v roku 2007 na plánovanú hodnotu 49 000,- EUR v roku 2017. Po realizácii projektu
SZČO zaznamená nárast pridanej hodnoty z východiskovej hodnoty 123 932,- EUR v roku 2007 na plánovanú hodnotu 145
000,- EUR v roku 2017. Dôjde k rozšíreniu počtu zamestnancov žiadateľa, nakoľko sa v roku 2014 vytvorí 1 pracovné miesto
pre občana vo veku 15-29 rokov, uchádzača o zamestnanie evidovaného na príslušnom úrade práce – 1 žena. Do roku 2017
sa vytvorí ďalšie 1 pracovné miesto, ktoré bude obsadené občanom marginalizovanej rómskej komunity. Pri definovaní
hodnôt merateľných ukazovateľov žiadateľ zohľadňoval aj externé riziká, ktoré významne narušia naplnenie indikátorov
projektu. Z tohto dôvodu volil konzervatívnejšiu stratégiu pri určovaní numerických hodnôt jednotlivých merateľných
ukazovateľov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných a podporných aktivít, formou refundácie oprávnených výdavkov.
Technické zabezpečenie aktivít projektu pozostáva z dodávky inovatívnej technológie obstaranej výlučne dodávateľským
spôsobom. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu je nastavený na obdobie 8 mesiacov, a to november 2013 až jún
2014. Cieľom žiadateľa je zrealizovať projekt v čo najkratšom čase, aby zaznamenal pozitívne výsledky a dopady z
implementácie projektu, ktoré sa prejavia v jeho zlepšenej konkurencieschopnosti. Hlavné aktivity projektu: Aktivita č. 01:
Výber dodávateľa inovatívnej technológie. Aktivita č. 02: Dodávka technológie - „vyšívací stroj vrátane softwaru“. Podporné
aktivity projektu: Aktivita č. 03: Riadenie projektu. Aktivita č. 04: Publicita projektu. Žiadateľ pred rozhodnutím o výbere
navrhovaného technického riešenia analyzoval ostatné možností a spôsoby, prostredníctvom ktorých by zabezpečil optimálne
riešenie. Zo spracovanej analýzy vyplynuli tri varianty. Žiadateľ sa rozhodol pre Variant č. 2. Podrobné informácie k aktivitám
projektu sú uvedené v povinnej prílohe č. 1, kapitole 4, podkapitole 4.1.

Súčasný stav v oblasti výrobnej činnosti žiadateľa si vyžaduje zaviesť novú inovatívnu a energeticky efektívnu technológiu,
ktorá by zvýšila konkurencieschopnosť žiadateľa prevažne na domácom odbytovom trhu. Dlhodobou stratégiou žiadateľa je
vybudovanie firmy, ktorá v roku 2019 bude miestom s koncentráciou špičkových technológií, rešpektujúcich prísne
požiadavky na kvalitatívne výstupy výrobkov. Firma šetriaca energiu, aktívne prispievajúca k ochrane životného prostredia a
spokojnosti svojich klientov. Centrum vlastného vývoja uplatňujúce získané know-how v zlepšovaní výrobných postupov.
Firma zdravá a adaptabilná meniacim sa potrebám dynamiky trhu. Z dôvodu komplexnosti prístupu rozvoja žiadateľa, ten sa
rozhodol požiadať o financovanie rozvojových aktivít firmy prostredníctvom žiadosti o poskytnutí NFP v rámci štrukturálnych
fondov EÚ. Koordinátorom projektu bude štatutárny zástupca žiadateľa. Pozíciu Projektového a finančného manažéra bude
zastávať externý subjekt, kontrahovaný žiadateľom. Pozíciu Pozíciu Manažéra pre vzťahy s verejnosťou a administrátora
projektu zastane interný pracovník žiadateľa. Projekt je v súlade PHaSR mesta Spišská Nová Ves na roky 2007 – 2013.

Udržateľnosť projektu je postavená na týchto faktoroch: 1. faktor zníženia energetickej náročnosti výrobnej činnosti a
výdavkov za spotrebu elektrickej energie - obstaraním inovatívnej technológie dôjde k zníženiu celkových výdavkov na
výrobnú činnosť. 2. faktor zabezpečenia ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoj - realizáciou projektu nedôjde k
poškodzovaniu životného prostredia. 3. faktor organizačno-technického zabezpečenia prevádzky a údržby obstaraného
inovatívnej technológie – prevádzkovateľom a vlastníkom inovatívnej technológie bude žiadateľ, ktorý zabezpečí prevádzku a
údržbu technologického zariadenia v celom rozsahu. 4. faktor pokračovania kooperácie s budúcim dodávateľom inovatívnej
technológie. 5. faktor vzdelávania zamestnancov. 6. faktor organizačno-technického zabezpečenia výrobnej činnosti
žiadateľa. 7. faktor pozitívnych výsledkov finančnej analýzy. 8. faktor naplnenia cieľov marketingovej stratégie, zabezpečenia
efektívnej propagácie a public relations. Index bonity žiadateľa deklaruje slovným zhodnotením finančnej situácie podniku:
extrémne dobrá. Podrobné informácie k udržateľnosti projektu sú uvedené v povinnej prílohe č. 1.
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Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. vznikla v roku 2008, je zameraná na výrobu kvalitného LED osvetlenia, ktoré výraznou mierou
prispieva k ochrane životného prostredia šetrením elektrickej energie a s tým spojeným znižovaním produkcie CO2.
Spoločnosť sa zaoberá výrobou pouličného, architektonického a priemyselného LED osvetlenia, tiež predajom fotovoltaických
panelov a príslušenstva, reklamných modulov, neónov a stripov. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku,
zvyšovanie schopnosti podniku uspokojovať narastajúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby
prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií a ich uvedenie do prevádzky. Tieto zámery spoločnosti sú závislé
na realizovaní predkladaného projektu. Projekt sa bude realizovať v okrese Prešov, ktorý má vyše 18 % nezamestnanosť. V
meste sú stredné školy s odbormi v potrebnej kvalifikácii, preto je tu dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Naplnené ciele
projektu budú znamenať odstránenie slabých stránok, kt. v súčasnosti predstavuje potreba zavedenia inovatívnych technológií
do výroby, zefektívnenia výroby, zvýšenia pozitívneho vplyvu na ŽP a zamestnanie nových pracovníkov.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní
výkonnosť Prešovského SK. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty (122 000,00
EUR), nárastu tržieb (340 000,00 EUR) do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstatovať aj sociálny prínos pre
región a to v podobe 1 pracovného miesta pre mladého muža. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie merateľných
ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu
inovovácie výroby podniku je obstaranie inovatívnych technológií, ktoré umožnia podniku zvýšenie odbytu produkcie (vyššia
kvantita, kvalita, nový výrobok) a v dôsledku toho zlepšenie postavenia na trhu. Rast odbytu umožní nárast tržieb za vlastné
výrobky, nárast efektivity výroby, pridanej hodnoty podniku. Po ukončení projektu budú do výroby spustené nové
technológie, ktoré zlepšia kontinuitu výrobného programu, odstránia doterajšie slabiny výrobného procesu a prispejú k
zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Realizácia projektu bude prebiehať v rámci 5 hlavných aktivít, od 04/2014 do 12/2014. Aktivity projektu budú realizované
dodávateľským spôsobom, na základe vykonaného VO. Pôjde o nasledovné aktivity: 1. Svetelno-technické meracie
zariadenia 2. Merací systém na meranie spektrorádiometrických a elektrických parametrov LED svietidiel 3. Revízne
prístroje 4. Zalievacie zariadenia 5. Sieťotlačové zariadenia Dlhoročné skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb
dodávateľa zaručia, že všetky aktivity budú vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Za realizáciu, zúčtovanie a
administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku LED-SOLAR, s.r.o., ktorý má s implementáciou
projektov niekoľkoročné skúsenosti. Príkladom sú vytvorené pracovné miesta a obstaraná technológia v roku 2009 s nákladmi
vo výške 338 tis. EUR.

Projekt je v súlade s oblasťami schémy pomoci opatrenia 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1. Podpora
zavádzania inovácií a technologických transferov, v súlade so strategickými dokumentmi Prešovského kraja, mesta Prešov v
oblasti podpory podnikov cez inovácie vo výrobe. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP, záujmovou oblasťou sú LED svietidlá, kt.
používanie v praxi umožňuje šetrenie elektrickej energie a tým znižovanie produkcie CO2. Aspektom zvyšovania rastu
podniku je zlepšovanie ekonomických ukazovateľov podnikateľskej činnosti cestou inovatívnosti výroby, kt. prinesie
zvyšovanie kvality vyrábaných produktov. Projekt umožní zvýšenie kvality výroby, avšak predstavuje vysokú investíciu. V
prípade úveru by bol finančný prospech plynúci z obstaranej technológií znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú
efektívnosť realizácie projektu. Ak nedôjde k realizácii projektu, bude môcť podnik obstaranie technológie uskutočniť až v
horizonte niekoľkých rokov a bude nútený hľadať nové možnosti diverzifikácie svojej výroby. V prípade neschválenia NFP, by
žiadateľ mohol projekt realizovať až v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných prostriedkov.

Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového, žiadateľ je spôsobilý projekt úspešne
zrealizovať. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť schopnosť napĺňať požiadavky trhu, čo prinesie rast
podniku cez zvyšovanie tržieb. Kumulácia prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky pre realizáciu ďalších projektov
zameraných na inovácie. V prípade nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej diverzifikácii
výroby, kt. znížia riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu. Žiadateľ má aj iné oblasti podnikania, v prípade potreby je
možné použiť prostriedky z týchto zdrojov. Projekt po ukončení bude pokračovať postupným dopĺňaním technologických
zariadení o ďalšie zariadenia pre testovanie elektrického krytia výrobkov podniku, technológií povrchových úprav a balenia
výrobkov. Projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať kritériá miery výnosnosti a efektívnosti.
Miera výnosnosti vyšla na úrovni 152,05 %, spĺňa požadovanú mieru vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná hodnota projektu je na
úrovni 15,17 tis. EUR, predstavuje kladnú hodnotu a teda je projekt zmysluplný.
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Miesto realizácie projektu je v obci Horné Srnie, okres Trenčín, Trenčiansky kraj. Podľa prieskumu trhu je v lokalite stúpajúci
trend vývoja priemyselnej produkcie a v rámci SR je pozitívny očakávaný predpoklad vývoja priemyselnej výroby. Žiadateľ
pôsobí v oblasti drevárskej výroby, pričom vo svojej prevádzke zabezpečuje najmä predaj drevnej štiepky, poskytovanie
služieb prepravy a manipulácie s biomasou a drevnou hmotou a produkciu drevených paliet. Z výsledkov SWOT analýzy
projektu vyplýva, že projekt má silné základy pre úspešnú realizáciu. Žiadateľ je dobre fungujúcou spoločnosťou, ktorá má
aktuálne dostatok zákazníkov a zároveň projekt vychádza z ich požiadaviek. Dôležitým faktom je, že projekt podporí rozvoj
flexibility produkcie žiadateľa a podporí rozšírenie ponúkaných produktov s vyššou kvalitou, kapacitou a rýchlosťou produkcie.
Projekt zároveň podporí zamestnanosť aj mladých nezamestnaných. Dôležitým je dlhoročné know-how a skúsenosti v
drevárskej výrobe a zároveň skúsenosti s realizáciou investičného projektu podporeného z verejných zdrojov žiadateľom.

Po zavedení technológií do výroby predpokladáme: - produkciu na automatických a inovatívnych technologických
zariadeniach; - zvýšenie flexibility vyrábaných paliet a rýchlosti vybavovania zákaziek; - zvýšenie kapacity a kvality
produkcie. Dôvodom napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov budú ciele projektu, inovácia produkcie spôsobí nárast
počtu inovovaných výrobných postupov, vytvorenie nových pracovných miest a ako dopad následne i zvyšovanie tržieb a
pridanej hodnoty. Tieto skutočnosti sú výsledkom finančnej analýzy projektu. Žiadateľ plánuje riziko nenapĺňania hodnôt
ukazovateľov riadiť najmä formou prevencie. Znamená to teda, že priebežne počas realizácie projektu bude prebiehať interná
finančná kontrola všetkých tokov v rámci projektu a stavu realizácie. Tieto kontroly budú vyhodnocované a bude sa hľadať
prípadný dopad na indikátory projektu. Firma plánuje v blízkej dobe zvýšiť kapacitu sušiarní pre tepelnú úpravu paliet a
rozšíriť krytý sklad hotových výrobkov. Z dlhodobého hľadiska sa majiteľ zameriava na zlepšovanie jestvujúcich a budovanie
nových dodavateľsko-odberateľských vzťahov. Prioritou je získanie vlastných výrobných priestorov, umožňujúcich ďalší
rozvoj výroby.

V projekte zrealizujeme jednu komplexnú aktivitu: 1. Nákup inovatívnej technológie (01/2014-12/2015), pričom dĺžka
realizácie bola nastavená na základe povinnosti vykonať verejné obstarávanie a dodacej doby zariadení. Previazanosť
hlavnej aktivity projektu na špecifické ciele a hlavný cieľ je jednoznačná. Zabezpečenie obstarania technológií je nutné, aby
sme mohli zaviesť inovatívne technológie, podporiť zamestnanosť v podniku a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. Inovatívne
technológie budú základom pre dosiahnutie špecifických cieľov a následne aj hlavného cieľa projektu. Predpokladá sa
zabezpečenie nákupu automatickej linky na výrobu paliet. Nevyhnutnosť realizácie projektu je jednoznačná, keďže povedie k
uspokojeniu identifikovaných potrieb žiadateľa: - potreba inovácie technologických zariadení spoločnosti; - potreba zvýšenia
flexibility vyrábaných paliet a rýchlosti vybavovania zákaziek; - potreba zvýšenia kapacity a kvality produkcie. Projekt bude
riadiť tím ľudí (projektový, technický a finančný manažér). Realizačný tím má skúsenosti s realizáciou projektov
financovaných zo ŠF, predpoklady na výkon zvolených funkcií členovia majú i z dlhoročných pracovných skúseností.

Projekt považujeme za vhodný a účelný v spojitosti so zameraním výzvy i rôznych strategických dokumentov a to z
nasledujúcich dôvodov (ktoré sú i v súlade so strategickými cieľmi daných dokumentov): - predmetom projektu je obstaranie
inovatívnych výrobných technológií; - projekt prispieva k zvyšovaniu efektívnosti výroby; - projekt vytvorí nové pracovné
miesta cielene pre mladých nezamestnaných; - projekt podporí rast tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti
žiadateľa. Podľa odhadov ŠÚSR na základe indikátora dôvery v priemysle je aktuálne rastúci trend v priemysle, ktorý vyplýva
z očakávaného rastu priemyselnej produkcie. Dá sa teda predpokladať, že bude priemysel na Slovensku zaznamenávať
rozvoj, no je potrebné rozvíjať investície a zamestnanosť, čo je i cieľom projektu. Nevyhnutnosť pomoci je podporená faktom,
že investícia je i z pohľadu obratu značná, jej financovanie zo zdrojov žiadateľa v celom rozsahu by mohlo byť problematické.
Žiadateľ má skúsenosti s investíciami a riadením zákaziek, zároveň má skúsenosti s realizáciou projektu financovaného z
verejných zdrojov, realizačný tím by mal byť preto schopný zabezpečiť hladký priebeh realizácie i tohto projektu.

Výnosovosť projektu počas doby životnosti (podľa daňových odpisov) je 114,22% a čistá súčasná hodnota investície má
kladnú hodnotu 16 630 Eur, z čoho vyplýva životaschopnosť projektu a teda predpoklad pozitívneho vplyvu projektu na
žiadateľa. Tvorba cashflow v období realizácie projektu a v období udržateľnosti výsledkov projektu má pozitívny trend.
Zabezpečenie prevádzky po ukončení realizácie projektu bude prebiehať viac-menej rovnako ako aktuálne. Z technického a
finančného hľadiska na ňu bude dohliadať p. Papiernik spoločne s p. Daňom. Pre účely prevádzky novej výroby budú do našej
spoločnosti prijatí 2 noví zamestnanci a zvyšnú prevádzku budú ďalej zabezpečovať aktuálni pracovníci. Pri riadení rizík a
hrozieb predpokladáme, že naše doterajšie skúsenosti a znalosti vo vytváraní finančných plánov spoločnosti sú natoľko
dostačujúce, že nebudú limitujúcim faktorom realizácie projektu. Je potrebné podotknúť, že finančné ale i prevádzkové
riadenie spoločnosti je založené na neustálej kontrole a prehodnocovaní aktuálneho stavu a snažíme sa tak flexibilne
reagovať na prípadné vzniknuté zmeny, či podnety.
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V okr. Nové Mesto nad Váhom bola miera nezamestnanosti 8,56% v 03/13 a v 12/12 - 8,80%. HS Services, s. r. o. vznikla
04.09.2009. Podnikať začala v prenajatých priestoroch a vzhľadom na finančnú situáciu fy. boli do majetku zakúpené len
použité stroje, prevažne všetky po GO. Prenajaté priestory boli nevyhovujúce, neumožňovali ďalší rozvoj s. r. o. napriek tomu,
že manažment fy. cítil, že dokáže zabezpečiť výrobu aj v podstatne väčšom rozsahu, v 11/2011 kúpili výrobnú halu s
pozemkami, opravili ju a v r. 2012 sa presťahovali do vlastných priestorov. To umožnilo nákup ďalších, aj keď stále použitých
strojov. Vyrábame časti strojov a dielce pre partnerské spol. presne podľa požiadaviek zákazníka. Zameriavali sme sa na
výrobu rozmerovo menších súčiastok a častí strojov, vzhľadom na dopyt na trhu stále viac rozširujeme svoju činnosť. V r.
2010 začali naši zákazníci dopytovať súčiastky, ktoré boli tvarovo čoraz zložitejšie a na CNC strojoch v 3 osiach ich bolo
čoraz náročnejšie vyrobiť. Zákazky dostávame v ucelených projektoch, takéto súčiastky sme museli obstarávať v kooperácii u
iných (zahraničných) firiem a s minimálnym alebo 0 ziskom dodávať v rámci celého projektu zákazníkovi.

Výsledkom realizácie projektu Aktivity č. 01 budú 3 novovytvorené prac. miesta, ktoré budú udržané min. 3 roky po finančnom
ukončení projektu. Plánujeme prijať do zamestnania 1 mladého človeka bez viacročnej praxe so stredoškolským vzdelaním
strojárskeho zamerania, ktorého si chceme postupne vyškoliť na programátora CNC a 1 mladého človeka, ktorý už má v
oblasti programovania CNC strojov prax. Z tohto dôvodu plánujeme vytvoriť 2 nové pracovné miesta pre mužov mladých ľudí
vo veku do 29 r. a prijať ich postupne, 1 v 05/2014 počas realizácie projektu a 1 v 06/2014 po spustení novej inovatívnej
technológie. Tretie novovytvorené pracovné miesto bude žena, technicko-hospodársky pracovník s náplňou práce
spracovania cenových ponúk (CP) a nákupu materiálu. Realizáciou projektu dôjde k zvýšenie konkurencieschopnosti s.r.o..
V prípade situácie poklesu záujmu z dôvodu vyššej moci, stúpajúceho nárastu nezamestnanosti, poklesu tržieb, pristúpime k
posilneniu aktivít v oblasti marketingu, cenotvorby ako aj vytvoríme prostredie na realizáciu ďalších požiadaviek pre budúce
trhy. Súčasťou nehnuteľnosti, ktorú máme vo vlastníctve je nezastavaný pozemok - v priebehu 2 r. pristavíme novú halu.

Projekt budeme realizovať v zmysle Predpokladaného časového harmonogramu navrhovanej aktivity od 01/2014 až 06/2014
v rámci projektu paralelne s podpornými aktivitami – riadenie projektu a publicita a informovanie v zmysle Zmluvy o NFP.
Aktivita č. 01 - 5 - osé CNC centrum - je naviazaná na zabezpečenie nákupu 5 – osého CNC centra s vhodným riadiacim
systémom a integrovaným otočným stolom, čo je dôležité najmä z dôvodu väčšej variability obrábania a tiež možnosti obránia
dielov väčších rozmerov. Zavedením tejto novej inovatívnej technológie dôjde výraznému posunu technologických postupov
fy. smerom k možnostiam výroby a obrábania vo viacerých osiach (os x, os y, os z, výklopné vreteno, otočný integrovaný
stôl). Skráti aj čas obrábania, zvýši sa presnosť a kvalita obrábania, čím sa zvýši efektivita výroby a nepriamo aj osobné
náklady na zamestnanca, zníži sa energetická náročnosť stroja, dôjde k úspore elektrickej energie a tým k znižovaniu
režijných nákladov na výrobu a nepriamo zmiernenie nepriaznivých vplyvov priemyselnej výroby na životné prostredie.
Dodávateľ bude vybraný v zmysle zák. o VO č. 25/2006 Z.z. a jeho doplnení. Realizačný tím - 4 zamestnanci.

Predkladaný projekt bol spracovaný na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa o NFP, konkurencie a možností na
trhu. Týmto projektom v spoločnosti vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie inovačného potenciálu a tým zvýšime
konkurencieschopnosť spoločnosti, zvýšime zamestnanosť o 3 novovytvorené pracovné miesta, z toho 2 miesta pre
nezamestnaných mladých občanov od 15 – 29 rokov (v zmysle podmienok predmetnej výzvy) – mužov a 1 miesto pre ženu.
Realizáciou projektu zavedieme 1 nový výrobný postup, zvýšime tržby a zvýšime pridanú hodnotu (bližšie informácie viď
príloha č. 1 a príloha č. 5). Projekt svojím zameraním zmierňuje regionálne disparity prostredníctvom investície a tvorby
pracovných miest – vysoká miera nezamestnanosti v našom okrese, znižuje sociálne rozdiely v spoločnosti, zvyšuje kvalitu
života mladých nezamestnaných, rozvíja obchodné vzťahy a zvyšuje ekonomickú úroveň regiónu, podporuje rast ekonomiky
obce, okresu, kraja ale aj celej SR. - Projekt je v súlade s plánovacími a strategickými dokumentmi. - Bez NFP - nie je
možné realizovať projekt.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Realizáciou projektu dôjde k nárastu pridanej
hodnoty na plánovanú hodnotu v r. 2017 na 500 454,22 €, voči r. 2007, kedy bola pridaná hodnota vo výške 0,- €, nakoľko fy.
vznikla v období po požadovanom východiskovom roku, vytvoreniu možností na zvyšovanie inovačného potenciálu, zvýši sa
kvalita výroby, zvýši sa ochrana ŽP, zvýši sa počet inovovaných výrobných postupov o 1 so zameraním na zníženie
energetickej náročnosti, čím dôjde k zníženiu ceny výstupov, zvýšeniu produktivity práce a k nárastu tržieb na plán. hodnotu v
r. 2017 vo výške 1 073 188,00 €, voči r. 2007, kedy bola výška tržieb 0 €, nakoľko fy. vznikla v období po požadovanom
východiskovom roku. Miera výnosovosti nášho projektu nákupom nových inov. technológií je uvedená v prílohe č. 5 ŽoNFP –
Finančná analýza vo výške 225,95% a ČSH je 472,52 €. Plánujeme realizáciu projektu certifikácie spol. – manažment riadenia
kvality ISO 9000, certifikácia bude spracovaná a realizovaná v spolupráci s externou firmou. Predpokladaný začiatok
certifikácie - máj 2013. Fy. má už v tomto čase pripravené ciele smerovania. Riziká boli dávno vopred eliminované.
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Spoločnosť FG-METAL, s.r.o. sa nachádza v okrese Dolný Kubín, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou evidovanej
nezamestnanosti, ktorá predstavuje výšku cca 15,46% čo je o 1,02 % viac oproti miere evidovanej nezamestnanosti v rámci
Slovenska, ktorá predstavuje 14,44% za rok 2012. Spoločnosť vznikla v roku 2008. Patrí medzi spoločnosti pôsobiace v
oblasti strojárenského vývoja, výroby a montáže produktov. V súčasnosti disponujeme technológiou zameranou na
opracovanie štandardných aj atypických výrobkov, lisovacie a ohýbacie práce. V kooperácii s inými spoločnosťami vieme pre
našich zákazníkov zabezpečiť aj všetky povrchové úpravy výrobkov. Táto služba však navyšuje cenu opracovaných
komponentov. Súčasná technológia nedisponuje potrebnou technickou kapacitou pre napĺňanie požiadaviek našich terajších i
potenciálnych zákazníkov. Pre optimalizáciu výroby a zníženie výrobných nákladov potrebujeme zvýšiť produktivitu výrobnej
prevádzky, zrýchliť výrobný proces, redukovať počet potrebných výrobných úkonov.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní inovatívnej technológie, t.j. 2 druhov inovatívnych zariadení, ktorými inovujeme 1
výrobný proces zameraný na výrobu a opracovanie komponentov rôznych strojných zariadení. V súvislosti s obstarávanou
technológiou vytvoríme 2 nové pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 15 - 29 rokov. Realizáciou projektu
vyriešime problémy vo výrobnom procese, ktoré v súčasnosti máme. Investovaním do inovatívnej technológie výrazne
zvýšime produktivitu práce vo výrobe, urýchlime výrobný proces, skvalitníme kvalitatívne parametre opracovaných
komponentov. Tieto zariadenia sa používajú na opracovanie častí stavebných strojov, častí elektromotorov, nástrojárske
diely, tvárniace prípravky a nástroje. Dokážu opracovávať technologicky náročnejšie komponenty s vyššou pridanou hodnotou
pri znížených výrobných nákladoch (úspora elektrickej energie cca o 15% na 1 výrobok) a nákladoch súvisiacich s udržaním
chodu výrobného procesu , eliminácii negatívneho dopadu na životné prostredie. V dôsledku inovácie tejto výrobnej časti
vytvoríme priestor aj pre rozšírenie služieb v oblasti opracovávania produktov na základe požiadaviek potenciálnych
odberateľov.

Inovatívne technologické zariadenie budeme obstarávať prostredníctvom verejného obstarávania. Umiestnené bude v
priestoroch výrobného areálu v rámci prevádzky v Dolnom Kubíne, ktoré je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti FG - METAL,
s.r.o. Na obsluhu technologického zariadenia vytvoríme 2 nové pracovné miesta. Prijatých zamestnancov vyškolíme na ich
odbornú obsluhu, vrátane školenia BOZP a CO (civilná ochrana). Pre úspešnú implementáciu projektu bude zostavený
projektový tím, ktorý zabezpečuje jeho organizáciu. Realizácia projektu prebehne prostredníctvom aktivity: Aktivita 1
Zavedenie inovácie do výrobného procesu 01/2014 – 02/2015 1.Príprava a realizácia verejného obstarávania inovatívneho
technologického zariadenia. 2.Obstaranie inovatívnej technológie a jej následná implementácia do výrobného procesu.
3.Výroba produktov na inovovanej technológii Do uvedenej technológie je potrebná investícia z dôvodu existujúceho dopytu
po opracovaní komponentov, ktoré vďaka inovácii dokážeme vykonávať. Obstaraním a zavedením inovácie do výrobného
procesu dosiahneme stanovený cieľ projektu.

Naplnením strategického cieľa projektu, t.j. obstaraním inovatívnej technológie v podobe dvoch strojov dosiahneme zvýšenie
konkurencieschopnosti našej spoločnosti na danom trhu priemyselných výrobkov a služieb, čo sa prejaví kontinuálne v jej
hospodárskom a ekonomickom raste. Prostredníctvom inovatívnej technológie revitalizujeme náš strojový park. Vyriešime
problémy s nenapĺňaním kvalitatívnych parametrov opracovania komponentov podľa požiadaviek zákazníkov, znížime
výrobné náklady, množstvo spotrebovanej energie a eliminujeme negatívny dopad na životné prostredie. Začneme s
poskytovaním nových služieb opracovávania komponentov pre externé spoločnosti. To povedie k zefektívneniu a
racionalizácii výroby a zvýšeniu výnosovosti našej spoločnosti. Bez pomoci NFP projekt nebude realizovateľný v plnom
rozsahu. Inovácia technologického zariadenia podstatne zjednoduší a urýchli výrobný proces, čím prispeje k rozvoju
produktivity práce v našej prevádzke. Zníži sa náročnosť obsluhy strojov, v dôsledku čoho vytvoríme priestor pre poskytnutie
pracovných príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 15 – 29 rokov. Projekt vychádza aj zo strategických
dokumentov regiónu a mesta.

Stroje budú obsluhované 2 novými zamestnancami a 2 súčasnými zamestnancami. Zo zvýšených výnosov spoločnosti, ktoré
dosiahneme prostredníctvom zefektívnenia výrobného procesu, budú pokryté ich mzdové náklady. Inováciou znížime počet
súčasne používaných strojov, čo znamená zvýšenie výrobných kapacít so zámerom začať s opracovávaním aj nových
komponentov s prípadným zvyšovaním pracovných miest v našej prevádzke. Zároveň si vytvoríme priestor pre rozšírenie
výrobných možností za účelom poskytnúť zákazníkovi finálne opracovaný komponent bez prídavných kooperácií, ktoré v
súčasnosti nie sme schopní zabezpečiť vo vlastnej réžii. Ide predovšetkým o mechanické opracovanie na 5 – osovom centre
a zváračské práce. Za tohto predpokladu sa nám uvoľní priestorová kapacita a na uvoľnenej výrobnej ploche o výmere cca
500m2 môžeme umiestniť ďalšie technologické zariadenia, ktoré nám umožnia zamestnať ďalších záujemcov o prácu, zvýšiť
produkciu o cca 10 - 15% čím sa staneme konkurencieschopnejšími na trhu. O udržateľnosti projektu svedčia výsledky
finančnej analýzy v rámci ktorej dosahujeme mieru výnosovosti vo výške 120,43% a ČSH 58,33.
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Od svojho vzniku sa firma venuje výrobe štýlového a atypického nábytku z masívneho dreva a dyhovaných materiálov na
báze masívneho dreva. Obsahová náplň zakázok je tvorená komplexným riešením interiérov štýlovým atypickým nábytkom.
Cieľovou skupinou sú zákazníci požadujúci jedinečný dizajn, štýl a kvalitu nábytku určeného predovšetkým do penziónov,
hotelov, barov, reštaurácií, advokátských kancelárií, notárských úradov a predajní. Firma podniká vo vlastných priestoroch,
výrobný proces prebieha na klasických stolárskych strojoch. Firma disponuje dostatočne skúseným a kvalifikovaným
personálom. Nevyhnutným predpokladom ďalšieho rastu firmy je investícia do inovatívnych technológií, vďaka čomu chce
firma dosiahnúť trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť a prosperitu. Miesto na realizáciu projektu je vhodné z nasledovných
dôvodov: - zabehnutá výroba - vyhovujúce výrobné kapacity s potenciálom pre ďalšie rozširovanie - vhodná dopravná
infraštruktúra - dostupná a vhodná štruktúra kvalifikovanej pracovnej sily - dostupnosť základných surovín pre výrobu priamo
v regióne - tradícia značky a postavenie firmy na trhu

Realizáciou predkladaného projektu sa firma výrazne priblíži k naplneniu strategického cieľa firmy, ktorý je definovaný ako
rozvoj a rast konkurencieschopnosti firmy Peter Herstek-WOODHER-ATYPICKÉ STOLÁRSTVO. S pomocou moderných a
inovatívnych technológií firma posilní svoju konkurenčnú výhodu. Realizácia prispeje k rozšíreniu výrobných kapacít,
zrýchleniu a zefektívneniu výroby, umožní firme vyrábať kvalitnejšie výrobky a eliminovať množstvo nepodarkov. Z
finančného hľadiska firma realizáciou projektu získa rast tržieb, pridanej hodnoty a zisku vďaka čomu sa vytvorí potenciál pre
ďalší rast firmy. Po ukončení realizácie projektu sa vytvoria a udržia 2 nové pracovné miesta. Bez pomoci zo strany
štrukturálnych fondov EÚ by bol strategický cieľ firmy len veľmi ťažko dosiahnuteľný. Po ukončení realizácie projektu bude
firma napĺňať stanovené indikátory a plniť stanovené záväzky minimálne v rozsahu ktorý určuje projekt.

Firma disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu
predkladaného projektu. Na základe verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou bude vybratý
dodávateľ/dodávatelia technologických zariadení. Na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom bude dodaná technológia.
Realizáciou projektu dôjde k zakúpeniu nasledovných technológií: 1. CNC obrábacie centrum na výrobu nábytku 2.
Formátovacia píla na delenie veľkoplošných materiálov Súčasťou dodania bude montáž zariadení, uvedenie do chodu a
nevyhnutné zaškolenie obsluhujúceho personálu. Zariadenia budú zaradené do užívania z účtovného a prevádzkového
hľadiska. Za úspešnú realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku a zvolený
projektový tím. Realizácia projektu bude realizovaná vlastnými personálnymi kapacitami a v spolupráci s externým
projektovým manažérom so skúsenosťami s implementovaním projektov financovaných z fondov EÚ.

Za pomoci moderných inovatívnych technológií firma posilní svoju konkurenčnú výhodu, keďže sa: skrátia dodacie lehoty,
zvýši sa kvalita výrobkov, rozšíri sa produktové portfólio firmy, zvýši sa výrobná kapacita a výrazne sa zredukujú manuálne
vykonávané technologické operácie. Rastúci dopyt firma nedokáže uspokojiť pomocou tradičných výrobných postupov s
pomerne nízkou produktivitou práce a zdĺhavým procesom výroby. K eliminácii týchto faktorov potrebujeme inovatívnu a
vyspelú technológiu vyrobenú na báze najnovších technických a technologických poznatkov, ktorú ponúka súčasný trh. K
tomu potrebuje firma pomoc, ktorú ponúkajú štrukturálne fondy EÚ. Bez tejto pomoci by boli hlavný, špecifické ciele projektu a
rast konkurencieschopnosti len veľmi ťažko dosiahnuteľné. Realizácia projektu v predkladanej podobe bude umožnená práve
získaním nenávratného finančného príspevku a v prípade jeho nezískania bude musieť spoločnosť realizovať aktivity v oveľa
dlhšom časovom horizonte, vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť aktivít projektu. V takomto prípade samozrejme by
nedošlo k dosiahnutiu naplánovaných výsledkov a dopadov projektu.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného
rozvoja EÚ. Projekt svojou realizáciou: - podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest - ovplyvňuje rozvoj ľudských zdrojov eliminuje negatívne dopady na životné prostredie - podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a
nediskriminácie - podporuje konkurencieschopnosť podniku - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu prispieva k znižovaniu regionálnych disparít Projekt je trvalo udržateľný nielen z hľadiska charakteru investície do zavedenia
vyspelého inovačného systému ale aj po finančnej stránke, keďže kumulatívny príliv toku peňazí (cash flow) zabezpečuje
priebežné krytie všetkých finančných výdavkov. Obstaraním inovatívnej progresívnej technológie, rozšírením výrobných
kapacít a produktového portfólia firmy dôjde k zefektívneniu výroby, čo napomôže rastu firmy a vytvorí predpoklady pre ďalší
rozvoj a rast firmy. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že projekt bude trvalo udržateľný i z dlhodobého hľadiska.
Vďaka nakúpenej technológii bude vedieť firma veľmi rýchlo reagovať aj pri zmenách dopytu a situácii na trhu.
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Pôdne a klimatické podmienky v okrese Veľký Krtíš vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva a agroturistiky.
Významným doplnkom ponuky cestovného ruchu v okrese je pestovanie vinnej révy a výroba vína (Stredoslovenská
vinohradnícka oblasť). Žiadateľ (podnikateľ, fyzická osoba) Jana Ďuríková – VITIS podniká od roku 1995. Medzi nosné
činnosti patrí od počiatku výroba a predaj viničových sadeníc, výroba a predaj hroznového vína. Podnikanie žiadateľa sa
rozšírilo aj o predaj okrasných drevín a ovocných stromov. V súčasnosti sa rozšíril predaj prostredníctvom e-shopu, čím sa
znižuje riziko súvisiace s odľahlosťou regiónu. Strategické rozhodnutia majiteľky vyústili do rozšírenia činností o oblasť
agroturistiky a dôraz na výrobu archívneho a prívlastkového vína. Žiadateľ vybudoval degustačnú pivnicu o kapacite 42 osôb,
kde sa konajú riadené degustácie pre skupiny hostí, poskytuje ubytovanie v penzióne pre 23 osôb, pobyt pri športovom
rybníku a paintballový areál. Žiadateľ predkladá projekt na základe zhodnotenia silných stránok (stabilita, história, vlastné
priestory, rodinná firma, kvalifikácia zamestnancov, kvalita výroby) aj slabých stránok (zastaralá technológia).

Žiadateľ chce rozvíjať hlavnú činnosť - pestovanie hrozna, výrobu sadeníc a vína a rozvíjať doplnkové služby (ubytovanie,
degustácie, služby). Aby bol schopný konkurovať v oblasti hlavnej činnosti, potrebuje inovovať výrobné postupy nákupom
novej modernej technológie pre zvýšenie kvality aj množstva produkcie. Získa tak konkurenčnú výhodu, nakoľko bude
disponovať modernou výkonnou technológiou, ktorá umožní pružne reagovať na potreby odberateľov, zaručí vysokú kvalitu
produkcie a zvýši pridanú hodnotu výroby. Žiadateľ bude mať vytvorené podmienky pre ďalší rozvoj, vytvorí 1 nové trvalé
pracovné miesto pre kvalifikovanú pracovnú silu (VŠ) na obsluhu novej technológie, ktoré je cielene určené pre mladého
nezamestnaného do 29 rokov a pre ženu. Okrem toho bude udržaná súčasná zamestnanosť. Možné riziká bude eliminovať
zavedením a udržaním stálej kvality výroby, tvorbou rezerv na zabezpečenie zásob. Žiadateľ diverzifikuje svoje podnikanie a
preto v prípade problémov v jednom segmente môže nahradiť tržby z iných zdrojov. Projekt vytvorí podmienky pre ďalšie
aktivity žiadateľa a dosiahnutie strategického cieľa: vybudovanie prosperujúceho rodinného vinárstva.

Realizácia projektu bude pozostávať z etáp, ktoré budú na seba navzájom nadväzovať: - Verejné obstarávanie na tovary
podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov - Samotná realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi:
zakúpenie, dodávka a montáž jednotlivých zariadení. - Uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie technickej obsluhy. Riadenie projektu (implementácia, finančný manažment, publicita, monitoring, externá a interná kontrola): žiadateľ v
spolupráci so skúseným externým dodávateľom. Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi projektu, kde
cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii projektu pre zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a
súvisiacou aktivitou je zakúpenie týchto zariadení, ktorému predchádza výber dodávateľa. V procese zavedenia novej
technológie dôjde k nákupu celkom nových zariadení, ktoré doteraz vo firme chýbali, prípadne bolo potrebné rozšíriť kapacitu
a taktiež k nahradeniu morálne zastaralých zariadení, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám na technologické procesy
a kvalitu produkcie.

Celkovým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti firmy obstaraním novej inovatívnej technológie na výrobu vína.
Predkladané technologické riešenie si žiadateľ vybral na základe svojich potrieb získaných v praxi a analýzou trhu a analýzou
konkurencie. Technické riešenie si zvolil také, aby dokázal zabezpečiť náročné požiadavky súčasného zákazníka, aby vedel
flexibilne reagovať na jeho požiadavky a súčasne zvýšil efektívnosť výroby a kvalitu výsledného produktu. Bez poskytnutia
NFP by žiadateľ napriek finančnej stabilite nebol schopný realizovať projekt v úplnom rozsahu a v reálnom čase či už z
vlastných alebo úverových zdrojov. Získaním NFP dosiahne konkurenčnú výhodu a bude mať vytvorené podmienky pre svoj
ďalší rozvoj a prispeje aj k tvorbe nových pracovných miest. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými a plánovacími
dokumentmi na rôznych úrovniach. Vzhľadom na to, že žiadateľ doteraz nerealizoval žiadny projekt podporený zo zdrojov EÚ,
pre realizáciu projektu použije aj externé kapacity v osobách, ktoré majú dostatok skúsenosti s realizáciou projektov ako aj
skúsenosti v oblasti verejného obstarávania.

Zárukou trvalej udržateľnosti projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania.
Technológia sa umiestni vo vlastných priestoroch žiadateľa. Finančná udržateľnosť je zabezpečená žiadateľom, ktorý
zavedením novej technológie zvýši produkciu a odbyt. Diverzifikácia podnikateľských aktivít znižuje riziko finančných
problémov. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska spočíva vo vytvorení 1 nového pracovného miesta, ktoré bude udržané v
súlade so zmluvou o NFP. Administratívna udržateľnosť projektu je v kapacitách, ktorými žiadateľ disponuje a bude ich
využívať aj po ukončení projektu. Možné riziká bude žiadateľ eliminovať zavedením a udržaním stálej kvality výroby, tvorbou
rezerv a pokračovaním diverzifikácie. Z finančnej analýzy je zrejmé, že projekt vytvorí každoročne také prevádzkové výnosy,
ktoré prevýšia prevádzkové náklady súvisiace s investíciou a vytvorí samostatne každoročne dostatok prostriedkov, aby bol
dlhodobo likvidný, čím prispeje aj k stabilite dlhodobého finančného zdravia žiadateľa. Do roku 2017 sa predpokladá
dosiahnuť tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v sume 128 tis. eur a pridanú hodnotu v sume 67 tis. eur.
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Obstarávaná technológia automatizovaného tryskania bude umiestnená vo výrobných priestoroch vo vlastníctve spoločnosti v
meste Žilina (Žilinský kraj vykazuje nižšiu nezamestnanosť ako je slovenský priemer o cca 2,2%). Sme tradičným výrobcom
liniek, technologických zariadení pre sypké hmoty a kusový materiál (dopravníky, vzduchotechnika pre odsávanie odpadu,
sekačky a drvičky odpadu, konštrukcie a plošiny) a liniek pre recykláciu elektronických odpadov vznikajúcich pri výrobe
elektrospotrebičov ako aj na recykláciu vyradených elektrospotrebičov. Zariadenie na otryskávanie hutných polotovarov
predchádza nadväzným výrobným operáciám na našich linkách, pričom náš konečný výrobok (vo väčšine ide o výrobu na
zákazku) je využívaný v rôznorodých hospodárskych odvetviach. Predpokladom je tradícia, ekonomická a výrobná stabilita
firmy, vlastná projekcia a konštruktérske know-how. Dnes používaný postup tryskania neumožňuje dosiahnuť potrebné
zvýšenie produktivity, pracovné prostredie znamená pre pracovníka zvýšené zaťaženie a ručný spôsob tryskania nedokáže
vždy pripraviť povrch pre kvalitnú povrchovú úpravu.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú reálne, vychádzajú z ekonomicky priaznivej situácie žiadateľa, využívaných CNC
technológií a zručnej a zapracovanej pracovnej sily. Tržby sú majoritne vytvárané zo zákazkovej výroby s vyššou pridanou
hodnotou, avšak v súvislosti s hospodárskou situáciou po prepade r. 2008-2011 sa s ťažkosťami dostávame na úroveň r.
2007. Nových zamestnancov vyberie v spolupráci s ÚPSVaR, pričom využijeme disponibilných zapracovaných voľných
zamestnancov na trhu práce. Inštaláciou automatizovaného otryskávacieho zariadenia nebudeme mať reklamácie z titulu
kvality povrchovej úpravy. Nákup zariadenia rieši ohrozenia uvedené vo SWOT: kvalita úpravy výrobkov, eliminuje riziká
zákazkovej výroby – čo bude ošetrené unifikáciou vyrábaných strojných uzlov a stavebnicovým systémom niektorých prvkov
(s nadväzným zlepšením odbytových možností zahraničným odberateľom). Multiplikačným efektom bude uvažovaná
investícia po 2017 do CNC vŕtacieho centra. Synergia z projektu sa prejaví u stabilizácie zamestnanosti u dodávateľov z
regiónu (Ravena, Ferona, KBM).

Projekt bude realizovaný 1 aktivitou, v rozsahu 7 mesiacov. Technické parametre výberu zariadenia (o.i. počet tryskacích
jednotiek, šírka, výška a dĺžka opracovávaných polotovarov, rekuperácia abrazíva, filtračná jednotka, prísunový a odsunový
dopravník, automatizované riadenie) boli zvolené s ohľadom na priestorové možnosti dielne a najčastejšie sa vyskytujúce
typy a rozmery hutných polotovarov, u ktorých je potreba tryskania. Zavedením tejto technológie sa vyrovnáme technológiou
predprípravy pred povrchovou úpravou podmienkam u konkurenčných firiem aj v SR. Nákup prebehne po zrealizovaní
verejného obstarania a výberu dodávateľa a schválení žiadosti o NFP. Organizačne bude projekt implementovať tím 5
interných zamestnancov pod vedením konateľa, zodpovedným za styk so SORO bude technik firmy, členom tímu je aj
účtovník zodpovedný za finančné riadenie projektu. Aktivita= obstaranie otryskávacieho zariadenia rieši všeobecný cieľ, t.j.
zefektívnenie technológie a zvýšenie kvality povrchovej úpravy, bude nahradené doterajšie fyzicky náročné ručné
otryskávanie, odstráni sa úzke miesto výroby aj z hľadiska časovej nadväznosti pracovných postupov a zvýši sa produktivita
práce.

Zavedenie tejto technológie je urgentné na udržanie konkurencieschopnosti a kvality povrchovej úpravy výrobkov. S NFP je
návratnosť 6r., doba ekonomickej životnosti je 6r., bez NFP je návratnosť 11r. Spomaľovanie rastu, stagnácia odvetvia a
obmedzovanie investícií spôsobili, že bez pomoci NFP projekt v tomto období nemôžeme zrealizovať a vzhľadom na
charakter zariadenia ani čiastočne. Žiadateľ, aktivity, miesto realizácie a náklady sú oprávnené. Inštaláciou dosiahneme
konkurencieschopnosť aj voči regionálnej konkurencii (iM-TEC s.r.o, Promont s.r.o., MONT IRP s.r.o.), ktoré už vlastnia
technológie
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Spoločnosť TOSIT s.r.o. má sídlo v okresnom meste Nitra a svojou činnosťou sa zameriava predovšetkým na obchod a na
výrobu obalových fólií z polypropylénu a polyetylénu pre potravinársky a hygienický priemysel. Miera nezamestnanosti v
Nitrianskom kraji za rok 2012 je 13,3%. %. Kraj má najlepšie podmienky pre poľnohospodársku a potravinársku produkciu a v
jeho blízkosti sa nachádza množstvo výrobcov daného odvetvia. Spoločnosť TOSIT s.r.o. vznikla dňa 14.08.2008. K
31.12.2012 mala naša spoločnosť 3 zamestnancov a náš obrat bol vo výške 866 686 Eur. Vzhľadom na rast počtu výrobcov
potravinárskeho priemyslu v Nitrianskom kraji a ich potrieb vychádzajúcej z kvalitných obalových materiálov vznikol priestor
na trhu. Naša spoločnosť sa rozhodla využiť príležitosť na trhu a reagovať na situáciu rozšírením sortimentu výrobkov o
inovatívny obal, ktorý sa na slovenskom trhu zatiaľ nevyrába. Predpokladmi pre úspešnú realizáciu predkladaného projektu sú
silné stránky spoločnosti ako: skúsenosti s výrobou obalov a investíciami do výrobných zariadení, vybudované stabilné
vzťahy s odberateľmi, znalosť potrieb odberateľov sú predpokladmi pre úspešnosť realizácii predkladaného projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu spoločnosť TOSIT s.r.o. prostredníctvom využitia moderných výrobných zariadení
dosiahne naplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov. Nadobudnuté zariadenia inovovanými výrobnými postupmi rozšíria
výrobný program našej spoločnosti o nový kvalitný výrobok . Výrobou výrobku v podobe vreciek so zatváraním ZIP zvýšime
počet našich odberateľov a zabezpečíme taký objem výroby, ktorý povedie k rastu tržieb, pridanej hodnoty a
konkurencieschopnosti spoločnosti TOSIT s.r.o. na domácom a zahraničnom trhu. A zároveň zabezpečí vytvorenie
investičného kapitálu pre realizáciu budúcich projektov akými sú účasť na výstavách a veľtrhoch. Pre obsluhu nových
zariadení vytvoríme 4 nové pracovné miesta, z ktorých 2 miesta cielene pre občanov do 29 rokov. Prípadné možné riziká
nenaplnenia merateľných ukazovateľov sú eliminované absenciou konkurencie na domácom trhu vo výrobe vreciek so
zatváraním ZIP a priaznivejšou cenou v porovnaní s dovozom. Vysoká kvalita moderných zipových vreciek podporí predaj
výrobkov našich odberateľov, čo sa odrazí zvýšeným dopytom po našich výrobkoch.

Projekt bude realizovaný v čase od 1/2014 do 09/2015 prostredníctvom dvoch aktivít. Aktivita č. 1 - nákup a sprevádzkovanie
rezačky fólie, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou rezania a pružnosťou pri zmenách výrobného programu. Aktivita č. 2 nákup a sprevádzkovanie konfekčného stroja na výrobu zipových vreciek, ktorým rozšírime sortiment o nový, inovatívny
výrobok. Nové technológie budú umiestnené vo výrobnej hale spolu so staršími strojmi. Organizačné zabezpečenie projektu
uskutoční projektový tím. Budú ho tvoriť konateľ, interný zamestnanec s bohatými skúsenosťami v realizácii investičných
projektov a doplnia ho externí pracovníci predovšetkým kvôli skúsenostiam s realizáciou podobných projektov. Realizácia
predkladaného projektu s podporou NFP odstráni slabé stránky spoločnosti akými sú nedostatok potrebného objemu
finančných prostriedkov na realizáciu aktivít a nedostatok moderných zariadení na výrobu nového sortimentu. Rozšírením
sortimentu výroby o nový, inovatívny produkt uspokojíme potreby našich súčasných odberateľov a získame nových
zákazníkov. Tým si výrazne posilníme postavenie na trhu a zvýšime našu konkurencieschopnosť.

Vhodnosť investície do inovatívnych technológií na výrobu zipových vreciek vyplýva z potrieb našich súčasných odberateľov.
V súčasnosti domáci odberatelia potrebu obalov vo forme zipových vreciek riešia dovozom zo zahraničia, čo sa odzrkadľuje
zvýšenou cenou výrobku pre konečného spotrebiteľa. Dôvodom nevyhnutnosti pomoci pri realizácii predkladaného projektu
je nedostatok potrebného objemu finančných prostriedkov pre investíciu do vyspelých výrobných zariadení, ktoré vzhľadom k
rozšíreniu sortimentu výrobkov a zvýšeniu konkurencieschopnosti našej spoločnosti, je potrebné realizovať. Bez pomoci NFP
by sme projekt uskutočnili iba za predpokladu veľkého úverového zaťaženia a jeho pozitívny ekonomický účinok by sa
časovo vzdialil. Okamžitým účinkom pomoci okrem rozšírenia výrobných kapacít , bude vytvorenie 4 nových pracovných
miest a rast tržieb spoločnosti, čo sa pozitívne odrazí na zamestnanosti a zároveň na kúpyschopnosti obyvateľov v regióne.
Skúsenosť spoločnosti s realizáciou investičných projektov je jedným z ďalších predpokladov úspešnosti realizácie projektu.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená využitím obstaraných moderných zariadení. Po
ukončení realizácie projektu využívaním nových technológií bude mať naša spoločnosť rozšírený sortiment výrobkov, zvýši
sa objem výroby, zabezpečí rast tržieb, pridanej hodnoty a udrží počet zamestnancov na rovnakej úrovni po dobu trvania
projektu. Udržateľnosť technických vlastností nových zariadení a eliminácia hrozby porúch bude spočívať v dodržaní režimov
prevádzky, správnej obsluhe a pravidelnej údržbe. Svojim novým sortimentom, ktorý konkurencia na Slovensku zatiaľ
nevyrába, dokážeme úspešne čeliť ohrozeniam z tejto strany. Hrozba rastúcich cien materiálov a energie je eliminovaná
zaobstaraním nových technológií, ktoré ich efektívne využívajú. Efektívne využitie inovatívnych strojov a zariadení zabezpečí
vytvorenie výnosov v každom roku po zrealizovaní investície, ktoré prevyšujú prevádzkové náklady. Zvýšenie tržieb po
ukončení realizácii aktivít projektu poskytne finančné prostriedky na ďalší vývoj spoločnosti v smere investícií do moderných
technológií a vytvárania nových pracovných miest.
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Spoločnosť METAL STEEL FORMING s.r.o. je strojárska firma zaoberajúca sa kovovýrobou a je technologicky zameraná na
spracovanie plechov z ocele, hliníka, medi a nerezu. Cieľom spoločnosti je prostredníctvom svojej výroby a strojného
vybavenia určeného pre precíznejšiu strojárenskú výrobu uspieť na slovenskom trhu. Spoločnosť realizuje výrobu v
prenajatých priestoroch. K dispozícii má niekoľko strojov a zariadení napr. vysekávací lis, ohrňovací lis, výstredníkový lis,
niekoľko ohýbačiek plechu tabuľové nožnice, zvárací poloautomat, vŕtačky, píly a ďalšie stroje a zariadenia potrebné k
zabezpečeniu výroby. Výrobný proces je v súčasnej dobe zastaraný nakoľko spoločnosť METAL STEEL FORMING s.r.o.
nedisponuje potrebnou technológiou na zavedenie inovatívnych výrobných technológií. Od toho sa odvíja neschopnosť držať
krok s ďalšími konkurentmi na trhu. Túto nevyhovujúcu skutočnosť sa spoločnosť rozhodla riešiť prostredníctvom realizácie
predkladaného projektu – obstaraním potrebných technológií.

Prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií dôjde k rozšíreniu portfólia činností a skvalitneniu presnosti výroby, čím
sa výrazne zvýši produktivita aj efektivita práce. Obstarané technológie umožnia zavedenie inovatívnych postupov do
výrobného procesu, zefektívnia tok energií a materiálov a zvýšia konkurencieschopnosť spoločnosti. Snahou firmy je
vybudovať si dobré postavenie na trhu, zabezpečiť konkurencieschopnosť a zvyšovaním efektivity práce ponúkať kvalitné
výrobky pomocou najmodernejších technológií a prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov zároveň uspokojiť všestranné
potreby zákazníkov. Realizácia projektu prinesie výhody ako zvýšenie konkurencieschopnosti, rozšírenie produktového
portfólia, nárast objemu tržieb a podielu na trhu. Spoločnosť v rámci identifikácie rizík stanovila prípadný spôsob ich
eliminácie v závislosti od charakteru rizika, ktorý je charakterizovaný v prílohe č. 1 predkladaného projektu. V konečnom
dôsledku eliminácia spočíva v neustálom zdokonaľovaní výrobných procesov v súvislosti so zavádzaním inovatívnych
technológií, čím sa zabezpečí určitú výhodu pred konkurenciou.

Implementácia projektu bude spočívať v realizácii 4 aktivít potrebných pre zavedenie inovatívnych postupov do výroby.
Aktivity zahŕňajú nákup novej technológie vrátane montáže a odborného zaškolenia. Realizácia projektu bude prebiehať v
období 11/2013 až 12/2014, tak aby spoločnosť v čo najkratšom čase eliminovala svoje slabé stránky. Organizačne bude
realizácia projektu zabezpečená projektovým tímom v zložení: p. Krčah – vedúci projektového tímu - zadefinovanie
požiadaviek na nákup novej technológie v nadväznosti na podrobnú analýzu trhu, zazmluvnených kontraktov a finančnej
bilancie v súvislosti s obstaraním novej technológie a spoločne s Mgr. Čatlošom - zabezpečenie realizácie aktivít 1,2,3 a 4 po
ukončení verejného obstarávania, Ing. Stanovský – implementácia v časti spracovania žiadosti o platbu a monitorovacích
správ počas i po ukončení realizácie projektu a Ing. Dauda odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie. Obe aktivity
prispievajú k naplneniu hlavného cieľa projektu ktorý znie: „Uplatnením inovatívnych technológií prispieť k zvýšeniu
inovačného potenciálu firmy a tým aj k zabezpečeniu TUR, rastu konkurencieschopnosti a zamestnanosti“.

Nedostatok voľných finančných prostriedkov spoločnosti neumožňuje investovať do nákupu nových technológií. Realizácia
projektu spoločnosti umožní určité „predbehnutie času“ vďaka obstaraniu technológií potrebných pre svoju činnosť už v
súčasnosti. Zámerom spoločnosti a v konečnom dôsledku nevyhnutnosťou v záujme zachovania a zvyšovania
konkurencieschopnosti je obstaranie inovatívnych technológií. Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou dlhodobejších
projektov spočívajú najmä v obstaraní technológií v predchádzajúcej spoločnosti – stavebnom družstve – bližšia špecifikácia a
genéza je uvedená v prílohe č. 1 predkladaného projektu. Nákupu vždy predchádzala dôsledná analýza trhu, zazmluvnenie
kontraktov na výrobu, spracovanie kalkulačných listov, podrobná finančná analýza s kalkuláciou nákladov a výnosov,
posúdenie cash flow spoločnosti v súvislosti s nákupom technológie. Predkladaný projekt j e v súlade so všetkými
relevantnými koncepčnými dokumentmi. Bližšia špecifikácia je uvedená v opise projektu.

Na základe finančnej analýzy boli určené ukazovatele: miera výnosnosti vo výške 165,67% a čistá súčasná hodnota investície
vo výške 166 312,52. Obidva spĺňajú limity, rentabilita investovaného kapitálu je preukázaná. Realizácia projektu zabezpečí z
finančného hľadiska stabilnú pozíciu firmy najmä v ukazovateľoch rentabilita tržieb a likvidita. Realizáciou projektu dôjde k
zvýšeniu tržieb a rastu pridanej hodnoty. Technická udržateľnosť projektu je podmienená vhodným priestorovým vybavením,
prevádzkovaním inovatívnych strojných zariadení, kvalitou procesov a výrobkov. Spoločnosť pracuje na zavedení
manažérského systému kvality ISO s predmetom certifikácie „Výroba a predaj strojárskych výrobkov, CNC kovospracovanie,
kovotvárnenie a montáž finálnych zostáv“, v interných postupoch je tento cieľ zadefinovaný v roku 2015. Na riziká v súvislosti
s výrobou spoločnosť vypracovala potrebnú stratégiu uvedenú v opise projektu. Spoločnosť sa aj v budúcnosti chce zaoberať
kovovýrobou. Technologicky chce byť zameraná na spracovanie plechov z ocele, hliníka, medi a nerezu a strojársku a
zámočnícku výrobu.
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Miesto realizácie projektu je v obci Horné Srnie, okres Trenčín, Trenčiansky kraj. Podľa prieskumu trhu je v lokalite stúpajúci
trend vývoja priemyselnej produkcie a v rámci SR je pozitívny očakávaný predpoklad vývoja priemyselnej výroby. Žiadateľ
pôsobí v oblasti drevárskej výroby, pričom vo svojej prevádzke zabezpečuje najmä výrobu paliet, výrobu paletových prírezov a
produkciu štiepky, pilín – biomasy. V podniku sa spracuje ročne 25 tis. m3 guľatiny a vyprodukuje 350 000 ks paliet. Z
výsledkov SWOT analýzy projektu vyplýva, že projekt má silné základy pre úspešnú realizáciu. Žiadateľ je dobre fungujúcou
spoločnosťou, ktorá má aktuálne dostatok zákazníkov a zároveň projekt vychádza z ich požiadaviek. Dôležitým faktom je, že
projekt podporí rozvoj efektivity produkcie žiadateľa a podporí zníženie nákladov na údržbu aktuálnych zariadení a ponúkne
výrobu s vyššou kvalitou a rýchlosťou produkcie. Projekt zároveň podporí zamestnanosť aj mladých nezamestnaných.
Dôležitým je dlhoročné know-how a skúsenosti v drevárskej výrobe a zároveň skúsenosti s realizáciou investičného projektu
podporeného z verejných zdrojov žiadateľom.

Po zavedení technológií do výroby predpokladáme produkciu: - s možnosťou využívania opracovaného dreva ako vstupného
materiálu; - so zníženými nákladmi na opravy, údržbu; - ktorej vedľajšie produkty (štiepka, piliny) budú mať vyššiu kvalitu.
Dôvodom napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov budú samotné ciele projektu, keďže inovácia produkcie spôsobí nárast
počtu inovovaných výrobných postupov, vytvorenie nových pracovných miest a ako dopad následne i zvyšovanie tržieb a
pridanej hodnoty. Tieto skutočnosti sú výsledkom finančnej analýzy projektu. Žiadateľ plánuje riziko nenapĺňania hodnôt
ukazovateľov riadiť najmä formou prevencie. Znamená to, že priebežne počas realizácie projektu bude prebiehať interná
finančná kontrola všetkých tokov v rámci projektu a stavu realizácie. Spoločnosť neustále rozširuje výrobné kapacity a
modernizuje technologické zariadenia s cieľom plniť rastúce požiadavky odberateľov. Vedenie momentálne rokuje o odkúpení
priľahlej parcely a v najbližších 2 rokoch plánuje na tejto parcele umiestniť linku na spracovanie tenkej guľatiny. Strategickým
plánom spoločnosti je produkovať do roku 2017 až 500 000 kusov paliet ročne.

V projekte zrealizujeme hlavnú aktivitu: 1. Nákup inovatívnej technológie na odkôrnenie guľatiny (01/2014-12/2015), pričom
dĺžka realizácie bola nastavená na základe povinnosti vykonať verejné obstarávanie a dodacej doby zariadení. Previazanosť
hlavnej aktivity projektu na špecifické a hlavný cieľ je jednoznačná. Zabezpečenie obstarania identifikovanej technológie je
nutné, aby sme mohli zaviesť inovatívne technológie, podporiť zamestnanosť v podniku a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť.
Inovatívne technológie budú základom pre dosiahnutie špecifických cieľov a následne aj hlavného cieľa projektu.
Nevyhnutnosť realizácie je jednoznačná, keďže povedie k uspokojeniu potrieb žiadateľa: - potreba inovácie technologických
zariadení zabezpečujúcich opracovanie guľatiny vstupujúcej do produkcie; - zníženie nákladov na nákup a servis nástrojov
na ďalšie spracovanie drevnej hmoty; - zvýšenie kvality finálnych produktov v závislosti na vstupných materiáloch; zvýšenie kvality vedľajších produktov výroby (biomasa). Realizačný tím má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných
zo ŠF, predpoklady na výkon zvolených funkcií členovia majú z ich dlhoročných pracovných skúseností.

Podľa odhadov ŠÚSR na základe indikátora dôvery v priemysle je aktuálne rastúci trend v priemysle, ktorý vyplýva z
očakávaného rastu priemyselnej produkcie. Dá sa teda predpokladať, že bude priemysel na Slovensku zaznamenávať rozvoj,
no je potrebné rozvíjať investície a zamestnanosť, čo je i cieľom projektu. Projekt považujeme za vhodný a účelný v spojitosti
so zameraním výzvy i rôznych strategických dokumentov a to z nasledujúcich dôvodov (ktoré sú i v súlade so strategickými
cieľmi daných dokumentov): - predmetom projektu je obstaranie inovatívnych výrobných technológií; - projekt prispieva k
zvyšovaniu efektívnosti výroby; - projekt vytvorí nové pracovné miesta cielene pre mladých nezamestnaných; - projekt
podporí rast tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti žiadateľa. Nevyhnutnosť pomoci je podporená faktom, že
investícia je i z pohľadu obratu značná, jej financovanie zo zdrojov žiadateľa v celom rozsahu by mohlo byť problematické.
Žiadateľ má skúsenosti s investíciami a riadením zákaziek, zároveň má skúsenosti s realizáciou projektu financovaného z
verejných zdrojov, realizačný tím by mal byť preto schopný zabezpečiť hladký priebeh realizácie i tohto projektu.

Výnosovosť projektu počas doby životnosti (podľa daňových odpisov) je 114,14% a čistá súčasná hodnota investície má
kladnú hodnotu 53 310 Eur, z čoho vyplýva životaschopnosť projektu a teda predpoklad pozitívneho vplyvu projektu na
žiadateľa. Tvorba cashflow v období realizácie projektu a v období udržateľnosti výsledkov projektu má pozitívny trend.
Zabezpečenie prevádzky po ukončení realizácie projektu bude prebiehať viac-menej rovnako ako aktuálne. Z technického a
finančného hľadiska na ňu bude dohliadať p. Papiernik spoločne s p. Daňom a p. Zubom v delení na základe zastávaných
funkcií. Pre účely prevádzky novej výroby budú do našej spoločnosti prijatí 3 noví zamestnanci a zvyšnú prevádzku budú
ďalej zabezpečovať aktuálni pracovníci. Pri riadení rizík a hrozieb predpokladáme, že naše doterajšie skúsenosti a znalosti
vo vytváraní finančných a strategických plánov spoločnosti sú natoľko dostačujúce, že nebudú limitujúcim faktorom realizácie
projektu. Je potrebné podotknúť, že finančné ale i prevádzkové riadenie spoločnosti je založené na neustálej kontrole a
prehodnocovaní aktuálneho stavu a snažíme sa tak flexibilne reagovať na prípadné vzniknuté zmeny, či podnety.
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Spoločnosť METALURGIA TS plus, s.r.o. založená v roku 2005, je výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné
služby v oblasti ťažkého strojárstva a energetiky. Spoločnosť stabilne pôsobí na trhu s portfóliom kvalitných produktov a
služieb. Hlavnú časť jej činnosti tvorí obchodovanie s hutnými polotovarmi, druhou časťou je zabezpečenie kooperácií
mechanického opracovania, tepelného spracovania a ďalších činnosti súvisiacich s finalizovaním produktov. Potreby a
požiadavky odberateľov vedú vedenie spoločnosti ku kontinuálnemu investovaniu do CNC obrábacích strojov s cieľom
zabezpečiť metalurgicky polotovar najvyššej kvality s maximálnym stupňom presnosti. Spoločnosť pôsobí na domácom a
zahraničných trhoch. Nešpecializuje sa na jeden segment trhu, ale dodáva produkty a služby na základe požiadaviek
zákazníkov a obchodných príležitostí. Spoločnosť zamestnáva tím skúsených odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, na
základe ktorých môže firma fundovane špecifikovať a objednávať kvalitné hutné polotovary celosvetovo. Najkritickejšou
oblasťou zostáva predajná cena strojárskych výrobkov a presného mechanického opracovania.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Nový
horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj CNC s príslušenstvom s vysokou produktivitou práce zabezpečí rýchlosť, kvalitu
opracovania pri zachovaní presnosti a nízkych prevádzkových nákladov a eliminuje kritickú stránku firmy. Zavedený
inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 2 nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 1 z týchto miest
mladým občanom vo veku od 15 do 29 rokov. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od
ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne,
spokojnosti a sociálneho postavenia zamestnancov v celej spoločnosti. Spoločnosť predpokladá obsadenie novovytvorených
pracovných miest mužmi u dôvodu, že charakter pracovnej náplne je vhodnejší pre mužov. Prínosom projektu bude aj
minimalizácia dopadov technologického CNC zariadenia na životné prostredie ako aj úspora energetických nákladov
spoločnosti.

Horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj CNC s príslušenstvom je zariadenie na presné mechanické trieskové opracovanie
kovov. Inovatívnosť stroja spočíva vo veľkom výkone pracovných otáčok vretena a rýchlych pohyboch stroja pri vysokej
presnosti. To umožní skrátiť výrobné časy pri vysokej presnosti a kvalite práce. CNC riadenie tiež umožní naplánovať aj veľmi
náročné technologické postupy s niekoľkými desiatkami operácií a automatických výmen obrábacích nástrojov. Hlavné časti
stroja sú vreteno, stojan a stôl. Technologický postup mechanického opracovania navrhne technológ mechanického
opracovania a elektronicky ho prenesie do riadiaceho počítača stroja. Projektový realizačný tím je tvorený odborníkmi po
odbornej i kvalifikačnej stránke. Osoby disponujú dostatočnými znalosťami v oblasti fungovania spoločnosti a skúsenosťami s
realizáciou viacerých projektov investičného charakteru. Sú teda schopní zabezpečiť bezproblémový chod linky a dozerať na
vysokú kvalitu výrobkov. Spoločnosť disponuje certifikátom kvality EN ISO 9001:2008 v oblasti - Kúpa a predaj hutného
materiálu.

Výrobky spoločnosti musia spĺňať všetky zadefinované požiadavky po materiálovej a rozmerovej stránke. Zákazníci sú
navyše veľmi citliví na cenu mechanického opracovania. Konkurencia v oblasti trieskového opracovania na CNC horizontkách
je široká. Rýchlosť a kvalitu opracovania zabezpečí jedine nový kvalitný CNC stroj s vysokou produktivitou práce pri
zachovaní presnosti a nízkych prevádzkových nákladov, ktorý zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti a jej postavenie na
trhu. Projekt v plnej miere prispieva k naplneniu rozvojových cieľov a zmierňovaniu disparít Trenčianskeho samosprávneho
kraja ako aj mesta Dubnica nad Váhom, definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej inovačnej stratégii. Tak na úrovni kraja ako
aj mesta sa dôraz kladie na ekonomický rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti a zlepšovanie kvality životného prostredia.
Skúsenosti spoločnosti s realizáciou obdobných projektov možno demonštrovať na základe skúseností vedúceho
projektového tímu, ktorý sa podieľal na príprave, riadení a implementácií projektov investičného charakteru. Bez poskytnutia
pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.

Spoločnosť už má v súčasnosti zabezpečenú širokú sieť odberateľov, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť odbyt
predpokladanej produkcie. Príjmy vygenerované projektom prevyšujú prevádzkové výdavky, čím sa zabezpečí plynulosť
výroby a pokryjú sa záväzky z obchodného styku ako aj voči zamestnancom. Kapacita technológie poskytuje priestor pre
navýšenie predpokladaných tržieb do budúcnosti. Spoločnosť v budúcnosti naďalej plánuje modernizovať svoj výrobný
program zavádzaním ďalších inovatívnych technológií, aby dokázala čeliť konkurencii na trhu. Novovytvorené pracovné
miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú
dodatočné finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu, rozšírenie portfólia
výrobkov a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne ovplyvní udržanie a tvorbu ďalších pracovných
miest. Udržateľnosť novovytvorených pracovných miest je veľmi vysoká, nakoľko spoločnosť do budúcnosti plánuje rozšíriť
výrobnú kapacitu a vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta.
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Naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch v Banskobystrickom kraji, okres Detva. Tento región
nedosahuje hrubý domáci produkt na obyvateľa 75% priemeru krajín EU a má vysokú mieru nezamestnanosti. Tiež sa tu v
okrajových častiach mesta nachádzajú marginálne rómske komunity. Spoločnosť svoju činnosť vykonáva prostredníctvom
externých zamestnancov, interných zamestnancov v trvalom pracovnom pomere v súčasnosti neevidujeme. Nemáme
zavedený žiaden inovovaný výrobný postup ani inovovaný proces poskytovania služieb. Počas celej doby existencie
spoločnosť dosahuje kladný hospodársky výsledok a tržby majú rastúcu tendenciu. Podiel pridanej hodnoty na tržbách sa
zvyšuje. Ďalšie zvyšovanie pridanej hodnoty je možné len rozšírením portfólia o poskytovanie služieb a to je možné iba
investíciami do inovatívnych technológií. Spoločnosť má k dnešnému dňu vysporiadané všetky záväzky v lehote splatnosti a
plní si svoje záväzky voči obchodným partnerom ako i štátnemu rozpočtu.

Po finančnom ukončení projektu prispejeme k zlepšovaniu všetkých ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja nášho regiónu.
Projekt budeme realizovať v Banskobystrickom kraji, okres Detva v sídle spoločnosti. Zavedieme 1 inovovaný postup pri
poskytovaní služieb opráv palivových sústav vznetových motorov so systémom Common Rail. Realizáciou projektu
vytvoríme dve nové pracovné miesta, ktoré budú vhodné pre mladých nezamestnaných vo veku 15 až 29 rokov s príslušným
vzdelaním. Tieto miesta bude možné obsadiť v rovnakej miere mužmi aj ženami. Jedno pracovné miesto ponúkneme osobe
z rómskych komunít z nášho regiónu. Realizáciou projektu dosiahneme zvýšenie tržieb a rast pridanej hodnoty. Všetky
merateľné ukazovatele finančného charakteru uvedené v časti 12 tejto žiadosti, počas doby udržateľnosti projektu budeme
dosahovať, nakoľko sa odvíjajú od dojednaných zmlúv s budúcimi zákazníkmi. Podrobná finančná a odbytová udržateľnosť
projektu je rozpísaná v bode 6 prílohe číslo jedna k tejto žiadosti.

Po prijatí rozhodnutia o smere nášho ďalšieho rastu a rozširovania sa našej spoločnosti sme vypracovali podrobný postup
akým spôsobom požadovaný stav a stanovené ciele dosiahneme. Naša spoločnosť chce poskytovať komplexné služby v
danej oblasti a pokryť profesionálnym poskytovaním svojich služieb celé územie Slovenskej republiky a byť lídrom v
Banskobystrickom kraji. V ďalšej etape chceme preraziť aj na iné trhy strednej Európy. Prvým krokom bolo vykonanie
prieskum trhu a konkurencie. Následne prieskum technických a technologických možností na trhu a zvážení akým spôsobom
vykonávať dané služby. Následne sme identifikovali potrebu investičných prostriedkov.Na základe výsledkov jednotlivých
prieskumov sme vypracovali investičný projekt a žiadosť o nenávratný finančný príspevok s potrebnými prílohami. V
súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie. V prípade schválenia NFP je možné ihneď začať s realizáciu projektu nakoľko
priestory máme pripravené a doba finančnej realizácie je naplánovaná na 7 mesiacov. Finančné prostriedky na realizácie
projektu máme zabezpečené.

Projekt budeme realizovať na území stredného Slovenska kde je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vhodné priestory na
umiestnenie technológie s existujúcou potrebnou infraštruktúrou. Na do financovanie projektu vo výške 30% má spoločnosť k
dispozícii finančné prostriedky a na preklenutie času poskytnutia NFP máme prejednanú zmluvu s finančnou inštitúciou.
Spoločnosť má zostavený kvalifikovaný a odborný realizačný tím, ktorého členovia sa v minulosti ako aj v súčasnosti
podieľajú na realizácii obdobných projektov v iných spoločnostiach. V danej oblasti vedenie firmy podniká a toto rozširovanie
má logickú nadväznosť na doterajšiu činnosť. Poloha realizácie je výhodná s ohľadom na naše ciele v oblasti poskytovania
služieb. Keďže chceme byť lídrom v poskytovaní daných služieb v Banskobystrickom kraji poloha je úplne ideálna s
možnosťou rovnakej prístupnosti do všetkých okresov regiónu. Taktiež je tu blízka oblasť severných regiónov Maďarska kde
chceme v budúcnosti poskytovať služby a robiť predaj tovaru

Projekt je trvalo udržateľný po stránke ekonomickej, finančnej, vecnej, odbytovej ako i enviromentálnej.Ekonomická
udržateľnosť je presne vyčíslená v bode 6.1 Opisu projektu. Z tabuľky ziskovosti projektu je zrejmé, že projekt je dlhodobo
udržateľný, je ziskový a nebude potrebné investovať počas doby udržateľnosti projektu ďalšie dodatočné finančné zdroje.
Čistá súčasná hodnota projektu pri diskontnej sadze 5% je kladná, index čistej súčasnej hodnoty je vyšší ako jedna, čiže
projekt zabezpečí rast trhovej hodnoty podniku. Po finančnej stránke je projekt realizovateľný, keďže spoločnosť má dostatok
zdrojov na do financovanie 30% kapitálových výdavkov. Odbytová udržateľnosť je zabezpečená zmluvne s budúcimi
zákazníkmi. Ich podrobný rozpis je zobrazený v bode 6.2 Opisu projektu. Na životné prostredie má projekt kladný vplyv vo
viacerých oblastiach. Uvedená technológia je maximálne úsporná v oblasti energií, zabezpečuje opravy palivových systémov,
ktoré pri svojom poruchovom chode znečisťujú životné prostredie v oblastí vyššej tvorby emisíí a úniku paliva.Nakoľko sa
jedná o inovatívnu technológiu jej životnosť po morálnej i technickej stránky je dlhodobo udržateľná.
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BD-FOAM, s.r.o. so sídlom v Žiline bola založená spoločenskou zmluvou 10.10.2001. Hlavnou činnosťou spoločnosti je
výroba a predaj tovaru z plastov, kde ide najmä o spracovanie a predaj výrobkov z PUR-peny (molitanu) a výrobu matracov.
Výrobky slúžia najmä pre potreby nábytkárskeho a čalúnnického priemyslu, stavebníctva, odevného priemyslu, strojárstva a
pod. Od začiatku existencie investuje spoločnosť svoje finančné prostriedky do moderných technológií, avšak súčasný stav je
pri uspokojovaní potrieb terajších zákazníkov nedostačujúci, sú obmedzené aj technické možnosti poskytovania služieb pre
ďalších potenciálnych zákazníkov. Vzhľadom na nárast dopytu po výrobe je potrebné zefektívniť spôsob rezania materiálu
rýchlejším a kvalitnejším strojom. Zavedenie nových technológií umožní realizovať zákazky presne, v dohodnutom časovom
rámci, vo vysokej kvalite a s čo najnižšou cenou. Spoločnosť bude schopná reagovať na nové trendy v nábytkárskom i
čalúnnickom a automobilovom priemysle, vo výrobe matracov a obalových dielov. Vzhľadom k tomu, že miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese Žilina je na úrovni 9,86% nepredpokladáme problémy s dostupnosťou vhodnej pracovnej sily v
regióne.

V dôsledku realizácie projektu sa predpokladá nárast pridanej hodnoty na 560.000,00 EUR a nárast tržieb vo výške
3.900.000,00 EUR v roku 2017. Uvedené ukazovatele budú naplnené zvýšením objemu produkcie žiadateľa, zvýšením
predaja, zefektívnením výrobného procesu, znížením energetickej a materiálovej náročnosti výroby a intenzívnou
marketingovou činnosťou. Prostredníctvom technológií obstaraných v rámci projektu bude inovovaný výrobný postup rezania
PUR-peny. Spoločnosť vytvorí 2 pracovné miesta pre pozície obsluha zariadenia, do termínu ukončenia projektu v roku 2014.
Vzhľadom na fakt, že ide o fyzicky a technicky náročnejšiu prácu, budú obe pracovné miesta obsadené mužmi. Nenaplnenie
merateľných ukazovateľov by mohlo nastať iba z dôvodu vyššej moci a spoločnosť by sa následne snažila danú situáciu riešiť
prostredníctvom realizácie potrebných krízových opatrení. Výstupy a výsledky projektu budú motivujúcim prvkom pre ďalšie
spoločnosti, nakoľko zakúpená technológia bude mať vplyv na výrazné zlepšenie postavenia spoločnosti v rebríčku
konkurencie a teda je možné predpokladať, že inšpiruje aj ďalšie spoločnosti, aby svoju technológiu inovovali a zlepšili tak
svoju efektívnosť.

Realizácia projektu bude prebiehať od 03/2014 do 08/2014. Prevádza bude spustená v 09/2014. Nákupu technológie bude
predchádzať výber dodávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o VO. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom
jednej aktivity, ktorá prispeje k naplneniu špecifických cieľov ako aj merateľných ukazovateľov projektu: Aktivita č. 1 Nákup a
inštalácia technologického zariadenia na rezanie tvarových dielcov z PUR-peny. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu
na dodávku a inštaláciu technologického zariadenia bola v rámci logického celku 1 určená víťazná ponuka s názvom : ,,Píla
pre tvarové rezanie OFS – HE3, CNC riadený, 3 – osový stroj, pracujúci s obehovým rezným nástrojom. Zabezpečuje rezanie
tvarových dielcov ľubovolného dvojrozmerného, prípadne špeciálneho trojrozmerného tvaru.“ Po odbornej a technickej stránke
bude realizáciu projektu zabezpečovať Daniel Ďurajka a ekonómka Eleonóra Krížová Ďurajková. Implementácia projektu v
zmysle plnenia podmienok zmluvy o NFP bude zabezpečovaná externou spoločnosťou. Realizácia predkladaného projektu
prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ku vytvoreniu pracovných miest.

V prípade, že by spoločnosť novú inovatívnu technológiu nezakúpila, nebolo by možné prijať nové zákazky. Súčasný stav je
pri uspokojovaní potrieb terajších zákazníkov nedostačujúci, technické možnosti poskytovania výrobných služieb pre ďalších
potenciálnych zákazníkov sú značne obmedzené. V prípade, ak by sa projekt nerealizoval, spoločnosť BD-FOAM, s.r.o. by
nebola schopná reagovať na nové trendy predovšetkým v nábytkárskom priemysle, ktorý je pre spoločnosť kľúčový a v ktorom
predstavuje tiež významné miesto práve pre výrobu „recyklovanej peny“, ktorú vyrába ako jediná na Slovensku. Ekonomický
prínos čiastkovej realizácie projektu by nepokryl náklady žiadateľa na inováciu vybranej technológie. Žiadateľ by nevytvoril
žiadne pracovné miesta. Predkladaný projekt je plne v súlade s nasledovnými strategickými a plánovacími dokumentmi na
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (viac v Prílohe č.1 ŽoNFP). Spoločnosť BD-FOAM, s.r.o. zatiaľ nerealizovala projekt
financovaný z externých zdrojov, vedenie spoločnosti však má skúsenosti s realizáciou podobných projektov financovaných z
vlastných zdrojov. Predkladaný projekt je teda pokračovaním inovácie technologickej základne spoločnosti.

Udržateľnosť výsledkov projektu : Administratívna udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom
vysporiadaní finančných vzťahov s poskytovateľom, bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne sledovať
napĺňanie cieľov a výsledkov projektu v podobe napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu, bude riešiť prípadné
ohrozenie naplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov projektu, bude pripravovať následné monitorovacie správy projektu a
bude dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia zmluvy o NFP vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu. Hlavnú
zodpovednosť za administratívnu udržateľnosť projektu nesie konateľ spoločnosti. Technická udržateľnosť - bude
zabezpečená prostredníctvom zaškolenia pracovníkov v oblasti správneho používania technológií, starostlivosťou o
technológie a autorizovaným servisom technológií v súlade s odporúčaniami výrobcu. Finančná udržateľnosť – po ukončení
realizácie projektu a jeho financovania zo štrukturálnych fondov budú vstupy do výroby, ako aj celková prevádzka spoločnosti
zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska (viac v
prílohe č.5 ŽoNFP).
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Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. dnes predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci podnik v regióne strednej Európy, ktorý ponúka
komplexné služby v oblasti výroby vstrekovacích nástrojov pre presné technické výlisky z plastu a gumy a sériovú výrobu
plastových výliskov. Tieto služby predstavujú úplný proces od poradenstva a konzultácie, cez návrh a konštrukciu, výrobu,
zostavenie a otestovanie produktu. Následne prichádza druhý krok výrobného cyklu a to sériová výroba výliskov, ako
finálneho produktu pre zákazníka, spojená so záručným a pozáručným servisom. Technologické vybavenie závodu dnes
neumožňuje žiadateľovi dosahovať požadovanú kvalitu a ani kvantitu vyrábaných produktov. So súčasným stavom
technologického vybavenia nie je firma schopná pokryť dopyt po jej výrobnom programe a tiež dosahovať požadovanú
presnosť svojej produkcie. Preto je nevyhnutné pristúpiť ku inovácii a doplneniu vybavenia vyspelou technológiou vo
výrobnom procese, ktorá by prispela k spresneniu a zrýchleniu vysoko sofistikovanej výroby, aby bolo možné dosiahnuť cieľ
zvýšenia kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne, so zreteľom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy v celosvetovom merítku, ako
v regióne jej pôsobnosti.

Hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené v žiadosti o NFP vychádzali z prirodzenej potreby určenej samotným
žiadateľom. Ukazovateľ výsledku „Inovované výrobné postupy“ je jasným pomenovaným slabých miest výrobného procesu,
ktoré chce žiadateľ projektom odstrániť. Uskutočnením projektu dôjde ku podstatnej inovácii procesov celého výrobného
cyklu, ktorý má jednoznačnú previazanosť na hodnoty ukazovateľov dopadu – „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej hodnoty“.
Plánované hodnoty tržieb a pridanej hodnoty sú v priamej korelácii na zvýšenú kvalitu a kapacitu výroby, ktorú chceme
dosiahnuť cez inováciu sériovej výroby. Stanovené finančné ukazovatele sú reálne a vychádzajú z dlhoročných skúseností a
sú tiež odrazom už teraz nepokrytého dopytu po našej produkcii. Hodnoty ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných
miest vo výsledku aj dopade sú stanovené na priamej podpore nových miest, ktoré budú nutné pre manažovanie nového
objemu výroby, ktorý chceme dosiahnuť. Samozrejme vo vzťahu na novovytvorené miesta sme brali v úvahu uplatnenie
vytvorenia miest pre mladých občanov vo veku 15-29 rokov, pri dodržaní princípu rovnosti medzi mužmi a ženami a so
zreteľom na znevýhodnené skupiny.

Kritériá na požadovanú inovatívnu technológiu boli stanovené v prieskume trhu pre ŽoNFP jasne a budú transformované do
verejnej súťaže podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti. Na základe realizácie
verejného obstarania, vybraný dodávateľ zrealizuje cez záväznú objednávku predaj a inštaláciu požadovanej technológie v
závode žiadateľa. Po inštalovaní zariadenia sa spustí skúšobná prevádzka a dôjde k zaškoleniu pracovníkov podľa
štandardných postupov. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita projektu, až po
regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov. Organizačné
zabezpečenie projektu môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú
implementáciu a to skúseností s projektmi podobného zamerania z predošlého obdobia a projektový tím s bohatými
skúsenosťami s implementáciou. Uvedená aktivita projektu je racionálne previazaná s hlavnou myšlienkou žiadosti dosiahnuť
stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ESOX spol. s r.o. cez zavedenie inovatívnej a vyspelej
technológie.

Žiadateľ sa rozhodol realizovať predkladaný projektový zámer za pomoci nenávratného finančné príspevku z viacerých
atribútov. V reálnom ponímaní bez získania NFP by musel žiadateľ pristúpiť k realizácii projektového zámeru postupnými
krokmi, alebo zámer realizovať v menšom, neucelenom rozsahu, čo by prinieslo viacero negatív. Zvolený variant projektu v
súčasnosti predstavuje najnovší trend v plastikárskej výrobe. Úspešnosť realizácie myšlienky v zmysle podnikateľského
projektu rozhodujúcou mierou závisí od profesionálnych kvalít jej realizátora. V prípade konateľov firmy ESOX spol. s r.o., ktorí
majú bohaté skúsenosti s vedením súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti výroby, tak
nevnímame priestor pre problémovú implementáciu. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s vlastnou výrobou a s tým
realizovanými investíciami. Projektový zámer má podporu na všetkých oblastných úrovniach, či sa to týka miestnej,
regionálnej alebo vyššieho záujmu Slovenskej republiky dosahovať stupeň vysokej inovatívnosti a podpory cez vyspelé
technológie podnecujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti, ako základného prístupu rozvoja ekonomiky a hospodárskeho
rastu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí čiastočná inovácia technologického vybavenia závodu. Súčasný zamestnanci prejdú
zaškolením a budú schopní efektívne využívať nové zariadenie. Pri realizácii projektu budú vytvorené pracovné miesta pre
občanov od 15 do 29 rokov. Predstavitelia firmy majú záujem budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom bola aj výstavba
vlastných výrobných priestorov na „zelenej lúke“ so všetkých potrebným logistickým zázemím. Ohrozenia vyplývajúce z
vykonanej SWOT analýzy chceme eliminovať využívaním inovatívnej technológie, vďaka ktorej dosiahneme zvýšenie
efektivity výroby, vyššiu výrobnú kapacitu, kvalitu a rozšírenia portfólia. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej
zásadnej zmene. Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na európskom trhu a vyspelé zariadenie jej umožní
skvalitnenie finálnych produktov, zvýšenie produkcie a zároveň zníženie nákladov. Kofinancovanie projektu bude uskutočnené
z vlastných a úverových zdrojov žiadateľa, ale realizáciou projektu nedôjde k neúnosnému úverového zaťaženia závodu. Z
tohto pohľadu realizácia projektu nevytvára žiadne negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.
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Spoločnosť s ručením obmedzeným JANTAR – WOOD vznikla v roku 2005. Jediným spoločníkom a zároveň konateľom je
pán Martin Svitok. Hlavnou výrobnou činnosťou spoločnosti je piliarska výroba. Na tento účel má firma zriadenú výrobnú
prevádzku vo vlastných priestoroch. Výrobný program tvoria rezivá v rôznych formách a) stavebné rezivo, ktoré je
odpredávané ako hobľované alebo surové, b) obalové rezivo, z ktorého ďalej na zákazku vyrábame palety a bedne, c) sušené
rezivo - laty, dosky, rezivo určené na obklady a podlahy. Okrem toho odpredávame odpadovú hmotu - piliny a odrezky na
energetické využitie. Spoločnosť má vybudované stabilné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. To sa týka bezproblémového
prísunu vstupnej suroviny t.j. drevnej guľatiny, ako aj predaja hotových výrobkov. Naši odberatelia sú spokojní predovšetkým s
kvalitou našich výrobkov a včasnosťou plnenia ich objednávok. Sme v situácií, kedy dopyt po našich výrobkoch prevyšuje
naše súčasné možnosti vo vzťahu k nedostatočnej výrobnej kapacite. Týka sa to najmä výroby a predaja sušeného reziva vo
forme podlahoviny a obkladov t.j. výrobkov z vyššou pridanou hodnotou. Najmä k rozvoju tejto činnosti smeruje náš projektový
zámer.

Prínosy realizovaného projektu sa pre spoločnosť JANTAR - WOOD, s.r.o. prejavia vo viacerých oblastiach: - realizácia
produkcie s vyššou pridanou hodnotou: sušené rezivo - podlahovina a obklady, - inovácia výrobného procesu: zavedenie
modernej technológie, nových techník a postupov do výrobného procesu, - zníženie nezamestnanosti v cieľovom území: rast
zamestnanosti v podniku ovplyvní aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva, - plné využitie drevného odpadu z výroby na
výrobu tepla pre sušiareň, - vyššia kvalitatívna a kvantitatívna úroveň vyrábanej produkcie, - lepšie pracovné podmienky pre
zamestnancov, - zabezpečená ekologická bezpečnosť technologických procesov vo výrobe, - zlepšená konkurenčná pozícia
na trhu v segmente piliarskej výroby pri produkcii reziva. Po realizácii projektu predpokladáme zefektívnenie výroby, rozvoj
výroby s vyššou pridanou hodnotou, zníženie výrobných strát a efektívne - energetické využívanie odpadovej drevnej hmoty.
Zároveň predpokladáme vytvorenie 3 pracovných miest. Dlhodobým plánom spoločnosti je aj rozšírenie podnikateľskej
činnosti o montáž drevených podláh, obkladov a ľahkých konštrukcií, k čomu by nám realizácia projektu napomohla.

Projekt bude tvoriť jedna hlavná aktivita, ktorej výsledkom budú 3 inovované výrobné postupy a vytvorenie 3 pracovných
miest. Projekt bude realizovaný v časovom horizonte 20 mesiacov, konkrétne v období 10/2013 - 05/2015. Podporné aktivity publicita a riadenie projektu - budú kopírovať časový horizont hlavných aktivít. V projekte je navrhnutý nákup technologického
vybavenia do piliarskej výroby. Jedná sa o tieto zariadenia: a) dráha na guľatinu - je určená na presun guľatiny na pásovú
pílu, nahradí manuálne podávanie, b) komora na sušenie reziva - ide o technologické vybavenie existujúcich priestorov novej
sušiarne reziva, c) kotol na drevný odpad - jedná sa o technológiu výroby tepla pre sušiareň, v rozsahu: kotol a zásobník na
drevný odpad, d) rozrezávacia píla - je určená na pozdĺžne rezanie reziva, e) kompresor - ide o zariadenie na výrobu
stlačeného vzduchu pre pohon vzduchových častí rozrezávacej píly, f) filtračné zariadenie na odlúčenie pilín - ide o
technológiu filtrácie a odsávania pilín vznikajúcich vo výrobnom procese. Investícia do technologického vybavenia je dôležitá
z hľadiska ďalšieho rastu spoločnosti a zvýšenia jej konkurencieschopnosti.

Realizáciou predkladaného projektu dôjde k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti JANTAR - WOOD,
s.r.o., čo následne prispeje k zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa v regióne. Projekt predpokladá vytvorenie 3 priamych nových
pracovných miest, ako aj vytvorenie viacerých nepriamych pracovných miest, čím priamo či nepriamo (dodávatelia,
odberatelia) prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Projekt prispeje najmä k rozvoju MSP, k zvýšeniu podielu priemyslu
na tvorbe HDP v regióne, k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a taktiež prispeje k ekonomicky efektívnemu
podnikaniu spoločnosti a k tvorbe nových pracovných miest. Po úspešnom ukončení projektu naša spoločnosť predpokladá
zefektívnenie výroby, rozvoj výroby s vyššou pridanou hodnotou a energetické využívanie odpadovej drevnej hmoty. Bez
pomoci z NFP by tento investičný zámer mohol byť realizovaný iba v obmedzenom rozsahu resp. celý, ale v dlhšom časovom
horizonte. Naša podnikateľská činnosť je rentabilná, nevytvára však dostatočné voľné zdroje na jednorazové pokrytie
investície v tomto rozsahu. V prípade poskytnutia NFP bude možné projekt zrealizovať tak, aby bol v krátkom čase dosiahnutý
požadovaný stav.

Po skončení spolufinancovania projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť
pokryla prevádzkové náklady. Realizácia projektu bude viesť k racionalizácii výrobných postupov a umožní vykonávať
piliarsku výrobu na kvalitatívne vysokej úrovni, čo bude predpokladom pre zvyšovanie produkcie. Nové technologické
vybavenie umožní rozvoj výroby sušeného reziva vo forme podlahoviny a obkladov, teda výrobkov s vyššou pridanou
hodnotou. Tieto výrobky sú v súčasnosti vysoko dopytované a to je aj jedným z hlavných dôvodov, prečo chceme predkladaný
investičný zámer zrealizovať. Predmetné technologické vybavenie je výrobným prostriedkom, preto náklady na jeho
obstaranie budú cez odpisy zakalkulované do ceny výslednej produkcie. Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených
vyspelých technológii budú teda financované výnosmi z predaja výrobkov a služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti.
Z týchto dôvodov možno povedať, že finančná udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená. Rovnako predpokladáme
aj udržanie zamestnanosti v podniku. Na technologickom vybavení budeme počas jeho prevádzkovania vykonávať bežnú
údržbu a zabezpečovať prípadné opravy.
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SK Equipment, s.r.o. vznikla v roku 2012. Jej cieľom je pôsobiť na strojárenskom trhu v oblasti výroby. Výroba bude
orientovaná na dodávku vysoko presných mechanicky opracovaných častí strojných zariadení pre priemysel spracovania
surovín, stavebných strojov a zariadení, pre ekologické zariadenia a výrobu špeciálnych strojov a zariadení. Spoločnosť má
zámer pôsobiť na domácom aj zahraničnom strojárenskom trhu. Spoločnosť v súčasnosti nemá žiadnych zamestnancov.
Plánuje však v blízkej budúcnosti vytvoriť 6 pracovných miest vo výrobe (z toho 2 pracovné miesta v prípade schválenie
žiadosti o NFP). Spoločnosť vedie Ing. Ľudovít Michvocík, ktorý má 20 ročné podnikateľské skúsenosti v oblasti predaja
strojárenských materiálov a výrobkov. Ako štatutár spoločnosti dbá o rešpektovanie všeobecne platných pravidiel a
dodržiavanie platnej legislatívy. Spoločnosť pôsobí v prenajatých priestoroch, ktoré plánuje odkúpiť v priebehu roku 2013 do
vlastníctva. Vzhľadom k tomu, že v oblasti nášho pôsobenia je silná konkurencia, je nevyhnutné využívať také technológie,
ktoré nám umožnia vyrábať kvalitné výrobky spĺňajúce požiadavky našich zákazníkov za konkurencieschopné ceny.

Realizácia projektu umožní dosiahnuť rozvoj podnikateľskej činnosti firmy SK Equipment, s.r.o. prostredníctvom nákupu
inovatívnych vyspelých technológií. Pri úspešne zrealizovanom cieli projektu vytvoria dosiahnuté tržby predpoklad na
vytvorenie nových pracovných miest - 2 pracovné miesta pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov, ktorí sú evidovaní na Úrade
práce sociálnych vecí a rodiny viac ako 6 mesiacov. Je predpoklad, že pracovné miesta budú obsadené mužmi. Projekt však
princípy rovnosti a nediskriminácie rešpektuje. Obstaraním 2 CNC technológií inovujeme výrobný proces a podporíme našu
konkurencieschopnosť. Výrobou kvalitnej produkcie vytvorí firma svoj imidž výrobcu nezávadných výrobkov či už vzhľadom
na kvalitu alebo životné prostredie. Naplníme požiadavky hlavných zákazníkov spoločnosti z oblasti priemyslu spracovania
surovín, výrobcovia strojov a zariadení pre stavebný priemysel a dodávatelia ekologických zariadení. Kvalitný riadiaci tím
projektu eliminuje riziká spojené s realizáciou projektu: navýšenie plánovaných výdavkov, nedodanie technológie načas,
problém s aplikáciou technológie v bežnej činnosti, nenájdenie vhodných kandidátov na pracovné miesta a pod.

Projekt bude realizovaný skúseným tímom prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Aktivita: 1.1 Obstaranie 2 inovatívnych
vyspelých CNC technológií (03/2014 - 03/2015) Jedným so spôsobov ako sa chce spoločnosť presadiť na strojárenskom trhu
je zavedenie progresívnych technológii v oblasti obrábania. Inovatívna technológia (CNC vertikálne obrábacie centrum, CNC
sústruh) bude nakúpená až po ukončení verejného obstarávania, ktoré bude realizované v súlade so Zákonom o verejnom
obstarávaní a v súlade s príručkou pre žiadateľa. Obstaraná technológia bude kompatibilná s ďalšími používanými strojmi,
prístrojmi. V rámci projektu sa vytvoria aj 2 pracovné miesta vo výrobe. Vytvorené pracovné miesta budú obsadzované na
základe výberového konania. Na nájdenie vhodných kandidátov na novovytvorené pracovné miesta sa využije viacero
možností (využitie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a oslovenie súčasných zamestnancov, aby nám odporučili svojich
známych, ktorí by boli schopní a ochotní pracovať v našej spoločnosti a ktorí by boli pre našu spoločnosť prínosom).

Ak chceme dosiahnuť úroveň našej konkurencie a s novými technológiami vyrábať kvalitné produkty za prijateľnú cenu,
potrebujeme obstarať 2 inovatívne technológie: CNC vertikálne obrábacie centrum, CNC sústruh. Prínosom bude umožnenie
dosiahnutia vysokej kvality výroby a efektivity nákladov a naša výroba sa zaradí medzi výroby s vysokou pridanou hodnotou.
Vďaka získaniu prostriedkov z nenávratného finančného príspevku bude projekt aj trvalo udržateľný, nakoľko iný variant
riešenia by buď nepriniesol požadovaný nárast tržieb a pridanej hodnoty, alebo by to bolo príliš finančne nákladné a
spoločnosť by sa mohla dostať do problémov pri splácaní úveru. Investícia vytvorí nové pracovné príležitosti na východnom
Slovensku. Zároveň je pre región prínosom technologickým (zavedenie inovatívnej technológie, ktoré zvyšujú produktivitu
práce, výroby, uvádzajú do života moderné kvalitné prvky vo výrobe), ekologickým (zníženie negatívneho dopadu výroby na
životné prostredie) aj stabilizačným (realizáciou projektu dôjde k rozvoju činnosti v spoločnosti, vytvoria nové pracovné
miesta). Projekt je vďaka inovácií a vytvoreniu pracovných miest v súlade so strategickými dokumentmi verej. sektora.

Po skončení realizácie projektu budú mať na starosti jeho administratívne zabezpečenie zodpovední zamestnanci určení
konateľom spoločnosti. Zamestnanci zodpovední za realizáciu projektu aj jeho následnú udržateľnosť budú vybratí na základe
ich skúseností a znalostí. Kompetencie pre riadenie projektu sú (a naďalej aj budú) rozvíjané manažérskymi a inými
odbornými školeniami. Vďaka týmto skutočnostiam bude administratívne zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu
zabezpečené. Technológia obstaraná v rámci projektu bude umiestnená v priestoroch, ktoré sú v súčasnej dobe v dlhodobom
prenájme. V čase realizácie projektu však už budú priestory vlastnené spoločnosťou SK Equipment, s.r.o. Zaväzujeme sa
udržať investíciu a jej pozitívne efekty v regióne prijímajúcom pomoc minimálne počas doby udržateľnosti projektu. Vďaka
nenávratnému finančnému príspevku podporíme konkurencieschopnosť našej spoločnosti, zabezpečia sa objednávky a tržby
v požadovanom množstve. Po skončení realizácie bude projekt financovaný z vlastných zdrojov - z tržieb spoločnosti, ktoré
budú navyše rásť vďaka úspešnej implementácií projektu, čo dokazujú aj výsledky pripravenej finančnej analýzy.
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Spoločnosť LEDeco solution, s .r.o. patrí svojím zameraním medzi podniky vyrábajúce produkty na báze LED technológie a
optických vlákien. V súčasnosti má rozbehnutých niekoľko výrobných programov výroby LED svietidiel a vývojový program
nových dizajnov svietidiel. Jedná sa o výrobu produktov určených pre osvetľovacie účely pre domácnosti, hotely a komerčné
osvetlenie ako aj komponentov určených na ďalšiu výrobu svietidiel na báze LED. Úsporné, kvalitné a pritom estetické
osvetlenie je na Slovensku zastúpené len veľmi obmedzene a väčšina ich spotreby je krytá dovozom lacných, nekvalitných
riešení. Firma Ledeco solution už s súčasnosti vyrába svietidlá na báze LED a optovlákien, je však limitovaná technickým
vybavením, ktoré jej nepostačuje. Od prvotného návrhu, ktorý je kreslený ručne sa hliníkové profily režú len pásovou pílou, čo
spôsobuje veľké dodatočné náklady na následné opracovanie nerovností, tento spôsob je rovnako veľmi zdĺhavý a tým pádom
neumožňuje rozšírenie výroby k kusovej na sériovú. Pri súčasnom vybavení nie je možné gravírovanie ani žiadne iné
dizajnové úpravy, čo veľmi zužuje možnosť prevedenia výrobku. Zákazníci majú na výber len hranaté ukončenia produktov,
nakoľko vo výrobe absentuje stroj na obýbanie kovov. Z tohto dôvodu nie je možné vytvárať oblé ani zaoblené tvary, či firma
prichádza asi o 50% potenciálnych záujemcov, nakoľko preferencia hranatých verzus oblých výrobkov je v pomere 50:50.

Po realizácii projektu bude výrobná dielňa firmy LEDeco solution disponovať nasledovnými novými strojmi a zariadeniami: 1.
CNC sústruh - bude vyrábať sériové výrobky s vysokou presnosťou, čo prispeje ku zefektívneniu výrobného procesu a kvalite
výrobkov 2. Laserová rezačka - bude mať za úlohu presne a mechanicky korektné opracovanie kovových a nekovových
materiálov a citlivých produktov, daný stroj výrazne zvýši kvalitu a konkurencieschopnosť pri atypickej výrobe na mieru. 3.
Ohýbačka profilov - bude slúžiť na ohýbanie ALU profilov, umožní vyrábať zaujímavé a neštandardné svietidlá, ktoré budú
sledovať maximálnu efektivitu riešenia, design. K nej patrí aj zakružovačka profilov. 4. Zváračka hliníka na CO fľaše - umožní
spojiť časti hliníkových korpusov a konštrukcii 5. Infrakamera - bude zabezpečovať presne bezdotykové meranie tepelného
managementu produktu 6. Ručný spektrofotometer - meranie svetelnotechnických vlastností 7. Jasomer - umožní sledovať
dôležité optické parametre produktu 8. MRP software - umožní systémovo a komplexne riadiť skladové hospodárstvo, pričom
prepojenie na výrobu a evidenciu dodávateľských nadväzností bude kľúčové pri dodržaní termínov objednávok

1. Technické riešenie projektu bude vychádzať z rozpočtu projektu, ktorý je zostavený na základe výsledkov prieskumu trhu.
Na každú jednu položku v rozpočte bol vykonaný prieskum trhu, na základe ktorého bola vybraná cena mernej jednotky a to
podľa kritéria najnižšej možnej ceny. Poznatky z prieskumu trhu sú teda v plnej miere zohľadnené v realizácii projektu,
nakoľko z nich vyplynula celková cena predkladaného projektu. Projekt bude zabezpečený dodávateľsko-odberateľským
spôsobom. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania. Tento ho bude aj komplexne technicky realizovať.
Po administratívnej, komunikačnej, informačnej a riadiacej stránke bude projekt zabezpečovať externe zazmluvnená firma
Project Partners spol. s.r.o. v súčinnosti s administratívnymi kapacitami žiadateľa. Realizhácia projektu bude pozostávať z: Prípravnej fázy realizácie projektu - Realizačnej fázy projektu - Fázy užívania projektu 2. Personálne zabezpečenie Napriek
tomu, že žiadateľ nezahrnul do rozpočtu projektu náklady na riadenie projektu (z dôvodu neoprávnených výdavkov) sa na
pr
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MONTA Žilina, s.r.o.

HOBES SLOVAKIA, s.r.o.

PREMETAL MON, s.r.o.

E & G - EISEN - STAHL, s. r. o.

DIN - TECHNIK, spol. s r.o.

Herba Drug, s.r.o.

JMP Plast, s.r.o.

Katarína Hrúzová - BAGETA

S.F.Bouw, s. r. o.

EURY - PACK System s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MONTA Žilina, s.r.o.
prostredníctvom inovácie segmentu strojárskej výroby

Zakúpenie modernej inovatívnej technológie na výrobu zinkových
odliatkov pre spoločnosť HOBES SLOVAKIA, s.r.o.

Transfer inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti
PREMETAL MON, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti E & G - EISEN STAHL, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie

Napredujme s inováciami!

Technológie na výrobu obalov – diverzifikácia produktového radu v
Herba Drug, s.r.o.

Nákup inovatívnych technológií do výroby v spoločnosti JMP Plast,
s.r.o.

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov: Katarína
Hrúzová - BAGETA

Inovatívne investície na zvýšenie kvality kameniva.

Flexibilita a univerzálnosť vo výrobe obalov - Modernizácia a
rozšírenie technologického parku

189 826,00

198 800,00

170 101,40

199 150,00

193 999,80

188 826,00

165 494,00

61 998,00

180 521,70

199 999,80
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Spoločnosť MONTA Žilina, s.r.o. vznikla v januári 2011, pričom nadviazala na existenciu predchádzajúcej živnosti (Ľubomír
Záborský - MONTA), ktorá existovala od roku 1991. Spoločnosť je zameraná na vývoj, konštrukciu a výrobu strojných
zariadení, jednoúčelových strojov, nástrojov pre plošné a objemové tvárnenie, prípravkov pre zámočnícku, lisárenskú výrobu,
bodové zváranie a pod. Spoločnosť je mikropodnikom a v súčasnosti zamestnáva 8 zamestnancov na TPP a s ďalšími
zamestnancami spolupracuje na báze živnosti. Služby a výrobky poskytuje spoločnosť firmám a jednotlivcom z oblasti
strojárstva, spracovania plastov, výroby plastových okien, chemického, stavebného priemyslu a dôležitým odberateľom sú
spoločnosti automobilového priemyslu (Kia, Hyundai). Spoločnosť disponuje rozsiahlym technickým vybavením, zvyšujúce sa
nároky zákazníkov na kvalitu, objem a špecifickosť požiadaviek však vyžadujú inováciu a rozšírenie technologického
zariadenia spoločnosti, tak aby bola schopná uspokojovať zvýšené nároky klientov, získavať nových klientov a zvyšovať tak
svoju konkurencieschopnosť na trhu, na ktorom pôsobí.

Predmetom projektu je obstaranie moderných technológií pre rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskej výroby
spoločnosti – jedná sa o: CNC sústruh so základným náradím, CNC frézu so základným náradím a zverákmi, elektroiskrovú
drôtovú rezačku, gravitačnú pásovú pílu na kov, CAD a CAM softvér a PC s monitormi. Prostredníctvom realizácie projektu a
nákupu inovatívnych technológií získa spoločnosť nezávislosť od subdodávateľov, zvýšenie kvality výroby a rozšírení jej
variability, zvýšenie rýchlosti a presnosti výroby, zníženie finančnej náročnosti výroby a zvýšenie efektivity, zvýši sa
energetická hospodárnosť výroby, rozšíri sa portfólio výrobkov, čo sa premietne vo výraznom zvýšení konkurencieschopnosti
spoločnosti, ktorá bude schopná uspokojovať požiadavky širokého spektra zákazníkov, čo pred realizáciou projektu nebolo
vzhľadom na limity vlastných technológií možné. Priamym dôsledkom realizácie projektu bude nárast pridanej hodnoty
výroby spoločnosti (179.400 eur), v dôsledku zvýšenej kapacity výroby a rozšírenia portfólia výroby sa predpokladá nárast
tržieb (325.000 eur) a vznikne taktiež potreba vytvoriť 2 nové pracovné miesta (obsadené mladými nezamestnanými).

Predmetom hlavnej aktivity projektu: Aktivita 1 Nákup inovatívnych technológií pre rozvoj strojárskej výroby je nákup
nasledovných technológií: CNC sústruh so základným náradím, CNC fréza so základným náradím a zverákmi, elektroiskrová
drôtová rezačka, gravitačná pásová píla na kov, CAD a CAM softvér a 2xPC s monitormi. Realizácii projektu bude
predchádzať výber dodávateľa v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dodaná technológia bude
umiestnená v priestoroch, ktoré má spoločnosť MONTA Žilina v dlhodobom prenájme, majiteľom nehnuteľností je spoločník/
konateľ spoločnosti Ľubomír Záborský. Časový rozvrh realizácie projektu (01/2014 – 10/2014) bol navrhnutý so zreteľom na
termíny dodávok stanovených dodávateľmi technológií, tak aby realizácia projektu nebola ohrozená časovými sklzmi. Projekt
bude realizovaný pod dohľadom skúseného projektového tímu vedeného konateľom spoločnosti Rastislavom Záborským,
technickú stránku projektu, skúšobnú prevádzku a zahájenie výroby bude manažovať konateľ Ľubomír Záborský, za ek. a fin.
stránku projektu bude zodpovedať konateľka Helena Záborská a projektovému tímu bude asistovať Roland Záborský.

Vzhľadom na to, že spoločnosť nebola schopná uspokojovať požiadavky svojich klientov, predovšetkým kvôli nedostatočnej
presnosti výroby, rýchlosti a flexibility výroby vytvára realizácia predkladaného projektu – zakúpenie moderných inovatívnych
technológií potrebný predpoklad na zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na slovenskom trhu, zvýšenie automatizácie
a pridanej hodnoty výroby, zvýšenie efektivity výroby a jej energetickej hospodárnosti, nárast jej tržieb a zabezpečenie
schopnosti spoločnosti uspokojovať rastúci a náročnejší dopyt po jej výrobkoch. Projekt je realizovaný v regióne, kde má
strojársky priemysel dlhoročnú tradíciu, vzhľadom na čo disponuje kvalifikovanou pracovnou silou a fungujúcou dodávateľskoodberateľskou sieťou. Bez spolufinancovania projektu zo ŠF by projekt nebol realizovaný. Konatelia spoločnosti aktívne
participujú na riadení spoločnosti od jej vzniku, čomu predchádzalo dlhoročné živnostenské podnikanie v rovnakej oblasti,
všetci majú vysoko relevantné skúsenosti s projektovým manažmentom a pôsobením v oblasti strojárskej výroby, čo vytvára
predpoklad pre bezproblémové zvládnutie realizácie predkladaného projektu.

Žiadateľ v súčasnosti eviduje veľký dopyt po výrobkoch, ktoré nedokáže k spokojnosti zákazníkov svojimi súčasnými
technologickými kapacitami zodpovedajúco zabezpečiť. Prostredníctvom nových technológií rozšíri portfólio výrobkov, ktoré je
schopné vyrábať a to na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni, efektívnejšie a rýchlejšie. Z hľadiska ekonomického je projekt
trvalo udržateľný, nakoľko spoločnosť nepredpokladá problémy s odbytom produkcie. Projekt je tiež udržateľný z
environmentálneho hľadiska, vzhľadom k tomu, že sa jedná o inovatívne technológie s nízkou energetickou spotrebou, nízkou
hlučnosťou, nízkou produkciou odpadu a ekologickou prevádzkou. Spoločnosť MONTA Žilina s pozitívnym hospodárskym
výsledkom, má výbornú finančnú disciplínu, čo vytvára predpoklady pre finančnú udržateľnosť predkladaného projektu a
následnej prevádzky technológií. Projekt podporuje tiež sociálny aspekt udržateľnosti - prispieva k tvorbe pracovných miest,
zvlášť pre mladých nezamestnaných, ktorí sú ťažšie zamestnateľní. Projekt udržateľným spôsobom prispieva k rozvoju
spoločnosti MONTA Žilina, s.r.o. a k rozvoju dotknutého regiónu.

KaHR-111DM-1301

HOBES SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 1994. Je to pružná spoločnosť s technicko-univerzitným zázemím a so
skúsenosťami v spolupráci s významnými európskymi firmami. Celkový obrat dosiahol za rok 2012 cez 2,98 mil. EUR.
Spoločnosť je zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na požiadavky a nároky svojich zákazníkov. Je si vedomá
neustálej obmeny požiadaviek zákazníkov a silnej konkurencie v danom odvetví, preto sa snaží na trh a jeho požiadavky
reagovať pružne. V súčasnosti zamestnáva 40 zamestnancov. Technická úroveň súčasných strojov nedokáže v plnej miere
zabezpečiť požadovanú kvalitu a objemy výroby zinkových odliatkov. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne
finančne náročné, spoločnosť nie je schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Existujúca situácia v
regióne je veľmi nepriaznivá. Okres Trebišov sa vzhľadom na mieru nezamestnanosti umiestňuje na 9-tom mieste od konca v
rámci celej SR s mierou nezamestnanosti 24,47%. Preto realizácia projektu a vytvorenie 2 nových pracovných miest počas
realizácie a 1 pracovné miesto po ukončení realizácie, predstavuje významnú podporu na eliminovanie nepriaznivého stavu.

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na európskom trhu výroby zinkových odliatkov, zvýši sa
kapacita výroby, kvalita produktov, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou tech. vybavenia stúpne
produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 3,28 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 2 nových prac.
miest počas realizácie a 1 prac. miesto po ukončení realizácie projektu. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť
schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov.
Dosiahnu sa požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a
šetrnejšie k ŽP. Lepšie hosp. výsledky umožnia ďalšie investície do rozvoja spoločnosti. Kontinuálny rast bude zároveň
vytvárať nároky na priestory spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní región, ktorý dlhodobo
zaznamenáva jednu z najvyšších mier nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské
subjekty, ktoré sú aktívne v predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu
tech.inovácie.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o VO. Pred samotnou
inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym problémom, ktoré
by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Stavebné úpravy nebudú potrebné. Na
inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu dvoch
nových pracovných miest. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu ale aj množstvo vyrábaných
výrobkov. V danom odvetví existuje silná konkurencia, ktorá núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a
prehodnocovať výrobné procesy. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti,
modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste
tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu
štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V minulosti bolo realizovaných viacero investičných aktivít, ktoré so sebou
priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Žiadateľ už realizoval aj investíciu spolufinancovanú zo zdrojov EÚ a ŠR,
čím nadobudol konkrétne skúsenosti s fondmi EÚ. Plánovaná investícia je však finančne natoľko náročná, že žiadateľ si
nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala
počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších
prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné
nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú zároveň musieť
byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že
Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 133,04 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v roku 2014 dôjde v roku 2019 (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Firma PREMETAL MON, s.r.o. Prešov už šestnásť rokov dodáva na trh dopravníky a dopravné zariadenia na manipuláciu so
sypkými a kusovými materiálmi pre agropotravinársky priemysel, cementárne, betonárky, magnezitové závody, kameňolomy,
drevospracujúce podniky atď... Východisková situácia: - spoločnosť vyrába projektuje a opravuje dopravníky, silá a oceľové
konštrukcie - podnik disponuje výrobnými zariadeniami pre kompletné spracovanie plechov - manažment spoločnosti má
dlhodobé skúsenosti v odbore - podnik priebežne investuje do nákupu nových technológií, napriek tomu pre zvýšenie
konkurencieschopnosti potrebuje inovovať a nahradiť slabé články výrobného procesu. Silné stránky spoločnosti: - dobré
meno spoločnosti u domácich aj zahraničných odberateľov - pravidelné zákazky zabezpečujúce pozitívnu ekonomiku
spoločnosti - vysoká kvalita a prijateľná cena výrobkov - moderné a kvalitné systémy výroby, kvalitný systém vybavenia,
prístrojov a technológie Slabé stránky spoločnosti: - Závislosť spoločnosti na zahraničných dodávateľoch naberákov a
ťahaných závitoviek - Nedostatky slabších článkov výroby ( niektoré staršie technologické zariadenia ) Viac v prílohe č.1

Nákup nových inovatívnych strojov a technológií vďaka realizácii projektu jednoznačne zabezpečí zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti PREMETAL MON s.r.o. na trhu a vytvorí podmienky pre ďalší rast spoločnosti.
Zaradenie nových strojov a technológií do výrobného procesu zlepší kontinuitu výrobného programu, odstráni doterajšie
slabiny výrobného procesu a prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby a zníženie tvorby odpadu. Nové stroje zvýšia
efektívnosť výroby čím nám umožnia zvýšiť objem výroby pri nižších nákladoch. Nákup nových zariadení posunie
technologické možnosti výroby na novú úroveň. Vďaka novým zariadeniam budeme schopní vyhovieť náročnejším
požiadavkám zákazníkov. Nové stroje nám umožnia vyrábať produkty podľa požiadavky odberateľov a flexibilne reagovať na
podmienky trhu. Osamostatnenie sa od dodávateľov, rozšírenie výroby a širšie pokrytie trhu vytvorí pre spoločnosť zdroj
príjmov a vytvorí predpoklady pre ďalšie investície do inovácií a rozvoj spoločnosti. Nové sofistikované zariadenia
jednoznačne prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti, k nárastu tržieb a pridanej hodnoty a k vytvoreniu
nových pracovných miest.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít. Tie budú realizované prostredníctvom
dodávateľských firiem, ktoré uspejú vo verejnom obstarávaní, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v
súlade s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od marca 2014 do decembra 2014.
Hlavné aktivity
projektu sú: Aktivita 1. - Obstaranie CNC vysekávacieho hydraulického lisu Aktivita 2. - Obstaranie hydraulických nožníc na
plech Aktivita 3. - Obstaranie univerzálneho hrotového sústruhu Administráciu a kontrolu implementácie projektu
zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Súčasťou obstarania
technológií je osadenie, zaškolenie zamestnancov, skúšobná prevádzka. Navyše, nákup týchto technológií si nevyžaduje
stavebnotechnické úpravy. Projekt nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Previazanosť aktivít projektu
s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a produkčnej schopnosti podniku, čo má dopad
na zlepšenie konkurenčného postavenia podniku ako takého, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.

Projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti, rozvoju regiónu, rastu
zamestnanosti, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ má výborné administratívne a technické kapacity a dostatok
skúseností, teda výborné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu. Investičný zámer vychádza zo súčasnej potreby
spoločnosti investovať do technologického parku, s cieľom nahradenia slabých článkov výrobného procesu, racionalizácie a
zefektívnia výroby. Aktivity projektu vychádzajú z identifikácie slabých stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli
definované so zámerom odstrániť tieto slabé miesta. Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti podniku,
nárast tržieb, zvýšenie počtu pracovných miest. Projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Ciele a aktivity
projektu sú v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi, konkrétne s NSTUR, PHSR Prešovského samosprávneho
kraja, PHSR Mesta Prešov, NSRR 2007-2013 a s OP KaHR. Všetky aktivity projektu sa budú implementovať s cieľom
zvýšenia konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu podniku a tým aj rastu ekonomiky a zamestnanosti v regióne.

Dlhoročné skúsenosti konateľov a dlhodobé vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme v indexe bonity sú zárukou,
že výsledky projektu budú trvalo udržateľné z finančného, ako aj z prevádzkového hľadiska. Z finančnej analýzy vyplýva, že
projekt má charakter samostatnej návratnosti. Projekt sám zabezpečí pre podnik nárast zisku, čo predstavuje základ
dlhodobej udržateľnosti výsledkov. Výsledkom zavedenia inovácií do výroby bude nárast konkurencieschopnosti podniku,
pokles výrobnej ceny časti produktov, pokles množstva odpadu, šetrenie energií, kvalitatívne a kvantitatívne rozšírenie výroby.
Vďaka tomu očakávame zvýšenie objemu výroby a zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné prostriedky na
zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a pre ďalšie rozvojové aktivity. Udržanie výstupov projektu ďalej podporí aj
marketingová činnosť. Projekt reflektuje aj riziká udržateľnosti a ponúka konkrétne krízové plány. Realizácia projektu
prispeje k vytvoreniu ešte kvalitnejšieho realizačného tímu. Po ukončení predkladaného projektu bude žiadateľ určite
pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencie a náraste tržieb prostredníctvom ďalších projektov. Viac v prílohe č.1
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Spoločnosť E&G-EISEN-STAHL, s.r.o. vznikla dňa 30.7.2008. Spoločnosť sa venuje strojárenskej výrobe výrobkov pre
odberateľa podľa ním zadanej dokumentácie. Vyrábané produkty strojárenskej výroby v rátane zámočníckych sú
charakterizované ako technicky a technologicky stredne náročné. Svoje obchodné aktivity realizuje na Slovensku.
Dosahovanie prosperity spoločnosti, teda zabezpečovanie takých príjmov, ktoré pokryjú prevádzkové náklady a vytvoria zisk
potrebný pre technický rozvoj, rozšírenie podnikateľských aktivít a nové investície, je podmienené vysokou úrovňou kvality
produkcie. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb – produkované výrobky sa
vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá predpoklady pre finančnú,
personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov. Vychádzajúc z PHSR kraja, je prioritou rozvoja kraja práve rozvoj
podnikania, v nadväznosti na inovatívnu výrobu a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením nových technológií sa
tiež dosiahne zvýšenie kvalitatívnej úrovne produktov. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a zároveň
sa dosiahne: - udržateľný rast - inovačné výrobky - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie zamestnanosti
Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po
výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu budú inovačné výrobné technológie vo výrobe technicky
a technologicky jednoduchých a stredne náročných strojárenských výrobkov, čo dopomôže spoločnosti k naplneniu
kontraktov a k udržaniu stálych odberateľov, zároveň vytvorenie nových pracovných miest - spoločnosť pre potreby prevádzky
výroby vytvorí minimálne 4 pracovné miesta na rôznych pozíciách. Počet 4 pracovné miesta je minimálny – v prípade potreby
spoločnosť vytvorí viac pracovných miest, čo bude mať ďalší pozitívny dopad na zamestnanosť.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita– Nákup technológie pre výrobu
technicky a technologicky jednoduchých a stredne náročných strojárenských výrobkov Riadenie projektu Publicita projektu
V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere dodávateľa,
bude investícia nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - horizontálne obrábacie centrum pre opracovanie
tvarových polotovarov vyrobených technológiou kovania, odlievania a pálením Investícia bude následne inštalovaná a
prevádzka spustená. Priebežne bude prebiehať výber zamestnancov v súlade s podmienkami, tak aby sme naplnili stanovené
merateľné indikátory. Noví zamestnanci budú zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita prebehne počas roka 2014.
Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu Aktivita časovo nadväzuje na
hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku horizontálneho obrábacieho centra pre opracovanie tvarových
polotovarov vyrobených technológiou kovania, odlievania a pálením. Nový stroj bude možné využiť pri výrobe technicky a
technologicky jednoduchých a stredne náročných strojárenských výrobkov. Vhodnosť projektu je zabezpečená
prostredníctvom: - zvýšenia konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu, - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zníženia
odkázanosti spoločnosti na dovoze komponentov zo zahraničia, - zásobovania trhu kvalitnými slovenskými výrobkami s
minimálnym podielom dovozu. Nákup plánovanej investície by spoločnosť bez NFP nerealizovala, nakoľko v posledných
rokoch intentívne rozširovala novú technológiu a nemá dostatok finančných prostriedkov na nákup investície. Sekundárnym
efektom projektu bude aj nárast zamestnanosti v priamej nadväznosti na projekt – minimálne 4 zamestnancov, z ktorých 1
bude vo veku do 29 rokov. Žiadateľ zároveň plánuje do 3 rokov po ukončení realizácie projektu zamestnať ďalších 2
zamestnancov.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenia je teda dokladovaná odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe inovatívnej technologickej linky, ktorou sa naplní cieľ
projektu a opatrenia. Odborná kapacita bude rozšírená novoprijatými zamestnancami, ktorí budú kvalifikovaní na obsluhu
strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi
produktov. Taktiež z indexu bonity vyplýva zlepšujúca sa finančná situácia spoločnosti. Finančná analýza projektu vykazuje
návratnosť investície.
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DIN - TECHNIK spol. s r.o. má prevádzku, do ktorej chce zakúpiť inovatívne technológie, v obci Blatná na Ostrove, v okrese
Dunajská Streda, TT kraj. Podiel TT kraja na celoslovenskom objeme tržieb v priemysle bol po BSK (37,7%), druhý v poradí
(14,6%). Okres, v ktorom žiadateľ pôsobí, dlhodobo patrí medzi okresy s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti. Tá
dosiahla v okrese Dunajská Streda 13,18% k 31.03.2013, v Trnavskom kraji 10,05%. Pre efektívnejšiu výrobu
dopravníkových pásov a ozubených remeňov žiadateľ potrebuje nové technológie pre skvalitnenie výrobného procesu (tie
súčasné sú energeticky, časovo aj ekonomicky náročné a zároveň nie je na nich možné vyrábať nové typy týchto výrobkov, o
ktoré je už teraz veľký záujem).V súčasnosti pri výrobe dopravníkových pásov a ozubených remeňov nie je schopný reagovať
na dopyt svojich zákazníkov po presnejších výrobkoch (vo vyšších tolerančných triedach presnosti a vyhotovenia), ako ani po
nových typoch výrobkov. Silných stránok úspešnej realizácie projektu je viac, než slabších. V okolí podniku je možné nájsť a
definovať viac príležitostí podporujúcich úspešnosť udržania dosiahnutých výsledkov projektu, než ohrození.

Nové zariadenia budú využívané v rámci 2 výrobných postupov: 1.výroba dopravníkových pásov (efektívnejšia výroba s
vyššou pridanou hodnotou, výroba nových typov pásov, eliminácia závislosti na externých výrobcoch pásov); 2.výroba
ozubených kolies pásov (efektívnejšia výroba s vyššou pridanou hodnotou, výroba nových typov pásov).Ich nákupom vznikne
potreba vytvoriť 3 nové miesta (2M a 1Ž) hned a dalších 7 do 3 rokov a zvýši sa produktivita výroby podniku. Vďaka tomu
bude môcť žiadateľ na trhu ponúknuť svoje výrobky za nižšie ceny a získať tak viac zákaziek.Technológie budú energeticky
menej náročné a nové technológie zvárania produkujú podstatne menej škodlivých látok, než ich staršie typy. Nákupom
nových zariadení bude inovácia zaručená a potreba miest tiež – aj ak by museli byť v prípade potreby preobsadené, aby ostali
udržané. Vyššie tržby umožnia nákup ďalších strojov. Nové technológie zvýšia atraktivitu regiónu pre ďalších odberateľov a
investorov, ktorých produkcia závisí od výrobkov žiadateľa. Projekt tak má pozitívny hospodársky dopad pre cieľový región.
Intenzívnejšou výrobou sa bude zakupovať aj viac miestnych surovín, čim sa zintenzívni výroba ďalších subjektov v regióne

Realizácia projektu zahŕňa 2 hlavné aktivity a 2 podporné aktivity, prostredníctvom ktorých dôjde k napĺňaniu cieľov projektu a
plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Hlavné aktivity: HA 01 Technológie pre výrobu dopravníkových pásov, HA 02
Technológie pre úpravu ozubených remeňov. Trvanie projektu: 01/2014-06/2015. Podporné aktivity Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť skoordinuje realizačný tím, ktorého členovia dohliadnu na plnenie obsahu hlavných aktivít a na
propagáciu projektu. Trvanie projektu zohľadňuje najmä dodacie lehoty zariadení, ich inštaláciu, úhradu záväzkov a tvorbu
miest. V rámci HA 01 budú zakúpené celky: Servis centrum dopravníkových pásov (súbor strojov a zariadení), Zváracie
centrum vrátane zváracích elektród, Výškový skladový regál, Zváračky s formou chladenia vzduchom. V rámci HA 02 bude
zakúpený celok: Servis centrum pre úpravu ozubených remeňov (súbor strojov a zariadení). Pre inováciu 2 výrobných
postupov je nevyhnutné zakúpiť definované technológie, a s ich vytvorením je spojená potreba tvorby nových miest.
Stanovené ciele projektu budú možné naplniť iba realizáciou týchto aktivít v stanovenom rozsahu, popísanom v Opise
projektu, časť4.1

Bez NFP by žiadateľ zakúpil potrebné technológie tiež, ale v dlhšom časovom období. Nové miesta by boli vytvorené tiež,
nakoľko nové technológie si ich priamo žiadajú. Bez NFP by však žiadateľ preferoval prijať ľudí s predchádzajúcou praxou v
danej oblasti, čím by jeho príspevok k zníženiu regionálnej nezamestnanosti ľudí spadajúcich do kategórie 15-29 rokov,
evidovaných na úrade práce min 6 mesiacov pred prijatím, bol minimálny. V rámci tohto variantu (bez NFP) by žiadateľ
uvažoval aj nad zakúpením staršej, použitej technológie, ktorá je lacnejšia (tu by však hrozilo, že náklady ušetrené na
vstupnej cene by sa premietli do výdavkov na časté opravy a údržbu). Aktivity projektu aj ciele prispievajú k napĺňaniu cieľov
strategických rozvojových dokumentov na úrovni regiónu, štátu aj EÚ: PHSR Blatná na Ostrove, PHSR TTSK, Európa 2020,
NSRR 2011-2014,IS SR 2007-2013, RIS TTSK, HP TUR,HP RP.Členovia realizačného tímu disponujú bohatými
skúsenosťami riadenia a koordinovania investičných aj neinvestičných projektov za posledné roky, najmä rekonštrukcia
budovy, nákup strojov,vozidlá, IKT, Software (SAP) ,organizácia školení a zaškoľovaní pre prácu so strojmi.

Žiadateľ očakáva finan. udržateľnosť výstupov a výsledkov na základe dopytu po jeho výrobkoch.Náklady na údržbu a
prevádzku technológií po ukončení financovania z NFP budú kryté z tržieb za nové výrobky. Vyššie tržby tiež pokryjú mzdy
nových zamestn. a návratnosť vstupnej investície. Manipulácia s technológiami bude na odbornej úrovni, aby sa nepoškodili.
Spoločnosť vylučuje aj možnosť znehodnotenia technológií používaním nevhodných materiálov.Údržbu a opravu technológií
zastrešia tech. pracovníci. Ako najrizikovejšie vstupy do FA žiadateľ definoval náklady na nákup technológií z úveru a ceny
materiálu (môžu kolísať). Projekt podľa FA vytvára dostatočnú návratnosť, čím je zabezpečená finan. udržateľnosť investície a
podniku tak nehrozia problémy s likviditou.V roku 2010 mal podnik stabilnú situáciu na trhu a krátkodobé výkyvy v rokoch
2011 a 2012 boli spôsobené externými rizikovými faktormi trhu. Vonkajšie ohrozenia: konkurencia, rast cien energií, vysoká
nezamestnanosť v regióne spôsobujúca odliv mladých ľudí. Opatrenia pre ich elimináciu: zavádzanie inovácii, zvyšovať
konkurenciesch., vytvárať prac. príležitosti, ponúkať nižšie ceny výrobkov, využívať stroje s nízkou spotrebou.
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Herba Drug, s.r.o. má výrobnú prevádzku, do ktorej zakúpi technológie na výrobu obalov v Topoľčanoch, v Nitrianskom kraji.
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla k 31.03.2013 v NSK 14,45%, v okrese Topoľčany 13,05%. V roku 2012 sa
Nitriansky kraj na celkovom objeme tržieb SR podieľal 7,5%. Spoločnosť Herba Drug, s.r.o. je výrobcom širokého sortimentu
kozmetických a čistiacich produktov pre domáci aj zahraničný trh. Portfólio výrobkov tvoria produkty vyrábané pod vlastnými
obchodnými značkami a tiež produkty vyrábané pod značkou odberateľov (tzv. private label produkty). V roku 2010 podnik
nákupil etablované obchodné známky, vrátane receptúr. Výroba všetkých obalov produktov je však zabezpečovaná externe.
Odstránenie, resp. zníženie závislosti na externých dodávateľoch obalov by znamenalo výrazný posun v raste pridanej
hodnoty výroby a podniku. Súčasné technologické vybavenie podniku neumožňuje vyrábať vlastné obaly. Jeho celková
situácia je na základe SWOT analýzy vyhodnotená ako situácia s priaznivým východiskovým stavom. Príležitosti na ďalší rast
sú podporované silnými stránkami, ktoré je možné taktiež využiť na elimináciu prípadných ohrození z externého prostredia.

Nákupom 2 technol. celkov bude zavedený 1 nový postup – vlastná výroba obalov, vyžadujúca tvorbu 4 miest (2M a 2Ž), z
toho traja 15-29 r. Je treba zakúpiť 2 komplexné systémy na vyfukovanie obalov, jeden na obaly z preforiem PET a druhý na
obaly z PE,PP,PVC,PETG. Vlastná výroba obalov zvýši tržby a pridanú hodnotu výroby, zníži sa závislosť na externých
dodávateľoch a cena za finálne výrobky. Nové miesta ostanú obsadené aj pri personálnom preobsadení. Na inováciu výroby
nadviažu ďalšie zámery, ako investície do technológií, akvizície licencií a receptúr, nadviazanie vzťahov s novými
odberateľmi, získanie certifikátov kvality, atd. Ekonomický rozvoj samotnej spoločnosti, väzby na miestne podnikateľské
subjekty a podpora miestnej samosprávy vytvárajú potenciál na ďalšiu koncentráciu a synergiu ekonomických aktivít v mieste
realizácie projektu - pri zvýšení objemu výroby vďaka projektu dôjde k zvýšeniu nákupov ďalších foriem na výrobu obalov,
ktorých dodávateľmi budú strojárske spoločnosti z blízkeho i širšieho okolia (napr. Trenčín, FOR MIX s.r.o.). Vznikne tým
zvýšený dopyt po výrobkoch týchto spoločností, čo pozitívne ovplyvní aj nárast ich objemu výroby a potrebu nových miest.

Obstarané budú 2 technologické celky v rámci 2 hlavných aktivít: HA 01 Komplexný vyfukovací systém PET obalov, HA 02
Komplexný vyfukovací systém PE/PP/PVC/PETG obalov. Plynulé zabezpečenie realizácie hlavných aktivít a splnenie
všetkých povinností vyplývajúcich žiadateľovi zo Zmluvy o NFP bude zabezpečené prostredíctvom podporných aktivít
Publicita a informovanosť a Riadenie projektu, zastrešovaných realizačným tímom (koordinátor, projekt manažér-externe,
finančný a technický manažér). Realizácia: 01/2014-06/2014, pri zohľadnení dodacej lehoty, inštalácie, tvorby miest, úhrady
záväzkov, atd. Požiadavky na nové technológie boli zvolené tak, aby spoločnosť mohla vyrábať 17 typov obalov pre jej
najpredávanejšie výrobky. Z uvedeného dôvodu neboli zvažované variantné technologické riešenia z hľadiska charakteru
zariadení, ale len z hľadiska definovania povolených intervalov hodnôt vybraných technologických parametrov. Obsah aktivít
prispieva k napĺnaniu špecifických cieľov projektu, ktorými sa dosiahne globálny cieľ projektu. Bez nákupu nových výrobných
celkov nebude možné začať s novou výrobou obalov, zaviesť požadované inovácie, zefektívniť výrobu a zvýšiť
konkurencieschopnosť

Herba Drug je malý podnik s miestom realizácie projektu na Západnom Slovensku. Možnosť získať NFP vo výške 60% na
uvedenú investíciu predstavuje príležitosť pre posilnenie konkurencieschopnosti a postavenia na trhu. Spolufinancovanie
zvyšných 40% nákladov bude kryté z úveru aj vl. zdrojov žiadateľa (80% z úveru, 20% z vl. zdrojov).Bez NFP by žiadateľ
realizoval projekt v obmedzenej miere, t.j. v časovom úseku dlhšom ako 6 mesiacov by zakúpil najprv jedno zariadenia a až
potom druhé. Pri tvorbe a obsadzovaní nových miest by nekládol podmienku veku 15-29 rokov a minimálne 6-mesačnú
evidenciu na úrade práce. Týmto by aj príspevok spoločnosti k zníženiu regionálnej nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 1529 rokov s evidenciou na úrade práce bol nižší. Aktivity projektu aj ciele prispievajú k napĺňaniu cieľov strategických
rozvojových dokumentov na úrovni regiónu, štátu aj EÚ: PHSR mesta Topoľčany, PHSR NSK, Európa 2020, NSRR 20112014,IS SR 2007-2013, RIS NSK, HP TUR,HP RP.Vedenie podniku za predch. 3 roky realizovalo investičné projekty obnovy,
údržby a technologického rozvoja strojov, prístrojov a zariadení, obstaranie obchodných známok (za 415 000 Eur) a receptúr
na výrobu produktov

Už v súčasnosti je identifikovaný záujem o rozšírenie dodávaného sortimentu niektorým stálym odberateľom (napr. výroba pre
Palma, a.s., rozšírenie private label produktov pre Tesco,výrazný nárast odbytu pre Kaufland). Zavedenie nových technológií v
spojení so znížením závislosti od ext. dodávateľov obalov bude mať za následok rast príjmov aj zvýšenie nákladovej
efektívnosti výroby. To vytvorí zdroje krytia spolufinancovania investície a v budúcnosti umožní ďalší technol. rozvoj a
expanziu podniku, ako aj krytie miezd nových zamestn.Predpokladané príjmy z predaja vlastných výrobkov pokryjú investičné
a prevádzkové výdavky projektu, Žiadateľ plánuje čeliť ohrozeniam nasledovne:neustálym prieskumom potrieb trhu zisťuje
potreby zákazníkov a sleduje aktivity konkurencie; zavedením inovácii bude môcť znižovať svoje ceny za finálne produkty, a
tým si zvýši šance uspieť v získavaní zákaziek (napr. vo VO). FA ukazuje, že projekt je schopný generovať kladné peňažné
toky, ktoré vytvárajú predpoklad pre rýchle splatenie úveru. Prebytok finančných prostriedkov zabezpečí trvalú udržateľnosť
projektu a bude kumulovaný za účelom realizácie ďalších rozvojových a podnikateľských činností žiadateľa.
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Spoločnosť JMP Plast, s.r.o. patrí svojím zameraním medzi podniky vyrábajúce produkty a komponenty z plastov. Z pohľadu
počtu zamestnancov, veľkosti tržieb a vlastnených aktív sa spoločnosť zaraďuje do kategórie malých podnikov. JMP Plast,
s.r.o. vznikla v roku 2008 a svoju činnosť prevádzkuje vo výrobnej hale, ktorá je situovaná v Michalovciach. V súčasnosti má
spoločnosť rozbehnuté viaceré výrobné programy produkcie plastových komponentov. Medzi najdôležitejšie však patria
výrobné programy plastových výrobkov do automobilového a elektrotechnického priemyslu. Existujúca výroba má nedostatky
hlavne v efektívnosti kontroly kvality vyrábaných produktov, v dôsledku čoho vzniká pri výrobe nežiaduce množstvo chybných
výrobkov, a to spôsobuje vyššie výrobné náklady. Spoločnosť momentálne zamestnáva na trvalý pracovný pomer 21
pracovníkov, z toho je 8 žien a 13 mužov. Celkové tržby za rok 2012 predstavovali 1.082.921,- EUR, pridaná hodnota v tom
istom roku predstavovala 203.862,- EUR.

Ako vyplýva z cieľov a zamerania nášho projektu, po ukončení realizácie aktivít a následnom sprevádzkovaní
novozakúpených technológií dôjde k zvýšeniu efektívnosti vo výrobe, modernizácii už fungujúcich kapacít a tým k vyššej
kvalite a konkurencieschopnosti vyrábaných produktov. Zavedením automatizácie do výroby – výroba v rámci pracovných
hniezd, dokážeme produkovať oveľa sofistikovanejšie výrobky s okamžitou kontrolou ich kvality, znížime nákladovosť výroby
a skrátime čas dodania zákazky klientom. Chybovosť produkcie sa zníži na minimum. Vytvoríme si tak podmienky pre
získavanie nových zákazníkov. Tým si zvýšime našu konkurencieschopnosť na trhu. Nákupom technológie a jej zavedením
do výroby zamestnáme 3 pracovníkov, pričom z uvedeného počtu budú 2 vo veku do 29 rokov. Z novovytvorených
pracovných miest budú 2 obsadené ženami a 1 mužom, z toho 1 pracovné miesto bude vytvorené pre mladého
nezamestnaného absolventa školy do 25 rokov. Realizáciou projektu očakávame nárast tržieb na úroveň 1.364.000,- EUR v
roku 2017 a nárast pridanej hodnoty na úroveň 302.000,- EUR v tom istom roku.

Predkladaný projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít. Jedná sa o aktivity Nákup a montáž technológie - pracovné hniezdo
č. 1 a Nákup a montáž technológie - pracovné hniezdo č. 2. Realizáciou daných aktivít naplníme hlavný a špecifické ciele
projektu. Projekt bude realizovaný v termíne október 2013 až marec 2014. Dodávka a montáž inovatívnych technológií bude
realizovaná dodávateľskou firmou (firmami),víťazom (-mi) verejného obstarávania. Riadenie projektu bude zabezpečené
najmä samotným konateľom spoločnosti Jozefom Mitrom, ktorý má bohaté skúsenosti z oblasti projektového riadenia
investičných projektov. Publicitu projektu bude zabezpečovať Ing. Matej Fekete, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti
obchodu a marketingu. Bude tiež spoluzodpovedný za riadenie a kontrolu realizácie projektu, čo je aj jeho pracovnou náplňou
v našej spoločnosti. Na realizácii projektu sa zúčastnia aj ekonóm a personalista spoločnosti, ktorí majú taktiež dostatočne
bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Realizácia projektu nemá výrazný dopad na životné prostredie.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu je nevyhnutnou pre našu spoločnosť ak chceme byť naďalej
konkurencieschopní a udržať si svoje momentálne postavenie na trhu a súčasných zákazníkov. Nakoľko aj ostatné firmy
pôsobiace v tomto odvetví v našom regióne inovujú svoje výrobné prevádzky a výrobné postupy, musí aj naša spoločnosť
investovať do inovácie svojich výrobných postupov. V našom prípade ide o inováciu, ktorú nemá zavedenú žiadna
konkurenčná spoločnosť v regióne. V súčasnom konkurenčnom prostredí spoločnosť, ktorá neinvestuje do svojej budúcnosti
je odsúdená k neúspechu. Realizáciou projektu sa nám podarí znížiť nezamestnanosť v okrese Michalovce, zamestnáme 3
nových pracovníkov. Ciele a stratégie projektu sú v súlade s cieľmi a stratégiami vecne príslušných strategických a
plánovacích dokumentov – PHSR Košického Samosprávneho Kraja na roky 2007 – 2013, Európa 2020 ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiaci pracovníci majú kvalifikované vzdelanie a dlhodobú prax v obore.
Spoločnosť v minulosti modernizovala už existujúce prevádzky a došlo k zakupovaniu nových strojov a zariadení v hodnote
niekoľko sto tisíc EUR.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k novým inovovaným
výrobným postupom a k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich výrobkov na trhu. Predpokladáme každoročne zvyšujúce sa
príjmy z tržieb za vlastné výrobky. Kombináciou týchto faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok, stabilné
fungovanie našej spoločnosti a možnosť ďalšieho rozširovania výrobných kapacít. Naše ciele v podnikaní by mohla ohroziť
najmä silnejúca konkurencia a zhoršujúca sa ekonomická situácia v SR i v EÚ. Týmto hrozbám sme schopní čeliť aj vďaka
realizácii nášho projektu, ktorým si vytvoríme podmienky pre zvýšenie našich konkurenčných výhod a pre získavanie nových
zákazníkov. Predpokladaná doba návratnosti vložených investičných prostriedkov je do 5 rokov, čo je menej, než životnosť
danej technológie. Celkovo je možné konštatovať, že sa jedná o projekt výrazne životaschopný, finančné výhodný a
generujúci dostatočný dodatočný príjem pri minimálnych dodatočných nákladoch.
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Živnosť Katarína Hrúzová – BAGETA vznikla dňa 1.6.2004. Pekáreň bola spustená už v roku 1964 a od toho času neboli
vykonane zásadné zmeny v technológii výroby a preto chce žiadateľ pristúpiť k zmenám, ktoré povedú k zekonomizovaniu
výroby v prevádzke a zníženiu spotreby energií (plyn, elektrina) a to sa odrazí aj v šetrení životného prostredia. Spoločnosť
ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré sa pre jednoduchšiu orientáciu dajú rozdeliť do 3 skupín: - Rôzne druhy chleba Pečivo sladké a slané - Koláče z lístkového cesta Žiadateľ spadá do výnimky v rámci oprávnenia podnikov pôsobiacich v
oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov (výroba potravín). Silné stránky spoločnosti spočívajú v
dlhodobej kvalite poskytovaných služieb – produkované výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia
potrebám zákazníkov, čo zakladá predpoklady pre finančnú, personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením nových technológií sa
tiež dosiahne zvýšenie kvalitatívnej úrovne produktov, ako aj rozsahu poskytovaných výrobkov. Tento projekt dopomôže
firme upevniť postavenie na trhu a zároveň sa dosiahne: - udržateľný rast - inovačné výrobky - návratnosť investícií vysoká produktivita - podporenie zamestnanosti Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami.
Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu
bude rozšírenie výrobnej technológie – zavedením inovatívnej technológie do výroby pekárenských výrobkov zvýšime
produkciu kvalitných výrobkov, čo nám dopomôže k naplneniu našich kontraktov, k udržaniu našich stálych odberateľov a
rozšíreniu o nových odberateľov. V rámci projektu sa vytvoria nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky
výroby vytvorí minimálne 4 pracovné miesta na rôznych pozíciách.

Projekt bude realizovaný štyrmi hlavnými aktivitami a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 - Obstaranie plynovej
etážovej parnej pece, stroja na výrobu rožkov, hnetača a sila na uskladnenie múky Riadenie projektu Publicita projektu
V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere dodávateľa
bude investícia nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - plynová etážová parná pec + osadzovacie
zariadenie - stroj na výrobu rožkov - hnetací stroj s výjazdnými diežami - silo na uskladnenie múky Investícia bude
následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne bude prebiehať výber zamestnancov v súlade s podmienkami, tak
aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Noví zamestnanci budú zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita
prebehne počas roka 2014. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude
zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku nasledovných zariadení: plynová etážová parná pec, stroj na
výrobu rožkov, hnetací stroj s výjazdnými diežami a silo na uskladnenie múky. Nový stroj bude možné využiť pri výrobe
pekárenských výrobkov. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia konkurencieschopnosti a
postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zníženia odkázanosti spoločnosti na dovoze komponentov zo
zahraničia, - zásobovania trhu kvalitnými slovenskými výrobkami s minimálnym podielom dovozu. Novo nakúpená
technológia je inovatívna v niekoľkých smeroch: - Je energeticky efektívnejšia, čím dosiahneme úsporu spotreby energie. Je rýchlejšia, čím dosiahneme zrýchlenie výroby, čím ušetríme čas a budeme môcť vyrábať väčšie množstvá za rovnaký čas.
- Je menej namáhavá na ľudskú pracovnú silu, čím dosiahneme, že práca pre našich pracovníkov bude menej náročná.
Sekundárnym efektom projektu bude aj nárast zamestnanosti v priamej nadväznosti na projekt – zamestnanie minimálne 4
pracovníkov.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenie je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe technologickej linky, ktorou sa naplní cieľ projektu a
opatrenia nákupom inovačnej technológie. Odborná kapacita bude rozšírená novoprijatými zamestnancami, ktorí budú
kvalifikovaní na obsluhu strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj
dlhodobými odberateľmi produktov. Finančná udržateľnosť je deklarovaná aj výsledkami finančnej analýzy.
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Spoločnosť S.F.Bouw, s. r. o. vznikla v roku 2008. V roku 2012 sme začali ťažiť štrokopiesok na území „Poľný mlyn“, triediť ho
a predávať odberateľom. Pri súčasnej technológii štrkopiesky len jednoducho triedime, čím vznikajú frakcie 0–16 mm (cca
60%) a 16 + mm (cca 40%). Prvá frakcia je dobré predajná, druhá tvorí odpad, o ktorý je minimálny záujem. Dopyt je ešte na
frakciu 16 – 32 mm, ktorú však my nevieme oddeliť. Odpad je možné zhodnotiť drvením a vrátením do výrobného procesu, na
čo nám chýba kvalitná technológia s inovatívnymi prvkami drvenia. Ďalšou nevýhodou našej súčasnej výroby je absencia
kvalitného viacnásobného triedenia. Triedením by sme dokázali prírodný materiál oveľa lepšie zhodnotiť. Takto by sme
významne zvýšili PH a konkurencieschopnosť našej firmy. Lokalita ložiska štrkopiesku sa nachádza v blízkosti mesta Sabinov
a poskytuje zdroj kvalitného materiálu. Majiteľom pozemkov je spoločník firmy, s ktorým máme uzatvorenú nájomnú zmluvu
na dobu neurčitú. Zamestnávame 1 zamestnanca. Väčšinu prác riešime cez objednávku služieb. V regióne je dostatok
pracovnej sily. Výška miery evidovanej nezamestnanosti dosiahla v okrese Sabinov ku koncu marca 2013 hodnotu 25,69%.

Celkový špecifický zámer investičného projektu priamo súvisí so strategickým cieľom spoločnosti a požadovanou trvalo
udržateľnou úrovňou konkurencieschopnosti firmy na trhu. Špecifickým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je inovácia
výrobných procesov prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie – drviča s triedičom. Investícia do nového
inovatívneho technologického vybavenia umožní zvýšiť pridanú hodnotu našich výrobkov, vyrábať nové výrobky, využiť
odpadné kamenivo a zaradiť ho znova do výrobného procesu, zvýšiť tržby a kvalitu a lepšie zhodnotiť prírodný ekologický
materiál. Navrhované riešenie inovuje celý technologický postup. Prvé triedenie ostane v pôvodnom rozsahu, ale následné
operácie sa zmenia. Odpad 16+ mm pôjde do drviča, ktorý odpad rozdrví a pripraví na triedenie. Vznikne drvený materiál a
nová frakcia 16 – 32 mm. Nová technológia nám ponúkne inovatívne odrazové drvenie, ktoré má oproti klasickému viacero
výhod. Z environmentálneho hľadiska dôjde takmer k úplnej eliminácii odpadu z výrobného procesu. V rámci investičného
zámeru bude potrebné vytvoriť 2 nové pracovné miesta. Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2 Opisu
projektu.

Celková implementácia projektu je navrhnutá na základe predošlých skúseností s realizáciou investičných akcii konateľmi
spoločnosti. Projekt je rozvrhnutý do časového obdobia 5 mesiacov, počas ktorého bude možné dodať, inštalovať a celkovo
zaviesť novú inovatívnu technológiu do výrobného procesu s dostatočným časovým priestorom aj na požadovanú
administráciu projektu. Projekt bude celkovo riadený interným projektovým manažérom, ktorý bude koordinovať s
dodávateľom technológie celkový proces dodávky. Manažér výroby zabezpečí zavedenie technológie do výroby a jej
fungovanie. Finančnú správu projektu bude mať na starosti finančný manažér projektu, ktorý zabezpečí priebeh finančných
transakcii spojených s predkladaným projektom. Externý dodávateľ bude mať na starosti implementáciu projektu, ako aj
komunikáciu s implementačným orgánom. Projektový a výrobný manažér budú spolu participovať na následovnom výbere
vhodných nových zamestnancov. Celková predpokladaná výška projektu je 414 300 EUR. Konečná výška projektu bude
známa po realizovanom verejnom obstarávaní – zabezpečí externý dodávateľ. Finančné zabezpečenie projektu bude
realizované prostredníctvom vlastných a úverových zdrojov.

Navrhované technické riešenie súvisí s reálnou potrebou riešenia kritických bodov vo výrobe, ktoré sa dotýkajú najmä
nedostatočného triedenia a vzniku odpadovej suroviny (40%), ktorú nevieme následne spracovať. Boli zvažované viaceré
možnosti. Jednou z nich bol tzv. nulový variant, kedy by sa technológia neobstarala. Toto riešenie je však do budúcna
neudržateľné a v konečnom dôsledku by znamenalo zapadnutie medzi priemer konkurencie, ktorá má dlhšiu výrobnú históriu.
Nenaplnila by sa stratégie spoločnosti v predbehnutí konkurencie prostredníctvom investícií do inovatívnych technológií.
Jedinou možnosťou sú investície do drvenia s triedením. Pri alternatíve realizácie projektu sme zvažovali 3 technické
možnosti a 2 možnosti finančnej realizácie. Z technických možností sme vybrali odrazový drvič, ktorý je pre nás najvhodnejší.
Po finančnej stránke je najlepšie investovať do technológie jednou veľkou investíciou, čo sa javí ako dlhodobo
najudržateľnejšie. Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu bola jedným z podporných argumentov tohto rozhodnutia aj
možnosť čerpať NFP. Vhodnosť realizácie projektu podporuje aj skúsený tím, kde členovia zastrešujú jednotlivé určené
činnosti.

Investície do drvenia s triedením vyrieši problém s nepredajným odpadom (cca 40%). Jeho spracovaním sa zvýši produkcia a
vzniknú nové výrobky, ktoré sa umiestnia na trhu. Zabezpečením navýšenia tržieb, pri pomalšom raste nákladov na jednotku
výroby, dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty v spoločnosti. Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita spoločnosti a zvýši sa jej
konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto svedčia aj výsledky FA, ktoré
predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých rokoch po ukončení realizácie projektu, čím sa dokladuje fakt, že projekt bude
samoudržateľný do budúcna. Stabilita firmy zaručí aj stabilitu existujúcich i nových pracovných miest. Z pohľadu
environmentálnej možno konštatovať, že projekt je environmentálne udržateľný. Vstupy a ich dodávatelia budú po ukončení
implementácie projektu kľúčovým článkom pre zachovanie udržateľnosti projektu. Tu sa pozitívne prejaví vlastnenie
ťažbových práv na vstupnú surovinu. Portfólio dodávateľov ostatných vstupov ostane nezmenené. Okrem vstupov sú
dôležitým bodom aj možní odberatelia. Tu evidujeme dostatočný existujúci dopyt po výrobkoch, či už súčasných, alebo
nových.
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Spoločnosť EURY - PACK System, s.r.o., pôsobí na trhu výroby drevoobalov od roku 2007. Špecializuje sa na výrobu obalov
z dreva alebo polotovarov zhotovených na báze dreva, dýh, preglejok a iných preglejkových dosiek. Po veľmi krátkom období
od svojho vzniku sa jej obaly dostávajú prakticky do celého sveta a to prostredníctvom spokojných odberateľov zo segmentu
nadnárodných spoločností. Priamy odbyt obalov sa realizuje najmä na Slovensku a v Maďarsku. Vďaka vysokej mechanizácii
a automatizácii výrobných procesov dosahuje značnú pridanú hodnotu s pomerne malým počtom kvalifikovaných
pracovníkov. Vzhľadom na aktuálne zaznamenávanú stagnáciu drevospracujúceho priemyslu spoločnosť pristúpila k
čiastočnej diverzifikácii rizika, ktorú mieni realizovať inováciou výroby – doplniť sortiment drevoobalov aj o spracovanie iných
materiálov. Spoločnosť sa však aj v budúcnosti plánuje orientovať na segment drevoobalov. Spoločnosť má k dispozícii a
naďalej rozširuje svoj technologický park o vysokovýkonnú a špičkovú technológiu, ktorá zabezpečuje vysokokvalitnú výrobu
obalov a tým konkurencieschopnosť firmy na trhu.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Okrem
zvýšenia kvality výrobkov, a tým spokojnosti zákazníka inovatívne zariadenie tiež zníži prevádzkové náklady a zvýši efektivitu
pracoviska. Nový technologicky špičkový vysekávací valcový automat zabezpečí spoločnosti konkurencieschopnosť v blízkej
budúcnosti. Zavedený inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 2 nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje
obsadiť obe tieto miesta mladými občanmi vo veku od 15 do 29 rokov. Obe pracovné miesta budú obsadené mužmi.
Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie
zamestnanosti v regióne s jednou z dlhodobo najvyšších úrovní nezamestnanosti v SR sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení
životnej úrovne a sociálneho postavenia zamestnancov v celej spoločnosti. Vysekávací valcový automat bude mať pozitívny
vplyv na životné prostredie prostredníctvom značnej úspory energetických nákladov spoločnosti.

Vysekávací valcový automat bude slúžiť na spracovávanie hárkov z vlnitej lepenky a finalizovať ich vo forme tvarových
výsekov, ktoré sú očistené, presne stohované na palete a pripravené na expedíciu. Zariadenie zabezpečí ekonomickú
nízkonákladovú výrobu tvarových výsekov z vlnitej lepenky. Jeho inovatívnosť spočíva vo veľmi rýchlom nastavení operácií a
parametrov na požadovanom výrobku cez počítač, automatickom očistení a odsávaní vlásočníc z výseku bez potreby
dodatočného čistenia výrobku, automatickom stohovaní na paletu, čo umožňuje okamžitú pripravenosť na expedíciu výrobku
k odberateľovi ako aj možnosti výroby malých až stredne veľkých sérií výrobkov. Zabezpečením zariadenia sa zvýši
produktivita práce, ktorej výsledky sa premietnu do celkovej ekonomickej a finančnej efektívnosti. Projektový realizačný tím
je tvorený odborníkmi po odbornej i kvalifikačnej stránke. Osoby disponujú dostatočnými znalosťami v oblasti fungovania
spoločnosti a skúsenosťami s realizáciou projektu financovaného z NFP. Spoločnosť disponuje certifikovaným systémom
manažérstva kvality STN EN ISO 9001, systémom environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 a systémom
manažérstva BOZP STN OHSAS 18001.

Firma EURY – PACK System s.r.o. pôsobí na trhu výroby drevoobalov, pričom odbyt drevoobalov je realizovaný najmä v
segmente nadnárodných spoločností. Konkurencieschopnosť na trhu si spoločnosť zabezpečuje neustálym rozširovaním
svojho technologického parku o vysokovýkonnú a špičkovú technológiu. Vysoká mechanizácia a automatizácia výrobných
procesov ako dôsledok zavadzania špičkovej technológie je pre spoločnosť z pohľadu udržani
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Spoločnosť CELPO spol. s r.o. sa zaoberá výrobou trvanlivých celozrnných výrobkov – chlebíkov s využívaním nového
technologického postupu výroby - „pufovaním“. Sídlo spoločnosti je v areáli PPS Detva a vznikla v marci v roku 2003, kedy
investovala do modernej technológie a už v 06/2003 expedovala svoje prvé výrobky na slovenský trh. Z hľadiska expanzie
spoločnosti CELPO spol. s r.o. a z pohľadu budúcich objemov výroby sú investície do výrobnej linky, ktoré spoločnosť
uskutočnila v roku 2003 nepostačujúce. Na to, aby sa spoločnosť dokázala presadiť medzi slovenskou a európskou
konkurenciou je nevyhnutné investovať do inovácie výrobného procesu a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu oproti
ostatným výrobcom. V súčasnosti dopyt spotrebiteľov po celozrnných výrobkov narastá a je potrebné na tento nárast dopytu
reagovať. Vzhľadom na nedostatočnú produkciu výroby je spoločnosť CELPO spol. s r.o. nútená investovať do inovácie
výrobnej linky, ktorá má zabezpečiť zvýšenie produkcie výrobkov a jej zefektívnenie. Z uvedenej SWOT analýzy vyplýva, že
najsilnejším faktorom projektu je stabilná pozícia spoločnosti na trhu a jej dlhodobá existencia a stále investovanie do vývoja
vlastných výrobkov, o čo sa žiadateľ bude opierať pri celom projekte.

Úspešnou realizáciou projektu a zakúpením inovatívnej výrobnej linky dosiahne spoločnosť CELPO spol. s r.o. zabezpečenie
zvýšenej produkcie výrobkov bez prerušení a nevyžiadaných odstávok z dôvodu poruchy. Zároveň sa zníži miera chybovosti
pri finálnom balení výrobkov, kde v súčasnosti dochádza k chybám pri označovaní zabalených výrobkov. Po sprevádzkovaní
výrobnej linky sa dosiahne zvýšenie produkcie výroby o 30% a tým zvýšenie konkurencieschopnosti, čo bude mať za
následok naplnenie nasledujúcich merateľných ukazovateľov: - zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty - vytvorenie 2
nových pracovných mieste, - inovovanie 1 výrobného prostupu. Pre lepšie zvládnutie možných rizík spoločnosť vytvorila
proces riadenia rizík, ktorý je rozdelený do 3 hlavných oblasti: Plán riadenia rizík, Identifikácia a analýza rizík, Zvládnutie
všetkých identifikovaných rizík vrátane implementácie obrannej stratégie. Aktivity projektu sú stanovené reálne, dostatočne
popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny predpoklad, že stanovené aktivity prispejú k dosiahnutiu stanoveného
hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu.

Realizácia projektu bude prebiehať pomocou jednej hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít, ktoré sú naplánovaná v
časovom rozsahu 01/2014-12/2014. Obsahom hlavnej aktivity bude obstaranie inovatívnej výrobnej linky, ktorá bude
pozostávať z nasledujúcich zariadení: 3x Lis na výrobu trvanlivých celozrnných pufovaných výrobkov -1x Baliaci automat s
automatickým nakladaním -1x Detektory kovov s dopravníkov vrátane automatického vyraďovača do zberného koša Plynulá
realizácia projektu bude zabezpečená skúseným projektovým tímom, ktorý bude tvorený: - hlavný projektový manažér konateľ spoločnosti - koordinátor projektu - konateľ spoločnosti - technický manažér - konateľ spoločnosti - odborným
poradcom hlavného manažéra projektu - externý pracovník - finančný manažér projektu - externý pracovník Spoločnosť
zvolila model kombinácie interného a externého riadenia projektu, aby bola udržateľnosť, finančné riadenia a monitoring
projektu zabezpečené na profesionálnej úrovni. Hlavná aktivita a podporné aktivity sú stanovené reálne, dostatočne
popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny predpoklad, že stanovené aktivity prispejú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Pre žiadateľa - spoločnosť CELPO spol. s r.o. je nevyhnutnosťou získať nenávratný finančný príspevok, lebo celková
investícia do inovatívnej výrobnej linky je finančne nákladná a bez získaného NFP by nebola možná investícia v danom
rozsahu. Z dôvodu stáleho zvyšovania sa dopytu po nových celozrnných výrobkoch a zvýšeného dopytu po výrobkoch
CELPO dodávateľmi je nevyhnutné prikročiť k inovácii výrobného procesu v takom rozsahu, aby inovatívna výrobná linka
dokázala zabezpečiť zvýšenie produkcie výroby a pokrytie dopytu po výrobkoch. Po realizácii projektu sa celý výrobný
proces inovuje a výroba trvanlivých celozrnných výrobkov dosiahne najvyššej kvality. Zvýšenou produkciou výroby
celozrnných výrobkov sa zabezpečí aj zvýšenie tržieb z ich predaja a zvýšenie pridanej hodnoty. Z hľadiska trendov vývoja a
vybraných merateľných ukazovateľov projektu je realizácia predkladaného projektu opodstatnená a výraznou mierou prispieva
nielen k napĺňaniu hlavného cieľa projektu, ale aj jeho špecifických cieľov a je v súlade s PM OP KaHR a samotným OP
KaHR. Projekt je v súlade s PHSR BBSK na roky 2007-2013. Spoločnosť má zároveň skúsenosti s realizáciou investičných
projektov (v roku 2003).

Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude určite zabezpečovať tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj
smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku. Celkové výnosy projektu budú vyššie ako
prevádzkové náklady, čím je zabezpečený pozitívny CASHFLOW v krátkodobom aj dlhodobom horizonte projektu a tým
súvisiaca zabezpečená likvidita projektu. Spolufinancovanie a všetky neočakávané náklady súvisiace s projektom bude hradiť
žiadateľ z úverových zdrojov. Taktiež po ukončení projektu bude zo ziskov a vlastných zdrojov naďalej finančne
zabezpečovať následné aktivity v oblasti výroby celozrnných výrobkov.Žiadateľ plánuje do budúcna vytvoriť ďalšie pracovné
miesta a nevidí riziká v udržateľnosti stanovených merateľných indikátorov projektu týkajúcich sa novovytvorených
pracovných miest. Ako slabú stránku vidí spoločnosť práve vo vysokej konkurencii na trhu, ale o to je to väčšia výzva s
ktorou sa bude musieť zabojovať a presadiť svoje marketingové ciele, najmä propagáciou vlastných výrobkov. Najväčšou
hrozbou pre predkladaný projekt je nezískanie nenávratného finančného príspevku, keďže sa jedná o finančne nákladnú
investíciu do výrobnej linky.
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JAMP SVORADA s.r.o. má výrobnú prevádzku, do ktorej budú nové technológie zakupované, v Dubnici nad Váhom, v TN
kraji, ktorý patrí medzi regióny s okresmi s nižšou mierou evidovanej nezamestnanosti. Tá dosiahla hodnoty v okrese Ilava
9,89% k 31.03.2013, v TN kraji 11,32%.Región má dlhú strojársku tradíciu. Spoločnosť JAMP SVORADA s.r.o. sa špecializuje
na strojársku výrobu, konštrukcie, zámočníctvo a montáže. Aktuálne spoločnosť pociťuje nedostatočné výrobno technické
kapacity jej sústružníckeho centra a frézovacích obrábacích centier – stroje sú už morálne aj fyzicky zastaralé, kapacitne
nestíhajú, nastavovania parametrov výroby sú manuálne, majú menšie pracovné rozmery-chýbajú kapacity na výrobu väčších
výrobkov (vzniká nutnosť outsorcovať zákazky), dosahovaná presnosť nezodpovedá všetkým požiadavkám, odpadkovosť
výroby je vysoká, sú energeticky náročné, nie všetky sú CNC stroje. Celková situácia analyzovanej spoločnosti a realizácie
projektu je na základe uskutočnenej SWOT analýzy vyhodnotená ako situácia s priaznivým východiskovým stavom.
Príležitosti na ďalší rast sú podporované silnými stránkami, ktoré je možné taktiež využiť na elimináciu prípadných ohrození
ext. prostredia.

V rámci realizácie aktivít dôjde k nákupu 2 nových technológií, ktoré prinesú inováciu 1 postupu a možnosť diverzifikácie
produktov o rozmerovo väčšie typy. Zároveň sa ako súčasť aktivít vytvoria 4 nové trvaloudržateľné pracovné miesta pre
mužov – potreba ich vytvorenia a udržania vyplynie z nákupu nových technológií a v prípade potreby budú miesta personálne
preobsadené, aby sa pozície nezrušili. Žiadateľ vyhodnotil predpoklad nárastu výroby na základe potrieb svojich stálych i
potenciálnych klientov.Nové stroje budú mať väčšie pracovné rozmery, takže na nich bude možné vyrábať aj rozmerovo
väčšie typy výrobkov. Energetická náročnosť výroby na nových strojoch bude tiež menšia, nové stroje budú 4-5x rýchlejšie,
zároveň sa zvýši aj množstvo vyrobených výrobkov za jednotku času. Zníženie nákladovosti a zvýšenie objemu výroby
prinesie vyššie tržby a pridanú hodnotu, čo umožní následne firme znížiť ceny svojich produktov, ako aj investovať do
ďalšieho zveľadovania podniku, čím sa spoločnosť ešte viac zviditeľní na popredných miestach výrobcov v EÚ. To vytvára
priestor na prezentáciu spoločnosti a regiónu na veľtrhoch a výstavách a zvýši to šance pritiahnutia investorov do regiónu.

Žiadateľ presne zadefinoval, ktoré technológie (resp. parameter a funkcie strojov) potrebuje na maximálnu efektivizáciu
výroby a neuvažoval nad žiadnymi inými technickými riešeniami. Zostavil zoznam požadovaných parametrov a funkcií
želaných zariadení, na základe ktorého oslovil dodávateľov s Výzvou na predloženie cenových ponúk. Nastavenie časového
harmonogramu aktivít vyplýva zo zohľadnenia predpokladaných dodacích lehôt, inštalácie zariadení, ich spustenia do
prevádzky, zaškolenia zamestnancov pre prácu s nimi, ich zaradenia do majetku, úhrady všetkých záväzkov voči
dodávateľom, ako aj času potrebného na výber vhodných kandidátov a tvorby nových miest. V rámci projektu sa zrealizujú
dve Hlavné aktivity:HA 01 Sústružnícke centrum, HA 02 Vertikálne obrábacie centrum. Paralelne s nimi prebehnú aj Podporné
aktivity projektu:Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Trvanie projektu 01/2014-05/2014. Bezproblémový priebeh
všetkých aktivít zabezpečí realizačný tím (koordinátor, finančný manažér, projektový manažér-externe a projekt
asistent).Dôjde k zakúpeniu 2 zariadení a vďaka naplnenia aktivít v celom ich obsahu budú naplnené špecifické ciele a
dosiahnutý globálny cieľ projektu

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku predstavuje pre žiadateľa významný stimul, ktorý umožní nepoľaviť v
zavádzaní inovácií a účinných technológií, a pritom pokryť spomalenie rastu spôsobené ekonomickou krízou. Bez poskytnutia
príspevku by bol predkladaný projektový zámer prehodnotený a realizovateľný len obmedzene, resp. by bola jeho realizácia
časovo oddialená. To by ale znamenalo znížený pozitívny efekt na celkovú výrobu, oslabilo by to postavenie žiadateľa na
trhu, a tým ovplyvnilo i ďalší ekonomický rozvoj cieľového regiónu. Bez NFP by žiadateľ vytváral nové pracovné pozície tiež,
ale s vyššou pravdepodobnosťou by prijímal mladých absolventov škôl ešte pred ich zaevidovaním sa na úrade práce. Aktivity
projektu aj ciele prispievajú k napĺňaniu cieľov strategických rozvojových dokumentov na úrovni regiónu, štátu aj EÚ: PHSR
mesta DUBNICA NAD VÁHOM, PHSR TNSK, Európa 2020, NSRR 2011-2014,IS SR 2007-2013, RIS TNSK, HP TUR,HP RP.
Projekt prispeje k rastu HDP regiónu. Za posledné 3 roky spoločnosť investovala najmä do nákup strojov: zvárací
poloautomat, pásová píla, el. komorová pec, CNC obrábacie centru, programovacia stanica, server, radiálna vŕtačka atd.

Využívanie nových výrobných technológií a prístrojov je základným predpokladom trvalej udržateľnosti projektu. Nakoľko
podnik nemá problémy s odbytom a záujem o jeho výrobky neustále rastie, je možné predpokladať, že zakúpené zariadenia
budú využívané v plnej miere. Spoločnosť JAMP SVORADA s.r.o. má už teraz zdokumentovaný záujem odberateľov o
výrobky, ktoré budú produktom novej technológie obstaranej v rámci projektu. Dopyt je, len spoločnosť naň aktuálne nemôže
reflektovať, nakoľko nemá potrebné inovatívne technológie. Využité výrobné kapacity a dobrý manažment zvýšia príjmy
spoločnosti. Na základe výsledkov FA je zrejmé, že investícia prinesie dostatočné výnosy z predaja výrobkov, ktoré budú
postačovať na vykrytie nevyhnutných nákladov súvisiacich s danou investíciou. Výnosy z predaja budú prevyšovať
prevádzkové náklady a tento trend bude udržaný počas celého sledovaného obdobia. Projekt vytvára kladnú čistú súčasnú
hodnotu (ČSH). Podľa výsledkov finančnej analýzy bude projekt finančne udržateľný počas celého sledovaného obdobia. Čeliť
definovaným ohrozeniam v SWOT plánuje podnik najmä zavádzaním inovácíí, zefektívňovaním výroby a znižovaním cien.
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Spoločnosť DAMYS s.r.o. sídli v Rožňave na Šafárikovej ulici číslo 71. Prevádzka sa nachádza v Revúcej, ktorá patrí do
Banskobystrického kraja. V Banskobystrickom kraji je nadpriemerná miera nezamestnanosti nad slovenským priemerom
(14,8%) a to vo výške 20,56%, priemerná mesačná mzda vo výške 675,- €. Banskobystrický kraj je druhým krajom s
najvyššou mierou nezamestnanosti v SR. Spoločnosť prešla zmenami vonkajších podmienok podnikania, ako aj vlastným
vývojom vo vnútri podniku. Spoločnosť DAMYS, s. r. o. bola založená 25.10.2001. Na trhu pôsobíme od roku 2002.
Špecializujeme sa na výrobu a predaj čerstvých pekárenských výrobkov. Spoločnosť DAMYS s.r.o. si stanovila ako hlavný
cieľ obstaranie kompletnej automatickej rohlíkovej linky s ručným ukladaním na plechy, dvojvozíkovú rotačnú pec a čističku
plechov s použitím špeciálneho čistiaceho prostriedku. Spoločnosť chce dosiahnuť zvýšenie kvality pekárenských produktov
a zároveň dosiahnuť maximálny úsporný a bezstarostný priebeh pečenia našich výrobkov. Rozhodujúcou podmienkou
úspešnosti podniku je úspech produktu na trhu, uspokojovanie potrieb všetkých zákazníkov a to hlavne uspokojovanie
základných životných potrieb zákazníkov.

Spoločnosť DAMYS s.r.o. sa vďaka obstaraniu nových technológií na výrobu pekárenských výrobkov stane
konkurencieschopnejším subjektom s možnosťou expanzie do ďalších okolitých regiónov. Svojimi produktmi pokrývame v
súčasnosti okolie Revúcej, Rožňavy a Tornale. Po úspešnom ukončení projektu spoločnosť predpokladá zefektívnenie výroby
a dosiahnutie maximálneho úsporného a bezproblémového priebehu pečenia výrobkov. Projekt zavedenia inovatívnej
technológie prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby. Taktiež dôjde k zvýšeniu výrobných kapacít a
produkcie, ako aj k zvýšeniu pridanej hodnoty tržieb za predané pekárenské produkty. Po úspešnej realizácií projektu chce
spoločnosť DAMYS s.r.o. aktívne prospieť k dosiahnutiu národných a regionálnych cieľov: • zvýšenie konkurencieschopnosti
• nárast tržieb • nárast pridanej hodnoty • rozvoj regiónu a podnikania • nárast inovačného potenciálu spoločnosti • zvýšenie
zamestnanosti v regióne Okrem transferu technológií a inovácií chce spoločnosť DAMYS s.r.o. vytvoriť jedno nové pracovné
miesto prostredníctvom podpory podnikania s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

Realizácia projektu je rozdelená do 3 aktivít: Aktivita 1/ Kompletná automatická rohlíková linka s ručným ukladaním na
plechy Aktivita 2/ Dvojvozíková rotačná pec Aktivita 3/ Čistička plechov s použitím špeciálneho čistiaceho prostriedku
Trvanie realizácie projektu sme stanovili na 18 mesiacov. Dodávka technologického zariadenia bude realizovaná formou
externej dodávky od dodávateľa, ako víťaza procesu verejného obstarávania. Podporné aktivity: Publicita a informovanosť
Podporné aktivity budú realizované v súlade s vyhláškou Európskeho spoločenstva. Informačné tabule budú umiestnené na
viditeľnom mieste. Organizačné zabezpečenie projektu: Ing. Mária Mandelíková, konateľ spoločnosti, hlavný projektový
manažér Ing. Slavomír Čapo, konateľ spoločnosti, technický manažér projektu Spoločnosť DAMYS, s. r. o. má skúsenosti s
realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. V roku 2009 bola spoločnosť úspešná v získaní finančných prostriedkov v
rámci výzvy KaHR-111SP-0902. Projekt „ Zavedenie novej technológie – pekáreň DAMYS“ bol úspešne implementovaný a
spoločnosť získala 100 000,-€ na zavedenie inovatívnej technológie.

Projekt zavedenia inovatívnej technológie prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby. Taktiež dôjde k
zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie, ako aj k zvýšeniu pridanej hodnoty tržieb za predané pekárenské produkty.
Realizácia projektu je zameraná na transfer nových technológií zvyšujúcich konkurencieschopnosť spoločnosti DAMYS s.r.o.
Očakávame, že zavedenie inovatívnej technológie priláka ďalších výrobcov do regiónu, ktorí sa stanú dodávateľmi spoločnosti
DAMYS s.r.o.. Ďalší prínos vidíme v získaní nových odberateľov a tým ďalšiu expanziu na trhu v regióne. Po ukončení
realizácie aktivít projektu získame ďalšie skúsenosti a poznatky zo zavedenia inovatívnych technológií do výrobného procesu,
ktoré využijeme pre rozvoj nadväzujúcej produkcie pekárenských výrobkov. Realizácia tohto projektu nemá negatívny vplyv
na životné prostredie, čo je v súlade s Inovačnou stratégiou SR na roky 2007 – 2013. Výhody novej technológie: • Zvýšenie
automatizácie práce skvalitnenie technologického postupu výroby • Zvýšenie kvality výrobkov ako aj rovnomernosti kvality •
Nižšia pracnosť výroby – zaťaženie pracovnej sily • Možnosť nárastu objemu produkcie – hospodársky rast

Projekt je udržateľný z hľadiska personálneho: jedná sa o stabilnú spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 2001, vďaka
schopnosti vrcholového manažmentu sa dokáže prispôsobiť stále meniacemu sa trhu. Spoločnosť má dobré meno u
zákazníkov a je spájané s vysokou kvalitou a stabilitou na trhu. Hľadisko inštitucionálne - úspešnou realizáciou projektu
dosiahneme rast a zlepšenie postavenia na trhu. Staneme sa konkurencieschopnejšími, dosiahneme rast tržieb a pridanej
hodnoty. Projekt nám umožní sústrediť sa na ďalšie trhy v priľahlých regiónov. Hľadisko finančné - obstaraním zariadení na
pečenie pekárenských výrobkov zvýšime inovačný potenciál spoločnosti a skvalitníme portfólio ponúkaných výrobkov.
Zvýšime tržby spoločnosti, čo je zárukou ďalšieho rozvoja našej spoločnosti. Realizácia projektu na obstaranie inovatívnej
technológie, rozšírenie výrobných kapacít a skvalitnenie produktového portfólia napomôže rastu firmy. Vytvoria sa tak
predpoklady na ďalší rozvoj a rast spoločnosti. Spoločnosť sa stane konkurencieschopnejšou, čo jej umožní obsadzovať
ďalšie trhy v priľahlých regiónov.
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OBALPRINT, a. s. je situovaná v meste Zvolen, v blízkosti hlavného cestného ťahu Zvolen - Lučenec - Košice. Podnik
realizuje širokú škálu činností v oblasti polygrafických činností. Východisková situácia: - realizácia produktu hlavne v oblasti
polygrafickej činnosti, - podnik má zameranie na potlač obalových materiálov, primárne pre potravinársky priemysel, na území
SR, ČR, Maďarska a chorvátska, - vysokokvalitná flexografická tlač, - skúsenosti v oblasti strednosériových a veľkosériových
zákaziek zameraných na tlačiarenské výrobky (zákazky už od objemu 50 kg, do 48 hodín, vrátane grafického návrhu), Silné
stránky zariadenia sú: - dlhoročné skúsenosti v polygrafickom priemysle, - umiestnenie v blízkosti hlavného ťahu cesty logistické napojenie, - vysoká kvalita výstupov produkcie, - moderné tlačiarenské zariadenie novej generácie, - neustály rast
spoločnosti a finančná samostatnosť. Slabé stránky zariadenia sú: - znížená efektívnosť využitia linky z dôvodu
nezabezpečenia následných procesov (rezanie) dostatočne rýchlym zariadením, - chýbajúce automatizované zabezpečenie
rezanie tlačených výstupov. Podrobnejšie informácie sú v opise projektu.

Po ukončení realizácie aktivít bude výsledkom inovatívna technológia rýchleho rezacieho zariadenia, ktorého produktivita je v
násobkoch oproti súčasne používanej technológii. Technológia rezacieho zariadenia zvýši produktivitu finalizácie - rezania o
400 %, a zvýši produktivitu práce. Súbežne zavedenie uvedenej technológie umožní otvorenie druhej zmeny. Výsledok bude
mať vplyv na potrebu nového personálu - 2 nových pracovných miest, tiež výsledkom bude zvýšenie tržieb spoločnosti a
pridanej hodnoty, ako dlhodobý efekt. K týmto ukazovateľom sa žiadateľ zaväzuje. Využitie plnej kapacity nového výrobného
zariadenia bude zabezpečené rastúcim dopytom po produktoch spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť nestíha zabezpečovať
všetky zákazky, z dôvodu úzkych miest v procese výroby. Zavedením technológie sa takéto úzke miesta odstránia a zosúladí
sa kapacita celého výrobného toku v spoločnosti. Pre zabezpečenie sa proti dopadunegatívnych vplyvov na trhu (kríza a pod.)
plánuje podnik rozšíriť svoju ponuku produkčných schopností do viacerých štátov (väčšia penetrácia na Maďarskom a
Chorvátskom trhu).

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej vo VO. Ide o nasledovnú aktivitu:
Aktivita 1 - Rezací previnovací stroj Aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom, na základe výberu, so všetkými
záručnými podmienkami v súlade s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od mája 2014 do decembra 2014.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov inovatívnych technológií (napr. súčasné tlačiarenske zariadenie atď.). Projekt z dôvodu svojho
zamerania nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená
prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a produkčnej schopnosti podniku, čo má dopad na zlepšenie
konkurenčného postavenia podniku ako takého, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia. Podrobnejšie
informácie sú v opise projektu.

Realizácia projektu a objem výdavkov je odvodený od súčasnej hlavnej technológie tlačiarne, ktorej kapacita vyžaduje
zvýšenie zabezpečenia objemu násladných procesov, aby bola tlačiareň optimálne využitá. Inštaláciou inovatívnych
zariadení dôjde k zvýšeniu objemu výstupu potlačených obalových materiálov z dôvodu zrýchlenia ich rezania podľa potreby.
Súčasné zariadenie je staršej generácie a jeho produktivita je násobne menšia ako moderné zariadenia a tiež tlačiareň, na
ktorej výstupy nadväzuje. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu slabých stránok: - znížená efektívnosť využitia
tlačiarenskej linky z dôvodu nezabezpečenia dostatočne efektívneho následného procesu rezania, - chýbajúce
automatizované systémy rezania obalových materiálov z dostatočnou produktivitou, súčasných generácií. Uvedené je v
súlade s výzvou, oprávnenými výdavkami a cieľmi výzvy a tiež v súlade s PHaSR mesta a okresu Zvolen a VUC Banská
Bystrica, ktoré venujú dôraz na zvyšovanie produkcie v regióne, zvyšovanie zamestnanosti v regióne a celkové zvyšovanie
konkurencieschopnosti regiónu.

Podnik OBALPRINT, a. s. ukončením realizácie projektu, nadobudne 1 inovatívnu technológiu –Rezací previnovací stroj.
Uvedené umožní zvýšenie vyťaženia hlavného výrobného zariadenia a zvýši produktivitu následných procesov rezania
obalových materiálov, s významným dopadom do tržieb spoločnosti. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má charakter
samostatnej návratnosti. Pričom sám projekt zvýšenou produkciou a jej predaným objemom zabezpečí pre podnik zvýšenie
tržieb podniku a zvýšenie zisku a CF. Uvedené faktory predstavujú základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu.
Uvedené faktory aj naďalej budú podporovať všeobecné faktory okolia podniku, dobré obchodné využívanie kapacít
spoločnosti, a uplatnenie sa na zahraničných trhoch, kde už má spoločnosť skúsenosti. Predpokladáme, že výsledky projektu
budú trvalo udržateľné jednak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, kedže podnik pôsobí úspešne na trhu
už 7 rokov a je riadený skúsenými manažérmi, o čom svedčia aj dlhodobé vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme
aj v indexe bonity podniku a tiež vysoký rast spoločnosti a tiež vysokú pridanú hodnotu spoločnosti.
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Spoločnosť ALFA SORTI s. r. o. so sídlom vo Zvolene bola založená 12.6.1995. Pôsobí na domácom i zahraničných trhoch v
oblasti zdravej výživy. Od počiatku bola zameraná na výrobu a distribúciu extrudovaných produktov (raňajkové cerálie, sójové
texturáty), praženie a balenie orechovín a sušených plodov. V r. 2010 sa jej prevádzka rozšírila o výrobu produktov radu
Goody Foody – mrazené a chladené rastlinné polotovary. V súčasnosti je činnosť spoločnosti sústredená na baliarenskú
výrobu potravín, extrúznu výrobu a výrobu mrazených a chladených bezmäsitých výrobkov. Nevýhodou spoločnosti je v
súčasnosti potreba vyrábať mrazené a chladené polotovary zo surovín od zahraničných dodávateľov, čo prináša vysoké
finančné nároky na skladové zásoby. Na súčasných technologických zariadeniach (extrúznej linke) nie je možné vláknitú
štruktúru texturátov dosiahnuť. Cieľom projektu je vybudovanie novej extrúznej linky na výrobu vláknitých
vysokobielkovinových texturátov. Realizáciou predkladaného projektu by bola definovaná nevýhoda spoločnosti odstránená a
spoločnosť by sa stala sebestačnou pri výrobe texturátov s vláknitou štruktúrou a nebola by odkázaná na zahraničných
dodávateľov.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti výroby, zníženie energetickej náročnosti a ekologických
dopadov výroby podniku ALFA SORTI s. r. o. prostredníctvom implementácie inovatívnej a vyspelej technológie v danom
podniku. Predmetom projektu je obstaranie novej modernej inovatívnej výrobnej linky na výrobu vláknitých
vysokobielkovinových texturátov. Výsledkom projektu budú pozitívne ekonomické ukazovatele spoločnosti, zabezpečenie
surovinovej sebestačnosti a odstránenie závislosti od zahr. dodávateľov, upevnenie a aktivizácia postavenia firmy na
domácom a zahr. trhoch., rozšírenie výrobného portfólia o nové výrobky, a tým i zvýšenie objemu produkcie, inovácia
výrobného postupu v spoločnosti v oblasti vysokobielkovinových vláknitých texturátov, podpora zamestnanosti v regióne
prostredníctvom postupného vytvorenia 2 nových pracovných miest pre zamestnancov vo veku 15 - 29 rokov, mužov,
zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, zavedenie výrobných postupov na novej výrobnej linke menej náročných na
energie a tým znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Predpokladaná úroveň tržieb v roku 2017 je 3 041 730,eur a pridanej hodnoty 699 598,- eur.

Nová technologická linka bude osadená v prenajatom halovom sklade, ktorý je kompletne stavebne zrekonštruovaný vrátane
kanalizácie, prívodu vody, plynovej a elektrickej prípojky a kúrenia. Realizácia projektu sa predpokladá na 11 mesiacov od
01/2014 do 11/2014. Technologický celok na výrobu vláknitých vysokobielkovinových texturátov obsahuje nasledovné
zariadenia:miešačka suchých zmesí, vákuový dávkovač, dávkovač vody, extrúder, tvarovací nôž, vibrátor, dopravník 1, drvič
texturátov, zvislý dopravník 2, plynová sušička, zvislý dopravník 3, etážový chladič. Produkcia linky: 250 – 300 kg/h. Linka
musí vyhovovať podmienkam noriem EN a STN a musí byť kompatibilná s elektrickou rozvodnou sieťou 3f x 400 V, 50 Hz. Na
realizácii projektu sa bude podieľať kvalitný odborný tím, ktorého členovia majú dlhoročné skúsenosti z odvetvia, realizácie
projektov, inovácií, z oblasti verejného obstarávania, ekonomiky, účtovníctva, daňovej legislatívy, marketingu, ako aj
zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami, odbornými vedomosťami a praxou v oblasti technologických a výrobných postupov
a vývoja produktov v relevantnom odvetví. Rozpočet projektu zostavený na základe PT predpokladá sumu 284 870,- eur.

Nevýhodou spoločnosti je v súčasnosti potreba vyrábať mrazené a chladené polotovary zo surovín od zahraničných
dodávateľov, čo prináša vysoké finančné nároky na skladové zásoby, teda spoločnosť nie je pri výrobe sebestačná. Vlastné
sójové texturáty vyrábané bežne v spoločnosti nevykazujú vláknitú, ale len hubovitú textúru, pre produkty Goody Foody nie sú
vhodné. Na súčasných technologických zariadeniach (extrúznej linke) nie je možné vláknitú štruktúru texturátov dosiahnuť.
Preto spoločnosť prikročila k vypracovaniu projektu na inováciu s cieľom vybudovania novej extrúznej linky na výrobu
vláknitých vysokobielkovinových texturátov. Realizáciou predkladaného projektu by bola definovaná nevýhoda spoločnosti
odstránená a spoločnosť by sa stala sebestačnou pri výrobe texturátov s vláknitou štruktúrou a nebola by odkázaná na
zahraničných dodávateľov. Základnou surovinou budú sójový izolát, sójový koncentrát, pšeničný glutén, sójová múka a
rastlinné škroby. Procesom kvalitnej extrúzie vznikne vláknitý vysokobielkovinový texturát s rôznym využitím. Realizáciou
projektu sa zlepšia ekonomické výsledky spoločnosti ako tržby, pridaná hodnota, produkcia, jej trhové postavenie, finálne
výrobky.

Udržateľnosť projektu sa predpokladá z pohľadu Inštitucionálneho zabezpečenia - žiadateľ je stabilná spoločnosť pôsobiaca
na slovenskom a zahraničných trhoch s kontinuálne rastúcimi tržbami, pridanou hodnotou a stabilnou zamestnanosťou;
personálneho zabezpečenia - realizačný tím a súčasné vedenie spoločnosti sú po odbornej a technickej stránke kompetentní
úspešne zvládnuť implementáciu projektu a využívanie jeho výsledkov v strednodobom a dlhodobom horizonte;
administratívneho zabezpečenia - žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na riadenia a realizáciu
projektu. Má skúsenosti s úspešnou realizáciou 2 projektov. Z hľadiska finančného zabezpečenia - rok 2014 možno
považovať za investičný rok, kedy bude realizovaný projekt a osadená nová technologická linka. Od roku 2015 žiadateľ
predpokladá postupný rast produkcie výrobkov z vysokobielkovinových vláknitých texturátov a ich odbyt na jednotlivých trhoch
doma a v zahraničí. Výsledná miera výnosovosti projektu predstavuje 852,37%. Čistá súčasná hodnota investície je 2 143
268,33 EUR. Projekt je na základe výpočtov očakávaných tržieb a nákladov trvalo udržateľný z finančného hľadiska.
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Žiadateľ, Ing. Darina Krištofová – KROS PLUS, bol ako podnikateľský subjekt zapísaný do Živnostenského registra dňa
01.02.2000. Od začiatku svojho podnikania sa zaoberá výrobou cukrárenských výrobkov a trvanlivého pečiva a jeho
maloobchodnému predaju. Okrem cukrárenskej výrobne prevádzkuje žiadateľ čerpacie stanice pohonných hmôt, ktorými
diverzifikuje svoju podnikateľskú činnosť. S rastúcou konkurenciou na trhu a vplyvom hospodárskej krízy v súčasnosti začali
stagnovať tržby, čo malo za následok znižovanie pridanej hodnoty. Vedenie spoločnosti sa preto rozhodlo rozšíriť sortiment
ponúkaných výrobkov, a to najmä o tradičné regionálne zákusky a koláče. Obstaranie inovatívnych výrobných technológií a
vybavenia cukrárenskej výrobne povedie k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov nárastom tržieb, pridanej hodnoty a zisku.
Žiadateľ plánuje obstarať najmodernejšie inovatívne technológie s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a uspokojiť
dopyt odberateľov.

Realizáciou projektu žiadateľ získa progresívne technológie a kvalitné vybavenie do cukrárenskej výrobne v Tekovskej
Breznici. Dosiahne stabilné a diverzifikované podnikateľské prostredie potrebné pre svoju činnosť, vytvorí 2 dlhodobo
udržateľné pracovné miesta, a v neposlednom rade dosiahne rast výkonnosti a konkurencieschopnosti na trhu, na ktorom
pôsobí. Realizáciou projektu dôjde k nárastu tržieb v 5. roku po ukončení projektu, t.j. v roku 2020 na úroveň 1 200 000,00
EUR, vzrastie tiež pridaná hodnota, a to na úroveň 386 000,00 EUR. Projekt podporuje transfer nových technológií do
Banskobystrického samosprávneho kraja z hľadiska inovácie výroby, kvality výrobkov a konkurencieschopnosti, čím jeho
realizácia prispeje k modernizácii výrobných kapacít MSP v regióne. Prostredníctvom najmodernejších výrobných technológií
dosiahne spoločnosť požadovanú efektívnosť výroby, nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a následne produktivity práce.
Žiadateľ získa zrealizovaním projektu dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre uspokojenie odberateľov.

Projekt bude realizovaný vo vlastných výrobných priestoroch žiadateľa v obci Tekovská Breznica, okres Žarnovica,
Banskobystrický samosprávny kraj. Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou technológií a vybavenia nie sú potrebné.
Stanovený čas nevyhnutný na kvalitnú realizáciu projektu je 18 mesiacov. Doba realizácie projektu je naplánovaná na
01/2014 - 06/2015. Termín realizácie projektu zohľadňuje dodacie lehoty od dodávateľov a čas potrebný pre administratívne
úkony spojené s projektom. Projekt pozostáva z 2 aktivít s názvom "Aktivita 1 – Nákup technologických zariadení" a „Aktivita
2 – Nákup vybavenia“. Dodávateľ inovatívnych výrobných technológií a vybavenia bude vybratý na základe verejného
obstarávania, ktoré Ing. Darina Krištofová – KROS PLUS vykoná po podaní Žiadosti o NFP v súlade s podmienkami výzvy
KaHR-111DM-1301. Projekt nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, ani na okolité stavby. Obstarané moderné
technológie budú efektívne využívať energetické zdroje, postupy výroby spĺňajú prísne štandardy a normy EÚ. Spoločnosť
disponuje kvalifikovaným projektovým tímom, ktorého členovia majú v odvetví dlhodobé teoretické i praktické skúsenosti.

Z ekonomického hľadiska sa obstaranie inovatívnych technológií a vybavenia pozitívne prejaví na ukazovateľoch firmy – v
náraste tržieb, náraste pridanej hodnoty a zisku, ktorý môže byť použitý na ďalšie investície do činnosti firmy. Okrem iného
bude mať projekt dopad na HDP v regióne, zvýši sa zamestnanosť, prispeje sa k rozvoju regiónu s vysokou
nezamestnanosťou. Projekt a jeho úspešná implementácia pomôže žiadateľovi vo využití silných stránok a ich transformáciu
na konkurenčnú výhodu. V prípade nezískania NFP na projekt by bola ohrozená jeho realizácia v takejto komplexnej podobe,
keďže celý projekt je pre živnostníka finančne náročný. Projekt by sa musel obstarať v obmedzenej verzii, čím by samozrejme
boli ovplyvnené ekonomické parameter uvedené v projekte a jeho prílohách. S hrozbami uvedenými v SWOT analýze sa
žiadateľ plánuje vyrovnávať kvalitou vyrábaného produktu, zazmluvnenosťou odbytu a využívaním marketingu s cieľom
zvyšovať svoj podiel na trhu.

Realizácia projektu bude pokračovať aj po skončení spolufinancovania projektu. Úspešné zrealizovanie projektu bude mať za
následok zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty firmy, takto získané prostriedky bude možné použiť na ďalší rozvoj a kontinuálne
zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa. Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené
hospodárske výsledky napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného
hľadiska. V prípade úspešnej realizácie projektu je predpoklad, že žiadateľ sa bude snažiť opätovne využiť možnosť
spolufinancovania zo štrukturálnych fondov aj pri iných jeho podnikateľských aktivitách, či už investičného alebo
neinvestičného charakteru. Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Žarnovica v
krátkom, strednodobom i dlhodobom časovom horizonte. K udržateľnosti projektu a jeho výstupov prispieva fakt, že
spoločnosť k príprave projektu pristupovala veľmi zodpovedne a zadefinovanie medzery na trhu, nastavené parametre, ako aj
predmet projektu sú výstupom analýzy podnikateľského zámeru a jeho finančnej analýzy.
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Spol. Kovozber, s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi od r. 1996. Spol. zberá, vykupuje a upravuje rôzne druhy
odpadov (plasty, kovy, autovraky a i.). Spol. spracováva odpady neefektívnym a vysoko prácnym spôsobom. Táto situácia
vytvára investičnú potrebu zvyšovania inovačnej úrovne podniku. Z pohľadu proj. cieľov je súč. situácia spol. Kovozber, s.r.o.
a regiónu poznačená nízkou inovat. a technol. úrovňou recyklácie odpadu. Invest.potreba zavedenia vyspelých technol.
vyplýva zo slabých stránok podniku: nedostatočné technolog. vybavenie - ručné spracovanie, súč. vysoká miera ekolog.
zaťaženia ŽP odpadmi, nízka kvalita parametrov produkcie. Región Spišskej Novej Vsi je poznačený vysokou
nezamestnanosťou (18,25 %, Opis, 2.1) s prevažne nízkokvalifik. prac. silou. Spracovateľský proces prebieha v objekte vo
vlastníctve spoločnosti. Súčasné technologické vybavenie nedovoľuje spol. intenzívnejší rast a rozširovanie. Realizácia
projektu u žiadateľa je vhodná z dôvodov: vlastníctvo priestorov so zabehnutou prevádzkou; dopravná dostupnosť; dostupnosť
disponibilnej prac.sily, surovín a vstupných materiálov; odberateľský potenciál výstupných produktov.

Realizáciou projektu dôjde k zavedeniu inovatívnych postupov spracovania a separácie kovového odpadu v spoločnosti. Po
zavedení inovatívnych postupov do spracovateľského procesu kovového odpadu dôjde k nárastu tržieb na 14 253 645,00
EUR a prid. hodnoty na 1 140 291,60 EUR do roku 2018. Zároveň realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na životné
prostredie prostredníctvom efektívnejšieho zhodnotenia kovového odpadu. Merateľné ukazovatele projektu budú naplnené
vytvorením a udržaním stanovených prac. miest. Výstupom projektu budú merateľné ukazovatele výsledku: • vytvorenie
nových prac. miest (3), • inovovaný výrobný postup (3), • vytvorenie nových prac. miest pre mladých ľudí do 29 r. (3), •
vytvorenie nových prac. miest pre znevýhodnené skupiny (1). Realizáciou projektu sa dosiahnu aj nasledovné multiplikačné
efekty: Z pohľadu odberateľov: • zvýšená kvalita spracovaných kovových odpadov • možnosť dodávky väčších objemov
produkcie - materiálovo-energetická efektívnosť, • výroba a dodávka „just in time“, • rýchle dodacie lehoty. Z pohľadu
regiónu: • zvýšenie zamestnanosti aj osôb znevýhodnených na trhu práce, • zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a pracovných
návykov.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, bude nasledovať
hlavná aktivita - Obstaranie stacionárnych liniek na spracovanie odpadu, zavedenie inovatívnej technológie do
spracovateľského procesu, nárast objemu produkcie a vytvorenie nových pracovných miest. Hlavná aktivita pozostáva z troch
logických celkov, a to: Logický celok č. 1 - univerzálna stacionárna linka na spracovanie zmiešaného odpadu Logický celok
č. 2 - stacionárny drvič na spracovanie motorov a prevodoviek a prevodoviek s mag. separátorom Logický celok č. 3 pomalobežný drvič plastových odpadov z automobilových nárazníkov. Z časového hľadiska bude hl.aktivita realizovaná v
rámci jednej etapy a bude prebiehať počas doby 20 mesiacov. Po úspešnom zrealizovaní predkladaného projektu spoločnosť
plánuje pokračovať v napĺňaní svojej stratégie t.j. pokračovať v inovovaní svojich procesov, obnovy a rozširovania
technologického parku spoločnosti. Spoločnosť po zrealizovaní predkladaného projektu zlepší svoje finančno-ekonomické
ukazovatele, a to vďaka nárastu objemu produkcie, o ktoré sa bude môcť smerom do budúcnosti oprieť pri realizovaní ďalších
svojich aktivít.

Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v regióne umožní realizácia projektu znížiť nezamestnanosť a nevzdelanosť dlhodobo
nezamestnaných osôb a napomôže tak postupnej k ich trvalej inklúzii do spoločnosti. Očakávaný stav do budúcnosti je
pozitívny výhľad naplnenia spracovateľských kapacít, zvyšovania objemu produkcie, získavanie nových odberateľov, rast
konkurencieschopnosti spoločnosti a následné zvyšovanie zamestnanosti. Získanie NFP tvorí v súčasnej dobe významný a
kľúčový nástroj pre firmu a financovanie nákupu inovatívnej technológie. Bez NFP by projekt nebol realizovaný v takej miere
ako je navrhovaný. Projekt je trvalo udržateľný nielen z hľadiska charakteru investície do zavedenia vyspelých inovatívnych
technológií ale aj po finančnej stránke, keďže kumulatívny príliv toku peňazí zabezpečuje priebežné krytie všetkých
finančných výdavkov. Kumulatívny cash flow je dostatočný na to, aby sa bez ohrozenia likvidity použili naakumulované
finančné zdroje na ďalšie investície v rámci rozširovania kapacít. Realizácia projektu spoločnosti výrazne prispeje k šetreniu
životného prostredia.

Žiadateľ zabezpečí počas udržateľnosti projektu zachovanie všetkých merateľných výsledkov a dopadov projektu. Finančná
udržateľnosť bude zabezpečená dostatočnými prevádzk. príjmami počas životnosti investície. Kladné peňažné toky z
prevádzky projektu prevyšujú záporné počas celej doby udržateľnosti projektu. Príjmy projektu budú zabezpečené na zákl.
existujúcich dod.-odber. vzťahov. Nepredpokladajú sa výrazné riziká definované v Opise kapitola 6-Udržat. projektu.
ohrozujúce predpokladanú výšku tržieb. ČSH investície na konci 6 roku životnosti predstavuje 505 400Eur. Miera výnosovosti
investície je finančnou analýzou stanovená na 280,34 % a zabezpečí zhodnotenie investície počas sledovaného obdobia o
180,34 %. Index bonity spoločnosti za rok 2012 predstavuje 8,33 čo je extrémne dobrá finančná situácia. Vzhľadom k dobrej
finančnej kondícií si vie spoločnosť zabezpečiť spolufinancovanie projektu vlastnými zdrojmi. Riadenie projektu a realizácia
bude zabezpečená projektovým tímom, ktorý má bohaté dlhoročné odborné a manažérske skúsenosti. Realizovaný projekt
podporí TUR vo všetkých jeho zložkách v súlade cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU.
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BMZ a.s. je strojárska výrobná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou. Nachádza sa v kraji s veľmi vysokou mierou
nezamestnanosti. Jej produkty sú určené hlavne pre úpravárenský priemysel a spracovanie surovín. Spoločnosť zaviedla a
používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v odbore Strojárska výroba. Firma podniká vo vlastných
priestoroch a na vlastných pozemkoch, má možnosti na zavedenie nových technológií do výroby. Hlavným dlhodobým cieľom
firmy je rozšírenie podielu na trhu výroby strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo prostredníctvom podpory kvality našich
výrobkov a zvýšenia flexibility pri napĺňaní požiadaviek našich klientov. Jedným zo spôsobov, ktorými chce firma zvyšovať
svoju konkurencieschopnosť je doplnenie novej inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu firmy.

Realizácia projektu nám umožní dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BMZ a.s. prostredníctvom inovácie
výrobného procesu. Zavedenie inovatívnej vyspelej technológie zabezpečí inováciu 1 výrobného procesu, zvýšenie efektivity
výroby a rastu pridanej hodnoty. Zabezpečíme zvyšovanie produktivity a šetrenie nákladov. Investícia do inovatívnej
technológie bude mať veľký vplyv aj na rozšírenie segmentu našich zákazníkov a zlepšenie kvality nami poskytovaných
služieb. Synergickým efektom úspešnej realizácie projektu je vytvorenie 2 pracovných miest vo výrobe (pre mladých ľudí vo
veku 15-29 rokov, ktorí sú evidovaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny viac ako 6 mesiacov) na strojových
zariadeniach, čo môže prispieť k zníženiu nezamestnanosti v regióne. Pracovné miesta budú obsadené mužmi, nakoľko o
pozície, ktoré v rámci projektu vytvárame, sa ženy neuchádzajú. Projekt však rešpektuje princípy rovnosti a nediskriminácie.
Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Očakávame, že technológia, ktorá sa obstará zabezpečí
zníženie nepodarkovosti o cca 10%, čo bude mať pozitívny vplyv na zníženie množstva odpadu.

Projekt bude realizovaný skúsenými zamestnancami prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: 1.1 Obstaranie CNC obrábacieho
stroja (03/2014 – 03/2015): V rámci danej aktivity sa obstará 1 logický celok - CNC obrábací stroj. Obstaranie prebehne v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bude spĺňať kritéria efektivity, hospodárnosti a účelnosti. Technológia, ktorá sa
obstará, bude kompatibilná s doteraz používanými strojmi, prístrojmi. Ak chceme patriť medzi lídrov na trhu a s novou
technológiou vyrábať kvalitné produkty za prijateľnú cenu, potrebujeme projekt realizovať. Plánovaná technológia zníži
chybovosť, zvýši našu výkonnosť a umožní vyrábať ekonomickejšie. Projekt sa bude realizovať v priestoroch, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve spoločnosti BMZ a.s. Vytvoria sa 2 pracovné miesta vo výrobe: - obsluha CNC obrábacieho stroja.
Všetky pracovné miesta chceme obsadiť mladými ľuďmi vo veku 15-29 rokov, ktorí sú evidovaný na Úrade práce sociálnych
vecí a rodiny viac ako 6 mesiacov. Pri výbere využijeme databázu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a oslovíme
súčasných zamestnancov, aby nám odporučili svojich známych, ktorí by boli schopní a ochotní pracovať v našej spoločnosti.

Vďaka investícii do inovácie výrobného procesu zabezpečíme najmä: - zvyšovanie efektivity a šetrenie nákladov, kvalitatívne rozšírenie výroby, - zvýšenie počtu pracovných miest v našej spoločnosti. Úspešná realizácia projektu umožní
zvýšiť počet pracovníkov vo výrobe na strojových zariadeniach, čo môže prispieť k zníženiu nezamestnanosti v regióne.
Projekt je vďaka inovácií a vytvoreniu pracovných miest v súlade so strategickými dokumentmi verejného sektora. Bez
pomoci z NFP by projekt nebol v danom rozsahu realizovateľný, nakoľko spoločnosť by na obstaranie technológie s danými
parametrami nemala dostatok finančných prostriedkov, resp. v prípade obstarania danej technológie by musela znižovať iné
náklady (pravdepodobne znižovaním počtu zamestnancov). BMZ a.s. má skúsenosti s realizáciou rôznych projektov - dostali
finančné prostriedky na podporu vytvárania pracovných miest a podporu udržania v zamestnanosti. Spoločnosť BMZ a.s.
získala certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Za realizáciu projektu budú zodpovední zamestnanci, ktorí majú
bohaté skúsenosti v oblasti svojho pôsobenia.

Po skončení realizácie projektu budú mať na starosti jeho administratívne zabezpečenie zodpovední zamestnanci určení
predsedom predstavenstva, pričom predseda predstavenstva bude na celý proces dohliadať a eliminovať všetky riziká
vplývajúce na realizáciu projektu. Technológia obstaraná v rámci realizácie aktivít projektu bude umiestnená v priestoroch
vlastnených spoločnosťou BMZ a.s. Zaväzujeme sa udržať investíciu a jej pozitívne efekty v regióne prijímajúcom pomoc
minimálne počas doby udržateľnosti projektu. Projekt bude po skončení realizácie projektu financovaný z vlastných zdrojov,
ktoré budú navyše rásť vďaka úspešnej implementácií projektu, čo dokazujú aj výsledky pripravenej finančnej analýzy (z
finančnej analýzy vyplýva, že investičný projekt je prijateľný, zvyšuje požadovanú mieru výnosnosti a zvyšuje aj trhovú
hodnotu firmy). Po skončení realizácie projektu predpokladáme: - získanie nových odberateľov našich výrobkov, a tým aj
zvýšenie objednávok, - v prípade zvýšenia výroby aj vytvorenie ďalších pracovných miest. 2 nové pracovné miesta budú
vďaka rastu tržieb, pridanej hodnoty trvalo udržateľné.
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Miesto realizácie projektu je v meste Dubnica n/V., okres Ilava, Trenčiansky kraj. Podľa prieskumu trhu je v lokalite stúpajúci
trend vývoja priemyselnej produkcie a v rámci SR je pozitívny očakávaný predpoklad vývoja priemyselnej výroby. Od svojho
založenia v roku 2004 sa spoločnosť venuje obchodnej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení. Momentálne firma
zabezpečuje obchodnú činnosť vo forme mandátnej zmluvy pre výrobcu samolepiacich etikiet a reklamy. Našou víziu je prejsť
z obchodnej firmy na obchodno – výrobnú. Z výsledkov SWOT analýzy projektu vyplýva, že projekt má silné základy pre
úspešnú realizáciu. Žiadateľ je dobre fungujúcou spoločnosťou, pričom v rámci rozšírenej produkcie bude schopný zabezpečiť
i prispôsobenie sa osobitným požiadavkám klientov. Dôležitým pozitívnym faktorom je i fakt, že spoločnosť disponuje ľuďmi,
ktorí sú schopní riadiť a realizovať nové investície a zabezpečiť ich plynulý priebeh. Projekt zároveň podporí zamestnanosť aj
mladých nezamestnaných. Dôležitým je know-how ľudských zdrojov v tlačiarenskej výrobe.

Po zavedení technológií do výroby predpokladáme: - rozšírenie činnosti o tlačiarenskú produkciu; - produkciu s vysokou
kvalitou finálnych produktov; - produkciu s možnosťou uspokojenia špecifických požiadaviek klientov. Dôvodom napĺňania
stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov budú samotné ciele projektu, keďže inovácia produkcie spôsobí nárast počtu
inovovaných výrobných postupov, s rozšírením produkcie súvisí i vytvorenie nových pracovných miest a ako dopad následne
i zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty. Tieto skutočnosti sú výsledkom finančnej analýzy projektu zrealizovanej žiadateľom.
Žiadateľ plánuje riziko nenapĺňania hodnôt ukazovateľov riadiť najmä formou prevencie. Znamená to, že priebežne počas
realizácie projektu bude prebiehať interná finančná kontrola všetkých tokov v rámci projektu a stavu realizácie. Pokiaľ
budeme úspešnými v schvaľovacom procese, projekt úspešne zrealizujeme a zahájime rozšírenú a zefektívnenú produkciu,
sme presvedčení, že nám to dodá množstvo potrebných znalostí na investície i v budúcnosti. Základným cieľom do
budúcnosti je neustále zabezpečovať vývoj vlastných nových produktov a vývoj produktov podľa špecifických požiadaviek
trhu.

V projekte zrealizujeme hlavnú aktivitu: 1. Nákup inovatívnej technológie (01/2014-12/2014), pričom dĺžka realizácie bola
nastavená na základe povinnosti vykonať verejné obstarávanie a dodacej doby zariadení. Previazanosť hlavnej aktivity
projektu na špecifické ciele a hlavný cieľ je jednoznačná. Zabezpečenie obstarania identifikovanej technológie pre
tlačiarenskú produkciu je nutné, aby sme mohli zaviesť inovatívne technológie, podporiť zamestnanosť v podniku a zvýšiť
jeho konkurencieschopnosť. Inovatívne technológie budú základom pre dosiahnutie špecifických cieľov a následne aj
hlavného cieľa projektu. Nevyhnutnosť realizácie je jednoznačná, keďže povedie k uspokojeniu potrieb žiadateľa: - potreba
posunu od obchodnej k obchodno-výrobnej činnosti v tlačiarenskej výrobe; - potreba kvalitnej tlačiarenskej produkcie; potreba zabezpečenia možností realizácie špecifických požiadaviek tlače. Realizačný tím (koordinátor projektu, finančný
manažér, administratívny pracovník, technický manažér) má skúsenosti s tlačiarenskou produkciou, riadením aj ostatnými
činnosťami v rámci fungovania spoločnosti, preto má predpoklady na výkon zvolených funkcií.

Podľa odhadov ŠÚSR na základe indikátora dôvery v priemysle je aktuálne rastúci trend v priemysle, ktorý vyplýva z
očakávaného rastu priemyselnej produkcie. Dá sa teda predpokladať, že bude priemysel na Slovensku zaznamenávať rozvoj,
no je potrebné rozvíjať investície a zamestnanosť, čo je i cieľom projektu. Projekt považujeme za vhodný a účelný v spojitosti
so zameraním výzvy i rôznych strategických dokumentov a to z nasledujúcich dôvodov (ktoré sú i v súlade so strategickými
cieľmi daných dokumentov): - predmetom projektu je obstaranie inovatívnych výrobných technológií; - projekt prispieva k
zvyšovaniu efektívnosti výroby; - projekt vytvorí nové pracovné miesta cielene pre mladých nezamestnaných; - projekt
podporí rast tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti žiadateľa. Nevyhnutnosť pomoci je podporená faktom, že
investícia je i z pohľadu obratu značná, jej financovanie zo zdrojov žiadateľa v celom rozsahu by mohlo byť problematické.
Žiadateľ má skúsenosti s investíciami a riadením zákaziek, vedením spoločnosti, realizačný tím by mal byť preto schopný
zabezpečiť hladký priebeh realizácie i tohto projektu.

Výnosovosť projektu počas doby životnosti (podľa daňových odpisov) je síce 125,26% a čistá súčasná hodnota investície má
kladnú hodnotu 88 920 Eur, z čoho vyplýva životaschopnosť projektu. Tvorba cashflow v období realizácie projektu a v období
udržateľnosti výsledkov projektu má pozitívny trend. Zabezpečenie prevádzky po ukončení realizácie projektu bude
prebiehať viac-menej rovnako ako aktuálne. Chod spoločnosti zabezpečí p. Filípková, ktorá je konateľkou a manažérkou.
Podporu pri všetkých aktivitách jej zabezpečia ostatní pracovníci spoločnosti, administratívna podpora, samotnú výrobu
zabezpečia ostatní pracovníci, najmä technickí pracovníci, tlačiari a ostatní. Pre účely prevádzky novej výroby budú do našej
spoločnosti prijatí 2 noví zamestnanci. Pri riadení rizík a hrozieb predpokladáme, že naše doterajšie skúsenosti a znalosti vo
vytváraní finančných a strategických plánov spoločnosti sú natoľko dostačujúce, že nebudú limitujúcim faktorom realizácie
projektu. Je potrebné podotknúť, že finančné ale i prevádzkové riadenie spoločnosti je založené na neustálej kontrole a
prehodnocovaní aktuálneho stavu a snažíme sa tak flexibilne reagovať na prípadné vzniknuté zmeny, podnety.
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Spoločnosť VALLOS, s.r.o. vznikla dňa 04.12.1992. Má výrobno-obchodný charakter. Výrobná činnosť firmy je zameraná na
výrobu obalov z kartonáže a obchodná činnosť je orientovaná na nákup a predaj valivých ložísk. Firma patrí medzi
významných výrobcov vo svojom regióne. Na základe bohatých skúseností a širokej ponuky, spoločnosť dokáže uspokojiť
požiadavky malých odberateľov ako aj veľkých výrobných firiem. V SR je hlavným predstaviteľom odvetvia papierenského
priemyslu Duropack Turpak, a.s. Martin. Svojou výrobnou technológiou sú zameraní na veľkosériovú výrobu obalov na rozdiel
od firmy VALLOS, ktorá má zariadenie na strednesériovú výrobu. Jednou z hlavných priorít spoločnosti je kvalita a preto
medzi stálych zákazníkov patria aj firmy sídliace v zahraničí. Spoločnosť je oprávnená používať symbol RESY.
Nezanedbateľným faktorom je 100 % možnosť recyklácie, čo má významný dopad na životné prostredie. Zo SWOT analýzy
vyplývajú možnosti: využitia rastu stability podniku, silné postavenie na trhu, profesionálny a odborný manažment.

Nákup novej technológie umožní spoločnosti VALLOS s.r.o. výraznejší vplyv na pokrytí potrieb obalov v regióne a jej
stabilnejšie postavenie v konkurenčnom prostredí na domácom ako aj zahraničnom trhu. Táto skutočnosť by mala priniesť
prospech nielen súčasným, ale i potenciálnym zákazníkom. Zakúpené technologické zariadenia umožnia zvýšiť kapacitu
vlastnej výroby obalov a získať možnosť výroby širokého sortimentu veľkosti obalov. Zvýšenie kapacity výroby umožní vyššiu
sériovosť výroby a flexibilnosť dodávok. Výsledky projektu prinesú spoločnosti VALLOS s.r.o. - zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy na tuzemskom a zahraničnom trhu - v raste kvality výsledného produktu - zvyšovanie
zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v regióne - v raste priadanej hodnoty - zníženie nákupu obalov a tým zníženie
dovozu a zníženie skladových zásob hotových výrobkov Vzhľadom na elimináciu rizík uvedené v SWOT analýze sú do
finančnej analýzy premietnuté ekonomické hodnoty na spodnej hranici výrobných kapacít.

Technická špecifikácia – Poloautomatická dvojhlavá šička s lepiacou jednotkou – stroj pre lepenie a zošívanie klopových
krabíc / kartonážny stroj / Uvedená technológia sa bude nachádzať v hale ktorá je pripravená na danú technológiu.
Spoločnosť si vybrala uvedenú technológiu z dôvodu : zvýšenia produktivity práce, zvýšenia kvality, zníženia prestojov na
strojoch a zariadeniach. Zámerom firmy je riešenie problematiky šitia a lepenia klopových krabíc z vlnitej lepenky a to
transferom technologickej linky - novou modernou linkou na šitie a lepenie klopových krabíc z vlnitej lepenky. Realizácia
projektu bude zabezpečované kombináciou interných a externých zdrojov. Všetky aktivity riadenia projektu sa budú
zabezpečovať interne. Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko-administratívne kapacity pre tieto aktivity. Publicita a
informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. Projekt prispieva k naplneniu horizontálnej
priority trvalo udržateľný rozvoj vytvorení, nových pracovných miest v počte 2, Žiadateľ obsadí jedno pracovné miesto pre
občanov vo veku 15 – 29 rokov mužom, a druhé pracovné miesto ženou.

Žiadateľ má dostatočné zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ nedisponuje dostatočnými zdrojmi na financovanie
projektu v plnom rozsahu, z toho dôvodu podáva žiadosť o NFP. Bez pomoci z NFP by sa projekt nerealizoval. Vývoj v
strednodobom horizonte firma vidí v modernizácií výrobnej základne, s orientáciou na zabezpečenie vysokej kvality výslednej
produkcie ako aj zvýšenie efektivity využitia ostatných strojov s ohľadom na životné prostredie. Ciele projektu priamo
nadväzujú na Rozvojové dokumenty kraja (PHSR Žilinského kraja ).V oblasti materiálu ako výrobného faktora sa optimalizácia
môže zameriavať na zníženie jeho spotreby, na lepšie využitie vo výrobe, prípadne na zníženie materiálových nákladov. Čo
sa týka súčasných zariadení, ich vlastnosti zodpovedajú stavu, ktorý je odzrkadlený ich používaním či vekom. Dosiahnutie
nových cieľov ako : -zvýšenie produktivity práce -zvýšenie kvality -zníženie prestojov na strojoch a zaradeniach. Využitie
novej technológie na
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Žiadateľ, Juraj Maťaš, bol ako podnikateľský subjekt zapísaný do Živnostenského registra dňa 06.11.1998. Od začiatku
podnikania sa firma zaoberá výrobou chleba a pekárenských výrobkov. S rastúcou konkurenciou na trhu a vplyvom
hospodárskej krízy v súčasnosti začali stagnovať tržby, čo malo za následok znižovanie pridanej hodnoty. Vedenie
spoločnosti sa preto rozhodlo do výroby zaviesť inovatívne technológie, ktoré umožnia vyrábať inovatívne produkty a tým
rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov. Obstaranie inovatívnych výrobných technológií povedie k zlepšeniu ekonomických
ukazovateľov firmy nárastom tržieb, pridanej hodnoty a zisku. Žiadateľ plánuje obstarať najmodernejšie inovatívne technológie
s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a uspokojiť dopyt odberateľov.

Realizáciou projektu žiadateľ získa progresívne technológie do pekárne Šandal. Obstarané technológie umožnia zaviesť 2
inovované výrobné postupy - výrobu jemného pečiva a chladené kysnutie vyrábaných produktov. Projektom budú vytvorené 3
dlhodobo udržateľné pracovné miesta, dôjde k rastu výkonnosti a konkurencieschopnosti na trhu, na ktorom firma pôsobí.
Projekt podporuje transfer nových technológií do Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska inovácie výroby, kvality
výrobkov a konkurencieschopnosti, čím jeho realizácia prispeje k modernizácii priemyslu v regióne. Prostredníctvom
najmodernejších výrobných technológií dosiahne spoločnosť požadovanú efektívnosť výroby, nárast tržieb, nárast pridanej
hodnoty a následne produktivity práce. Žiadateľ získa zrealizovaním projektu dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre
uspokojenie odberateľov.

Projekt bude realizovaný vo vlastných výrobných priestoroch žiadateľa v Šandal, okres Stropkov, Prešovský samosprávny
kraj. Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou technológií nie sú potrebné. Doba potrebná pre realizáciu projektu je 6
mesiacov. Začiatok realizácie je naplánovaný na január 2014, ukončenie na jún 2014. Termín realizácie projektu zohľadňuje
dodacie lehoty od dodávateľov a čas potrebný pre administratívne úkony spojené s projektom. Projekt pozostáva z 2 aktivít s
názvom " Aktivita 1 – Zariadenie na kontrolované chladené kysnutie" a „Aktivita 2 - Linka na výrobu jemného pečiva s
príslušenstvom“. Dodávateľ inovatívnych výrobných technológií bude vybratý na základe verejného obstarávania, ktoré
žiadateľ vykoná po podaní Žiadosti o NFP v súlade s podmienkami výzvy KaHR-111DM-1301. Projekt nebude mať negatívne
vplyvy na životné prostredie, ani na okolité stavby. Obstarané moderné technológie budú efektívne využívať energetické
zdroje, postupy výroby spĺňajú prísne štandardy a normy EÚ. Spoločnosť disponuje kvalifikovaným projektovým tímom,
ktorého členovia majú v odvetví dlhodobé teoretické i praktické skúsenosti.

Z ekonomického hľadiska sa obstaranie inovatívnych technológií pozitívne prejaví na ukazovateľoch firmy – v náraste tržieb,
náraste pridanej hodnoty a zisku, ktorý môže byť použitý na ďalšie investície do činnosti firmy. Okrem iného bude mať projekt
dopad na HDP v regióne, zvýši sa zamestnanosť, prispeje sa k rozvoju regiónu s vysokou nezamestnanosťou. Projekt a jeho
úspešná implementácia pomôže žiadateľovi vo využití silných stránok a ich transformáciu na konkurenčnú výhodu. V prípade
nezískania NFP na projekt by bola ohrozená jeho realizácia v takejto komplexnej podobe, keďže celý projekt je pre
živnostníka finančne náročný. S hrozbami uvedenými v SWOT analýze sa žiadateľ plánuje vyrovnávať kvalitou vyrábaného
produktu, zazmluvnenosťou odbytu a využívaním marketingu s cieľom zvyšovať svoj podiel na trhu.

Realizácia projektu bude pokračovať aj po skončení spolufinancovania projektu. Úspešné zrealizovanie projektu bude mať za
následok zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty firmy, takto získané prostriedky bude možné použiť na ďalšie aktivity firmy, ktoré
sú zadefinované v jej strategických cieľoch. Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne
zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa. Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené
hospodárske výsledky napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného
hľadiska. V prípade úspešnej realizácie projektu je predpoklad, že žiadateľ sa bude snažiť opätovne využiť možnosť
spolufinancovania zo štrukturálnych fondov aj pri iných jeho podnikateľských aktivitách, či už investičného alebo
neinvestičného charakteru. Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Stropkov v krátkom,
strednodobom i dlhodobom časovom horizonte. K udržateľnosti projektu a jeho výstupov prispieva fakt, že spoločnosť k
príprave projektu pristupovala veľmi zodpovedne a zadefinovanie medzery na trhu, nastavené parametre, ako aj predmet
projektu sú výstupom analýzy podnikateľského zámeru a jeho finančnej analýzy.
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Firma pôsobí v Žilinskom samosprávnom kraji, kde je evidovaná miera nezamestnanosti cca 13%. Spoločnosť GMD Metal
s.r.o. vznikla v roku 2007. Oblasť zamerania projektu podľa SK NACE je Obrábanie. Výroba spoločnosti je situovaná v okrese
Liptovský Mikuláš v meste Liptovský Mikuláš v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy. V súčasnosti sú
hlavnými prekážkami rozvoja spoločnosti najmä tieto faktory: - nedostatočná kapacita výrobných zariadení, - nedostatočná
technická vybavenosť na uspokojenie nových náročných potrieb zákazníkov, - nedostatok vlastného voľného kapitálu na
zavedenie a realizáciu inovačných zmien. Východisková situácia vo vzťahu k cieľovým skupinám: Zákazníci (odberatelia):
nedostatočné uspokojovanie požiadaviek zákazníkov. Dodávatelia: nedostatočný odbyt materiálových zdrojov z dôvodu
potreby obstarania novej technológie. Zamestnanci: obmedzená kvalifikácia pri práci s novými technológiami, priame
prepojenie na produktivitu práce a odmeňovanie zamestnancov.

Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií - 5 osového obrábacieho centra pre potreby efektívnejšej výroby, či
už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a
spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu. Výstupom projektu bude 1 inovovaný výrobný postup. Počet
novovytvorených pracovných miest pre občanov od 15 do 29 rokov – 1 vytvorené pracovné miesto obsadené mužom.
Spoločnosť po realizácii projektu predpokladá, že využívaním novej technológie sa dosiahnu nasledovné ciele, ktoré sú v
súlade s operačným programom KaHR: • zvýšenie zamestnanosti, • zvýšenie výrobnej kapacity, • zvýšenie
konkurencieschopnosti žiadateľa, • nárast tržieb a pridanej hodnoty, • zvýšenie efektivity práce. Nová technológia je
navrhovaná tak, aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie. Zrealizovaný projekt bude mať priamy pozitívny efekt na
cieľové skupiny a to odberateľov, dodávateľov aj zamestnancov žiadateľa. Zrealizovaním projektu sa dosiahne naplnenie
hlavného cieľa projektu a to zvýšenie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty spoločnosti GMD Metal, s.r.o.

Celková dĺžka trvania realizácie projektu je 12 mesiacov. Projekt bude prebiehať od 01/2014 do 12/2014. Obsahovo je projekt
rozdelený na 1 hlavnú a 2 podporné aktivity nasledovne: Hlavná aktivita: Obstaranie a zavedenie viacosového obrábacieho
stroja. Podporné aktivity: Riadenie projektu, publicita a informovanosť. Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej
technológie na zlepšenie výrobného postu podniku : 1. inovovaný výrobný postup – obrábanie kovových dielov v 5 osiach.
Technológia bude umiestnená v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy, kde žiadateľ vystupuje ako
nájomca. Obstaranie technológie bude prebiehať na základe zákona o verejnom obstarávaní. Administratívne a technicky sa
bude projekt realizovať interným a externým personálom.

Predkladaný projekt nie je možné realizovať bez finančnej pomoci Európskej únie nakoľko investícia je finančne náročná.
Obstaraním technológie a jej zavedením do prevádzky dôjde k okamžitému účinku vo vzťahu k stanoveným cieľom a to:
zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, nárast tržieb a pridanej
hodnoty, zvýšenie efektivity práce. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR kraja, ÚP VÚC, ÚP obce, NS RR 2007 – 2013, OP
KaHR. Projekt je v súlade s Inovačnou stratégiou SR 2007 – 2013. Projekt výrazne prispieva k HP TUR a RP. Projekt
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a nemá negatívny dopad na životné prostredie. Žiadateľ zatiaľ
nerealizoval projekty financované zo zdrojov EÚ. Vzhľadom na fakt, že na trhu existuje neuspokojený dopyt po výrobkoch
spoločnosti GMD Metal, s.r.o. a spoločnosť spolupracuje s mnohými strategickými partnermi, možno konštatovať, že odbyt jej
produkcie ako aj ostatné výsledky projektu budú zabezpečené minimálne po dobu 3 rokov po ukončení realizácie projektu.
Investícia získaná zo zdrojov EÚ bude zachovaná v regióne.

Žiadateľ neidentifikoval závažné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a dospel k záveru, že nakoľko
neexistujú žiadne vážne riziká, projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Udržateľnosť výsledkov z hľadiska: finančného –
navrhovaný projekt vznikol na základe požiadaviek zákazníkov. Na základe neustále sa zvyšujúcich požiadaviek sa
predpokladá, že po ukončení realizácie projektu dosiahne spoločnosť vyšší zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja spoločnosti.
inštitucionálneho – spoločnosť GMD Metal, s.r.o. je stabilne sa rozvíjajúcim podnikom. Prostredníctvom realizácie tohto
projektu je vysoký predpoklad, že firma dosiahne svoje ciele a to zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty, zlepšenie
postavenia na trhu, a tým zlepšenie konkurencieschopnosti. Žiadateľ predpokladá udržanie počtu zamestnancov na rovnakej
úrovni a vytvorenie nových miest. Na základe výsledkov hodnotenia firmy a finančnej analýzy je zrejmé, že spoločnosť
dosahuje dobré finančno-ekonomické výsledky podnikania a ide o zdravú firmu a projekt je životaschopný. Spoločnosť GMD
Metal, s.r.o bude aj po ukončení projektu naďalej investovať do zveľaďovania majetku z vl. zdrojov.
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Tlačiareň Kežmarok GG s. r. o., začala svoju históriu v r. 1992. Vtedy Ján Griglák založil malú polygrafickú firmu so 7 zamest.
na pôde bývalej prevádzky Duklianskych tlačiarní, š. p. Postupným budovaním, rozširovaním výroby, odbytu, zakúpením
technológie a zmeny právnej formy podnikania sa z malej firmy vybudovala úspešná spoločnosť. V roku 2012 dosiahla
celkový obrat 1,66 mil. EUR. V súčasnosti zamestnáva 29 zamest. Spoločnosť disponuje technológiami, ktoré však v
súčasnosti už nepostačia pokryť dopyt a požiadavky zákazníkov na množstvo, kratšie termíny dodávok, nový grafický dizajn,
variabilitu tvarov, veľkosti výrobkov. Nakoľko obstaranie novej technológie je finančne náročné a spoločnosť by nebola
schopná túto investíciu financovať z vlastných zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o NFP. Existujúca situácia
v regióne je nepriaznivá. Miera nezamestnanosti v okrese Kežmarok je štvrtá najvyššia v SR. Ku koncu marca 2013 bola
28,87 %, čo je o 14,19 % viac ako je celoslovenský priemer (14,68%). Preto realizácia projektu a vytvorenie 2 prac. miest
počas realiz. projektu a 1 po realiz. projektu predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu

Obstaraním nových technológií si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov, zabezpečí
sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa
nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 1,94 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realiz. projektu a 1 po realiz.
projektu. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou
konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP.
Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia
ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory
spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva vysokú
mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v
predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať technológie.

Všetky aktivity projektu budú zabezpečované prostredníctvom projektového tímu, ktorý bude koordinovať všetky procesy od
ich prvotnej prípravy až po samotnú implementáciu technológie a všetkých príslušných aktivít procesu. Jednotliví členovia
tímu majú potrebné teoretické predpoklady ako aj dlhoročné praktické skúsenosti v príslušnej oblasti, za ktorú sú pri realizácii
projektu zodpovední. Dodávateľ technológií bude vybratý na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o VO. Podkladom pre
vypracovanie ŽoNFP je vykonaný prieskum trhu, na základe ktorého bola stanovená cena výrobnej technológie. Aktivity
projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú
realizáciu projektu. Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii
dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude
okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realiz. projektu a 1
po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Dôvodom vhodnosti realizácie projektu je potreba kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z
predpokladov budúceho vývoja situácie na trhu vyplýva, že spoločnosť musí čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu a kvantitu
vyrábaných výrobkov. Žiadateľ spolupracuje s viacerými významnými spoločnosťami a nemôže si dovoliť nekvalitnú
produkciu. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru, ktorá
je zárukou jej efektívneho fungovania. V minulosti boli realizované investičné aktivity, ktoré so sebou priniesli potrebné
skúsenosti pre realizáciu ďalších. Vo väzbe na strategické rozvojové zámery spoločnosti je spustenie investičného projektu
rekonštrukcie výrobnej haly z vlastných zdrojov, ktorý sa začal riešiť už v r. 2012. Je reálne predpokladať, že spoločnosť bude
v budúcnosti realizovať ďalšie investičné projekty orientované na rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, ktoré si budú
vyžadovať obstaranie progresívnych technologických riešení. Investícia plánovaná prostredníctvom predkladaného projektu je
finančne náročná, žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý zabezpečí všetky
dôležité zložky pre úspešnú udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie zabezpečené
lepšími hospodárskymi výsledkami, ktoré budú výsledkom zakúpenia novej technológie z dôvodu zvýšenia kvality, objemu
výroby a následného zvýšenie trhového podielu. Tieto výhody, ktoré nová technológia ponúka poskytnú spoločnosti možnosť
byť viac konkurencieschopnou na slovenskom trhu. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená
prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Pozitívny predpokladaný vývoj
spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť
projektu. Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta a po ukončení projektu ďalšie jedno pracovné miesto. Z
výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti
projektu je 131,26 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v r. 2014 dôjde v roku
2018
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Calendula a.s. pôsobí na trhu od roku 1999 v regióne Stará Ľubovňa, kde sú malé možností pracovných príležitostí. Veľa
mladých ľudí odchádza za prácou mimo regiónu a taktiež územia Slovenska. Región svojou povahou je zameraný na
poľnohospodársku činnosť. Vyznačuje sa vysokou čistotou životného prostredia. Calendula,a.s. spracováva liečivé rastlín a
prírodné látky na extrakty, ktoré používa potravinársky, kozmetický a farmaceutický priemysel. Taktiež vyrába finálne
výživové a kozmetické výrobky, ktoré plní do fľaštičiek a túb. Na základe výstupov SWOT analýzy a doterajších skúseností
vidíme realizáciou tohto projektu ďalšie možnosti zvýšenia konkurencie schopností a vytvorenia nových pracovných miest a
nárast tržieb. Používame baliace a plniace linky s nízkou výrobnú kapacitou, technicky opotrebované, energetický náročné a
počas výroby vznikajú časté poruchy. Je veľmi dôležité, aby technológické vybavenie,podmienky výroby a finalizácie
výrobkov spĺňali požiadavky európskeho liekopisu a ďalších právnych noriem, ktoré požadujú vysoké nároky na mikrobiálnu
čistotu výrobného prostredia a zdravotnú bezpečnosť výrobkov. Preto sa firma rozhodla pre kúpu baliacich a plniacich liniek.

Realizáciou projektu a to zakúpením inovatívnej technológie pre plnenie a balenie dosiahneme rozšírenie produkcie, zvýšenie
objemu tržieb,nárast pridanej hodnoty a vytvoria sa nové pracovné miesta pre mladých ľudí.Inštaláciou inovatívnej
technológie dochádza k zníženiu energetickej náročností na prevádzku,zvýšeniu kapacity výrobných liniek a zníženiu strát
vznikajúcich pri výrobe z titulu nepodarkov, k zníženiu vzniku odpadov, čo priaznivo vplýva na pracovné a životné prostredie.
Riadiaci pracovníci budú vyhľadávať nové možnosti pre výrobu a predaj finálnej produkcie na domácom, a na zahraničných
trhoch. Už dnes sú vyvolané jednania aj pre dodávky mimo Slovenska,ako je Ukrajina, Rusko,Poľsko a Slovinsko. Ukončením
realizácie aktívít projektu okamžite budeme realizovať výrobu, plnenie a balenie tekutých prípravkov pre
farmaceutický,kozmetický a potravinársky priemysel. V súvislosti s predkladaným projektom plánujeme rozšíriť pestovateľskú
činnosť v spolupráci s poľnohospodármi a zriadiť výkup rastlín od obyvateľstva,čím sa vytvoria ďalšie pracovné príležitostí aj
pre obyvateľov rómskej komunitu. Po ukončení projektu budeme ďalej pokračovať v inovácii a modernizácii našej výroby.

Realizácia predmetného projektu spočíva v zakúpení zakúpenie inovatívnej technológie pre plnenie a balenie výrobkov. Ide o
Linku pre plnenie a balenie tekutých prípravkov s príslušenstvom, Linku pre balenie a plnenie do plastových, laminátových
túb s príslušenstvom a Baliaci stroj ( celofanovačka ) - poloautomat. Realizáciu projektu budú riadiť pracovníci vedenia, ktorí
majú v danej oblasti viac ako dvadsať ročné skúsenosti. Predpokladaná doba realizácie je cca 2 mesiacov po zakúpení
technológie. Ukončením inštalácie funkčnosť technológie potvrdí vykonaná skúšobná prevádzka. Potom by zariadenie v plnej
miere malo slúžiť plánovanému zámeru. Pre realizáciu projektu je k dispozícii objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti.
Technológia a prístroje, ktoré týmto projektom plánujeme zakúpiť, budú umiestnené v tomto objekte, preto zabudovanie
požadovanej technológie nie je technický problém. Celú investičnú akciu bude riadiť riaditeľ a manažment spoločnosti. Pre
spracovanie a implementáciu projektu bola prizvaná externá firma BKZ PRODUCTION zaoberajúca sa dlhodobo prípravou
projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a verejné obstarávanie bude mať na starosti odborne spôsobilá osoba.

Realizácia projektu je závislá v značnej miere od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci výzvy. Okamžite potrebujeme
realizovať požiadavky nových noriem, aby sme mohli splniť kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Neposkytnutím finančných
prostriedkov vzniká veľké riziko, že spoločnosť stratí strategického odberateľa Zentivu,a.s. a ďalších zahraničých
odoberateľov.Veľkým predpokladom uspieť v spolupráci s týmito spoločnosťami zohráva skutočnosť, že sme držiteľom
certifikátu ISO 9001 pre kvalitu, ISO 14001 pre životné prostredie, správnej výrobnej praxe a povolenia na výrobu aktívnych
substancií. Montážou inovatívnych liniek sa vytvoria nové pracovné príležitostí, čo je priamo prepojené na plánované
dokumenty regiónu a VÚC Prešov, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti. Vzhľadom na charakter doterajšej
technológie sa inovatívne linky vyznačujú nižšou energetickou náročnosťou, sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové
plniace a baliace linky umožňujú plnu automatizáciu, majú vysokú presnosť, čo prispeje k zníženiu výrobných strát, to sa
kladne prejaví na ekonomike výroby. Vedenie spoločnosti má dostatočné skúseností s realizáciou podobných projektov, čo
zaručuje úspech.

Po ukončení realizácie projektu zámer Nákup inovatívnej technológie pre plnenie a balenie bude trvalá udržateľnosť výstupov
a výsledkov projektu z finančného hľadiska zabezpečená z príjmov z predaja aktívnych látok,extraktov a surovín pre
farmaceutických výrobcov,kozmetických a potravinárskych spracovateľov obchodné siete. S viacerými firmami, s ktorými aj v
súčasnosti obchodujeme, máme podpísané dohody o budúcej spolupráci, v ktorých je zadefinovaný dostatočný odbyt.Keďže v
čase investičnej realizácie projekt nebude vytvárať žiadne príjmy, investičné výdavky budú zabezpečené z NFP a z vlastných
zdrojov žiadateľa a v prípade potreby aj kombináciou čerpania krátkodobého úveru. Predkladaný projektový zámer bude
vytvárať dostatočný CASH-FLOW v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, čím zabezpečuje finančnú udržateľnosť investície a
nedostáva tak podnik do problémov s likviditou, čím čelíne ohroreniam popísaným v SWOT analýze. V budúcnosti naša
spoločnosť plánuje ďalšie rozvojové aktivity, ktoré pomôžu k rozvoju a ďalšiemu napredovaniu. Obstáť v súťaži so
zahraničnou konkurenciou je možné iba zabezpečením vysokej kvality produktov, preto snahou vedenia je neustála inovácia a
modernizácia.
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KEREX s.r.o. patrí k významným priemys. producentom situovaným v meste Michalovce a jeho okolí. Priemys. výroba je
sústredená hlavne v meste Michalovce. Mnoho významných podnikov, ktoré tu v minulosti pôsobili už buď neexistujú alebo
majú veľké finančné problémy. Spoločnosť KEREX s.r.o. patrí medzi významných výrobcov skladových a obytných
kontajnerov pre kamiónovú dopravu a je jediným výrobcom kamiónových návesov v SR. Spoločnosť chce zavedením inovat.
a vysp, technológie–dodávkou vysekávacieho stroja na oceľové plechy zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na dom. aj zahr.
trhu. Súčasná technológia spracovávania plechov predstavuje zdĺhavý a zastaraný proces. Zároveň súčasná technológia je
málo produktívna a neumožňuje dosahovať požadované kvalitatívne parametre plechových dielcov, ktoré spoločnosť
potrebuje k výrobe svojich finálnych výrobkov. Porovnaním výsledkov analýzy ext. a inter. prostredia spoločnosť uplatňuje
ofenzívnu stratégiu. Silné stránky prevyšujú nad slabými a príležitosťami nad hrozbami. SWOT analýza Uvedená stratégia
umožňuje viesť spoločnosť do strategického súladu s jeho okolím, zmierniť negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia a naplno
využiť príležitosti.

Implementácia projektu umožní, čo sa týka kvality a sortimentu, splniť požiadavky trhu, ale z hľadiska regiónu je dôležitý
aspekt zvýšenia zamestnanosti v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti. Vytvoria sa 3 nové pracovné miesta, z toho 2
pre občanov od 15- 29 r. a 1 miesto pre inak znevýhodnené skupiny. Zvýšením produkcie sa dosiahnu vyššie tržby, ktoré
budú predpokladom pre ďalšiu modernizáciu a inováciu. Objem vygenerovaných vlastných zdrojov bude postačujúci na to,
aby sa ďalšie zámery firmy naplnili v kompletnom rozsahu,ktorý je pre naplnenie zámeru stabilizácie, rozvoja a modernizácie
firmy a zároveň výroby ako podmienky konkurencieschopnosti nevyhnutný. Nová technológia má vysokú výkonnosť a
zabezpečí vysokú kvalitu výrobkov. Inováciou technológie sa zabezpečí šetrenie životného prostredia, šetrenie elektr.
energie, zníži sa počet nepodarkov, množstvo odpadu a úniku škodl. látok. Realizáciou projektu budú profitovať aj
dodávatelia vstupov, čo bude prínosom pre celý región. Pri realizácii projektu nepredpokladáme výrazné komplikácie, pretože
organizačné zabezpečenie projektu bolo dôsledne rozpracované.

Realizácia projektu bude pozostávať z 1 hlavnej aktivity: Aktivita 1 Dodávka inovatívnej technológie – vysekávací stroj na
oceľové plechy Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť Realizácia projektu bude trvať 3 mesiace, a
to od (10/2013 – 12/2013). Aktivita je spojená s objednávkou, dodaním a montážou zariadenia, ktoré je predmetom projektu, v
mieste realizácie projektu v areáli spoločnosti KEREX s.r.o.. Organizačné zabezpečenie projektu: 1. Ing. Kerekeš - hlavný
projektový manažér 2.Ing. Čopová - projektový účtovník 3. Ing. Čornej - technický projektový manažér Úspešná realizácia
predchádzajúcich projektov z fondov EÚ je dôkazom skúseností personálneho zabezpečenia projektu. Jednotlivé špecifické
ciele sú navzájom logicky previazané, dosiahnutím jedného sa napĺňa časť ďalšieho cieľa, čo synergicky pôsobí na
dosiahnutie celkového cieľa spoločnosti. Rozširovanie výroby dokáže zabezpečiť konkurencieschopnosť firmy v trhovom
prostredí a tak prispeje k jej trvalo udržateľnému rozvoju.

Spoločnosť KEREX s.r.o. patrí medzi stredné podniky a prístup k objemnejším investíciám má na základe svojej kategorizácie
náročnejší. Pre túto technológiu sme sa rozhodli z toho dôvodu, že výrobný postup je v súčasnosti zdĺhavý, je potrebný čas na
nastavenie každého stroja, časy presunov medzi sú dlhé a na každý stroj musí byť vyškolený osobitný pracovník. Presnosť
výroby takýchto dielov nie je na požadovanej úrovni. Ďalšou veľkou nevýhodou je, že na každý otvor je potrebné mať k
dispozícii osobitný lisovací alebo vŕtací nastroj, pričom výroba takýchto nástrojov je v súčasnosti príliš drahá. Výroba týmto
spôsobom je veľmi málo produktívna. Zavádzanie moderných technológií zlepšuje konkurencieschopnosť podnikov a zvyšuje
tiež pridanú hodnotu ich podnikania, a teda aj ekonomickú silu. Zvyšuje sa tak aj hospodárska výkonnosť regiónov, v ktorých
firma sídli, a vytvára sa priestor pre vznik nových prac. miest obsadených čoraz kvalifikovanými pracovníkmi. Projektový tím
sme zostavili z osôb, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a znalosti v danom obore, ale aj skúsenosti s už úspešne
zrealizovanými projektami. Realizáciou projektu chceme aktívne prispieť k dosahovaniu nár. a reg. cieľov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami projektového tímu,ako aj vybudovanou stálou pozíciou na
trhu. Dostatočný objem produkcie, samostatnosť výrobného procesu prinesú podniku finančné prostriedky na realizáciu
ďalších projektov, zameraných na rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. Napĺňanie indikátorov projektu bude
podporené intenzívnym monitorovaním výstupov zo strany kľúčových manažérov, ktorí sa podieľajú na implementácii tohto
projektu. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov, výrobného procesu a technológie, je predpoklad, že
spoločnosť bude aj naďalej min. počas nasledujúcich 10 rokov vyrábať nielen súčasné,ale aj diverzifikované výrobky.
Povzbudivá je skutočnosť, že kúpne zmluvy sa každoročne obnovujú a množstvo predávanej vody sa zvyšuje. Zvýšený dopyt
po kvalitných výrobkoch, nie je možné uspokojiť využitím doterajšej technológie, pričom nová bude všetky kladené
požiadavky spĺňať. Finančná analýza poukazuje na udržateľnosť projektu, kde ČSH je vysokokladné číslo a cash-flow je
kladný a dostatočný už v prvom roku po realizácii projektu.
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Spoločnosť CNC Profihala, s.r.o. založená v roku 2002, je vyspelá strojárska firma s viac ako 18 ročnými skúsenosťami.
Zabezpečuje všetko, čo prináleží k výrobe ako brúsenie, kalenie, žíhanie, nákup polotovarov, povrchovú úpravu, zváranie,
pieskovanie a iné. Zvučné meno získala v oblasti kooperácie v kovoobrábaní pre iné firmy a to vďaka svojej schopnosti
reagovať na potreby trhu, vytvoriť pre zákazníka vyhovujúce ceny a ponúknuť mu komplexné služby. Moderný strojový park
spoločnosti využívajú hlavne svetové renomované firmy. Veľká konkurenčná výhoda spoločnosti spočíva vo vlastníctve
modernej a priestrannej výrobnej haly prijateľnej pre väčšinu kooperantov. Tím zohraných pracovníkov spoločnosti tvoria
profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v tomto type strojárskeho priemyslu. Spoločnosť nadviazala v roku 2010 veľmi
úspešnú spoluprácu s renovovanou firmou Emerson divízia Branson pri kovoobrábaní rôznych súčiastok. Vzhľadom na
úspešnú spoluprácu a neustále sa rozvíjajúce kooperácie s viacerými firmami potrebuje firma veľmi nutne zakúpiť vhodný stroj
s parametrami, aké vyhovujú strategickému partnerovi, nakoľko má partner záujem o výrobu iného typu výrobkov.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. S pomocou
nového CNC stroja bude môcť ponúknuť presné opracovanie a flexibilné dodacie termíny, vyrábať podľa požiadaviek svojho
strategického objednávateľa ako aj neustále rozvíjať kooperácie s viacerými firmami. Zavedený inovatívny výrobný program
umožní vytvorenie 3 nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 1 z týchto miest mladým občanom vo veku od 15
do 29 rokov. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu.
Zvýšenie zamestnanosti v regióne sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne, spokojnosti a sociálneho postavenia
zamestnancov v celej spoločnosti. Spoločnosť predpokladá obsadenie novovytvorených pracovných miest mužmi z dôvodu,
že charakter pracovnej náplne je vhodnejší pre mužov. CNC horizontálna stolová vyvrtávačka vyrobená a prevádzkovaná v
súlade s platnými normami, nebude mať žiadne škodlivé dopady na životné prostredie.

CNC horizontálna stolová vyvrtávačka je určená na obrábanie s veľkým rezným výkonom, bude prevádzkovo spoľahlivá,
dostatočne tuhá a veľmi presná. Stroj bude riadený kontinuálne CNC vo všetkých 4 osiach riadiacim systémom Heidenhein
530i, ktorý spĺňa tie najnáročnejšie celosvetové kritéria. Bude možné na nej obrábať aj veľké a ťažké obrobky pri zachovaní
vysokej presnosti a kvality povrchu. Stroj bude vybavený kompenzátormi teploty vo vretene, agregátmi na rozvod chladiacej
emulzie. Výhodou stroja je možnosť vnútorného výplachu cez dutý nástroj vysokým tlakom, čím je umožnené podstatne
progresívnejšie obrábanie, a chladenie obrábaného miesta. Projektový realizačný tím je tvorený odborníkmi po odbornej i
kvalifikačnej stránke. Osoby disponujú dostatočnými znalosťami v oblasti fungovania spoločnosti a skúsenosťami s
realizáciou viacerých projektov investičného charakteru. Sú teda schopní zabezpečiť bezproblémový chod zariadenia a
dozerať na vysokú kvalitu výrobkov. Systém riadenia kvality má spoločnosť zavedený podľa požiadaviek svojich
zákazníkov, z ktorých ani jeden zatiaľ nepožaduje ISO certifikáciu. Spoločnosť má vybudovaný prísny interný systém kontroly
kvality.

Spoločnosť má nadviazanú veľmi úspešnú spoluprácu s renovovanou spoločnosťou, ktorá ako strategický partner odoberá až
55% jej produkcie. Zámer zaobstarať si novú technológiu bol podmienený požiadavkou strategického partnera vyrábať iný typ
výrobkov. Zakúpenie CNC horizontálnej stolovej vyvrtávačky je teda nevyhnutným predpokladom pre udržanie si významného
strategického partnera ako aj pre rozvoj nových kooperácií s viacerými firmami. Projekt v plnej miere prispieva k naplneniu
rozvojových cieľov a zmierňovaniu disparít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj mesta Nové Mesto nad Váhom,
definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej inovačnej stratégii. Tak na úrovni kraja ako aj mesta sa dôraz kladie na ekonomický
rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti a zlepšovanie kvality životného prostredia. Spoločnosť počas svojho podnikania
neustále realizuje investície do hnuteľného i nehnuteľného majetku. Má teda skúsenosti s realizáciou investičných projektov
financovaných z vlastných zdrojov alebo formou úverov a leasingu. Predložený projekt by bez poskytnutia pomoci nebol
realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.

Spoločnosť už má v súčasnosti zabezpečenú širokú sieť odberateľov, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť odbyt
predpokladanej produkcie. Príjmy vygenerované projektom prevyšujú prevádzkové výdavky, čím sa zabezpečí plynulosť
výroby a pokryjú sa záväzky z obchodného styku ako aj voči zamestnancom. Kapacita technológie poskytuje priestor pre
navýšenie predpokladaných tržieb do budúcnosti. Spoločnosť v budúcnosti naďalej plánuje modernizovať svoj výrobný
program zavádzaním ďalších inovatívnych technológií, aby dokázala čeliť konkurencii na trhu. Novovytvorené pracovné
miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú
dodatočné finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu, rozšírenie portfólia
výrobkov a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne ovplyvní udržanie a tvorbu ďalších pracovných
miest. Udržateľnosť novovytvorených pracovných miest je veľmi vysoká, nakoľko spoločnosť do budúcnosti plánuje rozšíriť
výrobnú kapacitu a vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta.
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Žilinský kraj je dodnes poznačený konverziou zbrojnej výroby, ktorá znamenala náhlu stratu priemyselného potenciálu a bola
nahradená len výrobou automobilov, ktorá síce vygenerovala nové výrobné kapacity, ale nevykompenzovala straty v klasickej
priemyselnej výrobe.Naša spoločnosť od svojho vzniku zaujala na slovenskom trhu výrobcov pri spracovaní hutného materiálu
stabilné miesto a vytvorila si dobré meno kvalitnými výrobkami a systémom vzťahov s odberateľmi. Hlavnou činnosťou je
delenie hutného materiálu pálením,pílením,strihaním,ohraňovaním a kovoobrábaním. Stabilný a udržateľný rozvoj aj v čase
celosvetovej hospodárskej krízy dokladajú štatistické údaje ako stabilizovaný počet zamestnancov či stály rast produktivity
práce. Rozvoj je čiastočne krytý bankovými úvermi (vo výške, ktorá neohrozuje finančnú stabilitu a postavenie spoločnosti) a
pôžičkami od spoločníkov vytvorených so ziskov z minulých rokov. Zlepšenie konkurencieschopnosti je podmienené
neustálym investovaním do inovatívnych strojov,čím by bolo možné presadiť sa aj v zahraničí. Už vopred máme predrokované
kontrakty,ale podmienkou je nový,efektívnejší technologický postup na stroji, ktorý je predmetom tohto projektu.

Cieľom nášho projektu je zefektívnenie a rozšírenie výrobného procesu. Realizáciou predloženého, projektu - inováciou
výrobnej technológie žiadateľa sa dosiahne zvýšenie kvality produkcie, rozšírenie produktovej palety a odstránenie závislosti
od subdodávateľov niektorých výrobných postupov, čo sa prejaví na zvýšení pridanej hodnoty produkcie, raste tržieb a v
konečnom dôsledku zvýšením konkurencieschopnosti na stále náročnejšom trhu. Zvýšenie konkurencieschopnosti umožní
žiadateľovi udržať existujúcu zamestnanosť a vytvoriť tri nové pracovné miesta do konca jeho realizácie 2014 a ďalšie jedno
pracovné miesto v roku 2017. Celkovo sa vytvoria štyri pracovné miesta.

Realizácia projektu bude prebiehať v rámci jednej hlavnej aktivity Rozšírenie výrobných operácii a podpornej aktivity riadenie projektu . Technické riešenie projektu bude zahŕňať obstaranie a inštaláciu inovatívnej technológie - CNC
Elektromechanickej ohýbačky plechu . Časový rozvrh realizácie projektu vychádza z náročnosti procesu obstarávania a
objednávania modernej, vyspelej technológie, ako aj z nárokov na jej inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Organizačne bude
realizácia projektu zabezpečená prostredníctvom koordinácie realizácie zo strany riadiaceho tímu. Projektový-riadiaci tím
bude tvoriť projektový manažér, finančný manažér a projektový koordinátor. Technická a odborná stránka realizácie aktivít
bude zabezpečená prostredníctvom externého dodávateľa inovatívnej technológie, ktorý bude vybratý v súlade s
požiadavkami poskytovateľa NFP po jeho schválení. Dodávku bude vykonáva externý dodávateľ podľa zákona č. 25/2006
Z.Z. o verejnom obstarávaní.

Spoločnosť P M R, s.r.o. má predpoklady rozvoja, čo je zrejmé z doterajšieho vývoja, keď od svojho vzniku v roku 1999 si
vybudovala stabilné miesto v sektore, v ktorom podniká. Podmienkou ďalšieho rastu sú investície do moderných strojov a
presadenie sa v zahraničí (minimálne vyrovnaním sa kvalitou zahraničnej konkurencii). To vytvorí možnosti pre rast miezd a
prispeje k ekonomickému rozvoju regiónu. Realizácia projektu bude v súlade s PHSR mesta Martin. Pre úspešnú realizáciu
rozvojových cieľov, ako aj pre udržanie a posilnenie konkurenčnej pozície na trhu sú nevyhnutné ďalšie investície do nákupu
inovatívnych technológie. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti je nevyhnutné čerpať prostriedky z EÚ a národných zdrojov,
o ktoré žiadame prostredníctvom tejto žiadosti. Plán financovania projektu uvažuje s použitím vlastných zdrojov žiadateľa,
cudzích zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ. V prípade, že by sa uvedené investície nezrealizovali, tak nám budú chýbať
základné atribúty, bez ktorých sa nepodarí naplniť cieľ projektu.

Udržateľnosť výsledkov projektu je daná jeho charakterom, keďže je zameraný na obstaranie a inštaláciu modernej, výkonnej
inovatívnej technológie umožňujúcej zvýšenie konkurencieschopnosti, čo sa prejaví zvýšením tržieb a pridanej hodnoty.
Financovanie ďalšej prevádzky po realizácii aktivít projektu bude zabezpečené z výnosov, ako to vyplýva z finančnej analýzy.
Naplnenie a trvalá udržateľnosť bude zabezpečená priamo realizáciou projektu, keď obstaraním a inštaláciou technológie
bude inovovaný výrobný postup a novovytvorené pracovné miesta Zvýši sa efektívnosť, kvalita a rozšírením produktovej
palety bude zabezpečený rast tržieb a pridanej hodnoty atrakciami.V zmysle uvedeného je vysoký predpoklad dosiahnutia
skorej návratnosti investičných nákladov ako aj krytia prevádzkových a finančných nákladov. Životaschopnosť projektu bude
zabezpečená stálym rozširovaním jeho využitia a investovania do výrobných procesov. Naša spoločnosť citlivo vníma riziká
vyplývajúce z podnikateľského prostredia a k ich potláčaniu pristupuje aktívne a zodpovedne.
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BFZ TRIO, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, je podnikateľským subjektom, ktorý sa od svojho vzniku v r 1990
zaoberá výrobou a predajom chleba a ostatných pekárenských výrobkov. V súčasnosti spoločnosť patrí medzi najväčších
výrobcov chleba a pečiva v okrese Rožňava, Revúca a regióne Gemeru. Silnú odbytovú základňu má spoločnosť aj v okrese
Košice. Celkový obrat spoločnosti za rok 2012 dosiahol 2,3 mil. EUR. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 78
zamestnancov. Spoločnosť je výrazne zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na požiadavky a nároky svojich
zákazníkov. Spoločnosť si je vedomá potreby flexibilne reagovať na potreby trhu, na meniace sa požiadavky zákazníkov a
reagovať na aktivity konkurencie a preto sa rozhodla investovať do novej technológie. Tá spoločnosti umožní uspokojenie
narastajúceho dopytu ako aj obsluhu nových trhov avšak je finančne tak náročná, že spoločnosť nie je schopná túto investíciu
financovať výlučne z vlastných zdrojov. Situácia na trhu práce je v regióne zlá keď miera evidovanej nezamestnanosti v
okrese Rožňava ku koncu marca 2013 bola 29,58 %. Spoločnosť vytvorením 2 pracovných miest svojou mierou prispeje k
podpore zamestnanosti v regióne.

Obstaraním novej technológie spoločnosť posilní svoju trhovú pozíciu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov, znížia sa
vstupné náklady, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne
produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 2,9 mil. EUR a pridanej hodnoty na 1,49 mil. EUR.
Dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realizácie projektu a 1 po realizácii projektu. Spoločnosť rozšírenou výrobnou
kapacitou bude schopná uspokojiť rastúci dopyt, pružnejšie reagovať na meniaci sa dopyt a bude svojou konkurenčnou
ponukou schopná získať ďalších nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové
zariadenie bude výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Znížia sa vstupné náklady výroby ako aj množstvo
odpadov. Nové technológie zvýšia kvalitu výrobkov v dôsledku lepšieho spracovávania cesta. Lepšie hospodárske výsledky
spoločnosti umožnia ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu v
ktorom spoločnosť pôsobí. Nepriamo rozvoj spoločnosti svojím odbytom bude stimulovať aj dodávateľské subjekty.

Za účelom realizácie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu
a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu, časti 4.2. Požiadavky na nákup konkrétnej
technológie vyplynuli z trhových potrieb a ich premietnutia do výrobného programu spoločnosti. Bol uskutočnený prieskum
trhu za účelom porovnania cien požadovanej technológie a stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli
navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu
projektu. Po schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri inštalácii bude treba venovať pozornosť včasnej eliminácii potenciálnych problémov,
ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude okrem
projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realizácie projektu a 1 po
realizácii projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti pri súčasnom zabezpečovaní
meniacich sa požiadaviek zákazníkov a meniacich sa podmienkach na trhu. Už v súčasnosti spoločnosť čelí vyšším
množstevným nárokom nad rámec svojej výrobnej kapacity ako aj nárokom na častejšie dodávky menších objemov výrobných
dávok a to širšieho výberu druhov pečiva. Predpoklad je, že v budúcnosti tieto požiadavky naberú ešte na intenzite.
Obstaraním inovatívnej technológie sa posilnia výrobné možnosti spoločnosti, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne
rast objemu uspokojených objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ
disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov, ktorá je zárukou efektívneho
fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre
realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaná investícia je však
finančne natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Žiadateľ má
vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Prostredníctvom
dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov
na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj
spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných resp. úverových finančných zdrojov.
Obstaraná technológia bude zároveň musieť byť poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z
výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti
projektu je 86,19 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície dôjde v roku 2020.
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Spoločnosť micropix, s.r.o. predstavuje malú firmu zaoberajúcu sa tlačiarenskou činnosťou. Vznikla v roku 2007 na základe
spolupráce s kórejskou firmou JMI SK s.r.o., ktorá prevádzkovala tlač informačných manuálov pre Samsung Electronics
Slovakia s. r. o. Firma micropix na základe svojho profesionálneho rastu bola oslovená spoločnosťou Samsung Electronics
Slovakia s.r.o., pre ktorú dnes realizuje výrobu informačných materiálov priamo. Micopix pôsobí na trhu v prenajatých
priestoroch s komplexnou technológiou pre realizáciu všetkých stupňov tlače - príprava(PrePress), ofsetovú tlač(Press) a
finalizácia(PostPress). Firma nákupom technológií CTF a CTP zaručila kvalitu a rýchlosť predtlačovej prípravy. Neskôr
technológiu rozšírila o hárkovú ofsetovú tlač s vysokou kvalitou a nízkou nákladovosťou. V poslednej fáze technológiu
doplnila o zariadenia na dokončovacie spracovanie tlače. Súčasné vybavenie nie je postačujúce pre rastúce nároky trhu
hlavne v poslednej fáze a to lepenia finálnych produktov. Predkladaná žiadosť má riešiť túto slabú stránku našej produkcie.
Pre zvyšujúcu sa náročnosť zákazníka je nutná podpora, dovoľujúca realizáciu náročných väzieb finálnych produktov.

Hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené pri príprave žiadosti o NFP vychádzali z prirodzeného stavu potreby určenej
samotným žiadateľom. Ukazovateľ výsledku „Inovované výrobné postupy“ je jasným pomenovaním slabých miest výrobného
procesu, ktoré chce žiadateľ projektom odstrániť. Uskutočnením projektu dôjde ku podstatnej inovácii výrobných procesov
spoločnosti, ktorá má jednoznačnú previazanosť na hodnoty ukazovateľov dopadu „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej hodnoty“.
Plánované hodnoty tržieb a pridanej hodnoty sú v priamej korelácii na zvýšenú kvalitu a kapacitu výroby, ktorú chceme
dosiahnuť cez inováciu výrobných postupov. Stanovené finančné ukazovatele sú reálne a vychádzajú z dlhoročných
skúseností. Hodnoty ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ vo výsledku aj v dopade sú stanovené na
priamej podpore nových miest, ktoré budú nutné pre manažovanie nového objemu výroby, ktorý chceme dosiahnuť.
Samozrejme vo vzťahu na novovytvorené miesta sme brali v úvahu uplatnenie vytvorenia miest pre mladých občanov vo veku
15-29 rokov, pri dodržaní princípu rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami.

Kritéria na požadované inovatívne strojné zariadenie boli stanovené v prieskume trhu pre ŽoNFP jasne a budú
transformované do verejnej súťaže podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti.
Na základe realizácie verejného obstarania, vybraný dodávateĺ zrealizuje cez záväznú objednávku predaj a inštaláciu
technológie v spoločnosti micropix. Po inštalovaní zariadenia sa spustí skúšobná prevádzka a dôjde k zaškoleniu
pracovníkov podľa štandardných postupov. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita
projektu, až po regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov.
Organizačné zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a
úspešnú implementáciu a to skúsenosti s projektmi podobného zamerania z predošlého obdobia a tím ľudí s bohatými
skúsenosťami s implementáciou. Predmetná aktivita projektu je racionálne previazaná s hlavnou myšlienkou žiadosti
dosiahnuť stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti micropix cez zavedenie inovatívnej a vyspelej
technológie.

Žiadateľ sa rozhodol realizovať predkladaný projektový zámer za pomoci nenávratného finančné príspevku, pretože pri
reálnom ponímaní by bez získania NFP musel žiadateľ pristúpiť k časovému posunu projektového zámeru z dôvodu
pretrvávajúcej recesie, čo by prinieslo viacero negatív. Zvolený variant projektu v súčasnosti predstavuje najnovší trend
lepenia extrémne namáhaných väzieb. Úspešnosť realizácie myšlienky v zmysle podnikateľského projektu rozhodujúcou
mierou závisí od profesionálnych kvalít jej realizátora, čo je konateľmi firmy zabezpečené pre ich bohaté skúsenosti s vedením
malého súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti výroby. Z týchto dôvodov nevnímame priestor
pre problémovú implementáciu projektu. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s vlastnou výrobou a s tým realizovanými
investíciami. Projektový zámer má podporu na všetkých oblastných úrovniach, ale aj vyššieho záujmu Slovenskej republiky
dosahovať stupeň vysokej inovatívnosti a podpory cez vyspelé technológie podnecujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti,
ako základného prístupu rozvoja ekonomiky a hospodárskeho rastu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí inovácia technologického vybavenia spoločnosti micropix. Súčasní a noví pracovníci prejdú
zaškolením a budú schopní efektívne využívať nové zariadenie. Pri realizácii projektu budú vytvorené pracovné miesta aj pre
občanov od 15 do 29 rokov. Majitelia firmy majú záujem budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom bolo aj rozšírenie výrobných
priestorov pre možnosť ďalšieho doplnenia konečnej finalizácie tlače. Ohrozenia vyplývajúce z vykonanej SWOT analýzy
chceme eliminovať využívaním inovatívnej technológie, vďaka ktorej dosiahneme zvýšenie efektivity výroby, vyššiu výrobnú
kapacitu, kvalitu a rozšírenie portfólia produktov. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej zásadnej zmene.
Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na trhu a nová vyspelá technológia jej umožní zvýšenie produkcie, jej
komplexnosť a skvalitnenie finálnych produktov. Kofinancovanie projektu bude uskutočnené z vlastných zdrojov žiadateľa,
preto realizáciou projektu nedôjde k zvýšeniu úverového zaťaženia spoločnosti micropix. Z tohto pohľadu realizácia projektu
nevytvára žiadne negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.
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Spoločnosť METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o. je strojárska firma so sídlom vo Vyšnom Kubíne, ktorá vo svojom odbore pôsobí
od roku 2000. Orientuje sa na trieskové obrábanie rotačných dielov, kovotvárnenie a spracovanie výrobkov z plechu.
Východiskovým artiklom pre firmu je výroba rotačných súčiastok a dielov. Disponuje štyrmi CNC - sústružníckymi
zariadeniami, CNC technológiou pre kovotvárnenie, CAD aplikáciami, vlastným vývojovým pracoviskom a riadeným procesom
výroby. V súčasnosti firma pracuje na vývoji termostatického ventilu. Nie je však schopná zabezpečiť jeho výrobu, nakoľko
stroje, ktorými disponuje to nedokážu. Absencia novších technológií neumožňuje spoločnosti v plnej miere konkurovať
domácim i zahraničným firmám, flexibilne zavádzať výsledky výskumu a vývoja do praxe a núti odmietať zákazky v dôsledku
neschopnosti zabezpečiť požiadavky zákazníkov. Na základe výsledkov SWOT analýzy je zrejmé, že spoločnosť musí využiť
príležitosti v podobe zavádzania inovatívnych technológií na to, aby zvýšila konkurencieschopnosť, eliminovala slabé stránky
a tak využila možnosť na svoj ďalší rozvoj. Spoločnosť má v súčasnosti 11 zamestnancov z toho 9 mužov a 2 ženy.

V dôsledku zrealizovania projektu dôjde k obstaraniu nových technológií, ktoré umožnia zavedenie inovatívnych výrobkov do
výrobného procesu, zefektívnia tok energií a materiálov a zvýšia konkurencieschopnosť spoločnosti. Prostredníctvom
zavedenia inovatívnych technológií dôjde k rozšíreniu portfólia činností, čím sa výrazne zvýši produktivita aj efektivita práce.
Realizácia projektu prinesie výhody ako zvýšenie konkurencieschopnosti, samostatnosť vo výrobe, rozšírenie produktového
portfólia, nárast objemu tržieb a podielu na trhu. Snahou firmy je udržať si dobré postavenie na trhu, zvýšiť
konkurencieschopnosť, zvýšiť export do zahraničia a zvyšovaním efektivity práce ponúkať kvalitné výrobky pomocou
najmodernejších technológií a prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov zároveň uspokojiť všestranné potreby
zákazníkov. Spoločnosť v rámci identifikácie rizík stanovila prípadný spôsob ich eliminácie v závislosti od charakteru rizika,
ktorý je charakterizovaný v prílohe č. 1 predkladaného projektu. V konečnom dôsledku eliminácia spočíva v neustálom
zdokonaľovaní výrobných procesov v súvislosti so zavádzaním inovatívnych technológií, čím sa zabezpečí určitý náskok pred
konkurenciou.

Implementácia projektu bude spočívať v realizácii 2 aktivít: aktivita 1 – Obstaranie sústružníckeho centra CNC s
príslušenstvom potrebného pre zavedenie inovatívnych postupov a aktivita 2 – Obstaranie stolovej stojanovej vŕtačky
potrebnej pre zavedenie inovatívnych postupov do výroby. Realizácia projektu bude prebiehať v období 11/2013 až 12/2014,
tak aby spoločnosť v čo najkratšom čase eliminovala svoje slabé stránky a mohla začať s testovaním a výrobou nových
produktov – termostatického ventilu. Organizačne bude realizácia projektu zabezpečená projektovým tímom v zložení: p.
Balent – vedúci projektového tímu, Ing. Kralčák - zabezpečenie realizácie aktivít 1 a 2 po ukončení verejného obstarávania, p.
Papánová – predikcia ekonomickej časti, Ing. Stanovský – implementácia v časti spracovania žiadosti o platbu a
monitorovacích správ počas i po ukončení realizácie projektu a Ing. Dauda odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie.
Obe aktivity prispievajú k naplneniu hlavného cieľa projektu ktorý znie: „Uplatnením inovatívnych technológií prispieť k
zvýšeniu inovačného potenciálu firmy a tým aj k zabezpečeniu TUR, rastu konkurencieschopnosti a zamestnanosti“.

Na základe finančnej analýzy boli určené ukazovatele: miera výnosnosti vo výške 102,69% a čistá súčasná hodnota investície
Nedostatok voľných finančných prostriedkov spoločnosti neumožňuje investovať do nákupu nových technológií. Spoločnosť
vo výške 4 233,05. Obidva spĺňajú limity, rentabilita investovaného kapitálu je preukázaná. Realizácia projektu zabezpečí z
nemôže vyrábať niektoré produkty (napr. termostatický ventil), nakoľko nevlastní potrebný typ CNC sústruhu. V dôsledku
finančného hľadiska stabilnú pozíciu firmy, najmä v ukazovateľoch rentabilita tržieb a likvidita. Realizáciou projektu dôjde k
obstarania inovatívnych technológií sa umožní rýchlejšia a efektívnejšia aplikácia výsledkov výskumu a vývoja do praxe, čo v
zvýšeniu tržieb a rastu pridanej hodnoty. Technická udržateľnosť projektu je podmie
súčasných podmienkach nie je možné. Realizácia projektu spoločnosti umožní určité „predbehnutie času“ vďaka obstaraniu
technológií potrebných pre svoju činnosť už v súčasnosti. Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou dlhodobejších
projektov spočívajú najmä v obstaraní technológií z vlastných zdrojov. Nákupu vždy predchádzala dôsledná analýza trhu,
zazmluvnenie kontraktov na výrobu, spracovanie kalkulačných listov, podrobná finančná analýza s kalkuláciou nákladov a
výnosov, posúdenie cash flow spoločnosti v súvislosti s nákupom technológie. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej
dokumentácie na jednoduchú halu, ktorá bude slúžiť ako sklad.
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Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ
ČINNO

JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné

Vladimír Lacko - UMAKOV

Jozef Korba

BÍLIKOVÁ, s.r.o.

Vladimír Paracka - KAMEŇOVÝROB

Lukáš Lacko

FAJP, s.r.o.

Stanislav Vančo - VAK izolačné a
dizajnové sklá

Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Inovatívna výroba plastových okien

Inovovaná výroba podlahových roštov na východnom Slovensku

Vladimír Lacko – UMAKOV zavádza inovatívne výrobnéprocesy a
vytvára nové pracovné miesta na Východnom Slovensku

Zavedenie inovatívnej technológie na opracovanie dreva

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Bíliková s.r.o. pri výrobe
piva

Výrobná linka na formátovanie, frézovanie a leštenie žulových dosiek

Lukáš Lacko zavádza inovatívne opracovanie surovej nerezovej
ocele v regióne Východného Slovenska

Spoločnosť FAJP, s.r.o. chce inovatívnym spôsobom vyrábať
chutné a kvalitné pečivo s dôrazom na znižovanie energetickej
náročnosti prevádzky a ochranu životného prostredia

Zavedenie inovatívnej technológie na rezanie skla

Zvýšenie konkurencieschopnosti a modernizácia výrobného procesu
spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA.
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Firma Miroslav Havrilčák – OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY vznikla v roku 1999. Od roku 2004 sa venuje stavebnej
činnosti. Žiadateľ, spoločnosť Miroslav Havrilčák – OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY, v súčasnosti ponúka komplexné
riešenie stavieb od projekcie po celkovú realizáciu, výrobu plastových okien a dverí, výrobu nábytku, zámočnícke práce. Svoju
činnosť vykonáva žiadateľ vo vlastných výrobných a administratívnych priestoroch v Trebišove. Celková rozloha areálu
spoločnosti je 8 ha. Výrobná prevádzka sa nachádza v Trebišove, na ulici Cukrovarská 2524. Predmetom predloženého
projektu „Inovatívna výroba plastových okien“ je obstaranie progresívnych technológií do výrobne plastových okien. Súčasné
technologické vybavenie dielne je zastarané a nepostačujúce, rok výroby zariadení je 1999. Na strojoch, ktoré má žiadateľ
aktuálne k dispozícii, je firma schopná vyrábať počas jednej pracovnej zmeny 10 ks okien. Po zrealizovaní predloženého
projektu sa tento počet zvýši 6-násobne. Žiadateľ zamestnáva celkom 36 pracovníkov, z toho 4 zamestnanci pracujú vo
výrobe plastových okien. Realizáciou projektu sa tento počet navýši.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu objemu výroby, spoločnosť bude schopná vyrábať až 60 – 70 ks okenných
jednotiek za pracovnú zmenu. Bude zavedený 1 inovovaný výrobný postup, ktorým sa zvýši kvalita opracovania výrobkov.
Firma dosiahne vyššiu efektívnosť výroby, dôjde ku kvalitatívnemu i kvantitatívnemu zvýšeniu produkcie firmy, produktivite
práce, termíny na dodanie výrobkov sa skrátia. Realizáciou projektu sa zvýšia tržby spoločnosti a pridaná hodnota. Z pohľadu
cieľových skupín projektu, zamestnancov firmy, bude predkladaný projekt pozitívne vplývať formou zlepšených pracovných
podmienok. Ostatné cieľové skupiny projektu, ktorými sú odberatelia, dodávatelia, partneri žiadateľa, budú priamo benefitovať
z realizácie projektu. Žiadateľ sa bude snažiť dosahovať merateľné ukazovatele stanovené v projekte dôsledným
monitoringom, kontrolou a koordináciou všetkých aktivít naplánovaných v rámci projektu. Realizáciou projektu budú vytvorené
4 nové pracovné miesta, ktoré budú udržané minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Vzhľadom na rozšírenie
výrobných kapacít budú v ďalších rokoch po ukončení projektu vytvorené ďalšie miesta vo výrobni plastových okien.

Žiadateľ má dostatočné kapacity na úspešné zrealizovanie projektu s názvom "Inovatívna výroba plastových okien". V období
od začiatku existencie spoločnosti implementoval žiadateľ niekoľko technológií, strojov a zariadení do výrobného procesu. Na
implementáciu projektu budú využité bohaté skúsenosti z riadenia predchádzajúcich projektov, či už po stránke manažérskej
alebo technickej. V rámci projektu budú zakúpené technológie, ktoré vhodne doplnia technologický proces výroby a výraznou
mierou prispejú k rastu tržieb a zvyšovaniu pridanej hodnoty výroby. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity
s názvom Aktivita 1 – Nákup inovatívnej technológie. Aktivita obsahuje 14 položiek (v prieskume trhu 14 logických celkov),
ktoré predstavujú jednotlivé technologické zariadenia. Doba realizácie projektu je stanovená na január 2014 až jún 2014, t.j. 6
mesiacov. Na spolufinancovanie projektu má žiadateľ zabezpečené vlastné finančné zdroje, úverové zdroje nebudú využité.
Projekt bude realizovaný v priestoroch výrobného areálu spoločnosti Miroslav Havrilčák – OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY,
ul. Cukrovarská 2524, 075 01, Trebišov.

Hlavným faktorom rastu ekonomickej úrovne Košického samosprávneho kraja sú práve súkromné podnikateľské subjekty. V
súčasnosti sú však stále častejšie odkázané na pomoc z externých zdrojov, najmä keď ide o vysoké investície s prínosom pre
celý región. Miroslav Havrilčák – OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY patrí medzi malé podniky (SZČO) a prístup k
objemnejším investíciám má na základe svojej kategorizácie náročnejší. Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný
príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ – rast konkurencieschopnosti
žiadateľa zavedením inovatívnych a vyspelých technológií na vysokej kvalitatívnej úrovni. V prípade nezískania NFP by
spoločnosť musela realizovať projektový zámer postupne, v menších finančných objemoch, čo by spôsobilo zníženie
plánovaných synergických efektov investície, zníženie potenciálu rastu konkurencieschopnosti spoločnosti a stratu
potenciálnych odberateľov. Po zrealizovaní projektu budú priebežne napĺňané aj špecifické ciele projektu, ktoré budú mať aj
regionálny dopad na priame okolie miesta realizácie projektu prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest.

Vzhľadom na predpokladané tržby a pridanú hodnotu, ktoré vyplývajú z vykonanej finančnej analýzy na projekt, je u žiadateľa
vysoký predpoklad rentability a trvalej udržateľnosti projektu. Efektívnejšia výroba umožní udržať stabilné ceny výrobkov na
trhu. Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu v krátkodobom, strednodobom i dlhodobom
časovom horizonte a to tým, že dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti, zvýši sa HDP v regióne, podporí sa rozvoj firmy
žiadateľa, spokojnosť odberateľov prác, rozširovanie výroby, zabrzdí sa odliv kvalifikovanej sily z regiónu. Aktivity po
ukončení realizácie projektu budú zamerané na priebežné udržiavanie a zvyšovanie úrovne progresívnych technologických
postupov, vytvorenie pracovných miest, nové formy marketingu a propagácie a tým získavanie nových trhov pre firmu.
Samotný projekt bude teda pokračovať maximálnym využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod
spoločnosti a jej ďalší rozvoj a realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti.
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JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné je dlhodobo najväčším výrobcom a dodávateľom podlahových roštov na Slovensku. Vznikla v
roku 2001, jej hlavní manažéri sa však výrobe roštov venujú už od r. 1990. Sídlime v Humennom vo vlastnom výrobnom
areáli a v súčasnosti zamestnávame 27 osôb. Okrem výroby oceľových roštov sa venujeme aj zákazkovej výrobe
oceľových konštrukcií a zámočníckej výrobe (najmä nerezové výrobky). Firma patrí medzi etablované stabilné firmy, s dobrou
ekonomickou stabilitou, má široký okruh odberateľov z rôznych priemyselných odvetví, ktorým poskytuje kvalitné produkty z
rozsiahleho portfólia, s vysokou flexibilitou dodávok. Ak si chce však chceme zachovať konkurencieschopnosť a napredovať,
musíme inovovať výrobný proces lemovania, ktorý tvorí podstatnú časť pridanej hodnoty pri výrobe roštov, dosiahnuť vyššiu
presnosť , kvalitu a objemy výroby. Pôsobíme v regióne, ktorý patrí v socioekonom. hodnotení i miere nezamestnanosti
medzi najhoršie v SR. Je charakteristický nevhodnou infraštruktúrou, vysokým podielom rómskeho etnika, obmedzenými prac.
možnosťami, nezamestnanosťou v okrese 20 %. Výhodou je dostatok prac. sily a nižšia priemerná mzda. Viac v Opise, kap.3
SWOT.

Projekt je pre nás kľúčovým, z hľadiska udržania a posilnenia postavenia na trhu výrobcov podlahových roštov. Rastúci dopyt
po rôznych typoch roštov vedie k potrebe inovácie postupov, zvyšovania kvality i flexibility v dodávkach. PRÍNOS: •výrazná
inovácia procesu výroby roštov v časti lemovanie (nákup odporovej zváračky) •skvalitnenie konečného výrobku – presnosť,
nižšie riziko nezhodnosti •vyššia flexibilita v dodávkach, uspokojenie viac zákazníkov, širší prielom na zahraničné trhy
•zefektívnenie výroby, produktivity práce, rozšírenie výr. kapacít •produkty s vyššou pridanou hodnotou •rast
konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti •rast tržieb, pridanej hodnoty •3 nové prac. miesta •odborný rast a
vzdelávanie zamestnancov, zlepšenie ich postavenia na prac. trhu Širší dopad sa prejaví v regióne i odvetví zvýšením
produktivity dodávateľov, objemu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kooperáciou s ďalšími podnikmi v odvetví,
možnosťami pre zamestnanie mladých, spoluprácou s miestnymi SOŠ a pod. Projekt je zodpovedne naplánovaný, s
dostatočnými finanč., technickými a personálnymi zdrojmi, so skúsenosťami z projektov, riešenia rizík a nepredvídateľných
situácií.

Pred predložením projektu sme vykonali SWOT analýzu projektu, identifikovali riziká a variantné riešenia. Optimálne riešenie
sme rozpracovali do úrovne predkladaného projektu. Realizoval sa prieskum trhu za účelom identifikácie základných
parametrov a ceny obstarávanej zváračky. Projekt má jednu hlavnú a 3 podporné aktivity. Jeho realizácia bude v termíne 0109/2014, čo zohľadňuje aj potrebu vykonania VO pred realizáciou a časovú rezervu pre nepredvídané okolnosti. Po dodaní
stroja, čo je max. do 6 mesiacov od objednávky, na základe zmluvného vzťahu s vybraným dodávateľom, prijmeme a
zaškolíme obslužný personál. Projektový tím zložený z interných i externých členov je zapojený do realizácie vo všetkých
fázach projektu. Bude dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluvných podmienok, s uplatnením systému rozdelenej
kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, ekonomické a administratívne stránky projektu. Po ukončení realizácie prejde
zodpovednosť tímu do zabezpečenia udržateľnosti projektu s dôrazom na identifikáciu a následné riešenie potenciálnych
rizík. Viac v Opise, kap.4.

Vhodnosť realizácie projektu môžeme popísať z pohľadu: - súladu cieľov projektu s cieľmi strateg. dokumentov, - trhových
príležitostí na regionálnom trhu, - očakávaní a potrieb zákazníkov, - efektu pre spoločnosť. Projekt je v súlade so
strategickými dokumentmi na národnej úrovni, PHSR PSK a mesta (viac Opis). Bude mať prínos na: a) žiadateľa - nárast
tržieb, pridanej hodnoty, zvýšenie konkurencieschopnosti, trhového podielu, prienik na nové trhy, a pod, pre zamestnancov
predpoklad kvalifikačného rastu a zvyšovania odbornej úrovne b) región - vytvorenie 3 prac. miest, rozvoj subdodávateľských
vzťahov c) zákazníkov - vyššia flexibilita, kvalita prevedenia, rast objemov výroby Keďže v súčasnosti, v čase spomalenia
rastu ekonomiky je nutné optimalizovať činnosti a znižovať náklady, ale na druhej strane modernizovať/rozširovať výrobné
možnosti pre rast konkurencieschopnosti, by náš zámer nemohol byť realizovaný len z vlastných zdrojov. Vďaka poskytnutým
zdrojom sa znížia požiadavky na disponibilitu vlastnými resp. úver. zdrojmi. Zároveň pre nás bude v kratšom časovom
horizonte dostupnejšia možnosť zamestnať viac pracovníkov a poskytovať inovovaný výrobok.

Postavenie spoločnosti na trhu zaručuje, že udržateľnosť je dlhodobá. Projekt vhodne dopĺňa doteraz realizované projekty a
investície spoločnosti a posilní jej postavenie na trhu. Projekt. tím má skúsenosti s riadením, výrobou, čím eliminujeme
nesprávne nastavenie cieľov a ďalšej udržateľnosti. Projekt je udržateľný z pohľadu administratívnej a personálnej, finančného
a ekonom. zabezpečenia, technickej stránky. Technická udržateľnosť je daná komplexnou dodávkou zariadenia a jeho
poistením. Krytie je zabezpečené z vlastných a úver. zdrojov. Na základe fin. analýzy môžeme konštatovať, že prevádzka
spoločnosti je finančne udržateľná v každom roku a spoločnosť bude schopná splácať všetky svoje záväzky. Novou
technológiou i s prispením zdrojov EÚ sa vytvorí väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby i optimalizáciu riadenia.
Vzhľadom na našu stratégiu posilnenia postavenia na trhu budeme pokračovať v obnove strojov a rozširovaní výr. kapacít i
ďalších opatreniach na znižovanie nákladov. Uvedomujeme si, že zastavenie modernizácie by znamenalo stratu postavenia
na trhu a útlm činnosti, vedúci k zániku firmy. Modernizácia zabezpečí udržanie vytvorených pracovných miest.
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Celkovú ekonomickú situáciu lokality Fričoviec, kde bude projekt realizovaný charakterizujeme ako nepriaznivú. Nevhodná
infraštruktúrna sieť, zastúpenie rómskeho etnika, obmedzené prac. možnosti, nezamestnanosť prekračujúca hranicu 18 %
(preš. okres) a takmer nulový vnútorný potenciál na tvorbu pracovných miest. Existujúce podniky v okolí sú orientované na
ľahšie formy priemyslu, pričom stále má pomerne vysoké zastúpenie poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Väčšina z
fungujúcich spoločností existuje na základe využívania relatívne lacnej pracovnej sily. Vladimír Lacko–UMAKOV patrí medzi
malé podniky, pôsobiace v Prešovskom okrese. Vo vzťahu k predmetu pracovnej činnosti zamestnáva vo výrobe prevažne
mužov. Ženy zastávajú pozície predovšetkým v administratíve a obchode. Produkcia podniku je orientovaná na výrobu
kovaných komponentov a výrobkov z nich (brány, ploty, mreže, zábradlia apod.) Značná časť produkcie je orientovaná na
export pre trhy V4. Ročný obrat sa pohybuje na úrovni cca 9 mil.EUR V súčasnosti manažment eviduje požiadavky na nárast
produkcie ozdobných kovových elementov, pre ktorý má zabezpečený odbyt, no nemá vhodné prístrojové vybavenie na jeho
realizáciu

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície Vladimíra Lacka-UMAKOV na trhu V4,
čím prispejeme k rozvoju kovovýroby v SR. Realizáciou projektu výrazne inovujeme výrobný program, zavedieme produkciu
automatického tvarovania ozdobných elementov s energeticky úsporným ohrevom, zlepšíme pracovné podmienky pre
výrobných robotníkov a zavedieme systém delenia plošných materiálov, čím zvýšime flexibilitu zákazkovej výroby. V
realizačnej fáze projektu vytvoríme 2 nové pracovné miesta v rámci, ktoré nebudú viazané len na obsluhu novoobstaranej
technológie ale aj na oblasť logistiky a skladovej manipulácie. V prípade vyššieho ako očakávaného záujmu o výslednú
produkciu bude možné rozšíriť využívanie zariadení na dve zmeny. Pri obsadzovaní nových pracovných miest využijeme
služby UPSVaR Prešov. Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri
tom poznatky z predošlých investícií ako i služby externých poradcov. Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu
v kapitole 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola 3.

Zvolené technické riešenie – komplexné rozšírenie výroby vychádza z podrobného posúdenia možných variantov realizácie
viď. Opis kap.4. Zoskupenie všetkých technológií do jedného log.celku vyplynulo z účelu použitia a charakteru na seba
nadväzujúcich prác pri finalizácií výrobku. Všetky technologické zariadenia budú umiestnené v existujúcej výrobnej hale vo
Fričovciach, kde Vladimír Lacko-UMAKOV realizuje svoju výrobu. Vzhľadom na dispozičné riešenia výroby nenarušíme
inštaláciou zariadení zabehnutý systém výroby. Kompletná dodávka vrátane oživenia je realizovateľná v časovom horizonte 6
až 8 mesiacov. Z tohto dôvodu sme stanovili predpokladaný začiatok na januára 2014 a koniec na december 2014.
Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré zabezpečí osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania v
priebehu leta a jesene 2013 Jednotlivé požiadavky na priestorové rozloženie a optimalizáciu lay out-u novej technológie, tak
aby sa optimalizoval výrobný tok a eliminovali sa prestoje, boli konzultované s potenciálnymi dodávateľmi. Riadenie projektu
bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i základný popis činností jednotlivých osôb je uvedený v Opisekap.4

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - žiadateľa:nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, eliminácia potreby nákupov finálnej produkcie od tureckých spoločností, diverzifikácia produkcie a
pod - región: priame vytvorenie 2.pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov a pod - konečných zákazníkov:
možnosť využitia flexibilnejšej výroby a skrátenie času realizácie dodávok Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne
náročnejšieho zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať jednorázovo, ale etapovito, čím by došlo k oddialeniu
spustenia automatizovaných procesov finalizácie výroby. Novozavedené technológie budú mať v prípade doplnenia nových
matríc alternatívne využitie pre úpravu nových elementov, čím dokážeme zvýšiť produkciu úzkeho miesta tvarovania o a
ornamentálneho zdobenia. Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja
a SR viď Opis kapitola 2. Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú
schopnosti realizovať investične náročné projekty a vytvárajú predpoklad pre úspešnú implementáciu predkladaného zámeru

ADMINISTRATÍVNA Každý člen z proj.tímu disponuje dostatkom skúseností a je oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5 Vytvorenie a udržanie
pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby. Ich počet zohľadňuje opatrný variant. TECHNICKÁ
Garancia je daná komplexnou dodávkou technológie vrátane oživenia. Dodávatelia budú poskytovať záručný a pozáručný
servis, navyše technológia bude poistená a obslužný personál riadne zaškolený. EKONOMICKÁ Rozšírením výroby
ozdobných elementov a zmenou vstupného materiálu rozvíjame produkciu s vyššou pridanou hodnotou a vytvárame
predpoklady pre budúci rast tržieb. Úspory výdavkov z rozsahu výroby spolu s rastom tržieb dokážu generovať dostatok
zdrojov na rast zisku viď. výsledky finančnej analýzy –príloha č. 5 ŽoNFP. Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na
podrobnom sledovaní aktivít konkurencie, dlhodobých kontraktoch a využívaní technologických noviniek. Podrobne to
rozoberá Opis – kapitola č. 3 v časti Návrhy riešení slabých stránok a potenciálnych ohrození.
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Spoločnosť Jozef Korba vznikla v októbri roku 1992. Je stabilnou spoločnosťou s históriou a dobrým menom. Od tohto roku
prevádzkuje živnosť na výrobu nábytku, kuchyní a bytových doplnkov. Prioritou je vybudovanie modernej a
konkurencieschopnej spoločnosti pri rozvoji pracovnej sily a jej kvalifikácie a investovaniu do najmodernejších technológií. Na
základe možností využitia programov EÚ na ďalší rozvoj, existenciu silnej bázy odberateľov a dostupnosti pracovnej sily na
trhu a ekonomického vývoja definovalo vedenie spoločnosti cieľ – zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom trhu
prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií, a to prostredníctvom inovovania a modernizovania
výrobných postupov a činnosti, ktoré by dlhodobo zabezpečili rozvoj a ekonomickú prosperitu spoločnosti, ale predovšetkým
zefektívnili výrobný proces. Zároveň si vedenie spoločnosti uvedomuje aj potrebu riešenia znižovania dlhodobej
nezamestnanosti a predkladaným projektom sa vytvoria nové dlhodobo udržateľné pracovné miesta v regióne s
nadpriemernou mierou nezamestnanosti, okres Spišská Nová Ves k aprílu 2013 evidoval mieru nezamestnanosti 18,31%.

Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie stanoveného celkového cieľa i špecifických cieľov projektu. Obstaraním a
sprevádzkovaním inovatívnej technológie dôjde k zvýšeniu efektivity výrobného procesu, zvýšeniu kvality výrobkov, zníženiu
chybovosti a zároveň dôjde k podporeniu rozvoja podnikania v regióne (subdodávky) súbežne s tvorbou dlhodobo
udržateľných pracovných miest. Investovanie do technológie bude prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia
na trhu práce v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie celkom 2 nové pracovné
miesta. Realizácia projektu predstavuje: - zavedenie 2 inovatívnych a vyspelých technologických výrobných postupov, vytvorenie 2 pracovných miest, čím prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov a
zvýšeniu kvality života, - rozšíri sa výrobný program spoločnosti, čím prispeje k väčšej stabilite spoločnosti na trhu a jej
konkurencieschopnosti, - zvýšia sa investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a
vytváranie ďalších environmentálnych záťaží, - realizácia projektu prispeje k zmierňovaniu disparít medzi regiónmi Slovenska.

Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedný žiadateľ. Hlavná aktivita projektu 1. Dodávka a montáž inovatívnej
technológie na opracovanie dreva bude realizovaná prostredníctvom obstarania, dodania a sprevádzkovania technológie.
Výber dodávateľov prebehne v súlade s právnymi predpismi (zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení) a požiadavkami Riadiaceho orgánu. Na základe výsledkov výberu dodávateľov budú uzatvorené dodávateľskoodberateľské zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom. Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba
nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov projektu. Zavedenie inovatívnej technológie je nutné z dôvodu zefektívnenia výrobných
procesov a zníženia energetickej náročnosti výroby. Hlavná aktivita projektu bude paralelne prebiehať od 01/2014 do 12/2014
spolu s podpornými aktivitami, a to riadenie projektu a publicita projektu. Projektové činnosti, s ktorými nemáme skúsenosti,
zadáme externým spolupracovníkom uvedeným v opise projektu. Kompetencie pracovníkov budú rozdelené podľa oblasti, na
ktorú sa špecializujú. Realizácia projektu nemá negatívny dopad na životné prostredie a znižuje energetickú náročnosť výroby.

Týmto projektom vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie inovačného potenciálu, a tým zvýšime konkurencieschopnosť
spoločnosti, zvýšime zamestnanosť o 2 novovytvorené pracovné miesta, z toho 2 miesta pre dlhodobo nezamestnaných
mladých občanov od 15 do 29 rokov, čo by sa bez podpory z EÚ nedalo zrealizovať. S realizáciou investičných projektov má
vedenie spoločnosti viac ako 10-ročné skúsenosti. Realizáciou tohto projektu zavedieme 2 nové inovatívne výrobné postupy,
zvýšia sa investície do technológie bez dopadov na životné prostredie. Projekt svojím zameraním pomáha zmierňovať
regionálne disparity prostredníctvom investície a tvorby pracovných miest v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti,
znižovať sociálne rozdiely v spoločnosti (zvyšovaním kvality života mladých nezamestnaných), pomáha rozvíjať obchodné
partnerstvá a zvyšovať úroveň regiónu s nízkou ekonomickou činnosťou a vysokou mierou nezamestnanoosti, vytvára
prostredie priateľské k inovatívnym technológiám a tým podporuje ďalší rast ekonomiky obce, okresu, kraja ale aj celého
Slovenska. Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov
regiónu.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Zavedenie nových inovatívnych a vyspelých
technológií do prevádzky bude znamenať stabilný výrobný program a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Jozef
Korba na domácom trhu prostredníctvom efektívnejších výrobných procesov. Investovanie do obstarávaných technológií bude
zároveň prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti.
Realizácia projektu prinesie vytvorenie celkom 2 pracovné miesta, z toho 2 pracovné miesta budú obsadené občanmi vo veku
15-29 rokov. Miera výnosovosti uvedeného projektu je 123,03 % a čistá súčasná hodnota investície je kalkulovaná na 51
592,19 EUR. Nepredpokladáme dodatočné investície pre udržanie výsledkov projektu. Projekt vytvorí také príjmy, ktoré každý
rok prevýšia prevádzkové výdavky súvisiace s investíciou. Žiadateľ o NFP pred podaním žiadosti analyzoval možné riziká
spojené s realizáciou projektu a dostatočne odhadol potrebu ich eliminácie rozdelením kompetencií medzi jednotlivých členov
projektového tímu. V prípade odchýliek od plánu bude projektovým tímom navrhnutý postup riešenia.
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Podnikateľskú činnosť v oblasti výroby piva začali manželia Bílikovci v roku 2010 v obci Prievaly, okres Senica. Významným
prvkom bola realizácia pivovaru Sandorf v roku 2010. Žiadateľ sa snaží využívať kvalitné tradičné suroviny bez
potravinárskych náhrad a nastoľuje vysoký štandard a špecifickú chuť svojich výrobkov, pre ktoré sú vyhľadávané
spotrebiteľmi. V súčasnej dobe žiadateľ poskytuje svojim zákazníkom aj možnosť zakúpenia si piva vo fľašiach. Uvedenú
činnosť však vykonáva na ručnom neautomatickom zariadení, kde pri plnení piva do fliaš dochádza k častej chybovosti zo
strany zamestnancov. Ďalším identifikovaným nedostatkom v rámci analýzy je nedostatočná kapacita tankovej pivnice najmä
po výraznom raste výroby v minulom roku. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci. Nákupom
technológií sa okamžite zvýši konkurencieschopnosť a pridaná hodnota firmy, zvýši sa výkonnosť, skráti sa výrobný cyklus,
vytvoria sa dve nové pracovné miesta cielene pre mladých nezamestnaných do 29 rokov.

V budúcnosti sa očakávajú nasledovné pozitívne účinky a prínosy projektu: • Obstaranie inovatívnej technológie, • Rast
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy, • Rast tržieb a ziskovosti firmy, • Zvýšenie výrobnej kapacity, •
Vytvorenie nových pracovných miest, • Inovatívnosť výroby, • Energetická a časová úspora, • Zníženie dopadu na životné
prostredie, • Zníženie nepresnosti pri procese plnenia piva do fliaš, • Zvýšenie kvality výrobkov. Efektom spomínaných
benefitov bude rast obratu spoločnosti a taktiež rast pridanej hodnoty. Žiadateľ očakáva celkový obrat spoločnosti v roku 2015
vo výške približne 355.000,00 EUR. Pridaná hodnota sa v rovnakom období očakáva vo výške približne 48.000,00 EUR.
Uvedený rast obratov spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v segmente výroby piva umožní vytvoriť 2
nové pracovné miesta cielene pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov. Žiadateľ by taktiež rád poukázal i na fakt, že
požadovaná výška nenávratného finančného príspevku vo výške 132.000,00 EUR, teda výška pomoci na jedno vytvorené
pracovné miesto cielene pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov je len 66.000,00 EUR.

Hlavným dôvodom výberu konkrétneho technického variantu bol cieľ projektu, ktorý firma definovala na základe analýzy
SWOT. Cieľ je zameraný na rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy pri súčasnej tvorbe miest pre mladých
nezamestnaných vo veku 15-29 rokov. K napĺňaniu tohto cieľa bude prispievať obstaranie inovatívnych technológií pri výrobe
piva. V rámci projektu budú obstarané nasledovné technologické zariadenia: 1) Dopravník šrotu 2) Cylindrokonické zrecie
tanky 3) Plniaca linka 4) Etiketovačka a sušička 5) Výrobník studenej vody Realizáciu projektu budú riadiť a zabezpečovať
majitelia a konatelia spoločnosti Bíliková s.r.o., ktorí budú zastávať pozíciu manažérov projektu. Okrem riadenia projektu
budú niesť plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých zmluvných záväzkov voči Riadiacemu orgánu a taktiež dodávateľom.

Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu.
Pomoc je nevyhnutá vzhľadom na finančné možnosti firmy. Projekt by bol bez pomoci realizovateľný iba v obmedzenom
rozsahu a firma by musela do projektu zapojiť ďalšie prostriedky, ktoré by inak mohla použiť na iné projekty a ďalší rozvoj
firmy. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci. Nákupom technológií sa okamžite zvýši
konkurencieschopnosť a pridaná hodnota firmy, zvýši sa výkonnosť, skráti sa výrobný cyklus, vytvoria sa dve nové pracovné
miesta cielene pre mladých nezamestnaných do 29 rokov.

Žiadateľ disponuje v súčasnej dobe vlastným technologickým vybavením, ktoré je schopné zabezpečiť stabilné hospodárenie.
Po realizácii projektu rozšíri spoločnosť výrobné kapacity a bude sa usilovať o penetráciu do nových segmentov trhu. Táto
aktivita sa prejaví na raste tržieb. Finančná analýza bola realizovaná po dobu odpisovania 6 rokov a podľa príručky pre
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, t.j. minimálne do roku 2020. Miera výnosovosti dosiahla 183,57% čím o 83
percentuálnych bodov prekračuje minimálnu hranicu výnosovosti 100%. Zároveň čistá hodnota súčasná dosiahla výšku
177.480,00, čo je viac, ako minimálna hodnota „0“. Finančná analýza dokazuje, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný a je
charakterizovaný dostatočnou mierou výnosovosti. Z použitých vstupov finančnej analýzy považuje Žiadateľ za rizikové
hlavne očakávania spojené s tržbami. Konateľ Milan Bílik je skúseným manažérom v oblasti finančných plánov a mieni
dosiahnuť stanovené ciele a to prostredníctvom rozšírenia výroby a využívaním inovatívnych technológií.
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Základným predmetom činnosti podnikateľa je spracovanie prírodného kameňa. Na základe vysokej kvality produkcie,
dodržiavania termínov dodávok a pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov si firma zabezpečila veľmi dobré meno na trhu,
vďaka čomu má odbyt rastúci trend. Výrobné procesy sú v súčasnosti v značnej miere realizovaná ručnou prácou, čo bráni
zvyšovaniu objemu produkcie a je tiež limitujúcim faktorom pri raste efektívnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom firmy je
zvýšenie kvality produktov, zvýšenie produktivity výroby a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy na trhu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zabezpečenie inovatívnej a vyspelej
technológie, ktorej nákup a inštalácia je predmetom predkladaného projektu.

Nákup nových technológií prinesie zefektívnenie výroby, zvýšenie kvality finálneho výrobku, zvýšenie pridanej hodnoty a
produktivity práce a zníženie materiálových nákladov na výrobu, čo sa prejaví na zvýšení objemu produkcie a tržieb. Táto
skutočnosť sa odrazí na zvýšení počtu pracovníkov a prispeje k ďalšiemu rozvoju firmy. Po ukončení realizácie projektu bude
firma kvalitnejšie výrobky s nižším množstvom prachových exhalátov, skráti sa čas výroby a prispeje k ochrane životného
prostredia na pracovisku. Daný projekt zároveň prispeje k zvýšeniu celkovej technologickej úrovne regiónu. Nová linka sa
skladá z dvoch technológií vzájomne prepojených mostovým žeriavom: Prvou je automatická mostová kotúčová píla, ktorá
umožní formátovanie žulových dosiek na presné rozmery, frézovanie otvorov, výrezov a 3D motívov. Druhou technológiou je
automatická stranová leštička, ktorá opracuje hrany na doskách naformátovaných na automatickej mostovej kotúčovej píle.
Nová linka umožní vyrábať atypické žulové zakrytia hrobov, pomníky, schodiská, parapetné dosky a ďalšie výrobky zo žuly v
dostatočnej kvalite, ktorú vyžaduje domáci trh a aj trh celej EU.

Projekt pozostáva len z jednej aktivity: Implementácia technológie pre spracovanie žuly, nakoľko ide o obstaranie jedného
logického celku tvoreného zariadeniami, ktorých činnosť na seba nadväzuje. Na realizáciu projektu bol vytvorený tím
zamestnancov, ktorí sú svojou odbornosťou predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu, pričom na strane
žiadateľa je určený projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za projekt po odbornej stránke. Za finančnú stránku je
zodpovedný finančný manažér. Správnosť realizácie z technického hľadiska zabezpečí technický manažér. Po organizačnej
stránke je vrcholová zodpovednosť za projekt zabezpečovaná samotným majiteľom. Počas projektu sa zároveň bude klásť
dôraz na publicitu a informovanosť v súlade s požiadavkami EU. Realizácia bude zabezpečovaná dodávateľmi, ktorí budú
vybraní na základe výsledkov Verejného obstarávania. Organizačné zabezpečenie je plne v súlade s organizačným
poriadkom.

Firma Vladimír Paracka - Kameňovýroba sa rozhodla pre nákup novej technológie v nadväznosti na potreby trhu. Na investíciu
takéhoto rozsahu nemá však v súčasnosti dostatok voľných vlastných zdrojov. S pomocou NFP je však schopná zabezpečiť
jeho spolufinancovanie. V opačnom prípade by musela dopĺňať existujúce výrobné zariadenia postupne, čo by znamenalo
oneskorenie splnenia stanovených cieľov o niekoľko rokov. Je reálny predpoklad, že za ten čas vzrastie konkurencia na trhu
natoľko, že spoločnosť stratí svoje postavenie na trhu i perspektívnych zákazníkov. Základnou požiadavkou trhu v súčasnosti
je vyrábať atypické žulové zakrytia hrobov, pomníky, schodiská, parapetné dosky a ďalšie výrobky zo žuly v dostatočnej
kvalite. Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu bude možné tejto požiadavke trhu v plnej miere vyhovieť. Žiadateľ
už má existujúce skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Šlo o projekty realizované z vlastných a bankových zdrojov
(nákup strojov, výstavba vlastnej výrobnej haly spolu s administratívnymi priestormi) aj o projekty financované zo
štrukturálnych fondov (Linka na spracovanie žulových dosiek z roku 2008). Tieto projekty boli úspešne zvládnuté, pričom boli
dodržané všetky naplánované termíny a bola dodržaná výška plánovaných nákladov.

Projekt je dlhodobo udržateľný. Zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty
preto si pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje. Okrem toho
projekt umožní realizáciu nadväzujúcich projektov (nové druhy výrobkov), keďže nová linka bude flexibilná a schopná vyrábať
aj atypické výrobky presne podľa potrieb konkrétneho zákazníka. Z rovnakých dôvodov budú vytvorené a trvalo udržateľné aj
novovytvorené pracovné miesta. Z environmentálneho hľadiska je prevádzka bezriziková s nulovým výstupom nebezpečných
odpadových látok. Proces výroby bude tiež energeticky menej náročný ako pri využití tradičnej technológie, čo zároveň
prispeje k zníženiu spotreby energie. Projekt navyše poskytuje základňu na ďalšiu expanziu spoločnosti smerom k rozšíreniu
výroby a zvýšeniu podielu finalizácie.
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Celkovú ekonomickú situáciu lokality Fričoviec, kde bude projekt realizovaný charakterizujeme ako nepriaznivú. Nevhodná
infraštruktúrna sieť, zastúpenie rómskeho etnika, obmedzené prac. možnosti, nezamestnanosť prekračujúca hranicu 18 %
(prešovský okres) a takmer nulový vnútorný potenciál na tvorbu pracovných miest Existujúce podniky v okolí sú orientované
na ľahký priemysel, pričom stále má vysoké zastúpenie poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel (Zlatá studňa,
Salvator). Väčšina z fungujúcich spoločností existuje vďaka relatívne lacnej prac.sile. Lukáš Lacko patrí medzi mikropodniky,
pôsobiace v Prešovskom okrese. Externe spolupracuje s viacerými živnostníkmi, s ktorými realizuje zložitejšie montáže resp.
mu vykonávajú účtovnú agendu. Produkcia Lukáša Lacka je orientovaná na výrobu drobných doplnkov a prípravkov
nevyhnutných k montáži pohonov brán a automatických dverí. Územne obsluhuje región Spišu a Šariša, pričom v prípade
kumulácie zákaziek realizuje dodávky aj na stred. a západ. Slovensku Z pohľadu zámeru projektu úplne absentuje služby
priemyselného opracovania surovej nerezovej ocele, v presných profilovo a dĺžkovo variabilných rozmeroch,na území vých.
Slovenska

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície Lukáša Lacka na trhu, ktorý upustením
od obchod.činnosti v roku 2012 výrazne oslabil svoje postavenie. Realizáciou zámeru v podobe vytvorenia brúsiaceho a
leštiaceho pracoviska surovej nerez.ocele vytvorí Lukáš Lacko jedinečný podnik na východnom Slovensku, schopný dodávať
rozmerovo presnú a na objednávku zákazníka lubovoľne povrchovo upravenú nerez do 6m Zavedením novej výroby dôjde k
rastu tržieb a pridanej hodnoty čím pozitívne prispeje k rozvoje celkovej slovenskej ekonomiky V realizačnej fáze projektu
vytvorí 2 nové pracovné miesta, ktoré nebudú viazané len na obsluhu obstaranej technológie ale aj na oblasť logistiky a
skladovej manipulácie. V prípade vyššieho záujmu o výslednú produkciu bude možné rozšíriť využívanie zariadení na dve
zmeny. Pri obsadzovaní nových pracovných miest využijeme služby UPSVaR Prešov Riziká spojené s realizáciou projektu
boli eliminované už v prípravnej fáze. Za týmto účelom boli využité poznatky z predošlých investícií ako i služby externých
poradcov. Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola 3

Zvolené technické riešenie – Rozšírenie výroby o presné delenie a opracovanie surovej nerezovej ocele v plošných a
profilových vstupoch vychádza z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis kapitola 4. Zoskupenie
všetkých technológií do jedného logického celku vyplynulo z účelu použitia a charakteru na seba nadväzujúcich prác pri
finalizácií výrobku. Všetky technologické zariadenia budú umiestnené v existujúcej výrobnej hale vo Fričovciach. Vzhľadom
na rozsah celkovej prenajatej plochy nebude doterajšia výroba inštaláciou nových zariadení narušená. Kompletná dodávka
vrátane oživenia prebehne do decembra 2014. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré zabezpečí
osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania v priebehu leta a jesene 2013. Jednotlivé požiadavky na priestorové
rozloženie a optimalizáciu lay out-u novej technológie, tak aby sa optimalizoval výrobný tok a eliminovali sa prestoje, boli
konzultované s potenciálnymi dodávateľmi. Riadenie projektu bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i
základný popis činností jednotlivých osôb je uvedený v Opise- kapitola č. 4.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, diverzifikácia produkcie, realizácia zámeru s garantovaným odbytom, a pod. - región: priame
vytvorenie 2. prac.miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov a pod. - konečných zákazníkov: obstaranie presných
komponentov, eliminácia odpadu, poškodenia dielcov, a pod. Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného
zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať jednorázovo, čím by došlo k oddialeniu spustenia komplexnej výroby
brúsených a leštených nerez.komponentov. Novozavedené technológie so samost. modulmi konzervácie a balenia zvýšia
pridanú hodnotu produkcie. Odberatelia budú mať jednotlivo balené nerezové komponenty, ktoré sú inak náchylné na
poškodenie resp. poškrabanie pri nesprávnej manipulácií či preprave. Zároveň odberatelia eliminujú potrebu platieb za
nepotrebný materiál a tvorbu odpadu. Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi
obce, kraja a SR viď Opis kapitola 2. Predošlé skúsenosti s realizáciou invest.projektov potvrdzujú schopnosti žiadateľa
realizovať náročné investície

ADMINISTRATÍVNA Každý člen z proj.tímu disponuje dostatkom skúseností a je oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5 Vytvorenie a udržanie
pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby. Ich počet zohľadňuje opatrný variant. TECHNICKÁ
Garancia je daná komplexnou dodávkou technológie vrátane oživenia. Dodávatelia budú poskytovať záručný a pozáručný
servis, navyše technológia bude poistená a obslužný personál riadne zaškolený. EKONOMICKÁ Rozšírením výroby
ozdobných elementov a zmenou vstupného materiálu rozvíjame produkciu s vyššou pridanou hodnotou a vytvárame
predpoklady pre budúci rast tržieb. Úspory výdavkov z rozsahu výroby spolu s rastom tržieb dokážu generovať dostatok
zdrojov na rast zisku viď. výsledky finančnej analýzy –príloha č. 5 ŽoNFP. Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na
podrobnom sledovaní aktivít konkurencie, dlhodobých kontraktoch a využívaní technologických noviniek. Podrobne to
rozoberá Opis – kapitola 3.
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Potravinársky priemysel je veľmi špecifický. Spracováva suroviny s obmedzenou trvanlivosťou, rýchlo reaguje na zmeny cien
vstupov, vyznačuje sa náročnoumanuálnou prácou, ktorá je sezónneho charakteru. FAJP, s.r.o. realizuje podnikateľskú
činnosť od roku 1996 ako výrobca pekárenských produktov, sídli v obci Predmier (okres Bytča). Okres patrí medzi okresy s
najvyššou mierou nezamestnanosti (15,72%) v kraji. V obci Predmier predstavujeme strategického zamestnávateľa.
Pekárenské odvetvie má v regióne dlhoročnú tradíciu a vyznačuje sa zdravým a kvalitným konkurenčným prostredím.
Produkcia podniku je zameraná na výrobu chleba, sladkého a slaného pečiva. Výroba je v súčasnosti veľmi nákladná,
neefektívna s dlhými produkčnými časmi a s veľkým podielom nepodarkov. Z výrobného hľadiska dopyt prevyšuje výrobnú
kapacitu a my nedokážeme uspokojiť potreby našich odberateľov. Z ekonomického a environmentálneho hľadiska je
pekáreň energeticky náročná, čo nie je dlhodobo udržateľný stav. Z personálneho hľadiska si uvedomujeme tlak na našich
zamestnancov z dôvodu manuálne náročnej práce pri manipulácii so vstupnými surovinami (predovšetkým manipulácia s
vrecami s múkou).

Po ukončení realizácie projektu budeme vyrábať pečivo podľa najnovších a najmodernejších inovatívnych technologických
postupov, ktoré okrem finančného šetrenia, zabezpečia ekologizáciu,nižšiu energetickú náročnosť, nižšiu potrebu fyzickej
práce a kratšie produkčné časy. Realizáciou predkladaného projektu dosiahneme: -zavedenie moderného inovatívneho
výrobného postupu -zvýšenie konkurencieschopnosti -nárast tržieb vzniknutých vplyvom projektu v cieľovom roku 2017 =
422 992EUR -nárast pridanej hodnoty vzniknutej projektom v cieľovom roku 2017 = 248 119EUR -zavedenie ekologického a
šetrného výrobného postupu -využívanie odpadového tepla na ohrev teplej vody, vykurovanie a pod. -vytvorenie nových
pracovných miest - 2 počas realizácie projektu a 1 počas obdobia udržateľnosti projektu (v rámci toho miesto venované
mladému vo veku 15-29 rokov a znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie) Existencia možných rizík, ktoré pri
realizácii projektu môžu vzniknúť a návrhy riešení sú opísané v príl. č.1. ŽoNFP - Opis projektu - v časti 6. Udržateľnosť
projektu. Realizácia projektu kladne ovplyvní rozvoj a inovácie ostatných subjektov na regionálnej a národnej úrovni.

Realizácia projektu pozostáva z 3 úrovní. PRÍPRAVNÁ fáza zvažuje variantné riešenia, ktoré vychádzajú z výsledkov analýzy
súčasného technologického stavu. Prípravná fáza rieši aj spracovanie žiadosti o NFP, prieskum trhu a verejné obstarávanie.
Obstaranie 8 zariadení na kompletnú obnovu pekárenského zariadenia v rámci hlavnej aktivity a podporné aktivity sú
obsahom REALIZAČNEJ FÁZY projektu. Hlavná a podporné aktivity budú prebiehať od 01/2014-12/2014. POREALIZAČNÁ
fáza projektu bude predstavovať monitorovanie ukazovateľov, udržateľnosti a pokračovanie v aktivitách projektu. Uvedené
aktivity budú zabezpečované kvalitne zostaveným projektovým tímom, zloženým z interných pracovníkov a externých
poradenských spolupracovníkov. Projektový tím je zložený tak, aby boli plne využité odborné skúsenosti jednotlivých členov,
či už v oblasti zavedenia technológie do prevádzky, ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania, účtovníctva a marketingu.
Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu sme zostavovali projektový tím tak, aby za každú oblasť, s ktorou sa realizácia
projektu stretne, vykonávala činnosť zodpovedná osoba, ktorá disponuje skúsenosťami a kvalifikáciou v danej oblasti.

Projekt je vhodné realizovať z viacerých hľadísk: -ŽIADATEĽ-nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu -REGIÓN-zníženie miery nezamestnanosti (vytvorenie celkovo 3 nových
pracovných miest), rozvoj odberateľských a dodávateľských kontraktov -ZÁKAZNÍK-uspokojenie dopytu, zvýšenie kvality a
bezpečnosti potravín Získanie finančnej pomoci zo zdrojov EÚ umožní realizáciu finančne náročnejšej investície do
rozvoja,zvýšenia kvality a technologickej úrovne našej pekárne. V prípade nezískania podpory by v súčasnosti nebolo možné
zámer realizovať. Obstaraním nových moderných a inovatívnych zariadení na výrobu pekárenských produktov budeme
výrazným spôsobom prispievať ku znižovaniu energetickej náročnosti prevádzky, zavedením zariadenia, ktoré bude druhotne
využívať veľké odpadové teplo z pekárenských pecí. Okrem podpory ochrany ŽP, projekt prispeje k znižovaniu
nezamestnanosti v okrese Bytča. Projektový tím je skúsený a odborne spôsobilý na efektívnu a správnu realizáciu
predkladaného projektu. Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi obce, kraja a
SR viď Opis kapitola 2.

Obstaraním nových zariadení rozšírime a inovujeme technickú základňu, čo sa prejaví na podstatnom rozšírení kvality a
kvantity produkcie. Získaním nových technologických zariadení najmodernejšieho trendu(ekologizáciou výroby) i s finančnou
spoluprácou zo zdrojov EÚ (spolufinancovanie zabezpečíme vlastnými zdrojmi) sa nám vytvorí väčší predpoklad pre
variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizácie riadenia a hodnotenia ďalších investícii do budúcna. Personálne sme pripravení
na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi (viď príloha č. 1
ŽoNFP - kapitola č.6 - udržateľnosť), kde detailne popisujeme ako plánujeme zabezpečiť udržateľnosť a riadenie rizík v
rôznych oblastiach: projektová udržateľnosť administratívna a personálna udržateľnosť (projektová, riadiaca, personálna)
finančná a ekonomická udržateľnosť, udržanie výsledkov udržateľnosť z pohľadu obchodu a zákazníkov environmentálna,
legislatívna, technická udržateľnosť pokračovanie aktivít po ukončení projektu a ďalší rozvoj spoločnosti Riešenia na
odstránenie a elimináciu slabých stránok uvádzame v prílohe č. 1 ŽoNFP - kapitola č.3 SWOT analýza.
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Firma Stanislav Vančo - VAK izolačné a dizajnové sklá sa zaoberá výrobou izolačných skiel a predajom plochého tabuľové
skla – a k jej popredným aktivitám patrí výroba funkčných skiel so zameraním na stavebníctvo, fasádne a štrukturálne
zasklievanie a opláštenie budov. Najaktuálnejšou ambíciou spoločnosti je maximálne zefektívniť výrobu, resp. spracovať
väčší formát skla 3210 x 6000, ktoré v súčasnosti nevie vyrobiť a objednávky na ne musí odmietať, alebo ich riešiť v
subdodávke, s prakticky nulovou obchodnou maržou. Z výsledkov SWOT analýzy žiadateľa vyplývajú predpoklady pre
realizáciu projektu. Žiadateľ v súčasnosti nedokáže pokryť celú objednávku vo vlastnej réžii (nadrozmerné izolačné sklá). S
ohľadom na súčasnú ekonomickú krízu a neustály tlak na zníženie ceny od koncových zákazníkov, nie je možné ustať
konkurenčný tlak bez zefektívnenia výroby cez inovatívne technológie.

Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže žiadateľ ponúkať komplexné možnosti rezania nadrozmerného skla širokému
spektru zákazníkov. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, umožní rozšíriť sortiment
výroby, zamedzí k potrebe nakupovať časť produkcie od subdodávateľov, zvýši sa ziskovosť firmy, dosiahne sa optimalizácia
spotreby tabuľového skla na jednotku produkcie, zníži sa množstvo odpadu a s ním súvisiace náklady na odpadové
hospodárstvo vo firme, zvýši sa flexibilita firmy možnosťou rýchlejších dodávok plného sortimentu izolačných skiel pre všetky
skupiny zákazníkov a všetky skupiny stavieb a stavebných konštrukcií do ktorých sa produkty žiadateľa osádzajú.
Existujúcim zákazníkom žiadateľ dokáže ponúknuť nové unikátne výrobky, čím si upevní svoju pozíciu na trhu. Žiadateľ bude
mať po skončení realizácie projektu vo výrobe k dispozícii moderné technológie, čo umožní zlepšiť postavenie firmy na trhu
rozšíriť jej produktové portfólio. Prijatím dvoch nových zamestnancov a následným zvýšením výrobnej kapacity dokáže
žiadateľ pokryť vyšší počet zákaziek, čo sa prejaví rastom objemu produkcie a následne rastom tržieb.

Realizácia projektu je naplánovaná na 6 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej projektovej aktivite, v rámci ktorej sa obstará 1
zariadenie - automatická linka na rezanie skla. V rámci aktivity sa osadí nové zariadenie, zaškolí sa obsluha zariadenia a
spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie aktivity bude vykonávané externe – dodávateľom
technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie
projektu a implementácie jeho projektovej aktivity bol zostavený realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na
to, aby samotný proces realizácie projektu bol úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi
spojené ukazovatele výsledkov a dopadov projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas
celého obdobia realizácie projektu. Aktivita projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich
naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov projektu.

Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje inováciu, ktorá prispeje k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a k rastu jeho
pridanej hodnoty. Bez nákupu technológie nedokáže žiadateľ efektívne využiť existujúce obchodné príležitosti, pri súčasných
cenách výrobkov nedokáže do ceny výrobkov premietnuť plnú cenu stroja a teda nie je cenovo konkurencieschopný. V
prípade nezrealizovania projektu by nedokázal poskytnúť výrobok, ktorý sa pomaly stáva štandardom a hrozil by reálny úbytok
objednávok. Vďaka realizácii projektu sa rozšíria možnosti odbytu, a tým v budúcnosti vznikne možnosť vplyvu na svoje
okolie aj v podobe prijatia ďalších zamestnancov do oblasti výroby. Výsledky a dopady projektu pre cieľové skupiny: zvýši sa
pridaná hodnota firmy ako aj jej tržby, rozšíri sa počet odberateľov ako aj preferencie na Slovensku vyrobených inovovaných
produktov. Implementácia projektu vytvorí priestor pre personálne posilnenie firmy a prispeje k vytvoreniu 2 nových
pracovných miest. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR NSK, ako aj s územným plánom VÚC Nitriansky kraj. Žiadateľ má
skúsenosti s realizovaním veľkých investičných projektov, svedčí o tom vybudovanie vlastnej modernej výroby.

Predkladaný projekt je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti, po období krízy na trhu. V prípade zakúpenia inovatívnej technológie dokáže žiadateľ ponúkať
konkurenčne schopné produkty v požadovanom objeme a cene. Vďaka výrobe na moderných inovatívnych technológiách
bude vedieť flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. O administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky
výsledkov projektu po skončení doby trvania projektu sa bude starať majiteľ, ktorý bude analyzovať výsledky projektu a podľa
potreby navrhovať ďalšie rozširovanie technologického parku, alebo potrebu tvorby ďalších pracovných miest. Finančná
udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej činnosti spoločnosti. V rámci realizácie
projektu sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu počas implementácie negatívne ovplyvniť výsledky aktivity projektu a ohroziť
dosiahnutie stanovených cieľov. Projektový tím dopredu predvídal možné ohrozenia projektu a pripravil pre každé riziko
náhradné riešenie, ktoré bude eliminovať negatívne dopady na indikátory. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt dlhodobo
udržateľný.
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Firma Stanislav Vančo - VAK izolačné a dizajnové sklá sa zaoberá výrobou izolačných skiel a predajom plochého tabuľové
skla – a k jej popredným aktivitám patrí výroba funkčných skiel so zameraním na stavebníctvo, fasádne a štrukturálne
zasklievanie a opláštenie budov. Najaktuálnejšou ambíciou spoločnosti je maximálne zefektívniť výrobu, resp. spracovať
väčší formát skla 3210 x 6000, ktoré v súčasnosti nevie vyrobiť a objednávky na ne musí odmietať, alebo ich riešiť v
subdodávke, s prakticky nulovou obchodnou maržou. Z výsledkov SWOT analýzy žiadateľa vyplývajú predpoklady pre
realizáciu projektu. Žiadateľ v súčasnosti nedokáže pokryť celú objednávku vo vlastnej réžii (nadrozmerné izolačné sklá). S
ohľadom na súčasnú ekonomickú krízu a neustály tlak na zníženie ceny od koncových zákazníkov, nie je možné ustať
konkurenčný tlak bez zefektívnenia výroby cez inovatívne technológie.

Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže žiadateľ ponúkať komplexné možnosti rezania nadrozmerného skla širokému
spektru zákazníkov. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, umožní rozšíriť sortiment
výroby, zamedzí k potrebe nakupovať časť produkcie od subdodávateľov, zvýši sa ziskovosť firmy, dosiahne sa optimalizácia
spotreby tabuľového skla na jednotku produkcie, zníži sa množstvo odpadu a s ním súvisiace náklady na odpadové
hospodárstvo vo firme, zvýši sa flexibilita firmy možnosťou rýchlejších dodávok plného sortimentu izolačných skiel pre všetky
skupiny zákazníkov a všetky skupiny stavieb a stavebných konštrukcií do ktorých sa produkty žiadateľa osádzajú.
Existujúcim zákazníkom žiadateľ dokáže ponúknuť nové unikátne výrobky, čím si upevní svoju pozíciu na trhu. Žiadateľ bude
mať po skončení realizácie projektu vo výrobe k dispozícii moderné technológie, čo umožní zlepšiť postavenie firmy na trhu
rozšíriť jej produktové portfólio. Prijatím dvoch nových zamestnancov a následným zvýšením výrobnej kapacity dokáže
žiadateľ pokryť vyšší počet zákaziek, čo sa prejaví rastom objemu produkcie a následne rastom tržieb.

Realizácia projektu je naplánovaná na 6 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej projektovej aktivite, v rámci ktorej sa obstará 1
zariadenie - automatická linka na rezanie skla. V rámci aktivity sa osadí nové zariadenie, zaškolí sa obsluha zariadenia a
spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie aktivity bude vykonávané externe – dodávateľom
technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie
projektu a implementácie jeho projektovej aktivity bol zostavený realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na
to, aby samotný proces realizácie projektu bol úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi
spojené ukazovatele výsledkov a dopadov projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas
celého obdobia realizácie projektu. Aktivita projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich
naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov projektu.

Predkladaný projekt je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné zvyšovanie jej
Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje inováciu, ktorá prispeje k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a k rastu jeho
konkurencieschopnosti, po období krízy na trhu. V prípade zakúpenia inovatívnej technológie dokáže žiadateľ ponúkať
pridanej hodnoty. Bez nákupu technológie nedokáže žiadateľ efektívne využiť existujúce obchodné príležitosti, pri súčasných
konkurenčne schopné produkty v požadovanom objeme a cene. Vďaka výrobe na moderných inovatívnych technológiách
cenách výrobkov nedokáže do ceny výrobkov premietnuť plnú cenu stroja a teda nie je cenovo konkurencieschopný. V
bude vedieť flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. O administratí
prípade nezrealizovania projektu by nedokázal poskytnúť výrobok, ktorý sa pomaly stáva štandardom a hrozil by reálny úbytok
objednávok. Vďaka realizácii projektu sa rozšíria možnosti odbytu, a tým v budúcnosti vznikne možnosť vplyvu na svoje
okolie aj v podobe prijatia ďalších zamestnancov do oblasti výroby. Výsledky a dopady projektu pre cieľové skupiny: zvýši sa
pridaná hodnota firmy ako aj jej tržby, rozšíri sa počet odberateľov ako aj preferencie na Slovensku vyrobených inovovaných
produktov. Implementácia projektu vytvorí priestor pre personálne posilnenie firmy a prispeje k vytvoreniu 2 nových
pracovných miest. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR NSK, ako aj s územným plánom VÚC Nitriansky kraj. Žiadateľ má
skúsenosti s realizovaním veľkých investičných projektov, svedčí o tom vybudovanie vlastnej modernej výroby.
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Ľubomír Očenáš DREVOVÝROBA
plus

SKIPPI Nitra, s.r.o.

Ing. Ladislav Krumpál INTER-KAMEŇ

Adria Gold Slovakia, spol.s r.o.

BK PARKET, s.r.o.

M- HUNT s.r.o.

ANRICO, s. r. o.

PÍLA - DIAMÍR, s. r. o.

STAVEBNINY plus, s.r.o.

HASTRA s.r.o.

BAGPRESS, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Ľubomír Očenáš
Drevovýroba plus

Zavádzanie inovácií a zefektívňovanie produkcie

I-TECH – inovácie technológií spracovania kameňa

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Adria Gold Slovakia

Modernizácia výrobného procesu výroby drevených podláh a
paluboviek inovatívnou technológiou

Moderná výroba M- HUNT s.r.o.

Modernizácia stolárskej výroby

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PÍLA – DIAMÍR, s.r.o.

NEW Progres – Inovácia výrobného procesu pre spoločnosť
STAVEBNINY plus, s.r.o.

Vybudovanie mini pivovaru Bela Beer Company

Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu papierových sáčkov

199 150,00

128 000,00

122 962,80

195 790,00

24 300,00

88 159,63

199 999,80

83 003,90

188 748,00

199 283,00

199 860,00

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť Ľubomír Očenáš DREVOVÝROBA plus je výrobná firma, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1997 zaoberá výrobou
drevených nábytkových komponentov pre veľkoodberateľov (napr. STYLER s.r.o ). Súčasné kapacity zaostávajú za
zvyšujúcim sa dopytom a výrazne obmedzujú ďalšie napredovanie a rozvoj podniku. Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva
potreba rozšírenia a zvýšenia kapacity výroby. Preto sa žiadateľ snaží o zvýšenie efektivity výrobného procesu a následné
posilnenie kapacitných možností. Spoločnosť sídli v obci Kriváň, okres Detva a pôsobí v prevádzke Podkriváň 2. V tomto
chudobnom regióne je dlhodobo veľmi vysoká nezamestnanosť (17,84% marec 2013). Slabá dostupnosť kvalifikovanej
pracovnej sily ako aj nízka miera prílevu investícií spolu s dopadmi ekonomickej krízy sú tu veľmi citeľné. Podpora MSP a
zamestnanosti preto hrá kľúčovú úlohu pre zlepšenie súčasného zlého stavu. Výrobne orientovaná spoločnosť Ľubomír
Očenáš DREVOVÝROBA plus má dobré ekonomické ukazovatele. Môžeme konštatovať, že realizácia projektu je potrebná k
zvýšeniu ratingu spoločnosti a bude mať kladný ekonomický a sociálny dopad na rozvoj regiónu.

Realizáciou projektu sa získa inovatívna technológia umožňujúca zvýšenie kapacity a rozšírenie sortimentu finálnych
produktov spoločnosti. Následne sa očakáva zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, a s tým súvisiace zvýšenie tržieb.
Orientácia spoločnosti, zameranej na uspokojenie väčších zákaziek výroby komponentov pre nábytkársky priemysel, spolu s
dlhodobými zmluvnými vzťahmi, ako aj potreba uspokojenia rastúceho dopytu od veľkoodberateľov (napr. úzka spolupráca so
STYLER s.r.o ) vytvárajú dobrý predpoklad na dosiahnutie stanovených cieľov projektu a eliminácie rizík možného
nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej moci. Rozšírenie sortimentu finálnych výrobkov a zvýšenie kapacity
výrobného procesu teda umožní spoločnosti udržať si dlhodobo stabilnú pozíciu na trhu, a tým aj dosiahnutie stanovených
cieľov. Po realizácii projektu spoločnosť plánuje ďalšie investície do technológie a strojového vybavenia. Projekt vytvorí 3
nové, udržateľné pracovné miesto pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov (1 muž, 1 muž príslušník MRK a jedna
žena počas realizácie) a prispeje zavedením inovatívnej technológie k rastu tržieb a pridanej hodnoty.

K úspešnému dosiahnutiu stanovených cieľov projektu je nevyhnutná úspešná realizácia aktivít projektu. Harmonogram
nadväzuje na jednania s konkrétnymi veľkoodberateľmi služieb a produktov, ktoré sa budú zabezpečovať prostredníctvom
novej technológie a vychádza z dlhodobého marketingu, ktorý je schopný ponúknuť komplexné riešenia žiadateľa podľa
potrieb zákazníka. Projekt začne po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého vzíde dodávateľ technológií. Projekt
má jednu hlavnú aktivitu, zameranú na obstaranie technológií na obrábanie nábytkárskych dielcov. Technológie budú
zabezpečené dodávateľsky a umiestnené a spustené do prevádzky počas 12 mesiacov od začiatku realizácie projektu.
Počas tohto obdobia budú vytvorené tri pracovné miesta (muž, muž príslušník MRK dlhodobo nezamestnaný, žena) určené
pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov. Pracovné miesta budú dlhodobo udržané. Realizácia projektu bude
prebiehať pod dohľadom projektového tímu, ktorý bude tvorený žiadateľom - pracovníkmi so skúsenosťami s realizáciou
podobných investícií, ako aj konzultačnou spoločnosťou špecializovanou na realizáciu investícií podporených z eurofondov.

Situácia v tomto chudobnom regióne je v porovnaní s ostatným územím SR na slabej úrovni, takže potreba investícií vo
všetkých oblastiach priemyselnej výroby je nevyhnutnosťou pre jej zlepšenie. Nemožnosť spolufinancovať projekt z fondov
EÚ by mala za následok to, že jeho realizácia by sa buď odložila alebo by sa nerealizovala vôbec. Vzhľadom na to, že do
spoločnosti neboli vložené žiadne investície iného kapitálového subjektu, je rýchlosť rozvoja spoločnosti závislá len na
tržbách, ktoré sama vyprodukuje. Z hľadiska konkurencieschopnosti je nevyhnutné urýchliť rozvoj firmy rozšírením využívania
moderných technológií s priamym vplyvom na rast výroby a zamestnanosti, zvýšenie pridanej hodnoty a kvality výrobkov.
Okamžitý účinok pomoci sa prejaví naplnením požiadaviek na vysokú kvalitu a produkciu - technológie sú naplánované
zámerne na podporu uspokojenia dopytu. Projekt navyše priamo napĺňa ciele strategických a plánovacích dokumentov na
úrovni obce, regiónu, kraja aj štátu v oblastiach podpory podnikania a zamestnania. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou
investícií napr. investície do technológií a výrobných priestorov v posledných rokoch v rámci budovania spoločnosti.

Výsledky, ktoré očakávame sú dlhodobo udržateľné. V segmente výroby nábytkových komponentov si spoločnosť v
posledných rokoch buduje dobrú pozíciu a aj napriek dopadom krízy a následnej stagnácie ekonomiky, nemali zatiaľ tieto
vplyvy výrazný vplyv na rast a rozvoj spoločnosti v posledných rokoch. Je to spôsobené najmä orientáciou spoločnosti na
výrobky a služby, po ktorých sa dopyt stále zvyšuje. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu, t.j.
spôsob financovania ďalšej výroby žiadateľa bude zabezpečený z tržieb a požadovné spolufinancovanie bude hradené
úverových zdrojov. Predpokladá sa nielen udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni ale aj nárast s ohľadom na
potrebu neustáleho zvyšovania počtu zamestnancov, z dôvodu rozširovania výroby. K udržateľnosti pracovného miesta
prispeje aj intenzívne využívanie obstaranej technológie. Realizáciou tohto projektu spoločnosť získa i určitý náskok pred
konkurenciou, najmä v oblasti kvality a flexibility s možnosťou produkcie výrobkov, súčastí a komponentov podľa požiadaviek
odberateľov, s vysokou mierou pridanej hodnoty. Projekt vytvára kladnú ČSH a kladnú mieru výnosovosti.
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SKIPPI Nitra s.r.o. je moderná výrobná a obchodná spoločnosť riadená odborným tímom, ponúka kompletný sortiment
nábytku pre konečných zákazníkov. Vstupom do EÚ došlo k výraznému nárastu zahraničnej konkurencie a k vyrovnaniu cien
domácich výrobkov s cenami vyspelej zahraničnej konkurencie z dôvodu rastúcich výrobných nákladov. Najčastejšou
zdrvujúcou konkurenciou sú poľské nábytkárske firmy, dodávajúce nábytok a diely v nízkej kvalite i cene. Rastúce výrobné
náklady komplikujú dodávky našich výrobkov zákazníkom na náročné zahraničné trhy i keď dopyt po našich výrobkoch v
zahraničí neupadá vďaka aktívnemu marketingu a obchodnej činnosti. Vzhľadom na existujúci stav objednávok je nevyhnutne
potrebné zvýšenie produktivity, pretože súčasné technológie nepostačujú na plnenie požiadaviek. V konkurenčnom boji môže
mať drobné zaváhanie negatívny dopad na ďalší odbyt (najmä export), predovšetkým pri zohľadnení nábytkárskych výrobcov
z Poľska s agresívnou obchodnou politikou.

V rámci projektu bude riešené zavedenie a rozbeh nového výrobného programu, spĺňajúceho normatívne požiadavky dané
príslušnými vyhláškami a smernicami, zameraného na výrobu nábytkárskych výrobkov prostredníctvom inovatívnej špičkovej
technológie. Po zrealizovaní investície očakávame zvýšenie tržieb, rast pridanej hodnoty, zisku a celkovej rentability
spoločnosti t.j. zlepšenie celkovej finančno-ekonomickej situácie. Uspokojovanie potrieb odberateľov v požadovanej kvalite a
množstve je základným predpokladom pre udržanie silnej pozície firmy na trhu a vytvorenie dlhodobej spolupráce s
odberateľmi. Prostredníctvom realizácie projektu sa vytvorí 5 nových pracovných miest do piatich rokov po ukončení
realizácie projektu, pričom 2 pracovné miesta budú z celkového počtu vytvorené už v roku realizácie projektu, t.j. v roku 2014.

Pre dosiahnutie hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu bola stanovená jedna hlavná aktivita, ktorej predmetom je
„Nákup inovatívnej technológie“. Obstarávané zariadenie je z hľadiska výroby a finalizácie produktu veľmi dôležité, nakoľko
svojou funkčnosťou a kvalitou významne ovplyvňuje výslednú kvalitu a rýchlosť výroby produktu. Z ekonomického hľadiska
tento stroj zabezpečí vyššiu produktivitu práce a flexibilitu výroby. Zariadenie (Optimalizačná rezačka kartónov), ktoré chce
spoločnosť v rámci realizácie predkladaného projektu obstarať bolo v rámci žiadosti a následných zaslaných cenových
ponukách vyhodnotené ako najlepšie z predložených ponúk, nakoľko najviac spĺňa kritéria hodnotenia. Kritériami hodnotenia
bola cena. Členovia realizačného tímu, ktorý bude zodpovedný za riadenie a implementáciu projektu disponujú bohatými
skúsenosťami z rôznorodých predošlých úspešných projektov, financovaných ako z prostriedkov ŠR a EÚ, tak i vlastných
financií.

Vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť plánuje okrem zvýšenia celkovej produkcie spoločnosti aj rozšíriť výrobu o
nové produktové rady, budú dosiahnuté všetky špecifické ciele, ktoré majú priamu nadväznosť aj na plnenie merateľných
ukazovateľov projektu. Spoločnosť plánuje zabezpečiť obstaranie technológie primárne z vlastných prostriedkov. Krátkodobo
bude SKIPPI Nitra s.r.o. schopná zabezpečiť časť prvotných investičných výdavkov na nákup technológie z vlastných zdrojov,
avšak z dlhodobého hľadiska nie je realizácia projektu bez poskytnutia NFP možná. Pre zrealizovanie takejto investície bez
štátnej pomoci by spoločnosť musela využiť časť cudzích zdrojov financovania (úver), čo by spôsobilo enormný nárast
zadlženosti spoločnosti, čo by sa mohlo zároveň výrazne negatívne prejaviť na likvidite spoločnosti a takáto investícia by
predstavovala príliš vysoký risk, ktorý si spoločnosť v súčasnej dobe nemôže dovoliť podstúpiť.

Ekonomická oblasť - Výsledky realizácie projektu budú priaznivo vplývať na finančno-ekonomické ukazovatele spoločnosti a
to najmä v ukazovateľoch zvýšenia tržieb spoločnosti za vlastné výrobky, pridanej hodnoty a zlepšenia rentability, likvidity,
aktivity a ostatných pomerových ukazovateľov. Sociálna oblasť - Sociálny aspekt realizácie projektu je ďalej viditeľný aj
vytvorením a obsadením pracovných miest občanmi so sťaženým uplatnením sa na trhu práce, kedy spoločnosť v priamej
spojitosti s realizáciou projektu vytvorí pracovné miesta pre občanov vo veku 15 – 29 rokov. Environmentálna oblasť Realizácia projektu sa okrem iného zaoberá i ekologizáciou výroby obstaraním technológie šetrnej k životnému prostrediu.
Všetky, stroje nakupované v našej spoločnosti predstavujú najmodernejšie technológie.
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Ing. Ladislav Krumpál začal rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť v roku 1997, pričom sa už 11 rokov venuje práci s kameňom.
V súčasnosti pôsobí v oblasti výroby stavebných prvkov - realizuje dodávku a montáž interiérov, výrobu kuchynského a
kancelárskeho nábytku so zameraním sa na kamenárske výrobky: pracovné dosky, drezy, obklady kúpeľní, krbov, schodov,
bazénov a pod. Spoločnosť je situovaná do Nitrianskeho kraja, ktorý dosahuje 14,58 % mieru evidovanej nezamestnanosti.
Prioritou firmy je spokojnosť klientov a udržanie vysokej kvality produktov. Produkcia jednotlivých výrobkov je absolútne
individuálna (na mieru podľa rozmerov kuchyne, schodov, vkusu klienta a pod.). Je potrebná 100% spolupráca s klientom.
Technologické vybavenie, ktoré v súčasnosti žiadateľ využíva pri práci s kameňom je zastarané a charakteristické vysokým
stupňom manuálnej práce, technologickým opotrebovaním a mierou nepresnosti. Súčasné trendy vo výrobe stavebných
výrobkov sú založené na kvalite, individuálnom dizajne a spracovaní, čo v súčasnosti využívaná technológia neumožňuje. Ing.
Ladislav Krumpál INTER-KAMEŇ takto stráca pridanú hodnotu a v súčasnosti podnik nedokáže pokryť požiadavky
zákazníkov.

Prostredníctvom projektu sa zabezpečí zakúpenie a spustenie CNC obrábacieho centra a automatickej mostovej kotúčovej
píly s CNC riadením. Projekt zabezpečí žiadateľovi inovovanie existujúceho výrobného programu zameraného na výrobu
individuálnych interiérových a exteriérových stavebných výrobkov z kameňa a výrazné znižovanie nákladov na produkciu,
zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb. Zároveň sa odstráni ťažká manuálna práca so
súčasnou technikou, otvoria sa nové možnosti dizajnu výrobkov a presnosť spracovania. Technologický moderná výroba má
obrovský význam, nakoľko uvedené výrobky z kameňa naberajú na popularite predovšetkým pre stále častejšie využívanie
tohto materiálu ako „prírodného a čistého“ prvku. Dodávkami týchto výrobkov by žiadateľ dosiahol konkurenčnú výhodu.
Nakoľko sa v rámci projektu ráta s vytvorením 2 pracovných miest (obsluha dvoch strojov) prispieva projekt k znižovaniu
nezamestnanosti v regióne. Možné nenaplnenia merateľných ukazovateľov je eliminované skúsenosťami projektového tímu s
realizáciou rozvojových projektov, stabilným postavením spoločnosti na trhu, charakterom zakúpenej technológie a úrovňou
dopytu po práci v regióne.

Projekt bude realizovaný jednou aktivitou: Aktivita 1 Nákup inovatívnych technológií pre prácu s kameňom. Aktivita
predstavuje obstaranie prevádzkových predmetov – dlhodobého hmotného majetku, podľa výsledkov verejného obstarávania.
Intervencia predstavuje high-tech technológiu, ktorá odstráni zastarané výrobné postupy a technológie a tak umožní
žiadateľovi produkovať výrobky s vysokým stupňom jedinečnosti a presného spracovania. Projekt svojou podstatou
zabezpečuje trvalo udržateľný rast firmy, zvyšuje konkurencieschopnosť a prispieva k rastu pridanej hodnoty výroby a tržieb.
Podporné aktivity: Riadenie projektu - bude zabezpečované kombináciou interných a externých zdrojov (na základe zmluvy o
spolupráci). Takáto forma je vzhľadom na veľkosť podniku – mikropodnik účelná a vhodná. Vďaka tomu, že spoločnosť nemá
prebujnenú administratívu môže sa plne koncentrovať na realizáciu core biznisu. Publicita a informovanosť bude
zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa naplnia špecifické ciele projektu, ktoré
boli stanovené v súlade s hlavným cieľom projektu, vychádzajú z neho a sú plne v súlade s cieľom zadefinovaným výzvou a
operačným programom.

Projekt zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, rast pridanej hodnoty a zvýšenie efektivity výroby, čo je v súlade
s cieľom opatrenia. Obstaranie technológie je dôležité pre modernizáciu výroby, rast produkcie a zvyšovanie inovatívnosti
výroby. Projektové náklady sú vzhľadom na inovácie technológie vysoké, čo spôsobí dlhodobú návratnosť investície. NFP
zabezpečí rýchlejšiu návratnosť investície a umožní žiadateľovi rýchlymi opatreniami zvýšiť svoju profitabilitu a zabezpečiť
ďalšie inovácie v rámci podniku. Investícia by sa nemohla bez podpory realizovať v danom rozsahu a v tak krátkom čase.
Projekt napĺňa strategický cieľ PHSR kraja v osi 1. Hospodárstvo, Priorita – priemysel a služby, špecifický cieľ 5. Podpora
malého a stredného podnikania. Projekt napĺňa ÚP Mesta Nitra, a to tvorbou pracovných miest a posilňovaním ekonomickej
stability podnikov. Projekt prináša pozitíva pre kraj s vysokou mieru nezamestnanosti. Vzhľadom na pretrvávajúci negatívny
dopad celosvetovej hospodárskej krízy na daný segment (aj na úrovni kraja), tvorí projekt pozitíva vo forme multiplikačných
efektov - rast zamestnanosti v regióne, tvorba nových podnikateľských aktivít a výrobných programov.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa Ing. Ladislav Krumpál INTER-KAMEŇ. Realizácia
projektu zvýši objem výroby a tým sa zvýšia tržby a počet zamestnancov. Žiadateľ plánuje aj v budúcom období vytvoriť nové
pracovné miesta a súčasne udržať už vytvorené, čo je vzhľadom na región s vysokou mierou nezamestnanosti žiaduce. Nové
technológie umožnia vyrábať výrobky s vlastnosťami a dizajnom podľa požiadaviek zákazníkov. Realizáciou projektu dôjde k
zvýšeniu podielu firmy na trhu a k posilneniu značky v oblasti výroby stavebných výrobkov z kameňa, ktoré zaručujú trvalú
udržateľnosť výroby a teda aj projektu. Riziká nenaplnenia merateľných ukazovateľov sú eliminované skúsenosťami
projektového tímu s realizáciou rozvojových projektov, dôsledným skúmaním zákazníckych potrieb, zvolenou technológiou
zakúpenou v rámci projektu, stabilným postavením na trhu a situovaním v regióne s dopytom po práci v danom segmente.
Finančná analýza dokazuje, že z finančnej stránky sú výsledky projektu jednoznačne dlhodobo udržateľné vzhľadom na
predpokladané výnosy a náklady prevádzky výrobného programu budú zabezpečené dostatočné finančné zdroje na
fungovanie technológií.
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Spoločnosť Adria Gold Slovakia so sídlom vo Fiľakove vznikla v roku 2003. Jej existencia je integrálne spätá s regiónom, v
ktorom pôsobí. Využíva v čo najširšej miere dodávatelsko-odberatelskú štruktúru regiónu a čerpá z ponuky disponibilnej
kvalifikovanej pracovnej sily. Využíva zameranie vzdelávacích inštitúcií v regióne, najmä stredných odborných škôl a učilíšť,
predovšetkým Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Rimavskej Sobote a Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici.
Pôsobí v dvoch oblastiach: • Výroba zmrzliny • Cukrárska výroba Jej unikátna konkurenčná výhoda spočíva vo výrobe
cukrárskej zmrzliny priemyselným spôsobom. Spoločnosť dosahuje dlhodobo stabilný rast a doposiaľ investície do nových
technológií realizovala najmä z vlastných zdrojov, prípadne s využitím bankového úveru. V jednom prípade úspešne inovovala
výrobnú technológiu s využitím financovania prostredníctvom predvstupových fondov EÚ. Na základe výstupov SWOT
analýzy identifikovala možné riziká, ktorých riešením je realizácia predkladaného projektu.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k zlepšeniu kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov produkcie, prostredníctvom
dodávky a montáže nových technológií - mraziacich boxov a linky na výrobu zmrzliny. Zavedenie linky na výrobu zmrzliny
nebude mať pozitívny vplyv iba na zvýšený objem produkcie, ale vzhľadom na inovatívnosť technológie dôjde k dvom
výrazným kvalitatívnym posunom: 1. Na linke bude možné vyrábať zmrzlinu najvyššej kvality, ktorá na rozdiel od súčasnej
produkcie orientovanej na nižšie príjmové skupiny konzumentov bude cielená na luxusný segment trhu 2. Vzhľadom na
vysoké technické parametre technológie bude výroba spĺňať štandardy IFS (International Food Standards), vyžadované
distribútormi veľkých maloobchodných reťazcov v EÚ. Otvoria sa tak nové trhy nielen v SR ale aj v celej EÚ. Druhá
technológia, mraziace a chladiace boxy, je nevyhnutná pre zamrazovanie zmrzliny na požadovanú teplotu pred jej distribúciou
a skladovaním. Spoločnosť bude dosahovať vyššiu konkurencieschopnosť, efektívnosť výroby, produktivitu práce a pridanú
hodnotu. Vytvorí 6 pracovných miest a prispeje k napĺňaniu horizontálnych priorít. Projekt má priaznivý dopad na životné
prostredie.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, realizovaných v termíne 2/2014 - 7/2015: 1. Dodávka a montáž
mraziacich boxov 2. Dodávka a montáž linky na výrobu zmrzliny Za účelom stanovenie ceny vykonal žiadateľ prieskum
trhu. Výber konkrétneho dodávateľa technológie sa uskutoční prostredníctvom VO v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a
príručky pre žiadateľa. Obstarané technológie budú inštalované vo výrobných priestoroch žiadateľa, nachádzajúcich sa na
adrese Šávoľská 324/3, 98601 Fiľakovo. Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou nie sú potrebné. Za účelom hladkej
realizácie projektu bol zostavený projektový tím, ktorého štruktúra, personálne obsadenie a kompetencie jednotlivých členov
sú bližšie popísané v Opise projektu.

Vo oblasti výroby zmrzliny má žiadateľ v rámci SR unikátnu pozíciu. Zmrzlina je bežne vyrábaná dvoma spôsobmi:
cukrárskym, pri ktorom majster cukrár pripraví zmrzlinu na priamu konzumáciu a priemyselným, pri ktorom sú veľké objemy
zmrzliny vyrábané a distribuované prostredníctvom maloobchodných predajní. Žiadateľ našiel trhovú medzeru a skĺbil to
najlepšie z oboch spôsobov výroby dohromady. Výsledkom je priemyselne vyrábaná cukrárska zmrzlina, ktorá má chuťové a
technologické parametre cukrárskej zmrzliny a zároveň je možné ju zamraziť, skladovať a distribuovať ako priemyselnú
zmrzlinu. Realizáciou projektu nedôjde len k zvýšeniu objemu produkcie, ale možnosti zavedenia nového produktového radu
luxusných zmrzlín a k možnosti získania IFS certifikácie, čo umožní prienik do maloobchodných reťazcov celej EÚ. Investície
do nových technológií v minulosti spoločnosť realizovala z vlastných a bankových zdrojov. Vzhľadom na pozitívnu skúsenosť
pri realizácii už ukončeného projektu financovaného z predvstupových fondov EÚ a keďže aj v súvislosti s hospodárskou
krízou nie je momentálne schopná zrealizovať túto investíciu bez pomoci vo forme grantu, predkladá žiadateľ ŽoNFP.

Ako preukazujú priaznivé parametre finančnej analýzy, projekt je trvale udržateľný. Pretože inováciou výrobného procesu na v
súčasnosti najvyššiu technologickú úroveň v SR dôjde k významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, ktorá sa v podobe
sledovateľných ukazovateľov premietne do nárastu pridanej hodnoty, tržieb, dôjde aj k tvorbe pracovných miest, vrátanie miest
pre znevýhodnených a mladých uchádzačov a pri zachovaní požiadavky na rodovú rovnosť. Výstupy a výsledky projektu
budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa do budúcna. Nadobudnuté skúsenosti
projektového tímu s riadením projektu ako aj zlepšené hospodárske výsledky napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich
investícií žiadateľa. S realizáciou projektu ako aj zabezpečením trvalej udržateľnosti sú spojené riziká, ktoré vyplynuli zo
SWOT analýzy, ich bližší popis a možnosti ich riešenia sú uvedené v časti 3 Opisu projektu.
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Najväčšie problémy v kraji
majú okresy Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Považská Bystrica a Prievidza, čo dokazuje i miera
nezamestnanosti, keď sa táto v týchto okresoch pohybuje na úrovni od 11,5% do 14,5% pričom aktuálna miera
nezamestnanosti v Trenčianskom kraji je na úrovni 11,11%. Samotný okres Prievidza má mieru nezamestnanosti 13,86% a
horšie je na tom už len okres Partizánske, ktorý s okresom Prievidza bezprostredne susedí. Útlmom je postihnuté najmä
baníctvo, textilný a obuvnícky priemysel. V procese reštrukturalizácie priemyslu došlo k významným zmenám v štruktúre
vlastníctva podnikov a vo veľkostnej štruktúre podnikov. Je potrebné podporovať spoločnosti, ktoré majú záujem investovať
do inovácií vo výrobných činnostiach tak ako napríklad BK PARKET, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou drevených podláh a
paluboviek. Momentálne má spoločnosť značne zmodernizovaný výrobný proces avšak najdôležitejšia jeho súčasť, ktorá má
najvyšší vplyv na kvalitu výrobkov je zastaralý. Ide o olejovaciu linku.

Spoločnosť po ukončení realizácie aktivít projektu bude disponovať najmodernejším zariadením v danej oblasti, vďaka
ktorému inovuje aj posledný segment výrobného procesu a vďaka vyššej kapacite a výstupnej kvalite výrobkov rozšíri svoje
výrobné kapacity o výrobky vyššej triedy kvality s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Výrobky spoločnosti vďaka
zvýšenej kvalite preniknú aj k náročnejším zákazníkom na Slovensku, ale aj k zákazníkom v rámci Európskej únie. Vďaka
obstaraniu nových zariadení spoločnosť zvýši do roku 2017 oproti dnešku tržby aj pridanú hodnotu o viac ako 20%. Dosiahne
sa to nárastom počtu vyrobených produktov a taktiež vyššou kvalitou za lepšiu cenu. Napĺňanie všetkých merateľných
ukazovateľov je závislé od schopnosti kontrahovať dostatočný počet výhodných objednávok, čo vzhľadom na zabehnutý
systém obchodného zastupovania spoločnosti vidíme pozitívne a to aj vzhľadom na to, že žiadateľ už absolvoval niekoľko
rokovaní s potencionálnymi zákazníkmi, ktorí prejavili veľký záujem o výrobky spoločnosti BK PARKET. Zakúpenie novej
olejovacej linky si automaticky vyžiada, vzhľadom na to že terajší zamestnanci sú už teraz vyťažení, zamestnanie 2 nových
zamestnancov.

Projekt je realizovaný jednou hlavnou aktivitou Obstaranie olejovacej linky, ktorej obsahom je nákup výrobného zariadenia,
ktoré prakticky dotvorí existujúcu linku, ktorá bude určená na výrobu vysokokvalitnej drevenej podlahy a paluboviek. Ide o
jeden logický celok: Olejovacia linka. Začiatok projektu je 11/2013, kedy začne spoločnosť s prípravou verejného
obstarávania (v spolupráci s externou špecializovanou spoločnosťou), ktorého ukončenie je v pláne 4/2014-5/2014.
Vzhľadom na dodacie podmienky na zariadenia obsiahnuté v projekte, ktoré sa pohybujú medzi 1-3 mesiacmi,
predpokladáme fyzické ukončenie realizácie 08/2014. Zakúpené zariadenie zvyšujú kvalitu nielen novovyrábaných výrobkov,
ale aj pracovného a životného prostredia.Organizačné zabezpečenie bude realizované prostredníctvom projektového tímu
pozostávajúceho z projektového manažéra projektu, technického manažéra a finančno- administratívneho manažéra.Okrem
hlavnej aktivity budú prebiehať podp.aktivity: Riadenie projektu–táto aktivita bude zabezpečovaná v plnom rozsahu
projektovým tímom žiadateľa. Tím bude vykonávať činnosti spojené s úspešnou implementáciou predkladaného projektu a
Publicita a informovanosť.

Nutnosť predkl. projektu vyplýva predovšetkým z potreby inovatívnosti a zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá je daná dopytom
po výrobkoch vyššej triedy zo strany zákazníkov. Realizáciou projektu má spoločnosť všetky predpoklady na zvýšenie
konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti, nielen v regióne Trenčianskeho kraja, ale aj v krajinách západnej
Európy. Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: • PHSR ŽSK, • Stratégia rozvoja
konkurencieschopnosti Slovenska do roka 2010, • NS TUR SR, Realizáciou projektu sa dosiahne vyvolaný dopyt po
materiáloch určených na výrobu drevených podláh spoločnosti a stanovenie priaznivej cenovej politiky hotových výrobkov, čo
kladne ovplyvní hospodárenie odberateľov spoločnosti. Tým pádom sa pozitívny efekt prenesie aj na iné firmy v regióne.
Nerealizáciou projektu hrozí vzhľadom strata zákazníkov spoločnosti, nakupovanie zahraničných výrobkov a tým pádom
znižovanie počtu zamestnancov nielen v spoločnosti BK PARKET. To spôsobí nárast nezamestnanosti v regióne i v SR. Pri
čiastočnej realizácii projektu sa nedosiahne požadovaná kvalita výrobkov a tým pádom bude investícia neefektívna.

Realizáciou projektu BK PARKET dobuduje modernú výr. linku, vďaka ktorej sa zvýši množstvo vyprodukovaných výrobkov,
ale najmä ich kvalita. Bude to mať aj priaznivý vplyv na pracovné a živ. prostredie. Momentálna situácia na trhu určuje jasný
smer a tým je ponuka vysoko kvalitných drevených podláh a paluboviek. Jedine dodávkou takýchto výrobkov bude BK
PARKET schopný uspokojit zvýšené nároky zákazníkov na kvalitu a kvantitu. Veľkou výhodou BK PARKET je nákup
výrobných surovín za výhodné ceny u zazmluvneného dodávateľa. Vo finančnej analýze sa preukázali vysoko kladné
hodnoty, keďže na návratnosti investície sa neoddeliteľne podieľajú aj všetky ostatné fázy výroby drevených podláh a
paluboviek a vďaka tomu je návratnosť investície extrémne rýchla.Podľa vydanej metodiky, finančná udržateľnosť projektu
bola hodnotená na základe výpočtu miery výnosovosti, ktorá musí mať kladnú hodnotu aby bol projekt trvalo udržateľný.
Projekt dosahuje mieru výnosovosti 715,53% a hodnotu čistej súčasnej hodnoty vo výške 248 070,00 EUR. Ukazovatele
dopadu narast tržieb a prid.hodnoty sú v roku 2017 nižšie ako v 2007 lebo počas krizy zažila firma velľkú stagnáciu, ale od
roku 2010 sa postupne oživuje
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Spoločnosť M- HUNT s.r.o. vznikla 12.1.2012, pričom jej hlavnou činnosťou je predaj a servis poľovníckych a športových
strelných zbraní. Spoločnosť ponúka na trh široký sortiment krátkych a dlhých strelných zbraní rôznych slovenských a
zahraničných výrobcov. Zároveň predáva náhradné diely na servis týchto zbraní, ako aj špeciálne polotovary na zákazkovú
výrobu zbraní. Požiadavky zákazníkov o rozšírenie sortimentu a jeho kvality sú dopĺňané o vlastnú výrobu munície pre vyššie
uvedený sortiment zbraní. Zároveň túto muníciu chceme dodávať aj mimo územia SR. Toto rozšírenie vyžaduje nielen
špeciálnu technológiu, ale aj zabezpečenie všetkých legislatívnych a právnych noriem. Z toho dôvodu je nevyhnutná
investícia do technologického vybavenia, čím by došlo k zahájeniu vlastnej výroby zbraní a munície. V súvislosti s investíciou
do nových technológií sa počíta s vytvorením 2 nových pracovných miest. Nedostatok investičného kapitálu v podnikateľských
subjektoch, predovšetkým v MSP obmedzuje inovačné aktivity firiem. Transferom technológií sa zabezpečí podpora
inovačných aktivít v podnikoch, s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú schopnosť na národnej a
medzinárodnej úrovni.

Spoločnosť M- HUNT s.r.o. predpokladá, že po obstaraní technológií dôjde k vytvoreniu podmienok na zavedenie nových
výrobných procesov, ktoré vyžadujú stabilné podmienky prostredia. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu postavenia
žiadateľa na trhu a jeho udržaniu sa v neustále sa vytvárajúcej konkurencii. Prínosy projektu môžeme zhrnúť do nasled.
bodov: - zahájenie výroby zbraní a munície použitím efektívnych technológií - ekonomický rast spoločnosti - spoločnosť
získa silné konkurenčné postavenie na trhu - expanzia na nové trhy - zníženie nezamestnanosti v regióne. Vychádzajúc zo
stávajúcich skúsenosti konateľa sa začal ďalší rozvoj spoločnosti. Cieľom rozvoja je výroba zbraní a munície pre predávaný
sortiment zbraní. Na zabezpečenie cieľa, je potrebné vytvoriť novú výrobnú prevádzku vyrábajúcu túto muníciu a tiež zbrane.
Technológia výroby vyžaduje špeciálne výrobne linky, ktoré musí spĺňať vyššie štandardy ako bežná strojárska výroba.
Výroba jednotlivých výrobkov bude podliehať prísnej kvalite výroby. Následný rozvoj výroby bude priamo závislý od ďalšej
obchodných zručností predajcov na Slovensku ako aj mimo neho.

Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na Január 2014, pričom celková dĺžka realizácie projektu predstavuje 2 mesiace.
Majiteľ spoločnosti má za sebou bohaté skúsenosti, čo zaručuje úspešnú implementáciu a naplnenie stanovených cieľov. Za
organizačné zabezpečenie projektu bude zodpovedať projektový tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude založené na
nasledujúcom: - kvalifikovaný a skúsený projektový tím, bude projekt riadiť a zabezpečovať po manažérskej stránke, stálou prítomnosťou projektového a finančného manažéra na mieste realizácie, sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na
možné vzniknuté problémy, - úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie
princípu doplnkovosti a zainteresovanosti jednotlivcov. Technická realizácia vzíde z výsledkov verejného obstarávania, v
rámci ktorého bude vybraný dodávateľ technického riešenia. Pri spracovaní súťažných podmienok budeme vychádzať z
podkladov už realizovaného prieskumu trhu. Proces riadenia projektu zabezpečia interní a externí pracovníci - odborníci na
EÚ fondy.

Žiadateľ má záujem o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Tieto investície chce žiadateľ použiť na
nákup inovatívnych technológií, ktoré umožnia spoločnosti zahájiť výrobu munície a strelných zbraní. Vzhľadom k stále
pretrvávajúcemu záujmu zákazníkov o uvedené produkty je vhodné a účelné založenie výrobnej činnosti tohto charakteru v
danom regióne. NFP pri realizácii projektu je nesmierne dôležitý vzhľadom na to, že pokrýva 70 % rozpočtových nákladov a
bez tejto pomoci nebude možné zrealizovať všetky aktivity, ktoré sú s týmto projektom spojené. Zostávajúcich 30 % nákladov
žiadateľ pokryje úverovými zdrojmi. Využitím zdrojov z fondov EÚ pre realizáciu predkladaného projektu sa rast spoločnosti
výrazne urýchli. Realizácia tohto projektu prinesie nielen ekonomické, ale aj mimoekonomické efekty. Z výsledkov finančnej
analýzy vyplýva jasná potreba poskytnutia NFP pre realizáciu projektu. S poskytnutím tejto pomoci je žiadateľ schopný
zrealizovať projekt za plánovaný čas a v predkladanom rozsahu tak, aby jeho ďalšia prevádzka bola pokrytá z vlastných
výnosov s dostatočným ziskom na ďalšie rozvojové aktivity zariadenia alebo zlepšenie finančného zdravia žiadateľa.

Projekt bude v udržateľný vďaka zrealizovanému obstaraniu inovatívnych technológií. Táto investícia je prostriedkom k
zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti, posilní sa jej pozícia na trhu, čo povedie k rastu tržieb a jej celkovému
ekonomickému rastu. V dôsledku vyššieho zisku bude spoločnosť pravidelne pristupovať k inovovaniu výrobného procesu, čo
bude znamenať rozšírenie ponuky poskytovaných služieb. Na základe spracovanej fin. analýzy možno konštatovať, že
projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať požadované kritériá miery výnosnosti a efektívnosti.
Projekt dokáže svojou prevádzkou zabezpečiť pokrytie počiatočnej investície ako aj nákladov vzniknutých prevádzkou
zariadenia, avšak za podmienky poskytnutia NFP. M- HUNT s.r.o. pracuje pre široký okruh zákazníkov. Praktické vedomosti
a skúsenosti umožňujú vyhovieť takmer každej objednávke, čo otvára aj veľké možnosti umiestnenia produktov na zahraničné
trhy. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostr. dôslednej kontroly a koordinácie projektovým tímom.
Nakoľko realizácia projektu je finančne náročná, spoločnosť ho bez NFP nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných
zdrojov.
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Nábytkársky priemysel je odvetvím, ktoré napriek pokračujúcej recesii na svetových trhoch zvýšili tržby medziročne takmer o
20 %. Podiel odvetvia na pridanej hodnote v r. 2011 predstavoval 2,79 % celoslovenského priemeru, podiel na zamestnanosti
4,36 %. Spoločnosť ANRICO, s.r.o. bola založená v r. 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Podnik je zameraný
na spracovanie dreva - opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych
výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba, výroba jednoduchých
úžitkových výrobkov z dreva. Spoločníkmi sú Ing. Tibor Rigó, Csaba Rigó, Klára Kodaiová. Štatutárny orgán – konatelia:
Csaba Rigó, Klára Kodaiová. Počet zamestnancov k 31.12.2012 bol 4, z toho 3 ženy a 1 muž. V súčasnej dobe
zamestnáva 5 zamestnancov: 4 ženy a 1 muža. Objem tržieb spoločnosti za rok 2012 : 355 481eur Pridaná hodnota za rok
2012: 56 714 eur Majetok: 160 770 eur

Firma projektom rozšíri svoje výrobné prostriedky o inovatívnu technológiu pre stolársku výrobu. Obstaraním novej
technológie podnik nielen zvýši objem služieb, ale aj rozšíri svoj program o nové výrobky – hotové stolárske výrobky,
kompletné vybavenie interiérov. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita možnosti presadiť sa na nových trhoch a
rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch v rôznych segmentoch.
Výsledným produktom bude:- výroba interiérových dverí
- výroba okien
- výroba
nábytku pre rôzne účely
- kompletné vybavenie interiéru Plánovaná ročná tržba podniku po realizácii
projektu je 410 000 €. Plánovaná pridaná hodnota 65 000 € za rok. Plánovaný počet novovytvorených pracovných miest po
skončení realizácie projektu 5 z toho 1 žena, 4 muž. Z celkového počtu zamestnancov dvaja budú vo vekovej kategórii 15 29 rokov.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity:A1 Inovatívna technologická linka
na výrobu nábytku CNC technológiou a dvomi podpornými aktivitami: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Hlavná
aktivita sa realizuje nákupom nasledovných technológií: - BRANDT Olepovačka hrán Ambition 1220 FC - HOLZMA
Nárezová píla Optimat HPP 300/43/43 - Formátovacia píla MARTIN T60 SPECIAL - Centrálne odsávanie ELBH Riadenie
projektu bude realizované s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti riadenia a implementácie projektov. Publicita
projektu bude zabezpečovaná na základe nariadenia EK o publicite. Termín realizácie projektu: 01/2014 - 04/2015. Za
úspešnú realizáciu projektu zodpovedá konateľ Csaba Rigó. Dodávateľom tovaru bude úspešný uchádzač verejného
obstarávania, ktoré bude vyhlásené po podaní žiadosti o NFP.

Dopyt po výrobkoch spoločnosti stále rastie. V súčasnej dobe nábytok vyrába na starých, menej výkonných strojoch. Aby
mohla vyhovieť zvýšenej požiadavke zákazníkov, spoločnosť je nútená zvýšiť výrobnú kapacitu. Nakoľko sa jedná o finančne
náročnú investíciu, jej realizácia bez získania nenávratnej finančnej podpory by nebola možná. Nová technológia umožní
podniku zvýšiť výrobnú kapacitu ako aj rozšíriť sortiment výrobkov. V budúcnost budú môcť vyrábať okrem jednotlivých
kusých nábytkov aj kompletné vybavenie interiérov. Realizáciou projektu sa zabezpečí príjem žiadateľa, čo umožňuje
realizáciu ďalších projektov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po
realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

Súčasná administratívna kapacita spoločnosti je zárukou úspešnej realizácie projektu. Spoločnosť v danej oblasti pôsobí už
niekoľko rokov. Disponuje s kvalifikovaným tímom odborníkov, ktorí zabezpečujú dostatočné odborné pozadie úspešnej
implementácie a ďalšieho rozvoja výroby. Projekt bude udržateľný z hľadiska: - ekonomickej – projekt podľa finančnej
analýzy bude každoročne vytvoriť zisk, z čoho bude môcť neustále rozvíjať výrobné prostriedky, - environmentálnej - bude
obstaraná najmodernejšia technológia, ktorá je zároveň šetrná aj k životnému prostrediu. Precíznosť strojov je zárukou
bezodpadovej výroby, vo výrobnom procese nevznikajú žiadne škodlivé látky, ktoré by zaťažovali životné prostredie.
Technológia má nízku spotrebu energie. - sociálnej - projekt sa realizuje v okrese s mierou zamestnanosti 12,96 %.
Projektom sa vytvoria 5 nových pracovných miest, pri výbere sa dodrží princíp rovnosti príležitostí, spoločnosť prijíma 4
mužov a 1 ženu, z toho vo veku 15 - 29 rokov 2 ľudí.
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PÍLA – DIAMÍR, s.r.o. existuje na trhu už od r.2003. Predmetom činnosti je porez guľatiny a vyššie zhodnotenie drevnej hmoty
vo forme výroby krovov, pílenie dosiek a prírezov na zákazku a realizácia drevostavieb rôznych veľkostí a stupňa dokončenia.
Počas svojho pôsobenia sa prezentuje kvalitnou výrobou a dodržiavaním dodacích lehôt. Vybavenosť technológiami na porez
a ďalšie spracovanie reziva je obdobné ako u konkurencie. Žiadateľ zamestnáva menej ako 10 zamestnancov, patrí teda
medzi malé firmy tohto profesného zamerania, pričom na jeho aktivity sú naviazaní ďalší živnostníci využívajúci produkty píly
a tým podporuje zamestnanosť v regióne. Zo SWOT analýzy vyplýva jednoznačná potreba modernizácie strojového parku
žiadateľa a potreba zvýšenia konkurencieschopnosti.

Nové technológie získané nákupom podľa tohto projektu umožnia žiadateľovi významný rozvoj čo sa týka objemu výroby,
zvýšenia kvality výroby pri znižovaní odpadu a znižovaní materiálovej a energetickej náročnosti výrobného procesu, čo má za
následok zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa vo forme znižovania predajných cien alebo zvyšovania obchodnej marže
pri zachovaní súčasného stavu cien, čím si žiadateľ vytvorí podmienky pre ďalšie rozširovanie výrobného sortimentu alebo
poskytovania služieb a s tým spojený nárast tržieb a zvýšenie pridanej hodnoty. Implementácia projektu umožní vznik
najmenej 1 pracovného miesta vo výrobe pre osobu vo veku 15-29 rokov vedeného ako nezamestnaný na ÚP najmenej 6
mesiacov. Presnosť, nižšia energetická náročnosť ako aj výrazne nižšia zmetkovosť a menší objem odpadov má za následok
zvýšenie efektívnosti výroby a environmentálny charakter. Nárast pridanej hodnoty od roku 2007 vo výške 40 032,-€ je na
plánovanú hodnotu 53 000,-€ v r. 2017.

Predkladaný projekt sa realizuje v jednej aktivite hlavnej A1 – Obstaranie výrobnej technológie a dvoch podporných
aktivitách. Realizáciou aktivít dôjde k obstaraniu zariadení : Dvojkotúčová uhlová píla, skracovací automat a bubnový
rýchlootáčkový drvič. Doba trvania aktivít je 10 mesiacov od 09/2013 do 06/2014. Po ukončení aktivít bude pracovisko
žiadateľa vybavené novými inovatívnymi zariadeniami odskúšaných a pripravených na nasadenie do plnej prevádzky a so
zaškolenou obsluhou. Všetky aktivity sú previazané na ciele a napĺňajú tým hodnoty merateľných ukazovateľov. Spoločnosť
vykonala prieskum konkurencie a identifikovala tým konkurenčné prostredie. Realizáciou tohto projektu dôjde k zvýhodneniu
oproti konkurencii zvýšením konkurencieschopnosti v podobe nižších vstupných nákladov na jednotku produkcie, zvýšenia
sortimentu a kvality a zlepšeniu ekonomických ukazovateľov produkcie.

Spoločnosť žiadateľa má cca 10-ročné skúsenosti v predmetnej oblasti podnikania spracovania dreva a v posledných rokoch
je stále v zisku. Svedčí to o dobrej ekonomickej kondícii firmy a schopnosti manažmentu riadiť firmu a získavať dostatok
solventných zákazníkov. Dôvodom i samotnou nutnosťou realizácie projektu je reakcia na ohrozenia a slabé stránky žiadateľa
vyplývajúce zo SWOT analýzy, najmä možná strata zákazníkov z dôvodu neplnenia kvality, termínu dodávok alebo objemu
dodávok, či sortimentu. Po realizácii tohto projektu bude žiadateľ konkurencieschopnejší na domácom i zahraničných trhoch a
bude môcť reagovať na tlak trhu na znižovanie cien pri súčasnej požiadavke na zvyšovanie kvality. Projekt nadväzuje na
minulé aktivity žiadateľa a vytvára podmienky pre jeho ďalšie pokračovanie v podobe zefektívňovania výroby. Projektom sa
znižujú environmentálne záťaže.

Inováciou strojného parku žiadateľa dôjde k výraznému zvýšeniu konkurencieschopnosti, čo má za následok nárast tržieb a
nárast pridanej hodnoty. Významný je aj príspevok k znižovaniu energetických a materiálových vstupov na jednotku výroby
ako aj environmentálny príspevok znižovaním odpadu a znižovanie neproduktívnych časov. Zvýšenie tržieb a výrobných
schopností (kapacít) umožní žiadateľovi byť flexibilný na trhu, čo má výrazne pozitívny vplyv na udržateľnosť projektu.
Negatívne externé vplyvy zo SWOT analýzy a definície rizík a ich eliminácie žiadateľ rieši posilnením svojho postavenia na
trhu implementáciou tohto projektu, posilnením ekonomickej sily ako aj bonity firmy. Finančné riziká bude žiadateľ riešiť úzkou
spoluprácou s bankovou inštitúciou vedúcou k získaniu výhodného úveru a administratívne negatíva bude žiadateľ riešiť
zapojením externej firmy do implementácie projektu. Miera výnosovosti projektu je vysoko nad 100% a výška čistej súčasnej
hodnoty je kladná, čo je nevyhnutná podmienka udržateľnosti projektu.
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Spoločnosť STAVEBNINY plus, s.r.o. vznikal v roku 2007, hlavnou činnosťou podnikania v danom roku bola len stavebná
výroba a predaj stavebného materiálu. OD roku 2007 sa rozvíjali a uchytávali sa regionálnom trhu, začali sa venovať výstavbe
rodinných domov, nájomných domov i zariadeniam občianskej vybavenosti. Spoločnosť sa začala zaoberať i distribúciou
stavebného materiálu, čím rozšírila svoju pôsobnosť na trhu, od roku 2007 sa spoločnosť neustále vyvíja i ekonomicky rastie.
V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 10 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Ako hlavný dodávatelia celých stavieb
(zabezpečujú komplexné realizácie v rámci zmluvných dohôd s investormi zabezpečujúci aj samotné dodávky surovín i
materiálov) zistili, že časť výroby betónu a betónových prvkov je z hľadiska dodržiavania stanovených rozpočtov realizácií
strategickým východiskom.Spoločnosť po zrealizovanom prieskume trhu sa rozhodla rozšíriť svoje podnikanie o výrobu
betónových zmesí a výrobkov z betónu . Vo výrobe betónu a výrobkov z neho je rozvoj spoločnosti, je ho možné umiestniť na
trhu a diverzifikovať tým podnikanie, posilniť ekonomické výsledky.

Predkladaný projekt rieši jeden zo strategických aspektov pre rozvoj podnikania pre spoločnosť STAVEBNINY plus, s.r.o. zabezpečiť technológiu v zastúpení vibračného lisu i mobilnej betonárky, čím sa zefektívni celý proces podnikania. Ako sme
uviedli v krátkom popise existujúcej situácie spoločnosť doposiaľ pre realizáciu stavieb betónové zmesi nakupovala. Do
nákupnej ceny bola premietnutá pridaná hodnota dodávateľa, výrazným faktorom ceny boli aj samotné náklady na prepravu.
Po zrealizovaní projektu bude pridaná hodnota tvoriť súčasť tržieb podnikania, ako pre výrobcu je veľmi dôležitý časový
faktor, ktorý sa v prípade realizácie stavieb premieta do celkovej ceny realizácie. Z hľadiska ekonomiky ďalšieho podnikania
je pre spoločnosť podstatným prínosom výroba betónu. Pri zachovaní súčasnej miery tržieb po realizácií investícií dochádza
k nárastu objemu celkových tržieb predajom betónových zmesí a výrobkov z betónu iným prevádzkovateľom živnosti.
Predkladaný projekt rieši zabezpečenie strategického rozvoja spoločnosti i konkurencieschopnosti v podp .oblasti. Po
realizácií projektu sa vytvoria 3 pracovné miesta na trvalý pracovný úväzok a je predpoklad nárastu tržieb.

Spôsob realizácie projektu vychádza z aktuálnych potrieb spoločnosti ako aj dlhodobej stratégie spoločnosti. Cieľom je
inovácia výroby v aspekte posilnenia postavenia na trhu a udržania súčasných pracovných miest, s potenciálom ich
rozšírenia. Jednotlivé fázy, ktoré sú spojené s realizáciou projektu: a)Predprípravná fáza (body 1 a 2), b)Realizačná fáza
(body 3 a 4), c) Porealizačná fáza ( bod 5) ,1)Vyhodnotenie potreby vybavenia novej prevádzkarne ,2)Prieskum trhu,
vypracovanie žiadosti o NFP, 3)Realizácia verejného obstarávania, podpis zmluvy , finančné zabezpečenie projektu
4)Inštalácia obstaraných technológií (prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky) a ich uvedenie do prevádzky,
5)Monitoring a hodnotenie stanovených indikátorov a iných ukazovateľov účinnosti, udržateľnosť projektu Realizácia
jednotlivých bodov je medzi sebou časovo, finančne a technicky previazaná. Zodpovednosť za vykonanie jednotlivých
bodov bude mať žiadateľ . Výber dodávateľa technológie bude realizovaný v procese verejného obstarávania, predpokladaná
cena technológií bola stanovená prieskumom trhu. Obstrávanými technológiami sú mobilná betonárka a vibračný lis.

Miestom podnikania spoločnosti STAVEBNINY plus s.r.o. je obec Čierny Brod v spádovom dosahu miest Galanta, Šaľa,
Sládkovičovo, Senec a hlavného mesta Bratislava. Vzhľadom na povahu podnikateľskej činnosti a realizovaný objem výroby
je odbyt realizovaný práve v tomto geografickom priestore. Tu si dokázala spoločnosť vybudovať silné zázemie , dodávateľa
vstupného materiálu bude mať vzhľadom na potrebu kontinuálnosti zásobovania (logistika) tiež priamo z regiónu. Blízkosť
Bratislavy a lokalizácia v Trnavskom samosprávnom kraji ako aj blízkosť samotnej Trnavy s najsilnejším rozvojovým
potenciálom v SR je garantom výrazne pociťovaného nárastu kúpyschopnosti obyvateľstva čo zaručuje trvalú udržateľnosť
investície. Výstupom projektu bude nakúpená technológia zaradená do výroby s cieľom racionalizácie vnútropodnikových
nákladov, ktoré sa prejavia vo zvýšení tržieb, eliminácií rizík vyplývajúcich z nedodržania zmluvných záväzkov. Realizáciou
projektu spoločnosť získa možnosť miernejšej cenotvorby čím sa dosiahne vyššia konkurencieschopnosť na trhu.Spoločnosť
má už teraz nakontrahované zákazky na celý objem výroby.

Po ukončení realizácie projektu, t.j. sprevádzkovaní obstaraných strojov a ukončení spolufinancovania zo štrukturálnych
fondov a štátneho rozpočtu bude prevádzka výsledkov projektu financovaná z rozpočtu firmy STAVEBNINY plus s.r.o.
Pôvodný segment výroby – stavebná výroba a predaj stavebného materiálu ostane zachovaný. Už v dnešnej dobe má
spoločnosť zakontrahované zákazky na celý rok 2013. Prebieha investícia s celkovou nákladovosťou 700 tis. Eur čo
znamená, že objem tržieb a z nich plynúcich ziskov zabezpečia udržateľnosť podnikania.V aspekte nového produktového
radu je možné konštatovať, že výrazne posilnia ekonomiku spoločnosti. Následne sa predpokladá, že skvalitnením výrobkov,
zvýšením množstva produkcie a skrátením času na realizáciu zákaziek dôjde k rastu objemu výroby, vďaka zvýšeniu dopytu
zo strany existujúcich a nových klientov.Z administratívneho hľadiska má spoločnosť vytvorené personálne kapacity pre
zabezpečenie administratívnej udržateľnosti. Konateľ spoločnosti Norbert Halász, spoločníci Ing. Pavel Nagy a Mgr. Helena
Halászová majú bohaté skúsenosti s riadením spoločnosti a preto je riadenie výsledkov projektu zabezpečené v dostatočnej
miere.
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Celkovú ekonomickú situáciu okresu Žilina, kde bude projekt realizovaný charakterizujeme ako relatívne nepriaznivú.
Nevhodná infraštruktúrna sieť smerom na východ, úplný útlm potravin. výroby, upadajúca prvovýroba, limitované možnosti
pracovných miest, nezamestnanosť dosahuje hranicu 10 % a veľmi nízky vnútorný potenciál na tvorbu nových pracovných
miest. Existujúce podniky sú orientované na automobilový priemysel a strojárenskú výrobu, pričom kontinuálne upadá
prvovýroba a potravinárstvo. Väčšina z fungujúcich spoločností existuje na základe väzieb na silné zahraničné automobilky a
ich subdodávateľov. Spoločnosť HASTRA, s.r.o. patrí počtom zamestnancov medzi menšie, obratom medzi stredné podniky,
pôsobiace v Žilinskom okrese. Vo vzťahu k predmetu podnikania zamestnáva prevažne mužov. Ženy zastávajú pozície
predovšetkým v administratíve a obchode. Produkcia podniku je orientovaná na stavebnú výrobu a zabezpečovanie služieb
CR. Značná časť výkonu staveb.prác je kontrahovaná. Ročný obrat spoločnosti a pohybuje na úrovni 14 mil. EUR. V
súčasnosti manažment realizuje výstavbu vlastného komplexu CR v Belej zameraného na náročnú klientelu, pre ktorú bude
pivovar vhodným doplnením.

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície spoločnosti HASTRA, s.r.o. na
lokálnom trhu, čím okrem iného prispejeme k rozvoju potravinárskej výroby v SR. Realizáciou projektu zavedieme nový
výrobný program – výrobu piva. V lokalite Terchovskej doliny s vysokou celoročnou návštevnosťou, tak vytvoríme novú
atrakciu a ponúkneme domáci produkt, zhodnocujúci lokálne resp. slovenské suroviny. HASTRA, s.r.o prostredníctvom
realizácie projektu zvýši svoje ročné tržby minimálne o 280 tis.EUR. Pre prevádzku EOIC Belá vytvorí exkluzívneho
dodávateľa kvalitného piva a pivných výrobkov použiteľných aj v rámci programov wellness. V realizačnej fáze projektu
vytvoríme 3 nové prac. miesta v rámci, ktoré nebudú viazané len na obsluhu novozavedenej technológie, ale aj na oblasť
predaja a marketingu. Pri obsadzovaní nových pracovných miest využijeme služby UPSVaR Žilina. Riziká spojené s
realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z predošlých investícií ako i
služby ext.poradcov. Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii slabých stránok sa
venuje kapitola č.3.

Zvolené technické riešenie – obstaranie technológie minipivovaru vychádza z podrobného posúdenia možných variantov
realizácie viď. Opis kapitola 4. Vybudovanie lokálneho pivovaru v Belej v dosahu rozostaveného komplexu CR - EOIC Belá
vyplynulo zo strategického zámeru intenzívnejšieho prieniku do oblastí CR a potravinárskej výroby. Celá technológia bude
umiestnená v existujúcom skladovom objekte, čím žiadnym spôsobom nenarušíme naše doterajšie podnikateľské činnosti.
Kompletná dodávka vrátane oživenia je realizovateľná v časovom horizonte 6-7 mesiacov. Z tohto dôvodu sme stanovili
predpokladaný začiatok na marec 2014 a koniec na december 2014, čím sme si vytvorili aj miernu časovú rezervu.
Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré zabezpečí osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania
začiatkom roka 2014. Jednotlivé požiadavky na priestorové rozloženie a optimalizáciu rozmiestnenia novej výrobnej
technológie boli konzultované s potenciálnymi dodávateľmi ako i budúcim sládkom p. Františkom Hujíkom. Riadenie projektu
bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i základný popis činností jednotlivých osôb je uvedený v Opise kapitola 4.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie a pod. - región: priame
vytvorenie 3 pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov a pod. - konečných zákazníkov: možnosť nákupu
kvalitného, lokálne produkovaného piva. Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročnejšieho zámeru, ktorý by bez
podpory nebolo možné realizovať jednorázovo, ale etapovito, čím by došlo k oddialeniu spustenia výroby piva až po
dobudovaní EOIC Belá. Nová technológia bude vhodne dopĺňať naše ďalšie rozpracované investície, čím dosiahneme ich
synergický efekt. Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi obce, kraja a SR viď
Opis kapitola 2, ako i so základným zámerom rozširovania podnikateľských aktivít našej spoločnosti. Predošlé skúsenosti s
úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať investične náročné projekty
a vytvárajú predpoklad pre úspešnú implementáciu predkladaného zámeru.

ADMINISTRATÍVNA Každý člen z projektového tímu disponuje dostatkom skúseností a je oboznámený s úlohami, ktoré sa
od neho očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5. Vytvorenie a udržanie
pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby. Ich počet zohľadňuje opatrný variant. TECHNICKÁ
Garancia je daná komplexnou dodávkou technológie vrátane oživenia. Dodávatelia budú poskytovať záručný a pozáručný
servis, navyše technológia bude poistená a obslužný personál riadne zaškolený. EKONOMICKÁ Zavedením výroby piva
rozvíjame produkciu s vyššou pridanou hodnotou a vytvárame predpoklady pre budúci rast tržieb, čím dokážeme generovať
dostatok zdrojov na rast zisku celej spoločnosti viď. výsledky finančnej analýzy –príloha č. 5 ŽoNFP. Eliminácia ohrození
zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít konkurencie, dlhodobých kontraktoch a využívaní technologických
noviniek. Podrobný popis eliminácií ohrození rozoberá Opis – kapitola 6, elimináciu slabých stránok zasa kapitola 3.
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Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera v nitrianskom kraji ako aj v celoslovenskom meradle je významným odvetvím
priemyslu. Sortiment výrobkov tvorili hlavne baliace materiály – papierové a kartónové krabice a prepravky z vlnitého papiera,
skladacie krabice a prepravky a vrecká z papiera a lepenky. Dopady hospodárskej krízy sa prejavili aj v
celulózovopapierenskom priemysle na Slovensku najviac v treťom štvrťroku 2009. Vo štvrtom štvrťroku však už firmy
zaznamenali mierne oživenie. V roku 2010 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 15,3
percenta. Spoločnosť BAGPRESS, s.r.o. vznikla 11.11.2008. Jej hlavným profilom je výroba papierových vriec najmä pre
mlyny, cukrovary s farebnou potlačou, a ďalších výrobkov z papiera. Sú to hlavne 1 kg-ové papierové sáčky zo strojne
hladeného papiera; ďalej papierové sáčky na ryžu a na cukor. V súčasnej dobe má 6 zamestnancov, ročná tržba spoločnosti
k 31.12.2012 bola 105 881 EUR, pridaná hodnota 49 524, majetok firmy 150 690 EUR. Spoločnosť hospodári v prenajatých
objektoch v obci Bátorové Kosihy. Majiteľmi a zároveň konateľmi sú Ing. Gábor Cséplő a Ing. Zoltán Cséplő.

Obstaraním modernej technológie do výroby sáčkov, dosiahne vyššia kvalita a precíznosť výrobkov, nevzniknú nepodarky.
Vyhovuje sa aj požiadavkám najnáročnejších zákazníkov, vytvorí sa reálna možnosť rozšírenia okruhu zákazníkov.Obaly sú
kvôli precíznosti vhodné pre najmodernejšie baličky s vysokou rýchlosťou balenia. Realizáciou tohto projektu sa dosiahne
zvýšená výrobná kapacita firmy pri súčasných nízkych výrobných a prevádzkových nákladov. Po realizácii projektu sa
celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Realizácia projektu dáva firme možnosť úspešnejši
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Obstaranie inovatívnej technológie v oblasti stolárskej výroby s
dôrazom na rast konkurencieschopnosti a podporu zamestnanosti
mladých ľudí v podniku OKNOTYP, s.r.o.

V spoločnosti Marušák, spol. s r.o. chceme vyrábať chutné a
kvalitné cestoviny najmodernejšou vyspelou technológiou, s
dôrazom na ochranu životného prostredia a rozširovanie radov
zamestnancov

Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania kovov a
plastov

Zvýšenie konkurencieschopnosti a modernizácia výrobného procesu
spoločnosti Ing. Vladimír Lago.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SNICO, s.r.o.

Zvýšenie inovačných aktivít v PSS SVIDNÍK, a. s.

Inovácia technologických strojov a zariadení pre rozšírenie
technologických možnosti výroby, kvality a konkurencieschopnosti

Inovácia výroby hliníkových profilov

Modernizácia a inovácia výroby v spoločnosti ELBH - Slovakia, spol.
s r.o.

Zvýšenie stupňa inovatívnosti výroby nákupom inovatívnych
technológií pre dosiahnutie vyššej kvality výrobkov a efektivity
zariadení
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História žiadateľa v oblasti stolárskej výroby má takmer 20 rokov. Ako spoločnosť OKNOTYP, s.r.o. pôsobí na trhu od r. 2008
a v súčasnosti svojim zákazníkom ponúka širokú škálu produktov, ako sú eurookná a dvere, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie
európske normy. Výrobný program firmy zahŕňa kompletný sortiment stavebno – stolárskych výrobkov, doplnkov a kompletný
montážny, záručný, pozáručný servis a ucelený balík služieb. Výrobná prevádzka sa nachádza v meste Tvrdošín v regióne s
vysokou mierou nezamestnanosti. Vzhľadom na zastaranú úroveň technologického vybavenia nemá podnik schopnosť
uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky svojich zákazníkov a potenciál na rast produkcie, čím stráca svoju konkurenčnú
výhodu. Výroba prebieha prostredníctvom strojov s vysokým stupňom fyzického opotrebenia a strojné vybavenie prevádzky
tvorí formátovacia píla, olepovačka hrán a ručné náradie. Konkurencieschopnosť podniku ohrozuje nízka pridaná hodnota
produkcie, vysoká energetická náročnosť a nedostatočná efektívnosť výrobného procesu, preto sa spoločnosť rozhodla pre
investíciu do inovatívnej technológie z dôvodu zlepšenia svojho ekonomického postavenia. Silnou stránkou žiadateľa sú
dlhoročné skúsenosti v podnikaní, vysoká kvalita, vysoký dopyt a certifikovaná produkcia.

Predmetom projektu bude nákup inovatívneho CNC obrábacieho centra na výrobu eurookien a dverí v prevádzke spoločnosti
OKNOTYP, s.r.o., ktorá sa nachádza v meste Tvrdošín. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie inovačnej úrovne
výrobného procesu s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť a zamestnanosť v podniku. Z ekonomického hľadiska
sa realizáciou projektu dosiahne zlepšenie ekonomického postavenia podniku žiadateľa prostredníctvom rastu pridanej
hodnoty, tržieb a zvýšenia efektívnosti výrobného procesu. Merateľné ukazovatele projektu budú naplnené zavedením
inovatívneho výrobného postupu obrábania dreva, ktorý po realizácii zabezpečí ročný nárast tržieb o 78 500 € a pridanej
hodnoty o 48 400 € z dôvodu zvýšenia produkcie, produktivity práce a materiálovo-energetického zefektívnenia výrobného
procesu. Ďalšími príležitosťami projektu sú prienik na nové trhy, rozšírenie portfólia a zvýšenie kvality produktov. Zo
sociálneho hľadiska prinesie projekt vytvorenie a udržanie 1 prac. miesta pre mladého uchádzača, ktoré bude vytvorené z
dôvodu rozšírenia výrobnej kapacity podniku a personálneho zabezpečenia činností spojených s prevádzkou projektu.
Nenaplnenie ukazovateľov projektu žiadateľ neočakáva, naopak predpokladá jeho rozšírenie.

V rámci realizácie projektu bude naplnený projektový cieľ prostredníctvom hlavnej aktivity - Nákup Obrábacieho centra s
príslušenstvom na výrobu eurookien a dverí, ktorá zahŕňa nákup inovatívneho CNC zariadenia, vrátane príslušenstva a
montáže. Zariadenie tvorí jeden logický celok, ktorým sa zdokonalí výrobný postup obrábania drevených materiálov.
Obrábacie centrum zabezpečí produktívne, výkonné a spoľahlivé obrábanie s vysokou presnosťou. Z časového, finančného a
vecného hľadiska bude hlavná aktivita realizovaná v rámci jednej etapy a bude prebiehať počas doby 12 mesiacov, ktorá je
potrebná na zabezpečenie činnosti postupnej inštalácie technológie, jej plynulého uvedenia do prevádzky a zaškolenie
zamestnancov na obsluhu strojov. Jej realizácia bude zabezpečená vybraným dodávateľom v procese VO realizovaného po
podpise zmluvy o poskytnutí NFP. Na realizáciu projektu plánuje spoločnosť využiť odborné kapacity vlastných ľudských
zdrojov. Na administráciu projektu, prípravu monitorovacích správ a žiadostí o platbu využije spoločnosť okrem vlastných
zdrojov aj prípadné konzultácie s externou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projektového manažmentu.

Vhodnosť a účelnosť projektu spočíva v ekonomickej, sociálnej i environmentálnej oblasti: - rozšírenie portfólia spoločnosti,
zvýšenie konkurencieschopnosti a pozitívny prínos v zlepšení ekonomického postavenia podniku - zníženie energetickej
náročnosti výrobného procesu - udržanie existujúcich a novovytvorených pracovných miest pre mladých Z ekonomického hľ.
sa predpokladá pozitívny prínos v oblasti zlepšenia postavenia podniku žiadateľa nachádzajúceho sa v regióne ŽSK, v ktorom
makroekonomické ukazovatele objemu podnikových tržieb za vlastné výrobky a výšky pridanej hodnoty výrobkov nedosahujú
úroveň v porovnaní s celoslovenským priemerom. Environmentálny prínos znamená zvýšenie energetickej efektívnosti výroby.
Sociálny prínos bude predstavovať zvýšenie zamestnanosti v regióne, kde podiel evidovaných nezamestnaných mladých ľudí
do 29 r. tvorí až 34,3%. Realizácia aktivít projektu bude znamenať naplnenie strategických regionálnych dokumentov v
oblasti zavádzania inovatívnych technológií (PHSR Žilinského kraja 2007-2013). Skúsenosti s realizáciou podobných
investičných zámerov svedčia o kompetentnosti žiadateľa plánovaný projekt úspešne realizovať .

Žiadateľ zabezpečí počas udržateľnosti projektu zachovanie všetkých výsledkov a výstupov projektu. Finančná udržateľnosť
bude zabezpečená dostatočnými prevádzkovými príjmami počas životnosti investície. Kladné peňažné toky z prevádzky
projektu prevyšujú záporné počas celej doby udržateľnosti projektu. Príjmy projektu budú zabezpečené na základe
existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Počas doby realizácie a udržateľnosti projektu žiadateľ vytvorí 1 nové
pracovné miesto pre mladého uchádzača a zabezpečí počas tejto doby udržanie existujúcich a novovytvoreného miesta.
Determinujúcimi faktormi ohrozenia finančnej udržateľnosti projektu sú predajné ceny výrobkov, ktoré závisia od vývoja na
trhu (ceny dreva). Ďalšie riziká ohrozujúce plánovanú výšku odbytu žiadateľ neočakáva vzhľadom na predbežné
zabezpečenie svojej produkcie odberateľmi a vysoký dopyt po kvalitných stolárskych výrobkoch, ktorý sa realizuje v objeme
plánovaných tržieb vo výške 78 500 € t/rok. ČSH investície na konci 6. r. životnosti predstavuje 10 620 € a miera výnosovosti
investície je finančnou analýzou stanovená na 106,53 %.
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Potravinársky priemysel je veľmi odlišným a špecifickým odvetvím, nakoľko veľmi pružne reaguje na zmeny trhových cien
obilia. Naša spoločnosť je závislá od obilia, vzhľadom na to, že podstatnou časťou surovín pri výrobe našich produktov cestovín je práve múka. Podnikáme v oblasti výroby cestovín od roku 1993, v priestoroch, ktorých vlastníkom je štatutárny
zástupca spoločnosti spolu s manželkou. Pracovný tím je v súčasnosti veľmi stabilný s dlhoročnými skúsenosťami. Naša
produkcia rokmi rastie, od začiatku výroby cestovín sme zaznamenali veľký dopyt po našich výrobkoch, čo v roku 2004 viedlo
spoločnosť k nákupu novej technológie na rozšírenie a zvýšenie produkcie a uspokojenie prejaveného dopytu. S rozvojom
výroby a rozširovaním produktov bol spojený aj vývoj obalu a dizajnu výrobkov, ktorý bol postupne zlepšovaný do dnešnej
podoby, kedy naša značka a dizajn vytvára originálne prevedenie našich výrobkov. Pre potreby zabezpečenia čo najvyššej
kvality a bezpečnosti potravín máme zavedený celosvetový štandard HACCP. Technologické zariadenie cestovinárne je v
súčasnosti už zastaralé s veľkou potrebou fyzickej práce a nepostačujúce pre požadovanú efektivitu a produktivitu prevádzky.

Po ukončení realizácie projektu budeme stabilná ekonomicky zdravá spoločnosť, s inovatívnym a moderným technologickým
zariadením na výrobu cestovín s vyššou pridanou hodnotou, budeme mať stabilnú organizačnú štruktúru so zamestnancami,
ktorí nebudú používať namáhavú fyzickú silu a prevádzku, ktorá bude šetrná ku životnému prostrediu. Realizáciou projektu
dosiahneme nasledovné: -modernú inovatívnu prevádzku na výrobu kvalitných cestovín -zvýšenie konkurencieschopnosti a
ekonomickej stability -nárast tržieb 2017= 645 278 EUR -nárast pridanej hodnoty 2017= 150 203 EUR -zavedenie
ekologicky šetrnej modernej technológie výroby cestovín -vytvorenie stabilnej štruktúry zamestnancov, 2 nové pracovné
miesta počas realizácie projektu a 1 nové pracovné miesto počas obdobia udržateľnosti projektu -zabezpečenie
udržateľných pracovných miest pre mladých nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie V prípade
vyskytnutia možných rizík si projektový tím stanovil ku každému identifikovanému riziku stratégiu riešenia, o čom hovoríme v
opise projekte v časti 6. Udržateľnosť projektu. Projekt kladne ovplyvní aj iné subjekty na národnej a regionálnej úrovni.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výrobne cestovín je na dostatočnej úrovni,a tvorí pevný základ pre ďalší
rozvoj spoločnosti. Projekt pozostáva z troch fáz, predprípravnej, realizačnej a porealizačnej. Prípravnú fázu tvorí zvažovanie
variantných riešení, spracovanie samotného projektu a proces verejného obstarávania. Realizačná fáza je tvorená hlavnou a
podpornými aktivitami, ktoré trvajú od 01/2014-12/2014, pričom predmetom hlavnej aktivity bude obstaranie komplexnej
výrobnej linky na produkciu kompletného produktu - cestovín (výroba cestovín, sušenie, chladenie, váženie, balenie).
Podporné aktivity budú prebiehať súbežne s hlavnou aktivitou projektu. Porealizačná fáza bude prestavovať monitorovanie
udržateľnosti a ukazovateľov. Všetky fázy projektu budú riadené kvalitne zostaveným projektovým tímom, ktorý bude zložený
z interných a externých pracovníkov.Projektový tím je zostavený tak, aby boli plne využité odborné skúsenosti jednotlivých
členov. Pri výbere dodávateľa bude súťaž prebiehať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, čím zabezpečíme
hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť výdavkov. Proces VO bude vykonaný pred realizačnou fázou projektu.

Uskutočnenie a implementácia projektu má veľmi veľký význam pre zabezpečenie stabilnej pozície spoločnosti, rozvoj
investičných skúseností a pre zavedenie inovácií do priemyselnej výroby. Zavedením inovácií prispejeme k produktivite a
efektivite ekonomiky spoločnosti a zabezpečíme uspokojenie dopytu po kvalitných produktoch. Projekt je vhodné realizovať z
viacerých dopadov na: ŽIADATEĽA-zvýšenie konkurencieschopnosti, ekologická a technologicky šetrná prevádzka, zvýšenie
kvality cestovín, inovácia produktu -zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, rozšírenie pracovných kapacít,
DODÁVATEĽA-ODBERATEĽA-nárast dopytu po vstupoch, nové možnosti oslovenia nových dodávateľov i odberateľov uspokojenie potrieb spotrebiteľov v oblasti kvality -podnecovanie konkurencie ku inovácii a modernizácii podnikov, REGIÓNzníženie miery nezamestnanosti, tvorba ďalších pracovných miest(zvýšený dopyt na dodávateľov) -ekonomický rozvoj zo
zvyšovania produkcie, nárast miestnych daní, ŠTÁT-zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia,
prispievanie k sociálnej inklúzii a vyrovnanému regionálnemu rozvoj. Bez finančnej pomoci z EÚ by bol projekt
nerealizovateľný.

Realizovanie projektu značným spôsobom zaistí rast pridanej hodnoty, tržieb a samotnej konkurencieschopnosti žiadateľa.
Obstaraním novej kompletnej technologickej linky zloženej z viacerých, na seba nadväzujúcich častí, rozšírime a inovujeme
technickú základňu, čo sa prejaví na podstatnom rozšírení kvality a kvantity produkcie. Získaním nových technologických
zariadení najmodernejšieho trendu(ekologizácie výroby) i s finančnou spoluprácou zo zdrojov EÚ sa nám vytvorí väčší
predpoklad pre variabilitu a v rámci cenotvorby, optimalizácie riadenia a hodnotenia ďalších investícii do budúcna. V
súčasnosti sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými
faktormi (viď príloha č. 1 ŽoNFP - kapitola č.6 - udržateľnosť), kde detailne popisujeme ako plánujeme zabezpečiť
udržateľnosť a riadenie rizík v rôznych oblastiach: projektová udržateľnosť - administratívna a personálna udržateľnosť finančná a ekonomická udržateľnosť, udržanie výsledkov -udržateľnosť z pohľadu obchodu a zákazníkov - environmentálna,
legislatívna, technická udržateľnosť. Riešenia na odstránenie a elimináciu slabých stránok uvádzame v Opise proj. v časti 3.
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GPU, s.r.o. Levoča je už viac ako 15 rokov jednou z najvýznamnejších spoločností v oblasti galvanických povrchových úprav
v SR a vďaka kvalite produkcie rozvíja kontakty už i v okolitých krajinách. Realizujeme prevažne štandardné galvanické
povlaky pre dielce v strojárenskom, automobilovom či elektrotechnickom priemysle, ale nemalú časť našej produkcie tvoria
technicky náročnejšie a špecifické požiadavky, obzvlášť zo strany na Slovensku rastúceho trhu subdodávateľov pre
automobilový priemysel, ktorý tvorí významnú časť nášho odbytu. Naše technológie umožňujú povrchovo upravovať oceľové,
mosadzné, zinkozliatinové, hliníkové a v súčasnosti už aj plastové dielce. Úpravy vykonávame zinkovaním, niklovaním,
chrómovaním, medením a cínovaním, pričom poskytujeme komplex služieb včítane predúpravy súčiastok brúsením a
leštením. Našou prednosťou je záujem vyhovieť špecifickým požiadavkám zákazníkov a to v súlade s príslušnými technickými
normami, ktoré aplikujeme pod certifikáciou ISO 9001:2008. V poslednej dobe enormne vzrástol dopyt po nadštandardnej
garancii parametrov nami realizovaných povlakov, ktorú však v súčasnosti nie sme schopní poskytnúť, nakoľko nám chýba
nevyhnutná technológia.

Spoločnosť GPU, s.r.o. Levoča má vytýčených v rámci svojej existencie viacero cieľov, medzi inými aj udržanie vysokej
konkurencieschopnosti a vysokej kvality produkcie. Naše produkty sa stávajú súčasťou mnohých známych značiek a preto je
zo strany odberateľov kladený vysoký dôraz na garanciu ich technických parametrov. Naša produkcia je už teraz
nadštandardná, avšak implementácia inovatívnej technológie kontroly výroby, ktorá by umožnila jej výrazné zefektívnenie a
zvýšenie pridanej hodnoty, by znamenala pre nás značný krok vpred. Obstaraná technológia by umožnila znížiť chybovosť
súčasnej produkcie a tiež realizovať aj zákazky s požiadavkou na vyšší štandard, čo by znamenalo rast tržieb, pridanej
hodnoty a i dobrého mena. Zároveň by sme boli schopní našimi produktmi konkurovať aj na zahraničných trhoch, kde už teraz
registrujeme záujem o naše produkty. Riziko nevyužitia výsledkov projektu tak považujeme za veľmi nízke. Projekt zároveň
podporí zamestnanosť v regióne s výrazne nadpriemernou mierou nezamestnanosti a podporí aj environmentálnu
zodpovednosť, nakoľko zvýši efektivitu využívanie materiálov a zníži množstvo nepodarkov, reklamácií a odpadu z výroby
(kovy a plasty).

Projekt bude realizovaný 1 hlavnou aktivitou - s predpokladaným termínom 02/2014 – 09/2014. Táto bude spočívať v dodaní 2
moderných zariadení (na meranie hrúbok coulometrickou metódou a röntgenovou fluorescenciou), určených na kontrolu a
kalibráciu výrobného procesu za účelom jeho zefektívnenia a za účelom garancie parametrov produkcie. Časový plán
zohľadňuje predpokladanú dobu dodania technológie, jej uvedenie do prevádzky a finančné vysporiadanie. Súbežne s
hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti.
Pred začiatkom realizácie hlavnej aktivity bude vykonané verejné obstarávanie na dodávku predmetu projektu, a to v súlade s
platnou legislatívou (zákon č. 25/2006 Z. z.). V rámci projektu bude zabezpečené aj obsadenie 1 nového pracovného miesta.
Realizáciu projektu budú organizačne zastrešovať exitujúci zamestnanci spoločnosti a jej vedenie (komunikácia s
dodávateľmi, s riadiacim orgánom, účtovníctvo projektu a pod.), pričom v špecifických otázkach budú využití aj externí
odborníci (realizácia verejného obstarávania, osobitné činnosti súvisiace s implementáciou projektu).

Vzhľadom na to, že naši odberatelia si čoraz viac vyžadujú zvyšovanie a hlavne garanciu kvality, považujme obstaranie
technológie v rámci projektu z dlhodobého hľadiska za nevyhnutné. Finančná situácia a najmä výkyvy v odvetviach priemyslu,
ktorých sa naša produkcia dotýka, však neumožňuje v súčasnosti realizovať investíciu v takomto rozsahu výlučne z vlastných
zdrojov. Účinok pomoci formou nenávratnej dotácie sa prejaví veľmi rýchlo, nakoľko nová technológia bude okamžite
zaradená do výrobného procesu a vo veľmi krátkom čase ho výrazne zefektívni a prinesie nové obchodné príležitosti. Bez
realizácie projektu je pravdepodobné, že nebudeme schopní uspokojiť požiadavky niektorých odberateľov, čo negatívne
ovplyvní náš odbyt ale i situáciu samotných odberateľov, ktorí v mnohých prípadoch nenájdu na Slovensku vhodnú náhradu a
budú sa musieť obrátiť na zahraničných producentov. Úspešnú realizáciu projektu podporia aj naše skúsenosti s podobným
projektom v minulosti (v roku 2009) a tiež existujúca podpora v rámci strategického plánovania v regióne – súlad s cieľmi
Stratégie rozvoja mesta Levoča 2011, Územného plánu mesta i s PHaSR Prešovského samosprávneho kraja na obdobie
2008 – 2015.

Udržateľnosť výsledkov projektu, pri navrhnutom spôsobe realizácie, bude zaručená najmä kvalitou a využiteľnosťou
obstaraných zariadení a odborným prístupom našich zamestnancov - tak v oblasti samotnej výroby, ako aj v oblasti obchodu a
rozširovania odbytu v súvislosti významným rastom kvality produkcie. Rizikovosť neúspechu v oboch prípadoch považujme za
veľmi nízku, nakoľko už v súčasnosti disponujeme skúsenými a kvalifikovanými pracovníkmi, čo ešte podporíme novým
zamestnancom v rámci projektu. Zároveň v rámci odbytu už teraz existuje požiadavka na produkty, ktoré budeme môcť s
novou technológiou poskytovať. Najzávažnejšie riziko, a to finančné, bude eliminované získaním nenávratného príspevku,
ktorým sa vyhneme dlhodobému úverovému zaťaženiu a naopak, disponibilné prostriedky môžeme využiť na podporu
samotnej prevádzky nových zariadení. Projekt ako taký a myšlienka neustálych inovácii, bude pokračovať aj naďalej, nakoľko
v oblasti galvanickej úpravy povrchov veľa závisí od samotných zákazníkov, ktorí sledujú trendy a technologické inovácie,
prejavujú záujem o konkrétne nové postupy a my sme tak nútení rámci finančných možností adekvátne inovovať naše
produktové portfólio.
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Žiadateľ pôsobí v regióne postihnutom vysokou mierou nezamestnanosti od roku 1997, keď začal podnikať v oblasti
strojárenskej výroby. V dnešnej dobe sa spoločnosť špecializuje hlavne na výrobu nástrojov, foriem a presných súčiastok pre
ostatné firmy, pôsobiace v strojarenskom, gumárenskom a automobilovom priemysle. Ďalšou činnosťou, ktorou sa spoločnosti
Ján Lago zaoberá, je spracovanie kovov a inžinierska činnosť. Veľkou devízou spoločnosti je tradícia strojárenskej výroby v
regióne. Podnik sa od začiatku svojej existencie aktívne zaoberá investíciami do výrobných technológií a tým aj rozvojom
nových výrobných aktivít. Produkcia firmy sa realizuje na viacerých technologických zariadeniach, ako sú CAD a CAM
pracoviská, CNC frézy, lisy, sústruhy a pod. Výroba v podniku žiadateľa prebieha v dvojzmennej prevádzke, ktorú
zabezpečujú kvalifikovaní technickí a výrobní pracovníci. Produkty spoločnosť exportuje aj do okolitých krajín, a to najmä do
Čiech a Poľska. Rozvoj automobilového, strojárenského a elektrotechnického priemyslu prináša zo sebou nutnosť
spracovávania moderných materiálov a výroby nových nástrojov, čo je jedným z hlavných cieľov projektu.

Realizovaním projektu žiadateľ značne rozšíri portfólio výrobkov a bude môcť vstúpiť na nové perspektívne trhy, čo mu
zabezpečí stabilný nárast produkcie. Žiadateľ sa stane popredným výrobcom foriem a nástrojov v strednej Európe a bude sa
môcť uchádzať o zložitejšie a lepšie platené zákazky s vyššou pridanou hodnotou. Projekt bude mať priaznivý efekt na všetky
ekonomické ukazovatele spoločnosti a povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy. Dôležitým efektom bude zvýšenie
podielu presného obrábania moderných materiálov na celkovej produkcií a tým aj podielu práce s vyššou pridanou hodnotou,
čo je jeden z kľúčových cieľov spoločnosti. Z pohľadu dosiahnutia merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu sa
realizáciou projektu vytvorí 8 nových pracovných miest a 2 inovované výrobné postupy. Projekt nadväzuje na predchádzajúce
investície spoločnosti (nákup nových technologických zariadení) a umožní rozvoj výroby ostatných subjektov automobilového,
strojárenského a elektrotechnického priemyslu. Rizikom je prehĺbenie hospodárskej krízy a pokles objednávok, ktoré by si
vyžiadalo pružnejšiu zmenu výrobného sortimentu. Nová technológia však dopady uvedených hrozieb eliminuje.

Nakoľko sa jedná o nákup a inštaláciu technológie, celý projekt sa bude realizovať dodávateľsky. Technické zabezpečenie
jednotlivých častí projektu bude vždy v plnej kompetencii zodpovedného pracovníka dodávateľskej spoločnosti v súčinnosti s
oprávneným pracovníkom žiadateľa. Vzhľadom k záručným podmienkam, ktoré sa viažu na montáž zariadení dodávateľskou
firmou, iné riešenie nie je možné. V rámci vnútornej štruktúry žiadateľa bude vytvorená funkcia projektového manažéra,
ktorý bude okrem iných úloh zodpovedný aj za realizáciu jednotlivých aktivít nákupu a inštalácie technológie. Na
zabezpečenie administratívnej časti realizácie projektu vyčlení spoločnosť pracovníka. Časový harmonogram realizácie
projektu je 13 mesiacov. Jednotlivé aktivity projektu umožnia splnenie definovaných špecifických cieľov a svojím zameraním
sú priamo podriadené týmto cieľom. Žiadateľ je pripravený realizovať proces verejného obstarania do 30 dní po podpise
Zmluvy o NFP, pričom následná objednávka, dodávka a montáž technológie je predpokladaná do jedného roku od ukončenia
výstavby výrobnej haly. Časť nákladov, súvisiacich s realizáciou projektu, žiadateľ pokryje z úverových zdrojov.

Žiadateľ od svojho vzniku zrealizoval niekoľko investičných projektov a pravidelne investuje z vlastných resp. úverových
zdrojov do nákupu technologických zariadení. Celkové investície žiadateľa do vybavenia firmy tak predstavujú sumu viac ako
700 tisíc Eur. Všetky uvedené investície smerovali k rozvoju a rastu spoločnosti a tento efekt aj dosiahli. Aktuálne spoločnosť
realizuje výstavbu vlastných výrobných priestorov. Vzhľadom k meniacim sa požiadavkám trhu však nie je žiadateľ schopný
na existujúcich technologických zariadeniach efektívne realizovať výrobu nových produktov hlavne pre automobilový
priemysel, založených na moderných materiáloch. Zároveň s touto skutočnosťou dochádza vzhľadom na prebiehajúcu krízu k
stagnácií dopytu v strojárenskom a elektrotechnickom sektore, čo vytvára tlak na modernizáciu vybavenia. Z dôvodu
vysokých vstupných nákladov nie je v dohľadnej dobe žiadateľ schopný pokračovať v rozširovaní výroby bez dotácie. Tento
fakt spolu so zvyšujúcimi sa nárokmi trhu vytvára riziko stagnácie v prípade nerealizovania prekladaného projektu.
Predkladaný projekt má výrazný vplyv na dovŕšenie modernizácie výroby a rozšírenia portfólia výrobkov žiadateľa.

Projekt a s tým súvisiace zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produkcie bude viest k zvýšeniu všetkých ekonomických
ukazovateľov firmy, ako aj k vyššej úrovni firemnej stratégie. Prínosom projektu bude z ekonomického hľadiska dlhodobý
kladný finančný dopad na firmu, ako je to zrejmé z výsledkov finančnej analýzy. Keďže predmetom projektu je nákup a
inštalácia výrobných zariadení, ich prevádzka bude dlhodobo financovaná z vlastnej činnosti tak, ako je to v prípade
technologických zariadení, ktoré žiadateľ nakúpil v predchádzajúcom období. Predpokladaný nárast tržieb a obchodnej marže
dokazuje schopnosť samofinancovania projektu aj po skončení štátnej pomoci. Z pohľadu porovnania výsledku
hospodárenia žiadateľa v minulosti a možných rizík, uvedených v SWOT analýze vyplýva, že spoločnosť je schopná
absorbovať aj dočasné zníženie dopytu pružnou zmenou výrobného programu (špecializovaná a kusová výroba). Žiadateľ
zároveň plánuje vstup do nových odvetví (potravinársky priemysel). Z pohľadu obchodnej marže je stále priestor na
zachovanie výroby pri nižšej ziskovosti produkcie. Záver finančnej analýzy naznačuje pozitívny trend s kalkulovanými
priemernými cenami novej produkcie.
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Žiadateľ SNICO, s.r.o. je tradičným výrobcom potravinárskych pochutín, najmä horčice a kečupu. Súčasný strojový park je už
nemoderný a zvyšuje sa počet porúch prevádzky a prestojov. Baliace linky sú pomerne úzko špecializované na malý počet
druhov balení, ich obsluha je pomerne zložitá a dosahovať maximálnu kvalitu produkcie je možné len s vypätím všetkých síl
zamestnancov žiadateľa. Podľa vykonaného prieskumu trhu si spotrebitelia žiadajú nové druhy pochutín balené do odlišných
typov a rozmerov spotrebiteľských balení. Tržby od konjunktúry z r.2007 výrazne klesli. Legislatíva EÚ pripravuje zmeny v
oblasti produkcie potravín a na túto zmeny chce žiadateľ reagovať už v predstihu pred konkurenciou. Zo SWOT analýzy
vyplýva jednoznačná potreba modernizácie strojového parku žiadateľa a potreba zvýšenia konkurencieschopnosti.

Nové technológie získané nákupom podľa tohto projektu umožnia žiadateľovi významný rozvoj čo sa týka sortimentu a
objemu výroby, zvýšenia kvality výroby pri znižovaní odpadu a znižovaní materiálovej a energetickej náročnosti procesu
plnenia a balenia pochutín, čo má za následok zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čím si žiadateľ vytvorí podmienky
pre ďalšie rozširovanie výrobného sortimentu a s tým spojený nárast tržieb a zvýšenie pridanej hodnoty. Implementácia
projektu umožní vznik najmenej 1 pracovného miesta vo výrobe pre osobu vo veku 15-29 rokov vedeného ako nezamestnaný
na ÚP najmenej 6 mesiacov. Uvedenie nových technologických liniek a strojov do prevádzky má za následok zvýšenie
efektívnosti výroby a environmentálny charakter. Nárast pridanej hodnoty od roku 2007 vo výške 460 750.,-€ je na plánovanú
hodnotu 1 350 000,-€ v r. 2017 a tržieb na hodnotu 5,1 mil. €.

Predkladaný projekt sa realizuje v jednej aktivite hlavnej A1 – Obstaranie výrobnej technológie a dvoch podporných
aktivitách. Realizáciou aktivít dôjde k obstaraniu zariadení na plnenie a balenie kečupu a horčice. Doba trvania aktivít je 10
mesiacov od 09/2013 do 06/2014. Po ukončení aktivít bude pracovisko žiadateľa vybavené najnovšími typmi zariadení (liniek)
potravinárskej výroby odskúšaných a pripravených na nasadenie do plnej prevádzky a so zaškolenou obsluhou. Všetky
aktivity sú previazané na ciele a napĺňajú hodnoty merateľných ukazovateľov. Spoločnosť žiadateľa vykonala prieskum
konkurencie a identifikovala tým konkurenčné prostredie. Realizáciou tohto projektu dôjde k zvýhodneniu oproti konkurencii
zvýšením konkurencieschopnosti v podobe nižších vstupných nákladov na jednotku produkcie, zvýšenia sortimentu a kvality
a dôjde k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov produkcie.

Spoločnosť žiadateľa má cca 8-ročné skúsenosti v oblasti potravinárskej výroby a bonita spoločnosti je na najvyššej úrovni.
Svedčí to o dobrej ekonomickej kondícii firmy a schopnosti manažmentu riadiť firmu a získavať dostatok solventných
odoberateľov. Dôvodom i samotnou nutnosťou realizácie projektu je reakcia na ohrozenia a slabé stránky žiadateľa
vyplývajúce zo SWOT analýzy, je to najmä možná strata zákazníkov z dôvodu úzkeho sortimentu, termínu dodávok alebo
objemu dodávok. Po realizácii tohto projektu bude žiadateľ konkurencieschopnejší na domácom i zahraničných trhoch a bude
môcť reagovať na tlak trhu na znižovanie cien pri súčasnej požiadavke na zvyšovanie sortimentu a kvality. Projekt nadväzuje
na minulé aktivity a realizované projekty žiadateľa a vytvára podmienky pre jeho ďalšie pokračovanie s následkom
zefektívňovania výroby. Projektom sa znižujú environmentálne záťaže energeticky úspornejšou prevádzkou obstaranej
technológie.

Realizáciou projektu dôjde k výraznému zvýšeniu konkurencieschopnosti, čo má za následok nárast tržieb oproti posledným
3 rokom a nárast pridanej hodnoty takmer na 3-násobok oproti referenčnej hodnote z r.2007. Významný je aj príspevok k
znižovaniu energetických vstupov na jednotku výroby, nižšia zmetkovosť výroby a zníženie prestojov strojov a liniek ako aj
environmentálny príspevok. Zvýšenie tržieb a výrobných schopností (kapacít a sortimentu) umožní žiadateľovi byť flexibilný na
trhu, čo má výrazne pozitívny vplyv na udržateľnosť projektu. Negatívne externé vplyvy zo SWOT analýzy a riziká žiadateľ
eliminuje posilnením svojho postavenia na trhu implementáciou tohto projektu, posilnením ekonomickej sily firmy. Finančné
riziká bude žiadateľ riešiť úzkou spoluprácou s bankovou inštitúciou vedúcou k získaniu výhodného úveru a administratívne
negatíva bude žiadateľ riešiť zapojením externej firmy do implementácie projektu. Miera výnosovosti projektu je vysoko nad
100% a výška čistej súčasnej hodnoty je kladná, čím je daná ekonomická (finančná) udržateľnosť tohto projektu.
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Ekonomická a sociálna situácia nášho regiónu je jedna najhorších v Slovenskej republike. Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. je
jedna z dvoch najväčších zamestnávateľov v meste Svidník a je nosným podnikom v regióne. Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s.
v priebehu svojej novodobej histórie preukázala svoju životaschopnosť a šikovnosťou svojich pracovníkov sa dokázala
rozvíjať a stať sa rešpektovaným výrobcom v svojom obore. Postupne obnovujeme svoje zastaralé strojné vybavenie a
ponúkame neustále inovované produkty vlastného konštrukčného vývoja porovnateľné so svetovými štandardami v obore. Tak
ako je uvedené v SWOT analýze spoločnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na technologickú modernizáciu a
inováciu spoločnosti v porovnaní s konkurenciou, keďže konkurencia nemusí riešiť zastaralosť strojného vybavenia v takom
rozsahu. Spoločnosť investuje značné prostriedky do obnovy zariadenie a postupne sa približuje k technickej vybavenosti
našej konkurencie, avšak tento proces je dlhodobý a niektoré potrebné investície sú nad naše možnosti. Túto našu slabú
stránku sa nám doteraz darilo prekonávať najmä skúsenosťami, vysokou odbornosťou, šikovnosťou, kreativitou a nasadením
našich pracovníkov.

Zámerom projektu je nákup technológie pre dokompletizovanie linky na výrobu menších nádrží, hydraulického lisu a
meracieho zariadenia. Nakúpené technológie umožnia výrazne zvýšiť kapacitu výroby pivovarov a lisovaných dielov pre
väčšinu produkcie. Linka na výrobu menších nádrží bude vyčlenená z existujúcej výroby nádrží a bude samostným výrobným
celkom v hale. To umožní výrazne zvýšenie kapacity výroby pivovarov, keďže nie sme schopní pokryť súčasných dopyt.
Meracie zariadenie nám umožní znížiť náklady na výrobu, urýchliť výrobu a dosiahnuť vyššiu kvalitu našich konečných
produktov. V súčasnosti je táto činnosť zabezpečovaná odosielaním predvyrobených dielov na meranie externým firmám.
Predpokladáme vysokú vyťaženosť nakúpených technológií pre existujúcu produkciu ak aj nových produktov. Priama
obsluha nakúpených technológií si vyžaduje 3 pracovníkov, kde plánujeme zamestnať jedného pracovníka MRK a ďalší
pracovník je potrebný pre predvýrobnú prípravu, kde plánujeme zamestnať ženu a následne ďalších dvoch pracovníkov, z
toho 1 ženu a 1 MRK . Nárast tržieb vyplýva najmä z predpokladaného zvýšenia kapacity výroby pivovarov.

Hlavné aktivity sú nákup technológií a s tým súvisiace činnosti zabezpečované dodávateľom stroja, ako je jeho doprava do
sídla firmy, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. Miesto pre inštaláciu technológií je už
pripravené, preto časový rozvrh aktivít trvania projektu 12 mesiacov bude dodržaný. Projekt bude realizovaný na základe
schválenej žiadosti, odbornej spôsobilosti zamestnancov spoločnosti a časového harmonogramu. Projekt bude organizačne
zabezpečený vybranými vysokokvalifikovanými pracovníkmi s dlhodobými skúsenosťami v jednotlivých oblastiach, ktoré si
projekt vyžaduje. Verejné obstarávanie bude realizovať odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie. Spoločnosť má
dlhoročné skúsenosti v riadení vnútro firemných projektov, tak aj z riadenie viacerých projektov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov. Naša spoločnosť každoročne realizuje investície v rôznom rozsahu, preto si myslíme, že sme plne
kompetentní na realizáciu predkladaného projektu. Realizácia aktivít projektu nákupu a uvedenia technológií do prevádzky je
priamo previazaná s dosiahnutím stanovených cieľov.

Slabou stránkou našej spoločnosti je nižšia technologická úroveň výroby v porovnaní s úrovňou konkurencie, ako je uvedené
aj vo SWOT analýze. Naša spoločnosť musela neustále priebežne riešiť zastaralosť strojného vybavenia a opravy strojov v
existujúcej výrobe. Postupne sa nám ju darí vyrovnávať, v čom by nám významne mal pomôcť aj tento projekt. Bez pomoci z
NFP by nákupy týchto technológií boli odsunuté na niekoľko rokov, pričom by sme kapacitne neboli schopní uspokojiť
súčasný dopyt po minipivovaroch. Projekt je v súlade s cieľom podpory v rámci OP KaHR, priority NSRR rozvíjať
konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby a znižovanie disparít ekonomickej výkonnosti v
regiónoch SR. Naša spoločnosť ako jedna z mála na Slovensku dokázala udržať strojárenskú výrobu s vysokou pridanou
hodnotou v regióne s veľmi nepriaznivou ekonomickou a sociálnou situáciou. Projekt je v súlade s dokumentom „Stratégia
rozvoja pre Prešovský samosprávny kraj na obdobie 2008 – 2015“, prioritná téma: Rozvoj podnikania a s PHSR mesta Svidník
na roky 2007 – 2013, časti podnikanie. Zvýšenie našej kokurencieschopnosti podporí zamestnanosť v našom regióne.

História našej spoločnosti aj výsledky, ktoré dosahuje naša spoločnosť v priebehu ekonomickej krízy, dáva predpoklad, že
projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít projektu. Výsledky projektu sú udržateľné žiadateľom z finančného a
aj prevádzkového hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite. Žiadateľ nepredpokladá
problémy financovania ďalšej výroby žiadateľa, keďže v doterajšej histórii nemal problémy tohto charakteru. Z hľadiska
udržania počtu prijatých zamestnancov v súvislosti s realizáciou projektu nepredpokladáme problémy, čo dokazuje nárast
predaja pivovarov v posledných rokoch a tiež, že činnosti nakupujeme za vyššie náklady externe. Zo SWOT analýzy sa javí
ako najvýznamnejšie ohrozenie v budúcnosti nedostatok finančných prostriedkov na technologickú modernizáciu a finančná
kríza v eurozóne. Tieto ohrozenia eliminujeme snahou reinvestovať všetky dostupné vlastné zdroje do obnovy výroby a tiež
uchádzaním o štrukturálne fondy, ďalej snahou o zachovanie svojej pozície na európskom trhu pričom diverzifikáciou svoj rast
orientujeme na nové rýchlo rastúce východné trhy, ako Rusko a trhy strednej a juhovýchodnej Ázie.
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Žilinský región zaznamenal v posledných rokoch významný hospodársky rast, ktorý je predovšetkým podporený prílevom
veľkých zahraničných investícií najmä do automobilového a elektrotechnického priemyslu. Tento prílev dosiahol aj pokles
miery nezamestnanosti takmer o 3 percentá na úroveň 10 percent v roku 2009. Avšak vplyvom krízy miera nezamestnanosti
znovu stúpla na úroveň 13 percent. Spoločnosť CRT-Electronic vhodne využila príchod nových spoločností do regiónu, kde
dodávateľsky realizuje dodávku profesionálnych a technologicky vyspelých elektronických zariadení. Tento trh je súčasťou
automatizačného odvetvia elektrotechnického priemyslu, ktorý zaznamenáva neustály rast vďaka technologickému pokroku a
inováciám a kríza sa ho nedotkla v takej miere ako ostatných výrobných odvetví. Spoločnosť sa však neorientuje len na
lokálnych a regionálnych odberateľov v SR a ČR, ale aj do iných okolitých štátov. Počet pracovníkov v posledných rokoch
mierne klesal, ale toto nastalo z dôvodu reštrukturalizácie spoločnosti na zdravú a stabilnú firmu, pripravenú k novým
investíciám, ktoré prinesú ďalšie pracovné priležitosti.

Spoločnosť po ukončení realizácie aktivít projektu bude disponovať najmodernejšími zariadeniami,vďaka ktorým inovuje
svoje výrobné postupy a rozšíri svoje kapacity a dosiahne vyššiu kvalitu vyrábaných elektronických zariadení s pozitívnym
dopadom na životné prostredie.Výrobky spoločnosti vďaka zvýšenej kvalite preniknú na nové trhy.Vďaka obstaraniu nových
zariadení zvýši tržby o 71,97% a pridanú hodnotu o viac ako 17,88% k roku 2017. Dosiahne sa to nárastom počtu
vyrobených produktov a taktiež vyššou kvalitou za lepšiu cenu.Zakúpenie zariadení si automaticky vyžiada, vzhľadom na to
že terajší zamestnanci sú už teraz vyťažení, zamestnanie 4 nových zamestnancov do termínu ukončenia projektu a ďalších
2 do roku 2017. Bude jednať o 2 ženy a 2 mužov do roku 2014 resp. o 1 ženu a 1 muža do roku 2017 ,z ktorých budú 2
pracovné miesta určené pre občanov vo veku 15 - 29 rokov do roku 2014 resp. 1 pracovné miesto do roku 2017.Napĺňanie
všetkých merateľných ukazovateľov je závislé od schopnosti kontrahovať dostatočný počet výhodných objednávok, čo
vzhľadom na technologický vývoj vo svete i regióne a zabehnutý systém obch. zastupovania spoločnosti vidíme
bezproblémovo

Projekt je realizovaný jednou hlavnou aktivitou, ktorej obsahom je Inovácia a rozšírenie výroby elektronických zariadení.
Začiatok projektu je 10/2013, kedy začne spoločnosť s prípravou verejného obstarávania (v spolupráci s externou
špecializovanou spoločnosťou),ktorého ukončenie je v pláne 1/2014-4/2014. Vzhľadom na dodacie podmienky na zariadenia
obsiahnuté v projekte, ktoré sa pohybujú medzi 1-8 mesiacmi, predpokladáme fyzické ukončenie realizácie do
12/2014.Technické riešenie pozostáva s nákupu 1 ks Laserovacieho stroja na popisovanie DPS, 1ks Automatického
optického kontr. systému, 1ks Laserovacieho stroja na plastové kryty , 1ks Záložného zdroja elektrickej energie, 1ks
Automatického linkového kontrolného systému pre 2D a 3D kontrolu potlače pre SMT a 1ks Zariadenia pre chladenie a
zvhlčovanie haly. Menované zariadenia tvoria zvyšia nielen kvalitu novovyrábaných výrobkov, ale aj pracovného a životného
prostredia.Organizačné zabezpečenie bude realizované prostredníctvom projektového tímu pozostávajúceho z projektového
manažéra, man. logistiky a marketingu, finančného manažéra,administratívneho pracovníka, 3 technických pracovníkov a
externej spoločnosti k výkonu VO.

Nutnosť predkl. projektu vyplýva predovšetkým z potreby inovatívnosti a zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá je daná dopytom
po výrobkoch vyššej triedy zo strany zákazníkov. Realizáciou projektu má spoločnosť všetky predpoklady na zvýšenie
konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti, nielen v regióne Žilinského kraja, ale aj v krajinách západnej
Európy. Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: • PHSR ŽSK, • Rámcová stratégia Žilinského regiónu
pre oblasť inovačného rozvoja, • Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, • NS TUR SR, Realizáciou projektu sa
dosiahne dopyt po materiáloch určených na výrobu elektronických zariadení od dodávateľov spoločnosti a stanovenie
priaznivej cenovej politiky hotových výrobkov, čo kladne ovplyvní hospodárenie odberateľov spoločnosti.Tým pádom sa
pozitívny efekt prenesie aj na iné firmy v regióne. Nerealizáciou projektu hrozí vzhľadom na rýchly vývoj v danom odvetví
strata zákazníkov spoločnosti a tým pádom znižovanie počtu zamestnancov nielen v spoločnosti CRT-Electronic.Pri
čiastočnej realizácii projektu sa nedosiahne požadovaná kvalita výrobkov a tým pádom bude investícia neefektívna.

Realizáciou projektu CRT-Electronic zmodernizuje svoje výrobné linky a výrobné procesy, vďaka čomu sa zvýši množstvo
vyprodukovaných výrobkov, ale najmä ich kvalita. Podobný efekt bude mať zariadenie pre chladenie a zvlhčovanie výrobnej
haly, ktoré odstráni drobný prach, ktorý sa usádzal na výrobkoch a znižoval ich kvalitu. Bude to mať aj priaznivý vplyv na
pracovné a životné prostredie. Momentálna situácia na trhu určuje jasný smer a tým je ponuka vysoko kvalitných
technologický riešení. Jedine dodávkou takýchto výrobkov bude firma schopná uspokojiť zvýšené nároky zákazníkov na
kvalitu a kvantitu. Veľkou výhodou je spolupráca s výskumnými firmami, ktoré ponúkajú systematické riešenia výroby
výrobkov, ktoré prispievajú k vysokej kvalite a priaznivej cene, čo podporuje udržateľnosť výsledkov projektu. Podla vydanej
metodiky, finančná udržateľnosť projektu bola hodnotená na základe výpočtu miery výnosovosti, ktorá musí mať kladnú
hodnotu aby bol projekt trvalo udržateľný. Projekt dosahuje mieru výnosovosti 240,28% a dá sa konštatovat, že je trvalo
udržateľný. Ukazovatele fin. výkonnosti (CSH, VMV a Doba návratnosti) dosahujú tiež priaznivé hodnoty.
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Spoločnosť pôsobí najmä na regionálnom trhu západného Slovenska, patrí medzi malé výrobné subjekty a tomu zodpovedá aj
objem výroby a technologické vybavenie. Väčšina strojového vybavenia má viac ako 10 rokov, niektoré technológie už takmer
20 rokov a hoci sú plnohodnotne využívané v rámci výroby, limitujú spoločnosť najmä z hľadiska výrobnej kapacity a dodacích
lehôt. Tieto technológie nie sú automatizované, vyžadujú si manuálne úkony zo strany obsluhy, čo má dopad na dĺžku
výrobného procesu, potrebu viacnásobnej kontroly jednotlivých úkonov a tým je obmedzená konkurencieschopnosť
spoločnosti na trhu. Aj keď je spoločnosť často schopná zareagovať na príležitosť v rámci svojho trhového segmentu
pružnejšie ako väčšie výrobné spoločnosti s celoslovenskou a exportnou aktivitou, dĺžka výrobného procesu a obmedzená
okamžitá kapacita výroby sú bez využívania automatizovaných strojov pri väčšom dopyte v rovnakom čase či pri väčšej
zákazke výrazným negatívom. Najmä v čase pretrvávajúcich dopadov ekonomickej krízy a stagnácie stavebného odvetvia je
pre spoločnosť nevyhnutné zlepšiť svoj výrobný proces tak, aby bola schopná splniť požiadavky trhu v objeme a čase podľa
potrieb trhu.

Obrábacie centrum hliníkových profilov umožní komplexnú inováciu výrobného postupu opracovania hliníkových profilov a
zároveň rozšírenie možností spoločnosti z hľadiska výrobnej kapacity, šírky sortimentu i kvalitatívnych parametrov. Nová
technológia jednoznačne prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti vďaka vyššej produktivite, vyššej okamžitej kapacite
výroby, skráteniu výrobných časov, ako aj vďaka vyššej kvalite výrobkov, úspore nákladov a rozšíreniu výrobného sortimentu
podľa konkrétnych požiadaviek odberateľov. Technológia bude využívaná na výrobu väčšiny doteraz vyrábaných hliníkových
výrobkov, oceľových protipožiarnych dverí a atypických výrobkov, pričom najmä v prípade výroby hliníkových výrobkov sa
vytvorí reálny priestor pre až niekoľkonásobný nárast kapacity výroby a teda aj pre nárast tržieb spoločnosti. Zároveň úspory
výrobných nákladov vytvoria priestor pre rast pridanej hodnoty a možnosť investovať tieto prostriedky do ďalších rozvojových
projektov spoločnosti. Okrem inovácie výrobného postupu nová technológia vytvorí 1 nové pracovné miesto počas realizácie
projektu. Nová technológia, hoci bude automatizovaná a programovateľná, si bude vyžadovať obslužný personál.

Projekt bude spustený po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého vzíde dodávateľ obrábacieho centra
hliníkových profilov. Obstaraná technológia bude osadená a spustená do prevádzky v priebehu 6 mesiacov od začiatku
realizácie projektu. Táto technológia technicky významne zlepší súčasný výrobný postup pri opracovaní hliníkových profilov –
výroba bude automatizovaná a presnejšia, čiže výsledkom bude kvalitatívne lepší výrobok a zároveň bude výroba rýchlejšia,
čiže výrobná kapacita a produktivita spoločnosti vzrastie. Počas tohto obdobia bude vytvorené aj 1 pracovné miesto cielene
určené pre mladého nezamestnaného vo veku 15 – 29 rokov. Nový zamestnanec bude zabezpečovať obsluhu novej
technológie. Celá realizácia projektu bude prebiehať pod dohľadom projektového manažéra a finančné vysporiadanie
projektu bude zabezpečovať finančný manažér. Označenie miesta realizácie projektu i obstaranej technológie ako aj
informovanie o realizácii projektu bude zabezpečené v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP z OP
KaHR.

Nová technológia je nevyhnutná pre zlepšenie konkurencieschopnosti v čase krízy a stagnácie stavebníctva. V čase, keď sa
aj veľké výrobné spoločnosti uchádzajú o malé regionálne zákazky, zastarané technológie neumožňujú spoločnosti v
niektorých prípadoch obstáť v konkurenčnom boji práve kvôli dĺžke dodacích lehôt a okamžitej kapacite výroby, hoci cena či
kvalita výroby je porovnateľná s konkurenciou. Komplexné automatizované výrobné a obrábacie centrá sa stávajú
nevyhnutnosťou aj pre malých výrobcov, ak si chcú udržať zákazníkov. Schopnosť prefinancovať kúpu novej technológie v
plnej miere z vlastných zdrojov je pre spoločnosť takmer nemožná. Obrátkovosť peňazí v stavebníctve a súvisiacich
odvetviach bola vždy dlhodobejšia záležitosť ako v iných sektoroch – závislá na mnohých okolnostiach typických pre
stavebné odvetvie a v súčasnom stave odvetvia i celého hospodárstva je to ešte oveľa zdĺhavejší proces trvajúci často len na
úrovni splatnosti faktúr aj sto a viac dní v prípade väčších investičných projektov. Vlastné zdroje spoločnosť prednostne
využíva na zabezpečenie prevádzkových nákladov spoločnosti. Všetky technológie, ktoré spoločnosť má, boli riešené formou
leasingu.

Obstaranú technológiu spoločnosť plánuje dlhodobo využívať v rámci výrobného procesu, keďže jej potreba vychádza jednak
z interných potrieb a z trhových možností spoločnosti a takisto z potreby zvýšenia akcieschopnosti na trhu. Spoločnosť presne
vie, na čo technológia bude slúžiť a vie predpokladať jej vyťaženosť a schopnosť generovať tržby. Obstaraná technológia
jednoznačne prispeje k zvýšeniu výrobnej kapacity, úspore výrobných nákladov, rastu pridanej hodnoty a posilní
konkurencieschopnosť spoločnosti vďaka skráteniu dodacích lehôt a rozšíreniu výrobného sortimentu, čo vytvorí priestor pre
rast tržieb. Spoločnosť predpokladá, že prostredníctvom obstaranej technológie bude generovať ročné tržby vo výške cca 200
000 € s miernym medziročným rastom. Projekt prispeje i k úspore výrobných nákladov – zvýši sa efektivita výroby, zníži sa
energetická náročnosť výroby a znížia sa aj výdavky spoločnosti na opravy, ktoré si zastarané technológie vyžadujú.
Predpokladaný rast tržieb a úspora na strane výrobných nákladov vytvoria v spoločnosti priestor pre investície do ďalších
technológií, ktoré môžu ďalej skvalitňovať výrobný proces a priblížiť ho ešte viac konkrétnym požiadavkám zákazníkov.
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ELBH – Slovakia spol. s r.o. je spoločnosť aktívna v oblasti výroby a realizácie vzduchotechnických systémov, čo je sféra s
neustále rastúcim dopytom. Vďaka 20 ročnej histórii a transferu know-how zo zahraničia sa zaraďuje medzi popredných
slovenských výrobcov vzduchotechniky a filtrácie. Produkty dnes samostatnej spoločnosti prispievajú k znižovaniu
energetickej náročnosti prevádziek zákazníkov a k ich celkovému skvalitneniu z hľadiska vplyvu na ŽP. Ako slovenský
výrobca je žiadateľ na domácom trhu vyhľadávaný vďaka flexibilite, kvalite spracovania, servisu a i cene nižšej než majú
zahraničné spoločnosti. Ďalšou konkurenčnou výhodou ELBH je, že dokáže spravovať odpadný materiál z drevárskeho
priemyslu tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu. Pri uspokojovaní rastúceho dopytu náročných zákazníkov žiadajúcich
moderné inovatívne riešenia pre svoje firmy je však výroba limitovaná zastaranou technológiou s nízkou efektivitou a
prevládajúcim manuálnym spracovaním produktov. Časť produkcie musí byť riešená vo forme subdodávky, čo navyšuje cenu
a znižuje časovú flexibilitu. V Ružomberku je nezamestnanosť na úrovni 14%, pričom počet nezamestnaných do 29 rokov bol
k aprílu 2013 až 1231!

Inovácie vo výrobe prispejú k posilneniu pozície spoločnosti na trhu, ale aj ku kvalitatívnemu a ekonomickému napredovaniu
rastom pridanej hodnoty, nárastu celkových tržieb o viac ako 400 000 EUR a vytvorením 1 pracovného miesta, s
predpokladom vytvárania ďalších v dlhodobom horizonte. Zvýšenie objemu produkcie min. o 10%, výroba nových zariadení
na kvalitatívne vyššej úrovni, zavedenie nových materiálov a profilov, zjednodušenie výroby, vylepšenie existujúcich a
zavedenie nových technologických postupov, nezávislosť na subdodávateľoch, zlepšenie logistiky, zníženie odpadu o cca
20% automatizáciou výroby, presné nastavenie CNC stroja vďaka novému obslužnému softvéru, zníženie odpadu pri
pozinkovanom plechu a čiernom plechu, zvýšenie vývozu o 10% je stav, ktorý sa dosiahne implementáciou projektu.
Technológie budú poistené, straty spôsobené vplyvom vyššej moci refundované poisťovňou. Finančné riziko je eliminované
detailným rozpočtom a finančnou analýzou. Rast príjmov umožní ďalej inovovať výrobu, vytvárať pracovné miesta, zvyšovať
ich odborné vzdelanie a posilňovať konkurencieschopnosť. Inovácie zvýšia záujem o spoločnosť na medzinárodných
technických fórach, veľtrhoch a výstavách.

Harmonogram projektu je nastavený na dobu 7 mesiacov (jún 2013 až december 2013) a pozostáva z 8 hlavných a 2
podporných aktivít: Aktivita 1 Ohraňovací lis, Aktivita 2 Stroj na uzatváranie potrubí, Aktivita 3 Vystrihovač rohov, Aktivita 4
Manipulačná technika – vozík, Aktivita 5 Ručný manipulátor, Aktivita 6 Kotol na biomasu, Aktivita 7 Prelamovací stroj, Aktivita
8 Obslužný softvér k CNC. Podpornými aktivitami sú riadenie projektu a informovanosť a publicita, ktorú zabezpečí projektový
tím tvorený 3 zamestnancami spoločnosti. Realizácia projektu je nastavená od 06/2013 vzhľadom na nevyhnutnosť spustenia
novej výroby v najkratšom čase pre uspokojenie dopytu zo zahraničia - najmä Ukrajiny. Samotná realizácia bude
zabezpečená formou dodávky technologického zariadenia od dodávateľa/ov, ktorý/í bude/ú vybraný/í ako víťaz verejného
obstarávania realizovaného v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. Časové rozpätie projektu bolo nastavené po zvážení dodacích
lehôt príslušných technológií, vytvorenia a obsadenia novovytvoreného pracovného miesta vrátane času potrebného na
prípravu a priebeh konkurzov, a času potrebného na zaradenie zariadení do majetku a finančné vyrovnanie s dodávateľmi a
RO.

Technické vybavenie žiadateľa neumožňuje napĺňať súčasný dopyt do objemu a kvality ani plniť rozvojové ciele spoločnosti.
Technológia je v mnohom morálne zastaraná, technicky nepresná, v spoločnosti chýbajú automaty, ktoré by eliminovali
chybovosť spôsobenú vysokým podielom manuálneho prevedenia, stroje neumožňujú pracovať s novými materiálmi, ktoré sa
zavádzajú do výroby filtračných zariadení. Získať úver do inovácií je však pre malé podniky bez zahraničného krytia veľký
problém, zároveň sa vysokými úrokmi zvyšuje finančné zaťaženie firmy, čo sa odráža v cene finálnych produktov. Všetky
doteraz uskutočnené investície do novej technológie boli realizované a personálne zastrešené internými pracovníkmi
spoločnosti a financované z vlastných zdrojov žiadateľa. Zamestnanci disponujú znalosťami a skúsenosťami z oblasti riadenia
a realizácie investičných projektov, a to z technického, odborného a administratívneho hľadiska. Projekt nadväzuje na
odporúčania Európskej komisie pre SR tvorbou pracovných miest pre mladých a zvyšovaním inovačného potenciálu výroby,
čím je v súlade i s PHSR kraja a mesta Ružomberok, ktoré spoločnosť ocenilo za významný prínos mestu.

Zavedenie nových technológií a strojov do súčasnej prevádzky spoločnosti umožnia zrýchliť, zefektívniť, skvalitniť výrobu a
rozšíriť výrobný sortiment s ohľadom na dlhoročné skúsenosti s výrobou filtračných a odsávacích systémov, ako aj kotlov na
drevný odpad (biomasu). Predkladaný projekt zvyšujúci know-how v odbore, úroveň technologického spracovania výrobkov a
kapacity výroby napomáha transformovať súčasnú ekonomiku podniku na ekonomiku výrobného závodu, využívajúceho
domáce suroviny na výrobu produktu so zvyšujúcou sa tendenciou exportu. Zintenzívnenie podnikateľskej činnosti spoločnosti
prinesie stimuláciu pre podnikateľské prostredie v regióne, a to zvýšeným využívaním miestnych zdrojov, ako i vyhľadávaním
ďalších odberateľských vzťahov. Implementácia projektu otvorí možnosť presadiť sa na trhu v papierenskom a strojárenskom
priemysle a umožní expanziu na zahraničné trhy. Rozšírenie pôsobnosti, zvýšenie objemu produkcie a ďalšia diverzifikácia
zákazníkov sú zárukou udržateľnosti a dávajú spoločnosti predpoklad pre ďalšie investície nadväzujúce na predkladaný
projekt - investície do nových technologických systémov s cieľom neustále zdokonaľovať výrobu.
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Firma DOORWOOD, s.r.o. vznikla ako samostatný výrobca eurookien a dverí v roku 2004. Samotné skúsenosti s výrobou
eurookien siahajú do roku 1996. Stolárska prax je viac ako 30 ročná. Firma sa špecializuje v prevažnej miere na výrobu
eurookien, dverí, schodov a atypických výrobkov pre interiér. Každý výrobok je originál, podľa priania zákazníka.
Technologické vybavenie je na štandardnej úrovni a technológia výroby je odskúšaná a dovoľuje poskytovať na naše výrobky
záruku 5 rokov. Firma sa neustále usiluje modernizovať svoj výrobný proces. Skúsenosti pri výrobe a precíznosť v detailoch
posúvajú naše výrobky oproti konkurencii na vyššiu úroveň. V súčasnosti firma zamestnáva 8 zamestnancov a disponuje
niekoľkými modernými výrobnými zariadeniami.

Navrhovaný projekt “Zavedenie inovatívneho procesu olepovanie hrán výrobkov“ podporuje rozšírenie sortimentu výroby,
skvalitnenie výstupov súčasnej výroby, pridaním vyššej pridanej hodnoty a zároveň zefektívni proces riadenia výroby novými
inovatívnymi technológiami a riadiacim softvérom, ktorý bude schopný online vyhodnocovať výrobný proces a automaticky
meniť a optimalizovať nastavené parametre technológie podľa vyrábaného sortimentu, čím sa zvýši stupeň využiteľnosti
technológií. Výrobky s vyššou pridanou hodnotou napomôžu k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. Zároveň
inováciou procesu sa zvýši kvalita a pridaná hodnota súčasných výrobkov. Tento výsledok priamo ovplyvňuje
konkurencieschopnosť, nárast tržieb, pridanej hodnoty a podporuje vytvorenie 2 nových pracovných miest.

Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (NSRR) predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania
štrukturálnych fondov. Strategickým cieľom NSRR je “Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť
regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja” Projekt prispieva k cieľu
Výsledkom projektu bude obstaranie a inštalácia inovatívnych technológií a riadiaceho softvéru. Touto inováciou získa
zvýšením konkurencieschopnosti podniku, zavedením zdokonalenej technológie a rozšírením kapacity výroby.Projekt je v
spoločnosť konkurenčnú výhodu, pretože bude v prešovskom kraji jedinečná. Vzhľadom k tomu, že v oko
súlade globálnym cieľom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci prioritnej osi „Zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“ a v súlade cieľom Prioritnej osi č.1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti, Opatrením 1.1. Inovácie a technologické transfery, ktoré je zamerané na podporu súkromného
sektora, kde tzv. main stone inovácií a transferu technológií je riešenie problému zníženia energetickej náročnosti, zníženie
ekologických dopadov a zvýšenia efektívnosti výroby, čo zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast
pridanej hodnoty, zvýšenie efektivity a modernizáciu zariadení a Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a
technologických transferov.
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Inovatívne zariadenie na povrchovú úpravu profilov pre spoločnosť
Cronson

Transfer inovatívnej technológie do spoločnosti NANOTEC s.r.o. za
účelom zvyšovania jej konkurencieschopnosti

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku obstaraním inovatívnej
technológie MOTOSAM, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti STATON, s.r.o.
zavedením vyspelej technológie

Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného
potenciálu spoločnosti ANTEC, s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIGITRA Net s.r.o.
prostredníctvom zavedenia inovatívnej technológie do výroby.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti WELLCORE, s.r.o.
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie

Moderné technológie na spracovanie ovocia do produktov zdravej
výživy

Zavedenie inovatívnej technológie teplovzdušného spracovania
dreva pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti QUERCUS,
s.r.o.

VALEUR, s.r.o. – inovatívne polygrafické technológie
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Firma Cronson, s.r.o. predstavuje malú firmu zaoberajúcu sa výrobou okien, dverí a podporných konštrukcií so zvyšujúcimi sa
tržbami a silnou základňou zákazníkov v regióne. Jej technologické vybavenie pozostáva hlavne z liniek na výrobu okien,
dverí a doplnkových zariadení. Šírka portfólia je nepostačujúca pre čoraz náročnejšieho zákazníka. V obchodnej činnosti sa
nám darí, požiadavky trhu sú zamerané na výrobky s rôznorodou škálou povrchových úprav, pri skracujúcom sa čase
dodania. V súčasnosti nedisponujeme zariadením na povrchovú úpravu profilov, čo obmedzuje našu ponuku a tým aj
zákazníkov. Pre zvyšujúcu sa náročnosť zákazníka je nutná podpora súčasnej výroby dverí a okien z profilov so širokou
škálou povrchov, s vyššou pridanou hodnotou. Preto vnímame, že je nutné po výstavbe nových výrobných priestorov, ktoré
boli dokončené v tomto roku, pristúpiť ku inovácii vo výrobnom procese, ktorá by prispela k dosahovaniu cieľa zvýšenia
kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne, a tak dopomohla zvýšiť konkurencieschopnosť v trhovom priestore.

Hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené pri príprave žiadosti o NFP vychádzali z prirodzeného stavu potreby určenej
samotným žiadateľom. Ukazovateľ výsledku „Inovované výrobné postupy“ je jasným pomenovaním slabých miest výrobného
procesu, ktoré chce žiadateľ projektom odstrániť. Uskutočnením projektu dôjde ku podstatnej inovácii výrobných procesov
spoločnosti, ktorá má jednoznačnú previazanosť na hodnoty ukazovateľov dopadu – „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej
hodnoty“. Plánované hodnoty tržieb a pridanej hodnoty sú v priamej korelácii na zvýšenú kvalitu a kapacitu výroby, ktorú
chceme dosiahnuť cez inováciu výrobných postupov. Stanovené finančné ukazovatele sú reálne a vychádzajú z dlhoročných
skúseností a sú taktiež odrazom už teraz nepokrytého dopytu po našich výrobkoch. Hodnoty ukazovateľa „Počet
novovytvorených pracovných miest“ vo výsledku aj v dopade sú stanovené na priamej podpore nových miest, ktoré budú
nutné pre manažovanie nového objemu výroby, ktorý chceme dosiahnuť. Samozrejme vo vzťahu na novovytvorené miesta
sme brali v úvahu uplatnenie vytvorenia miest pre mladých občanov vo veku 15-29 rokov, pri dodržaní princípu rovnosti
príležitostí medzi mužmi a ženami.

Kritériá na požadované inovatívne strojné zariadenie boli stanovené v prieskume trhu pre ŽoNFP jasne a budú
transformované do verejnej súťaže podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti.
Na základe realizácie verejného obstarania, vybraný dodávateĺ zrealizuje cez záväznú objednávku predaj a inštaláciu
technológie v spoločnosti Cronson. Po inštalovaní zariadenia sa spustí skúšobná prevádzka a dôjde k zaškoleniu
pracovníkov podľa štandardných postupov. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita
projektu, až po regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov.
Organizačné zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a
úspešnú implementáciu a to skúsenosti s projektmi podobného zamerania z predošlého obdobia a projektový tím s bohatými
skúsenosťami s implementáciou. Predmetná aktivita projektu je racionálne previazaná s hlavnou myšlienkou žiadosti
dosiahnuť stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Cronson cez zavedenie inovatívnej a vyspelej
technológie.

Žiadateľ sa rozhodol realizovať predkladaný projektový zámer za pomoci nenávratného finančné príspevku z viacerých
atribútov. V reálnom ponímaní bez získania NFP by musel žiadateľ pristúpiť k realizácii projektového zámeru postupnými
krokmi, alebo zámer realizovať v menšom, neucelenom rozsahu, čo by prinieslo viacero negatív. Zvolený variant projektu v
súčasnosti predstavuje najnovší trend povrchových úprav profilov. Úspešnosť realizácie myšlienky v zmysle podnikateľského
projektu rozhodujúcou mierou závisí od profesionálnych kvalít jej realizátora, čo je konateľmi firmy zabezpečené pre ich
bohaté skúsenosti s vedením malého súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti výroby. Z
týchto dôvodov nevnímame priestor pre problémovú implementáciu projektu. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s vlastnou
výrobou a s tým realizovanými investíciami. Projektový zámer má podporu na všetkých oblastných úrovniach, ale aj vyššieho
záujmu Slovenskej republiky dosahovať stupeň vysokej inovatívnosti a podpory cez vyspelé technológie podnecujúce
zvyšovanie konkurencieschopnosti, ako základného prístupu rozvoja ekonomiky a hospodárskeho rastu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí inovácia technologického vybavenia spoločnosti Cronson. Súčasný a nový zamestnanci
prejdú zaškolením a budú schopní efektívne využívať nové zariadenie. Pri realizácii projektu budú vytvorené pracovné miesta
aj pre občanov od 15 do 29 rokov. Majitelia firmy majú záujem budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom bola aj výstavba
výrobných priestorov so všetkým potrebným logistickým zázemím. Ohrozenia vyplývajúce z vykonanej SWOT analýzy
chceme eliminovať využívaním inovatívnej technológie, vďaka ktorej dosiahneme zvýšenie efektivity výroby, vyššiu výrobnú
kapacitu, kvalitu a rozšírenia portfólia produktov. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej zásadnej zmene.
Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na trhu a nová vyspelá technológia jej umožní zvýšenie produkcie, jej
komplexnosť a skvalitnenie finálnych produktov. Kofinancovanie projektu bude uskutočnené z vlastných zdrojov žiadateľa,
preto realizáciou projektu nedôjde k zvýšeniu úverového zaťaženia spoločnosti Cronson. Z tohto pohľadu realizácia projektu
nevytvára žiadne negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.
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spoločnosť pôsobí na trhu dodávky a výroby produktov z papiera od roku 2007. v pomerne krátkom čase sa stala významným
producentom na segmente trhu zaoberajúcom sa tvorbou potlačí zo sublimačného papiera. k hlavnému podnikateľskému
portfóliu patrí výroba produktov spätých so sublimáciou pigmentov. zároveň sa veľmi intenzívne zaoberáme distribúciou
sublimačného papiera. naša spoločnosť je veľmi rýchlo rozvíjajúcim sa podnikom. hlavne kvôli narastajúcemu dopytu po
našej výrobe. tomuto faktu sme prispôsobili nárast počtu hodnoty našich ľudských zdrojov za posledné roky. počas realizácie
projektu sa tento údaj ešte viac zvýši. v súčasnosti nerealizujeme väčšinu svojej podnikateľskej činnosti vo výrobe. tento fakt
sa realizáciou projektu zmení. preto budeme mať záujem hlavne o výrobných zamestnancov. momentálne uskutočňujeme
našu pracovnú činnosť v priestoroch, ktoré sídlia v meste vrbové. výrobné kapacity plánujeme realizáciou projektu ešte viac
rozširovať. v súčasnosti v odvetví takmer nemáme konkurenciu a našu výrobnú stratégiu sme založili na základe nedostatkov
iných spoločností. prevažuje u nás silná orientácia na inovácie a zavádzanie progresívnych prvkov do výroby.

Po ukončení projektu plánujeme zvýšiť obrat hlavne našej výrobnej činnosti. Nákup inovatívnej technológie nám umožní
nákup úplne iného druhu materiálu. Namiesto typizovaných plotrových rolí papiera budeme môcť nakupovať veľkorozmerné
JUMBO role. Tie do značnej miery znížia naše výrobné náklady a zvýšia hodnotu finančných ukazovateľov spoločnosti.
Zároveň dôjde aj k maximálnemu možnému zvýšeniu objemu výroby. Tento proces prinesie do spoločnosti zvýšenie tržieb a
pridanej hodnoty. Okrem ekonomického aspektu bude mať projekt význam aj zo sociologického hľadiska. Vo výrobe
vytvoríme nové pracovné miesta. Počas realizácie projektu noví zamestnanci získajú pracovné návyky a zvýšia sa ich
kvalifikačné zručnosti. Zavedením strojov do prevádzky sa nám podarí vyrábať unikátny typ výrobku, ktorý doposiaľ nebol
vyrábaný v kusovej výrobe a tak nebol dostupný radovým spotrebiteľom. Realizovaný projekt bude mať pozitívny dopad aj na
životné prostredie. Vo výrobnej činnosti sa nespotrebuje nadmerné množstvo materiálu z papiera a percento odpadu sa zníži
na minimum. Výrobná technológia nespotrebováva nadmerné množstvo elektrickej energie a neprodukuje škodlivé emisie.

Realizáciou projektu plánujeme zakúpiť inovatívnu technológiu. Celý investičný celok bude pozostávať zo štyroch logických
celkov. S ich pomocou sa podarí spoločnosti vyrábať vo väčšom objeme a nadštandardnej kvalite. Výsledkom celého
realizačného procesu bude uskutočnenie nového výrobného programu a tvorba nových výrobkov. Pružnejšie tak budeme
môcť reagovať na požiadavky súčasných klientov a získame množstvo nových odberateľov. V prvej fáze projektu
uskutočníme proces verejného obstarávania. Pomocou neho sa nám podarí vybrať najvhodnejšieho dodávateľa inovatívnej
technológie. Výber bude podmienený splnením technickým parametrov a dodaním predmetných zariadení v najvýhodnejšej
cene. Na záver celého procesu bude podpísaná odberateľsko-dodávateľská zmluva, ktorá bude určovať základné podmienky
dodávky. V nej budú zakomponované parametre ako napríklad cena, technická špecifikácia, dodacie lehoty a pod. Počas
druhej realizačnej fázy zakúpime dlhodobý majetok, ktorý bude v budúcnosti slúžiť na výrobu nášho produktového portfólia. V
prípade potreby dôjde aj k školeniu novoprijatých a existujúcich zamestnancov. Za touto fázou bude nasledovať realizácia
výrobnej činnosti.

Nakoľko sme veľmi rýchlo napredujúca spoločnosť, je potrebné rozšíriť produktové portfólio. Veľmi dobre ovládame stratégiu v
segmente trhu, na ktorom plánujeme participovať. Svojou činnosťou zvýšime finančné aj nefinančné ukazovatele podniku.
Výroba je podmienená reálnemu záujmu zo strany budúcich aj súčasných odberateľov. Už v súčasnosti disponujeme
objednávkami na plánovaný typ výrobkov. Pomocou nových technológií dôjde k úspore vo výrobnom materiály a využiteľnosti
jeho kapacity. Vo finančnom vyjadrení je možné hovoriť o úspore viac ako 20% vstupnej ceny. Zároveň klesnú náklady na
dopravu a spracovanie. V ďalšom výrobnom procese – prevíjaní – dokážeme vytvoriť papierové role podľa požiadaviek
klienta a tým predbehneme výkonom svoju konkurenciu. Ostatné spoločnosti sa zatiaľ nedokážu takto komplexne prispôsobiť
zákazníckym potrebám. Výrobnou činnosťou budeme môcť zabezpečovať aj požiadavky menších podnikateľov a konečných
spotrebiteľov. Pomocou inovatívnej technológie sa nám podarí minimalizovať odpad vo výrobe a vytvoriť tak priestor pre
ekologické výroby.

Projekt svojou realizáciou vytvára podmienky k jeho udržateľnosti. Prostredníctvom jeho realizácie sa vytvoria pracovné
miesta a zavedú sa nové inovatívne výrobné postupy. Nakoľko sa jedná o progresívny druh výroby, pracovné miesta budú
nielen udržané, ale do budúcna zaznamenáme ich rastúci charakter. Výrobné postupy, ktoré zavedieme budeme v budúcnosti
ešte viac rozširovať. Uvedomujeme si, že zavádzanie investičných cyklov musí byť opakujúci sa proces. K realizácii tohto
nadväzného procesu nám dopomôžu finančné prostriedky získané z plánovaného výrobného procesu. Z finančného hľadiska
vytvoríme zvýšené hodnoty finančných ukazovateľov ako sú tržby, pridaná hodnota alebo zisk. Zvýšením objemu výroby budú
mať tieto ukazovatele neustále rastúci trend. Kombináciou priaznivých finančných a nefinančných dopadov realizácie projektu
budeme postupne dosahovať ekonomický rast a rozvoj spoločnosti. Prispejeme tak k rastu nielen konkurencieschopnosti
našej spoločnosti, ale aj konkurencieschopnosti celého odvetvia. Výrobné podniky zaoberajúce sa podobným druhom
výrobkového portfólia získajú nový impulz do svojej podnikateľskej činnosti.
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MOTOSAM, a.s. bol založený v roku 1999 ako jedna z nástupníckych firiem po SLOVENSKEJ ARMATÚRKE MYJAVA a.s. (
ďalej len SAM ). Dejiny SAM siahajú až do roku 1937, kedy začala na Myjave pracovať nová a prvá fabrika- továreň TAUŠ.
Výrobný sortiment neskoršieho závodu MOTOVELO resp. cechu 4 sa začal formovať po prevzatí výrobného programu so
strojným zariadením od firmy Adam a König z Rejhotíc po roku 1945. Postupne ho tvorila výroba širokého sortimentu ventilov
do duší pneumatík, bezdušových ventilov, príslušenstvo ku kolesám cestných vozidiel a rôznych druhov hadičiek na fúkanie
kolies a lôpt. Dôležitým momentom bol začiatok výroby celého sortimentu diskových matíc pre kolesá od veľkosti M12 až
M22. Významným výrobným programom boli ventily na propan-butanové fľaše. V súčasnosti spoločnosť nedisponuje
adekvátnym strojným ani technologickým vybavením na výrobu komplexnejších strojárenských výrobkov, realizuje sa len
výroba pomocou jednoduchších zariadení čo je neefektívne a takto nastavený výrobný proces je časovo náročný s nízkou
pridanou hodnotou.

Realizáciou projektu sa výrazným spôsobom zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, nakoľko získa výraznú konkurenčnú
výhodu vo výrobe strojárenských produktov, ktoré sa nevyrábajú ani v strednej vzdialenosti od miesta realizácie projektu.
Nakoľko sa jedná o najmodernejšie technológie, výroba bude charakterizovaná vysokou pridanou hodnotou a vysokou mierou
efektívnosti vynakladaných výdavkov na výrobu. Žiadateľ bude poskytovať nové výrobky, najmä výrazným zlepšením
jestvujúcich výrobných postupov. Výrobný proces tak bude vysoko automatizovaný s neustálym monitorovaním pracovného
cyklu, čím sa znížia výkyvy a náklady počas plnej prevádzky zariadenia, čo bude mať výrazný vplyv na vysokú mieru stability
a tým aj efektivity výrobného procesu. Obstaranie CNC dlhotočného sústruhu vybaveného inovatívnou technológiou nám z
dlhodobého hľadiska umožní udržať si a posilniť postavenie na trhu strojárenských podnikov, ktoré majú v rámci SR dlhodobú
tradíciu a sú pevnou súčasťou štruktúry výrobných podnikov.

Projekt bude realizovaný v termíne 09/2013-08/2015 formou projektového riadenia s definovanovanými cieľmi, zdrojmi.
Riadenie a kontrolu bude zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu bude
zabezpečovať zodpovedný pracovník žiadateľa.Realizáciu hlavných aktivít (dodanie) bude realizovať na základe verejného
obstarávania dodávateľ technológie. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie ako objednávka na
dodávku tovarov resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a inštalácia zariadení, skúšobná
prevádzka a pod. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie ako objednávka na dodávku tovarov
resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a inštalácia zariadení, skúšobná prevádzka a pod.

Strojárenské produkty majú v oblasti výroby aj spotreby vysoké uplatnenia. Sortiment výrobkov žiadateľa sa zameriava na
jednoduchšie výrobky, nakoľko u žiadateľa absentujú inovatívne technológie. Z toho dôvodu je nevyhnutné investovať do
nákupu najmodernejšieho zariadenia, ktoré umožní žiadateľovi rozšíriť svoju produkciu aj na oveľa komplikovanejšie a
náročnejšie výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Podnik si tak dlhodobo zabezpečí udržateľný rast tvorbou tržieb a pridanej
hodnoty z ekonomického hľadiska, tvorbou zamestnanosti zo sociálneho hľadiska a z environmentálneho hľadiska dosiahnuť
ekologické dopady výroby na životné prostredie. CNC dlhotočný sústruh bude umiestnený vo výrobno závode žiadateľa v
meste Myjava, ktorý patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim okresom v SR, ktorý sa nachádza v blízkosti hraníc z ČR, čo je z
hľadiska sortimentu a distribúcie produktov strategicky výhodná poloha.

V súčasnej dobe nie je možné určiť presné množstvá odobratých typov výrobkov, nakoľko základným predpokladom a
filozofiou žiadateľa je flexibilita dodávok podľa požiadaviek zákazníkov. Plánovaná výroba pri plnej prevádzke, ktorá bude
dosiahnutá v roku 2015 je v objeme cca 338 000 EUR za rok. Hlavnými odberateľmi sú strojárske firmy, ktoré budú v rámci
svojich výrobných procesov využívať súčiastky vyrobené žiadateľom. Hlavným zameraním žiadateľa je spolupráca so
strojárskymi spoločnosťami, , ktoré by mali odoberať cca 80 – 90% celkovej produkcie žiadateľa. Skutočnú životaschopnosť
investície preukazujú výsledky finančnej analýzy dokazujúce, že sa jedná o vysoko rentabilnú investíciu, ktorá prináša
dlhodobý nárast tržieb a pomerne vysokú pridanú hodnotu pri realizácii výroby. Od počiatku výnosy pokrývajú všetky
vzniknuté náklady vrátane odpisov, pracovné miesta sú nielen udržateľné a predpokladá sa prijímanie ďalších zamestnancov.
Miera výnosovosti projektu je podľa výsledkov fin. analýzy 174,47% a ČSH 162,72.
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Spoločnosť STATON, s.r.o. sídli v Turanoch. Vo svojich výrobných priestoroch realizuje výrobu a ostrenie rezných nástrojov,
povlakovanie, vyrába oceľové konštrukcie a realizuje výskumné a vývojové aktivity v oblasti povlakovania a rezných
systémov. Aktuálne využívaná technológia na výrobu a ostrenie rezných nástrojov nedokáže vyrábať nástroje so zložitými
reznými geometriami. Predmetom predkladaného projektu je obstaranie práce takej technológie, ktorá dokáže vyrábať nástroje
so zložitými reznými geometriami. Spoločnosť počas svojho dlhoročného pôsobenia získala značné skúsenosti a know-how s
výrobou a povlakovaním rezných nástrojov. Tieto znalosti v kombinácií s realizovanými výskumnými projektmi spoločnosti
prinášajú veľké príležitosti na trhu. K naplneniu týchto príležitostí na reálne zákazky je nevyhnutná vyspelá technológia pre
výrobu a opracovanie nástrojov. Okrem toho je predmetná technológia využiteľná aj pri povlakovaní nástrojov. Pred
realizáciou nanášania povlaku na substrát je nevyhnutné jeho ostrenie a vytváranie nových rezných plôch, ktoré budú
povlakované. Touto technológiou bude spoločnosť schopná poskytovať vyššiu kvalitu služieb aj pri ďalších svojich výrobkoch.

Realizácia predloženého projektu v podmienkach spoločnosti STATON, s.r.o. prinesie naplnenie merateľných ukazovateľov
najmä vďaka možnosti výroby nových vyspelých rezných nástrojov a tiež vďaka vyššiemu objemu výroby. Tieto atribúty
spoločnosti okrem naplnenia merateľných ukazovateľov prinesú aj výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti. Okrem nárastu
tržieb a pridanej hodnoty, spoločnosť realizáciou projektu vytvorí 3 pracovné miesta. Nárast tržieb a pridanej hodnoty v
porovnaní s rokov 2007 nebude výrazný, nakoľko rok 2007 bol pre spoločnosť ekonomicky najsilnejší počas celej existencie.
Po súčasnom doznievaní finančnej krízy na trhoch spoločnosť postupne opäť zvyšuje svoje tržby a pridanú hodnotu na
úroveň roku 2007. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov projektu je možné v prípade, že objem tržieb a pridanej hodnoty
vytváranej v spoločnosti inými aktivitami zaznamená pokles. Aktuálne trhové trendy nasvedčujú skôr opačnému trendu, tzn.
rastu objemu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti vo všetkých realizovaných výrobných programoch.

Realizácia projektu bude prebiehať v období od apríla 2014 do marca 2015. Počas tohto obdobia bude obstaraná predmetná
technológia zavedená do výrobného procesu spoločnosti. Nosným využitím technológie bude výroba rezných nástrojov.
najmä výroba špeciálnych tvarových rezných systémov, výroba v toleranciách presnosti AAA, výroba dlhých vrtákov a fréz,
výroba nástrojov malých priemerov, výroba nástrojov s využitím robotizovaného zásobníka. Okrem samotnej výroby bude
zariadenie schopné ostriť rezné hrany vyrobených nástrojov podľa požadovaných parametrov. Spoločnosť zavedením
predmetného zariadenia do prevádzky bude schopná efektívnej výroby rezných nástrojov zo spekaných karbidov a z
rýchlorezných ocelí. Personálne bude realizáciu zabezpečovať projektový tím tvorený zamestnancami spoločnosti. Jedná sa
o skúsených zamestnancov, ktorý okrem odborných znalostí v oblasti výroby disponujú aj skúsenosťami s realizáciou
projektov obdobného rozsahu. Realizácia predkladaného projektu spoločnosti prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti na
poli výroby rezných systémov. Bude sa jednať najmä o systémy s presnosťou AAA, ktoré momentálne nedokáže vyrobiť.

Spoločnosť STATON, s.r.o. v súčasnosti nie je schopná vyrábať rezná nástroje s toleranciou presnosti AAA. Takáto tolerancia
presnosti pri súčasnom technologickom vybavení spoločnosti nie je možná. Spoločnosti pôsobiace na trhoch, ktoré sú pre
spoločnosť STATON, s.r.o. cieľové, požadujú výrobu rezných systémov práve v uvedenej tolerancií. Bez podpory vo forme
NFP spoločnosť nebude schopná uvedenú technológiu obstarať a tým pádom uspokojiť požiadavky trhu. Progres na trhu s
reznými nástrojmi ukazuje, že spoločnosti, ktoré dokážu vyrábať presnejšie a kvalitnejšie nástroje sú v značnej výrobe oproti
ostatným výrobcom. Zakúpením predmetnej technológie sa do tejto skupiny zaradí aj spoločnosť STATON, s.r.o.
Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi platnými na území Slovenskej republiky.
Projekt svojou realizáciou okrem vytvorenia pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných zavádza do výroby aj nove
inovatívne technológie. Práve tento druh technológií je označovaný ako strategický pre rozvoj slovenského priemyslu.
Spoločnosť STATON, s.r.o. počas svojho dlhoročného pôsobenia na trhu získala významné skúsenosti s projektovým
riadením.

Financovanie projektu po jeho ukončení bude zabezpečené vlastnými zdrojmi spoločnosti. Jedná sa najmä o zdroje získané z
výroby rezných nástrojov na predmetnej technológií. Predmetná technológia bude počas svojej činnosti v spoločnosti finančne
sebestačná. Okrem svojej prevádzky bude generovať aj zisk, ktorý bude mať postupnú rastúcu tendenciu. Tento fakt je
umocnený aj skúsenosťami, ktoré spoločnosť prevádzkou technológie získa. Postupom času budú zamestnanci spoločnosti
schopný vyrábať zložitejšie rezné systémy, čo sa prejaví aj na tržbách spoločnosti. S týmto faktom je spojené aj udržanie
vytvorených pracovných miest. Do budúcnosti predkladaný projekt vytvára predpoklady aj na vytvorenie ďalších pracovných
miest. Spoločnosť pred, počas a po skončení predkladaného projektu bude monitorovať prípadné hrozby vyplývajúce z
realizácie projektu a bude im dôsledne predchádzať. V prípade nárastu cien vstupných surovín bude hľadať alternatívy
náhrady materiálu, resp. alternatívnych dodávateľov s nižšou cenou tak, aby nebola ohrozená udržateľnosť projektu. Okrem
uvedených opatrení bude spoločnosť realizovať výskumné a vývojové aktivity s cieľom zlepšenia poskytovaných služieb.
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Spoločnosť ANTEC, s. r. o. sa zaoberá komplexnou strojárskou výrobou. Táto zahŕňa konštrukciu a výrobu mechanických
dielov a elektrickú a mechanickú montáž. V súčasnosti v oblasti výroby disponujeme klasickými a CNC sústruhmi a frézami,
horizontálnou frézou a 3-osými vertikálnymi obrábacími centrami. Pre narastajúcu komplexnosť konštrukcie vyrábaných
dielov, vyplývajúcej okrem iného z používania moderných CAD programov v oblasti konštrukcie, znižovania počtu
jednoduchých súčiastok v strojoch a ich nahrádzania menším počtom výrobne náročnejších dielov sa dostávame do situácie,
keď nie sme schopní výrobu takýchto dielov interne zabezpečiť. Väčšinu takýchto dielov sme tak nútení nakupovať zo
zahraničia. Kúpou nového 5-osého CNC vertikálneho obrábacieho centra budeme schopní sami vyrábať väčšinu z týchto
dielov. Zároveň posunieme naše výrobné možnosti na vyššiu úroveň, čím si aj do budúcnosti zabezpečíme lepšiu
východiskovú pozíciu pri zvyšujúcich sa požiadavkách našich zákazníkov na výrobu zložitých dielov. Snahou spoločnosti je
dosiahnutie plnej implementácie CAD/CAM systémov do priebehu riešenia komplexných úloh od zadania až po finálnu výrobu.

Po ukončení projektu budeme schopní plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov neustále
stúpajú. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré momentálne v spoločnosti registrujeme. S
novými technológiami sa dosiahne do roku 2017 rast tržieb na cca 5,7 mil., produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a
zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Zmluvné záväzky so súčasnými obchodnými partnermi zaručujú
plynulý tok zákaziek na najbližšie obdobie, pričom strategickým zámerom spoločnosti je získanie ďalších obchodných
partnerov doma i v zahraničí. Cestou k tomuto cieľu bude rozšírenie konštrukčno-výrobnej základne tak, aby svojim
technologickým vybavením, potenciálom kvalifikovaných ľudských zdrojov a dobrým menom vytvárala predpoklady pre
úspešný priebeh marketingovej ofenzívy na zahraničnom i domácom trhu. Implementáciou projektu zabezpečíme zvyšovanie
zamestnanosti a tvorbu 2 pracovných miest v regióne Trenčiansky kraj a aktivity prispievajúce k rastu konkurencieschopnosti
priemyslu a služieb financovaných z ERDF. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní 5-osého CNC vertikálneho obrábacieho centra a CAD/CAM softwaru. Samotnému
obstaraniu predchádza prieskum trhu na požadované zariadenia, spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky
Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom
projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh
jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov. Obstaranie bude prebiehať potvrdením obchodných zmlúv a
uzavretím objednávok pre jednotlivé stroje. Časový harmonogram je navrhnutý na obdobie 1/2014 – 11/2014. V rámci týchto
11 mesiacov sa budú objednávať, dodávať a postupne po inštalácii uvádzať do výroby jednotlivé stroje. Realizáciou aktivít sa
prispeje k okamžitému naplneniu hodnôt výsledkových merateľných ukazovateľov „počet inovovaných výrobných postupov“
prostredníctvom inštalácie novej inovatívnej CNC technológie a „počet novovytvorených pracovných miest“ prostredníctvom
zamestnania dvoch nových pracovníkov.

Cieľom nákupu novej technológie – 5-osého CNC vertikálneho obrábacieho centra je rozšírenie výrobných možností v oblasti
výroby zložitých dielov, ktoré nie je možné vyrobiť použitím 3-osých obrábacích strojov. Stratégiou spoločnosti je zabezpečiť
komplexnejšiu a sofistikovanejšiu produkciu dielcov potrebných ku kompletizácii vyrábaných strojných zariadení a eliminovať
závislosť spoločnosti na externých dodávateľoch, ktorá so sebou nesie riziko omeškania dodávok a nepružné riešenie
vzniknutých problémov. Prioritou je znižovať podiel komponentov dovážaných zo zahraničia v prospech dielcov, ktoré sme
schopní produkovať vo vlastnej výrobe. Súčasťou obstarávanej technológie je i CAM program, využitím ktorého sa zefektívni
prenos dát medzi oddeleniami konštrukcie a výroby. Konštrukčnému oddeleniu sa značne rozšíria možnosti, čo prináša
jedinečnú príležitosť zvyšovať pridanú hodnotu našich produktov. Následné znižovanie nákladov, rýchlejšie reakcie na
špecifické požiadavky zákazníkov a z toho vyplývajúce rozšírenie výrobných možností v oblasti výroby baliacich liniek prinesú
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ANTEC, s. r. o.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to: inštitucionálna, finančná a strategická. Inštitucionálna
udržateľnosť bude zabezpečená dlhodobým a efektívnym pôsobením spoločnosti na trhu. Z finančného hľadiska bude
pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, z dôvodu zvýšenia objemu výroby a následného zvýšenia
trhového podielu. Strategická udržateľnosť bude zabezpečená samotným predmetom realizácie projektu, ktorý ku
skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú
zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a
tržby. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Realizáciou projektu sa
vytvoria 2 nové pracovné miesta mnohé ďalšie ostanú zachované. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že Hodnota čistej
súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 513,06 a teda projekt je dlhodobo finančne
udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v roku 2014 dôjde v roku 2016 (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Spoločnosť DIGITRA Net, s.r.o. vznikla v roku 2004, pôsobí v oblasti polygrafickej výroby, spracovania grafickej a textovej
predlohy výpočtovou technikou. V súčasnosti je stabilnou a postupne sa rozvíjajúcou výrobno-obchodnou spoločnosťou,
venuje sa hlavne veľkoformátovej digitálnej tlači, reklamnej činnosti, dokončovacími prácami v oblasti reklamy, full-servisom
pre reklamné agentúry a koncových zákazníkov. Sídli v prenajatých priestoroch, kde sú umiestnené technológie na
polygrafickú výrobu, a to: veľkoformátová digitálna ekosolventná tlač, technológia POS spracovania kašírovania, laminovania,
rezania, rezania písmen z fólií, rezania 3D polystyrénu. Spoločnosť je limitovaná tlačou na špeciálne média, realizované
výstupy majú z hľadiska životnosti v exteriéri limitovanú trvanlivosť, strácajú trhovú atraktívnosť v porovnaní s výstupmi
realizovanými na stroji s UV fixáciou farby. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku, schopnosti uspokojovať rastúce
požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby závislá na realizovaní projektu. Naplnené ciele projektu budú znamenať
odstránenie slabých stránok, zefektívnenie výroby, zvýšenie pozitív. vplyvu na ŽP a zamestnanie nového pracovníka.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní výkonnosť
Banskobystrického SK. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na 18 tis.EUR a
nárastu tržieb 150tis. EUR do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstatovať sociálny prínos pre región v podobe 1
novovytvoreného prac. miesta. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie merateľných ukazovateľov môže žiadateľ
eliminovať zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu inovovácie výroby je obstaranie
inovatívnej technológie na realizáciu polygrafickej výroby - UV technológiou.Technológia umožní spoločnosti zvýšenie odbytu
produkcie a zlepšenie postavenia na trhu. S rastom odbytu očakáva žiadateľ nárast tržieb, efektivitu výroby a pridanej hodnoty
spoločnosti. Po ukončení projektu bude do výroby spustená nová technológia, ktorá zlepší kontinuitu výrobného prodrabu,
odstráni doterajšie slabé stránky výrob. procesu a prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom služieb dodávateľskej firmy, ktorá sa stane víťazom v procese VO. Termín
dodania všetkých potrebných zariadení bude stanovený dňom písomného objednania predmetu zmluvy medzi dodávateľskou
firmou a spoločnosťou DIGITRA Net, s.r.o. Realizácia projektu bude prebiehať v rámci 1 hlav. aktivity od 01/2014 - 06/2014.
Aktivita bude realizovaná dodávateľ. spôsobom na základe vykonaného VO. Ide o nasledovnú aktivitu: 1.Obstaranie
veľkoformátovej UV inkjet tlačiarne Skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb žiadateľa zaručia, že hlavná aktivita bude
vykonaná na vysokej kvalitatívnej úrovni. Za realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný konateľ
spoločnosti, ktorý už realizoval obstaranie inovatívnych technológii, príkladom je obstaranie 3ks ekosolvenstných
tlačiarenských strojov, laminátora v posledných rokoch.

Projekt je v súlade s hlavným cieľom „Schémy pomoci De Minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých
technológií v priemysle a službách, v znení dodatku č. 6“, a patrí aj medzi „Oprávnené projekty“, nakoľko projektový cieľ je
zameraný na udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti polygrafických výrobkov firmy, čo bude dosiahnuté prostredníctvom
inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, potrebných pre výrobu v polygrafickom priemysle, ďalej je v súlade so strategic.
dokumentmi Banskobystrického kraja v oblasti podpory podnikov cez inovácie vo výrobe. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP
šetrením vstupných materiálov a úsporou energií na prevádzku. Aspektom zvyšovania rastu podniku je zlepšovanie
ekonomických ukazovateľov podnikateľskej činnosti cestou inovatívnosti výroby, kt. prinesie zvyšovanie kvality vyrábaných
produktov. Projekt umožní zvýšenie kvality výroby, avšak predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol
finančný prospech plynúci z obstaranej inovatívnych technológií znížený o úrok. zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť
realizácie projektu. V prípade neschválenia NFP, by žiadateľ mohol projekt realizovať až v horizonte niekoľ. rokov.

Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového. Žiadateľ je spôsobilý projekt úspešne
zrealizovať. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť napĺňanie požiadaviek trhu, čo prinesie zvyšovanie
tržieb. Kumulácia finančných prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky pre ďalšie projekty inovácie výroby. V prípade
nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej diverzifikácii výroby, kt. znížia riziko plynúce z
neplánovaného vývoja trhu. Žiadateľ má okrem výroby prostriedkov aj iné oblasti podnikania, v prípade potreby je možné
použiť prostriedky aj z týchto zdrojov. Po ukončení realizácie projektu bude podnik realizovať ďalšie inovovanie výroby
ďalších technológii. Projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať kritériá miery výnosnosti a
efektívnosti. Miera výnosnosti vyšla na úrovni 118,10 %, čo spĺňa požadovanú mieru vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná
hodnota projektu je na úrovni 51,62 tis. EUR, čo predstavuje kladnú hodnotu a teda môžeme konštatovať, že projekt je
zmysluplný.
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Spoločnosť WELLCORE, s. r. o. vznikla dňa 8.8.2008 rozčlenením firmy Protech s.r.o. Firma WELLCORE je dynamicky sa
rozvíjajúci strojársky podnik. Sortiment firmy predstavuje sériovú ale aj kusovú výrobu pre všetky oblasti strojárskej výroby.
Poskytuje kompletné služby v oblasti CNC obrábania kovov, zvárania, tvárnenia vrátane povrchových úprav. Okrem samotnej
výroby zabezpečujeme konštrukčnú a technologickú dokumentáciu. WELLCORE, s.r.o. má zavedený a používa systém
manažérstva kvality v súlade s firmou EN ISO 9001:2008 pre činnosti kovoobrábanie a zámočníctvo. Na dodržanie vysokej
kvality pre konečné vyhotovenie výrobku nám slúži veľké množstvo komunálnych meradiel. Naša spoločnosť disponuje 3D
súradnicovým meracím strojom THOME RAPID CNC. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je
prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má
vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa ISO 9001:2000. Firma WELLCORE, s. r. o. je
kategorizovaná ako mikro podnik. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením novej technológie
zvýšime výkon a skrátime čas výroby oproti súčasne využívaným technológiám. Dosiahneme vysokú presnosť, ktorá je
hlavnou požiadavkou elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na
trhu a zároveň sa dosiahne: - udržateľný rast - inovačné výrobky - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie
zamestnanosti Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho
dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu bude rozšírenie výrobnej technológie zavedením inovatívnej technológie CNC obrábania zvýšime produkciu, čo dopomôže k naplneniu kontraktov a k udržaniu
stálych a získaniu nových odberateľov. Zároveň sa vytvoria nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky výroby
vytvorí minimálne 2 pracovné miesta na rôznych pozíciách.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 – Nákup výrobnej CNC
technológie Riadenie projektu Publicita projektu Hlavná aktivita - Nákup výrobnej CNC technológie bude realizovaná
nasledovne: V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere
dodávateľa, bude investícia nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - výrobná CNC technológia Investícia
bude následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne bude prebiehať výber zamestnancov v súlade s podmienkami,
tak aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Noví zamestnanci budú zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita
prebehne počas roka 2014. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude
zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku výrobnej CNC technológie. Nový stroj bude možné využiť pri
obrábaní kovov, povrchových úpravách.
Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia
konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zvýšenia kvality výrobkov zvýšeniaživotnosti výrobkov - novou technológiu sa zabezpečia presné rozmery prvkov - zníženia nezamestnanosti v regióne
- zvýšenia produkcie - pružnej reakcie na požiadavky zákazníka Nákup plánovaných investícií predstavuje alternatívu
finančne náročnejšiu avšak zabezpečí plynulú prevádzku výroby bez rizík a prípadných možných negatívnych následkov.
Realizácia projetku nadväzuje aj na strategické dokumenty - PHSR Trenčianskeho kraja, OP KaHR, Schému pomoci.
Realizácia projektu napĺňa horizontálne priority - trvalo udržateľný rozvoj, marginalizované rómske komunity, rovnosť
príležitostí. Sekundárnym efektom projektu bude aj nárast zamestnanosti v priamej nadväznosti na projekt – minimálne 2
zamestnancov, z ktorých 1 bude vo veku do 29 rokov. V rámci projektu bude vytvorené 1 pracovné miesto pre
marginalizované rómske komunity.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenia je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe inovatívnejtechnologickej linky, ktorou sa naplní cieľ
projektu a opatrenia. Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Odborná kapacita bude rozšírená
novoprijatými zamestnancami, ktorí budú kvalifikovaní na obsluhu strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená
ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov. Investícia bude financovaná z úverových
zdrojov a čiastočne aj z našich vlastných zdrojov.
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Spoločnosť Wellberry, s.r.o. bola založená koncom roku 2007, s cieľom vybudovať spoločnosť projektovo zameranú na oblasť
zdravej výživy ľudí. Výrobná prevádzka je lokalizovaná v obci Lokca (okres Námestovo s evidovanou mierou nezamestnanosti
14,99%), v ktorej na modernej technológii spracováva jednotlivé druhy ovocia do produktov zdravej výživy bez používania
chemických konzervantov, umelých sladidiel a umelých farbív. Jednotlivé produkty vo forme ovocných džúsov, sirupov,
omáčok, konzervovaného a sušeného ovocia, marmelád a džemov, sú vyrábané z prírodných surovín pri technologickom
postupe, ktorý minimalizuje straty účinných látok. Z pohľadu kapacitného vybavenia budovami, prevádzka spoločnosti sídli v
prenajatých priestoroch. Predmetnú prevádzku plánujeme vybaviť modernou technológiou na spracovanie, výrobu a
distribúciu produktov z bobuľovitého ovocia. Veľké potravinárske podniky (SR a zahraničie) sa tejto oblasti venujú len
okrajovo, pretože vstupná surovina je veľmi finančne náročná a preto sa nevyrábajú obrovské množstvá. Naša technológia
(včítane tohto projektu) je veľmi flexibilná a sme schopní vyrábať veľký počet malých šarží s maximálnym dôrazom na hygienu
a sanitáciu.

Technológia uvedená v projekte zvýši konkurencieschopnosť našej spoločnosti v porovnaní so zahraničnými dovozcami
podobných produktov. Realizáciou tohto projektu zvýšime produkciu a tým znížime náklady našej spoločnosti, zvýšime
výťažnosť z ovocia, rozšírime sortiment výrobkov, zlepšíme kvalitu balenia hotových výrobkov a poskytneme produkty zdravej
výživy počas celoročnej prevádzky. Prostredníctvom inovatívnej technológie výrazne zvýšime objem produkcie našej
spoločnosti. Okrem týchto výsledkov plánujeme vytvoriť pracovné miesta, ktoré pomôžu znížiť vysokú nezamestnanosť v
žilinskom regióne. Zároveň umožníme zvýšiť zamestnanosť mladých absolventov. Výroba bude prebiehať značne efektívne a
s ohľadom na maximalizáciu automatizácie výrobných postupov. Výrobné kapacity budeme využívať v maximálnej možnej
miere. Zvýšime si šancu na úspešný export do okolitých štátov (Rakúsko, Česko, Maďarsko). V súčasnosti evidujeme
existujúci záujem o naše výrobné portfólio zo strany maloobchodných a veľkoobchodných potravinových reťazcov. Projekt
nebude mať žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Výrobná technológia nie je energeticky náročná, neprodukuje
žiadne emisie ani nadmerný hluk.

Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 1-11/2014 a spočíva v nákupe výrobnej technológie. Tá je rozdelená na 6
logických celkov. Logické celky na seba vo výrobnom postupe nadväzujú. Zároveň sú však schopné vykonávať svoju činnosť
aj samostatne. V rámci projektu budú všetky časti projektu obstarávané súčasne. Výsledkom ich spustenia bude zavedenie
nového výrobného programu. V prvej fáze realizácie projektu uskutočníme proces verejného obstarávania, v ktorom dôjde k
výberu najvhodnejšieho dodávateľa inovatívnej technológie. Víťazná cenová ponuka bude musieť spĺňať všetky podmienky v
nami zadefinovanej technickej špecifikácii. Výsledkom tohto procesu bude podpísanie odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, v
ktorej budú zadefinované základné podmienky dodávky. V druhej fáze realizovaného projektu zakúpime predmetnú
technológiu, ktorá bude slúžiť na spracovanie ovocia do produktov zdravej výživy. Na základe novej výrobnej činnosti
nadviažeme nové odberateľsko-dodávateľské vzťahy na domácich aj zahraničných trhoch. Efektívne využijeme výrobné
kapacity spoločnosti a všetky vstupy do výroby. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realizácie projektu a 2 po
realizácii projektu.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – Zavedenie inovatívnych a vyspelých
technológií do výrobného procesu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti. K pokrytiu investičných nákladov
nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je
možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť nemá dostatok vlastných
finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu spoločnosť predkladá Žiadosť o
NFP. Kvalitu výrobkov považujeme za rozhodujúci fenomén podnikania. Je to nielen základom komerčnej úspešnosti na
trhu, ale aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity na konkurenčne náročných trhoch. V súčasnosti spracovávame
jednotlivé druhy ovocia do produktov zdravej výživy bez používania chemických konzervantov, umelých sladidiel a umelých
farbív. Jednotlivé produkty vo forme ovocných džúsov, sirupov, omáčok, konzervovaného a sušeného ovocia, marmelád a
džemov, sú vyrábané z prírodných surovín pri technologickom postupe, ktorý minimalizuje straty účinných látok.

Spoločnosť spracováva bobuľovité ovocie do produktov zdravej výživy. V súčasnosti ako jediný disponujeme potrebným knowhow a skúsenosťami na výrobu týchto produktov. Vo svojej analýze vidíme viaceré odbytové možnosti doma aj v zahraničí.
Technológia, ktorá je predmetom realizovaného projektu, bude mať vysoko inovatívny charakter ešte mnoho rokov. Napriek
tomu si uvedomujeme nutnosť realizácie investičných projektov aj v budúcom období. Z ekon. hľadiska vidíme pre našu
spoločnosť značný prínos najmä v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Kvantitatívne a aj kvalitatívne sa zvýši objem výroby.
Nadviažeme nové obchodné kontakty, ktoré budú základom pre uzatvorenie dlhodobých odb. kontraktov. V regióne posilníme
sociálno-ekonomický rozvoj. Okrem tvorby nových prac. miest, ktoré sú jedným z výsledkov projektu, posilníme konkurenciu v
regióne aj odvetví. Realizácia projektu tak bude mať priaznivý spoločenský dopad. Z výsledkov fin. analýzy vyplýva, že
Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekon. životnosti projektu je 46,43 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v roku 2014 dôjde v roku 2015 (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Spoločnosť QUERCUS, s.r.o. podniká v oblasti spracovania dreva skoro 20 rokov a od r. 2005 jej patrí titul najväčšieho
spracovateľa a výrobcu produktov z dreviny dub na Slovensku. Svojim zákazníkom ponúka širokú škálu produktov, ako sú
drevené parkety, stolárske rezivo, železničné podvaly, parketové prírezy, štiepka alebo pelety. Výrobná prevádzka sa
nachádza v meste Lučenec v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Vzhľadom na zastaranú úroveň technologického
vybavenia nemá podnik schopnosť uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky svojich zákazníkov a potenciál na rast produkcie,
čím stráca svoju konkurenčnú výhodu. Výroba prebieha prostredníctvom strojov s vysokým stupňom opotrebenia
(manipulačná technika, porezové píly a sušiareň dreva). Konkurencieschopnosť podniku ohrozuje nízka pridaná hodnota
produkcie, vysoká energetická náročnosť a nedostatočná efektívnosť výrobného procesu, preto sa spoločnosť rozhodla pre
investíciu do inovatívnej technológie z dôvodu zlepšenia svojho ekonomického postavenia. Silnou stránkou žiadateľa sú
dlhoročné skúsenosti v podnikaní, vysoká kvalita produkcie, vysoký dopyt a dostatočné zabezpečenie surovinovými zdrojmi.

Predmetom projektu bude nákup 4 – komorovej sušiarne reziva vo výrobnej prevádzke v meste Lučenec. Realizáciou projektu
sa dosiahne zvýšenie inovačnej úrovne spracovania dreva s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť a zamestnanosť
v podniku. Z ekonomického hľadiska sa realizáciou projektu dosiahne zlepšenie ekonomického postavenia podniku žiadateľa
prostredníctvom rastu pridanej hodnoty, tržieb a zvýšenia efektívnosti výrobného procesu. Merateľné ukazovatele projektu
budú naplnené zavedením inovatívneho výrobného postupu sušenia reziva, ktorý po realizácii zabezpečí ročný nárast tržieb o
230 000 € a pridanej hodnoty o 104 000 € z dôvodu zvýšenia produkcie, produktivity práce a materiálovo-energetického
zefektívnenia výrobného procesu. Ďalšími príležitosťami projektu sú prienik na nové trhy, rozšírenie portfólia a zvýšenie
kvality produktov. Zo sociálneho hľadiska prinesie projekt vytvorenie a udržanie 1 prac. miesta pre mladého uchádzača, ktoré
bude vytvorené z dôvodu rozšírenia výrobnej kapacity podniku a personálneho zabezpečenia činností spojených s
prevádzkou projektu. Nenaplnenie ukazovateľov projektu žiadateľ neočakáva, naopak predpokladá jeho rozšírenie.

Predmetom projektu bude nákup 4 – komorovej sušiarne reziva vo výrobnej prevádzke v meste Lučenec. Realizáciou projektu
sa dosiahne zvýšenie inovačnej úrovne spracovania dreva s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť a zamestnanosť
v podniku. Z ekonomického hľadiska sa realizáciou projektu dosiahne zlepšenie ekonomického postavenia podniku žiadateľa
prostredníctvom rastu pridanej hodnoty, tržieb a zvýšenia efektívnosti výrobného procesu. Merateľné ukazovatele projektu
budú naplnené zavedením inovatívneho výrobného postupu sušenia reziva, ktorý po realizácii zabezpečí ročný nárast tržieb o
230 000 € a pridanej hodnoty o 104 000 € z dôvodu zvýšenia produkcie, produktivity práce a materiálovo-energetického
zefektívnenia výrobného procesu. Ďalšími príležitosťami projektu sú prienik na nové trhy, rozšírenie portfólia a zvýšenie
kvality produktov. Zo sociálneho hľadiska prinesie projekt vytvorenie a udržanie 1 prac. miesta pre mladého uchádzača, ktoré
bude vytvorené z dôvodu rozšírenia výrobnej kapacity podniku a personálneho zabezpečenia činností spojených s
prevádzkou projektu. Nenaplnenie ukazovateľov projektu žiadateľ neočakáva, naopak predpokladá jeho rozšírenie.

Z hľadiska ekonomického významu projektu sa predpokladá jeho pozitívny prínos v oblasti zlepšenia postavenia podniku
žiadateľa nachádzajúceho sa v regióne Banskobystrického kraja, v ktorom makroekonomické ukazovatele objemu
priemyselnej produkcie, tržieb za vlastné výkony a výšky pridanej hodnoty výrobkov nedosahujú úroveň v porovnaní s
celoslovenským priemerom. Potreba zvýšenia konkurencieschopnosti podniku vyžaduje zefektívnenie výrobných postupov,
zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie a je pre žiadateľa nevyhnutnou výzvou na zabezpečenie odbytu svojej produkcie.
Tieto potreby nie je možné dosiahnuť bez zvýšenia inovačnej úrovne technologických zariadení. Zakúpenie technológie na
spracovanie dreva je pomerne finančne náročné, čo je hlavným dôvodom, prečo sa spoločnosť uchádza o poskytnutie pomoci
prostredníctvom NFP, bez ktorého by projektový zámer nevedela v plnom rozsahu realizovať. Vzhľadom na zámer žiadateľa
vytvoriť v rámci realizácie a prevádzky projektu 1 nové prac. miesto pre mladého uchádzača, je projekt prínosom v oblasti
zamestnanosti v regióne, kde podiel evidovaných nezamestnaných mladých ľudí do 29 r. tvorí až 31,7%. Realizácia aktivít
projektu bude znamenať naplnenie strategických regionálnych dokumentov v oblasti zavádzania inovatívnych technológií
(PHSR Banskobystrického kraja 2007-2013). Skúsenosti žiadateľa s realizáciou investičných zámerov za posledných 17 r.
svedčia o jeho kompetentnosti plánovaný projekt realizovať.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu produkcie, výrobnej kapacity a rozšíreniu portfólia výrobkov. Vďaka tomu sa
predpokladá nárast tržieb spoločnosti pri znížení súčasných výrobných nákladov, čo umožní akceleráciu pridanej hodnoty
výrobkov spoločnosti. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená dostatočnými príjmami počas životnosti investície a je
vyjadrená ukazovateľmi stanovenými vo finančnej analýze (príloha 5). Kladné peňažné toky z prevádzky projektu prevyšujú
záporné počas celej doby udržateľnosti. Príjmy projektu budú zabezpečené na základe existujúcich dodávateľskoodberateľských vzťahov. Počas doby realizácie a udržateľnosti projektu žiadateľ vytvorí 1 nové prac. miesto pre mladého
uchádzača a zabezpečí počas tejto doby udržanie existujúcich a novovytvoreného prac. miesta. Potenciálne riziká ohrozujúce
plánovanú výšku odbytu žiadateľ neočakáva vzhľadom na predbežné zabezpečenie svojej produkcie odberateľmi v rámci EÚ
a vysoký dopyt po výrobkoch s vysokou kvalitou, ktorý sa realizuje v objeme plánovaných tržieb vo výške 230 000 €/rok. ČSH
investície na konci 6. roku životnosti predstavuje 72 390 EUR a miera výnosovosti investície je finančnou analýzou stanovená
na 121,74 %.
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Polygrafický priemysel je konečným užívateľom produktov papierenského a lepenkárskeho priemyslu. Patrí medzi najväčších
spotrebiteľov výrobkov z papiera a slúži všetkým sektorom hospodárstva vrátane verejných orgánov, finančných služieb,
distribučných služieb a výrobného priemyslu. Spoločnosť VALEUR, s.r.o. je súkromnou výrobno-obchodnou spoločnosťou s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti polygraf. a tlačiarenskej výroby. Rýchly technický rozvoj a nároky na aktuálnosť
informačného obsahu zvyšujú požiadavky na rýchlosť, flexibilitu, multimediálnosť spracovania zákaziek a na personalizáciu
vydaní. Cieľom firmy je uľahčiť prácu zamestnancom za pomoci nových inovatívnych technológií a zároveň zvýšiť a skvalitniť
produkciu výroby na uspokojenie požiadaviek odberateľov. Mesto Dunajská Streda má výhodnú geografickú polohu,
nachádza sa v tzv. zlatom trojuholníku miest Viedeň - Bratislava - Győr, vyhodnotenú medzinárodnými inštitúciami ako
najvhodnejšiu lokalitu na investovanie v rámci EÚ v nasledujúcich rokoch. Miera nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda
ku koncu apríla 2013 dosiahla 12,88%. V prípade realizácie projektu budú hlavnými užívateľmi spoločnosť, jej zamestnanci a
zákazníci.

Spoločnosť VALEUR, s.r.o. – zvýšenie variability produktov, skvalitnenie tlačiarenských výrobkov vyrábaných novými
inovatívnymi polygrafickými technológiami pre oblasť knihárskeho spracovania, zvýšenie výrobného potenciálu a z toho
plynúci nárast tržieb na úroveň cca 1,6 mil. Eur, rast produktivity práce, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom
odvetví výroby. Zamestnanci – príjem nových zamestnancov - predpoklad prijatia dvoch nových zamestnancov – 1 muž a 1
žena (jeden zo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva a jeden z kategórie občania vo veku 15 – 29 rokov) a lepšie pracovné
podmienky kmeňových zamestnancov. Zákazníci – časovo efektívna dodávka produktov firmy s prispôsobením sa
požiadaviek zákazníkom a tým aj zlepšenie kvality poskytovaných služieb a prístup ku kvalitnejším výrobkom, zameranie sa
na náročných zákazníkov s potenciálne vysokou pridanou hodnotou. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu
hodnoty regionálneho HDP a tvorbe nových pracovných miest a tiež k napĺňaniu potrieb v oblasti ochrany životného
prostredia, predovšetkým obmedzenou hlučnosťou a energetickou úsporou.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti VALEUR, s.r.o. v Dunajskej Strede. Predkladaný projekt bude realizovaný od
3/2014 do 9/2014 a pozostáva z dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1 - Falcovací stroj formát B2, ktorého inštaláciou bude
zrýchlený a skvalitnený úsek už existujúceho knihárskeho spracovania v spoločnosti. Nový skladací stroj formátu B2 s
automatickou prestavbou zákazky je oproti zastarenej technológii rýchlejší, variabilnejší a má jednoduchšie ovládanie a
nastavenie. Aktivita 2 - Laminovací stroj formát B2, inštaláciou ktorého sa podarí rozšíriť portfólio poskytovaných služieb
knihárskeho spracovania spoločnosti. Primárnou funkciou nového zariadenia je povrchová ochrana a optické skvalitnenie
potlačených hárkov papiera. Rozhodnutie pre konkrétne technol. riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach
spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosť má odborne zdatný tím vedúcich pracovníkov a ostatných
pracovníkov a zároveň dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných miest. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového
tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ - zmena projektového zámeru - rozloženie na etapy, viaceré roky, z dôvodu
finančnej náročnosti. Konečný efekt - zmena indikátorov a synergického efektu predkladaného zámeru. Nákupom inovatívnej
polygrafickej technológie sa zvýši produktivita práce, odbyt a podiel tržieb, čo spoločnosti umožní ďalšie investície do inovácie
výroby, čím sa zlepší ekonomická situácia firmy pre naplnenie zámeru stabilizácie, rozvoja a kvalitnejšej výroby - posilnenie
postavenia na trhu – možnosť rozšíriť svoj podiel v regiónoch TT a NT kraj a zahraničný podiel o Maďarsko a Rakúsko.
VALEUR, s.r.o. je stabilnou firmou s vlastn
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Inovácia v záujme zvýšenia kvality zavedením inovatívnej
technológie v N.A.P., s. r. o.

Nákup inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti SLOVAK MAK, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom nákupu
inovatívnej technológie

Inovácia výrobného procesu v pekárenskej výrobe

Inovácia technológie na spracovanie hliníkového šrotu na hliníkové
bločky

Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti ORGECO spol. s
r.o. prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie do výrobného
procesu

Rast konkurencieschopnosti prostredníctvom nákupu novej
technológie

Výroba a kontrola polotovarov a súčiastok, inovatívne
špecializované nastavenia a celková finalizácia výroby
priemyselných tlačiarenských technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EURO-VAT, s.r.o.
zavedením inovatívnej technológie

Inovácia procesu drvenia zeolitu.

60 438,00

189 571,80

181 826,40

199 620,00

199 999,80

145 320,00

176 314,20

184 800,00

65 450,00

151 590,00
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Spoločnosť N.A.P., s. r. o. vznikla dňa 25.3.1996. Spoločnosť sa zaoberá výrobou samolepiacich etikiet pre víno, destiláty,
potraviny, kozmetické a farmaceutické produkty. Výroba etikiet pozostáva z troch základných technologických postupov.
Grafický návrh, samotná tlač a výsek. Naša spoločnosť má v súčasnosti všetky tri fázy vyriešené na vysokej úrovni. Návrh a
tlač už šesť rokov bežia digitálne, výsek a razenie ostávajú však naďalej konvenčné, keďže digitálny výsek je ešte v štádiu
vývoja u viacerých výrobcov, ale ponúkané technické možnosti sú limitované a cena privysoká. V súčasnosti rastie nárok
našich zákazníkov na presné dodržiavanie dodacích termínov a na prísnu kontrolu kvality. Firma N.A.P., s. r. o. je
kategorizovaná ako malý podnik. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb –
produkované výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá
predpoklady pre finančnú, personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Touto technológiu by sme vedeli
ponúknuť svojim klientom 100%-nú kontrolu kvality na nami dodávané etikety. Táto technológia kontroluje kvalitu tlače,
farebnosť etikiet, kvalitu výseku a lakovania. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a zároveň sa
dosiahne: - udržateľný rast - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie zamestnanosti Na predmetný
projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po výrobkoch. Výstupom
projektu bude rozšírenie výrobnej technológie - zavedením inovatívnej technológie do výroby zvýšime produkciu etikiet, čo
nám dopomôže k naplneniu našich kontraktov a k udržaniu našich stálych odberateľov a zároveň vytvoreniu nových
pracovných miest. Spoločnosť pre potreby prevádzky výroby vytvorí minimálne 4 pracovné miesta na rôznych pozíciách.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 – Obstaranie rozrezávacieho,
prevíjacieho a inšpekčného zariadenia na etikety Riadenie projektu Publicita projektu Hlavná aktivita bude realizovaná
nasledovne: V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere
dodávateľa, bude investícia nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - rozrezávacie, prevíjacie a inšpekčné
zariadenie na etikety Investícia bude následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne bude prebiehať výber
zamestnancov v súlade s podmienkami, tak aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Noví zamestnanci budú
zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita prebehne počas roka 2014. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na
hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude
realizovať vybraná firma. Publicita projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať
interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku rozrezávacieho, prevíjacieho a inšpekčného zariadenia na etikety.
Nový stroj bude možné využiť pri výrobe etikiet. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia
konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zníženia počtu reklamácií, ktoré sa
vyskytujú hlavne pri krátkych dodacích lehotách - zvýšením kapacity výseku, keďže časovo náročné činnosti (výmena
chybných etikiet, nastavenie rezania, prevíjanie veľkých kotúčov na menšie) preberá od výseku Nákup plánovaných
investícií predstavuje alternatívu finančne náročnejšiu avšak zabezpečí plynulú prevádzku výroby bez rizík a prípadných
možných negatívnych následkov. Sekundárnym efektom projektu bude aj nárast zamestnanosti v priamej nadväznosti na
projekt v počte 2 zamestnanci v roku ukončenia projektu, z ktorých 1 bude vo veku do 29 rokov. Žiadateľ zároveň plánuje do 3
rokov po ukončení realizácie projektu zamestnať ďalších 2 zamestnancov.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenie je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe technologickej linky, ktorou sa naplní cieľ projektu a
opatrenia nákupom inovačnej technológie. Odborná kapacita bude rozšírená novoprijatými zamestnancami, ktorí budú
kvalifikovaní na obsluhu strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj
dlhodobými odberateľmi produktov. Investícia bude financovaná z úverových zdrojov, keďže žiadateľ nemá aktuálne finančnú
hotovosť na účte, ktorá by pokryla celkové náklady projektu.
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Spoločnosť SLOVAK MAK, s.r.o. sa prostredníctvom predkladaného projektu chce zamerať na výrobou oleja z maku siateho.
Mak je neodmysliteľnou súčasťou tradičného jedálnička v našich zemepisných šírkach. Makový olej sa vyznačuje vysokým
objemom aminokyselín a mastných kyselín, taktiež je bohatý na zdraviu prospešné minerály ako sú fosfor, vápnik, draslík,
horčík a železo. Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu spomaľuje proces starnutia, zlepšuje kvalitu vlasov a nechtov a pomáha
zmierniť závažné ochorenia ako sú hypertenzia, embólia a trombóza. Vplýva na vyrovnanie hladiny cholesterolu v krvi, a
stimuluje prirodzené obranné mechanizmy organizmu. Mak má upokojujúce účinky, vplýva na posilnenie nervovej funkcie a
zvyšuje psychickú výkonnosť, Vďaka obsahu vápnika je vhodný v prevencii osteoporózy. Je vhodný pre studenú kuchyňu.
Olej zo semien získaný lisovaním za tepla alebo extrakciou sa využíva na výrobu mydiel, lakov, farieb, fermeží a pod. Výroba
oleja z maku v SR zaostáva za okolitými krajinami, preto sa žiadateľ rozhodol predložiť žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na linku, vďaka ktorej bude možné lisovaním maku vyrábať makový olej na Slovensku, a nebude ho treba dovážať.

Realizáciou projektu sa vytvorí linka na výrobu makového oleja, ktorá bude jedinečná na Slovensku. V súčasnosti sa makový
olej, ktorý slúži na kozmetické a potravinárske účely dováža z okolitých krajín, čo je finančne nákladné a tiež znečisťuje
životné prostredie. Vybudovanie výrobnej linky na makový olej bude mať pozitívny prínos pre žiadateľa, nakoľko sa zlepšia
jeho ekonomické a hospodárske ukazovatele. Žiadateľ predpokladá, že výroba maku zlepší jeho tržby a pridanú hodnotu.
Tiež realizácia projektu umožní žiadateľovi vybudovať si stabilné postavenie na trhu, nakoľko makový olej je produkt vhodný
na využitie v potravinárstve a tiež v kozmetickom priemysle. Okrem zlepšenia hospodárskych výsledkov žiadateľa a
upevnenia jeho postavenia na trhu bude mať projekt prínos pre zamestnanosť v regióne, nakoľko realizáciou projektu sa
vytvorí 5 nových pracovných miest, ktoré žiadateľ dlhodobo udrží minimálne však po dobu 3 rokov od ukončenia realizácie
projektu. Z vytvorených pracovných miest budú 2 pre občanov vo veku 15-29 rokov. Podľa rozdelenia podľa pohlavia budú 3
pracovné miesta pre mužov a 2 pre ženy. Jedno vytvorené pracovné miesto bude pre príslušníka MRK.

Predmetom realizácie projektu je nákup výrobnej linky, ktorá bude vyrábať olej z maku. Výrobná linka bude obstaraná v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní, následne bude s dodávateľom podpísaná odberateľsko-dodávateľská zmluva, kde sa
presne stanovia podmienky dodania výrobnej linky. Predpokladáme, že realizácia projektu bude prebiehať v období 01/201412/2014. Na realizáciu jednotlivých aktivít projektu a dodržanie termínov ako aj monitorovanie výsledkov projektu bude
dohliadať projektový tím, ktorý je zložený z odborníkov, ktorí majú dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných projektov.
Na realizáciu projektu a dodanie požadovanej technológie so stanovenými požiadavkami bude dohliadať projektový a
technický manažér. Budú komunikovať s dodávateľmi, dohliadať na dodanie požadovanej technológie a dodržanie termínov.
Po dodaní technológie finančný manažér zabezpečí úhradu technológie a zaradenie do majetku spoločnosti, ako aj
nastavenie odpisov. Po ukončení realizácie projektu budú členovia projektového tímu zabezpečovať monitoring projektu, ako
aj jeho publicitu. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity, súbežne s ktorou prebehnú aj podporné aktivity.

Cieľom spoločnosti je vytvoriť stabilnú a spoľahlivú spoločnosť na Slovensku, ktorá svojou činnosťou zvýši diverzifikáciu a
stabilitu potravinárskej výroby a podporí konkurenčné postavenie a ďalší rast potravinárskych a kozmetických spoločností na
Slovensku. Našou stratégiou je využitím moderných a inovatívnych technológii na výrobu makového oleja a poznatkov o
pestovaní maku zabezpečiť pre poľnohospodárov stabilného partnera pri pestovaní a predaji maku a pre potravinárov a
kozmetické spoločnosti lokálneho, kvalitného a cenovo výhodného dodávateľa. Spoločnosť očakáva, že aj vďaka príspevkom
zo štrukturálnych fondov sa bude naďalej rozvíjať, zvýši sa jej objem výroby, čo si v budúcnosti vyžiada ďalšie investície do
nákupu technológií a rozšírenia existujúcich výrobných priestorov. Výsledky a výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj
ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú v príbuznom predmete podnikania, čo bude mať za následok zostrenie
konkurencie na trhu a s tým súvisiaca snaha o získavanie nových inovatívnych výrobných postupov v používaných
technológiách. Projekt je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi.

Výsledky projektu – novú inovatívnu výrobnú technológiu bude obsluhovať odborne zaškolený personál, pričom potrebné
odborné školenie pracovníkov, ktorí budú pracovať na novej výrobnej linke, zabezpečí zamestnávateľ a dodávateľ.
Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa výroba, zvýši sa
kvalita ponúkaných produktov a dosiahne sa rast konkurencieschopnosti spoločnosti, čím sa splnia ciele predkladaného
projektu. Obstaraním inovatívnej technológie sa zvýšia výrobné kapacity žiadateľa, zavedie sa výroba makového oleja,
ktorého výroba na Slovenskom trhu v súčasnosti absentuje, a je dôležitá pre kozmetický a potravinársky priemysel. Z
finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená lepšími hospodárskymi výsledkami spoločnosti súvisiacimi s
realizáciou projektu. Inštitucionálnu udržateľnosť projektu počas a aj po jeho ukončení bude zabezpečovať projektový
manažér – Matej Sabol M.A.. Jeho úlohou bude spolu s ostatnými členmi projektového tímu zabezpečovať plynulý priebeh
stanovených aktivít súvisiacich s projektom.
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Firma Milan Brojo sa zaoberá pekárenskou výrobou. Založená bola v roku 1993. Vyrába viac druhov chleba v rôznych
gramážach a rôzne druhy pečiva. V roku 2012 dosiahla tržby vo výške 1,06 mil. EUR. Momentálne vyrába pekárenské
výrobky na zariadeniach, ktorých vek sa pohybuje v rozmedzí 12-13 rokov. Vzhľadom na opotrebenie týchto zariadení nie je
schopná zvyšovať kvalitu a rozširovať sortiment pekárenských výrobkov, čo sú základné aspekty pre udržanie sa na trhu.
Súčasné využívané technológie majú pomerne vysoké nároky na energie. Novo navrhnuté riešenie v sebe zahŕňa
technológie, ktoré majú podstatne nižšie nároky na energie, vyššiu produktivitu práce a prinesú zvýšenú kapacitu a podstatne
vyššiu kvalitu výrobkov. Obstaranie technológie v zamýšľanom rozsahu je však finančne náročné a preto sa firma rozhodla
požiadať o možnú dotačnú podporu. Projektová oblasť Považská Bystrica z hľadiska miery evidovanej nezamestnanosti je
druhá najvyššia v rámci Trenčianskeho kraja a ku koncu marca 2013 sa pohybovala na úrovni 13,38 %. Predkladaný projekt
vytvorením 2 nových pracovných miest má zacieľ prispieť svojou mierou k znižovaniu pomerne vysokej nezamestnanosti v
projektovej oblasti.

Realizácia projektu prispeje k rastu konkurencieschopnosti spoločnosti, k zvýšeniu podnikateľskej aktivity a k rozvoju
priemyslu a služieb v Považsko Bystrickom regióne a umožní tiež budovanie imidžu firmy, regiónu ako aj Slovenska v
zahraničí. Projekt bude mať teda priaznivý vplyv na rozvoj spoločnosti ako spoločnosti založenej na poznatkoch a inováciách,
na jej trvalú udržateľnosť ako i možnosti zapájať sa do siete subdodávok či priamych dodávok a tým ovplyvniť inovačné
snahy ostatných spoločností. V súvislosti s realizáciou projektu sa zvýši zamestnanosť o 2 pracovníkov. Firma plánuje prijať
na obe miesta pracovníkov do 29 rokov, z toho 1 miesto pre znevýhodneného uchádzača. Po úspešnej realizácii projektu
bude firma schopná reagovať na požiadavky trhu, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a
následnej spokojnosti zákazníkov. Merateľné finančné výsledky projektu ako rast tržieb 1 200 000 (r.2018)a pridanej hodnoty
510 000 EUR (r.2018), ako aj zvyšovanie inovatívnosti výroby - 4 výrobných postupov, napomôže pri úspešnom realizovaní
budúcich investícií spoločnosti. Nové zariadenia budú energeticky menej náročné, čo prispeje k znižovaniu dopadov na ŽP.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb firmy
boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za účelom
stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou
dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné vykonať verejné
obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Pred samotnou
inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym problémom, ktoré
by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraného zariadenia do prevádzky. Stavebné úpravy nie sú potrebné. Na
inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 nových
pracovných miest. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Dôvodom realizácie projektu je potreba znižovania výrobných nákladov za súčasného zvyšovania kvality výroby, teda potreba
zvyšovania konkurencieschopnosti. Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a
kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ projektu. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným
príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť
len z vlastných finančných prostriedkov firmy. Po zrealizovaní projektu budú priebežne napĺňané aj špecifické ciele projektu,
ktoré budú mať aj regionálny dopad na zníženie nezamestnanosti. To sa prejaví aj v raste tržieb a pridanej hodnoty. V
minulosti bolo realizovaných viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších.
Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru,
ktorá je zárukou efektívneho fungovania. Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými dokumentami a mieste
príslušnými územno-plánovacími dokumentmi.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosahovaných tržieb za realizáciu produkcie. Doteraz firma
dosahuje stabilný a vyrovnaný hospodársky vývoj s kladným medziročne rastúcim hospodárskym výsledkom. Nadobudnutie
nových zariadení takéhoto charakteru prinesie výraznú komparatívnu výhodu oproti lokálnej slovenskej konkurencii. Uvedené
dáva predpoklad na dosiahnutie rýchlej návratnosti investovaných prostriedkov (6 rokov) a tým bude zabezpečená podmienka
udržateľnosti výsledkov projektu. Z výsledkov FA vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby
ekonomickej životnosti projektu je 10,35 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. Projekt má ziskový charakter,
prostredníctvom obstaraných technológií bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a skvalitniť produkované výrobky. Prevádzková
udržateľnosť bude zabezpečená kvalitným manažmentom zo strany skúseného projektového tímu, zostaveného z odborníkov
v relevantných oblastiach. Projektový tím svojou činnosťou bude zabezpečovať aj elimináciu rizík identifikovaných v SWOT
analýze, dôsledným monitoringom, kontrolou a pravidelnou analýzou realizácie projektu.
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Pekáreň Kvetoslavov bola majiteľom Michalom Rajčekom založená v roku 1993. Na trhu však žiadateľ pôsobí už od roku
1990. V súčasnosti je v nej zamestnaných 41 zamestnancov. Pekáreň sídli v okresom meste Dunajská Streda v Trnavskom
regióne. Hlavným cieľom pekárne je uspokojovať potreby a požiadavky zákazníkov v oblasti kvality, čerstvosti a výbornej chuti
pekárenských výrobkov. Žiadateľ v súčasnosti registruje veľký záujem o výrobky pekárne zo strany širokej verejnosti v oblasti
Šamorína, Bratislavy, Senca a Sládkovičova. Okrem piatich vlastných predajní zásobuje viac ako 80 odberateľov a 2 predajne
vedené franchisingovým spôsobom. Navyše je už druhý rok jediným dodávateľom pekárenských výrobkov pre Zbor justičnej a
väzenskej stráže sídliacej v Justičnom paláci.

Po sprevádzkovaní novej technológie bude žiadateľ schopný vytvoriť úplne nové výrobné postupy, ktoré povedú k výrobe
nového produktového portfólia. Zvyšovanie výrobnej kapacity vidíme ako nevyhnutné riešenie z dôvodu neustále
narastajúceho dopytu po našich výrobkoch zo strany našich zákazníkov. Technológia so sebou prinesie tiež väčšiu
automatizáciu a zníži podiel manuálnej práce na výrobe. Výsledkom bude väčšia produktivita práce a vyššia pridaná hodnota
produktov. Napriek faktu, že sa zníži podiel manuálnej práce, bude potrebné prijať nových zamestnancov z dôvodu zvýšenia
počtu pracovných povinností. Vytvorenie nových pracovných miest dopomôže k zníženiu nezamestnanosti v regióne. Z
uvedeného teda vyplýva, že realizácia projektu podporí nielen ekonomický, ale aj sociálny rozvoj regiónu.Technologické
novinky spojené so zapojením nových prístrojov umožnia zrýchlenie výrobných procesov a zjednodušia úpravu detailov.
Žiadateľovi veľmi záleží na tom, aby nebolo nadmerne znečisťované prostredie. Preto aj technológie, ktoré budú obstarané v
rámci projektu, musia spĺňať hľadisko minimálneho enviromentálneho zaťažovania výrobného procesu.

Realizáciou plánovaného projektu žiadateľ Michal Rajček – Fa Emont zvýši svoju konkurencieschopnosť a ešte viac upevní
svoju pozíciu na trhu. Tento cieľ bude splnený prostredníctvom postupného uskutočnenia všetkých troch hlavných aktivít,
ktorých účelom je nákup inovatívnych technológií. Tie budú realizované v priebehu 12 mesiacov v období od januára 2014 do
decembra 2014.Realizácia aktivít je plánovaná na obdobie bezprostredne po schválení NFP a podpísaní zmluvy s jeho
poskytovateľom. V tomto období bude vykonané verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude podpísanie odberateľskododávateľskej zmluvy s víťaznou firmou. V zmluve budú spresnené všetky technické podrobnosti týkajúce sa dodávaných
zariadení, ako aj dodacia lehota a ďalšie potrebné údaje. Následne bude spísaná objednávka predmetných prístrojov.
Bezprostredne po ich fyzickom dodaní budú zapojené a spustené do skúšobnej prevádzky. Súčasťou tejto fázy realizácie je aj
zaškolenie zamestnancov v práci so zariadeniami a ďalšie podporné aktivity, ktoré majú za úlohu rozšíriť povedomie a
informovanosť vo vzťahu k projektu.

Cieľom žiadateľa je pomocou nenávratného finančného príspevku nakúpiť a inštalovať inovatívnu technológiu, ktorá rozšíri
objem výroby a zefektívni výrobný proces. Z toho plynie nárast konkurencieschopnosti žiadateľa, čo bude mať pozitívny
dopad na zvyšovanie konkurencieschopnosti celého odvetvia. Zvýši sa ziskovosť žiadateľa prostredníctvom nárastu tržieb a
tiež samotná pridaná hodnota produktov. Nezanedbateľný je tiež fakt, že vďaka projektu vzniknú 4 nové pracovné miesta,
ktoré napomôžu k zníženiu nezamestnanosti v regióne. Po uskutočnení všetkých týchto krokov budú inovatívne technológie
zapojené do prevádzky a spustí sa proces výroby. Tým bude zavedená produkcia nového produktového portfólia. Dôjde k
zvýšeniu objemu výroby, tržieb a úspore v oblasti výrobných nákladov.

Zrealizovaním nákupu inovatívnej výrobnej technológie zabezpečí žiadateľ udržateľnosť predkladaného projektu aj v
budúcnosti. Nová technológia mu umožní plniť požiadavky zákazníkov v takom rozsahu, v akom to do teraz nebolo v jeho
možnostiach. Následkom toho zabezpečí tiež zvýšenie tržieb, konkurencieschopnosti a celkového ekonomického rastu. Vyšší
zisk povedie k schopnosti pravidelne inovovať výrobný proces a rozširovať tak ponuku poskytovaných služieb. To povedie k
ďalšiemu rozšíreniu klientskej základne. Na bezproblémový priebeh všetkých aktivít súvisiacich s projektom bude dohliadať
projektový tím. Jeho členmi budú odborníci v danej oblasti, ktorí budú fyzicky prítomný priamo v mieste realizácie projektu. V
dôsledku toho budú schopní operatívne riešiť akýkoľvek problém alebo nepredvídateľnú situáciu, predovšetkým však takýmto
situáciám odborným dohľadom priamo predchádzať. Obsluhou nových zariadení budú poverení práve na základe pohovorov
prijatí noví zamestnanci.
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Spoločnosť Slesalko, s.r.o. vznikla v roku 2008. V obci Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves má v dlhodobom prenájme
výrobnú halu (parcelné číslo 636/24, súpisné číslo 2239), kde plánuje obnoviť výrobu hliníkových bločkov z hliníkového šrotu.
Lokalita, v ktorej sa bude výroba realizovať má silnú tradíciu v danom segmente. Výroba v hliníkovej hute bola z dôvodov
morálnej a technickej zastaranosti zariadení a vysokej energetickej náročnosti výroby pred niekoľkými rokmi zastavená.
Jedinou možnosťou opätovného spustenia prevádzky je obstaranie modernej inovatívnej technológie, v dôsledku čoho
súčasne dôjde k zníženiu nárokov na vstupné energie. Predpokladom pre úspešné naplnenie podnikateľského zámeru je
miestny kvalifikovaný ľudský potenciál a historická skúsenosť nielen s výrobou, ale aj s distribúciou hotových výrobkov, ktorá
prebieha buď priamo medzi výrobcom a odberateľom, alebo v súčinnosti so sprostredkovateľmi – spravidla obchodnými
spoločnosťami s nadnárodným záberom pôsobenia. Technológia navrhovaná v projekte spĺňa všetky moderné kritéria
znižovania energetickej náročnosti a jej parametre spĺňajú nároky na ochranu životného prostredia.

Situácia v budúcnosti súvisí s úspešnosťou plánovanej investície. Nákupom inovatívneho technologického celku sa žiadateľ
usiluje o spustenie energeticky efektívnej výroby, s dôrazom na ochranu životného prostredia. Počas najbližších rokov výroby
po realizácii projektu dôjde k postupnému nárastu tržieb, pričom v roku 2018 je naplánovaný obrat na úrovni 6,2 mil. EUR. V
dôsledku realizácie projektu budú vytvorené nové pracovné miesta. Momentálne spoločnosť zamestnáva jedného pracovníka.
Postupne bude vytvorených 18 pracovných miest, čím sa prispeje k zlepšeniu situácie v zamestnanosti v danom regióne. 16
pracovných miest bude obsadené mužmi, nakoľko sa jedná o fyzicky náročnú prácu 2 miesta budú obsadené ženami, ktoré
budú zaradené na úseku administratívy. V rámci projektu budú zamestnaní 4 pracovníci z kategórie občania vo veku 15- 29
rokov a bude využitý aj potenciál z radov nezvýhodnených - 4 miesta. Tento stav žiadateľ plánuje počas monitorovaného
obdobia projektu udržať, prípadne podľa potreby zvýšiť.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: "Nákup technológie", ktorá tvorí jeden logický celok. Technológia je komplexná a skladá
sa z nasledujúcich troch častí: 1.) Liaci pás s kokilami 2.) Horákový systém do taviacej pece s príslušenstvom 3.) Taviaca
pec s hydraulikou a príslušenstvom Verejné obstarávanie bude zahájené po podaní žiadosti o NFP (jún 2013). Začiatok
projektu je naplánovaný na január 2014 s termínom ukončenia január 2015. Rok 2015 bude aj prvým rokom prevádzky.
Realizáciu projektu zabezpečí projektový tím pozostávajúci z vedúceho projektu, finančného manažéra, projektového
manažéra a odborného konzultanta. Tím bude zároveň riešiť aj obchodnú stránku projektu - budúce kontrakty (dodávatelia,
odbyt), tak aby sa prevádzkový rok 2015 plynule rozbehol a postupne sa začali napĺňať hodnoty plánovaných merateľných
ukazovateľov (tržby, pridaná hodnota).

Všeobecná situácia v priemysle nie je v dôsledku súčasnej krízy priaznivá. Zvlášť to platí pre východné Slovensko. Žiadateľ spoločnosť Slesalko, s.r.o. nie je schopná bez pomoci NFP v aktuálnom stave zvládnuť investíciu tohto rozsahu. Do úvahy pri
navrhovaní projektového zámeru sa brali predpoklady a možnosti, ktoré súčasná situácia ponúka. Je to najmä tradícia tohto
odvetvia v regióne a výzva túto tradíciu obnoviť, respektíve posilniť. Čerpať sa dá z miestnych personálnych zdrojov a
infraštruktúry, ktorá tu vďaka predchádzajúcim aktivitám existuje. Vývoj nezamestnanosti má takisto zvlášť na východnom
Slovensku negatívny trend, preto je tu zároveň možnosť ponúknuť zamestnanie prevažne miestnym občanom, ktorí majú
problém sa zamestnať. Pri projektovaní sa rešpektovali výstupy najmä z nasledovných stratégií: Rámcový program pre
konkurencieschopnosť a inovácie 2007-2013, NSRR SR 2007-2013, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Národná
stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, PHSR mesta Spišské Vlachy, PHSR
Košického VÚC.

Kofinancovanie projektu bude zabezpečené vlastným kapitálom žiadateľa. Spoločnosť Slesalko, s.r.o. disponuje dostatočnými
administratívnymi kapacitami na zabezpečenie udržateľnosti projektu. Za účelom administrácie projektu zo strany žiadateľa
bol vytvorený projektový tím skladajúci sa zo 4 členov. Projektový tím disponuje skúsenosťami z oblastí manažmentu
investičných aj neinvestičných projektov, výroby, finančného manažmentu. Miera výnosovosti projektu hovorí o koľko percent
je čistá súčasná hodnota vyššia než hodnota investície. Miera výnosovosti sa počíta v percentách a uvádza o koľko prevýšil
čistý CASH-FLOW projektu samotnú hodnotu investície. Miera výnosovosti by mala byt rovná alebo väčšia ako 100%, pričom
miera výnosovosti podľa finančnej analýzy dosahuje 126,14%. Z tohto hľadiska je možné projekt označiť ako trvalo finančne
udržateľný. Aby bol projekt súkromného sektora trvalo finančne udržateľný, musí investícia takisto vytvoriť kladnú hodnotu
čistej súčasnej hodnoty (ČSH). Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt dosiahne ČSH 78,93 tis. EUR a preto je projekt možné
z tohto hľadiska považovať za trvalo finančne udržateľný.
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Výrobná spoločnosť ORGECO spol. s r.o. pôsobí na trhu strojárskeho priemyslu už viac ako dve desaťročia. Medzi jej hlavné
činnosti patrí hlavne kovovýroba krytov, ochranných mriežok, plechových dielcov a svetelných dekorov pre slávnostnú
ilumináciu. Svoje produkty dokáže vyrábať na základe vlastnej konštrukcie, ale tiež podľa výrobnej dokumentácie
odberateľských firiem. Sme dôležitým podnikom na domácom trhu, ale svojou výrobou sa dokážeme presadiť aj na
zahraničných trhoch. Spoločnosť sídli v okresnom meste Nové Zámky. Jej blízkosť ku krajskému mestu Nitra zabezpečuje
dostatočnú logistickú prepojenosť a blízkosť z hľadiska inštitucionálnej dostupnosti. Výrobná prevádzka sídli vo výrobných
halách, ktorých súčasťou sú aj administratívne kapacity podniku. Disponujeme kvalifikovanou pracovnou silou v oblasti
výrobných zamestnancov. Manažment spoločnosti má bohaté skúsenosti s vedením ľudských zdrojov a zavádzaním
investičných projektov do výrobného procesu. Vo výrobných kapacitách sa nachádzajú strojné zariadenia, ktoré je nutné
inovovať. V spoločnosti si uvedomujeme potrebu neustáleho opakovania projektového cyklu.

Medzi hmotné výstupy projektu bude patriť nákup inovatívnych výrobných celkov, ktoré zmodernizujú výrobné postupy. S ich
pomocou sa nám podarí flexibilnejšie pristupovať k zákazníckym potrebám a čoraz viac skracovať dodacie lehoty. Výroba vo
väčšom objeme umožní v spoločnosti tvorbu nových pracovných miest. Nakoľko pôjde hlavne o obsluhu inovatívnej
technológie, noví zamestnanci získajú nové kvalifikačné zručnosti a osvoja si pracovné návyky. V konečnom dôsledku dôjde
k zvyšovaniu produktivity práce a odbúraniu nadmerného množstva ľudskej manuálnej práce. Z finančného hľadiska bude
pozitívnym výsledkom realizácie projektu hlavne znižovanie nákladov, rast tržieb a nárast pridanej hodnoty výroby. Tieto
faktory zabezpečia spoločnosti nárast ziskovosti výroby. Projekt bude mať pozitívny charakter aj z hľadiska jeho pričlenenia k
ekologickým výrobám. Inovatívna technológia neprodukuje škodlivé emisie ani nadmerný hluk. Z pomerného hľadiska nie je
náročná na spotrebu elektrickej energie. Z realizácie projektu budú profitovať aj firmy, ktoré vystupujú ako dodávatelia
vstupov do našej výroby. Nárastom našej konkurencieschopnosti dôjde k ekonomickému rastu celého odvetvia.

Realizovaný projekt bude pozostávať z nákupu strojných zariadení a ich zapojenia do výrobného procesu. Výrobná
technológia bude zložená z inovatívneho výrobného postupu, ktorý bude vytvárať hlavnú aktivitu projektu. Prvou fázou
realizácie projektu bude spustenie realizácie verejného obstarávania. Počas neho dôjde k výberu najvhodnejšieho dodávateľa
strojných zariadení. Kritériom pre výber bude najnižšia cena v kombinácii so splnením technických požiadaviek výrobnej
technológie. Výsledkom procesu bude podpis odberateľsko-dodávateľskej zmluvy. V druhej fáze prebehne nákup a inštalácia
výrobných zariadení. Týmto procesom sa nám podarí naplniť výsledkové ukazovatele realizovaného projektu. Nadväzujúcou
činnosťou bude vytvorenie nových pracovných miest, ktoré budú úzko súvisieť s nákupom strojných zariadení. V prípade
potreby zorganizujeme vzdelávacie aktivity pre zaškolenie nových zamestnancov. Po spustení výrobného procesu vytvoríme
nový výrobný program, ktorý nám umožní vyrábať v nadštandardnej kvalite a zachovať si konkurencieschopné ceny.
Výsledkom tejto fázy bude naplnenie dopadových ukazovateľov projektu.

V súčasnosti sme spoločnosť so stabilným postavením na domácich aj zahraničných trhoch. Dlhodobo patríme k
spoločnostiam s najväčším podielom vývozu na výrobe v podmienkach SR. Disponujeme kvalifikovanou pracovnou silou a
skúseným manažmentom. Spoločnosť je vybavená budovami a pozemkami na zodpovedajúcej úrovni. V podniku si
uvedomujeme potrebu inovácii vo výrobe a preto neustále investujeme do obnovy nášho dlhodobého majetku. Väčšina našej
produkcie je zmluvne viazaná a zabezpečená na dlhé obdobia dopredu. Nemusíme mať teda obavy zo sezónnych výkyvov a
turbulencií na zahraničných trhoch. Dôležitým faktorom napredovanie je progresívny nárast odvetvia, v ktorom pôsobíme.
Dopyt po dekoračných osvetľovacích produktoch sa stáva z roka na rok populárnejší. Z tohto moderného trendu profituje naša
spoločnosť. Budúca výroba, ktorá sa bude vyrábať na novej technológií má už dnes potenciálnych odberateľov. Umiestnenie
spoločnosti je výhodné z hľadiska jej blízkosti k maďarským a rakúskym hraniciam. Táto poloha nám umožňuje lepšiu
spoluprácu so susednými krajinami. Okrem nich spolupracujeme s väčšinou krajín EÚ, ale pôsobnosť našej firmy prekračuje
hranice európskeho kontinentu.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená samotnou realizáciou jeho aktivít. Automatickým výsledkom bude
nákup strojných zariadení, pomocou ktorých sa rozšíri objem výroby. Tento fakt prinesie do spoločnosti vyššie tržby a vyššiu
pridanú hodnotu. Produkciou nových výrobkov sa v podniku vytvorí priestor pre vznik nových pracovných miest. S pomocou
nových zamestnancov sa nám podarí zvýšiť produktivitu práce a zefektívniť proces výroby. Všetky tieto faktory budú pozitívne
vplývať na rast zisku spoločnosti. Dodatočne získané finančné zdroje nám umožnia uskutočniť realizáciu investičných
projektov aj v budúcich obdobiach. Noví zamestnanci si osvoja pracovné návyky a získajú nové kvalifikačné zručnosti.
Projekt tak prispeje k rastu kvality pracovnej sily v regióne. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv aj na demografiu
mesta a to v prípade presťahovania sa nových zamestnancov za prácou z okolitých miest a obcí. Inovatívna technológia
nebude produkovať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Nespotrebováva nadmerné množstvo elektrickej energie,
neprodukuje škodlivé emisie ani nadmerný hluk.
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VSpoločnosť Champion Food, s.r.o. sa venuje výrobe a poskytovaniu služieb v oblasti studenej kuchyne. Primárne sa venuje
výrobe bagiet, šalátov, zeleninových šalátov, obložených mís a chlebíčkov ako aj služieb v oblasti cateringu. V roku 2012
dosiahla obrat z výroby 530 tis. EUR. V súčasnosti spol. nedosahuje potrebné kapacity v technologickom vybavení a
nedokáže v dostatočnej miere pokrývať trhový potenciál. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých
špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, zvýšiť kvalitu výroby, znížiť materiálovú náročnosť ako aj
optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť tak
bude schopná uspokojovať dopyt na trhu vo vyššej kvantite i kvalite. Projektová oblasť Pov. Bystrica z hľadiska miery
evidovanej nezamestnanosti je druhá najvyššia v rámci TSK a ku koncu marca 2013 sa pohybovala na úrovni 13,38 %.
Predkladaný projekt vytvorením 2 nových prac. miest má zacieľ prispieť svojou mierou k znižovaniu pomerne vysokej
nezamestnanosti v projektovej oblasti. V období 3 rokov po realizácii projektu dôjde k vytvoreniu ešte 1 nového prac. miesta.

Realizáciou projektu si spoločnosť upevní svoju pozíciu na trhu, zvýši kapacitu a kvalitu poskytovaných produktov. Zvýši sa
konkurencieschopnosť spoločnosti a zamestnanosť o 2 pracovníkov. Spoločnosť plánuje prijať na obe miesta pracovníkov do
29 rokov, z toho 1 miesto pre znevýhodneného uchádzača. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná
reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať produkty s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami, s
maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality výroby a následnej spokojnosti zákazníkov. Po realizácii projektu
v obd. 3 rokov dôjde k vytvoreniu prac. miesta ešte pre 1 pracovníka. Merateľné výsledky projektu ako rast tržieb 720 tis. EUR
(r.2018) a pridanej hodnoty 210 tis. EUR (r.2018), ako aj zvyšovanie inovatívnosti výroby - 5 inovovaných výr. postupov,
napomôže pri úspešnom realizovaní budúcich investícií spoločnosti. Nové zariadenia budú energeticky nenáročné a šetrné k
ŽP, ako aj samotná výroba bude prispievať k jej ochrane. Predkladaný projekt môže nepriamo ovplyvniť inovačné aktivity
konkurencie v regióne, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť konkurenčné výhody ako spoločnosť.

Spoločnosť resp. manažment a členovia projektového tímu majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rozvojových
investičných aj neinvestičných projektov financovaných z vlastných zdrojov alebo úverových zdrojov. Počas podnikateľskej
činnosti manažment realizoval viacero projektov na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti z ktorých môže
čerpať skúsenosti. Uvedená skladba technologických zariadení bola navrhnutá na základe realizovanej analýzy súčasného
stavu. Boli zvažované variantné riešenia na základe cieľov spoločnosti, súčasných a budúcich potrieb, nevyhnutných
investičných akcií z hľadiska životnosti existujúcich technológií, požiadaviek na kvalitu a finančných možností. Výber
kombinácie obstarávaných technológií v rámci predpokladaného projektu bol vykonaný na základe prieskumu trhu s cieľom
zadefinovania najlepšej alternatívy s dôrazom na minimalizáciu finančnej náročnosti, maximalizáciu ekonomickej efektívnosti
a optimalizáciu CASH FLOW. Aktivity boli navrhnuté v logickej časovej následnosti so započítaním schvaľovacieho procesu
ŽoNFP, realizáciou VO, prípravou priestorov na inštaláciu zariadení až po dodávku, zaškolenie a finančné vysporiadanie
projektu.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný fin. príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia
vytýčený cieľ – Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. K pokrytiu časti investičných nákladov nenávratným finančným
príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť
len z vlastných finančných prostriedkov. Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít
zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Po
uvedení zariadení do prevádzky sa očakáva ďalší nárast objednávok na základe existujúcich a nových zmluvných vzťahov, čo
prispeje k ďalšiemu zlepšovaniu hosp. výsledkov spoločnosti. Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými a
plánovacími dokumentmi na miestnej aj národnej úrovni. Spoločnosť resp. manažment a členovia projektového tímu majú
dostatočné skúsenosti s realizáciou rozvojových investičných aj neinvestičných projektov financovaných z vlastných zdrojov
alebo úverových zdrojov. Manažér pre implementáciu a OSO majú bohaté skúsenosti aj s projektmi spolufinancovanými EÚ
fondmi.

Udržateľnosť projektu po realizácií bude zabezpečená prostredníctvom dosahovaných tržieb za realizáciu produkcie. Doteraz
spoločnosť dosahuje stabilný a vyrovnaný hosp. vývoj s kladným medziročne rastúcim hosp. výsledkom. Nadobudnutie
nových zariadení takéhoto charakteru s finančnou podporou prinesie výraznú komparatívnu výhodu oproti lokálnej slovenskej
konkurencii, nakoľko je dopyt po produktoch a službách, ktoré sú spojené s technickými možnosťami týchto zariadení.
Uvedené dáva predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu. Z organiz. hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu org.
štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov
na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať proj. tím. Prípadné nepredvídateľné
výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných fin. zdrojov. Obstarávaná technológia bude zároveň musieť byť poistená v súlade s
pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov FA vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície
je 66,43 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti dôjde za 6 rokov (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Bansko-bystrický samosprávny kraj je región s najvyššou nezamestnanosťou, ktorá ku koncu minulého roka presiahla 20% .
Podiel tržieb priemyslu na celkových tržbách dlhodobo klesá, V dôsledku pretrvávajúcich výrob s nižšou pridanou hodnotou a
nižších investícií do technológií je produktivita práce výrazne pod celoslovenským priemerom .Spoločnosť AZA Slovakia
identifikovala na trhu podnikateľskú príležitosť v oblasti inovatívnej výroby tlačiarenských strojov, na ktorú pripravila a podáva
predkladaný projekt. SWOT analýza jednoznačne ukazuje, že sú splnené predpoklady na úspešné zrealizovanie projektu pri
minimálnych rizikách. Spoločnosť našla v BBSK vhodné priestory na umiestnenie takejto výrobnej činnosti, zároveň s dobrým
potenciálom pracovného kapitálu, nakoľko pre realizáciu a pokračovanie projektu treba desiatky nových pracovných miest.
Podpora z EÚ fondov predstavuje príležitosť vybaviť za pomoci inovatívnej technológie výrobnú halu na špeciálnu kontrolu
dovážaných dielov a následnú produkciu tlačiarenských strojov, ktoré sa budú predávať na globálnych trhoch a prispieť tak k
zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a zároveň k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu.

Spoločnosť prináša pre BBSK projekt s vysokou pridanou hodnotou, ktorý významne prispeje k jeho rozvoju.V rámci projektu
bude zriadená montážno-výrobná hala, kde bude prebiehať vysokošpecializovaná kontrola dovážaných súčiastok a
produktov, následne budú dané komponenty použité na na montáž a finalizácia veľkoformátových tlačiarenských
strojov.Výsledkom inovovaného výrobného procesu budú vysokokvalitné stroje, spĺňajúce kritériá aj tých náročných
zákazníkov. Väčšina produkcie bude určená na export, predaj bude prostredníctvom siete medzinárodných partnerov a
distribútorov. Globálny trh umožní eliminovať riziká spojené s potenciálnym poklesom dopytu v dôsledku lokálnych kríz, čím
znižuje pravdepodobnosť neúspechu realizácie projektu a nedosiahnutia plánovaných ukazovateľov. Konkurencieschopnosť
žiadateľa výrazne vzrastie, čo umožní vytváranie predpokladaného počtu nových pracovných miest. Keďže výroba bude
realizovaná za pomoci najmodernejších dostupných technológií, predpokladáme dosahovanie vysokej efektívnosti a
produktivity práce. Projekt počíta aj s vytvorením pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, nakoľko zamestnanci
budú prechádzať sériou školení.

Realizácia projektu je plánovaná počas obdobia 12 mesiacov, v rámci ktorého budú obstarané, dodané a odskúšané
technológie potrebné pre výrobný proces. Súčasťou realizácie projektu bude aj skúšobná prevádzka a nábeh testovacej
produkcie.Technické riešenie, ktoré bolo bolo navrhnuté tímom vysokokvalifikovaných medzinárodných odborníkov,
zohľadňuje použitie najmodernejších dostupných technológií, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu finálnych produktov. Časový
harmonogram zahŕňa potrebnú rezervu na elimináciu možných rizík. Projekt má 1 hlavnú aktivitu: 1. Obstaranie, dodávka a
inštalácia technológií Obstaranie bude realizované podľa predpísaných pravidiel, t.j. uskutočnením procesu verejného
obstarávania. Daná aktivita projektu bude riadená špičkovým tímom medzinárodných expertov, ktorí budú zároveň garantom
úspešnej realizácie celého projektu. Nepriame aktivity: 1. Riadenie projektu 2. Publicita a informovanosť Nepriame aktivity
zabezpečí žiadateľ kombináciou interných a externých zdrojov v súlade predpísanými pravidlami a podmienkami EÚ.

BBSK patrí dlhodobo medzi najchudobnejšie regióny SR. Okrem najvyššej miery nezamestnanosti je to najvýraznejšie vidieť
na znižujúcom sa regionálnom HDP a tržbách priemyslu. Pre priemyselnú výrobu sú typické zastarané technológie, vysoká
energetická náročnosť, neschopnosť presadiť sa na zahraničných trhoch, obmedzené finančné a ľudské zdroje na inovácie u
MSP, slabá orientácia MSP v existujúcich možnostiach finančnej podpory pre podnikateľov, pretrvávajúce technologické a
poznatkové zaostávanie. Pre predkladaný projekt je príznačné použitie inovatívnych moderných technológií pre výrobu
moderných tlačiarenskych strojov, ktoré sú určené hlavne na export a musia spĺňať kvalitatívne kritériá náročných
odberateľov. Z hľadiska strategických priorít BBSK je významná aj tvorba nových pracovných miest s prepracovaným
systémom školení na zvyšovanie kvalifikácie u jednotlivých pozícií. Vzhľadom na vysoké počiatočné investície do
najmodernejších dostupných technológií by daný projekt nebolo možné v takomto rozsahu realizovať bez pomoci
štrukturálnych fondov. Žiadateľ disponuje špičkovým tímom expertov s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú
zárukou úspešnej realizácie projektu

Pre úspešnosť projektu je nutné dokonale využiť silné stránky a príležitosti a čo najviac eliminovať slabé stránky vyplývajúce
zo SWOT analýzy. Výrobný proces a použité technológie sú navrhnuté tak, aby bolo možné flexibilne reagovať aj na prípadné
zmeny požiadaviek trhu a tomu prispôsobovať finálne produkty výroby. Momentálne prieskumy indikujú dlhodobý potenciál na
odbyt pripravovanej produkcie, keďže vyrábané tlačiarenske stroje budú spĺňať žiadané vlastnosti na najmodernejšiu digitálnu
a pritom ekologickú tlač. Spolufinancovanie z fondov EÚ výrazne pomôže zvládnuť vysokú počiatočnú investíciu na rozbeh
výroby. Kvalitný program školení umožní eliminovať riziká spojené s potenciálnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.
Zavádzanie ISO štandardov zároveň výrazne napomôže systému riadenia kvality a dosahovania plánovaných obratov.
Skúsený top management bude garantom napĺňania plánovaných ukazovateľov z hľadiska nárastu tržieb a pridanej hodnoty,
rovnako ako aj z hľadiska tvorby a dlhodobej udržateľnosti pracovných miest. Finančná analýza projektu ukazuje veľmi dobrý
potenciál na potrebné financovanie výrobnej činnosti po ukončení spolufinancovania z fondov EÚ.
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Spoločnosť EURO-VAT, s.r.o. vznikla dňa 4.10.1991. Spoločnosť sa venuje výrobe a plneniu petrochemických produktov. V
portfóliu spoločnosti je veľkoobchod, maloobchod, zákazková výroba na kľúč. Dnes pôsobí nielen na domácom trhu, ale
vďaka zavedeniu systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2008, zaujala svoje miesto v obchodnej a výrobnej sfére
na Maďarskom, Rakúskom, Nemeckom, Rumunskom a Českom trhu. V priemyselnom segmente má okrem širokého spektra
celosvetovo aplikovaných produktov k dispozícií služby technických konzultácií a odporučení vhodných mazív a
technologických kvapalín formou servisných služieb. Za 21 rokov pôsobenia v obchodnej oblasti sa sortiment spoločnosti
vyprofiloval do nasledujúceho zloženia: - predaj olej, mazív a autochémie spoločností Slovnaft, Shell, Castrol - predaj a
výroba autochémie pod vlastnou značkou DYNA a DYNAMAX - predaj autokozmetiky a výhradné zastúpenie pre Slovensko
spoločnosti ATAS - predaj motorovej nafty v regióne východného Slovenska (prevádzka Michalovce) Firma EURO-VAT,
s.r.o. je kategorizovaná ako stredný podnik. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Obstarávané zariadenie
(zariadenie na balenie výrobkov do kartónov) nám má umožniť zásobovať ostatné trhy. Na Slovensku je trend balenia našich
produktov do fólie (tento štandard držia aj ostatní konkurenti vyrábajúci na Slovensku). Na ostatných trhoch únie je
štandard balenie výrobkov do kartónových obalov. Bez zmeny balenia na kartóny sa značne zníži možnosť ponúkať našu
produkciu mimo územia SR.
Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a zároveň sa dosiahne: udržateľný rast - návratnosť investícií - podporenie zamestnanosti Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími
investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom
projektu bude inovácia technológie pri výrobe petrochemických produktov - v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že plánovaná
výroba je inovatívna a na domácom trhu nemá zastúpenie.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 - Obstaranie stroja na balenie
do kartónov Riadenie projektu Publicita projektu Hlavná aktivita bude realizovaná nasledovne: V prvej fáze bude
zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere dodávateľa, bude investícia
nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť nasledovné stroje: - stroj
na balenie do kartónov Všetky aktivity plánujeme realizovať v roku 2014. Verejné obstarávanie a externý manažment bude
zabezpečený dodávateľsky. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude
zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku stroja na balenie produktov do kartónov. Nový stroj bude možné
využiť pri balení petrochemických produktov. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia
konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zásobovania trhu kvalitnými
slovenskými výrobkami - možnosti expanzie na zahraničný trh z dôvodu zmeny spôsobu balenia, ktorý je v súčasnosti pre
zahraničné trhy nevyhovujúci Výstupom projektu budú: a) rozšírenie výrobnej technológie - zavedením inovatívnej
technológie do výroby zvýšime produkciu petrochemických produktov, čo nám dopomôže k naplneniu našich kontraktov, k
udržaniu našich stálych odberateľov a získaniu nových klientov b) vytvorenie nových pracovných miest - spoločnosť pre
potreby prevádzky výroby vytvorí minimálne 1 pracovné miesto na rôznych pozíciách. Počet 1 pracovné miesto je minimálny –
v prípade potreby spoločnosť vytvorí viac pracovných miest, čo bude mať ďalší pozitívny dopad na zamestnanosť

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenie je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe stroja na balenie do kartónov, ktorým sa naplní cieľ
projektu a opatrenia nákupom inovačnej technológie. Odborná kapacita bude rozšírená novoprijatým zamestnancom, ktorý
bude kvalifikovaný na obsluhu stroja. Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj
dlhodobými odberateľmi produktov. Taktiež z indexu bonity vyplýva dobrá finančná situácia spoločnosti.
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ZEOCEM, a.s. je od roku 1998 jedným z najvýznamnejších európskych spracovateľov a producentom výrobkov zo zeolitu.
Svoje podnikateľské aktivity prevádzkuje vo vlastných priestoroch v rámci Prešovského kraja, ktorý je charakterizovaný ako
druhý najväčší na Slovensku, ale tiež ako región s nízkou HDP a vysokou mierou nezamestnanosti. Spoločnosť má zavedený
systém manažérstva kvality ISO 9001:2008. Zamestnáva 119 ľudí. Jednou z posledných fáz výroby, ktorá nie je
optimalizovaná, je drvenie vstupnej suroviny. V súčasnosti sa zeolit drví na frakciu 0-16 mm a následne triedi. Frakcie 0 – 1
mm sú dobré predajné. Pri väčších frakciách je odbyt malý. Ak ich chceme umiestniť na trh, musíme väčšinu tejto frakcie
odviesť do mlynice, kde sa rozomelie na jemný prášok. Mlynica je technologicky až na opačnej strane celého výrobného
procesu a neustále prevážanie zvyšuje náklady na výrobok. Slabým miestom je zastaralé technické riešenie drviča, ktorý má
fixné nastavenie štrbín, čo neumožňuje flexibilitu pri zmenách požiadaviek trhu na jednotlivé frakcie. V regióne je dostatok
pracovnej sily. Výška evidovanej nezamestnanosti dosahovala v okrese Vranov n/Topľou ku koncu 04/2013 hodnotu 24,74%.

Celkový špecifický zámer investičného projektu priamo súvisí so strategickým cieľom spoločnosti a požadovanou trvalo
udržateľnou úrovňou konkurencieschopnosti firmy na trhu. Špecifickým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je inovácia
výrobných procesov prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie drvenia. Investícia do nového
technologického vybavenia umožní zvýšenie kvality, zníženie nákladov na výrobu (prevážanie, energie, PHM) a v
neposlednom rade zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti. Navrhované technické riešenie bude predstavovať inovácie najmä
v možnosti regulácie výstupnej granulometrie prostredníctvom regulácie veľkosti štrbiny, čo umožní nastaviť hodnoty
výstupov drvenia v požadovaných frakciách. Investíciou sa dosiahne výrazné zvýšenie inovatívnosti výrobných postupov v
spoločnosti a zároveň sa podporí zamestnanosť v regióne. Z environmentálneho hľadiska dôjde k úplnému odstráneniu
zbytočných prevozov v rámci výroby, zníženiu prašnosti a spotreby energie v procese drvenia (cca 2 kW/t). Projektom
vytvoríme 2 nové pracovné miesta obslužného personálu. Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2
Opisu projektu.

Celková implementácia projektu je navrhnutá na základe predošlých skúseností s realizáciou investičných akcii a zavádzania
nových technológii a výrobných postupov v spoločnosti. Projekt je rozvrhnutý do časového obdobia 8 mesiacov, počas
ktorého bude možné dodať, inštalovať a celkovo zaviesť novú inovatívnu technológiu do výrobného procesu s dostatočným
časovým priestorom aj na požadovanú administráciu projektu. Projekt bude celkovo riadený interným projektovým
manažérom, ktorý bude koordinovať s dodávateľom technológie celkový proces dodávky a zavedenie technológie do výroby.
Finančnú správu projektu bude mať na starosti interný finančný koordinátor projektu, ktorý zabezpečí priebeh finančných
transakcii spojených s predkladaným projektom, ako aj komunikáciu s implementačným orgánom. Projektový manažér a
finančný koordinátor budú spolu participovať v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov na nasledovnom výbere vhodných
nových zamestnancov. Celková predpokladaná výška projektu je 252 650 EUR. Konečná výška projektu bude známa po
realizovanom verejnom obstarávaní. Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných zdrojov.

Navrhované technické riešenie súvisí s identifikáciou potreby vyrábať produkty s granulometriou, ktorú vyžadujú zákazníci.
Súčasné riešenie to neumožňuje. Všetko sa rieši len triedením, čo nie je ideálny proces a len málo ovplyvniteľný obsluhou.
Tento stav ohrozuje našu konkurencieschopnosť cez kvalitu výrobkov i nákladov na ich výrobu. Boli zvažované viaceré
možnosti. Jednou z nich bol tzv. nulový variant, kedy by sa inovatívna technológia neobstarala. Toto riešenie je však do
budúcna neudržateľné a v konečnom dôsledku by znamenalo ďalšie zvyšovanie nákladov, zníženie konkurencieschopnosti,
obmedzenie výroby a znižovanie počtu zamestnancov. Jedinou možnosťou sú investície do tohto uzla výroby. Pri plánovaní
realizácie projektu sme zvažovali 3 technické možnosti. Najlepšou sa ukázala inovácia v podobe jedného drviča s
nastaviteľnou veľkosťou štrbiny. Vzhľadom na finančnú náročnosť predkladaného projektu bola jedným z podporných
argumentov tohto rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP. Neposkytnutím NFP by sa projekt oddialil, čo by znamenalo postupnú
stratu konkurencieschopnosti na trhu. Vhodnosť realizácie projektu podporuje aj skúsený tím, ktorý realizoval podobné
projekty v minulosti.

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na úsporu v rámci energie a nákladov na dodatočné spracovanie drveného
materiálu v mlynici a opravy a údržbu technologického zariadenia. Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľnosť tržieb a
prostredníctvom úspor vygenerovať taký zisk z projektu, ktorý zabezpečí prijateľnú návratnosť investície. Zabezpečenie
udržateľnosti existujúcich tržieb, pri súčasných úsporách nákladov na jednotku výroby, prispeje k zvýšeniu PH v spoločnosti.
Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita spoločnosti a zvýši sa jej konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej
udržateľnosti projektu. O tomto svedčia aj výsledky finančnej analýzy, ktoré predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých
rokoch, čím sa dokladuje fakt, že projekt bude samoudržateľný do budúcna. Stabilita firmy zaručí aj s

25110120918

25110120919

25110120920

25110120921

25110120922

25110120923

25110120924

25110120925

25110120926

25110120927

MECASYS s. r. o.

WIGOR - TREND, spol. s r.o.

SEZAMA s.r.o.

Vladimír Zelník

METALTRIM, s. r. o.

MENERT spol. s r.o.

Mária Vyšovská - MARIANNA

Slovak business company, s.r.o.

Inveca a.s.

fierce s.r.o.

Zvýšenie efektívnosti obrábania rotačných súčiastok v spoločnosti
MECASYS s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na spracovanie stavebného odpadu

Technologické inovácie výroby PET fliaš

Zefektívnenie výrobného procesu zavedením inovatívnych
technológií do firmy Vladimír Zelník

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti METALTRIM, s.r.o.
prostredníctvom zavedenia nových inovatívnych technológií do
výroby a zamestnaním nových pracovných síl.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MENERT spol. s r.o.
prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavedenia
inovatívnej a vyspelej technológie do firmy Mária Vyšovská MARIANNA

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Slovak business
company, s.r.o. začatím výroby s použitím inovatívnych technológií

Podpora inovácií v spoločnosti Inveca a.s.

Rozšírenie technologického parku spoločnosti fierce s.r.o.
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34 794,00
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197 418,20
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130 200,00

183 862,00

197 295,00
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Projekt sa bude realizovať v severnej časti Stredného Slovenska, v obci Oravská Polhora, okr. Námestovo. Lokalita patrí
medzi vid. oblasti, orientované na turistiku. Avšak Námestovo a okolie je známe aj priem. firmami. Miesto realizácie projektu
sa vyznačuje dostupnosťou vzdel. zamestnancov i dobrou dopravnou obsluhou. Pôsobenie MECASYS s.r.o. presahuje
regionálny i celoštátny rámec. Žiadateľ je významným dodávateľom vo výrobe komponentov pre automobilový, letecký a
elektrotechnický priemysel, spolu so službami priemyselnej povahy. Na trhu pôsobí od r. 2005, pravidelne dosahuje stále
tempá rastu tržieb, zisku i pridanej hodnoty (tržby v r. 2012 cca 772 tis. EUR). Nemá však dostatočný vplyv na kvalitu
obrábania v prípade kooperácie. Preto má projekt inovatívne zameranie na zvýšenie efektívnosti obrábania kovových
rotačných súčiastok pri výrobe pre automobilový a letecký priemysel. Jeho výsledky budú eliminovať slabšie stránky a
ohrozenia žiadateľa využitím príležitostí uvedených v SWOT analýze. Pre ďalšie zefektívnenie výroby je potrebné inovovať a
rozšíriť strojový park, inovovať výrobné postupy, čo je podmienené obstaraním nového výkonného zariadenia pri realizácii
projektu.

Dopadom projektu bude nárast tržieb o 110tis. EUR už v r.2015, oproti tržbám pred realizáciou projektu. Nahradenie
kooperácie vlastnou výrobou zvýši variabilitu obrábania rotačných súčiastok. Pri pláne prírastkov tržieb a prid. hodnoty bol
dodržaný princíp opatrnosti, vzhľadom na výrazný rast v r. 2010-2012. Výsledkom projektu je inovácia 2 výr. postupovfrézovanie a sústruženie rotačných súčiastok.Pozitívny výsledok projektu sa prejaví v r. 2014 vytvorením nových 2 prac.
miest operátorov frézovania a sústruženia (občania vo veku do 29 rokov). Realizáciou sa očakáva pozit. dopad v dlhod.
náraste prid. hodnoty o 70 tis. EUR na hodnotu 218tis. EUR v r. 2017. Dôvodom jej rastu je miernejší rast výr. spotreby
(úspora nákladov na kooperáciu) v porovnaní s rastom tržieb. Plán tržieb uvažuje s hodnotou 880 tis. EUR v roku 2017.
Zohľadňuje rast tržieb po realizácii projektu v súlade s jeho fin. analýzou. V prípade rizika čiast. nesplnenia prírastkov tržieb
(možný útlm autom. priemyslu a pod.) zostane rentabilita tržieb zachovaná, lebo aj výr.spotreba klesne zodp.spôsobom.
Projekt má aj multiplik.efekty, umožní nadväzne lepšie uspokojiť zákazníkov a ponúknuť kooperáciu iným výrobcom.

V rámci projektu je nevyhnutné uskutočniť 1 hlavnú aktivitu (obstaranie CNC sústruhu), ktorá je previazaná s hlavným cieľom i
špecifickými cieľmi projektu. Prieskum trhu dodávateľov zariadenia priamym oslovením bol podkladom pre rozpočet projektu
a východiskom pre štandardný postup verejného obstarania v zmysle podmienok výzvy. Časový harmonogram realizácie
projektu je plánovaný na obdobie 9 mesiacov. Po výbere dodávateľa procesom VO (podporná aktivita v súlade s
podmienkami výzvy) budú v kúpnej zmluve upresnené dodacie podmienky spolu s podmienkami inštalácie. Žiadateľ
zabezpečí v súčinnosti s dodávateľom optimálne umiestnenie v technologickom toku dielne, inštaláciu, inštruktáž strojovej
obsluhy a odskúšanie nástrojov obrábania pred uvedením CNC sústruhu do prevádzky. Za realizáciu aktivít projektu je
zodpovedný projektový tím, ktorý tvoria riadiaci pracovníci spoločnosti – riaditeľ spoločnosti ako ved. manažér projektu,
obchodný manažér a vedúci výroby, spolu s 3 externými spolupracovníkmi pre podporné aktivity riadenia projektu. Manažéri
majú potrebné riadiace a odborné predpoklady a skúsenosti na zvládnutie projektu v súlade s časovým harmonogramom
projektu.

Vzhľadom na vých. situáciu žiadateľa, výsledky SWOT analýzy, analýzy úzkych miest, po posúdení možností trhu sa
spoločnosť rozhodla inovovať technol. postupy frézovania a sústruženia rotačných súčiastok, s využitím moderných
nástrojov. Zvýši sa celkový objem súč. výroby po rozšírení výr. kapacít, pričom klesnú náklady na kooperáciu. Bez realizácie
projektu na obstaranie CNC sústruhu by sa tieto ciele nedosiahli, alebo by sa dosiahli v obmedzenej miere. Súvisí to aj s
obmedzením možností ďalšieho rastu výroby bez rozšírenia stroj. kapacít s potrebnými parametrami na zabezpečenie
variability obrábania rotačných súčiastok, kvality a presnosti obrábania spolu s kvalitou opracovania povrchov súčiastok. Pre
splnenie požiadaviek zákazníkov je nevyhnutné obstaranie CNC sústruhu vhodného typu. MECASYS s. r.o. pôsobí na trhu
od roku 2005. Pravidelne realizuje inv. aktivity v súlade s rozv. dokumentmi SR a regiónu ŽSK. Manažéri majú potrebné
skúsenosti s podobnými projektami. Za posledné 3 roky realizovali inv.zámer obstarania CNC frézy v hodnot 168tis. EUR,
predtým inštaláciu rezačky drôtu a ohýbačky plechu v mechan. dielni. Bez realizácie projektu by boli možnosti rastu firmy
obmedzené.

Žiadateľ má predpoklady na trvalú udržateľnosť výsledkov projektu pokračovaním svojej hospodárskej činnosti s využitím
nových príležitostí a relatívnou úsporou nákladov na materiál a energiu. Skúsený projektový tím (súčasť prevádzky firmy),
postupné zlepšovanie pozície na trhu, opatrnosť v plánovaní, predchádzanie rizikám a dosiahnuté výsledky v rokoch 20092012 sú dobrým predpokladom priebežného financovania prevádzkového cyklu výroby komponentov pre automobilový,
elektrotechnický a letecký priemysel. Toto tvrdenie je založené na : o postupnom raste príjmov z prevádzky projektu
(ukazovateľ EBITDA), finančný plán aj pri dodržaní princípu opatrnosti naznačuje, že projekt posilní aj rentabilitu firmy, lebo
prírastky výnosov po realizácii projektu budú rásť rýchlejším tempom ako náklady, čím bude významnou mierou eliminované
aj prípadné riziko výkyvov tržieb pre možný pokles dopytu zákazníkov, o priaznivom vývoji návratnosti investície, pričom
zaťaženie peňažného toku prípadnými splátkami úveru na spolufinancovanie projektu bude v rovnováhe s tvorbou odpisov
projektu, čo umožní primerané investičné aktivity žiadateľa aj počas splácania úveru na spolufinancovanie projektu.
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Spoločnosť WIGOR TREND, s.r.o., bola založená 23.11. 2004. Koncom roku 2009 sa stala novým, 100 % vlastníkom
spoločnosti WIGOR TREND, s.r.o., spoločnosť Center Zvolen, s.r.o. Od 23.03.2010 je konateľom spoločnosti Ing. Tomáš
Pilát. Spoločnosť má sídlo v meste Zvolen, ktoré je jedným z okresných miest v BBSK. V okrese Zvolen je miera
nezamestnanosti na úrovni cca 11 % až 12%. Spoločnosť v minulosti pôsobila ako výrobca zváraných konštrukcií - zvarencov
a ako obchodná firma s hutným materiálom. Predávala široký sortiment hutníckych výrobkov - plechov, rúr, profilov a
betonárskej ocele. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva dvoch ľudí - mužov. Spoločnosť pociťuje silný konkurenčný tlak
ostatných predajcov hutníckych materiálov, avšak na druhej strane je v súčasnosti na Slovensku znateľný rast strojárskej
výroby a stavebnej výroby. Vedenie spoločnosti chce preto využiť túto trhovú príležitosť a rozšíriť výrobnú činnosť o
spracovanie stavebného odpadu na recyklát, ktorý sa ďalej využíva pri stavebnej činnosti.

Realizáciou projektu si spoločnosť WIGOR TREND, s.r.o. si doplní strojné vybavenie o jednu novú technológiu a to drviace
zariadenie na spracovanie kameňa a stavebného odpadu. Nová technológia umožní vybudovanie jedného nového potrebného
pracoviska a to na obsluhu drviaceho zariadenia na spracovanie kameňa a stavebného odpadu. Zavedenie novej technológie
napomôže rastu tržieb spoločnosti, rastu pridanej hodnoty, inovuje 1 výrobný postup a následne umožní vytvoriť 1nové
pracovné miesto pre muža vo veku 15 – 29 rokov. Pracovná pozícia vytvorená v projekte nie je vhodná pre ženu a ani pre
občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. Pre zabezpečenie plnenia plánovaných merateľných ukazovateľov využijeme
všetky naše skúsenosti, skúsenosti zamestnancov, priebežne budeme vyhodnocovať stav ukazovateľov a využijeme všetky
skúsenosti s podnikaním, propagáciou a podporou predajnosti výrobkov, čo sa prejaví na plnení ukazovateľov. Pri predaji
recyklátu využijeme jeho cenovú výhodu – má podstatne nižšiu cenu ako prírodná surovina, na ktorej náhradu sa využíva pri
stavebnej činnosti.

Projekt počíta s dodávkou a inštaláciou technológií, ktorú realizujú dodávateľské firmy. Hodnotenie dodržania prác v rámci
časového harmonogramu a ich kvality bude vykonávané konateľom spoločnosti. Stanoví sa termín ukončenia dodávky
technológií, ktorého dodržanie bude prísne vyžadované. Konateľ spoločnosti má skúsenosti s nákupom a zavádzaním nových
technológií, čo je popísané v bode 5.1. Profil žiadateľa, Opis Projektu. Projekt pozostáva z jednej aktivity: a to – Dodávka a
inštalácia novej inovatívnej technológie. Technológia bola vybraná tak, aby zaručovala čo najvyššiu kvalitu budúcej produkcie
recyklátu a napomáhala tak dosahovaniu hlavného cieľa projektu -udržanie a zvyšenie konkurencieschopnosti spoločnosti...
Samotná realizácia aktivity pozostáva z procesu verejného obstarávania, objednania zariadení, ich dodania a inštalácie,
vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu. Čas potrebný na realizáciu tejto aktivity je odhadovaný na obdobie mesiacov 0108/2014, čo je primerané, nakoľko výrobcovia týchto technológií nemajú tieto na sklade, technológie sa vyrábajú presne na
objednávku podľa požiadaviek odberateľa, takže nie je možné ich dodať a nainštalovať v kratšom termíne

Prieskumom trhu boli získané cenové ponuky na predmetnú technológiu. Objem finančných prostriedkov na projekt bol zistený
v sume 295 000,- € bez DPH, čo je finančne veľmi náročné. Uvedenú investíciu nie je spoločnosť schopná zrealizovať z
voľných vlastných finančných zdrojov, preto potrebuje získať dotáciu vo forme NFP v rámci opatrenia 1.1, inak plánovanú
aktivitu nezrealizuje. Konateľ spoločnosti uvažuje s pomocou cca 200 000,- € bez DPH, čo predstavuje intenzitu pomoci 70 %
celkových oprávnených výdavkov. Konateľ spoloč. má skúsenosti s nákupom nových technológií, čo je popísané v bode 5.1.
Profil žiadateľa, Opisu Projektu. Realizácia projektu pomôže znižovaniu hlavných disparít BBSK v sociálno-spoločenskej
infraštruktúre-vytvorením nového pracovného miesta, v službách-zvyšovaním konkurencieschopnosti MSP a v priemysleznižovaním inovačného a technologického zaostávania priemyslu. Projekt podporí socioekonomický rozvoj mesta a okresu
Zvolen, jedným novovytvoreným pracovným miestom, zvyšovaním príjmov a pridanej hodnoty MSP, vďaka podpore
konkurencieschopnosti MSP, a jeho úspešná realizácia sa podieľa na tvorbe mesta Zvolen, ktoré je centrom obchodu,
cestovného ruchu a priemyslu.

Po realizácii projektu bude ďalšia činnosť spoločnosti financovaná z vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti, aj
vďaka zavedeniu novej výrobnej činnosti s vysokokvalitnou produkciou. Z výsledkov tabuľky č.5-Miera výnosovosti, Príloha
č.5 ŽoNFP - Finančná analýza, vidieť, že nové drviace zariadenie, bude produkovať dostatočné zdroje aby bola schopné
ďalšej činnosti v nasledujúcich rokoch, vykazuje návratnosť vložených prostriedkov, s dostatočnou mierou výnosovosti.
Hodnotenie efektívnosti ukazovateľov CASH FLOW potvrdzuje, že projekt je životaschopný, a dosahované hodnoty CASH
FLOW, môže predstavovať zdroj finančných prostriedkov pre ďalšiu investičnú činnosť spoločnosti v budúcnosti. Finančno ekonomické vyhodnotenie projektu za výrobnú činnosť: Ukazovateľ :Vypočítaná hodnota Čistá súčasná hodnota > 0: 21,40 tis.
€ Miera výnosovosti > 1 (100%): 107,26% Aktivita projektu sa ukončí spolu s ukončením projektu okrem účelu, na ktorý bol
celý projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity budú zdrojom ďalšieho samofinancovania spoločnosti.
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Spoločnosť SEZAMA s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom PET fliaš od roku 1993. V súčasnosti tvorí sortiment spoločnosti
vyše 200 typov fliaš v rôznych farbách a hmotnostiach. Výrobná kapacita spoločnosti je 57 000 ks fliaš denne. Výrobky
spoločnosti sú využívané v rôznych sektoroch; od potravinárstva, chémie až po stavebníctvo. Z týchto oblastí pochádzajú i
najväčší odberatelia spoločnosti. Na výrobu PET fliaš sa používa výhradne primárny čistý materiál, čiastočne aj recyklovaný
materiál. Spoločnosť disponuje certifikátom na výrobu fliaš pre chémiu, certifikátom na výrobu fliaš pre potravinárstvo,
certifikátom na vhodnosť pre plnenie tvrdého alkoholu, a certifikátom systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Výroba sa
realizuje v prenajatých výrobných halách, patriacich Strojno-traktorovej stanici v Nitre, s ktorou má žiadateľ uzavretý prenájom
do roku 2020. Spoločnosť má v súčasnosti približne 400 aktívnych odberateľov, výroba prebieha počas pracovných dní v
dvoch pracovných zmenách, výnimočne aj v troch zmenách. V projekte sa využije kvalifikovaná pracovná sila, ktorá je
disponibilná v regióne Nitra, keďže tento región je charakteristický dlhodobou tradíciou vo výrobe plastov.

Realizáciou projektu sa obstarajú inovatívne výrobné zariadenia prostredníctvom ktorých si spoločnosť SEZAMA s.r.o. posilní
svoju pozíciu na trhu, pretože po obstaraní novej technológie bude schopná pružne reagovať na požiadavky odberateľov a
prijímať aj také objednávky, ktorým doposiaľ nebola schopná vyhovieť. Rozšírením výroby sa jej vytvoria možnosti na vyššiu
variabilitu výrobkov čo spôsobí zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti spoločnosti, pretože podnik bude schopný rozšíriť
portfólio odberateľov nielen na tuzemských ale najmä na zahraničných trhoch. V ekonomických ukazovateľoch dôjde k
nárastu pridanej hodnoty spoločnosti, nová technológia má okrem schopnosti inovatívnej výroby PET fliaš aj nižšiu
energetickú a časovú náročnosť na výrobu. Znamená to, že v procese výroby PET fliaš poklesnú náklady na výrobnú
spotrebu, a teda pri zvýšenej výrobe dôjde k nárastu pridanej hodnoty. Miera inovatívnosti výroby PET fliaš spočíva v
zdokonalení výrobných metód formou plne automatizovanej výroby s elimináciou manuálnej práce. Zabezpečí sa tým
zvýšenie efektívnosti, kvality a pružnosti výrobnej činnosti podniku a zníženie energetickej náročnosti na výrobu PET fliaš.

Spoločnosť disponuje personálnymi, technickými, administratívnymi, priestorovými a logistickými kapacitami na realizáciu
projektu. Za realizáciu projektu bude zodpovedný konateľ Ing. Aleš Brtek a technický manažér podniku Ing. Juraj Brtek, MBA.
Projekt obsahuje jednu hlavnú aktivitu "Modernizácia technológií na výrobu PET fliaš", predmetom ktorej je obstaranie a
inštalácia inovatívnej technológie na výrobu PET fliaš. Jednotlivé kroky realizácie projektu sú logicky previazané a ich
realizácia sa uskutoční v postupnosti: vykonanie verejného obstarávania, doprava technológie, montáž a zaškolenie obsluhy,
testovanie technológie a plná výroba. Obstaranou technológiou bude vyfukovací automat PET fliaš vrátane príslušenstva,
ktoré tvoria nízkotlakový a vysokotlakový kompresor, sučiš vzduchu, chladič vody, tri filtre a odlučovač olaja. Navrhovaná
hlavná aktivita kompletne napĺňa celkový aj špecifické ciele. Časový harmonogram je navrhnutý na obdobie 12 mesiacov. V
rámci uvedeného obdobia sa budú realizovať všetky postupné kroky realizácie projektu uvedené v predošlom odseku.
Podpornými aktivitami sú: a) Riadenie projektu, b) Publicita a informovanosť.

Na základe variantných riešení v Opise projektu bolo preukázané, že projekt bez získania NFP nedokáže vygenerovať
plánované efekty. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela zvoliť postupnú realizáciu projektu a
rozložiť ju na obdobie viacerých rokov, čo by znamenalo zmenu dosahovaných indikátorov a v značnej miere by eliminovalo
pozitívny synergický efekt predkladaného zámeru. Projektom sa: - podporí tvorba a udržanie pracovných miest, - zníži
celková spotreba elektrickej energie v podniku, - zvýši konkurencieschopnosť podniku, - prispeje k zvyšovaniu ekonomiky
regiónu Technológia bola vybraná tak, aby sa dokázala zvýšiť konkurenčná schopnosť podniku v dlhodobom horizonte.
Výrobný postup aj produkcia výrobkov týkajúce sa predkladaného projektu sú vysoko inovatívne. V dôsledku toho, že sa
zvýšia tržby z výroby PET fliaš, priamo úmerne sa nárast premietne do nárastu pridanej hodnoty, pretože technológia
prispieva k znižovaniu výrobnej spotreby. Projekt je po finančnej stránke stabilný a udržateľný. Žiadateľ vykazuje určité
finančné problémy, ktoré vyplývajú z negatívnej hodnoty čistého pracovného kapitálu spôsobeného pôžičkou firmy od
spoločníka Brteka.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného
rozvoja EÚ v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb a tým aj HDP. Na základe
finančnej analýzy je projekt prijateľný a udržateľný vo všetkých indikátoroch a spoločnosť je životaschopná v dlhodobom
meradle aj po skončení projektu. Projekt má priaznivú dobu návratnosti a mieru výnosnosti, efektívnosť vynaložených
prostriedkov je preukázateľná, čo v konečnom dôsledku prispieva k dlhodobej stratégii a zvyšovaniu konkurencieschopnosti
spoločnosti. Z hľadiska ekonomiky podniku existuje záruka trvalej udržateľnosti projektu v ďalšom období a tiež aj záruka
financovania z vlastných zdrojov (zisk, odpisy) po ukončení realizácie tohto projektu. Rizikovou položkou je nárast cien
vstupov do výroby, najmä elektrickej energie a strategických surovín. Obe položky nie je možné ovplyvniť žiadateľom.
Manažment sa dokáže vyrovnať s týmito ohrozeniami avšak len v prípade, že bude disponovať progresívnymi výrobnými
zariadeniami, prostredníctvom ktorých udrží výrobné náklady na prijateľnej úrovni.
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Firma Vladimír Zelník pôsobí od roku 1991 v oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov. Za obdobie svojej existencie si
vybudovala stabilné dodávateľsko - odberateľské vzťahy, ktoré sú založené na dlhodobej spolupráci a aj vďaka tomu má firma
v regióne stabilnú pozíciu. Pre udržanie vysokej kvality svojich výrobkov a udržania dobrého mena žiadateľ zrealizoval viacero
investícií zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti. Firma v súčasnosti zamestnáva 75 pracovníkov, z toho 3
technických pracovníkov, 10 manuálnych pracovníkov, 13 pracovníkov na obsluhu strojov a zariadení, 46 pomocných
pracovníkov a 3 riadiacich pracovníkov. Tržby firmy za rok 2012 dosiahli vyše 1 694 tisíc EUR a majú každoročne rastúcu
tendenciu vďaka narastajúcemu objemu zrealizovaných dodávok. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Ružomberok je
14,00 %, a preto chce žiadateľ vytvoriť dve nové pracovné miesta počas realizácia projektu a ďalšie dve po ukončení
realizácia aktivít projektu a prispieť tak k podpore zamestnanosti v danom regióne. Obstaranie novej, ekologicky nenáročnej
technológie je ale pomerne finančne náročné a žiadateľ by nebol schopný túto investíciu zafinancovať iba z vlastných zdrojov.

Po ukončení realizácie projektu sa dosiahne pozitívna zmena vo výrobných procesoch firmy. Prepojenosť výrobnej linky zníži,
respektíve eliminuje prestoje vo výrobe. Automatizácia výroby zníži manuálnu náročnosť na zamestnancov a zabezpečí
zvýšenie produkcie pri znížení pracovnej náročnosti. Tým sa dosiahne zvýšenie produktivity práce, ktorá sa následne prejaví
vo zvýšení pridanej hodnoty. Realizáciou projektu sa pekáreň dostane do zodpovedajúcej konkurencieschopnosti v rámci
regiónu. Zvýšenie produkcie, obratu, pridanej hodnoty na jednotku výstupu/výrobku zabezpečí priestor aj po ukončení
projektu na ďalšie investičné aktivity, vrátane rozširovania prevádzky. Projekt je v súlade s potrebami regiónu, nakoľko je
zabezpečený lokálny a regionálny odbyt produkcie a dostatočná sieť subdodávateľov. Firma je významným zamestnávateľom
v regióne, najmä s ohľadom na štruktúru zamestnancov, v ktorej prevládajú zamestnanci s nižším vzdelaním, a ktorí tvoria
najrizikovejšiu skupinu na trhu práce. Aj preto chce firma vytvoriť 2 pracovné miesta počas realizácie projektu a ďalšie 2 po
jeho ukončení. Do roku 2018 firma predpokladá nárast tržieb na 2 100 tis. EUR a pridanej hodnoty na 1 055 tis. EUR.

Za účelom implementácie jednotlivých aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených pracovníkov, ktorý
je bližšie rozpísaný v Opise projektu, časti 4.2 Personálne zabezpečenie projektu. Požiadavky na nákup novej a inovatívnej
technológie vyplynuli z trhových potrieb a ich premietnutia do výrobného programu firmy. Za účelom porovnania cien
požadovanej technológie a stanovenia cien technológie v projekte bol uskutočnený prieskum trhu. Jednotlivé aktivity projektu
boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou vyčlenenou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú
realizáciu projektu. Po schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom samotný projekt sa bude realizovať dodávateľským spôsobom.
Zavedením novej výrobnej technológie dôjde ku zavedeniu 4 nových výrobných postupov, na inštaláciu a spustenie ktorých
budú okrem projektového tímu dohliadať aj samotní dodávatelia, ktorí budú musieť zabezpečiť aj potrebné zaškolenia
obsluhujúcich pracovníkov. Začiatok realizácie projektu sa predpokladá najneskôr do 6 mesiacov od prípadného schválenia
ŽoNFP.

Vzhľadom na východiskovú situáciu firmy samotná realizácia projektu prispeje k zmodernizovaniu výroby, nakoľko stroje a
zariadenia, ktoré sa plánujú obstarať, predstavujú najmodernejšiu technológiu v danom segmente výroby. Nevyhnutnosť
realizácie projektu si vyžaduje jednak konkurencia existujúcich pekární, ako aj snaha o efektívnejšie využitie pracovnej sily a
zvýšenie kvality a množstva výrobkov. Realizácia projektu zabezpečí udržanie existujúcich pracovných miest v regióne,
rovnako aj vytvorenie dvoch ďalších nových pracovných miest. Celý výrobný proces sa zefektívni, bude energeticky
úspornejší a oveľa ekologickejší. Zníži sa množstvo odpadu vo výrobe, nakoľko bude možné využívať aj nepotrebný drevný
odpad. Žiadateľ disponuje dostatočnými organizačnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru, ktorá je zárukou
efektívneho fungovania. Už v minulosti firma zrealizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné
skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, respektíve úverových zdrojov. Plánovaná
investícia je však finančne natoľko náročná, že si ju žiadateľ nemôže dovoliť prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená tak po stránke administratívnej, technickej, ako aj finančnej.
Administratívne bude udržateľnosť výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov
spoločnosti. Technické zabezpečenie vychádza hlavne z vhodných prevádzkových priestorov firmy. Tieto spĺňajú potrebné
štandardy európskych aj slovenských noriem pre danú výrobu, pričom priestory, kde bude inštalovaná technológia, sú
uspôsobené tak, že nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy objektu. Realizáciou projektu by sa mohli odstrániť niektoré
ohrozenia, ktoré sú uvedené v SWOT analýze, ktorá je bližšie popísaná v časti 3. Opisu projektu. Úsporou energií
zavedených moderných strojov a zriadení sa dosiahnú podmienky pre lepšie ohodnotenie zamestnancov, čím sa zníži ich
fluktuácia a zabezpečí ich stabilita. Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný,
pretože výška čistej súčasnej hodnoty investície predstavuje hodnotu 50,73, miera výnosovosti hodnotu 157 % a návratnosť
investície sa predpokladá v roku 2020. Po zohľadnení všetkých nákladov žiadateľa je teda vysoký predpoklad rentability a
trvalej udržateľnosti projektu.
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Firma je osobným podnikom jej zakladateľa - Jozefa Žofaja a jej produkčná orientácia je zameraná prevažne na strojárenskú
kovovýrobu. V súčasnosti je firma moderným a efektívnym podnikom, zameriavajúcim sa na vlastnú výrobu prípravkov
komponentov, dielov a častí prípadne na obrábanie dodaných polotovarov na základe vlastnej alebo dodanej výkresovej
dokumentácie. Vyrába diely pre automobilový, elektronický, textilný priemysel, manipulačnú a dopravnú techniku,
poľnohospodárske a pracovné stroje v sériách, a taktiež aj v kusovej výrobe. Silnou stránkou firmy je priaznivá nákladová
štruktúra, ktorá pozitívne ovplyvňuje výslednú cenovú ponuku. Spoločnosť pôsobí v strojárskom priemysle, ktorý je veľmi
náročný na výrobné prevádzky, strojné technológie a odborných pracovníkov, preto sa METALTRIM, s.r.o. snaží napredovať v
nových technológiách a rozširovať výrobu smerom k nákupu inovatívnych zariadení a tým aj zamestnávať nových
zamestnancov, ktorí budú schopní stroje ovládať. S rozširovaním výroby bude spoločnosť do budúcnosti potrebovať aj nových
ľudí na riadiace pozície v rámci firmy.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie a k inovovaniu výrobných postupov. Nákupom nových technológií sa prispeje k uspokojeniu
zvyšujúceho sa dopytu, rozšíreniu výrobnej činnosti ako aj k zvyšovaniu počtu zamestnancov. Firma plánuje zamestnať do 3
rokov od ukončenia ďalších 3 ľudí. Firma taktiež získa značnú konkurenčnú výhodu a posilní si postavenie na domácom trhu.
Zakúpené technológie pomôžu spoločnosti udržať krok s konkurenciou a zefektívňovať výrobu, znižovať náklady a hlavne
zvyšovať obchodné kontrakty na domácom trhu vlastnou produkciou. Po realizácii projektu bude spoločnosť schopná
uspokojiť nároky zákazníkov na kvantitu a kvalitu výrobkov vo väčšej miere ako doteraz. Spoločnosť METALTRIM, s.r.o.
nákupom nových strojov rozšíri svoju výrobu ložísk, konzol, čapov a rôznych iných výrobkov, ktoré budú vyrábané vo vyššej
kvalite a pri zvýšenej produkcii, čím sa pokryje zvýšený dopyt po výrobkoch. Spoločnosť bude naďalej podporovať odborné
personálne zázemie, spoľahlivosť dodávok a kvalitu výroby, ktoré považuje za podstatné faktory efektívnosti a
konkurencieschopnosti firmy.

Predmetom riešenia projektu je nákup CNC technológií a kompresorovej stanice. Realizácia projektu bude prebiehať v 3
hlavných aktivitách a 2 podporných aktivitách: Aktivita č. 1: Nákup, inštalácia a skúšobná prevádzka strojov 11/2013 –
06/2014 Výstup: 2 inovované pracovné postupy - v rámci aktivity budú nainštalované technológie, - dodávku strojov
zabezpečia dodávatelia vybraní na základe verejného obstarávania, - spustenie skúšobnej prevádzky. Aktivita č. 2:
Vytvorenie pracovných miest a zaškolenie pracovníka pre prácu so zariadeniami 03/2014 – 06/2014 Výstup: 4
novovytvorené pracovné miesta, - zaškolenie pracovníkov na pracovných miestach súvisiacich s projektom. Aktivita č. 3:
Spustenie výroby 07/2014 – 07/2014 Výstup: 2 inovované výrobné postupy - spustenie výroby. Riadenie projektu 11/2013
– 07/2014 Riadenie projektu bude zabezpečené žiadateľom prostredníctvom interných zamestnancov, ktorí budú dohliadať
na realizáciu projektu, koordináciu, monitoring a finančné riadenie. Publicita projektu 11/2013 - 07/2014 Publicita projektu
bude zabezpečená počas celej realizácie projektu.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku automatickej kotúčovej píly, kompresoru a dvoch CNC vertikálnych
centier. Spoločnosť zakúpením technológií bude môcť vyrábať brzdné komponenty do výťahov, na ktoré momentálne nemá
dostatočnú technologickú kapacitu a zároveň získa kotúčovú pílu na delenie materiálu do veľkosériovej výroby. K týmto dvom
strojom spoločnosť zakúpi aj kompresor, ktorý bude vyrábať stlačený vzduch pre celú výrobnú prevádzku a tak bude využitý
nielen pre stroje zakúpené projektom ale pre celú výrobu a spoločnosť bude môcť nakupovať aj ďalšie stroje, ktoré tento
kompresor zvládne obslúžiť. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia konkurencieschopnosti a
postavenia na domácom trhu spoločnosti METALTRIM, s.r.o., - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zvýšením počtu výrobkov, ktoré
bude spoločnosť vyrábať. Nákup zariadení predstavuje alternatívu finančne náročnejšiu avšak zabezpečí plynulú prevádzku
výroby bez rizík a prípadných možných negatívnych následkov spôsobených výberom nekvalitných zariadení.

Z ekonomického hľadiska dosiahne spoločnosť realizáciou tohto projektu nárast tržieb a tak bude schopná splniť všetky svoje
vytýčené ciele. Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov
smerujúcich k zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov, k nákupu nových technológií na uspokojenie
zvyšujúceho sa dopytu, rozšírenie výrobnej činnosti ako aj zvyšovanie počtu zamestnancov. Po realizácii projektu bude
spoločnosť schopná uspokojiť nároky zákazníkov na kvantitu a kvalitu výrobkov. Spoločnosť má záujem časť tržieb
vytvorených týmto projektom investovať do ďalšej modernizácie a zvýšiť tak priestor a predpoklad na ďalší rast v budúcnosti.
V prospech dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu hovorí aj výsledok finančnej analýzy. Na základe výsledkov finančnej
analýzy sa dá jednoznačne predpokladať, že projekt je trvalo udržateľný. Dá sa konštatovať, že spoločnosť je schopná
napĺňať rozvojové a rastové predpoklady a maximálne využitie zakúpenej technológie. Čistá súčasná hodnota dosahuje 54
050 EUR a miera výnosovosti investície je stanované na 120,12 %, čo je predpokladom, že projekt je dlhodobo udržateľný.
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Spoločnosť MENERT spol. s r.o. vznikla v roku 1991. Pôsobí v oblastiach - výroba kov. konštrukcií a ich častí, zámočníctvo,
kovoobrábanie, nástrojárstvo a iné. Predkladaný projekt rieši obstaranie inovatívnych technológií, ktoré budú umiestnené v Divízia strojárstva - Galanta, Puškinova 1504/ 13, MENERT spol. s r.o. Strojárska divízia spoločnosti MENERT spol. s r.o
vznikla v roku 1998 a v súčasnosti je stabilnou a postupne sa rozvíjajúcou výrobno-obchodnou jednotkou spoločnosti. Divízia
zamestnáva viac ako 40 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Profil činností - projekčná činnosť, výroba a predaj
izotermických kontajnerov, výroba, predaj, oprava a údržba vaňových, naťahovacích a skladových kontajnerov, zváranie
oceľových, nerezových a hliníkových konštrukcií, zámočnícke práce a trieskové obrábanie. Pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti spoločnosti, schopnosti uspokojovať rastúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby závislá
na realizovaní projektu. Projekt sa bude realizovať v meste Galanta, kde je dostatok kvalifik. sily. Naplnené ciele projektu
budú znamenať odstránenie slabých stránok, zefektívnenie výroby, zvýšenie pozitív. vplyvu na ŽP a vytvorenie 2prac. miest.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní výkonnosť
Trnavského a Nitrianskeho regiónu. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty, nárastu
tržieb do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstavovať sociálny prínos pre región v podobe novovytvorených 2
pracovných miest, pre mladých občanov vo veku 15-29rokov, ženu a muža. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie
merateľných ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom
štartu inovácie výroby kontajnerov je obstaranie 3 inovovaných výrobných technológii, ktorých výsledkom budú 3 inovované
výrobné postupy. Po ukončení projektu budú do výroby spustené 3 nové technológie, ktoré zlepšia kontinuitu výrobného
programu, odstránia slabé stránky výrobného procesu a znížia energetickú náročnosť výroby.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom služieb dodávateľskej firmy, ktorá sa stane víťazom v procese VO. Termín
dodania všetkých potrebných technológií bude stanovený dňom písomného objednania predmetu zmluvy medzi
dodávateľskou firmou a spoločnosťou MENERT spol. s r.o. Realizácia projektu bude prebiehať v rámci 3 aktivít od 01/2014 do
06/2014. Aktivity projektu budú realizované dodávateľským spôsobom na základe vykonaného VO. Ide o tieto aktivity:
1.Obstaranie trieskového obrábacieho centra, 2.Obstaranie plazmy – páliaceho stroja, 3.Obstaranie ohraňovacieho lisu. Za
realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment spoločnosti, ktorý má 22 ročné
skúsenosti v oblasti podnikania a obstarania technológií.

Projekt je v súlade s podporovanými oblasťami schémy opatrenia 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1.
Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov, v súlade so strategickými a regionálnymi dokumentami v oblasti
podpory podnikov cez inovácie vo výrobe. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP úsporou energií v prevádzke. Aspektom
zvyšovania rastu spoločnosti je zlepšovanie ekonomických ukazovateľov podnikateľskej činnosti cestou inovatívnosti výroby,
ktorá prinesie zvyšovanie kvality vyrábaných kontajnerov a iných výrobkov. Projekt umožní zvýšenie kvality výroby, avšak
predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. Ak nedôjde k realizácii projektu, žiadateľ by v súčasnosti nebol schopný realizovať
projekt bez pomoci formou NFP.

Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového. Žiadateľ je spôsobilý projekt úspešne
zrealizovať. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť naplňanie požiadaviek trhu, čo prinesie nárast tržieb
a nárast pridanej hodnoty. Kumulácia finančných prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky pre ďalšie projekty aj v iných
divíziách výroby. V prípade nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje v prípade potreby použiť prostriedky aj z iných zdrojov,
pretože žiadateľ má okrem výroby kontajnerov - divízia strojárstva - aj iné oblasti podnikania. Po ukončení realizácie projektu
bude spoločnosť realizovať ďalšie projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Projekt dokáže počas
sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať kritériá miery výnosnosti a efektívnosti. Miera výnosovosti vyšla na úrovni
126,67%, čo spĺňa požadovanú mieru vyššiu ako 100%. Čistá súčasná hodnota projektu je na úrovni 106,62 tis. Eur, čo
predstavuje kladnú hodnotu a teda môžeme konštatovať, že projekt je zmysluplný.
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Hlavnou činnosťou firmy Mária Vyšovská - MARIANNA je od jej vzniku v roku 1993 výroba a predaj cukrárenských výrobkov.
Firma svoje podnikanie postupne rozvíjala od malej výroby pre malý počet zákazníkov až po súčasnú pomerne širokú výrobu
cukrárenských výrobkov so stabilnou odberateľskou základňou a dobrým menom v odbore. V relatívne krátkej dobe sa
spoločnosť dokázala presadiť v tvrdom konkurenčnom prostredí vďaka kvalite svojej práce, príprave zákaziek „na mieru“,
expresnosti dodávok a profesionalite prístupu k zákazníkovi. Množstvo a objem realizovaných dodávok v priebehu posledných
rokov zaznamenávali neustály nárast, čím mohla firma zdokonaľovať a rozširovať svoj technologický a výrobný potenciál.
Tržby firmy za rok 2012 dosiahli vyše 340 tisíc EUR, pričom v súčasnosti firma zamestnáva 5 zamestnancov. Evidovaná
miera nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa je 16,75 %, a preto počas realizácie projektu chce žiadateľ vytvoriť 2 nové
pracovné miesta a prispieť tak k podpore zamestnanosti v danom regióne. Obstaranie novej, ekologicky nenáročnej
technológie je pomerne finančne náročné a žiadateľ by nebol schopný túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov.

Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k obstaraniu inovatívnych, moderných technológií šetrných k životnému prostrediu.
Ekologicky optimalizované technológie umožnia minimalizovať množstvo odpadov. Dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných
miest počas realizácie projektu a následne sa počíta s vytvorením ďalších 2 pracovných miest v období sledovanosti projektu
do roku 2018. Výsledným efektom bude zvýšená produkcia, rast tržieb a pridanej hodnoty, a to v dôsledku vyššej kvality
technologického spracovania vo výrobnom procese. Do roku 2018 firma predpokladá nárast tržieb na 560 tis. EUR a pridanej
hodnoty na 215 tis. EUR. To zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj a stabilizáciu vytvorených pracovných miest s predpokladom
tvorby ďalších. Zavedením inovatívnej výrobnej technológie do výroby sa inovuje 7 výrobných postupov a zvýši sa kvalita
výrobkov, ako aj tržby žiadateľa a pridaná hodnota. Vyššia pridaná hodnota vytvorí predpoklady k vytvoreniu rezerv pre
možné použitie v prípade objektívnych výpadkov produkcie. Predpokladaný rozvoj spoločnosti a rast objemu výroby v
nasledujúcich rokoch bude súvisieť s nutnosťou ďalších investícií do rozširovania existujúcich výrobných priestorov.

Za účelom implementácie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov, ktorý je bližšie
rozpísaný v Opise projektu, časti 4.2 Personálne zabezpečenie projektu. Požiadavky na nákup novej a inovatívnej
technológie vyplynuli z trhových potrieb a ich premietnutia do výrobného programu firmy. Za účelom porovnania cien
požadovanej technológie a stanovenia cien technológie v projekte bol uskutočnený prieskum trhu. Jednotlivé aktivity projektu
boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou vyčlenenou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú
realizáciu projektu. Po schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri inštalácii bude treba venovať pozornosť včasnej eliminácii potenciálnych
problémov, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
budú okrem projektového tímu dohliadať aj samotní dodávatelia, ktorí budú musieť zabezpečiť aj potrebné zaškolenia
obsluhujúcich pracovníkov. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest počas realizácie projektu a 2 po realizácii projektu.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza predovšetkým z potreby zvyšovania konkurencieschopnosti firmy pri súčasnom
zabezpečovaní neustále sa meniacich požiadaviek zákazníkov, ako aj podmienok na trhu. Zavedením inovatívnej technológie
do výroby dôjde ku zvýšeniu kvality a rozšíreniu produktového portfólia firmy, a tým pádom ku zvýšeniu nárastu tržieb a
pridanej hodnoty. Celý výrobný proces sa zefektívni, bude energeticky úsporný a oveľa ekologickejší. Po organizačnej stránke
žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov, ktorá je zárukou
efektívneho fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné
skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaná
investícia je však finančne natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa
uchádza o NFP. Realizácia projektu je zároveň plne v súlade s cieľmi, ktoré sú definované v Operačnom programe
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - cieľ opatrenia 1.1 - Rast konkurencieschopnosti podnikov cez transfer inovácií a
technológií.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená tak po stránke administratívnej, technickej, ako aj finančnej.
Administratívne bude udržateľnosť výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov
spoločnosti, ktoré sa počas svojho pôsobenia vyprofilovali do podoby, ktorá je najpriaznivejšia pre dosahovanie stanovených
cieľov. Žiadateľ má vytvorený skúsený projektový tím, ktorý je bližšie popísaný v Opise projektu, časti 4.2. Personálne
zabezpečenie projektu. Technické zabezpečenie vychádza hlavne z vhodných prevádzkových priestorov firmy. Tieto spĺňajú
potrebné štandardy európskych aj slovenských noriem pre danú výrobu. Priestory kde bude inštalovaná technológia sú
uspôsobené tak, že nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy objektu. Vzhľadom na predpokladané tržby, ktoré vyplývajú z
vykonanej finančnej analýzy, je u žiadateľa po zohľadnení nákladov vysoký predpoklad rentability a trvalej udržateľnosti
projektu. Na základe výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný, pretože výška čistej
súčasnej hodnoty investície predstavuje hodnotu 50,51, miera výnosovosti hodnotu 125,64 % a návratnosť sa predpokladá v
roku 2021.
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Spoločnosť, ktorá zamestnáva 16 ľudí je na trhu od roku 2008 v Dolnom Kubíne, kde poskytuje marketingové služby pre
nábytkárske spoločnosti. Z analýzy SWOT vyplýva, že najväčšia výhoda jej pramení z dlhodobej pôsobnosti na
nábytkárskom trhu, keďže žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov, s komplexnými strategickými úlohami či s
outsourcingom celého marketingového oddelenia pre nábytkárske spoločnosti. Po skúsenostiach v poskytovaní služieb
týkajúcich sa predaja, výroby a distribúcie nábytku sa žiadateľ rozhodol začať výrobu hliníkových komponentov pre nábytok. K
tomu ho priviedla aj situácia na trhu, ktorá poukazuje na trhovú medzeru v tomto segmente. Veľké množstvá hliníkových
komponentov sa dovážajú z Poľska a z Ázie. Preto sa žiadateľ rozhodol využiť túto príležitosť a začať výrobu
vysokokvalitných výrobkov. Pre dosiahnutie cieľov sa rozhodol kúpiť modernú technológiu, ktorá je šetrná k ŽP a tak
zamestnať 2 ľudí. Tým prispeje k zníženiu nezamestnanosti v okrese DK, ktorá k 31.3.2013 bola 14,82 %. Nakoľko obstaranie
technológie je finančne náročné, nie je schopný túto investíciu financovať z vlastných zdrojov, rozhodol sa zapojiť do projektu
a požiadať o NFP

Začatím výroby s použitím modernej technológie si žiadateľ upevní pozíciu na trhu, zabezpečí výrobu nových kvalitných
výrobkov pri dostatočnej výrobnej kapacite, zefektívni a zrýchli výrobný proces, upevní pozíciu na trhu a zabezpečí rast
konkurencieschopnosti. Šetrnejšia technológia k ŽP, zabezpečí nízku produkciu nepodarkov a odpadu. Bude dosahovaná
rovnaká kvalita výroby ako u popredných výrobcov v EU. Zvýši sa zamestnanosť o 2 pracovné miesta, ktoré sa neskôr
rozšíria. Tie budú udržané v súlade s podmienkami výzvy. Stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročného obratu do
roku 2018 na cca 290tis. Po realizácii bude žiadateľ pružne reagovať na požiadavky trhu a bude priestor pre nové výrobky, čo
pomôže dosahovať lepšie hospodárske výsledky a umožní ďalšie investície. Toto vyšle impulz konkurentom, ktorí začnú
investovaním do inovácií a technológií zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Publicita pri realizácii môže vyvolať záujem o
podnikateľské aktivity spolufinancované zo ŠF u iných subjektov a tak podporiť rast konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky. Všetky riziká, ktoré môžu byť zavinené žiadateľom, prípadne vyššou mocou bude riešiť z vlastných zdrojov.

Zabezpečenie realizácie projektu je v kompetencii členov projektového tímu, ktorého zloženie a kompetencie sú rozvedené v
Opise projektu časť 4.2. Dodávateľ technológie bude vybratý na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v
súlade s podmienkami určenými výzvou na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP. Na základe investičných potrieb
žiadateľa boli presne zadefinované požiadavky na obstarávanú technológiu a následne za účelom stanovenia ceny bol
zrealizovaný prieskum trhu. Realizácia projektu bola navrhnutá v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou na
schvaľovací proces, vykonanie VO a samotnú realizáciu projektu. Keďže výrobné priestory je potrebné pripraviť len
minimálne k oneskoreniu spustenia stroja do prevádzky by nemalo dôjsť, pričom stavebné úpravy nie sú vôbec potrebné.
Bezproblémová inštalácia technológie zabezpečí čo najrýchlejšie dosahovanie stanovených cieľov. Na inštaláciu a spustenie
bude dohliadať projektový tím a aj samotný dodávateľ. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich
pracovníkov, keďže dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest.

Dôležitosť realizácie projektu vyplýva z potreby zvyšovania konkurencieschopnosti žiadateľa. Konkurencia na trhu je
pomerne silná, preto sa žiadateľ rozhodol diverzifikovať svoju pôsobnosť. Dlhodobé skúsenosti v poskytovaní služieb na
nábytkárskom trhu priviedli žiadateľa k myšlienke začatia výroby hliníkových komponentov. Toto rozhodnutie podporili analýzy
poukazujúce na vytvorenú medzeru na trhu výroby hliníkových komponentov pre nábytok a tým aj poukázali na jedinečnú
príležitosť využiť túto trhovú príležitosť. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti a vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru s
rozdelenými kompetenciami, ktorá sa vyformovala do súčasnej podoby a zabezpečuje dosahovanie cieľov a fungovanie firmy.
V minulosti už realizoval investičné aktivity, ktoré priniesli potrebné výsledky a cenné skúsenosti. Investície boli financované z
vlastných zdrojov bez príspevku z EÚ a ŠR. Investícia predkladaného projektu je finančne náročná a žiadateľ ju celú nemôže
financovať z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP. Projekt pritom podporuje ciele PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, ÚP
obce a Národné stratégie, ktoré sú bližšie opísané v Opise projektu (viď. časť 2.4).

Trvalá udržateľnosť výstupov je zabezpečená po každej stránke. Výstupy projektu budú administratívne zabezpečené
prostredníctvom vlastných kapacít a projektovým tímom. Technické prevádzkové zabezpečenie udržateľnosti vychádza
hlavne z vhodných prevádzkových priestorov, ktoré má žiadateľ v nájme. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť
zabezpečená lepšími hosp. výsledkami súvisiacimi s realizáciou projektu. Nedôjde k nadmernej spotrebe energií a
materiálových vstupoch keďže technológia je energeticky nenáročná a racionalizuje spotrebu obmedzených zdrojov. Po
ukončení realizácie projektu sa vytvorí ďalšie pracovné miesto, predpokladá sa pomerne rýchla návratnosť investície a tým aj
udržateľnosť projektu. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že hodnota Čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby
ekonomickej životnosti projektu je 99,4 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície
dôjde v r. 2019 (výpočet bez NFP). Prípadné nepredvídateľné výdavky sa budú riešiť z vlastných fin. zdrojov. Pre každé
ohrozenie, ktoré môže nastať je vypracovaný plán pričom technológia bude poistená v súlade s pravidlami poskytovania
pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR.
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Žiadateľ o NFP Inveca a.s. vznikla 25.04.2008 s pôvodným zámerom poskytovať počítačové služby, ekonomické,
podnikateľské, organizačné poradenstvo, služby v obchode. Postupne sa vyprofilovala na činnosti súvisiacu s bioenergiami,
výskum vývoj v oblasti biopalív a alternatívnych zdrojov energie. V súčasnosti má vytipovanú a odskúšanú výrobu drevených
a substituovaných peliet ako prirodzený vývoj aplikácie vedeckých poznatkov do výroby. Spolu s dcérskou spoločnosťou
Agropal s.r.o. spadá do veľkosti mikro podnik. Miesto raelizácie projektu obec Podzámčok, okr. Zvolen. Súčasný počet
zamestnancov 1, pričom žiadateľ pri svojej činnosti využíva poskytované služby iných FO a PO. Tržby a pridaná hodnota za
2007:0 EUR, tržby v 2012: 14689,00 EUR, pridaná hodnota v 2012:12391,00 EUR. Spoločnosť si na výrobu prenajala výrobné
priestory, pričom v budúcnosti má zámer tieto odkúpiť a zatepliť. Pri zámere výroby substituovaných peliet sa zamerala na
odstraňovanie slabých stránok-negatív: nedostatočné finančné krytie nákupu linky bez pomoci fondov EU, nízke kapitálové
vybavenie pre širšie priemyselné využitie existujúcich výsledkov výskumu v oblasti substituovných peliet. Súčasný export
50% trž.

Realizáciou projetu dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti výroby inováciou technologického postupu výroby peliet a
substituovaných peliet. Získa sa možnosť alternovať vstupnú surovinu a miesto drevnej hmoty využívať aj kukuričné kôrovie,
slamu, zvyšky z repky olejnej, škrupiny z orechov, zvyšky kávových bôbov.Zároveň dôjde k zníženiu energetickej náročnosti
výroby, zvýšeniu efektivity výroby alternáciou dreva na fyto zvyšky, k podpore využívania biomasy na vykurovacie účely.
Zvýšia sa tržby na 998 tis EUR, pridaná hodnota na 179 tis. EUR a zvýši sa počet zamestnancov počas raelizácie projektu o
4 a po ukončení realizácie projektu o ďalších 4 ako dopad. Celkovo sa vytvorí stabilná pracovná pozícia aj pre 2 mladistvých
do 29 rokov evidovaných na úrade práce. Určitým rizikom je že mladiství neprejavia záujem pracovať vo vidieckych
oblastiach a budú mať záujem odísť za prácou mimo regiónu.Žiadateľ to bude riešiť vytvorením zamestnaneckých benefitov v
sociálnej oblasti.Vytvoria sa aj 2 pracovné pozície pre znevýhodnených a 2 pre ženy. Nedostatok suroviny je riešený práve
samotnou možnosťou substitúcie. Podporí sa export a jeho zvýšenia na 70 %. Podrobnejšie viď Opis projektu časť 2.

Realizácia projektu je naplánovaná v 1 hlavnej aktivite Nákup peletovacej linky na výrobu peliet a substituovaných peliet a v
podporných aktivitách zameraných na riadenie projektu a jeho publicitu. Aktivity sú naplánované tak , aby došlo k plneniu
cieľov v oblasti konkurencieschopnosti, inovácie, tržieb, pridanej hodnoty, zvýšeniu počtu zamestnancov. Naplánovaný počet
mesiacov na realizáciu projektu (13) predstavuje dostatočnú časovú rezervu aj na vyriešenie nepredvídaných okolností.
Žiadateľ si udrží status mikro podnik.Výber dodávateľa bude zrealizovaný v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o VO, pričom
spustenie je naplánované na obdobie po odovzdaní žiadosti o NFP. Výber častí linky je odrazom nutnosti alternovať výrobu
nie len na drevné pelety ale aj substituované pelety. Technické riešenie je podporené plnením požiadaviek trhu, objemu
zákaziek, plneniu noriem EÚ, zlepšením kvality ovzdušia a nízkym príkonom zariadenia na tonu vyrobených peliet. Žiadateľ
má vytvorený funkčný kvalitný tím, ktorý má všetky predpoklady teoretické i praktické na úspešnú implementáciu a následnú
udržateľnosť. Viď Opis projektu.

Projekt vykazuje prvky inovatívnosti:kombinácia existujúcich vedeckých poznatkov z oblasti ochrany ovzdušia, využitia
biopalív, šetriacich ekonomických dopadov na odberateľov. Linka umožňuje alternáciu výroby peliet buď z dreva alebo zo
substituovaných materiálov kedy sa drevo čiastočne nahrádza fyto zvyškami. Kapacita linky a predpokladaná 3 smenná
prevádzka umožní naplnenie cieľov projektu. Pelety o priemere 8 mm dosahujú najlepšie výsledky z hľadiska energetického
využitia, skladovania, univerzálnosti paliva, efektívnosti dopravy. Spustenie výroby peliet a substituovaných peliet je logickým
odrazom aktivít žiadateľa vo výskume vývoji a jeho snahou o diverzifikáciu podnikateľského zámeru. Nevyhnutnosť podpory
formou NFP je podporená nutnosťou žiadateľa ďalej investovať do vzdelávania nových zamestnancov, plánovanými aktivitami
v budúcnosti (nákup výrobných priestorov, zateplenie výrobných priestorov a tým zníženie energetickej náročnosti výroby,
investícia do nákupu prepravných vozidiel a tým poskytovanie komplexných služieb pre odberateľov ale i dodávateľov). Vďaka
zameraniu projektu sa vytvorí 8 nových pracovných pozícií z toho 2 pre mladistvých, 2 pre ženy, 2 pre znevýhod.

Administratívna udržateľnosť: kvalitný manažment so skúsenosťami v riadení dodávateľských služieb, výskumu a vývoja.
Finančná udržateľnosť: podporená pozitívnym hospodárskym výsledkom a ambicióznym podnikateľských zámerom,
pozitívnym indexom bonity a kladnými hodnotami finančnej analýzy projektu (miera výnosnosti , ČSH) Vlastné imanie a
základné imanie vykazujú pozitívne výsledky. Prevádzkové náklady sú presne vyčíslené s možnosťou alternácie dodávateľov
vstupných surovín. TUR:schopnosť žiadateľa znižovať energetickú náročnosť výroby, zabezpečiť pozitívyn environmentálny
dopad, vytvárať pracovné príležitosti pre nových zamestnancov.Súčasné trendy a snahy EU o alternatívne zdroje podporujú
udržateľnosť výsledkov projektu. Možné externé riziká/eliminácia: 1.nízka kúpyschopnosť odberateľov/ekonomické
zdôvodnenie podpory biopaliva, 2.nezáujem odberateľov o zmenu palivovej základne/motivujúce info zo starny žiadateľa, Sr i
EK pre obdberateľov, 3. kolísavý pohyb cien surovín/alternácia v dodávateľoch, 4. nedostatok drevnej hmoty/ substitúcia
drevnej suroviny za fyto zložku, 5. dodávatelia z Ukrajiny/možnosť výroby substituov. peliet z dovezených materiálov od
odberateľov.vid. opis
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Nedostatok investičného kapitálu v Košickom regióne obmedzuje inovačné aktivity firiem a vyvoláva potrebu zlepšiť prístup k
finančným prostriedkom aj z verejných zdrojov na stimuláciu technologického rozvoja. Spoločnosť fierce s.r.o. so sídlom v
Košiciach vznikla v roku 2011. Jej hlavným predmetom činnosti je v súčasnosti prenájom technologických zariadení v oblasti
digitálnej tlače, a prenájom úžitkových vozidiel pre spoločnosť LVC s.r.o., ktorá sa zaoberá marketingovou a reklamnou
činnosťou. Na základe uskutočneného prieskumu trhu a zvyšujúceho sa dopytu je zámerom predkladaného projektu
rozšírenie portfólia činnosti firmy o polygrafickú výrobu, sadzbu a konečnú úprava tlačovín, prostredníctvom rozšírenia
technologického parku firmy - obstaraním inovatívnej vyspelej technológie – VEĽKOFORMÁTOVEJ TLAČIARNE. Na
základe výstupov zo SWOT vyplýva, že žiadateľ má vybudovanú dobrú priestorovú a odbytovú základňu, ako aj dostatočné
podnikateľské skúsenosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre realizáciu projektu. Projekt prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti spoločnosti na domácom trhu. Spoločnosť žiadateľa má tržby vo výške 102 240,00 EUR a
zamestnáva 1 zamestnanca (5 externe).

Obstaraním inovat. technológie–veľkoformátovej tlačiarne dôjde k: - zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a k
vytvoreniu prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti fierce s.r.o. - rozšíreniu portfólia činnosti firmy –
rozšírenie sortimentu produktov o veľkoformátovú tlač min. 250cm - zvýšeniu kvality produktov, zvýšeniu výrobnej produkcie
a k efektívnejšej výrobe produktov - nárastu tržieb spoločnosti v roku 2017 oproti roku 2014 o 188 748,00 EUR - nárastu
pridanej hodnoty v roku 2017 oproti roku 2014 o 138 862,36 EUR - inovácii 1 výrobného proc.–zdokonalenie formátu tlače –
väčšia šírka, rýchlejšia a úspornejšia tlač - vytvoreniu 2 nových pracovných miest v regióne s vysokou mierou
nezamestnanosti a nižšou životnou úrovňou (2 miesta - občania vo veku 15-29 rokov) - získaniu nových zákazníkov v oblasti
digitálnej veľkoformátovej tlače - zlepšeniu postavenia spoločnosti na trhu. Vzhľadom na to, že ukazovatele sú stanovené
reálne, neočakávajú sa problémy pri ich napĺňaní, ani v horizonte 3 rokov po ukončení projektu. V prípade problémov bude
manažment hľadať market. a ekon. riešenia, aby udržal stroj v efektívnej prevádzke a zamestnanosť.

D1) Projekt úplne zapadá do súčasného portfólia aktivít spoločnosti fierce s.r.o.. Firma má na prevádzku technológie všetky
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Aktivita1: Obstaranie technológie: - Veľkoformátová
technické predpoklady. Konateľ spoločnosti má 8 ročné praktické skúsenosti v predmetnej výrobe tlačiareň: Zabezpečuje tlač širokých formátov ako napr. bigboard, megaboard, citylight, samolepky, banner, sieťovina,
reklamné tabule dosky a informačné tabule – tlač na sklo, plexisklo, kartón, lepenka, kov, drevo, textílie. Parametre:
rozlíšenie - min.1000dpi, model miešania farieb-min.CMYKlClM, doplnkové farby-biela, atrament: UV vytvrditeľný pigmentový
atrament pre vnútornú a vonkajšiu aplikáciu, výkon-min.20 m2/hod, tlačová šírka-min.250 cm, materiál-dosky i rolky, rozmery:
do 5x3x2m. Žiadateľ-fierce s.r.o. bude z technického pohľadu zodpovedný za umiestnenie stroja (v súčasnosti je vo
výrobných priestoroch pripravená plocha, kde bude umiestnený, pripojenia na energie sú k dispozícii). T:03/2014-12/2014
Súčasťou tejto aktivity bude výber dodávateľa v procese VO v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.., prostredníctvom osoby
spôsobilej pre verejné obstarávanie. Implementácia projektu bude zabezpečovaná prostred. skúseného projektového tímu
(viď. 4.2. Opis projektu) – koordinátor, fin. manažér, proj. manažér, adm. pracovník a odborný spolugarant.
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PROFINEX, spol. s r.o.

R&D MOLD MACHINING s.r.o.

BEKI Design s.r.o.

ALFA BIO, s.r.o.

Jana Kučerová - SUPERPEK

reklama BARTOŠ, s. r. o.

SILVERMAN, s.r.o.

LOMAN s.r.o.

Ferdinand Kocák

Agrorolstav s.r.o.

Nákup zariadení na výrobu atypických nábytkových dielcov

Technologický rozvoj a rast produktivity firmy R&D MOLD
MACHINING s.r.o.

Inovačné aktivity spoločnosti BEKI Design, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALFA BIO s.r.o.

Rozšírenie produkcie firmy Jana Kučerová – SUPERPEK
zavedením inovatívnych výrobných technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti reklama BARTOŠ, s. r.
o. zavedením inovatívnej tlačiarenskej technológie

Nákup inovatívnej technológie pre spoločnosť SILVERMAN, s.r.o.

LOMAN, s.r.o. - zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti
investíciou do inovatívnych zariadení

Vybudovanie moderného pracoviska na presné tvarové delenie
kovových materiálov

Obstaranie inovatívnych technologii do stacionárnej betonárne

199 483,20

134 905,80

181 055,00

193 472,80

102 165,00

88 507,80

159 999,00

86 334,00

28 800,00

94 750,00
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PROFINEX, spol. s r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa prevažne výrobou a dodaním nábytkových výrobkov na mieru podľa
individuálnych požiadaviek zákazníkov. Pôsobí na trhu dlhodobo, má vytvorené stabilné obchodné vzťahy a odborný
personál. V roku 2012 dosiahla spoločnosť celkový obrat cez 183 tis. EUR. V súvislosti s potrebou zvyšovania
konkurencieschopnosti je nevyhnutné kontinuálne investovať do nových technológií schopných plniť vysoké nároky
zákazníkov. V nábytkovom odvetví sa v posledných rokoch znížil záujem konečného zákazníka o sektorový nábytok a zvýšil
sa dopyt po nábytku vyrobenom na mieru. Na základe tohto vývoja sa spoločnosť rozhodla investovať do nových technológií,
ktoré jej umožnia zachytiť tento trend. Nakoľko nie je schopná prefinancovať plánovanú investíciu výlučne z vlastných zdrojov,
rozhodla sa požiadať prostredníctvom projektu o nenávratný finančný príspevok. V mieste realizácie projektu, okrese Poprad
je evidovaná miera nezamestnanosti 14,43 %, preto vytvorenie 2 nových prac. miest počas a 1 po realiz. projektu predstavuje
pozitívny prínos k riešeniu tohto problému.

Zavedením moderných inovatívnych výrobných zariadení do existujúcej výroby sa posilní postavenie spoločnosti na trhu,
zvýši sa kvalita a kvantita vyrábanej produkcie, zníži sa energetická náročnosť výroby a zvýši sa počet pracovných miest v
spoločnosti. Z hľadiska sledovania merateľných ukazovateľov bude situácia nasledovná: - dôjde k inovácii 5 výrobných
postupov, - po uvedení technológie do prevádzky sa predpokladá v roku 2018 zvýšenie tržieb spoločnosti na 290 tis. EUR a
pridanej hodnoty na 95 tis. EUR, - vytvoria sa 2 nové pracovné miesta, ktoré budú udržané aj v nasledujúcich troch rokoch
po ukončení realizácie projektu, kedy sa počíta s vytvorením ešte jedného pracovného miesta Zvyšovanie výrobnej
produkcie a jej kvality bude podnecovať obchodné a výrobné aktivity konkurenčných spoločností, čo priaznivo ovplyvní
kvalitatívnu úroveň odvetvia. Rizikám definovaným v SWOT analýze sa bude spoločnosť snažiť predchádzať stabilizáciou
trhovej pozície prostredníctvom zazmluvňovania odberateľov a intenzívnymi marketingovými aktivitami, neustálym
zhodnocovaním cenovej a personálnej politiky.

Pre realizáciu aktivity bol zostavený skúsený projektový tím na čele s riaditeľom spoločnosti. Z hľadiska metodológie riadenia
projektu budú využívané metódy plánovania, riadenia, organizovania a kontroly, ktoré vychádzajú z reálnych požiadaviek
nevyhnutných na úspešnú realizáciu projektu. Projektový tím je zložený zo skúsených odborníkov. Zloženie tímu a
kompetencie členov sú rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb boli presne zadefinované
požiadavky na obstarávané zariadenie a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za účelom stanovenia cien technológie v
projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces,
tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné vykonať ver. obstarávanie na dodávku predmetných
zariadení podľa zákona 25/2006 Z.z. o VO. Pred samotnou inštaláciou nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy. Na
inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Dôjde k vytvoreniu 2 nových
pracovných miest počas a 1 do troch rokov po realizácii projektu. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia
pracovníkov.

Súčasné výr. kapacity nedokážu uspokojovať dopyt zákazníkov, čo sa týka kvantity, kvality ako aj efektívnosti výroby. Trh
vytvára svojimi požiadavkami prirodzený tlak na obstaranie nových a v súčasnosti cenovo dostupnejších technológií, čo sa
bude prejavovať predovšetkým kratšími výr. časmi, vyššou kvalitou, nižším odpadom materiálu a presnosťou jednotlivých
výrobkov. Následne sa očakáva ďalší nárast objednávok na základe existujúcich a nových zmluvných vzťahov. V prípade
nezískania NFP nie je spoločnosť schopná kryť plánovaný objem fin. prostriedkov na zakúpenie inov. technológií iba z
vlastných zdrojov, t. j. musela by čerpať úverové zdroje, čo by znamenalo fin. zaťaženie zo stredno aj dlhodobého hľadiska.
Dôsledkom by bolo oslabenie konkurencieschopnosti a obmedzenie ďalšieho rozvoja spoločnosti. Po organizačnej stránke
žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania a
úspešnej realizácie projektu. V minulosti bolo realizovaných viacero inv. aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti
pre realizáciu ďalších. Spoločnosť za posledné tri roky preinvestovala 100 tis. Eur do svojho rozvoja.

Výrobu na nových zariadeniach plánuje žiadateľ spustiť v priebehu roku 2014. Udržateľnosť výsledkov projektu bude
zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a fin. stránke. Z org. hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu
organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsl. projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z výroby sa predpokladá vytvorenie
potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsl. projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity
pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov.
Obstarávané technológie budú zároveň musieť byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR.
Z výsledkov fin. analýzy vyplýva, že čistá súčasná hodnota investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu bude
10,57 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde za 8 rokov (do výpočtu nebol
zahrnutý NFP).
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Región stredného Považia má dlhodobú tradíciu strojárskeho priemyslu. V bývalých Považských strojárňach sa vyrábali
výrobky najvyššej technickej úrovne. Okres Považská Bystrica má však aj napriek jeho umiestneniu na území Západného
Slovenska výrazné nedostatky v úrovni základných makroekonomických ukazovateľov. Spoločnosť R&D MOLD MACHINING
s.r.o. je malá, rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu. Činnosť sa orientuje na výrobu
kovových súčiastok určených pre ďalšie použitie v energetickom, automobilovom, spracovateľskom a potravinárskom
priemysle. Silnými stránkami podniku sú skúsenosti v tejto oblasti, stálosť odberateľov, dobrá finančná pozícia a dôraz na
kvalitu produkcie. Slabé stránky sa vyskytujú najmä v oblasti postupného morálneho zastarávania výrobných zariadení a
postupného zaostávania za potrebami trhu. Príležitosťou pre spoločnosť je možnosť rozšíriť svoj sortiment a podstatne zvýšiť
kvalitu produkcie vďaka inovácií výrobných zariadení prostredníctvom realizácie predkladaného projektu. Ohrozením je silná
konkurencia, voči ktorej si potrebujeme vybudovať konkurenčnú výhodu.

Výsledky projektu zahŕňajú jeden inovovaný výrobný proces v zmysle zavedenia dvoch technicky vyspelých zariadení do
procesu výroby. Ich efekt sa prejaví v zvýšení kvality produkcie, možnosti výroby zložitejších komponentov a teda rozšírenia
súčasného sortimentu. V neposlednom rade zníži využívanie technológií negatívne vplyvy na životné prostredie (množstvo
odpadu, úspora energií a pod.) V nadväznosti na inováciu výrobného procesu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta, z toho
1 pracovné miesto pre osoby vo veku 15 – 29 rokov. Situácia po ukončení realizácie projektu umožní dosiahnuť nárast tržieb
ako aj pridanej hodnoty z produkcie. Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov boli určené so zreteľom na možné riziká,
identifikované pred podaním žiadosti (náročnosť technológie, strata odberateľov, administrácia projektu, časové riziko a
finančné riziko). Ku všetkým identifikovaným rizikám boli vo fáze plánovania projektového zámeru pripravené možnosti
eliminácie na najnižšiu možnú úroveň, respektíve možnosti riešenia rizikových situácií. Výsledky budú mať tiež pozitívny
vplyv na ekonomickú situáciu v meste a v regióne, na odberateľov ako aj na zamestnancov spoločnosti.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej odbornej aktivity: Nákup a zavedenie inovatívnych technológií do výrobného
procesu. Táto je rozdelená do niekoľkých etáp, ktoré umožnia dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov: 1. Prípravná fáza
2. Fáza inštalácie technológie 3. Fáza programového prepojenia technológie s CAD-CAM systémom 4. Fáza nábehu
výrobného procesu 5. Fáza rozbehu výroby na danej technológii 6. Fáza úspešného využívania technológie Technické
riešenie spočíva v nákupe a používaní dvoch výrobných zariadení: viac-osového sústružnícko-frézovacieho CNC obrábacieho
stroja a viacosovej elektroerozívnej drôtovej rezačky. Sústružnícko-frézovacie centrum umožňuje ucelenú výrobu náročných
dielov, ktoré inak vyžadujú komplikovanejší technologický proces výroby rovnakej súčiastky na viacerých obrábacích
centrách. Elektrozívna drôtová rezačka umožňuje bezkontaktným spôsobom výrobu presných časti výrobkov, ktoré častokrát
nie je možné vyrobiť inou technológiou alebo len veľmi zložito a pri zníženej efektívnosti. Organizačne bude aktivita
zabezpečená zamestnancami spoločnosti ako aj externými spolupracovníkmi, ktorí napomôžu zabezpečiť špecifické činnosti.

Zámerom našej firmy je nadviazať na tradície v regióne, pretvoriť dlhoročné skúsenosti spolumajiteľov firmy do fungujúcej
zdravej a perspektívnej spoločnosti, čo sa nám doteraz úspešne darí. Firma počas svojho pôsobenia na trhu si popri svojom
rýchlom rozvoji plnila všetky záväzky voči zamestnancom, dodávateľom, poisťovniam a štátu vždy načas. Ďalší rozvoj je
možný zvýšením technickej úrovne vybavenia firmy, hlavne doplnením modernej technológie, na čo spoločnosť v súčasnosti
nemá dostatok finančných prostriedkov. Získaním prostriedkov umožníme ešte rýchlejší rozvoj firmy, spojený so zvýšením
počtu pracovných príležitostí, objemu produkcie, a teda aj vyššieho finančného prínosu pre štát ako aj zlepšením ekonomickej
situácie v regióne, čo nadväzuje na strategické dokumenty na všetkých úrovniach verejnej správy. Zlepšením technologickej
úrovne vytvoríme predpoklady pre jej dlhoročné úspešné fungovanie na trhu. Popri uvedenom sa vytvoria predpoklady pre
zvyšovanie kvality pracovnej sily, ktorá je dôležitým atribútom pre rozvoj slovenskej ekonomiky. S realizáciou projektov
máme skúsenosti z jedného projektu vytvorenia chránenej dielne ako aj z vlastnej výrobnej činnosti.

Obidve zamýšľané technológie sa radia medzi progresívne a nové technologické smery výroby súčastí a strojárskych celkov.
Ich morálne zastarávanie bude prichádzať len veľmi pozvoľna. Preto výsledný efekt zavedenia nových technológii do procesu
prinesie aj v budúcnosti stále technologický náskok. V nadväznosti na realizáciu projektu je vysoký predpoklad úspešného
presadenia sa na vyspelých trhoch EU ale aj v globálnom meradle. Pozitívny efekt v neposlednom rade nie je len v skvalitnení
produkcie ale aj v rozšírení portfólia výrobkov, ktoré bude môcť firma svojim zákazníkom dodávať. To potvrdzuje predpoklad
nárastu tržieb spoločnosti. Dosiahnutie stanovených finančných dopadových ukazovateľov nielen v referenčnom období ale aj
v ďalších rokoch vyplývajú z výsledkov finančnej analýzy, ktorá preukázala ekonomickú efektívnosť predkladaného projektu
(Čistá súčasná hodnota je vo výške 59,94 tis. EUR a miera výnosovosti 127,99%). Finančná analýza bola zostavená na
základe kvalifikovaného odhadu podloženého prieskumom trhu a potrieb zákazníkov. Odhadované tržby boli mierne
podhodnotené, zatiaľ čo výdavky súvisiace s technológiou boli kalkulované v najvyšších pravdepodobných hodnotách.
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Strategickým cieľom spoločnosti BEKI Design, s.r.o. od jej vzniku v r. 2008 je udržanie a zvýšenie svojej
konkurencieschopnosti zavedením nových inovatívnych postupov na výrobu vysokokvalitných polygrafických výrobkov. Po
vyhodnotení vývoja trhu polygrafickej výroby a dopytu po výrobkoch spoločnosti BEKI Design, s.r.o., spoločnosť dospela k
inovačnej stratégii, ktorá rozširuje výrobný proces o veľkoplošné produkty, výrobu ktorých doteraz spoločnosť zabezpečovala
hlavne prostredníctvom subdodávateľov. Dosiahnutie strategického cieľa spoločnosti BEKI Design, s.r.o. spočíva v
priebežnom modernizovaní svojho technologického vybavenia, ktorého súčasťou je prostredníctvom predkladaného projektu
nákup novej, inovatívnej a vyspelej technológie UV veľkoformátovej tlačiarne. Nová technológia bude umiestnená v prevádzke
v Košiciach - Šebastovciach, ktorá umožní efektívnu tlač nielen na papier ale aj na pevné materiály, a tým dosahovanie
zvýšených tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty, inovovanie výrobných postupov ako aj nárast zamestnanosti v spoločnosti.
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku BEKI Design, s.r.o. prostredníctvom podpory inovácií znamená zlepšenie jej
ekonomických ukazovateľov.

Priamym výstupom projektu, ktorý spoločnosť BEKI Design, s.r.o. zavedie do prevádzky bude inovatívna technológia UV
veľkoformátová tlačiareň. Pre firmu to bude predstavovať lepšie napĺňanie rôznorodejších požiadaviek odberateľov a
flexibilnejšie reagovanie na podmienky trhu. Realizácia projektu následne prinesie podniku v budúcnosti aj zlepšenie
ekonomických ukazovateľov podnikateľskej činnosti. Pôjde o nárast pridanej hodnoty na úroveň 160 000,00 EUR do 3 rokov
po ukončení projektu a nárast tržieb na úroveň 2 000 000,00 EUR do 3 rokov po ukončení projektu. Projekt prinesie kladný
sociálny dopad tak pre podnik ako aj pre spoločnosť v podobe 1 novovytvoreného pracovného miesta a to pre občanov vo
veku 15-29 rokov. Prostriedky získané prostredníctvom projektu umožnia podniku investovanie do ďalšieho inovovania
výroby. To povedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku, čo bude mať za následok celkový rozvoj podniku. V
prípade neschválenia dotácie, podnik uvažuje o odložení realizácie projektu o čas potrebný na získanie dostatočného
množstva voľných finančných prostriedkov. Tento odklad by znamenal, že podnik stratí výraznú konkurenčnú výhodu v
podobe inovovaných výrobkov.

Realizácia projektu sa uskutoční v období od 04/2014 do 03/2015 prostredníctvom nasledovných aktivít:Hlavná aktivita
projektu - Obstaranie UV veľkoformátovej tlačiarne - sa uskutoční na základe verejného obstarávania prostredníctvom ktorého
bude uzatvorený dodávateľsko-odberateľský vzťah s najvýhodnejším uchádzačom na dodanie obstarávanej technológie. Po
podpise dodávateľskej zmluvy sa uskutoční dodanie, montáž a sfunkčnenie technológie. Podporné aktivity budú prebiehať
priebežne popri hlavnej aktivite projektu - 1. riadenie projektu zabezpečí skúsený projektový tím počas celého obdobia
implementácie projektu a 2. publicita projektu bude zabezpečená podľa podmienok stanovených pre príslušné opatrenie
KaHR - prostredníctvom umiestnenia informačnej tabule, pamätnej tabule ako aj informácií na webstránke spoločnosti o
údajoch a výsledkoch projektu. Nákup inovatívnej technológie je potrebný kvôli rozšíreniu sortimentu výrobkov spoločnosti a
zvýšeniu produkcie výroby, kvality výrobkov a pre zvýšenie schopnosti spoločnosti flexibilne reagovať na požiadavky
zákazníkov a zvýšiť tým svoju konurencieschopnosť na trhu. Realizáciu projektu organizačne zabezpečí skúsený projektový
tím.

Obstaranie novej, modernej, inovatívnej výrobnej technológie podporuje obsah vrcholového cieľa projektu v súlade s oblasťou
Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách tým, že vytvára prostredie na
zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti v priemysle a v službách ako nevyhnutný predpoklad trvalo udržateľného
rozvoja v priemysle. Implementácia projektu vytvorí vhodný priestor pre ďalšie inovácie technologických zariadení našej
spoločnosti, zvýšenie zamestnanosti, ako aj iné rozvojové aktivity. Vytvorené pracovné miesto pre muža bude udržané do
roku 2018. Podpora inovácií v spoločnosti BEKI Design, s.r.o. bude v budúcnosti znamenať pre podnik možnosť rozšírenej a
zlepšenej ponuky produktov pre odberateľov. Vzrastie počet odberateľských kanálov podniku. Zvýšené odberateľské kvantá
sa prejavia v zlepšených ekonomických ukazovateľoch, ktorými sú aj budúce zvýšené čisté tržby z nových inovovaných
výrobkov, nárast pridanej hodnoty a následne zvýšenie konkurencieschopnosti podniku. Nová technológia zníži negatívne
ekologické dopady výroby na životné prostredie a prispeje k zníženiu energetickej náročnosti priemyselnej činnosti firmy.

Administratívna udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečíme prostredníctvom projektového tímu, členovia ktorého disponujú
odbornými skúsenosťami v oblasti polygrafickej výroby, súvisiace s výrobou ako aj so službami nadväzujúcimi na výrobu.
Inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečíme prostredníctvom transparentne vybraného uchádzača o realizáciu jednotlivých
dodávaných služieb pre potreby projektu a to prostredníctvom verejného obstarávania, ktorý zodpovedá za kvalitu
realizovaných aktivít. Technologická udržateľnosť - inovatívna technológia UV veľkoformátová tlačiareň nadobudnutá
prostredníctvom realizácie projektu zaručí spoločnosti bezporuchovú výrobu a možnosť jej doplnenia ďalšími zariadeniami a
príslušenstvami. Inovatívnu technológiu ponúkajú na trhu výhradní predajcovia certifikovaných výrobcov, ktorí zaručujú nielen
kvalitu technológie ale aj údržbu, zaškolenie a pozáručný servis. Finančnú udržateľnosť výsledkov projektu plánujeme
dosiahnuť v zmysle prognóz finančnej analýzy, ktorá vykazuje mieru výnosovosti 132,48 %. Čistá súčasná hodnota projektu v
zmysle finančnej analýzy je na úrovni 84,02 tis. EUR, čo predstavuje kladnú hodnotu a môžeme konštatovať jeho udržateľnosť.
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Žiadateľ ALFA BIO s.r.o. je tradičným výrobcom potravinárskych výrobkov zdravej výživy, najmä tofu, sójových výrobkov a
pod.. Súčasný strojový park je už nemoderný a zvyšuje sa počet porúch prevádzky a prestojov. Baliace linky sú pomerne úzko
špecializované na malý počet druhov balení, ich obsluha je pomerne zložitá a dosahovať maximálnu kvalitu produkcie je
možné za cenu nízkej efektívnosti výroby. Zároveň je potrebné označovanie výrobkov. Podľa vykonaného prieskumu trhu si
spotrebitelia žiadajú nové druhy výrobkov balené do odlišných typov a rozmerov spotrebiteľských balení a gastrobalení. Zo
SWOT analýzy vyplýva jednoznačná potreba modernizácie strojového parku žiadateľa, jeho doplnenie o nové inovatívne
zariadenia a potreba zvýšenia konkurencieschopnosti. Trend zvyšovania pridanej hodnoty a tržieb za posledné 3 roky je len
veľmi mierny. Pracovné príležitosti bez zavádzania nových technológií sa nevytvárajú.

Nové technológie získané nákupom podľa tohto projektu umožnia žiadateľovi významný rozvoj čo sa týka zvýšenia sortimentu
a objemu výroby, zvýšenia kvality výroby pri znižovaní odpadu a pri znižovaní materiálovej a energetickej náročnosti procesu
plnenia a balenia produktov, čo má za následok zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čím si žiadateľ vytvorí podmienky
pre ďalšie rozširovanie výrobného sortimentu a s tým spojený nárast tržieb a zvýšenie pridanej hodnoty. Implementácia
projektu umožní vznik najmenej 2 pracovných miest vo výrobe pre osoby vo veku 15-29 rokov vedených ako nezamestnaní
na ÚP najmenej 6 mesiacov. Uvedenie nových technologických liniek a strojov do prevádzky má za následok zvýšenie
efektívnosti výroby a má enviromentálny charakter. Nárast pridanej hodnoty od roku 2007 vo výške 1 234 515,-€ je na
plánovanú hodnotu 2 053 000,-€ v r. 2017 a tržieb na hodnotu 4,063 mil. € je daný projekciou vypočítanou vo Finančnej
analýze projektu. Po ukončení aktivít bude žiadateľ pokračovať kontinuálne v modernizácii výroby.

Predkladaný projekt sa realizuje v jednej hlavnej aktivite A1 – Obstaranie výrobnej technológie a dvoch podporných
aktivitách. Realizáciou aktivít dôjde k obstaraniu zariadení na balenie „do črievok“, gastrobalení a inovatívne označovanie.
Doba trvania aktivít je 8 mesiacov od 09/2013 do 04/2014. Po ukončení aktivít bude pracovisko žiadateľa vybavené
najnovšími typmi zariadení (linky) potravinárskej výroby odskúšaných a pripravených na nasadenie do plnej prevádzky a so
zaškolenou obsluhou. Všetky aktivity sú previazané na ciele a napĺňajú hodnoty merateľných ukazovateľov. Spoločnosť
žiadateľa vykonala prieskum konkurencie a identifikovala tým konkurenčné prostredie. Realizáciou tohto projektu dôjde k
zvýhodneniu oproti konkurencii zvýšením konkurencieschopnosti v podobe zvýšenia sortimentu a kvality a zosúladeniu
produkčných schopností a dôjde k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov produkcie. Organizačne bude projekt riadiť konateľ
spoločnosti spolu s realizačným tímom.

Spoločnosť žiadateľa má cca 20-ročné skúsenosti v oblasti potravinárskej výroby a bonita spoločnosti je na priemernej úrovni.
Svedčí to o dobrej ekonomickej kondícii firmy a schopnosti manažmentu riadiť firmu a získavať dostatok solventných
odoberateľov. Dôvodom i samotnou nutnosťou realizácie projektu je reakcia na ohrozenia a slabé stránky žiadateľa
vyplývajúce zo SWOT analýzy, je to najmä možná strata zákazníkov z dôvodu úzkeho sortimentu, termínu dodávok alebo
objemu dodávok. Po realizácii tohto projektu bude žiadateľ konkurencieschopnejší na domácom i zahraničných trhoch a bude
môcť reagovať na tlak trhu na znižovanie cien pri súčasnej požiadavke na zvyšovanie sortimentu a kvality. Projekt nadväzuje
na minulé aktivity a realizované projekty žiadateľa a vytvára podmienky pre jeho ďalšie pokračovanie s následkom
zefektívňovania výroby. Projektom sa znižujú enviromentálne záťaže energeticky úspornejšou prevádzkou obstaranej
technológie. Projekt je zosúladený so strategickými a plánovacími dokumentmi mesta, VÚC i OP KaHR a NSRR. Skúsenosti
žiadateľa sú značné, nakoľko rodinný podnik konateľa je vybudovaný jeho aktivitami z nuly na hodnotu cca 3,5 mil. €.

Realizáciou projektu dôjde k výraznému zvýšeniu konkurencieschopnosti, čo má za následok nárast tržieb oproti posledným
3 rokom a výrazný nárast pridanej hodnoty oproti referenčnej hodnote z r.2007. Významný je aj príspevok k znižovaniu
energetických vstupov na jednotku výroby, nižšia zmetkovosť výroby a zníženie prestojov strojov a liniek ako aj
enviromentálny príspevok. Zvýšenie tržieb a výrobných schopností (kapacít a sortimentu) umožní žiadateľovi byť flexibilný na
trhu, čo má výrazne pozitívny vplyv na udržateľnosť projektu. Negatívne externé vplyvy zo SWOT analýzy a riziká žiadateľ
eliminuje posilnením svojho postavenia na trhu implementáciou tohto projektu, posilnením ekonomickej sily firmy. Finančné
riziká bude žiadateľ riešiť úzkou spoluprácou s bankovou inštitúciou vedúcou k získaniu výhodného úveru vrátane rodinných
finančných zdrojov z inej (IT) činnosti a administratívne negatíva bude žiadateľ riešiť zapojením externej firmy do
implementácie projektu. Miera výnosovosti projektu je nad 100% a výška čistej súčasnej hodnoty je kladná, čím je daná
ekonomická (finančná) udržateľnosť tohto projektu.

KaHR-111DM-1301

Firma Jana Kučerová - SUPERPEK sa venuje pekárenskej výrobe už od roku 1993. Odvtedy si rýchlo vybudovala dobré meno
u svojich zákazníkov a rýchlo sa zväčšoval aj objem jej výroby. Pekáreň postupne naberala nových zamestnancov, z
pôvodných 3 zamestnancov na súčasných 20. Firma sa spočiatku venovala iba pečeniu chleba, postupom času sa sortiment
rozrastal o jemné pečivo, sladké pečivo a iné druhy balených a nebalených výrobky. V súčasnosti pôsobí hlavne v okrese
Lučenec, kde má väčšinu zo svojich 10 predajní. Tržby firmy za rok 2012 dosiahli takmer 502 tisíc EUR. Výrobky sú vyrábané
a spracovávané výlučne ručne, väčšinou tradičnými metódami. Miera nezamestnanosti v okrese Lučenec je 23,98 %, a preto
chce žiadateľ vytvoriť 2 nové pracovné miesta počas realizácie projektu a prispieť tak k podpore zamestnanosti v danom
regióne. Firma taktiež kladie vysoký dôraz na požiadavky a nároky svojich zákazníkov a práve v reakcii na podnety svojich
zákazníkov sa rozhodla investovať do novej technológie, s cieľom vyrábať nové druhy pečiva ako aj zvýšiť kvalitu a objem
produkcie. Obstaranie technológie v zamýšľanom rozsahu je finančne náročné,a preto sa firma rozhodla využiť možnú
dotačnú podporu.

Po ukončení realizácie projektu sa dosiahne pozitívna zmena vo výrobných procesoch firmy. Automatizácia výroby zníži
manuálnu náročnosť na zamestnancov a zabezpečí zvýšenie produkcie pri znížení pracovnej náročnosti. Tým sa dosiahne
zvýšenie produktivity práce, ktorá sa následne prejaví vo zvýšení pridanej hodnoty a tržieb. Realizáciou projektu dôjde k
obstaraniu inovatívnych, moderných technológií šetrných k životnému prostrediu. Ekologicky optimalizované technológie
umožnia minimalizovať množstvo odpadov, ako aj prašnosť prevádzky a dôjde ku zníženiu enegetickej náročnosti. Pekáreň
sa zároveň dostane do zodpovedajúcej konkurencieschopnosti v rámci regiónu. Zvýšenie produkcie, obratu a pridanej
hodnoty na jednotku výstupu zabezpečí priestor aj po ukončení projektu na ďalšie investičné aktivity, vrátane nevyhnutného
rozširovania prevádzok. Projekt je v súlade aj s potrebami regiónu, nakoľko je zabezpečený lokálny a regionálny odbyt
produkcie a dostatočná sieť subdodávateľov. Firma chce vytvoriť 2 pracovné miesta počas realizácie projektu a jedno po jeho
ukončení. Do roku 2018 firma predpokladá v dôsledku inovácií nárast tržieb na 600 tis. EUR a pridanej hodnoty na 270 tis.
EUR.

Za účelom implementácie jednotlivých aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených pracovníkov, ktorý
je bližšie rozpísaný v Opise projektu, časti 4.2 Personálne zabezpečenie projektu. Požiadavky na nákup novej a inovatívnej
technológie vyplynuli z trhových potrieb a ich premietnutia do výrobného programu firmy. Za účelom porovnania cien
požadovanej technológie a stanovenia cien technológie v projekte bol uskutočnený prieskum trhu. Jednotlivé aktivity projektu
boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou vyčlenenou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú
realizáciu projektu. Po schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom samotný projekt sa bude realizovať dodávateľským spôsobom.
Zavedením novej výrobnej technológie dôjde ku zavedeniu 4 nových výrobných postupov, na inštaláciu a spustenie ktorých
budú okrem projektového tímu dohliadať aj samotní dodávatelia, ktorí budú musieť zabezpečiť aj potrebné zaškolenia
obsluhujúcich pracovníkov. Začiatok realizácie projektu sa predpokladá najneskôr do 6 mesiacov od prípadného schválenia
ŽoNFP.

Vzhľadom na východiskovú situáciu firmy samotná realizácia projektu prispeje k zmodernizovaniu výroby, nakoľko stroje a
zariadenia, ktoré sa plánujú obstarať, predstavujú najmodernejšiu technológiu v danom segmente výroby. Nevyhnutnosť
realizácie projektu si vyžaduje jednak konkurencia existujúcich pekární, ako aj snaha o efektívnejšie využitie pracovnej sily a
zvýšenie kvality a množstva výrobkov. Realizácia projektu zabezpečí udržanie existujúcich pracovných miest v regióne,
rovnako aj vytvorenie dvoch ďalších nových pracovných miest počas realizácie projektu. Celý výrobný proces sa zefektívni,
bude energeticky úspornejší a oveľa ekologickejší. Znížia sa vstupné náklady výroby a množstvo odpadov. Obstaraním
inovatívnej technológie sa posilnia výrobné možnosti firmy, rozšíri sa portfólio o nové výrobky, zväčší sa výrobná kapacita a
dôjde ku nárastu uspokojených objednávok. Firma už v minulosti zrealizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou
priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto aktivity boli doposiaľ realizované z vlastných,alebo úverových
zdrojov. Plánovaný rozsah investície je však natoľko náročný, že sa žiadateľ na jej financovanie uchádza o NFP.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená tak po stránke administratívnej, technickej, ako aj finančnej.
Administratívne bude udržateľnosť výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov
žiadateľa. Technické zabezpečenie vychádza hlavne z vhodných prevádzkových priestorov firmy. Tieto spĺňajú potrebné
štandardy európskych aj slovenských noriem pre danú výrobu, pričom priestory, kde bude inštalovaná technológia, sú
uspôsobené tak, že nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy objektu. Realizáciou projektu by sa mohli odstrániť niektoré
ohrozenia, ktoré sú uvedené v SWOT analýze, ktorá je bližšie popísaná v časti 3. Opisu projektu. Úsporou energií
zavedených moderných strojov a zriadení sa dosiahnú podmienky pre lepšie ohodnotenie zamestnancov, čím sa zníži ich
fluktuácia a zabezpečí ich stabilita. Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný,
pretože výška čistej súčasnej hodnoty investície predstavuje hodnotu 54,05, miera výnosovosti hodnotu 137,02% a
návratnosť investície sa predpokladá v roku 2022. Po zohľadnení všetkých nákladov žiadateľa je teda vysoký predpoklad
rentability a trvalej udržateľnosti projektu.
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Spoločnosť reklama BARTOŠ, s. r. o. vznikla dňa 16.2.2010. Spoločnosť funguje na trhu už viac ako 25 rokov. Začínala s
potlačou textilu. Postupne nákupom nových technológií rozšírila svoje portfólio až do dnešnej podoby. Poskytuje širokú škálu
služieb v oblasti reklamy. Služby poskytuje aj do zahraničia aj pre slovenský trh. Zaoberá sa potlačou textilu, reklamným
vyšívaním, výrobou samolepiek, potlačou tašiek, igelitiek, reklamných predmetov, gravírovaním a výrobou a predajom
reklamných predmetov a reklamného textilu. Spoločnosť pôsobí ako chránená dielňa, čo má nesporné výhody hlavne pre
väčšie firmy. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb – produkované výrobky sa
vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá predpoklady pre finančnú,
personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov. Spokojný zákazník je pre nás iba ten, ktorý od nás odchádza s produktom
zhotoveným presne podľa svojich predstáv.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením novej technológie
zrýchlime a zefektívnime výrobu, budeme môcť robiť kvalitnejšiu a presnejšiu potlač. Budeme môcť ponúkať rôzne špeciálne
efekty, ktoré už staršie stroje nezvládajú. Po zakúpení novej technológie budeme môcť robiť aj priemyselnú tlač a vyvíjať
nové vlastné efekty. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a zároveň sa dosiahne: - udržateľný rast inovačné výrobky - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie zamestnanosti Na predmetný projekt bude
možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú
krízu na trhoch. Výstupom projektu bude rozšírenie výrobnej technológie - zavedením inovatívnej technológie do výroby sa
zvýši produkcia potlače textílie a reklamných predmetov, čo dopomôže k naplneniu kontraktov a k udržaniu stálych
odberateľov. Zároveň sa vytvoria štyri nové pracovné miesta.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 – Obstaranie zariadení na
potlač reklamných predmetov Riadenie projektu Publicita projektu Hlavná aktivita bude realizovaná nasledovne: V prvej
fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Následne investícia nakúpená. V
rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - laserové zariadenie na popis kovových predmetov - profesionálna tlačiareň na
priamu tlač textilu - rotačný sieťotlačový poloautomat - poloautomatický sieťotlačový karusel na potlač textilu - tlačiareň na
priamu potlač reklamných predmetov
Investícia bude následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne bude
prebiehať výber zamestnancov v súlade s podmienkami, tak aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Hlavná aktivita
prebehne cez rok 2014. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude
zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku laserového zariadenia na popis kovových predmetov,
profesionálnej tlačiarne na priamu tlač textilu, rotačného sieťotlačového poloautomatu, poloautomatického sieťotlačového
karuselu na potlač textilu a tlačiarne na priamu potlač reklamných predmetov. Nové stroje bude možné využiť pri výrobe
potlače textílie a reklamných predmetov. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia
konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zásobovania trhu kvalitnými
slovenskými výrobkami zrýchlenie a zefektívnenie výroby - kvalitnejšej a presnejšej potlače - rozšírenia ponuky
o rôzne špeciálne efekty, ktoré už staršie stroje nezvládajú. po zakúpení novej technológie budeme môcť robiť aj
priemyselnú tlač a vyvíjať nové vlastné efekty. Nákup plánovaných investícií predstavuje alternatívu finančne náročnejšiu
avšak zabezpečí plynulú prevádzku výroby bez rizík a prípadných možných negatívnych následkov. Sekundárnym efektom
projektu bude aj nárast zamestnanosti v priamej nadväznosti na projekt v počte 4 zamestnancov, ktorí budú vo veku do 29
rokov.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenie je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe laserového zariadenia na popis kovových predmetov,
profesionálnej tlačiarne na priamu tlač textilu, rotačného sieťotlačového poloautomatu, poloautomatického sieťotlačového
karuselu na potlač textilu, tlačiarne na priamu potlač reklamných predmetov, ktorými sa naplní cieľ projektu a opatrenia
nákupom inovačnej technológie. Odborná kapacita bude rozšírená novoprijatými zamestnancami, ktorí budú kvalifikovaní
na obsluhu strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými
odberateľmi produktov. Taktiež z indexu bonity vyplýva extrémne dobrá finančná situácia spoločnosti.
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Spoločnosť SILVERMAN, s.r.o. je výrobcom tímového a fan oblečenia pre rôzne druhy športov. Technika tlače a výrobný
proces čerpajú z najnovších technológií v priemysle. Žiadateľ svojim zákazníkom ponúka originálny dizajn, špičkovú kvalitu,
rýchle spracovanie a expresné dodanie. V súčasnosti je firma SILVERMAN s.r.o. jednou z troch najväčších a
najúspešnejších spoločností v oblasti športového a fan oblečenia na Slovensku. Vyrábame športové oblečenie pre klientov na
Slovensku ale hlavne v zahraničí. Naši najväčší zahraniční klienti sú v Rakúsku, Švédsku, Maďarsku a Nemecku. V
každoročných sezónnych cykloch sa naši klienti vracajú so stále vyššími nárokmi na kvalitu prevedenia a rýchlosť dodávky
tovaru. Uvedomujeme si kľúčovú úlohu zákazníkov na fungovanie firmy, a preto je nevyhnutná modernizácia výroby a
rozsiahle využívanie informačných a komunikačných technológií. Konkurencieschopnosť je založená na inováciách a
znižovaní nákladov na prevádzku. Naša firma potrebuje modernizáciu a doplnenie strojov a zariadení, aby sme boli schopní
udržať naše postavenie na trhu a naďalej zvyšovať produkciu ako aj kvalitu výroby.

Realizácia projektu nám umožní nakúpiť inovatívne výrobné technológie, ktoré nám umožnia promptne reagovať na
požiadavky klientov, na dodanie zákaziek včas a v požadovanej kvalite. Zakúpenie týchto technológií nám umožní zvýšiť
produktivitu práce, vďaka čomu budeme schopní pokryť väčší trh a osloviť aj zákazníkov v ďalších krajinách. Vďaka
efektívnejšej a kvalitnejšej výrobe, ktorú nám obstarané technológie umožnia sa zvýši naša konkurencieschopnosť.
Úspešnou realizáciou projektu dosiahneme zvýšenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti, najmä nárast tržieb a pridanej
hodnoty, čo bude mať vplyv aj na ďalší rozvoj v spoločnosti. Lepšie hospodárske ukazovatele nám umožnia v budúcnosti
investovať do ďalších výrobných technológií, a postupne tak obnovovať svoje výrobné prevádzky, čím si budeme udržiavať
krok s konkurenciou a zastaneme tak svoju pozíciu na trhu. Okrem zlepšenia hospodárskych ukazovateľov spoločnosti a
zvýšenia jej konkurencieschopnosti projekt bude mať prínos aj pre zamestnanosť v regióne.

Žiadateľ spoločnosť SILVERMAN, s.r.o. si prostredníctvom realizácie projektu chce upevniť svoju pozíciu na trhu a zvýšiť
svoju konkurencieschopnosť obstaraním inovatívnych výrobných technológií, ktoré zabezpečia splnenie tohto cieľa.
Realizácia projektu bude prebiehať 18 mesiacov v období 01/2014-06/2015, kedy žiadateľ obstará inovatívnu výrobnú
technológiu. Realizácia projektu bude pozostávať z 5 hlavných aktivít projektu, počas ktorých budú obstarané výrobné
technológie. Realizácia aktivít bude prebiehať po schválení NFP. Po podpise zmluvy s poskytovateľom NFP prijímateľ
zverejní verejné obstarávanie. S víťaznými dodávateľmi bude podpísaná odberateľsko-dodávateľská zmluva, v ktorej budú
stanovené podmienky a termíny dodania obstarávanej technológie. Následne žiadateľ u dodávateľa objedná danú
technológiu. Po jej dodaní a inštalácií prebehne skúšobná prevádzka a zaučenie zamestnancov a následne bude spustená
výroba. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude projektový tím monitorovať napĺňanie ukazovateľov projektu.

Výstupy a výsledky projektu budú použité na kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti.
Merateľné finančné výsledky projektu ako rast tržieb a pridanej hodnoty, ako aj zvyšovanie skúsenosti projektového tímu s
riadením projektu napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich investícií spoločnosti. Ďalšie možné aktivity realizované v
závislosti od úspešnosti predkladaného projektu spočívajú v rozšírení sortimentu výrobkov prostredníctvom ďalších
investičných aktivít spoločnosti. Nadobudnutie nových zariadení takéhoto charakteru s finančnou podporou prinesie výraznú
komparatívnu výhodu oproti lokálnej a európskej konkurencii. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným
príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť
len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti.

Spoločnosť SILVERMAN, s.r.o. bola založená v roku 2005. Počas 8 rokov pôsobenia na trhu získala rozsiahle skúsenosti v
oblasti výroby športového tovaru. Spoločnosť disponuje skúseným a kvalifikovaným personálom, ktorý prechádza
pravidelnými a nepravidelnými školeniami. Novú výrobnú jednotku bude obsluhovať odborne zaškolený personál, pričom
potrebné školenie pracovníkov zamestnaných na obsluhu novej výrobnej technológie zabezpečí zamestnávateľ a dodávateľ.
Rozšírením výrobkového portfólia o novú technológiu sa rozšíria výrobné kapacity, čo je jedným z hlavných cieľov projektu.
Trvalá udržateľnosť projektu sa zabezpečí prostredníctvom dosiahnutého cieľa úspešne realizovaného projektu, t. j.
dosiahnutie konkurencieschopnosti spoločnosti a rozšírenie výroby a odbytu produkcie. Inštitucionálnu udržateľnosť projektu
zabezpečí projektový tím. Očakávané výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zakúpenej inovačnej technológie.
Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov ako aj výrobných priestorov bude kryté výnosmi z predaja výrobkov. V
prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov.

KaHR-111DM-1301

LOMAN, s. r. o. je situovaná v meste Levice, vo vlastných a prenajatých priestoroch, v Nitrianskom kraji. Podnik realizuje
širokú škálu činností v oblasti strojárenskej výroby. Východisková situácia: - realizácia produktu hlavne v oblasti strojárskej
výroby, - podnik má zameranie na presné obrábanie prostredníctvom moderných 2-oj osích, 3-oj osích a 4-or osích CNC
obrábacích centier a sústruhov, - skúsenosti v oblasti veľkosériových aj malosériových zákaziek zameraných na trieskové
obrábanie s vysokou presnosťou, Silné stránky zariadenia sú: - umiestnenie v objekte spoločnosti na hranici mesta
(logistická výhoda spoločnosti), - vysoká kvalita výstupov produkcie, - moderné obrábacie technológie CNC, - neustály rast
spoločnosti a finančná samostatnosť, - schopnosť pracovať na vysoko inovatívnych zariadeniach, kusové objednávky je
možnosť riešiť aj na klasických výrobných zariadeniach. Slabé stránky zariadenia sú: - rast objednávok na technologické
zariadenia, ktoré nie sú v spoločnosti zastúpené (nutnosť drahých kooperácií), - potreba náhrady niektorých pôvodných
technológií, stále využívaných v spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú v opise.

Po ukončení realizácie aktivít bude výsledkom inovovaná technológia 3-oj osí hrotový CNC sústruh. Uvedené zavedenie
technológie umožní zvýšenie využitia ostatných zariadení nadväzujúcich v procese výroby a zníži úroveň kooperácií.
Zvýšením produktivity a efektivity produkcie povrchovej úpravy bude minimálne na úrovni 10 %. Výsledok bude mať vplyv na
potrebu nového personálu - 2 nových pracovných miest, tiež výsledkom bude zvýšenie tržieb spoločnosti a pridanej hodnoty,
ako dlhodobý efekt. K týmto ukazovateľom sa žiadateľ zaväzuje. Využitie plnej kapacity nového výrobného zariadenia bude
zabezpečené pokrytím rastúcou požiadavkou odberateľov na produkčné schopnosti spoločnosti, ktorá má každoročne rastúci
charakter. V súčasnosti spoločnosť exportuje svoju produkciu do krajín EU. Pre zabezpečenie sa proti dopadu negatívnych
vplyvov na trhu (kríza a pod.) plánuje podnik rozšíriť svoju ponuku produkčných schopností do viacerých krajín EU, ako
doteraz, s viaczmenným využitím kapacít. Uvedeným sa eliminujú možné negatívne dopady v prípade negatívnych výkyvov
na trhu. V súčasnosti ďalej rozširované výrobné kapacity spoločnosti podporujú projekt.

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej vo VO. Ide o nasledovnú aktivitu:
Aktivita 1 - 3 osový hrotový CNC sústruh Aktivita bude realizovaná dodávateľským spôsobom, na základe výberu, so
všetkými záručnými podmienkami v súlade s legislatívou SR a EU. Aktivita bude prebiehať v období od mája 2014 do
decembra 2014. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti
s realizáciou investičných projektov inovatívnych technológií (napr. 4 osé CNC vertikálne obrábacie centrum Victor VC-205, 3
osí CNC sústruh Colchester Tornado T6M, 4 osí CNC sústruh BTA 380MY-XL, 3 osí vertikálny CNC sústruh YU SHINE VL850HR+PT atď.). Projekt z dôvodu svojho zamerania nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a produkčnej
schopnosti podniku, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia podniku ako takého, čo je v súlade s cieľmi
opatrenia a aktivitami opatrenia. Podrobnejšie informácie sú v opise projektu.

Realizácia projektu a objem výdavkov je odvodený od súčasnej technológie, technologických podmienok inštalovaných
technologických zariadení a chýbajúcich technológií. Inštaláciou inovovaného zariadenia dôjde k zvýšeniu efektivity v rámci
celého výrobného procesu prevádzky, ktoré bude dosahovať minimálne 10 %. Objem investície však presahuje možnosti
akumulovaných zdrojov alebo prípadného úverovania v takej miere, aby to nezvyšovalo neúmerne riziká pre spoločnosť do
budúcnosti. Charakteristickým znakom strojárskeho priemyslu, a presného trieskového obrábania, je vysoká presnosť
opracovania, obyčajne stredno sériová až veľkosériová výroba. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu slabých stránok: rast objednávok na technologické zariadenia, ktoré nie sú v spoločnosti zastúpené (nutnosť drahých kooperácií), - potreba
náhrady niektorých pôvodných technológií, stále využívaných v spoločnosti. Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými
výdavkami a cieľmi výzvy a tiež v súlade s PHaSR mesta a okresu Levice a VUC Nitra, ktoré venujú dôraz na zvyšovanie
produkcie v regióne, zvyšovanie zamestnanosti v regióne a celkové zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu.

Podnik LOMAN, s. r. o. ukončením realizácie projektu, nadobudne inovovanú technológiu 3 osí hrotový CNC sústruh.
Uvedené umožní zvýšenie vyťaženia v rámci celého výrobného procesu o 10 % a pokrytie objednávok, riešených v
súčasnosti kooperačne. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má charakter samostatnej návratnosti. Pričom sám projekt
zvýšenou produkciou a jej predaným objemom zabezpečí pre podnik zvýšenie tržieb podniku a zvýšenie zisku a CF. Uvedené
faktory predstavujú základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu. Uvedené faktory aj naďalej budú podporovať
všeobecné faktory okolia priemyselného okolia, dobré obchodné využívanie kapacít spoločnosti, multiplikáciu využitia kapacít
v rámci technologických zariadení spoločnosti LOMAN. Systém 3 osí hrotový CNC sústruh je pre strojársky priemysel
efektívny, vzhľadom na vysokú produktivitu. Predpokladáme, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak z finančného
hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, kedže podnik pôsobí úspešne na trhu už 11 rokov a je riadený skúsenými
manažérmi, o čom svedčia aj dlhodobé vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme aj v indexe bonity.
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Firma Ferdinanda Kocáka sa nachádza v meste Gbely, ktoré má veľmi výhodnú polohu v blízkosti diaľnice Bratislava – Brno.
Z mesta Gbely je približne rovnaká vzdialenosť do blízkych stredoeurópskych metropol Viedeň, Bratislava a Brno asi 60 km. V
okolí týchto miest sa nachádzajú veľké výrobné podniky, pre ktoré dodávame svoje výrobky a je tu veľký potenciál rozšírenia
mojej podnikateľskej činnosti. V oblasti výroby a montáže vzduchotechnických zariadení podnikám od roku 1994. Našimi
zákazníkmi sú väčšie výrobné, obchodné a logistické spoločnosti zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Veľkú
pozornosť venujeme doplneniu technologických zariadení potrebných pre zabezpečenie uzatvoreného technologického cyklu,
zodpovedajúceho potrebám našich zákazníkov a staráme sa o modernizáciu technologických zariadení tak, aby sme dosiahli
vyššiu kvalitu a efektívnosť našich služieb. Časť činností, pre vykonávanie ktorých nemáme technologické zariadenia,
zabezpečujeme v kooperácií. Nakupujeme práce v oblasti tepelného spracovania, mechanického opracovania hrubších
plechov ako aj ostatného mechanického opracovania v prípade, že požiadavka našich zákazníkov prekračuje naše kapacity.

Realizáciou projektu sa zvýšia tak personálne ako aj technické kapacity vo firme. Zvýši sa počet zamestnancov o 1
kovoobrábača a pribudne inovatívny stroj, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Realizáciou projektu
dosiahneme podstatné zlepšenie podmienky v oblasti tvarových výpalkov z plechu. Zvýši sa presnosť polokovania na
hodnotu 0,1 mm a pri opakovanom polokovaní až 0,05 mm. Samostatne stojaci materiálový stôl o veľkosti 2000 x 4000 mm
umožní aj pripojenie odsávacieho a filtračného zariadenia, čo prispeje k zlepšeniu pracovného prostredia. Doteraz používaná
technológia umožňovala spracovanie plechov do hrúbky 5 mm, pričom požadovaná presnosť sa dosahovala u plechov hrúbky
do 3 mm. Nový portálový CNC rezací stroj s príslušenstvom zabezpečí presné spracovanie materiálu až do hrúbky 35 mm.
Inštaláciou tohto zariadenia bude vytvorené nové moderné pracovisko na presné delenie kovových materiálov, ktoré si
vyžiada aj vytvorenie pracovného miesta pre vysoko odborného zamestnanca. Projekt je zameraný aj na zvýšenie pridanej
hodnoty prostredníctvom skvalitnenia ponuky výrobkov a technologických procesov podniku.

Projekt predpokladá obstarať nasledovné zariadenie: Portálový CNC rezací stroj, Materiálový stôl, Plazmový rezací zdroj,
CNC riadiaca jednotka, Blok rozvádzača, Návrhová stanica a program pre prípravu rezných plánov, Vplyv nových technológií
na životné prostredie. Bližšia charakteristika zariadení v časti 4.1 Opisu projektu. Vzhľadom na nové technológie, ktoré chce
Ferdinand Kocák nakúpiť, plánuje počas projektu zamestnať 1 nového zamestnanca na pozícii kovoobrábač. Trvanie projektu
je naplánované na 12 mesiacov, od januára 2014 do decembra 2014. Hlavnou aktivitou projektu je nákup portálového CNC
rezacieho stroja s príslušenstvom. V prvej fáze trvania projektu bude potrebné uskutočniť verejné obstarávanie na nákup
nových technológií. Po schválení VO objednáme nové strojové vybavenie, ktorého dodacia lehota sa počíta na asi 6
mesiacov. Po jeho dodaní a zaškolení zamestnancov na jeho používanie toto zariadenie uhradíme dodávateľovi. Za realizáciu
projektu bude zodpovedný projektový manažér. Účtovanie projektu bude mať na starosti účtovníčka firmy. Verejné
obstarávanie uskutoční externý pracovník, ktorý bude mať skúsenosti a odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto činnosti.

Strojové vybavenie podniku Ferdinand Kocák je uvedené v časti 5.1 opisu projektu a je pomerne zastaralé. Od vzniku podniku
bola finančná situácia vyrovnaná, menšie problémy zaznamenala len počas ekonomickej krízy. Rozvoj podniku je priamo
determinovaný zvyšovaním dopytu odberateľov. Podnik Ferdinand Kocák za predchádzajúce 3 roky nevypracovala žiadnu
žiadosť o NFP v rámci žiadnej schémy pomoci cez fondy. Realizoval som však viacero investičných projektov pre mojich
klientov na dodávku technológií v hodnote niekoľko miliónov Sk. V časti 5.1 opis projektu sú uvedené stroje, ktoré som
obstaral za posledné 3 roky. Produktmi firmy sú výroba vzduchotechnických zariadení pre priemyselné, obchodné a skladové
priestory, ktoré následne kompletujeme u zákazníka. Zákazníkmi sú v prevažnej miere firmy zabezpečujúce výstavbu a
rekonštrukciu výrobných, obchodných a skladových hál. V opise projektu v časti 8. sme sa venovali analýze konkurencie, z
ktorej následne vyplynuli výhody a nevýhody firmy v porovnaní s konkurenciou. Predmet projektu je v súlade so strategickými
a plánovacími dokumentami, 2.4 opis projektu.

Dosiahnutie výstupov projektu zabezpečí môj podnik z vlastných interných personálnych kapacít, vrátane novovytvoreného
pracovného miesta, v spolupráci s dodávateľmi a externým personálom. Ostatný personál projektu ostane zachovaný.
Prínosom projektu je zvýšenie kvality výroby vo vzťahu k našim klientom a to najmä vďaka zakúpeným technológiám a
zároveň zníženie nákladov na nepodarky, čo prispeje k udržateľnosti výsledkov projektu. Po skončení realizácie projektu
bude zároveň ukončené financovanie projektu z prostriedkov štátnej pomoci, preto budeme prevádzku nakúpených
technológií ďalej financovať z vlastných finančných zdrojov resp. výnosov, čo potvrdzujú predpokladané výstupy vykonanej
finančnej analýzy (príloha č. 5 Žiadosti o NFP). Podnik Ferdinanda Kocáka má vo vlastníctve vlastné výrobné objekty, v
ktorých sú osadené stroje. Pre účely realizácie tohto projektu má vyhradené samostatné priestory v hale so skladom
materiálu. V časti 6. opisu projektu sme podrobne zanalyzovali riziká.
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Za krátke obdobie svojej existenice Agrorolstav s.r.o. pri výkone predmetu podnikania- stavebných prácach betón nevyrábala,
ale nakupovala od jeho výrobcov. Zároveň Agrorolstav s.r.o. na tomto úseku trhu v regióne zaznamenala nedostatočnú
ponuku, nerozvinutú obchodnú sieť, existujúce prevádzky so zastaralými technologickými postupmi a nedostatočnú kvalitu
výsledných produktov. Zriadením betonárne tak žiadateľ pokryje súčasný a predpokladaný dopyt trhu. Betón je jedným zo
základných materiálov súčasného stavebníctva. Túto pozíciu si získal vzhľadom na celý rad lepších vlastností ako iné
klasické stavebné materiály. Všestrannú použiteľnosť umožňujú vysoké pevnosti, dlhodobá trvanlivosť ako aj ľubovoľné, aj
zložité, tvarovanie. Podnik si tak dlhodobo zabezpečí udržateľný rast tvorbou tržieb a pridanej hodnoty z ekonomického
hľadiska, tvorbou zamestnanosti zo sociálneho hľadiska a z environmentálneho hľadiska dosiahnuť ekologické dopady výroby
na životné prostredie. Betonáreň bude umiestnená v obci Dubník, v okrese Nové Zámky, ktorý patrí k najväčším a k jedným z
najrýchlejšie sa rozvíjajúcim okresom v SR, orientovaný je v smere SZ - JV.

Vďaka vybaveniu stacionárnej betonárne najmodernejšími technológiami získa žiadateľ značnú konkurenčnú výhodu. Bude
pripravený splniť požiadavky odberateľov výrobou viacerých druhov betónov so širokými vlastnosťami ich použitia. Využitím
špecifických vlastností špeciálnych cementov, prímesí (napr. vysokopecná mletá troska) a betonárskej chémie a ich
kombináciou budeme pripravení vyrábať špeciálne betóny so špeciálnymi vlastnosťami a to tak podľa receptúry zákazníkov,
resp. podľa nami navrhnutej receptúry, ktorá zodpovedá špeciálnym požiadavkám projektu stavby. Garanciou vysokej
technologickej úrovne výroby betónu bude inštalované výrobné zariadenie vybraným dodávateľom, ktoré má vzhľadom na
nastavené parametre zodpovedať najvyššej technickej a technologickej úrovni uplatňovanej v súčasnosti pri výrobe
betónových zmesí.

Projekt bude realizovaný v termíne 09/2013-08/2015 formou projektového riadenia s definovanovanými cieľmi, zdrojmi.
Riadenie a kontrolu bude zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu bude
zabezpečovať zodpovedný pracovník žiadateľa.Realizáciu hlavných aktivít (dodanie) bude realizovať na základe verejného
obstarávania dodávateľ technológie. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie ako objednávka na
dodávku tovarov resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a inštalácia zariadení, skúšobná
prevádzka a pod. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie ako objednávka na dodávku tovarov
resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a inštalácia zariadení, skúšobná prevádzka a pod.

Technologické vybavenie navrhovanej stacionárnej betonárne patrí k najmodernejším dostupným technológiam. Planétový Nakoľko má investícia strednodobú návratnosť, je predpoklad, že plánované investície budú ešte dlhodobo využívané a budú
miešač na stacionárnej betonárni dokáže kvalitnejšie rozmiešať betónovú zmes oproti dvojosému miešaču, ktorým sú okre
vybavené existujúce betonárne v SR a preto má viac možností výsledného produktu. Od klasického transport betónu cez
profilový betón až po vysokokvalitné poterové betóny. Požadované prevedenie betonárne až na 2000 možných receptúr,
zohľadňuje všetky požiadavky trhu na kvalitu betónovej zmesi, čím sa stáva betonáreň vysoko konkurenčnou na náročnom
slovenskom trhu. Betonáreň je navrhovaná s 4 modulovými zásobníkmi s možnosťou ich rozšírenia o ďalšie 2 zásobníky.
Technickým riešením so zavedením filtrácie síl a odprášením miešača sa stane prevádzka betonárne ekologická a vysoko
šetrná k životnému prostrediu. Monitorovanie celého pracovného cyklu v reálnom čase od namiešania zmesi až po jej
vypustenie aj s diagnostikou systému, je výhoda pre celkovú evidenciu prevádzky betonárne k „ustráženiu“ prevádzkových
nákladov a aj pre rýchle identifikovanie prípadných závad a ich následné odstránenie.
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Inovácia technológie delenia materiálu

Zavedenie vyspelej inovatívnej technológie ako prostriedok
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Kurzor s. r. o.

Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti OZO - RECYCLING,
s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Gondor, s.r.o. obstaraním
inovatívnej technológie

Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti výroby v spoločnosti
BPP s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu asfaltových zmesí

Inovácia výrobného postupu opracovania veľkoplošného materiálu v
spoločnosti POLYSTON s.r.o

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti
TOM TERM s.r.o.

Moderné obrábacie a nárezové centrum

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej
a vyspelej technológie
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KNAPECSTEEL s.r.o. bola založená v roku 2008, avšak jej história pramení v roku 1999 (podrobne viď história firmy v časti 7
opisu). Firma pôsobí v obci Pusté, pri Žiline, v regióne s mierou nezamestnanosti takmer 15 % a silnou tradíciou strojárskej
výroby. V priebehu svojho pôsobenia si firma získala relatívne silné postavenie na domácom trhu a prenikla i na trhy v
Čechách a Poľsku. Medzi hlavné produkty firmy patria rôzne oceľové polotvary, bližšie špecifikované v časti 7 opisu projektu.
Firma je nútená ku kooperáciám pri delení väčších polotovarov a nedokáže tým dodržať niektoré dodacie termíny, nevie
kontrolovať kvalitu delenia materiálu a stráca cenovú konkurencieschopnosť. Požiadavka odberateľov firmy je najmä na
presnosť, cenu a komplexnosť výroby, v ktorej má aktuálny stav technologického vybavenia firmy, isté medzery. Realizáciou
projektu sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy (najmä nedostatok voľných prostriedkov a nemožnosť deliť
väčšie polotovary) a to využitím svojich silných stránok (najmä vybudovaná spolupráca s odberateľmi). Projektom firma
využije príležitosť zo SWOT (možnosť získať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb (najmä hrozbu konkurencie).

Obstaraním technológie delenia materiálu a manipulácie s ním, dokáže firma výrazne znížiť svoje výrobné náklady, najmä
elimináciou subdodávok v oblasti delenia materiálu. Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy,
najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu pracovníkov. Projektom sa vytvoria 2 nové pracovné pozície ešte pred
ukončením realizácie projektu a ďalšie 2 v horizonte 3 rokov od ukončenia realizácie projektu, radikálne sa inovuje 1 výrobný
postup – delenie ocele. Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú dosiahnuté samou podstatou projektu. Merateľné
ukazovatele projektu boli plánované konateľkou firmy v spolupráci s ekonomickým a technických pracovníkom firmy a
využitím dlhoročných skúseností v obore oceľových polotovarov, ktoré skutočnosti dávajú záruku reálnosti. Projektom bude
môcť firma reagovať na objednávky s kratšou dodacou lehotou. Rast a úspech firmy bude pozitívne motivovať iné
priemyselné firmy k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká realizácie projektu
sú podrobne identifikované, spolu s návrhmi ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Jediná hlavná aktivita projektu „nákup výrobnej technológie“, bude implementovaná prostredníctvom interných a externých
členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu projektu.
Previazanosť aktivity s cieľmi je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za inštaláciu technológie a rozbeh výroby bude
zodpovedný technologický predák Peter Knapec . Zapájanie technológie do stávajúcej výroby , si nevyžiada v podstate
žiadne prestoje a jej spustenie bude bez efektu na stávajúcu výrobu. Obsluha technológie bude dodávateľom zaškolená pri
dodaní stroja. Realizácia projektu bude tiež rešpektovať plán riadenia kvality, ktorý si firma osvojila za účelom zosúladenia
postupov s plánovanou normou SMK – IOS 9001:2008. Dodávateľ technológie bude identifikovaný procesom verejného
obstarávania, ktorý bude realizovať externá spôsobilá osoba. Stroje budú dodané v priebehu roku 2014. Nevyhnutnosť
obstaranie konkrétnej výrobnej technológie je voľbou z viacerých variantných riešení. Preferované boli skúsenosti s
aktuálnym predmetom činnosti a požiadavky aktuálnych významných zákazníkov.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z viacerých variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s
dôrazom na technologické potreby firmy. Neschopnosť firmy deliť väčšie rozmery obrobkov vo vlastnej prevádzke, je hlavným
dôvodom realizácie projektu. Aktuálne požiadavky stávajúcich i potenciálnych zákazníkov smerujú k požiadavke delenia
tvarovo náročných oceľových polotovarov, s vysokou presnosťou, ktoré nie je možné deliť na stávajúcich pílach vôbec a
firma je nútená ku drahým kooperáciám. Rastúci tlak na znižovanie cien je sprevádzaný tlakom na kvalitu produkcie a
sortiment. Okamžitým účinkom pomoci je najmä tvorba 2 pracovných pozícií, čo prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v
regióne. Realizácia projektu je nevyhnutná aj z dôvodu realizácie vízie firmy – komplexnosť oceľových polotovarov pre
zákazníka. Bez NFP nie je firma schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného
projektu. Firma je jednoznačne schopná implementácie projektu v danom rozsahu a to vzhľadom k obratu, počtu pracovníkov,
skúsenostiam s implementáciou významných výrobných celkov do výroby, ako aj dlhoročným skúsenostiam v obore (viď opis).

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú dlhoročné skúsenosti firmy v obore a najmä
skúsenosti vedenia firmy, ako aj stabilné tržby a počet pracovníkov. Firma realizáciou projektu nevstupuje na „neprebádanú
pôdu“, naopak skvalitňuje a zefektívňuje portfólio stávajúcich produktov oceľových polotovarov, preto nehrozí riziko
neodhadnutia trhového správania sa. Predmet projektu eliminuje hrozby vo SWOT – najmä hrozbu konkurencie z Čiech a
Poľska a to vplyvom rastu cenovej konkurencieschopnosti a snahou preniknúť na nové trhy. Po ukončení realizácie projektu,
si tento nevyžaduje ďalšie investície, okamžite začína tvoriť tržby a pridanú hodnotu a je tým schopný dlhodobého
samofinancovania. Finančná analýza prezentuje cca 5 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny,
nakoľko k splateniu investície príde skôr ako budú stroje účtovne odpísané (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Ich
životnosť je pritom aj 3x dlhšia, ako doba odpisovania. Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných
projektov, nie je možné predkladať problémy pri zavádzaní technológie do praxe či prijímaní nových pracovníkov.
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Spoločnosť Kurzor s. r. o. vznikla v roku 2010 a predmetom činnosti je vývoj novodobých digitálnych počítačových a fyzických
stolových hier (ďalej len „hier“), ktoré do hier prinášajú novú kvalitu vďaka zapojeniu najnovších technológií. Počas prvých 2
rokov sa sústredila na vývoj nových produktov a technológií. V roku 2012 uviedla technológiu využitia rozšírenej reality
(augmented reality) pre interakciu medzi používateľom a virtuálnymi objektmi v počítačových hrách, či iných interaktívnych
aplikáciách. Spoločnosť pristúpila k výrobe unikátnych hier, kombinujúcich digitálne počítačové a fyzické stolné hry. Výroba je
časovo a finančne veľmi náročná. Najdlhšia a najnáročnejšia je fáza výroby na pracovisku 3D dizajnu a animácie (výroba
modelov postáv), ktorá zaberá až 60% celkového času potrebného na výrobu. Z dôvodu skrátenia časovej náročnosti výroby
hier a zvýšenia jej efektívnosti sa rozhodla spoločnosť investovať do vybudovania dvoch pracovísk na snímanie 3D povrchu a
zaznamenávania pohybu. Realizácia projektu je podporená aj výsledkami SWOT analýzy, z ktorej vyplýva ako silná stránka
stabilné postavenie spoločnosti na trhu a vysoká miera unikátneho know-how žiadateľa.

Úspešnou realizáciou projektu a vybudovaním dvoch pracovísk – 1. Pracovisko na snímanie 3D povrchu a 2. Pracovisko
zaznamenávania pohybu dosiahne spoločnosť Kurzor s. r. o. zefektívnenie výroby digitálnych počítačových hier fyzických
stolových hier a unikátnych hier, ktoré kombinujú digitálne a fyzické prvky využitím vlastnej technológie, zníženie časovej
náročnosti ich výroby a tým aj zníženie nákladov na ich výrobu. Po sprevádzkovaní oboch pracovísk sa dosiahne rádové
zvýšenie produkcie a tým zvýšenie konkurencieschopnosti, čo bude mať za následok naplnenie nasledujúcich merateľných
ukazovateľov: -Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty -Vytvorenie 2 nových pracovných miest -Inovovanie 2 výrobných
postupov Pre lepšie zvládnutie možných rizík spoločnosť vytvorila proces riadenia rizík, ktorý je rozdelený do 3 hlavných
oblastí: Plán riadenia rizík, Identifikácia a analýza rizík, Zvládnutie všetkých identifikovaných rizík vrátane implementácie
obrannej stratégie. Aktivity projektu sú stanovené reálne, dostatočne popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny
predpoklad, že stanovené aktivity prispejú k dosiahnutiu stanoveného cieľa a špecifických cieľov projektu.

Realizácia projektu bude prebiehať pomocou dvoch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít, ktoré sú naplánované v
časovom rozsahu 01/2014 – 06/2014. Obsahom oboch hlavných aktivít bude: - vybudovanie pracoviska na snímanie 3D
povrchu -vybudovanie pracoviska zaznamenávania pohybu Plynulá realizácia projektu bude zabezpečená skúseným
projektovým tímom, ktorý bude tvorený: -hlavný manažér projektu – konateľ spoločnosti -finančný manažér – externá
spoločnosť Spoločnosť zvolila model kombinácie interného a externého riadenia projektu, aby bola udržateľnosť, finančné
riadenia a monitoring projektu zabezpečené na profesionálnej úrovni. Hlavné aktivity a podporné aktivity sú stanovené
reálne,dostatočne popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny predpoklad, že stanovené aktivity prispejú k
dosiahnutiu cieľov projektu.

Pre žiadateľa – Kurzor s. r. o. je kľúčové získanie NFP, lebo celková výška investície do vybudovania oboch pracovísk je
finančne veľmi náročná. Neinvestovaním do inovovania a zefektívnenia výrobného procesu výroby hier využitím vlastnej
patentovo chránenej technológie by sa prišlo o jedinečnú príležitosť pre spoločnosť, ktorá má potrebný personálny potenciál,
know-how, chránené patentovou prihláškou a ochrannými známkami, ale aj pre Slovenskú republiku, ktorá nezíska inovačné
jadro, na ktorom by bolo možné stavať ďalší vývoj najmodernejších inovatívnych technológií, ktoré sú unikátne vo svetovom
meradle. Investovaním do vybudovania najmodernejších pracovísk na výrobu hier by spoločnosť Kurzor s. r. o. dosiahla
zefektívnenie výroby a zvýšenie produkcie vlastných výrobkov a služieb, po ktorých je dopyt na domácom a zahraničnom trhu.
Zvýšenou produkciou výroby a služieb sa zabezpečí aj zvýšenie tržieb z ich predaja a výrazné zvýšenie pridanej hodnoty. Z
hľadiska trendov vývoja a vybraných merateľných ukazovateľov projektu je realizácia predkladaného projektu opodstatnená a
výraznou mierou prispieva nielen k napĺňaniu hlavného cieľa projektu, ale aj jeho špecifických cieľov a je v súlade s PM OP
KaHR a samotným OP KaHR. Projekt je v súlade s PHSR TTSK na roky 2009-2015 a PHSR mesta Šamorín.

Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude určite zabezpečovať tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj
smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku. Celkové výnosy projektu budú vyššie ako
prevádzkové náklady, čím je zabezpečený pozitívny CASHFLOW v krátkodobom a dlhodobom horizonte projektu a s tým
súvisiaca zabezpečená likvidita projektu. Spolufinancovanie a neoprávnené výdavky bude žiadateľ hradiť z úverových
zdrojov. Všetky ostatné náklady, súvisiace s projektom bude hradiť z vlastných zdrojov. Po ukončení projektu bude z
vlastných zdrojov naďalej finančne zabezpečovať následné aktivity v oblasti výroby hier kombinujúcich digitálne a fyzické
prvky využitím vlastnej technológie. Žiadateľ plánuje do budúcna vytvoriť ďalšie pracovné miesta a nevidí riziká v
udržateľnosti stanovených merateľných indikátorov projektu týkajúcich sa novovytvorených pracovných miest. Slabú stránku
vidí spoločnosť vo vysokej konkurencii na trhu, ktorú môže prekonať práve inováciou, ktorá posunie spoločnosť medzi
popredných výrobcov. Najväčšou hrozbou pre predkladaný projekt je nezískanie NFP, keďže sa jedná o finančne nákladnú
investíciu.
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OZO - RECYCLING, s.r.o. sa zameriava na zber, separáciu a nakladanie s komunálnym odpadom, v súčasnosti prevádzkuje
systém zberu, špec. skartovania a lisovania kancelárskeho papiera a papierových obalov. Ide o archivovanú dokumentáciu,
ktorá je vyradená na skartáciu, ale vzhľadom na to, že obsahuje dôverné údaje alebo údaje obsahujúce obchodné tajomstvo,
musí byť znehodnotená tak, aby nedošlo k nežiaducemu úniku týchto údajov. Prost. skartácie, následného zlisovania a
odpredaja na ďalšie spracovanie sa separovaný odpad z papiera recykluje a ďalej zhodnocuje. Skartovacie stroje, svojou
výkonnosťou a kvalitou skartovania nepostačujú aktuálnemu dopytu a požiadavkám trhu. Sú fyzicky a morálne opotrebované,
trpia častou poruchovosťou a nízkou efektivitou výkonu. Hodinový výkon zariadení je 660 kg zberového papiera, tento výkon
je dnes už nedostatočný. Spoločnosti sa otvára spolupráca s viacerými novými dodáv., ale brzdou ďalšieho rozvoja sú
zastarané technológie s nízkym výkonom. Zavedením inov. tech. do výroby sa dosiahne výrazné zefektívnenie, skvalitnenie a
zrýchlenie výr. procesov V roku 2007 spoločnosť vykázala tržby vo výške 45 807,60 EUR a pridanú hodnotu – 7 866,96
EUR.

OZO - RECYCLING, s.r.o. dosiahne zakúpením vyspelých technológií najvyššiu kvalitu nakladania s papierovým odpadom
skartáciou a lisovaním. Zabezpečia tiež dosiahnutie vyššej triedy bezpečnosti skartácie dokumentov. Realizáciou projektu
sa dosiahne: - zavedenie 1 inovatívneho výrobného postupu; - vytvorenie 2 nových pracovných miest pre zamestnancov vo
veku 15-29 rokov (muža a ženu); - nákup 2 nových inovatívnych technológií veľkoobjemového skartovania a lisovania; zvýšenie objemu tržieb na 447 761,00 EUR v roku 2018; - nárast pridanej hodnoty na 240 000,00 EUR v roku 2018.
Očakávaný rast tržieb spolu s rastom pridanej hodnoty predpokladá spoločnosti realizáciu investícií do ďalších inovatívnych
technológií recyklácie odpadového papiera. Súčasne, zvýšenie kapacity spracovaného dopadu umožní firme, ktorá upravený
papier od OZO – RECYCLING, s.r.o. odkupuje, zvýšenie kapacity výroby papierových výrobkov a inštaláciu nových,
inovatívnych technológií, čím sa dosiahne účelné využitia NFP. Činnosť spoločnosti prispieva k zvýšeniu objemu
vyzbieraného papiera, ktorý mnohokrát končí ako nezužitkovaný odpad na skládkach, alebo je zneškodnený v spaľovniach
KO zaťažujúc tým ŽP.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 - Zavedenie inovatívneho systému skartovania.
Predpokladaný začiatok realizácie projektu/aktivity je 01/ 2014 a ukončenie v 12/ 2015. V rámci tejto aktivity spoločnosť
zakúpi a do výrobného procesu zavedie: a) lisovací kontajner; b) skartovací stroj. Dodávateľ technologických zariadení
vzíde z verejného obstarávania. Pred inštaláciou technologických zariadení prebehne povinné školenie obsluhy – dvoch
novoprijatých pracovníkov. Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať: Michal Škuta – ako štatutárny orgán,
projektový koordinátor Bc. Ján Bubniak - ako riaditeľ spoločnosti (projektový manažér) zodpovedá za realizáciu a výstupy
projektu; Zuznana Slimáková – ekonomický manažér, administrácia a monitorovanie projektu; RNDr. Marián Sabo –
technický manažér, zabezpečí plynulé zaradenie technológie do výrobného procesu.

OZO – RECYCLING, s.r.o. vznikla zápisom do OR dňa 31.12.2008. Jej hlavnou činnosťou je podnikanie s iným ako
nebezpečným odpadom. Rozvoj priemyslu, ako aj požiadavky na nakladanie s dokumentmi, obsahujúce citlivé informácie v
zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, prudko zvyšuje požiadavky na kvalitu a rozsah služieb
nakladania s touto skupinou odpadu. V prípade ak by spol. neinovovala výrobný proces, nedokázala by vyhovieť požiadavkám
širokej skupiny zákazníkov. Zavedenie inovatívnej technológie zvýši efektivitu výroby, kvalitu skartácie a lisovania, dosiahne
sa trvalo udrž. rast spoločnosti a regiónu, zvýšenie konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty (240 000,00 EUR v roku
2018) a zamestnanosti (2 prac. miesta pre ľudí od 15-29 rokov, z toho 1 miesto pre znevýhodnené skupiny). Inovácie sú
jedným z nástrojov, kt. umožní vybudovanie modernej konkurencieschopnej spol., zrovnateľnej s konkurenciou v Európe a vo
svete. Spoločnosť má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov zavádzania inovatívnych technológií. Bez získania NFP a
následnej realizácie projektu by tak spol. rýchlo a nenávratne stratila náročne získanú trhovú pozíciu.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
vedenia ľudských zdrojov spoločnosti OZO – RECYCLING, s.r.o. a zohratým projektovým tímom. Zvýšenie tržieb a pridanej
hodnoty, ktoré umožní realizácia projektu, umožní spoločnosti zvýšenie odberu odpadového papiera od existujúcich klientov
a tiež plánované rozšírenie okruhu svojich odberateľov. Spoločnosť po zavedení novej technológie bude mať v v žilinskom
regióne výsostné postavenie. Jej dosah sa rozšíri aj do iných regiónov, nakoľo v rámci SR poskytuje podobnú službu iba
nielkoľko málo spoločnosti, ale ani jedna z nich nie v takom rozsahu a objeme skartovania, ako plánuje spoločnosť OZO –
RECYCLING, s.r.o. Udržateľnosť projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude zabezpečená rastom
konkurencieschopnosti spoločnosti, posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahr. a domácich
odberateľov. Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá vysoká návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo
výške 170,86 %.
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Spoločnosť Gondor, s.r.o. je mladá spoločnosť založená v roku 2010. Firma je nástupnícka spoločnosť a postupne preberá
všetky aktivity zakladateľa spoločnosti Mgr. Petra Banduru, ktorý predtým pôsobil ako Mgr. Peter Bandura – Bandura
Consulting. Od svojho vzniku investovala spoločnosť do výskumných a vývojových aktivít v oblasti efektívnych alternatívnych
foriem liečby. Majiteľ spoločnosti investoval do intenzívneho vzdelávania a získavania špecifického know-how. Počas jej
existencie nadviazala úzku spoluprácu predovšetkým s francúzskym inštitútom École de Médecines Traditionnelles
Orientales, Asociáciou orientálnej medicíny a akupunktúry v Ho Chi Minh vo Vietname a nemeckým Inštitútom regulačnej
medicíny, ktoré súvisia s vývojom špecifických homeopatických preparátov vyvíjaných spoločnosťou Gondor. Od roku 2012
vyvíjame marketingové aktivity na propagáciu homeopatických/biorezonančných produktov. Miesto realizácie je na
realizáciu vhodné z nasledovných dôvodov: - vyhovujúce kompaktné priestory - dopravná dostupnosť - dostupnosť
kvalifikovanej pracovnej sily - dostupnosť vstupných výrobných materiálov - dostatočne silný trhový segment, na ktorom
naša spoločnosť pôsobí

Navrhovaný projekt napomôže spoločnosti Gondor, s.r.o. držať krok so súčasnými najmodernejšími trendmi v oblasti výroby
homeopatických (energetických) preparátov, čím si zabezpečí konkurencieschopnosť nielen na miestnom trhu. Naša
spoločnosť sleduje trendy v odvetví a usiluje sa o vybudovanie relevantnej pozície na trhu. Jednou z politík spoločnosti je stať
sa významnou spoločnosťou v oblasti homeopatických (energetických) preparátov. Požiadavkou trhu je efektívny, flexibilný
výrobný proces, rýchle dodávky, vysoká kvalita, pri čo najnižšej cene. Preto je potrebné, aby sme inovovali technologický
park a zameriavali sa na najnovšie a najlepšie vybavenie. Tým, že budeme plne sebestační, čo sa týka výroby preparátov
budeme sa môcť usilovať o široký okruh zákazníkov a naša ponuka bude komplexná. Vďaka jedinečným vedomostiam a
špecifickému know-how pre výrobu homeopatických preparátov efektívneho zbavovania sa závislostí na nikotíne,
desenzibilizácie alergénov, detoxikácie od špecifických ťažkých kovov získanému vo Vietname, Francúzsku a Nemecku
dokáže spoločnosť Gondor, s.r.o. zabezpečiť rast predaja viacerých línií produktov aj v prípade, ak by niektoré zaznamenali
nízky predaj.

V súčasnosti firma disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu
predkladaného projektu. Manažment firmy, ako aj jej spolupracovníci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti zavádzania
technológie do výroby, v oblasti riadenia projektov, v oblasti predmetu projektu, čo je predpokladom pre jeho úspešnú
realizáciu, ako aj zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Realizáciou projektu dôjde k zakúpeniu nasledovných
technológií: Biorezonančné prístroje s príslušenstvom Jednotlivé kroky vedúce k úspešnej realizácii aktivity 1 – Obstaranie
technológie, sú logicky prepojené a ich realizácia je možná iba v uvedenej postupnosti: a) Obchodná stránka nákupu (verejné
obstarávanie, podpis kúpnej zmluvy) b) Doprava technológie do výrobnej haly a príprava na inštaláciu c) Montáž a inštalácia
technológie d) Zaškolenie pracovníkov na prácu s technológiou e) Skúšobný nábeh výroby a odlaďovanie technológie f)
Nábeh na ostrú výrobu

Obstaraním zvolenej inovatívnej technológie bude môcť spoločnosť vyrábať trhom požadované produkty , pričom bude
dosahovaná vysoká kvalita, akosť a kvantita sortimentového portfólia. Nové inovatívne vybavenie technologického parku
prinesie spoločnosti konkurenčnú výhodu, ktorá je v súčasnosti hlavným faktorom úspechu. Ide o inovatívne technológie,
ktoré umožnia realizovať efektívnu, bezodpadové a nízkoenergetickú výrobu, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť
spoločnosti. Naše produkty predstavujú vysokú pridanú hodnotu. Cena materiálových vstupov vo výrobe predstavuje len cca
10-20% konečnej ceny. To nám dáva priestor pre vlastné výskumné a vývojové aktivity, čo prináša inovačný potenciál do
regiónu, kde prakticky vlastný podnikový vývoj takmer neexistuje. Bez NFP by projekt nebol realizovaný v takej miere ako je
navrhovaný, čím by sme nedosiahli hodnoty indikátorov aké sú plánované v projekte. Výsledky projektu budú zjavné aj keď
nie priamo merateľné vo forme rastu kreditu firmy, rastu produktivity práce, rozšírenia produktového portfólia.

Projekt svojou realizáciou: - zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti - prispieva k znižovaniu regionálnych disparít podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - nemá negatívne dopady na životne prostredie, - podporuje zachovávanie
princípov rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu. Spoločnosť
má podpísané rámcové zmluvy o odbere s obchodnými partnermi. Prostredníctvom týchto odberných kanálov budeme
distribuovať výrobu realizovanú v rámci tohto projektu. Realizovaním predloženého projektu, teda obstaraním inovatívnej
progresívnej technológie, a tým vytvorením nových výrobných kapacít a produktového portfólia firmy a zefektívnením výroby
napomôžeme rastu firmy a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj a rast firmy. Inštalovanie nových moderných technológií zvýši
mieru inovatívnosti v spoločnosti a poskytne priestor na realizáciu ďalších podobných projektov v budúcnosti, s cieľom
rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový podiel. Projekt zabezpečí spoločnosti uspokojenie dopytu po nami ponúkaných
výrobkoch a požadovanú úroveň výrobných kapacít.
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Projekt je umiestnený v Banskej Bystrici. Vďaka dobudovanej diaľnici infraštruktúra už netvorí zásadné prekážky pre odbyt a v
rozvoji, zabezpečuje zvyšovanie ekonomických aktivít a tým aj spotreba v samotnom mikroregióne. Umiestenie výroby je
výhodou z pohľadu blízkosti a dobrej dostupnosti vstupného materiálu, nižšie náklady na logistiku a jej minimálny vplyv na
životné prostredie. Región z pohľadu porovnania s medzinárodnou konkurenciou v úrovni produktivity práce výrazne zaostáva
za priemerom ostatných regiónov EU. Nezamestnanosť je na úrovni 20,36%, vysoko nad priemer v SR a EU. Z toho je vyše
45 tisíc evidovaných dlhšie ako 12 mesiacov a 21 tisíc uchádzačov o prácu mladších ako 29 rokov. V tomto období evidoval
úrad práce len 562 voľných miest. Vybrané kritické momenty, ktoré spôsobili už pokles tržieb žiadateľa: zastaralé technológie,
prestoje pre poruchy, nedostatočná kapacita výroby v sezóne, nižšia výkonnosť, produktivita, strata zákazníkov pre dlhú
dodaciu dobu, nedodržanie dohodnutej dodacej doby, celého objemu zákazky, neschopnosť reagovať na nové trendy v
designe výrobkov, odmietanie zákaziek počas najväčšej sezóny, dlhá doba tvorby vlastných zdrojov na investície.

Žiadateľ získa modernými technológiami vyššiu kapacitu výroby, duplicitu vybraných zariadení vo výrobe, nižšie náklady na
vyrobený ks, diely s vyššou presnosťou – vyššia kvalita výrobkov bez potreby navyšovania ceny, skrátenie dodacích lehôt,
väčšiu variabilitu výrobkov. V najvyššej sezóne minimalizuje riziko neschopnosti zaradiť objednávku do výroby a tým strácať
zákazníkov. Vďaka technológiám z nižšou spotrebou za znížia negatívne vplyvy výroba na životné prostredie. Súčasťou
investície je technológia umožňujúca spracovať odpad z výroby, vďaka čomu bude výroba prakticky bezodpadová. Nové
technológie výrazne prispejú k zlepšeniu kvality pracovného prostredia a zvýšia konkurencieschopnosť žiadateľa. Vďaka
rozšírenému potenciálu výroby a 10 novým inovatívnym zariadeniam vo výrobe investícia počíta s vytvorením 3 nových
pracovných miest v rámci výsledkových ukazovateľov a s 1 pracovným miestom v rámci dopadových ukazovateľov, ktoré
budú pokryté aj z radov mladých nezamestnaných do 29 rokov, znevýhodnených uchádzačov evidovaných na ÚPSVaR v
zmysle podmienok tejto výzvy.

Realizácia projektu je nastavená na 12 mesiacov a bude zabezpečená formou dodávky zariadení od dodávateľov, ktorí budú
ako víťazi verejného obstarávania realizovaného v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom pomoci po
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Na dodávku, inštaláciu bude dohliadať realizačný tím žiadateľa v súčinnosti
s vybranými dodávateľmi a ich projektovými manažérmi, odborníkmi zodpovednými za dodávku a inštaláciu. Projekt bude mať
jednu hlavnú a dve podporné aktivity. Vzhľadom na nákup väčšieho množstva zariadení bude ich inštalácia bežať postupne
aby nijako neobmedzila proces výroby. Súbežnou aktivitou, ktorá skôr súvisí s podpornou aktivitou Riadenie projektu bude
výber nových pracovníkov – zabezpečenie merateľných ukazovateľov na nové pracovné miesta. Výber bude realizovaný
internými zdrojmi za aktívnej spolupráce s príslušným ÚPSVaR, čo garantuje naplnenie nastavených ukazovateľov.

V rámci zvažovaných možných riešení eliminovať slabé stránky a hrozby popísané v SWOT analýze a v popise východiskovej
situácie je inovácia a rozšírenie technologického parku žiadateľa jediným možným riešením. Je nevyhnutné zefektívniť
výrobný proces, pokračovať modernizáciou technologického vybavenia, získať kapitál na investície. Ďalšia stagnácia
žiadateľa je z dlhodobého hľadiska neudržateľná a spôsobí ďalšiu stratu zákazníkov, kde dopady budú previazané aj v
spoločenskom rozmere znižovaním súčasného počtu zamestnancov. Naopak realizácia projektu bude mať pozitívne dopady
ako na žiadateľa, tak budem mať spoločenský prínos. Posilní pozíciu žiadateľa na trhu a nebude musieť riešiť poklesy výroby
znižovaním počtu zamestnancov, naopak vytvorí nové pracovné miesta práve pre problematické skupiny, inovatívne
technológie svojimi nižšími energetickými nárokmi majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Potenciál strácaných zákazok a
niekoľkoročné skúsenosti žiadateľa s rovnakými investičnými zámermi vytvárajú výborné predpoklady na dosiahnutie trvalej
udržateľnosti výsledkov projektu plynulým pokračovaním svojej hospodárskej činnosti aj po ukončení realizácie aktivít projektu.

V rámci risk manažmentu je žiadateľ pripravený eliminovať identifikované hrozby, čo výrazne znižuje rizoko neúspechu. Ciele
sú nastavené triezvo a vychádzajú z reálnych skúsenosti žiadateľa. Ekonomická rovina: Tvorba pridanej hodnoty, zvyšovaniu
obratu, stabilizácia zákazníkov, zvýšená možnosť získavania nových zákaziek od nových zákazníkov, zvyšovanie
konkurencieschopnosti vytvárajú základné predpoklady udržateľnosti. Finančná analýza dokazuje vysoký predpoklad
finančnej udržateľnosti počas celej ekonomickej doby aj z možnosťou neovplyvniteľných výkyvov je projekt životaschopný. V
sociálnej rovine podporuje znižovanie nezamestnanosti a vytvára moderné pracovné miesta. Dlhoročné skúsenosti žiadateľa a
aktívna spolupráca s UPSVaR prakticky znemožňuje nedosiahnuť nastavené merateľné ukazovatele na nové pracovné
miesta. Zároveň sa dá predpokladať v budúcnosti vytvorenie ďalších pracovných miest , jednak u žiadateľa a vďaka jeho
rozvoju aj u partnerov. (dodávateľsko odberateľské vzťahy). V rovine environmentálnej projekt prináša zvýšenie kvality výroby
s minimálnym odpadom a s možnosťou jeho ďalšieho využitia, nízku energetickú náročnosť čo má pozitívny vplyv na životné
prostredie.
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Podnikateľská činnosť spoločnosti ASTAP stavby, s. r.o. je situovaná do obci Smolinské. Obec Smolinské má veľmi výhodnú
polohu v blízkosti diaľnice Bratislava – Brno. Vo výrobe stavebných hmôt a asfaltérskych prác podniká spoločnosť od roku
2007. Za toto obdobie má bohaté skúsenosti v stavebnej činnosti a výrobe produktov pre stavebníctvo. Zákazníkmi sú mestá,
obce, fyzické osoby alebo spoločnosti zo Slovenska a zahraničia. V súčasnosti spoločnosť Astap stavby, s. r.o. používa na
výrobu svojich výrobkov stroje na výrobu asfaltových zmesí, ktoré sú zastarané, nepresné a vyžadujú vysoký podiel
manuálnej práce, čoho dôsledkom sú obrovské straty a tým je ohrozený ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť spoločnosti. Pri
finalizácii a manipulácii vzniká pomerne veľké množstvo odpadu, ktoré by bolo možné pri modernejšej technológii ďalej
spracovať a rozšíriť tak ponúkaný sortiment výrobkov s nadväznosťou na elimináciu množstva produkovaného odpadu. Na
základe týchto dôvodov venujeme pozornosť doplneniu technologických zariadení potrebných pre zabezpečenie
uzatvoreného technologického cyklu, aby sme dosiahli vyššiu kvalitu a efektívnosť služieb.

Realizáciou projektu sa zvýšia tak personálne ako aj technické kapacity vo firme. Zvýši sa počet zamestnancov o 2
pracovníkov. Bude to elektroúdržbár a pracovník na obsluhu zakúpeného stroja. Obstará sa inovatívna technológia na
výrobu asfaltových zmesí- Semi - statické zariadenie na výrobu asfaltových zmesí a termokontajner, ktoré budú umiestnené v
mieste realizácie projektu a to v obci Smolinské, Školská č. 421. Stroj bude pri výrobe spracúvať a pripravovať k
opätovnému použitiu vybúrané a vyfrézované asfaltové vrstvy komunikácií, ciest, chodníkov a cyklotrás. Pri jeho použití
dochádza k veľmi výrazným úsporám v porovnaní s klasickou obalovačkou vyrábajúcou asfaltobetónové zmesi.
Termokontajner slúži na uskladnenie asfaltovej zmesi. Asfaltová zmes vydrží v termokontajneri 8-10 hodín, pričom sa ochladí
maximálne o 20 °C. Výhodou technológie je najmä šetrenie životného prostredia. Asfaltový odpad sa tak už nebude ukladať
na skládku, ale znova sa použije v plnej miere. Za hodinu je spoločnosť prostredníctvom takejto inovatívnej technológie
schopná vyrobiť 10 ton finálneho asfaltobetónu.

Trvanie projektu je naplánované na 12 mesiacov, od januára 2014 do decembra 2014. Hlavnou aktivitou projektu je
obstaranie inovatívnej technológie na výrobu asfaltových zmesí. V prvej fáze trvania projektu bude potrebné uskutočniť
verejné obstarávanie na nákup novej technológie v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Následne po schválení tohto
verejného obstarávania objednáme nové strojové vybavenie, ktorého dodacia lehota sa počíta na približne 6 mesiacov. Po
jeho dodaní a zaškolení zamestnancov na jeho používanie toto zariadenie uhradíme dodávateľovi. Z personálneho pohľadu
je za realizáciu projektu zodpovedný projektový manažér, ktorý bude zabezpečovať chod celého projektu. Účtovanie projektu
bude mať na starosti účtovníčka firmy. Verejné obstarávanie uskutoční externý pracovník, ktorý bude mať skúsenosti a
odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto činnosti. Zakúpený stroj bude využívaný zhruba 8 hodín denne, 20 dní v mesiaci, 9
mesiacov v roku, pretože v zimnom období nie je možné so strojom pracovať. Predpokladáme však, že využitie stroja bude
mať počas analyzovaného obdobia tendenciu postupného nárastu. Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre nové pracovné
miesta.

Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa bude následne po ukončení realizácie aktivít projektu pokračovať v inováciách
výrobných zariadení. Bez získania NFP by spoločnosť nebola z vlastných zdrojov schopná zakúpiť takéto zariadenie.
Spoločnosť Astap stavby, s. r.o. sa okrem výroby stavebných hmôt, stavebných prvkov a asfaltérskych prác venuje aj
inžinierskym činnostiam, uskutočňovaniu stavieb a ostatnej stavebnej činnosti, má širokú škálu sortimentu. K jej udržaniu
rozšíreniu je nevyhnutná moderná a vyspelá technika. Vďaka realizácie aktivít projektu predpokladáme že získame ďalších
zákazníkov. Zlepšením a zefektívnením výroby, rozšírením možnosti vyrobiť väčšie množstvo asfaltových zmesí z
vybúraného recyklátu a tým zvýšiť kapacitu výroby kvalitného materiálu na 45 m² vrchnej vrstvy vozovky za hodinu sa
staneme zaujímavým dodávateľom aj pre ďalšie firmy. Na trhu existujú spoločnosti disponujúce podobným technologickým
vybavením. Bližšie popísané v časti 8. opisu projektu. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými dokumentami
uvedenými v časti 2.4 opisu projektu. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov uvedených v časti 5.1
opisu projektu.

Výstupy projektu zabezpečí spoločnosť z vlastných interných personálnych kapacít, vrátane novovytvorených pracovných
miest v spolupráci s dodávateľmi a externým personálom. Prínosom projektu je zvýšenie kvality výroby vo vzťahu k našim
klientom a to najmä vďaka zakúpeným technológiám a zároveň zníženie nákladov na nepodarky, čo prispeje k udržateľnosti
výsledkov projektu. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zároveň ukončené financovanie projektu z prostriedkov
štátnej pomoci. Následne budeme prevádzku nakúpených technológií ďalej financovať z vlastných finančných zdrojov resp.
výnosov, čo potvrdzujú predpokladané výstupy vykonanej finančnej analýzy (príloha č. 5 Žiadosti o NFP). Inovovaný výrobok
bude mať mimoriadne priazdnivú cenu pre konečného odberateľa pri splnení všetkých kvalitatívnych noriem. Rozbor tvorby
ceny výrobku je doložený ako príloha č. 3 finančnej analýzy. Materiálové náklady sú podrobne rozpísané v prílohe č. 2
finančnej analýzy.
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Spoločnosť POLYSTON s. r. o. pôsobí na stredoeurópskom trhu už od roku 1999 ako prvovýrobca a dodávateľ pracovných
dosiek do kuchýň, kúpeľní, nemocníc, laboratórií, bánk, reštaurácií a barových a recepčných pultov. Svoju činnosť začala v
Banskej Bystrici, na Sládkovičovej ulici 29, v prenajatých priestoroch spoločnosti LOBB Banská Bystrica, a.s..V roku 2002 sa
spoločnosť presťahovala do nových – vlastných priestorov v Badíne, na Družstevnej ulici 111, ktoré postupne
zrekonštruovala, ako aj postupne pristavala nové výrobné priestory. Na udržanie a posilnenie svojho konkurenčného
postavenia, v snahe upokojenia čo najširšieho spektra zákazníkov spoločnosť neustále vyvíja aktivity smerom do inovácie
svojich výrobných postupov, procesov a výrobkov, čoho prejavom je aj tento predkladaný projekt zameraný na inováciu
výrobného postupu v oblasti opracovania (rezania) veľkoplošných materiálov. Súčasné rezanie sa uskutočňuje diamantovými
kotúčmi, ktoré sú chladené vodou, nakoľko pri rezaní vzniká vysoké trenie. Rezaný materiál sa vyznačuje vysokou tvrdosťou,
čo spôsobuje rýchle opotrebenie kotúčov (životnosť kotúča je cca. 3 dni) a často aj jeho porušenie (poškodenie až zlomenie).

Zrealizovanie projektu, t.j. zavedenie novej výrobnej technológie bude predstavovať zavedenie nového spôsobu rezania
veľkoplošného materiálu, nakoľko rezanie už nebude uskutočňované prostredníctvom rezných kotúčov, ale prostredníctvom
vysokotlakého vodného lúču, čo bude pozitívne vplývať na rast tržieb, pridanej hodnoty a ostatných finčnoekonomických
ukazovateľov. Realizácia projektu si vyžiada aj vytvorenie a udržanie dvoch nových pracovných miest, pričom jedno nude
vytvorené aj pre občana vo veku 15-29r.
Výstupy z projektu sa pozitívne odzrkadlia aj v iných oblastiach a v iných
subjektoch, ako sú napríklad: zákazníci/odberatelia, dodávatelia základných vstupných surovín/materiálov, región miesta
realizácie.

Na úspešnú realizáciu bol vytvorený skúsený projektový tím, ktorého členovia majú bohaté skúsenosti s realizáciou
investičných projektov, z ktorých niektoré boli realizované aj z prostriedkov štrukturálnych fondov. Požiadavky na
technologické zariadenie vychádzajú z reálnych potrieb na zabezpečenie efektívneho výrobného postupu, pričom tieto
požiadavky boli zakomponované do výzvy na predloženie ponúk, na základe ktorej boli spoločnosti doručené viaceré ponuky,
z ktorých bola vybraná tá ekonomicky najvýhodnejšia. Projekt bude spolufinancovaní z vlastných zdrojov spoločnosti.

Projektový zámer vychádza z reálnych potrieb spoločnosti, zároveň jeho realizácia bude prispievať na plnenie cieľov
definovaných v regionálnych a národných strategických dokumentoch, ktorými sú: -Národný strategický referenčný rámec
2007-2013 -Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007-2013 -Program hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja -Program rozvoja mesta Banská Bystrica Inovačná stratégia Slovenskej republiky 2007 – 2013 -Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo
udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013 -Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí na roky
2007 – 2013 Realizácia projektového zámeru bude priamo napomáhať aj k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti regiónu miesta
realizácie.

Udržateľnosť výsledkov projektu je preukázaná vykonaním finančnej analýzy, ktorej výsledky jasne preukazujú
životaschopnosť a návratnosť investície. Základným predpokladom dosiahnutia požadovaných výsledkov a ich udržania je
zabezpečenie odbytu výrobkov spoločnosti, ktorého zárukou je vysoký záujem o výrobky spoločnosti, ako aj zabezpečenie
odbytu cez kúpne zmluvy. Ďalšími faktormi udržateľnosti projekt sú: -dobrá súčasná, finančno ekonomická situácia
spoločnosti, -vhodná lokalizácia výrobnej prevádzky, t.j. miesta realizácie, -schopnosť riadenia a zvládnutia rizík.
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Nedostatok investičného kapitálu v regióne obmedzuje inovačné aktivity firiem a vyvoláva potrebu zlepšiť prístup k finan.
prostriedkom aj z verejných zdrojov na stimuláciu technologického rozvoja. Firma TOM TERM s.r.o. so sídlom v Medzeve je
zameraná na výrobu kúpeľňových a dizajnových radiátorov na vodné, elektrické a kombinované kúrenie, CNC obrábanie a
povrchové úpravy. Spoločnosť má v súčasnosti záujem o zvýšenie svojej konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle a
rozšíriť svoj existujúci technologický park z nasledovných dôvodov: 1. Na základe požiadaviek zákazníkov na zvyšovanie
kvality povrchovej úpravy kúpeľňových radiátorov a zvyšujúceho sa dopytu po týchto výrobkoch, vzniká potreba zakúpenia
technológie – OTRYSKÁVACIEHO ZARIADENIA so špec. zameraním hliník a kov. 2. Zároveň na základe vykonaného
prieskumu a záujmu potenciálnych zákazníkov má spoločnosť záujem o rozšírenie portfólia svojej činnosti v oblasti
povrchovej úpravy rotačných predmetov - rotorov pre elektromotory využívané v rámci vzduchotechniky. Za týmto účelom
vzniká potreba zakúpenia technológie – FARBIACEJ LINKY. Spoločnosť žiadateľa má tržby vo výške 868 633,00 EUR a
zamestnáva 23 zamestnancov.

Obstaraním inovatívnych technológií – otryskávacieho zariadenia a farbiacej linky dôjde k: - zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti v medzinárodnom meradle - zvýšeniu kvality produktov - kúpeľňových a dizajnových radiátorov zvýšením kvality
povrchovej úpravy týchto produktov prostredníctvom otryskávacej linky - kvalitná antikorózna povrchová úprava - rozšíreniu
sortimentu výrobkov spoločnosti - ponuka povrchovej úpravy rotorov pre elektromotory využívané v rámci vzduchotechniky
prostredníctvo farbiacej linky - zvýšeniu výrobnej produkcie a k efektívnejšej výrobe produktov - nárastu tržieb spoločnosti v
roku 2018 oproti roku 2014 o 183 628,80 EUR - nárastu pridanej hodnoty v roku 2018 oproti roku 2014 o 83 440,58 EUR inovácii 1 výrobného procesu–zdokonalenie povrchovej úpravy produktov vyrábaných v súčasnosti - vzniku 1 nového
výrobného procesu–povrchová úprava rotačných predmetov - vytvoreniu 3 nových pracovných miest v regióne s vysokou
mierou nezamestn. a nižšou životnou úrovňou (3 miesta-občania vo veku 15-29 rokov). Vzhľadom na to, že ukazovatele sú
stanovené reálne, neočakávajú sa problémy pri ich napĺňaní, ani v horizonte troch rokov po ukončení projektu.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Aktivita1: Obstaranie technológií: - Otryskávacie
zariadenie: Úlohou otryskávacej linky so špeciálnym zameraním hliník, kov je pripraviť povrch výrobkov tak, aby sa
nanášaním farby tekutej alebo práškovej dosiahol kvalitný náter aj do extrémnych podmienok využívania produktov – kvalitná
antikorózna úprava. - Farbiaca linka: Automatická linka na povrchovú úpravu mokrou metódou. Linka zabezpečí po
odmastení povrchu rotorov automatické nanášanie tekutej farby rôznych hrúbok pre vnútorný priestor rotoru a vonkajší
priestor rotoru. Žiadateľ-TOM TERM s.r.o. bude z technického pohľadu zodpovedný za umiestnenie liniek (v súčasnosti je v
priestoroch výrobnej haly pripravená plocha, kde budú umiestnené, pripojenia na energie sú k dispozícii). T:03/2014-03/2015
Súčasťou tejto aktivity bude výber dodávateľa v procese VO v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.., prostredníctvom osoby
spôsobilej pre verejné obstarávanie. Implementácia projektu bude zabezpečovaná prostredníctvom skúseného projektového
tímu (viď. 4.2. Opis projektu) – koordinátor, finančný manažér, projektový manažér, adm. pracovník a odborný spolugarant.

D1) Projekt úplne zapadá do súčasného portfólia aktivít spoločnosti TOM TERM s.r.o.. Firma má na prevádzku strojov všetky
technické predpoklady a disponuje tímom ľudí, ktorí majú praktické skúsenosti s prevádzkou v súčasnosti firmou využívaných
technológií. Navrhované technológie predstavujú technologickú špičku v oblasti otryskávacích zariadení a farbiacich liniek.
Firma má 13 ročné skúsenosti v oblasti výroby kúpeľňových radiátorov. Predkladaný projekt bude mať výrazný vplyv na
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v regionálnom a najmä celoeurópskom kontexte (produkty sa vyvážajú do
Maďarska, Slovinska, Nemecka a Chorvátska), zvýšenie kvality produkcie, rozšírenie sortimentu produkcie. Jedným z
najdôležitejších prínosov je prijatie 3 nových ľudí do zamestnania. D2) Doterajšie skúsenosti žiadateľa s postupným
zavádzaním nových technológií (ktorými disponuje v súčasnosti) budú uplatnené v rámci predkladaného projektu. Konateľ
spoločnosti má praktickú skúsenosť s implementáciou projektu v rámci OP KaHR. Členovia projektového tímu majú
dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Spoločnosť TOMTERM s.r.o. je 13 rokov významným dodávateľom kúpeľňových a dizajnových radiátorov, CNC obrábania a
povrchových úprav. Má stabilné postavenie a pozitívne ekonomické ukazovatele. Dlhodobú udržateľnosť prevádzky
zakúpených technológií a zamestnanosti zabezpečí lepšia konkurencieschopnosť spoločnosti súvisiaca so zvýšením kvality
súčasných produktov, s rozšírením sortimentu produkcie a cenovou dostupnosťou výrobkov a služieb. Fin. udržateľnosť
projektu po jeho realizácii bude zabezpečená zvýšením výrobnej kapacity – odbytu a teda tržieb pri prevádzkovo efektívnych
nákladoch. Vzniknuté disponibilné zdroje zabezpečia finančnú udržateľnosť, existenciu a ďalší rozvoj spoločnosti. V rámci
odbytu má spoločnosť podpísané zmluvy o odbere celoročnej produkcie (viď. Opis projektu) - čím je zabezpečená
udržateľnosť výsledkov projektu. Čistá súčasná hodnota v rámci finančnej analýzy je 35,54 a miera výnosnosti je rovná
111,11 %, čo potvrdzuje udržateľnosť predkladaného projektu. Súčasná hodnota CF je v každom roku kladná, čo znamená, že
na finančné udržanie projektu budú postačujúce príjmy generované projektom. Projekt vytvorí 3 nové pracovné miesta.
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Firma Ing. Ján Lupták – LUNIT je výrobcom a dodávateľom polotovarov určených pre nábytkársky priemysel. Výrobná činnosť
firmy sa zameriava na výrobou kuchynských dvierok a nábytkárskych čelných plôch, doplnkovú výrobu tvoria toaletné
sedátka. V kategórii malých podnikov patrí firma medzi najväčších výrobcov kuchynského nábytku na Slovensku. Okrem
výroby sa firma zaoberá aj obchodnou činnosťou, kde ponúka široký sortiment nábytkárskych polotovarov. Svojou
komplexnou ponukou výrobkov a tovarov patrí medzi hlavných dodávateľov polotovarov pre výrobcov nábytku na zákazku na
Slovensku. V súčasnosti dopyt po nábytkárskych dvierkach už prevyšuje možnosti firmy uspokojiť svojich dodávateľov v
plnom rozsahu. Nárast dopytu vzrástol hlavne po prieniku na zahraničné trhy. Súčasná technologické vybavenie pílenia a
frézovania neumožňuje dosahovať požadovanú produktivitu práce a kvalitu obrobkov a limituje firmu v jej ďalšom rozvoji.
Firma potrebuje inovovať tieto výrobné postupy, aby bola schopná naplniť požiadavky trhu a udržať si svoju pozíciu.
Nedostatok vlastných fin. prostriedkov neumožňuje firme inovovať potrebnú technológiu v plnom rozsahu.

Realizáciou projektu sa zavedú 2 samostatné technologické zariadenia – CNC obrábacie centrum a nárezové centrum.
Technologické zariadenia najnovšej generácie prinesú žiadateľovi dva nové inovatívne postupy v procese výroby
nábytkových dvierok. V rámci výrobného procesu budú môcť nové stroje fungovať nezávisle alebo sa navzájom dopĺňať,
zároveň doplnia a rozšíria súčasné vybavenie a budú kompatibilné s jestvujúcimi výrobnými procesmi. Realizáciou projektu
sa vytvoria 3 nové pracovné miesta, z toho 1 cielene pre občanov do 29 rokov a 1 pre občana zo znevýhodnenej skupiny. Z
hľadiska pohlavia sa predpokladá obsadenie 2 muži a 1 žena (pohlavie nie je podmienkou). Moderné obrábacie a nárezové
centrum umožní žiadateľovi zvýšiť produkciu dvierok o 35%. Oproti súčasnosti bude výroba rýchlejšia a efektívnejšia a na
kvalitatívne vyššej úrovni. Realizácia projektu zvýši konkurencieschopnosť firmy a zvýši potenciál na získavanie nových
zákaziek. Nárast produkcie a odbytu sa prejaví na náraste tržieb a pridanej hodnoty. Žiadateľ využije poznatky z celého
procesu obstarávania špecifických zariadení aj v budúcnosti pri potrebe transferov modernej technológie.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: Obstaranie technológie obrábacieho a nárezového centra. V
rámci hlavnej aktivity sa obstarajú tri technologické zariadenia: 1. CNC obrábacie centrum 2. Nárezové centrum 3.
Odsávacie zariadenie. CNC obrábacie centrum a nárezové centrum sú samostatné zariadenia. CNC centrum slúži na
opracovanie MDF dosiek do požadovaného tvaru a nárezové centrum na rozmerovo presne delenie veľkoplošných
materiálov. Stoje budú vybavené spoločným odsávacím zariadením na odsávanie pilín. Časový harmonogram realizácie
hlavnej aktivity projektu ako aj podporných aktivít Riadenie projektu a Publicita a informovanosť je naplánovaný na 5
mesiacov v období 01/2014 – 05/2014. Stroje budú umiestnené v existujúcich výrobných priestoroch žiadateľa. Priestory sú
vo vlastníctve žiadateľa, sú vo vyhovujúcom stave a pripravené na inštaláciu strojov. Samotná inštalácia si nevyžaduje žiadne
interiérové ani stavebné úpravy priestorov. Za účelom hladkej a úspešnej implementácie projektu bol vytvorený projektový
tím. Členovia tímu majú odborné znalosti a dlhodobú prax. V r. 2010 tím úspešne implementoval investičný projekt
financovaný z NFP.

Prienikom žiadateľa na zahraničné trhy vzrástol záujem o jeho produkciu kuchynských dvierok. Ambíciou žiadateľa je využiť
tento trhový potenciál a zvýšiť produkciu o 35%. Súčasné technologické vybavenie však neumožňuje pružne reagovať na
nárast dopytu. Žiadateľ potrebuje inovovať technologické vybavenie a investovať do najnovšej technológie CNC obrábacieho
centra a nárezového centra, ktoré vďaka inovatívnosti zvýšia rýchlosť a variabilitu výrobného procesu a umožnia zvýšiť
produkciu pri dosiahnutí vysokej kvality výrobkov. Zvýšenie efektívnosti výroby navyše umožní udržať cenu výrobkov na
konkurencieschopnej úrovni. Poskytnutý NFP umožní obstarať technológiu veľkého rozsahu v krátkom čase a skrátiť
návratnosť vložených prostriedkov. Včasná modernizácia zvýši konkurenčný potenciál firmy a firma sa zaradí medzi
najvyspelejšie v tomto sektore. Žiadateľ je na trhu už 20 rokov a s realizáciou investičných projektov má dlhoročné
skúsenosti. V r. 2010 obstaral nábytkársky list s PIN systémom za 370 tis. € v rámci pomoci de minimis, ktorý vo výrobnom
procese aktívne využíva. Projekt je v súlade s PHSR BB kraja a mesta Zvolen a prispieva k napĺňaniu stanovených cieľov.

Zavedením novej technológie sa zvýši objem produkcie čo sa prejaví na raste tržieb. Finančný plán na obdobie životnosti
technológií (6 rokov) predpokladá dosiahnutie výnosov, ktoré budú plne postačovať na krytie prevádzkových nákladov a
odpisov a tvorbu zisku počas celého obdobia. Finančná analýza posudzuje projekt v období rokov 2014 – 2020. Plánované
tržby postačujú na krytie prevádzkových výdavkov v každom roku. Ukazovateľ ČSH dosahuje kladnú hodnotu 46 933 € a
miera výnosnosti je 129,7%. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že projekt je finančne udržateľný počas celého
posudzovaného obdobia. Žiadateľ funguje na zákazkovom princípe. Od objemu získaných zákaziek závisí ekonomická
situácia a prosperita firmy. Získanie dostatku zákaziek je z hľadiska dosahovania finančného plánu najrizikovejšie.
Manažment firmy a podporný personál je vzdelaný s dostatkom odborných znalostí a dlhoročných profesionálnych skúseností
s riadením výroby a zabezpečovaním zákaziek. Žiadateľ má vybudovanú stabilnú sieť cca 100 odberateľov, ktorí pravidelne
zadávajú zákazky. Prienikom na zahraničné trhy sa firme navyše otvorili nové možnosti odbytu.
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Spoločnosť ENERGOTRADING, s. r. o. vznikla v roku 2007 ako spoločnosť zameraná na opracovávanie drevnej hmoty a
výrobu komponentov z dreva a obchodnú činnosť. Zmena vlastníkov spoločnosti v roku 2008 priniesla aj zmenu zamerania a
hlavným predmetom činnosti podnikania sa stala oblasť stavebníctva. Ďalším predmetom podnikania boli služby spojené s
pohostinstvom, rýchlym občerstvením a pod., ktoré boli v poslednom období v značnom rozsahu rozšírené - spoločnosť
zakúpila rozostavaný objekt v rekreačnom stredisku. Snahou spoločnosti je udržať si svoje konkurenčné postavenie na trhu a
rozširovať svoje možnosti pôsobenia na trhu. Silné stránky projektu na dosiahnutie stanovených cieľov sú najmä strategická
poloha areálu, dobrá dostupnosť, geografická blízkosť prírodných zdrojov vstupných surovín, no najmä pôsobenie žiadateľa v
oblasti stavebníctva, kde aktivity projektu prispejú k rozšíreniu portfólia spoločnosti. V rámci projektu budú obstarané a
inštalované výrobné zariadenia, ktoré významne zvýšia výrobný a konkurenčný potenciál spoločnosti a ďalším efektom
realizácie projektu bude vytvorenie piatich pracovných miest.

Spoločnosť bude mať po ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii moderné výr.tech., ktoré jej umožnia stabilizáciu a
posilnia jej konk.sch. na trhu. Rozšírenie aktivít spoločnosti v oblasti stavebníctva využívaním novej technológie na výrobu
betónových zmesí a výrobkov z betónu umožní spoločnosti vyrábať produkty, ktoré v súčasnosti vyrábať nemôže a zároveň
ich neponúka resp. nevyrába ani súčasná konkurencia. Nová technológia umožní výrobu širokého sortimentu betónových
tvárnic no najmä výrobu rôznych betónových zmesí od najvyššej kvality až po jednoduché betónové zmesi. Po realizácii
projektu sa nepredpokladá riziko so zabezpečením odbytu produkcie vzhľadom na to, že už v súčasnosti žiadateľ rokuje s
viacerými potenc. odberateľmi o možnostiach spolupráce. Uvedené rokovania naznačili vysokú pravdepodobnosť uplatnenia
sa na nových trhoch, avšak podmienkou uvedenej spolupráce je obstaranie nových výrobných technológií, ktoré umožnia
výrobu produktov, ktoré v súčasnosti spoločnosť realizovala prostredníctvom subdodávok. Prienik na nové trhy predpokladá
aj zvýšená stavebná činnosť v regióne, ktorá súvisí s výstavbou a rozvojom priemyselného parku a bytovou výstavbou.

V rámci projektu sú zadefinované 3 hlavné aktivity, ktoré sú vo veľkej miere previazané (najmä HA1 a HA2). V rámci HA1
budú realizované stavebné práce (neoprávnené výd.) nevyhnutné na realizáciu HA2 (betonárka). Realizácia projektu bude
prebiehať v niekoľkých etapách: realizácia verejného obstarávania, následne HA1 a súbežne s ňou výroba zariadení, dodávka
a montáž zariadení - HA2, HA3. Samotná realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom (výber na základe
príslušnej legislatívy o verejnom obstarávaní, spolupráca s odborne spôsobilou osobou). Manažment spoločnosti a vytvorený
projektový tím má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov čo tvorí dobrý predpoklad úspešnej realizácie
projektu. Konkrétny prínos projektu je charakterizovaný prostredníctvom ukazovateľov výsledku a ukazovateľov dopadu.
Tieto ukazovatele jednoznačne napĺňajú ciele stanovené v príslušných plánovacích a strategických dokumentoch. Hlavné
aktivity projektu, ktoré sú jednoznačne naviazané na hlavný cieľ projektu umožnia zároveň dosiahnuť špecifické ciele projektu
a naplniť hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov.

Zvolené technologické riešenie spoločnosti zaručuje produkciu betónových zmesí, ktoré budú spĺňať normatívne a kvalitatívne
požiadavky aj najnáročnejšieho trhu. V rámci riešenia bola vhodne zvolená kapacita výrobného zariadenia (na výsledné
produkty nie je do veľkej miery možné aplikovať vytváranie skladových zásob). V súčasnosti má spoločnosť vyrovnané
hospodárenie, čo jej však neumožňuje intenzívnejšie realizovať viaceré rozvojové projekty, ktoré by smerovali k jej ďalšiemu
rastu a zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti (5miest). Projekt prispieva k cieľom nasledovných strategických
dokumentov: - PHSR PSK roky 2008-2015 - Územným plán PSK a Územný plán mesta Vranov nad Topľou - NSRR,
OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a Stratégia Európa 2020 Spoločnosť má bohaté skúsenosti s realizáciou investičných
stavebných projektov, ktoré boli podporené z fondov EÚ. Investičné náklady už zrealizovaných projektov sú porovnateľné,
resp. väčšie ako investičné náklady, rozsah a typ prác predkladaného projektu. Na základe uvedeného konštatujeme, že
spoločnosť má dostatočné skúsenosti s investičnými aktivitami a dokáže úspešne realizovať predkladaný projekt.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu má spoločnosť dostatočné administratívne a technické zázemie na svoju prevádzku. Zároveň
si spoločnosť prenajala rozsiahly areál, v ktorom budú realizované aktivity projektu. Spoločnosť plánuje realizáciu ďalších
rozvojových aktivít najmä rozšírenie o nevyhnutný vozový park (autodomiešavač), v neskoršom období zakúpenie zariadenia
na recyklovanie betónu a v prípade lisu zakúpenie ďalších foriem. Súbežne s realizáciou aktivít projektu sa bude spoločnosť
usilovať o zabezpečenie odbytu svojich produktov prostredníctvom hľadania nových odberateľov a bude realizovať nábor
budúcich zamestnancov. Realizácia projektu vytvorí priestor na zosúladenie a synergiu súčasných aktivít spoločnosti,
stabilizáciu súčasných zamestnancov, znižovanie výrobných nákladov v rámci svojej stavebnej činnosti a pod. Riziká
spojené s projektom plánuje spoločnosť riešiť aktívnym prístupom operatívne pri ich vzniku, čím je možná ich eliminácia.
Finančná analýza preukázala udržateľnosť projektu z finančného hľadiska. Projekt spĺňa všetky predpoklady na financovanie
zo ŠF, úspešnú realizáciu a dosiahnutie stanovených cieľov, ako aj cieľov opatrenia.
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V okrese Považská Bystrica pôsobí 7 zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov. Miera
nezamestnanosti v tomto okrese v roku 2012 mierne vzrástla na 12,63% (12/2012). V januári 2013 sa však zvýšila až na
13,38 %. Spoločnosť MH kov s. r. o. vznikla 10.04.2008 zápisom do ORSR. Naša pôvodná výroba bola zameraná na
sústruženie na klasických sústruhoch. V roku 2008 sme sa presťahovali do novovybudovaných priestorov. Postupne sme
rozšírili náš strojový park o dva CNC sústruhy a v roku 2012 sme zakúpili aj CNC frézu. Hlavným cieľom našej spoločnosti je
dodávať kvalitné produkty a služby, a tak byť dlhodobo spoľahlivým partnerom pre odberateľov a obchodných partnerov.
Stratégia ďalšieho rozvoja spoločnosti stavia na silných stránkach spoločnosti, ktorými sú dlhoročné skúsenosti v oblasti
strojárskej výroby; zlepšujúci sa imidž a stabilita firmy; zvyšujúca sa kvalita výrobkov; dobrá znalosť trhu; existencia
vybudovaných dodávateľsko-odberateľských väzieb a distribučných kanálov; relatívne stabilný a rozvíjajúci sa okruh
zákazníkov; dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v regióne s tradíciou strojárskeho priemyslu a skúsenosti s realizáciou
investičných zámerov.

V dôsledku realizácie projektu sa predpokladá nárast pridanej hodnoty na 60.000 EUR a nárast tržieb vo výške 470.000 EUR
v roku 2017. Uvedené ukazovatele budú naplnené zvýšením objemu produkcie žiadateľa, zvýšením predaja produkcie,
zefektívnením výrobného procesu, znížením energetickej a materiálovej náročnosti výroby a intenzívnou marketingovou
činnosťou. Taktiež bude inovovaný jeden výrobný postup v oblasti strojárskej výroby. Spoločnosť vytvorí 1 pracovné miesto
pre pozíciu frézar CNC do ukončenia projektu v roku 2014. Obsadenie tohto pracovného miesta bude závisieť od pracovných
skúseností a zručností uchádzačov o zamestnanie, pričom ponuka bude prístupná všetkým uchádzačom. Vzhľadom na fakt,
že ide o fyzicky náročnú prácu, bude pravdepodobne obsadené mužom. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov by mohlo
nastať iba z dôvodu vyššej moci a spoločnosť by sa následne snažila danú situáciu riešiť prostredníctvom realizácie
potrebných krízovových opatrení. Realizácia predkladaného projektu umožní vytvorenie predpokladov pre realizáciu ďalších
aktivít spoločnosti a vytvorenie ďalších nových pracovných miest.

Realizácia projektu bude prebiehať od 02/2014 do 06/2014 Prevádzka bude spustená v 07/2014. Nákupu technológie bude
predchádzať výber dodávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o VO, ktorý začne po podaní žiadosti o NFP. Predkladaný
projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity, ktorá prispeje k naplneniu špecifických cieľov ako aj merateľných
ukazovateľov projektu: Aktivita č. 1 Nákup a inštalácia technológie pre strojársku výrobu. V rámci tejto aktivity bude zakúpená
a inštalovaná nasledovná technológia: CNC vertikálne obrábacie centrum FVP-1300A (s bubnovým zásobníkom). Uvedená
technológia umožní spoločnosti samostatný výrobný proces a poskytovanie výrobných služieb pre svojich klientov, bez
pomoci iných subdodávateľov. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu zabezpečovať spoločník Marek
Hošták, ktorý má dlhoročné skúsenosti so zavádzaním a využívaním technológií v strojárskej výrobe, Eva Hoštáková a
konateľ Miroslav Hošták. Realizácia predkladaného projektu prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie pre strojársku
výrobu prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja MH kov s. r. o. a ku vytvoreniu nových
pracovných miest.

V prípade ak by sa projekt nerealizoval, MH kov s. r. o. by nebola schopná zabezpečiť kvalitné a rýchle poskytovanie výroby
pre svojich klientov, čím by nebola schopná konkurovať výrobcom podobných súčiastok. Kooperácia finalizácie výrobného
procesu u konkurencie, ku ktorej je spoločnosť z dôvodu chýbajúcej technológie nútená je veľmi nákladová a časovo náročná.
Vzhľadom na nárast dopytu po výrobe je potrebné a nevyhnutné zefektívniť a rozšíriť možnosti výroby rýchlejšími a
kvalitnejšími strojmi. Súčasný stav strojného vybavenia spôsobuje ťažkosti pri uspokojovaní zákazníkov, pričom sú značne
obmedzené technické možnosti poskytovania služieb pre ďalších potenciálnych zákazníkov. Výstupy a výsledky projektu
budú motivujúcim prvkom pre ďalšie spoločnosti, nakoľko zakúpená technológia bude mať vplyv na výrazné zlepšenie
postavenia MH kov s. r. o. Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na národnej,
regionálnej a lokálnej úrovni (viac v Prílohe č.1 ŽoNFP). Spoločnosť nerealizovala doposiaľ žiadny projekt financovaný zo ŠF
EÚ, avšak má skúsenosti s realizáciou projektových aktivít financovaných z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť výsledkov projektu : 1) Administratívna udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom
vysporiadaní finančných vzťahov s poskytovateľom, bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne sledovať
napĺňanie cieľov a výsledkov projektu v podobe napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu, bude riešiť prípadné
ohrozenie naplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov projektu, bude pripravovať následné monitorovacie správy projektu a
bude dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia zmluvy o NFP vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu. Hlavnú
zodpovednosť za administratívnu udržateľnosť projektu nesie konateľ spoločnosti. 2) Technická udržateľnosť - bude
zabezpečená prostredníctvom zaškolenia pracovníkov v oblasti správneho používania technológií, starostlivosťou o
technológie a autorizovaným servisom technológií v súlade s odporúčaniami výrobcu. 3) Finančná udržateľnosť – po
ukončení realizácie projektu a jeho financovania zo ŠF budú vstupy do výroby, ako aj celková prevádzka zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt je trvalo udržateľný aj z finančného hľadiska (viac v Prílohe č.5).
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Spoločnosť ALFIP, s.r.o. bola založená 29.09.2009 s tým, že zakladatelia sa zaviazali splatiť celé základné imanie pred
zápisom spoločnosti do obchodného registra, pričom základné imanie v súčasnosti činí 5.000,- EUR. Spoločnosť ALFIP, s.r.o.
má hlavnú podnikateľskú činnosť opracovanie drevnej hmoty – štiepkovanie, podnikateľské poradenstvo a prenájom
hnuteľných vecí. V prvom roku existencie spoločnosť zamestnávala 2 ľudí na činnosť štiepovanie a skladovanie tovaru v
Bardejove. V roku 2010 spoločnosť zamestnávala 4 ľudí a rozšírila svoju prevádzku aj v Topoľčanoch. V roku 2011 a 2012
bola táto činnosť ukončená, avšak spoločnosť naďalej poskytovala podnikateľské poradenstvo a prenajímala hnuteľný
majetok. V súčasnej dobe plánuje spoločnosť opätovne začať s opracovaním drevnej hmoty a plánuje rozširovanie svojej
prevádzky. Nezamestnanosť v Prešovskom kraji dosiahla k 31.3.2013 úroveň 20,81%, čo predstavuje najvyššiu mieru
nezamestnanosti v rámci Slovenska. V okrese Topoľčany bola nezamestnanosť k februáru 2013 na úrovni 13,15%.

V súčasnosti je požiadavka na dodávky väčšia, ako sú technologické výrobné kapacity. Z tohto dôvodu sa spoločnosť ALFIP,
s.r.o. rozhodla spracovať predkladaný projekt s cieľom vyrábať a dodávať drevnú štiepku subjektom, ktoré sa zaoberajú
výrobou eklektickej energie a tepla. Rozšírením dodávok drevnej štiepky na úkor drevnej hmoty firma rozšíri svoje portfólio
možných ďalších zákazníkov, nakoľko tak ako je uvedené, na trhu je nedostatok zariadení na výrobu drevnej štiepky.
Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné prínosy: Zvýšenie tržieb: prostredníctvom vlastnej výroby
drevnej biomasy dosiahne firma vyššie tržby v roku 2017 v hodnote min. 4 513 968,00€. Pridaná hodnota: V celkovej
absolútnej hodnote stúpne pridaná hodnota v roku 2017 na min. 221 096,00€ Inovácia výrobného postupu: do prevádzky
bude zavedený nový inovovaný výrobný postup, ktorý zabezpečí lepšiu produkciu produktov z drevného odpadu, čo sa týka
ich variácie, kvality, ale aj rýchlosti ich distribúcie a priamej dodávky k odberateľom. Taktiež budú vytvorené a udržané 2
pracovné miesta pre mladých nezamestnaných.

Realizácia projektu bude trvať 5 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1: Obstaranie
inovatívnej technológie na spracovanie drevnej biomasy Predmetom projektu je stacionárne štiepkovacie zariadenie s
predprípravou na montáž na betónový podklad s dízelagregátom, ekvivalent elektromotor so súčtovým výkonom hnacích
motorov min 450 kW. Riadenie projektu Publicita a informovanosť Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové
riadenie, zúčtovanie a monitorovanie prostredníctvom realizačného tímu s dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi
zručnosťami na úspešné zabezpečenie administratívnej i odbornej implementácie projektu: projektovým manažérom bude
konateľ spoločnosti, finančným externý účtovník spoločnosti, odborný garant a administratívny pracovník budú externí
spolupracovníci. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež
požadovanú publicitu a informovanosť o projekte.

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má dlhoročné skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
brzdí jeho podnikateľské plány nákupu inovatívnych technológií v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe vytvorenia
podmienok pre rast konkurencieschopnosti. Obstaraním technológie sa podporí jeho rozvoj a dokáže pohotovejšie vyhovieť
najnovším trendom v dopyte. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj
prioritami EÚ. d2) Žiadateľ je spôsobilým na realizáciu projektu, keďže členovia projektového tímu majú skúsenosti s
realizáciou projektov a sú schopní zabezpečiť realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke. Členovia
projektového tímu majú dlhodobé skúsenosti s odbornou stránkou projektu a taktiež aj s implementáciou investičných
projektov. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska, vyhovujúce technické
podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológie.

Po ukončení projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí udržateľnosť pracovných miest, ako
aj údržbu technológie, ktorá bude v plnej miere využívaná pri výrobe a v prípade potreby jej obnovu. Udržateľnosť a trvalosť
výsledkov projektu bude podporená aj skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s technológiami
používanými pri výrobe. Vzhľadom na priaznivé hospodárske výsledky firmy je reálny predpoklad, že aj po ukončení projektu
budú vytvorené podmienky pre ďalšie financovanie výroby a technologických inovácií. Významným predpokladom finančnej
udržateľnosti projektu je okrem výsledku finančnej analýzy aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk. Spoločnosť bude
zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad
projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia,
vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.

KaHR-111DM-1301

CMK, s.r.o. (CMK) vznikla v r. 1995, no skúsenosti s výrobou arzendu gália (GaAs) má od r. 1976. Niektorí pracovníci majú
vyše 25-ročné skúsenosti s jeho prípravou. Vzhľadom na skutočnosť, že vo svete stúpa dopyt po materiáloch pre elektroniku,
medzi ktoré patrí aj GaAs, dnes dodávame tento materiál do celého sveta na základe technickej a kvalitatívnej spôsobilosti.
Výroba je náročná po finančnej, energetickej i časovej stránke, preto inovácie za účelom jej zefektívnenia a zabezpečenia
konkurencieschopnosti sú nevyhnutné. V súčasnosti sú najkritickejšími miestami výroby rezanie GaAs a meranie obsahu
vody v B2O3 (oxide boritom). Pri rezaní sú potrebné inovácie za účelom naplnenia požiadaviek zákazníkov na parametre
GaAs dosiek, ich kvalitu a špecifické vlastnosti. Meranie vody v B2O3 je kritické najmä z kapacitných požiadaviek a bráni
rozvoju firmy. Výroba prebieha vo vlastných priestoroch a je zabezpečovaná vysoko odborným personálom. V regióne je
dostatok pracovnej sily, vzhľadom na tradíciu tejto výroby v minulosti. CMK spĺňa charakteristiku MSP. Má zavedený systém
ISO 9001:2008. Výška evidovanej nezamestnanosti dosahovala v okrese Žarnovica ku koncu 03/2013 hodnotu 20,40%.

Zámer projektu je inovácia výrobných procesov prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie – píly na rezanie
GaAs dosiek a spektrometra. Investícia do inovácií umožní odstrániť kritické body vo výrobe, čo sa prejaví na zlepšení
konkurencieschopnosti, zvýšení tržieb, PH, kvality a znížení zmätkovitosti vo výrobnom procese. Inovácie nám umožnia
produkovať nové výrobky, čo nám umožní presadiť sa na nových trhoch. Z environmentálneho hľadiska dôjde k zníženiu chýb
na výrobkoch o cca 10-15%, čo sa prejaví na znížení odpadov a množstva používaných nebezpečných látok, ktoré sú
nevyhnutné pri spracovávaní odpadu z našej výroby. Navrhované riešenie prinesie najmä tieto inovatívne prvky procesov nové parametre výrobkov, digitálny posuv píly, zvýšenie kvality rezu, kontrola orientácie rovín GaAs kryštálov, obrusovanie
hrán narezaných GaAs dosiek a rozšírenie kapacity na kritickom bode merania vody v B2O3. V rámci projektu plánujeme
vytvoriť 3 nové pracovné miesta obslužného personálu (2 muži, 1 žena, z toho 2 miesta budú určené pre občana vo veku 15 29 rokov a 1 pre znevýhodnenú skupinu). Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2 Opisu projektu.

V rámci projektu sa obstará píla na rezanie GaAs dosiek a spektrometer. Realizácia prebehne podľa časového
harmonogramu, ktorý je uvedený v opise projektu. Dĺžka realizácie je plánovaná na 5 mesiacov, počas ktorých bude možné
dodať, inštalovať a celkovo zaviesť novú inovatívnu technológiu do výrobného procesu s dostatočným časovým priestorom aj
na požadovanú administráciu projektu. Pri realizácii projektu nepredpokladáme významnejšie problémy. Celková
predpokladaná výška projektu je 299 900,00 EUR bez DPH. Konečná výška projektu bude známa po realizovanom VO.
Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných zdrojov. Personálne bude realizáciu projektu
zabezpečovať skúsený projektový tím, kde všetci členovia majú potrebnú prax v oblasti, ktorú budú v projekte zastrešovať.
Každý z nich sa zúčastnil na realizácii min. jedného investičného projektu. Projekt bude riadený projektovým manažérom
(man.), ktorý bude koordinovať aktivity. Výrobný man. bude riadiť proces dodávky a napojenie na existujúcu výrobu. Finančný
man. zabezpečí kontrolu finančných tokov spojených s projektom. Komunikáciu so SIEA bude mať na starosti člen
zodpovedný za implementáciu.

Projekt súvisí s reálnou potrebou riešenia kritických bodov vo výrobe, ktoré nám výrazne komplikujú schopnosť presadiť sa na
dynamicky sa rozvíjajúcom trhu. Boli zvažované viaceré možnosti. Jednou z nich bol tzv. nulový variant, kedy by sa
inovatívna technológia neobstarala. Toto riešenie je však do budúcna neudržateľné a v konečnom dôsledku by znamenalo
zapadnutie medzi priemer konkurencie a postupnú stratu zákaziek. Jedinou možnosťou sa javia inovatívne investície, ktoré
zabezpečia konkurencieschopnosť našich produktov a naplnia očakávania našich odberateľov. Z finančného hľadiska sú
najideálnejšie kumulatívne investície, ktoré zabezpečia okamžitý efekt, sú však finančne náročné. V tomto prípade sme uvítali
možnosť podpory formou NFP. Pri postupnom investovaní by sa očakávaný efekt nenaplnil, skomplikovalo by to následnú
výrobu a spôsobilo stratu konkurenčnej výhody. Neposkytnutím NFP by sme projekt realizovali len obmedzene, alebo
nerealizovali vôbec. Táto skutočnosť by sa mohla prejaviť na útlme výroby a následne na zamestnanosti a stabilite regiónu.
Vhodnosť realizácie projektu podporuje zabezpečený odbyt a skúsený realizačný tím, ktorý realizoval podobné projekty v
minulosti.

Investície do inovácií umožnia produkovať nové výrobky (nové parametre) a navýšenie kvality produkcie, čo nám zlepší
schopnosť presadiť sa na trhu. Realizácia dostatočného množstva výrobkov na trhu, zabezpečíme dostatok zdrojov na
fungovanie firmy. Dôjde k nárastu PH. Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita spoločnosti a zvýši sa jej
konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto svedčia aj výsledky FA, ktoré
predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých rokoch, čím sa dokladuje fakt, že projekt bude samoudržateľný do budúcna.
Stabilita firmy zaručí aj stabilitu vytvorených pracovných miest. Vstupy a ich dodávatelia budú po ukončení implementácie
projektu kľúčovým článkom pre zachovanie udržateľnosti projektu. Portfólio možných dodávateľov sa prakticky nezmení.
Okrem vstupov sú dôležitým bodom aj možní odberatelia nových výrobkov. Tu sa pozitívne prejavia existujúce skúsenosti zo
súčasných marketingových aktivít. Predpokladáme odber najmä súčasnými odberateľmi, ktorí majú požiadavky na nové
výrobky už dlhodobo. Z pohľadu environmentálneho možno konštatovať, že projekt bude environmentálne udržateľný
(zníženie potreby nebezpečných látok).
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Spoločnosť ICT industrial construction technologies s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra OS Trenčín dňa 8.8.2012 a
nadviazala na pôsobenie SZČO – Peter Gabriš, ICTech vo všetkých výrobných smeroch. Spoločnosť Peter Gabriš, ICTech
vznikla v roku 1998 a stala sa z nej prosperujúca výrobno-obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojárstva. V súvislosti
so zvyšovaním obratu a počtu zamestnancov, rozširovaním výroby a s tým súvisiacimi možnosťami odbytu výrobkov vznikla
potreba zmeniť právnu formu podnikajúcej fyzickej osoby nezapísanej v obchodnom registri na spoločnosť s ručením
obmedzeným. Spoločnosť expanduje vo výrobe, investuje do technologických inovácií, disponuje moderným konštrukčným a
vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi pracoviskami obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom
pomocou ktorého dokáže spoľahlivo plniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Miera nezamestnanosti
v okrese Považská Bystrica v 12/2012 mierne vzrástla na 12,63 %. Trh, kde spoločnosť pôsobí je charakteristický vysokými
nárokmi zákazníkov na spoľahlivosť, kvalitu, rýchlosť, flexibilitu, inovatívnosť, nízke dodávateľské ceny a individuálny prístup.

V dôsledku realizácie projektu sa predpokladá nárast pridanej hodnoty na 114.000 EUR a nárast tržieb vo výške 380.000 EUR
v roku 2018. Uvedené ukazovatele budú naplnené zvýšením objemu produkcie žiadateľa, zvýšením predaja produkcie,
zefektívnením výrobného procesu, znížením energetickej a materiálovej náročnosti výroby a intenzívnou marketingovou
činnosťou. Taktiež bude inovovaný jeden výrobný postup v oblasti strojárskej výroby. Spoločnosť vytvorí 2 pracovné miesta
pre pozície: technik a montážnik do ukončenia projektu v roku 2015. Obsadenie týchto pracovných miest bude závisieť od
pracovných skúseností a zručností uchádzačov o zamestnanie, pričom ponuka bude prístupná všetkým uchádzačom.
Vzhľadom na fakt, že ide o fyzicky náročnú prácu budú pravdepodobne obsadené mužmi. Nenaplnenie merateľných
ukazovateľov by mohlo nastať iba z dôvodu vyššej moci a spoločnosť by sa následne snažila danú situáciu riešiť
prostredníctvom realizácie potrebných krízovových opatrení. Realizácia predkladaného projektu umožní vytvorenie
predpokladov pre realizáciu ďalších aktivít spoločnosti, ktorá pri následnej výrobe využije dodávateľov materiálu a
subdodávateľské firmy z regiónu.

Realizácia projektu bude prebiehať od 02/2014 do 06/2015. Prevádzka bude spustená postupne pri jednotlivých predmetných
technologických zariadeniach v 07/2014 a 07/2015. Nákupu technológií bude predchádzať výber dodávateľa v zmysle zákona
25/2006 Z.z. o VO, ktorý začne po podaní žiadosti o NFP. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej
aktivity, ktorá prispeje k naplneniu špecifických cieľov ako aj merateľných ukazovateľov projektu: Aktivita č.1 Nákup a
inštalácia technológie pre strojársku výrobu. Táto aktivita bude realizovaná prostredníctvom nasledovných výdavkov: 1)
zabezpečenie dodávky a inštalácie 3D CNC meracieho stroja Crysta Apex S122010, 2) zabezpečenie dodávky a inštalácie
stolovej horizontálnej vyvrtávačky WFC-10 CNC. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu zabezpečovať
Peter Gabriš, ktorý má dlhoročné skúsenosti so zavádzaním a využívaním technológií v strojárskej výrobe, Ing. Peter Hošták
a Alena Harvancová. Realizácia predkladaného projektu prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie pre strojársku
výrobu prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ku vytvoreniu nových
pracovných miest.

V prípade, ak by sa projekt nerealizoval, ICT industrial construction technologies s. r. o. by nebola schopná zabezpečiť
kvalitné a rýchle plnenie požiadaviek svojich klientov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné modernizovať a inovovať technologické
vybavenie spoločnosti. Bez vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly nedokážeme garantovať kvalitu a nemôžeme sa
uchádzať o ďalšie zákazky.Taktiež v blízkej budúcnosti chceme realizovať zavedenie systému manažérstva kvality, pričom
činnosti, ktoré zabezpečuje 3D CNC merací stroj sú jednými z podmienok získania tohto certifikátu. V súčasnosti obrábame
materiál / výrobky menších rozmerov, kúpou CNC stolovej horizontálnej vyvrtávačky by sme dokázali obrábať oveľa väčšie
rozmery. V prípade, ak by sme v najbližších rokoch nezrealizovali nákup tejto technológie, začneme stagnovať, zníži sa naša
konkurencieschopnosť, čo môže spôsobiť realizáciu úsporných opatrení vo forme znižovania počtu zamestnancov.
Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
(viac v Prílohe č.1 ŽoNFP). Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou podobných projektov financovaných z vlastných zdrojov.

1) Administratívna udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom vysporiadaní finančných vzťahov s
poskytovateľom, bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne sledovať napĺňanie cieľov a výsledkov
projektu v podobe napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu, bude riešiť prípadné ohrozenie naplnenia cieľových
hodnôt ukazovateľov projektu, bude pripravovať následné monitorovacie správy projektu a bude dôsledne dodržiavať všetky
ustanovenia zmluvy o NFP vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu. Hlavnú zodpovednosť za administratívnu
udržateľnosť projektu nesie konateľ spoločnosti. 2) Technická udržateľnosť - bude zabezpečená prostredníctvom zaškolenia
pracovníkov v oblasti správneho používania technológií, starostlivosťou o technológie a autorizovaným servisom technológií v
súlade s odporúčaniami výrobcu. 3) Finančná udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a jeho financovania zo ŠF budú
vstupy do výroby, ako aj celková prevádzka spoločnosti zabezpečená z vlastných zdrojov. Projekt je trvalo udržateľný z
prevádzkového aj finančného hľadiska, čo potvrdzujú aj výsledky finančnej analýzy (viac v Prílohe č.5 ŽoNFP).

KaHR-111DM-1301

Naša spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 02. 12. 2008. Zaoberáme sa strojárskou výrobou a plazmovými
technológiami spracovania a zhodnocovania odpadov. Od roku 2008 prinášame na trh novú evolučnú technológiu spracovania
odpadov prostredníctvom plazmového reaktora, ktorá sa využíva vo vyspelých krajinách vďaka svojmu ekologickému efektu.
Výroba spomínanej technológie u nás v súčasnosti prebieha na prenajatých strojoch, alebo prostredníctvom
subdodávateľských vzťahov. Obe riešenia sú pre našu spoločnosť finančne náročné. Nájom strojov predstavuje pravidelnú
mesačnú platbu, avšak rýchlosť, presnosť a kvalita produkcie zavisí len na nás. Subdodávateľské vzťahy však obnášajú
nižšiu mieru kvality a dlhé dodacie lehoty. Momentálne nedisponujeme dostatkom finančných prostriedkom na nákup vlastnej
technológie, ktorá by nám pomohla znížiť naše prevádzkové výdavky. Závislosť na subdodávateľských vzťahoch nám takisto
neumožňuje produkovať v takej miere, aby sme boli schopní okamžite reagovať na potreby našich odberateľov.

Predmetom projektu je nákup nami potrebnej technológie na výrobu plazmových technológií, ktorú predstavuje hydraulický
ohraňovací lis, zakružovačka plechov a stroj na rezanie vodným paprskom. Nákup uvedenej technológie by priniesol našej
spoločnosti vysokú mieru sebestačnosti, zníženie závislosti na službách subdodávateľov. Boli by sme tak schopní pružnejšie
reagovať na potreby trhu a tiež by sa znížili už tak vysoké prevádzkové výdavky. Nákup technológie vyvolá potrebu zvýšenia
počtu pracovných miest v našej firme. Predpokladáme nárast pracovnej sily o minimálne dve pracovné pozície, ktoré
plánujeme v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP obsadiť 2 mladými ľuďmi. Vzhľadom k tomu, že budeme vyrábať
väčšie množstvo výrobkov, v rýchlejšom čase, vo väčšej kvalite a bez závislosti na subdodávateľoch, dosiahneme vyššie
tržby a vyššiu pridanú hodnotu. Všetky tieto faktory povedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti našej spoločnosti.

Predmetom projektu je realizácia troch hlavných aktivít a ich doba realizácie sa predpokladá na 12 mesiacov so začiatkom v
máji roku 2014. V predmete projektu sa nenachádzajú neoprávnené náklady a všetky plánované technológie spĺňajú
podmienku oprávnenosti. V rámci dodávky predmetu projektu bude zo strany dodávateľov realizovaná montáž, skúšobná
prevádzka, zaškolenie zamestnancov žiadateľa, záručný a pozáručný servis dodaných technológií. Pri výbere technológií boli
brané do úvahy prevádzkové náklady, energetická náročnosť, cena, efektívnosť, vplyv na životné prostredie a hospodárnosť.
Výber technického riešenia a parametrov jednotlivých strojov bol vyberaný s ohľadom na potreby a požiadavky našich
pracovníkov a tiež po konzultáciách s potenciálnymi dodávateľmi týchto strojov. Zo strany žiadateľa bude vytvorený tím
zamestnancov, ktorý bude pozostávať z jedného interného a dvoch externých zamestnancov. Externí zamestnanci budú
predstavovať služby externej agentúry, ktorá sa zaoberá implementáciou tohto typu projektu a takisto osoby spôsobilej na
verejné obstarávanie.

Poskytnutie NFP pozitívne ovplyvní plánované aktivity spoločnosti. Bez poskytnutia NFP by naša spoločnosť nemohla takýto
projekt realizovať a teda ani plánované zvýšenie našej konkurencieschopnosti by tak nebolo možné. Nedostatok finančných
prostriedkov nám nedáva možnosť realizovať väčšie investičné akcie. Máme však skúsenosti s realizáciou menších
investičných projektov, aj keď nie realizovaných z verejných zdrojov, alebo zo zdrojov Európskeho spoločenstva.
Spolupracujeme preto s externou agentúrou, ktorá má personálne zabezpečenie a kvalifikáciu na zabezpečenie celého
projektového cyklu. V okrese Bardejov bola miera nezamestnanosti v apríli 2013 podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny (zdroj: www.upsvar.sk/statistiky/) stanovená na 21,01% a tak každé novovytvorené pracovné miesto je výraznou
pomocou pri zlepšovaní situácie tohto regiónu. Okamžitým účinkom realizácie nášho projektu bude vytvorenie dvoch
pracovných miest pre mladých ľudí. Vzhľadom na plánovanú vyššiu produkciu našich výrobkov zabezpečíme aj vyšší odbyt
vstupných surovín u naších dodávateľov.

Firma chod prevádzky zabezpečuje predovšetkým konateľkou spoločnosti a kvalifikovaným personálom. Po skončení
spolufinancovania sa spoločnosť bude snažiť optimalizovať a zvyšovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a
podmienkami v regióne, zvyšovať výkonnosť a efektivitu práce za pomoci nových technológií. Základným predpokladom
úspechu rozvoja v súčasných regionálnych podmienkach konkurencie je poskytovanie kvalitných výrobkov zákazníkom a
hlavne blízkosť k zákazníkom. Pomocou využitia nových inovatívnych technológií sa dosiahne krátky čas potrebný na
vykonávanie výrobných činností, dosiahne sa vyššia kvalita vykonaných prác, zníži sa závislosť na subdodávateľských
vzťahoch, čím sa zabezpečí vyššia efektivita práce, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty. Realizovaný projekt sám vygeneruje
nové predajné príležitosti, čo prinesie ďalšie príležitosti na zvýšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie zisku, tým aj dostatok
finančných zdrojov na udržateľnosť a pokračovanie projektu. V prípade vyššieho nárastu tržieb, budeme akumulované
peňažné prostriedky využívať na ďalší rozvoj našej spoločnosti, tj. do nákupu ďalšieho strojového vybavenia, obslužného
softvéru a posilnenia logistiky.

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť LK-TEAM, s r.o. je pekárenskou spoločnosťou so sídlom v Bardejove, kde má umiestnený aj svoj vlastný
výrob.areál. V poslednom období investovala značné fininančné prostriedky do modernizácie výrobného objektu a
rozširovania sortimentu výroby a nákupu dopravných prostriedkov. V súčasnosti je spoločnosť 100% vlastníkom budovy a
pozemku, má 10 zamestnancov. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zvýšiť efektivitu výrobného procesu, nakoľko
súčasné strojové vybavenie nezodpovedá potrebám modernej spoločnosti. Výrobné zariadenia sú zastaralé a energeticky
nehospodárne a nie je možné u nich aplikovať nové moderné výrobné postupy používané v pekárenskej výrobe. Výrobný
proces je časovo a energeticky náročný a prevádzkovo nehospodárny, čo bráni vzniku úspor, ktoré by sa dali reinvestovať do
ďalšieho skvalitňovania výroby. Ako vyplýva zo SWOT analýzy, pekáreň je modernou spoločnosťou, ktorá zastáva významnú
pozíciu na regionálnom trhu, ktorá je posilnená aj dobrou geografickou polohou z hladiska jeho zásobovania. Najpálčivejším
problémom dnešného Bardejova je fenomén vysokej nezamestnanosti, čo potvrdzujú objektívne údaje úradu práce a štatistiky.

Realizáciou projektu dosiahne spoločnosť v budúcom období maximálnu možnú mieru úspor vynakladaných na výrobný
proces pekárne, čo jej umožní usporené finančné prostriedky investovať opäť do nových kvalitatívne vyšších výrobných
technológií, rozšíriť tak sortiment výroby, klientelu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Spoločnosť už má skúsenosti s
realizáciou projektov podporovaných z ŠF EÚ. Spoločnosť LK-TEAM by bez pomoci NFP projekt nerealizovala, keďže sa
jedná o investíciu, na ktorú v súčasnosti nemá voľné finančné prostriedky. Výsledky a výstupy projektu „Zvýšenie inovačných
aktivít spoločnosti LK-TEAM, s.r.o“ budú vysoko prínosné pre samotnú spoločnosť a v neposlednom rade pre rozvoj mesta
Bardejov, ako aj pre Prešovský samosprávny kraj. V súčasnej dobe, keď dochádza k hromadnému prepúšťaniu, sa
spoločnosti LK-TEAM, s r.o. realizáciou projektu podarí nielen udržať súčasný počet zamestnancov, ale navýšiť ho o 2
zamestnancov cielene občanmi vo veku od 15 rokov do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na príslušnom Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie.

Spoločnosť plánuje spolupracovať s externou poradenskou spoločnosťou pri implementácii projektu, čo maximálne zvýši
adekvátnu a efektívnu realizáciu projektu. SpoločnosťLK-TEAM, s r.o. plánuje obstaranie inovatívnych technológii pre
zabezpečenie vyššej konkurencieschopnosti, čo je zároveň hlavnou aktivitou predkladaného projektu. Prostredníctvom tejto
aktivity má spoločnosť záujem o hmotné investície do nákupu inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a
zariadení. Realizáciou predkladaného projektu a následným naplnením merateľných ukazovateľov bude mať projekt pozitívne
dopady vo viacerých horizontálnych prioritách – TUR a rovnosť príležitostí. Investíciami prostredníctvom realizácie projektu sa
otvárajú možnosti rozširovania pracovných pozícií (2 cielene novovzniknuté pracovné). Projekt prispeje k inovovanému
výrobnému postupu v podniku a rastu pridanej hodnoty Na novo inštalovaných zariadeniach budú pracovať súčasní
zamestnanci spoločnosti, ktorí budú odborne zaškolení a zacvičení. Projekt bude riadený vysokokvalifikovanými odborníkmi z
radov zamestnancov spoločnosti LK-TEAM, s r.o. (viď. personálne zabezpečenie projektu).

Medzi hlavné dôvody potreby realizácie predkladaného projektového zámeru patrí predovšetkým obnova technologického
potenciálu, ktorá zahŕňa hmotné a nehmotné investície do nákupu inovatívnych a vyspelých technológií, strojov a zariadení,
ako aj snaha integrovať potenciálnych zamestnancov z radov nezamestnaných občanov vo veku od 15 rokov do 29 rokov do
pracovného procesu a vytvoriť im v podniku možnosti na profesionálnu sebarealizáciu. Vzhľadom k tomu, že Prešovský kraj
vrátane samotného okresného mesta Bardejov je postihnutý štrukturálnou nezamestnanosťou a výrobná základňa regiónu
vytvára pomerne nízku pridanú hodnotu, bude mať realizácia projektového zámeru pozitívne dopady pre zvýšenie
konkurencieschopnosti celého regiónu. Zároveň sa predpokladá veľká pridaná hodnota projektového zámeru vo vytvorení
príkladu dobrej praxe so zamestnávaním v potravinárskom priemysle. Získanie nenávratného finančného príspevku zároveň
umožní ďalšie využívanie úspor na investície do skvalitňovania a rozširovania produkcie, sortimentu a odbytíšť firmy, čo je v
súčasnej dobe najdôležitejší faktor dlhodobo udržateľnej konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu.

Spoločnosť zabezpečí udržateľnosť projektu aktívnym prístupom vedenia spoločnosti, pružnou reakciou pri zmenách na trhu,
inovatívnymi prístupmi ako i ďalšími investíciami. Ako vyplýva z personálneho zabezpečenia projektu, do realizácie
predkladanej žiadosti budú zapojení plne kvalifikovaní odborníci – zamestnanci spoločnosti, ako aj externá poradenská
spoločnosť, vďaka ktorým sa naplní predpoklad úspešnej realizácie jednotlivých aktivít a zabezpečí udržateľnosť projektu v
budúcnosti. Cieľ rastu tržieb považuje spoločnosť za dominantný cieľ k napĺňaniu jej vízie. Tržby za vlastné výrobky a služby
sú pritom závislé nielen od množstva realizovaných výrobkov v naturálnom vyjadrení, ale aj od orientácie trhu, od kvality,
cenovej politiky, podpory predaja a tiež od vonkajších vplyvov (konkurencia v odvetví) a vplyvov z makroprostredia
(hospodárska kríza, inflácia, menová politika, kurzové zmeny a pod.). Pri realizácii predpokladaného vývoja podnikania bude
teda spoločnosť využívať silné stránky podnikateľskej činnosti a maximálne eliminovať jej slabé stránky.
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Spoločnosť GM plus, s.r.o. bola založená v roku 2001. Predmetom podnikania je výroba a predaj pekárskych výrobkov.
Spoločnosť od jej vzniku až do 31. 12. 2005 sídlila v prenajatých priestoroch na ulici Partizánska č. 57 v Detve, kde
prevádzkovala pekársku výrobu na jeden druh chleba. Neskôr sa od 01. 01. 2006 presťahovala z prenájmu do vlastnej budovy
na ulici Jesenského č. 1 Detva. Na trhu pôsobíme od roku 2001, teda v porovnaní z inými väčšími pekárňami pomerne krátko.
Za toto obdobie sme si dokázali zabezpečiť odbyt chleba a pekárskych výrobkov, ktorý neustále stúpa, čo je vidieť aj na
obrate firmy. Našu spoločnosť je možné charakterizovať ako riadne stabilizovaný podnik, ktorý má zabezpečené zdroje
potrebné na samotný chod a na realizáciu drobných investičných projektov. Na projekty väčšieho rozsahu však finančnými
prostriedkami nedisponujeme a preto nie je možné z vlastných zdrojov uskutočniť kúpu novej technológie. Vzhľadom na
rýchle napredovanie súčasných technológií je pre nás nevyhnutné takúto investíciu uskutočniť, aby sme boli aj naďalej
schopní zvyšovať našu konkurencieschopnosť a obstáť tak v tvrdom konkurečnom prostredí.

Snahou spoločnosti je neustále rozširovanie výroby, zvýšenie kvality výroby, z čoho vyplýva aj potreba znížiť energetickú
náročnosť, skrátiť dobu výroby a zvýšiť efektivitu práce. Pomocou využitia nových profesionálnych technológií sa dosiahnu
uvedené ciele. Primárnym cieľom realizácie projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti, ktorú dosiahneme
jedine vyššími tržbami a vyššou pridanou hodnotou. Nákup inovatívnej technológie prinesie vyššiu efektivitu práce, kratšie
pracovné časy na výrobu a tak budeme môcť v rovnakom čase vyrábať väčšie množstvá a nové druhy výrobkov ako bolo
možné doteraz. Základným predpokladom úspechu je kvalifikovaný personál, ktorý je nevyhnutný pre dosahovanie vysokej
kvality služieb. Dôsledkom zavedenia nových technológií navýšime počet zamestnancov o dvoch zamestnancov z kategórie
mladých ľudí. Posilnenie ekonomiky v kraji prinesie lepšiu životnú úroveň pre obyvateľov a tým aj väčší záujem o kvalitné
výrobky. Pekáreň bude poskytovať všetky doteraz ponúkané výrobky a svoj výrobný program rozšíri o radu ďalších výrobkov.

Predmetom projektu je realizácia troch hlavných aktivít, ktorých doba realizácie sa predpokladá na 12 mesiacov so začiatkom
v apríli roku 2014. V predmete projektu sa nenachádzajú neoprávnené náklady a všetky plánované technológie spĺňajú
podmienku oprávnenosti. Pomocou využitia nových technológií budú ponúknuté výrobky poskytované v širšom sortimente a s
vyššou kvalitou, čím sa zvýši spoľahlivosť a efektívnosť. Pri výbere technológií boli brané do úvahy prevádzkové náklady,
energetická náročnosť, cena, efektívnosť, vplyv na životné prostredie a hospodárnosť. V rámci projektu bude zo strany
dodávateľov realizovaná montáž, skúšobná prevádzka, zaškolenie zamestnancov žiadateľa, záručný a pozáručný servis
dodaných technológií. Zo strany žiadateľa bude vytvorený tím zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácií projektu tak
po technickej, ako aj po finančnej a ekonomickej stránke. Okrem samotných konateľov spoločnosti sa bude na implementácii
projektu podielať aj externá agentúra, ktorá zabezpečí bezproblémový a hladký chod celého priebehu realizácie projektu.

Poskytnutie NFP pozitívne ovplyvní plánované aktivity spoločnosti. Bez poskytnutia NFP by naša spoločnosť nemohla takýto
projekt realizovať a teda ani plánované zvýšenie našej konkurencieschopnosti by tak nebolo možné. Nedostatok finančných
prostriedkov nám nedáva možnosť realizovať väčšie investičné akcie. Máme však bohaté skúsenosti s realizáciou menších
investičných projektov, aj keď nie realizovaných z verejných zdrojov, alebo zo zdrojov Európskeho spoločenstva.
Spolupracujeme preto s externou agentúrou, ktorá má personálne zabezpečenie a kvalifikáciu na zabezpečenie celého
projektového cyklu. V okrese Detva bola miera nezamestnanosti v marci 2013 podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
(zdroj: www.upsvar.sk/statistiky/) stanovená na 17,87% a tak každé novovytvorené pracovné miesto je výraznou pomocou pri
zlepšovaní situácie tohto regiónu. Okamžitým účinkom realizácie nášho projektu bude vytvorenie dvoch pracovných miest pre
mladých ľudí. Vzhľadom na plánovanú vyššiu produkciu našich výrobkov zabezpečíme aj vyšší odbyt vstupných surovín u
naších dodávateľov.

Žiadateľ chod prevádzky zabezpečuje konateľmi a hlavne vysoko kvalifikovanými pracovníkmi. Po skončení
spolufinancovania sa spoločnosť bude snažiť optimalizovať a zvyšovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a
podmienkami v regióne, zvyšovať výkonnosť a efektivitu práce za pomoci nových technológií. Základným predpokladom
úspechu rozvoja v súčasných regionálnych podmienkach konkurencie je poskytovanie kvalitných výrobkov zákazníkom a
hlavne blízkosť k zákazníkom. Okrem priamych efektov, medzi ktoré počítame rast tržieb a posilnenie pozície na trhu bude
mať realizácia tohto projektu aj nepriame efekty, ako napríklad úspora nákladov, produktivita práce, zvýšenie
konkurencieschopnosti a spokojnosti zo strany zákazníkov. Realizovaný projekt sám vygeneruje nové predajné príležitosti, čo
prinesie ďalšie príležitosti na zvýšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie zisku, tým aj dostatok finančných zdrojov na
udržateľnosť a pokračovanie projektu. Takto spoločnosť dokáže vykryť aj prípadné dočasné ohrozenia, ako napríklad
zvyšujúce sa ceny energií a iné externé faktory. V prípade dosiahnutia vyššieho nárastu tržieb, budeme akumulované
prostriedky využívať na ďalší rozvoj našej spoločnosti.

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť K R O N SK, s.r.o. pôsobí na SK už od roku 1995, za tento čas získala dôveru mnohých nábytkárskych
spoločností a stolárskych firiem. Hlavnou aktivitou je predaj drevoplošného materiálu, k ostatným aktivitám patrí predaj
nábytku, formátovanie a hranovanie dielcov, rozvoz tovaru. V súčasnosti poskytuje služby v troch veľkoobchodoch s
drevoplošným materiálom v Senici, v Nitre a Bánovciach nad Bebravou a 1 predajni nábytku v Senici. Súčasne vybavenie
drevospracujúcej dielne technicky je súčasnej dobe zastaralé. Zo SWOT analýzy vyplýva, že inovácia do strojárskeho parku
je veľmi finančne náročná, a preto sa spoločnosť K R O N SK, s.r.o. rozhodla realizovať projekt cez štrukturálne fondy.
Súčasne kupuje firma polotovary, alebo si dáva vyrábať niektoré produkty externým firmám. Po zaobstaraní vlastného
strojového parku by bola firma samostatná, skvalitnila, urýchlila a zefektívnila by sa výroba. Konkurencia v drevospracujúcom
odvetví je pomerne dosť vysoká, preto sa spoločnosť snaží cez investície do inovatívnych technológií a efektívnejších
výrobných postupov posilniť svoju pozíciu v existujúcej konkurencii, profesionalizovať svoju činnosť a reagovať na potreby
klientov.

Merateľné ukazovatele týkajúce sa nových pracovných miest spoločnosť zvolila na základe reálnej potreby, v prípade
obstaranie novej inovatívnej technológie. K prevádzke novej olepovačky hrán predpokladá spoločnosť K R O N SK, s.r.o.
vytvoriť 2 pracovné miesta, ktorých udržanie je nevyhnutné pre zabezpečenie ďalšej prevádzky stolárskej dielne. Výška
nárastu tržieb a pridanej hodnoty je určená na základe prepočtov, ktoré plánuje dosiahnuť po zavedení nového stroja do
prevádzky. Výstupom bude aj 1 nový výrobný postup, umožnený novou olepovačkou. Prostredníctvom projektu dosiahne
spoločnosť modernizáciu a profesionalizáciu činnosti drevospracujúcej dielne a zefektívni sa výroba, jednotlivé dielce sa budú
vyrábať priamo v priestoroch spoločnosti, čo ušetrí prevádzkové náklady a čas. Možné riziká ako napr. Ekonomické - budú
minimalizované flexibilným postupom implementácie, zodpovedným hospodárením, presným plnením povinností
vyplývajúcich pri zúčtovaní projektu. Zmena cien dodávateľov - Základom je inovovať výrobky a poskytovať kvalitnejšie
výstupy zákazníkom, aby nebola naša cena závislá a ovplyvniteľná konkurenciou.

Dobu realizácie projektu plánuje spoločnosť na 4 mesiace od Marca 2014 – Júna 2014, po podpise Zmluvy o NFP v prípade
úspešnosti projektu a po zrealizovaní verejného obstarávania. Aktivitou projektu bude obstaranie zariadení a dodávka a jej
skúšobná prevádzka. Následne prebehne skúšobná prevádzka novej strojárskej dielne a nábor nových zamestnancov.
Miestom realizácie projektu je budova spoločnosti K R O N SK, s.r.o., kde bude realizovaná hlavná aktivita projektu. Projekt
sa bude realizovať 1 hlavnou aktivitou a 2 podpornými aktivitami. Aktivita 1 – Obstaranie jednostrannej olepovačky hrán
Vrámci A1 prebehne objednanie, obstaranie, uvedenie novej technológie do prevádzky spolu so skúšobnou fázou. Obstará sa
jednostranný automatický olepovací stroj, ktorý bude určený pre aplikáciu a opracovanie hrán v kotúčoch (melamín, PVC,
ABS, dýha a masív). Podporné aktivity projektu sú tvorené Riadením projektu a Publicitou a informovanosťou. Projektový tím
bude zložený z projektového a technického manažéra, koordinátora. Finančný manažér bude osoba so skúsenosťami s
administráciou a implementáciou projektov.

V prípade, že by sa daný projekt nerealizoval, spoločnosť bude naďalej využívať technológiu, ktorou disponuje. To znamená,
že po určitom čase odstaví niektoré zariadenia a tým nedôjde k zefektívneniu, komplexnosti a profesionalizácii vo výrobe ani
možnosti vytvoriť nové pracovné miesta. Uvedený stav povedie k zníženiu konkurencieschopnosti spoločnosti. Bez
finančného príspevku z OP KaHR bude pre spoločnosť nemožné zrealizovať hlavný cieľ projektu v požadovanom rozsahu.
Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov podporených z fondov EÚ. V polovici roka 2009 požiadala o NFP z OP
KaHR, vďaka žiadosti bolo zakúpené nerezové centrum, štvorstranná fréza a odsávacie zariadenie do pobočky Senica. V roku
2010 vďaka dotácii bolo zakúpené do pobočky v Nitre nárezové centrum, hraňovacie stroje a CNC obrábacie centrum so
vzduchotechnikou a odsávacím zariadením. Vzhľadom na technickú náročnosť súčasnej technológie, pomerne vysokú
konkurenciu sa spoločnosť snaží neustále zlepšovať a zefektívňovať svoju výrobu investovaním do inovatívnych zariadení a
skvalitnenia poskytovaných služieb. Projekt napĺňa všetky národné strategické dokumenty, ako regionálne PHSR Trnavského
kraja a mesta Senica.

Na základe výsledkov analýzy, môžeme konštatovať, že bola splnená podmienka dlhodobej finančnej udržateľnosti
realizovaného projektu, investícia bude prínosom pre firmu K R O N SK s.r.o. a bude prispievať k zlepšeniu finančnoekonomických ukazovateľov firmy. Čistá súčasná hodnota investície vyjadrujúca súčet súčasnej hodnoty budúcich
hotovostných tokov plynúcich z investície a hotovostného toku v nultom roku dosahuje hodnotu 333 > 0. Miera výnosnosti
investície vyjadrujúca o koľko % je čistá súčasná hodnota vyššia než hodnota investície, dosahuje hodnotu až 115,79% >
100%. Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude určite zabezpečovať tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj
smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku a na udržanie pracovných miest. Celkové výnosy
projektu budú vyššie ako prevádzkové náklady, čím je zabezpečený pozitívny CASHFLOW v krátkodobom aj dlhodobom
horizonte projektu a tým súvisiaca zabezpečená likvidita projektu. Ako najrizikovejší vstup do finančnej analýzy sú tržby, ktoré
chce žiadateľ udržať tak, ako ich má určené vo finančnej analýze a to hľadaním nových trhov.
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Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba nábytku, kuchynských liniek, vstavaných šatníkov, detských izieb, interiérových
dverí, drevených schodov, drevených altánkov a prístreškov. Od svojho založenia pracuje s kvalifikovaným personálom, ktorý
je garantom spoľahlivej práce a tým kvalitnými vyrobenými tovarmi. Nevýhodou spoločnosti je používanie zastaralej
technológie cca 30 rokov, dvoch novších technológií približne 4 roky a využíva naplno stroje, ktoré sú kapacitne nedostatočné,
konkrétne olepovačka a CNC. Zo SWOT analýzy vyplýva, že spoločnosť má silné postavenie na trhu s výrobou nábytku,
dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál, ktorý zabezpečuje kvalitu a dobré meno spoločnosti.Vývoj nezamestnanosti má
v regióne stredného a horného Liptova negatívne stúpajúcu tendenciu. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Liptovský
Mikuláš v roku 2012 presiahla hodnotu 13%. Projektom sa vytvoria 2 nové pracovné pozície, pre 2 mužov, žiadateľ sa
zaväzuje tieto miesta udržať po dobu 3 rokov od ukončenia projektu. Ďalší rozvoj odvetvia nábytkárskeho priemyslu je v
značnej miere závislý od toho, či sa podnikateľské subjekty dokážu rýchlo a efektívne prispôsobiť súčasným trendom.

Vďaka novej technológii, ktorá umožní vyrábať väčšie množstvo produkcie, v lepšej kvalite sa počíta s ďalším stúpaním tržieb
– od roku 2014 sa predpokladá minimálne 30 % nárast, čo predznačuje finančnú udržateľnosť projektu aj v budúcom období.
Vedenie projektu zvolilo k naplneniu indikátorov výsledku čo sa týka pracovných miest viacero alternatívnych plánov: • Nová
technológia projektu spoločnosť zostavila na základe potreby inovovať výrobný proces, zlepšiť kvalitu ponúkaných tovarov a
požiadaviek zákazníkov, čo je motivujúce aj pre samotných zamestnancov pracovať pre úspešnú spoločnosť na moderných
technológiách • Vedenie zvolilo motivačný systém, najlepší zamestnanci budú odmenení prostredníctvom finančných i
nefinančných benefitov Riziko nezáujmu o obsadenie vytvorenej pracovnej pozície - pracovná pozícia bude udržateľná, v
prípade fluktuácie bude okamžite vybraný ďalší pracovník. Realizáciu obdobného projektu môže uskutočniť ktorákoľvek
spoločnosť, disponujúca podobným výrobným programom. Svoje skúsenosti a know-how v prípade úspešnej realizácie
projektu je spoločnosť ochotná ďalej predať firmám, ktoré by sa chceli uchádzať o obdobné projekty.

Pri príprave a rozhodovaní sa o nových technologických zariadeniach spoločnosť riešila možnosť využitia leasingového
splácania strojov a to ich základných verzií, ale pri uvedených strojoch by bola výška splátky finančne neúnosná. Realizácia
projektu je naplánovaná na 4 mesiace, realizácia je rozdelená na 1 Hlavnú aktivitu a 2 podporné aktivity. Aktivity projektu boli
navrhnuté tak, aby na seba logicky nadväzovali, mali dostatočnú rezervu na ich úspešnú realizáciu, boli previazané na ciele
projektu a naplnili stanovené merateľné indikátory. Inovatívne technológie sa zaobstarajú po uskutočnenom verejnom
obstarávaní. Hlavná aktivita : Aktivita 1 – Obstaranie CNC obrábacieho centra Aktivita sa bude realizovať od 02/2014 –
05/2014 Podporné aktivity projektu sú tvorené „Riadením projektu“ a „Publicitou a informovanosťou“. Podporné aktivity budú
zabezpečované projektovým tímom a budú trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít. Projektový tím bude pozostávať
z projektového, technického manažéra a finančného, ktorý bude z externej spoločnosti a bude mať skúsenosti v oblasti
riadenia projektov zo štrukturálnych fondov.

Spoločnosť potrebuje moderné technológie aby bola schopná plniť zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov. Na zabezpečenie
budúcich zákaziek je nevyhnutné inštalovať moderné inovatívne technológie predstavujúce špičku vývoja. Zotrvať na
súčasnej technickej úrovni znamená zaostávať za konkurenciou, na čo by odberatelia mohli reagovať odchodom ku
konkurenčným subjektom. Nedostatočné finančné zdroje predstavujú bariéru v oblasti rozvoja spoločnosti, čo spôsobuje aj
nerealizáciu dôležitých aktivít, ktoré sú východiskovou záležitosťou pre podporu rozvoja konkurencieschopnosti spoločnosti. V
Lipt.Mikuláši a okolí je veľa malých firiem 1-2 stolárových, ktoré ponúkajú podobné produkty za nižšie ceny lebo
nezamestnávajú, nemajú dielne schválené príslušnými orgánmi,nemusia vynakladať prostriedky na ich zákonné
prevádzkovanie, preto sa chce spoločnosť zamerať aj na nich a dodávať im polotovary na výrobu nábytku za ceny ktoré sa im
neoplatí „fušovať“ doma v garáži. Je nevyhnutné realizovať daný projekt aj z dôvodu nízkej úrovne nábytkárskeho priemyslu
na regionálnej a celoeurópskej úrovni firiem. Konatelia majú skúsenosti s riadením a manažovaním aktivít projektov, majú
odborné znalosti a prax.

Určitým rizikom pre spoločnosť je neistota z pohľadu dopytu po výrobkoch – nepredvídateľné udalosti, ktoré môžu zmeniť
záujem odberateľov. Elimináciou je diverzifikácia odvetví, do ktorých bude smerovať odbyt výrobkov a aktívna snaha o
nájdenie nových trhov, čo je podporené flexibilitou strojného vybavenia a odbornými znalosťami zamestnancov. Aktivita
projektu bude po jeho ukončení zabezpečená prostredníctvom interného personálu. Konatelia spoločnosti, ktorí majú
skúsenosti s implementáciou a riadením predchádzajúcich realizovaných projektov, budú dohliadať na výkon zamestnancov,
najmä na výsledky aké sa budú dosahovať prostredníctvom novej inovatívnej technológie. V prípade vzniku neočakávaných
finančných nákladov bude spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov. Predpoklad nárastu tržieb z dôvodu
zvýšenia odbytu, ktorý bude dosiahnutý zlepšením kvality výrobkov a rozšírením sortimentu v súvislosti s obstaraním novej
technológie. Časť výroby sa bude realizovať na novozaobstaranom stroji, čím sa predpokladá navýšenie tržieb spoločnosti v
priemere 8% ročne.
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Spoločnosť PEKÁREŇ, s.r.o. sa zaoberá výrobou chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov. Poslaním spoločnosti je
vyrábať kvalitné, chutné, zdravotne nezávadné základné potraviny podľa tradičnej domácej receptúry pri súčasnom
dodržiavaní hygienických a environmentálnych noriem. Víziou spoločnosti je neustále zlepšovať procesy kvality pri výrobe
pekárenských výrobkov a uspokojovať zákazníkov lokálne aj regionálne v rámci geograficky vymedzeného trhového
priestoru. Spoločnosť pôsobí na miestnom až regionálnom trhu v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár a Detva.
Hlavné produkty spoločnosti sú: a) Chlieb (biely, tmavý) b) Pečivo (bežné, jemné) c) Ostatné pekárenské výrobky
Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality potravinárskej výroby ISO 22 000, ktorý v sebe integruje normy ISO
9001:2008 a HACCP. Od svojho vzniku získala spoločnosť na relevantnom regionálnom trhu významné postavenie. Výrobná
prevádzka spoločnosti sa nachádza v obci Halič, v okrese Lučene vo vlastných výrobných priestoroch.

Projekt bude mať významný prínos v oblasti zámeru spoločnosti zvýšiť výrobnú kapacitu, ktorá povedie k nárastu predaja
produktov spoločnosti, ktoré sú v súčasnej dobe limitované výrobnou kapacitou. Realizáciou projektu sa rozšíri súčasná
výrobná kapacita približne na 5000 ks chleba denne pri dvojzmennej prevádzke. Tento cieľ je dlhodobý, dosiahne sa v
horizonte 5 rokov. Nakupované technologické zariadenia sú moderné technológie používané v potravinárskom priemysle.
Vďaka týmto inovatívnym a progresívnym technológiám bude môcť podnik vyrábať vyššiu rôznorodosť pekárenských
výrobkov a dosiahne sa tiež aj úspora energetických nákladov, kedže energetická náročnosť existujúcich technológií je vyššia
ako u plánovaných technológií. Projekt tak bude mať pozitívny prínos pre ochranu životného prostredia. Nakupovaná
inovatívna a progresívna technológia zároveň zníži množstvo emisí vypúšťaných do ovzdušia.

Spoločnosť disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu
predkladaného projektu. Za úspešnú realizáciu projektu bude zodpovedný konateľ spoločnosti Peter Köböl a druhý konateľ
spoločnosti Miloš Heckel. Projekt obsahuje jednu hlavnú projektovú aktivitu: „Aktivita 1 – Modernizácia technológií
pekárenskej výroby“ s trvaním 9 mesiacov. Predmetom hlavnej aktivity je nákup a dodávka inovatívnej pekárenskej
technológie. Jednotlivé kroky realizácie projektu sú logicky prepojené a ich realizácia bude v nasledovnej postupnosti. a)
Verejné obstarávanie a výber dodávateľa technológie b) Doprava technológie do výrobných priestorov c) Montáž a inštalácia
technológie d) Zaškolenie pracovníkov e) Skúšobná prevádzka a nastavovanie technológie f) Plná prevádzka a výroba V
rámci projektu budú obstarané: 1) Strojné zariadenie rýchleho režimu zachladenia a pomalé rozkysnutie, 2) Strojné
zariadenie na skladovanie a dávkovanie múk s príslušenstvom, 3) Strojné zariadenie na vyšľahanie cesta na výrobu jemného
a bežného pečiva. Podpornými aktivitami s trvaním 9 mesiacov sú: a) Riadenie projektu, b) Publicita a informovanosť

Projekt svojou realizáciou: - podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - eliminuje negatívne dopady na životne
prostredie, - podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, - podporuje konkurencieschopnost
podniku, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu, - prispieva k znižovaniu regionálnych disparít.
Technológia bola vybraná tak, aby sme dokázali zvýšiť kvalitu našich produktov, a tiež aj zvýšiť výrobnú kapacitu v
dlhodobom horizonte. Výrobný postup aj produkcia výrobkov týkajúca sa predkladaného projektu je vysoko inovatívna. V
dôsledku toho, že sa zvyšuje podiel tržieb z pekárenskej výroby na celkových tržbách spoločno
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Spoločnosť PLASTEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1993. Od svojho vzniku sa orientuje na výrobu a dodávky flexotlačových
foriem. Spoločnosť rozšírila portfólio služieb aj o dodávky lepiacich pások, etikiet, poradenských služieb a grafického dizajnu.
Spoločnosť v roku 2001 zakúpila prvé CTP zariadenie a zúčastnila sa prvý krát súťaže Grand Prix Cyrel, v ktorej obsadila
medailové umiestnenie. Spoločnosť sa od počiatku orientovala na slovenský trh, dodávala flexotlačové formy na ďalšie
spracovanie slovenským odberateľom. S potrebou posilnenia svojho postavenia na trhu a získania finančnej istoty hľadala
spoločnosť obchodné príležitosti v zahraničí. Spoločnosť figuruje dnes ako dôležitý dodávateľ stočkov pre Maďarsko, Česko a
Poľsko. Ako najväčšieho odberateľa stočkov má spoločnosť slovenskú firmu Aluprint Vrútky, zo zahraničných sú to maďarská
Harsona či Laszlopak alebo český Vepak, A- studio Group, či Czech Plastic. V rámci posilnenia obchodných aktivít v Poľsku
a logistiky, má spoločnosť vybudovanú obchodnú kanceláriu v Poprade, kde rieši objednávky a logistiku smerom do Poľska. V
súčasnosti vzniká potreba rozšíriť výrobnú kapacitu a schopnosť dodávať expresne rýchlo.

Po ukončení projektových aktivít, uvedením novej technológie do výroby a s obsadením pracovného miesta na pozícii
operátor výroby plánuje spoločnosť rozšíriť výrobu stočkov a rozšíriť doplnkové služby. Jedná sa o výrobu kníhtlačových
stočkov a výrobu špeciálnych vrecák na balenie kávy. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je presadiť sa na rakúskom trhu,
kde by spoločnosť chcela získať nové obchodné príležitosti a spolupracovať s novými odberateľmi. V súčasnosti je na
rakúskom trhu v oblasti distribúcie stočkov tendencia uprednostňovať dodávateľov vlastných a vlastnú produkciu. Spoločnosť
PLASTEX, spol. s r.o. chce zvyšovať svoju kvalitu výroby aj za pomoci modernizácie zariadení a osloviť svojou kvalitou
nových obchodných partnerov. Spoločnosť PLASTEX, spol. s r.o. v rámci tohto projektu plánuje vytvoriť jedno pracovné
miesto - operátora výroby pre nové technologické zariadenie. Po naplnení výrobných a obchodných predpokladov v rámci
tohto projektu, zamýšľa vytvorenie nových pracovných miest a posilnenie personálu na takých pozíciach, ktoré v rámci
očakávaných predpokladov budú zvýšenou produkciou vyťaženejšie a tak chce rovnomerne rozložiť pracovné zaťaženie
svojich zamestnancov.

Realizácia projektu bude v samotnej réžií spoločnosťi PLASTEX, spol. s r.o.. Spoločnosť disponuje dostatočne
kvalifikovanými zamestnancami, technickým vybavením pre administratívne zabezpečenie projektu a skúsenosťami s
realizáciou projektu z fondov EÚ. Obstarávanie technológie sa bude realizovať formou verejného obstarávania, ktoré
prebehne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Spoločnosť pristúpi k výberovému konaniu na pozíciu operátora
výroby stočkov. Na základe VO a po ukončení rokovaní s vysúťaženou dodávateľskou spoločnosťou a uzatvorenia zmlúv,
dodávateľ predmetné technologické zariadenie dodá, inštaluje a odskúša, teda uvedie do prevádzkového stavu v priestoroch
spoločnosti PLASTEX, spol. s r.o.. Vytvorenie pracovného miesta a zaškolenie zamestnanca je naplánované ako samostatná
aktivita v období od 12/2013 - 03/2014. Ideálny stav by bol, ak by v čase inštalácie zariadenia dodávateľom technológie bol
zamestnanec prijatý na pracovné miesto. Zodpovedný pracovník dodávateľa by inštruoval priamo nového zamestnanca pre
prácu a obsluhu nového zariadenia. Zaškolenie zamestnanca a skúšobná prevádzka by prebiehali súčasne s následným
spustením výroby.

Spoločnosť PLASTEX, spol. s r.o. považujeme za oprávneného žiadateľa. Spoločnosť disponuje dostatočným rezervným
kapitálom a v neposlednom rade má vybudované obchodné styky, ktoré spoločnosti zaručujú stále objednávky a stály kapitál.
Spoločnosť v súčasnosti potrebuje rozšíriť výrobu a uspokojiť dopyt súčasného trhu po svojich produktoch. Spoločnosť
vykazuje veľmi dobrú bonitu, napokon údaje z účtovnej uzávierky a finančnej analýzy to iba potvrdzujú. Spoločnosť novou
technológiou pokryje potrebné výrobné množstvá, zvýši svoj obrat a tržby za výrobky. Novou technológiou je predpoklad do
budúcnosti tento zisk ešte zvyšovať. Z pohľadu udržateľnosti hodnotíme tento projekt ako veľmi schopný a finančne dlhodobo
ziskový. Dôležitým prínosom pre realizovanie tohto projektu je možnosť zvýšiť svoju produkciu pomocou novej technológie
cca o 15 % a súčasne zvýšiť hospodársky rast spoločnosti, pretože spoločnosť na to, aby si mohla dovoliť 100 %
financovanie tejto investície z vlastných zdrojov, nedisponuje potrebným kapitálom. Má však potenciál štátnu pomoc využiť
pre efektívne zhodnotenie tejto investície v podobe zvýšenia produkcie, nárastu tržieb a zamestnanosti v regióne.

Spoločnosť PLASTEX, spol. s r.o. novým technologickým zariadením uvedením do výroby zvýši nárast produkcie o cca 15 %.
Očakávané percento zvýšenia nárastu tržieb sa odhaduje v rozmedzí 15 - 20 %. Spoločnosť pomocou inovatívnej technológie
chce posilniť svoje súčasné postavenie na domácom i zahraničnom trhu. V rámci zavedenia novej inovatívnej technológie
chce spoločnosť vstúpiť na trhy do nových štátov. Primárna snaha je rozvinúť obchodné aktivity na rakúskom trhu. Hlavnou
marketingovou aktivitou bude produkcia a dodávky ešte kvalitnejšej výroby (flexotlačových foriem) pomocou najnovšieho a
najmodernejšieho technologického zariadenia na trhu. Spoločnosť nepredpokladá stratu významnejších odberateľov,
zazmluvnení odberatelia vytvárajú 90 % z obratu. Marketingové aktivity budú smerovať k aktívnemu oslovovaniu nových
odberateľov, prezentácií na výstavách a odborných seminároch, publikovania v odborných médiách a realizácie tlačových
testov u zákazníka. Spoločnosť garantuje udržanie nového pracovného miesta pre mladého človeka a nevylučuje v
budúcnosti rozširovať počet zamestnancov priamo úmerne s rastúcou produkciou výroby a dodávateľských kontraktov.
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Okres Spiš. N. Ves, ktorý má tradíciu v drevárskej výrobe a ľahkom priemysle (dnes tvorí 27,6%), vykazuje priaznivý
demografický vývoj, s nárastom obyvateľstva o 2,4% v r. 2011 oproti r. 2005. Aktuálna miera evid. nezamest. je 19,14%, miera
SR je 14,68%. V evidencii sú evidovaní nezamestnaní v ekonomickom odvetví (SK NACE – C: priem. výroba) vo významnom
počte, prac. silu môžu poskytnúť absolventi SOŠ drevárskej v Sp. Novej Vsi. Spoločnosť vznikla v r. 1998. Dnes predstavuje
malú rodinnú firmu. Má 4 pracovníkov. Ročný obrat v 2011 bol 47tis.€, v 2012 už 86,3tis.€. Výrobný program sa orientuje na
výrobu výrobkov z dreva, najmä z masívu. Existujúce vybavenie technológiami a zariadeniami predstavuje staršie, používané
a väčšinou nedostatočne presné a výkonné (málo efektívne) stroje. Rodinný podnik chce stavať svoju budúcnosť na
zavádzaní efektívnych a inovatívnych technológií, využívať potenciál regiónu, svoj vlastný odborný potenciál a existujúci
ľudský potenciál v regióne.

Realizáciou projektu sa uskutoční inovácia a rozšírenie možností všetkých používaných technologických pracovísk a
postupov (pre operácie delenia materiálu, obrábania, tvárnenia, predpovrchovej a povrchovej úpravy) okrem lisovania a
montáže, čím sa významnou mierou posilnia výrobné kapacity a výstupná kvalitu výroby dielov, komponentov a finálnych
výrobkov a ich konkurencieschopná cena. Projektom sa obstarajú 2 nové výrobné strojné zariadenia. Počet inovovaných
výrobných postupov bude 8. Projektom sa vytvoria 2 nové pracovné miesta, 2 pre mužov, žiadne pre ženy, 1 miesto pre
pracovníka vo veku od 15 – 29 rokov a 1 pre pracovníka zo znevýhodnenej skupiny. Z dôvodu nasadzovania technologicky
náročných zariadení je malá pravdepodobnosť uplatnenia sa pracovníka z radov MRK. Zvýšením konkurencieschopnosti má
žiadateľ šancu konkurovať na trhu dodávateľov pre veľké podniky a to najmä snahe podnikov z Poľska a z Ázie, ktoré sa tu
aktivizujú. Spolu so zavádzaním technológií bude žiadateľ uskutočňovať zaškoľovanie a odborné vzdelávanie nových
pracovníkov a začne proces zavádzania systému kvality. Nosným sa má stať Program interiérových drevených schodíšť.

Vyšpecifikované technologické zariadenia pre inovované pracoviská budú dodané na základe uskutočneného verejného
obstarávania a podľa uzavretých dodávateľsko odberateľských zmlúv. Technické riešenie bolo navrhnuté v zmysle potrieb
rozvoja spoločnosti a jeho zámeru dostať sa do pozície subdodávateľa väčších odberateľov v území – výrobcu konštrukčných
dielov v požadovanej kvalite a kvantite a operatívnosti dodávok. Navrhnuté zariadenia sú nevyhnutné pre zabezpečenie
vysokej kvality a kvantity výrobkov, ktorú ručná práca pri vysokom počte rovnakých dieloch a v dlhodobom meradle nie je
schopná zabezpečiť. Žiadateľ si bude zabezpečovať realizáciu projektu svojimi vlastnými odbornými a administratívnymi
kapacitami za spolupráce s externým odborníkom. Uskutočňovať sa bude jednou hlavnou aktivitou - technologická inovácia
výroby, v priebehu 9 mesiacov a v 1 časovej etape, v ktorej sa obstarajú obe zariadenia naraz.

Žiadateľ, ktorý v súčasnosti pôsobí na trhu ako malá rodinná stolárska firma, chce reagovať na požiadavky a potreby väčších
odberateľov v tomto území v oblasti subdodávok drevárskych konštrukčných dielov a komponentov pre svoje finálne produkty.
Aktivity v minulosti neviedli k vytváraniu dostatočných zdrojov pre rozvoj tejto firmy a táto v súčasnosti nedisponuje
dostatočnými zdrojmi pre zaobstarávanie vhodnej výrobnej technológie na zriadenie efektívnych výrobných zariadení s
progresívnymi technológiami, ktoré by postavili firmu do výrazného konkurencieschopného postavenia. Poskytnutie NFP je
šancou na realizáciu tohto zámeru, na vybavenie podniku vhodnou technológiou a presadenie sa na drevárskom trhu, na
vytvorenie viacerých pracovných miest a na zvýšenie zamestnanosti v tomto regióne. Realizácia projektu prispeje k
stabilizácii tohto odvetvia v území. Je potrebná neodkladná pomoc NFP, pretože na situáciu v oblasti požiadaviek finálnych
výrobcov reagujú aj zahraniční konkurenční subdodávatelia a žiadateľ so svojou súčasnou technológiou, založenou na ručnej
opakovanej práci nie je dostatočne konkurencieschopný. Žiadateľ má skúsenosti s projektom rozbehu drevárskej firmy.

Trvalá udržateľnosť bude založená na pilieroch: - v zavádzaní systému kvality, - v neustálom vzdelávaní a tréningoch
vlastných pracovníkov, - na intenzívnom a systemat. marketingu, - v ďalšej diverzifikácii technológie a výroby a na zavádzaní
ďalších technolog. doplnkov, kompletných technológií, podľa vývoja a požiadaviek trhu, - v zabezpečovaní dostatočných
tržieb v zmysle finančného plánu podniku. Po ukončení realizácie aktivít tohto projektu bude TÚ výstupov a výsledkov projektu
zabezpečovaná tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb a v napĺňaní rozvojovej a marketingovej stratégie podniku.
Prevádzku zabezpečia vlastní a prijatí zamestnanci na novovytvorené pracovné miesta a dodávatelia exter. služieb. Získanie
pozície trvalého subdodávateľa je strategickým a existenčným zámerom a cieľom podniku. Financovanie procesu je
nastavené na udržanie kladného kumulovaného Cash Flow počas celej doby realizácie projektu a zároveň na vytváranie
zdrojov na ďalšiu investičnú obnovu po roku 2020. Finančná analýza preukázala živitaschopnosť zámeru. Zisk z podnikania
sa bude investovať aj do obnovy objektov a na energetické úspory a využitie obnoviteľných zdrojov energií pre chod podniku
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Spoločnosť REGADA, s.r.o. so sídlom v Prešove je obchodno-výrobná spoločnosť so zameraním na trh priemyselnej
regulácie a automatizácie. Vznikla v roku 1998 a svojou činnosťou nadväzuje na vyše 50. ročnú tradíciu výroby servopohonov
v meste Prešov. REGADA, s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom elektrických servopohonov, priemyselných armatúr,
elektromagnetických ventilov, pneumatických prvkov, kalolisov a regulátorov tlaku plynu, ako aj výrobou odliatkov z
hliníkových zliatín a strojárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie zákazníka. Od roku 2003 je spoločnosť držiteľom
certifikátu kvality EN ISO 9001:2000 a od roku 2008 je držiteľom certifikátu EN ISO 14 001:2001 v oblasti „Vývoj a výroba
regulačnej, automatizačnej techniky a kalolisov. Výroba odliatkov z Al zliatin“. Rok 2009 bol charakteristický rapídnym
znížením požiadaviek po klasických výrobkoch, čoho dôsledkom bolo zníženie objemu výroby až o 45%. Od roku 2010 sa
situácia na trhoch stabilizovala a spoločnosť REGADA, s.r.o. bola schopná aktívnou účasťou manažmentu posilniť oslabenú
situáciu a ustáliť výkonnosť obchodnej a výrobnej činnosti.

Predmetom projektu je zakúpenie inovatívnej tlakovej technológie. Jej zavedením do praxe bude inovovaný výrobný postup,
čo bude mat výrazný vplyv na tržby a pridanú hodnotu žiadateľa. Osadenie novej technológie vytvorí spoločnosti REGADA,
s.r.o. príležitosť uviesť v skrátenom čase na trh nové a inovované konkurencieschopné výrobky s vyššou pridanou hodnotou a
s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Vybudovaním silnej prosperujúcej regionálnej firmy sa zabezpečí vyššia úroveň
zamestnanosti v regióne. Realizáciou projektu sa udržia existujúce pracovné miesta na technickom úseku a predvýrobných
úsekoch, zároveň sa vytvoria 4 nové pracovné miesta obsadené vysokokvalifikovanými odborníkmi. Pracovné miesta budú
primárne zamerané na mladých nezamestnaných do 29 rokov. Tým, že firma bude regionálnym výrobcom vlastnej produkcie,
prinesie na trh slovenské výrobky, a tým prispeje k zviditeľňovaniu regiónu, i celého Slovenska. Navýšia sa tržby aj pridaná
hodnota spoločnosti REGADA, s.r.o. Prípadné krízové obdobia súvisiace s poklesom dopytu na svetových trhoch žiadateľ
stabilizuje použitím časti nerozdeleného zisku nadobudnutého z predchádzajúcich účtovných období.

Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1: Obstaranie
inovatívnej technológie Obsahom aktivity je obstaranie tlakového lejacého stroja od 6 000 do 7 600 kN, ktorý umožní výrobu
hliníkových odliatkov až do váhy 7kg, vrátane príslušenstva stroja.
Riadenie projektu Publicita a informovanosť
Zodpovednosť za realizáciu podporných aktivít, ktoré budú trvať počas celej doby realizácie projektu a kompletnú
administratívnu stránku, komunikáciu s RO/SORO ako i spracovávanie pravidelnej dokumentácie v rámci projektu a za
prípravu žiadostí o platbu bude zabezpečovať v plnej miere Ing. Jozef Mikita, ktorý pôsobí v spoločnosti REGADA, s.r.o. ako
výkonný riaditeľ a má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov podporených z eurofondov. Finančnú stránku a monitoring
projektu bude mať na starosti vedúca ISF Ing. Iveta Bielená, ktorá bude zodpovedná za projektové účtovníctvo. Ing. Peter
Prevužňák, ktorý v spoločnosti pôsobí ako technik TPV, bude zabezpečovať odbornú podporu projektovému manažérovi a
bude mať na starosti monitorovanie a publicitu projektu. Žiadateľ zabezpečí aktivity z vlastných finančných zdrojov.

d1) Situácia spoločnosti REGADA, s.r.o. vyhodnotená na základe SWOT analýzy je priaznivá, firme prináša príležitosti na
ďalší rast, ktorý je podporovaný jej silnými stránkami, ktoré je možné taktiež využiť na elimináciu ohrození z externého
prostredia. Projekt súvisí s ďalšími aktivitami, ktoré žiadateľ plánuje zrealizovať v najbližšom období a navzájom budú
vytvárať synergický efekt. Projekt po ukončení realizácie predpokladá zvýšené tržby, vznikajú nové možnosti pre ich
investovanie do ďalších podnikových aktivít, ktorými bude možné zvyšovať konkurencieschopnosť nielen samotnej firmy, ale
aj celého regiónu. Zvyšovanie produkcie si bude vyžadovať tvorbu nových pracovných miest, čím žiadateľ napomôže zmierniť
dopady hospodárskej krízy na cieľový región. Žiadateľ bude schopný zabezpečiť vyššiu kvalitu výrobkov, vyšší objem predaja,
nárast počtu zákazníkov. d2) Spoločnosť REGADA, s.r.o. je žiadateľom spôsobilým na realizáciu projektu, keďže má bohaté
skúsenosti s realizáciou viacerých projektov spolufinancovaných aj z európskych fondov a efektívny projektový tím, schopný
zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke.

Po skončení spolufinancovania projektu bude žiadateľ naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu z
finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite, a to z vlastných zdrojov. Spoločnosť zvýši a zefektívni
produkciu a taktiež inovuje výrobný proces. Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty z predaja výrobkov výrazne prispeje ku
kladným hospodárskym výsledkom, čím sa vytvoria zdroje pre investovanie do ďalších podnikateľských aktivít – zavádzanie
vyspelých výrobných technológii, projekty VaV a pod. Ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy bude žiadateľ účinne
predchádzať. Trvalosť realizovaných výstupov projektu a jeho ďalšia udržateľnosť bude zabezpečená po finančnej stránke aj
po skončení projektu kladnými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, vlastnými zdrojmi a z časti aj externými zdrojmi (úvery)
na ďalší rozvoj. Na základe prínosov, ktoré vzniknú realizáciou projektu bude spoločnosť REGADA, s.r.o. schopná zabezpečiť
vyššiu kvalitu výrobkov, a tým aj vyšší objem predaja a nárast počtu nových zákazníkov.
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Spoločnosť MASAM, s.r.o. sa zaoberá výrobou lisovacích nástrojov a výliskov, resp. plošným tvárnením plechových dielov. V
súčasnosti má však kvôli dodržaniu požadovanej kvality výrobkov zavedené zdĺhavé výrobné procesy. Spoločnosť sa
orientuje najmä na silnejúci automobilový priemysel, kde pri zvyšujúcich sa nárokoch na bezpečnosť používajú pevnejšie
materiály. Tie však vykazujú väčšie odpruženia a sú geometricky menej presnejšie. Je preto existenčne nevyhnutné tieto
nedostatky eliminovať a výrobný postup inovovať. Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu chce MASAM, s.r.o
zaviesť efektívnejší spôsob výroby lisovacích nástrojov a plošného tvárnenia plechov. Spoločnosť má 30 zamestnancov. V
roku 2007 vykázala nárast tržieb 1 897 497,18 EUR a nárast pridanej hodnoty vo výške 1 202 814,84 EUR.

Zavedením inovovaných výr. postupov sa dosiahne výrazné skvalitnenie a zrýchlenie výrobného procesu. Realizáciou
projektu sa dosiahnu nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov: - počet inovovaných výrobných postupov: 3 - počet
novovytvorených pracovných miest: 3 - počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 -29 rokov: 1 - počet
novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 2 - počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 1
- zvýšenie objemu tržieb na 2 327 547,00 EUR v roku 2018; - nárast pridanej hodnoty na 884 467 EUR v roku 2018. V
súčasnosti spoločnosť intenzívne pracuje na diverzifikácii výroby a zmenšení rizika v prípade znížených možností odbytu
prenikaním do automobilového, energetického a leteckého priemyslu. Realizáciou projektu sa stane konkurencieschopnejšou
v oblasti kvality vyrobených lisovacích nástrojov a výliskov, rýchlosti dodávok a cien.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: - Nákup a zavedenie do prevádzky inovatívneho
technologického zariadenia. Predpokladaný začiatok realizácie aktivity: 09/2013, ukončenie: 08/2015. Prostredníctvom
predkladaného projektu chce spoločnosť zakúpiť 1 inovatívne technologické zariadenie: - Malé 5-osé obrábacie centrum.
Pred zavedením technológie prebehne školenie novoprijatých pracovníkov. Po personálnej stránke budú projekt
zabezpečovať: Milan Mandák - ako štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu; Monika Mandáková –
projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu; Tatiana Ivanová – ekonóm, kontrola finanč. ukazovateľov
projektu a účtovníctvo; Ing. Marek Barták – technická podpora, zabezpečenie technickej podpory a obsluha technológií.

Rozvoj strojárskeho priemyslu prudko zvyšuje požiadavky na kvalitu strojárenských výrobkov. Realizáciou predkladaného
projektu a inováciou výrobného procesu sa inovujú súčasné 3 výrobné postupy: - procesu obrábania; - procesu
programovania; - procesu merania. Výroba špeciálnych lisovacích nástrojov bude potom výrazne presnejšia a rýchlejšia.
Zvýši sa kvalita produkcie a tým konkurencieschopnosť firmy. Inovácie sú jedným z nástrojov, kt. umožní vybudovanie
modernej konkurencieschopnej spoločnosti, zrovnateľnej s konkurenciou v Európe. Súčasne, pozitívne výsledky projektu
umožnia realizáciu obdobných projektov v regióne. V prípade, ak by spoločnosť neinovovala výrobný proces, nedokázala by
ani v strednodobom horizonte vyhovieť širokej skupine zákazníkov a ich dopytu po produktoch. MASAM s.r.o., vznikla
zápisom do obch. registra 13.11.2001. Konateľ spol. p. Mandák, v strojárenskom odbore pracuje 20 rokov a má významné
skúsenosti s realizáciou projektov zavádzania inovatívnych technológií vo výrobe. Bez získania NFP a následnej realizácie
predloženého projektu by tak spoločnosť rýchlo a nenávratne stratila náročne získanú trhovú pozíciu.

Zavedením inovovaných výrobných postupov dosiahne MASAM, s.r.o. zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty. Výsledky projektu
vytvoria podmienky pre nadviazanie ďalšej spolupráce s novými odberateľmi a rozšírenie portfólia zákazníkov. Inovatívne
zariadenie bude aj po ukončení realizácie projektu využívané žiadateľom za účelom neustále skvalitňovať produkciu
lisovacích nástrojov a výliskov. Udržateľnosť projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude zabezpečená rastom
konkurencieschopnosti spoločnosti, posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením zahraničných aj domácich odberateľov.
Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo výške 120,55
%.Administratívne a technické zabezpečenie výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného vedenia
spoločnosti MASAM, s.r.o. a odborným projektovým tímom.
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Spoločnosť Lukromtel, s.r.o. vznikla v roku 2002 ako telekomunikačná spoločnosť so zameraním na inštalácie
telekomunikačných zariadení. Okrem inštalácie telekomunikačných zariadení sa ukázala potreba rozšíriť rozsah činností o
stavebné činnosti a výrobu oceľových konštrukcií. Spoločnosť sídli od roku 2005 vo vlastných priestoroch. Okrem
administratívnej budovy sa v areáli spoločnosti nachádzajú skladové priestory, výrobné haly, parkoviská. Spoločnosť
disponuje mechanickou pásovou pílou, stojanovou vŕtačkou, magnetickou vŕtačkou, sústruhom, brúskou, zváracími agregátmi
a drobným ručným náradím. Ďalej sú k dispozícií nákladné vozidlá s hydraulickou rukou, dodávkové vozidlo a ďalšie osobné
vozidlá. Časť výrobných zariadení je už zastaraná a nedosahuje štandardy a parametre súčasnej generácie strojných
zariadení, preto jediným prostriedkom ďalšieho rozvoja je obstaranie nových zariadení, aby bola spoločnosť schopná
samostatne vyrábať konštrukcie a výrobky, najmä súčasti telekomunikačného stožiara a technologické kontajnery, ktoré
musela doposiaľ objednávať od druhých firiem.

Po zrealizovaní projektu bude žiadateľ disponovať kvalitným technickým zázemím – siedmimi strojnotechnologickými
zariadeniami, ktorých výstupom bude kvalitný produkt s možnosťou úspechu na domácom a zahraničnom trhu, pričom
požiadavky na presnosť, kvalitu a dizajn týchto polotovarov sa na trhu neustále zvyšuje. Prostredníctvom realizácie projektu
dôjde k obstaraniu a zavedeniu nasledovných technológií: Log.celok 1: CNC Rezací stroj Log.celok 2: Poloautomatická
pásová píla Log.celok 3: Zvárací agregát Log.celok 4: Hydraulická zakružovačka profilov Log.celok 5: Jednonosníkový
mostový žeriav Log.celok 6: Ručná ohýbačka plechu Log.celok 7: Vŕtací a frézovací stroj Po zrealizovaní projektu bude v
spoločnosti inovovaný výrobný proces, ktorý spočíva vo vyššej presnosti a automatizácii spracovania kovov. Rozšírenie
výroby bude mať za následok vytvorenie 2 prac. miest. Vzhľadom na charakter výroby, fyzicky náročná práca, budú novovyt.
prac.miesta určené pre mužov, no zároveň ich bude možné obsadiť mladými nezamestn.osobami vo veku 15-29 rokov. Po
realizácii projektu spoločnosť nepredpokladá riziko so zabezpečením odbytu nakoľko už v súčasnosti eviduje dopyt od
odberateľov.

Realizácia projektu bude pozostávať z radu vzájomne nadväzujúcich aktivít a činností: Prvou fázou realizácie aktivít projektu
je verejné obstarávanie na nákup technológií v súlade so špecifikáciou zariadení uvedenej v predkladanej žiadosti. Následne
po uzatvorení zmluvy bude zahájená výroba strojov. Proces výroby strojov trvá priemerne 2 až 5 mesiacov od podpisu
zmluvy, resp. zaplatenia zálohy, v závislosti na kapacitných možnostiach výrobcu. Po ukončení výroby sa uskutočnia
preberacie skúšky u dodávateľa a následne vyexpedovanie technológie objednávateľovi. Na strane objednávateľa (žiadateľ)
zabezpečí umiestnenie strojov na určené miesto spĺňajúce požiadavky pre prevádzku zariadenia. Po nástupe montérov
dodávateľa sa uskutoční montáž a oživenie zariadení. Následnou fázou bude skúšobná prevádzka v trvaní 24 - 48 hodín. V
prípade úspešného priebehu skúšobnej prevádzky budú zariadenia dokumentačne prevzaté od výrobcu a zahájená výroba.
Na realizáciu projektu žiadateľ vytvoril realizačný tím so skúsenosťami s realizáciou investič.aktivít. Novovyt. prac.miesta
priamo súvisia s obsluhou technolog.zariadení.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu a automatizácii výrobných kapacít žiadateľa, čo prinesie nárast tržieb ako aj pridanej
hodnoty produkcie. Vzhľadom na finančnú náročnosť obstarania technologických zariadení, by žiadateľ bez pridelenia
nenávratného finančného príspevku realizoval rozširovanie svojich kapacít postupne a v neskoršom období a zrejme s
využitím použitých technológií, pričom by k vytvoreniu pracovných miest došlo až s časovým odstupom. Na základe
výsledkov finančnej analýzy je projekt finančne udržateľný. Žiadateľ má dostatočne zabezpečený odbyt budúcej
produkcie,ktorá by sa realizovala na nových technológiách. Realizácia projektu prispieva k zvýšeniu zamestnanosti mladých
nezamestnaných osôb vo veku 15-29 rokov vytvorením 2 pracovných miest. Predpokladný projekt prispieva k napĺňaniu
relevantných priorít a cieľov nasledovných strategických dokumentov: -PHSR BBSK na roky 2012-2018 -Územným plánom
veľkého územného celku Banskobystrický kraj(UP BBK) -Regionálnej inovačnej stratégie Banskobystrického kraja -PHSR
mesta Kremnica -NSRR, OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a Stratégia Európa 2020

Spoločnosť má skúsený manažment s dlhoročnými skúsenosťami z podnikania a obchodu.Spoločnosť disponuje vlastným
administratívnym a IKT vybavením a kanceláriou na zvládnutie potrebnej administratívy. Na zabezpečení realizácie aktivít sa
budú spoločne s manažm. podieľať novoprijatí zamestnanci,ktorí budú zabezpečovať proces výroby, prevádzku a jednoduchú
údržbu zariadení. Technolog.zariadenie bude priebežne udržiavané a servisované zamestn.spoločnosti a servis. pracovníkmi
dodávateľov technológií. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná investícia je pre žiadateľa prínosom a bude
zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických
ukazovateľov žiadateľa. Na základe výsledkov finan. analýzy možno tiež konštatovať, že predkladaný projekt bude v každom
roku generovať dostatok príjmov na pokrytie prevádz. výdavkov súvisiacich s investíciou a teda zabezpečenie potrebného
cash flow. Žiadateľ má zabezp. predaj výrobkov prostred.vlastných klientov a siete obchodníkov s ktorými spolupracuje.
Spoločnosť vyhodnotila riziká a ohrozenia realiz.projektu a stanovila opatrenia na ich predchádzanie resp. elimináciu ich
dopadu.
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Východiskovú situáciu v odvetví spracovania výroby vykurovacích telies a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: národného – stabilné odvetvie, rastúci objem tržieb, s výrazným podielom exportu, stabilná produktivita práce - regionálneho
– oživenie strojárskej výroby, výborná dopravná dostupnosť, pôsobenie Žilinskej univerzity, dostatok odbornej pracovnej sily HT- design, s.r.o. - chýbajúce technologické vybavenie pre výrobu delenie a ohýbanie materiálu, skúsenosti s realizáciou
interných projektov, odborne kvalifikovaný personál, doterajšie pozitívne ekonomické výsledky, rozvinutá spolupráca so
Žilinskou univerzitou HT- design, s.r.o. vznikla v roku 2004. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú výskum a vývoj, návrh,
výroba, realizácia, skúšobníctvo a servis v oblasti tepelných vykurovacích telies - krbových vložiek. Produkty spoločnosti
rozdeľujeme do dvoch základných skupín: - vykurovacie telesá na drevo, - vykurovacie telesá na plyn. Po SWOT analýze
spoločnosti, je jednoznačné, že projekt je možné realizovať a bude mať prínos nielen pre žiadateľa, ale i región.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné výsledky: A. výrazným spôsobom zvýšime konkurencieschopnosť
spoločnosti HT- design, s.r.o. pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: - obstaraním nových moderných
technológií, ktorými dosiahneme inováciu výrobných procesov - podstatné zvýšenie výkonnosti spoločnosti, čo prispeje k
posilneniu našich silných stránok, oslabeniu slabých stránok a využitiu príležitostí - rozvoj súčasného portfólio produktov
a posilnením zavedených trendov v spoločnosti - vytvorenie 2 nových pracovných miest - Zvýšenie odbornej
spôsobilosti zamestnancov vzhľadom na zaškolenie na používanie nových technológií v praxi B. prispejeme k trvalo
udržateľnému rozvoju v súlade s Národnou stratégiou TUR a to nasledovným spôsobom: - k zvýšeniu ekonomickej
prosperity - k zvýšeniu kvality životného prostredia - k sociálnej solidarite a inklúzii - k vyrovnanému regionálnemu
rozvoju C. z pohľadu regionálneho trhu a zákazníka - splníme zákaznícke požiadavky vr. nových trendov - komplexnosť
služieb

Spoločnosť HT- design, s.r.o. si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre realizáciu
plánovaných projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorými je Obstaranie výrobnej technológie
a podpornými aktivitami sú: 1. Riadenie projektu 2. Publicita a informovanosť Uvedené aktivity budú zabezpečované
interným projektovým tímom a externou poradenskou spoločnosťou. Interný tím je zložený zo zamestnancov spoločnosti tak,
aby boli plne využité ich odborné skúsenosti, či už v oblasti zavedenia technológie do prevádzky, ale i v oblasti riadenia
projektu, obstarávania a účtovníctva. Aktivity plánujeme realizovať v priebehu roka 2014. Súčasťou časovej disponibility je aj
poistná rezerva v prípade nepredvídaných okolností. Predmetom projektu je technológia, ktoré vytvárajú predpoklad pre
automatizáciu zvárania v spoločnosti a zároveň zjednodušenie fyzicky náročnej práce zamestnancov, zároveň predstavujú
efektivitu výroby a sú šetrné k životnému prostrediu.

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk: - súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v
strategických dokumentov - na základe trhových príležitostí na regionálnom trhu - z pohľadu efektu pre spoločnosť - z
pohľadu očakávaní a potrieb zákazníkov Medzi najvýznamnejšie projekty patrí: - každoročný vývoj nového Produktového
radu (LUNA DIAMOND 2013, INTERRA 2012, BRILANT2011) - rekonštrukcia odbytovej skladovacej haly 3 - Ohraňovací lis Zvárací automat - Vysokozdvižný vozík Pri výbere technológie sme volili 3 variantné riešenia, ktoré sú opísané v kapitole č.
4. Sledovali sme prínos pre spoločnosť, región, zákazníkov, dodávateľov a ekonomiku hospodárstva. Zároveň sme volili
technológiu s prínosom pre environmentálnu politiku. Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného
technického variantu a neviedla by k nákupu technológie, čím by neboli zabezpečené ciele spoločnosti v oblasti inovácie
technológie.

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenia
na trhu. Obstaraním nových moderných technológií rozšírime technické vybavenie, čo sa prejaví v podstatnom rozšírení
produktového portfólia a umožní tak získanie nových zákaziek, resp. realizáciu existujúcich zákaziek so skrátením dodacích
lehôt. Novými technológiami získanými i s prispením zdrojov EÚ sa nám vytvorí väčší predpoklad pre variabilitu v rámci
cenotvorby, optimalizáciu riadenia a hodnotenie doterajších investícií. V súčasnosti sme pripravení na úspešnú realizáciu
projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi (viď Opis č.6) - projektová udržateľnosť
(nastavenie času, financovania) - administratívna a personálna udržateľnosť (skúsenosti projektového tímu) - finančné a
ekonomické zabezpečenie (dostatočná finančná rezerva pre financovanie) - obchod a zákazníci/zákazky (budovanie
showroomov) - dopad na ŽP, zmeny legislatívy a technická udržateľnosť (zníženie energetickej a materiálovej náročnosti) pokračovanie aktivít projektu (rekonštrukcia výrobnej haly, účasť na výstavách)
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Spoločnosť FG PROTECH, spol. s r. o. vznikla dňa 7.8.1998. Spoločnosť sa zaoberá navrhovaním, vývojom a výrobou strojov
a výrobných zariadení. Spoločnosť je v súčasnosti konštrukčnou kanceláriou , ktorá vyvíja stroje a zariadenia pre
automobilový, elektrotechnický, chemický priemysel, dodávateľsky ich vyrába, montuje, skúša, odovzdáva odoberateľom,
vykonáva záručný a pozáručný servis. Firma FG PROTECH, spol. s r. o. zamestnáva aktuálne štyroch zamestnancov a je
kategorizovaná ako mikro podnik. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb –
produkované výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá
predpoklady pre finančnú, personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením plánovaných investícií
si zabezpečíme schopnosť kompletne uspokojiť výrobné potreby pre výrobu presných a tvarovo náročných dielov s vyššou
produktivitou a presnosťou s použitím moderných technológii. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a
zároveň sa dosiahne: - udržateľný rast - inovačné výrobky - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie
zamestnanosti Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho
dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu bude rozšírenie výrobnej technológie zavedením inovatívnej technológie do výroby sa zvýši produkcia strojov a výrobných zariadení, čo dopomôže k naplneniu
kontraktov a k udržaniu stálych odberateľov. Zároveň sa vytvoria nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky
výroby vytvorí minimálne 3 pracovné miesta na rôznych pozíciách.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 – Obstaranie CNC vertikálneho
obrábacieho centra a programového balíka pre CAD a CAM podporu výroby Riadenie projektu Publicita projektu Hlavná
aktivita - Nákup CNC vertikálneho obrábacieho centra a softwaru bude realizovaná nasledovne: V prvej fáze bude
zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere dodávateľa, bude investícia
nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - CNC vertikálne obrábacie centrum - software Investícia bude
následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne bude prebiehať výber zamestnancov v súlade s podmienkami, tak
aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Noví zamestnanci budú zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita
prebehne počas roka 2014. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude
zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku CNC vertikálneho obrábacieho centra a nového softwaru. Nový
stroj bude možné využiť pri výrobe strojov a výrobných zariadení. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: zvýšenia konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zásobovania trhu kvalitnými
slovenskými výrobkami s minimálnym podielom dovozu. uspokojenie potrieb zákazníkov, ktoré doteraz nie sme
schopní v plnej miere naplniť zvýšením presnosti výrobkov Nákup plánovaných investícií predstavuje alternatívu
finančne náročnejšiu avšak zabezpečí plynulú prevádzku výroby bez rizík a prípadných možných negatívnych následkov.
Sekundárnym efektom projektu bude aj nárast zamestnanosti v priamej nadväznosti na projekt v počte 3 zamestnancov v roku
ukončenia, z ktorých 1 bude vo veku do 29 rokov.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenia je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe CNC vertikálneho obrábacieho centra a nového
softwaru, ktorými sa naplní cieľ projektu a opatrenia nákupom inovačnej technológie. Odborná kapacita bude rozšírená
novoprijatými zamestnancami, ktorí budú kvalifikovaní na obsluhu strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená
ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov. Taktiež z indexu bonity vyplýva extrémne
dobrá finančná situácia spoločnosti. Investícia bude financovaná vo veľkej miere z vlastných zdrojov, keďže žiadateľ má
aktuálne finančnú hotovosť na účte, ktorá by pokryla väčšinu celkových nákladov projektu. Zvyšné finančné prostriedky budú
získané z úveru.
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Firma DREVODOM ORAVA s.r.o. existuje na trhu od roku 1990 a za toto obdobie sme nadobudli bohaté skúsenosti v oblasti
výroby a montáže drevených zrubových domov a rekreačných chát. Ponúkame aj široký sortiment záhradných chatiek,
altánkov, garáží, prístreškov, záhradných sedacích súprav a veľa ďalších doplnkov z dreva. Osobitne sa venujeme výrobe
tesárskych konštrukcií a zhotovovaniu krovov pre rodinné domy, rekreačné chaty a ďalšie stavby. Hlavnými dôvodmi pre
obstaranie inovatívnej drevoobrábacej CNC technológie sú: - vysoký dopyt po vyrábaných produktoch a s tým súvisiace
nedostatočné kapacity, - uspokojenie požiadaviek trhu na zložitejšie komponenty pre drevostavby, - vývoj nových druhov
výrobkov a ich zaradenie do stáleho výrobného programu, - zvyšovanie efektívnosti a rentability výroby drevených
komponentov, - zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu v SR ako aj v zahraničí, - zavedenie výroby eurookien a dverí
do výroby, ktoré nakupujeme. Obstaranie inovatívnej technológie je pre našu spoločnosť dôležité z hľadiska zvýšenia
konkurencieschopnosti a splnenia náročných kritérií odberateľov s možnosťou rozšírenia odbytových možností aj do iných
krajín.

V súčasnosti ale aj v blízkej budúcnosti sa na trhu drevárskeho priemyslu uplatnia len tie spoločnosti, ktoré splnia náročné
podmienky novodobej architektúry drevostavieb, čo je možné len využívaním modernej výrobnej technológie. Obstaraním
inovatívnej technológie dosiahneme: - vyššiu variabilnosť, pružnosť a zrýchlenie výroby (predovšetkým pri plnení dodávok
pre veľké projekty stavieb), - samostatnosť výrobného programu bez závislosti od subdodávateľov (dôležité z hľadiska
dodržiavanie zaručenej kvality výrobkov a dohodnutých termínov), - rozšírenie súčasného sortimentu o výrobu eurookien a
eurodverí, - vysokú kvalitu výrobkov, - uspokojenie silnejúceho dopytu po našich výrobkoch, - splnenie podmienok
certifikácie vyrábaných výrobkov, - zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia na domácom, ale aj na
zahraničných trhoch. V rámci projektu vytvoríme a udržíme 2 nové pracovné miesta pre mužov. Medzi možné budúce
riziká patrí najmä rastúca konkurencia, rast cien energií a legislatívne opatrenia, ktoré plánujeme minimalizovať obstaraním
inovatívnej technológie, ktorá umožní spoločnosti zlepšiť postavenie na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť.

Predmetom realizácie projektu je obstaranie inovatívnej drevoobrábacej CNC technológie. Vzhľadom na skutočnosť, že naša
spoločnosť existuje na trhu viac ako 20 rokov, máme dostatočné skúsenosti s realizáciou viacerých investičných projektov.
Výhodou je aj stabilný kolektív zamestnancov a riadenie spoločnosti jej vlastníkmi. Realizácia projektu sa uskutoční v
termíne od 01/2014 do 08/2014. Projekt pozostáva z hlavnej aktivity - Obstaranie inovatívnej drevoobrábacej CNC
technológie na výrobu stolárskych prvkov (8 mesiacov), ktorá zahŕňa: 1. Obstaranie zariadenia v súlade so zákonom (4
mesiace). 2. Dodanie a montáž zariadenia (3 mesiace). 3. Zaškolenie zamestnancov (1 mesiac). Z organizačného
hľadiska budú aktivity projektu zabezpečené pracovníkmi spoločnosti DREVODOM ORAVA s.r.o., ktorí majú dostatočné
skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Samotnú inštaláciu, dodanie technológie a zaškolenie zamestnancov vykoná
vybraná externá firma.

Naša spoločnosť realizovala počas svojej existencie viaceré investičné projekty, ktoré prispeli k zvýšeniu
konkurencieschopnosti a zlepšeniu postavenia firmy na trhu. V posledných 3 rokoch sme pristúpili k modernizácii kotolne (50
600 €) a skladových priestorov (91 713 €). Zavedenie inovatívnej technológie do výroby je dôležité predovšetkým z hľadiska:
- pozitívneho dopadu na životné prostredie (zníženie úletov prachu, pilín a hoblín), - zamestnania mladých ľudí pri moderných
CNC technológiách, - zvyšovania pridanej hodnoty pri spracovaní slovenskej drevnej suroviny, - vylúčenia nepresnosti pred
montážou stavieb, - lepšej garancie kvality pre odberateľov, - splnenia podmienok a noriem výrobkov pre dodávky do štátov
EÚ. Realizácia projektu je v súlade so strategickými dokumentmi na národnej (NSRR 2007-2013, Národná stratégia trvalo
udržateľného rozvoja, Inovačná stratégia SR na roky 2007-2013), regionálnej (ÚPN ŽSK, PHSR ŽSK) a miestnej úrovni (ÚPN
obce Krivá). Vzhľadom na finančnú náročnosť obstarania inovatívnej drevoobrábacej CNC technológie by sme projekt bez
poskytnutia NFP nemohli realizovať.

Udržateľnosť výroby z finančného a prevádzkového hľadiska, zamestnanosti, výsledkov projektu po ukončení realizácie aktivít
projektu v stanovenom rozsahu a kvalite zabezpečí firma z vlastných zdrojov. Vypočítaná výška miery výnosovosti
investície vykazuje podľa finančnej analýzy hodnotu 111,84 %. Obstaraná investícia má podľa finančnej analýzy kladnú čistú
súčasnú hodnotu vo výške 31,21. Najväčší vplyv na trvalú udržateľnosť z hľadiska finančnej analýzy majú tržby za výrobky,
pretože ich pokles by znamenal zníženie miery výnosovosti a čistej súčasnej hodnoty. Zo SWOT analýzy vyplynuli ako
ohrozenia predovšetkým rast cien energií, zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia a rastúca konkurencia na domácom a
svetovom trhu. Tieto ohrozenia budeme eliminovať práve zvyšovaním produkcie, tržbami za výrobky k čomu výrazne prispeje
inovatívna CNC technológia zaobstaraná v rámci projektu. Technológia prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti firmy
(nakoľko konkurencia je tiež ohrozujúcim prvkom) a k upevneniu jej postavenia na trhu rozšírením sortimentu výrobkov,
kapacity výroby, exportu, skvalitnením výroby, zvýšenie efektívnosti a rentability, samostatnosti výroby atď.
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Spoločnosť Automotive Group SK, s.r.o. vznikla v roku 2004. Zameriava sa na veľkokapacitné priemyselné strihanie a šitie
najmä pre automobilový priemysel. Našou víziou bolo vybudovať technické zázemie, vďaka ktorému budeme schopní
poskytovať našim zákazníkom komplexné riešenia za bezkonkurenčnú cenu. Tento zámer sa nám podarilo naplniť a dnes
fungujeme ako subdodávateľ pre automobilový priemysel, pričom dodávame výrobky pre popredné automobilky. Súčasné
trendy v priemysle ale kladú vysoké požiadavky na kvalitu a produktivitu výrobného procesu. Udržanie si trhovej pozície si
vyžaduje neustále zlepšovanie kvality, zvyšovanie výkonu výrobných procesov a znižovanie energetickej náročnosti. Preto
sme sa rozhodli investovať do modernizácie už existujúceho technologického zázemia a najmä rozvoja technológie viažúcej
sa k Výrobe prepravných obalov. Napriek inovačným úmyslom nám ale finančná náročnosť obnovy a rozšírenia
technologického parku nedovoľuje postupovať v modernizácií tak rýchlo ako by sme si predstavovali, kvôli čomu nie sme
schopní naplno využívať príležitosti, ktoré sa nám otvárajú, ale skôr bojujeme s ohrozeniami zo strany lacnejšej konkurencie z
iných krajín.

Po skončení projektu je cieľom spoločnosti udržať vysokú mieru inovatívnosti. Zavádzanie inovácii, implementácia nových
technologických postupov, rozširovanie ponuky služieb, snaha o zvyšovanie kvality služieb a posilňovanie
konkurencieschopnosti na trhu sú pre nás kľúčové aspekty podnikania. Pre diverzifikáciu podnikateľského rizika našej
spoločnosti je nevyhnutné udržanie si súčasných zákazníkov a získavanie si nových. Pomocou príspevku plánujeme trend
inovovania technológií a neustáleho zlepšovania urýchliť a splniť tak všetky potreby a priania našich zákazníkov skôr ako
konkurencia. Analýzou výstupov projektu bude možné sledovať jeho dopad na postavenie spoločnosti na trhu a jej
konkurencieschopnosť. Na základe výsledkov dopadu bude vypracovaný plán ďalších inovácií technológií a tým vzniká
predpoklad posilnenia postavenia spoločnosti v regióne.

Projekt a jeho aktivity budú organizačne zabezpečované žiadateľom, ktorý disponuje administratívnymi a riadiacimi
kapacitami pre úspešné zvládnutie technickej, ekonomickej aj administratívnej stránky projektu. Realizačný tím vedený
projektovým manažérom je zložený zo zamestnancov a externého personálu, pričom je vopred naplánovaná vzájomná
zastupiteľnosť jednotlivých pozícií. Príprave projektu predchádzal prieskum trhu so zameraním na zabezpečenie potrebných
technológií. Po obstaraní technológie, ktoré odhadujeme v dĺžke 3 mesiace, bude nasledovať dodanie technológií (dĺžka
dodania lisu je 22-24 týždnov od objednávky, dĺžka dodania ostatných zariadení je max. 3 mesiace) a ich inštalácia vo
výrobnej hale žiadateľa, zaškolenie pracovníkov a testovacia prevádzka. Následne bude technológia uvedená do plnej
prevádzky za neustáleho dohľadu projektového tímu. Hydraulický lis napomôže k rozšíreniu súčasného výrobného procesu
delenia o proces sekania, zváračka, zipsovací a gumovací stroj pomôžu rozšíriť výrobnú kapacitu a zvýšenie kvality výstupov.
Všetky plánované aktivity smerujú k úspešnému dosiahnutiu cieľa projektu, ktorým je modernizácia a rozšírenie výrobného
potenciálu.

Realizáciou tohto projektu zvýšime kapacitu výrobného procesu o 21% a budeme schopní vyrábať technologicky náročné
diely pri zachovaní, prípadne znížení ceny, čo je jediná možná cesta ako zabrániť odlevu zákaziek do Ázie. Po realizácii
projektu budeme mať k dispozícii moderné a ekologické technológie na kľúčových pracoviskách výrobného procesu. Dopad
zmeny bude významným faktorom v zvyšovaní konkurencieschopnosti spoločnosti a udržaniu pracovných miest v regióne.
Bez realizácie projektu by sme boli schopní v súčasnosti investovať do modernizácie maximálne čiastku 20 tis. € z vlastných
zdrojov, zvyšnú časť by sme museli zabezpečovať bankovým úverom, čo by znamenalo predraženie projektu a ani zvýšenie
kapacity výroby by nepostačovalo na pokrytie úrokov a preto by realizácia v plnej miere nebola možná. Problematické by bolo
najmä zabezpečenie najdôležitejšej časti projektu - hydraulického lisu. Zákazky pre klientov sú realizované projektovým
spôsobom a taktiež má spoločnosť skúsenosti s realizáciou viacerých dlhodobých projektov: zavádzanie ISO certifikácií,
dlhodobé vzdelávacie projekty, či implementácia technológii.

Hlavným faktorom udržateľnosti je zvýšenie konkurencieschopnosti cez rast výkonu výroby v týchto základných aspektoch: Vysoká kvalita výrobkov, čo nám umožní predstihnúť konkurenciu, - Vysoká spokojnosť zákazníkov - komplexné riešenia za
bezkonkurenčnú cenu - Rast produktivity – znižovanie ceny práce v pomere k vyrobenému množstvu = zvýšenie reálnych
miezd pre ľudí a zároveň budeme vyrábať naše výrobky lacnejšie - Znižovanie nákladov výrobného procesu cez znižovanie
energetickej náročnosti technológií Jedinými kritickými momentami projektu, ktoré negatívne ovplyvňujú maržu, je možný
nárast ceny práce a ceny vstupných materiálov. Miera výnosnosti je ale dostatočne veľká (105,9 %), aby nemali na úspešný
výsledok a dopad projektu výrazný vplyv. Zároveň realizáciou projektu získame možnosť vyrábať diely, ktoré v súčasnosti
nakupujeme, čím dostaneme časť cien vstupných materiálov pod kontrolu. Spoločnosť má dostatočne silné finančné zázemie
v prípade krízových situácií na trhu. Chceme byť úspešní v dlhodobom horizonte, preto systematicky budujeme proaktívny
prístup našich zamestnancov. Budeme investovať do rozvoja výrob a technológií, aby sme udržali krok s novými trendami.
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Spoločnosť Strojspiš, spol. s r.o. pôsobí na strojárskom trhu od roku 1995. Jej vývoj ovplyvňuje rozvoj strojárskeho a
automobilového priemyslu na Spiši a v SR. V tejto oblasti pôsobí viacero významných európskych a svetových výrobcov so
stabilným postavením na trhu. Nadviazanie a udržiavanie spolupráce s nimi vo výraznej miere pozitívne ovplyvňuje aj vývoj
Strojspiš, spol. s r.o. a zároveň vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj. Subjekt prešiel od výroby a montáže oceľových
konštrukcií, cez vývoj, výrobu a dodávky kompaktných strojných zariadení pre poľnohospodárstvo a dopravu až po výrobu
skupín a podskupín súčiastok pre automobilový, ťažobný a strojársky priemysel. Ekonomická situácia v spoločnosti vykazuje
vysokú mieru stability. Zákazková výroba má rastúci trend. Pre jeho zachovanie a postavenie na trhu, ako aj pre zvyšujúce sa
požiadavky zákazníkov na ceny a prevedenie výrobkov je nevyhnutné modernizovať technologické vybavenie, optimalizovať
výrobné procesy a zabezpečiť dostatočnú variabilitu výrobných procesov. Pre dosahovanie stanovených cieľov prijala firma
strategické rozhodnutie o nutnosti obstarania inovatívnych technológií, ktoré umožnia zvýšiť jej konkurencieschopnosť.

Realizáciou projektu spoločnosť získa inovatívne technológie pre výrobu väčšieho množstva výrobkov, v lepšom vyhotovení a
kvalite, s vyššou pridanou hodnotou, ako aj pre zníženie nákladov, čo priamo zvýši jej konkurencieschopnosť. Zaistí
energetickú hospodárnosť, čo spoločne s celkovou optimalizáciou procesov (inovovanie 4 výrobných postupov a vplyv na
58% výrobných operácií) priaznivo vplýva na znižovanie negatívnych dopadov na ŽP. Zvýšenie výrobnej kapacity bude
dosiahnuté aj 2 novými pracovnými miestami. Vybaví väčší počet zákaziek, čo sa prejaví rastom produkcie a rastom tržieb, čo
zároveň predstavuje zabezpečenie udržateľnosti uvedených pracovných miest. Variabilnosť vo vzťahu k výstupom a možnosť
promptne modifikovať procesy a finálne produkty spolu so systémom organizačných procesov, zodpovedností a kompetencií
minimalizujú ohrozenie nenapĺňania ukazovateľov. Realizáciou projektu dôjde k rastu tržieb, ktoré v roku 2017 dosiahnu 1 518
000 EUR a pridanej hodnoty na 287 500 EUR v roku 2017. Takto budú vytvorené podmienky pre zabezpečenie zdrojov, ktoré
budú investované do ďalšieho rozvoja spoločnosti, do obnovy/nákupu technológií, do tvorby nových pracovných príležitostí a
pod.

Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1: Obstaranie
inovatívnych technológií Subjekt obstará 11 strojov: CNC rezací stroj pre kyslíkové a plazmové tvarové rezanie, 5
invertorových zváracích strojov, poloautomatická pásová píla, píla 2-kotúčová, fréza kopírovacia jednovretenová, píla
vyrezávacia a ohýbačka plechov. Dôjde k ich dodaniu, inštalácii a spusteniu do prevádzky v súlade s verejným obstarávaním
a na základe zmluvne stanovených podmienok. Cena strojov bude stanovená na základe výsledkov VO. Riadenie projektu
Publicita a informovanosť Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové riadenie, zúčtovanie a monitorovanie
prostredníctvom realizačného tímu s dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi zručnosťami na úspešné zabezpečenie
administratívnej i odbornej implementácie projektu: projektovým manažérom bude generálny riaditeľ, finančným ekonomická
riaditeľka, projektovými asistentmi výrobno-technický riaditeľ, manažér výroby a personalista. Realizácia verejného
obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú publicitu a informovanosť o
projekte.

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má dlhoročné skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
brzdí jeho podnikateľské plány nákupu inovatívnych technológií v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe vytvorenia
podmienok pre rast konkurencieschopnosti. Obstaraním technológií sa podporí jeho rozvoj a dokáže pohotovejšie vyhovieť
najnovším trendom v dopyte. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj
prioritami EÚ. d2) Žiadateľ prešiel od výroby a montáže oceľových konštrukcií, cez vývoj, výrobu a dodávky kompaktných
strojných zariadení pre poľnohospodárstvo a dopravu až po výrobu skupín a podskupín súčiastok pre automobilový, ťažobný a
strojársky priemysel. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska, vyhovujúce
technické podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológií. Predpokladom
úspešnej realizácie projektu sú tiež skúsenosti členov realizačného tímu s podobnými investičnými akciami.

Po ukončení projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí udržateľnosť pracovných miest, ako
aj údržbu nových strojov, ktoré budú v plnej miere využívané pri výrobe a v prípade potreby ich obnovu. Udržateľnosť a
trvalosť výsledkov projektu bude podporená aj skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s
technológiami používanými pri výrobe. Vzhľadom na priaznivé hospodárske výsledky firmy je reálny predpoklad, že aj po
ukončení projektu budú vytvorené podmienky pre ďalšie financovanie výroby a technologických inovácií. Významným
predpokladom finančnej udržateľnosti projektu je okrem výsledku finančnej analýzy aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje
zisk. Strojspiš, spol. s r.o. bude zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a
monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého
projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise
projektu.
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Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO

DAH Biomasa, s. r. o.

TECHNOV, s.r.o.

KNIKOV, s.r.o.

BK KOVOTRADE s.r.o.

FIBRA, spol.s r.o.

TRENAB, s. r. o.

DREVOTIP, s.r.o.

Vojtech Ondrovič - HEVRON VO

EMP, s.r.o.

Zakúpenie polygrafických zariadení šetriacich životné prostredie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DAH Biomasa, s. r. o.
zavedením inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TECHNOV, s.r.o.,
prostredníctvom inovovania technológií.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej
a vyspelej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti BK
KOVOTRADE s.r.o.

Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkuerencieschopnosť
spoločnosti FIBRA, s.r.o

Modrená technológia výroby nábytku

Nákup inovatívnej technológie na výrobu nábytku

Tradične moderne – Inovácia mäsovýroby pre Vojtech Ondrovič –
HEVRON VO

Inovácia kovovýroby v spoločnosti EMP, s.r.o.

197 938,00

199 983,00

134 050,00

195 300,00

105 700,00

78 041,66

114 804,00

118 230,00

82 080,00

167 454,00
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Vydavatelstvo Michala Vaška (VMV) vzniklo v r. 1992 ako firma s vydavatelským zámerom. Budovanie kompletného
polygrafického retazca stalo vo firme dominantným a v súcasnosti vo financných ukazovateloch výrazne prevyšuje
vydavatelskú cinnost (80 % obratu je z polygrafickej cinnosti a 20% z vydavatelskej). Pomoc vydavatelom sa rozšírila aj o
pomoc firmám a inštitúciám v propagovaní ich produktov a služieb. VMV má na to všetky predpoklady: disponuje redakcnými
pracovníkmi, grafikmi a odborníkmi na polygrafiu. Jedinecnost VMV je aj v ucelenosti výrobného retazca. VMV disponuje
kompletnou predtlacovou prípravou, tlacou a potlacovým spracovaním, zahrnajúcim všetky typy väzieb. V regióne východného
Slovenska nie je známa firma disponujúca tak uceleným retazcom služieb. Dalšie zlepšovanie služieb naráža na kapacitné
hranice, súvisiace s nedostatkom financných prostriedkov na investície. Zaobstaraním ďalších technológií rozšírime naše
možnosti pomoci zákazníkom. Predpokladom pre realizáciu projektu, ako to vyplýva aj zo SWOT analýzy, sú dlhoročné
skúsenosti s investovaním do nových technológií, stabilné vzťahy so zákazníkmi a obsah vydavateľskej činnosti, ktorá robí
žiadateľovi dobré meno.

Zárukou udržatelnosti predkladaného projektu vo všetkých jeho triezvo odhadovaných parametroch a primárnych aj
sekundárnych efektoch sú doterajšie projekty, investicné aktivity, z nich vyplývajúce skúsenosti, hospodárske výsledky a
kvalifikovaný personál. Indikátory výstupov projektu. Primárne: 1. Zvýšenie kvality produkcie. 2. Skrátenie výrob. termínov. 3.
Práca s vyššou pridanou hodnotou. 4. Nárast poctu zákaziek. 5. Nárast poctu zákazníkov. Sekundárne: 1. Lepšia propagácia
firiem v regióne prostredníctvom častejších, málo nákladových a presne cielovo zameraných materiálov. Z finančnej analýzy
vyplýva, že technológia si počas životnosti "zarobí" na svoju rozšírenú reprodukciu. V prípade vis maior sa môžeme oprieť o
stabilne dobré vzťahy s inými dodávateľmi v našom odvetí (konkurenciou), vďaka ktorým počas trvania vis maior a
odstraňovania jej následkov môžeme plniť naše zazmluvnené záväzky voči našim zákazníkom (subdodávkami).

Žiadateľ má bohaté skúsenosti s implementáciou rôznych projektov, ktoré prispievali k skvalitňovaniu služieb poskytovaných
zákazníkom. Má aj dostatočnú, 20-ročnú znalosť trhu, cenových hladín technológií a znalosť prevádzkových nákladov. Aj
preto plánuje nakúpiť technológie s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s lepším enviromentalným dopadom. Vyžaduje na
technológie záručný a pozáručný servis počas 10 rokov, čo je nadštandardné, ale potrebné z hľadiska zníženia
amortizačného rizika. Projekt chceme realizovať v regióne Prešov, v ktorom je miera nezamestnanosti vysoká, s rastúcim
problémom zamestnateľnosti mladých ľudí. Preto je realizácia projektu v tomto regióne viac ako vhodná. Firma žiadateľa
disponuje dlohorčným personálnym a technologickým zázemím, ktoré boli mnohokrát overené v iných projektoch (Opis
projektu).

Z hladiska stále rastúcich nárokov na kvalitu výrobku a efektivitu práce nie je možné bez inovácie technologického parku
obstát v tvrdom konkurencnom trhovom prostredí EÚ. Pridanou hodnotou inovatívnych technológií, je okrem iného aj
ohladuplnost k životnému prostrediu, energetická úspora, kvalita pracovného prostredia. Nové technológie zabezpecujú nové
inovacné prístupy v procese výroby. Z hladiska financnej nárocnosti na zabezpecenie nových technológií, by bez NFP nebolo
možné projekt zrealizovat. Požiadavky odberatelov nás nútia k zakúpeniu inovatívnych technológií – okamžitý úcinok pomoci.
Pomoc je nevyhnutná, pretože v odvetví polygrafie enormný tlak na ceny neumožňuje vytvárať dostatočné rezervy na
investovanie (podrobnejšie v Opise projektu). Tým, že je súčasťou nášho produktu aj propagovanie firiem z regiónu a kraja,
pomáhame napĺňať ciele a zámery regiónu a kraja. Skúsenosti žiadateľa s realizáciou dlhodobých projektov sú bližšie
popísané v Opise projektu.

Plánované aktivity sú uskutočniteľné, pretože sú logickým pokračovaním toho, čo robíme a vieme robiť. Plánovaná refundácia
casti investicných prostriedkov tak umožní vyprodukovat viac, ako pri bežnej investícii zoberú banky, co umožní v budúcnosti
zo zarobených penazí investovat dalej. Technologická udržatelnost: Nekúpia sa staré stroje, ale progresívne a inovatívne.
Inštitucionálna udržatelnost: S firmami, inštitúciami a školami sú nadviazané dlhodobé obchodné kontakty a nemajú dôvod
nepokracovat, ak udržíme termíny, kvalitu a ceny. Ako vyplýva z finančnej analýzy, tzv. rozšírená reprodukcia strojov a
zariadení umožní obnovovať strojový park a udržať zamestnanosť vo firme do budúcnosti. Reakcie na prípadné ohrozenia v
budúcnosti sú bližšie opísané v Opise projektu v časti SWOT analýzy.
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Spoločnosť DAH Biomasa, s.r.o. vznikla v roku 2009. V prvom roku existencie spoločnosť zamestnávala dvoch ľudí na nákup
drevnej hmoty pre KJ Bardejov. V dnešnej dobe má spoločnosť DAH Biomasa, s.r.o. 5 stálych zamestnancov a spolupracuje s
externými spoločnosťami, ktoré zabezpečujú finančné, účtovné, reklamné, poradenské a logistické služby. Od roku 2009
spoločnosť zabezpečuje komplexné dodávky drevnej hmoty do KJ Bardejov, od roku 2010 k tomu pribudla KJ Topoľčany a od
roku 2012 kotolňa v Medzilaborciach. Spoločnosť na základe silnejúceho konkurenčného tlaku identifikovala potrebu
zvýšenia svojej konkurencieschopnosti a to formou inovácie, ktorá prinesie vyššiu kvalitu, bezpečnosť a životnosť výrobkov.
Z tohto dôvodu sa rozhodla realizovať predkladaný projekt zameraný na modernizáciu výrobných technológií a inováciu
výrobných procesov, ktoré budú produkovať kvalitnejšie výrobky. Nezamestnanosť v Prešovskom kraji dosiahla k 31.3.2013
úroveň 20,81%, čo predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci Slovenska.

V súčasnosti je spoločnosť DAH Biomasa, s. r. o. dodávateľ drevnej štiepky a drevnej hmoty. Nakoľko na trhu nie je dostatok
drevnej štiepky, ale je prebytok drevnej hmoty, spoločnosť rozšíri podiel dodávok drevnej štiepky tým, že ju bude sama
vyrábať a dodávať. Rozšírením dodávok drevnej štiepky na úkor drevnej hmoty sa rozšíri svoje portfólio možných ďalších
zákazníkov, nakoľko ako je uvedené, na trhu je nedostatok zariadení na výrobu drevnej štiepky. Takto budú vytvorené
podmienky pre zabezpečenie zdrojov, ktoré budú investované do ďalšieho rozvoja spoločnosti, do obnovy/nákupu
technológií, do tvorby nových pracovných príležitostí a pod. Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné
prínosy: Zvýšenie tržieb: prostredníctvom vlastnej výroby drevnej biomasy dosiahne spoločnosť vyššie tržby v roku 2017 v
hodnote min. 12 931 576,00€ Pridaná hodnota: V celkovej absolútnej hodnote stúpne pridaná hodnota v roku 2017 na 846
096,00€ Inovácia výrobných procesov: do prevádzky bude zavedený nový inovovaný výrobný postup, ktorý zabezpečí lepšiu
produkciu produktov z drevného odpadu. Taktiež budú vytvorené a udržané 2 pracovné miesta pre mladých.

Realizácia projektu bude trvať 5 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1: Obstaranie
inovatívnej technológie štiepkovača drevnej biomasy Predmetom projektu je stacionárne štiepkovacie zariadenie s
predprípravou na montáž na betónový podklad s dízelagregátom, ekvivalent elektromotor so súčtovým výkonom hnacích
motorov min 450 kW. Riadenie projektu Publicita a informovanosť Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové
riadenie, zúčtovanie a monitorovanie prostredníctvom realizačného tímu s dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi
zručnosťami na úspešné zabezpečenie administratívnej i odbornej implementácie projektu: projektovým manažérom bude
konateľ spoločnosti, finančným externý účtovník spoločnosti, odborný garant a administratívny pracovník budú externí
spolupracovníci. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež
požadovanú publicitu a informovanosť o projekte.

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má dlhoročné skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
brzdí jeho podnikateľské plány nákupu inovatívnych technológií v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe vytvorenia
podmienok pre rast konkurencieschopnosti. Obstaraním technológie sa podporí jeho rozvoj a dokáže pohotovejšie vyhovieť
najnovším trendom v dopyte. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj
prioritami EÚ. d2) Žiadateľ je spôsobilým na realizáciu projektu, keďže členovia projektového tímu majú skúsenosti s
realizáciou projektov a sú schopní zabezpečiť realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke. Členovia
projektového tímu majú dlhodobé skúsenosti s odbornou stránkou projektu a taktiež aj s implementáciou investičných
projektov. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska, vyhovujúce technické
podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológie.

Po ukončení projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí udržateľnosť pracovných miest, ako
aj údržbu technológie, ktorá bude v plnej miere využívaná pri výrobe a v prípade potreby jej obnovu. Udržateľnosť a trvalosť
výsledkov projektu bude podporená aj skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s technológiami
používanými pri výrobe. Vzhľadom na priaznivé hospodárske výsledky firmy je reálny predpoklad, že aj po ukončení projektu
budú vytvorené podmienky pre ďalšie financovanie výroby a technologických inovácií. Významným predpokladom finančnej
udržateľnosti projektu je okrem výsledku finančnej analýzy aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk. Spoločnosť bude
zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad
projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia,
vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.
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TECHNOV, s.r.o., bola do OR OS Nitra zapísaná dňa 7.júla 2007. Dňa 1. augusta 2007 zahájila svoju výrobnú činnosť.
TECHNOV, s.r.o. patrí medzi popredných slovenských producentov vzduchotechnických potrubí a príslušenstva. Spoločnosť
zabezpečuje dodávku VZT zariadenia a vyrába: štvorhranné potrubie, tvarovky, vinuté kruhové potrubie a kruhové tvarovky,
kruhové kolená 15° – 90°, spojka na vinuté potrubie a na tvarovku, záslep do vinutej rúry, kruhová regulačná klapka, nástavec
kruhový na hranaté potrubie, výfuková rúra so sitom, výfuková/nasávacia hlavica, výfukový kus priamy, odsávač pary,
protihluková, protipiesková a protidažďová žalúzia, samoťahová hlavica, pružná manžeta kruhová a hranatá, vložka tlmiča
hluku, anemostatová krabica, krycia mriežka hranatá, krycia mriežka kruhová, regulačné klapky hranaté, výfuková hlavica, a
iné podľa požiadaviek zákazníka. Technológia, ktorú spoločnosť TECHNOV, s.r.o. v súčasnosti využíva má mnoho
nedostatkov. Ku koncu dec. 2012 bolo v Nitrianskom kraji bez práce z celkového počtu obyvateľov 705 661 až 54 377 ľudí, z
toho 16396 sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov, čo predstavuje až 30,15% z celkového počtu nezamestnaných v kraji.

Rozšírením jestvujúceho strojového parku spoločnosti TECHNOV, s.r.o. o nové CNC vysekávacie zariadenie, spoločnosť
dosiahne: zvýšenie výrobnej kapacity podniku, zvýšenie kvality výrobkov, rozšírenie sortimentu o nové výrobky, zníženie
spotreby energie, zvýšenie pridanej hodnoty, zvýšenie tržieb a zákonite aj ziskovosti, zvýšenie bezpečnosti pri práci, zníženie
environmentálneho zaťaženia prostredia. Inováciou technologického vybavenia budú vytvorené podmienky pre zvýšenie
tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti TECHNOV, s.r.o., zabezpečí sa rast kvality produkcie a zefektívnenie
výroby v TECHNOV, s.r.o. a podporí sa tvorba pracovných miest vďaka rozvoju podnikania TECHNOV, s.r.o. Vďaka prínosom
realizácie projektu vytvorí spoločnosť už počas realizácie projektu 1 pracovné miesto a po jeho ukončení ďalšie 1. Všetky
tieto pracovné miesta udrží minimálne počas 3 rokov po ukončení projektu. V porovnaní s rokom 2012 sa tržby a pridaná
hodnota vďaka inovácii, ktorú projekt prinesie, zvýšia takmer o štvrtinu. Hlavnými užívateľom výsledkov projektu budú okrem
žiadateľa jeho zamestnanci, odberatelia a dodávatelia.

Realizácia projektu bude trvať 10 mesiacov (01/2014 – 10/2014) a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít, ktoré
smerujú k naplneniu cieľov projektu. Hlavné aktivity projektu: Aktivita 1 – Obstaranie inovatívnej technológie a jej zavedenie
do výroby V rámci aktivity prebehne obstaranie, nákup 1 ks Vysekávacieho CNC centra. Následne bude nové zariadené
inštalované do výrobnej haly, zavedené do prevádzky a technickí pracovníci budú vyškolení k jeho obsluhe. Podporné
aktivity projektu Riadenie projektu - V rámci tejto aktivity spoločnosť TECHNOV, s.r.o. zabezpečí projektové riadenie,
zúčtovanie a monitorovanie vlastnými administratívnymi kapacitami. Na zabezpečenie tejto aktivity bol zriadený projektový
tím. Uvedení pracovníci majú dostatočnú kvalifikáciu a manažérske zručnosti na úspešné zabezpečenie administratívnej,
organizačnej i odbornej implementácie projektu. Publicita a informovanosť - V rámci tejto aktivity sa spoločnosť zaväzuje
zaistiť informovanie verejnosti o podpore, ktorú získala zo ŠF EÚ a štátneho rozpočtu SR. Realizáciu aktivít projektu budú
dosiahnuté ciele projektu.

Technológia, ktorú spoločnosť TECHNOV, s.r.o. v súčasnosti využíva má mnoho nedostatkov. Neumožňuje spevňovanie
plechov rolovaním, v jednom procese, delenie materiálu rezaním, neumožňuje robiť závity. Tieto nedostatky zvyšujú nároky
na prácnosť, rýchlosť a presnosť, čím sa zvyšujú náklady na výrobu. Ďalej neumožňuje odihlovanie reznej hrany, čím je
značne zvýšené riziko úrazu pracovníkov. Neumožňuje používať viac násobný zásobník na nástroje, tým sú zvýšené nároky
na čas a prácnosť. Neumožňuje využívať funkciu „mäkké dierovanie“, a tým je zvýšený hluk pri práci. Terajšie technológie sú
energetický náročné, tým neumožňujú znížiť energetickú náročnosť výroby. Spoločnosť TECHNOV, s.r.o. musí investovať do
nového CNC vysekávacieho zariadenia, ktoré je predmetom projektu, aby boli tieto nedostatky odstránené. Spoločnosť
poskytuje garanciu kvality a svojimi výrobkami poskytuje riešenia pre zabezpečenie funkčnosti a vysokého štandardu
dnešných moderných architektonických komplexov. Použitím novej technológie, strojných CNC zariadení, flexibilitou a
pružným reagovaním na požiadavky obchodných partnerov spoločnosť bude schopná garantovať precízne a včasné
realizovanie objednávok zákazníkov.

Po ukončení realizácie aktivít projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov
projektu z vlastných zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí údržbu nových
technológií, ktoré budú v plnej miere využívané pri výrobe, a po ich dobe životnosti zabezpečí v prípade potreby ich obnovu.
Udržateľnosť bude podporená aj skúsenosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s technológiami používanými pri
výrobe. Vďaka pozitívnym hospodárskym výsledkom a priaznivým finančným ukazovateľom hospodárenia spoločnosti počas
celej jej existencie bude firma schopná alokovať dostatok prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania ako aj dlhodobej
udržateľnosti výsledkov aktivít projektu, čo dokazuje aj výsledok finančnej analýzy. Spoločnosť TECHNOV, s.r.o. bude
zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a
uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho
ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú náležite minimalizované.
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Spoločnosť KNIKOV, s.r.o. vznikla v roku 2003, ako rodinná firma. Predmet podnikania prvotnej spoločnosti bola zámočnícka
malosériová výroba, ktorá bola postupne rozširovaná a spoločnosť zabezpečovala subdodávky výrobkov pre silné európske
spoločnosti. Spoločnosť pôsobiaca v oblasti kovovýroby má dobrú pozíciu na trhu, má činnosti zamerané na výrobu
jednoduchých výrobkov z kovu, zdvíhacích a manipulačných zariadení, chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,
strojov a prístrojov pre domácnosť a pre hospod. odvetvia. Rozmanitosť výrobného portfólia a investície spoločnosti do
výrobných technológií a ostatného dlhodobého majetku zvyšujú jej konkurencieschopnosť a umožňujú jej ďalší rozvoj. Na
druhej strane spoločnosť nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na obstaranie výrobného zariadenia, ktoré by
umožnilo zásadným spôsobom znížiť výrobné náklady,skrátiť prevádzkový čas výroby, prinieslo nové obchodné možnosti a
zvýšenie obratu. Po posúdení možností rozvoja spoločnosti identifikoval manažment spoločnosti najvýhodnejší variant, ktorý
spočíva v obstaraní moderného laserového stroja na spracovanie profilov a rúr zo železa, nereze a hliníka.

Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k obstaraniu a zavedeniu inovatívnej výrobnej technológie - laserového stroja, ktorý
umožní spracovanie a delenie profilov a rúr zo železa, nereze a hliníka, pracujúceho v ochrannej atmosfére CO2. Jeho
zavedením sa významne zvýši výrobný a konkurenčný potenciál spoločnosti. Spoločnosť KNIKOV, s.r.o. bude mať po
ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii moderné výrobné technologické zariadenie, ktoré jej umožní stabilizáciu a
posilní jej konkurencieschopnosť na trhu. Zároveň jej umožní prostredníctvom zefektívnenia výroby prienik na nové trhy.
Vzhľadom na charakter výrobného zariadenia sa tieto prevádzkové náklady výrazne znížia, dôjde k značnému urýchleniu
výroby, ako aj k jej rozšíreniu a vyššej kvalite. Ďalším efektom realizácie projektu bude vytvorenie 2 pracovných miest, ktoré
budú obsadené mužmi a zároveň sa bude jednať o mladých nezamestnaných ľudí vo veku 15-29 rokov. Spoločnosť zvážila
všetky možné negatívne okolnosti, ktoré sú spojené s realizáciou projektu a identifikoval preventívne opatrenia, aby sa
takýmto okolnostiam predchádzalo, resp. riešenia na elimináciu ich dopadov.

Realizácia transferu technológie - "laserového stroja na opracovania profilov a rúr "bude pozostávať z radu vzájomne
nadväzujúcich aktivít a činností: -príprava a priebeh verejnej súťaže na obstaranie zariadení, uzatvorenie zmluvy na ich
dodávku (trvanie – 4 mesiace) – realizácia v súčinnosti s oprávnenou osobou s dostatočnými skúsenosťami -realizácia
dodávky a montáže zariadenia v pripravenom areáli (trvanie 3 mesiac) -súbežne s predchádzajúcim krokom bude spoločnosť
realizovať výber nových zamestnancov a následne zabezpečí ich potrebnú kvalifikáciu -uvedenie zariadenia do prevádzky
Na realizáciu projektu žiadateľ vytvoril realizačný tím so skúsenosťami s realizáciou investičných aktivít. Novovytvorené
pracovné miesta priamo súvisia s obsluhou technologických zariadení. Výrobné kapacity budú mať priamy pozitívny vplyv
na zvýšenie pridanejhodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti.

Výrobná kapacita spoločnosti v súčasnosti umožňuje vyrovnané hospodárenie, avšak neumožňuje realizovať rozvojové
projekty, ktoré by smerovali k jej rastu a zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Keďže predmetom pr. je
obstaranie nových moderných tech. (výroba s pozitívnym ekologickým dopadom), je jedným z výstupov proj. aj vytvorenie
nových 2 pracovných miest, ktoré priamo súvisia s obsluhou výrobných zariadení. Novoprijatí zamestnanci absolvujú
špecializované školenie, čím sa zabezpečí odborná obsluha, dôjde k zvýšeniu kvalifikácie. Zároveň sa predíde možným
vzniknutým škodám na výr. zar. v dôsledku neodborných zásahov. Bez NFP by nebolo možné ich vytvorenie. Projekt je plne
v súlade s týmito dokumentami: - PHSR ZASK roky 2009-2015 - Územný plán ZASK - NSRR, OPKaHR, Schémou pomoci
de minimis a Stratégiou Európa 2020 Spoločnosť disponuje bohatými skúsenosťami s realizáciou obdobných projektov
zameraných na obstaranie a zavedenia nových tech. do prevádzky, keďže počas svojej existencie mnohokrát realizovala
nákup výr. zariad.. Zároveň disponuje skúsenosťami s realizáciou investičných projektov (rozširovanie prevá

Spoločnosť má skúsený manažment s dlhoročnými skúsenosťami z podnikania a obchodu. Na zabezpečení realizácie aktivít
sa budú spoločne s manažm. podieľať novoprijatí zamestnanci, ktorí budú zabezpečovať proces výroby, prevádzku a
jednoduchú údržbu zariadení. Technolog. zariadenie bude priebežne udržiavané a servisované zamestnancami spoločnosti
a servisnými pracovníkmi dodávateľov technológií. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná investícia je pre
žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu
finančno-ekonomických ukazovateľov žiadateľa. Na základe výsledkov finančnej analýzy možno tiež konštatovať, že
predkladaný projekt bude v každom roku generovať dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s
investíciou a teda zabezpečenie potrebného cash flow. Žiadateľ má zabezpečený predaj výrobkov prostred.vlastných
klientov a siete obchodníkov s ktorými spolupracuje. Spoločnosť vyhodnotila riziká a ohrozenia realizácie projektu a stanovila
opatrenia na ich predchádzanie resp. elimináciu ich (negatívnych) dopadov.
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Spoločnosť BK Kovotrade, s r.o. vznikla transformáciou z fyzickej osoby v roku 2009. Hlavným zameraním spoločnosti je
strojárska výroba, zámočníctvo a zlievárenstvo. Cieľom spoločnosti je v plnom rozsahu napĺňať požiadavky zákazníka po
všetkých stránkach, preto prispôsobuje prácu hlavným kritériám dnešnej doby - spĺňanie promptných termínov dodávok,
najvyššia kvalita a samozrejme výhodná cena. Pre zabezpečenie kompletného výrobného programu má svojich osvedčených
partnerov pre kooperácie a dodávky materiálov, čo predurčuje zvládať aj najnáročnejšie zákazky. Zameranie spoločnosti sa
delí do štyroch základných smerov: strojná obrobňa, zákazková výroba, generálne opravy, rôzne služby. Žiadateľ sa
zameriava hlavne na výrobu nasledovných produktov: súčiastok pre strojársky, poľnohosp., sklársky, automobil. priemysel;
stojany na prípravu výroby;vozíky do výroby; regály do skladov;hriadele. Snahou spoločnosti je rozširovať a inovovať
výrobné kapacity, aby bola schopná zabezpečiť dodávky, ktoré v súčasnosti nie je možné realizovať, rozšíriť výrobu
prostredníctvom rozšírenia svojho výrobného portfólia. Cieľom spoločnosti je rozšíriť svoje výrobné kapacity o inovatívne
výrobné zariadenie

Po zrealizovaní projektu bude v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o. zavedený nový výrobný proces, ktorý spočíva v zavedení
automatizovaného, riadeného obrábania kovov. Technologické zariadenie, ktoré je predmetom projektu, umožní vzhľadom na
svoje moderné parametre realizovať najnáročnejšie výrobné procesy v oblasti kovoobrábania. Široký rozsah funkcionalít
zariadenia vytvorí prostredie, v ktorom bude možné realizovať rôzne inovatívne nápady a vyrábať produkty najvyššej kvality.
Vzhľadom na túto skutočnosť nie je predmetom projektu iba zabezpečenie základného výrobného zariadenia, ale obstaranie
novej inovatívnej technológie, ktorá umožní nahradiť viacero výrobných zariadení, ktoré boli doposiaľ obsluhované manuálne.
Zavedenie zariadenia umožní nárast objemu produkcie spoločnosti–obstaraná inovatívna technológia zabezpečí žiadateľovi
zvýšiť produkciu výroby približne o 20% súčasnej produkcie. Rozšírenie výroby bude znamenať vytvorenie 2 pracovných
miest. Nakoľko pôjde o fyzicky náročnú prácu, miesta budú obsadené mužmi-mladými nezamestnanými osobami vo veku 1529 rokov. Inovácia výrob. procesu umožní žiadateľovi zapojiť sa do väčších zákaziek s požadovanou vyššou kvalitou.

Realizácia transferu inovatívnej technológie - vertikálneho obrábacieho centra a samotná realizácia projektu bude prebiehať v
nasledovných krokoch: •príprava a priebeh verejnej súťaže na obstaranie zariadení, uzatvorenie zmluvy na ich dodávku
(trvanie – 4-5 mesiacov) – realizácia v súčinnosti s oprávnenou osobou s dostatočnými skúsenosťami •výroby strojov v trvaní
priemerne 3 až 5 mesiacov, v závislosti na kapacitných možnostiach výrobcu, realizácia dodávky a montáže zariadenia na
pripravenom mieste realizácie projektu (trvanie 1 týždeň) •súbežne s predchádzajúcim krokom bude spoločnosť realizovať
výber nových zamestnancov a následne zabezpečí ich potrebnú kvalifikáciu •uvedenie zariadenia do prevádzky Na
realizáciu projektu žiadateľ vytvoril realizačný tím s bohatými skúsenosťami s rrealizáciou investičných aktivít.
Novovytvorené pracovné miesta priamo súvisia s technologickým zariadením. Výrobné kapacity budú mať priamy pozitívny
vplyv na zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu a automatizácii výrobných kapacít žiadateľa čo prinesie nárast tržieb ako aj pridanej
hodnoty produkcie. Vzhľadom na finančnú náročnosť obstarania technologických zariadení, by žiadateľ bez pridelenia
nenávratnéhofinančného príspevku realizoval rozširovanie svojich kapacít v neskoršom období a zrejme s využitím použitých
technológií, pričom by k vytvoreniu pracovných miest došlo až s časovým odstupom. Na základe výsledkov finančnej analýzy
je projekt finančne udržateľný. Žiadateľ má dostatočne zabezpečený odbyt budúcej produkcie, ktorá by sa realizovala na
podporenej technológii. Realizácia projektu prispieva k zvýšeniu zamestnanosti mladých nezamestnaných osôb vo veku 1529 rokov vytvorením 2 pracovných miest. Predpokladný projekt prispieva k napĺňaniu relevantných priorít a ceiľov
nasledovných strategických dokumentov: -PHSR BBSK na roky 2012-2018 -Územným plánom veľkého územného celku
Banskobystrický kraj (UP BBSK) -Regionálnej inovačnej stratégie Banskobystrického kraja -PHSR mesta Lučenec -NSRR,
OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a Stratégia Európa 2020

Žiadateľ disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s realizáciou podobných projektov zameraných na investičné aktivity a
zavádzané nových výrobných technológií do prevádzky. Administratívnu udržateľnosť výstupov projektu žiadateľ zabezpečí
prostredníctvom projektového tímu, členovia ktorého disponujú dlhoročnými skúsenosťami v stroj. priemysle. Technologické
zariadenie bude priebežne udržiavané a servisované zamestnancami spoločnosti a servisnými pracovníkmi dodávateľov
Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná investícia je pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú
udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov žiadateľa. Na
základe výsledkov finančnej analýzy možno tiež konštatovať, že predkladaný projekt bude v každom roku generovať dostatok
príjmov na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s investíciou a teda zabezpečenie potrebného cash flow.
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Projekt je umiestnený do mesta Šahy, okres Levice, Nitriansky samosprávny kraj. Okres Levice mal ku koncu marca 2013
mimoriadne vysokú mieru nezamestnanosti až na úrovni 15,82%, keď vyše 71% nezamestnaných je evidovaných dlhšie ako 6
mesiacov a 53% dokonca dlhšie ako 1 rok. Šahy sú prihraničné mestečko so susediacim Maďarskom. V meste sa usídlilo
niekoľko spoločností investujúcich v oblasti nábytkárstva a strojárstva, ktoré zamestnávajú niekoľko sto pracovníkov.
Plánovaná investícia sa v podniku týka strediska frézarne ktoré opracováva preglejku. Súčasné strojové vybavenie je z
hľadiska kvality už zastaralé. Nové požiadavky zákazníkov si vyžadujú lepšiu kvalitu spracovania preglejky. Zákazky, kde
firma nie je schopná garantovať požadovanú kvalitu, alebo kde v súbore objednávok sa nachádza apsoň jeden výrobok s
požiadavkou na vyššiu kvalitu, musí dnes firma bohužiaľ odmietnuť. Schopnosť firmy modifikovať výrobný program je
limitovaná aktuálnym strojným vybavením. Zvyšovanie efektivity výroby je preto dnes veľmi limitovaná čo znižuje jej
konkurencieschopnosť.

Nákupom novej technológie sa zlepší kvalita spracovania preglejky čo zvýši konkurencieschopnosť firmy. Kombinácia
zvýšenia kvality finálnych výrobkov a získanie novej schopnosti rýchlejšie inovovať výrobný proces firme otvorí priestor pre
nové zákazky, ktoré sa doteraz museli odmietať. Smerom k aktuálnym stálym zákazníkom a ich objednávkam sa zvýši ich
udržateľnosť. Smerom k novým zákazníkom nová technológia spolu s aktuálnymi referenciami pomôže firme zlepšiť
vyjednávaciu pozíciu v súboji o nové zákazky. Zavedením novej technológie sa zmení charakter práce vo výrobnom procese
čo otvorí priestor a potrebu na rozšírenie počtu zamestnancov. Ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu je v
nasledovných rovinách: 1-Zlepšenie inovačných možností pre výrobu, môže v budúcnosti podporiť realizáciu nového projektu
zameraného na vytvorenie oddelenia zaoberajúceho sa vývojom a designom finálnych výrobkov 2-Zvýšenie kvality výroby
môže v budúcnosti zvýšiť záujem nových zákazníkov o produkty spoločnosti 3-Získanie know-how podniku pri spracovaní
preglejky moderným technologickým zariadením na báze CNC, čo priamo zvýši potenciál firmy pri generovaní ďalších
inovatívnych výrobných variácií.

Realizácia je postavená na výbere, dodávke a inštalácii CNC technológie vrátane odsávacieho zariadenia, pre spracovanie
preglejky. Technológia bola vybraná na základe vykonaného prieskumu trhu, pričom hlavným výberovým kritériom bola
ponúkaná cena zariadenia s pred-definovanými kľúčovými vlastnosťami. Vybrané technologické riešenie vyplýva z analýzy
potrieb zákazníkov a z analýzy aktuálnych procesno-výrobných možností podniku. Realizáciu projektu zabezpečuje
projektový tím zložený zo skúsených pracovníkov a má predchádzajúce skúsenosti s podobnými projektami. Pred ukončením
hlavnej aktivity v spolupráci s príslušným Úradom práce prebehnú výberové konania na nových pracovníkov. Projekt
predpokladá, že pred plným spustením dodanej technológie prebehne zaškolenie pracovníkov, oboznámenie sa s
možnosťami technológie a dostatočne dlhá skúšobná prevádzka, kde sa overí funkčnosť všetkých objednaných funkcií a
vyladí sa výrobný proces. Celá hlavná aktivita bude ukončená spustením technológie do prevádzky.

Nákupom novej technológie a jej zaradením do výrobného procesu v spoločnosti sa priamo zvýši kvalita výrobkov ako aj
kvalita samotného obrábania preglejky. Táto nová a vyspelá technológia navyše prinesie nové možnosti pre modifikáciu
výrobného programu v rovine finalizácie výrobkov a variácií ich opracovania. Taktiež v rámci sériovej výroby sa dosiahne
lepšia presnosť, opakovateľnosť a zníži sa riziko reklamácií. Uvedené zvýši konkurencieschopnosť firmy a zároveň sa zvýši aj
pridaná hodnota čo môže mať pozitívny dopad na zvýšovanie tržieb ako aj na samotnú udržateľnosť projektu. Zo
spoločenského hľadiska projekt vytvára nové pracovné miesta, na ktorých sa môžu s výhodou uplatniť mladí ľudia do 29
rokov. Tieto nové pracovné miesta podporujú filozofiu rodovej rovnosti príležitostí, keď poskytujú uplatnenie rovnakým
spôsobom každej zo sledovaných skupín. Bez poskytnutia príspevku by bol projekt realizovateľný v neskoršom časovom
horizonte, čo mohlo minúť planovaný výsledok, resp. zvýšilo by sa riziko prevzatia zákazníkov zahraničnou konkurenciou.

Projekt zlepšením kvality opracovania výrobkov z preglejky priamo prispieva k udržateľnosti projektu v nasledovných rovinách:
1- V ekonomickej rovine napomáha k tvorbe pridanej hodnoty, k zvyšovaniu obratu, k stabilizácii aktuálnych zákazníkov a k
zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku pri získavaní nových zákaziek od nových zákazníkov. 2- V sociálnej rovine
podporuje znižovanie nezamestnanosti a vytvára moderné pracovné miesta. Zároveň sa dá predpokladať v budúcnosti
vytvorenie ďalších pracovných miest, ktoré budú súvisieť s návrhom nových výrobkov a inováciami výrobného programu,
prípadne s propagáciou výrobného programu spoločnosti. 3- V rovine environmentálnej projekt prináša zvýšenie kvality
výroby čo má pozitívny vplyv na znižovanie nezhody u finálnych výrobkov a tým aj znižovanie objemu odpadu. Samotné
pokračovanie projektu, je postavené na maximalizácii efektu vyplývajúceho zo zvýšenia kvality výrobného procesu. Ide o
aktivity zamerané na: využitie dočasnej výhody zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu, zvýšenie počtu inovatívnych
výrobných postupov, zvýšenie vnútornej hodnoty a obratu (zmenu pomeru výroby finalizovaných výrobkov oproti výrobe iba
bežných výliskov).
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Spoločnosť TRENAB, s. r. o. vznikla v roku 2009. Aktívnu činnosť začala vykonávať od roku 2013 prípravou na vlastnú
výrobnú činnosť. Vo svojej činnosti bude nadväzovať na skúsenosti konateľa Richarda Mišáka s podnikaním vo výrobe
nábytku a na obchodnú značku TRENAB – trenčiansky nábytok. Spoločnosť TRENAB EU, s.r.o. v ktorej je Richard Mišák
konateľ a spoločník sa špecializuje na výrobou kuchýň na mieru a v súčasnosti je v trenčianskom regióne najväčším
výrobcom v tomto segmente nábytku. Zameranie spoločnosti TRENAB, s.r.o. je na výrobu bytového nábytku so zameraním
na dizajnový nábytok do obývacích, detských a spálňových izieb. Výroba bude realizovaná v priestoroch výrobnej haly v
Trenčíne na M. R. Štefánika 6786. Predaj nábytku sa bude realizovať okrem iného vo vlastných priestoroch vzdialených cca
100m od výrobnej prevádzky, ktoré spoločnosť TRENAB, s.r.o. vlastní. Na základe identifikovaného trhového potenciálu vo
výrobe dizajnového nábytku na mieru spoločnosť TRENAB, s.r.o. pripravila odborné a priestorové zázemie a obchodný plán,
ktoré vytvárajú prepoklady úspešnej realizácie projektu a jeho dlhodobej udržateľnosti.

Obstaranie vyspelých výrobných technológií zabezpečí modernú prevádzku výroby nábytku. Prevádzka bude využívať
moderné počítačovo riadené, materiálovo a energeticky efektívne technológie. Moderná technológia v synergii s odborným
zázemím spoločnosti zabezpečia vysokú konkurencieschopnosť výroby. Kvalita produktov výrobného portfólia obývacích,
detských a spálňových izieb a dizajnového nábytku podporená známou značkou pozitívne vnímanou zákazníkmi tvoria
predpoklady úspešnosti projektu a dlhodobej udržateľnosti. Prevádzka vytvorí minimálne 6 nových pracovných miest, z toho
3 pracovné miesta budú cielene obsadzované mladými ľuďmi vo veku 15-29 rokov. Z hľadiska dodržiavania zásad rodovej
rovnosti budú vytvorené 3 pracovné miesta pre mužov a 3 pracovné miesta pre ženy. Z vytvorených pracovných miest bude 1
miesto cielene obsadené znevýhodneným.

Projekt bude realizovaný podľa štandardných postupov projektového manažmentu. Pre realizáciu je vytvorený tím
pozostávajúci z projektového manažéra, technológa a finančného manažéra. Projekt bude realizovaný v jednej hlavnej
aktivite. Technológie sú rozdelené na dva logické celky: 1. CNC formátovacia píla 2. CNC vertikálne obrábacie centrum
Zostava výrobných technológií je zvolená tak, aby zabezpečila plynulý výrobný proces v plánovanej výrobnej kapacite.
Parametre technológie zohľadňujú požiadavky na vysoký technologický štandard vyspelých technológií. Ide o najmodernejšie
programovateľné, počítačovo riadené technológie svojho druhu. Zabezpečujú efektívnosť výroby a kvalitu výstupných
výrobkov. Technológie súčasne optimalizujú spotrebu vstupných materiálov a energií. Popri efektívnosti výrobného procesu
zabezpečí moderná technológia aj vysokú kvalitu. Kvalita výroby je výhodou v minimalizácií nepodarkov (časových a
materiálových strát) a je prínosom pre spokojnosť zákazníka.

Manažment spoločnosti TRENAB, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti vo výrobe nábytku. Na základe dopytov od zákazníkov
identifikoval trhovú medzeru v oblasti výroby kvalitného dizajnového nábytku na mieru, t.j. modifikovateľný vo všetkých
parametroch: dizajn, materiál, povrchová úprava, kovania, úchyty, bezdotykové otváravé systémy, atď. Moderné technológie
zabezpečia kvalitu a efektívnosť výroby. Produktom bude kvalitný interiérový dizajnový nábytok na mieru pre zariaďovanie
obývacích izieb, detských izieb a spální, prípadne iných priestorov. Konkurenčnými výhodami sú inovatívny produkt, ktorý
nemá na trhu relevantnú konkurenciu, skúsenosti manažmentu žiadateľa a projektového tímu, zavedená obchodná značka
TRENAB, a realizáciou projektu k ním pribudne moderná technológia, nevyhnutná pre efektívnu výrobu. Produkty značky
TRENAB sú zastúpené u regionálnych predajcov po celom Slovensku. Túto distribučnú sieť bude využívať aj nové výrobné
portfólio. Projekt prispieva ku napĺňaniu stretegických dokumentov na národnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Spoločnosť TRENAB, s.r.o. disponuje dostatočnými odbornými a administratívnymi kapacitami na zabezpečenie prevádzky
výstupov projektu. Skúsenosti manažmentu TRENAB, s.r.o., dobre definovaná trhová medzera s trhovým potenciálom a
zabezpečená distribučná sieť tvoria predpoklad dostatočného odbytu pre optimálne využitie výrobných kapacít. Finančná
analýza posudzuje projekt v období životnosti obstaranej technológie. Čistá súčasná hodnota dosahuje kladnú hodnotu 57
210 € a miera výnosovosti dosahuje 129,95%. Projekt generuje dostatočný čistý cash flow, ktorý za obdobie 6 rokoch pokryje
investičné výdavky v plnej výške a navyše vygeneruje primeraný zisk, ktorý firma môže použiť na ďalší rozvoj a upevnenie
svojej finančnej situácie a zmeniť štruktúru imania v prospech vlastného kapitálu. Moderné technológie obstarané v rámci
realizácie projektu spolu so silnými stránkami a príležitosťami projektu dávajú predpoklad pre zdravý ekonomický vývoj
spoločnosti a dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu, vrátane vytvorených pracovných miest.
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Spoločnosť DREVOTIP, s.r.o. bola založená v roku 2001 za účelom obchodovania s nábytkom. V roku 2003 sa činnosť firmy
rozšírila o stolársku výrobu – výrobu nábytku z prírodného materiálu. V roku 2004 boli všetky typizované produkty spoločnosti
certifikované podľa noriem ISO 9001. Vplyvom legislatívnych zmien v oblasti pracovného trhu firma stratila kvalifikovaných
zamestnancov, vyučení a zaškolení stolári odišli pracovať do zahraničia, spoločnosti sa dostatok nových nepodarilo získať, a
tak sa v záujme udržania na trhu preorientovala z výroby kvalitného dreveného nábytku na výrobu drevených polotovarov pre
ďalšie spracovanie a následný vývoz. V súčasnosti firma vyrába pomocou CNC zariadenia, obstaraného v roku 2007 a
základných drevoobrábacích strojov a prístrojov. Zvyšovaním požiadaviek súčasných odberateľov na kvalitu a variabilitu
opracovania spolu so skrátením dodacích lehôt, vznikla akútna potreba inovácie CNC technológie a rozšírenia výrobnej
kapacity. Spoločnosť pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou a celkovou slabou sociálno-ekonomickou situáciou.
Zavedením technológie sa vytvorí nové pracovné miesto vhodné pre mladého nezamestnaného uchádzača.

Realizáciou projektu získa DREVOTIP, s.r.o. technológiu na rýchle a presné opracovanie dreva spolu s 3D softwarom,
umožňujúcim zdieľanie softwaru od objednávateľa, čím sa usporí veľké množstvo času stráveného prípravou výroby
(programovaním, meraním a kreslením objednaných produktov). Vyššou finalizáciou výroby sa firme primárne zvýši pridaná
hodnota, sekundárny aspekt spočíva potenciáli výroby tvarovo zložitých priestorových modelov. Pre zákazníka to bude
znamenať kratšie dodacie lehoty, požadovanú kvalitu a variabilitu prevedenia. Zvýšenie efektivity technologických procesov a
možnosť pružne reagovať na potreby zákazníkov, zvýši konkurencieschopnosť firmy na domácich i zahraničných trhoch.
Doplnkovou aktivitou bude následné spracovanie odpadu vzniknutého pri obrábaní dreva na výrobu brikiet pre vlastnú
spotrebu a ďalší predaj. Spoločnosť počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty, so znížením spotreby elektrickej energie
(zníženie počtu výrobných operácií) ako aj s vytvorením nových pracovných miest. Cielene pre mladých nezamestnaných
uchádzačov vytvorí spoločnosť dve pracovné miesta, jedno v roku 2014 spolu so zavedením novej technológie a ďalšie podľa
potreby do roku 2017.

Navrhovaný harmonogram projektu je vypracovaný na základe doterajších skúseností s realizáciou podobného investičného
projektu DREVOTIP, s.r.o. Projekt je rozvrhnutý na 9 mesiacov, na obdobie 1/2014-9/2014, podľa špecifikácie na verejné
obstarávanie, dodanie a inštaláciu technológie a bude ho tvoriť jedna aktivita: 5 - osé CNC obrábacie centrum. Spolu s
hlavnou aktivitou budú počas celého realizácie projektu súbežne vykonávané nevyhnutné podporné aktivity (1/2014-9/2014).
Predkladaný projekt bude riadený interným projektovým manažérom, ktorý bude zodpovedný aj za technické zabezpečenie
projektu ako aj zabezpečenie administratívnych aktivít a povinných výstupov. Všetky aktivity súvisiace s dodávkou
technológie, logistikou, inštaláciou ako aj uvedením do prevádzky bude mať na starosti dodávateľ technológie v spolupráci s
projektovým manažérom. Pri výbere zamestnanca bude spoločnosť úzko spolupracovať s príslušným ÚPSVaR.

Predkladaný projekt svojim charakterom presahuje finančné možnosti spoločnosti, bez pomoci NFP je realizovateľný len v
obmedzenom rozsahu, po častiach, s dlhodobým trvaním. V prípade nezrealizovania projektu budú priame dopady súvisieť so
snížením konkurencieschopnosti spoločnosti ovplyvnenej nenaplnením požiadaviek zákazníkov na požadovanú rýchlosť,
kvalitu, stupeň finalizácie ako aj sortimentné možnosti produkcie. Na strane druhej by sa zvýšili náklady v súvislosti s
udržiavaním súčasnej technológie, stúpajúcu spotrebu energie ako aj mzdových nákladov súvisiacich s vyšším stupňom
prácnosti výrobného procesu. DREVOTIP, s.r.o. má skúsenosti s obstarávaním a zavádzaním novej technológie v rámci
doterajšej modernizácie technologického parku realizovanej z vlastných a leasingových zdrojov. V roku 2007 realizovala
projekt implementácie 3-osého CNC zariadenia. Spoločnosti sa osvedčilo aj využitie absolventskej praxe pre absolventov
Strednej odbornej školy drevárskej v Prešove v spolupráci s ÚPSVaR.

Nákup inovatívnej technológie na výrobu nábytku priamo súvisí so strategickým cieľom spoločnosti - udržanie
konkurecieschopnosti firmy na trhu. Plánované výdaky na projekt budú vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti,
účelnosti a efektívnosti. Naplniť a udržať predpoklady sa firma bude snažiť optimalizáciou a stabilizáciou zákazníckej
základne, zefektívnením materiálových vstupov, spoločnosť sa sústredí na väčšie série poloproduktov a vyšší stupeň
finalizácie vlastných výrobkov. Zakúpený majetok bude využívaný výlučne spoločnosťou DREVOTIP, s.r.o. , min. 3 roky po
ukončení realizácie projektu. Spoločnosť disponuje vhodnými administrativnými i technickými kapacitami ako aj
kvalifikovaným personálom s dostatočnou odbornou skúsenosťou. Po ukončení projektu budú vyhodnotené reálne dopady a
výstupy projektu, na základe ktorých budú realizované ďalšie investičné aktivity z odpisov a vlastných zdrojov spoločnosti,
ktoré budú smerovať k udržaniu pracovných miest vo firme a dobrých ekonomických ukazovateľov.
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Spoločnosť Vojtech Ondrovič – HEVRON VO prevádzkuje mäsovýrobu a malo a veľkoobchodný predaj vlastných výrobkov
pod značkou HEVRON v meste Senica jeho okolí. Spoločnosť tu má vybudované silné zázemie – od dodávateľa vstupnej
suroviny, zásobovania až po odberateľov, ktorými sú stravovacie zariadenia mesta, ako aj školské a predškolské zariadenia.
Jej postavenie je však ohrozované neustálym sprísňovaním hygienických noriem, chýbajúcou technológiou, ako aj
zastaranosťou časti používanej technológie, ktorá je vysoko energeticky náročná a neefektívna. Znamená to prestoje vo
výrobe, ktoré často končia znehodnotením mäsa a výrobkov ešte predtým, než sa dostanú ku konečnému spotrebiteľovi. Do
popredia sa preto dostáva potreba obstarania modernej technológie, ktorá je energeticky efektívna, spĺňa požiadavky z
hľadiska hygieny a dokáže skrátiť čas na výrobu výrobkov, prípadne pomôže prečkať prestoje bez straty kvality a čerstvosti.
Tieto potreby sú v súčasnosti slabými stránkami spoločnosti, ktoré je potrebné odstrániť, nakoľko na trhu je stále dopyt po
kvalitných mäsových výrobkoch, ktoré spoločnosť vyrába.

Realizácia projektu prinesie inováciu technologickej vybavenosti prevádzky zameranej na spracovanie mäsa a výroby
mäsových výrobkov. Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia sú úzko prepojené na potrebu vyrábať kvalitnejšie
výrobky za splnení najprísnejších slovenských a európskych hygienických noriem. Vďaka realizácii projektu sa prispeje k
zvýšeniu objemu a efektivity výroby, skráteniu dodacích lehôt odberateľom. Technológia bude obstaraná do oblasti
spracovania mäsa a výroby výrobkov, pre hygienicko-sanitárny režim a do dočasného skladovania. Novým zariadením sa
predpokladane zvýši objem spracúvanej suroviny bravčového a hovädzieho mäsa zo súčasných 30 t na 40 t mesačne
opracovaného mäsa a výrobkov. Obstaraním modernej technológie sa zintenzívni výroba, umožní sa korigovať dočasné
prestoje vo výrobe a ušetria sa ďalšie finančné prostriedky na prevádzke, ktoré môžu byť využité na ďalšiu modernizáciu s
cieľom zvýšenia konkurenčného postavenia podniku a zníženia jeho ekologickej stopy. V prípade nezrealizovania projektu
spoločnosť HEVRON VO stratí potenciál rozvoja v čase prebiehajúcej recesie na trhu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, ktoré napĺňajú ciele projektu a hodnoty merateľných ukazovateľov.
Prvá aktivita je zameraná na obstaranie potrebnej technológie do mäsovýroby, na zriadenie dočasného skladovania v
chladiacich a mraziacich vitrínach a do sanitárneho režimu. Jedná sa o 6 strojov. Vďaka nim sa zlepší kvalita a efektivita
produkcie, ako aj pružnosť reagovať na zmeny objednávok. Druhá aktivita je zameraná na tvorbu nových pracovných miest. S
inováciou výroby je spojený rast objemu a kvality produkcie, rast tržieb a rast konkurencieschopnosti, ktoré sa prejavia na
potrebe dvoch nových zamestnancov. Toto technické riešenie je z hľadiska potrieb spoločnosti najoptimálnejšie, nakoľko
umožní zvýšiť výkonnosť, znížiť náklady a pripraviť nový produkt pre trh. Vďaka tomu sa podarí stabilizovať pozíciu na trhu a
pomôže sa jej expanzii do ďalších regiónov a štátov. Skúsenosti personálu sa premietnu do profesionálneho manažérskeho
riadenia projektu a do jeho úspešnej realizácie. Navrhnuté aktivity vypĺňajú potreby spoločnosti a pomáhajú rozvíjať
podnikanie. Z časového hľadiska sú navrhnuté tak, aby bola dostatočná časová rezerva na ich realizáciu.

Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z potreby podniku zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a z potreby verejnosti na tvorbu
pracovných miest. Obe tieto skutočnosti sú spojené nádoby, ktoré ovplyvňuje technologická inovácia výroby a dopyt po
produktoch spoločnosti. Technologická inovácia je podmienená investíciou do ďalšieho rozvoja, ktorý vyžaduje v aspekte
financovania investície dotačný impulz. Pri obstarávaní technológie len z vlastných zdrojov by sa neúmerne zaťažil rozpočet
spoločnosti (nutnosť použi úverové zdroje) a výrazne by sa tým obmedzil potenciál pre rozvoj nových produktov ponúkaných
na trh. Znamenalo by to zbrzdenie inovácie spoločnosti, útlm výroby niektorých výrobkov, najmä údenín. Dôsledkom bude
možná strata strategických odberateľov a nutnosť znížiť počet existujúcich pracovných miest. Z tohto hľadiska je potreba
ekonomického rastu a rastu konkurencieschopnosti nutná, aby sa zabezpečila stabilizácia spoločnosti na trhu. Konkurencia v
regióne Projektový zámer má reálny predpoklad naplniť všetky očakávania a merateľné ukazovatele a je v súlade so všetkými
strategickými plánovacími dokumentmi Trnavského kraja a mesta Senica, kde má spoločnosť sídlo.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka jeho výsledkov financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti HEVRON VO.
Spoločnosť má už v súčasnosti podpísané dlhodobé odberateľské zmluvy s viacerými stravovacími zariadeniami v meste a
okolí, má fungujúce dve predajne mäsa a mäsových výrobkov a o jej výrobky je záujem, nakoľko sú u zákazníkov obľúbené.
Na základe uvedeného je preto reálny predpoklad, že budú i naďalej vyhľadávané a že expanziou na ďalšie trhy sa zvýši aj
dopyt po nich. Pozitívny trend napredovania spoločnosti potvrdzuje i snaha zvýšiť svoju produkciu prostredníctvom nových
zriadení z 30 ton spracovaného hovädzieho a bravčového mäsa mesačne na 40 ton. Nová technológia umožní zvýšiť kvalitu
produktov a výkonnosť prevádzky, čo sa prejaví v raste tržieb, pridanej hodnoty a konkurenčného postavenia. Udržateľnosť
projektu bude okrem ekonomického zabezpečená z inštitucionálneho a personálneho hľadiska. Realizácia projektu bude
pokračovať investovaním vlastných finančných prostriedkov do inovovania ďalších zariadení, ktoré nie sú predmetom projektu.
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Ekonomika ŽSK je zastúpená všetkými odvetviami,pričom rozhodujúci je priemysel a stavebníctvo.Priemerná miera
nezamestnanosti je 12,69%.Žilina je súčasťou ekonomickej zóny Katovice–Ostrava–Žilina a strategickým dopravným
uzlom.EMP, s.r.o. so sídlom v Žiline, je mladá,rozvíjajúca sa spoločnosť, zameraná na strojársku výrobu v segmente
kovoobrábania, zámočníctva a výskum a vývoj v tejto oblasti.Strojárstvo je najviac postihnutým odvetvím dopadmi globálnej
hospodárskej krízy.Súčasné prostredie je charakterizované nárastom a tlakom konkurenčných spoločností, ktoré sa snažia
minimalizovať výrobné náklady, obmedziť výdavky a stať sa ešte konkurencieschopnejšími.Tlak na znižovanie cien produkcie
je možné efektívne riešiť nákupom inovatívnych technológií, novým know-how do výroby. NFP sa javí ako jediný vhodný
nástroj financovania nákupu novej technológie.Zo SWOT analýzy vyplýva, že silnými stránkami projektu sú:
vysokokvalifikovaný, odborne zdatný personál;doterajšie skúsenosti a zmluvy s odberateľmi;priestory s dostatočnou
kapacitou;skúsenosti s realizáciou obdobných projektov;výskumnovývojové a konštrukčné centrum;zabezpečenie
komplexnosti služieb pre zákazníka;certifikácia ISO.

Prijímateľ bude schopný dodržať všetky hodnoty merateľných ukazovateľov, nakoľko zakúpenie nových technológií
vygeneruje 3 inovatívne výrobné postupy, bude vyžadovať prijatie nových zamestnancov na jeho obsluhu, zvýšenie
konkurencieschopnosti z pohľadu precíznejšieho a efektívnejšieho spracovania výrobkov, vyššiu pridanú hodnotu, tržby a
rozsah dodaných produktov zákazníkom bez nutnosti využívania služieb subdodávateľov. Komplexnejšie a precíznejšie
spracovanie výrobkov zároveň dáva príležitosť získať aj nových zákazníkov, či nové objednávky od existujúcich a
stabilizovanie odberateľského segmentu. Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb spolu s výskumno-vývojovými
aktivitami prijímateľa dávajú predpoklad schopnosti udržať si pozície na trhu aj v prípade zhoršenia súčasného stavu
strojárenského sektora. V regióne je silno zastúpená strojárska výroba, v súčasnej dobe KIA a jej dodávatelia rozširujú
výrobu, čo predpokladá rast dopytu po výrobkoch žiadateľa. Nárast dopytu môže znamenať aj rast ponuky konkurencie a je
preto nevyhnutné aby EMP, s.r.o. zrealizovala zamýšľanú investíciu z pohľadu svojho ďalšieho rastu, stability a vyrovnania sa
s konkurenciou.

Žiadateľ sa rozhodol pre nákup technológií preto, že inovatívna a komplexná technologická vyspelosť strojov a zariadení
dokáže úspešne zabezpečovať konkurencieschopnosť a udržateľný rast spoločnosti. Je možné, že pri nezrealizovaní projektu
by mohla spoločnosť v budúcnosti čeliť vysokému tlaku nezrealizovateľných požiadaviek zákazníkov. Popis hlavných aktivít
projektu: Aktivita 1: Obstarať 3D súradnicový merací prístroj Trvanie aktivity: 02/2014 – 04/2015 (15 mesiacov) Aktivita 2:
Obstarať CNC hrotový sústruh Trvanie aktivity: 02/2014 – 04/2015 (15 mesiacov) Aktivita 3: Obstarať pásovú pílu Trvanie
aktivity: 02/2014 – 04/2015 (15 mesiacov) Popis podporných aktivít projektu: Riadenie projektu: Zabezpečenie projektového
riadenia, zúčtovania, monitorovania a administratívy.Trvanie aktivity: 02/2014 – 04/2015 (15 mesiacov) Publicita a
informovanosť Publicita projektu zabezpečená v súlade s Nariadeniami Komisie. Trvanie aktivity: 02/2014 – 04/2015 (15
mesiacov) Celkovú zodpovednosť za projekt má konateľ Ing. Vladimír Šutara, ekonomickú stránku koordinuje finančná
manažérka Mária Šutarová a administratívu projektu zabezpečí externá konzultačná spoločnosť.

Obstaranie inovatívnych technológií priamo súvisí s naplnením strategického cieľa 2B „Dosiahnutie vyššej
konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií"(PHSR Žilisnkého kraja).Financovanie nákupu
technológií je v súčasnosti komplikovanejšie,voľné finančné zdroje sa znižujú,keďže EMP, s. r. o. investuje do vedy a
výskumu (vlastné vývojové a výskumno-konštrukčné centrum).Prístup k externému financovaniu je kvôli opatrnosti bánk
zložitejší.NFP sa javí ako kľúčový nástroj financovania. EMP, s. r. o. má už skúsenosti s riešením projektov podporených z
iných zdrojov: Projekt 1: Výzva VMSP 2009-II Názov projektu: Výskum technologických možností za účelom zefektívnenia a
zvýšenia kvality výroby logistických zariadení.Strojárstvo, odvetvie priemyslu so silných zastúpením a tradíciami v kraji, patrí k
najviac postihnutým dopadmi globálnej hospodárskej krízy.Realizáciou projektu dôjde k tvorbe nových pracovných miest s
priamym efektom vzrastu zamestnanosti v kraji, i k multiplikačným efektom z pohľadu dodávateľa technologického vybavenia,
dodávateľov vstupných materiálov do výroby, odberateľov. Projekt zároveň vecne a funkčne nadväzuje na predošlé aktivity
EMP, s.r.o.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečená finančná i prevádzková udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov (zisk) aj v rámci budúceho rozvoja s dopadom na udržanie plánovanej hodnoty počtu novovytvorených pracovných
miest (2 muži, 1 žena). Projekt je schopný samofinancovania ihneď po ukončení projektu. Situáciu dokladuje finančná
analýza, miera výnosovosti projektu predstavuje hodnotu väčšiu ako 1 a zároveň čistá súčasná hodnota projektu je väčšia ako
0, t. z. že daný projekt je vhodný tak z pohľadu investície, ako aj z pohľadu dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného
projektu. Vzhľadom na životné prostredie je projekt dlhodobo udržateľný, nová technológia je energeticky menej náročná a
znižuje spotrebu energie, prispievajú k ochrane životného prostredia s ohľadom na budúce generácie. Eliminácia rizík a ich
dopadov zo SWOT analýzy bude zabezpečená prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík pri
uplatňovaní zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho
ukončení.
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Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií v spoločnosti
ŽILMONT, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FONTANA,a.s.
inováciami vo výrobe.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CD - profil s.r.o.
prostredníctvom inovatívnej technológie

Obstaranie inovatívnej pekárenskej technológie

Zavádzanie inovatívnych technologických postupov vo výrobe

Zavádzanie inovatívnych technológií vo výrobe dielov pre strojársky
a automobilový priemysel

Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti KOVMECH, s.r.o.

Podpora inovácií v spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie za účelom posilnenia
konkurencieschopnosti spoločnosti SUZAR, spol.s r.o.

Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - Press s.r.o.

77 227,50

114 495,00

185 291,77

198 837,80

179 858,00

184 500,00

199 950,00

47 156,40

111 810,00

168 700,00
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Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou prepletaných textilných lán a šnúr.Žilinský región mal silnú textilnú tradíciu,ktorá
zaniká.Kvalifikovaná pracovná sila môže nájsť uplatnenie v našej spoločnosti.V oblasti lán máme konkurenciu v tradičných
svetových výrobcoch.Ide o výrobcov,ktorí sa výrobou lán zaoberajú niekoľko generácii. Tieto podniky majú silnejšie finančné
zázemie ako naša spoločnosť, čo im umožňuje investovať pravidelne do modernizácie strojov.Momentálne disponujeme
zastaranou technológiou skania-spájania vlákien,ktorá je vhodná iba pre menej sofistikované výrobky.Kvôli zabezpečeniu
vysokej kvality skania nevyhnutnej pri výrobe statických a dynamických lán,skáme tieto vlákna externe.Vlákna niektorých
výrobkov si vyžadujú dodatočnú úpravu pre zvýšenie ich úžitkových vlastností.Naša spoločnosť nedisponuje zariadením na
dodatočné nanášanie povrchovej úpravy lán a šnúr,preto niektoré technologicky náročné operácie súvisiace s impregnáciou
vlákien sme nútení riešiť u externých dodávateľov,čo však z dlhodobého hľadiska považujeme za rizikový stav.Naša
spoločnosť pravidelne investuje do technológie, ale investície sme smerovali do nákupu základnej technológie-prepletacích
strojov.

Vzhľadom na konkurenciu z Ázie, ktorá poskytuje lacnejšiu produkciu, sme sa rozhodli orientovať na produkty, ktoré sú
náročné na kvalitu a podliehajú prísnym európskym normám.Finančný príspevok chceme využiť na nákup: -impregnačný
modul-táto technológia slúži na nanášanie povrchovej úpravy na textilné vlákna,ktoré sa následne použijú na výrobu lán
príp.šnúr.Takto upravené laná získajú vyššiu odolnosť voči oderu a vode. - skací stroj –Je základným technologickým
prvkom v textilnej výrobe.Je využívaný na prípravu rôznych konštrukcií syntetických vlákien – spájanie základného materiálu
od dodávateľa do nami požadovanej hrúbky. Nákupom ekologickej technológie sa staneme nezávislými, flexibilnejšími a
zároveň priamo budeme ovplyvňovať kvalitu skania. Zavedenie novej technológie nám rozšíri možnosti vývoja nových
výrobkov. Momentálne je v horolezeckom športe trend používať čo najtenšie laná kvôli ich váhe. Všetky laná budeme
upravovať v impregnačnom module, zvýšime pridanú hodnotu produktov a kvalitu. Na zabezpečenie obsluhy uvedených
strojov plánujeme prijať 1 človeka. Kúpou technológie zabezpečíme udržanie pracovných miest v regióne, zvýšením kvality
zvýšime spokojnosť zákazníkov.

Naša spoločnosť vlastní areál s rozlohou cca 7000 m2, máme zabezpečený priestor na umiestnenie technológie. Tento
priestor je zrekonštruovaný, má spevnenú priemyselnú betónovú podlahu. Aktivity sme naplánovali na 10 mesiacov, dodávka
stroja trvá 4 mesiace, predtým plánujeme priestor pripraviť, hlavne elektrické vývody. Vzhľadom k tomu, že uvedený priestor
je momentálne využívaný ako skladový priestor, bude potrebné zvýšiť počet svetelných zdrojov nad novou technológiou.
Celé prízemie je vykurované plynom z vlastnej kotolne. Celý projekt bude realizovať tím 3 ľudí, zložený z ekonóma, technika
a obchodníka, ktorý komunikuje s dodávateľmi. Všetci pracovníci majú skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Ako
slabú stránku vnímame hlavne nedostatok odbornej pracovnej sily. Uprednostňujeme pracovníkov s textilným vzdelaním,
medzi mladými ľuďmi je však nedostatok takejto špecializácie. Sme pripravení zaškoliť nového pracovníka, so zaškolením
pracovníka máme už skúsenosti z posledných rokov. Vzhľadom na to, že nedisponujeme moderným impregnačným
modulom, plánujeme zabezpečiť pre určeného zamestnanca zaškolenia u dodávateľa technológie.

Získanie nenávratného finančného príspevku vnímame ako jedinečnú možnosť zakúpiť novú modernú technológiu do našej
spoločnosti.Ak by sme NFP nezískali, boli by sme nútení investovať sami, čo by znamenalo bankový úver a predraženie
technológie, ktoré nie je možné preniesť do ceny konečného produktu, keďže ceny sú určené trhom.Technológiu by sme
museli nakupovať postupne s väčším časovým odstupom. Naša spoločnosť má tento rok zabezpečený odbyt na 4 mesiace
vopred. Predpokladáme, že nákupom novej technológie ponúkneme produkty vyššej kvality a vývoj nového produktu, čo nám
umožní rozšíriť ponuku pre existujúcich zákazníkov a zároveň osloviť nových zákazníkov.Kúpou oboch zariadení zavedieme
do spoločnosti inovované výrobné postupy.Zároveň kúpou skacieho stroja vytvoríme nové pracovné miesto, ktoré plánujeme
obsadiť ženou vo veku do 29 rokov, ktorú zaškolíme. Naša spoločnosť úspešne realizovala niekoľko projektov zameraných
na nákup technológie: Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov, realizovaný v r. 2008. Finančný príspevok
bol použitý na nákup 32 a 16 paličkového prepletacieho stroja.Náklady na projekt 1.474 671,72 SK. Získaný príspevok v
hodnote 684.374SK.

Získaním NFP zavedieme do výroby inovatívnu technológiu, ktorá nám umožní na laná, ktoré teraz „povrchovo“
neupravujeme, naniesť prostriedky, ktoré zvýšia ich oderuvzdornosť, vodeodolnosť, Tieto prípravky do značnej miery
ovplyvňujú životnosť lán, čo u zákazníkov zvýši pocit bezpečnosti a spokojnosti pri práci s našimi lanami. Naši doterajší
zákazníci sú s lanami spokojní, ale tieto úpravy nám umožnia si ich udržať. Zároveň získame nových zákazníkov, pre ktorých
sú takéto úpravy už bežnou záležitosťou. Stúpajúci trend v produkcii lán nám dokazuje, že v tejto oblasti sme schopní
zabezpečiť odbyt výrobkov a udržať projekt aj po získaní NFP. Skanie na modernom stroji nám umožní vývoj nových
produktov, náročných na presnosť skania. Zároveň sa nám rozšíria možnosti na spravovanie nových moderných vlákien ako
sú Dyneema, Kevlar. Tieto laná sú pevnejšie, majú vyššiu nosnosť ako oceľové laná. Vývoj prefinancujeme z vlastných
zdrojov, naši technici majú s vývojom lán a šnúr skúsenosti. Vývojom zvýšime tržby lán, znížime náklady na dodávateľov
služieb. Pokračovaním projektu je zabezpečenie infrakomory na fixáciu prípravkov na lane a testovacieho zariadenia na
zoskané vlákno.
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Projekt je umiestnený do mesta Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský samosprávny kraj. Okres mal ku koncu marca 2013
mimoriadne vysokú mieru nezamestnanosti až na úrovni 15,12%, keď vyše 68% nezamestnaných je evidovaných dlhšie ako 6
mesiacov a 47% dokonca dlhšie ako 1 rok. V minulosti mala v meste tradíciu poľnohospodárska výroba a drobná priemyselná
výroba. Dnes prevažuje spracovanie kovov, produkcia elektrických prístrojov a drobná výroba. V oblasti hospodárstva mesto
zatiaľ postráda potrebný dynamický charakter. V súčasnosti je firma FONTANA, a.s. dobre etablovaným lokálnym podnikom.
S počtom 48 zamestnancov predstavuje jedného z významnejších lokálnych zamestnávateľov. Plánovaná investícia sa týka
výmeny technológie pre tepelné spracovanie výrobkov a výmeny technológie pre obrábanie kovových dielov frézovaním a
vŕtaním. Súčasné strojové vybavenie je na hranici životnosti a z hľadiska dodržania požadovanej kvality výrobného procesu
predstavuje slabý článok vo výrobnom procese. Slabinou firmy z technologického hľadiska je tepelné spracovanie výrobkov a
trieskové obrábanie. Uvedené skutočnosti limitujú výrobné možnosti firmy a znižujú jej konkurencieschopnosť na trhu.

Nákupom nových technológií sa rozšíri ponúkaný sortiment výrobkov, zlepší sa kvalita a kapacita výroby, čo zvýši
konkurencieschopnosť firmy. Kombinácia zvýšenia kvality finálnych výrobkov a získanie novej schopnosti spracovať
modernejšie a kvalitnejšie materiály z legovanej oceli otvorí firme priestor pre získavanie nových zákaziek, ktoré sa doteraz
museli odmietať. S novou technológiou pre frézovanie a vŕtanie sa zvýši produktivita práce. Zároveň bude možné rozšíriť
počet pracovných smien čo bude mať dopad aj na zvýšenie počtu súvisiacich pracovných miest. Ďalšou výhodou zavedenia
novej vyspelej technológie je garantovanie vyššej presnosti a opakovateľnosti sérií finálnych výrobkov. Nové technológie
výrazne prispejú k zlepšeniu kvality pracovného prostredia.

Realizácia je postavená na výbere, dodávke a inštalácii technológií – Priebežná popúšťacia pec a CNC obrábacie centrum.
Technológie boli vyberané na základe vykonaného prieskumu trhu, pričom hlavným výberovým kritériom bola ponúkaná cena
technológií s pred-definovanými kľúčovými vlastnosťami. Vybrané technologické riešenie vyplýva z analýzy potrieb
zákazníkov a z analýzy aktuálnych procesno-výrobných možností podniku. Realizáciu projektu zabezpečuje projektový tím
zložený zo skúsených pracovníkov a má predchádzajúce skúsenosti s podobnými projektami. Projekt predpokladá, že pred
plným spustením dodaných technológií prebehne zaškolenie pracovníkov, oboznámenie sa s možnosťami technológií a
dostatočne dlhá skúšobná prevádzka, kde sa overí funkčnosť všetkých objednaných funkcií a vyladí sa výrobný proces. Celá
hlavná aktivita bude ukončená spustením technológií do prevádzky. Počas realizácie tejto hlavnej aktivity v spolupráci s
príslušným ÚPSaR prebehne výber vhodných nových pracovníkov na plánované nové pracovné miesta a ich zaškolenie.

Nerealizácia investície , alebo jej oneskorenie z dôvodu chýbajúcich zdrojov zvyšuje pravdepodobnosť hrozieb
identifikovaných v SWOT analýze. Nákupom nových technológií a ich zaradením do výrobného procesu sa vo firme priamo
zvýši kvalita výrobného procesu a kvalita finálnych výrobkov. Táto nová a vyspelá technológia navyše prinesie nové možnosti
pre modifikáciu výrobného programu v rovine použitia aj nových modernejších materiálov, finalizácie výrobkov a ich kvalite
opracovania. Taktiež v rámci sériovej výroby sa dosiahne lepšia presnosť a zníži sa riziko reklamácií. Uvedené zvýši
konkurencieschopnosť firmy a zároveň sa zvýši aj pridaná hodnota čo môže mať pozitívny dopad na zvyšovanie tržieb ako aj
na samotnú udržateľnosť projektu. Zo spoločenského hľadiska projekt vytvára pracovné miesta, na ktorých sa môžu s
výhodou uplatniť mladí ľudia do 29 rokov so záujmom o nové moderné technológie. Tieto nové pracovné miesta podporujú
filozofiu rodovej rovnosti príležitostí, keď poskytujú uplatnenie rovnakým spôsobom každej zo sledovaných skupín.

V ekonomickej rovine napomáha k tvorbe pridanej hodnoty, k zvyšovaniu obratu, k stabilizácii aktuálnych zákazníkov a k
zvyšovaniu konkurencieschopnosti podniku pri získavaní nových zákaziek od nových zákazníkov. Finančná analýza dokazuje
vysoký predpoklad finančnej udržateľnosti. V sociálnej rovine podporuje znižovanie nezamestnanosti a vytvára moderné
pracovné miesta. Zároveň sa dá predpokladať v budúcnosti vytvorenie ďalších pracovných miest, ktoré budú súvisieť s
návrhom nových výrobkov a inováciami výrobného programu. V rovine environmentálnej projekt prináša zvýšenie kvality
výroby čo má pozitívny vplyv na znižovanie nezhody u finálnych výrobkov a tým aj znižovanie objemu odpadu. Ide o aktivity
zamerané na: využitie dočasnej výhody zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu, získanie a využitie know-how v oblasti
spracovania nových materiálov z legovaných ocelí, rozšírenie sortimentu výroby a zníženie dodacej lehoty čo osloví väčší
okruh zákazníkov, rozšírenie spolupráce lokálnymi s lokálnymi odbornými školami v oblasti odbornej prípravy študentov a
vytvorenie prostredia pre inovačný potenciál u mladých ambicióznych študentov.
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Spoločnosť CD - profil s.r.o. vznikla v roku 1994. Jej hlavnou činnosťou je spracovanie plechu za studena - valcovanie,
lisovanie a dierovanie. Výrobný program tvoria najmä tenkostenné za studena valcované oceľové profily a lisované diely, ako
sú valcované dierované profily, valcované nedierované profily, lisované profily, zvárané profily a nosníky, ktoré majú široké
použitie v rôznych oblastiach priemyslu. Spoločnosť pôsobí na domácom aj zahraničnom trhu a viac ako 90% produkcie
smeruje do dvoch odvetví - nábytkársky a strojársky priemysel. Pretrvávajúce dopady ekonomickej krízy, rastúce ceny surovín
a dopady daňovej a odvodovej reformy nútia spoločnosť nielen hľadať nových zákazníkov ale aj zvyšovať kvalitu a znižovať
spotrebu materiálu vo výrobnom procese. V regióne je dlhodovo zlá situácia ohľadom zamestnanosti, dostupnosti
kvalifikovanej pracovnej sily ako aj nízka miera prílevu investícií. Spoločnosť v menšej miere už disponuje podobnými
technológiami a rozhodla sa vzhľadom na ich prínos investovať do ďalších technológií umožňujúcich komplexné obrábanie a
kvalitatívnu kontrolu napr. 3D skener kontrola a kontinuálna kontrola, zváranie pásov a pod.

Zavedenie inovatívnych technológií zvýši kapacitu, prispeje k rozšíreniu sortimentu finálnych produktov spoločnosti a zlepší
produktivitu práce. Dlhodobá dobrá ekonomická situácia spoločnosti, potreba uspokojenia rastúceho dopytu a dobré
obchodné vzťahy so zákazníkmi vytvárajú predpoklady na dosiahnutie stanovených cieľov projektu a eliminácie rizík
možného nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej moci. Zavedenie technológii kontroly, navárania a zvárania
umožní zlepšiť kvalitu finálnych výrobkov a zvýšiť produktivitu práce, teda umožní spoločnosti udržať si stabilnú pozíciu na
trhu, a tým aj dosiahnutie stanovených cieľov. Predpokladá sa dlhodobá využiteľnosť technológie, ktorá zabezpečí alebo
minimálne podporí konkurenčnú výhodu spoločnosti na trhu. Spoločnosť si upevní svoje postavenie na domácom a
zahraničnom trhu v dvoch kľúčových oblastiach odbytu - nábytkárskeho a strojárskeho priemyslu, s predpokladom ďalších
investícií a rastu. Projekt vytvorí 2 pracovné miesta počas realizácie (muž, žena) a 1 po skončení aktivít (muž) pre mladých
nezamestnaných vo veku 15-29 rokov a prispeje zavedením inovatívnych technológií k rastu tržieb a pridanej hodnoty.

Pre úspešné dosiahnutie stanovených cieľov projektu je nevyhnutná úspešná realizácia aktivít projektu. Harmonogram
nadväzuje na jednania s konkrétnymi odberateľmi služieb a produktov, ktoré sa budú zabezpečovať prostredníctvom nových
technológií a vychádza z dlhodobého marketingu, ktorý je schopný ponúknuť komplexné riešenia žiadateľa podľa potrieb
zákazníka. Projekt začne po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého vzíde dodávateľ technológií. Projekt má
štyri hlavné aktivity, zamerané na obstaranie technológií pre kontrolu výrobkov, naváranie a zváranie. Technológie budú
zabezpečené dodávateľsky a umiestnené a spustené do prevádzky počas 12 mesiacov od začiatku realizácie projektu. Počas
tohto obdobia budú vytvorené dve pracovné miesta (muž, žena) určené pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov,
po skončení aktivít bude vytvorené ešte jedno takéto pracovné miesto (muž). Pracovné miesta budú dlhodobo udržané.
Realizácia projektu bude prebiehať pod dohľadom projektového tímu, ktorý bude tvorený žiadateľom - pracovníkmi so
skúsenosťami s realizáciou podobných investícií, ako aj investícií podporených z eurofondov.

Ekonomická a sociálna situácia v regióne je v porovnaní s ostatným územím SR na slabej úrovni, takže potreba investície vo
všetkých oblastiach priemyselnej výroby je nevyhnutnosťou pre jej zlepšenie. Nemožnosť spolufinancovať projekt z fondov
EÚ by mala za následok to, že jeho realizácia by sa buď odložila alebo by sa nerealizovala vôbec. Vzhľadom na to, že do
spoločnosti neboli vložené žiadne investície iného kapitálového subjektu, je rýchlosť rozvoja spoločnosti závislá len na
tržbách, ktoré sama vyprodukuje. Z hľadiska konkurencieschopnosti je nevyhnutné urýchliť rozvoj firmy rozšírením využívania
moderných technológií s priamym vplyvom na rast výroby a zamestnanosti, zvýšenie pridanej hodnoty a kvality výrobkov.
Okamžitý účinok pomoci sa prejaví naplnením požiadaviek na vysokú kvalitu a produktivitu - technológie sú naplánované
zámerne na podporu viacerých pracovísk. Projekt navyše priamo napĺňa ciele strategických a plánovacích dokumentov na
úrovni obce, regiónu, kraja aj štátu v oblastiach podpory podnikania a zamestnania. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou
investícií napr. nákupy technológií a výrobných priestorov v posledných rokoch v rámci budovania spoločnosti.

Očakávané výsledky sú dlhodobo udržateľné. V oblasti spracovania plechu za studena si spoločnosť v posledných rokoch
buduje dobrú pozíciu a aj napriek dopadom krízy a následnej stagnácie ekonomiky, tieto negatívne vplyvy zatiaľ nemali
zásadný vplyv na rast a rozvoj spoločnosti v posledných rokoch. Je to spôsobené najmä orientáciou spoločnosti výrobky a
služby, po ktorých sa dopyt stále zvyšuje. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu, t.j. spôsob
financovania ďalšej výroby žiadateľa bude zabezpečený z vlastných zdrojov a tržieb, ktoré sú dostatočné vzhľadom na výšku
investície. Žiadateľ predpokladá nielen udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni ale aj budúci nárast s ohľadom na
potrebu neustáleho zvyšovania počtu zamestnancov, z dôvodu rozširovania výroby. K udržateľnosti pracovných miest prispeje
aj intenzívne využívanie obstaranej technológie. Realizáciou tohto projektu sa spoločnosť odlíši od konkurencie zavedením
TOP technológií (v kontrole, zváraní a naváraní) čo prinesie dlhodobé zvyšovanie produktivity práce a kvality výrobkov s
vysokou pridanou hodnotou, čo podporujú aj kladné hodnoty ČSH a pridanej hodnoty z finančnej analýzy.
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Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. so sídlom Streda nad Bodrogom, ul. Hlavná 125 bola založená so základným imaním 6640 €.
Nachádza sa v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom, parcela číslo 1177, číslo súpisné 642, vedené na LV 1638,
celková výmera 621 m2. Spoločnosť vznikla 01.09.2007 transformáciou fyzickej osoby Judita Gulyasová, ktorá pôsobí v tejto
oblasti už od roku 1992 a rozšírením o dvoch konateľov. Veľkou prednosťou spoločnosti je flexibilita objednávok. Nemá
problém okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov a zo dna na deň vyrobiť špecializované objednávky aj v malých
množstvách. Požiadavky zákazníkov na dodávku kvalitných, chutných a trvanlivých výrobkov neustále rastú, ale na ich
uspokojenie už spoločnosť nedokáže reagovať. Napriek týmto skutočnostiam sú niektoré celky nielen zastarané, ale aj dlho
po životnosti. Firma preto má technologické nedostatky v procesoch pekárenskej výroby. Súčasná technológia je morálne
zastaraná, malej kapacity a energeticky náročná.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii novú inovatívnu technológiu, ktorá umožní zlepšiť
postavenie firmy na trhu. Implementáciou projektu tak rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožní jeho vstup na nové trhy a
tým zníži riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže spoločnosť ponúkať širší sortiment
pekárenských výrobkov. Po realizácii projektu bude žiadateľ vybavený výrobnými kapacitami po technickej a organizačnej
stránke porovnateľnými s konkurenčnými výrobcami v EÚ. Zamestnancov pozitívne ovplyvní získaním nových vedomostí a
zručností, zvýši sebavedomie a hrdosť na spoločnosť v ktorej pracujú a zabezpečí pocit sociálnej istoty. Odberatelia uvítajú,
že majú ucelenú dodávku z pod jednej strechy, čo skracuje dodacie lehoty a uľahčí komunikáciu zo zákazníkom.
Implementácia projektu vytvorí priestor pre personálne posilnenie firmy a prispeje k vytvoreniu 2 nových pracovných miest, z
toho jedno pracovné miesto pre mladého človeka, ako aj k podpore sociálno-ekon. rozvoja v regióne.

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov a spočíva v realizácii hlavnej projektovej aktivity, v rámci ktorej sa
obstará 11 inovatívnych zariadení. Hlavná projektová aktivita sa začína 1/2014 a končí v 12/2014. V rámci aktivity sa osadia
inovatívne zariadenia, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie
aktivity projektu bude vykonávané externe–dodávateľom technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude
riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke
zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie projektu a implementácie jeho projektovej aktivity bol
zostavený realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na to, aby samotný proces realizácie projektu bol
úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi spojené ukazovatele výsledkov a dopadov
projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas celého obdobia realizácie projektu. Aktivita
projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov
projektu.

Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou úspešných investičných projektov spojených so zavedením výroby a jej
následnou intenzifikáciou. Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje modernizáciu, ktorá prispeje k zvýšeniu jeho
konkurencieschopnosti a k rastu jeho pridanej hodnoty. Bez podpory z NFP by takúto investičnú akciu nedokázal v takom
krátkom čase, v plnej miere zrealizovať a nebolo by možné dosiahnuť podnikové ciele. Obstaraním novej inovatívnej
technológie dôjde k výraznému zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zvýšenia
technologickej úrovne a zavedením nových výrobných procesov. Realizáciou projektu sa vytvoria dve pracovné miesta.
Novoprijatí ako aj súčasní pracovníci budú zaškolení na novú technológiu, čo prispieva k rozvoju vedomostnej základne
regiónu. Tieto fakty vo veľkej miere napĺňajú ciel Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj
ciele samotného opatrenia. Taktiež prispievajú k napĺňaniu priorít PHSR Košického samosprávneho kraja a horizontálnych
priorít.

Obstaraným inovatívnej technológie pre pekársku výrobu dôjde k výraznému zvŕšeniu výrobnej kapacity, zníženiu
nákladovosti výroby a zefektívneniu výrobných postupov, čo bude viest k rastu tržieb a zvýšeniu konkurencieschopnosti
žiadateľa. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vzniknú 2 stále pracovné miesta na plný pracovný úväzok. Pri výbere nových
zamestnancov v rámci projektu, ako aj pri ďalšom rozvoji firmy v budúcnosti, sa bude prihliadať na kvalifikáciu a schopnosti
zamestnancov a ich záujem o prácu, aby mohli byt naplnené ciele projektu a podnikateľský plán z pohľadu využitia
kapacitných a kvalitatívnych možnosti. výrobných technológii. a dosahovania čo najlepších hospodársko-ekonomick.ch
výsledkov. Týmito opatreniami bude minimalizované personálne riziko. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že
firma bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou
prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Z environmentálneho hľadiska je projekt taktiež dlhodobo
udržateľný, keďže pekárenská výroba ako aj nakupovaná technológia budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
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LAMINA PREŠOV, s.r.o. ponúka komplexné riešenia v oblasti strešných krytín a klampiarskych výrobkov. Spoločnosť
neustále rozširuje portfólio svojich služieb a produktov. Firma je situovaná do Prešovského kraja, ktorý dosahuje úroveň
18,28% evidovanej miery nezamestnanosti, čo je najviac spomedzi krajov Slovenska. Jedným z najdôležitejších
priemyselných odvetví kraja je strojársky priemysel, do ktorého spadá i činnosť žiadateľa. Hlavnou prioritou je pre firmu
spokojnosť klientov a udržanie vysokého štandardu poskytovaných služieb. V rámci komplexného prístupu zabezpečuje firma
celú plejádu vysokokvalitných fasádnych profilov, strešných krytín, klampiarskych výrobkov, odkvapových systémov a
doplnkových služieb pre svojich zákazníkov. Kvalita a vlastnosti produktov z plechov je v súčasnosti limitovaná dostupnou
technikou, ktorá umožňuje spracúvať plechy o hrúbke len 0,8mm a dĺžkou menej ako 5600mm. Produkty s takýmito
vlastnosťami sú pri súčasných trendoch v oblasti fasádnych profilov a strešných krytín nepostačujúce, pričom žiadateľ takto
stráca pridanú hodnotu a v súčasnosti podnik nedokáže pokryť požiadavky svojich zákazníkov.

Podnik prostredníctvom projektu zabezpečí spustenie kompletnej zostavy dlhého ohýbacieho centra. Zavedenie tejto zostavy
umožní automaticky obojstranne ohýbať plech v hrúbke až 1,5mm a v celkovej dĺžke ohýbaného kusu 6400mm. Projekt
svojou podstatou zabezpečuje trvalo udržateľný rast firmy, zvyšuje konkurencieschopnosť a prispieva k rastu pridanej
hodnoty výroby a tržieb. Výroba nových oplechovaní s maximálnou presnosťou v dĺžke až 6m má pre žiadateľa obrovský
rozvojový potenciál, pretože tieto výrobky získavajú na popularite, pričom dodávkami týchto výrobkov by žiadateľ dosiahol
konkurenčnú výhodu v dodávkach na trhy, na ktorých môže dostatočne speňažovať svoju produkciu. Nakoľko sa v rámci
projektu ráta s vytvorením 2 pracovných miest (obsluha ohýbacieho centra a pomocný technický pracovník), prispieva projekt
k znižovaniu nezamestnanosti v regióne. Tieto multiplikačné efekty inovatívnej stratégie pozitívne ovplyvnia rozvoj ďalšej
produkcie. Riziká možného nenaplnenia merateľných ukazovateľov sú eliminované skúsenosťami žiadateľa s realizáciou
rozvojových projektov, stabilným postavením spoločnosti na trhu, charakterom zakúpenej technológie a dopytom po práci v
rámci regiónu.

Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou: Aktivita 1 Nákup kompletnej zostavy dlhého ohýbacieho centra. Aktivita
predstavuje obstaranie prevádzkových predmetov – dlhodobého hmotného majetku. Jedná sa o high-tech technológiu,
unikátnu ohýbaciu sústavu umožňujúcu automaticky obojstranne ohýbať plech väčšej hrúbky a dĺžky než tomu je v
súčasnosti. Zavedenie kompletnej ohýbacej sústavy umožní automaticky obojstranne ohýbať plech v hrúbke až 1,5mm a v
celkovej dĺžke ohýbaného kusu 6400mm. Projekt svojou podstatou zabezpečuje trvalo udržateľný rast firmy, zvyšuje
konkurencieschopnosť a prispieva k rastu pridanej hodnoty výroby a tržieb. Podporné aktivity: Riadenie projektu - bude
zabezpečované kombináciou interných a externých zdrojov. Aktivity riadenia projektu sa budú zabezpečovať interne.
Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko–administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu. Publicita a
informovanosť bude zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa naplnia špecifické
ciele projektu, ktoré boli stanovené v súlade s hlavným cieľom projektu, vychádzajú z neho a sú plne v súlade s cieľom
zadefinovaným výzvou a operačným programom.

Projekt zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, rast pridanej hodnoty a zvýšenie efektivity výroby, čo je v súlade
s cieľom opatrenia. Obstaranie technológie je dôležité pre rast produkcie a zvyšovanie inovatívnosti výroby. Projektové
náklady sú vzhľadom na inovácie technológie vysoké, čo spôsobí dlhodobú návratnosť investície. NFP zabezpečí rýchlejšiu
návratnosť investície a umožní žiadateľovi rýchlymi opatreniami zvýšiť svoju profitabilitu a zabezpečiť ďalšie inovácie v rámci
podniku. Investícia by sa nemohla bez podpory realizovať v danom rozsahu a v tak krátkom čase. Realizácia projektov
naviazaných na výrobné segmenty jej produkcie sú pravidelnými aktivitami podniku, ktorý má skúsenosti s investičnými
projektmi. Projekt napĺňa PHSR kraja v téme: Rozvoj podnikania a Predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti. Projekt napĺňa
ciele ÚP Mesta Prešov, a to tvorbou pracovných miest a posilňovaním ekonomickej stability podnikov. Projekt prináša pozitíva
pre kraj s najväčšou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Vzhľadom na pretrvávajúci negatívny dopad celosvetovej
hospodárskej krízy na daný segment (aj na úrovni kraja), tvorí projekt pozitíva vo forme multiplikačných efektov.

Projekt prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu objemu výroby a tým
zvýšeniu objemu tržieb a rastu počtu zamestnancov. Žiadateľ plánuje aj v budúcnosti vytvoriť nové pracovné miesta a
súčasne udržať už vytvorené, čo je vzhľadom ne región s vysokou mierou nezamestnanosti veľmi žiadúce. Nové technológie
umožnia vyvíjať nové výrobky s vlastnosťami a dizajnom podľa požiadaviek zákazníkov. Realizáciou projektu dôjde k
zvýšeniu podielu firmy LAMINA PREŠOV, s.r.o. na trhu a vytvoreniu stabilnej značky v oblasti výroby fasádnych profilov a
strešných krytín, ktoré zaručujú trvalú udržateľnosť výroby a teda aj projektu. Riziká nenaplnenia merateľných ukazovateľov sú
eliminované skúsenosťami žiadateľa s realizáciou rozvojových projektov, procesom skúmania zákazníckych potrieb,
technológiou zakúpenou v rámci projektu, stabilným postavením na trhu a situovaním v regióne z vysokým dopytom po práci.
Finančná analýza dokazuje, že z finančnej stránky sú výsledky projektu jednoznačne dlhodobo udržateľné vzhľadom na
predpokladané výnosy a náklady prevádzky výrobného programu budú zabezpečené dostatočné finančné zdroje na
fungovanie technológií.
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Spoločnosť Milan Berec sa zaoberá výrobou a povrchovou úpravou náhradných plechových dielov pre automobily Škoda 120,
Škoda Favorit a Škoda Felicia. Vzhľadom na inovačný vývoj v automobilovom priemysle sa spoločnosť v súčasnosti
zameriava viac na špecifické zákazky na mieru pre zákazníkov. V minulosti boli dodávky do automobilového priemyslu vo
väčšom objeme. Žiadateľ sa však zameriava na autodiely pre Škodu 120, Škodu Favorit a Škodu Feliciu, ktoré postupne
miznú z trhu. Žiadateľ v súčasnosti nedokáže vyhovieť požiadavkám zákazníkov v plnej miere, čo obmedzuje jeho expanziu,
zvyšovanie konkurencieschopnosti, rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Výroba má v súčasnosti tieto nedostatky: vysoká náročnosť na čas pri opracovávaní materiálu -vyšší odpad pri výrobe -málo kvalitné a obyčajné rezy, ktoré vyžadujú
následnú úpravu a očisťovanie, aby mohli byť výrobky distribuované do ďalšieho výrobného procesu -vysoké náklady pri
údržbe Nitriansky kraj stále zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky v štatistikách ekonomickej
výkonnosti, príjmov obyvateľov a zamestnanosti. Kraj je stále atraktívny skôr pre investície s lacnou montážnou výrobou.

Podnik zavedením nového laserového rezacieho zariadenia zvýši svoju ekonomickú výkonnosť, dosiahne rast tržieb a nárast
pridanej hodnoty (vďaka zvýšeniu kvality rezov a úspore času a úkonov spojených s výrobou). Podnik týmto spôsobom
významne zvýši svoju konkurencieschopnosť. Žiadateľ obstaraním technológie získa konkurenčnú výhodu na trhu.
Prostredníctvom novej technológie bude mať žiadateľ viac kapacít nielen z hľadiska technického, technologického, ale aj
administratívneho. Nová technológia bude dosahovať kvalitnejšie výstupy za značne kratší čas, čo umožní nielen zavádzanie
nových výrobných programov v podniku, ale aj viac času na orientáciu na nové cieľové skupiny zákazníkov. Spoločnosť sa
dokáže efektívnejšie zamerať na špeciálne požiadavky zákaziek na mieru, pričom jej zástupcovia budú mať oveľa viac
priestoru pre orientáciu na nové cieľové skupiny zákazníkov a následne expanziu a napredovanie spoločnosti. Nový výrobný
program vytvorený na základe novej technológie odštartuje v spoločnosti nové aktivity, ktoré vytvoria priestor pre ďalšiu
expanziu firmy, zvýšenie jej konkurencieschopnosti, zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a nakoniec zníženie
nezamestnanosti

V rámci realizácie projektu prebehne 1 hlavná aktivita: Aktivita č.1: Obstaranie laserového rezacieho zariadenia. Aktivita
predstavuje obstaranie technológie. Technológia bude jedným funkčným celkom, ktorý umožní dosiahnutie výsledkov
projektu. Celá technológia bude dodaná, namontovaná a pripravená na používanie dodávateľom vybraným na základe
verejného obstarávania, ktoré sa uskutoční po podaní Žiadosti o NFP. Za účelom stanovania ceny vstupnej investície bol
pred podaním Žiadosti o NFP uskutočnený prieskum trhu. Dodávku a montáž zabezpečí úspešný dodávateľ v období 12
mesiacov. Zároveň sa zaškolia zamestnanci spoločnosti pre používanie jednotlivých častí technologickej linky. Podporné
aktivity: Riadenie projektu - bude zabezpečované kombináciou interných a externých personálnych zdrojov. Spoločnosť
Milan Berec je rodinný podnik a všetky manažérske pozície v projekte budú zabezpečované príbuznými žiadateľa. Publicita
a informovanosť - bude zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom publicity a informovanosti. Publicita a informovanosť
bude zabezpečená prostredníctvom majiteľa a zamestnancov

Hlavný cieľ projektu nadväzuje priamo na cieľ výzvy, ktorým je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií. Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie predkladaného projektu by bez
podpory zo strany štátu a EÚ realizoval v časovom oneskorení, čo by malo negatívny vplyv na firmu a súčasnú výrobu a
takmer eliminovalo pozitívne efekty vygenerované realizáciou tohto projektu. Projekt predstavuje pozitívny prínos k
zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v regióne najmä v sociálnej oblasti (tvorba nových pracovných miest), ekonomickej
(zvýšenie konkurencieschopnosti firmy – vyšší daňový odvod pre samosprávu), environmentálnej (nová laserová technológia
rezania má značne menšie zaťažujúce vplyvy na životné prostredie, a to z toho dôvodu, že laser pôsobí na omnoho menšiu
plochu materiálu, ako súčasná plazmová technológia). Zamýšľaný projektový zámer napĺňa ciele definované v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 – 2015 (NSK), Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Výčapy – Opatovce aj Projektom inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013.

Zabezpečenie financovania funkčnosti technológie bude realizované prostredníctvom tržieb podniku. Nárast pridanej hodnoty
a tržieb podniku bude mať dlhodobý pozitívny trend. Vzhľadom na neustále rastúce nároky odberateľov a zvyšujúcu sa
konkurenciu v danom segmente trhu je inovácia výroby dôležitým prvkom zabezpečenia konkurencieschopnosti firmy. Bez
inovácií by podnik stratil súčasné postavenie na trhu, čo by viedlo k zníženiu výroby a tým aj prepúšťaniu zamestnancov firmy.
Realizácia projektu bude mať vplyv na ďalšie rozšírenie využívania moderných technológií, čo bude mať priamy vplyv na
zvýšenie výroby, zvýšenie pridanej hodnoty na pracovníka, kvality výrobkov a tým na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy.
Realizácia projektu má synergický a multiplikačný efekt nie len pre budúce rozvojové projekty žiadateľa, ale aj pre budúce
projekty subdodávateľov a odberateľov. Na základe realizovanej finančnej analýzy je možné konštatovať, že z finančnej
stránky sú výsledky projektu jednoznačne dlhodobo udržateľné. Vzhľadom na predpokladané výnosy a náklady prevádzky
výrobného programu budú zabezpečené dostatočné finančné zdroje na fungovanie novej technológie.
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Spoločnosť KOVMECH, s.r.o. vznikla v roku 2003, ale lisárenská výroba a jej tradícia začala už v 70. rokoch v š.p. Tesla.
Zámerom spoločnosti je upevnenie si pozície na trhu lisovaných dielov neustálym zlepšovaním kvality procesu výroby,
výrobkov i služieb s cieľom uspokojovania obchodných partnerov. Svoju činnosť vykonáva vo vlastných výrobných priestoroch
prostredníctvom potrebných strojov a zariadení, ktoré sú tiež jej vlastníctvom. Spoločnosť sídli a svoju prevádzku má v meste
Vráble, ktoré sa zaraďuje medzi významné priemyselné zóny Nitrianskeho kraja. Snahou spoločnosti je neustále napredovať
vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Rozvoj a vývoj trhu núti spoločnosť neustále sa
prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie špecifických a komplexných
riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili
zefektívniť výrobu, zvýšiť kvalitu a kvantitu vyrábanej produkcie, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru
technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. Najvýznamnejšími zákazníkmi v spoločnosti KOVMECH, s.r.o. sú spoločnosti zamerané hlavne na výrobu
súčiastok pre automobilový priemysel. Pre spoločnosť je dôležité nebyť len flexibilnou spoločnosťou s vyhovujúcimi cenami,
ale tvoriť pre zákazníkov novú inovačnú hodnotu. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré
spoločnosť v súčasnosti registruje. S novými technológiami sa dosiahne rast tržieb na úroveň cca. 8,2 mil. Eur, pridanej
hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Projekt
bude mať priamy a dlhodobý dopad na spoločnosti, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre spoločnosť KOVMECH, s.r.o. Pri
plánovanom zvýšení výroby po ukončení projektu bude požiadavka na vyššie objemy nakupovaných materiálov do výroby
lisovaných dielov, ktoré sa premietnu do vyšších tržieb dodávateľských spoločností. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k
navýšeniu hodnoty regionálneho HDP a k zníženiu nezamestnanosti mladých absolventov v Nitrianskom kraji.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní progresívnej technológie prípravy vysokopevných oceľových materiálov potrebnej pre
lisovanie presných, tvarových dielov s vyhodnocovaním procesu. Samotnému obstaraniu predchádza prieskum trhu na
požadované zariadenia, spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Organizačné
zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z
kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh jednotlivých fáz projektu, ako aj kontrolovať napĺňanie jeho
cieľov. Obstaranie bude prebiehať potvrdením obchodných zmlúv a uzavretím objednávok pre jednotlivé stroje. Časový
harmonogram je navrhnutý na obdobie 1/2014 – 11/2014. V rámci týchto 11 mesiacov sa bude objednávať, dodávať a
postupne po inštalácii uvádzať do výroby progresívna technológia. Realizáciou aktivít sa prispeje k okamžitému naplneniu
hodnôt výsledkových merateľných ukazovateľov „počet inovovaných výrobných postupov“ prostredníctvom inštalácie novej
inovatívnej technológie a „počet novovytvorených pracovných miest“ prostredníctvom zamestnania nových pracovníkov.

Predkladaný projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením
inovatívnej a vyspelej technológie, napomôže k naplneniu budúcich investičných zámerov spoločnosti. Realizáciou projektu
sa spoločnosti naskytne možnosť rozšíriť a inovovať svoje výrobné portfólio, následne bude môcť zvýšiť výrobu, kvalitu
produkcie a prispievať tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. V konečnom dôsledku to bude mať za následok
vyššie finančné efekty a podporí sa tak rozvoj podnikania v cieľovom území. Realizácia samotného projektu bude
pokračovať nasledovnými aktivitami: - maximálnym využitím novo obstaraných výrobných zariadení, - realizáciou procesu
neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť KOVMECH, s.r.o. je
držiteľom certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001, 14001 v oblasti výroby kovových výliskov, lisovaných, zváraných a
montovaných zostáv a podzostáv a držiteľom a ISO/TS 16949, ktorý predstavuje celosvetovo uznávaný štandard, ktorý prispel
k zjednoteniu požiadaviek na systém riadenia v automobilovom priemysle.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach. Inštitucionálna udržateľnosť bude zabezpečená dlhodobým a
efektívnym pôsobením spoločnosti na trhu. Z finančného hľadiska bude pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi
výsledkami, z dôvodu zvýšenia objemu výroby a následného zvýšenia trhového podielu. Strategická udržateľnosť bude
zabezpečená samotným predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a
zabezpečí najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný
samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k
znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Spoločnosť má vybudovanú organizačnú štruktúru, ktorá dokáže pružne reagovať na
rôzne zmeny v priebehu fungovania spoločnosti. Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Z výsledkov
finančnej analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je
230,48 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v roku 2014 dôjde už v roku 2015
(do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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MOPED–Slovakia, s.r.o. (ďalej len MOPED) bola založená spoločenskou zmluvou a zapísaná do obchodného registra v roku
1999. Funguje ako obchodno výrobná spoločnosť, pričom výrobná činnosť je zameraná na výrobu a predaj motorických
dielov, ozubených kolies, kľukových hriadeľov, dielov do svetelných káblov. Tieto diely sa vyrábajú za pomoci
technologických procesov v mieste prevádzky Priemyselný park Kolárovo.SK NACE 25.62.0 Obrábanie. Žiadateľ je malý
podnik s počtom zamestnancov za rok 2012: 12. V roku 2012 predstavujú tržby za vlastne výrobky (r. 5 VZaS): 403 730 EUR
a pridaná hodnota: 198 804 EUR. Export predstavuje 40%. Tým, že firma získava stále nových odberateľov musí
zabezpečovať výrobu nových dielov so 100 % presnosťou. Žiadateľ nemá takú technológiu, aby zabezpečil náročnejšie
požiadavky dopytu z hľadiska presnosti a schopnosti opracovania určitých materiálov,opracovanie tvarovo zložitejších dielcov.
Zo súčasnou technológiou nie je možnosť vŕtať otvory cca 1 mm do hriadeľa pre dilatáciu mostov, merania obrobku, merania
v medzioperačnom cykle meracími sondami, obrábaniaekovov v rôznych smeroch , osiach, uhloch.Existuje vysoké percento
poškodenia materiálu počas oprac.

Nákup CNC sústruhu je dôležitý vo vzťahu k zvýšeniu konkurencieschopnosti výroby nakoľko na trhu s kovovými výrobkami
sa nachádza množstvo firiem, ktoré sú schopné realizovať zákazky v širšom rozsahu. Univerzálny stroj je určený na
vysústruženie závitu vo väčších, menších i tvarovo zložitých dielcoch s možnosťou obrábania kovov zo všetkých strán v
rôznych smeroch, osiach a uhloch. Zabezpečenie tohto zariadenia prispeje k zvýšeniu kvality a kvantity vyrábanej produkcie
a následnému zvýšeniu počtu zamestnancov vo výrobe o 1 z radov mladistvých do 29 rokov, a o 1 znevýhodneného čím sa
pozitívne vplýva na zníženie nezamestnanosti v regióne. V neposlednom rade sa zlepší energetická náročnosť výroby, zvýši
sa efektívnosť výroby o 10-12% a zabezpečí sa nový technologický transfer s dôrazom na kvalitu životného prostredia
znižovaním kovových odpadov v procese výroby. Projektom sa inovuje technologický postup obrábania kovov. Zabezpečí sa
tak nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov. Tržby za rok 2007: 272 721EUR. Dopad zvýšenie na 515 000 EUR v r. 2017.
Pridaná hodnota v 2007: 215 296 EUR a dopad na 253 000 EUR v r. 2017.Riziká viď OPIS 2.3

V rámci projektu je naplánovaná 1 kompletná hlavná aktivita nákup CNC sústruhu (viď. cenový prieskum PP č.2). Zabezpečí
inov. výrob. postupu obrábania kovov na CNC sústruhu. Dĺžka realiz. A1 bude 15 mes. Inovatívna tech. sa umiestni v hale, v
mieste realiz. projektu Kolárovo-Priemyselný areál, kt. je v 100% vlastníctve konateľa spoloč. LV 6637, p.č. 28451/430, supis.
č. 3931. V rámci realiz. projektu príjme fi. 1 zamestnanca v r. 2014 ako výsledok mladistvého zamest. do 29 r. a po ukonč.
realiz. projektu ďalšieho 1 zam. z radu znevýhodnených ako dopad. VO na technológiu bude zabezpečované exter.
oprávnenou osobou – OSO na VO, v zmysle platnej legislatívy. Podporné aktivity projektu sú zastúpené „riadením projektu“ a
„publicitou a informovanosťou“. Budú zabezpečované projektovým tímom a budú trvať 15 mesiacov. Publicita a inform.
projektu budú zabezpečované v zmysle stanovených štandardov v implementačnom nariadení. Riadenie projektu budú mať
na starosti členovia tímu, ktorí už boli schopní zimplementovať 1 projekt financovaný z grantov EÚ. Skúsenosti sú popísané v
časti 5.1 a v časti 4.2 PP 1 Opis projektu. Technické riešenie je popísané v Opise časť Technické zabezpečenie.

Marketingová stratégia spoločnosti sa opiera o globálny cieľ „Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti.“ investíciou do
nákupu technológie s cieľom zvyšovať inovačný potenciál výroby a zabezpečiť plnenie požiadaviek odberateľov.“ Vďaka
projektu bude spoločnosť schopná splniť stratégiu a zabezpečiť aj návratnosť investícií. Vytvorenie stratégie sa opiera o
analýzu všetkých stránok spoločnosti. Stratégia sa opiera o trvalé obchodné vzťahy s odberateľmi, komplexný sortiment
vyrábaných výrobkov, rýchlosti a flexibilite pri plnení objednávok, schopnosti mať alternatívu v dodávkach surovín, jasné
vlastnícke vzťahy, komplexnosť dodávok pozostávajúca z výroby, balenia a dopravy produkcie. Tým, že firma má
potenciálnych záujemcov na špecializované diely, potrebuje si obstarať inovatívnu technológiu zameranú na presnosť. Nákup
CNC sústruhu je dôležitý vo vzťahu k zvýšeniu konkurencieschopnosti výroby, lebo na trhu s kovovými výrobkami sa
nachádza množstvo firiem, ktoré sú schopné realizovať zákazky v širšom rozsahu t.j. na sústruhoch.Projekt vykazuje prvky
inovatívnosti v spôsobe a druhoch opracovaných kovových materiálov, rieši negatívne stránky výroby,znižuje finančnú
náročnosť.

Projekt je životaschopný, dlhodobo ekonomicky udržateľný. Po zrealizovaní sa tvoria výnosy, ktoré prekračujú náklady. Miera
výnosnosti: 358,30 %, Výška ČSH: 193,34 Žiadateľ deklaruje pozitívne skúsenosti s realizáciou vytýčených cieľov. Za
obdobie existencie spoločnosťi táto zvýšila niekoľkonásobne svoje tržby a tiež zaznamenala pozitívny nárast v počte zamest.
Realizácia cieľov je podporená aj skúsenosťami v implementácii projektu podporeného z grantov EÚ. Udržateľnosť projektu je
ovplyvňovaná legislatívou týkajúcou sa ochrany ŽP, možnosťou alternovať suroviny od rôznych dodávateľov, kompaktibilitou
existujúceho strojného zariadenia na nové trendy v opracovaní kovov.Žiadateľ má v rámci svojich dodávateľov vždy vytvorenú
alternatívu aby nedošlo ohrozeniu dodávok. Pravidelne realizuje cenové prieskumy a komunikuje s dodávateľmi o cenách
vstupov. Po ukončení realizácie projektu bude výrobca pripravený na ďalšiu inováciu výroby zameranú na opracovanie
kovových dielov. Nová technológia je kompatibilná aj s budúcimi inovačnými technológiami (fréz. centrum a laserové
opracovanie dielov). Admin. udržateľnosť : kvalitný manažment s dlhoročnými tradíciami. TUR: viď. OPIS časť 6.
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Naša spoločnosť bola založená v roku 1996 so zameraním na projektovanie a výrobu sušiarní mlieka a sušiarní dreva. Od
roku 2001 sa špecializujeme na projektovanie, výrobu a montáž sušiarní dreva, dodávku technológií na sušenie, pariacich
komôr, servis a poradenstvo v oblasti sušenia dreva. Sme menšou rodinnou spoločnosťou, ktorá v súčasnosti zamestnáva
šiestich zamestnancov. Výrobu vo väčšej časti zabezpečujeme v úzkej spolupráci s inými výrobnými firmami. Ide hlavne o
rozmerovo väčšie diely (konštrukcie, veľké diely, výroba rebrovaných rúr a pod.) a činnosti ako napr. signovanie (lemovanie),
valcovanie a pod. Zároveň niektoré výrobné činnosti, ktoré uskutočňujeme vo vlastnej réžií (napr. ohraňovanie), postupne
nepostačujú a to z viacerých dôvodov: nedosahujú potrebnú výrobnú rýchlosť, nezabezpečujú požadovanú variabilitu, sú
náročne z pohľadu prevádzky (sú často poruchové a pomerne energeticky náročné).

Realizácia projektu bude pre našu spoločnosť predstavovať inováciu celého výrobného procesu a to prostredníctvom inovácie
procesu ohraňovania, signovania (lemovania), zakružovania a rebrovania. Inovácia výrobného procesu bude zároveň
znamenať aj možnosť rýchlejšej, kvalitnejšej a nižšie nákladovej výroby, čo bude znamenať aj celkové zvýšene objemu
produkcie, t.j. rast celkových tržieb za vlastné výrobky a služby, rast pridanej hodnoty ako aj ostatných finančnoekonomických
ukazovateľov. Výrobný proces v súvislosti s inštalovaním nových technológií si vyžiada potrebu vytvorenia a udržania dvoch
nových zamestnancov, ktorí budú aj z radov mladých ľudí, t.j. vo veku 15 až 29 rokov. Výsledky a výstupy z realizácie
projektu budú pozitívne pôsobiť na: - Spoločnosť SUZAR spol.s r.o., - Zamestnancov spoločnosti, - Zákazníkov
spoločnosti, - Dodávateľov spoločnosti, - Plnenie cieľov a opatrení, definovaných v regionálnych a národných strategických
a plánovacích dokumentoch

Projekt bude realizovaný prostredníctvom skúseného projektového tímu, ktorý pozostáva zo zamestnancov spoločnosti, ktorí
majú viaceré skúsenosti s realizáciou investičných zámerov. Projektový tím je zložený z vedúceho a troch členov, pričom
každý má rozdelené kompetencie najmä v závislosti na svoje pracovné zaradenie a skúsenosti. Projekt je realizovateľný zo
všetkých stánok, či už z technickej, finančnej a časovej. Obstarávaná technológia vychádza z technických požiadaviek
definovaných v rámci vykonaného prieskumu trhu, projekt bude spolufinancovaný z úverových a vlastných zdrojov. Realizácia
aktivít projektu bola zároveň z časového hľadiska naplánovaná so zohľadnením času potrebného na hodnotiace procesy,
vykonania procesu verejného obstarávania, ako aj s istou časovou rezervou na dodávku technológie.

Ciele projektu sú v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky
(národné dokumenty) a zároveň sú aj v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi, ktoré boli schválené príslušnými
samosprávnymi krajmi a obcami (regionálne dokumenty), ktoré priamo súvisia s miestom realizácie projektu. Plnenie cieľov
projektu tak prispieva aj k plneniu cieľov týchto dokumentov. Príspevok projektu: - regionálne dokumenty: Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Nové Mesto nad Váhom - národné dokumenty: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky
2007-2013, Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 a Inovačná stratégia Slovenskej republiky 2007 – 2013

Udržateľnosť projektu z finančnej stránky je deklarovaná pozitívnymi výsledkami z vykonanej finančnej analýzy, ktorá
preukazuje jej návratnosť a významný prínos pre našu spoločnosť. Významným prvkom pôsobiacim na udržateľnosť projektu
je vysoký záujem o výrobky našej spoločnosti, ktorý bol aj zároveň jedným z faktorov na realizáciu predloženého projektu.
Ďalšími prvkami, ktoré zabezpečujú udržateľnosť sú: Dobré vzťahy s dodávateľmi, Skúsenosti s realizáciou investičných
zámerov, Vytvorenie skúseného projektového tímu, Schopnosť eliminácie rizík z realizácie projektu, Dobrá ekonomická
situácia spoločnosti, Poznanie konkurencie a Priaznivá lokalizácia sídla a miesta realizácie projektu .
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Plast - Press s.r.o. pôsobí a miesto realizácie projektu je v regióne (okres Michalovce, obec Zalužice) s vysokou
nezamestnanosťou (cca.20%), nízkou mierou rozvinutosti priemyslu, nízkou technologickou úrovňou výrobného procesu.
Spoločnosť podniká najmä v oblasti lisovania plastov od roku 1992 vo forme živnostenského oprávnenia. V roku 2005 došlo k
transformácii živnosti na s.r.o. Plast - Press s.r.o. Postupný rast spol. si vyžiadal rozšírenie výrobných kapacít a vybudovanie
nových moderných výrobných a administratívnych priestorov. Spoločnosť v súčasnosti vyrába technické plastové
komponenty hlavne pre: - bielu techniku - obalové kompenenty - automobilový priemysel - komponenty pre panelové
radiátory Vzhľadom na nedostatočné výrobné kapacity a neinovovanú výrobnú základňu žiadateľ v súčasnosti nedokáže
výrabať veľkoplošné a iné plastové výlisky s použitím elektrických alebo hybridných vstrekovacích lisov. Táto situácia bude
mať za následok zaostávanie za konkurenciou a ohrozenie stability a rastu žiadateľa z dlhodobého horizontu. Z uvedených
dôvodov je nútený inovovať svoje výrobné technol. najmä prostredníctvom hybridného alebo elektrického vstrekovacieho lisu

Obstaraním inovat. technologicky a ekologicky vyspelého lisu s príslušenstvom na výrobu plastových výliskov dôjde k
modernizácii, inovácií a rozšíreniu ponúkaných výrobkov, čo je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie vysokej pridanej
hodnoty celej spoločnosti. Charakter modernej technol. zabezpečí vysokú materiálovú a energetickú efektívnosť výrobného
procesu, čím prispeje projekt k naplneniu cieľov OP KaHR. Prostredníctvom projektu sa obstará techn. pozostávajúca z 3
základných častí: 1. Vstrekovací lis, ktorý je vybavený: horúce vtoky, regulácia vody, vzduchový ventil, pneumatické jádrá,
pružinovo uzatvárateľná tryska, tvrdený šnek a komora 2. Robot – 3-osý 3. Príslušenstvo k lisu – obsahujúce temperačné
zariadenie, gravimetrický zmiešavač farbiva, automatická molekulárna sušička, trojfázový nasávač. Projektom budú priamo
vytvorené 3 pracovné miesta: 1. Projektový manažér 2. Obsuha strojov (Operátor výroby) 3. Pracovník pre zoradenie a
servis strojov Dôjde tiež k vytvoreniu 1 nového inovatívneho výrobného postupu zameraného na výrobu: 1. Veľkoplošných
výliskov (ochranné balenie oceľových zvitkov) 2. Krytov motora automobilov 3. Kufríkov na el. náradie

Realizácia projektu je rozdelená do 3 hlavných priamych aktivít a do 2 nepriamych aktivít. Priame aktivity: 1. Obstaranie,
inštalácia a skúšobná prevádzka vstrekovacieho lisu s príslušenstvom (11/2013 - 09/2014) 2. Vytvorenie 3 nových
pracovných miest, výber a zaškolenie zamestnancov (07/2014 - 09/2014) 3. Spustenie výroby (10/2014 - 10/2014)
Nepriame aktivity projektu: 1. Riadenie projektu (11/2013 - 10/2014) 2. Publicita a informovanosť projektu (11/2013 09/2014) Tieto aktivity projektu majú súvis s aktivitami opatrenia a zároveň napĺňajú stanovené špecifické ciele projektu. Pri
zvolení najvhodnejšej alternatívy technického riešenia projektu, firma zvažovala viaceré možnosti a podmienky, ktoré by viedli
k cieľu primeranej uskutočniteľnosti projektu. Konkrétne, týka sa to nasledujúcich alternatív: Alternatíva 0 Alternatíva 1
Alternatíva 2 Aktivity realizácie projektu sú z časového, ekonomického, technického a finančného hľadiska realizované do
jedného logického celku skladajúceho sa z 3 častí. Výber dodávateľa zariadení bude prebiehať formou verejného
obstarávania prostredníctvom OSO a žiadateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Žiadateľ si pred podaním projektu vypracoval detailnú štúdia uskutočniteľnosti, aby si vybral najprijateľnejšiu varianta z Zvýšením efektívnosti využitia výrobných zdrojov sa dosiahne zníženie materiálnej závislosti na externých dodávateľoch.
pohľadu ceny, kvality, dopadu na životné proostredie. Podnik v súčasnosti potrebuje rozšíriť výrobu a uspokojiť dopyt Úspešnosť realizácie a hlavne udržateľnosť projektu bude mať synergický efekt na realizáciu projektov s ďalšou pridanou
súčasného trhu po svojich produktoch. Spoločnosť vykazuje veľmi dobrú finančnú bonitu (index bonity vo výške 4,06 v roku hodnotou v oblasti výroby plastových výrobkov. Vzh
2012). Plast - Press s.r.o. novou technológiou pokryje meniaci sa dopyt, potrebné výrobné množstvá, meniaci sa spôsôb
výroby, zvýši svoj obrat a tržby za výrobky. Novou technológiou je predpoklad do budúcnosti, že zisk sa bude i naďalej
zvyšovať. Z pohľadu udržateľnosti hodnotíme tento projekt ako veľmi schopný a finančne dlhodobo ziskový. Spoločnosť
aktuálne nedisponuje dostatkom vlastného kapitálu na prefinancovanie 100% z investície. Má však potenciál dotáciu využiť
pre efektívne zhodnotenie tejto investície v podobe zvýšenia produkcie a nárastu tržieb. Realizácia aktivít projektu bude
zároveň znamenať naplnenie strategických dokumentov v oblasti zavádzania inovatívnych technológií. Z uvedených dôvodov
je predkladaný zámer veľmi potrebný a svojim charakterom vhodný a efektívny.
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Zvýšenie inovačného potenciálu zavádzaním vyspelých technológií
do výroby.

NEW PROGRESS – zaobstaranie inovatívnej technológie pre Ján
Skovajsa – KLIMAT

Inovatívne 5-osé CNC vertikálne obrábacie centrum v spoločnosti
Profika Sk, s.r.o.

Zvýšenie výrobných kapacít pomocou nového technologického
vybavenia v spoločnosti BENY, s.r.o.

Implementácia inovatívnych technológií do výrobného procesu
spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom nových
inovatívnych zariadení v spoločnosti IMO-CRANE, s.r.o.

Inovatívny CNC sústruh v podniku Ing. Vladimír Karlík STROJÁREŇ

Rozšírenie technologického vybavenia Alfa print, s.r.o.

Modernizácia výroby v spoločnosti EUROPIN, s.r.o. za súčasného
zvýšenia konkurencieschopnosti

Zavedenie inovatívnych technológií a rast konkurencieschopnosti
spoločnosti K & M INNOVATION, s.r.o.
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Projekt je lokalizovaný v obci Marcelová, okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj. Okres je postihnutý značnou
nezamestnanosťou vo výške 20,53 (údaj 04/2013 ÚPSVAR). Región je nepriaznivo postihnutý hospodárskou krízou kedy
najmä veľké firmy ako Lodenice Komárno obmedzovali a utlmovali svoju výrobu. Región je vďaka lokalizácii priamo
predurčený pre podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a spracovania potravinárskych produktov. Žiadateľ sa v súčasnosti
zameriava na malosériovú výrobu limitovaných edícií v oblasti vianočných oblátok, slaných krekrov a cereálynch výrobkov.
Výroba prebiaha sčasti manuálne a sčasti je polo automatizovaná čo nepostačuje súčasným trendom a požiadavkám
zákazníkov. Na základe SWOT analýzy je silnou stránkou dlhodobá spolupráca s otcom žiadateľa p. Jánom Cibulkom - CIBI,
ktorý vlastní zabehnutú značku a podniká v potravinárstve viac ako 20 rokov. Vďaka týmto kontaktom sa dokáže žiadateľ
dostať k zákazkám, ktoré su z pohľadu objemu a nákladov nezaujímavé pre väčšie potravinárske prevádzky. Žiadateľ podniká
v prenajatých výrobných priestoroch, väčšina výrobných kapacít je zastaralých a účtovne odpísaných čo predstavuje prekážku
pri dlhodobom rozvoji.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k obstaraniu a inštalácii unikátnej linky na výrobu poťahovaných extrudovaných
výrobkov čokoládou. Vďaka tomu začne žiadateľ využívať 1 inovovaný výrobný postup a vytvorí okamžite po ukočení
projektu 2 pracovné miesta cielene pre ženy. Merateľné ukazovatele boli stanovené reálne a na základe aktuálne
stanovených potrieb, popis plnenia indikátorov, ako aj rizikovú analýzu vypracoval žiadateľ a je súčasťou opisu projektu. Po
ukončení projektu bude mať žiadateľ šancu rozvinúť potenicál v oblasti výskumu a vývoja nových produktov v biokvalite,
ktorých produkcia sa bude môcť testovať na obstaranej linke, vďaka tomu sa budú môcť vytvoriť nové pracovné miesta v
potravinárskom sektore. Významný prínos bude mať realizácia projektu pre iných podnikateľov, ktorí sa budú môcť podielať
na dodávateľsko odberateľských vzťahoch, prednosťou projektu je regionálna sebestačnosť, kedy by všekty hlavné výrobné
suroviny mali byť nakupované od domácich dodávateľov. Realizácia projektu je priamou odpoveďou na požiadavku trhu a
predstavuje pokrytie medzery na trhu v ktorej žiadateľ identifikoval trhovú príležitosť a možnosť realizovať tržby v budúcnosti.

Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou, ktorou je Nákup technologickej linky na poťahovanie výrobkov čokoládou. Na
základe trhovej analýzy bol prijatý najvhodnejší variant uspokojovania potrieb zákazníkov v oblasti cereálnych výrobkov. Na
týchto východiskách bolo stanovené technické riešenie, ktoré spočíva v inštalácii a spustení plnoautomatickej unikátnej linky
na poťahovanie extrudovaných výrobkov čokoládou. Aktivitou sa obstará dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa vyznačuje
technologickou vyspelosťou a značnou mierou inovácie. Žiadateľ zostavil skúsený realizačný tím, ktorý realizuje všetky
prípravné činnosti a následne bude zodpovedný za implementáciu projektu, ktorý sa bude realizovať 12 kalendárnych
mesiacov. Realizácia projektu je nevyhnutná najmä z dôvodu, že všetky činnosti sú v súčasnosti vykonávané samotným
žiadateľom a to manuálne. Príčinou takéhoto pracovného postupu je, že nedokáže uspokojivo napĺňať požiadakvy svojich
zákazníkov na kvalitu a množstvo produkcie. Realizáciou projektu sa dosiahnu všetky stanovené ciele zvýši sa
konkurencieschopnosť, zabezpečí sa inovatívnosť technologických riešení. Podporné činnosti publicity a monitoringu sa budú
realizovať interne.

Projekt by bez pomoci európskych spoločenstiev bol nerealizovaný, nakoľko predstavuje enormnú finančnú záťaž pre
žiadateľa. Celková realizácia projektu je v značne rozpracovanom štádiu, všetky nevyhnutné náklady boli doteraz
zabezpečované z vlastných zdrojov žiadateľa. Predkladaný projekt predstavuje finálnu fázu a najdôležitejšiu fázu pred
spustením samotnej prevádzky technologickej linky. Z pohľadu spoločnosti je kľúčové získať nenávratný finančný príspevok,
bez tejto podpory by nebolo možné spustiť prevádzku v takom rozsahu a predpokladanom časovom termíne ako to je
naplánované. Poskytnutie NFP bude mať motivačný a stimulačný účinok na žiadateľa, projektom sa podporí rozvoj malého
podnikania v Nitrianskom kraji, vytvoria sa nové pracovné miesta a posilní sa konkurencieschopnosť potravinárskeho
priemyslu, ktorá s orientuje najmä na export výrobkov do celého sveta. Všetky takto zadefinované paremetre sú v súlade so
strategickými plánovacími dokumentmi na úrovni obce a samosprávneho kraja. Žiadateľ sa aktívne podieľal na implemtnácii
projektu podporeného z OP KaHR ktorý bol realizovaný fy. jeho otca Ján Cibulka - CIBI, čím nazbieral všetky potrebné
skúsenosti a zručnosti.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, ktorý posilní svoje výrobné kapacity výrobou
poťahovaných cereálnych výrobkov. Vďaka tomu sa rozšíri podstatne sortiment a stúpnu tržby žiadateľa. Po poťahovaných
extrudovaných výrobkoch je stúpajúci dopyt, ktorý sme zaznamenali marketingovým prieskumom. Vďaka tomu, že projekt
reaguje na požiadavku trhu a zákazníkov, je eliminované riziko neumiestnenia produkcie na trh, tým pádom budú dosiahnuté
aj plánované tržby a predaj produkcie. Realizáciou projektu sa síce zvýšia prevádzkové náklady z titulu zväčšenia objemu
výrobu, ale tie na druhú stranu budú kryté tržbami za predané výrobky čo bude mať jednoznačne pozitívny efekt na žiadateľa.
Udržateľnosť projektu je pre žiadateľa kľúčová a z tohto titulu začal robiť určité opatrenia ako predvýber vhodných pracovných
síl, rizikovú analýza a marketingovú analýzu ešte pred samotným začatím realizácie projektu. Všetky tieto kroky vyznačujúce
sa opatrným prístupom majú za cieľ eliminovať všetky možné riziká a zabezpečiť trvalú udržateľnosť a budúci rozvoj projektu.
Významným faktorom udržateľnosti bude tvorba nových pracovných miest ako aj rozšíreného výrobného programu.
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Žiadateľ o NFP p. Ján Skovajsa má dlhodobé skúsenosti v segmente ktorom podniká a ktorým je klampiarska výroba a
opracovanie kovov v zameraní na výrobu a montáž rozvodov vzduchotechniky. Od svojich prvopočiatkov pôsobil v tomto
odvetví, bol zamestnancom spoločnosti Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom. Po postupnom útlme činnosti tejto
spoločnosti sa uvoľňoval priestor na odbytovom trhu a preto sa v roku 2000 rozhodol zahájiť vlastné podnikanie v tejto oblasti.
Nákupom prvých strojov z vlastných zdrojov sa postupne rozbehla klampiarska výroba v prenajatých priestoroch PD Beckov.
V roku 2008 zahájila výstavbu vlastného výrobného závodu ktorý aj úspešne dokončil.V súčasnosti sa v ponuke firmy okrem
štvorhranného potrubia a kruhového vzduchotechnického potrubia skupiny I., II., III. a jeho príslušenstva, nachádza aj široká
ponuka distribučných prvkov, potrebných na kompletnú montáž vzduchotechnických vedení. Firma je zameraná aj na
projektovanie v oblasti vzduchotechniky. Spoločnosť realizuje veľké investičné zákazky. V súčasnosti však nedisponuje
technológiou na výrobu vzducho a vodotesných vedení čo ohrozuje jej postavenie na trhu.

Predmetom projektu je nákup troch výrobných technológií na optimalizáciu výrobného procesu. Technológie na pozdĺžne
švové zváranie, technológie na inštaláciu tesnení na kruhové potrubie a technológie na falcovanie kruhových
segmentov.Kúpou uvedených technológií sa vyplní medza v rade výrobných strojov na výrobu kruhového potrubia čím sa
vytvoria podmienky pre výrobu kruhového potrubia a komponentov najvyššej kvality vyhovujúcemu požiadavkám
zahraničných trhov . Ďalším nemenej dôležitým aspektom je zvýšenie konkurencieschopnosti znížením výrobných nákladov
skrátením prestojov a výrobných časov. Technológia pomôže minimalizovať vplyv výroby na životné, t.j. bude sa produkovať
iba minimálny odpad. Spoločnosť bude z hľadiska technologického vybavenia patriť medzi vysoko inovatívne vo svojom
segmente podnikania v rámci celej EÚ. Nová technológia zároveň prinesie zvýšenie trhového podielu a rast počtu
zamestnancov.Produkty spoločnosti Ján Skovajsa - KLIMAT si vybudujú u odberateľov aj spotrebiteľov imidž kvalitných
slovenských výrobkov.

Realizáciu oboch aktivít projektu možno rozdeliť na tri fázy, ktoré sú medzi sebou technicky prepojené, sú na seba časovo a
finančne naviazané. Ide o predprípravnú, implementačnú a následnú fázu: Predprípravná fáza: -vyhodnotenie potrieb
spoločnosti Ján Skovajsa - KLIMAT z hľadiska potreby inovácie technológie a rozšírenia výroby -vypracovanie žiadosti o
NFP a zaobstaranie potrebnej dokumentácie -zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo strany
spoločnosti Implementačná fáza: -vykonanie verejného obstarávania -dodanie a inštalácia technológie na základe
verejného obstrávania a jej uvedenie do prevádzky Následná fáza: -uzatvorenie finančného vyrovnania zo strany
poskytovateľa NFP -monitorovanie a hodnotenie indikátorov v stanovenej lehote a zabezpečenie udržateľnosti projektu
Zodpovednosť za realizáciu predprípravnej fázy je na strane spoločnosti Ján Skovajsa – KLIMAT prostredníctvom
projektového tímu, ktorý personálne projekt zabezpečuje. Zodpovednosť za implementačnú fázu sa delí medzi spoločnosť a
dodávateľov technológií, pričom doba realizácie projektu sa týka práve tejto fázy.

Projekt vychádza z aktuálnych potrieb spoločnosti ako aj dlhodobej stratégie spoločnosti. Cieľom je inovácia výroby v
aspekte posilnenia postavenia na trhu a udržania súčasných pracovných miest, s potenciálom ich rozšírenia.Hlavné portfólio
spoločnosti tvorí výroba systémov – rozvodov vzduchotechniky pre projektové stavebné investície na ktoré sú kladené vysoké
nároky na spoľahlivosť, životnosť ako aj maximálnu ekonomickú rentabilitu prevádzky. V tomto aspekte sú definované aj
technologické nároky na dodávku zo strany investora – aplikáciu najmodernejšie systémov vzduchotechnických rozvodov. V
prípade, že spoločnosť nedisponuje technológiou na výrobu takýchto systémov ( vzducho a vodotesné rozvody) sa
automaticky nemôže zúčastňovať výberu na realizáciu zákazky, stráca podiel na trhu. Bez realizácie projektu spoločnosť
nebude schopná vyrábať najmodernejšie komponenty potrebné k realizáciám vysoko bonitných zákaziek a nedokáže sa
uplatniť ani na perspektívnych zahraničných trhoch. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov, je jedndou z
najsilnejších na Slovensku. Realizáciou projektu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta pre mladých 15 - 29 rokov veku.

Udržateľnosť projektu po ukončení spolufinancovania je podmienená obstaraním technológie, ktorá je predmetom projektu.
Následne sa predpokladá, že výrobou nového produktového radu , zvýšením množstva produkcie a skrátením času na
realizáciu zákaziek dôjde k rastu objemu výroby, vďaka zvýšeniu dopytu zo strany existujúcich a nových klientov. Potenciál
pre rast ziskovosti spoločnosti bude predstavovať možnosť ponúkať výrobky ktoré budú konkurencieschopné na
celoeurópskom trhu a nebude ich potrebné pre projektové riešenia stavieb – vzduchotechnika a klimatizácia obstarávať od
iných výrobcov.Všetky výdavky spojené s následnými aktivitami spoločnosti po ukončení realizácie spolufinancovania z
prostriedkov štátnej pomoci a EÚ bude znášať naša spoločnosť Ján Skovajsa – KLIMAT a budú financované z jeho vlastných
zdrojov.V aspekte udržateľnosti výsledkov projektu ako aj udržateľnosti podnikania plánuje v budúcnosti ďalšie investície do
rozvoja spoločnosti - postaviť ďalšiu výrobno skladovú halu o rozlohe cca 1400m2, nákup linky na výrobu hranatého
potrubia,stroj na falcovanie - ten ktorý spoločnosť vlastní je kapacitne nepostačujúci , nákup technológie na lakovanie
výrobkov.
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Spoločnosť Profika Sk, s.r.o. vznikla 27.06.2006 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro pod vložkou č. 11805/S a v súčasnosti pozostáva z dvoch divízií: -predaj a servis CNC kovoobrábacích strojov -divízia
NARADEX zaoberajúca sa výrobou kokíl, foriem, strihadiel, kovoobrábaním hliníkových a oceľových odliatkov Výrobný závod
NARADEX v Žiari nad Hronom bol spoločnosťou Profika Sk, s.r.o. odkúpený v decembri 2012. Pred rozšírením o túto divíziu
portfólio spoločnosti zahŕňalo iba predaj a servis CNC kovoobrábacích strojov a návrh technológií zameraných pre
kovoobrábanie. Dnes už portfólio zahŕňa výrobu foriem pre vysoko a nízkotlakové odlievanie hliníkových a zinkových zliatín,
kokily pre gravitačné odlievanie hliníkových zliatín, nástroje na prietlačné lisovanie za tepla a za studena, strihacie nástroje
hliníkových a zinkových odliatkov a opracovanie hliníkových odliatkov. Okrem vysokej kvality produkcie je pre udržanie
postavenia na trhu potrebné neustále modernizovať strojové vybavenie a zvyšovať efektívnosť výroby za účelom znižovania
nákladov, zvyšovania objemu výroby a plnenia čoraz náročnejších požiadaviek odberateľov na termíny dodávok.

Po ukončení projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k zvýšeniu efektívnosti výroby súčasnej produkcie, rozšíreniu
portfólia výrobkov, zvýšeniu kvality produkovaných výrobkov, lepšiemu plneniu požiadaviek zákazníkov a rozšíreniu
odberateľskej základne. S pomocou NFP bude obstarané inovatívne 5-osé CNC vertikálne obrábacie centrum, ktoré bude
určené predovšetkým na opracovávanie železných dielov, no tiež bude slúžiť na kovoobrábanie hliníkových odliatkov.
Prostredníctvom zariadenia budú produkované formy a náradie pre zlievarne, medzi ktoré sa zaraďujú napríklad kokily a
strihadlá. Vďaka inovatívnemu charakteru obrábacieho centra bude zvýšená kvalita produkcie a efektívnosť výroby foriem a
kokíl, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté v produktovom portfóliu spoločnosti. Spoločnosť bude navyše schopná navrhovať a
vyrábať zložitejšie tvary foriem, čím rozšíri svoje produktové portfólio. Tieto pozitívne efekty plynúce z obstarania zariadenia
sa následne premietnu do zvýšenia dopytu súčasných zákazníkov po produkcii spoločnosti a zároveň bude možné rozšíriť
odberateľskú základňu. Projektom budú vytvorené 2 pracovné miesta pre občanov do 29 rokov a 1 pracovné miesto pre
absolventa.

Predmetom projektu je nákup inovatívneho 5-osého CNC vertikálneho obrábacieho centra. Realizácia projektu bude
prebiehať v 3 hlavných aktivitách a 2 podporných aktivitách: Aktivita 1: Nákup, inštalácia a skúšobná prevádzka 5-osého
CNC vertikálneho obrábacieho centra 11/2013–09/2014 Výstup: 1 inovovaný výrobný postup - zakúpenie a inštalácia novej
technológie - dodávka zariadenia bude zabezpečená dodávateľom - spustenie skúšobnej prevádzky Aktivita 2: Vytvorenie
pracovných miest a zaškolenie pracovníkov 07/2014-09/2014 Výstup: 2 novovytvorené pracovné miesta pre občanov do 29
rokov veku a 1 pracovné miesto vytvorené pre absolventa, ktorý nebude evidovaný ako nezamestnaný dlhšie než 6 mesiacov
- vytvorenie pracovných miest - zaškolenie pracovníkov Aktivita 3: Spustenie výroby 10/2014-10/2014 Výstup: 1 inovovaný
výrobný postup - spustenie výroby Riadenie projektu: 11/2013-10/2014 Riadením projektu bude poverený projektový
manažér spolu so zamestnancami spoločnosti a jej konateľom. Zabezpečovať budú úlohy týkajúce sa realizácie, koordinácie,
monitoringu a technického riadenia projektu. Publicita projektu: 11/2013-10/2014 Zabezpečovaná bude počas celej doby
realizácie.

Zámerom žiadateľa je nakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku inovatívneho 5-osého CNC vertikálneho obrábacieho centra.
Obstaraním zariadenia dôjde k zvýšeniu efektívnosti výroby, nárastu kvality produkcie a rozšíreniu produktového portfólia, čo
vytvorí predpoklady pre zvýšenie dopytu súčasných odberateľov a získanie nových zákazníkov. Vhodnosť projektu je
zabezpečená prostredníctvom: -Zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenia postavenia spoločnosti -Nárastu tržieb a
pridanej hodnoty -Zvýšenia efektívnosti výroby -Zvýšenia kvality vyrábanej produkcie -Rozšírenia produktového portfólia Vytvorenia 3 pracovných miest Spoločnosť Profika Sk, s.r.o. vznikla 27.06.2006 zápisom do Obchodného registra Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel Sro pod vložkou č. 11805/S. a v súčasnosti je rozdelená na dve divízie, ktorými sú: -predaj a
servis CNC kovoobrábacích strojov -divízia NARADEX zaoberajúca sa výrobou kokíl, foriem, strihadiel, kovoobrábaním
hliníkových a oceľových odliatkov Odkúpenie výrobného závodu NARADEX sa uskutočnilo v decembri 2012 a vďaka nemu
bolo rozšírené portfólio spoločnosti o mnohé výrobky zo železa a hliníka.

Z ekonomického hľadiska realizáciou projektu dôjde k nárastu tržieb (2 303 102 Eur v roku 2017) a pridanej hodnoty (270 000
Eur v roku 2017), čo predstavuje predpoklad na dosiahnutie stanovených cieľov. Výsledkom realizácie projektu bude
vytvorenie inovatívneho výrobného postupu, ktorý umožní spoločnosti zvýšiť efektívnosť výroby produktov obsiahnutých v
produktovom portfóliu. Navyše dôjde k rozšíreniu tohto portfólia o nové výrobky a ku zvýšeniu kvality výrobkov. Z tohto
dôvodu sa očakáva nárast dopytu po produkcii, ktorý sa prejaví v raste tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti
spoločnosti. O dlhodobej udržateľnosti projektu svedčia aj výsledky finančnej analýzy. Miera výnosnosti vypočítaná pomocou
platnej metodiky dosahuje úroveň 130,10%. Z tohto dôvodu možno projekt hodnotiť ako trvalo udržateľný. Vypočítaná čistá
súčasná hodnota, ktorá predstavuje rozdiel medzi očakávanými peňažnými príjmami z investovania a vynaloženými
výdavkami, dosahuje kladnú hodnotu vo výške 84 410 Eur.
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Spoločnosť BENY, s.r.o. vznikla v roku 1996, za účelom výroby bukových prírezov určených do lamelových roštov. Koncom
roku 1997 spoločnosť BENY, s.r.o. vyrobila prvé lamelové rošty, ktoré začala dodávať na slovenský trh a od roku 2000 aj na
export. Predaj výrobkov spoločnosť realizuje cez výrobcov matracov alebo výrobcov postelí, spoločnosť BENY, s.r.o. je
výrobcom a dodávateľov posteľných roštov, ktoré dodáva výrobcom postelí. Predaj priamo do predajní nábytku nerealizuje. Od
roku 2003 tvorí export viac ako 50% tržieb. Z celkového počtu odberateľov tvorí 25 % podiel obchodná činnosť v rámci
Slovenska. Spoločnosť BENY, s.r.o. vidí ďalšie možnosti uplatnenia sa na trhu, ale brzdou v tvorbe zisku je nízka miera
produkcie súčasnou technikou. Spoločnosť musela od mnohých obchodných kontraktov so zahraničnými odberateľmi odstúpiť
v dôsledku toho, že súčasnou strojnou technikov nedokázala uspokojiť odberateľov požadovanou produkciou po kvantitatívnej
stránke.

Spoločnosť BENY, s.r.o. novým tech. vybavením očakáva nárast tržieb o 30-60%. Predmetom projektu je nákup hrúbkovacej
frézy, obojstranného frézovacieho stroja s dvomi skracovacími jednotkami, baliaca linka na lamelové rošty a vysoko
produktívne vŕtacie, frézovacie a dlabacie centrum. Spracovanie materiálu hrúbkovacou frézou nevyhovuje zákazníkom
spoločnosti v dôsledku olupovania materiálu, novou technológiou sa materiál pneumaticky uchytí a fréza opracuje materiál
(rošt) bez poškodenia hrany. Obojstranný frézovací stroj pomôže skrátiť čas spracovania materiálu, sám skráti prírez z oboch
strán bez manipulácie obsluhy teda obojstrane zapíli a obojstrane ofrézuje matriál. Materiál netreba pridŕžať ani otáčať.
Baliaca linka je nevyhovúca, materiál sa dostáva k odberateľovi poškodený alebo špinavý v dôlsedku pretrhnutia obalu. Nová
baliaca linka výrobky zabalí do kvalitnejšej a odolnejšej PE fólie. Výhodou novej balicej linky je možnosť vkladať za sebou
rôzne šírky lamelových roštov a kapacita balenia sa takto zvýši až päťnásobne. Vysokokvalitné vŕtacie, frézovacie a dlabacie
centrum zlepší kvalitu frézovania a presnosť vŕtania dier a odpadne potreba vykonávať prácu na smeny.

Realizáciu všetkých projektových aktivít zabezpečí spoločnosť BENY, s.r.o. vo vlastnej réžii. Spoločnosť BENY, s.r.o. pristúpi
k výberu dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania. Z dodávateľom vybraným na základe VO a po splnení všetkých
parametrov kladených na technológie, pristúpi spoločnosť BENY, s.r.o. k uzatvoreniu dodávateľských zmlúv s príslušným
dodávateľom technológie. Spoločnosť verejné obstarávanie bude realizovať v zmysle platného zákona o VO a za účasti
osoby oprávnenej vykonávať verejné obstarávanie z dodržaním lehôt vyplývajúcich z tohto zákona pre konkrétny typ zakázky.
Dodávateľ technológie bude zmluvne viazaný predmetnú technológiu dodať a uviesť do prevádzkového stavu v priestoroch
spoločnosti BENY, s.r.o. , prípadne vykonať základné školenie pre zamestnancov obsluhy. V rámci projektu sa počíta s
vytvorením piatich pracovných miest. Dve pracovné miesta sa počítajú pre obsluhu CNC stroja a tri pracovné miesta sa
vytvoria v dôsledku potreby montážnikov. Pre zamestnancov obsluhy je potrebné stredoškolské vzdelanie a montážnici musia
mať ukončené základné vzdelanie. Technické myslenie a manuálna zručnosť sa vyžaduje pre všetky pozície.

Spoločnosť BENY, s.r.o. prevažnú časť svojich obchodných aktivít realizuje v zahraničí, zvyšok na Slovensku. Veľmi dobrá
obchodná spolupráca je vytvorená v rámci Českej republiky, Poľska, Švajčiarska, Rakúska, Slovinska, Estónska a
Chorvátska. Spoločnosť nerealizuje predaj priamo do predajní ako konkurenčné firmy v dôsledku čoho tieto firmy sami sebe
konkurujú, ale spolupracuje s výrobcami postelí a matracov, ktorým postelné rošty dodáva pod ich vlastnou značkou.
Spoločnosť BENY, s.r.o. v súčasnosti nedisponuje prvotriednou strojnou technikou, čo má za následok nižšiu kvalitu výroby a
kvantitou výroby tiež nedokáže uspokojiť potenciálnych odberateľov. Novým strojným vybavením je zámerom zefektívniť
výroby z pohľadu času skoro o polovicu a dosiahnúť vyššiu kvalitu výrobkov. Zvýšenou kapacitou výroby sa uspokojí dopyt
odberateľov a splnia sa nároky na kvalitu bez nutnosti doopracovávať materiál, ale tento v požadovanej kvalite spracovania
výde priamo z výroby. Novým strojným vybavením bude spoločnosť BENY, s.r.o. schopná uspokojiť kapacitné potreby i
veľkých výrobcov postelí a matracov. V neposlednom rade takto produkovať vyšší čistý zisk a zvyšovať hospodársky rast
svojej spoločnosti.

Spoločnosť sa vyprofilovala na kvalitného výrobcu roštov, čoho dôkazom je aj pôsobenie spoločnosti BENY, s.r.o. na trhoch v
zahraničí v rámci EÚ. Predaj výrobkov je realizovaný formou objednávok, 75 % celkového obratu spoločnosti tvorí export
výrobkov do zahraničia. Spoločnosť spolupracuje s kvalitnými dodávateľmi drevnej hmoty najvyššej kvality. Spoločnosť
BENY, s.r.o. aktívne aplikuje do svojho výrobného programu požiadavky a potreby svojich zákazníkov a snaží sa svoje
produkty a služby zlepšovať a skvalitňovať. Vedenie spoločnosti dokáže rozhodovať o dôležitých rozhodnutiach, prijímať nové
stratégie s cieľom priblížiť sa k spotrebiteľovi a tak sa presadiť na trhu. Na Slovensku je najväčším konkurentom firma Mrava
s.r.o. a v Českej republike je to firma AHORN CZ, s.r.o., obe tieto spoločnosti realizujú dodávky svojich výrobkov priamo do
predajní nábytku. Firma AHORN CZ, s.r.o. nevyvíja obchodné aktivity smerom na slovenský trh. Spoločnosť BENY, s.r.o. sa
aktívne prezentuje v zahraničí, zúčastňuje sa zahraničných výstav s cieľom nadviazať nové obchodné styky a získať nové
kontrakty. Nových technologických vybavením získa možnosť uspokojiť odberateľov-veľkovýrobcov, ktorých obchdoná
spolupráca doteraz viazla práve z nepostačujúcej výrobnej kapacity spoločnosti BENY, s.r.o.
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Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu a zaoberá sa výrobou nástrojov a samotnou výrobou
komponentov. V segmente nástrojární sa zaraďuje medzi 5 významných nástrojární SR. Z geografického hľadiska sa
spoločnosť nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj
rozvojový potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Regionálny trh práce v
Nitrianskom kraji však z dlhodobého pohľadu charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti (10,54%) spojená s úpadkom
strojárskeho priemyslu. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili
zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši
celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti. Vyspelá technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú
investíciu, ktorá sa prejaví vo zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity
vyrábanej produkcie, v uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Hodnoty výsledkových a dopadových indikátorov projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia spoločnosti.
Vzhľadom na skúsenosti spoločnosti s realizáciou investičných projektov je možné tieto údaje považovať za reálne. Počas
realizácie projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta a 1 ďalšie do roku 2017. Stúpne produktivita a predpokladá sa
nárast ročných tržieb do roku 2017 na cca 11,67 mil EUR. Indikátor „počet inovovaných výrobných postupov“ bude dosiahnutý
samotnou podstatou projektu – obstaraním technológie rozdelenej do 4 logických celkov. Realizácia predkladaného projektu
je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality, produktívnosti a efektivity, čo bude priamo
vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na relevantných trhoch. Po ukončení realizácie projektu bude mať
spoločnosť k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá jej umožní rast kvality, kvantity a najmä flexibility výroby,
ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Možné riziká a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísane v časti 6 Opisu
projektu. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k zníženiu nezamestnanosti mladých absolventov.

Realizácia projektu je naplánovaná v období 01 - 11/2014 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad dátumu podpisu
zmluvy o NFP. V rámci týchto 11 mesiacov sa budú objednávať, dodávať a postupne po inštalácii uvádzať do výroby
automatizované zváracie pracovisko pre vysokopresné zváranie plechov rôznych hrúbok a rôznej akosti, CNC riadený
servoelektrický ohraňovací lis, Sústruh CNC a Bodovačka. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a zmena
organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo skúsených
odborníkov. Potreba obstarania novej technológie tkvie v poklese konkurencieschopnosti spoločnosti, spočívajúcej v relatívne
nekomplexnom strojovom parku. Rozhodnutie pre konkrétne technologické riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší
rozmach spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené
dôsledným manažmentom projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú
koordinovať priebeh jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov.

Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje výrobné
postupy aby bola konkurencieschopnejšou a aby dokázala v požadovanom množstve a kvalite uspokojiť potreby svojich
zákazníkov. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na obstaranie novej technológie. K
pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o
značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť
nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu
spoločnosť predkladá žiadosť o NFP. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nových pracovných miest. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politikevznižovania nezamestnanosti v nitrianskom regióne, ako i k ďalším cieľom
stanovených v strategických dokumentoch na národnej a regionálnej úrovni. Spoločnosť má bohaté skúsenosti s realizáciou a
organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obnovy výrobnej technológie.

Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená skúsenosťami spoločnosti v strojárstve, doterajším stabilným rastom a najmä
predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí spoločnosti najmä
flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie
zabezpečené z finančného hľadiska lepšími hospodárskymi výsledkami. Tieto by sa mali dosiahnuť prostredníctvom výhod,
ktoré bude poskytovať nová inštalovaná technológia. Zároveň spoločnosť predpokladá získanie nových zákaziek. Z
prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít
projektovým tímom. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Je
predpoklad vytvorenia 2 nových pracovných miest z kategórie mladých absolventov. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva,
že hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 253,20 a teda projekt je
dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v roku 2014 dôjde už v roku 2015 (do výpočtu nebol
zahrnutý NFP).
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Žiadateľom o NFP je firma IMO – CRANE, ktorá sa zaoberá výrobou manipulačnej a zdvíhacej techniky, žeriavov na
prenášanie ťažkých predmetov, tiež rekonštrukciami, opravou a údržbou starších žeriavov. Sídlo spoločnosti sa nachádza v
Belej nad Cirochou v okrese Snina v Prešovskom kraji a prevádzka je v obci Pusté Čemerné v okrese Michalovce v Košickom
kraji. V podniku pracuje 7 zamestnancov, ktorí sú odborne kvalifikovaní s bohatými skúsenosťami. Od 50-tych rokov v Snine
pôsobila veľká strojárska spoločnosť VIHORLAT, ktorá vyrábala oceľové konštrukcie a rôzne druhy žeriavov. Na základe toho
vzniklo v tejto oblasti viacero subdodávateľských, samostatných podnikov a kvalifikovaná pracovná sila a táto oblasť sa stala
v povedomí trhu známou výrobou kvalitných žeriavov. V regióne je vysoká nezamestnanosť, v okrese Michalovce až 19,02%.
V regióne je i vzdelávacie zázemie - stredné odborné školy technické i Technická univerzita v KE.Slabými stánkami
spoločnosti je hlavne zastaralý strojový park, znečistené pracovné prostredie a nutné subdodávky.Silnými stránkami projektu
je väčšia presnosť a efektivita výroby, odstránenie časti subdodávok, zníženie výr.nákladov a lepšie pracovné prostredie

Spoločnosť plánuje obstarať nové technológie na opracovanie a výrobu kovových súčastí žeriavov, sústruh CNC a deliaci
plazmový stroj.Firma disponuje sústruhom zo 70-tych rokov, je nepresný, dokáže opracovať len nahrubo a je nutné ďalšie
opracovanie alebo subdodávka.Nový sústruh zabezpečí presnejšiu a rýchlejšiu výrobu, dokáže vysústružiť viacero druhov
kovových častí.Spoločnosť používa ručné páliace stroje, autogény, kde náklady na prevádzku sú vysoké a vypálené kusy je
potrebné opracovať na fréze alebo dodať externou dodávateľskou firmou.Nový deliaci stroj vytvorí výpalky z plechu do hrúbky
20 mm, je presnejší, rýchlejší, výpalky nie je potrebné opracovať, vypadne nadbytočná operácia z výrobného procesu a znížia
sa náklady.Inovujú sa tak 2 výrobné procesy a vytvoria sa 2 nové pracovné miesta obsadené mladými vo veku 15 – 29
rokov.Pri vplyvoch na projekt z dôvodu vyššej moci ako je politická, ekonomická nestabilita alebo legislatívne zmeny sa bude
spoločnosť snažiť prispôsobiť sa trhu a aktuálnym podmienkam.Realizácia projektu prinesie možnosť využitia výstupov a
výsledkov projektu pri budúcich projektoch spoločnosti ako začať výrobu kladkostrojov a expanzia na trh Českej republiky

Obstaranie technológií je zahrnuté v 1 hlavnej aktivite „Obstaranie sústruhu CNC a deliaceho plazmového stroja na
opracovanie a vypaľovanie kovových častí“ a časový harmonogram aktivity je stanovený od marca 2014 do februára 2015,
teda 12 mesiacov.Je určený na základe predpokladaných dodacích lehôt strojov a ráta sa i s dostatočnou časovou rezervou
na objednávku, dodávku, dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky zariadení.Zariadenia nebudú obstarávané naraz, ale
postupne v rámci 2 logických celkov: „Sústruh CNC“ a „Deliaci plazmový stroj“.Nové technológie obstarávané v rámci aktivity
spoločnosti prinesú vyššiu produktivitu, kapacitu výroby, zkrátia časovú náročnosť výrobného procesu, zvýšia kvalitu
výrobkov, a tým sa zvýšia tržby a konkurencieschopnosť spoločnosti a naplnia stanované ciele spoločnosti.Technológie budú
umiestnené vo výrobnej prevádzke v Pustom Čemernom.Na technické a administratívne zvládnutie projektu bude dohliadať
kvalifikovaný personál zoskupený v realizačnom tíme - konatelia spoločnosti zodpovedný za riadenie projektu a HA,
obchodný manažér zodpovedný za informovanosť a HA, účtovníčka zodpovedná za finančné riadenie - v spolupráci s
externou poradenskou firmou.

V regióne realizácie projektu je výroba žeriavov rozšírená a má tu svoje historické, geografické, hospodárske i zamestnanecké
zázemie. Sú tu vhodné podmienky pre ďalšie rozširovanie a modernizáciu výroby. Projekt prinesie pozitívne podnety do
spoločnosti i regiónu, v podobe zlepšenia konkurencieschopnosti, rastu produktivity a znižovania nezamestnanosti, ktorá je v
regióne na vysokej úrovni. Bez pomoci by sa projekt nemohol realizovať, z finančných dôvodov. Spoločnosť nedisponuje
finančnými prostriedkami na zabezpečenie projektu v plnej výške.Projekt je plne v súlade s národnými i regionálnymi
strategickými dokumentmi. Prispieva k napĺňaniu priorít PHSR Košického kraja: Veda, výskum a inovácie; Zamestnanosť;
Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie.Obec Pusté Čemerné sa podľa územného plánu KE kraja nachádza v
rozvojovej osi 2.stupňa a prevádzka v obci sa nachádza v priestore bývalého poľnohospodárskeho družstva, mimo
chráneného územia.Spoločnosť nemá predchádzajúce skúsenosti s realizovaním projektov zo štrukturálnych fondov, avšak
má bohaté skúsenosti s podobnými investičnými projektami, z vlastných zdrojov, ale v menšom rozsahu, stroje si nakupovala
spoločnosť sama.

Spoločnosť projektom obstará 2 nové technológie, ktoré spoločnosti zvýšia tržby o 20% a zefektívnia výrobu lepším využitím
materiálu. Spoločnosť tak zvýšením produkcie a zvýšenými príjmami bude schopná rozšíriť výrobu, zabezpečiť prevádzku a
udržať pracovné miesta. Spoločnosť bude zabezpečovať spolufinancovanie projektu pomocou úveru. O udržateľnosť projektu
po ukončení projektu sa bude starať konateľ spoločnosti Ladislav Britan, v spolupráci so svojimi spolupracovníkmi. Tržby,
ktoré produkuje projekt budú zabezpečovať dlhodobo udržanie výsledkov a dopadov projektu. Merateľný ukazovateľ „Nárast
tržieb“ v roku 2018 je na úrovni 460 000 € a „Nárast pridanej hodnoty“ v roku 2018 je 190 000 €. Medzi riziká projektu patria:
1.politická a ekonomická nestabilita - riešenie: prispôsobenie sa trhu, jeho aktuálnym podmienkam; 2.legislatívne zmeny riešenie: neustále sledovanie daňových zákonov, obchodného, pracovného práva a flexibilná adaptácia; 3.pokles dopytu na
trhu - riešenie: nahradenie dopytu na iných trhoch, napr. v Čechách. Projekt je na základe finančnej analýzy udržateľný,
výnosy sú vyššie ako prevádzkové náklady a miera výnosnosti je 124,41%, je vyššia ako hodnota investície.
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Podnik Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ bol založený živnostenským oprávnením v súlade s príslušnými ustanoveniami
živnostenského zákona v roku 1999. Hlavným predmetom podnikania je v súčasnosti zákazková strojárenská výroba. Jedná
sa o technicky náročnú výrobu náhradných dielov, špeciálneho zariadenia a meradiel. Tieto výrobky podnik primárne dodáva
do strojárskeho a automobilového priemyslu, no dodávky smerujú tiež aj do polygrafického, chemického, potravinárskeho,
poľnohospodárskeho a vojenského priemyslu. Odberateľmi produkcie sú spoločnosti sídliace na území Slovenskej republiky,
no výhodná geografická poloha v blízkosti k Českej republike a Rakúsku predstavuje pre podnik príležitosť preniknúť aj na
trhy týchto krajín. Strojové a technické vybavenie zabezpečuje podniku silné postavenie na trhu. Umožňuje totiž nielen výrobu
náradia, ale aj výrobu náhradných dielov, pričom okolité firmy sa zameriavajú len na jednu z týchto činností. V súčasnosti
však možno pozorovať, že odberatelia sa snažia skrátiť čas viazanosti zásob na sklade na minimum, a preto požadujú stále
častejšie dodávky. Z tohto dôvodu je pre podnik potrebné, aby v záujme zachovania konkurencieschopnosti a upevnenia
postavenia na trhu obstaral technológiu, ktorá umožní skrátiť výrobné časy a zároveň produkovať nové typy súčiastok s
požadovanou kvalitou a presnosťou.

Po ukončení projektu budú aktivity podniku smerovať k naplneniu vytýčených cieľov, ktorými je zvyšovanie efektívnosti
produkcie, skracovanie výrobných časov, rozšírenie produktového portfólia, zlepšovanie parametrov výrobkov a lepšie
uspokojovanie požiadaviek odberateľov. Prostredníctvom NFP podnik plánuje obstarať novú technológiu, ktorou je inovatívny
CNC sústruh. Toto zariadenie bude slúžiť na výrobu rotačných, plochých a tvarových súčiastok. Niektoré z nich už podnik
vyrába, no vzhľadom na rastúce požiadavky odberateľov je obstaranie novej technológie potrebné na dosiahnutie skrátenia
výrobných časov. Pomocou novej technológie budú taktiež produkované nové výrobky, ktorými sú drážkované hriadele a
tvrdokovové opierky. Momentálnou technológiou ich podnik nie je schopný produkovať pri požadovaných cenách. Vďaka
rozšíreniu produktového portfólia a zvýšeniu efektívnosti výroby bude podnik môcť lepšie zásobovať svojich odberateľov a
zároveň bude vytvorený potenciál na získanie nových odberateľov produkcie. Projektom bude zároveň vytvorené 1 nové
pracovné miesto (obrábač kovov) pre uchádzača do 29 rokov.

Predmetom projektu je nákup CNC zariadenia na výrobu rotačných, plochých a tvarových súčiastok. Realizácia projektu bude
prebiehať v 3 hlavných aktivitách a 2 podporných aktivitách: Aktivita 1: Nákup, inštalácia a skúšobná prevádzka CNC
zariadenia 11/2013–09/2014 Výstup: 1 inovovaný pracovný postup - v rámci aktivity bude zakúpená a nainštalovaná CNC
technológia, - dodávka stroja bude zabezpečená dodávateľom vybraným pomocou verejného obstarávania, - spustenie
skúšobnej prevádzky. Aktivita 2: Vytvorenie pracovného miesta a zaškolenie pracovníka pre prácu so zariadením
07/2014–09/2014 Výstup: 1 novovytvorené pracovné miesto - vytvorenie pracovného miesta, - zaškolenie pracovníka pre
prácu so zariadením. Aktivita 3: Spustenie výroby 10/2014-10/2014 Výstup: 1 inovovaný výrobný postup - spustenie
výroby Riadenie projektu 11/2013–10/2014 Za riadenie projektu bude zodpovedný majiteľ s 2 zamestnankyňami, ktorí si
medzi seba rozdelia úlohy spojené s realizáciou, koordináciou, monitoringom a finančným riadením projektu. Publicita
projektu 11/2013-10/2014 Zabezpečená bude počas celej doby realizácie projektu.

Zámerom žiadateľa je nakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku inovatívneho CNC sústruhu na výrobu rotačných, plochých a
tvarových súčiastok. Toto zariadenia zefektívni výrobu komponentov, čo umožní podniku lepšie zásobovať svojich
dodávateľov. Zároveň dôjde k rozšíreniu produktového portfólia o tvrdokovové opierky a drážkované hriadele, čo pre podnik
predstavuje príležitosť získať nových zákazníkov. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: • Zvýšenia
konkurencieschopnosti a posilnenia postavenia podniku Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ na domácom trhu • Možnosti
preniknutia na zahraničné trhy • Zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty, výrobnej kapacity podniku • Zlepšenia kvality a presnosti
vyrábanej produkcie • Vytvorenie pracovného miesta Podnik Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ disponuje takmer 14
ročnými skúsenosťami v odbore. Hlavným predmetom činnosti je zákazková strojárenská výroba, ktorou podnik zásobuje
mnohé významné spoločnosti pôsobiace hlavne v automobilovom a strojárskom priemysle.Vklad inovatívnych vstupov do
výroby je dôležitý pre posilnenie konkurencieschopnosti v regionálnom rozmere a predstavuje predpoklady pre úspešnú
implementáciu projektu.

Z ekonomického hľadiska dosiahne podnik realizáciou projektu nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov (1 091 030 Eur v
roku 2017) a nárast pridanej hodnoty (949 200 Eur v roku 2017), čo vytvorí predpoklad na dosiahnutie všetkých vytýčených
cieľov. Po ukončení projektu budú všetky aktivity smerovať k inovovaniu výrobných postupov, zvyšovaniu efektívnosti výroby,
rozširovaniu produktového portfólia a zvyšovaniu kvality a presnosti produkcie. Realizáciou projektu žiadateľ upevní svoje
postavenie na domácom trhu a tiež bude schopný konkurovať podnikom na zahraničných trhoch. O dlhodobej udržateľnosti
projektu svedčia aj výsledky finančnej analýzy. Pomocou zverejnenej metodiky bola vypočítaná miera výnosnosti, ktorej
hodnota dosahuje úroveň 134,78%. Na základe tohto výsledku sa dá vyvodiť záver, že projekt je trvalo udržateľný a že podnik
využije v maximálnej miere všetky pozitívne prínosy zaradenia novej technológie do svojej strojovej základne. Tým budú
naplnené jeho rozvojové a rastové predpoklady. Vypočítaná čistá súčasná hodnota, teda rozdiel medzi očakávanými
peňažnými príjmami z investovania a vynaloženými výdavkami, dosahuje kladnú hodnotu vo výške 57 770 Eur.
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Alfa print, s.r.o. so sídlom v Martine má vyše 10-ročnú históriu. Významne pôsobí vo svojej kategórii tlače hlavne na
slovenskom trhu, no významne profituje aj z pôsobenia v európskom priestore. V polygrafickom priemysle sa firma presadila
produkciou zameranou na efektívnu výrobu a jej vysokú kvalitu. Ťažisko tvorí výroba časopisov a kníh, katalógov a
prospektov, letákov a rôznych informačných produktov. Svoju činnosť začínala s 2 maloformátovými strojmi, neskôr bol
zakúpený jednofarebný tlačiarenský stroj formátu A2. Následne sa posilňoval strojový park, pribudli stroje na väzbu V2, V1 a
falcovací automat. V roku 2005 bolo zakúpené zariadenie na výrobu CTP platní. Firma nedisponuje laminovacím strojom a
preto musí tieto činnosti zabezpečovať dodávateľsky. Rezačka papiera, ktorú podnik vlastní, je zastaraná a nezodpovedá
súčasným trendom a požiadavkám zákazníkov. Podnikateľ v súčasnom prostredí nemôže obstáť medzi konkurenciou bez
technologických a informačných inovácií. Zaváhanie alebo stagnácia by znamenali stratu postavenia a konkurenčných výhod.
Pre upevnenie trhovej pozície a zvýšenie konkurencieschopnosti je pre Alfa print, s.r.o. nevyhnutné inovovať technologické
vybavenie.

Po ukončení realizácie projektu budú do spoločnosti Alfa print, s.r.o. zavedené nové inovatívne výrobné technológie:
laminovací stroj a rezačka papiera s príslušenstvom - zdvíhacím zariadením na nakladanie (plošina), striasacím automatom a
zdvíhacím zariadením na vykladanie. Zapojením nových technológií do procesu výroby budú v spoločnosti zavedené 2
inovované výrobné postupy, vďaka ktorým sa technicky významne zlepší súčasný výrobný proces. Zníži sa energetická
náročnosť výroby a zvýši sa jej kvalita a kapacita. To prinesie zefektívnenie výroby a optimalizáciu prevádzkových nákladov.
Vďaka inovácii, ktorú projekt prinesie, vzrastú tržby a pridaná hodnota spoločnosti, budú vytvorené a udržané nové pracovné
miesta. Zamestnanci budú pracovať v rámci lepších pracovných podmienok. Projekt bude prínosom aj pre zákazníkov Alfa
print, s.r.o., ktorí budú môcť nakupovať kvalitnejšie výrobky s vyššou pridanou hodnotou a zároveň výhodnejšie. Realizácia
projektu umožní rozšíriť výrobu a osloviť nových odberateľov z rôznych odvetví. Zvýšenie objemu výroby prinesie zvýšenie
tržieb a zlepšenie hospodárskych výsledkov aj dodávateľom Alfa print, s.r.o. a stabilizáciu zamestnanosti v regióne.

Realizácia projektu bude trvať 5 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1 – Nákup a
zavedenie moderných výrobných technológií Predmetom aktivity je nákup laminovacieho stroja a rezačky s príslušenstvom
a ich zavedenie do výroby. Tieto zariadenia predstavujú vysoko moderné a výkonné stroje, ktorých technologická úroveň
umožní zvýšiť produktivitu, kvalitu, bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť výroby spoločnosti. Celkovo sa technicky
významne zlepší súčasný výrobný proces podniku, vzniknú nové pracovné miesta a vytvoria sa priaznivé podmienky pre
ďalší rozvoj firmy. Riadenie projektu Publicita a informovanosť V rámci podporných aktivít bude zriadený projektový tím
na čele s konateľom Alfa print, s.r.o. v úlohe projektového manažéra. Finančný manažment bude zabezpečovať finančný
riaditeľ žiadateľa a administratívnu stránku projektový asistent. Odborné zabezpečenie projektu bude realizované
dodávateľom technológií, vybranými v súlade so zákonom o VO, za podpory odborného garanta a konzultanta projektu.
Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú publicitu a informovanosť o projekte, ktorý bude realizovať.

d1) Vhodnosť projektu vyplýva zo situácie na trhu v oblasti polygrafického priemyslu, kde technologické a informačné inovácie
a s nimi súvisiaca schopnosť plniť želania zákazníkov sú motorom rozvoja a konkurencieschopnosti firiem. Alfa print, s.r.o.
nedisponuje laminovacím strojom a preto musí tieto činnosti zabezpečovať dodávateľsky. Rezačka papiera, ktorú podnik
vlastní, je zastaraná a nezodpovedá súčasným trendom. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície by si spoločnosť Alfa
print, s.r.o. nákup technológií nemohla dovoliť v uvedenom rozsahu a kvalite z vlastných zdrojov, resp. by riskovala stratu
zákazníkov. Projekt je v súlade s prioritami EÚ, cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov. d2) Alfa print,
s.r.o. pôsobí v polygrafickom priemysle a zaoberá sa najmä výrobou časopisov a kníh, katalógov a prospektov, letákov a
rôznych informačných produktov. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska,
vyhovujúce technické podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície. Predpokladom
úspešnej realizácie projektu sú tiež viaceré úspešné investičné akcie rovnakého charakteru.

Po ukončení realizácie projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z
vlastných zdrojov. Firma zabezpečí údržbu nových technológií, ktoré budú v plnej miere využívané pri výrobe, a po ich dobe
životnosti zabezpečí v prípade potreby ich obnovu. Udržateľnosť a trvalosť výsledkov projektu bude podporená aj
skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s technológiami používanými pri výrobe. Vzhľadom na
dosahované pozitívne hospodárske výsledky je reálny predpoklad, že aj po ukončení projektu budú vytvorené podmienky pre
ďalšie financovanie výroby a ďalších inovácií. Významným predpokladom zabezpečenia dostatočného množstva finančných
prostriedkov po ukončení financovania zo štrukturálnych fondov je aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk. Alfa print,
s.r.o. bude zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík
a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho
ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.
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EUROPIN, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby špeciálnych zdravotníckych pomôcok. Výroba je zameraná na
komponenty do jednorazových lekárskych pomôcok pre diabetikov na zisťovanie hladiny cukru v krvi. EUROPIN, s.r.o. bola
založená v roku 1997 v Trenčíne - pôvodne v prenajatých priestoroch Meriny, od roku 2006 sa spoločnosť presťahovala do
vlastných priestorov do Trenčianskych Stankoviec. EUROPIN, s.r.o. sa zameriava na: výrobu lanciet pre odber kapilárnej krvi
pacientov, na výrobu kanýl pre prednaplnené sklenené striekačky, na aplikáciu inzulínu a na výrobu špeciálnych
zdravotníckych ihiel na rôzne použitie. Ročná výroba je asi 700 miliónov kusov (údaj za rok 2012), kde 55% tvoria lancety a
45% kanyly. Súčasná výroba nedokáže uspokojiť požiadavky na trhu, ktorý už preferuje inzulínové kanyly s menším
rozmerom a zdrsňovanie povrchu ihiel čistejšou metódou, ako doteraz používané metódy zdrsňovania povrchu pieskom.
Spoločnosť vyrába svoje produkty pre zahraničný trh. Silnými stránkami spoločnosti sú kvalita vyrábaných produktov,
flexibilita, široký sortiment ihiel, existencia dopytu po presných a špecifických výrobkov.

Spoločnosť si stanovila hodnoty merateľných ukazovateľov cieľavedome a zodpovedne na základe doterajšieho vývoja
spoločnosti a očakávaných plánov v budúcnosti. Realizáciou projektu dôjde k inovovaniu 3 nových výrobných postupov a
vytvoreniu 1 pracovného miesta pre nezamestnaného vo veku 15 - 29 rokov. Manažment spoločnosti neočakáva nenaplnenie
hodnôt merateľných ukazovateľov, nakoľko získaním NFP a realizovaním projektu sa otvoria nové trhy (už existujú potenciálni
odberatelia) a nová výroba si bude vyžadovať nových zamestnancov. Zavedením novej technológie produkcia bude
kvalitnejšia, efektívnejšia, rýchlejšia, energeticky menej náročná a hlavne bez odpadu. Zaobstaraním novej technológie
laserovej zdrsňovačky sa zabezpečí inovatívne zdrsňovanie povrchu ihiel, je šetrná k ihlám tenkých priemerov, kamerový
inšpekčný systém zabezpečí 100% kontrolu vnútorných deformácii ihiel a rovnačka - sekačka zabezpečí drobnejšie delenie
trubky na kanylové odrezky. Zaobstaraním technológii sa zlepší kvalita ihiel a zabezpečí novú špecifickú dopytovanú výrobu
pri značnej úspore energie a pridružených vstupných materiálov.

Po technickej stránke bude realizácia hlavnej aktivity zabezpečená dodávateľom, ktorý bude víťazom verejnej obchodnej
súťaže, resp. verejného obstarávania, realizovaného po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP medzi žiadateľom a MH SR.
Realizácia projektu pozostáva z nákupu laserovej zdrsňovačky, kamerového inšpekčného systému a rovnačky - sekačky, 3
hlavných aktivít, ktoré budú realizované čo najskôr, 12/2013 až 11/2014, podporné aktivity budú časovo kopírovať hlavné
aktivity. Podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované potrebným technickým
vybavením a vlastnými personálnymi kapacitami. Spoločnosť má samozrejme záujem o čo najskoršiu realizáciu projektu
nakoľko si uvedomuje potrebu týchto zariadení na udržanie si svojho postavenia na trhu a vytváranie nových odberateľských
kontraktov. Spoločnosť venovala zostaveniu projektového tímu veľkú pozornosť a prioritu, má vytvorený kvalitný projektový
tím, ktorý je schopný čeliť všetkým prekážkam. Projektový tím sa skladá z tímu kvalifikovaných ľudí s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti výroby lanciet, kanýl a špeciálnych zdravotníckych ihiel.

Firma sa od svojho vzniku neangažovala v získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na žiadny účel. Na druhej strane
však spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov, vzhľadom k tomu, že každý nový výrobok, ktorý firma vyrába je
špecifický, líši sa požiadavkami, čiže vždy je zároveň aj novým projektom. Po schválení tohto projektu spoločnosť plánuje
využiť naskytnuté možnosti a zapojiť sa i do ďalších výziev v rámci OP KaHR. Všetky jestvujúce technológie zakúpila z
vlastných zdrojov a za pomoci úverov, ktoré splácala. Je samozrejmé, že realizácia projektu vytvorí predpoklady pre ďalšie
projekty. Udelený finančný príspevok teda vníma spoločnosť ako impulz pre ďalší rozvoj. Zároveň si uvedomuje, že bez
udelenia finančného príspevku – a teda bez impulzu – nie je možné tento rozvoj naštartovať. Bez realizácie projektu by
spoločnosť mohla prísť o významných odberateľov a tržby, stratila by svoje postavenie na trhu. Projekt je v súlade so
všetkými relevantnými strategickými dokumentmi (NSRR, OP KaHR, PHSR TSK). TSK uvádza vo svojom strategickom
dokumente prioritu vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonického využívania
celého územia.

EUROPIN,s.r.o. si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu, v čom nevidí žiadnu prekážku. Vedenie firmy
stanovilo hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedne a uvážene s cieľom ich bezproblémového dosiahnutia v prípade
schválenia projektu a získania príspevku. Tým, že si firma stanovila primerané výdavky projektu v súvislosti s princípmi
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, je riziko nedosiahnutia udržateľnosti projektu minimálne. Udržateľnosť projektu a jeho
výsledkov po finančnej stránke projektu bude zaistená očakávaným nárastom tržieb. Dosiahnutie plánovaných hodnôt tržieb
bude zabezpečené čiastočne prostredníctvom udržania súčasného odbytu produkcie a produkcie nových výrobkov po
zrealizovaní projektu. Na základe výsledkov finančnej analýzy, môžeme konštatovať, že bola splnená podmienka dlhodobej
finančnej udržateľnosti realizovaného projektu, investícia bude prínosom pre firmu a bude prispievať k zlepšeniu finančnoekonomických ukazovateľov firmy. Na základe hodnôt indexu bonity za roky 2010,2011 a 2012 možno konštatovať - dobré
finančné zdravie podniku ako celku, ktoré bude zárukou finančnej stability podniku a tým tiež udržateľnosti výsledkov projektu.
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Firma K & M INNOVATION, s. r. o. je zameraná na strojársku výrobu, obrábanie kovov sústružením a frézovaním, lisovaním
rôznych druhov materiálu. Produkcia firmy je zameraná na zákazkovú výrobu, pričom firma vyrába komponenty určené na
ďalšie spracovanie inými výrobnými firmami z regiónu, ostatných častí SR, ale aj z ČR, Nemecka, či Belgicka. Na základe
analýzy SWOT firma identifikovala ako najväčšiu potrebu a zároveň príležitosť pre rast konkurencieschopnosti, pridanej
hodnoty a tržieb obstaranie inovatívneho CNC sústruhu. Vytvorenie pracovných miest, rast konkurencieschopnosti, zvýšenie
pridanej hodnoty a tržieb, rast kvality výrobného procesu, rast inovačného potenciálu firmy budú výsledkom okamžitého
účinku pomoci, ktorý poukazuje na nevyhnutnosť realizácie projektu. Čo sa týka východiskovej situácie v súvislosti s
postavením na trhu, tak v regióne, v ktorom pôsobí firma je veľmi silná konkurencia. Trenčiansky kraj je známy dlhoročnou
tradíciou v oblasti strojárskej výroby. V súčasnosti pôsobí v kraji množstvo strojárskych firiem, čo je na druhej strane
pozitívom, pretože cieľovou skupinou odberateľov sú prevažne firmy zaoberajúce sa práve strojárskou výrobou.

Očakávaný stav je možné charakterizovať nasledovne: obstaranie inovatívneho CNC sústruhu, zvýšenie inovačného
potenciálu zakúpením technológie s inovatívnymi prvkami, zefektívnenie výrobného procesu, zvýšenie kvality, výrobných
kapacít, rozšírenie produktového portfólia, zvýšenie flexibilnej reakcie na požiadavky trhu, rast konkurencieschopnosti,
pridanej hodnoty a tržieb, vytvorenie nových a udržanie súčasných pracovných miest, podpora zamestnanosti v regióne,
rozvoj firmy a podpora rozvoja regiónu, prínos k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov. Očakávaný stav bude
zabezpečený realizáciou projektu, ktorý je tvorený hlavnou aktivitou priamo prepojenou na hlavný a špecifické ciele projektu.
Na zabezpečenie očakávaného stavu boli identifikované možné riziká. V rámci manažmentu rizík firma zvolila možnosti
riadenia rizika, ktoré popisujeme v bode 2.2 Opisu. Výstupy a výsledky projektu umožnia realizáciu ďalších projektov. Firma
získa príležitosť etablovania sa na nových trhoch, čím dôjde k zvýšeniu dopytu a získaniu nových zákaziek. Rast spoločnosti
bude využitý na realizáciu obdobných projektov. Realizácia projektu bude mať prínos aj pre nepriame cieľové skupiny.

Voľba technického variantu bola výsledkom analýzy SWOT a o
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HI - TECH ELECTRO s.r.o. pôsobí na trhu elekto už takmer 10 rokov. Pôsobí v Dunajskej Strede, v Trnavskom
samosprávnom kraji, ktorý je charakteristický aj nízkou úrovňou inovačnej výkonnosti, v porovnaní s Bratislavským krajom
nedosahuje ani polovičnú inovačnú výkonnosť. Spoločnosť patrí k najväčším firmám v danom odvetví v regióne, venuje sa
poskytovaniu kompletných služieb v oblasti elektroinštalácie, predaju vlastných elektoinštalačných výrobkov a poskytovaniu
služieb v oblasti projekcie, montáže a revízie elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Vo svojom odbore patrí k
profesionálom, má zavedený systém kontroly kvality a spolupracuje s certifikovanými špecialistami. Aj napriek uvedeným
skutočnostiam firma vo veľkej miere využíva systém subdodávateľov na zabezpečovanie poskytovania kompletných služieb
koncovým užívateľom. Z uvedeného dôvodu spoločnosť nedokáže byť flexibilnejšia pri cenotvorbe a vychádzať tak v ústrety
väčšiemu okruhu klientov, spoločnosť chce rozširovať svoju činnosť a byť tak konkurencieschopnejším. Silné stránky
spoločnosti: Silní tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, odborná spôsobilosť firmy preukázaná relevantnými
oprávneniami.

Realizáciou projektu spoločnosť zabezpečí obstaranie strojov potrebných na zabezpečenie výroby elektrických rozvádzačov.
Zavedením nových moderných strojov a zariadenia sa zabezpečí rast objemu výroby a zníženie jednotkových nákladov,
nárast tržieb o a nárast pridanej hodnoty. Uvedeným spôsobom si spoločnosť zabezpečí zvýšenie obratu a objemu zisku
firmy. Takto získané prostriedky umožnia spoločnosti financovanie ďalšieho vývoja, zdokonaľovania technologickej
vybavenosti výroby a podporu vzniku nových pracovných miest. Projektom vznikne 1 pracovné miesto pre mladého dlhodobo
nezamestnaného do 29 rokov. Realizáciou projektu spoločnosť zabezpečí vytvorenie predpokladov na rozšírenie výrobného
portfólia o elektrické rozvádzače, zabezpečí inováciu svojho technického vybavenia, čím si zabezpečí podporu trvalo
udržateľnej produkcie, vytvorí prostredie pre zvyšovanie inovačného potenciálu firmy. Spoločnosť má nadviazanú spoluprácu
s veľkoskladmi elektroinštalačného materiálu, ktoré sú odberateľmi spoločnosti a predpokladá v budúcnosti, v súvislosti s
realizáciou projektu, rozšírenie spolupráce a zabezpečenie získania nových klientov.

Projektom pozostáva z realizácie hlavnej aktivity: Nákup inovatívnych strojov a zariadenia, realizácia podporných aktivít.
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 01/2014, ukončenie 05/2014. Žiadateľ o NFP zabezpečí obstaranie strojov v
súlade so zákonom č. 25/2001 Z. z. o VO, v súlade s inštrukciami Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-111DM-1301.
Administrácia a riadenie projektu bude zabezpečené vytvorením tímu riadenia projektu, ktorý zabezpečí celkovú
implementáciu projektu v súlade so schválenou ŽoNFP a so Zmluvou o poskytnutí NFP. Tím riadenia projektu bude
pozostávať z odborníkov v oblasti riadenia a implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, zo
zamestnancov žiadateľa, ktorí zabezpečia koordináciu jednotlivých riadiacich zložiek a realizovaných aktivít. Externý
pracovný tím zabezpečí celkový manažment projektu, monitoring projektu, finančné riadenie, zabezpečenie publicity a
informovanosti. Interný pracovný tím pozostávajúci zo zamestnancov firmy, ktorí zabezpečí koordináciu projektu (komunikácia
interného a externého tímu, komunikácia s dodávateľmi), riadenie účtovnej agendy (fakturácia, príprava podkladov k
žiadostiam o platbu).

HI - TECH ELEKTRO s.r.o. pôsobí na trhu elektor 10 rokov, ma vybudovanú silnú a stabilnú pozíciu, s množstvom overených
obchodných vzťahov. Vyznačuje sa kvalitou výroby, poskytovaním komplexných služieb. Aby firma mohla aj naďalej
poskytovať svoje služby na vysokej úrovni a zabezpečiť ich rozvoj, je potrebné zabezpečiť obstaranie nových stojov na
rozšírenie výroby. Aj napriek tomu, že firma disponuje vlastným kapitálom, nie je možné zabezpečiť obstaranie nových strojov
svojpomocne. Firma vynakladá veľké prostriedky na zabezpečenie vlastného vývoja, starostlivosť o zamestnancov, snaží sa
udržať si svoje popredné miesto na danom trhu, zabezpečiť pre zamestnancov trvalé istoty v ponuke práce. Žiadateľ pôsobí v
TSK, ktorý je charakteristický nízkou úrovňou inovačnej výkonnosti, v porovnaní s Bratislavským krajom nedosahuje ani
polovičnú inovačnú výkonnosť- je potrebné zamerať sa na aktivity podporujúce inovácie. Strategický cieľ PHSR TSK: ,, VÚC
TTSK - centrum automobilového, strojárenského a elektrotechnického priemyslu". Žiadateľ má administratívne a technické
kapacity na realizáciu projektu, pri riadení projektov spolupracuje s externistami pôsobiacimi pri implementácii projektov.

Spoločnosť HI- TECH ELEKTRO s.r.o. zavedením nových strojov a zariadení do výroby sa zabezpečí zvýšenie produktivity
výroby. Prostredníctvom nových strojov bude spoločnosť schopná vyrábať viac, rozšíri svoju výrobu a zníži náklady
(obmedzením subdodávok), čo zabezpečí lepšiu cenotvorbu - stane sa konkurencieschopnejšia. Nové stroje sa vyznačujú
možnosťou rozširovania sortimentu výroby, majú neodmysliteľný vplyv na zabezpečenie a rozvoj trvalo udržateľnej produkcie
firmy. Projektom sa zabezpečí nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb, a teda aj zisku firmy, ktorý je jedným z najdôležitejších
prostriedkov ďalšieho rozvoja firmy a upevňovania postavenia na trhu. Prostredníctvom nových strojov firma rozšíri výrobu, čo
zabezpečí aj rast tvorby nových pracovných miest. Zavedením nových strojov do výroby sa zvýši produktivita výroby,
dosiahne sa vyšší obrat a vyššie tržby - základný predpoklad na financovanie ďalšej výroby a poskytovaných služieb, na
udržanie a zvyšovanie počtu zamestnancov. Možné ohrozenia firma eliminuje širokým portfóliom ponúkaných služieb,
stabilným výrobným programom, dôsledným využívaním riadenia rizika vo svojej spoločnosti.
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Spoločnosť SLOVRES a.s. bola dňa 30.6.1997 zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Košice I odd. Sa, pod
vložkou 1126/V. Na základe obchodného registra má spoločnosť široký záber činností, čo vytvára predpoklad na diverzifikáciu
rizík spojených s výrobou a odbytom produkcie. Obchodným partnerom poskytuje široké spektrum služieb a činností, počnúc
operatívnym servisom končiac kvalifikovaným poradenstvom. Vo svojej práci spoločnosť využíva najnovšie poznatky vedy a
techniky a zavádza najmodernejšie technologické postupy výroby. Výrobným programom je malosériová a kusová výroba
rôznych modifikácií elektromotorov, generátorov a špeciálnych pohonov spĺňajúcich náročné požiadavky na kvalitu,
spoľahlivosť a technické riešenie. Portfólio produktov spoločnosti je úzko špecializované, výroba je určená pre nízky konečný
počet výrobcov zariadení pre jadrovú energetiku, výťahovú techniku a segment osobnej železničnej dopravy. Z tohto dôvodu
je pre spoločnosť dôležité zaviesť nové inovatívne výrobné postupy, ktoré umožnia diverzifikovať nielen produktové portfólio
ale zároveň aj odberateľskú základňu. Táto diverzifikácia vytvorí predpoklady na zníženie rizika, pretože pokles odbytu v
jednom segmente môže byť vyvážený nárastom dopytu v inom segmente výroby. Obstaranie inovatívnej technológie je teda
dôležité z hľadiska udržania a zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti SLOVRES a.s.

Po ukončení projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k naplneniu vytýčených cieľov, ktorými je vylepšenie parametrov v
súčasnosti vyrábanej produkcie, inovácia a rozšírenie produktového portfólia a rozšírenie odberateľskej základne.
Prostredníctvom NFP bude obstaraná inovatívna technológia na výrobu a spracovanie polyuretánu. Vďaka jej obstaraniu bude
v spoločnosti zavedený nový inovatívny výrobný postup, počas ktorého budú na diely súčasnej produkcie nanášané zvukovo
tlmiace prvky znižujúce úroveň hluku. Navyše dôjde k rozšíreniu produktového portfólia spoločnosti o nové výrobky z
polyuretánu. Z tohto perspektívneho materiálu budú vyrábané zvuk tlmiace prvky elektromotorov a prídavných ventilačných
prvkov výťahových pohonov, tepelnoizolačné prvky pre priemysel, stavebníctvo a pre rozvody TUV a teplovody, tepelné
izolácie zásobníkov a výmenníkov tepla. Vďaka zlepšeniu parametrov súčasnej produkcie sa očakáva nárast dopytu
súčasných zákazníkov a rozšírenie produktového portfólia vytvorí predpoklady na rozšírenie odberateľskej základne.
Projektom bude zároveň vytvorené jedno pracovné miesto na pozíciu operátora výroby a spracovania polyuretánu pre
uchádzača do 29 rokov.

Predmetom projektu je nákup inovatívneho zariadenia na výrobu a spracovanie polyuretánu. Realizácia projektu bude
prebiehať v 3 hlavných aktivitách a 2 podporných aktivitách: Aktivita 1: Nákup, inštalácia a skúšobná prevádzka zariadenia
na výrobu a spracovanie polyuretánu 11/2013–09/2014 Výstup: 1 inovovaný výrobný postup - v rámci aktivity bude
zakúpená a nainštalovaná nová technológia - dodávku zariadenia zabezpečí dodávateľ vybraný v procese verejného
obstarávania - spustenie skúšobnej prevádzky Aktivita 2: Vytvorenie pracovného miesta a zaškolenie pracovníka pre prácu
so zariadením 07/2014-09/2014 Výstup: 1 novovytvorené pracovné miesto - vytvorenie pracovného miesta - zaškolenie
pracovníka pre prácu so zariadením Aktivita 3: Spustenie výroby 10/2014-10/2014 Výstup: 1 inovovaný výrobný postup spustenie výroby Riadenie projektu: 11/2013-10/2014 Riadenie projektu bude zabezpečované projektovým manažérom za
podpory ďalších členov predstavenstva. Medzi nich budú rozdelené úlohy spojené s realizáciou, koordináciou, monitoringom
a finančným riadením projektu. Publicita projektu: 11/2013-10/2014 Zabezpečovaná bude počas celej doby realizácie
projektu.

Zámerom žiadateľa je nakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku inovatívneho zariadenia na výrobu a spracovanie
polyuretánu. Vďaka obstaraniu zariadenia budú vylepšené parametre v súčasnosti vyrábanej produkcie, čo vytvorí predpoklad
na zvýšenie dopytu súčasných zákazníkov po nej. Zároveň dôjde k rozšíreniu produktového portfólia o nové výrobky, čo pre
spoločnosť predstavuje príležitosť získať nových odberateľov. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: •
Zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenia postavenia spoločnosti • Dosiahnutia vysokej úrovne tržieb a pridanej hodnoty
• Zlepšenia parametrov vyrábanej produkcie • Rozšírenia produktového portfólia • Vytvorenia pracovného miesta
Spoločnosť SLOVRES a.s. pôsobí na trhu 16 rokov. Obchodným partnerom poskytuje široké spektrum služieb a činností,
počnúc operatívnym servisom končiac kvalifikovaným poradenstvom. Výrobným programom je malosériová a kusová výroba
rôznych modifikácií elektromotorov, generátorov a špeciálnych pohonov spĺňajúcich náročné požiadavky na kvalitu,
spoľahlivosť a technické riešenie. Vkladom inovatívnych vstupov do výroby sa vytvoria predpoklady na úspešnú
implementáciu projektu.

Z ekonomického hľadiska spoločnosť realizáciou projektu dosiahne vysokú úroveň tržieb (2 821 294 Eur v roku 2017) a
pridanej hodnoty (1 324 765 Eur v roku 2017), čo predstavuje predpoklad na dosiahnutie stanovených cieľov. Po ukončení
projektu, ktorého výsledkom bude zavedenie nového inovatívneho výrobného postupu, budú všetky aktivity smerovať k čo
najefektívnejšiemu využitiu disponibilných prevádzkových priestorov spoločnosti, vylepšeniu parametrov súčasne vyrábanej
produkcie a rozšíreniu produktového portfólia o nové perspektívne produkty z polyuretánu, čo bude mať pozitívny dopad na
rast konkurencieschopnosti spoločnosti. O dlhodobej udržateľnosti projektu svedčia aj výsledky finančnej analýzy. Miera
výnosnosti vypočítaná pomocou platnej metodiky dosahuje úroveň 130,09%. Z tohto dôvodu možno projekt hodnotiť ako
trvalo udržateľný. Spoločnosť sa bude snažiť maximalizovať pozitívne efekty z rozšírenia technologickej základne o
inovatívne zariadenie, čo vytvorí predpoklady na jej ďalší rozvoj a rast. Vypočítaná čistá súčasná hodnota, ktorá predstavuje
rozdiel medzi očakávanými peňažnými príjmami z investovania a vynaloženými výdavkami, dosahuje kladnú hodnotu vo
výške 28 890 Eur.
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Firma Slavomír Sládek Velosprint S vznikla v roku 2003 ako veľkoobchod so zameraním na bicykle a bicyklové súčiastky. V
čase vzniku v r. 2003 ponuka prestavovala 12“ a 16“ bicykle vytvorenej vlastnej značky Harry, a tiež širokú škálu duší a
plášťov značky Kenda. Firma sa pritom stala výhradným distribútorom tejto značky v SR. Postupne bola ponuka tovaru
rozširovaná o ďalšie značkové diely pre bicykle. V r. 2010 podnik vstúpil na trh ČR. Obrat sa v rozmedzí rokov 2010 – 2012
zvýšil o viac ako 30 %, čo svedčí o úspechu biznis modelu podniku v tomto segmente. Výrazná zmena v činnosti firmy
Slavomír Sládek Velosprint S nastala začiatkom roka 2013, kedy podnik spustil výrobu bicyklov značky Harry vo vlastnej réžii,
a to vo veľkostných prevedeniach 20“ a 24“. V súčasnosti spúšťa podnik vlastnú širšiu produkciu bicyklov, čím sa posúva z
roviny obchodno-distribučnej spoločnosti na výrobný podnik s vybudovaným predajným systémom. Súčasné technologické
vybavenie podniku neumožňuje komplexnú výrobu vlastných produktov a firma je nútená vo výraznej miere používať
komponenty iných výrobcov, čo znižuje celkovo vytváranú pridanú hodnotu, spôsobuje riziko výkyvov v dodávkach a
nestálosť produkcie.

Po ukončení realizácie projektu dôjde sprevádzkovaním novej technológie k rozšíreniu výrobných kapacít podniku, rozšíreniu
a skvalitneniu výrobného programu, zaisteniu sebestačnosti v produkcii kolies, modernizácii a inovácii už fungujúcej výroby.
Celkovo dôjde k výraznému prerodu podniku, kde výraznú dominanciu už nebude tvoriť len obchodná činnosť, ale činnosť
výrobná s produkciou a následným predajom vlastných výrobkov. Nákupom inovatívnej technológie získa podnik Slavomír
Sládek VELOSPRINT S dostatočne výkonné a moderné priemyselné zariadenie, ktoré umožní využiť trhový potenciál v SR a
Európe. Realizáciou projektu sa vytvorí priestor pre vývoj a produkciu vlastných kolies bicyklov, ktoré budú spĺňať normy EÚ a
CE vrátane príslušnej certifikácie, čo predstavuje nový inovatívny prvok vo výrobe. Vytvorí sa a udrží 1 nové pracovné miesto
pre mladého mladého občana vo veku do 29 rokov, ktorý zároveň spadá do znevýhodnených skupín (mladého
nezamestnaného absolventa školy do 25 rokov). V konečnom dôsledku realizáciou projektu Slavomír Sládek VELOSPRINT S
očakáva nárast tržieb na úroveň 81.775,- EUR v roku 2017 a nárast pridanej hodnoty na úroveň 316.354,- EUR,- EUR v tom
istom roku.

Predmetom samotného projektu je jedna hlavná aktivita, a to Nákup technológie na výrobu bicyklových kolies. Pôjde o
modernú plne automatizovanú technológiu na výrobu kolies pre bicykle. Daná technológia sa zaradí do existujúceho
strojového parku používaného na produkciu bicyklov vlastnej značky firmy Slavomír Sládek VELOSPRINT S, pričom ju
výrazne obohatí, zmodernizuje a prinesie inovatívny prvok v podobe nového automatizovaného procesu. Projekt bude
realizovaný v období 11/2013 - 02/2014. Dodávka a montáž inovatívnych technológií bude realizovaná dodávateľskou firmou
vybranou vo verejnom obstarávaní. Riadenie projektu bude zabezpečené najmä samotným majiteľom firmy Bc. Slavomírom
Sládekom, ktorý má bohaté skúsenosti z oblasti projektového riadenia investičných projektov. Publicitu a personálne otázky
zabezpečí Ing. Ján Sládek, ktorý má dlhoročné skúsenosti s personalistikou a marketingom. Na realizácii sa projektu za
zúčastnia aj technický manažér a ekonóm podniku ako aj externý pracovník so skúsenosťami v oblasti riadenia projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ. Realizácia projektu pritom nemá výrazný dopad na životné prostredie.

Ako vyplýva z popisu východiskovej situácie či realizovanej SWOT analýzy, realizácia predkladaného projektu je pre podnik
nevyhnutnosťou z hľadiska zachovania si a zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu s bicyklami a komponentami pre bicykle
na domácom i európskom trhu. Projekt je nevyhnutný pre stabilizáciu dodávok vo výrobe vlastnej značky bicyklov Harry, a je
tiež základom pre nadväzujúce aktivity v súvislosti s ďalším rastom objemu výroby bicyklov vo vlastnej réžii. Bez projektu nie
je možné stabilizovať a optimalizovať, ani zaručiť stálu kvalitu produktov a včasnosť ich dodávky. Zároveň sa jedná o
zavedenie technológie, ktoré sa v našich podmienkach vyskytuje veľmi zriedka, čo vytvára potenciál pre ďalší rast podniku.
Zároveň projekt zvyšuje zamestnanosť mladých ľudí a jeho ciele sú v súlade s PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja,
PHSR mesta Nitra ako aj s ďalšími národnými a európskymi dokumentmi vrátane stratégie Európa 2020. Riadiaci pracovníci
majú kvalifikované vzdelanie a dlhodobú prax v obore. Spoločnosť už v minulosti dokázala, že je stabilným subjektom a chce
stavať na vybudovanej značne v regionálnom, národnom i medzinárodnom prostredí.

Investícia do novej modernej technológie v rámci predkladaného projektu je určená na podporu komplementarity ako aj
celkovej inovácie výrobného programu firmy. Realizáciou takejto investície získa podnik jednak značnú sebestačnosť, a tiež
možnosť produkcie nového samostatne vyvíjaného produktu určeného na predaj tak veľkoodberateľom ako aj
maloodberateľom na domácom i zahraničnom trhu. To vedie k predpokladu každoročného nárastu tržieb za vlastné výrobky a
tiež nárastu pridanej hodnoty. Tým sa zabezpečí stabilný, kladný hospodársky výsledok, stabilná zamestnanosť s
potenciálom rastu a možnosti pre ďalšie nadväzujúce rozvojové aktivity v oblasti výroby, ktoré podnik plánuje v ďalšej etape.
Predpokladaná doba návratnosti investície je cca. 4,5 roka, čo je výrazne menej v porovnaní s jej životnosťou, a to všetko pri
umiernenej finančnej analýze kalkulujúcej s výraznými rizikami. Celkovo je možné konštatovať, že ide o životaschopný projekt
so zameraním sa na produkciu vlastných výrobkov, v rámci ktorej sa bude tvoriť nová pridaná hodnota a zamestnanosť,
ktorých charakter a stabilita je výrazne vyššia ako v prípade tých, ktoré sú realizované len prostredníctvom nákupu a predaja
tovaru.
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Firma ELMONT NB, s.r.o. vznikla v roku 2003. Od vzniku sa zaoberá výrobou výrobkov z plastu pre stavebníctvo. Firma
pôsobí v regióne s tradíciou plastovej výroby a po zániku miestneho výrobného družstva našla na pracovnom trhu
kvalifikovanú pracovnú silu. Región je napojený na rýchlostnú komunikáciu R1, čo dáva možnosť rýchlej logistiky a
dostupnosti k hlavným odberateľom. Od roku 2005 väčšina odberateľov začala vyžadovať zabalenie výrobkov do obalu, ktorý
by bol nie len funkčný a chránil tovar pred poškodením počas doby prepravy, manipulácie a skladovania, ale aj estetický a
lákavý pre zákazníka. To spôsobilo pokles výroby LRU rúrok a výpadku výroby VPR rúrok. Na základe SWOT analýzy firma
dospela k záveru, že pracné ručné balenie je potrebné nahradiť zavedením modernej technológie a rovnako je potrebné
zaviesť moderné popisovanie EAN kódmi. Automatizáciou finálnej fázy výroby a zvýšením množstva a kvality zabalených
výrobkov sa využíjú príležitosti na rast výroby súčasných výrobkov, rozšíri sa portfólio vyrábaných výrobkov, zlepší sa
manipulácia s výrobkami pri skladovaní a logistike a získa sa možnosť prieniku na nové a zahraničné trhy. Zvýšia sa tržby a
pridaná hodnota firmy.

Inováciami vo finálnej fáze výroby sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Nové zariadenia pomôžu zvýšiť predaj
súčasných výrobkov a presadenie sa na nových trhoch, keďže aktuálne ručné balenie nezodpovedá požiadavkám
odberateľov. Investíciami sa zvýšia tržby a pridaná hodnota, čo bude aj dôsledkom automatizácie procesov výroby.
Realizáciou projektu očakávame geografickú diverzifikáciu zákazníkov. Výrazné zmeny po realizácii projektu očakávame aj v
dôsledku zavedenia popiskov a čiarových kódov výrobkov, čo podporí flexibilitu a logistiku. Finálna fáza výroby a čas na
zabalenie jedného výrobku sa skráti, čo zvýši produktivitu zamestnancov. Zníži sa tiež spotreba baliaceho materiálu, čo bude
mať pozitívny dopad na životné prostredie. Investíciami do inovatívnych zariadení bude potrebné vytvorenie jedného
pracovného miesta. Žiadateľ bude predchádzať možnému nenaplneniu merateľných ukazovateľov zvýšením obchodnej
činnosti, diverzifikáciou trhov a odberateľov, pravidelnými školeniami zamestnancov a uzatváraním dlhodobých kontraktov. V
rámci regiónu bude firma podporovať lokálnu dodávateľskú a subdodávateľskú sieť a zľavami na svoje výrobky podporí
miestnych distribútorov.

Hlavné aktivity projektu budú nákup a použitie inovatívneho zariadenia baliacej linky, nákup a použitie inovatívneho
popisovacieho tlačiarenského zariadenia. Navíjačka s ovinovaním prieťažnou fóliou je automatický naviják pre navíjanie
flexibilných korugovaných PE, PP, PVC trubiek. Špecializované tlačiarenské popisovacie zariadenia umožňujú popis výrobku
čiernym atramentom. Možnosti tlače sú: čiarové kódy, 2D kódy, logá a iné. Automatizácia finálnej fázy výroby prinesie
zvýšenie produktivity práce a dosiahne sa zvýšenie efektívnosti a optimalizácie výrobného procesu. Celá realizácia projektu
sa uskutoční od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014. Žiadateľ o NFP zabezpečí obstaranie strojov v súlade so zákonom č. 25/2001 Z. z.
o VO, v súlade s inštrukciami Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-111DM- 1301. Implementáciu projektu a podporných
aktivít (riadenie a publicita) zabezpečí konateľka Danka Budinská v pozícii hlavnej projektovej manažérky, finančnej
manažérky a manažérky publicity. Konateľ Svätoslav Budinský bude projektový koordinátor pre personálne a technické
záležitosti. Projekt zvýši technologickú vyspelosť finálnej fázy výroby a odbytové možnosti, čím sa naplnia ciele projektu.

Pri celosvetovom poklese dopytu a výraznom prepade na stavebnom trhu, je dôležité zavádzať vyspelé inovatívne
technológie, a tým zvyšovať produktivitu a konkurencieschopnosť podnikov voči podnikom z krajín s nízkymi nákladmi na
pracovnú silu. Tlak konkurencie je v dnešnom dynamickom prostredí a krízovom období značný, podľa prieskumov u
obchodných partnerov kapacita obstarávaných inovatívnych zariadení bude dostatočne využitá, pretože žiadateľ ponúkne
odberateľom výrobky podľa ich potrieb a vylepší balenie a popisovanie výrobkov podľa požiadaviek trhu. Bez realizácie
projektu nebude firma naďalej môcť konkurovať firmám v odvetví, pretože sa nedokáže bez ďalších investícií prispôsobiť
potrebám trhu. Projekt je v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 2013.
Projekt je ďalej v súlade s Prioritnou osou 2 PHSR Nová Baňa „Hospodársky rozvoj a infraštruktúra“ Prioritou 2.1 Podpora a
získavanie domácich a zahraničných investícií. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou dlhodobých projektov investícií do
vlastnej výroby a v majetku spoločnosti je viacero moderných technologických zariadení, budov a skladov zakúpených a
postavených z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená rozvojom odbytu súčasných výrobkov a zavedením nových výrobkov VPR rúrok.
Nepretržitú výrobu zabezpečí rast odbytu zo strany terajších odberateľov a preniknutie na nové trhy. Žiadateľ má u
odberateľov prisľúbený nárast objednávok, pokiaľ vylepší technológiu balenia a popisovania, čo umožní financovať rast a
udržanie výroby. Výsledky finančnej analýzy nám potvrdili, že projekt je finančne udržateľný počas sledovaného obdobia,
nakoľko sú splnené nasledovné podmienky: čistá súčasná hodnota je pozitívna, miera výnosovosti je nad 100%. Príjmy z
projektu v každom roku sledovaného obdobia prevyšujú výdavky, t.j. projekt generuje pre žiadateľa dostatok peňažných
prostriedkov. Prvou výzvou pre žiadateľa bude potreba zvládnuť novú technológiu. Predchádzať tomuto riziku pomôže
základné školenie od dodávateľa inovatívneho zariadenia a ďalšie priebežné školenia. Ďalším možným rizikom je, keď
investičné výdavky prevýšia plán projektu. Tejto situácii predchádza dôkladný prieskum trhu a dodávateľov zariadení.
Kapacitu výroby žiadateľ zabezpečí so súčasným personálom a prijatý novým zamestnancom do 29 rokov evidovaným v
evidencii dlhodobo nezamestnaných.
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Spoločnosť má dlhodobú tradíciu v produkcii keramických výrobkov. Dlhodobá etablovanosť na trhu je jedným z predpokladov
realizácie projektu. V súčasnosti spoločnosť využíva pre potreby pokrytia svojej produkcie komorové pece s kapacitou výroby
13 000 m2/rok, pričom celú produkciu je spoločnosť schopná predať. Uvedené pece sú vzhľadom na technologické pokroky v
posledných rokoch zastarané, čo sa odzrkadľuje najmä v ich spotrebe zemného plynu na jednotku produkcie. Táto skutočnosť
vedie spoločnosť k potrebe inovácie vypaľovacích pecí a to jednak z dôvodu znižovania nákladov na jednotku produkcie a
jednak z dôvodu zvýšenia výrobnej kapacity spoločnosti. Spoločnosť má vybudovanú pomerne rozsiahlu štruktúru predajcov
po celom území Slovenska, a čiastočne v Česku. Táto štruktúra umožňuje spoločnosti veľmi efektívny odbyt svojej produkcie,
ktorý by mal pokračovať aj po zvýšení produkcie spoločnosti. Spoločnosť taktiež disponuje certifikátom udeleným na vybrané
rady výrobkov, čo zvyšuje záujem o tieto výrobky. Dôležitými aspektmi sú taktiež dobré finančné zdravie spoločnosti, jasné
zameranie spoločnosti v oblasti produkcie a existujúci predpoklad umiestňovania ďalších produktov na trhu.

Po ukončení realizácie projektu bude spoločnosť disponovať novou tunelovou pecou s výrobnou kapacitou 30 000 m2 ročne,
ktorá nahradí súčasné komorové pece. Zavedenie tejto pece do výrobného procesu bude znamenať zníženie energetických
nákladov na jednotku produkcie o 60-70%, čo sa pozitívne odzrkadlí v nákladoch spoločnosti. V praxi to bude znamenať, že
pri zhruba rovnakej spotrebe energií bude spoločnosť schopná produkovať výrobky na hranici svojich produkčných možností.
Zavedenie nového typu pece na vypaľovanie a predpokladané zvýšenie produkcie bude znamenať nevyhnutnosť zvýšenia
personálnych kapacít spoločnosti, čo bude predstavovať vytvorenie 2 nových pracovných miest. Predpokladané obsadenie
vytvorených pracovných miest bude v štruktúre 1 muž a 1 žena. Uvedení pracovníci budú odborne vyškolení za účelom
kvalifikovaného vykonávania pridelených činností. Spoločnosť bude naďalej pokračovať v rozširovaní svojich distribučných
kanálov na území celej SR. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú nadstavené pri objeme výroby pod úrovňou kapacít,
pričom v prípade problémov s predajom produktov sa spoločnosť bude snažiť expandovať na trhy v rámci EÚ.

Realizácia projektu bude znamenať nahradenie súčasných komorových pecí pecou tunelovou, ktorá má pri rovnakej výrobnej
kapacite podstatne nižšiu spotrebu zemného plynu. V rámci tohto riešenia bude do prevádzky uvedená tunelová pec s
celkovou dĺžkou 20 metrov, vrátane plynového systému, vzduchotechniky a 4 úsekov určených na predhrev, ohrev
prechodovú zónu a chladenie. Pec bude konštruovaná na trvalú prevádzku, pričom bude umožňovať aj cyklickú prevádzku.
Parametre obstarávanej pece by mali zabezpečovať produkciu keramických dlaždíc s maximálnymi rozmermi 280 x 70 x 15
mm a hmotnosťou 0,45kg/ks v objeme 30 000m2/rok. Pec bude inštalované do priestorov spoločnosti, ktoré ma žiadateľ k
dispozícii pričom nahradí súčasné komorové pece. Obsluha pece bude zabezpečovaná jedným, prípadne dvoma
pracovníkmi. Realizáciu projektu bude mať na starosti projektový tím, ktorí bude z troch štvrtín tvorený zamestnancami
spoločnosti pod vedením oboch konateľov spoločnosti. Predpokladaná realizácia projektu je od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014.
Počas tejto lehoty by mala byť obstaraná a do výroby zaradená tunelová plynová pec na výpal keramických dlaždíc.

Nevyhnutnou podmienkou realizácie uvedeného projektu je získanie finančného príspevku. Táto skutočnosť je podmienená
nemožnosťou spoločnosti v plnej miere zabezpečiť inováciu v požadovanom rozsahu výlučne z vlastných zdrojov. V prípade
realizácie z vlastných zdrojov by bolo možné uskutočniť takúto inováciu len v obmedzenej miere, čo by znamenalo inováciu v
obmedzenom rozsahu a teda by sa jednalo buď len o zvýšenie produkcie bez požadovaného zníženia energetických vstupov,
alebo len ich čiastočného zníženia. Realizácia projektu je taktiež dôležitá z hľadiska regiónu, nakoľko napriek pomerne
dobrému zastúpeniu daného odvetvia v regióne sa vo väčšine prípadov jedná o fyzické osoby podnikajúce v danej oblasti,
ktoré nevytvárajú žiadne ďalšie pracovné miesta a ich inovačný potenciál je pomerne slabý. Aktivity projektu taktiež
korešpondujú s cieľmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018 a tým
podporujú tento cieľ na regionálne úrovni. Dôležitá je taktiež skutočnosť, že Žiadateľ v minulosti z vlastných zdrojov realizoval
viacero projektov zameraných na inovácie v spoločnosti, pričom sa jednalo aj o zmeny výrobného sortimentu spoločnosti.

Žiadateľ disponuje dostatočnými personálnymi ako aj administratívnymi kapacitami z hľadiska udržateľnosti projektu.
Investície, ktorá je predmetom projektu predstavuje náhradu v súčasnosti používanej technológie. Táto skutočnosť znamená,
že prevádzkové náklady, ktoré spoločnosť znášala do doby realizácie projektu sú zhruba rovnaké a teda nepredstavujú pre
spoločnosť ďalšiu záťaž a sú v plnej miere akceptovateľné a finančne udržateľné. Finančná analýza jasne poukazuje na
výbornú návratnosť investície v rámci projektu a v konečnom dôsledku odzrkadľuje pozitívny vplyv investície na tržby podniku
v dôsledku zvyšovania výrobnej kapacity. Vytvorené tržby bez problémov pokryjú náklady na úver nevyhnutný na realizáciu
projektu. Uvedené predpoklady vychádzajú z bezproblémového umiestňovania produkcie spoločnosti na trhu. Práve za
účelom zabezpečenie odbytu bude spoločnosť časť svojich tržieb umiestňovať do marketingu a zlepšovania svojich
distribučných kanálov. Zvýšená produkcie a tržby taktiež umožnia dlhodobú udržateľnosť vytvorených pracovných miest, ktoré
sú v konečnom dôsledku nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky.
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Žiadateľ disponuje dostatočnými personálnymi ako aj administratívnymi kapacitami z hľadiska udržateľnosti projektu.
Investície, ktorá je predmetom projektu predstavuje náhradu v súčasnosti používanej technológie. Táto skutočnosť znamená,
že prevádzkové náklady, ktoré spoločnosť znášala do doby realizácie projektu sú zhruba rovnaké a teda nepredstavujú pre
spoločnosť ďalšiu záťaž a sú v plnej miere akceptovateľné a finančne udržateľné. Finančná analýza jasne poukazuje na
výbornú návratnosť investície v rámci projektu a v konečnom dôsledku odzrkadľuje pozitívny vplyv investície na tržby podniku
v dôsledku zvyšovania výrobnej kapacity. Vytvorené tržby bez problémov pokryjú náklady na úver nevyhnutný na realizáciu
projektu. Uvedené predpoklady vychádzajú z bezproblémového umiestňovania produkcie spoločnosti na trhu. Práve za
účelom zabezpečenie odbytu bude spoločnosť časť svojich tržieb umiestňovať do marketingu a zlepšovania svojich
distribučných kanálov. Zvýšená produkcie a tržby taktiež umožnia dlhodobú udržateľnosť vytvorených pracovných miest, ktoré
sú v konečnom dôsledku nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky.

Po zrealizovaní projektu bude v spoločnosti Flowart zavedený nový výrobný proces – razenie mincí a medailí. Výroba
vlastných mincí a medailí bude zároveň znamenať zvýšenie inovatívnosti podniku. Technologické zariadenie, ktoré je
predmetom projektu, umožní vzhľadom na svoje moderné parametre realizovať najnáročnejšie výrobné procesy v
mincovníctve a dosahovať najvyššiu kvalitu produktov (tzv. "proof"). Vytvorenie výrobných kapacít bude znamenať aj nárast
zamestnanosti. Predkladaný projekt predpokladá prijatie 2 nových zamestnancov vo výrobnom úseku, pričom tieto novo
vytvorené pracovné miesta bude možné obsadiť mladými nezamestnanými osobami vo veku 15-29 rokov. Vzhľadom na
charakter vytvorených pracovných miest naviazaných priamo na obsluhu technologických zariadení, budú tieto pracovné
miesta vytvárané v priamom súvise a súbežne s realizáciou aktivít projektu a budú trvalo udržateľné minimálne počas
morálnej životnosti technológie (viac než 10 rokov). Projekt eliminuje jedno zo súčasných ohrození spoločnosti, ktorým je
nízka spoľahlivosť dodávok hotových výrobkov. Vzhľadom na vlastnú výrobu bude spoločnosť Flowart schopná zabezpečiť
stabilnosť dodávok pre svojich klientov

Realizácia transferu technológie – raziaceho stroja na výrobu zlatých a strieborných mincí a medailí bude pozostávať z radu
nadväzujúcich činností: Prvou fázou realiz. projektu je verejné obstarávanie v súlade s legislatívou a špecifikáciou zariadení
uvedenou v predkladanej žiadosti. Následne po uzatvorení zmluvy s dodávateľom bude zahájená výroba strojov (5-7
mesiacov). Po ukončení výroby sa uskutočnia preberacie skúšky u dodávateľa a následne vyexpedovanie technológie
objednávateľovi. Na strane objednávateľa zabezpečí žiadateľ prípravu priestorov, vykládku a umiestnenie strojov na určené
miesto. Po nástupe montérov dodávateľa sa uskutoční montáž a oživenie zariadenia. Následnou fázou bude skúšobná
prevádzka v trvaní 24 - 48 hodín. V prípade úspešného priebehu skúšobnej prevádzky budú zariadenia dokumentačne
prevzaté od výrobcu a zahájená výroba. Na realizáciu projektu žiadateľ vytvoril realizačný tím s bohatými skúsenosťami s
realizáciou investičných aktivít. Novovytvorené pracovné miesta priamo súvisia s obsluhou technolologických zariadení.
Výrobné kapacity budú mať priamy pozitívny vplyv na zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti.

Závislosť na malom počte dodávateľov mincí a nepravidelnosť ich dodávok nepriaznivo ovplyvňuje činnosť žiadateľa.
Absencia výrobných kapacít neumožňuje realizovať vlastné produkty, ktoré by boli základom pre udržanie a zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Nákup a zavedenie moderného
minciarskeho raziaceho stroja je vzhľadom na úzku špecifikáciu technológie finančne náročný proces. Bez pridelenia NFP by
žiadateľ mohol realizovať svoj zámer iba na používanej technológií, ktorá však má výrazné obmedzenie funkcií, nižšiu
presnosť a kvalitu výrobkov, častú poruchovosť a vyššiu energ. náročnosť. Realizácia projektu prispeje k zamestnaniu
mladých nezamestnaných osôb vo veku 15 - 29 rokov vytvorením 2 nových pracovných miest. Predkladaný projekt
prispieva k napĺňaniu relevantných priorít a cieľov nasledovných strategických dokumentov: - PHSR NSK na roky 2012-2018 Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja - Regionálnym akčným plánom zamestnanosti NSK - PHSR mesta Levice NSRR, OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a Stratégia Európa 2020 Žiadateľ disponuje skúsenosťami na realizáciu
projektu a následný predaj výrobkov.

Vďaka dlhoročnému aktívnemu pôsobeniu má spoločnosť vybudované administratívne zabezpečenie prevádzky. Technické
zázemie pre prevádzku nových výrobných technológií je zabezpečené dlhodobým nájmom zodpovedajúcich priestorov.
Prevádzka zariadení bude zabezpečená 2 novými zamestnancami, ktorí zabezpečia udržateľnosť projektu z personálnej
stránky. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná investícia je pre žiadateľa prínosom, bude zabezpečovať
finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov žiadateľa.
Na základe výsledkov finančnej analýzy možno tiež konštatovať, že predkladaný projekt bude v každom roku generovať
dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s investíciou a teda zabezpečenie potrebného cash flow.
Žiadateľ má zabezpečený predaj výrobkov prostredníctvom vlastných kientov a siete obchodníkov s ktorým spolupracuje.
Samotná výroba nových produktov vytvorí priestor pre získanie nových cieľových skupín zákazníkov. Určité riziko
udržateľnosti projektu predstavuje nedostatok suroviny, čo je však výrazne menšie rizko ako riziko nedostatku finálnych
produktov.
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Spoločnosť OXA, s.r.o. bola založená v roku 2005 a reflektovala na požiadavku trhu realizovať s maximálnou možnou mierou
odbornosti strešné plášte pre Spoločnosť OXA, s.r.o. bola založená v roku 2005 a reflektovala na požiadavku trhu realizovať s
maximálnou možnou mierou odbornosti strešné plášte pre individuálnu bytovú výstavbu. Následne na to sa s prílevom
investorov zo zahraničia vykreslila ďalšia požiadavka na činnosť opláštenia priemyselných budov veľkých výmer. V súčasnej
dobe patrí medzi lídrov v segmente opláštenia priemyselných budov. Okrem tejto činnosti sa spoločnosť venuje obchodnej
činnosti s výrobkami príbuznými s hlavnou činnosťou a výrobe a montáži sekundárnej podkonštrukcie pod opláštenie fasád,
stien a striech. Klampiarske prvky sa vyrábajú presne podľa potreby, ktorá vyplynie na stavbe v priebehu montáže. Nakoľko v
súčasnej dobe spoločnosť nedisponuje podobným zariadením, ktoré by mohlo zvitkový plech ohnúť do požadovaného tvaru,
túto činnosť si objednáva. V záujme udržania sa na trhu s týmto segmentom a zachovania spolupráce so svojimi zákazníkmi,
musí spoločnosť prijať opatrenia na minimalizáciu strát z chybovosti, zníženia nákladov.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Zakúpenie
CNC segmentovej hydraulickej ohýbačky plechu zabezpečí presnosť výroby až na 0,5 mm, čím sa minimalizujú straty z
chybovosti, znížia sa náklady spoločnosti pri obstaraní klampiarskych výrobkov a zabezpečení sa flexibilita dodávky.
Zavedený inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 2 nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 1 z týchto
miest mladým občanom vo veku od 15 do 29 rokov. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky
od ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne,
spokojnosti a sociálneho postavenia zamestnancov v celej spoločnosti. Jedno novovytvorené miesto bude obsadené mužom
a jedno ženou. Prínosom projektu bude aj minimalizácia dopadov technologického CNC zariadenia na životné prostredie ako
aj úspora energetických nákladov spoločnosti.

CNC segmentová hydraulická ohýbačka plechu je zariadenie, ktoré dokáže zo zvitkového plechu vyrobiť klampiarske prvky
rôznych tvarov a dĺžok podľa potreby a požiadavky zákazníka. Výber technológie bolo podmienený jej ekonomickou
výhodnosťou a technologickou vyspelosťou a presnosťou (neomylnosťou) výrobkov. CNC ohýbačka zabezpečí flexibilitu
výroby a následných dodávok klampiarskych prvkov zákazníkom a na stavby staveniská. Technologická vyspelosť tohto
zariadenia supluje činnosť minimálne dvoch pracovníkov a teda aj pri výrobkoch dlhých šesť metrov je postačujúce, ak
zariadenie obsluhuje jeden pracovník. Sekundárna výhoda vyplýva z presnosti výrobkov zhotovených na zariadení.
Elimináciou chybovosti sa teda podstatne znížia náklady spoločnosti pri obstaraní klampiarskych výrobkov a zabezpečení sa
flexibilita dodávky. Projektový tím je tvorený odborníkmi po odbornej i kvalifikačnej stránke, disponujúcimi skúsenosťami s
realizáciou projektov investičného charakteru. Spoločnosť má zavedený interný systém manažérstva kvality. Dohľad nad
kvalitou výroby zabezpečuje vyčlenený pracovník dlhoročnou praxou v spoločnosti.

Výrobky spoločnosti musia spĺňať všetky zadefinované požiadavky odberateľov. Špičková kvalita výrobkov umožní rozšíriť
zoznam odberateľov o spoločnosti, ktorých prvoradou požiadavkou je kvalita a to za bezkonkurenčne krátky čas vybavenia ich
objednávky. Realizáciou projektu bude spoločnosť schopná udržať krok s konkurenciou ba dokonca bude schopná
expandovať. Zároveň sa zvýši aj potenciál kooperovať a vyrábať klampiarske výrobky pre rôzne spoločnosti. Technologická
úroveň zakúpenej CNC ohýbačky zabezpečí spoločnosti prednostné postavenie na trhu. Projekt v plnej miere prispieva k
naplneniu rozvojových cieľov a zmierňovaniu disparít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj mesta Považská Bystrica,
definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej inovačnej stratégii. Tak na úrovni kraja ako aj mesta sa dôraz kladie na ekonomický
rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti a zlepšovanie kvality životného prostredia. Riadiaci pracovníci sa podieľali na
príprave, riadení a implementácií množstva projektov investičného charakteru ako aj príprave projektov na poskytnutie NFP.
Bez poskytnutia pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.

Spoločnosť už má v súčasnosti zabezpečenú širokú sieť odberateľov, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť odbyt
predpokladanej produkcie. Príjmy vygenerované projektom prevyšujú prevádzkové výdavky, čím sa zabezpečí plynulosť
výroby a pokryjú sa záväzky z obchodného styku ako aj voči zamestnancom. Kapacita technológie poskytuje priestor pre
navýšenie predpokladaných tržieb do budúcnosti. Spoločnosť v budúcnosti naďalej plánuje modernizovať svoj výrobný
program zavádzaním ďalších inovatívnych technológií, aby dokázala čeliť konkurencii na trhu. Novovytvorené pracovné
miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú
dodatočné finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu, rozšírenie portfólia
výrobkov a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne ovplyvní udržanie a tvorbu ďalších pracovných
miest. Udržateľnosť novovytvorených pracovných miest je veľmi vysoká, nakoľko spoločnosť do budúcnosti plánuje rozšíriť
výrobnú kapacitu a vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta.
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Výrobná technológia žiadateľa bude umiestnená v obci Rabča, kde má podnik svoju výrobnú prevádzku. Obec Rabča je veľká
obec Hornej Oravy a so 4446 obyvateľmi je treťou najväčšou obcou Oravy, ktorého najvážnejším problémom je práve vysoká
nezamestnanosť. Obec je súčasťou Žilinského kraja. Podnik Ján Kubík JALUMA INTERIER pôsobí na trhu už od 15.6.1992
ako fyzická osoba. Ide o rodinnú firmu praktizujúcu tradičné nábytkárske remeslo a postupom času výrobu z dreva zameranú
na design, výrobu a kompletné zariadenie atypických interiérov, nábytkových prvkov a mobiliáru. Jednou z najvážnejších
prekážok ďalšieho rastu podniku je zastaralá a neinovovaná výrobná technológia. V sučasnosti preto musí mnohé
komponenty pre svoje finálne výrobky nakupovať od externých dodávateľov, čo spôsobuje vysokú závislosť od iných
subjektov a vysoké výrobné náklady, čo sa začína prejavovať v menej konkurenčných cenách pre zákazníkov. Zároveň
podnik nedokáže výrabať výrobky v takej širokej variabilite ako iné význámné podniky v oblasti nábytkárstva. Z uvedených
dôvodov je žiadateľ nútený inovovať svoje výrobné technológie.

Prostredníctvom projektu sa obstará technológia pozostávajúca z nasledovných častí: 1. Frézovacie a vŕtacie CNC centrum
2. Etážový Lis 3. Lepička na dyhu 4. Formátovacia píla 5. Olepovačka 45° 6. Delenie dyhy Táto technológia umožní a
prinesie nasledovné užitky (inovatívne výrobné postupy): 1. Výrobu lisovaných dyhovaných veľkoplošných polotovarov 2.
Zvýšenie efektivity a kvality porezu drevených komponentov 3. Obrábanie tvarovo a materiálovo rozmanitejších prvkov 4.
Zvýšenú efektivitu spájania dielov 5. Rozšírenie portfólia o výrobu interiérových dverí Projektom sa zároveň vytvoria 4
nové pracovné miesta: 1. Obslužný pracovník CNC frézy 2. Obslužný pracovník formátovacej píly 3. Obslužný pracovník
etážového lisu, deličky a lepičky dyhy (majster dyhovania) 4. Administratívna pracovníčka Realizáciou projektu sa dosiahne
lepšie ekonomické postavenie podniku žiadateľa s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá bude
obsiahnutá rastom pridanej hodnoty, produktivity práce a ponúkaných produktov a služieb a znížením materiálovej a
energetickej náročnosti a závislosti na externých dodávateľoch.

Realizácia projektu je rozdelená do 3 hlavných priamych aktivít a do 2 nepriamych aktivít. Priame aktivity: 1. Nákup,
inštalácia a skúšobná prevádzka zariadenia na výrobu nábytku a výrobkov z dreva (11/2013 - 09/2014) 2. Vytvorenie nových
pracovných miest, výber a zaškolenie zamestnancov (07/2014 - 09/2014) 3. Spustenie výroby (10/2014 - 10/2014) 2.
Nepriame aktivity projektu: - Riadenie projektu (11/2013 - 10/2014) - Publicita a informovanosť projektu (11/2013 - 09/2014)
Tieto aktivity projektu majú súvis s aktivitami opatrenia a zároveň napĺňajú stanovené špecifické ciele projektu. Pri zvolení
najvhodnejšej alternatívy technického riešenia projektu, firma zvažovala viaceré možnosti a podmienky, ktoré by viedli k cieľu
primeranej uskutočniteľnosti projektu. Konkrétne, týka sa to nasledujúcich alternatív: Alternatíva 0 Alternatíva 1 Alternatíva
2 Aktivity realizácie projektu sú z časového, ekonomického, technického a finančného hľadiska realizované do jedného
logického celku skladajúceho sa z 6 častí. Výber dodávateľa zariadení bude prebiehať formou verejného obstarávania
prostredníctvom OSO a žiadateľa v súlade so zákonom o verejnom obstaráva

Žiadateľ si pred podaním projektu vypracoval detailnú štúdia uskutočniteľnosti, aby si vybral najprijateľnejšiu varianta z
pohľadu ceny, kvality, dopadu na životné proostredie. Podnik v súčasnosti potrebuje rozšíriť výrobu a uspokojiť dopyt
súčasného trhu po svojich produktoch. Spoločnosť vykazuje veľmi dobrú finančnú bonitu. Ján Kubík JALUMA INTERIER
novou technológiou pokryje meniaci sa dopyt, potrebné výrobné množstvá, meniaci sa spôsôb výroby, zvýši svoj obrat a tržby
za výrobky. Novou technológiou je predpoklad do budúcnosti, že zisk sa bude i naďalej zvyšovať. Z pohľadu udržateľnosti
hodnotíme tento projekt ako veľmi schopný a finančne dlhodobo ziskový. Spoločnosť aktuálne nedisponuje dostatkom
vlastného kapitálu na prefinancovanie 100% z investície. Má však potenciál dotáciu využiť pre efektívne zhodnotenie tejto
investície v podobe zvýšenia produkcie a nárastu tržieb. Realizácia aktivít projektu bude zároveň znamenať naplnenie
strategických dokumentov v oblasti zavádzania inovatívnych technológií. Z uvedených dôvodov je predkladaný zámer veľmi
potrebný a svojim charakterom vhodný a efektívny.

Zvýšením efektívnosti využitia výrobných zdrojov sa dosiahne zníženie materiálnej závislosti na externých dodávateľoch.
Úspešnosť realizácie a hlavne udržateľnosť projektu bude mať synergický efekt na realizáciu projektov s ďalšou pridanou
hodnotou v oblasti výroby svojich výrobkov. Vzhľadom na predpokladané rozširovanie výroby v budúcnosti sa očakáva
prepojenosť výsledkov a výstupov projektu s budúcimi aktivitami žiadateľa v oblasti finalizácie svojej produkcie, rozšírenia
výrobnej kapacity a sortimentu s pozitívnym dopadom na tvorbu ďalších pracovných miest. Počas doby realizácie a
udržateľnosti projektu žiadateľ vytvorí 4 nové pracovné miesta a zabezpečí aj udržanie týchto miest v nasledujúcich rokov.
Potenciálne riziká ohrozujúce plánovanú výšku odbytu žiadateľ neočakáva vzhľadom na predbežné zabezpečenie svojej
produkcie odberateľmi v rámci EÚ a vysoký dopyt po dizajnových výrobkoch v nábytkárstve. ČSH investície na konci jej
ekonomickej životnosti predstavuje 39 360 EUR a miera výnosovosti investície je 114,49 %. Z uvedených hodnôt je zrejmé,
že investičný projekt je finančne udržateľný a ziskový počas nasledujúcich rokov.
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Priemysel v regióne Púchova má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma JA servis. Región však trápi vysoká miera
nezamestnanosti (9,18 %) a prílišná priama a nepriama koncentrácia výroby na automobilový a gumárenský priemysel. Firma
sa zaoberá predovšetkým kovoobrábaním a výrobou a opravou foriem pre gumárenský priemysel. Zamestnáva 13
pracovníkov, ktorí pracujú v troch divíziách (kovoobrábanie, zámočníctvo, obchod). Takmer celá produkcia je umiestňovaná
na domácom trhu. Technologické zariadenia zvárania sú manuálne a fyzicky a morálne zastarané, neumožňujú realizovať
kvalitné, rýchle a presné zváranie. Výrobný postup zvárania je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko efektívny.
Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä
„subdodávkovanie kvalitného zvárania“ a „chýbajúca technológia automatizácie zvárania“. Projektom tiež firma využije
príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť získania NFP na realizáciu projektu…“ Projektom by bolo
možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä hrozba konkurencie.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánovaná kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné považovať za reálne.1 nové
pracovné miesto pre mladého nezamestnaného bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 1 ďalšie v období 3 rokov od
ukončenia projektu. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy.
Indikátor „počet inovovaných výrobných postupov.“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou technológie. Po
ukončení realizácie projektu bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu zvárania, ktorá umožní firme
rast kvality, kvantity a najme flexibility výroby, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. POP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do podobných výrobných zariadení, resp. do inovatívnych technológii.

Dodávka technológie bude realizovaná asi v priebehu roku 2014 a odráža reálne možnosti dodávateľa. Inštalácia technológie
zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie manuálne zváračky budú postupne vyraďované až po spustení
nového laserového zváracieho zariadenia. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie
práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo skúsených interných
zamestnancov a externého administrátora a účtovníka. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v zastaranom manuálnom zváraní. Pre zabezpečenie organizačnej stránky
realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 POP.

Bez NFP bude predkladaný projekt realizovaný prostredníctvom vlastných zdrojov a možno i bankových, čo výrazne zníži
možnosti firmy investovať do ďalšej obnovy technologického parku, prípadne zvýši jej úverové zaťaženie. Uvedeným by firma
utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability 13 zamestnancov.
Agresívna konkurencia z tretích krajín, by mohla pripraviť firmu JA Servis, s.r.o. o svojich najvýznamnejších klientov.
Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalšieho
pracovného miesta do 3 rokov od ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania
nezamestnanosti v regióne Púchov, ako i k ďalším cieľom stanoveným strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej
úrovni (viď časť 2.4 POP). Firma a najmä jej konateľ, má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným
zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obnovy výrobnej technológie a stavebných projektov, ako
aj projekt spolufinancovaný z ESF i ERDF (podrobne viď v časti 5 POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 30-ročnými skúsenosťami majiteľa firmy v
strojárstve, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a
stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt
bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko
negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu
počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného
rastu objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt prispeje k
eliminácií najmä hrozby konkurencie z tretích krajín. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou
výroby na novom laserovom zváracom zariadení a to novými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť
investície cca 5 rokov, ktorú hodnotu považujeme za optimálnu, nakoľko nastane oveľa skôr ako sa skončí životnosť
technológie.

Po skončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ disponovať numericky riadenými (CNC) opracovacími systémami – 5osím a 3-osím opracovacín centrom a CNC sústruhom. Tieto zariadenia umožnia žiadateľovi prakticky odstrániť potrebu
kooperačného opracovania náročných dielcov (segmenty navíjacích foriem, kladkové systémy a pod.), čím sa odstránia
dodatočné náklady spojené s kooperačnou výrobou (prepravné náklady, zisk kooperujúcich subjektov, manažment
kooperácií) a vytvoria priestor pre dôkladnú kontrolu kvality všetkých výrobných operácií. Zároveň bude môcť žiadateľ
disponovať výrobnými kapacitami CNC zariadení podľa svojich potrieb a nebude vystavený riziku nedodržania zmluvných
termínov dodávok svojim odberateľom v dôsledku oneskorených subdodávok, čím predíde finančným postihom a poškodeniu
dobrého mena firmy. CNC obrábacie systémy umožnia prepojenie CAD-konštrukcie s výrobou a vďaka rozšíreným
možnostiam opracovania umožnia zintenzívniť inováciu a rozširovanie portfólia strojárskych produktov žiadateľa podľa
požiadaviek existujúcich i nových odberateľov.

Projekt bude realizovaný formou obstarania 5-osého opracovacieho centra, 3-osého opracovacieho centra a numericky
riadeného sústruhu. Uvedené zariadenia sa budú obstarávať postupmi verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy.
Obstarávanie každého z uvedených zariadení bude predstavovať samostatnú aktivitu projektu. Projekt sa zrealizuje do dvoch
rokov po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, aby obmedzenie výrobných
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Základnými podnikateľskými aktivitami žiadateľa je vývoj a výroba strojnotechnologických zariadení hlavne pre gumárenský
priemysel a výroba adhezív. Svoje produkty žiadateľ v rozhodujúcej miere exportuje a v oblasti zariadení na navíjanie a
jadrovanie pätkových lán automobilových plášťov sa stal významným dodávateľom v celosvetovom meradle. V dôsledku
svojho predchádzajúceho pôsobenia hlavne v oblasti vývoja pre obuvnícky priemysel (1974 – 1992) žiadateľ v oblasti
strojárskej výroby nedisponuje výrobnými kapacitami, ktoré by zodpovedali súčasnému rozsahu výroby a požiadavkám na
kvalitu a presnosť opracovania. Z tohto dôvodu je žiadateľ nútený značnú časť náročnejších opracovacích operácií
kooperovať s externými dodávateľmi, čo značne predražuje náklady na výrobu, ohrozuje dodržanie zmluvných termínov
finálnych dodávok a znižuje možnosti kontroly kvality komponentov pred finálnou montážou i napriek tomu, že na kontrolu
kvality opracovania žiadateľ obstaral špičkové meracie zariadenie. Absencia numericky riadených opracovacích systémov
znemožňuje žiadateľovi využívať potenciál prostriedkov počítačom podporovanej konštrukcie (CAD-systémy), ktorými žiadateľ
disponuje.
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Zvýšenie inovatívnej úrovne výrobného procesu spol. MIKROMAT,
spol. s.r.o. prostredníctvom zváracích strojov a príslušenstva s
meracím zariadením na výrobu hliníkových výrobkov

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Slavstroj, s.r.o. zavedením
inovatívnych výrobných technológií

Zavedenie inovatívnych technológií do výroby spoločnosti Wood
Service Group, s.r.o.

Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti TZB Global, s.r.o.
prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií

EUROFIMA 2015 - Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CID METAL, s.r.o.
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením
elektroerozívneho CNC obrábacieho zariadenia

Doplnenie technológie výroby dojčenskej výživy s rozšírením na
plnenie a balenie dojčenských nápojov

Obstaranie technologickej linky na proces macerácie

Obstaranie CNC obrábacieho centra na obrábanie rozmerovo
náročných obrobkov

57 081,50

104 561,10

197 940,00

126 378,00

121 982,04

199 751,40

96 438,00

151 931,50

153 482,00

147 150,00
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Spoločnosť Mikromat, spol. s r. o. vznikla dňa 18. 11. 1997 zápisom do obchodného registra. Zaoberá sa predovšetkým
strojovým opracovaním detailov podľa výkresovej dokumentácie pre automobily a stavebné stroje (frézovanie, sústruženie,
vŕtanie, závitovanie), zváraním oceľových a hliníkových dielov alebo konštrukcií a výrobnými zahranično – obchodnými
aktivitami v oblasti strojárstva. V rámci obrábania zabezpečuje MIKROMAT spol. s r.o. frézovanie, sústruženie a vŕtanie
hliníkových aj oceľových polotovarov a zvarencov. Ďalej vykonáva strihanie, ohýbanie, lisovanie a skružovanie plechových
oceľových a hliníkových dielov, ručné zváranie oceľových, hliníkových aj antikorových dielov pomocou MIG a TIG. Vďaka
kooperáciám s inými firmami zabezpečuje MIKROMAT spol. s r.o. aj povrchovú úpravu práškovou farbou a delenie materiálu
laserom, plazmou alebo vodným lúčom. Aktuálne spoločnosť potrebuje inovovať svoje technológie z hľadiska potreby
udržania sa na trhu a zabezpečenia ďalšieho rastu. Medzi najdôležitejšie potreby patrí obstaranie 2 zváracích zariadení s
meracím príslušenstvom, aby mohla spoločnosť vyrábať hliníkové produkty.

Dnešný trend naznačuje, že využívanie hliníkových a iných ľahkých zliatin bude v budúcnosti rásť. Zároveň budú rásť aj
nároky na ich spracovanie, zložitosť výrobkov a budú sa neustále hľadať cesty na zdokonalenie už existujúcich produktov.
Predmetom projektu je obstaranie 2 zváracích zariadení na výrobu hliníkových výrobkov pre automobilový priemysel,
konkrétne: - polovičné blatníky na nákladné automobily - výfuky na motocykle - olejové nádrže - schodíky na palivové
nádrže Realizáciou projektu vznikne 1 novovytvorené pracovné miesto, týkajúce sa zámočníckych prác a 2 nové pracovné
miesta do 3 rokov po ukončení projektu zamerané na zámočnícke a pomocné práce. Projekt významnou mierou prispeje k
skvalitneniu výrobného procesu, pričom vzniknú celkovo 4 nové inovatívne výrobné postupy. Tie budú vytvorené výlučne
zakúpenými zariadeniami. Realizácia predkladaného projektu prinesie hneď niekoľko pozitív a využitie týchto príležitostí:
• rozšírenie sortimentu • uspokojenie rastúceho dopytu a prienik na nové trhy • získanie nových zákazníkov a dodávateľov
•
získanie dotácií na investície
• zvýšenie pridanej hodnoty a tržieb z predaja výrobkov.

Realizácia projektu je uskutočnená prostredníctvom 2 skupín aktivít: 1. Priame aktivity projektu: - Nákup, inštalácia a
skúšobná prevádzka 2 zváracích zariadení s meracím príslušenstvom - Vytvorenie 1 pracovného miesta, prijatie a zaškolenie
zamestnanca - Spustenie výroby 2. Nepriame aktivity projektu: - Riadenie projektu - Publicita a informovanosť projektu
Tieto aktivity projektu majú súvis s aktivitami opatrenia a zároveň napĺňajú stanovené špecifické ciele projektu. Pri zvolení
najvhodnejšej alternatívy technického riešenia projektu, spoločnosť zvažovala viaceré možnosti a podmienky, ktoré by viedli k
cieľu primeranej uskutočniteľnosti projektu. Konkrétne, týka sa to nasledujúcich alternatív: Alternatíva 0 Alternatíva 1
Alternatíva 2 Aktivity realizácie projektu sú z časového, ekonomického, technického a finančného hľadiska realizované do
jedného logického celku skladajúceho sa z 2 zváracích zariadení. Výber dodávateľa zváracích zariadení bude prebiehať
formou verejného obstarávania prostredníctvom OSO a žiadateľa v súlade so zákonom o verejnom obstaraní.

Vhodnosť projektu je opodstatnená z viacerých dôvodov: Najnovšie trendy jednoznačne naznačujú, že je potrebné rozšíriť
sortiment výrobkov v oblasti automobilového priemyslu, v ktorom sa využívajú ľahké hliníkové produkty vo výraznej miere a to
práve pre nesporné výhody hliníka: - vysoký koeficient lineárnej rozťažnosti - dobrá tváriteľnosť - ľahko opracovateľný jednoduché spájanie použitím zvárania - vynikajúci vodič tepla a elektrického prúdu - vynikajúca ochrana pred koróziou nie je toxický Žiadateľ zároveň novou technológiou pokryje potrebné výrobné množstvá, zvýši svoj obrat a tržby za výrobky.
Novou technológiou je predpoklad do budúcnosti, že zisk sa bude i naďalej zvyšovať. Z pohľadu udržateľnosti hodnotíme
tento projekt ako veľmi schopný a finančne dlhodobo ziskový. Spoločnosť aktuálne nedisponuje dostatkom vlastného kapitálu
na prefinancovanie 100% z investície. Má však potenciál dotáciu využiť pre efektívne zhodnotenie tejto investície v podobe
zvýšenia produkcie a nárastu tržieb. Realizácia aktivít projektu bude zároveň znamenať naplnenie strategických dokumentov
v oblasti zavádzania inovatívnych technológií.

Zvýšením efektívnosti využitia výrobných zdrojov sa dosiahne zníženie materiálnej závislosti na externých dodávateľoch.
Úspešnosť realizácie a hlavne udržateľnosť projektu bude mať synergický efekt na realizáciu projektov s ďalšou pridanou
hodnotou v oblasti výroby svojich výrobkov. Vzhľadom na predpokladané rozširovanie výroby v budúcnosti sa očakáva
prepojenosť výsledkov a výstupov projektu s budúcimi aktivitami žiadateľa v oblasti finalizácie svojej produkcie, rozšírenia
výrobnej kapacity a sortimentu s pozitívnym dopadom na tvorbu ďalších pracovných miest. Počas doby realizácie a
udržateľnosti projektu žiadateľ vytvorí 3 nové pracovné miesta a zabezpečí počas tejto doby udržanie týchto miest.
Potenciálne riziká ohrozujúce plánovanú výšku odbytu žiadateľ neočakáva vzhľadom na predbežné zabezpečenie svojej
produkcie odberateľmi v rámci EÚ a vysoký dopyt po inovatívnom produkte. ČSH investície na konci 6. roku jej ekonomickej
životnosti predstavuje 29 850 EUR a miera výnosovosti investície je 138,44%. Z uvedených hodnôt je zrejmé, že investičný
projekt je finančne udržateľný a ziskový počas nasledujúcich rokov.
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Spoločnosť Slavstroj, s.r.o. vznikla v roku 1996. Svoje sídlo má v obci Malé Raškovce. Obec patrí do okresu Michalovce, kde
miera nezamestnanosti je ku koncu 1.štvrťroka 19,12 %, čo je o 4,44 % nad úrovňou priemernej evidovanej nezamestnanosti
na Slovensku (14,68 %). Potreba vytvárania nových prac. miest je preto v tomto regióne viac ako zrejmá. Hlavným
predmetom činnosti je kovovýroba a strojárska výroba. Všetky stroje, zariadenia a dielne sú vlastníctvom spoločnosti. V
súčasnosti firma zamestnáva 30 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, čím sa radí medzi malý podnik. Od roku 2005 má
spoločnosť certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Jedným z cieľov spoločnosti je posilniť
svoju konkurencieschopnosť, čo si bude vyžadovať orientáciu na výrobu s vyššou pridanou hodnotou s využívaním
moderných technológií. V rámci SWOT analýzy identifikovala firma najväčšie nedostatky v zastaralom strojovom parku,
absencii inovatívnych technológií a vysokých nákladov na údržbu a opravy. Predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu
naopak poskytujú silné stránky firmy, akými sú snaha o zlepšovanie a inovácie vo výrob. programe, dlhodobé kontrakty,
certifikáty výrobkov..

Obstarané technológie, ktoré sú predmetom projektu budú predstavovať inováciu v segmente výroby výrobkov z plechu.
Jedná sa o zariadenia, ktoré sú charakterizované vyššou produktivitou a nižšou energetickou náročnosťou. Realizácia
projektu bude mať pozitívny efekt vo viacerých oblastiach: zvýši sa kvalita produkcie, urýchli sa výroba, budú sa vyrábať nové
produkty, dôjde k rastu konkurencieschopnosti spoločnosti, jej prieniku na nové trhy a podpore zamestnanosti v regióne. V
súvislosti s realizáciou projektu firma očakáva zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty. Uvedené benefity sú vyjadrené
prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Obstaraním inovatívnych technológií dôjde k inovácii 5 výrobných postupov a
vytvoria sa 2 pracovné miesta cielene pre mladých vo veku 15-29 rokov. Firma identifikovala i riziká, ktoré by mohli ohroziť
naplnenie merateľných ukazovateľov. Ku každému riziku navrhla možnosti jeho riadenia, ktoré uvádzame v bode 6. opisu.
Realizácia projektu bude mať vplyv aj na realizáciu ďalších projektov, v rámci ktorých bude možné použiť výstupy a výsledky
projektu pre budúce akcie.

Spoločnosť Slavstroj, s.r.o. disponuje dielňami, skladmi a administrat. priestormi, ktoré jej umožňujú úspešne vykonávať
podnik. činnosť. Na základe analýzy slabých a silných stránok, príležitostí rastu a možných ohrození zadefinovala potrebu
obstarania inovatívnych technológií na opracovanie plechu. Technické zvládnutie projektu bude zabezpečené základným
vybavením, technológie budú umiestnené v dielňach firmy. Obstaranie inovatívnych zariadení umožní spoločnosti rozšíriť
výrobné kapacity, vyrábať nové výrobky a tým získať nových odberateľov. Firma vytvorila projektový tím pozostávajúci z
odborníkov z oblasti výrobnej, ekonomickej a z oblasti riadenia projektov financovaných zo zdrojov EÚ . Na základe
skúseností manažmentu spoločnosti s investičnými projektmi bol stanovený časový harmonogram realizácie aktivity na
obdobie 12 mesiacov- 1/2014 - 12/2014. Toto obdobie bude postačujúce pre obstaranie jednotlivých zariadení i pre finančné
ukončenie projektu. Projekt má jednu hlavnú aktivitu: Obstaranie inovatívnych technológií pre výrobu výrobkov z plechu. V
rámci tejto aktivity bude obstaraných 5 technológií. Hlavná aktivita je previazaná na všetky špecifické ciele a hlavný cieľ.

Spoločnosť Slavstroj, s.r.o. sa snaží o neustále inovácie a postupné obstarávanie nových technológií. Avšak jedná sa o
činnosti investične veľmi náročné, ktoré nie je schopná zabezpečiť v plnej miere len z vlastných zdrojov. Poskytnutie pomoci
vo forme NFP je preto podmienkou realizácie projektu. Projekt bude mať okamžité účinky pomoci vo forme vytvorenia 2
nových pracovných miest pre mladých, rast konkurencieschopnosti, tržieb a pridanej hodnoty, zníženie nezamestnanosti,
zlepšenie situácie v regióne. Realizáciou projektu firma prispeje k zlepšeniu východiskovej situácie v regióne, a to z
viacerých aspektov.V rámci analýzy východiskovej situácie v Košickom regióne môžeme konštatovať, že ku koncu 1.
štvrťroka bola miera nezamestnanosti v okrese Michalovce 19,12%. Ďalším aspektom je podpora podnikateľského prostredia
v regióne. Projekt je v súlade so strateg. a plánovacími dokumentmi s NSRR, OP KaHR, PHSR Košického samosprávneho
kraja 2007-2013, Územný plán Košického samospráv.kraja, Lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť po roku 2010.
Firma realizovala už niekoľko investičných projektov, predmetom ktorých bolo obstaranie inovatívnych technológií (bod 5.2
Opisu)

Firma Slavstroj sa počas svojej existencie stabilne etablovala na trhu strojárskej výroby a kovovýroby, vybudovala si širokú
sieť dodávateľ. i odberateľ. vzťahov, zakúpila nehnuteľnosti, inovuje strojový park a rozširuje produkt. portfólio. Obstaraním
inovatívnych technológií dosiahne spoločnosť znížené náklady, rast tržieb, zvýšenie konkurencieschopnosti a efektivity
výroby, čo spoločne pripeje ku komplexnej udržateľnosti a k tvorbe dodatočných ziskov, z ktorých bude môcť financovať nie
len pokračovanie aktivít realizovaných v rámci projektu, ale aj financovanie ďalších podobných aktivít z vlastných zdrojov.
Firma sa zaväzuje vytvoriť a udržať v súvislosti s realizáciou projektu 2 prac.miesta pre mladých, min. 3 roky po ukončení
realizácie aktivít projektu. Z finančnej analýzy vyplýva, že investícia zabezpečuje tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku i do
budúcnosti, t.j. bude prinášať zisk. Pri vypracúvaní finanč.analýzy boli identifikované i rizikové vstupy z pohľadu dosiahnutie
požadovaných výsledkov (bod 6 opisu). Spoločnosť si je vedomá možných rizík a ohrození, ktoré bližšie popisuje v bode 3. V
prípade, že by riziká nastali, má vypracovaný plán ich riadenia v bode 6 opisu.
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Spoločnosť Wood Service Group, s. r. o. bola založená 1. 9. 2013 a profilovala sa ako výrobca nábytku na mieru. Postupom
času sa začala viac zameriavať na sériovú výrobu postelí a spálňového nábytku s ďalšími produktami ako sú komody, nočné
stolíky, skrine s posuvnými dvermi ako aj vstavané skrine. Popri sériovej výrobe spoločnosť naďalej zariaďuje interiéry na
mieru. Spoločnosť disponuje vlastnými výrobnými priestormi, kde prebieha výrobný proces a pre odbyt svojich výrobkov
využíva 2 vlastné predajne. K 31.3.2013 spoločnosť zamestnávala 20 zamestnancov. Napriek neustálej snahe o inováciu
technologického zariadenia je možné skonštatovať, že CNC technológia, ktorou spoločnosť disponuje a ktorá je na strane
výrobnej technologického vybavenia hlavným determinantom vysokej kvality výrobkov spoločnosti, je na dnešné pomery
pomerne zastaralá, čo predstavuje bariéru inovačného rozvoja spoločnosti. Výrobné priestory nie sú vybavené systémom
centrálneho odsávania, čo má za následok zvýšenú hlučnosť a prašnosť výrobných priestorov. Inovácia technologického
vybavenia spoločnosti sa preto javí ako nevyhnutným krokom pre udržanie a ďalšie zvyšovanie inovačného potenciálu
spoločnosti.

Hlavným zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom obstarania modernej výrobnej technológie neustále zvyšovať
inovačný potenciál spoločnosti. Po ukončení realizácie projektu bude v spoločnosti inštalovaná inovatívna výrobná
technológia na výrobu nábytku v nasledovnom zložení: - Nárezový CNC uzol - Automatická olepovačka hrán - Centrálne
odsávanie Z pohľadu merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu projektu realizácia predpokladá nasledovnú situáciu v
budúcnosti: - spoločnosť Wood Service Group, s. r. o. prostredníctvom obstarania a inštalácie modernej výrobnej
technológie inovuje 1 výrobný proces - realizáciou projektu sa v spoločnosti vytvoria 2 nové pracovné miesta po ukončení
aktivít projektu - v horizonte 3 rokov po ukončení aktivít sa ako dopad projektu predpokladá vytvorenie ďalších 2 nových
pracovných miest prostredníctvom otvorenia nových predajní - nárast tržieb podniku na hodnotu 978 000 EUR v roku 2017 nárast pridanej hodnoty podniku na hodnotu 361 860 EUR v roku 2017 Riziko nenaplnenia merateľných ukazovateľov je
elimované realistickým výpočtom založeným na doterajšom pozitívnom vývoji, v ktorom sa bude firma aj naďalej snažiť
pokračovať.

Zámerom predkladaného projektu je inovácia výrobných technológií spoločnosti Wood Service Group, s. r. o. prostredníctvom
obstarania a inštalácie troch samostatných technologických celkov. Dodávka všetkých zariadení bude vykonaná zo strany
dodávateľov vybraných v súlade s podmienkami výzvy a platnej legislatívy (zákon o verejnom obstarávaní). Formálne bude
v rámci projektu realizovaná jedna aktivita: Obstaranie a montáž technologického vybavenia. Riadenie projektu bude
zabezpečené žiadateľom, ktorý pre bezproblémovú realizáciu aktivít poveril interných zamestnancov, ktorí budú vykonávať
koordináciu projektu, monitoring, technický dozor a finančné riadenie. Taktiež publicita projektu bude zabezpečovaná
prostredníctvom žiadateľa.

Dôvody realizácie projektu vychádzajú z dlhodobého smerovania spoločnosti žiadateľa, ktorá sa profiluje ako výrobca a
predajca kvalitného spálňového nábytku a postelí, ale ostatného nábytku a zariadenia. Spoločnosť dlhodobo zakladá svoj
úspech na kvalite, čomu je prispôsobená aj výrobná technológia a neustála snaha o inováciu. Súčasné výrobné technológie
síce umožňujú vyrábať kvalitné výrobky, avšak na súčasné pomery sú zastaralé a pokiaľ chce spoločnosť udržať doterajší
vývoj, inovácia výrobného zariadenia je nevyhnutná. Realizáciou projektu taktiež prispeje k zvyšovaniu objemu produkcie a
prispeje k strategickému cieľu spoločnosti - mať obchodné zastúpenie prostredníctvom vlastnej predajne v každom kraji SR.
Ďalším jednoznačným dôvodom pre realizáciu projektu je skutočnosť, že jeho realizácia prispeje k vytváraniu nových
pracovných miest. Jedným z výsledkov projektu je vytvorenie 2 pracovných miest ku dňu ukončenia projektu. Ďalšie 2
pracovné miesta budú vytvorené ako dopad projektu v priebehu 3 rokov po jeho ukončení. Dôvody realizácie projekt
zároveň vychádzajú zo silných stránok a príležitostí, ktoré sú definované v SWOT analýze v rámci opisu projektu.

Výsledkom predkladaného projektu modernizácia technologického vybavenia spoločnosti Wood Service Group, s. r. o..
Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta ako výsledok jeho aktivít a ďalšie 2 pracovné miesta ako dopad
projektu počas obdobia 3 rokov po ukončení projektu. Z inštitucionálneho hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená
zo strany žiadateľa – spoločnosti Wood Service Group, s. r. o. Obstarané výrobné zariadenia budú zaradené do majetku
spoločnosti a využívané pri jej podnikateľskej činnosti. Zariadenia bude obsluhované zamestnancami spoločnosti, ktorými
budú obsadené novovytvorené pracovné miesta. Profil zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v rámci dopadu
projektu bude špecifikovaný neskôr podľa potreby. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená
prostredníctvom príjmov z predaja výrobkov produkovaných uvedenými zariadením. Spoločnosť má v segmente kvalitného
spálňového nábytku a postelí potenciál rozvoja a trhového rastu. Z uvedeného dôvodu sú aj predpoklady finančnej
udržateľnosti projektu po ukončení jeho financovania z prostriedkov pomoci de minimis veľmi silné.
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Spoločnosť TZB Global sa pohybuje v oblasti výroby a dodávok vzduchotechnických rozvodov a klimatizačných systémov.
Výrobný podnik pôsobí na tomto trhu od roku 1995. Postupnými zmenami v štruktúre firmy sa v roku 2002 pretransformoval do
dnešnej podoby. Výroba je lokalizovaná v obci Malá Mača v Trnavskom samosprávnom kraji. Hlavným produktovým
portfóliom spoločnosti je štvorhranné kruhové potrubie, vzduchotechnické prvky, závesné a kotviace systémy VZT,
komponenty klimatizačných jednotiek a spracovanie plechu do podoby kovového nábytku. Spoločnosť disponuje modernými
výrobnými halami s rozlohou 4.500 m2. Súčasná výrobná kapacita je 250.000 m2 vzduchotechnických rozvodov a 8.500 ton
spracovanej konštrukčnej a nerezovej ocele ročne. Zárukou kvality našich výrobkov sú kvalifikované ľudské zdroje a
dlhoročné skúsenosti v danej oblasti. V podniku disponujeme rozsiahlymi výrobnými kapacitami, ktoré sú postačujúce pre
súčasnú výrobu. Pre zdokonalenie výroby v budúcnosti a zväčšenie jej objemu, potrebujeme rozšíriť strojné zariadenia.
Neustále zavádzanie nových produktov v kombináciou s vysokou kvalitou je základom pre rast konkurencieschopnosti našej
spoločnosti.

Rastúce konkurenčné tlaky pociťujeme na trhu výroby a distribúcie našej produkcie čoraz viac. Vzhľadom na tento fakt sa v
budúcnosti budeme snažiť o maximálne rozšírenie našej výrobkovej základne. Okrem nárastu konkurencieschopnosti nášho
podniku dôjde k nárastu konkurencieschopnosti celého odvetvia. Konkurenčné spoločnosti budú musieť tiež zvyšovať obrátky
svojej výroby. K ďalším pozitívnym faktorom realizovanej výroby bude patriť zvyšovanie hodnôt finančných a nefinančných
ukazovateľov podniku. Rozširovaním výroby dôjde k pomernému poklesu nákladovosti a rastu tržieb. Dôsledkom bude vyšší
zisk spoločnosti. Nefinančné faktory sú zhmotnené v ukazovateľoch ako produktivita práce, zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov, vyššia efektivita výroby a tvorba nových pracovných miest. Výroba nebude mať negatívny vplyv na životné
prostredie. Po ukončení projektu dôjde k jednoduchšiemu prispôsobovaniu sa požiadavkám klientov a rozširovaniu nových
výrobných možností. Dodatočný zisk umožní spoločnosti pokračovanie v projektovom cykle. Inovácie v strojných
zariadeniach považujeme na hlavného nositeľa pokroku spoločnosti.

Realizácia projektu bude zložená z nákupu inovatívnej technológie. Jej súčasti sú rozdelené do troch strojných zariadení. S
ich pomocou sa nám podarí zaviesť inovácie do výroby. Výsledkom tohto procesu bude spustenie nového výrobného
programu a tvorba nového produktového portfólia. Súčasná výroba dostane kvalitnejšie prevedenie a rozšíri sa jej ponuka
úžitkových vlastností. V prvej fáze realizácie projektu uskutočníme proces verejného obstarávania. Jeho výsledkom bude
výber najvhodnejšieho dodávateľa technologických zariadení. Kritéria výberu budú nastavené na základe splnenia
technologických požiadaviek v kombinácii s najvýhodnejšou cenou. Ukončením tohto procesu bude podpis odberateľskododávateľskej zmluvy. V druhej realizačnej fáze projektu dôjde k nákupu a inštalácii výrobných zariadení. Po krátkom
zaškolení našich ľudských zdrojov spustíme nový výrobný proces. Prostredníctvom realizácie projektu vzniknú v spoločnosti
nové pracovné miesta. Tie budú vznikať po spustení strojov do prevádzky. Výrobná fáza bude následnou projektovou fázou,
počas ktorej bude dochádzať k naplňovaniu dopadových ukazovateľov projektu.

V súčasnosti sme dôležitým výrobcom a producentom komponentov do klimatizačných jednotiek. Keď k tomu pridáme fakt, že
sme zároveň aj významným spracovateľom plechu, je naša spoločnosť dostatočne rozvinutým výrobným podnikom
pripraveným na rozsiahlu investičnú činnosť. Zavádzanie strojných zariadení nám nie je cudzie ani z minulých období. V
súčasnosti disponujeme dostatočným množstvom objednávok na produktové portfólio budúcej výroby. Dopyt po našej
produkcii je vysoký z dôvodu neustáleho progresívneho narastania odvetvia, v ktorom pôsobíme. Ostatná výrobná činnosť
spoločnosti je dostatočne rozvinutá. Znamená to, že vytvorí dostatočné finančné krytie pre naše investície. V spoločnosti
disponujeme kvalitnými ľudskými zdrojmi, ktoré vedie kvalifikovaný manažment s niekoľkoročnými skúsenosťami.
Zabezpečenie nášho podniku budovami a nehnuteľnosťami je tiež na vysokej úrovni. Poloha výrobného závodu v blízkosti
krajského mesta Trnava a hlavného mesta Bratislava je výhodná z hľadiska logistickej dostupnosti a prepojenosti na
inštitúcie. Zároveň je pre nás podstatný fakt, že sídlime v blízkosti maďarských aj rakúskych hraníc. Klientov tak môžeme
oslovovať aj v susedných krajinách.

Prostredníctvom realizácie projektu sa z dlhodobého hľadiska dosiahne trvalá udržateľnosť jeho výsledkov. Inovatívna
technológia a jej zapojenie do výroby v prvom rade rozšíri objem výroby. Tento fakt umožní vytvoriť priestor na vznik nových
pracovných miest. Pomocou projektu sa tak zvýši zamestnanosť v regióne a zvýši sa disponibilný dopyt po tovaroch a
službách iných firiem. Okrem dodatočne získaných miezd získajú zamestnanci nové kvalifikačné poznatky a osvoja si
pracovné návyky. Z finančného hľadiska sa nám podarí zvýšiť hodnotu pridanej hodnoty výroby a tržieb. Dodatočne získané
finančné prostriedky sa použijú na ekonomický rozvoj spoločnosti a realizáciu investičných projektov aj v budúcom období.
Prostredníctvom neustále opakujúceho sa cyklu zavádzania inovácii dosiahneme v podniku rozvoj a ekonomický rast.
Inovatívna technológia a ani celý výrobný proces nebude vytvárať negatívne dopady na životné prostredie. Nespotrebováva
také vysoké množstve elektrickej energie a dokáže v pomernom hľadisku šetriť náklady spoločnosti. Na svoju výrobu používa
nižšie množstvo vstupov a produkuje minimálne množstvo chybných výrobkov.
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Projekt sa bude realizovať v priem. parku v Myjave, kde sídli viacero firiem. Miesto realizácie projektu sa vyznačuje
dostupnosťou vzdel. zamestnancov. Pôsobenie EUROFIMA, s.r.o. presahuje regionálny i celoštátny rámec. Žiadateľ je
významným dodávateľom vo výrobe mestského mobiliáru, typizovaných i atypických prístreškov, prestrešení verejných
priestorov a ostatných kovových konštrukcií, s potenciálom služieb priemyselnej povahy. Na trhu pôsobí od r. 2001,
počiatočné obch. zameranie sa zmenilo na výrobné, tento proces je dlhodobý. Z pôv. priestorov v Brezovej pod Bradlom bola
v r. 2011 výrobná prevádzka presťahovaná do Myjavy. V r. 2012 dosiahla obrat 1 734tis. EUR, ale ďalší rozvoj si vyžaduje
doplnenie a modernizáciu výrobných zariadení. Preto má projekt inov. zameranie na zvýšenie efektívnosti procesov rezania a
ohýbania materiálov. Výsledky projektu budú eliminovať slabšie stránky a ohrozenia žiadateľa využitím príležitostí uvedených
v SWOT analýze. Pre ďalšie zefektívnenie výroby je potrebné rozšíriť strojový park, inovovať postupy strihania a ohýbania
plechov, rezania a ohýbania rúr a profilov, čo je podmienené obstaraním nových výkonných zariadení pri realizácii projektu.

Dopadom projektu bude nárast tržieb o 125tis. EUR už v r.2018, oproti tržbám pred realizáciou projektu. Nahradenie
kooperácie vl. výrobou zvýši variabilitu rezania a ohýbania materiálov. Pri pláne tržieb a prid. hodnoty bol dodržaný princíp
opatrnosti v čas. horizonte monitoringu projektu. Výsledkom projektu bude inovácia 3 výr. postupov-strihanie plechu, ohýbanie
plechu, ohýbanie rúr a profilov, spolu s vytvorením 1 prac. miesta operátora tvárniacich strojov (občan vo veku do 29 rokov).
Projekt má potenciál vytvoriť aj ďalšie pracovné miesto po roku 2018. Realizáciou sa očakáva pozit. dopad v dlhod. náraste
prid. hodnoty o 41 tis. EUR na hodnotu 370tis. EUR v r. 2018. Dôvodom jej rastu je miernejší rast výr. spotreby (úspora
nákladov na kooperáciu) v porovnaní s rastom tržieb. Plán tržieb uvažuje s hodnotou 1200 tis. EUR v r. 2018. Zohľadňuje rast
tržieb v súlade s fin. analýzou projektu. V prípade rizika čiast. nesplnenia prírastkov tržieb (možný útlm dopytu miest a obcí)
zostane rentabilita tržieb zachovaná, lebo aj výr.spotreba klesne zodp.spôsobom. Projekt má aj multiplik.efekty, umožní
lepšie uspokojiť zákazníkov širším sortimentom a ponúknuť kooperáciu iným firmám.

V rámci projektu sa budú paralelne realizovať 4 hlavné aktivity zamerané na obstaranie strojov a zariadení (v zmysle tab. 11
žiadosti), previazané s hlavným cieľom i špecifickými cieľmi projektu. Prieskum trhu dodávateľov priamym oslovením bol
podkladom pre rozpočet projektu a východiskom pre štandardný postup verejného obstarania v zmysle podmienok výzvy.
Časový harmonogram realizácie projektu je plánovaný na obdobie 12 mesiacov. Po výbere dodávateľa procesom VO
(podporná aktivita v súlade s podmienkami výzvy) budú v kúpnej zmluve upresnené dodacie podmienky spolu s podmienkami
inštalácie. Žiadateľ zabezpečí v súčinnosti s dodávateľom optimálne umiestnenie v technologickom toku dielne, inštaláciu,
inštruktáž strojovej obsluhy a odskúšanie pred uvedením strojov do prevádzky. Za realizáciu aktivít projektu je zodpovedný
proj. tím, ktorý tvorí vedenie spoločnosti – výk. riaditeľ ako ved. manažér projektu, asistentka manažéra projektu, vedúci
výroby ako tech. manažér projektu, spolu s 2 ext. spolupracovníkmi pre podporné aktivity riadenia projektu. Manažéri majú
potrebné riadiace a odborné predpoklady a skúsenosti na zvládnutie projektu v súlade s časovým harmonogramom.

Vzhľadom na vých. situáciu žiadateľa, výsledky SWOT analýzy, analýzy úzkych miest, po posúdení možností trhu sa
spoločnosť rozhodla inovovať technol. postupy strihania plechov, ohýbania plechov a ohýbania rúr a profilov. Zvýši sa celkový
objem súč. výroby po rozšírení výr. kapacít, pričom klesnú náklady na kooperáciu. Bez realizácie projektu by sa tieto ciele
nedosiahli, alebo by sa dosiahli v obmedzenej miere. Súvisí to aj s obmedzením možností ďalšieho rastu výroby bez
rozšírenia stroj. kapacít s potrebnými parametrami na rezanie a ohýbanie materiálov. Pre splnenie požiadaviek zákazníkov je
nevyhnutné obstaranie motorickej ohýbačky rúr a profilov, hydraul. tabuľových nožníc a ohraňovacieho lisu, spolu s 2
zváracími stolmi pre lepšiu manipuláciu pri zváraní materiálu. Projekt je v súlad so všetkými strateg. rozvojovými
dokumentami. Manažéri majú potrebné skúsenosti s podobnými projektami. Za posledné 3 roky realizovali komplexný
inv.zámer presťahovania prevádzky z Brezovej pod Bradlom do Myjavy (r. 2011), spojený so zmenami technol. toku a
logistiky. Bez realizácie projektu by boli možnosti ďalšieho rastu veľmi obmedzené. Poskytnutie NFP zároveň urýchli
návratnosť projektu.

Žiadateľ má predpoklady na trvalú udržateľnosť výsledkov projektu pokračovaním svojej hosp. činnosti s využitím nových
príležitostí a úsporou nákladov na kooperáciu. Skúsený proj. tím, postupné zlepšovanie pozície na trhu, opatrnosť v plánovaní
a predchádzanie rizikám sú dobrým predpokladom priebežného financovania prev. cyklu výroby mestského mobiláru, rôznych
prístreškov, zábradlí, schodíšť a iných kovových konštrukcií. Toto tvrdenie je založené na : - postupnom raste príjmov z
prevádzky projektu (ukazovateľ EBITDA), fin. plán aj pri dodržaní princípu opatrnosti naznačuje, že projekt posilní aj rentabilitu
firmy, lebo prírastky výnosov po realizácii projektu budú rásť rýchlejším tempom ako náklady, čím bude eliminované aj
prípadné riziko výkyvov tržieb pre možný pokles dopytu zákazníkov, - priaznivom vývoji návratnosti investície na základe
výsledkov fin. analýzy projektu (v 5.-6.roku), pričom zdroje na spolufinancovanie projektu zabezpečí majiteľ, čo umožní
primerané inv. aktivity žiadateľa vybilancované odpismi projektu aj počas jeho ekon. životnosti. Žiadateľ má predpoklady
udržať a zvýšiť zamestnanosť aj po roku 2018 o ďalšie prac. miesto operátora tvárniacich strojov.
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Spoločnosť CID METAL, s.r.o. vznikla 27.3.2008 ako pokračovateľ živnosti, na základe ktorej súčasný konateľ a spoločník –
Ing. Libor Štefanec začal v roku 2002 s výrobou v oblasti nástrojárstva, brúsenia tvrdokovových strižníkov a strižníc,
pretlačovacích tŕňov a iných dielov do nástrojárne. Od svojho vzniku sa špecializuje na sériovú a kusovú výrobu presných
súčiastok. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 9 pracovníkov na trvalý pracovný pomer a 5 na dohodu. Spoločnosť CID
METAL, s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 ako aj ISO 14001:2004 pre činnosti – kovoobrábanie, nástrojárstvo a
zámočníctvo. V čase krízy pociťujeme potrebu viac diverzifikovať príjmy, aby spoločnosť zvýšila svoju konkurencieschopnosť
na trhu a zabezpečila stabilitu do budúcna. Od súčasných ako aj potenciálnych odberateľov evidujeme ústnu aj písomnú
požiadavku na dodávku špeciálnych rotačných dielov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. V tomto zmysle sa
spoločnosť rozhodla investovať do inovatívnych technológií.

Realizáciou projektu využijeme bohaté skúsenosti zo súčasnej výroby a detailnej znalosti trhu. Súčasnú výrobu rozšírime o
výrobu presných súčiastok - rotačných dielov pre automobilový a elektrotechnický priemysel, čím zabezpečíme rozšírenie
výroby o nové výrobky, ako hlavného nástroja stability a dlhodobej udržateľnosti. Nová výroba bude moderná a inovatívna, čo
sa prejaví na jej produkcii, kvalite, pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov a ekologickom dopade (viacmenej je
bezodpadová). Výrobou si posilníme svoje postavenie na trhu a výrazne zvýšime naše tržby. Prostredníctvom investícií do
efektívnej a modernej výroby sa zvýši zamestnanosť v regióne (2 nové miesta, ktoré budú udržané počas troch rokov po
finančnom ukončení projektu), podporia sa dodávatelia vstupov, zvýšia sa možnosti odberateľov a posilní sa stabilita
spoločnosti, ktorá následne prispeje k stabilizácii Trnavského regiónu. Projekt výrazne prispeje k ďalšiemu rastu našej
konkurencieschopnosti na náročnom trhu.

V rámci projektu sa obstará inovatívne CNC Kovoobrábacie centrum. Realizácia projektu prebehne v období 01/2014 až
12/2014, t.j. dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov. Pri realizácii projektu nepredpokladáme významnejšie problémy,
pretože sa jedná o relatívne jednoduchý proces – 1 hlavná aktivita. Celková predpokladaná výška projektu je 332 919 EUR.
Konečná výška projektu bude známa po realizácii verejného obstarávania, ktoré je zahrnuté v harmonograme.
Spolufinancovanie projektu bude realizované prostredníctvom kombinácie vlastných zdrojov a bankového úveru. Personálne
sa realizácie projektu v našej spoločnosti zúčastnia 3 zamestnanci, ktorí majú dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných
projektov a majú odborné skúsenosti na úspešnú implementáciu projektu. Koordináciu bude zabezpečovať riaditeľ spoločnosti.

Projekt vznikol na základe podrobnej analýzy možností vo vnútri spoločnosti i na vonkajších potrebách trhu. Vychádzalo sa z
nasledovných predpokladov: dostatok vstupov, dopyt po inovovaných výrobkoch zo strany existujúcich a nových odberateľov,
vlastné výrobné kapacity, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, možnosť čerpania nenávratnej finančnej podpory. Boli
zvažované viaceré možnosti. Výsledkom analýz a prepočtov rentability sa ukázalo ako dlhodobo najefektívnejšie investovať
do novej modernej inovatívnej technológie. Vzhľadom na finančnú náročnosť predkladaného projektu bola jedným z
podporných argumentov tohto rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP. Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len
zakúpením staršej technológie, alebo vôbec nie. Toto by však neprinieslo požadovaný pozitívny efekt diverzifikáciu príjmov,
čo by sa negatívne prejavilo na našej konkurencieschopnosti. Následné by sa znížila možnosť podpory zamestnania mladých
nezamestnaných a ďalšia realizácia podobných projektov. Vhodnosť realizácie projektu podporuje aj skúsený tím.
Predkladaný projekt je plne v súlade s PHSR Trnavského samosprávneho kraja.

Investície zabezpečujúce zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty, sú jednou zo základných podmienok pre udržanie dlhodobo
udržateľného rastu spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Predkladaný projekt sa zaoberá zavedením výroby
špeciálnych presných rotačných dielov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Svojím charakterom významne zmení
fungovanie našej spoločnosti. Už v súčasnosti prebiehajú rokovania s dodávateľmi a odberateľmi, pričom evidujeme ústne aj
písomné požiadavky na dodávku dielov. Realizáciou našich produktov na trhu dôjde ku generovaniu nových tržieb a
prostredníctvom zníženia nákladov na jednotku produkcie aj k zvýšeniu pridanej hodnoty. Týmto sa zabezpečí dlhodobá
stabilita spoločnosti a zvýši sa jej konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto
svedčia aj výsledky FA, ktoré predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých rokoch po ukončení realizácie projektu, čím sa
dokladuje fakt, že projekt bude samoudržateľný do budúcna. Stabilita firmy zaručí aj stabilitu existujúcich i nových pracovných
miest. Projekt možno považovať za environmentálne udržateľný. Index bonity za posledné roky je pozitívny.
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Firma Štefánia Hostinová – HOSTIN začala realizovať podnikateľskú činnosť v roku 1992. V novembri 2012 dosiahla 20 ročné
skúsenosti s výrobou výrobkov z lisovaného plechu a plechových dielov a drôtu. Firma má k dispozícii 2 výrobné haly a
zamestnáva 5 zamestnancov. Hlavným produktom podniku sú celonerezové zábrany proti vtákom, ktoré sa inštalujú na
budovy. Celkovo firma ponúka až 150 druhov rôznych zábran, ktoré sú distribuované na Slovensku i v zahraničí väčšími či
menšími odberateľmi. Firma je schopná poskytovať služby v oblasti jedoduchého spracovania plechov, tiež ohýbanie profilov,
rovnanie a formátovanie drôtov a práce na výstredníkových lisoch. Od r.2010 poskytuje firma elektroerozívne obrábanie
vodivých materiálov s cieľom presného obrábania všetkých kovových materiálov. V roku 2012 dosiahli tržby 654 707,42 EUR.
Znakom stability a predpokladov udržateľnosti projektu je i výška tržieb na jedného zamestnanca, ktorá dosahuje až 130
941,48 EUR. Predkladaný projekt nemá jednoducho nahradiť zastaralé zariadenia využívané pri výrobe. Cieľom je rozšíriť
výrobné kapacity o inovatívne výrobné zariadenie spĺňajúce požiadavky na ochranu životného prostredia a úsporu energií.

Firma HOSTIN bude po zrealizovaní projektu disponovať modernou technológiou opracovania kovov – tzv. drôtovou rezačkou
využívajúcou elektroerozívne obrábanie. Jedná sa o inovatívnu technológiu s menšou energetickou náročnosťou a vyššou
produktivitou a extrémnou presnosťou. Nové zariadenie umožní časovo, energeticky a materiálovo efektívnejšie opracovanie
kovov a súčiastok. Technológia pozitívnym spôsobom ovplyvní samostatnosť podniku, prienik na nové trhy a celkovú
konkurencieschopnosť. Projekt tak naplní ukazovateľ Počet inovovaných výrobných postupov: 1. Efektom spomínaných
benefitov bude rast obratu spoločnosti a pridanej hodnoty. Firma očakáva celkový obrat spoločnosti v roku 2017 vo výške asi
800 000 EUR a pridanej hodnoty vo výške asi 450 000 EUR (ukazovatele dopadu Nárast tržieb a Nárast pridanej hodnoty).
Uvedený rast obratov spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v segmente obrábania plechov umožní
vytvoriť dve nové pracovné miesta, ktoré budú obsadené občanmi vo veku 15-29 rokov. Firma plánuje s využitím výsledkov
projektu pri nových rozvojových projektoch, predovšetkým na ďalšie rozširovanie výroby a obstaranie nových zariadení napr.
ohrňovací lis.

Projekt bude realizovaný vo výrobnej prevádzke na ulici SNP 129 v obci Smolenice. Budova so súpisným číslon 270 ležiaca
na parcele č. 466, ktorá je na LV č. 359 uvádzaná i pod označením po ZMVM č. 830 patrí vlastníčke podniku a jej manželovi.
Zariadenia budú obstarané rámci jednej hlavnej aktivity: Obstaranie CNC drôtovej rezačky na elektroerozívne obrábanie
kovov. Technické špecifikácie technológií boli pripravované dlhodobo na základe plánovaných výrobných kapacít. Realizáciu
projektu bude zabezpečovať Ing. Tomáš Hostin, ekonomický manažér a Daniel Hostin, výrobný manažér projektu, ktorí budú
zastávať pozíciu finančného a technického manažéra projektu. Za dodržanie všetkých zmluvných záväzkov voči Riadiacemu
orgánu a taktiež dodávateľom bude niesť plnú zodpovednosť majiteľka firmy Štefánia Hostinová, ktorá bude plniť funkciu
supervízora projektu. Inštalácia zariadenia môže byť realizovaná v priebehu 3 týždňov, projekt však počíta so širším časovým
fondom slúžiacim na objednanie, dovoz, inštaláciu, skúšobnú prevádzku a finančné ukončenie projektu. Projekt bude
realizovaný s dostatočnou časovou rezervou v období 8 mesiacov, indikatívne od marca 2014 do októbra 2014.

Problematika konkurencieschopnosti podnikov a nezamestnanosti patrí k základným témam rozvoja SR. Predkladaný projekt
pomáha napĺňať stanovené ciele a znižovať nezamestnanosť. Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné
zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu. Pomoc je nevyhnutná vzhľadom na finančné možnosti firmy.
Projekt by nebol bez pomoci realizovateľný. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci.
Nákupom technológií sa okamžite zvýšia výrobné kapacity firmy, firma bude môcť prijímať ďalšie objednávky, stane sa
subdodávateľom, vytvorí okamžite dve nové pracovné miesta. Pre potreby projektu bol v rámci podniku vytvorený realizačný
projektový tím, ktorý bude dohliadať na realizáciu hlavnej aktivity a implementáciu celého projektu a dodržiavanie všetkých
zmluvných podmienok. Spolu s technickými kapacitami bude vytvárať kvalifikovaný odborný personál podmienky pre úspešné
zvládnutie projektu. Projekt je v súlade s príslušnými národnými strategickými dokumentami NSRR, OP KaHR, i s
regionálnymi dokumentami ako PHSR Trnavského kraja a územným plánom obce Smolenice. Predkladaný projekt napĺňa i
Lisabonskú stratégiu.

Podnik disponuje v súčasnej dobe viacerými dielňami s technologickým vybavením, ktoré je schopné zabezpečiť stabilné
hospodárenie. Z účtovnej závierky za rok 2012 je možné vyčítať, že tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli výšku až 654
70,42 EUR. Hospodárenie spoločnosti bolo vyrovnané a spoločnosť dosiahla zisk. Po realizácii projektu rozšíri spoločnosť
výrobné kapacity a bude sa usilovať o penetráciu na nové trhy, čo sa prejaví na raste tržieb a zvýšení konkurencieschopnosti.
Tržby za výrobky vyrábané prostredníctvom nových zariadení dosiahnu v 1.roku asi 166 000 EUR. Tržby generované výrobou
na novom zariadení v roku 2020 – ekonomická životnosť zariadenia - by mali predstavovať 228 000 EUR. Celkové tržby
spoločnosti by v roku 2017 - doba udržateľnosti projektu, mali dosiahnuť až 800 000 EUR a pridaná hodnota bude na úrovni
450 000 EUR. K najzávažnejšiemu riziku patrí pokles dopytu v rámci trhu, kedy opatrením budú investície do marketingu a
posilnenie obchodníckych pozícií. Vplyvy vis major je možné predvídať a eliminovať prostredníctvom poistných zmlúv. Veľkým
rizikom pre projekt je samozrejme samotné neschválenie NFP, čo nie je možné ovplyvniť žiadnym spôsobom.
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Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o. sa zaoberá, okrem iného, aj výrobou ovocnej dojčenskej výživy do ktorej v minulosti
investovala nemalé financie. V roku 2012 sme skúšobne, v obmedzenom režime zahájili aj výrobu dojčenských nápojov.
Situácia na trhu ukazuje, že pokiaľ chceme byť konkurencieschopní, a vyrábať bezpečný, kvalitný a cenovo dostupný
dojčenský nápoj musíme doplniť výrobnú technológiu o ďalšie zariadenia, aby sme boli schopní vyrábať kontinuálne, bez
prestojov ktoré zvyšujú energetickú náročnosť a spôsobom ktorý zabezpečí maximálnu šetrnosť manipulácie s obalom a tým
aj bezpečnosť pre spotrebiteľa. V súvislosti s potrebou zvyšovania konkurencieschopnosti je nevyhnutné kontinuálne
investovať do nových technológií schopných plniť vysoké nároky zákazníkov na kvalitu obalov ako aj čoraz komplikovanejšie
požiadavky za súčasného plnenia čo najkratších dodacích lehôt. Spoločnosť nie je schopná prefinancovať plánovanú
investíciu do nových technológií výlučne z vlastných zdrojov, preto sa rozhodla požiadať prostredníctvom projektu o
nenávratný finančný príspevok. Z pohľadu kapacitného vybavenia budovami, prevádzka spoločnosti sídli vo vlastných
výrobných priestoroch.

Technológia uvedená v projekte, zvýši konkurencieschopnosť našej spoločnosti v porovnaní so zahraničnými dovozcami
podobných produktov. Prostredníctvom inovatívnej technológie výrazne zvýšime objem produkcie našej spoločnosti,
rozšírime sortiment výrobkov, zlepšíme kvalitu balenia hotových výrobkov a poskytneme produkty zdravej výživy počas
celoročnej prevádzky. Prostredníctvom inovatívnej technológie výrazne zvýšime objem produkcie našej spoločnosti. Okrem
týchto výsledkov plánujeme vytvoriť pracovné miesta, ktoré pomôžu znížiť vysokú nezamestnanosť v nitrianskom regióne.
Zároveň umožníme zvýšiť zamestnanosť mladých absolventov. Výroba bude prebiehať značne efektívne a s ohľadom na
maximalizáciu automatizácie výrobných postupov. Výrobné kapacity budeme využívať v maximálnej možnej miere. Zvýšime
si šancu na úspešný export do štátov (Rusko, Izrael, Španielsko). V súčasnosti evidujeme existujúci záujem o naše výrobné
portfólio zo strany maloobchodných a veľkoobchodných potravinových reťazcov. Projekt nebude mať žiadny negatívny dopad
na životné prostredie. Výrobná technológia nie je energeticky náročná, neprodukuje žiadne emisie ani nadmerný hluk.

Realizácia projektu spočíva v nákupe výrobnej technológie. Tá je rozdelená na 5 logických celkov. Logické celky na seba vo
výrobnom postupe nadväzujú. Zároveň sú však schopné vykonávať svoju činnosť aj samostatne. V rámci projektu budú
všetky časti projektu obstarávané súčasne. Výsledkom ich spustenia bude zavedenie nového výrobného programu. V prvej
fáze realizácie projektu uskutočníme proces verejného obstarávania, v ktorom dôjde k výberu najvhodnejšieho dodávateľa
inovatívnej technológie. Víťazná cenová ponuka bude musieť spĺňať všetky podmienky v nami zadefinovanej technickej
špecifikácii. Výsledkom tohto procesu bude podpísanie odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, v ktorej budú zadefinované
základné podmienky dodávky. V druhej fáze realizovaného projektu zakúpime predmetnú technológiu, ktorá bude slúžiť na
plnenie a balenie dojčenských nápojov. Na základe novej výrobnej činnosti nadviažeme nové odberateľsko-dodávateľské
vzťahy na domácich aj zahraničných trhoch. Efektívne využijeme výrobné kapacity spoločnosti a všetky vstupy do výroby.
Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realizácie projektu a 1 po realizácii projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že v budúcnosti budeme čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu, ale aj množstvo
vyrábaných výrobkov. V danom odvetví existuje silná konkurencia, ktorá nás núti neustále inovovať svoje technológie a
prehodnocovať výrobné procesy. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti našej
spoločnosti, modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa
prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke disponujeme dostatočnými skúsenosťami a máme vytvorenú
fungujúcu štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania a úspešnej realizácie projektu. V minulosti sme realizovali
viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Plánovaná investícia je však
finančne natoľko náročná, že naša spoločnosť si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o
nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska máme vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala počas
fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Technológia,
ktorá je predmetom realizovaného projektu, bude mať vysoko inovatívny charakter ešte mnoho rokov. Napriek tomu si
uvedomujeme nutnosť realizácie investičných projektov aj v budúcom období. Z ekonomického hľadiska vidíme pre našu
spoločnosť značný prínos najmä v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Kvantitatívne a aj kvalitatívne sa zvýši objem výroby.
Nadviažeme nové obchodné kontakty, ktoré budú základom pre uzatvorenie dlhodobých odberateľských kontraktov. V
regióne posilníme sociálno-ekonomický rozvoj. Okrem tvorby nových pracovných miest, ktoré sú jedným z výsledkov projektu,
posilníme konkurenciu v regióne aj odvetví. Zvýšením obratu spoločnosti podmienime produkciu v podnikoch, ktoré produkujú
vstupy do našej výroby. Realizácia projektu tak bude mať vysoko priaznivý spoločenský dopad.
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Spoločnosť TATRANSKÁ LIKÉRKA, s.r.o. spustila výrobu likérov 1.8.2008. Od januára roka 2008 sa pripravoval projekt
presunu výroby zo likérky Svodín ( okr. Nové Zámky ) naspäť pod Tatry. Spoločnosť si prenajala výrobné a skladovacie
priestory v priemyselnom areály Kežmarok - Pradiareň. Hlavnou výrobnou činnosťou je výroba likérov , predovšetkým
TATRATEA , Tatranský čaj pre spoločnosť KARLOFF, s.r.o. Nakúpila do svojho vlastníctva technologické zariadenia na
príjem surovín, miešenie likérov, výrobu cukrového sirupu, zariadenia na stárnutie likérov, zariadenia na plnenie a etiketovanie
spotrebiteľských balení. Tieto zariadenie nie sú nové , sú zánovné. Plniaca a etiketovacia linka je vyrobená v roku 1997
talianskými výrobcami. Kedže bola projektovaná na plnienie liehovín typu vodka, borovička a iné tkz. konzumné liehoviny
nevyhovuje celkom na plnenie likérov , kde obsahu cukrov sa pohybuje v rozmedzí 100 až 200 g na liter hotového produktu.
Pri plnení dochádza k peneniu a taktiež tvar fľaše likéru TATRATEA je bez hrdla. Z tohto dôvodu je výkon linky na plnenie a
etiketovanie iba 500 -600 kusov SB ( spotrebiteľské balenie ) za hodinu, oproti projektovanému 2000 kusov SB / hod

Po ukončení projektu sa zvýši kvalita a kvantita dôležitej fázy výroby likérov - fáza macerácie výťažkov. Macerácia je proces
získavania výťažkov ( extraktov) z čaju, ovocia alebo bylín, kde ako rozpúšťadlo sa používa voda, lieh alebo
monopropylénglykol a celý proces sa realizuje vylúhovaním. Z dôvodu zvýšenia ekonomickej i časovej efektivity výroby
likérov, potrebuje firma nutne obstarať zariadenia na túto činnosť. Čajový macerát si firma vyrába sama poloprofesionálnym
spôsobom, ostatné suroviny sa dodávajú od externých firiem. Cieľovým stavom je výroba všetkých polotovarov pre výrobu
produktu TATRATEA vo vlastných kapacitách Cieľom marketingového mixu bude dosiahnutie synergie pri predaji prémiových
likérov. Výsledný produkt bude prezentovaný ako čisto Slovenský výrobok. Momentálne je pre spoločnosť a udržanie jej
postavenia na trhu nevyhnutná inovácia technologických zariadenia v segmente výroby likérov vlastnej produktovej rady a
tým rozšírenie produktového portfólia spoločnosti. Stanovené indikátory sú reálne a dosiahnuteľné, boli nastavené
kvalifikovanými odborníkmi spoločnosti TATRANSKÁ LIKÉRKA.

Organizačné zabezpečenie: projekt bude realizovaný dodávateľsky. Kontrola bude vykonávaná manažmentom podniku.
Technické zabezpečenie: technológie majú vopred stanovené parametre, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk v
procese prieskumu trhu. Spoločnosť chce realizovať svoj projekt v jednej etape. Projekt bude realizovaný v Kežmarku, v
budove , ktorej vlastníkom je spoločnosť KARLOFF, s.r.o. a spoločnosť TATRANSKÁ LIKÉRKA, s.r.o. ju má v dlhodobom
prenájme. V rámci projektu chce TATRANSKÁ LIKÉRKA, s.r.o. nakúpiť a dať do prevádzky tieto technologické zariadenia:
1.Drtič, rezač, kúter na prípravu bylín, ovocia, čaju na macerizáciu, 2.Macerizačné nádrže na vlastnú macerizáciu za
studena, 3.Macerizačná nádrž na digesciu, 4.Odstredivku na oddelenie macerátu, 5.Skladové nádrže na uskladnenie
jednotlivých druhov macerátov, 6.Manipulačnú techniku, 7.Destilačné zariadenia na spracovanie odpadu po macerácii na
destilát a arómu. V súlade s príručkou pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie NFP uskutočnil žiadateľ prieskum trhu,
kde sa zadali technické požiadavky na technológiu, ktorá bude predmetom projektu. Personálne zabezpečenie projektu je
popísané v časti 4.2 OP.

Tatranská Likérka po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňí
napĺňať stanovené ciele spoločnosti. Spoločnosť rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožňuje jeho vstup na nové trhy. Po
realizácií projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť firmy. Pripravovaná technológia bola vyberaná po zvážení všetkých
potrieb a rizík do budúceho obdobia tak, aby jej využitie bolo čo najviac polyfunkčné. Spoločnosť plánuje investovať do
inovatívnej technológie na proces macerácie výťažkov pri výrobe likérov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie
podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. V dôsledku realizovania projektu sa počíta s nárastom tržieb a pridanej
hodnoty ako aj s vytvorením nových pracovných miest. Zvýšenie príjmov žiadateľa umožňuje realizáciu ďalších projektov. Z
realizácie projektu bude mať firma priame úspory nákladov, ktorá plánuje využiť na rozvoj spoločnosti. Zámerom žiadateľa je
zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ tak, aby výroba vyhovovala po stránke ekonomickej
efektívnosti a kvality, a dodržaní nárokov na životné prostredie.

Investícia má strednodobú návratnosť, preto plánované investície budú ešte dlhodobo využívané a vytvoria nové pracovné
príležitosti. Prostredníctvom ušetrených nákladov na obnovenie technologického zariadenia z prostriedkov eurofondov a
súčasne predajom nových kvalitných výrobkov z inovatívnej sústavy viacerých zariadení bude financovaná ďalšia výroba, čim
budú vytvorené pracovné miesta udržané. Z finančnej analýzy je zrejmé, že projektový zámer je dlhodobo udržateľný a po
ukončení realizácie aktivít projektu budú jeho výstupy samostatne fungujúcimi jednotkami s výbornou perspektívou.
Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia popísané vo SWOT analýze, napr. zvýšenie konkurencie v podobnom odvetví
výroby. Na základe finančného plánu žiadateľa by nenávratný finančný príspevok umožnil firme v budúcnosti rozšíriť výrobnú
kapacitu, čo bude priamo spojené s vytváraním nových pracovných miest a zároveň podnik rozšíri svoj územný vplyv a trhový
podiel. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu je manažment podniku pripravený upraviť produkciu podľa trhových
požiadaviek, plánovaná investícia umožňuje zmenu produkcie vo viacerých variantoch, čim sa eliminujú externé riziká.
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MEPP, s.r.o. bola založená v roku 2002 ako malá rodinná firma zaoberajúca sa kovoobrábaním. Pôsobíme na okraji mesta
Nitra s mierou nezamestnanosti takmer 12 %. V regióne je tradícia priemyselnej výroby a sídli tu aj firma Matador. V priebehu
svojho pôsobenia si firma získala relatívne silné postavenie na Nemeckom trhu a presadzuje sa i na domácom. Medzi hlavné
produkty firmy patria nástroje pre automobilový a strojársky priemysel. Aktuálna nasýtenosť trhu núti firmy k poklesu
predajných cien a tým k poklesu úrovne pridanej hodnoty. Zároveň sa tvorí nevyhnutnosť inovácie za účelom udržania
konkurencieschopnosti. Požiadavka odberateľov firmy je najmä na komplexnosť dodávky, v našom prípade je nám vytýkaná
absencia vlastnej výroby rozmerovo náročnejších nástrojov. Firma nedokáže obrábať rozmerovo náročnejšie obrobky vôbec.
Realizáciou projektu sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy (najmä absenciu CNC obrábania väčších
obrobkov a nedostatok vlastných zdrojov) a to využitím svojich silných stránok (najmä dostatkom odberateľov). Projektom
firma využije príležitosť zo SWOT (možnosť čerpať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb (najmä hrozbu konkurencie).

Obstaraním technologického celku na CNC vertikálne obrábanie, dokáže firma rozšíriť portfólio svojej produkcie o obrobky s
vyššími nárokmi na rozmer, konkrétne až do rozmeru 3 x 1 m. Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín
firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu pracovníkov. Projektom sa vytvoria 2 nové pracovné pozície (z toho 1 pre
mladých nezamestnaných a 1 pre znevýhodnenú skupinu) ešte pred ukončením realizácie projektu a ďalšie 2 v horizonte 3
rokov od ukončenia realizácie projektu, radikálne sa inovuje 1 výrobný postup – obrábanie rozmerovo náročnejších obrobkov.
Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú dosiahnuté samou podstatou projektu. Merateľné ukazovatele projektu boli
plánované vrcholovým manažmentom v spolupráci s ekonómkou firmy a využitím dlhoročných skúseností firmy a jej majiteľov
v obore, ktoré dávajú záruku reálnosti. Rast a úspech firmy MEPP, s.r.o. bude pozitívne motivovať iné priemyselné firmy k
rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká realizácie projektu sú podrobne
identifikované, spolu s návrhmi ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Jediná hlavná aktivita projektu „obstaranie CNC obrábacieho centra“, bude implementovaná prostredníctvom interných a Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z viacerých variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s
externých členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu dôrazom na technologické potreby. Absencia CNC technológie obrábania väčších obrobkov, je hlavným dôvodom realizácie
projektu. Previazanosť aktivity s cieľmi je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za inštaláciu technológie a rozbeh výroby bude projektu. Aktuálne požiad
zodpovedný technik Miroslav Moravčík. Zapájanie technológie do stávajúcej výroby, si nevyžiada v podstate žiadne prestoje
a jej spustenie bude bez efektu na stávajúcu výrobu. Obsluha technológie bude dodávateľom zaškolená pri dodaní stroja.
Realizácia projektu bude tiež rešpektovať normu systému riadenia, ktorú si firma začala osvojovať, keďže plánuje najneskôr
do 06/2014 certifikovať SMK ISO 9001:2008. Dodávateľ technológie bude identifikovaný procesom verejného obstarávania,
ktorý bude realizovať externá spôsobilá osoba. Stroj bude dodaný v priebehu roku 2014. Nevyhnutnosť obstaranie konkrétnej
výrobnej technológie je voľbou z viacerých variantných riešení. Preferované boli skúsenosti s aktuálnou činnosťou a
požiadavky aktuálnych významných zákazníkov na dodávku väčších nástrojov a komplexnosť sortimentu nástrojárne.
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Ľudovít Piterka - AKLIMA

B.M. Kávoviny, spol. s r.o.

Špeciálne cestné práce KOREKT spol.

ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.

GOLDCRYSTAL s.r.o.

Stolárstvo Janička s.r.o.

UPK, s.r.o.

Cofin, a.s.

ANDACO, s.r.o.

Niva Expo, spol. s r.o.

Podpora výroby a doplnenie komplexnosti výrobného programu
AKLIMA

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu expandovaných
produktov (burizónov) a balenie výrobkov.

Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie konkurecieschopnosti
spoločnosti Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Zavedenie inovatívnych technológií pri výrobe priemyselného
značenia

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Goldcrystal s.r.o.
zavedením inovatívnej technológie na brúsenie skla

Podpora zavádzania inovácií v spoločnosti Stolárstvo Janička s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UPK, s.r.o. zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií.

Digitalizácia tlačových postupov

Zavedenie inovatívnej technológie ANDACO, s.r.o.

Zvýšenie inovačných aktivít v spoločnosti Niva Expo, spol. s r.o.
pomocou technologického zariadenia na výrobu dvierok

150 000,00

103 824,84

182 340,00

29 280,00

198 210,00

193 908,00

152 087,60

199 486,83

121 242,00

106 190,00
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Žiadateľ začal podnikať v máji 1991. V súčasnosti je činnosťou spoločnosti výroba, dodávka, montáž a servis
vzduchotechniky. Popri tom spoločnosť vykonáva klampiarske a zámočnícke práce, výrobu a montáž oceľových konštrukcií. V
súčasnosti má žiadateľ zabezpečený neúplný výrobný program. Pri výrobe vzduchotechník na mieru vysekáva plechy rôznych
požadovaných tvarov v súčasnosti ručne, čo je veľmi časovo a nákladovo neefektívne a technologicky nedokonalé. Niektoré
požadované výrobky pri montáži komplexných vzduchotechník žiadateľ nedokáže vyrobiť vo svojej réžii, je nútený využiť
subdodávateľov týchto výrobkov. Táto skutočnosť pripravuje žiadateľa o mnoho potenciálnych zákazníkov. Súčasnosť: Nekomplexný výrobný program -Nutnosť ručného vyrezávania niektorých komponentov vzduchotechniky -Nákladová
náročnosť na prácu -Nemožnosť vyhovieť zákazníkom v rýchlej dodávke vzduchotechniky -Nedostatočné technologické
vybavenie pre expanziu spoločnosti Nitriansky kraj stále zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky v
štatistikách ekonomickej výkonnosti, príjmov obyvateľov a zamestnanosti. Kraj je stále atraktívny skôr pre investície s lacnou
montážnou výrobou.

Podnik zavedením nového vysekávacieho lisu zvýši svoju ekonomickú výkonnosť, dosiahne rast tržieb a nárast pridanej
hodnoty, čo bude vyplývať z nezávislosti na subdodávkach výrobkov potrebných na kompletizáciu a dodávku
vzduchotechniky koncovému zákazníkovi, takisto z rozšírenia výrobných možností a expanzie do nových odvetví
(stavebníctvo, elektrotechnický priemysel a i.) a zo zníženia časovej a nákladovej náročnosti výroby a dodávky
vzduchotechniky. Spustením novej technológie dôjde nielen k inovácii súčasného výrobného programu, ale aj k vytvoreniu
podmienok pre podporu nových výrobných programov. Žiadateľ plánuje svoju výrobu rozšíriť o výrobky a komponenty určené
na iné trhy v iných odvetviach. Výstup projektu – inovovaný komplexný výrobný program podporený na základe zavedenia a
spustenia novej technológie odštartuje v spoločnosti nové aktivity, ktoré vytvoria priestor pre ďalšiu expanziu firmy, zvýšenie
jej konkurencieschopnosti, pozitívne vplyvy na životné prostredie a nakoniec zníženie nezamestnanosti v regióne. Realizácia
projektu odštartuje novú firemnú politiku, ktorá sa bude opierať o komplexné riešenie výroby a dodávky vzduchotechniky.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity Aktivita č.1: Zavedenie technológie do výroby Technológia
bude jedným funkčným celkom, ktorý umožní dosiahnutie výsledkov projektu. Celá technológia bude dodaná, namontovaná a
pripravená na používanie dodávateľom vybraným na základe verejného obstarávania, ktoré sa uskutoční po podaní Žiadosti o
NFP. Za účelom stanovania ceny vstupnej investície bol pred podaním Žiadosti o NFP uskutočnený prieskum trhu. Dodávku a
montáž zabezpečí úspešný dodávateľ v období 12 mesiacov. Zároveň sa zaškolia zamestnanci spoločnosti pre používanie
zariadenia. Podporné aktivity: Riadenie projektu - bude zabezpečované kombináciou interných a externých personálnych
zdrojov. Spoločnosť Ľudovít Piterka - AKLIMA je rodinný podnik a všetky manažérske pozície v projekte budú zabezpečované
príbuznými žiadateľa. Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko-administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu.
Publicita a informovanosť - Bude zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom publicity a informovanosti. Publicita a
informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom majiteľa a zamestnancov.

Hlavný cieľ projektu nadväzuje priamo na cieľ výzvy, ktorým je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií. Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie predkladaného projektu by bez
podpory zo strany štátu a EÚ realizoval v časovom oneskorení, čo by malo negatívny vplyv na firmu a súčasnú výrobu a
takmer eliminovalo pozitívne efekty vygenerované realizáciou tohto projektu. Projekt predstavuje pozitívny prínos k
zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v regióne najmä v sociálnej oblasti (tvorba nových pracovných miest), ekonomickej
(zvýšenie konkurencieschopnosti firmy – vyšší daňový odvod pre samosprávu), environmentálnej (technológia bude mať
prívlastok Easy Green Technology, bude pripojiteľná k alternatívnemu obnoviteľnému zdroju energie a bude disponovať
systémom, ktorý je schopný automaticky regulovať spotrebu elektrickej energie). Zamýšľaný projektový zámer napĺňa ciele
definované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 – 2015, je v súlade s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Preseľany a Projektom inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013.

Zabezpečenie financovania funkčnosti technológie bude realizované prostredníctvom tržieb podniku. Nárast pridanej hodnoty
a tržieb podniku bude mať dlhodobý pozitívny trend. Vzhľadom na neustále rastúce nároky odberateľov a zvyšujúcu sa
konkurenciu v danom segmente trhu je inovácia výroby dôležitým prvkom zabezpečenia konkurencieschopnosti firmy. Bez
inovácií by podnik stratil súčasné postavenie na trhu, čo by viedlo k zníženiu výroby a tým aj prepúšťaniu zamestnancov firmy.
Realizácia projektu bude mať vplyv na ďalšie rozšírenie aktivít v podniku, čo bude mať priamy vplyv na zvýšenie produkcie,
zvýšenie pridanej hodnoty na pracovníka, kvality a jedinečnosti produkcie, a tým na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a
regiónu. Na základe realizovanej finančnej analýzy je možné konštatovať, že z finančnej stránky sú výsledky projektu
jednoznačne dlhodobo udržateľné vzhľadom na predpokladané výnosy a náklady prevádzky výrobného programu budú
zabezpečené dostatočné finančné zdroje na fungovanie novej technológie. Zárukou finančnej udržateľnosti projektu je
reálnosť nastavených nákladových vstupov, ako aj stanovenie dosahovanie príjmov, ktoré vychádza z viac ako 20 ročných
skúseností.
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Spoločnosť B.M. Kávoviny, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 v Seredi,okres Galanta.Spoločnosť pôsobí na trhu v segmente
kávovinových a pufovaných výrobkov už viac ako 20 rokov.Je jedným z 2 významných výrobcov v tomto segmente s
výrazným podielom na trhu.Na slovenskom trhu spoločnosť zásobuje obchodné reťazce(Kaufland,Ahold,Billa,Tesco,COOP
SK,Milk Agro,Labaš,CBA Slovensko,Libex) a menších i väčších odberateľov.Spoločnosť dodáva potravinové výrobky hlavne
na slovenský trh.Minimálne množstvo výrobkov dodáva na český trh a do Rumunska.Práve realizáciou projektu,ktorý je
zameraný na obnovu technologického parku sa plánuje spoločnosť etablovať aj na trhoch okolitých štátov,ako
Maďarsko,Rakúsko,Poľsko,zvýšiť dodávky do Českej republiky.Poloha firmy je z pohľadu dostupnosti pracovnej sily ako aj
dopravného spojenia ideálna.Dostupnosť pracovnej sily v regióne je bezproblémová.Región sa vyznačuje pomerne nízkou
nezamestnanosťou pohybujúcou sa na úrovni cca 7%.Hlavnou nevýhodou sú zastaralé strojnotechnologické zariadenia
(energeticky náročné 10–20 ročné strojné zariadenia). Spoločnosť si zabezpečuje postupnú obnovu zastaraných zariadení z
vlastných zdrojov, bez využitia leasingu či úverov.

Spoločnosť B.M. Kávoviny, spol. s r.o. bude mať po ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii moderné výrobné
technológie, ktoré jej umožnia stabilizáciu a posilnia jej konkurencieschopnosť na trhu. Zvýši sa jednak celková kapacita
výroby, zároveň dôjde k značnému urýchleniu výroby, pretože moderné technológie pracujú rýchlejšie v porovnaní s 20ročnou zastaranou technológiou.V rámci realizácie aktivít projektu budú teda obstarané a inštalované výrobné zariadenia,
ktoré významne zvýšia výrobný a konkurenčný potenciál spoločnosti. To zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti a zlepší jej postavenie na trhu. Ďalším efektom realizácie projektu bude vytvorenie dvoch nových pracovných
miest pre mladých vo veku 15-29 rokov, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do budúcnosti spoločnosť
počíta z dôvodu nárastu zákaziek s vytvorením ďalších pracovných miest.Uvedené skutočnosti budú mať za následok aj
zvýšenie obratu spoločnosti a rast pridanej hodnoty.Schválením a realizáciou projektu sa podporia inovačné aktivity v
spoločnosti, prispeje sa k znižovaniu energetickej náročnosti výroby a zvyšovaniu efektívnosti výroby.

Po dôkladnom zvážení a vykonaní analýzy situácie na trhu sa rozhodla spoločnosť obstarať inovatívne výrobné
technológie,ktoré jej umožnia zvýšiť kapacitu a rýchlosť výroby a nahradia morálne opotrebované a zastarané strojné
zariadenia.Nové výrobné technológie budú zaobstarané v rámci 2 hlavných aktivít.Prostredníctvom prieskumu trhu boli
zadefinované ceny výrobných technológií,na základe ktorých bol zostavený rozpočet projeku.Dĺžka realizácie projektu bola
určená na 17 mesiacov(august 2013–december 2014).Realizácia projektu bude zastrešená konateľkou spoločnosti,ktorá bude
dohliadať na bezproblémový priebeh realizácie projektu.Konateľka spoločnosti má pre túto úlohu všetky predpoklady nakoľko
v sektore pôsobí už dlhé roky a vyzná sa v moderných technológiách.Okrem nej bude v projekte zainteresovaný vedúci
výroby,ktorý zastreší technickú stránku projektu v súčinnosti s technickým asistentom projektu.Záležitosti ekonomického
charakteru bude riešiť firemný ekonóm.Spoločne budú dohliadať na to aby bolo zabezpečené dodržanie všetkých zmluvných
záväzkov voči RO a aj voči dodávateľom.Samotná inštalácia výrobnej technológie bude prebiehať vo vlastných priestoroch
spoločnosti.

V prospech stability firmy a udržateľnosti realizovaného projektu hovorí aj tradícia výroby kávovín vo výrobnom závode v
Seredi. Jeho história sa začala písať v roku 1845.Výhodou spoločnosti v porovnaní s konkurenciou je vybudované know how,
technologické postupy, dlhodobá tradícia výroby, vysoká úroveň kvality – spoločnosť je držiteľom Značky kvality pre
sortimentnú skupinu expandovaných výrobkov z ryže. Hlavnou nevýhodou sú zastaralé strojnotechnologické zariadenia
(energeticky náročné 10 – 20 ročné strojné zariadenia).V rámci realizácie aktivít projektu budú teda obstarané a inštalované
výrobné zariadenia, ktoré významne zvýšia výrobný a konkurenčný potenciál spoločnosti.Ďalším efektom realizácie projektu
bude vytvorenie dvoch nových pracovných miest pre mladých vo veku 15-29 rokov,evidovanéých na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny. Do budúcnosti spoločnosť počíta z dôvodu nárastu zákaziek s vytvorením ďalších pracovných miest.Realizácia
projektu bude mať prínos aj pre nepriame cieľové skupiny, ktorými sú odberatelia, ale aj konkurencia firmy.Realizácia projektu
prinesie možnosť využitia výstupov a výsledkov projektu pri budúcich akciách a projektoch v príslušnom regióne.

Obnova strojných zariadení je nevyhnutná aj z pohľadu záujmu spoločnosti osloviť nové trhy okolitých susedných krajín a za
účelom získania konkurencieschopnosti voči zahraničným produktom.Spoločnosť sa však zúčastnila výberových konaní na
dodávateľa výrobkov,ktoré nevyhnutne vyžadujú spomínané nové moderné technológie.Bez obstarania predmetných
technológií spoločnosť nebude schopná naplniť svoje záväzky,čo spôsobí stratu potenciálnych tržieb a neprispeje k
vytváraniu nových pracovných miest v regióne.Prevádzkové náklady obstaraných zariadení bude spoločnosť schopná vykryť
bez akýchkoľvek problémov,nakoľko sa jedná o náhradu zastaraných zariadení novými,teda súčasné prevádzkové náklady
vykryjú prevádzkové náklady nových zariadení.Spoločnosť zabezpečí a udrží trvalé pracovné miesta,ktoré v súčasnosti
vytvára a plánuje vytvoriť v rámci projektu a výnosy z predaja uvedených výrobkov v horizonte minimálne 3 rokov.Spoločnosť
B.M.Kávoviny,spol. s r.o. je zdravo a rozumne hospodáriaca spoločnosť.V minulosti ani v súčasnosti nebola a nie je zaťažená
žiadnymi úvermi,či leasingmi.Je teda zrejmé,že i index bonity a finančná analýza vykazujú pozitívne výsledky(hodnoty
uvedené v Opise projektu).
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Rozloha Nitrianskeho kraja je 6 343 km2. Je to 12,9% z celkovej rozlohy SR. Nachádza sa v ňom 350 obcí, z ktorých 15 má
štatút mesta. V mestách žije približne 48,5% obyvateľov v kraji. Mesto Komárno leží na juhu Slovenska. Pre investorov má
Nitriansky kraj viacero pozitív, ako je napríklad tradícia v priemyselnej produkcii, rozvoj priemyselných parkov a iné pozitíva.
Priemyselná výroba v meste Komárno je silná. Priestor mesta je charakteristický rozvinutým strojárskym a obuvníckym
priemyslom. V okrese Komárno evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18,10% nezamestnanosť vo februári 2013. Je to
celkovo 10 399 osôb, ktorí sa uchádzali o zamestnanie. Obsadzovanie pozícií kvalifikovaných výrobných pracovníkov je
obtiažne. Situácia je riešená rekvalifikáciou prijímaných zamestnancov. Projektom sa vytvoria 2. nové pracovné miesta,
cielene pre mladých ľudí vo veku od 15 - 29 rokov, čím sa prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v okrese Komárno. Spoločnosť
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 17.01.1994.

Predmetom projektu je obstaranie betonárne na výrobu betónu, obrubníkov a prefabrikátových betónových plotov. Úspešnou
realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čo v konečnom dôsledku smeruje k naplneniu
cieľov spoločnosti, k zvýšeniu jej príjmov a pridanej hodnoty, čo následne umožní realizáciu ďalších projektov, ako aj
rozširovanie výrobného portfólia a obsadzovania nových trhov. Projekt nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.
Technológia obstaraná v rámci projektu neprodukuje žiadny nebezpečný odpad a spĺňa všetky príslušné normatívne
požiadavky na ochranu životného prostredia. Plánovaná ročná tržba spoločnosti sa po realizácii projektu zvýši na 2 766 862
EUR. Plánovaná pridaná hodnota spoločnosti sa po realizácii projektu zvýši na 785 500 EUR. Projektom sa zamestnajú 2.
noví zamestnanci, konkrétne mladí ľudia vo veku od 15 - 29 rokov.

Projekt je zabezpečený jednou hlavnou aktivitou: A1 - Obstaranie inovatívnej technológie. Realizáciu projektu žiadateľ plánuje
v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne 10/2013 - 09/2015. Riadenie
projektu bude realizované zmluvným vzťahom s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti riadenia a implementácie
projektov. Publicita projektu bude zabezpečovaná na základe nariadenia EK o publicite. Počas doby realizácie projektu bude
na dostupnom mieste inštalovaná informačná tabuľa, informujúca o prebiehajúcom projekte. Po ukončení projektu bude
nahradená pamätnou tabuľou. V dlhodobej koncepcii spoločnosti Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. je zadefinovaný
neustály rozvoj výroby, zvýšenie kvality produktov a získavanie stálej pozície na domácom, ako aj na zahraničnom trhu.
Nová, vysoko inovatívna technológia umožní zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, kvality výrobkov, ako aj
zefektívnenie výroby zavedením nových inovatívnych výrobných postupov a v dôsledku toho aj zlepšenie postavenia najmä
na domácich, ako aj zahraničných trhoch.

Projekt je v súlade so všetkými strategickými a plánovacími dokumentami mesta a kraja. Ciele projektu sú v súlade s cieľmi
Národného strategického referenčného rámca, Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ako aj s
cieľmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2008 - 2015, prioritami
Inovačnej stratégie a Národnou stratégiou Trvalo udržateľného rozvoja SR. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita
výroby a s tým spojené rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch. Po
skončení realizácie projektu sa spoločnosť Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. bude snažiť optimalizovať a
stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady,
zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním podielu finálnych produktov za pomoci
novej technológie.

Udržateľnosť projektu predstavuje poslednú, ale nemej dôležitú fázu zabezpečenia projektového cyklu. Po prípadnej úspešnej
realizácii projektu bude žiadateľ dodržovať a naplňovať plánované dopadové indikátory - ukazovatele. V období udržateľnosti
projektu bude žiadateľ zabezpečovať dôslednú kontrolu plnenia všetkých zmluvných náležitostí, ku ktorým sa žiadateľ
zaviazal v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s realizáciou
projektu, poskytnutie všetkých relevantných dokumentov pri následných kontrolách zo strany SO/RO pre ROP, kontrolných
orgánov SR, príp. EÚ a iných oprávnených orgánov, spracovanie následných monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich
archivácia. Personálnu udržateľnosť projektu plánuje žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom kvalitného vzdelávania a rozvoja
zamestnancov. Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená zavedením novej technológie, ktorá by ušetrila náklady
na úsporu elektrickej energie, umožní optimalizáciu procesov, skrátenie nutných technologických časov výroby, zníženie
prestrojov, úspory v súvislosti s tvorbou odpadov a potrebou následného nakladania s odpadmi.
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Firma štúdio TEXO spol. s r.o. vznikla v roku 1995 v snahe poskytnúť zákazníkovi služby v oblasti signmakingu (výroba
značenia a nosičov reklamného charakteru). Cieľom spoločnosti bolo vlastnými technológiami ponúknuť zákazníkovi čo
možno najširšie a najkomplexnejšie výrobky a služby v oblasti výroby reklamy. Tak postupne pribudol celý rad technológií a
spolupracovníkov. Ponúkame pre svojich zákazníkov rôzne služby a spôsoby tlače, ako napr.: signmaking, gravírovanie,
ofsetovú tlač, sieťotlač (priama tlač na rôzne materiály), tampónovú tlač (na nerovné povrchy), veľkoformátovú digitálnu tlač,
hárkovú digitálnu tlač, strojové vyšívanie, výrobu pečiatok, výrobu samolepiacich pások s potlačou, potlač tričiek, a textilu,
bezpečnostné značenie, reklamné predmety, výrobu kovových konštrukcií a podkladov, grafický dizajn, odznaky a magnetky.
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výrobkov, rozšíriť ponuku pre spotrebiteľa a zefektívniť výrobný proces. V okrese NMnV rástla
v ostatných rokoch nezamestnanosť až po súčasnú hodnotu 8,68% za mesiac apríl 2013.

Obstaraním technológie na priemysel.tlač dôjde k posilneniu ponuky pre priemysel. prostredie, kde boli požiadavky na
produkty náročnejšie. Zväčší sa škála ponúkaných materiálov, s ktorými bude možné pracovať. Dôjde k úspore časovej
náročnosti rôznych technolog. postupov. Vo veľkoformátovej tlačiarni sa bude používať typ atramentu ekosolvent, ktorý je
šetrný k životnému prostrediu, neprodukuje žiadne nebezpečné organické látky do pracovného prostredia. Firma vykazuje
stabilné finančné výsledky, čo je zárukou úspešného pôsobenia na trhu aj v budúcnosti a vytvára predpoklady pre naplnenie a
udržanie zadefinovaných ukazovateľov spoločnosti. Ako príležitosť projektu vidíme aj to, že firma sa nachádza v regióne, v
ktorom je veľmi silno zastúpený výrobný sektor a to najmä automobilový a strojárenský priemysel, plánujeme sa viac
orientovať aj na spotrebiteľov z priemyselného prostredia. Obstaraním inovatívnych technológií môže firma flexibilne reagovať
na dané trhové podmienky a klientelu z tohto prostredia. Vytvorí sa miesto pre občana od 15-29r. Po zrealizovaní zamýšľame
nákup veľkoformátovej tlače na doskové materiály-zámer rozšírenia portfólia ponúkaných produktov spotrebiteľom.

Aktivity projektu budú zrealizované víťazom VO s pravidlami poskytovania a čerpania NFP. Garantom pre odborné a
kompetentné riadenie realizácie aktivít projektu v súlade s rozpočtom vybraným VO, výkazom výmer a pravidlami
poskytovania a čerpania NFP bude vedenie firmy (konateľ p. Pisca, konateľ p. Šimko v spolupráci s projektovým manažérom
Ing. Maasom - ktorý má skúsenosti s prípravou a realizáciu žiadosti o NFP od roku 2004. Projekt bude riešený v 4 aktivitách:
A1 - Veľkoformátová tlačiareň, A2 - Laser CO2 vhodný pre značenie a rezanie, A3 - Farebná tlačiareň s bielym tonerom, A2 Laser CO2 vhodný pre značenie a rezanie, ktoré budú realizované v období 01/2014-08/2014. Rovnaký časový rozvrh aktivít
je daný tým, aby bolo možné naplniť ciele projektu a v plnej miere využiť inovačný potenciál technológií. Nové technológie
nám umožnia inovovať výrobný postup, zvýšiť efektivitu výroby a kvalitu výrobkov a vytvoriť 1 pracovné miesto, ktorého
náplňou bude obsluha technologických zariadení, zameranie na grafický dizajn, posilnenie predaja a marketingu.

Žiadateľ v rámci zvyšovania vlastnej konkurenčnej výhody, nevyhnutne potrebuje inovovať a zefektívniť výrobné procesy. Pre
naplnenie cieľov zvyšovania kvalility, rozšírenia portfólia výrobkov, inováciou výrobných postupov a efektivity a znižovania
nepriaznivých dopadov na ŽP je nevyhnutné obstarať inovatívne technológie, ktoré sú predmetom projektu. V regióne je veľmi
silno zastúpený výrobný sektor a to najmä automobilový a strojárenský priemysel, preto sa orientujeme aj na spotrebiteľov z
priemyselného prostredia. Na základe legislatívy je umožnený jednoduchší vstup zahraničných investorov na trh, preto
chceme flexibilne reagovať na dané trhové podmienky a novú klientelu z tohto prostredia. Z prieskumu trhu vyplýva, že
zakúpením nových technológií v rámci projektu získa firma nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu a zvýrazní trhový podiel a
potenciál do nasledujúcich rokov. Projektový zámer je v súlade s podporou malého a stredného podnikania so zreteľom na
výrobné aktivity v PHSR TNSK a tiež aj PHSR NMnV s cieľom podpory podmienok pre MS. Máme dostatočné skúsenosti s
realizovaním investičných projektov (napr.obstarávanie tlačiarne na hárkovú tlač, veľkoformátovej tlačiarne)

Projektom vznikajú rôzne riziká a hrozby nenaplnenia stanovených ukazovateľov, hlavne dôsledky hosp. a ekon. krízy
(znižovanie investícií firiem do reklamy) s dopadom na plánované výnosy z investície, prípadne legislatívne zmeny s negat.
dopadom na MSP. Potenciálnou hrozbou je i zabezpečenie financovania projektu z vlastných zdrojov. Firma vykazuje stabilné
finančné výsledky, čo vytvára predpoklady pre naplnenie a udržanie zadefinovaných fin. ukazovateľov a výsledkov projektu.
Rozšírená ponuka produktov v oblasti tlačových a reklamných produktov dáva firme možnosť flexibilne reagovať na rôzne
riziká a hrozby. Výrazným faktorom vplývajúcim na prevádzkové náklady je vstupný materiál, ktorý bude pri plnom využití
kapacity nových zariadení tvoriť takmer polovicu celkových nákladov v rámci investície. Znížiť riziko zásahu do nastavenej
cenovej politiky je možné stabilizáciou dodávateľských vzťahov, udržaním pozície na trhu a rozvojom obchodných zručností v
spoločnosti. Výsledkom fin. analýzy je udržateľnosť projektu dosiahnutá zvýšením tržieb pri pomernom zvýšení nákladov.
Hodnoty ukazovateľov ČSH (5,25) a miery výnosovosti (110,71 %) dávajú predpoklad pre rozvoj firmy v budúcnosti.
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Slovenské sklo má dlhú tradíciu. V minulých storočiach bolo na Slovensku okolo 100 sklárskych hút. Sklársky priemysel v
Trenčianskom kraji, kde sa projekt bude realizovať tu má historické i geografické zázemie. V Lednických Rovniach sa
nachádza sklárska škola a aj skláreň, ktorá vznikla pred viac ako 100 rokmi a funguje dodnes. Ďalšia významná skláreň je v
Nemšovej a je tu tiež veľa drobných sklárskych podnikateľov. Spoločnosť Goldcrystal s.r.o. sa zaoberá hlavne výrobou a
zušľachtovaniu okrasného úžitkového skla, a to brúsením, maľovaním, pieskovaním a pod. Vyrába poháre, misy, taniere,
džbány, karafy s rôznymi brusmi a dekormi. Vznikla pred 10 rokmi, so sídlom v Dubnici nad Váhom, a prevádzkou v obci
Dolná Breznica. Pre spoločnosť je kvalita na 1.mieste a väčšinu produkcie exportuje do zahraničia. Disponuje veľkým počtom
zariadení na dekorovanie a mesačná produkcia dosahuje 100tis. kusov sklenených produktov.V súčasnosti dopyt po
výrobkoch spoločnosti presahuje max. mesačnú kapacitu produkcie, súčasne staršia generácia ručných brúsičov skla
postupne odchádza a nová nedorastá, pretože je malý záujem o tento odbor.Spoločnosť tak nie je schopná pokryť objednávky
a zvyšovať produkciu

Po zrealizovaní predkladaného projektu bude spoločnosť disponovať novým špecifickým brúsnym automatom, ktorý zvýši
brúsnu kapacitu, umožní vytvárať nové modernejšie dekory a zvýši kvalitu výrobkov. Brúsny automat umožní spoločnosti
vyrobiť mesačne až 12 000 kusov brúsených pohárov oproti súčasným 5 000 kusom. Tým sa výrazne zvýši kapacita,
produktivita výroby a tržby. Kúpa nového zariadenia však nepovedie k prepúšťaniu ručných brúsičov, pretože zariadenie bude
zabezpečovať 70 % brúsenia a ostatné budú brúsiči ručne dobrusovať. Vďaka zavedeniu novej technológie sa tiež vytvoria 3
nové pracovné miesta na obsluhu zariadenia, prípadne ruční brúsiči. Nová brúsna technológia taktiež umožní spoločnosti
vyrábať nové výrobky, nové modernejšie dekory a brusy, ktoré ruční brúsiči neboli schopní doteraz pri súčasnej technológii
vytvoriť. Zvýši sa kvalita výrobkov, keďže brúsny automat zníži chybovosť ručného brúsenia, po nastavení dekoru na
zariadení sa vytvárajú vždy rovnaké brusy bez nejakých odchýlok a chýb. Spoločnosť si zlepší pozíciu na trhu v oblasti
dekorovania skla, prenikne na nové trhy a umožní jej to obnoviť a rozšíriť výrobné priestory. Zvýši sa jej
konkurencieschopnosť na trhu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom HA 1 Obstaranie nového inovatívneho zariadenia na brúsenie skla, v časovom
harmonograme 12 mesiacov od 01/2014 a do 12/2014. Bude obstarávaný špecifický brúsny automat, vyrábaný na
objednávku. Predpokladáme, že výroba môže trvať 6 mesiacov, tento termín sa však sa môže aj predĺžiť a tiež je v rámci
časového harmonogramu vytvorená rezerva na objednávku, dodávku, montáž zariadenia a zaškolenie. Zariadenie je určené
pre nápojové sklo, vázy a misy a malo by spracovávať min. 2 dekory naraz. Zároveň s hlavnou aktivitou budú prebiehať
podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Za riadenie projektu a realizáciu aktivity je zodpovedný
konateľ spoločnosti, ktorý má dlhoročné skúsenosti a je odborník v oblasti sklárskeho priemyslu. Finančnú stránku má na
starosť externý účtovník a celkové poradenstvo pri riadení projektu poskytuje spoločnosti externá certifikovaná poradenská
spoločnosť. Na projekte sa budú podieľať 2 noví pracovníci, ktorí budú stroj obsluhovať. Ralizáciou aktivity sa naplní
dlhodobý cieľ spoločnosti - zvyšovanie kvality a kapacity výroby, rozširovanie sortimentu a upevnenie pozicie na trhu

Spoločnosť Goldcrystal dekoruje sklo ručne. Odborní brúsiči však sú zo staršej generácie a je problém nájsť nových mladých
brúsičov so záujmom o túto prácu. Školy nevyučujú mladých ľudí v potrebných odboroch alebo je nízky záujem o tieto odbory.
Tak nastáva situácia, že staršia generácia postupne odchádza a nová nedorastá, čo sa prejavuje aj na situácii v spoločnosti.
Aj napriek veľkému dopytu, ak je málo pracovníkov, nie sme schopný pokryť všetky žiadané objednávky. Obstaraním
brúsneho automatu sa zvýši sa kapacita výroby až o 15%, tým aj tržby spoločnosti a konkurencieschopnosť na slovenskom i
českom trhu v oblasti výroby dekorovaného skla. Táto inovatívna technológia je ojedinelá pre podobné sklárske spoločnosti z
dôvodu vysokej finančnej náročnosti. Spoločnosť projektom prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti, výkonnosti a
zamestnanosti regiónu. Je v súlade s národnými strategickými dokumentami v oblasti Vedomostnej ekonomiky a Ľudských
zdrojov a prispieva k napĺňaniu priorít PHSR a ÚP kraja a regiónu v oblasti priemyslu a usporiadania územia. Spoločnosť má
predchádzajúce skúsenosti s technologickými investičnými projektami, ale i so vzdelávacím projektom financovaným EÚ.

Projekt je udržateľný vo všetkých merateľných ukazovateľoch stanovených projektom aj po skončení realizácie. Projektom sa
inovuje jeden výrobný postup, a to brúsenie dekorov na sklenené výrobky pomocou špeciálneho brúsneho automatu.
Obstaraným strojom sa zvýši produkcia o 15%, tým aj tržby spoločnosti, pretože momentálne evidujeme vyšší dopyt ako je
max. kapacita výroby. Spoločnosť tak po ukončení realizácie projektu bude i vďaka vyšším príjmom schopná dlhodobo udržať
novovytvorené pracovné miesta, ktoré sú potrebné z dôvodu väčšej kapacity výroby. Spoločnosť je pripravená čeliť i rizikám
spojeným s realizáciou projektu. V prípade neschválenia NFP bude hľadať alternatívne riešenia, pri určitej nestabilite na trhu
sa spoločnosť bude snažiť prispôsobiť sa externým podmienkam a pre prípad nečakaného poklesu dopytu má spoločnosť
rozdelenú produkciu medzi viacero trhov. Realizácia projektu sa začína v roku 2014, kedy bude vynaložená i investícia .
Prevádzkové náklady vo výške 104tis.€ vznikajú na materiále, mzdách, energiách a úrokoch z úveru. Výnosy sú cca 216tis.€.
Miera výnosnosti investície je 125,47% (> 100%), čím je splnená podmienka dlhodobej finančnej udržateľnosti.
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Spoločnosť Stolárstvo Janička s.r.o. sídli v meste Hlohovec v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorý sa v rámci SR zaraďuje
medzi najvyspelejšie regióny, taktiež disponuje vysokým inovačným potenciálom s kvalifikovanými ľudskými zdrojmi a
vysokou zamestnanosťou. Spoločnosť Stolárstvo Janička s.r.o. bola založená v roku 2009. Od svojho vzniku sa zaoberá
drevárskou a stolárskou výrobou, najmä výrobou nábytku - od nábytku na mieru cez sériový nábytok až po kompletné
zariaďovanie intériérov domov, hotelov, business centier. Najväčší podiel na obrate má výroba kuchynských liniek a
kancelárskeho nábytku z lamina alebo MDF striekaných dosiek.V súčasnosti je zameraná predovšetkým na produkciu a
predaj nábytku na Slovenskom trhu, ale aj v Českej republike, Poľsku a Rakúsku, pričom sa snaží preniknúť aj na ostatné
zahraničné trhy. Na druhej strane, súčasné strojné zariadenia sú príliš zastarané, v dôsledku čoho spoločnosť nedisponuje
dostatočnými výrobnými kapacitami a nie je schopná adekvátne napĺňať požiadavky a potreby zákazníkov. Preto spoločnosť
vidí budúcnosť najmä v rozšírení výroby obstaraním inovatívnych technológií, pričom všetky kroky smerujú k uspokojeniu
zákazníkov.

Projekt prispeje k zvyšovaniu inovačného potenciálu spoločnosti. Novou technológiou bude možné vyrábať väčší sortiment
produktov v požadovanej kvalite a za kratší výrobný čas. Zvýšia sa výrobné kapacity, kvalita výrobkov a rozšíri sa produktové
portfólio. To umožňuje spoločnosti vstup na nové trhy a posilnenie postavenia na trhoch súčasných. Výsledkom projektu bude
nárast tržieb žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov a investícií v regióne, a teda investovanie príjmov do
ďalšieho rozvoja spoločnosti. Realizácia bude mať taktiež pozitívny vplyv pre rozvoj malých a stredných podnikateľov v
regióne, najmä dodávateľov vstupných materiálov pre žiadateľa. Nepredvídateľné okolnosti vzniknuté v čase implementácie
projektu budú riešené aplikáciou zásad manažmentu pružného riešenia problémov. Zvýšením konkurencieschopnosti
žiadateľa sa zvýšia výrobné kapacity, počet zákaziek, v dôsledku čoho žiadateľ predpokladá nárast tržieb na hodnotu 116 220
EUR a pridanej hodnoty do výšky 23 440 EUR v roku 2017, čo prinesie aj potrebu vytvorenia 2 nových pracovných miest pre
mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, z čoho obe miesta budú vzhľadom k charakteru výroby obsadené mužmi.

Nakoľko charakter projektu nie je možné finančne ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti, ktoré by z
hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná
projektová aktivita: A1 – Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu nábytku. Realizáciu plánuje žiadateľ v spolupráci s
víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne 12/2013 – 11/2014. Predmetom hlavnej
aktivity bude obstaranie technológie, ktorá pozostáva z nasledovných komponentov: - Komplexné CAD/CAM programovacie
5 osé CNC - Formátovacia píla SI 400 EP SCM - Širokopásová brúska Sandya 300 SCM - Centrálne odsávanie Lakovňa Za realizáciu projektu bude zodpovedný konateľ spoločnosti, pán Vladimír Janička spolu s pani Ing. Zuzanou
Megless, ktorá bude zastávať pozíciu hlavného koordinátora projektu, bude zodpovedná za celkový priebeh implementácie a
riadenia projektu počas jeho realizácie. Pán Vladimír Janička bude zastávať pozíciu hlavného koordinátora výroby a bude
zodpovedať za úspešnú implementáciu obstaranej technologickej linky vo výrobe.

V súčasnosti žiadateľ nedisponuje dostatočnými výrobnými kapacitami, v dôsledku čoho nie je schopný prijímať ďalšie
zákazky a vyhovieť požiadavkám zákazníkov. Z tohto dôvodu je jeho cieľom zvyšovať inovatívnosť výroby a tým vyrábať
vysoko kvalitné, inovatívne a konkurencieschopnejšie produkty s vyššou pridanou hodnotou, čo v súčasnom konkurenčnom
prostredí dosiahne jedine zavedením inovácií do výrobného procesu. Pre posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti,
zvýšenie kvality poskytovaných služieb a produktov a uspokojenie požiadaviek zákazníkov je zavedenie inovatívnych
technológií do výroby nevyhnutné, avšak rozšírenie výroby je finančne veľmi nákladné. Bez realizácie projektu by tak firma
nemala možnosť uskutočniť vytýčené ciele, ďalšie investície do výroby by boli neuskutočniteľné. Ciele projektu napĺňajú ciele
NSRR SR, OP KaHR a ciele samotného opatrenia. Projekt prispieva aj k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR TTSK a
ostatných plánovacích dokumentov kraja. Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta pre mužov, pričom jedno
PM bude obsadené uchádzačom zo znevýhodnenej skupiny. Žiadateľ tak prispeje k naplneniu horizontálnych priorít TUR a
rovnosť príležitostí.

Obstaraním inovatívnej technológie na výrobu nábytku dôjde k automatizácii a modernizácii výroby, čo prispeje k výraznému
zvýšeniu kvality výrobkov, rozšíreniu produktového portfólia a zvýšeniu výrobných kapacít, čo bude viesť k rastu tržieb a
zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti, ako aj k expanzii na zahraničné trhy. Vďaka zvýšeniu inovačných aktivít vo
výrobe nábytku bude spoločnosť Stolárstvo Janička s.r.o. schopná poskytovať kvalitnejšie služby svojim klientom, v dôsledku
čoho svoje výrobky bude môcť predávať za vyššie ceny. Žiadateľ plánuje prijať 2 nových zamestnancov na zabezpečenie
úspešnej realizácie projektu. Vytvorené pracovné miesta budú určené cielene pre mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov.
Ostatné personálne kapacity obsadí z radov jestvujúcich zamestnancov, čím zabezpečí personálnu udržateľnosť projektu. Z
výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť bude tvoriť dostatok finančných prostriedkov aj po ukončení
realizácie projektu. Realizáciou projektu by sa odstránili niektoré ohrozenia popísané vo SWOT analýze - nedostatok
investičného kapitálu a vlastných zdrojov na doplnenie technologickej linky, finančná náročnosť, vysoké odvodové zaťaženie.
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Spoločnosť UPK, s.r.o. so sídlom v Zborove nad Bystricou, okres Čadca vznikla v roku 2001. Predmetom jej činnosti je
drôtený program, povrchová úprava práškovaním, zámočníctvo, výroba kovaných brán, plotov, vypaľovanie laserom a pod.
Svoju výrobnú činnosť prevádzkuje vo výrobných priestoroch v Kysuckom Novom Meste na Športovej ulici. Spoločnosť
disponuje vlastnými priestormi, pozemkami, výrobnými strojmi, prístrojmi a zariadeniami. V čase hospodárskej krízy a
zvyšujúcej sa nielen domácej ale predovšetkým zahraničnej konkurencie hľadá nové možnosti a oblasti umiestnenia svojich
výrobkov, zameriava sa aj na vyhľadávanie nových klientov doma i v zahraničí. Doteraz spoločnosť realizovala obstarávania
a nákupy technológií z vlastných zdrojov, zisky spoločnosti boli investované do jej rozvoja. V súlade s týmto princípom a
zámerom spoločnosti je pripravená táto žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá umožní rýchlejšie
napredovanie spoločnosti a zlepšenie postavenia na trhu.

Po skončení projektu bude mať spoločnosť UPK, s.r.o. obstaraných 5 nových technológií, ktoré budú uvedené do výrobnej
prevádzky. Budú vytvorené 2 pracovné miesta, ktoré budú obsadené min. 1 občanom vo veku od 15 - 29 rokov, evidovaným
na úrade práce ako nezamestnaný. Tieto výsledky umožnia zvýšiť kvalitu a kvantitu výrobkov spoločnosti, zvýši sa kvalita
poskytovaných služieb, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Realizáciou projektu si spoločnosť zlepší
postavenie na trhu, bude konkurencieschopnejšia voči zahraničným spoločnosťiam, ponúkajúcim podobné výrobky a služby.
Projekt bude mať pozitívny dopad na rozvoj podnikania v Žilinskom samosprávnom kraji, resp. na Slovensku, nakoľko
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti bude vplývať aj na vlastných zamestnancov, odberateľov a ďalšie
spolupracujúce firmy. Ďalšie ciele, ktoré spoločnosť dosiahne realizáciou projektu sú: - transfer nových technológií do
priemyslu v cieľovom území - rozšírenie ponuky pre Slovenský a zahraničný trh - zvýšenie kvality výroby s vyššou pridanou
hodnotou - zlepšenie kvality a kvantity vyrábanej produkcie - zvyšovanie investícií do modernizácie výrobného podniku.

Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie rokov 2013 a 2014, spolu 14 mesiacov. V tomto období plánuje spoločnosť
zrealizovať verejné obstarávania na nákup technologických celkov tak, aby ku koncu realizácie projektu boli uvedené do
výrobnej prevádzky spoločnosti. Všetky stroje a zariadenia budú umiestnené vo vlastných priestoroch spoločnosti. Z
administratívneho hľadiska bol vytvorený projektový tím, ktorý pozostáva z interných zamestnancov spoločnosti a externých
spolupracovníkov. Za dodržanie technických parametrov vybraných technológií budú zodpovední konatelia spoločnosti, ktorí
budú úzko spolupracovať s ostatnými členmi projektového tímu tak, aby došlo k implementácii projektu v zmysle Zmluvy o
NFP. Za verejné obstarávanie bude zodpovedný pracovník pre VO (odborne spôsobilá osoba). Za spracovanie
monitorovacích správ a žiadostí o platbu bude zodpovedný finančný manažér. Účtovníctvo projektu bude mať na starosti
účtovníčka. Počas realizácie projektu bude zabezpečená publicita a informovanosť verejnosti v priestoroch spoločnosti
(označenie priestorov, označenie technológií).

Hlavným cieľom predkladaného projektu je „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UPK, s.r.o. modernizáciou
výrobných technológií.“ Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku bude dosiahnuté, prostredníctvom: - zavedenia
inovatívnych a vyspelých technológií, - vytvorenia prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podniku v priemysle a v
službách, - rozvoja ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle. Spoločnosť
UPK, s.r.o. plánuje pomocou realizácie investičného projektu prispieť nielen k rozvoju svojej spoločnosti ale taktiež k: rozvoju malého a stredného podnikania v Žilinskom samosprávnom kraji - podpore konkurencieschopnosti ekonomiky SR podpore trvalo udržateľného rozvoja SR - zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia na Slovensku - zníženiu
nezamestnanosti v rámci cieľového regiónu Špecifickým cieľom predkladaného projektu je „Obstaranie inovatívnych a
vyspelých technológií, ktoré umožnia spoločnosti modernizovať výrobu, zvýšiť jej konkurencieschopnosť a upevniť pozíciu na
trhu“. Bez poskytnutia pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných
zdrojov.

Výsledky predkladaného projektu budú udržateľné v podobe novoobstaraných inovatívnych technológií spoločnosťou UPK,
s.r.o.. Administratívna udržateľnosť - pre využívanie, resp. obsluhu novo zakúpenej inovatívnej technológie v rámci
predkladaného projektu bude zabezpečená dostatočná podpora ľudského kapitálu. Dodávatelia zariadení odborne vyškolia
pracovníkov, ktorých prácou bude obsluha novej technológie. Realizácia projektu predpokladá taktiež s vytvorením 1 nového
pracovného miesta. Inštitucionálna udržateľnosť bude zabezpečená dlhodobým a efektívnym pôsobením spoločnosti UPK,
s.r.o. na slovenskom trhu. Spoločnosť disponuje majetkom, ktorý je zárukou jej ďalšej existencie v nasledujúcich rokoch.
Konatelia spoločnosti pravidelne investujú do rozvoja a udržateľnosti spoločnosti na trhu, čo je predpokladom pre udržanie si
svojho postavenia a zlepšenia konkurencieschopnosti na trhu. Finančná udržateľnosť - spoločnosť nemá spravidla problémy
s odbytom svojich výrobkov a záujem o ne narastá, je tu jasný predpoklad na využívanie novej technológie v plnej miere.
Náklady na prevádzku zakúpených inovatívnych technológii budú financované výnosmi z predaja výrobkov a služieb.

KaHR-111DM-1301

Projekt je situovaný v regióne prešovského kraja, kde miera nezamestnanosti dosahuje dosahuje úroveň 20,75% (k
28.2.2013), pričom samotný okres Prešov má evidovanú mieru nezamestnanosti na úrovni 19,50%. Realizáciou projektu sa
dosiahne posilnenie PSK a tým sa aj naplnia ciele kraja identifikované v PHSR kraja. Spoločnosť Cofin, a.s. pôsobí na
slovenskom trhu od roku 1994, kedy ako malá progresívna spoločnosť začala ponúkať klientom svoje služby v oblasti
prepressu. V priebehu nasledujúcich rokov sa vypracovala na jednu z najprogresívnejších polygrafických firiem v regióne.
Spoločnosť sa investíciami do nových technológií už dlhé obdobie úspešne vyhýba tlakom konkurenčného prostredia.
Projektom sú dotknuté dva výrobné programy: 1. nový výrobný program zameraný na digitálnu tlač a výrobu malonákladovej
produkcie farebných kníh a brožúr - cieľom je rozvoj farebnej digitálnej produkcie s podporou internetového obchodu. 2.
existujúci výrobný program výroby reklamných produktov z kartonáže - tento výrobný program je potrebné rozšíriť a nahradiť
neefektívne ručné spracovanie.Dopyt a trhová príležitosť v rámci týchto nových výrobkov vyplynula zo spracovanej SWOT
analýzy.

Podnik prostredníctvom projektu zabezpečí nákup technológií a spustenie nového výrobného programu zameraného na
digitálnu tlač a výrobu malonákladovej produkcie farebných kníh a brožúr a nákup technológie pre existujúci výrobný program
výroby reklamných produktov z kartonáže – cieľom je odbúrať zbytočné náklady na výsekové formy. Zavedenie týchto
technológií umožní žiadateľovi rozšírenie výrobného programu, zabezpečí mu zvýšenie konkurencieschopnosti, pridanej
hodnoty a tržieb, zvýšenie zamestnanosti a inováciu výrobného postupu, čím sa naplnia ukazovatele projektu. K projektu je
spracovaná komplexná riziková analýza, ktorá rieši možné vzniknuté riziká a spôsoby ich eliminácie – na jej základe je
možné konštatovať, že projekt je realizovateľný a riziká sú eliminovateľné. Projekt generuje v ďalšom období projekty v oblasti
výskumu a vývoja nových technologických postupov a inovatívnych výrobkov v spolupráci s ďalšími subjektmi v regióne. Po
zrealizovaní projektu sa nákupom moderných technológií zvýši bezpečnosť zamestnancov pri práci a zrýchli sa celá
technológia výroby od produkcie výrobkov k distribúcii. Projektovým zámerom sa zvýši efektivita výroby a zvýši sa kvalita.

Projekt bude realizovaný nasledujúcimi aktivitami: Aktivita 1 Nákup technológií - aktivita predstavuje obstaranie
prevádzkových predmetov – dlhodobého hmotného majetku, podľa výsledkov verejného obstarávania. Intervencia
predstavuje high-tech technológiu, unikátne moderné technológie na výrobu a malonákladovú digitálnu tlač farebných kníh a
brožúr a výrobu špecializovaných predmetov z kartonáže. Zavedenie týchto technológií umožní: 1. spustenie nového
výrobného programu zameraného na digitálnu tlač a výrobu malonákladovej produkcie farebných kníh a brožúr 2. rozšírenie
existujúceho výrobného programu výroby reklamných produktov z kartonáže Riadenie projektu - bude zabezpečované
internými zdrojmi, všetky aktivity riadenia projektu, ktoré sa budú realizovať, sa budú zabezpečovať interne. Spoločnosť má
vytvorené dostatočné technicko – administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu. Publicita a informovanosť - Bude
zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom publicity a informovanosti. Publicita a informovanosť bude zabezpečená
prostredníctvom zamestnancov spoločnosti, bude zahŕňať povinné aj nepovinné prvky, informácie na internetovej stránke a
pod.

Realizáciou projektu dôjde k posilneniu technických kapacít žiadateľa a výrazným spôsobom sa zvýši produkčná schopnosť
nových typov výrobkov, posilní sa ekologická stránka výroby. Vďaka moderným prístrojom sa minimalizujú straty spôsobené
odchýlkou výrobkov od normy a vďaka tomu sa zvýši kvalita produkovaných výrobkov.Zavedenie nového výrobného programu
a rozšírenie existujúceho výrobného programu má pre žiadateľa obrovský rozvojový potenciál, tieto výrobky získavajú na
popularite a dodávkami týchto výrobkov by žiadateľ dosiahol konkurenčnú výhodu v dodávkach na trhy, na ktorých môže
dostatočne speňažovať svoju produkciu. Takýmto spôsobom sa zabezpečí navýšenie tržieb spoločnosti, ako aj pridanej
hodnoty vo výrobe. Projekt priamo napĺňa strategické ciele PHSR kraja a obce Ľubotice. Žiadateľ Cofin, a.s. pravidelne
obnovuje výrobné technológie a investuje do inovácií výroby. Realizácia projektov naviazaných na výrobné segmenty a ich
produkcia sú pravidelnými aktivitami manažmentu podniku. Žiadateľ sa úspešne venuje tzv. „produkt dizajnu“, čo v praxi
predstavuje vývoj nových druhov výrobkov na základe vopred zadaných požiadaviek odberateľov.

Využiteľnosť obstaraných technológií v ďalšom období je hlavným cieľom spoločnosti. Technológie budú využité pre
zavedenie nových výrobkov, ktoré v súčasnosti žiadateľ nedokáže produkovať. Nárast produkcie a zvýšenie efektivity a kvality
výroby zabezpečí nárast pridanej hodnoty a tržieb podniku. Zníži sa počet výrobných chýb a tým aj výrobných strát.
Zabezpečenie financovania funkčnosti technológií bude realizované prostredníctvom tržieb podniku, čo je podložené
finančnou analýzu. Nárast pridanej hodnoty a tržieb podniku bude mať dlhodobý pozitívny trend. Vzhľadom na neustále
rastúce nároky odberateľov a zvyšujúcu sa konkurenciu v segmente trhu, najmä čo sa týka zahraničných trhov, je inovácia
výroby dôležitým prvkom zabezpečenia konkurencieschopnosti firmy. Bez inovácií by podnik stratil súčasné postavenie na
trhu, čo by viedlo k zníženiu výroby a tým aj prepúšťaniu zamestnancov firmy. Je preto potrebné prijať 2 nových
zamestnancov pre zabezpečenie využitia technológií. Pozitívny synergický efekt plynúci z realizácie projektu a spočívajúci v
očakávanom náraste tržieb z predaja vlastných výrobkov a súčasne v znížení nákladov, bude vplývať na zvýšenie pridanej
hodnoty podniku.
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Spoločnosť ANDACO, s.r.o. pôsobí na trhu 14 rokov. Hlavným výrobným programom je výroba kvasenej kapusty, ktorá vzniká
spracovaním hlávkovej kapusty procesom kvasenia v anaeróbnych podmienkach. Záujem trhu o naše produkty je stabilne
rastúci. Schválenou politikou bezpečnosti potravín zvyšujeme kvalitu produkcie, produktivitu práce, konkurencieschopnosť
svojich výrobkov a tiež ochranu životného prostredia. Máme dobré a dlhodobé vzťahy so stabilnými odberateľmi do hlavných
obchodných reťazcov na Slovensku. Na spracovanie suroviny hlávkovej kapusty používame technológie a materiály, ktoré
zachovávajú v produkte vysoký obsah nutričných látok, vitamínov a stopových prvkov. Kvasenú kapustu distribuujeme
konečným spotrebiteľom v 0,5 kg a v 1 kg baleniach. Technológia, ktorú v súčasnosti využívame na výrobu kvasenej kapusty
je v súčasnosti zastaraná, čoraz viac vyžaduje údržbu, čo zvyšuje naše prevádzkové náklady, preto je nevyhnutná jej
inovácia, tak aby podporovala všetky dôležité funkcie v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov. V súčasnosti zamestnávame
29 zamestnancov na trvalý pracovný pomer z toho 9 žien a 20 mužov.

Zrealizovaním projektu sprevádzkujeme vo firme ANDACO, s.r.o. moderný stroj s inovatívnou technológiou, ktorý bude
navyše podporovať dôležitú funkciu kontroly obsahu kovov v kvasenej kapuste. Naďalej zabezpečí zachovanie vysokého
obsahu jej nutričných látok, vitamínov a stopových prvkov a navyše táto technológia zvýši kvalitu a ochranu zdravia
spotrebiteľov. Ponúkneme kvalitnú a výživovo hodnotnú kvasenú kapustu, ktorá bude aj vzhľadom na vysoký obsah vitamínu
C výborným doplnkom racionálnej výživy pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Projektom zmodernizujeme technologický
park v našej firme, vytvoríme reálne 3 nové pracovné miesta, upevníme si obchodné vzťahy s odberateľmi v dôsledku
zvýšenej kvality hotového výrobku pripraveného k bezpečnej distribúcii konečnému spotrebiteľovi. Uvedené bude mať za
následok zvýšenie obratu firmy a pridanej hodnoty, ktorá súvisí s vyššou kvalitou zabezpečenou moderným strojom.
Projektom zároveň prispejeme k zníženiu miery nezamestnanosti v danom regióne.

Realizácia hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade
so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Zmluvné podmienky budú upravené tak, aby došlo k bezproblémovej
implementácii projektu. Dodávateľ zabezpečí kompletný servis spočívajúci s dovozom, inštaláciou, zaškolením obsluhujúceho
personálu a záručným servisom. Riadenie projektu si žiadateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. V rámci Riadenia projektu budú
rozdelené kompetencie a zostaví sa akčný plán úloh na celé obdobie trvania projektu. Pravidelným monitorovaním realizácie
projektu bude zabezpečená kontrola finančnej realizácie a implementácie naplánovaných aktivít. Publicitu realizácie projektu
zabezpečíme prostredníctvom informačnej tabule umiestnenej v priestoroch firmy, v rámci ktorej budeme informovať verejnosť
o tom, že naša firma realizuje projekt financovaný zo ŠF a šírením informácií verejnosti prostredníctvom našej distribuovanej
produkcie konečnému spotrebiteľovi.

Naša firma schválenou politikou bezpečnosti potravín neustále zvyšuje kvalitu produkcie, produktivitu práce,
konkurencieschopnosť svojich výrobkov a tiež ochranu životného prostredia. Preto bolo nevyhnutné urobiť dôkladnú analýzu
súčasnej disponibilnej technológie, ktorá by mala spĺňať všetky požadované atribúty našej politiky a zároveň by bola v súlade
s trvalo udržateľným rozvojom regiónu. Výsledkom analýzy bolo zistenie, že naša firma na výrobu kvasenej kapusty používa
technológiu, ktorá síce zachováva v produkte vysoký obsah nutričných látok, vitamínov a stopových prvkov, ale je zastaraná a
vyžaduje si čoraz častejšie údržbu, čoho dôsledkom sú vyššie prevádzkové náklady. Cena výrobku je potom vysoká a
nekonkurencieschopná. Zároveň súčasná technológia nepodporuje dôležitú funkciu kontroly obsahu kovov v surovine, ktorá je
veľmi dôležitá z hľadiska ochrany zdravia spotrebiteľov. Sme presvedčení, že v čase moderných technológií je určite
konkurenčnou nevýhodou používať zastarané riešenia a tým sa zbytočne pripravovať o financie. Nová technológia prinesie do
našej firmy optimalizáciu procesov a signál navonok, že naša firma kráča s dobou.

Spoločnosť ANDACO, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1999 a má neustály potenciál zvyšovania výroby a odbytu. Spoločnosť
schválenou politikou bezpečnosti potravín sa snaží a bude snažiť neustále zvyšovať kvalitu produkcie, produktivitu práce,
konkurencieschopnosť svojich výrobkov a tiež ochranu životného prostredia. Spoločnosť má dobré a dlhodobé vzťahy so
stabilnými odberateľmi do hlavných obchodných reťazcov na Slovensku. Zrealizovaním projektu zvýšime kvalitu kvasenej
kapusty distribuovanej konečnému spotrebiteľovi, rozšírime pôsobnosť firmy, vytvoríme stabilnú zamestnaneckú základňu a
jej neustále rozširovanie. Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečíme predovšetkým zmodernizovaním technologického
parku, ktorým sa znížia prevádzkové náklady na balenie kvasenej kapusty, ktoré budú mať za následok zníženie cien výrobku
a v konečnom dôsledku zvýšenie tržieb. Zvýšené tržby nám umožnia modernizovať a financovať ďalšie procesy produkcie
kvasenej kapusty, aby sme dosiahli maximálnu kvalitu a ochranu zdravia spotrebiteľov. Všetky uvedené atribúty budú mať za
následok upevnenie a rozšírenie trhového podielu, čím zvýšime našu konkurencieschopnosť v danom regióne ako aj v rámci
iných región
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Spoločnosť Niva Expo, spol. s r.o. sídli v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen, ktorý je typicky priemyselným okresom s
potenciálom rozvoja kúpeľníctva, školstva, vedy a výskumu. V odvetvovej štruktúre priemyslu prevláda strojárska výroba,
drevospracujúci a potravinársky priemysel. Žiadateľ na trhu pôsobí od roku 1997. Od roku 2004 sa venuje najmä drevárskej
výrobe, pričom do roku 2008 spoločnosť vyrábala len reklamné konštrukcie. V roku 2008 svoju výrobu preorientovala a začala
vyrábať fóliované dvierka na strojoch, ktoré pôvodne používala aj pri výrobe reklamných konštrukcií. Počas krízy poklesol
predaj reklamných konštrukcií a hlavným výrobným odvetvím je v súčasnosti výroba a predaj vákuovo lisovaných fóliovaných
dvierok. Firma je dlhodobo orientovaná na tuzemský trh, ale plánuje expanziu aj na zahraničné trhy. Avšak, súčasné strojné
zariadenia sú príliš zastarané, v dôsledku čoho spoločnosť nedisponuje dostatočnými výrobnými kapacitami a nie je schopná
adekvátne napĺňať požiadavky a potreby zákazníkov. Preto spoločnosť vidí budúcnosť najmä v rozšírení výroby obstaraním
inovatívnych technológií, pričom všetky kroky smerujú k uspokojeniu zákazníkov.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čo v konečnom dôsledku smeruje k
naplneniu cieľov spoločnosti, k zvýšeniu jej príjmov a pridanej hodnoty, čo následne umožní obstaranie ďalšieho inovatívneho
technologického vybavenia a nových strojov na výrobu dvierok, prípadne realizáciu ďalších projektov, ako aj rozširovanie
výrobného portfólia a obsadzovania nových trhov. Zvýšením konkurencieschopnosti žiadateľa sa zvýšia výrobné kapacity,
počet zákaziek, v dôsledku čoho žiadateľ predpokladá nárast tržieb na hodnotu 850 000 EUR a pridanej hodnoty do výšky
280 000 EUR v roku 2018, čo prinesie aj potrebu vytvorenia 2 nových pracovných miest pre mladých ľudí vo veku od 15 do 29
rokov, z čoho obe miesta budú vzhľadom k charakteru výroby obsadené mužmi. Realizáciou projektu – doplnením a
modernizáciou jestvujúcej technologickej linky o inovatívnu, vysoko kvalitnú technológiu na spracovanie dreva a následnú
výrobu dvierok, sa spoločnosť zaradí medzi prvých a jedinečných výrobcov fóliovaných dvierok na Slovensku s plne
automatickou technológiou s možnosťou nepretržitej prevádzky.

Nakoľko charakter projektu nie je možné finančne ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti, ktoré by z
Vzhľadom k tomu, že žiadateľ v súčasnosti disponuje iba zas
hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná
projektová aktivita: A1 – Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu fóliovaných dvierok. Realizáciu plánuje žiadateľ
zabezpečiť v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne 12/2013 –
11/2015. Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej technológie na výrobu dvierok, ktorá pozostáva z komplexnej
technologickej linky, ktorá žiadateľovi umožní zvýšenie výrobných kapacít pomocou automatizácie a zvýšenia inovačných
aktivít vo výrobe, a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Predmetom hlavnej aktivity bude obstaranie
technológie, ktorá pozostáva z nasledovných komponentov: - Nárezávacie CNC centrum SIGMA SCM - Frézovacie a vŕtacie
CNC centrum TECH SCM - Centrálne odsávanie Za realizáciu projektu bude zodpovedný konateľ spoločnosti, pán Ing.
Ľuboš Hrmo. V projekte bude zastávať pozíciu hlavného koordinátora, bude zodpovedný za celkový priebeh implementácie a
riadenia projektu počas realizácie.
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Zvýšenie konkurencieschopnosti TRUSTACOM, s.r.o. zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií pre výrobu vstrekovacích
foriem

Laboratórna linka na vývoj koncentrátov

Zavedenie technológie na výrobu betónových tvárnic

Výroba inovatívnych obalových materiálov transferom vyspelých
výrobných technológií

Moderné technológie kovoobrábania - zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy VEKASTOOL, s.r.o.

Modernizácia prevádzky obstaraním inovatívnych polygrafických
zariadení

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšenie kvality
produktov v spoločnosti DYHA TIROLA, s.r.o. zavedením
inovatívnej technológie

Rozšírenie portfólia služieb a produktov Bc. Peter Kočalka –
TICONY zavedením inovatívnej tlačiarenskej výroby

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CDL, spol s.r.o.
zavedením inovatívnej technológie

196 194,00

195 440,00

104 379,17

128 815,80

197 470,20

199 055,50

101 864,00

199 500,00

188 557,39

86 100,00
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KANVOD spol. s r.o. sa zaoberá prevažne stavebnou činnosťou a opravárenskou činnosťou. Vlastníci firmy majú dostatok
skúseností s realizáciou investičných projektov. Zamestnanci spoločnosti realizovali množstvo investičných projektov čím
získali dostatok poznatkov a skúseností. Žiadateľ má zavedený systém riadenia kvality a disponuje certifikátom manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Žiadateľ vykonáva opravárenskú činnosť osobných vozidiel, nákladných vozidiel a
stavebných mechanizmov. Žiadateľ disponuje prevádzkovými priestormi, kvalifikovaným personálom a technickým
vybavením. Technologické vybavenie žiadateľa je nedostatočné pre pokrytie potrieb trhu, pričom je toto vybavenie vo
viacerých prípadoch zastaralé so zníženou výkonnosťou a blížiacou sa dobou životnosti. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti v
segmente opráv osobných a nákladných vozidiel a stavebných strojov a počas svojho pôsobenia získal stabilné postavenie
na trhu. Žiadateľ spolupracuje na výchove mladých pracovníkov s 2 strednými školami v meste Zlaté Moravce. V rámci
nitrianskeho regiónu a mesta Zlaté Moravce je nedostatok autoservisov poskytujúcich kvalitné a komplexné služby na jednom
mieste.

Po ukončení realizácie projektu bude zastaralé strojové zariadenie nahradené a doplnené modernejšími a výkonnejšími
technológiami, strojový park bude doplnený modernými inovatívnymi zariadeniami umožňujúcimi poskytovanie kvalitných a
komplexných služieb, dokonalú diagnostiku, maximalizáciu pracovných výkonov, úsporu času a financií v porovnaní s
doterajšími používanými technológiami. Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a
posilnenie jeho postavenia na trhu. V súvislosti s realizáciou projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta, pričom
efektívnosť vynaložených prostriedkov v tomto projekte sa odrazí v ďalšom rozširovaní výroby a vlastných kapacít s čím
súvisí aj predpoklad zvyšovania počtu pracovných miest. Predkladaný projekt plánuje dosiahnuť stanovené hodnoty
merateľných ukazovateľov na základe zvýšenia konkurencieschopnosti a poskytovania komplexných a kvalitných služieb na
jednom mieste prostredníctvom obstarania najmodernejších inovatívnych technológií. Prípadné nenapĺňanie merateľných
ukazovateľov plánuje žiadateľ riešiť prostredníctvom plánu riadenia rizík, ktorý je detailne opísaný v prílohe č.1 žiadosti o NFP
- Opis projektu.

Žiadateľ dospel k záveru, že stanovené ciele je možné dosiahnuť jedine investíciou do nákupu inovatívnych technológií, ktoré
sú predmetom žiadosti o NFP. Druhou časťou investície je zabezpečenie vyššej produktivity práce a výrazné šetrenie
nákladov firmy spojených s nákupom nových technológií a zaškolením pracovníkov. Nákupom technológií bude firma
schopná poskytovať kvalitné a komplexné služby autoservisu a pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá a stavebné stroje
na jednom mieste a získať tak veľkú konkurenčnú výhodu oproti konkurencii. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej
aktivity - Aktivita 1 - nákup technológie. Doba realizácie aktivity 1 ako aj celého projektu je stanovená od 1/2014 do 12/2015.
Investícia bude obsahovať nákup nasledovných technológií nevyhnutných pre naplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov:
Diagnostika motorov PKW, Diagnostika motorov LKW, Meranie a nastavovanie geometrie náprav, Pneuservis pre osobné
vozidlá, Pneuservis pre nákladné vozidlá, Servisný prístroj na klimatizácie, Kompresorovňa, Výdaj nového a zber starého
oleja, Dovybavenie dielní, Mobilný pneuservis pre nákladné vozidlá.

Trh servisov motorových vozidiel na Slovensku zaznamenáva stúpajúcu tendenciu. Dochádza však k zvyšovaniu dopytu po
kvalitných a komplexných službách. Ak sa chce naša spoločnosť výraznejšie presadiť na trhu je nutné zamerať sa práve na
poskytovanie kvalitných a komplexných služieb na jednom mieste, v areáli s dobrým prístupom a infraštruktúrou (osobný a
nákladný autoservis a pneuservis, meranie a nastavovanie geometrie, diagnostika vozidiel, servis klimatizácií a predaj
náhradných dielov). V súčasnosti ešte stále vidíme veľké množstvo potenciálnych zákazníkov, ktorý majú veľký záujem o
naše služby. V meste Zlaté Moravce sídli 13 veľkých potenciálnych firemných zákazníkov, ktorí disponujú podobným vozovým
parkom ako žiadateľ (osobné vozidlá, nákladné vozidlá a stavebné stroje) a s ktorými žiadateľ udržiava dobré obchodné
vzťahy. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov a disponuje vysoko odborným personálom. V
prípade nezískania NFP zo štrukturálnych fondov sa projekt bude realizovať iba v obmedzenej miere alebo sa nebude
realizovať vôbec z dôvodu finančnej náročnosti obstarávaných technológií. Projekt je v súlade s PHSR kraja aj mesta Zlaté
Moravce.

Z administratívneho hľadiska je projekt udržateľný vzhľadom na dlhoročné skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov.
Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná aj vysokou odbornosťou personálu žiadateľa. Žiadateľ dlhodobo spolupracuje
so strednými odbornými školami so strojárskym zameraním pri výchove budúcich automechanikov pričom ponúka získanie
vysoko odborných skúseností. Predkladaný projekt žiadateľ nastavil tak, aby bol v súlade s cieľmi a smerovaním firmy v
budúcnosti. Realizovanie predloženého projektu, teda nákup komplexnej inovatívnej technológie a tým rozšírenie
technických kapacít firmy napomôže rastu podnikania firmy a vytvorí predpoklady pre rozvoj firmy v ďalších rokoch. Z
uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že projekt bude trvalo udržateľný i z dlhodobého hľadiska. Ako ukazujú výsledky
finančnej analýzy (príloha ŽoNFP č.5), projekt je prijateľný a udržateľný vo všetkých indikátoroch a firma je jednoznačne
životaschopná v dlhodobom meradle aj po skončení projektu. Miera výnosovosti projektu je 133,95% to zn. že čistý CASHFLOW projektu prevýši hodnotu investície o 33,95%. Hodnota ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty investície je vyššia ako 0.
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SR patrí ku krajinám EÚ, v ktorých pozícia strojárstva na základných ukazovateľoch priemyselnej výroby vysoko prekračuje
priemer EÚ. Strojárske odvetvie v rámci ŽSK je zastúpené veľkými strojárskymi podnikmi s orientáciou prevažne na
automobilový priemysel. Projekt sa realizuje v okrese Kysucké Nové Mesto, kde má strojárska výroba tradíciu a silné
zastúpenie. Výroba sa rozvíja hlavne vďaka zahr. investorom. Miera evid.nezamestnanosti v okrese KNM je 14,34 %.
Spoločnosť TRUSTACOM, s.r.o. má svoje sídlo aj prevádzku v obci Kysucký Lieskovec, vznikla 1.10.2009, zakladajúcimi
spoločníkmi boli dlhoroční kolegovia v oblasti strojárenstva. Spoločnosť sa za roky vykonávania činnosti stala stabilnou firmou
na úrovni ŽSK, pre svojich odberateľov je dôveryhodným partnerom, z hľadiska trhov prenikla z pôvodne len českého aj na
slovenský trh. Charakter výroby žiadateľa je zákazkový. Hlavnou prevažujúcou činnosťou firmy je výroba vstrekovacích
foriem, ktoré sa následne používajú na výrobu plastových výliskov. Chceme stále napredovať, poskytovať komplexné služby
a rozširovať výrobu bez potreby kooperácie činností, preto je nutné investovať do moderných technológií a ľudských zdrojov.

Po ukončení projektu budeme môcť realizovať aj výrobu zložitých komplikovaných kalených foriem s vyššou pridanou
hodnotou. Nové technológie prinesú úsporu času, energie a nákladov. Budeme vyrábať efektívnejšie (lacnejšie a rýchlejšie)
ako konkurencia, zvýšime našu konkurencieschopnosť a postavenie na trhu voči konkurencii. Vybavením, ktoré budeme
vlastniť, budeme môcť konkurovať etablovaným nástrojárňam. Novými možnosťami výroby získame nových zákazníkov,
zvýšime tržby, pridanú hodnotu a zlepšíme hospodárske výsledky spoločnosti. V súvislosti s potrebnou obsluhou
technologických zariadení vytvoríme celkom 4 nové pracovné miesta (2 miesta počas projektu a 2 miesta počas doby
udržateľnosti výsledkov projektu), čím prispejeme k zníženiu nezamestnanosti v rámci regiónu Kysúc. Pri obsadzovaní miest
budeme spolupracovať s ÚPSVaR. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli stanovené reálne, máme za to, že naplnenie ich
hodnôt nebude problematické. Podrobnejšie o napĺňaní ukazovateľov v Opise projektu, časť 2.2. Riziká spojené s realizáciou
projektu sme identifikovali už v prípravnej fáze, vychádzali sme z vlastných skúseností, aj zo skúseností poradenskej firmy
pre oblasť projektov EÚ.

Pred rozhodnutím realizovať projekt sme dôkladne analyzovali situáciu vo firme, uvažovali nad viacerými variantnými
riešeniami (podrobne Opis projetku, časť 4.1),vychádzali sme z požiadaviek zákazníkov, z technických a priestorových
možností. Zohľadnená bola aj výška investície a jej návratnosť. Následne sme zadefinovali technické špecifikácie pre
víťazné riešenie. Zostavili sme projektový tím a určili zodpovednosť a úlohy pre všetky fázy realizácie projektu. Tím začal
plniť svoje úlohy už v rámci prípravnej fázy projektu. Projekt plánujeme realizovať od 01/2014 do 09/2014, pred zahájením
projektu uskutočníme VO v súlade s platnou legistaívou pre oblasť VO, s víťazným uchádzačom uzatvoríme zmluvu na
dodávku tovarov - inovatívnych technológií, ktoré umiestnime v mieste realizácie projektu, v dlhodobo prenajatých priestoroch
našej firmy. V projekte plánujeme len 1 hlavnú aktivitu s názvom Obstaranie technologického vybavenia. Obstarať chceme 2
inovatívne technológie - CNC frézovacie centrum a CNC elektroerozívny hĺbiaci stroj, ktoré umožnia inovovať 2 výrobné
postupy, zvýšiť efektivitu a produktivitu práce. Súčasne s hlavnou aktivitou projektu budú prebiehať i podporné aktivity.

Možnosť podania projektu v rámci výzvy KaHR-111DM-1301 je pre podnikateľské subjekty veľká príležitosť a pomoc na
zabezpečenie finančne náročnejších investícií s pomerne nízkou mierou spolufinancovania. Realizácia projektu bez NFP by si
vyžiadala prehodnotenie zvoleného variantného riešenia, resp. obmedzenie nákupu inovatívnych technológií a stagnáciu
rozvoja firmy. Realizácia projektu prispeje k modernizácii technológií v rámci strojárskeho priemyslu. V rámci firmy sa zvýšia
výrobné kapacity, pridaná hodnota i tržby, rozšíri sa portfólio našich zákazníkov. Projekt je v súlade so všetkými dostupnými
dokumentmi regiónu, okresu, kraja i SR, čo je podrobne popísané v Opise projektu, časť 2.4. Od vzniku spoločnosti (10/2009)
sa neustále usilujeme o jej rozvoj, priebežne investujeme za účelom rozvoja výroby, zvýšenia kapacít. Máme skúsenosti s
investovaním, preto si dovoľujeme tvrdiť, že s realizáciou projektu s aktívnym zapojením starostlivo vybraného projektového
tímu nebudeme mať problémy. Investície spoločnosti v minulých rokoch boli realizované prostredníctvom vlastných zdrojov a
leasingu. Naše investičné zámery podrobnejšie popisujeme v Opise projektu, časť 5.1.

Administratívna Súčasťou riadiacich štruktúr v spoločnosti sú obaja majitelia spoločnosti, ktorí aktívne prispievajú k rozvoju
spoločnosti, sú odborne na vysokej úrovni, majú skúsenosti, zručnosti, kontakty. Projektový tím zložený z interných a
externých členov bol starostlivo vybraný, všetci členovia majú dostatok skúseností pre pozície v tíme. Vytvorenie nových
prac.miest vyplýva z potreby zabezpečenia obsluhy nových technológií. Technická Dodávka technológií bude vrátane
servisu. Nové zariadenia nepotrebujú nákladnú údržbu. Obsluha bude zaškolená dodávateľom, čím minimalizujeme
poškodenie. Majetok bude poistený. Finančná Rozšírením vybavenia nástrojárne a komplexnosťou služieb získame nových
klientov a dokážeme zvýšiť tržby. Inovatívnosť technológií zvýši efektívnosť. Úspory výdavkov a rast tržieb dokážu generovať
dostatok zdrojov na splácanie úveru i rast zisku spoločnosti. Ako plánujeme čeliť ohrozeniam uvedeným v SWOT analýze
podrobnejšie popisujeme v Opise projektu, časť 3. Naša spoločnosť je ekonomicky a finančne životaschopná, čo potvrdzujú
aj hodnoty indexu bonity. Finančná analýza je zhrnutá v texte Opisu, v časti 6 a v rámci textovej časti prílohy č.5 ŽoNFP.
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Firma UNICOL s.r.o. dnes disponuje možnosťami a technológiou na výrobu zavedených štandardných vláknarenských druhov
koncentrátov vysokej kvality predovšetkým bielych a čiernych, ale hlavne ľudským potenciálom a technickým know-how na
ďalší rozvoj smerom k výrobkom s vyššou pridanou hodnotou. Existujúce výrobné zariadenie (výkon 90 – 180 kg/hodinu
podľa použitých surovín) umožňuje štandardnú prípravu koncentrátov požadovanej kvality, nie je však vhodné na efektívnu
prípravu vzoriek požadovaných zákazníkmi v čase vývoja nových sortimentov, kedy sú požadované vzorky v množstve 1-5
kg, ako aj prípravu malých partií často špeciálnych koncentrátov aditív (cenovo väčšinou veľmi zaujímavých) v objemoch 10100 kg pre iný typ zákazníkov – lisovanie a vystrekovanie plastov. Na hodnotenie štandardných ako aj vyvíjaných nových
typov farebných koncentrátov sú vo firme k dispozícii testovacie a laboratórne prístroje na hodnotenie filterindexu, na
stanovenie indexu toku taveniny, na stanovenie limitného viskozitného čísla (LVČ), remisný spektrofotometer na objektívne
meranie koloristických vlastností plastov a vlákien.

Realizácia tohto projektu zabezpečí doplnenie aktuálnych možností firmy UNICOL s.r.o. o chýbajúci medzičlánok vlastného
výskumu a vývoja v časti vzorovania nových farebných odtieňov a vývoja koncentrátov na širšej báze nosičov pre rôzne
oblasti aplikácie, efektívnej prípravy vzoriek a malých výrobných partií a následnej úpravy vlastností niektorých typov
koncentrátov. Cieľom projektu je doplnenie súčasných zariadení o nasledovné: Laboratorna linka na vývoj koncentrátov –
dvojvretenový extrúder o priemere D=20mm a L/D 38-42 s dávkovačom zmesi, miešačkou, chladiacou vaňou a rezačkou
strún. Doplnenie tohto zariadenia zabezpečí ďalší rozvoj pri rozširovaní služieb pre súčasných zákazníkov - výrobcov
vlákien, rozvoja aktivít pre celkom novú skupinu zákazníkov predovšetkým z oblasti vystrekovania plastov, efektívnejších
technologických skúšok nových druhov surovín, možnosti efektívnej prípravy i malých výrobných partií. Realizácia vyššie
uvedených aktivít prinesie priamo vytvorenie min. 1 nového pracovného miesta (vývojovo-technický pracovník) s cieľom jeho
obsadenia mladým nezamestnaným do 29 rokov.

Navrhovaný projekt “Laboratórna linka na vývoj koncentrátov“ rieši využitie nového zariadenia, ako aj existujúcich
laboratórnych zariadení a prístrojov, následne aj samotného existujúceho výrobného zariadenia ako základňu priemyselného
výskumu a zavedenia do výroby nových typov koncentrátov aditivovaných polymérov na odlišných (ako v súčasnosti
používaných) nosičoch a nových odtieňov pre súčasných i nových zákazníkov firmy UNICOL. Tieto budú overované u
jednotlivých zákazníkov (súčasných i nových) v laboratórnom a následne i v polo- resp. prevádzkovom meradle, pričom
špeciálna pozornosť bude venovaná zákazníkom z regionu (okresy Poprad, Kežmarok, Stropkov...). Vzhľadom na
technologickú podobnosť s vo firme existujúcimi zariadeniami je možné predpokladať bezproblémové spustenie a
využívanie tohto zariadenia. To sa plánuje umiestniť v súčasných priestoroch firmy s bezproblémovým napojením na
potrebné médiá – elektrická energia, voda, vzduch. Vzhľadom na to, že všetky súčasti sú prenosné, nie je potrebné na ich
inštaláciu robiť stavebné úpravy, resp. pripravovať projekt. Zahájenie využívania zariadenia je možné predpokladať najneskôr
do cca 6 mesiacov od podpisu zmluvy o NFP.

Firma UNICOL s.r.o. disponuje dostatočnou technickou i personálnou infraštruktúrou zabezpečujúcou výkon prác súvisiacich
s riešením navrhovaného projektu. V rámci štandardne vybaveného laboratória vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly
zabezpečuje hodnotenie filterindexov jednotlivých materiálov, indexu toku taveniny, limitného viskozitného čísla, prchavých
podielov, koloristických parametrov, sypnej hmotnosti granúl a ďalších parametrov potrebných pre výskumné práce. V
súčasnosti sa UNICOL stretáva s požiadavkami súčasných zákazníkov ako aj nových potenciálnych na ďalší servis v zmysle
rozšírenia palety svojich výrobkov. Riešiť tieto požiadavky zadávaním úloh tretej strane s ich následným prenosom na
podmienky firmy UNICOL by bolo zdlhavé, nákladné a nefunkčné. Jediným logickým variantom zabezpečenia požadovaných
aktivít je preto doplnenie existujúcej výrobnej linky formou nákupu zariadenia podľa projektu, ktoré je pre očakávané činnosti
a aktivity nevyhnutné.

Využitie projektovaného zariadenia na rozvoj aktivít naviazaných na realizáciu projektu (vývoj nových farebných odtieňov a
typov koncentrátov na modifikáciu vlákien a plastov na rôznych nosičoch) je smerovaný do oblasti vyžadujúcej vysokú
úroveň poznatkov z danej problematiky, ktoré UNICOL má. Toto mu dáva konkurenčnú výhodu oproti mnohej súčasnej
konkurencii. Táto oblasť je a bude vždy rozvíjaná bez ohľadu na aktuálny stav ekonomík (rast resp. recesia), pretože ju
posúvajú dopredu samotné potreby spoločnosti v smere nových výrobkov a riešení. Samotný počiatok realizácie nových
výrobkov je podľa doterajších skúseností možné očakávať v priebehu 3-4 mesiacov po ich odovzdaní na overenie u
zákazníka. Ohrozenia z možnej recesie v Európe rieši UNICOL diverzifikáciou svojich aktivít. Na jednej strane je to
hľadanie možností nákupov surovín z lacnejších oblastí (Ázia), na druhej vývoj a ponuka nových požadovaných výrobkov pre
výrobcov vlákien i plastov (nové odtiene, koncentráty aditív – optické zjasňovače, bakteriostatická úprava, nehorľavá úprava
atď.) pre slovenské i európske firmy ale i napr. do Južnej Ameriky nepostihnutej krízou.

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť Plynroz, a.s. Sobrance začala svoju činnosť 09. júla 1991 a pôsobí v regióne mesta Sobrance v blízkosti štátnej
hranice s Ukrajinou na východe Slovenska. Región trápi vysoká miera nezamestnanosti, ktorá dosiahla 23 percent . Na
začiatku svojho podnikania bola firma zameraná na realizáciu stavieb plynovodov a plynových kotolní. Postupne bola
podnikateľská činnosť rozširovaná aj o iné činnosti. Jednou z nich je aj betonárska výroba, ktorá je zameraná hlavne na predaj
betónu z centrálnej betonárky, ale aj na výrobu mrazuvzdornej zámkovej dlažby, cestných panelov a vegetačných tvárnic,
predajom umelého a prírodného kameňa. Predmetom projektu Zavedenie technológie na výrobu betónových tvárnic je nákup
inovatívneho plneautomatického mobilného lisu na výrobu betónových tvárnic, čím sa skvalitní výrobný proces, zníži sa
energetická náročnosť a aj sa rozšíri sortiment ponúkaných výrobkov. Spoločnosť Plynroz a.s. Sobrance v súčasnosti
zamestnáva 65 osôb na trvalý pracovný pomer a realizácia projektu má nie len pomôcť udržať pracovné miesta, ale aj vytvoriť
nové, hlavne pre mladých ľudí.

Realizáciou aktivít predmetného projektu sa uvedie do prevádzky plneautomatický mobilný lis, čím sa umožní výroba malých
prefabrikovaných výrobkov s maximálnym výkonom do 100 cyklov/hod.Betónové tvárnice majú široké využitie, sú používané
ako stratené debnenie, betónovanie základov domov, stien, suterénov, soklov, vodovodných šácht, bazénov, vyhotovenie
oplotenia. Vykonaním týchto aktivít sa zvýši portfólio ponúkaných výrobkov z betónu, čo podporí konkurencieschopnosť
spoločnosti Plynroz a.s. v regióne. Zároveň vzrastú tržby a pridaná hodnota spoločnosti,čo ovplyvní aj výšky budúceho
zisku.To umožní ďalšie investovanie do modernizácie výroby. Zavedením novej inovatívnej technológie budú vytvorené štyri
nové pracovné miesta hlavne pre znevýhodnené skupiny občanov, ako sú mladí ľudia, no aj občanov z radov
marginalizovaných rómskych skupín. Projekt tak prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne mesta Sobrance a taktiež k
výraznému zlepšeniu presadenia sa spoločnosti Plynroz a.s. na trhu v oblasti betonárskych výrobkov. Nový pracovníci budú
zaškolení do výroby ako obsluha technológie. Rozširovaním ponuky a objemu výrobu bude potrebné ďalšie prijatie
pracovníka v oblasti predaja.

Uvedené technologické zariadenie na výrobu betónových tvárnic bude tvoriť samostatný celok, v ktorom budú presne
vyšpecifikované vstupy a výstupy. Automatický technologický komplex strojov so stacionárnym vibrolisom SVPJ 350, určený
pre výrobu jednovrstvových výrobkov na drevených podložkách. Zhotovené výrobky sa automaticky posúvajú do zakladača a
zakladač ich ukladá do kontejneru. Vysokozdvižný vozík preváža kontejnery do vytvrdzovacieho priestoru. Po 24 hod.
výrobky vykladač vyloží na dopravník, z ktorého samosvorná hlava prekladá výrobky na expediční paletu. Zariadenie
zahrnuje kompletný elektro výzbroj.Pre realizáciu projektu je k dispozícii objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Plynroz
a.s. Sobrance a nachádza sa vo výrobnom areáli. Celú investičnú akciu bude riadiť konateľ spoločnosti, ktorý má bohaté
skúsenosti s podobnými nákupmi technológie. Implementáciu a monitoring projektu bude mať na starosti externá poradenská
firma, ako aj proces verejného obstarávania. Financovanie investície bude zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti
Plynroz a.s. Sobrance, nebude potrebné použiť cudzie zdroje financovania, čo by celú investičnú akciu iba predražilo.

Realizovanie projektového zámeru Zavedenie technológie na výrobu betónových tvárnic pomôže spoločnosti Plynroz a.s.
Sobrance v budúcnosti zvýšiť objem tržieb a umožní nárast pridanej hodnoty. Základným princípom fungovania novej
technológie je horizontálna a vertikálna vibrácia kombinovaná s prítlakom raznika. Tým je zabezpečená kvalita a požadovaná
pevnost' finálnych výrobkov. Konštrukcia stroja zaručuje výborné prevádzkové vlastnosti spojené s jednoduchou obsluhou a
údržbou. Prednost'ou technológie je jeho rýchla a jednoduchá prestavitelnost' na rôzne typy výrobkov. Svojim vysokým
výkonom a spol'ahlivost'ou garantuje rýchlu návratnost' vložených investícii. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie
cieľov spoločnosti, ktoré v plnej miere napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj
ciele opatrenia. Zároveň zavedenie novej modernej technológie nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pomôže
zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK, ako aj ich začlenenie do spoločnosti, taktiež výrazne pomôže zamestnať v regióne
mesta Sobrance mladých ľudí do 29 rokov.

SWOT analýzou sme poukázali na možné ohrozenia a to zahraničná konkurencia, slabá kúpyschopnosť obyvateľstva,
zmeny podmienok vo vývoji ekonomického života krajín EU, vzniknutá hospodárska kríza a nestabilita politického systému.
Slabú kúpyschopnosť domáceho zákazníka budeme riešiť hľadaním nových odbytových možností mimo územia Slovenska.
Obstáť v súťaži s domácou a zahraničnou konkurenciou je možné iba zabezpečením vysokej kvality produktov, preto snahou
vedenia je neustála modernizácia a inovácia výroby, taktiež budeme zabezpečovať širokú ponuku služieb a výrobkov, podľa
požiadaviek zákazníka. Plánovaná Miera výnosovosti projektu 208,73 % a výška ČSH 233,77 je na dostačujúcej úrovni pre
udržateľnosť projektu aj do budúcnosti. Žiadateľ vypracoval finančnú analýzu projektu a na základe údajov týkajúcich sa
zariadení obstarávaných v rámci projektu je zrejmé, že navrhnutá investícia je maximálne sebestačná a návratnosť samotnej
investície je kalkulovaná v strednodobom horizonte po realizácii projektu, čo je vzhľadom na objem prostriedkov veľmi
pozitívny ukazovateľ. Uvedené skutočnosti dokazujú vysokú rentabilitu nákladov projektu a tiež jeho udržateľnosť a
životaschopnosť.
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Projekt bude situovaný do obce Marcelová, okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj. Okres Komárno má najhoršiu
situáciu v kraji z hľadiska nezamesnanosti s 19,5%. Kraj je kolískou plastikárskeho priemyslu a poskytuje tak vysoko kvalitné
vstupné suroviny a materiály. Spoločnosť McLLOYD’s s.r.o. funguje ako vývojovo-obchodná spoločnosť. Jej hlavnou
činnosťou je vývoj nových výrobkov, ktoré spoločnosť buď sama vyrába, prípadne si ich necháva vyrobiť aj u iných firiem. Čo
sa týka samotnej výrobnej činnosti žiadateľa, tá sa orientuje najmä na výrobu čipsov, lupienkov a snackov rôznych druhov a
chutí. Vďaka rozvinutej činnosti v oblasti potravinárstva má spoločnosť McLLOYD’s výborné poznatky o situácii na trhu s
potravinárskymi výrobkami. Popri vývoji a výrobe samotných výrobkov tak sleduje aj iné aspekty, akými je aj balenie. To jej
umožnilo identifikovať trhovú príležitosť v oblasti inovácie obalových materiálov smerom k používaniu aseptických
uzatvárateľných obalov, do ktorých by mohla baliť aj vlastné vyvinuté výrobky, prípadne by ich mohla predávať iným
odberateľom. V súčasnosti už 30% trhu balí práve do takýchto obalov. To je hlavným predpokladom na realizáciu projektu.

Podnik prostredníctvom projektu zabezpečí spustenie prevádzky unikátnej modernej linky na výrobu aseptických obalov pre
tekuté výrobky (potraviny). Zavedenie tejto linky umožní žiadateľovi spustenie nového výrobného programu, rast
konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb. Realizácia projektu žiadateľovi umožní: - vyplnenie medzery na trhu
obalových materiálov v podobe výroby aseptických uzatvárateľných obalov na tekuté výrobky, - získanie konkurenčnej
výhody oproti ostatným výrobcom produkujúcim obalové materiály, - diverzifikáciu výroby aj do iných odvetví, - získanie
nových odbytísk a trhov, - nárast pridanej hodnoty výroby. Merateľné ukazovatele boli stanovené reálne vzhľadom na
súčasnú situáciu žiadateľa a predpokladaný rozvoj v súvislosti s realizáciou projektu. Tvorba 2 nových pracovných miest
vychádza z personálnych plánov a z minimálnych požiadaviek na množstvo manuálnej sily potrebnej pri výrobe. Finančné
dopadové ukazovatele boli stanovené na základe analýzy ekonomickej situácie žiadateľa a na základe predbežných
obchodných dohovorov s dodávateľmi a odberateľmi. Žiadateľ uskutočnil rizikovú analýzu, aby zabezpečil plnenie uvedených
merateľných ukazovateľov.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou: Aktivita 1: Nákup komplexnej výrobnej linky (linky na výrobu aseptických
obalov pre tekuté výrobky – potraviny). Aktivita predstavuje obstaranie prevádzkových predmetov, ktoré budú vstupovať do
dlhodobého hmotného majetku a ktoré budú nadobudnuté podľa výsledkov verejného obstarávania. Inovácia zahŕňa unikátnu
a modernú technológiu na výrobu uzatvárateľných aseptických obalov na tekuté výrobky. Okrem toho bude žiadateľ
vykonávať podporné aktivity zahŕňajúce: Riadenie projektu – bude pozostávať z viacerých aktivít a bude zabezpečované
prostredníctvom interných personálnych kapacít žiadateľa. Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko-administratívne
kapacity pre aktivity riadenia projektu. Publicitu a informovanosť – s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o realizovanom
projekte, inováciách, technologickom transfere a vyrábaných výrobkoch. Uvedené aktivity budú realizované v časovom
horizonte 12 mesiacov. Do ich realizácie žiadateľ zapojí všetky dostupné personálne aj technické kapacity. To žiadateľovi
zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb, a teda aj naplnenie stanovených cieľov.

Projektovým zámerom sa naplní cieľ opatrenia 1.1 a to zvýšením efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku, rast pridanej hodnoty a zvýšenie efektivity výroby. Obstaranie komplexnej výrobnej linky je
dôležitým krokom pre rast produkcie spoločnosti a zvyšovanie technologickej inovatívnosti výroby. Projektové náklady sú
vzhľadom na inovácie technológie vysoké, čo spôsobí dlhodobú návratnosť investície. Podpora projektu prostredníctvom NFP
zabezpečí rýchlejšiu návratnosť investície a umožní žiadateľovi rýchlymi opatreniami zvýšiť svoju profitabilitu a zabezpečiť
ďalšie nevyhnutné inovácie v rámci podniku. Investícia by sa nemohla bez podpory realizovať v danom rozsahu a v tak
krátkom čase, čo by spôsobilo zníženie konkurencieschopnosti podniku najmä na medzinárodných trhoch. Realizácia projektu
je v súlade s rozvojovými dokumentmi obce, regiónu, kraja, ako aj národnými dokumentmi. Žiadateľ sa neustále venuje
inovačným aktivitám, ktoré v súčasnosti financuje z vlastných zdrojov.

Jedným z hlavných cieľov v rámci zabezpečenia udržateľnosti projektu je využívanie nakúpených technológií aj po ukončení
projektu. Inovatívne technológie budú použité na rozšírenie výroby a zavedenie nového výrobného programu, čo povedie k
rozšíreniu výrobnej kapacity a k možnosti vyrábať a predávať nové druhy výrobkov. Udržateľnosť výsledkov projektu bude
zabezpečená aj prostredníctvom vytvorenia a udržania nových pracovných miest. Získaním podpory zo strany štátu a EÚ
formou NFP zabezpečí žiadateľ rast svojho inovačného potenciálu generujúci pozitívne efekty na strane
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty výroby a podniku, a tiež nárast efektívnosti výroby využívaním technologického
transferu a investícií do výrobnej technológie a používaných zariadení. Ďalším z prvkov udržateľnosti projektu na základe
výborného prehľadu žiadateľa o situácii na trhu s obalovými materiálmi je existencia predpokladu, že budúce generácie budú
baliť výlučne do aseptických obalov. Na základe toho možno očakávať, že dopyt po takýchto výrobkoch bude vysoký, čo
zabezpečí žiadateľovi odbyt jeho výrobkov a tým aj prispeje k udržateľnosti výroby.
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SITUÁCIA V REGIÓNE: Oproti miere nezamestnanosti v SR 14,44 % k 31.12.2012 bola miera nezamestnanosti v okr.
Humenné vo výške 18,51 %. Úroveň HDP na obyvateľa je pod celoslovenským priemerom. Napriek veľkej migrácii obyvateľov
za prácou je dostupnosť pracovnej sily stále postačujúca požiadavkám trhu. SITUÁCIA ŽIADATEĽA: Firma pôsobí na
strojárskom trhu od roku 2007, po transformovaní sa z fyzickej osoby - živnostníka pôsobiaceho od roku 1992. Hlavným
predmetom činnosti je strojné spracovanie kovových súčiastok ďalej používaných v automobilovom a tlačiarenskom
priemysle. VÝSTUPY SWOT ANALÝZY: Firma sa úspešne etablovala na európskom, najmä nemeckom trhu, má vybudovaný
systém riadenia kvality, vlastné výrobné priestory, kvalifikovaný personál. Súčasná technológia neumožňuje
plnoautomatizovanú produkciu kovových výrobkov, preto firma nie je schopná uspokojiť dopyt odberateľov. Kúpou novej
počítačom riadenej technológie a meracieho prístroja bude firma schopná zvýšiť kapacitu aj kvalitu (presnosť) výroby, znížiť
mieru reklamácií a tak efektívne využiť svoje skúsenosti, priestorové možnosti, zmluvné kapacity aj dlhodobú spoluprácu s
odberateľmi.

Kúpa inovatívnej technológie umožní zvýšiť objem výroby, zvýšiť kvalitu a presnosť výrobkov. Dopad sa prejaví vo zvýšení
pridanej hodnoty a tržieb o min. 30 % a naopak znížení miery reklamácií na max. 1 %, čo prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti firmy a udržaniu jej pozície na európskom trhu. Projekt vytvorí priamo 3 nové pracovné miesta, z toho
2 pre osoby vo veku do 29 rokov a 1 nad 50 rokov. Umožní zamestnancom zvýšiť kvalifikáciu v oblasti počítačom riadených
technológií a tiež zlepší ich pracovné prostredie (zníženie hlučnosti). Priaznivý dopad bude mať aj na ochranu životného
prostredia - znížením spotreby chladiacich emulzií používaných pri inovatívnej technológii. HODNOTY MERATEĽNÝCH
UKAZOVATEĽOV „tržby“ a „pridaná hodnota“ predpokladajú navýšenie o min. 30 % oproti súčasnosti v súlade s doterajším
vývojom za uplynulé roky, berúc do úvahy aj zmluvné zabezpečenie zákazkovej náplne na roky 2013 - 2015. Firma sa
prioritne zameriava na OPATRENIA PREDCHÁDZAJÚCE VZNIKU RIZÍK: motivácia vyškolených zamestnancov, poistenie
majetku, pravidelná údržba strojového parku, vyhľadávanie nových potenciálnych zákazníkov.

V rámci projektu plánujeme zakúpiť inovatívnu technológiu: vertikálne obrábacie centrum, 2 CNC sústruhy a CNC 3
súradnicový prístroj. Tieto 4 celky boli navrhnuté po zhodnotení súčasných potrieb a slabých stránok firmy, s cieľom plnenia
zmluvných zákaziek bez nutnosti rozšírenia ďalšej pracovnej zmeny. Stroje sú potrebné z dôvodu rozšírenia a
zautomatizovania výroby v najviac využívaných výrobných operáciách (frézovanie, sústruženie), merací prístroj je potrebný
pre kontrolu kvality/presnosti výrobkov. Technológia bude umiestnená v jestvujúcich, dostatočne dimenzovaných výrobných
priestoroch žiadateľa. IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU: Po podpise zmluvy o NFP bude realizované verejné obstarávanie
dodávateľa/ov technológie v zmysle platnej legislatívy (12/2013 - 02/2014). Po overení procesu VO a podpise kúpnych zmlúv
(predpoklad 04/2014) bude realizované dodanie, inštalácia a skúšobná prevádzka jednotlivých celkov (06/2014 - 02/2015). 3
nové pracovné miesta na pozíciách programátor, operátor technológie a kontrolór kvality plánujeme vytvoriť naneskôr v
07/2014 z dôvodu potrebného zaškolenia. Verejné obstarávanie aj manažment projektu bude uskutočňovaný externe.

NEVYHNUTNOSŤ POMOCI: Projekt v takomto rozsahu by bez pomoci z NFP nebol realizovaný. Získanie NFP má zásadný
vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Realizácia projektu výlučne z vlastných resp. úverových zdrojov by
mala dopad na zníženie solventnosti. Rizikom by bola aj dlhšia doba realizácie zámeru a s tým súvisiace riziko straty
konkurenčnej výhody a zhoršenia pozície najmä na európskom trhu. SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA: Prípravu výrobných
priestorov a vybavenie CNC technológiami a prístrojmi financoval žiadateľ doteraz výlučne z vlastných zdrojov. Má dostatočné
skúsenosti v oblasti strojárstva aj riadenia, vybudovaný systém riadenia kvality, je etablovaný na európskom trhu. Reálnosť
zámeru je potvrdená zmluvne zabezpečeným odbytom výrobkov. PRÍNOS PRE REGIÓN: Rozvoj MSP, zvýšenie
konkurencieschopnosti podnikateľskej základne v Prešovskom kraji, čo je jedným z cieľov PHSR PSK. Vytvorenie min. 3
pracovných miest, ktoré budú udržané aj po ukončení realizácie projektu, z toho 2 pre mladých ľudí vo veku 15-29 rokov a 1
pre osobu zo znevýhodnených skupín nad 50 rokov. Znížením spotreby chladiacich emulzií bude mať projekt pozitívny dopad
aj na ochranu životného prostredia.

Spolufinancovanie projektu žiadateľom vo výške 50 % oprávnených výdavkov a 100 % neoprávnených výdavkov (DPH) je
plánované kombináciou vlastných a úverových zdrojov. Zaobstaraním inovatívnej technológie budú vo firme vytvorené
podmienky pre zvýšenie kapacít produkcie. Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty predpokladáme o min. 30 % v porovnaní s
rokom 2012. Zvyšovanie objemu výroby umožní vytvoriť minimálne 3 nové pracovné miesta, vrátane 2 miest pre mladých ľudí
vo veku 15-29 rokov a 1 znevýhodnenú osobu vo veku nad 50 rokov. Zároveň bude generovať dostatok príjmov pre
fungovanie a rozvoj firmy aj v ďalších rokoch. Dôležitým prvkom trvalej udržateľnosti je inovatívnosť technológie automatizácia a počítačové riadenie(znižovanie spotreby materiálu, zvyšovanie presnosti, ochrana životného prostredia) a tiež
odborne pripravený, vyškolený personál. Zo zhodnotenia indexu bonity vyplýva, že ekonomická situácia firmy za roky 2010 2012 je dobrá. Z výsledkov finančnej analýzy (miera výnosovosti, výška ČSH) je zrejmé, že predkladaný projekt je dlhodobo
finančne udržateľný a generujúci dostatočné príjmy na pokrytie prevádzkových výdavkov aj po troch rokoch od jeho ukončenia.
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Spoločnosť Mgr. Miroslav Seget - MISTRO pôsobí na trhu už 11 rokov. Počas tejto doby spoločnosť zvyšovala tržby a
vybudovala pestrú klientelu ponúkajúcu kladné referencie od spoločností zvučných mien na slovenskom trhu. Prevádzka firmy
je v blízkosti väčších miest, ktoré ponúkajú možnosť odbytu v prípade schopnosti uspokojiť špecifické požiadavky.
Spoločnosť ponúka služby vo vlastnej réžii a orientáciu na širokospektrálne pokrytie požiadaviek. Slabé stránky predstavujú
najmä fakt, že firma nie je schopná zabezpečiť narastajúce požiadavky na nevhodnej technológii. Tým pádom nevie zvýšiť
výrobu, kvalitu, ani prijať nových zamestnancov. Preto plánujeme obstarať inovatívne technológie, stroje a zariadenia, ktoré
umožnia rozšírenie ponúkaných služieb. Spoločnosť tak bude schopná konkurovať firmám ponúkajúcim služby podobného
charakteru na trhu; bude schopná pokryť väčšiu škálu klientely. Kombinácia najnovších technológií a rastúceho dopytu po
marketingových službách stojí za ďalším napredovaním spoločnosti. Avizovaný príchod zahraničných investorov spolu s
dobrým menom firmy sú silnou možnosťou ako prekonať hrozby v podobe vstupu nových konkurentov resp. celosvetovej krízy.

Po realizácii projektu bude firma vybavená novou špičkovou technológiou - digitálnymi tlačiarenskými strojmi, stohovou
rezačkou na papier, rezacím ploterom, veľkoformátovým laminátorom, vyšívacím strojom a skladačkou papiera. Dôjde k
nárastu výroby a rozšíreniu sortimentu , skompletizuje sa výrobný cyklus celej tlače a finalizácie produkcie. Technológia 21.
storočia zabezpečí okrem pokrytia kvalitných služieb aj menší dopad na životné prostredie, efektívne, rýchle, časovo
nenáročné, ale zato profesionálne plnenie požiadaviek zákazníkov, nízku spotrebu jednotlivých komponentov, pomalé
opotrebenie sa a profesionálnu starostlivosť v prípade náhlej nefunkčnosti od výrobcu. Firma vytvorí 2 nové prac. miesta,
zníži náklady na údržbu a opravy. Modernizácia tlačiarenskej technológie zabezpečí vyššiu pridanú hodnotu a rentabilitu
produkcie. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie zo strany odberateľov je firma pripravená kompenzovať prípadný prepad
produkcie diverzifikáciou činností, keďže tlačiarenská výroba bude predstavovať niečo viac ako 50% činností firmy, zvyšok
predstavuje obchodná činnosť. V rámci regiónu sa dostaneme do segmentu 10% konkurentov so špičkovým vybavením.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenie a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraného zariadenia do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných miest počas
a 1 do troch rokov po realizácii projektu. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Potreba technologickej inovácie je pre spoločnosť Mgr. Miroslav Seget - MISTRO jednoznačná. Náročnosť na údržbu starých
strojov, ich energ. spotreba a taktiež rokmi znížená spoľahlivosť nestavajú spoločnosť na miesto popredného poskytovateľa
služieb. Aj napriek bohatej klientele nie je spoločnosť schopná uspokojovať potreby klientov, pretože sú naviazané na
najnovšie a špičkové technológie. Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúci trh s technológiami rastie aj fin. náročnosť na ich nákup.
Aj keď návratnosť investície je istá a firma bude participovať na projekte 30%- ami, jej súčasný profit a nákladovosť zastaranej
techniky jej nedovoľuje zrealizovať projekt svojpomocne. Vhľadom na rozsah existujúcej klientely má realizácia projektu
okamžitý dopad na tržby firmy, keďže len ponúkne kompl. sortiment činností a nemusí služby objednávať u iných dodávateľov,
pričom niektoré v súčasnosti konkurujúce firmy stratia klientov z dôvodu neefektívnosti a tým vyššej ceny produkcie. Z
pohľadu personálneho má pán Miroslav Seget dostatok skúseností s podobnými projektami od roku 2002, o čom svedčia
finančné výsledky firmy a úspešne projekty (napr. projekt financovaný zo schémy SISME z NADSME v roku 2005).

Skončením financovania projektu začne firma pôsobiť ako silný konkurent na trhu. Inovačné technológie zvýšia efektívnosť,
znížia energetickú spotrebu a náročnosť na údržbu strojov. Ušetrením nákladov na energie a údržbu zníži firma nákladovosť,
čo prispeje k dlhodobej prosperite a udržateľnosti pracovných miest. Projekt vytvorí aj 2 pracovné miesta pre znevýhodnené
prac. skupiny. Prvotriedna technika je schopná uspokojovať požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Viacsmerná
orientácia spoločnosti umožní potenciálne výkyvy spôsobené trhom nahradiť ponúkaním služieb v iných segmentoch.
Udržateľnosť projektu je doklarovaná aj fin. analýzou, ktorá vychádza z reálnych hodnôt z minulosti a objekt. predpokladov do
ďalších rokov, pričom projekt dosahuje návratnosť. Zároveň sa v nej deklaruje schopnosť financovať projekt dlhodobo.
Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávaná technológia bude
zároveň musieť byť poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z pohľadu vlastníckych vzťahov
je udržateľnosť deklarovaná výpisom z LV, kde nehnuteľnosť je vo vlastníctva žiadateľa.
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Spoločnosť DYHA TIROLA s. r. o. vznikla dňa 19.05.1997. Spoločnosť sa venuje produkcii lúpanej bukovej dyhy, určenej na
ohýbanú preglejku, z ktorej sa vyrába sedací nábytok. Prostredníctvom technológie na šírkové zosadzovanie dýh na tupo
vyrábame aj vysokokvalitnú lepenú dyhu podľa požiadaviek zákazníkov. Vyrábajú sa fixné rozmery dyhy s triedením podľa
rozmeru a každá kvalitatívna trieda je ukladaná samostatne. Spoločnosť má vyše 35 ročnú tradíciu. Väčšina produkcie sa
exportuje do zahraničia aj vďaka dobrému menu produktov firmy. Hlavnými zákazníkmi sú výrobcovia kvalitného sedacieho
nábytku z ohýbanej preglejky najmä v krajinách Škandinávie, Beneluxu a Japonska. Firma DYHA TIROLA s. r. o. je
kategorizovaná ako malý podnik. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb –
produkované výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá
predpoklady pre finančnú, personálnu stabilitu a preto aj dôveru odberateľov.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením nových technológií sa
tiež dosiahne zvýšenie kvalitatívnej úrovne produktov. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a zároveň
sa dosiahne: - udržateľný rast - inovačné výrobky - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie zamestnanosti
Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po
výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu bude rozšírenie výrobnej technológie - zavedením
inovatívnej technológie do výroby sa zvýši produkcia rotačne lúpanej bukovej dyhy, čo dopomôže k naplneniu kontraktov a k
udržaniu stálych odberateľov. Zároveň sa vytvoria nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky výroby vytvorí
minimálne 2 pracovné miesta na rôznych pozíciách. Počet 2 pracovné miesta je minimálny – v prípade potreby spoločnosť
vytvorí viac pracovných miest, čo bude mať ďalší pozitívny dopad na zamestnanosť.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 – Obstaranie sušiarne s
lisovacím a žehliacim efektom tzv. PRESS DRYER Riadenie projektu Publicita projektu Hlavná aktivita bude realizovaná
nasledovne: V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere
dodávateľa, bude investícia nakúpená. V rámci hlavnej aktivity plánujeme zakúpiť: - sušiareň s lisovacím a žehliacim
efektom- PRESS DRYER Investícia bude následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne bude prebiehať výber
zamestnancov v súlade s podmienkami, tak aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Noví zamestnanci budú
zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita prebehne počas roka 2014. Riadenie projektu Aktivita časovo nadväzuje na
hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a monitorovacie správy bude
realizovať vybraná firma. Publicita projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať
interní zamestnanci.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku sušiarne s lisovacím a žehliacim efektom- PRESS DRYER. Nový
stroj bude možné využiť pri výrobe dyhy. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia
konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zníženia odkázanosti spoločnosti na
dovoze komponentov zo zahraničia, - zásobovania trhu kvalitnými slovenskými výrobkami s minimálnym podielom dovozu.
Najvýznamnejšími odberateľmi v rozšírenej výrobe po realizácii projektu budú noví klienti zo Švédska a Dánska, s ktorými už
prebehli predbežné rozhovory o následnej spolupráci. Sekundárnym efektom projektu bude aj nárast zamestnanosti v
priamej nadväznosti na projekt – minimálne 2 zamestnancov, z ktorých 1 bude vo veku do 29 rokov.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy. Vedenie spoločnosti
má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť projektu z hľadiska
administratívneho zabezpečenie je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov. Technické
zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v nákupe technologickej linky, ktorou sa naplní cieľ projektu a
opatrenia nákupom inovačnej technológie. Odborná kapacita bude rozšírená novoprijatými zamestnancami, ktorí budú
kvalifikovaní na obsluhu strojov. Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj
dlhodobými odberateľmi produktov. Investícia bude financovaná kombináciou vlastných a úverových zdrojov, keďže žiadateľ
nemá aktuálne dostatočnú finančnú hotovosť na účte, ktorá by pokryla celkové náklady projektu.
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Spoločnosť Bc. Peter Kočalka – TICONY sídli v Medzibrode, okres Banská Bystrica, kde je situácia značne ovplyvnená
dlhotrvajúcou hospodárskou krízou, nízkym prílevom investícií (okolo 2% z celkových investícií v SR) a nezamestnanosťou,
ktorá je druhá najvyššia v SR (v prípade banskobystrického okresu 9,52%, v prípade kraja ale až 19,80%). Pozitívom je
naopak dostatok disponibilnej pracovnej sily s primeranou kvalifikovanosťou a strategická poloha vzhľadom na cestnú a
železničnú infraštruktúru. Aktuálne poskytovanie služieb spoločnosti, ktorá sa zaoberá komplexným poradenstvom v oblasti
retailu, informač. technológií a marketingu, a spolu s tým aj jej konkurencieschopnosť sú limitované skutočnosťou, že tlač rieši
spoločnosť subdodávateľsky, čo sa kontinuálne ukazuje aj ako prekážka jej ďalšieho rozvoja a rastu pridanej hodnoty. Takéto
riešenie predražuje konečný produkt, ale najmä vzhľadom na nekvalitu subdodávok obmedzuje kvalitu a flexibilitu
poskytovaných služieb. Predpokladom na realizáciu projektu je vlastné know-how a zohratý skúsený tím spoločnosti a
príležitosť rozvoja komplexného marketingového outsourcingu s podporou inovatívnej vysoko-technologickej tlačiarenskej
výroby.

Úspešná realizácia projektu spoločnosti umožní: -prostred. zavedenia vlastnej tlačiar. výroby samostatne pokrývať celú
škálu marketing. výrobkov a služieb, ktorú doteraz nerealizovala alebo realizovala len veľmi nepružne subdodávateľsky; prostred. zavedenia úplne novej výroby - inovatívnej 3D tlače - osloviť úplne nový segment zákazníkov. Vzhľadom na
existujúci relevantný dopyt na trhu to bude viesť k nárastu tržieb spoločnosti, čo pri očakávanom poklese nákladov povedie
zároveň k rastu prid. hodnoty spoločnosti a následne aj jej celkovej konkurencieschopnosti. Zavedenie výroby umožní
vytvorenie min. 3 nových prac. miest. -počet inov. výrob. postupov: 1 -počet vytvorených (a udržaných) prac. miest pre
znevýhod. skupiny v dôsledku realizácie projektu: 2 -počet novovytvorených (a udržaných) prac. miest – občania vo veku 1529 rokov: 1 -nárast prid. hodnoty: 70000,-€ -nárast tržieb: 350000,-€ Umožnená široká diferenciácia výrobkov a služieb
posilní stabilitu spoločnosti v prípade prípadných nepriaznivých vývojov na trhu. Projekt zároveň podnieti ďalšie firmy z oblasti
tlačiar. výroby v regióne k investíciám do inovácií ich výroby za účelom „držania kroku“ s konkurenciou.

Realizácia projektu prebehne prostredníctvom jedinej hlavnej aktivity, ktorou je 1. Obstaranie vyspelých inovatívnych
technológií pre tlačiarenskú výrobu, a ktorá bude realizovaná od 12/2013 do 11/2014 v trvaní 12 mesiacov. Toto obdobie
poskytne dostatočný časový priestor na obstaranie všetkých vyspelých inov. tlačiar. výrob. technológií, ktoré umožnia
spoločnosti rozšíriť portfólio ponúkaných služieb a výrobkov o vlastnú vysoko-technologickú tlačiar. výrobu, „priateľskú“ k
život. prostrediu (ekologickú), ako aj zamestnať min. 3 nových pracovníkov. Tak prispejú jednak k nárastu tržieb spoločnosti,
ale zároveň pri očakávanom poklese nákladov aj k rastu jej pridanej hodnoty a následne aj jej celkovej
konkurencieschopnosti. Tým dôjde k dosiahnutiu nielen všetkých špecifických cieľov projektu, ale aj jeho hlavného cieľa.
Spoločnosť disponuje, resp. bude disponovať všetkými materiálnymi a technickými (existujúca infraštruktúra, sieťové
pripojenia), resp. personálnymi (zohratý skúsený tím spoločnosti doplnený exter. dodávateľmi technológií a novoprijatými
zamestnancami) zdrojmi, nevyhnutnými pre zabezpečenie absolútne plynulého priebehu prípadnej realizácie predkladaného
projektu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spoločnosti a identifikované prekážky v jej rozvoji a konkurencieschopnosti, realizácia projektu
je nevyhnutná pre prežitie spoločnosti na trhu ovplyvnenom hospodárskou krízou a jej ďalší rozvoj v kontexte regiónu.
Realizácia projektu je plne konzistentná s potrebami regiónu, nakoľko prinesie nielen nové investície, ale vzhľadom na plán
spoločnosti zamestnať v súvislosti s projektom minimálne 3 nových zamestnancov (1 vo veku 15-29 rokov a 2 znevýhodnení),
prispeje tiež k znižovaniu regionálnej nezamestnanosti. Takéto výsledky projektu sú úplne v súlade so strategickými a
plánovacími dokumentmi banskobystrického kraja, VÚC a obce Medzibrod. Na druhej strane, zásadný projekt takéhoto
rozsahu spoločnosť vzhľadom na svoje podmienky a možnosti (typ spoločnosti – živnostník, veľkosť – mikro podnik, a i.) nie
je schopná realizovať z vlastných zdrojov, z dôvodu čoho je finančná pomoc v rámci projektu nevyhnutná. Viac ako 15-ročné
skúsenosti spoločnosti zahŕňajúce realizáciu podobných investičných projektov, jej zohratý skúsený tím a inovatívne knowhow v oblasti marketingového outsourcingu sú zárukou spôsobilosti žiadateľa pre úspešnú realizáciu projektu.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu (po fin. stránke) bude zabezpečená najmä nasledovnými faktormi: -nárast tržieb
spoločnosti (komplex. pokrytím celej škály marketing. výrobkov a služieb a zavedením 3D tlačiar. výroby); -zníženie nákladov
(zvýšením efektivity služieb bez nutnosti subdodávok); -zvýšenie celkovej prid. hodnoty (znížením nákladov a zavedením
výroby s vysokou prid. hodnotou); -diverzifikácia portfólia služieb a produktov zabezpečujúca manévrovacie možnosti v
prípade výkyvov v dopyte. Vyššie uvedené umožní nielen financovanie ďalšej výroby/poskytovania služieb, ale najmä
realizáciu ďalších inov. aktivít z vlastných zdrojov, ktoré ďalej posilnia konkurencieschopnosť a podnietia ďalší rast tržieb.
Prevádzková udržateľnosť bude zabezpečovaná vlastnými pracovníkmi spoločnosti, vrátane novoprijatých zamestnancov, ako
aj jej exter. spolupracovníkmi. Riziká po ukončení projektu budú minimalizované, resp. eliminované najmä prostredníctvom
oslovenia úplne nového segmentu zákazníkov z dostatočne diferencovaných oblastí - široká diferenciácia posilní stabilitu
spoločnosti voči vonkajším ohrozeniam. Z fin. analýzy vyplýva miera výnosovosti: 145,99% a výška ČSH 123,88.
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Spoločnosť CDL, spol. s.r.o. vznikla dňa 23.03.2000. Firma CDL, spol. s r.o. je výrobno-obchodná spoločnosť zameraná na
vývoj a výrobu elektronických zariadení pre motorové vozidlá. Hlavný výrobný program tvoria: - elektronické regulátory
alternátorov - spínače elektronického zapaľovania - regulátory žhavenia - odrušovacie kondenzátory alternátora - elektrické
ohrievače chladiacej kvapaliny - montážne svietidlá Rozvojový program je orientovaný na nové výrobky, technológie,
zmeny procesov. Vykonávame aktivity na elimináciu procesov, ktoré sú pomalé, nepružné a neefektívne. Trvalým a
systematickým sledovaním potrieb a očakávaní našich zákazníkov zabezpečujeme zvyšovanie kvality a inováciu našich
výrobkov s cieľom udržať si postavenie a dobré meno na trhu. Firma CDL, spol. s.r.o. je kategorizovaná ako malý podnik.
Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb – produkované výrobky sa vyznačujú vysokou
kvalitou, možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá predpoklady pre finančnú, personálnu stabilitu a preto aj
dôveru odberateľov.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením novej technológie
nám umožní vytvárať nové vrstvy, s novými vlastnosťami – s fyzikálnymi, optickými, elektrickými, chemickými; bude možné
pokovavanie pri nižších teplotách, ktoré doteraz nebolo možné. Inovácia spočíva aj v možnosti nanášania vysoko
hydrofilných a hydrofóbnych vrstiev, vrstvy s fotokatalickým javom, gradientné vrstvy, kompozitné vrstvy, anorganické a
polymérne povlaky. Tento projekt dopomôže firme upevniť postavenie na trhu a zároveň sa dosiahne: - udržateľný rast inovačné výrobky - návratnosť investícií - vysoká produktivita - podporenie zamestnanosti Na predmetný projekt bude
možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od budúceho dopytu po výrobkoch. Výstupom projektu bude
inovácia technológie pri výrobe elektronických zariadení pre motorové vozidlá.

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku vákuového pokovovacieho zariadenia. Nový stroj bude možné
Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami: Aktivita 1 – Obstaranie vákuového
využiť pri výrobe elektronických zariadení pre motorové vozidlá. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: pokovovacieho zariadenia Riadenie projektu Publicita projektu V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v
zvýšenia konkurencieschopnosti a postavenia na domácom trhu - zvýšenia tržieb spoločnosti, - zníženia odkázanosti
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Po výbere dodávateľa, bude investícia nakúpená. V rámci hlavnej aktivity
spoločnosti na dovoze komponentov zo zahraničia, - zásobov
plánujeme zakúpiť: - Pokovovacie zariadenie Investícia bude následne inštalovaná a prevádzka spustená. Priebežne
bude prebiehať výber zamestnancov v súlade s podmienkami, tak aby sme naplnili stanovené merateľné indikátory. Noví
zamestnanci budú zaškolení na prácu so strojom. Hlavná aktivita prebehne počas roka 2014. Riadenie projektu Aktivita
časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a
monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma. Publicita projektu Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu.
Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.
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HB - LaserCut s.r.o.

IK Steel, spol. s r.o.

Martin Bicko

HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.

Ing. Jozef Kandráč

VERSACO s.r.o.

FEDAN s.r.o.

NAMEX,s.r.o.

ISPA Prešov, s.r.o.

PROTEAM, s. r. o.

Nákup inovatívnej technológie na obrábanie plechov

Obstaranie inovatívnej technológie a zvyšovanie pracovných miest v
spoločnosti IK Steel, spol. s r.o.

Zavedenie inovatívnej technológie - obstaranie uhlovej píly

Zavedenie inovatívnej technológie na opracovanie dreva

Investície do zlepšenia technologického vybavenia podniku - Ing.
Jozef Kandráč

Nákup inovatívnej technológie v spoločnosti VERSACO s.r.o.

Inovácia a zvýšenie objemu produkcie v spoločnosti FEDAN s.r.o.

V spoločnosti NAMEX,s.r.o. chceme vyrábať naše produkty
inovatívne, najmodernejšou vyspelou technológiou, ekologicky s
dôrazom na ochranu životného prostredia a rozširovať rady
zamestnancov

„ISPA Prešov, s. r. o. – inovácia výroby rezaním vodným lúčom."

Inovácia technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
PROTEAM, s.r.o.

57 540,00

175 245,00

66 500,00

139 200,00

199 745,00

176 814,00

199 990,00

143 140,00

187 950,00

160 008,34
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V regióne Trebišov ku koncu januára miera nezamestnanosti bola na úrovni 27,4 %, čo je v porovnaním s priemerom
Slovenska vyššia o viac ako 100 %. Spoločnosť HB-LaserCut s.r.o. bola založená 30.07.2009 . Aby sme v roku, keď bola
spoločnosť zaregistrovaná, mohli začať výrobu, tak sme na základe finančných možností zakúpili opotrebovanú technológiu.
Postupnou výrobou a hľadaním nových možností ku dnešnému dňu je spoločnosť životaschopná a zamestnáva 8
pracovníkov. Aj napriek veľkým problémov vzhľadom na technické a morálne opotrebovanie technológie majitelia spoločnosti
hľadajú nové možností napredovania firmy. Po predbežných jednaniach naskytá sa veľká šanca vyrábať a dodávať naše
výrobky mimo územia Slovenska v rámci krajín EÚ. Nevyhnutnou podmienkou je však, aby sme mali modernú technológiu.
Splnenie tohto nášho zámeru nám môže napomôcť získanie finančných prostriedkov vrámci tejto výzvy. Zo SWOT analýzy
uvedenej v opise firmy vyplýva, že vzhľadom na stav výrobných zariadení, na podmienky pracovného prostredia a náročností
na kvalitu produkcie je nevyhnutná okamžitá inovácia a modernizácia technológie. Toto všetko sú hlavné dôvody, ktoré nás
viedli k podaniu tohto projektu.

Realizáciou predmetného projektu a to zakúpením inovatívnej technológie nastáva možnosť dodávať výrobky mimo územia
Slovenska. Technológia na ohrňanie plechov je najmodernejšia technológia plošného opracovania plechov. S využitím
uvedenej technológie budeme schopní vyvinúť a vyrobiť kompletný výrobok a poskytnúť komplexný servis spojený s návrhom
technického riešenia využitím systémov CAD/CAM, optimalizáciou využitia materiálu, spracovaním oceľových plechov,
plechov z farebných kovov, nerezu, resp. rúr a pravouhlých profilov. To všetko nám dáva veľkú možnosť napredovania a
zabezpečenia rastu spoločnosti. Zvýšeným dopytom po našich výrobkoch očakávame vytvorenie nových pracovných
príležitostí. Ukončením realizácie projektu spoločnosť získa nové moderné a inovatívne technológie, ktoré majú za následok
zvýšenie merateľného ukazovateľa tržieb, vytvoria sa nové 2 pracovné miesta a zvýši sa pridaná hodnota. Nepriamo sa zvýši
bezpečnosť a ochrana životného a pracovného prostredia . V ďalšom kroku sa zvýši konkurencie schopnosť spoločnosti, čo
taktiež prispieva k rastu pridanej hodnoty. Po realizácii projektu plánujeme pripraviť firmu na získanie certifikátu ISO 9001 a
ISO 14000.

Dodávka technológie sa bude realizovať na základe uskutočneného verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou.
Spôsob realizácie projektu bude spočívať v nákupe a v montáží novej inovatívnej technológie na obrábanie
kovov.Predpokladaná doba realizácie je 3-5 mesacov. Overovacia výroba potvrdí správnu funkčnosť inovatívnej technológie.
Pre realizáciu projektu je k dispozícii objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti HB - LaserCut s.r.o.. Vzhľadom k skutočností,
že ide o najmodernejšiu technológiu ohýbania plechov a táto technológia je už overená a funkčná aj v iných moderných
výrobných spoločnostiach, jej uvedenie do chodu by malo byť bezproblémové. Strojné zariadenie nainštaluje a uvedie do
prevádzky servisný technik dodávateľa. Predpokladom plynulého priebehu sú náklady na inštaláciu, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie, ktoré sú zahrnuté v cene ponuky. Pri uvedení do prevádzky sa vykoná skúška funkčnosti. Celú ivvesíciu bude
riadiť konateľ spoločnosti spolu s riadiacimi pracovníkmi, ktorý majú bohaté skúsenosti s podobnými investičnými akciami.
Implementáciu a monitoring projektu bude mať na starosti exteterná firma zaoberajúca sa prípravou projektov pre fondy EÚ.

Vzhľadom k súčasnému stavu technológie, ktorá sa používa pri výrobe a obrábaní kovov , je realizovanie projektu veľmi
vhodné. Technológia je morálne opotrebovaná, z hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia a životného a pracovného prostredia
nezodpovedá súčasným požiadavkám. Novým spôsobom opracovania povrchu materiálu sa zvýši kvalita vyrobených
produktov, bude zabezpečená vysoká presnosť a zníži sa stratovosť pri lepšom využití plechov a spotrebného materiálu.
Realizácia projektu je závislá v značnej miere od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci výzvy. Je nevyhnutné okamžite
realizovať predmetný projekt, aby sme mohli splniť kvalitatívne požiadavky doterajších zákazníkov. Neposkytnutím finančných
prostriedkov vzniká veľké riziko, že nebudeme schopní naplniť tieto požiadavky. Montážou novej technológie dôjde k ďalším
možnostiam rozšírenia výroby a následne aj k vytvoreniu nových pracovných príležitostí. Vzhľadom na stav doterajšej
technológie sa plánovaná nová inovatívna technológia vyznačuje vysokou presnosťou, nižšou energetickou náročnosťou a je
šetrnejšia k životnému prostrediu. Vysokou presnosťou stroja dôjde aj k zníženiu výrobných strát a lepšieho využitia plechov.

SWOT analýzou sme poukázali na možné ohrozenia, ako je zahraničná konkurencia, zmeny podmienok vo vývoji
ekonomického života krajín EU, vzniknutá hospodárska kríza a nestabilita politického systému. Obstáť v súťaži so
zahraničnou a domácou konkurenciou je možné iba zabezpečením vysokej kvality vyrábaných výrobkov, preto je snahou
vedenia neustála modernizácia výroby. Taktiež vďaka modernej ohraňovacej technológii budeme môcť zabezpečovať širokú
ponuku služieb a výroby výrobkov podľa požiadaviek zákazníka. Aj napriek niekedy chaotickým požiadavkám zákazníkov,
snahou vedenia je získať stabilných odbytových partnerov na dlhodobú spoluprácu, čím sa bude eliminovať vplyv zmien v
rámci ekonomického vývoja EÚ. Už aj v súčasnosti má spoločnosť HB-LaserCut s.r.o. podpísané niekoľko kontraktov na
dlhodobú spoluprácu, čím je zabezpečený odbyt výrobkov na niekoľko rokov dopredu. Po ukončení realizácie projektu
vedenie bude sledovať nové trendy vo vývoji pre oblasť strojárenskej výroby. Pracovníci sa pravidelne zúčastňujú
medzinárodných výstav, aby porovnávali činnosť firmy s konkurenciou. Predpokladaný projektový zámer bude vytvárať
dostatočný CASHFLOW v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.
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Východiskovú situáciu v odvetví strojárstva a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: - národného (strojárstvo
stabilné odvetvie, rastúci objem investícií a produktivita práce, s výrazným podielom exportu) - regionálneho a trhového
(regionálny dopyt prevyšujúci regionálnu ponuku, zánik malých spoločností počas krízy) - IK Steel spol. s r.o. je stabilná
výrobná spoločnosť, ktorá má v súčasnom období nedostačujúce technologické vybavenie, z toho dôvodu je závislá na
subdodávkach, zároveň má skúsenosti s investičnými projektmi, odborne kvalifikovaný personál, doterajšie pozitívne
ekonomické výsledky, jasnú stratégiu spoločnosti, zavedený systém manažérstva kvality, narastajúci dopyt po produktoch
spoločnosti. IK Steel spol. s r.o. vznikla v roku 1996 a poskytuje zákazkovú výrobu oceľových konštrukcií, pričom neskôr
spoločnosť rozšírila svoju činnosť na dodávky nosných konštrukcií výrobných celkov a dodávky kompletných hál.

Realizáciou projektu dosiahneme: A. výrazným spôsobom zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti IK Steel spol. s r.o. pri
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: -obstaraním nových technológií, ktorými dosiahneme inováciu 2 výrobných
postupov v povrchovej úprave materiálov (lakovanie, otryskávanie) -podstatným zvýšením výkonnosti spoločnosti, znížením
miery potrebnej dodávateľskej kooperácie a zvýšením miery samostatnosti, čo prispeje k posilneniu našich silných stránok a
využitiu príležitostí (bližšie OPIS, SWOT) -rozšírením súčasného technologického vybavenia o nové inovatívne
technologické zariadenia a posilnením zavedených trendov v spoločnosti – ucelený výrobný proces, využívanie
integrovaného manažérskeho systému a kontinuálne vzdelávanie -vytvorením 2 nových pracovných miest B. prispejeme k
trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s Národnou stratégiou TUR a to nasledovným spôsobom: -k zvýšeniu ekonomickej
prosperity -k zásadnému zvýšeniu kvality život. prostredia -k sociálnej solidarite a inklúzii -k vyrovnanému regionálnemu
rozvoju C. z pohľadu regionálneho trhu a zákazníka -modernizácia strojárstva v regióne -naplníme zákaznícke požiadavky komplexné služb

Spoločnosť IK Steel spol. s r.o. si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre
realizáciu projektu Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: 1.Obstaranie technologického vybavenia a
podporných aktivít ako sú: A) zadefinovanie technickej špecifikácie B) Výber dodávateľa C) Riadenie a implementácia
projektu Uvedené aktivity budú zabezpečované projektovým tímom, ktorý je zložený zo zamestnancov spoločnosti a
odborníkov z externej poradenskej spoločnosti tak, aby boli plne využité ich odborné skúsenosti či už v oblasti samotnej
strojárskej výroby (zabezpečujú technickú stránku projektu) ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania a účtovníctva.
Projekt plánujeme realizovať v období 01/2014 – 09/2014. Súčasťou časovej disponibility je aj poistná rezerva v prípade
nepredvídaných okolností. Predmetom projektu sú zariadenia, ktoré vytvárajú predpoklad pre rozvoj výroby oceľových
konštrukcii (lakovanie, otryskávanie, manipulácia), predstavujú efektivitu výroby a chránia životné prostredie. Predmetom
projektu sú zariadenia (4 inovatívne technologické zariadenia), ktoré sa v regióne vyskytujú v obmedzenom počte.

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk: - súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v
strategických dokumentov (TUR, NSRR, PHSR Prešov) - na základe trhových príležitostí na regionálnom trhu (zvýšenie
konkurencieschonosti spol.) - z pohľadu efektu pre spoločnosť (nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
zamestnanosti v regióne, zkvalitnenie pracovného prostredia) - z pohľadu očakávaní a potrieb zákazníkov (kratšie časy
dodávky, kvalitnejšie opracovanie materiálov, pozitívny enviromentálny dopad) Za posledné roky spoločnosť realizovala
viacero významných investičných projektov: - obstaranie baliaceho zariadenia - obstaranie zváracích automatov V
súčasnom období je spoločnosť schopná realizovať projekt len s pomocou finančných zdrojov z EÚ. Realizácia projektu bez
NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného technického variantu a viedla by k nákupu používaných strojov, ktoré však
nespĺňajú politiku enviro. manažérstva a ochranu zdravia zamestnancov.

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenia
na slovenskom trhu. Obstaraním nových technológií inovujeme technické vybavenie, čo nám umožní získanie nových
zákaziek, resp. realizáciu existujúcich zákaziek vo vlastnej réžii pri minimalizovaní nákladov na subdodávky a skrátení
dodacích lehôt. Zníženie miery kooperácie spolu s novými technológiami získanými i s prispením zdrojov EÚ nám vytvoria
väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizáciu riadenia a zhodnotenie doterajších investícií. V súčasnosti
sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi: projektová udržateľnosť - zvýšenie konkurencieschopnosti - administratívna a personálna udržateľnosť - skúsený
zamestnanci - finančné a ekonomické zabezpečenie - zabezpečené úverové zdroje - obchod - stabilný odberatelia - dopad
na ŽP, zmeny legislatívy a technická udržateľnosť - zníženie odpadov - pokračovanie aktivít projektu (viď opis č.6) Rozvoj
strojárskej výroby má neustále rastúci význam na celkovej ekonomickej aktivite spoločnosti, a preto i ďalšie investície
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Región Medzilaboriec je dlhodobo považovaný za jeden najzaostalejších regiónov Slovenska. Excentrická poloha voči
ekonomickým centrám, nedostatočná dopravná infraštruktúra dávajú veľmi zlé predpoklady úspešného rozvoja firiem.
Dlhodobé neinvestovanie znamená ešte väčšie prehlbovanie týchto hendikepov. Naša firma je na trhu už 15 rokov a má za
sebou aj napriek neutešenej ekonomickej situácii v Európe úspešné pôsobenie. Naše drevárske výrobky róznych typov a
konštrukných zadaní sa používajú nábytkárskom a oceliarskom priemysle. Technologické vybavenie firmy zaostáva za
výrobným trendom a je nevyhnutné investovať do technologického vybavenia. V našej firme pracujú aj pracovníci so zníženou
pracovnou schopnosťou, čo bude mať priamy dosah aj na túto skupinu. Slabou stránkou firmy je slabé technologické
vybavenie a nedostatok inovatívnych technológií pre dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti
firmy. Veľkou príležitosťou je zavedenie modernej technológie čím dosiahneme zníženie nákladov. V súčasnej dobe kedy
cítime dopady ekonomickej krízy je kvalitné technologické vybavenie jediným spôsobom ako zotrveť dlhodobo na trhu a
dokázať sa rozvíjať.

Zavedením inovatívnej technológie – zakúpenie dvojkotúčovej pásovej píly, dosiahneme zvýšenie pridanej hodnoty, zvýšenie
podielu výroby drevárskych výrobkov. Dosiahnutím tohto projektu sa situácia výrazne zmení prostredníctvom zníženia
nákladov a prestojov výroby. Zlepšíme ekonomickú situáciu znížením nákladov na jednotku, zvýšime podiel pridanej
hodnoty na našich výrobkoch a zlepšíme efektívnosť výroby v prospech zníženia nákladov na výrobu. Po ukončení
realizácie projektu predpokladáme naplnenie našich zámerov t.j. vytvorenie 1 pracovného miesta, zvýšenie produktivity práce
o cca 10%, zvýšenie podielu hotových nábytkárskych komponentov na výrobe. Tento projekt umožní po jeho ukončení další
rozvoj našej firmy prostredníctvom väčšieho sortimentu výroby a zvýšenie počtu pracovných miest a tým zamestnaniu
dlhodobo nezamestnaných. V súčasnej dobe niesme schopní vyrábať presné výrobky, niesme schopní zabezpečiť 100%
presnosť v tvare a preto po ukončení tohto projektu budeme schopní vyrábať kvalitnejšie, lacnej šie a presnejšie.
Merateľnéukazovateľe plánované v sekcii 12 chceme dosiahnuť doškoľovaním zamestnancov, pričom podstata prijektu na
realizáciu je pre nás udržateľná.

1.Verejné obstarávanie 2.Úprava a spevnenie plôch pre novú technológiu 3.Montáž technológie 4.Spustenie technológie a
odskúšanie výroby Navrhovaná metodika plne vyhovuje potrebám a možnostiam firmy a plne korešponduje s realizáciou
podobných akcií vo firmách podobného zamerania Výroba drevených výrobkov sa u nás realizuje na starých nepresných
strojoch a preto väčšina výrobkov nemá presné parametre pri nízkej produktivite práce. Zakúpenie špičkovej modernej
drevárskej technológie považujeme za ideálne riešenie nášho problému. Zvažovali sme obstaranie automatickej linky na
spracovanie dreva no na takéto centrum nemáme dostatok výrobných zákaziek a preto by bolo takéto centrum nevyužité.
Jedna z možností bola aj repasácia našich strojov no nedosiahol by sa požadovaný efekt a náklady by bol vyššie ako
obstaranie nových strojov. Po zvážení všetkých pre a proti sme sa rozhodli pre technológiu uvedená v tomto projekte. Po
schválení projektu a úspešnom verejnom obstarávaní zabezpečí dodávateľ dovoz, inštaláciu a zaškolenie pracovníkov na
obsluhu a programovanie strojov. Časový harmonogram zavedenia technológie do výroby predpokladáme do 90 dní po
overenom verejného obtaravaní.

Nevyhnutnosť realizácie zakúpenia dvojkotúčovej uhlovej píly vidíme vo viacerých aspektoch. V súčasnosti nie sme schopní
realizovať výrobu niektorých typov výrobkov prostredníctvom vlastných výrobných zariadení. Nedostatočná kvalita
drevoobrábania nás núti kupovať špeciálne drevárske komponenty od iných výrobcov najmä v zahraničí čo znižuje
konkurencie schopnosť našich výrobkov na trhu. Problémy nám spôsobuje aj logistika a skladové zásoby čo tak isto
predražuje výrobu. Efektom realizácie projektu je aj zvýšene zamestnanosti v regióne s 24% nezamestnanosťou.
Neinvestovanie a problémy na trhu spôsobili v roku 2009 pád celého drevárského odvetvia na Slovensku. Ťažká finančná
situácia na trhu a tvrdá konkurencia najmä z Poľska nám nedovoľuje investovať z vlastných zdrojov. Naša firma prežila
turbulencie na trhu a chceme po 15 ročných skúsenostiach pokračovať dalej. Nezískanie pomoci v rámci tejto výzvy môže
znížiť schopnosť firmy udržať sa na trhu a zamestnávať pracovnú silu. Pre nás je nevyhnutné investovať, práve táto
technolégia je pre nás ideálna z viacerých pohľadov. Máme odskúšané rôzne tipy technologických celkov ale na základe
SWOT analýzy sme sa rozhodli pre túto.

Štruktúry firmy ktoré budú realizovať tento projekt budú fungovať aj po skončení realizácie projektu. Výsledky firmy sú
príkladom ako spracovať projekt pre zavedenie novej technológie, prinášajúci zvýšenie výroby pri nižších vstupoch a
zlepšenie ekonomických výsledkov. Aj ďalšie firmy v odvetví spracovania dreva môžu využiť podobný postup zavedenia
nových investičných celkov do výrobného procesu. Miestne vlastníctvo to bude určite, pretože firmy medzi sebou spolupracujú
a komunikujú a teda vymieňajú si aj informácie, ktoré napomáhajú technologickému rozvoju. Za zabezpečenie prevádzky
výstupov projektu bude mať zodpovednosť konateľ firmy Martin Bicko, ktorý má bohaté skúsenosti s implementáciou
projektov, ktoré boli vo firme realizované. Bohaté skúsenosti a zúročenie práce s projektmi realizovanými našou firmou dávajú
základný predpoklad eliminácie rizík spojených s dosiahnutím plánovaných cieľov projektu. Riziko nenaplnenia cieľov daného
projektu je spojené s dostatkom skúseností vo výrobnom odvetví a skúsenosťami manažmentu firmy. Po ukončení projektu,
firma bude zabezpečovať pravidelný potrebný servis zakúpených technologických zariadení, aby sa zabezpečila ich
prevádzka.
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Spoločnosť HIRJAK – HARDWOOD s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2002, okrem obchodnej činnosti sa nám úspešne darí
rozvíjať našu výrobnú činnosť najmä v oblasti presných výrobkov z tvrdého dreva a nábytkárskych komponentov. V ostatnom
čase sa výroba a opracovanie výrobkov z dreva posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň a odberatelia kladú veľký dôraz na
kvalitu , dizajn a finálne opracovanie výrobku. V dnešnej dobe každá spoločnosť stojí pred potrebou znižovania nákladov a
cien svojich výrobkov, čo sa dá dosiahnuť len zvyšovaním produktivity a prísnym manažmentom nákladov, zvyšovaním
kvality a permanentným rozširovaním palety výrobkov a služieb. Drevospracujúci priemysel ako tradičný sektor hospodárstva
SR je v značnej miere závislý od toho, ako sa podnikateľské subjekty dokážu rýchle a efektívne prispôsobiť súčasným
trendom vývoja vo vyspelých krajinách a potrebuje neodkladnú strojno-technologickú inováciu. Technológiou, ktorá je
predmetom projektu, spoločnosť momentálne nedisponuje - v súčasnosti musí zabezpečovať gravírovanie laserom a CNC
opracovanie externe, pričom výstupy sú nie vždy v požadovanej kvalite, v potrebnej lehote dodania, čo negatívne vplýva na jej
konkurencieschopnosť.

Inovačné aktivity a technologické transfery tohto projektu vplývajú na celkový rozvoj našej firmy a zvýšením jej konkurenčnej
výhody voči ostatným firmách, ktoré pôsobia v drevospracujúcom sektore. Predkladaný projekt je sústredený na výrobnú
činnosť spoločnosti. CNC obrábacie centrum otvorí nové trhy v oblasti odberateľov zaoberajúcich sa výrobou nábytku či
stavebných súčastí. Možnosti tejto technológie umožňujú vyrábať v exentrickej osy, čo umožňuje preniknúť na nový trh v
oblasti výroby zbraní. Nadväznosť na túto výrobu má aj laserové značiace zariadenie, ktoré umožní naše výrobky
dekoratívne ozdobiť a označiť, čím sa zvýši lukratívnosť a exkluzivita daných výrobkov. Zavedenie inovatívnych technológií
do výroby významným spôsobom pomôže inovovať výrobné postupy a procesy, ktoré umožnia priniesť na trh, po
technologickej stránke, ťažko zvládnuteľné výrobky, takisto sa vytvoria 2 nové pracovné miesta, dosiahneme nárast obratu a
tržieb za vlastné výrobky tiež nárast pridanej hodnoty. Nasadenie inovatívnych technológií tiež zabezpečí úsporu materiálov a
energie a lepšie využitie materiálnych, personálnych, technických a surovinových zdrojov a celkové zvýšenie produktivty
výroby.

Projket bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity projektu: 1. Obstaranie vyspelých technológií na opracovanie
dreva a inovácia výrobného procesu, prostredníctvom ktorej budú dosiahnuté 2 špecifické ciele projektu - Zavedenie
inovatívnej technológie pre opracovanie dreva a Vytvorenie nových pracovných miest v drevovýrobe. Aktivita bude
realizovaná 6 mesiacov projektovým tímom vedeným koordinátorom projektu, dodávka technológie bude zabezpečená
prostredníctvom externého dodávateľa - víťaza verejného obstarávania. Cieľom aktivity je obstarať, inštalovať a zaradiť do
výrobného procesu novú inovatívnu technológiu a inovovať výrobný proces a vytvoriť a obsadiť 2 novovytvorené pracovné
miesta uchádzačmi podľa profilu nastaveného prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Nové technologické zariadenia
budú inštalované do stávajúcej novej výrobnej haly. Aktivita sa bude považovať za ukončenú po bezproblémovom skončení
skúšobnej prevádzky zariadení, prevzatím časti technológie od dodávateľa na základe preberacieho protokolu a z finančného
hľadiska úhradou faktúr dodávateľovi a obsadením novovytvorených pracovných miest uchádzačmi o zamestnanie.

Zavedenie novej inovatívnej a energeticky efektívnej technológie umožní zvýšenie podielu výroby drevárskych výrobkov a
ostatných nábytkárskych polotovarov a nábytku. Nákup nových moderných technológií, ktoré vhodne doplnia súčasné
technologické vybavenie firmy, zefektívni výrobu nábytkárskych polotovarov, nábytku a ostatných výrobkov, pričom doterajšia
výroba zostane zachovaná v rovnakej miere, aby bol udržaný doteraz získaný trhový podiel v segmente výroby násad, rúčok a
nábytkárskych komponentov. Nová technológia, ktorá bude obstaraná v rámci aktivity 1 projektu, umožní vysokú kvalitu
výstupov a spĺňa všetky požiadavky na modernú inovatívnu drevovýrobu. Obstaraním vyspelých technológií bude začatá
celková inovácia výrobného procesu.Zavedením technológie do výroby bude zvýšená jej produktivita, bude znížená
chybovosť a zabezpečí sa vysoká kvalita finálnych výrobkov, nová technológia takisto umožní také parametre a vlastnosti
výrobkov, ktoré momentálne firma neponúka. Projekt zvýši tržby, zabezpečí nárast pridanej hodnoty a tržieb a celkovo našu
konkurencieschopnosť, umožní ďalšie inovácie výrobkov.Zároveň zefektívni využívanie materiálových, personálnych i
energetických zdrojov.

Na implementáciu predkladaného projektu a investičného zámeru obstarania nových inovatívnych technológií, má spoločnosť
HIRJAK – HARDWOOD, s.r.o. všetky predpoklady. Technologické know-how, znalosť problematiky, trhu a konkurencie a
profesionálne a odborné personálne zázemie, v kombinácii s dobre plánovanými kooperačnými a marketingovými aktivitami
sú zárukou bezproblémovej implementácie projektu, tak aby projekt zabezpečil požadované hodnoty merateľných
ukazovateľov a zabezpečil konkurencieschopnosť firmy, rast jej tržieb a pridanej hodnoty. Nová technológia bude zaradená do
výrobného procesu a zabezpečí každoročný nárast tržieb. V období udržateľnosti a neskôr bude projekt administratívne
zabezpečený vedením spoločnosti a projektovým tímom. Po ukončení projektu bude nová technológia tvoriť také výnosy,
ktoré každý rok prevýšia prevádzkové náklady aj odpisy súvisiace s investíciou. Po skončení realizácie bude projekt
financovaný z vlastných zdrojov - z tržieb spoločnosti, ktoré budú navyše rásť vďaka úspešnej implementácií projektu.
Stabilitu spoločnosti zabezpečí diverzifikácia výrobkov a odberateľov dosiahnutá práve prostredníctvom obstaranej
technológie.
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Podnik pána Jozef Kandráča realizuje výrobu v Brezovici, v regióne s vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce
a nízkou tvorbou pridanej hodnoty. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 42 zamestnancov, z čoho je 40 žien. Tržby z odevnej
výroby v roku 2012 dosiahli sumu 336 751 EUR. Firma pôsobí na trhu výroby ľahkej konfekcie od roku 2011 a od svojho
vzniku sa etablovala na slovenskom trhu, ktorý je pre ňu kľúčovým. Postupne však preniká aj na nové trhy a to hlavne na
nemecký. Súčasne však firma čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj blízkych zahraničných trhov, ktoré postupne
znižujú jej podiel na domácom trhu. V roku 2011 firma si prenajala výrobný areál bývalej Plety v Brezovici. Firma však
potrebuje nutne investovať do zvýšenia efektivity využitia materiálov, zníženia podielu ručnej práce, zlepšenia
technologického vybavenia podniku pri šití, zváraní, žehlení a lepení ľahkej konfekcie. Potrebuje zvýšiť celkovú produktivitu
práce, ktorá sa dá dosiahnuť aj znížením celkových nákladov pomocou zavedenia nových BAT technológií.

Projekt zefektívni výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt
zákazníkov, čo je v súčasnej konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti na trhu. Predpokladané výsledky
realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových
ukazovateľov: 4 inovované výrobné postupy, 5 novovytvorených a udržaných pracovných miest, 1 novovytvorené pracovné
miesto – občania vo veku 15 - 29 rokov, 0 novovytvorených a udržaných pracovných miest obsadených mužmi, 5
novovytvorených a udržaných pracovných miest obsadených ženami, nárast pridanej hodnoty na hodnotu 367 400 EUR a
nárast tržieb na hodnotu 382 400 EUR do roku 2017. Zavedenie modernej technológie zrýchli súčasný výrobný a
spracovateľský proces, vďaka čomu sa zlepší kvalita a produktivita práce vďaka vyššej pridanej hodnote. Zefektívni sa taktiež
aj logistický proces. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita výrobkov a produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov.
Projekt tak prispeje k nárastu tržieb, k rastu produktivity práce a firme umožní ďalší rozvoj.

Predmetom projektu bude zakúpenie a zavedenie novej BAT technológie v rámci hlavnej aktivity projektu "Nákup inovatívnej
technológie", ktorá zahŕňa obstaranie 14 rôznych strojov a technológií v celkovom počte 31 kusov. Firma plánuje využívať
túto technológiu vo výrobe pri šití, lepení, zváraní a žehlení. Obsluhu technológie zabezpečia vyškolení zamestnanci. Nové
technológie budú zaradené do existujúceho výrobného procesu v jestvujúcich priestoroch. Realizácia projektu zvýši efektivitu
využitia vstupného materiálu, zníži podiel ručnej práce, zvýši rýchlosť a presnosť šitia a zjednoduší logistiku. Projekt taktiež
umožní rozšíriť sortiment výroby a služieb. Realizácia projektu je plánovaná od 01/2014 do 12/2014. Realizáciu projektu
zabezpečí projektový tím, zložený z manažmentu firmy a externej spoločnosti so skúsenosťami v oblasti projektového
manažmentu. Dodávku technológie zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania, pri ktorom firma využije
externú odborne spôsobilú osobu. Nové pracovné miesta obsadí personálny úsek v spolupráci s ÚPSVaR Sabinov.

Firma pôsobí na trhu v oblasti odevnej a textilnej výroby od roku 2011. Momentálne firma čelí vysokej konkurencii z domáceho
a zahraničných trhov, ktoré postupne znižujú jej podiel. Firma preto potrebuje investovať do zvyšovania kvality výroby, do
zvýšenia efektivity využitia vstupného materiálu a úspor energie, aby bola schopná udržať stávajúcu konkurenčnú pozíciu.
Realizácia projektu plne nadväzuje na jestvujúcu výrobu a súčasne plne vytvára podmienky pre ďalšie akvizície firmy. Firma
však bez získania NFP nie je schopná projekt realizovať v navrhovanej komplexnej forme a to z dôvodu nedostatku vlastných
finančných zdrojov. Bez pomoci z NFP by projekt nebol realizovateľný alebo by bol realizovateľný iba vo veľmi obmedzenom
rozsahu. Určite by nebola schopná obstarať BAT technológiu. Spoločnosť má skúsenosti s implementáciou vlastných
investičných projektov ako aj zo zdrojov EÚ. Projekt taktiež počíta s vytvorením a udržaním piatich nových pracovných miest.
Jedno novovytvorené pracovné miesto bude cielene určené osobe vo veku 15-29 rokov. Všetky pracovné novovytvorené
miesta budú obsadené ženami.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Investícia vytvára
kladnú ČSH vo výške 212,72 tisíc EUR. Keďže ČSH je na konci obdobia kladná, investícia je rentabilná. Ukazovateľ
výnosovosti predstavuje hodnotu 174,55 %. Investícia je výhodná a zabezpečí zhodnotenie investície počas sledovaného
obdobia o 74,55 %. Investícia tak zabezpečí finančnú a ekonomickú udržateľnosť výsledkov projektu aj po jeho skončení. V
rámci projektu bude vytvorených a udržaných 5 nových pracovných miest, s možnosťou tvorby i udržania ďalších pracovných
miest v budúcnosti. Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom prieskumu trhu, zefektívňovaním a
zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie ďalších trhov. Zníženie
kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť ekologickosť produkcie znížením množstva odpadov z výroby a spracovania.
Ďalšie investície firmy budú smerované do ďalšieho technologického vybavenia výroby a do odbornej prípravy a vzdelávania
zamestnancov.
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Spoločnosť VERSACO s.r.o. vznikla dňa 17.01.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Od
počiatku podnikania prevládala výroba z plastov pre automobilový priemysel. V súčasnosti ako jediná svojho druhu na
Slovensku vyrába ozdobné plastové kryty kolies – tzv. puklice. V sortimente spoločnosti sa nachádza 20 dizajnov krytov
kolies. Tieto je možné zákazníkovi ponúknuť v štyroch veľkostiach a vo viacerých variantoch, čo sa týka farby a balenia.
Vďaka strategickému logistickému postaveniu v strede Európy dokáže žiadateľ svojim zákazníkom zabezpečiť krátku dodaciu
lehotu, čo takmer okamžite zabezpečilo záujem viacerých spoločností. Vysoká kvalita a nízka cena dopomohli dostať
produkty spoločnosti do rôznych hypermarketov a obchodných reťazcov v 18 krajinách Európy. Spoločnosť VERSACO s.r.o.
sa venuje aj exportu mimo Európy a jej cieľom je postupne sa rozrásť na distribúciu do celej Európy i mimo nej. Rozšírovanie
portfólia odberateľov puklíc je však už obmezené. V súčasnosti spoločnosť VERSACO s.r.o. vidí možnosť na rozšírenie
výroby o ďalšie druhy výrobkov. Možnosť rozšírenia výroby vidí najmä v plastových výrobkoch spojených s automobilovými
doplnkami.

Spoločnosť VERSACO s.r.o. sa rozhodla rozšíriť svoj výrobkový rad o umelohmotné metličky a škrabky do áut. Na výrobu
potrebuje nové technológie, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky dnešnej doby. Nákupom modernej výrobnej linky na výrobu
metličiek a škrabiek bude dosahovaná výroba týchto výrobkov inovovaným procesom vyroby. Teda cieľová hodnota
ukazovateľa výsledku „Počet inovovaných výrobných postupov uvádzame v žiadosti o NFP hodnotu 1. Ďalším výsledkom
prokektu je zamestnanie 2 zamestnancov vo veku 15-29 rokov. Vzhľadom na charakter pracovnej pozície (výrobný robotník)
predpokladáme, že pôjde o dvoch mužov. Dopadom projektu bude nárast konkurencieschopnosti, teda nárast tržieb a pridanej
hodnoty. Východisková hodnota tržieb v roku 2007 je na úrovni 20.713,01 eur, plánovaná hodnota v roku 2017 je aj vďaka
realizácii projektu plánovaná na úrovni 2.226.000 eur. Východisková pridaná hodnota v roku 2007 je 0 eur, plánovaná pre rok
2017 je na úrovni 600.000 eur. Nemalý podiel na tom má aj realizácia projektu, ako môžeme vidieť z prílohy č. 5. Realizáciou
projektu môže ziadateľ získať aj ďalšich odberateľov svojich súčasných produktov po celom svete.

Realizácia projektu bude prebiehať od 01/2014 do 05/2014. Predpokladáme spustenie riadnej prevádzky od 06/2014. Veľa
bude závisieť aj od rýchlosti vyhodnotenia žiadosti o NFP. Nákupu technológií bude predchádzať výber dodávateľa v zmysle
zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Predkladaný projekt bude prebiehať prostredníctvom jednej aktivity, ktorá
prispeje k naplneniu ako hlavného, tak aj špecifických cieľov projektu. Žiadateľ zrealizoval prieskum trhu a na základe
predložených ponúk vybral ekonomicky najvýhodnejšie ponuky. Jediným kritériom bola výsledná cena. Po odbornej a
technickej stránke bude projekt zabezpečovať riaditeľ spoločnosti Erik Gál. Administratívnu časť zabezpečí asistentka
riaditeľa Henrieta Oroszová. Po ekonomickej stránke bude na projekt dohliadať účtovník spoločnosti Peter Herceg.
Implementácia projektu bude zabezpečená externou spoločnosťou, ktorá má dostatočné skúsenosti s realizáciou obdodných
projektov. Takto zostavený projektový tím dáva predpoklady k úspešnému zvládnutiu realizácie projektu. Obstaranie
technológie dáva tiež predpoklad k zlepšeniu postavenia spoločnosti na trhu a zvýšenie jej konkurencieschopnosti.

Pri rozhodovaní o realizácii projektu sme zvažovali 3 varianty: 1. nulový variant – pri tomto variante by sa projekt nerealizoval.
Spoločnosť by naďalej vyrábala len puklice. Toto by malo za následok zachovanie terajšieho stavu a postupnú stagnáciu.
Možnosti zvyšovania odbytových kanálov sú už totiž v súčanosti obmedzené. Navyše by hrozila možnosť, že sa konkurenti
spoločnosti spoja do jedného podniku alebo jeden z podnikov začne získavať dominantné postavenie. V takomto prípade
nemá žiadateľ zabezpečenú diverzifikáciu výroby a zrejme by časom stagnoval. 2. zakúpenie už používanej technológie –
tento variant je pre žiadateľa neuspokojivý. Použitá technológia by časom vyžadovala udržiavacie investície a vysoké náklady
na opravy. Vstrekolis totiž pracuje pod tlakom, preto sa neoplatí zakúpenie používanej technológie. Súčiastky totiž časom
netesnia, je potrebné ich repasovať a podobne. 3. zakúpenie novej technológie – tento variant vyhodnotila spoločnosť ako
najvýhodnejší. Novou technológiou spoločnosť dosiahne plánované tržby, náklady na prevádzku budú nižšie, na prístroje
bude poskytnutá záruka a podobne.

Udržateľnosť výsledkov projektu hodnotíme v troch rovinách: 1. Administratívna rovina - po ukončení realizácie projektu bude
potrebné počas doby udržateľnosti dbať na dôsledné napĺňanie stanovených cieľov a ukazovateľov dopadu. Projektový tím
bude v pravidelných intervaloch vyhodnocovať postupné napĺňanie ukazovateľov a operatívne vyvíjať aktivity tak, aby
konečné naplnenie ukazovateľov nebolo ohrozené. Ďalej bude potrebné pripravovať monitorovacie správy a dodržiavať všetky
ustanovenia zmluvy o NFP. 2. Technická rovina - bude zabezpečená prostredníctvom školení pracovníkov, starostlivosťou o
technológie a autorizovaným servisom technológií v súlade s odporúčaniami výrobcu. 3. Ekonomická rovina - Z prílohy č. 5
Finančná analýza projektu vyplýva ekonomická udržateľnosť. Projekt tvorí počas celého sledovaného obdobia ročný zisk,
cash flow projektu je taktiež kladný. Rovnaké pozitívum vykazujú ekonomické výsledky aj po diskontovaní 5% ročnou
diskontnou sadzbou. Príloha č. 6 - Index bonity síce vykazuje za rok 2012 určité problémy podniku, ku dňu predloženia tejto
žiadosti však už môžeme odhadnúť, že rok 2013 bude oproti roku 2012 ekonomicky pozitívnejší.
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Fedan s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 16 ročnou tradíciou. Spoločnosť prešla postupným prechodom od
stavebných prác až k výrobe stavebných hmôt. Vedenie firmy venuje stálu pozornosť zabezpečeniu kvality celého výrobného
procesu, racionalizácie pracovných postupov ako ich zefektívneniu a neustálemu vylepšovaniu. Na základe spolupráce s
renomovanými odborníkmi a inštitúciami vyvíja stále nové aplikácie v rámci výrobných postupov ako aj výrobkov. V
súčasnosti spoločnosť Fedan s.r.o. rieši výrobno-technologický nedostatok súvisiaci s neefektívnym zabezpečením procesu
obaľovania asfaltu, čím sa zvyšujú neúmerne výrobne náklady v rámci plynulosti výroby a expedície výrobkov a tým
spôsobom celkového výrobného procesu. Momentálne je proces obaľovania asfaltu riešený nákupom asfaltu od externej firmy
ktorá využíva zastaranú technológiu, to pôsobí nepriaznivo na životné prostredie, vzhľadom na to že sa nezhodnocuje odpad
vo výrobnom procese. Nákup neefektívne vyrobeného a predraženého asfaltu ma za následok nízku konkurencieschopnosť
firmy , znemožňuje trvalo udržateľný rozvoj firmy taktiež to zamedzuje možnosti zamestnať nových ľudí aj z radov MRK.

Predkladaný investičný projekt priamo súvisí so strategickým cieľom spoločnosti - trvalo udržateľnou úrovňou
konkurencieschopnosti firmy na trhu. Špecifickým inštrumentom na dosiahnutie tohto cieľa je zvýšenie efektívnosti výroby,
modernizáciou výrobných procesov a zavedením novej inovatívnej technológie do výroby. Navrhované technické riešenie
opaľovačky asfaltu, ako súčasti výrobného procesu, nadväzuje na technologickú fázu drvenia produktov. Cieľ navrhovaného
technického riešenia zahŕňa zefektívnenie výroby asfaltu, ďalej zníženie prácnosti prostredníctvom automatizácie
spracovania. Implementáciou projektu bude naplnený špecifický zámer projektu súvisiaci so zefektívnením celkového
výrobného procesu a zavedením novej inovatívnej technológie Obaľovačky asfaltu do výrobného procesu, čím bude možné
zvýšiť produkciu ,čo radovo predstavuje viac než 400 % zefektívnenie a zvýšenie potenciálu firmy pre výrobky pri
zabezpečení maximalizácie efektívnosti a ekologickosti výroby. Úspešnou implementáciou projektu spoločnosť dosiahne: rast
tržieb, tvorbu pracovných miest, modernizáciu výrobného procesu. Spustením linky na výrobu asfaltu vytvorí spoločnosť
minimálne 3 nové pracovné miesta.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a podpornými aktivitami: Hlavná aktivita: Nákupu inovatívnej
technologickej linky na obaľovanie asfaltu Pre technické zabezpečenie realizácie aktivity sú nevyhnutné tieto kroky: 1)
príprava a realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 2) výber a
podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na dodávku inovatívnej technológie 3) realizácia dodávky zakúpenej inovatívnej
technológie, implementácia technológie do výrobného procesu spoločnosti 4) spustenie skúšobnej prevádzky 5) nábor novej
pracovnej sily do spoločnosti, spolupráca s Mestom Prešov a UPSVaR 6) zaškolenie pracovníkov 7) finalizácia výrobného
procesu prostredníctvom inovatívnych technológií 8) starostlivosť o zákazníkov, hľadanie nových odbytových možností
Podporné aktivity: Riadenie projektu Pre implementáciu projektu zostaví vedenie spoločnosti nasledujúci projektový tím,
ktorý sa bude v prípade potreby dopĺňať o ďalších členov: Manažér projektu, Účtovník, Odborne spôsobilá osoba pre verejné
obstarávanie. Publicita projektu: Publicita projektu bude zabezpečená projektovým tímom v zmysle platných príručiek

Implementáciou projektu bude naplnený špecifický zámer projektu súvisiaci so zefektívnením celkového výrobného procesu a
zavedením novej inovatívnej technológie obaľovačky asfaltu do výrobného procesu, čím bude možné zvýšiť produkciu ,čo
radovo predstavuje viac než 400 % zefektívnenie a zvýšenie potenciálu firmy pre výrobky pri zabezpečení maximalizácie
efektívnosti a ekologickosti výroby. Po ukončení projektu budú vyhodnotené reálne dopady a výstupy projektu, na základe
ktorých budú realizované ďalšie investičné aktivity z odpisov a z vygenerovaných vlastných zdrojov spoločnosti, ktoré budú
smerovať k trvalému udržaniu pracovných miest vo firme a dobrých ekonomických ukazovateľov. Ďalšie možné využitie bude
súvisieť s napĺňaním dlhodobej stratégie spoločnosti, zvyšovaní inovatívneho potenciálu firmy, udržaní konkurencieschopnosti
firmy v danom segmente ako aj využitia potenciálu kvalifikovaných ľudských zdrojov. Firma má jasne naplánovaný rozvoj a
budúcnosť. Ďalšie očakávania v súvislosti s realizáciou projektu sú hlavne vo: zvyšovaní počtu zákaziek, objemu výroby a
obratu; ďalším zvýšením zamestnanosti; zvýšením kvalifikácie zamestnancov; zavedením certifikátov a pod.

Udržateľnosť výsledkov projektu je v pokračovaní aktivít zameraných na tvorbu nových pracovných miest, zefektívnenie
výrobného procesu a hľadanie nových možností na expanziu samotného žiadateľa. Projekt je svojím charakterom pilotným pre
žiadateľa, ktorý by mal naštartovať proces rozvoja podobných aktivít v regióne, kde pôsobí. Predkladaný projekt bude v
budúcnosti udržateľný práve vďaka zrealizovanému obstaraniu novej inovatívnej technológie obaľovania asfaltu. Táto
investícia bude prostriedkom k zabezpečeniu uspokojovania požiadaviek trhu, ktorých naplnenie výraznou mierou prispeje k
zvyšovaniu konkurencieschopnosti žiadateľa. Administratívna udržateľnosť projektu bude garantovaná kvalifikovaným
projektovým tímom, tvoreným odborníkmi v danej oblasti. Inštitucionálna udržateľnosť projektu je garantovaná dlhodobým a
úspešným pôsobením spoločnosti na trhu. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená schopnosťou financovania škôd,
vzniknutých na základe nepredvídateľných finančných nákladov z vlastných zdrojov, prípadne z úverových zdrojov
poskytnutých spoločnosti. Náklady súvisiace s prevádzkou zariadení budú financované výnosmi z predaja výrobkov a služieb
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Potravinársky priemysel je najdôležitejší a najdynamickejší priemysel zo všetkých odvetví hospodárstva. Hýbu ním
predovšetkým prudké zmeny cien obilia vyvolané čoraz častejšími suchami a povodňami. Žiadateľ podniká v okrese
Komárno, ktorý patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych regiónov SR. Potravinárstvo v Hurbanove má všetky
predpoklady na trvalo udržateľný rozvoj i v budúcnosti. Okres Hurbanovo sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti
19,53 %, čo predstavuje vyššiu mieru ako je priemer Slovenska. Spoločnosť vznikla v roku 1993 a od toho obdobia vyrába
slané chrumky, snacky, chipsy a pražené arašidy. Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality a bezpečnosti
potravín, normu IFS, verziu 6. Sme ekonomicky stabilná spoločnosť, dosahujeme každoročne priaznivé hospodárske
výsledky. Fungujeme na trhu s chuťovkami dlhé roky, čomu odpovedá aj stav technologického vybavenia, ktorý je však
zastaralý, nevyhovuje požiadavkám na ochranu ŽP a potrebnej kvalite. Najstaršie a energeticky najnáročnejšie sú zariadenia
na praženie arašidov na sucho (bez oleja), ktoré sú neefektívne a potrebujú k dosiahnutiu výsledného produktu značnú
náročnú fyzickú prácu.

Po ukončení realizácie projektu budeme vyrábať arašidy fritovaním na oleji (pred realizáciou na sucho) podľa najnovších a
najmodernejších inovatívnych technologických postupov, ktoré okrem finančného šetrenia, zabezpečia ekologizáciu, nižšiu
energetickú náročnosť, nižšiu potrebu fyzickej práce a kratšie produkčné časy. Realizáciou predkladaného projektu
dosiahneme: -zavedenie moderného inovatívneho výrobného postupu -zvýšenie konkurencieschopnosti -nárast tržieb
vzniknutých vplyvom projektu v cieľovom roku 2017 = 4 882,941 tis. EUR -nárast pridanej hodnoty vzniknutej projektom v
cieľovom roku 2017 = 1 384,706 tis. EUR -zavedenie ekologického a šetrného výrobného postupu praženia arašidov vytvorenie nových pracovných miest - 2 počas realizácie projektu a 1 počas obdobia udržateľnosti projektu (v rámci toho
miesto venované mladému vo veku 15-29 rokov a znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie) Existencia možných rizík,
ktoré pri realizácii projektu môžu vzniknúť a návrhy riešení sú opísané v príl. č.1. ŽoNFP - Opis projektu - v časti 6.
Udržateľnosť projektu. Realizácia projektu kladne ovplyvní rozvoj a inovácie ostatných subjektov na regionálnej a národnej
úrovni.

Spoločnosť si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre realizáciu plánovaných
projektov. Projekt bude realizovaný v termín 01/2014-12/2014 prostredníctvom hlavnej aktivity - 1. Obstaranie výrobnej linky
na praženie arašidov a podpornými aktivitami - Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. Uvedené aktivity budú
zabezpečované kvalitne zostaveným projektovým tímom, zloženým z interných pracovníkov a externých poradenských
spolupracovníkov. Projektový tím je zložený tak, aby boli plne využité odborné skúsenosti jednotlivých členov, či už v oblasti
zavedenia technológie do prevádzky, ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania, účtovníctva a marketingu. Pre
zabezpečenie bezproblémového priebehu sme zostavovali projektový tím tak, aby za každú oblasť, s ktorou sa realizácia
projektu stretne, vykonávala činnosť zodpovedná osoba, ktorá bude disponovať skúsenosťami a kvalifikáciou v danej oblasti.
V rámci výberu dodávateľov bude výber prebiehať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, čím zabezpečíme hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť získaných finančných príspevkov. Proces verejného obstarávania bude vykonaný pred začatím
projektu.

Realizácia projektu bude mať významný pozitívny dopad na našu spoločnosť, nakoľko budeme produkovať pražené arašidy s
možnosťou rôznych aróm a príchutí, pričom samotný výrobný postup bude inovatívneho charakteru, bude spájať v súčasnosti
dielčie činnosti v jednu komplexnú, rýchlu a energeticky menej náročnú činnosť (fritovanie, chladenie, ochucovanie,
naváženie, zabalenie a detekciu kovov pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín). Okrem samotného žiadateľa projekt
pozitívne ovplyvní ekonomiku (zvyšovanie HDP, znižovanie výdavkov na sociálnu pomoc) a znižovanie miery evidovanej
nezamestnanosti v meste Hurbanovo a rozvoj inovačných aktivít v potravinárskom priemysle. Pri výbere technológie sme
zvažovali 3 variantné riešenia, ktoré sú opísané v kapitole č. 4 - prílohy č. 1 Opis projektu. Sledovali sme prínos pre
spoločnosť, región, zákazníkov, dodávateľov a ekonomiku hospodárstva. Zároveň sme volili technológiu s prínosom pre
environmentálnu politiku. Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného technického variantu a viedla
by k nákupu iba časti technológie, čo by neviedlo k uspokojeniu potrieb trhu a samotných cieľov našej spoločnosti.

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenie
na trhu. Obstaraním nových moderných technológií rozšírime technické vybavenie, čo sa prejaví v podstatnom rozšírení
nákladu produkcie i produktového portfólia a umožní tak získanie nových zákaziek. Novými technológiami získanými i s
prispením zdrojov EÚ sa nám vytvorí väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizáciu riadenia a hodnotenie
doterajších investícií. V súčasnosti sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme
charakterizovať nasledovnými faktormi (viď príloha č. 1 ŽoNFP - kapitola č.6 - udržateľnosť), kde detailne popisujeme ako
plánujeme zabezpečiť udržateľnosť a riadenie rizík v rôznych oblastiach: - projektová udržateľnosť - z rôznych pohľadov (čas,
financie, manažovanie projektu) - administratívna a personálna udržateľnosť - z rôznych úrovní (projektová úroveň, riadiaca
úroveň, prevádzková úroveň) - finančná a ekonomická udržateľnosť, udržanie výsledkov - udržateľnosť z pohľadu obchodu a
zákazníkov - environmentálna, technická a legislatívna udržateľnosť
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V ekonomickej výkonnosti a príjmoch obyvateľstva zaostáva Prešovský kraj rozvoji za úrovňou SR, na tvorbe HDP sa podieľa
najmenej, región trápi vysoká miera nezamestnanosti. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je 2370-Rezanie, tvarovanie a
konečná úprava kameňa: dlažby, obklady, obrubníky, výroba kozubov, kuchynských dosiek, pomníkov, sakrálnej architektúry
a iné. Poskytované služby: porez, povrchová úprava brúsením, leštením, tvarovaním, pieskovaním. Sídlo spoločnosti je v
Prešove, ďalšie prevádzky sú v Bratislave a L.Mikuláši, výrobné priestory sú v obci Záhradné. Predpokladom realizácie
projektu sú skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov z EÚ, rozbehnutá výroba a obchod, stabilní odberatelia, dobré meno a
personálne kapacity. Projekt spoločnosť realizuje z dôvodu: - nevyhnutnosti inovovať a rozširovať poskytované produkty a
služby s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a udržať sa na trhu - odstrániť nevyhovujúci stav v technologickej vybavenosti
zameranej výlučne na kamenársku činnosť a obstarať technológiu umožňujúcu rozvoj spoločnosti aj do iných odvetví
pôsobenia a rozšíriť tak portfólio podnikateľskej činnosti - zvýšenie ekologizácie výrobného procesu

Cieľ projektu dosiahneme aktivitou A1: Obstaranie inovatívnej technológie CNC 5-osá vodná rezačka. Technológie umožní
inováciu a rozšírenie výrob. procesu o nové odvetvia a trhy, zvýšenie konkurencieschopnosti, ekologizáciu výroby, rozšírenie
sortimentu produktov a služieb vo vysokej kvalite, zvýšenie produktivity, pozitívny vývoj ekonom. ukazovateľov - nárast tržieb
a pridanej hodnoty a vytvorenie a udržanie pracovných miest. Počet inovov. výrob. postupov: 1 ( rezanie vodným lúčom)
Počet novovytvor. PM: 2 z toho 2pre občania vo veku 15-29 rokov a 1 žena Nárast pridanej hodnoty: 410 910,57€ Nárast
tržieb: 1 416 933,00€ Dodržanie hodnôt ukazovateľov zabezpečíme reálnosťou ich stanovania prostredníctvom analýz za
posledných 5rokov, poznania trhu a prognóz vývoja, nedodržanie nepredpokladáme. Pre prípad zničenia, poškodenia či
krádeže budú technológie poistené. Projekt je naviazaný na strategický plán spoločnosti v oblasti inovácií, otvárania nových
prevádzok, rozšírenia pôsobenia do nových oblastí podnikania, cieľového trhu či spustenia ťažby v dobývacom priestore
Žarnov, pre realizáciu plánu je obstaranie novej technológie nevyhnutné. Projekt je v súlade s rozvoj. dokumentmi.

Popis realizácie projektu: Prípravná fáza: varianty, FINA, prieskum trhu, spracovanie ŽoNFP. Realizácia VO prostredníctvom
OSO v zmysle platnej legislatívy a overenie poskytovateľom. Organizačno-technické zabezpečenie bolo realizované
žiadateľom. Spôsob realizácie projektu vychádza s cieľov projektu, potrieb spoločnosti, skúseností a realizácie podobných
projektov so zohľadnením časových, technických a finančných podmienok. A1: Obstaranie inovatívnej technológie CNC 5osá vodná rezačka. -predpokladaný termín realizácie: 10/2013 -07/2014 Aktivita pozostáva z: - výroba a dodávka
technológie: CNC 5-osá vodná reazačka, vrátane montáže samonosného rámu, skúšobnej prevádzky, zaškolenia a zaradenie
do užívania. (10/2013 - 07/2014) - finančná realizácia (úhrada faktúr, ŽoP) - 07/2014, monitorovanie - (10/2013 - 7/2014),
kontrola na mieste zo strany poskytovateľa NFP 7/2014 - poistenie v zmysle zmluvy o NFP, publicita (informačná a pamätná
tabuľa a iné. Termíny dodania budú zakotvené v Kúpnej zmluve, vytvorená bola časová rezerva na nepredvídahné udalosti.
A1 bude zabezpečovaná odborným projektovým tímom so skúsenosťami s už ukončenými projektmi žiadateľa.

Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza z nedostatočnej technolog. vybavenosti výroby pre jej rozšírenie do nových
odvetví (výroba zo skla, plastu, kovu, papiera a iné), pre zabezpečenie rozšírenia portfólia ako aj zníženia rizika poklesu
objemu výroby kamenárskych produktov v čase krízy ako jedinej oblasti podnikania. Zároveň umožníme v kamenárskej
výrobe zvýšiť produkciu a kvalitu, vyrábať nové produkty napr. vnútorné pravouhlé výrezy do kuch. dosiek. Pri stanovení
variantu technológie sme vychádzali z technolog., ekonom. a environmentál. hľadiska. Spoločnosť nedisponuje finančnými
prostriedkami pre realizáciu projektu, bez NFP nie je možné projekt realizovať. Inovácia a doplnenie výrobného procesu o
rezanie vodným lúčom je pre udržanie sa na trhu nevyhnutné. Zotrvanie súčasného stavu spôsobí zníženie
konkurencieschopnosti, objemu výroby, zákaziek, tržieb, ohrozenie pracovných miest. Skúsenosti s realizáciou projektov
EÚ:Rozšírenie výrobných kapacít kamenárskej výroby prostredníctvom inovatívnych technológií, Zavádzanie inovatívnej
technológie CNC obrábacie centrum do kamenárskej výroby ISPA Prešov, s.r.o. a iné. Projekt je v súlade s rozvojovými
dokumentmi.

Predpokladom zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu bude prvorado obstaranie inovatívnej
technológie. Udržateľnosť: Prevádzková - výdavky na prevádzku budú zabezpečené tržbami spoločnosti. Administratíva zabezpečená kvalifikov. projektovým tímom, doterajšie skúsenosti s realizáciou projektov deklarujú schopnosti vytvoreného
PT. Inštitucionálna -je garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu, ktorá je nositeľom projektu ako aj
jeho udržateľnosti. Finančná - v prípade vzniku nepredvídaných finančných nákladov bude spoločnosť financovanie
zabezpečovať z vlastných, prípadne úverových zdrojov, je bonitným klientom. Financovanie projektu - predkladaný projekt
bude financ. z NFP 70% a 30% z vlastných zdrojov žiadateľa. FINA preukázala návratnosť finančných prostriedkov pri
predpokladanom vývoji ekonomických ukazovateľov, NFP činí projekt ešte efektívnejším, ale zároveň bez jeho poskytnutia by
nebolo možné z vlastných zdrojov investíciu realizovať. Zavedenie technológie sa pozitívne prejaví na zvýšení
konkurencieschopnosti a inovač. potenciálu, ekonomických ukazovateľoch či vytvorení nových prac. miest a udržanie
súčasných.
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Východiskovú situáciu v odvetví obrábania a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: - národného – stabilné
odvetvie, rastúci objem tržieb, s výrazným podielom exportu, stabilná produktivita práce - regionálneho – oživenie strojárskej
výroby, dostatok odbornej pracovnej sily - PROTEAM, s.r.o. - chýbajúce technologické vybavenie pre výrobu
sústružníckych súčiastok, skúsenosti s realizáciou interných projektov, odborne kvalifikovaný personál, doterajšie pozitívne
ekonomické výsledky. PROTEAM, s.r.o. vznikla v roku 2006. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba sústružníckych
súčiastok, ktorých 90% sa distribuuje do zahraničia. Aktuálne zamestnávame 18 zamestnancov. Vzhľadom na charakter práce
zamestnávame predovšetkým mužov. Sme držiteľmi certifikátov STN EN ISO 9001:2009. Naša spoločnosť prezentovala svoje
výrobné možnosti aj na podujatí Slovenská kooperačná burza organizovanej spoločnosťou SARIO. Pre zachovanie
postavenia na trhu je potrebné inovovať technológiu a výrobky podľa požiadaviek odberateľov, nakoľko naša výroba je
postavená na dlhodobých kontraktoch, ale i kratších, príp. jednorazových zákazkách.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné výsledky: A) výrazným spôsobom zvýšime konkurencieschopnosť
spoločnosti PROTEAM, s.r.o. pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: - obstaraním nových moderných technológií,
ktorými dosiahneme inováciu výrobných procesov - podstatné zvýšenie výkonnosti spoločnosti, čo prispeje k posilneniu
našich silných stránok, oslabeniu slabých stránok a využitiu príležitostí - rozvoj súčasného portfólio produktov a
posilnením zavedených trendov v spoločnosti - vytvorením 3 nových pracovných miest - zvýšenie odbornej spôsobilosti
zamestnancov vzhľadom na zaškolenie na používanie nových technológií v praxi B) prispejeme k trvalo udržateľnému
rozvoju v súlade s Národnou stratégiou TUR a to nasledovným spôsobom: - k zvýšeniu ekonomickej prosperity - k zvýšeniu
kvality životného prostredia - k sociálnej solidarite a inklúzii - k vyrovnanému regionálnemu rozvoju Širší dopad sa
prejaví v regióne i odvetví zvýšením produktivity dodávateľov, objemu dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
kooperáciou s ďalšími podnikmi v odvetví.

Spoločnosť PROTEAM, s.r.o. si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre realizáciu
plánovaných projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je Obstaranie výrobnej technológie
a podpornými aktivitami sú: 1. Riadenie projektu 2. Publicita a informovanosť Uvedené aktivity budú zabezpečované
interným projektovým tímom a externou poradenskou spoločnosťou. Interný tím je zložený zo zamestnancov spoločnosti tak,
aby boli plne využité ich odborné skúsenosti, či už v oblasti zavedenia technológie do prevádzky, ale i v oblasti riadenia
projektu, obstarávania, účtovníctva a zaškolenia nových zamestnancov. Aktivity plánujeme realizovať za 9 mesiacov a to
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Technologické zariadenie na zhodnocovanie LCD zobrazovacích
zariadení

Posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti FORK, s.r.o. na trhu
malých poskytovateľov polygrafických služieb

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti A.G.E.S. s.r.o.
Olcnava prostredníctvom modernizácie jej prístrojového vybavenia

Obstaranie inovatívnej technológie do drevárskej výroby

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti H3, s.r.o. prostredníctvom
nákupu modernej linky na výrobu sviečok a náplní do kahancov

Zvýšenie kvality výroby prostredníctvom modernej technológie

Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia na spracovanie
drevnej hmoty do výroby podniku Avalle, s.r.o.

Inovatívna a vyspelá zváracia technológia

Rozšírenie výroby spoločnosti MK Illumination Production, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom
zavedenia výroby ekologického zdroja energie z odpadov
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Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. vznikla dňa 29.11.2002 so sídlom v meste Banská Bystrica. Hlavnou činnosťou
spoločnosti je zhodnocovanie odpadov. Samotný proces zhodnocovania prebieha vo výrobných závodoch nachádzajúcich sa
v obci Slovenská Ľupča. Banskobystrický región je charakterizovaný ako jeden z regiónov s vysokou mierou
nezamestnanosti. Existujúca dopravná infraštruktúra v obci plne zodpovedá dodávateľsko - odberateľským potrebám
spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. s potenciálom na jej ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie, čím bude spoločnosti
umožnený lepší prienik na nové trhy najmä v Európskej únii. Doteraz sa spracovanie LCD zobrazovacích zariadení
vykonávalo v rámci existujúcich zariadení spoločnosti ER. V prvej etape prebehla ručná demontáž LCD zariadení, následne
bol odstránený ostatný materiál. Takáto demontáž je časovo náročná a riziková. Porovnaním výsledkov SWOT analýzy ext. a
int. prostredia spoločnosť uplatňuje ofenzívnu stratégiu. Silné stránky prevyšujú nad slabými a príležitosti nad hrozbami.
Uvedená stratégia umožňuje viesť spol. do strategického súladu s jeho okolím, zmierniť negatívne vplyvy vonkajšieho
prostredia a naplno využiť príležitosti.

Týmto projektom chce spoločnosť ER obstarať inovatívne zariadenia na spracovanie LCD zobrazovacích zariadení. Po
úspešnom ukončení realizácie projektu bude zhodnocovanie LCD zobrazovacích zariadení oveľa účinnejšie, efektívnejšie a
zároveň na vstupe bude zhodnotená širšia škála odpadov v požadovanej kvantite , pričom sa dosiahne i kvalitatívne
zlepšenie environmentálnych ukazovateľov. Navyše spoločnosť bude môcť pružne reagovať na požiadavky povinných osôb
(dovozcov/výrobcov) na množstvo a druh zhodnotených vyradených elektrozariadení v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z o
odpadoch v platnom znení. Po realizácii projektu by malo byť spracovanie LCD zobrazovacích zariadení mechanizovaným
automatickým spôsobom. Neroztriedené, nedemontované zobrazovacie zariadenia budú predstavovať vstupný materiál do
samotného procesu zhodnocovania. Zvýšením produkcie sa dosiahnu vyššie tržby, ktoré budú predpokladom pre ďalšiu
modernizáciu a inováciu, čo je dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti. Pri realizácii projektu nepredpokladáme výrazné
komplikácie, pretože organizačné zabezpečenie projektu bolo dôsledne rozpracované.

Realizácia projektu bude pozostávať z 1 hlavnej aktivity: Aktivita 1 – Nákup inovatívneho komplexu zariadení s
príslušenstvom a podporné aktivity riadenie projektu, publicita a informovanosť Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov,
a to od 01/2014 – 12/2014. Aktivita projektu zahŕňa objednávku, dodanie a montáž zariadení, ktoré sú predmetom projektu, v
mieste realizácie projektu v areáli spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Organizačné zabezpečenie projektu: Ing. Jozef
Vašina - projektový koordinátor Ing. Martina Iždinská - projektový manažér Mária Fridrichová - vedúci účtovník Ing. Václav
Trubač - vedúci strediska - technická podpora Úspešná realizácia predchádzajúcich projektov z fondov EÚ je dôkazom
skúseností personálneho zabezpečenia projektu. Jednotlivé špecifické ciele sú navzájom logicky previazané, dosiahnutím
jedného sa napĺňa časť ďalšieho cieľa, čo synergicky pôsobí na dosiahnutie celkového cieľa spoločnosti. Rozširovanie
portfólia ponúkaných výrobkov dokáže zabezpečiť konkurenciechopnosť spoločnosti v trhovom prostredí, a tak prispeje k jej
trvalo udržateľnému rozvoju.

Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia, umožnia spoločnosti zvýšiť efektivitu a produktivitu výroby. To umožní
spoločnosti pružne reagovať na meniace sa trendy aj v oblasti výroby nových výrobkov z elektrických a elektronických
zariadení, ktoré sa čoraz častejšie začínajú objavovať aj vo vstupnom materiáli (odpade) do procesu zhodnocovania.
Recyklácia (znovu využívanie) odpadových látok, odpadovej energie a tepla je v najširšom význame stratégia, pomocou ktorej
opätovným využívaním týchto surovín šetríme prírodné zdroje a obmedzujeme zaťažovanie životného prostredia nežiaducimi
zložkami. Zavádzanie moderných technológií zlepšuje konkurencieschopnosť podnikov a zvyšuje tiež pridanú hodnotu ich
podnikania, a teda aj ekonomickú silu. Zvyšuje sa tak aj hospodárska výkonnosť regiónov, v ktorých firma sídli, a vytvára sa
priestor pre vznik nových prac. miest obsadených čoraz kvalifikovanými pracovníkmi. Projektový tím sme zostavili z osôb,
ktoré majú dlhoročné skúsenosti a znalosti v danom odbore, ale aj skúsenosti s už úspešne realizovanými projektami.
Realizáciou projektu chceme aktívne prispieť k dosahovaniu národných a regionálnych cieľov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami projektového tímu, ako aj vybudovanou stálou pozíciou na
trhu. Dostatočný objem produkcie, samostatnosť výrobného procesu prinesú podniku finančné prostriedky na realizáciu
ďalších projektov, zameraných na nové rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. Napĺňanie indikátorov projektu bude
podporené intenzívnym monitorovaním výstupov zo strany kľúčových manažérov, ktorí sa podieľajú na implementácii tohto
projektu. Po ukončení financovania projektu zo strany poskytovateľa pomoci formou nenávratného finančného príspevku zo
štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa rozbehne naplno prevádzka využitím
najmodernejšej inovatívnej technológie. Zvyšujúce sa množstvo separácie odpadu z LCD zobrazovacích zariadení a miera
jeho materiálového zhodnotenia budú produkovať dostatočné finančné prostriedky na ďalšie napredovanie, rozvoj spoločnosti.
Finančná analýza poukazuje na udržateľnosť projektu, kde ČSH je vysokokladné číslo 1052,53 a cash-flow je kladný už od
prvého roka po realizácii projektu.

KaHR-111DM-1301

V počiatkoch pôsobenia sa spoločnosť FORK, s.r.o. zaoberala grafickým spracovaním tlačovín a prípravou pre ofsetovú tlač.
Hlavným zdrojom príjmov spoločnosti bola výroba tlačových podkladov pre iné tlačiarne ako aj sprostredkovanie tlače a
knihárskeho spracovania pre svojich zákazníkov. Početnosť zákaziek stúpal, pričom veľkosť spracovaných zákaziek klesal,
čo predražovalo polygrafickú výrobu realizovanú prostredníctvom ofsetových tlačiarní. Spoločnosť využila situáciu na trhu a
prostredníctvom naakumulovaných zdrojov zrealizovala zmenu podnikateľského plánu, ktorým bol prechod od
sprostredkovateľskej činnosti do oblasti vlastného kompletného spracovania malých a stredne veľkých zákaziek vo vlastnej
výrobnej réžii. Postupne boli obstarávané digitálne tlačové stroje a knihárske zariadenia. Situácia na trhu stále viac praje
malým spoločnostiam zameriavajúcim sa na malé a stredné zákazky s individuálnym riešením požiadaviek zákazníkov a
využívaním inovatívnych postupov a metód ako je napríklad aplikácia Web-to-print. Využitiu aktuálnej situácie na trhu bránia
spoločnosti technologické obmedzenia, ktoré budú odstránené v prípade zrealizovania predkladaného projektu (SWOT
analýza).

Projekt je zameraný na inováciu 4 výrobných postupov v oblasti PRESS a POSTPRESS. Obstarávané budú technologické
zariadenia najnovšej generácie navrhnuté pre efektívne a rýchle spracovanie malých a stredne veľkých zákaziek. Realizácia
projektu je tiež odpoveďou na situáciu na trhu a preferencií zákazníkov a preto sa očakáva rast odbytu a teda rast tržieb. Z
dôvodu vysokej efektivity zariadení sa očakáva tiež výraznejší rast pridanej hodnoty. Zabezpečenie realizácie väčšieho počtu
menších a stredne veľkých zákaziek vyvolá potrebu vytvorenia 2 nových pracovných miest. Realizáciou projektu dôjde k
odstráneniu súčasných technologických obmedzení, ktoré znížia objednávané kooperácie takmer na nulu. Celý projekt je
postavený na dopyte zákazníkov po produktoch a službách spoločnosti FORK, s.r.o. Očakávania sú reálne a podporené
prieskumom preferencií zákazníkov ako aj rokmi sledovania trendu v oblasti malých poskytovateľov polygrafických služieb.
Po zrealizovaní projektu plánuje spoločnosť projektom vytvorené zdroje použiť na ďalší rozvoj oblasti PRESS a POSTPRESS.

Technológia predstavuje polygrafické zariadenia najnovšej generácie, ktoré sú osobitne navrhnuté pre efektívne a rýchle
spracovanie malých a stredne veľkých zákaziek. V oblasti PRESS ide o obstaranie digitálnych tlačiarenských zariadení, ktoré
umožňujú ich napojenie na tlačový server, čím výrazne rozširujú možnosti spracovania zákaziek prostredníctvom aplikácie
Web-to-print (zákazka zadaná cez aplikáciu na webe spoločnosti sa po potvrdení objednávky zaradí do spracovania). V
oblasti POSTPRESS ide o zariadenie na výrobu knižnej lepenej väzby a zariadenia na skladanie a ryhovanie tlačovín.
Riadiaci systém umožňuje efektívne rozdeľovať jednotlivé činnosti pri spracovaní zákazky na jednotlivé techn. zariadenia v
závislosti od požadovaného termínu spracovania a kvalitatívnych parametrov zákazky, čo znižuje náklady produkcie.
Zariadenia sú konštruované tak, že sú schopné pracovať 24 hodín denne 7 dní v týždni bez dopadu na kvalitu spracovania.
Realizácia projektu je zastrešená skúseným projektovým tímom, ktorého členmi sú spoločníci FORK, s.r.o. Títo sa podieľali aj
na technologických investíciách spoločnosti v minulosti. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Hlavné aktivity projektového zámeru sú nositeľmi vysokých investičných výdavkov, ktoré si spoločnosť nemôže dovoliť hradiť
v plnom rozsahu z vlastných, alebo úverových zdrojov. Z uvedeného je tak pre úspešnú realizáciu projektu nevyhnutné
získanie pomoci. Bez jej získania by realizácia projektu nebola možná a spoločnosť by sa k žiadúcemu stavu prepracovávala
mnoho rokov počas ktorých by ju mohla významne ohroziť konkurencia. Zrealizovanie hlavných aktivít projektu a ich
spolufinancovanie prostredníctvom NFP je základným predpokladom dosahovania projektom vytýčených cieľov. Obstaraním
technológie dôjde k odstráneniu technologických obmedzení v kľúčových výrobných procesoch spoločnosti, čo sa významne
prejaví v zlepšení postavenia spoločnosti na trhu. Realizácia projektu napomôže tiež rozvoju regiónu a to prostredníctvom
príspevku k zníženiu miery nezamestnanosti z radov mladých ľudí. Manažment spoločnosti je pripravený úspešne zrealizovať
projekt. Zárukou sú najmä skúsenosti manažmentu v oblasti podnikateľskej činnosti v polygrafii, skúsenosti s realizáciou
investičných projektov, znalosti trhu, konkurencie, preferencií zákazníkov a znalostí o trendoch a využívaných technológiách.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom tvorby zdrojov plynúcich z úspešnej realizácie projektu
(získanie NFP a zdrojov generovaných samotnou investíciou). Úspešná realizácia projektu tak zabezpečí udržateľnosť
vytvorených pracovných miest ako aj očakávané hodnoty tržieb a pridanej hodnoty. Investícia vytvorí čistú súčasnú hodnotu
vo výška cca 173 tis. EUR a miera výnosovosti presiahne 160%. Celý predpoklad vychádza z očakávania získania potrebné
počtu zákaziek. Predpokladaný objem zákaziek bol stanovení realisticky na základe prieskumu preferencií súčasných
zákazníkov spoločnosti FORK, s.r.o., ktorí by v prípade rozšírenia produkčných možností spoločnosti, zvýšili objem
realizovaných zákaziek. Zároveň sa očakáva rast počtu zákaziek aj z dôvodu využívania aplikácie Web-to-print a tiež z
dôvodu celkovej zmeny spotrebiteľského správania sa zákazníkov – preferencia personalizovaných riešení malých a
stredných zákaziek s kompletným knihárskym spracovaním namiesto veľkokapacitnej tlače. Z generovaných príjmov plánuje
spoločnosť následne obstarať zariadenia na výrobu väzby V3, V7 a zariadenie na balenie.
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Súčasná situácia v odvetví stroj. výroby je charakt. rastom nákladov, poklesom prid. hodnoty a prehlbujúcou sa stratou. Čo je
dôsledkom neriešenej dlh. krízy a možných negatív.vyhliadok ekonomiky Z regionál. hľadiska patrí okres SNV k jedným z
najproblematickejších vo vzťahu k nezamestnanosti a celkovej kúpnej sile obyv. Spoločnosti tu podnikajúce sú preto nútené
orientovať svoju produkciu mimo regiónu a často i mimo územia SR AGES patrí k stabilným spoločnostiam, ktorým sa
podarilo prekonať kríz. obdobie a momentálne hľadí s optimizmom na svoje ďalšie pôsobenie. S využitím kvalifik. prac. sily si
dokázal udržať stálych klientov, ktorí zvyšujú svoje požiadavky na komplexnosť dodávok a požadujú realizáciu rozmerovo
väčších produktov. Naše tech. vybavenie nám neumožňuje realizáciu zákazok, ktoré musia byť kooperavané a AGES tak
prichádza o prácu, časť tržieb, pridanej hodnoty a čo je najdôležitejšie, ohrozuje svoje ďalšie pôsobenie kontaktovaním
zadávateľa úlohy s konkurenčným subjektom. Chýbajúce technické vybavenie znamená stagnáciu vo vývoji, nereflektovanie
na rýchle dopyty zákazníkov, nedostatočnú diverzifikáciu k novým výrob. produktom a nízku potenciu tvorby pracovných miest.

Od realizácie projektu očakávame zlepšenia vo viacerých rovinách, konkrétne: - zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu vytvorenie 3 pracovných miest - rozšírenie produkt. portfólia - priamu kontrolu kvality a časového plnenia realizácie zo strany
našej firmy - zvýšenie produktivity práce - celkový nárast tržieb - zvýšenie pridanej hodnoty - zníženie nákladov na jeden
výrobok - ekologizáciu výrobného procesu - elimináciu nepresností vo výrobe - minimalizovanie prestojov pri vykonávaní
opráv a riešení porúch existujúceho technologického vybavenia Nová technológia nám umožní prijímať zákazky, ktoré sme
doposiaľ neboli schopní realizovať. Od rozšírenia produkčných schopností našej spoločnosti si sľubujeme výrazne zvýšenie
obchodných aktivít, ktoré budú mať dopad na lokálny distribútorov vstupných surovín resp. na prepravné a logistické
spoločnosti, ktorých služby využívame na prepravu výsledného produktu k nášmu zákazníkovi resp. na dopravu vstupných
surovín k nám. Vyššia tvorba zisku podnieti ďalší investičný rozvoj. Predpokladáme, že bude pre nás nevyhnutné vybudovať
nové skladové priestory, čím vytvárame pracovné možnosti pre miestne stavebné spoločnosti.

Pred predložením projektu sme vykonali SWOT analýzu súčasného stavu našej spoločnosti a rovnako tak identifikáciu
základných bariér nášho ďalšieho rozvoja, ktoré sme rozpracovali do variantných riešení. Optimálne riešenie sme
rozpracovali do úrovne predkladaného projektu. Realizovali sme prieskum trhu za účelom identifikovania základných
parametrov a ceny obstarávaného vybavenia. Fyzická realizácia projektu bude prebiehať na základe zmluvného vzťahu s
dodávateľom technológie, ktorý vzíde z pripravovaného verejného obstarávania. Dodávateľ zabezpečí kompletnú dodávku do
existujúcich výrobných priestorov a zabezpečí záručný a pozáručný servis. Projektový tím zložený z interných i externých
zamestnancov bude dohliadať na správnu implementáciu projektu a plnenie zmluvných podmienok. T.j. bude kontrolovať
správnosť dodávky, technické, ekonomické a administratívne stránky projektu Po ukončení fázy realizácie projektu, prejde
zodpovednosť tímu do zabezpečenia udržateľnosti projektu a prípravy následných monitorovacích správ. Projektový tím bude
predkladať správy vlastníkom a manažmentu spoločnosti pričom bude klásť dôraz na identifikáciu a následné riešenie
potenciálnych rizík.

Projekt inovácie technológie výroby a riadenia v spoločnosti AGES bude znamenať prínos v troch rovinách:
MIKROÚROVEŇ Výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti, ktoré so sebou prinesie zvyšovanie zamestnanosti ďalšie
sprievodné investície, čím vzrastie celková trhová hodnota AGES-u. Pre našich zamestnancov vytvoríme ideálny predpoklad
kvalifikačného rastu a zvyšovania odbornej úrovne. ŠIRŠIE OKOLIE Predkladaný projekt je v súlade s PHSR Košického
samosprávneho kraja. V uvedenom dokumente je región Spišskej Novej Vsi definovaný ako potenciálny pól rozvoja s
náznakmi endogénneho (vnútorného) rozvoja subregiónu. Rovnako tak je zabezpečený súlad so strategickými dokumentmi
obce Olcnava a okresu Spišská Nová Ves. Pre región Spiš projekt bude znamenať: - čiastočnú reštrukturalizáciou výrobných
odvetví - vytvorenie nových pracovných príležitostí - prepájanie sa regionálnych výrobných podnikov do nových
kooperačných vzťahov MAKROÚROVEŇ Realizácia investičného zámeru sa premietne do zvýšených tržieb spoločnosti a
očakávaného rastu zisku – pozitívny dopad na rozpočet SR. Rovnako tak predpokladáme rast tržieb zo zahraničného obchodu
a rast otvorenosti ekonomiky.

Podstatou investície je modernizácia prístroj. vybavenia, čo nám umožní rozšírenie výrobného sortimentu, rast zamestnanosti
a vyššiu ochranu ŽP. Projekt vhodne dopĺňa naše doteraz realizované projekty a investície a posilní postavenie AGES na
trhu. Udržateľnosť vnímame v troch zákl. rovinách: ADMINISTRATÍVNA/PERSONÁLNA - garantovaná osobným
zainteresovaním sa zástupcov manažmentu i vlastníkov spoločnosti. Súčasne personálne kapacity sú stabilizované na
všetkých stupňoch riadenia i výroby. TECHNICKÁ - spočíva v garancii dodávateľa, ktorý poskytuje záručný a pozáručný
servis. Z našej strany je garancia zabezpečená poskytnutím vhodných výrobných priestorov vo vlastníctve firmy. Prípadné
riziká poškodenia technológie nepredvídateľnými udalosťami sú riešené poistením. FINANČNÁ RESP. EKONOMICKÁ –
novou technolófiou rozšírime našu ponuku, s čím sa spája rast tržieb a zisku. Všetky invest. aktivity vždy dôsledne zvažujeme
a analyzujeme. Navyše naša spoločnosť dlhodobo vytvára zisk. Dokladom je finančná analýza a hodnotenie ekonom.
výsledkov firmy. Na jej základe možno konštatovať, že prevádzka spoločnosti je finančne udržateľná v každom roku a spol.
bude schopná splácať svoje záväzky.
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Z ekonomického hľadiska zaostáva Prešovský kraj za úrovňou SR najmä vysokou mierou nezamestnanosti (20,66%),v
príjmoch obyvateľstva a tvorbe HDP. Hlavnou činnosťou spoločnosti je spracovávanie dreva, drevárskych výrobkov, výroba
truhiel pre pohrebné služby, eurookná, dvere, lavice, stoly a iné. Realizácia projektu je nevyhnutná z dôvodu: Nevyhovujúcej a zastaralej technológie, nutnosti inovovania výrobných postupov, ponukou nových výrobkov a služieb Posilnenia konkurencieschopnosti, inovačného potenciálu, výrobnej kapacity, udržania a posilnenia ekonomických
ukazovateľov - Potreby zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Zabezpečenie ekologizácie výroby
technológiami priateľskými k ŽP - Nedostatok vlastných prostriedkov na inovovanie výrobných postupov a nevyhnutnosť
získania NFP Výroba sa nachádza v obci Radatice neďaleko Prešova. Dielňa je vybavená drevoobrábacími strojmi, ktoré sú
zastarané a málo výkonné. Predpokladom spoločnosti sú dlhoročné skúsenosti v drevárskej výrobe, rozširovanie
prevádzky,rozbehnutá výroba,obchod,stabilní dodávatelia a odberatelia. Spoločnosť zamestnáva 4 ľudí,5 na dohodu,5
živnostníkov a exter. pracovníkov.

Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť drevárskej výroby Pavol Petro,zvýši sa produktivita a kvalita výrobkov,
ekologizácia výroby. Rozšíri sa sortiment výrobkov, čo bude mať pozitívny vplyv na ekon. ukazovatele -nárast tržieb a
pridanej hodnoty a tým vznikne možnosť vytvorenia nových pracovných miest. Počet inovovaných výrobných postupov: 2
Počet novovytvorených pracovných miest : 2 z toho 2 občania vo veku 15-29 rokov a jedna žena Nárast pridanej hodnoty:
173 900EUR Nárast tržieb: 259 600EUR Dodržiavanie hodnôt ukazovateľov zabezpečíme reálnosťou ich nastavenia
prostredníctvom analýz, poznania trhu a prognóz vývoja ekonom. situácie podnikateľ.subjektu, ich nedodržiavanie
nepredpokladáme. Pre prípad zničenia, poškodenia, alebo krádeže budú stroje poistené. Projekt je naviazaný na strategický
plán stolárskej výroby v oblasti inovácií a najmä rozšírenia cieľového trhu skvalitnením a hlavne rozšírením výroby a výrobkov
o ešte väčší počet truhiel, interiérový nábytok, oblúkové eurookná, schody, dvere, podlahy a iné. Pre realizáciu týchto
inovovaných činností je obstaranie novej technológie nevyhnutné. Projekt je v súlade s národným a regionálnym rozvoj.
dokumentmi.

Popis realizácie projektu: Hlavná aktivita A1:Nakúpenie inovatívnej technológie Obrábacie centrum CNC 5 osé - aktivita
pozostáva z výroby a dodávky technológie: CNC obrábacie centrum 5 osé, vrátane montáže, ukotvenia stroja do základov,
zaradenia do užívania (11/2013-07/2014) a zaškolenia zamestnancov Hlavná aktivita A2:Nakúpenie inovatívnej technológie
Lisovacia linka na výrobu špárovky pozostáva z výroby a dodávky technológie: Lisovacia linka na výrobu špárovky,vrátane
montáže,ukotvenia stroja do základov, zaradenia do užívania (11/2013-07/2014) a zaškolenia zamestnancov Pri obidvoch
aktivitách - A1 aj A2 bude realizované VO prostredníctvom osoby spôsobilej na VO v zmysle platnej legislatívy a overenie
poskytovateľom (10/2013-11/2013), Podporné aktivity: finančná realizácia - (z vlastných zdrojov a následne refundáciou),
monitorovanie (10/2013-09/2014), poistenie technológie, finančné riadenie, publicita a iné. Termíny dodania strojov budú
uvedené v Kúpnych zmluvách. Pre proces VO a prípadné nepredvídateľné výdavky bude vytvorená finančná rezerva.

Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza zo súčasnej situácie drevárskej výroby,kedy je nutné inovovať technologickú
vybavenosť a postupy.V súčasnej dobe podnikateľský subjekt nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by umožnili
realizovať projekt z vlastných, či úverových zdrojov, aby to neohrozilo jeho stabilitu. Inovácia a doplnenie 2 výrob.postupov
novými technológiami je nevyhnutná. V terajšom stave sa stolárska výroba stane menej konkurencieschopnou,zníži sa objem
výroby, zákaziek a tým aj tržieb z predaja, čo môže mať za následok znižovanie počtu zamestnacov. Žiadateľ má dlhoročné
skúsenosti v drevárskej výrobe, patrí mu popredné miesto vo výrobe truhiel a ich vývoze do zahraničia. Sortiment výrobkov:
truhly, eurookná, drevovýrobky do exteriéru a interiéru ai. Technologická vybavenosť žiadateľa: Omietacia a formátovacia píla
s vlastným pojazdom, s pamäťou na opakovanie rozmerov dosák s programovaním šírky formátovania dielov, tiež zastarané
CNC profilovacie centrum na výrobu dverí, okien, čapovanie a pozdĺžne opracovanie dielov. Cieľom drevárstva je poskytovať
čo najviac služieb, po ktorých je dopyt. Aktivity žiadateľa o NFP sú v súlade s region.rozvoj.dokumentmi.

Predpokladom udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu bude predovšetkým obstaranie inovatívnej technológie.
Udržateľnosť: Prevádzková - výdavky na prevádzku zabezpečí žiadateľ z vlastných zdrojov Administratívna - predpokladom
udržateľnosti je kvalifikovaný projektový tím Finančná - žiadateľ zabezpečuje aktivity z vlastnýcch prostriedkov, prípadne
krátkodobými úvermi, drevárstvo je finančne stabilné, čo dokazuje aj príloha č.6 Index bonity Inštitucionálna - udržateľnosť
projektu zabezpečí dlhodobé pôsobenie podnikateľs. subjektu na slovenskom trhu, ktorý je aj nositeľom projektu,
Financovanie projektu - predkladaný projekt bude financovaný z NFP 70% a 30% z vlastných zdrojov žiadateľa. Výsledky
finančnej analýzy: Obstaranie inovatívnej technológie je ekonomicky rentabilné a poskytnutý NFP činí projekt vysoko
efektívnym. Po zohľadnení všetkých relevantných údajov je miera výnosovosti projektu 101,19%. Výpočet výšky ČSH: 3,47. V
zmysle príručky pre žiadateľa pre stanovenie hodnoty ČSH bolo potrebné zistiť hodnotu nákladov a výnosov. FINA deklaruje
hodnotu ČSH: 3,47, ktorá vyjadruje dlhodobú finančnú udržateľnosť realizovaného projektu.
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Spoločnosť H3 sa v súčasnej dobe zameriava na výrobu kytíc a vencov. V záujme rozšírenia sortimentu a vytvorenia nových
pracovných miest predovšetkým pre mladšie vekové kategórie má spoločnosť H3 pripravený zámer zavedenia výroby
sviečok, k čomu však potrebuje zabezpečiť vhodné technologické vybavenie. Tieto sviečky, ako výstupný produkt výroby
budú určené jednak na vlastné použitie pri spestrení sortimentu výroby kvetov a vencov, ako aj samostatný odbytový artikel
na domáci a zahraničný trh. Spoločnosť má naviazané zmluvné vzťahy s viacerými obchodnými reťazcami, prostredníctvom
ktorých je schopná ponúknuť na trhu široký sortiment výrobkov v tejto oblasti, ktorý je nútená v súčasnosti nakupovať a
dovážať. Miesto realizácie je na realizáciu projektu vhodné z nasledovných dôvodov: - vlastné výrobné priestory vyhovujúce výrobné a skladové kapacity - výhodná dopravná dostupnosť - dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily dostupnosť vstupných surovín - dobré meno a referencie spoločnosti v regióne - zabezpečenie stabilného odbytu (zmluva so
sieťami maloobchodov CBA, COOP) - neexistencia relevantnej konkurencie v regióne

Predkladaný projekt je pre nás kľúčovým z hľadiska udržania a upevnenia si konkurenčného postavenia distribútora a
dodávateľa sviečok a parafínov a ďalšieho rozširovania pôsobnosti na trhu. V súčasnosti sme významným dodávateľom
sviečok a parafínových náplní do kahancov v rámci Slovenska. Zrealizovaním projektu zvýšime našu pridanú hodnotu tým, že
podstatná časť nami distribuovaných sviečok bude aj vyrábaných v našej réžii. Realizácia projektu je v súlade s kľúčovými
strategickými koncepciami a plánmi na úrovni obce, kraja, národných a európskych stratégií. Samotný projekt vychádza z
reálneho dopytu po nami dodávaných sviečkach a parafínových náplní. Navyše zvýšime našu konkurenčnú výhodu tým, že
budeme schopní dodávať za nižšie ceny, za aké dodávame teraz. Projektom riešime zavedenie nového výrobného programu
výroby spoločnosti, ktorý vyžaduje niektoré špeciálne inovatívne zariadenia, v dôsledku čoho bude spoločnosť schopná v
relatívne krátkom čase obhájiť významnú pozíciu na trhu v tejto oblasti.

V súčasnosti firma disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu
predkladaného projektu. Manažment firmy, ako aj jej pracovníci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti predmetu projektu, čo je
predpokladom pre jeho úspešnú realizáciu, ako aj zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Realizáciou projektu dôjde
k zakúpeniu nasledovných technológií: 1. Stroj na zalievanie sviečok 2. Linka na výrobu parafinových náplní do kahancov
(ø37, ø45) 3. Linka na výrobu parafinových náplní do kahancov (ø38) Jednotlivé kroky vedúce k úspešnej realizácii aktivity
1 – Obstaranie technológie, sú logicky prepojené a ich realizácia je možná iba v uvedenej postupnosti: a) Obchodná stránka
nákupu (verejné obstarávanie, podpis kúpnej zmluvy) b) Doprava technológie do výrobnej haly a príprava na inštaláciu c)
Montáž a inštalácia technológie d) Zaškolenie pracovníkov na prácu s technológiou e) Skúšobný nábeh výroby a
odlaďovanie technológie f) Nábeh na ostrú výrobu

Obstaraním zvolenej inovatívnej technológie bude môcť spoločnosť vyrábať trhom požadované produkty (sviečky, náplne do
kahancov), pričom bude dosahovaná vysoká kvalita, akosť a kvantita sortimentového portfólia. Nové inovatívne vybavenie
technologického parku prinesie spoločnosti konkurenčnú výhodu, ktorá je v súčasnosti hlavným faktorom úspechu. Ide o
inovatívne technológie, ktoré umožnia realizovať efektívnu, bezodpadovú a nízkoenergetickú výrobu, čím sa zvýši celková
rentabilita a ziskovosť spoločnosti. Inštalovanie nových, moderných technológií zvýši mieru inovatívnosti v spoločnosti a
poskytne priestor na realizáciu ďalších podobných projektov v budúcnosti, s cieľom rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový
podiel. Projekt zabezpečí spoločnosti rozšírenie výroby, uspokojenia dopytu po nami ponúkaných výrobkoch a požadovanú
úroveň výrobných kapacít. Bez NFP by projekt nebol realizovaný v takej miere ako je navrhovaný, čím by sme nedosiahli
hodnoty indikátorov aké sú plánované v projekte. Výsledky projektu budú zjavné, aj keď nie priamo merateľné, vo forme rastu
kreditu firmy, rastu produktivity práce, rozšírenia produktového portfólia.

Projekt svojou realizáciou: - zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti - prispieva k znižovaniu regionálnych disparít podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - nemá negatívne dopady na životne prostredie, - podporuje zachovávanie
princípov rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu Spoločnosť
má podpísanú rámcovú zmluvu o odbere so spoločnosťou COOP Jednota a spoločnosťou CBA SK. Prostredníctvom týchto
odberných kanálov budeme distribuovať výrobu realizovanú v rámci tohto projektu. Po zrealizovaní projektu a vlastnej výrobe
sviečok a náplní do kahancov budeme schopní pre tieto spoločnosti dodávať v nižších cenách ako v súčasnosti, čo je
vysokým predpokladom udržania si svojho postavenia a následne si rozšíriť svoje trhové pokrytie. Realizovaním
predloženého projektu, teda obstaraním inovatívnej progresívnej technológie, a tým vytvorením nových výrobných kapacít a
produktového portfólia firmy a zefektívnením výroby napomôže rastu firmy a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj a rast firmy.
Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že projekt bude trvalo udržateľný i z dlhodobého hľadiska.
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Košický kraj dosiahol v roku 2010 vo výške HDP na obyvateľa úroveň 39% HDP EÚ. Miera nezamestn. v Košickom kraji
dosahuje 19%, z toho v okrese Košice okolie 21%. Región má dobrú dopravnú dostupnosť s napojením na cestnú a
železničnú sieť a letisko. Pôsobí tu dostatok dodávateľov materiálov a má silnú tradíciu priem. výroby s dobrou prac. silou.
Spoločnosť AFINOX s.r.o. vznikla v r. 2009. Hlavným výrobným programom firmy je vývoj, výroba a predaj technológií pre
potravinársky priemysel, umývacích tunelov a častí strojov. Zaoberá sa aj výrobou oceľových konštrukcií pre stavebníctvo s
ich následnou montážou. Poskytuje služby v oblasti stavebníctva. Pripravovaným výrobným programom sú tlakové nádoby.
Projekt bude realizovaný v areáli na Železničnej ul. v Čani. Spoločnosť má vybudované mater., techn. a personálne
podmienky pre realizáciu projektu. V súčasnosti zamestnáva 17 pracovníkov. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo
SWOT analýzy: - vysoká kvalita výrobkov a služieb - kvalifikovaná pracovná sila - stabilná odbytová základňa - dlhoročné
podnikateľské a manažérske skúsenosti - schopnosť realizovať komplexné dodávky - diverzifikovaná podnikateľská činnosť

Prostredníctvom realizácie projektu spoločnosť plánuje výrazné zvýšenie výroby v oblasti subdodávok baliacich strojov,
stavebných konštrukcií, lisov na syry, priemyselných umývačiek a rozšírenie sortimentu svojich výrobkov o tlakové nádoby.
Projekt zahŕňa inováciu troch výrobných postupov - delenie materiálu, obrábanie a manipulácia. Implementácia modernej
technológie umožní zvýšenie objemu výroby a produktivity práce, čo bude mať priamy vplyv na nárast pridanej hodnoty v
realizovaných zákazkách a nárast tržieb. Realizáciou projektu vzniknú 2 nové pracovné miesta, z toho 2 pre mužov a 2 pre
mladých do 29 rokov, ako výsledok projektu. Tieto budú udržané počas 3 rokov od ukončenia projektu. Skúsenosti našej
firmy s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spol. je pripravená čeliť slabým
stránkam a ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy, preventívnymi opatreniami: - zvýšením kvality a objemu výroby a
výrobou nového radu výrobkov - zlepšením organizácie práce - získaním nových zákazníkov - tvorbou pracovného kapitálu

Výrobný areál firmy je dostatočne dimenzovaný pre umiestnenie novej výroby. Aktivity projektu sú zamerané na riešenie
zlepšenia výrobných procesov, v ktorých máme najväčšie zaťaženie. Projekt plánujeme začať realizovať v januári 2014 tak,
aby sme vytvorili časový priestor pre proces schvaľovania, podpisu zmluvy o NFP a VO. Po uzavretí dodávateľských zmlúv
začnú dodávatelia s výrobou technológie. Pred ukončením výroby pripravia v priestoroch našej spoločnosti podmienky pre
inštaláciu. Následne budú stroje dovezené a inštalované. Dodávatelia zabezpečia zaškolenie obsluhy a bude spustená
skúšobná prevádzka. Po jej ukončení bude spustená ostrá prevádzka. Plné ukončenie aktivít plánujeme na september 2015.
Zdôvodnenie vybraného variantu: Jednotlivé technológie boli vybrané s ohľadom na potrebu zabezpečenia výroby v
operáciách delenie materiálu, obrábanie a manipulácia. Vybraná technológia presne zapadá do postupu výroby a dopĺňa
súčasné zariadenie firmy. Proces výroby je presne zadefinovaný a jednotlivé zariadenia plne zodpovedajú požiadavkám
žiadateľa a preto nebolo uvažované s iným variantom riešenia.

Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa NSRR a OP Ka HR, ako aj cieľa Opatrenia 1.1. v bodoch zvyšovanie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalého rozvoja prostredníctvom inovácií. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme
najmä: - cez implementáciu nami vyvinutých výrobkov dosiahneme zvýšenie pridanej hodnoty a rast konkurencieschop. využitím vlastných inovácií zlepšíme prostredie na rast inovačného potenciálu - prispejeme k rastu zamestnanosti Projekt je
v súlade s PHSR Košického VUC a obce Čaňa. Je v súlade s územným plánom obce. Spolufinancovanie je z vlastných a
úverových zdrojov. Majiteľ práve ukončil výstavbu haly pre firmu, do ktorej investoval značné prostriedky, preto nebude
možné, aby firma realizovala takú investíciu a nezískanie NFP by ohrozilo samotnú realizáciu projektu, resp. neúmerne
predĺžilo dobu realizácie, čím by došlo k eliminovaniu pozit. stránok a nenaplneniu cieľov projektu. Neuskutočnenie projektu
by neprispelo k znižovaniu medziregionálnych rozdielov v tvorbe HDP a vysokej miery nezamestn. Zreal. projekty: Výstavba prevádzkovej haly - Moderniz. spracovania plechu - Moderniz. delenia materiálu - Zavedenie strojárenskej výroby

Po nábehu nových technológií, s čím je spojené obnovenie výroby lisov a umývačiek a výroba nového výrobku - tlakových
nádob, bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu je 6 rokov od ukončenia
projektu, miera výnosovosti je 134%, ČSH je 116 tis. EUR. Finančné zabezpečenie prevádzky po ukončení projektu
plánujeme postupnou kumuláciou prevádzkového kapitálu zo zdrojov spoločnosti a úverových zdrojov, získanie ktorých bude
umožnené zlepšenými hospodárskymi výsledkami. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje prevádzkovou
budovou pre umiestnenie projektu, a taktiež kvalifikovaným personálom schopným zabezpečiť výrobu. Plánujeme prijať
ďalších zamestnancov. Opatrenia na riešenie ohrození a slabých stránok vyplývajúcich zo SWOT analýzy: - Implementácia
nových technológií do výroby - Urýchlenie vytvárania nového prevádzkového kapitálu - Zlepšenie úverového potenciálu firmy
cez zlepšenie hospodárenia - Získanie dodatočných súkromných a bankových zdrojov - Budovanie užších vzťahov s
existujúcimi zákazníkmi a hľadanie nových zákazníkov doma a v zahraničí - Zlepšenie organizácie práce s cieľom úspory
nákladov
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Žiadateľom o NFP je spoločnosť Avalle, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006. Zaoberá sa predajom štiepky a peliet. V
technologickom vybavení podniku absentuje technológia na spracovanie drevnej hmoty na surovinu pre výrobu peliet normy
DIN a DIN+. Vstupným materiálom je vláknina alebo odrezky a vychádza čistá drevná hmota zbavená kôry a nečistôt, kt. je
vstupom pre spracovateľov na výrobu peliet. Výsledkom výroby technológie bude materiál, kt. produkujú vo významnejšom
množstve len 3 výrobcovia na Slovensku a je ho absolútny nedostatok. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku,
zvyšovanie schopnosti podniku uspokojovať narastajúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby cez obstaranie
inovatívnej technológie. Zámery spoločnosti sú závislé na realizovaní projektu. Projekt sa bude realizovať v Lučenci s vyše
20 % nezamestnanosťou. V okolí Lučenca sú stredné školy s odbormi v potrebnej kvalifikácii, je tu dostatok kvalifikovanej
pracovnej sily. Naplnené ciele projektu budú znamenať odstránenie slabých stránok, kt. predstavuje potreba zavedenie
inovatívnych technológií, zefektívnenia výroby, zvýšenia pozitívneho vplyvu na ŽP a zamestnanie nových pracovníkov.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní
výkonnosť BBSK. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na absolútnu hodnotu 125
000,00 EUR a v podobe nárastu tržieb na absolútnu hodnotu 377 000,00 EUR do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt
predstatovať aj sociálny prínos pre región a to v podobe 3 nových pracovných miest, pre mladú ženu, mladého muža a
znevýhodneného muža. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie merateľných ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať
zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu inovovácie výroby podniku je implementácia
predkladaného projektu. Pôjde o obstaranie technologického zariadenia na spracovanie drevnej hmoty, ktorá umožní
spoločnosti zlepšovanie hospodárskeho výsledku a rast konkurencieschopnosti. Po ukončení projektu bude do výroby
spustená nová technológia, ktorá zlepší kontinuitu výrobného programu, odstráni doterajšie slabiny výrobného procesu a
prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Dodávateľská firma, ktorá bude úspešná vo VO zabezpečí počas implementácie projektu fyzickú realizáciu hlavnej aktivity.
Realizácia projektu s názvom „Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia na spracovanie drevnej hmoty do výroby
podniku Avalle, s.r.o.“ bude prebiehať v rámci hlavnej aktivity s názvom „Obstaranie inovatívnej technológie“, od apríla 2014
do decembra 2014. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné
skúsenosti s realizáciou investičných projektov – príkladom je skúsenosť konateľa spoločnosti Avalle, s.r.o. Ing. Igora
Lúčanského, ktorý v rokoch 2003-2005 vybudoval závod na plnenie vody Ostrolúcka v hodnote 6 700 tis. EUR. Dlhoročné
skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb dodávateľa zaručia, že aktivita bude vykonaná na vysokej kvalitatívnej úrovni.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy Avalle, s.r.o., ktorý má skúsenosti s
realizáciou investičných projektov, pričom príkladom je obstaranie prebaľovacej linky.

Projekt je v súlade s podporovanými oblasťami schémy pomoci opatrenia 1.1. Inovácie a technologické transfery,
podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, v súlade so strategickými dokumentmi BB
kraja, mesta Lučenec v oblasti podpory podnikov cez inovácie vo výrobe. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP, vstupnými
produktmi sú obnoviteľné prírodné zdroje. Aspektom zvyšovania rastu podniku je zlepšovanie ekonomických ukazovateľov
podnikateľskej činnosti cestou stálej inovatívnosti výroby, kt. prinesie zvyšovanie kvality vyrábaných produktov. Projekt
umožní zvýšenie kvality výroby avšak predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol finančný prospech
plynúci z obstaranej inovatívnej technológie, znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie
projektu. Ak nedôjde k realizácii projektu z finančných dôvodov, bude môcť podnik obstaranie inovatívnej technológie
uskutočniť až v horizonte niekoľkých rokov a bude nútený hľadať nové možnosti diverzifikácie svojej výroby. V prípade
neschválenia NFP, by žiadateľ mohol projekt realizovať až v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných finančných
prostriedkov.

Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového, pretože žiadateľ je spôsobilý projekt
úspešne dokončiť. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť schopnosť napĺňať požiadavky trhu, čo
prinesie rast podniku prostredníctvom zvyšovania tržieb. Kumulácia finančných prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky
pre realizáciu ďalších projektov zameraných na inovácie a rast konkurencieschopnosti podniku .
V prípade
nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej diverzifikácii výroby, kt. znížia riziko plynúce z
neplánovaného vývoja trhu. Žiadateľ má okrem výroby peliet aj iné oblasti podnikania, v prípade potreby je možné použiť
prostriedky aj z týchto zdrojov. Predkladaný projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať
požadované kritériá miery výnosnosti a efektívnosti. Miera výnosnosti vyšla na úrovni 119,61 %, čo spĺňa požadovanú mieru
vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná hodnota projektu je na úrovni 55,49 tis. EUR, čo predstavuje kladnú hodnotu a teda môžeme
konštatovať, že projekt je zmysluplný.
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Spoločnosť TOMARK, s.r.o. vznikla v auguste 1995 a sídli v Prešove. Špecializuje sa na obrábanie, tvárnenie, delenie
hutného materiálu, výrobu zváraných konštrukcií a komponentov so zameraním najmä pre automobilový priemysel. Prioritou
TOMARKu je vybudovanie modernej a konkurencieschopnej firmy pri rozvoji pracovnej sily a investovaniu do technológií. Na
základe možností využitia podporných programov EÚ na ďalší rozvoj, existenciu silnej bázy potenciálnych domácich aj
zahraničných odberateľov, dostupnosti pracovnej sily na trhu a ekonomického vývoja definovalo vedenie spoločnosti cieľ –
Zaviesť inovatívne technológie výrobných procesov v spoločnosti TOMARK, s.r.o. a tým zvýšiť jej konkurencieschopnosť, a to
prostredníctvom inovovania a modernizovania výrobných postupov a činnosti, ktoré by dlhodobo zabezpečili rozvoj a
ekonomickú prosperitu spoločnosti, ale predovšetkým zefektívnili výrobný proces. Zároveň si vedenie spoločnosti uvedomuje
aj potrebu riešenia znižovania dlhodobej nezamestnanosti a predkladaným projektom sa vytvoria nové dlhodobo udržateľné
pracovné miesta v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, okres Prešov k aprílu 2013 evidoval mieru nezamestnanosti
17,98%.

Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie stanoveného celkového cieľa i špecifických cieľov projektu. Obstaraním a
sprevádzkovaním inovatívnej technológie dôjde k zvýšeniu efektivity výrobného procesu, zvýšeniu kvality výrobkov, zníženiu
chybovosti a zároveň dôjde k podporeniu rozvoja podnikania v regióne (subdodávky) súbežne s tvorbou dlhodobo
udržateľných pracovných miest. Investovanie do technológie bude prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia
na trhu práce v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie 2 nové pracovné miesta.
Realizácia projektu predstavuje: - zavedenie 1 inovatívnej a vyspelej technológie výrobného postupu, - vytvorenie 2
pracovných miest, čím prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov a zvýšeniu kvality
života, - zrýchlenie, zefektívnenie a skvalitnenie výrobných procesov, čím prispeje k väčšej stabilite spoločnosti na trhu a jej
konkurencieschopnosti, - zvýšia sa investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a
vytváranie ďalších environmentálnych záťaží, - realizácia projektu prispeje k zmierňovaniu disparít medzi regiónmi Slovenska.

Za realizáciu projektu bude zodpovedný žiadateľ. Hlavná aktivita projektu 1.Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie
bude realizovaná prostredníctvom obstarania, dodania a sprevádzkovania technológie. Výber dodávateľov prebehne v súlade
s právnymi predpismi (zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) a požiadavkami Riadiaceho orgánu. Na základe
výsledkov výberu dodávateľov budú uzatvorené dodávateľsko-odberateľské zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom.
Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov projektu. Zavedenie
inovatívnej technológie zvárania je nutné z dôvodu zefektívnenia výrobných procesov a zníženia energetickej náročnosti
výroby. Tieto činnosti boli doposial vykonávané ručne. Zvýšením efektivity prispejeme k zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti. Hlavná aktivita projektu bude paralelne prebiehať od od 01/2014 do 12/2014 spolu s podpornými aktivitami, a to
riadenie projektu a publicita projektu. Projektové činnosti, s ktorými nemáme skúsenosti, zadáme externým spolupracovníkom
uvedeným v opise projektu. Realizácia projektu nemá negatívny dopad na životné prostredie a znižuje energetickú náročnosť
výroby

Týmto projektom vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie inovačného potenciálu, a tým zvýšime konkurencieschopnosť
spoločnosti, zvýšime zamestnanosť o 2 novovytvorené pracovné miesta, z toho 2 miesta pre dlhodobo nezamestnaných
mladých občanov od 15 do 29 rokov, čo by sa bez podpory z EÚ nedalo zrealizovať. S realizáciou investičných projektov má
vedenie spoločnosti viac ako 10-ročné skúsenosti. Realizáciou tohto projektu zavedieme 1 nový inovatívny výrobný postup,
zvýšia sa investície do technológie bez dopadov na životné prostredie. Projekt svojím zameraním pomáha zmierňovať
regionálne disparity prostredníctvom investície a tvorby pracovných miest v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti,
znižovať sociálne rozdiely v spoločnosti (zvyšovaním kvality života mladých nezamestnaných), pomáha rozvíjať obchodné
partnerstvá a zvyšovať úroveň regiónu s nízkou ekonomickou činnosťou a vysokou mierou nezamestnanoosti, vytvára
prostredie priateľské k inovatívnym technológiám a tým podporuje ďalší rast ekonomiky obce, okresu, kraja ale aj celého
Slovenska. Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov
regiónu.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Zavedenie inovatívnej technológie výrobných
procesov bude znamenať stabilný výrobný program a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TOMARK, s.r.o. na
domácom aj zahraničnom trhu prostredníctvom efektívnejších výrobných procesov. Investovanie do obstarávaných
technológií bude zároveň prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti s vysokou mierou
nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie vytvorenie celkom 2 pracovné miesta, z toho 2 pracovné miesta budú
obsadené občanmi vo veku 15-29 rokov. Miera výnosovosti uvedeného projektu je 151,73 % a čistá súčasná hodnota
investície je kalkulovaná na 158 966,47 EUR. Nepredpokladáme dodatočné investície pre udržanie výsledkov projektu.
Projekt vytvorí také príjmy, ktoré každý rok prevýšia prevádzkové výdavky súvisiace s investíciou. Žiadateľ o NFP pred
podaním žiadosti analyzoval možné riziká spojené s realizáciou projektu a dostatočne odhadol potrebu ich eliminácie
rozdelením kompetencií medzi jednotlivých členov projektového tímu. V prípade odchýliek od plánu bude projektovým tímom
navrhnutý postup riešenia.
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MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. patrí k vedúcim výrobcom dvoj- a trojdimenzionálnych svetelných motívov.
Spoločnosť je výrobným podnikom, patrí do siete 23 dcérskych spoločností, zabezpečuje svojou výrobou dcérske spoločnosti,
ktoré sa nachádzajú takmer na celom svete. Spoločnosť sídli v Prešove od roku 1999, kde má vlastnú modernú výrobnú
prevádzku s rozlohou takmer 6 000m2. Pre PSK je príznačné zaostávanie v hospodárskom rozvoji za úrovňou SR, radí sa na
posledné miesta ekonomickej výkonnosti na Slovensku a preto je nevyhnutné smerovať investície do podnikania a zabezpečiť
jeho rozvoj. Do portfólia spoločnosti patrí široká škála produktov- od jednoduchých svetelných LED reťazí, cez osvetlenie ulíc
miest a obcí, až po špeciálne vytvorené motívy. Poskytuje komplexné riešenia, zabezpečuje vlastný vývoj, spolupracuje s
odborníkmi a s overenými dodávateľmi, má k dispozícii zaškolených profesionálnych zamestnancov. Aj napriek uvedeným
skutočnostiam spoločnosť identifikovala ako svoju hlavnú potrebu zefektívnenie výroby, rozšírenie a inováciu výrobného
sortimentu a v neposlednom rade zabezpečenie väčšej sebestačnosti od subdodávateľov pri zabezpečení výroby svojich
produktov.

Projektom sa obstarajú inovatívne stroje, ktoré zefektívnia výrobu, docielia jej rozšírenie a inováciu. Očakávaný stav po
realizácii projektu: výroba so zavedenými inovatívnymi a modernými technológiami, vznik vhodného prostredia na zvyšovanie
inovačného potenciálu, používanie ekologických výrobných postupov, podpora sebestačnosti pri spracovávaní nových
materiálov, expanzia na nové trhy, získanie nových zákazníkov, zvýšenie a zefektívnenie výrobnej produkcie, čo zabezpečí aj
rast zamestnanosti, možnosť spracovávania nových materiálov. Spoločnosť získa a rozšíri technologické možnosti svojej
výroby a to pri súčasnom zvýšení produktivity práce a kvality výroby. Zavedením nových moderných technológii dôjde k rastu
objemu výroby a zníženiu jednotkových nákladov, dosiahne sa zvýšenie obratu a objemu zisku, nárast pridanej hodnoty a
nárast tržieb. Takto získané prostriedky spoločnosť využije na ďalší vývoj, zdokonaľovanie technologickej vybavenosti
výroby a podporu vzniku nových pracovných miest. Nákupom týchto technológii sa vytvorí 1 pracovné miesto. Novými strojmi
žiadateľ zabezpečí svoju lepšiu reflekciu na stále sa meniace požiadavky trhu, čím si posilní konkurencieschopnosť.

Projekt pozostáva z realizácie hlavnej aktivity: Nákup inovatívnych strojov (01/2014-07/2014) a realizácie podporných aktivít
(01/2014-07/2014). Žiadateľ zabezpečí obstaranie strojov v súlade so zákonom č. 25/2001 Z. z. o verejnom obstarávaní a v
súlade s inštrukciami Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-111DM-1301. Administrácia a riadenie projektu bude
zabezpečené vytvorením tímu riadenia projektu, ktorý zabezpečí celkovú implementáciu projektu v súlade so schválenou
ŽoNFP, so Zmluvou o poskytnutí NFP. Tím riadenia projektu bude pozostávať z odborníkov v oblasti riadenia a
implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov (externisti), zo zamestnancov žiadateľa, ktorí skoordinujú
jednotlivé riadiace zložky a realizované aktivity. Externý pracovný tím bude zodpovedný za celkový manažment projektu,
monitoring projektu, finančné riadenie, zabezpečenie publicity a informovanosti. Interný pracovný tím, pozostávajúci zo
zamestnancov firmy, ktorí zabezpečí koordináciu projektu (komunikácia interného a externého tímu, komunikácia s
dodávateľmi, zber potrebných podkladov) ako aj riadenie účtovnej agendy (fakturácia, príprava podkladov k žiadostiam o
platbu).

MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. patrí k najväčším výrobcom svetelných dekorácií, poskytuje komplexné riešenia,
zabezpečuje vlastný vývoj, spolupracuje s odborníkmi, má k dispozícii zaškolených profesionálnych zamestnancov a
spolupracuje s overenými dodávateľmi. V roku 2009 spoločnosť získala regionálne ocenenie spokojnosti zamestnancov
Opalkorn. Každoročne inovuje a vyvíja nové produkty svetelného dizajnu, snaží sa pružne reagovať na čoraz zložitejšie
požiadavky trhu k spracovaniu nových druhov materiálov a nových tvarov, k čomu nevyhnutne potrebuje nové technológie.
Spoločnosť každoročne vynakladá veľké prostriedky na zabezpečenia vlastného vývoja, trvalej produkcie, na napredovanie a
inováciu výroby a vytvára podmienky nielen na udržanie, ale aj vytváranie pracovných miest. Jedným z prioritných problémov
v PSK bola identifikovaná aj nízka konkurencieschopnosť podnikateľskej základne a jednou z hlavných prioritných tém
rozvoja je aj prioritná téma "Rozvoj podnikania" v zmysle PHSR Prešovského samosprávneho kraja. Spoločnosť má
vybudované administratívne a technické kapacity na realizáciu projektu, spolupracuje s odborníkmi v oblasti implementácie
projektov financovaných z EÚ.

Zavedením nových technológií/strojov do výroby, sa rozšíria technologické možnosti výroby, zvýšia sa kapacitné možnosti
výroby, rozšíri sa výrobný sortiment, zefektívni výroba, zvýši sa produktivita výroby a vytvorí sa nové pracovné miesto. Rast
týchto ukazovateľov zabezpečí zvýšenie rastu obratu a prostriedkov financovania ďalšieho rozvoja spoločnosti, upevňovanie
pozície na trhu, čím si spoločnosť zabezpečí aj trvalo udržateľný rast svojej produkcie. Spoločnosť má k dispozícii dostatočné
administratívne a technické kapacity, ktoré zabezpečia udržateľnosť výsledkov projektu aj po ukončení jeho realizácie a
financovaní z NFP. Projektom žiadateľ vytvorí podmienky aj na finančné zabezpečenie výsledkov projektu, pretože zavedením
nových, výkonnejších a efektívnejších strojov do výroby sa dosiahne zníženie jednotkových nákladov výroby, zníženie počtu
subdodávok, ktoré vstupovali do výroby, t.j. zabezpečí sa rast produktivity práce, zvýši sa obrat spoločnosti, nárast pridanej
hodnoty a nárast tržieb. Spoločnosť tak získa potrebné finančné prostriedky na svoje napredovanie. Možné ohrozenia firma
eliminuje širokým portfóliom produktov, stabilným výrobným programom a manažmentom rizika.
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Žiadateľ predstavuje spoločnosť s ručením obmedzeným, založenú v zmysle § 105 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v zmysle neskorších predpisov. Hlavnú činnosť žiadateľa o NFP predstavovalo priemyselné balenie
potravín, tvorba komplexného nábytkového dizajnu, tvorba projektových dokumentácii, sprostredkovateľská činnosť, či predaj
voštinových panelov. Zámerom žiadateľa je stabilizácia sa na relevantnom trhu komplexnou ponukou služieb prepojenou s
výrobou voštinových panelov. Žiadateľ predstavuje podnikateľský subjekt s potenciálom rastu kvalitatívnych a kvantitatívnych
ukazovateľov výstupov vlastnej činnosti, pričom inovácia výrobného portfólia, ako aj technologických postupov, predstavujú
nevyhnutný základ udržania konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Úspešnosť realizácie projektového zámeru sa
opiera o prístup na zahraničné trhy v zmysle zásad voľného pohybu osôb a kapitálu, kontinuálny rast záujmu o inovatívne
výrobky nahradzujúce konvenčné postupy či materiály, predpoklad stabilizácie ekonomického prostredia, ako aj podporu
rozvoja priemyslu a služieb v regióne. Realizácie projektu napĺňa ciele strategických dokumentov s relevanciou pre Trnavský
kraj.

Žiadateľ predpokladá pozitívny nárast vo všetkých oblastiach posudzovaných merateľných ukazovateľov. Výsledkom
realizácie projektu dôjde k vytvoreniu 3 nových výrobných postupov, dôjde ku vzniku 4 nových pracovných miest ( celkovo 6 v
rámci dopadu projektu ) pri súčasnom napĺňaní horizontálnych priorít, ako aj nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Žiadateľ
definované merateľné ukazovatele dosiahne vlastnou ekonomickou činnosťou, pričom je daný objektívny predpoklad
udržateľnosti projektu. Predpokladané hodnoty indikátorov sú určené na základe reálnych predpokladov pri zohľadnení
prijateľnej odchýlky či predpokladateľných výkyvov trhu. Pre prípady zhoršenie ekonomického prostredia žiadateľ prijal
krízový plán na predídenie úpadku tak, aby aj za zhoršených podmienok bola zachovaná prevádzka, kumuloval sa dostatočný
objem disponibilných prostriedkov a definovaná miera zamestnanosti ostala zachovaná. Realizácia projektového umožní
žiadateľovi postupne budovať samostatnú prevádzku bez nutnosti využívania subdodávok.

Projektový zámer žiadateľa predpokladá zakúpenie zariadenia: "Linka na výrobu peliet", pričom fyzické zakúpenie technológie
je predpokladané jednorazovo bez nutnosti realizácie čiastkových kúp. Dĺžka trvania realizácie projektu sa odhaduje na 12
mesiacov, a to v nadväznosti na obvyklé výrobné a dodacie lehoty obdobných strojných zariadení. Žiadateľ pre účely
realizácie projektu disponuje dostatočným objemom materiálneho, personálneho, finančného, vedomostného a
skúsenostného kapitálu, čo je predpokladom pre úspešnú realizáciu projektového zámeru. Zvýšenie kvality produkcie
vlastných výrobkov, zvýšenie podielu na odbytových trhoch, nárast tržieb a pridanej hodnoty, zvýšenie objemu výroby, nárast
zamestnanosti, zamestnanie znevýhodnených skupín obyvateľstva ako aj znižovanie vplyvov výroby na životné prostredie nie
je pre žiadateľa reálne možné bez spolufinancovania zámeru prostredníctvom NFP, pričom výlučne súhrn vyššie uvedených
špecifických cieľov môže
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Zavedenie novej inovatívnej technológie na zhutňovanie biomasy

Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie v
spoločnosti Transmisie engineering a.s.

Zvýšenie efektívnosti výroby spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s.
prostredníctvom zavedenia inovatívnej a vyspelej technológie
horizontálneho vyvrtávania, frézovania a sústruženia stredne
veľkých a veľkých výrobkov a polotovarov

Zavádzanie inovatívnych technológií na výrobu odoberacích
zariadení a komponentov vyrábaných na mieru

Inováciou technológie k zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti Promont, s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Pivovarský dom, s.r.o.

Rozšírenie výrobných a servisných činností firmy CHETRA SK, s.r.o.

PRP, s.r.o. zavádza inovácie do drevárskej výroby

Inovácie vo výrobe oceľových konštrukcií a nerezových výrobkov
spoločnosti REAL, s.r.o.

Výroba minerálnych vôd v Šarišskom Štiavniku

196 000,00

178 025,40

200 000,00

116 328,60

154 000,00

198 240,00

198 765,00

197 880,00

199 591,00

191 933,00

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť Heat Up s.r.o. vznikla v januári 2012 za účelom rozvoja podnikateľských aktivít v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie. Pri koncipovaní podnikateľského plánu vychádzala z dlhoročných skúseností svojich dvoch majiteľov, ktorí sú
zároveň konatelia spoločnosti, v tejto oblasti, najmä v dodávkach technologických celkov pre spracovanie biomasy a obchodu
s palivami z OZE. Na území Slovenskej republiky je trh s peletami zatiaľ málo rozvinutý a zďaleka ešte nenaplnil potenciál,
ktorý tu vďaka dostupným surovinám máme. Väčšina peliet je určená na export, hlavne do Talianska, Rakúska a Nemecka.
Priemyselné pelety sa tiež vyvážajä do Českej republiky a Poľska, kde sa spoluspaľujú s hnedým uhlím v elektrárňach a
teplárňach. Medzi hlavné výhody peliet patrí ich zaradenie medzi obnoviteľné zdroje energie, pretože sa pri spaľovaní
správajú ako CO neutrálne. Ich valcovitý tvar s priemerom 6 až 12 mm a dĺžkou do 30 mm umožňuje ich dobré skladovanie,
ale hlavne automatizáciu spaľovacieho procesu, takže sa na rozdiel od iných OZE komfortom používania približujú k
zemnému plynu, oproti ktorému majú menšie náklady na vykurovanie. Nevýhodou je v súčasnosti vyššia cena kotlov.

Zavedením nových inovatívnych technológií v našej spoločnosti bude vytvorené prostredie na jej ďalší rozvoj. Získané
dodatočné zdroje z predaja výstupov projektu - peletiek, budeme môcť investovať do ďalšieho rozvoja spoločnosti. Či už do
rozširovania výrobných kapacít alebo vývoja nových produktov, ako sú napríklad mobilné vykurovacie jednotky. Umožní nám
to tiež spolupracovať na vývoji nových inovácií s inými podnikateľskými subjektmi alebo akademickou obcou, a tiež získame
dostatočné zdroje na odborné vzdelávanie vlastných zamestnancov, čím dodatočne zvýšime inovačný potenciál našej
spoločnosti. V prípade priaznivých podmienok na trhu z biopalivami sa nám otvoria možnosti ďalších investícií buď do
rozšírenia výroby peliet, alebo výroby brikiet. Vďaka unikátnemu modulárnemu systému linky sa táto bude bude dať
jednoducho ďalej rozširovať.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1: Nákup technológie pre zhutňovanie biomasy,
Aktivita 2: Nábor nových zamestnancov pre potreby linky na zhutňovanie biomasy. Cieľom aktivity 1 je obstarať technologické
zariadenie na zhutňovanie fyto a dendromasy do formy peliet. Uvedená technológia bude dodaná prostredníctvom externého
dodávateľa - víťaza verejného obstarávania. Aktivita 2 má za úlohu získať dostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily.
Realizácia aktivít projektu bude zastrešená skúseným projektovým tímom, ktorého členovia so svojimi skúsenosťami sú
zárukou úspešnej realizácie projektu. Celková doba realizácie projektu je naplánovaná na päť mesiacov a harmonogram
činností je naplánovaný tak, aby bol zabezpečený plynulý chod prác na projekte. Počas realizácie aktivít projektu vzniknú
štyri nové pracovné miesta a jeden inovatívny výrobný postup.

Spoločnosť Heat Up s.r.o. sa nachádza vo fáze rozvoja svojich podnikateľských aktivít. Realizovaním projektu sa činnosť
žiadateľa rozšíri o jeden nový inovatívny postup - spracovanie biomasy zhutňovaním do formy peliet. Zároveň sa vytvoria štyri
nové pracovné miesta, z toho dve pre mladých nezamestnaných vo veku 15 - 29 rokov. Projekt je plne v súlade s
horizontálnou prioritou Trvalo udržateľný rozvoj, kde prispeje ku všetkým trom aspektom trvalej udržateľnosti. Sociálny aspekt
– zachovanie súčasných pracovných pozícií a vytvorenie 4 nových pracovných miest priamo realizáciou projektu, čím sa zníži
nezamestnanosť v regióne. Ekonomický aspekt – prostredníctvom modernizácie výroby sa dosiahnu vyššie prevádzkové
výnosy, ktoré zlepšia celkové hospodárske výsledky žiadateľa, environmentálny aspekt -inštalovaná technológia bude šetrná
k životnému prostrediu, nebude dochádzať k únikom škodlivých látok (napr. olejov, chladiacich kvapalín, atď.), zníži sa
spotreba energií. Projekt je tiež v súlade aj s cieľmi OP KaHR, taktiež je v súlade s PHSR Banskobystrického samosprávneho
kraja a Rozvojovej stratégie mesta Lučenec

Finančnú udržateľnosť projektu preukázala finančná analýza. Miera výnosovosti projektu dosiahne hodnotu 109,0% a čistá
súčasná hodnota projektu je 25,21. Súčasná hodnota cash-flow je každý rok kladná a hodnota prevádzkových výnosov každý
rok prevýši prevádzkové náklady súvisiace s investíciou. Vhodne zvolenou marketingovou stratégiou, orientáciou na lokálne
zdroje súrovín pre výrobu a taktiež budovaním lokálnej siete zákazníkov budeme napĺňať našu obchodnú stratégiu, ktorá
prispeje k udržateľnosti výsledkov projektu a vďaka zlepšeniu kapitalizácie firmy budeme schopní rozvíjať výsledky projektu
pomocou ďalších investícií do inovatívnych technológií.
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Firma Transmisie engineering a.s. od roku 1998 úspešne nadväzuje na vyše 50. ročnú tradíciu strojárskej výroby v regióne
mesta Martin s vybudovanou infraštruktúrou pre jej rozvoj. Ku koncu roku 2012 vlastnila vyše 330 konštrukčných dokumentácii
rôznych strojných výrobkov úspešne prevádzkovaných vo väčšine priemyselných odvetví. Spoločnosť má certifikovaný SMQ
podľa EN ISO 9001/2000 a je držiteľom viacerých ocenení, certifikátov, patentov a úžitkových vzorov. Vysoký stupeň kvality a
špičkovú technickú úroveň produktov dosahuje aj s využitím moderných technológii. Pri projektoch VaV dlhodobo
spolupracuje s akademickým prostredím s cieľom vybudovať vzájomný systémový vzťah. Medzinárodná
konkurencieschopnosť ekologických a energeticky úsporných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a s priaznivým
pomerom kvalita / cena s nadštandardnou technickou a servisnou podporou sa dlhodobo prejavuje na pozitívnom vývoji
ekonomických ukazovateľov a počte zamestnancov. V súčasnosti žiadateľa ohrozuje závislosť na subdodávateľoch. Žiadateľ
je pripravený zlepšiť kvalitu výrobkov a produktivitu práce inováciou výrobných postupov a to zakúpením vyspelých
technológii.

Po úspešnej implementácii projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Zavedením inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie sa udržia existujúce a
vytvoria sa 2 + 1 nové kvalifikované pracovné miesta, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Zlepší sa produktivita výroby
presných súčiastok s priamym vplyvom žiadateľa na kvalitu a logistiku. Žiadateľ splní očakávania strategických zákazníkov,
ktorým bude vlastnými výrobnými kapacitami schopný garantovať zmluvné podmienky a špičkovú kvalitu výrobkov s vysokou
pridanou hodnotou. Inovácia výrobných postupov umožní optimalizovať konštrukciu prevodových agregátov s pozitívnymi
dopadmi na životné prostredie, úsporu energetických a materiálových zdrojov. Podporí sa udržateľnosť zrealizovaných
projektov a vytvorené zdroje bude žiadateľ investovať do ďalších výrobkových, procesných a marketingových inovácii.
Súčiastky vyrábané na CNC sústruhu najnovšej generácie zlepšujúcom vplyv prevádzky stroja na životné a pracovné
prostredie budú v prevažnej miere použité pre kompletizáciu výrobkov žiadateľa, čo výrazne eliminuje riziká projektu.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom „Zavedenie CNC sústruhu do výrobného procesu“ s dĺžkou realizácie 15
mesiacov. Po procese VO bude nasledovať dodávka CNC sústruhu na miesto realizácie projektu, kde prebehne jeho
inštalácia vrátane zaškolenia obsluhy. Po úspešnej skúšobnej prevádzke bude stroj uvedený do trvalej prevádzky. Realizačný
projektový tím pozostávajúci zo 7 osôb s potrebnou kvalifikáciou a projektovými skúsenosťami odpracuje na projekte 353 dní.
Ako najvhodnejší typ stroja bol vybratý CNC sústruh s revolverovou hlavou s poháňanými nástrojmi v revolverovej hlave a ich
posuvom aj v osi Y. V rámci prieskumu trhu všetci 3 oslovení zástupcovia medzinárodne uznávaných výrobcov predložili
ponuky spĺňajúce technickú špecifikáciu. Najvýhodnejšia ponuka bola predložená na CNC sústruh, ktorý je konštruovaný
podľa najnovších stupňov vývoja výroby obrábacích strojov a vyznačuje sa predovšetkým mimoriadným výkonom a
presnosťou. Stroj umožňuje vo vysokej kvalite vykonávať najmä sústružnícke operácie, ale aj frézovacie vŕtacie práce v
rozsahu posuvov vo vertikálnom a horizontálnom smere a výrobu závitov a predstavuje technologickú „špičku“ vo svojom
odbore.

Spoločnosť Transmisie engineering a.s. kompletizuje svoje výrobky aj z výkresových súčiastok nakupovaných u externých
dodávateľov, ktoré následne prechádzajú vstupnou kontrolou žiadateľa. Veľké množstvo nameraných výrobných odchýlok
znižuje produktivitu práce a spôsobuje predĺženie termínov dodávok s rizikom zmluvných sankcií. Žiadateľ je závislý na
kapacitách svojich subdodávateľov, čo sa pri ich naplnení prejavuje dlhými termínmi dodávok. Pre zvýšenie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja žiadateľ postupne zavádza vo svojej výrobnej hale
inovatívne a ekologické výrobné technológie, čím plní očakávania svojich kľúčových zákazníkov. Realizácia projektu podporí
už zrealizované projekty na zriadenie meracieho pracoviska, na vybudovanie servisnej a montážnej skupiny, na podporu
exportu na nové trhy, viaceré projekty VaV a pod. Na realizácii projektu sú závislé ďalšie inovačné projekty žiadateľa, ktorý
vyše 15 rokov úspešne medzinárodne trhovo uplatňuje svoje ekologické strojné výrobky s vysokou pridanou hodnotou a s
priaznivým pomerom kvalita / cena. Sú to hlavne prevodové agregáty a strojné zariadenia podľa požiadavky zákazníka.

Výroba súčiastok s vysokou presnosťou umožní optimalizáciu konštrukcie prevodových agregátov. Ponukou energeticky a
materiálovo úsporných prevodových agregátov s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a s nízkou spotrebou ropných
produktov si žiadateľ výrazne zvýši svoju konkurencieschopnosť. Očakávaným dopadom projektu budú uzatvorené kontrakty
na dodávku výrobkov žiadateľa, čím dôjde k nárastu tržieb, tržieb z exportu a pridanej hodnoty. Pri uvádzaní
optimalizovaných výrobkov na medzinárodný trh spoločnosť využije existujúce obchodné a servisné siete s potrebnou
podporu. Vytvorené finančné zdroje budú efektívne investované do zvyšovania energetickej efektívnosti výroby, rozširovania
inovatívnej a ekologickej výrobnej základne, získavania nových trhov, rozvoja IKT a na projekty VaV. Žiadateľ bude
poskytovať študentom a doktorandom témy na diplomové a doktorandské práce. Stabilné postavenie na trhu a svoju
konkurencieschopnosť potvrdil žiadateľ aj v období hospodárskej krízy, kedy dosahoval kladné hospodárske výsledky bez
potreby zníženia počtu zamestnancov. Miera výnosovosti projektu vyjadruje ekonomickú vhodnosť investície, ktorá navyše
eliminuje slabé stránky žiadateľa.
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Žiadateľ má sídlo v Trenčianskom kraji, ktorý patrí k ťažiskovým priemyselným oblastiam SR s pestrou štruktúrou výroby,
ktorej výkonnosť je v dôsledku nedostatku fin. zdrojov poznačená pomerne nízkymi inovačnými aktivitami. Žiadateľ rozvíja
obchodné aktivity od r. 1993 v obci Beluša. Orientuje sa na sofistikovanú kovovýrobu - bankovú, trezorovú, archivačnú a
skladovú techniku. Od svojho vzniku postupne rozširuje obchodné aktivity a tiež portfólio produktov, zároveň buduje
prevádzkový areál. Takmer 48 % produkcie exportuje. Má vybudované stabilné DOV, zamestnáva 176 osôb. Uvedomuje si,
že zvyšovanie efektívnosti, optimalizácia prevádzkových nákladov a preferovanie inovatívnych a enviro ohľaduplných
technológií patrí k ťažiskovým nástrojom zvyšovania konkurenčnej schopnosti pri zostrujúcom sa konkurenčnom prostredí a
rastúcich požiadavkách klientov. Z uvedeného dôvodu má záujem aplikovať ďalšie inovatívne prístupy, využívať vo výrobnom
procese moderné výkonné zariadenia. A tak predmetom projektu je zavedenie špičkovej technológie, ktorá zabezpečí rast
tržieb a tvorbu pridanej hodnoty.

Po ukončení aktivít žiadateľ, ktorý je aj cieľovou skupinou, bude disponovať vysoko inovatívnou výrobnou a manipulačnou
technológiou, vďaka ktorej sa u neho výrazne zvýši miera inovatívnosti a vzrastie počet inovovaných výrobných postupov o 1.
Uvedenie technológie do prevádzky umožní výrazné skvalitnenie a rozšírenie ponuky produktov a tým vytvorenie podmienok
pre lepšie a rýchlejšie uspokojovanie požiadaviek klientov. Významne sa zefektívni výrobný proces, čo sa spolu s nárastom
predaja a tržieb priaznivo odzrkadlí aj na tvorbe pridanej hodnoty. Zlepšenie výkonnosti sa premietne do zvýšenia
konkurenčnej schopnosti a posilnenia pozície na relevantnom trhu. V neposlednom rade realizácia projektu bude mať
priaznivý dosah na stav zamestnanosti v danej lokalite – projekt umožní vytvoriť 3 nové pracovné miesta. Realizáciou
projektu žiadateľ získa ďalšie skúsenosti s fondmi EÚ, ktoré využije pri príprave ďalších projektov (vzdelávanie
zamestnancov, oblasť ŽP, výskum a vývoj). Projekt môže byť inšpirujúcim zdrojom aj pre iných podnikateľov v lokalite.

Realizácia projektu je zameraná na obstaranie progresívnej technológie. Jej obstaranie je potrebné v záujme rastu kapacity,
výkonnosti spoločnosti, rozšírenia škály produktov, rastu kvality a pružnosti v činnosti, čo sa premietne do rastu
konkurencieschopnosti spoločnosti. Technické riešenie je podrobne popísané v Prílohe č. 1, časť 4. Projekt bude
implementovaný 12 mesiacov – od januára 2014 do decembra 2014. Vecnou náplňou projektu bude hlavná aktivita: Aktivita
č. 1 - Obstaranie a zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií Hlavná aktivita bude realizovaná dodávateľsky.
Dodávatelia vybraní vo VO zabezpečia potrebné technické a pracovné kapacity na jej realizáciu. Žiadateľ má pre potreby
implementácie k dispozícii skúsený odborne zdatný projektový tím, kvalitné personálne, odborné, výrobné a technické
zázemie. Má i skúsenosti s úspešnou implementáciou projektov.

Prínos pomoci pre predložený projekt je smerodajným pre budúci úspešný vývoj žiadateľa, prispeje k posilneniu jeho
konkurenčnej schopnosti, čo zodpovedá strategickým zámerom rozvoja spoločnosti a tiež cieľom opatrenia 1.1. Realizácia
ambiciózneho a finančne náročného projektu priaznivo ovplyvní aj sociálno - ekonomický rozvoj príslušnej lokality a zvýši
zamestnanosť. Vplyv viacerých súčasných faktorov v podobe hospodárskej krízy a zhoršenia finančnej situácie podnikov núti
podnikateľské subjekty intenzívnejšie hľadať inovatívne riešenia. Obdobným tlakom je vystavený aj žiadateľ, ak chce
uvedeným tlakom úspešne odolávať, musí inovovať technológie a pracovné postupy. Vzhľadom na finančnú náročnosť
investície by žiadateľ realizáciu projektu bez spolufinancovania zo zdrojov ERDF nemohol v plnom rozsahu zabezpečiť, musel
by projekt realizovať v menšom rozsahu, po častiach a v dlhodobejšom časovom horizonte. To by oddialilo očakávané
pozitívne efekty a prínosy pre žiadateľa a tiež pre lokálne sociálne, ekonomické a environmentálne prostredie, pre tvorbu
pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj danej lokality.

Žiadateľ je garantom dlhodobej, minimálne 3-ročnej udržateľnosti výsledkov projektu. Nadobudnutý majetok bude využívať
výhradne pre potreby svojich podnikateľských aktivít v priestoroch výrobného areálu v Beluši. Spoločnosť bude financovať
následnú prevádzku a potrebnú obnovu technických zariadení z vlastných zdrojov. Využívanie inovatívnej technológie jej
umožní rozšíriť spektrum produktov, prijímať nové objednávky od zákazníkov, lepšie a rýchlejšie uspokojovať ich potreby a
zvýšiť kvalitu a efektívnosť, čo sa odzrkadlí na raste predaja a tržieb. Aj na základe výsledkov finančnej analýzy - miera
výnosovosti projektu dosahuje 111,35 % - je projekt schopný vyprodukovať potrebné peňažné toky zabezpečujúce prevádzku
a finančnú udržateľnosť projektu. Finančná analýza tvorí Prílohu č. 5 k ŽoNFP. Na základe doterajšieho fungovania je tiež
zrejmé, že žiadateľ má z prevádzkového hľadiska dostatočné personálne, vecné a technické kapacity dlhodobo
zabezpečujúce efektívnu prevádzku investíciou získanej technológie.
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HrTech s.r.o. je spoločnosť, ktorá vznikla 1.1.2011 a zaoberá sa výrobou odoberacích rúk pre roboty a jednoúčelových
zariadení a to od návrhu až po ich konečnú montáž. Odoberacie ruky pre roboty („end of arm tunning“), ktoré sú súčasťou
vstrekovacích lisov najmä v automobilovom priemysle, majú za úlohu odoberať výlisky zo vstrekolisu a navrhujú sa podľa
toho, aká forma sa pri výrobe používa. Žiadateľ chce poskytovať zákazníkom vlastné výrobky vyrobené na mieru. Jedná sa o
výlisky ktoré sú a aj musia byť odoberané robotom. Žiadateľ využíva dodávateľa pneumatických a iných štandardných
komponentov ktoré sa používajú k výrobe odoberacích rúk. Spolupracuje so subdodávateľmi, ktorí vyrábajú diely na mieru.
Návrh, montáž a predaj komponentov si zabezpečuje vo vlastnej réžii. Hlavným dôvodom realizácie projektu je nebyť
odkázaný na subdodávky, ktoré sú veľa krát reklamované z dôvodu nepresnosti, nedostatočnom opracovaní povrchu,
nedodržiavanie termínov, zlá flexibilita a pružnosť pri objednávkach a tým pádom sa predlžuje čas odovzdávania projektov, a
taktiež je cena konečných produktov vyššia.

Po zakúpení zariadenia si HrTech s.r.o. dokáže vo vlastnej réžií vyrábať špeciálne na mieru vyrobene súčasti, ktoré si sám
navrhuje a používa na výrobu odoberúcich zariadení. Na presné obrábanie prípravkov a súčasti zariadení bola zvážená
nutnosť zabezpečiť 5-osé frézovacie obrábacie centrum ktorým sa budú môcť obrábať tvary a plochy požadovaných
parametrov. Po zrealizovaní projektu bude žiadateľ lepšie a rýchlejšie reagovať na dopyt od zákazníka. V prípade
zakúpenia inovatívnej technológie dokáže žiadateľ ponúkať konkurenčne schopné finálne výrobky. Pre spoločnosť tým
vznikajú vyššie výnosy, práca s vyššou pridanou hodnotou, získavanie nových zručností a tým aj zvýšenie dobrého mena u
zákazníka. Vďaka výrobe na moderných inovatívnych technológiách bude vedieť flexibilne reagovať na požiadavky investora.
Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii moderné technológie, čo umožní zlepšiť postavenie
firmy na trhu. Spoločnosť implementáciou projektu rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožní jeho vstup na nové trhy a tým
zníži riziko závislosti od subdodávateľov. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

Realizácia projektu je naplánovaná na 9 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej projektovej aktivite, v rámci ktorej sa obstará
moderné zariadenie - 5-osé frézovacie obrábacie centrum. V rámci aktivity sa umiestni nová technológia, zaškolí sa obsluha
zariadenia a spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie aktivity projektu bude vykonávané externe –
dodávateľom technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V
rámci realizácie projektu a implementácie jeho projektovej aktivity bol zostavený realizačný tím, ktorí je dostatočne fundovaný
na to, aby samotný proces realizácie projektu bol úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s
nimi spojené ukazovatele výsledkov a dopadov projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas
celého obdobia realizácie projektu. Aktivita projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich
naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov projektu.

Realizácia projektu: - napomôže rozšíriť produktové portfólio podniku - po zakúpení zariadenia si HrTech s.r.o. dokáže vo
vlastnej réžií vyrábať špeciálne na mieru vyrobene súčasti, ktoré si sám navrhuje a používa na výrobu odoberacích zariadení,
- prispeje k upevneniu postavenia žiadateľa na trhu, - umožní zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu v regióne - vytvorením
nových pracovných miest, ako aj 1 miesta pre znevýhodneného mladého človeka a 1 pracovného miesta pre človeka so
zdravotným postihnutím. Všetky odborné činnosti budú zabezpečovať odborníci z dodávateľskej organizácie, čím bude
zabezpečená správna a optimálna úroveň vykonaných prác. Vysoký dôraz bude kladený na kvalitu skúšobnej prevádzky a s
ňou spojeným odborným zaškolením obsluhy. Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje inováciu, ktorá prispeje k zvýšeniu
jeho konkurencieschopnosti a k rastu jeho pridanej hodnoty. Bez podpory z NFP by takúto investičnú akcia nedokázal v takom
krátkom čase a v plnej miere naplniť. Výsledky a dopady projektu pre cieľové skupiny: zvýši sa pridaná hodnota firmy ako aj
jej tržby, rozšíri sa počet odberateľov ako aj preferencie na Slovensku vyrobených inovovaných produktov.

Projekt spoločnosti HrTech s.r.o je súčasťou podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. Obstaraním novej technológie sa rozšíri produktové portfólio žiadateľa a diverzifikuje jeho výroba. O
administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky výsledkov projektu po skončení projektu sa bude starať vedenie
spoločnosti, ktoré bude analyzovať výsledky projektu a podľa potreby navrhovať prípadne koordinovať ďalšie rozširovanie
technologického parku, alebo potrebu tvorby ďalších pracovných miest. Žiadateľ začne po skončení projektu vyrábať výrobok
požadovaný na trhu – kompletné odoberacie zariadenie, vysoko kvalitný za primeranú cenu a pokračovať v udržiavaní
novovytvorených pracovných miest. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej
činnosti spoločnosti. V rámci realizácie projektu sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu počas implementácie negatívne
ovplyvniť výsledky aktivít projektu a ohroziť dosiahnutie stanovených cieľov. Projektový tím dopredu predvídal možné
ohrozenia projektu a pripravil pre každé riziko náhradné riešenie, ktoré bude eliminovať negatívne dopady na indikátory.
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Celkovú ekonomickú situáciu kraja charakterizujeme ako priemernú. Základná dopravná infraštruktúra a štátne stimuly pritiahli
v minulosti silných investorov v oblasti automob. priemyslu. Silná tradícia strojárskej výroby postupne diverzifikovala a dnes je
rozptýlená do menších zväčša kooperujúcich spoločností. Úroveň nezamestnanosti osciluje okolo priemeru, pričom
vzdialenejšie regióny majú nezamestnanosť vyššiu. V okrese Čadca je to 13,85%. Spol. Promont, s.r.o. patrí medzi stabilné
podniky v okrese, pričom jej produkcia oceľových konštrukcií je dodávaná na domáci i zahraničný trh. Aktuálne má 49
vlastných zamestnancov. Vzhľadom na charakter výroby majú dominantné zastúpenie muži - ťažké strojárstvo. S ročným
obratom cca 10 mil. Eur je významným reg. producentom. Z pohľadu lokálneho trhu je zaujímavým odberateľom, ktorý na seba
viaže ďalšie pracovné miesta. Kvalitu produkcie potvrdzujú viaceré certifikáty ako i úspešne zákazky z dopravného a
civilného staviteľstva. V súčasnosti spoločnosť nie je schopná dostatočne reagovať na požiadavky trhu, čo dokladuje aj
minuloročný prepad tržieb. Hlavným nedostatkom je nízka miera automatizovaného zvárania.

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície podniku na trhu, čím prispejeme k
rozvoju výroby oceľových konštrukcií v SR. Realizáciou projektu výrazne inovujeme výrobný proces, do ktorého zavedieme
prvky automatizácie. Nová technológia prinesie úsporu času, energie a nákladov. Z environmentálneho hľadiska predstavuje
optimálne riešenie výroby, nakoľko má priamo zabudovaný recyklátor. Nové výrobné možnosti automatického zvárania
veľkoformátových profilov výrazne zvýšia rýchlosť produkcie a v období nižšej zazmluvnenosti umožní výrobu univerzálnych
profilov, čím dosiahneme rovnomernejšie pracovné zaťaženie. V realizačnej fáze projektu vytvoríme 2 nové pracovné miesta.
Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z
predošlých investícií ako i služby externých poradcov pre oblasť automatizovaného zvárania a oblasť štrukturálnych fondov
(Euro Dotácie). Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole č. 6., elimináciio hrození sa venuje kapitola
č. 3.

Zvolené technické riešenie - Stĺpový zvárací automat - vychádza z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď.
Opis kapitola č. 4. Dodávka zariadenia vrátane oživenia je realizovateľná v priebehu roku 2013. Z tohto dôvodu sme stanovili
predpokladaný začiatok na júl 2013 a koniec na jún rok 2014. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré
zabezpečí osoba spôsobilá na výkon VO. V našom prípade začne VO na stĺpový zvárací automat okamžite po predložení
projektu. Inštalácia technológie bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvyšuje náročnosť riadenia projektu, ktoré
bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií a zodpovedností jednotlivých osôb je
uvedený v Opise-kap. č. 4. Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je
možné dosiahnuť ciele projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu A) žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie a pod. B) regiónu: priame
vytvorenie 2 pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov, zvyšovanie prezentácie regiónu a pod. C) konečných
zákazníkov: vyššia flexibilita dodávok oceľových konštrukcií, a kratšia doba dodávok, čo umožní kratšie realizačné časy jeho
stavieb Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné uskutočniť
vzhľadom na obmedzenosť vlastných zdrojov. Bez inovácie výroby v procese zvárania by naďalej pretrvávali úzke miesta
výroby a nízka flexibilita dodávok. Realizácia zámeru je v plnej miere a v súlade so základnými strategickými dokumentmi
mesta, kraja a SR viď Opis kapitola č. 2. Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis
kapitola č. 5. potvrdzujú schopnosti realizovať investične náročné zámery podporené z EÚ a štátneho rozpočtu.

ADMINISTRATÍVNA Každý člen z projektového tímu disponuje dostatkom skúseností a je oboznámený s úlohami, ktoré sa
od neho očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola č. 5. Vytvorenie a udržanie
pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby. TECHNICKÁ Garantovaná dodávkou zváracieho automatu
so záručným a pozáručným servisom. Obsluha bude riešená zaškolenými pracovníkmi, čím minimalizujeme riziko
poškodenia. EKONOMICKÁ Rozšírením objemu produkcie, skrátením výrobných časov dokážeme realizovať vyššie tržby.
Nové zariadenie bude menej poruchové čím klesajú výdavky na servis a údržbu. Úspory výdavkov a rast tržieb dokáže
generovať dostatok zdrojov a rast zisku spoločnosti, viď výsledky finančnej analýzy. Eliminácia ohrození zo SWOT analýzy je
založená na podrobnom sledovaní aktivít konkurencie, dlhodobých kontraktoch, využívaní technologických noviniek a
vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem. Podrobne to rozoberá Opis – kapitola č. 3.
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Na Slovensku pôsobia medzinárodné pivovarské spoločnosti – holandský Heineken a juhoafrický SabMiller, ktorí sú veľký
producenti piva a dominujú na slovenskom pivnom trhu. Medzi nimi prežili už iba bytčiansky Popper, banskobystrický Urpín a
vyhniansky Steiger. Druhou stranou mince je existencia malých lokálnych pivovarov. Ich počet sa v posledných rokoch zvýšil
na 15. Projekt je naviazaný na niekoľkoročné skúsenosti majiteľa spoločnosti, ktorý sa aktívne venuje problematike malých a
stredných pivovarov. Žiadateľ sa snaží využívať kvalitné tradičné suroviny bez potravinárskych náhrad a nastoľuje vysoký
štandard a špecifickú chuť svojich výrobkov, pre ktoré sú vyhľadávané spotrebiteľmi. Žiadateľ prostredníctvom SWOT analýzy
zhodnotila svoje silné a slabé stránky, zároveň naskytujúce sa príležitosti a ohrozenia. Na základe mnohoročných skúsenosti
z oblasti výroby piva považuje zistenia uvádzané vo SWOT analýze za reálne a relevantné.

V budúcnosti sa očakávajú nasledovné pozitívne účinky a prínosy projektu: • Obstaranie inovatívnej technológie, • Rast
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy, • Rast tržieb a ziskovosti firmy, • Zvýšenie výrobnej kapacity, •
Vytvorenie nových pracovných miest, • Inovatívnosť výroby, • Energetická a časová úspora, • Zníženie dopadu na životné
prostredie, • Zvýšenie kvality výrobkov. Efektom spomínaných benefitov bude rast obratu spoločnosti a taktiež rast pridanej
hodnoty, ktoré umožnia vytvoriť 2 nové pracovné miesta cielene pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov (viď
ukazovatele Počet vytvorených pracovných miest cielene pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov). Nové pracovné
miesta budú udržané minimálne počas doby udržateľnosti projektu – 3 roky po ukončení realizácie aktivít projektu – podľa
predpokladov do roku 2017. Žiadateľ predpokladá, že vybrané novovytvorené pracovné miesta budú obsadené aj príslušníkmi
MRK, čo je možné považovať za ďalší pozitívny efekt udelenia pomoci, nakoľko možnosť pracovného uplatnenia sa
príslušníkov MRK v danom regióne je na nízkej úrovni.

Hlavným dôvodom výberu konkrétneho technického variantu bol cieľ projektu, ktorý firma definovala na základe analýzy
SWOT. Cieľ je zameraný na rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy pri súčasnej tvorbe miest pre mladých
nezamestnaných vo veku 15-29 rokov. K napĺňaniu tohto cieľa bude prispievať obstaranie technológie na spracovanie sladu a
mladiny, technologický celok kvasenia a technologický celok chladenia.. Výber technického variantu bol podmienený
množstvom inovatívnych prvkov. Zariadenia sú charakteristické vysokou mierou úspory energie, čo má pozitívny dopad na
životné prostredie, čím bude zabezpečená environmentálna udržateľnosť projektu. Zariadenia priamo súvisia, preto je možné
a aj vhodné ich z časového, technického hľadiska realizovať naraz, čo sme premietli ich začlenením do jednej hlavnej aktivity
priamo napojenej na ciele projektu. Pre potreby projektu bol vytvorený realizačný projektový tím, ktorý bude dohliadať na
realizáciu hlavnej aktivity a implementáciu celého projektu (bod 4.2 Opisu).

Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu.
Pomoc je nevyhnutá vzhľadom na finančné možnosti firmy. Projekt by bol bez pomoci realizovateľný iba v obmedzenom
rozsahu a firma by musela do projektu zapojiť ďalšie prostriedky, ktoré by inak mohla použiť na iné projekty a ďalší rozvoj
firmy. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci. Nákupom technológií sa okamžite zvýši
konkurencieschopnosť a pridaná hodnota firmy, zvýši sa výkonnosť, skráti sa výrobný cyklus, vytvoria sa dve nové pracovné
miesta cielene pre mladých nezamestnaných do 29 rokov. Výška pomoci na jedno vytvorené pracovné miesto cielene pre
nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov je len 99.120,00 EUR. Odstránenie nedostatkov realizáciou projektu bude
pomáhať pri napĺňaní cieľov stanovených v relevantných strategických a plánovacích dokumentoch, ako NSRR, OP, schéme
pomoci a podobne. Konkrétny prínos uvádzame v bode 2.4 Opisu projektu.

Efektom spomínaných benefitov bude rast obratu spoločnosti a taktiež rast pridanej hodnoty. Žiadateľ očakáva celkový obrat
spoločnosti v roku 2015 vo výške približne 557.000,00 EUR. Pridaná hodnota sa v rovnakom období očakáva vo výške
približne 104.000,00 EUR. Finančná analýza bola realizovaná po dobu odpisovania 6 rokov a podľa príručky pre žiadateľa o
nenávratný finančný príspevok, t.j. minimálne do roku 2020. Miera výnosovosti dosiahla 234,86% čím o 134 percentuálnych
bodov prekračuje minimálnu hranicu výnosovosti 100%. Zároveň čistá hodnota súčasná dosiahla výšku 376.340,00, čo je
viac, ako minimálna hodnota „0“. Finančná analýza dokazuje, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný a je charakterizovaný
dostatočnou mierou výnosovosti. Žiadateľ sa pri tvorbe SWOT - analýzy zameral i na riadenie rizík z nedosiahnutia cieľov.
Plán eliminácie vplyvu rizík je spracovaný v kapitole 3 Opisu projektu.
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Hlavným cieľom firmy CHETRA SK, s.r.o. je rozšírenie podielu na trhu s mechanickými upchávkami, prostredníctvom
zvyšovania kvality našich výrobkov a zvýšenia flexibility pri napĺňaní požiadaviek našich klientov. Tým, že chceme plniť načas
všetky zadania našich zákazníkov a rozširovať vplyv nášho pôsobenia, je potrebné, aby sme tomu prispôsobili aj naše
technológie. Niektoré požiadavky našich klientov nie sme schopní so súčasnými technológiami realizovať v požadovanom
čase a kvalite, neefektívnosťou vynakladania materiálových, technických a personálnych zdrojov a obstarávaním jednotlivých
činností externe vznikajú zbytočne vysoké náklady na výrobu a tým samy otvárame cestu konkurencii. Z dôvodu, aby sme si
udržali aj rozšírili podiel na trhu a predbehli konkurenciu, je nevyhnutné modernizovať výrobný proces a doplniť technologický
park o zariadenia, ktorými momentálne nedisponujeme. V kontexte s inováciou výrobného procesu a ďalšou inováciou
výrobkov spoločnosti a zvýšením konkurencieschopnosti je v súčasnosti najdôležitejším zámerom obstarať inovatívne
technológie, ktoré zabezpečia požadovanú kvalitu výrobkov, komplexnosť opracovania a služieb a optimalizáciu dodávok
odberateľom.

Prostredníctvom realizácie projektu bude zvýšená kvalita a objem produkcie, celkový nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a
kvality celého výrobného procesu. Projekt bude mať tiež pozitívny vplyv na životné prostredie - jednotlivé inovatívne
technológie sú energeticky efektívne. Modernizácia výrobného procesu a jeho efektívne riadenie tiež zabezpečí zníženie
nepodarkovosti a zvýšenie celkovej kvality výrobkov, čo bude mať vplyv na zlepšenie využívania materiálových,
technologických a personálnych zdrojov. Projekt nám umožní využívať také inovatívne a vyspelé technológie, ktoré
nadväzujú na aktuálny vývoj v oblasti nášho pôsobenia. Vývoj smeruje k tomu, aby sme vedeli čo najflexibilnejšie reagovať
na požiadavky našich zákazníkov, aby sme vyrábali čo najkvalitnejšie produkty za čo najnižšie náklady a s čo najmenším
dopadom na životné prostredie. Z hľadiska inovácie výrobného procesu bude zaistená požadovaná kvalita výstupov, vyššia
produktivita a menšia chybovosť, ako aj kvalitná výstupná kontrola výrobkov a servisovaných súčiastok. V dôsledku realizácie
projektu budú inovované 2 výrobné postupy, vytvoríme 2 nové pracovné miesta, ktoré obsadíme mladými uchádzačmi do 29
rokov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity projektu: Obstaranie technológií pre výrobu kovových dielcov,
renováciu mechanických upchávok a servis. Hlavná aktivita sa ďalej skladá z 3 podaktivít a obstarávaná technológia z 3
rovnomenných logických celkov :1. Výroba kovových dielcov trieskovým obrábaním, 2. Linka pre renováciu mechanických
upchávok, 3. Zariadenia pre servisné činnosti. Aktivita bude realizovaná skúseným projektovým tímom. Dodávateľom
technológií v rámci definovaného logického celku bude externý dodávateľ – víťaz procesu verejného obstarávania
uskutočneného v súlade s platnou legislatívou o verejnom obstarávaní. Zároveň je cieľom aktivity v nadväznosti na obstaranie
inovatívnych technológií vo výrobe a pri servisných činnostiach, vytvoriť 2 pracovné miesta v spoločnosti, obsadiť ich
uchádzačmi o zamestnanie a dokončiť tak proces inovácie výrobného procesu. Vytvorené pracovné miesta budú
obsadzované na základe výberového konania, budú obsadené uchádzačmi vo veku od 15 do 29 rokov.

Spoločnosť CHETRA SK, s.r.o. je menšou, ale z hľadiska produkcie a poskytovaných služieb významnou a stabilnou
regionálnou firmou. Dlhodobý rast, skúsení odborne zdatní zamestnanci sú prednosťou, ktorá podporená modernizáciou
výrobného zariadenia predurčuje firme úspešnú budúcnosť. Požadovanú kvalitu výrobkov a služieb je možné dosiahnuť len na
vyspelých zariadeniach, ktoré umožnia nielen rýchlejšie vyrobiť a opracovať vstupný materiál, ale aj zrýchliť dobu dodania - v
podstatne kratšom čase pri zaručenej a požadovanej vysokej kvalite. Prostredníctvom realizácie projektu bude zvýšená
kvalita a objem produkcie, celkový nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného procesu. Projekt bude
mať tiež pozitívny vplyv na životné prostredie - obstarávané technológie sú energeticky efektívne, modernizácia výrobného
procesu a jeho efektívne riadenie tiež zabezpečí zníženie nepodarkovosti a zvýšenie celkovej kvality výrobkov, čo má vplyv
na zlepšenie využívania materiálových, technologických a personálnych zdrojov. Umožní nám čo najflexibilnejšie reagovať na
požiadavky zákazníkov: ponúkať kvalitné produkty za čo najnižšie náklady s čo najmenším dopadom na životné prostredie.

CHETRA SK, s.r.o. je stabilná inovatívna firma, ktorá je napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze vo vynikajúcej ekonomickej
situácií, s dostatočnou kredibilitou a finančnými zdrojmi na financovanie projektu. Realizácia projektu pomôže naštartovať
tvorbu ešte vyššej pridanej hodnoty, čo umožní ďalší rozvoj, inovácie a výrobu nových finálnych výrobkov. Po ukončení
projektu bude nová technológia tvoriť také výnosy, ktoré každý rok prevýšia prevádzkové náklady aj odpisy súvisiace s
investíciou.Po skončení realizácie bude projekt financovaný z vlastných zdrojov - z tržieb spoločnosti, ktoré budú navyše rásť
vďaka úspešnej implementácií projektu. Zamestnanci zodpovední za realizáciu projektu a jeho udržateľnosť sa priamo
podieľali na generovaní projektového zámeru, čím je zabezpečená kontinuita a dosahovanie dlhodobých cieľov.Technologické
know-how, znalosť problematiky, trhu a konkurencie a odborné personálne zázemie, v kombinácii s dobre plánovanými
kooperačnými a marketingovými aktivitami sú zárukou bezproblémovej implementácie projektu, tak aby projekt zabezpečil
požadované hodnoty merateľných ukazovateľov a zabezpečil konkurencieschopnosť firmy, rast jej tržieb a pridanej hodnoty.
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Celkovú ekonomickú situáciu okresu Veľký Krtíš, kde bude projekt realizovaný charakterizujeme ako nepriaznivú. Nevhodná
infraštruktúrna sieť, pomerne vysoké zastúpenie rómskeho etnika ,obmedzené pracovné možnosti, nezamestnanosť
prekračujúca hranicu 23 % a takmer nulový vnútorný potenciál na tvorbu nových prac. miest Existujúce podniky sú
orientované na ľahšie formy priemyslu, pričom stále má pomerne vysoké zastúpenie poľno výroba a potr. priemysel. Väčšina
spoločností existuje na základe využívania relatívne lacnej pracovnej sily Spoločnosť PRP, s.r.o. patrí medzi stredné podniky,
pôsobiace v Krtíšskom okrese. Vo vzťahu k predmetu prac. činnosti zamestnáva vo výrobe prevažne mužov. Ženy zastávajú
pozície predovšetkým v administratíve a na menej náročných pozíciách automatického ukladania resp. balenia. Produkcia
podniku je orientovaná na výrobu stavebného reziva, vrátane KVH, BSH hranolov a hobľ. lát. Majoritná časť produkcie ide na
export. Ročný obrat spoločnosti a pohybuje na úrovni cca 15 mil.EUR V súčasnosti manažment spoločnosti eviduje
požiadavky na produkciu zväzkovaného hobľovaného reziva, pre ktorý existuje odbyt, no nemá vhodné prístrojové vybavenie
na jeho realizáciu

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície spoločnosti PRP, s.r.o. na trhu, čím
prispejeme k rozvoju drevárskej výroby v SR. Realizáciou projektu výrazne inovujeme výrobný program, zavedieme produkciu
zväzkovaných hobľovaných lát s automatizovaným kapovaním a následným ukladaním do expedičných balíkov s
alternatívnym využitím na kapovanie a balenie ostatného reziva z produkcie PRP. V realizačnej fáze projektu vytvoríme 3
nové pracovné miesta, ktoré nebudú viazané len na obsluhu novozavedenej linky ale aj na oblasť logistiky a skladovej
manipulácie. V prípade vyššieho ako očakávaného záujmu o výslednú produkciu bude možné využívať linku počas
trojzmennej prevádzky. Pri obsadzovaní nových pracovných miest využijeme služby UPSVaR Veľký Krtíš. Riziká spojené s
realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z predošlých investícií ako i
služby externých poradcov. Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození sa
venuje kapitola 3.

Zvolené technické riešenie – zavedenie komplex. inovatívnej linky pre zväzkovanie, kapovanie a ukladanie hobľovaných lát
vychádza z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis kapitola 4. Zoskupenie všetkých pracovísk a
dopravníkov do jedného logického celku vyplynulo z účelu použitia a charakteru na seba nadväzujúcich prác pri finalizácií
výrobku. Celá linka bude umiestnená v hale č. 2, kde naša spoločnosť realizuje druhovýrobu, čím žiadnym spôsobom
nenarušíme doterajšiu výrobu nehobľovaného reziva. Kompletná dodávka vrátane oživenia je realizovateľná v časovom
horizonte 6 mesiacov. Z tohto dôvodu sme stanovili predpokladaný začiatok na október 2013 a koniec na jún 2014 aby sme
využili relatívne medzisezónne obdobie a mali čas. rezervu. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré
zabezpečí osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania v priebehu letných mesiacov roka 2013. Jednotlivé požiadavky
na priestorové rozloženie a optimalizáciu lay out-u novej linky boli konzultované s potenciálnymi dodávateľmi. Riadenie
projektu bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i základný popis činností jednotlivých osôb je uvedený v
Opise-kap. 4.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie a pod. - región: priame
vytvorenie 3 pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov a pod. - konečných zákazníkov: možnosť nákupu
spotrebiteľsky vhodných balíkov, čím sa optimalizujú ich výdavky. Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne
náročnejšieho zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať jednorázovo, ale etapovito, čím by došlo k oddialeniu
spustenia automatizovaných procesov finalizácie výroby. Novozavedená linka bude mať alternatívne využitie aj pre kapovanie
a ukladanie nehobľovaného reziva, čím dokážeme zvýšiť produkciu úzkeho miesta ukladacej plošiny v hale č.1 – pílnici.
Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď Opis kapitola 2.
Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať
investične náročné projekty a vytvárajú predpoklad pre úspešnú implementáciu predkladaného zámeru.

ADMINISTRATÍVNA Každý člen z proj.tímu disponuje dostatkom skúseností a je oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5 Vytvorenie a udržanie
pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby. Ich počet zohľadňuje opatrný variant. TECHNICKÁ
Garancia je daná komplexnou dodávkou technologickej linky vrátane oživenia. Dodávatelia budú poskytovať záručný a
pozáručný servis, navyše technológia bude poistená a obslužný personál riadne zaškolený. EKONOMICKÁ Rozšírením
výroby o produkciu zväzkovaných hobľovaných lát s automatickým kapovaním a ukladaním rozvíjame produkciu s vyššou
pridanou hodnotou a vytvárame predpoklady pre budúci rast tržieb. Úspory výdavkov z rozsahu výroby spolu s rastom tržieb
dokážu generovať dostatok zdrojov na rast zisku celej spoločnosti viď. výsledky finančnej analýzy –príloha č. 5 ŽoNFP.
Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít konkurencie, dlhodobých kontraktoch a využívaní
technologických noviniek. Podrobne to rozoberá Opis – kapitola 3.
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Celkovú ekonomickú situáciu kraja charakterizujeme ako priemernú. Základná dopravná infraštruktúra a štátne stimuly
pritiahli v minulosti silných investorov v oblasti automob. priemyslu. Silná tradícia strojárskej výroby postupne diverzifikovala
a dnes je rozptýlená do menších zväčša kooperujúcich spoločností. V okrese Kysucké Nové Mesto je miera nezamestnanosti
na úrovni 15%. REAL, s.r.o. patrí v okrese medzi malé podniky, zameraná na výrobu oceľových konštrukcií a ostatných
produktov z kovu a nereze. Spoločnosť je v súčasnosti vo väčšej miere zameraná na domáci trh, z časti produkuje aj v rámci
ČR a Francúzska. REAL, s.r.o. sídli v priemyselnej časti KNM, kde má umiestnenú výrobnú halu spolu s technologickou
základňou a dopravným parkom. V súčasnosti má 15 zamestnancov. Vzhľadom na charakter výroby dominantné zastúpenie
majú muži. Z pohľadu lokálneho trhu je spoločnosť zaujímavým dodávateľom i odberateľom, ktorý na seba viaže ďalšie
pracovné miesta. Kvalitu produkcie potvrdzujú hlavne naše bohaté referencie. Pre ďalší rozvoj spoločnosti a rozšírenie jej
pôsobenia na nové trhy je kľúčovým inovácia, tak v rámci technológií, ako aj vo výrobnom procese (nové výrobné postupy).

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície podniku na trhu, čím zároveň
prispejeme k rozvoju výroby oceľových konštrukcií v SR. Realizáciou projektu výrazne inovujeme výrobný proces, do ktorého
zavedieme prvky automatizácie a nový výrobný postup - tryskanie povrchu. Nové technológie prinesú úsporu času, energie a
nákladov. Z environmentálneho hľadiska predstavujú optimálne riešenie výroby. Výsledkom budú produkty s vyššou pridanou
hodnotou a prínosy zo zvýšenia objemov tržieb. Nové možnosti automatizovanej výroby základných profilov výrazne zvýšia
rýchlosť produkcie a umožnia spoločnosti prenikať aj na okolité trhy (ČR, Poľsko a Rakúsko). V realizačnej fáze projektu
vytvoríme 2 nové pracovné miesta. Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze.
Vyžívali sme pri tom poznatky z predošlých investícií ako i služby externých poradcov pre oblasť automatizácie výroby, CNC
technológií a oblasť štrukturálnych fondov (EuroDotácie). Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje Opis projektu v kapitole
6., elimináciou ohrození sa venuje kapitola 3.

Zvolené technické riešenie - obstaranie technológia pre jednoduchšiu manipuláciu,ohýbanie a delenie materiálov
(zakružovačka profilov, hydraulický ohraňovací lis, hydraulické tabuľové nožnice, pásová píla s dopravníkom, pásová brúska,
elektrický mostový žeriav), spolu s tryskacím zariadením, vychádza z podrobného posúdenia možných variantov realizácie
viď. Opis projektu, kapitola 4. Vytvorené logické celky kopírujú ich účel využitia. Kompletná dodávka všetkých zariadení
vrátane oživenia je realizovateľná v časovom horizonte 1 roka. Z tohto dôvodu sme stanovili predpokladaný začiatok na
január 2014 a koniec na december rok 2014. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré zabezpečí osoba
spôsobilá na výkon VO. Inštalácia technológií bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvyšuje náročnosť riadenia
projektu, ktoré bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií a zodpovedností
jednotlivých osôb je uvedený v Opise projektu, kap. 4. Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity,
bez realizácie ktorých nie je možné plnenie cieľov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu: Žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie, zníženie produkčných
nákladov a pod. Región: vytvorenie a udržanie 2 pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov, zvyšovanie
prezentácie regiónu a pod. Konečných zákazníkov: vyššia flexibilita dodávok, kvalitnejšie a presnejšie produkty.
Poskytnutie NFP umožní realizácie finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať vzhľadom na
obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt nedosiahol požadovanú
úroveň do momentu ukončenia poslednej etapy. Naďalej by pretrvávali úzke miesta výroby a nízka flexibilita dodávok.
Realizácia zámeru v plnej miere je v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď. Opis projektu,
kapitola 2. Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných aktivít potvrdzujú naše schopnosti realizovať aj
investične náročnejšie projekty.

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované investície spoločnosti REAL, s.r.o. a posilní jej postavenia
na trhu. Skrátením výrobných časov budeme schopní flexibilnejšie reagovať na požiadavky našich klientov, čo bude
predstavovať našu silnú konkurenčnú výhodu. Realizáciou zámeru vznikne tiež potreba vytvorenia a udržania nových
pracovných miest, čím prispejeme k zvyšovaniu zamestnanosti v regióne. Obstaraním modernej technológie rozšírime a
inovujeme technickú základňu, čo sa prejaví v podstatnom rozšírení kvality a kvantity produkcie, s dopadom na rast pridanej
hodnoty a tržieb. Získaním nových technologických zariadení najmodernejšieho trendu (ekologizácie výroby) i s finančnou
spoluprácou zo zdrojov EÚ sa nám vytvorí väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizácie riadenia a
hodnotenia ďalších investícii do budúcna. V súčasnosti sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť
dokážeme zabezpečiť z hľadiska projektovej, personálnej a administratívnej, finančnej a ekonomickej, obchodnej, technickej,
legislatívnej i environ. (viď Opis projektu, kapitola č.6). Riešenia eliminácie slabých stránok uvádzame v Opise, časti 3.
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Prvá najstaršia písomná správa o minerálnych vodách v Šarišskom Štiavniku pochádza z roku 1 683 a 1 685. V obci sa
vybudovalo rehabilitačné zariadenie a postupne detská ozdravovňa pre požltačkové ochorenie detí, ktorého vlastníkom sa
neskôr stal podnik žiadateľa. Aktuálne Pavel Adamečko AD-zvár. pracuje na zveľadení objektov a ich premene na turistické a
liečebné účely, ako obnovu ich funkcie z minulosti. Na pozemku v areáli sa nachádza významný pramen liečivých
minerálnych vôd. V roku 2005 bola realizovaná odborná analýza prítomnej vody s cieľom zistenia je zdravotnej nezávadnosti a
potenciálnej využiteľnosti. Boli preukázané jej liečebné účinky najmä pri problémoch s tráviacim systémom, ale i pečeňou,
pričom sa odporúčali najmä pitné kúry. Pavel Adamečko AD-zvár. podniká už od roku 1996, pričom sa orientuje na široké
spektrum najmä výrobných činností. Podnik pôsobí v drevoobrábacom priemysle, špecializuje sa na výrobu stavebného a
stolárskeho reziva a zaoberá sa jeho sušením, tiež stolárskou výrobou a výrobou palivového dreva. Má teda bohaté
skúsenosti s výrobou, pričom prostredníctvom projektu plánuje diverzifikovať svojé výrobné činnosti s cieľom udržania sa na
trhu.

Prostredníctvom projektu sa obstará strojné vybavenie na výrobu minerálnych vôd pozostávajúce z nasledovných častí: 1.
Technológia na úpravu vody - 1 ks 2. Automatická plnička vody – 1 ks 3. Automatická lepička etikiet - 1 ks 4. Automatické
atramentové razenie dátumu – 1 ks 5. Automatická linka na balenie fliaš - 1 ks 6. Dopravníkový systém výrobnej linky – 1 ks
7. Poloautomatický vyfukovací stroj na PET fľaše – 1 ks Táto technológia prinesie nasledovné užitky (inovatívne výrobné
postupy): 1. Výrobu nesýtených minerálnych vôd 2. Výrobu sýtených minerálnych vôd 3. Výrobu ochutených minerálnych
vôd Projektom sa zároveň vytvorí 6 nových pracovných miest: 1. Obslužný pracovník plničky (2 prac. miesta) 2. Pomocný
pracovník (1 prac. miesto) 3. Obchodný zástupca (1 prac. miesto) 4. Administratívna pracovníčka (1 prac. miesto) 5.
Technológ resp. kvalitár (1 prac. miesto) Realizáciou projektu sa dosiahne lepšie ekonomické postavenie podniku žiadateľa
s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá bude dosiahnutá rastom pridanej hodnoty, produktivity práce
a ponúkaných produktov a služieb. Žiadateľ projektom dosiahne úplne novú produktovú radu.

Realizácia projektu je rozdelená do 3 hlavných priamych aktivít a do 2 nepriamych aktivít. Priame aktivity: 1. Nákup,
inštalácia a skúšobná prevádzka zariadenia na výrobu minerálnych vôd (11/2013 - 09/2014) 2. Vytvorenie 6 nových
pracovných miest, výber a zaškolenie zamestnancov (07/2014 - 09/2014) 3. Spustenie výroby (10/2014 - 10/2014)
Nepriame aktivity projektu: 1. Riadenie projektu (11/2013 - 10/2014) 2. Publicita a informovanosť projektu (11/2013 09/2014) Tieto aktivity projektu majú súvis s aktivitami opatrenia a zároveň napĺňajú stanovené špecifické ciele projektu.
Pri zvolení najvhodnejšej alternatívy technického riešenia projektu, firma zvažovala viaceré možnosti a podmienky, ktoré by
viedli k cieľu primeranej uskutočniteľnosti projektu. Konkrétne, týka sa to nasledujúcich alternatív: Alternatíva 0
Alternatíva 1 Alternatíva 2 Aktivity realizácie projektu sú z časového, ekonomického, technického a finančného hľadiska
realizované do jedného logického celku skladajúceho sa z 7 častí. Výber dodávateľa zariadení bude prebiehať formou
verejného obstarávania prostredníctvom OSO a žiadateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Žiadateľ si pred podaním projektu okrem odbornej analýzy minerálnej vody, vypracoval taktiež detailnú štúdiu
uskutočniteľnosti, aby si vybral najprijateľnejšiu variantu technologického riešenia z pohľadu ceny, kvality, dopadu na životné
prostredie. Podnik v súčasnosti potrebuje diverzifikovať a modernizovať svoju výrobu a uspokojiť dopyt súčasného trhu po
zdravých produktoch. Spoločnosť vykazuje veľmi dobrú finančnú bonitu (v roku 2012 hodnota 7,05). Novou technológiou
pokryje meniaci sa dopyt, zvýši svoje tržby za nové výrobky (v roku 2017 vo výške 315 000 Eur). Z pohľadu udržateľnosti
hodnotíme tento projekt ako veľmi schopný a finančne dlhodobo ziskový. Podnik aktuálne nedisponuje dostatkom vlastného
kapitálu na prefinancovanie 100% z investície. Má však potenciál dotáciu využiť pre efektívne zhodnotenie tejto investície v
podobe zvýšenia produkcie a nárastu tržieb. Realizácia aktivít projektu významne pomože širokému regiónu a bude zároveň
znamenať naplnenie strategických dokumentov v oblasti zavádzania inovatívnych technológií. Z uvedených dôvodov je
predkladaný zámer veľmi potrebný a svojim charakterom vhodný a efektívny.

Využitím disponibilných výrobných zdrojov sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a priľahlého regiónu.
Úspešnosť realizácie a hlavne udržateľnosť projektu bude mať synergický efekt na realizáciu projektov s ďalšou pridanou
hodnotou v oblasti výroby svojich výrobkov a služieb. Vzhľadom na predpokladané rozširovanie výroby v budúcnosti sa
očakáva prepojenosť výsledkov a výstupov projektu s budúcimi aktivitami žiadateľa v oblasti finalizácie svojej produkcie,
rozšírenia výrobnej kapacity a sortimentu s pozitívnym dopadom na tvorbu ďalších pracovných miest. Počas doby realizácie
a udržateľnosti projektu žiadateľ vytvorí 8 (6+2) nových pracovných miest a zabezpečí aj udržanie týchto miest v
nasledujúcich rokov. Potenciálne riziká ohrozujúce plánovanú výšku odbytu žiadateľ neočakáva vzhľadom vysoký dopyt po
minerálnych vodách a produktoch zdravého životného štýlu. ČSH investície na konci jej ekonomickej životnosti predstavuje
73 480 EUR a miera výnosovosti investície je 128,14 %. Z uvedených hodnôt je zrejmé, že investičný projekt je finančne
udržateľný a ziskový počas nasledujúcich rokov.

Prešovsky kraj patri medzi najchudobnejšie regióny,i keď jeho regionálny HDP za posledne roky pravidelne rastie,jeho výška
je stále hlboko pod priemerom EÚ.Najvýznamnejšie odvetvie hosp.v regine je o
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DRC, s.r.o.

Zavedenie vyspelej technológie kyslíkového a plazmového
tvarového rezania v spoločnosti DRC, s.r.o.

94 850,00
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AKE Skalica, s.r.o.

Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

GUNNEX SK, s.r.o.

Rudolf Bakala TERMOGAS

STIKEN, s.r.o.

Tandem plus crc, s.r.o.

Július Mihályi

FRANCESCA CREATION, s.r.o.

KOMES FUT, s.r.o.

Zlievareň Zábrež, a.s.

Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie v
spoločnosti AKE Skalica, s.r.o.

Výroba prírodných destilátov značky MARSEN

Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rast spoločnosti
GUNNEX SK, s.r.o.

Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf
Bakala TERMOGAS

Technologická inovácia polygrafickej výroby pre STIKEN, s.r.o.

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií v spoločnosti
Tandem plus crc, s.r.o.

Modernizácia pekárenskej výroby a posilnenie
konkurencieschopnosti firmy Július Mihályi

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FRANCESCA
CREATION, s.r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych
technológií

Zavádzanie inovatívnych technológií na výrobu krmív pre zvieratá

Inovatívna a konkurencieschopná Zlieváreň Zábrež, a.s.

119 742,50

74 530,20

166 500,00

101 889,20

144 900,00

199 080,00

149 555,00

174 258,00

153 629,00

173 859,00
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Spoločnosť AKE Skalica s.r.o. je výrobný závod s dlhoročnou tradíciou. Založenie závodu sa datuje do roku 1952 pod menom
ZVL Skalica, spoločnosť IMET a.s. ho odkúpila v roku 2008 a od roku 2009 je s novým názvom AKE Skalica s.r.o. začlenený
do ložiskovej divízie skupiny prepojených podnikov vystupujúcich pod názvom IMET Group. Závod disponuje výrobnou
technológiou zameranou na výrobu vysokopresných, vysokootáčkových a špeciálnych ložísk, orientujúc svoju pozornosť
hlavne na priemysel obrábacích strojov, železničný, letecký a textilný priemysel pôvodne v značke ZVL. Po odkúpení závodu
sa naďalej pokračuje v tomto trende pod značkou AKE, ktorá je vo vlastníctve materskej spoločnosti a je tradičnou európskou
značkou s viac ako storočnou históriou. Spoločnosť je držiteľom certifikátu riadenia akosti podľa normy ISO 9001. Na chod
spoločnosti sú subdodávateľsky naviazané viaceré podnikateľské subjekty z rôznych regiónov Slovenska. Na základe
prieskumu trhu identifikovala spoločnosť AKE Skalica, s.r.o. dopyt súčasných aj nových zákazníkov po nových konštrukčných
radách ložísk s vyššou pridanou hodnotou a možnosť expandovať s týmito ložiskami na zahraničných trhoch.

Po úspešnej implementácii projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a to rozšírením produktového portfólia o nové konštrukčné skupiny výrobkov s
vyššou pridanou hodnotou. Zavedením inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie sa udržia existujúce a vytvoria sa nové
kvalifikované pracovné miesta, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Zlepší sa produktivita výroby vysokootáčkových
vretenových valivých ložísk a kontrola dosahovania konštantnej úrovne kvality. Podporí sa udržateľnosť zrealizovaných
projektov a vytvorené zdroje bude žiadateľ investovať do ďalších výrobkových, procesných a marketingových inovácii.
Komponenty vyrábané na inovatívnej technologickej linke zlepšujúcej vplyv prevádzky na životné a pracovné prostredie budú
použité pre kompletizáciu výrobkov žiadateľa, čo výrazne eliminuje riziká projektu. Vyspelá výrobná technológia umožní
výrobu nových konštrukčných skupín vysokootáčkových ložísk a to konkrétne tenkostenných a hybridných, ložísk s vyššou
presnosťou P4, P4A, P2 a univerzálne párovateľných ložísk.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom „Zavedenie inovatívnej technológie do výrobného procesu“ s dĺžkou
realizácie 15 mesiacov. Po procese VO bude nasledovať výroba a dodávka výrobnej technológie pozostávajúcej zo 4
logických celkov na miesto realizácie projektu, kde prebehne jej inštalácia vrátane zaškolenia obsluhy. Po úspešnej
skúšobnej prevádzke bude nová výrobná technológia uvedená do trvalej prevádzky. Realizačný projektový tím pozostávajúci
z 5 osôb s potrebnou kvalifikáciou a projektovými skúsenosťami odpracuje na projekte 380 dní. Ako najvhodnejšie
technológie boli vybraté špičkové výrobné zariadenia, na ktoré v rámci prieskumu trhu všetci oslovení zástupcovia výrobcov
predložili 3 ponuky spĺňajúce technickú špecifikáciu. Po úspešnom zavedení inovatívnej technológie do výrobného procesu
budú inovované 2 výrobné postupy: tvrdé operácie, výstupná kontrola. Po zahájení implementácie projektu budú vytvorené 2
nové pracovné miesta z toho minimálne 1 pracovné miesto bude obsadené ženou a obidve pracovné miesta budú obsadené
občanmi vo veku 15 – 29 rokov.

Predkladaný projekt je v súlade so strategickým zámerom spoločnosti AKE Skalica, s.r.o. zvýšiť konkurencieschopnosť
podniku na trhu valivých ložísk a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta s osobitným dôrazom na mladých ľudí do 29
rokov. Realizáciou projektu sa efektívne využijú existujúce výrobné kapacity ( haly a pozemky ) sústredené vo výrobnom
areáli v Skalici a to rozvojom vlastnej vyspelej a ekologickej výrobnej základne. Vytvorí sa potrebné inovačné prostredie pre
realizáciu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúcich do produktových a procesných inovácii s
cieľom dosiahnuť zvýšenú pridanú hodnotu. Využije sa trhový potenciál a dopyt súčasných aj nových zákazníkov
predovšetkým z oblasti výroby vysoko presných počítačom riadených obrábacích strojov po kvalitatívne nových ložiskách s
vyššou pridanou hodnotou a s lepšími funkčnými vlastnosťami. Implementácia projektu prispeje k zníženiu nezamestnanosti v
regióne Skalice a zabráni odchodu vysokokvalifikovaných ľudí z regiónu s dlhoročnou tradíciou ložiskovej výroby. Projekt
prispeje k budovaniu mladého pracovného kolektívu využívajúceho pri svojej činnosti špičkové technológie.

Firma AKE Skalica, s.r.o. aj pred implementáciou projektu mala rozvinutú vlastnú produkciu s prislúchajúcim odberateľským
portfóliom. Implementácia projektu výrazne zvýši jej konkurencieschopnosť, čo zaručí trvalý rast a stabilitu firmy so všetkými
prislúchajúcimi výhodami pre región. Očakávaným dopadom projektu bude nárast tržieb a pridanej hodnoty z predaja nových
produktových radov s vyššou pridanou hodnotou. Pri uvádzaní inovovaných výrobkov na medzinárodný trh spoločnosť využije
existujúce obchodné a servisné siete s potrebnou podporu. Vytvorené finančné zdroje budú efektívne investované do
rozširovania inovatívnej a ekologickej výrobnej základne, získavania nových trhov, rozvoja IKT a na projekty VaV. Vypočítaná
miera výnosovosti projektu vo finančnej analýze vyjadruje ekonomickú vhodnosť realizovanej investície, ktorá navyše
eliminuje slabé stránky žiadateľa. Predkladaný projektový zámer počíta s realizáciou prác v zmysle platnej legislatívy a postup
realizácie prác je bežný na trhu. Tento projekt nemá negatívny dopad na prevádzku spoločnosti. Dosiahnuté predpokladané
výnosy budú znamenať pre podnik značný prínos v jeho rozvoji a postavení na trhu valivých ložísk.
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Žiadateľ o NFP vykonáva svoju činnosť na južnom Slovensku, kde existujú dobré možnosti nakupovať kvalitné suroviny pre
výrobu ovocných odrodových destilátov. Prvou výrobnou etapou je výber a spracovanie ovocia-triedenie podľa odrôd, drvenie,
mletie, odkôstkovanie. V druhej etape sa upraveným ovocím plnia špeciálne kvasné nádoby vyrobené z nehrdzavejúcej ocele,
v ktorých dochádza po dobu cca 14 dní k riadenej fermentácii. Fermentácia je podporená pridaním kvasiniek a enzýmov. Po
dokvasení je potrebné čo najskôr hmotu destilovať, pretože dlhším státím kvasu sa znižuje obsah etanolu a rastie riziko
octového kvasenia. Destilácia prebieha v destilačnom zariadení s trojstupňovou rektifikačnou kolónou. Získaný destilát sa
následne riedi vhodnou vodou na požadovaný obsah etenolu. V súčasnosti sa používa voda z artézskej studne, ktorú firma
musí dovážať. Ovocný destilát po úprave na vhodnú stupňovitosť zrie v nehrdzavejúcich oceľových nádobách po domu
minimálne 1 roka. Firma má kapacity na prípravu kvasu na úrovni 70 ton, pričom destilácia vzhľadom na výkon existujúceho
zariadenia trvá pomerne dlho, čím hrozí riziko znehodnotenia kvasu. Existujúci vodný zdroj obsahuje vysoký podiel Fe a Mn.

Realizáciou projektu získa firma v prvom rade nové výkonné destilačné zariadenie so štvorstupňovou rektifikačnou kolónou.
Zariadenie umožní zaradiť do ponuky nový druh prírodného destilátu typu whisky. Nový destilát si vyžaduje zretie v drevených
dubových sudoch minimálne po dobu 6 rokov. Zvýšením okamžitého výkonu destilácie zavedením nového zariadenia na
destiláciu sa zároveň eliminuje riziko znehodnotenia kvasu príliš dlhým státím v kvasných nádobách. Obstaranie zariadenia
na úpravu vody umožní spoločnosti využívať na riedenie prírodného destilátu s vysokým obsahom etanolu vlastný vodný
zdroj. Bez úpravy vody, ktorá má vysoký obsah železa a mangánu nie je možné jej využívanie. Zariadenie na úpravu vody
garantuje dlhodobú stabilitu kvality vody, čo má vplyv na celkovú kvalitu ovocných prírodných destilátov. V rámci projektu sa
vytvoria 2 nové pracovné miesta, jedno je určené pre obsluhu destilačného zariadenia a zariadenia na úpravu vody.Vzhľadom
na fyzickú náročnosť pri ručnej manipulácii s destilátom je určené pre muža, občana vo veku 15 až 29 rokov. Druhé pracovné
miesto sa týka výrobnej etapy zrenia, vhodné pre ženu. Zároveň dôjde k inovácii 2 súčasných výrobných postupov.

Realizácia projektu výberu, kúpy a inštalácie inovatívnych výrobných zariadení ako výsledok SWOT analýzy je naplánovaná
v časovom horizonte 12 mesiacov. Vzhľadom na prebiehajúce stavebné úpravy prevádzky sa plánuje začiatok realizácie
projektu na 1.10.2014. Doba realizácie vychádza z potrebného času na vykonanie verejného obstarávania a momentálne
neznámeho termínu dodávky vybraných technologických zariadení. S prihliadnutím na komplementárnu skladbu
technologických zariadení sa plánuje ich súbežné obstarávanie.V konkrétnom prípade sa to týka výberu a inštalácie
destilačného zariadenia, zariadenia na úpravu vody a obstarania drevených sudov určených na zrenie destilátu. Za
organizačné zabezpečenie projektu zodpovedajú 3 najvyšší riadiaci pracovníci. Vzhľadom na skutočnosť, že v posledných 3
rokoch firma úspešne zrealizovala obdobnú aktivitu, je reálny predpoklad, že sa aj predmetný projekt podarí zrealizovať v
plnom rozsahu a v súlade s časovým harmonogramom. Do projektu sa aktívne zapojí aj technológ, taktiež externý pracovník,
ktorý bude zodpovedný za vykonanie verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, ako aj monitoring a publicitu v
súlade s požiadavkami SORO.

Hlavné dôvody real. projektu v navrhovanom rozsahu a časovom pláne vychádzajú z nasledovných skutočností: - existujúce
destilačné zariadenie má pomerne nízky výkon (500 l kvasu/4 hod.), je doplnené len trojstupňovou rektifikačnou kolónou bez
možnosti výroby destilátov typu whisky (strata aróm) -spoločnosť dokáže pripraviť 70 t kvalitného kvasu, jeho destilácia
vzhľadom na súčasné výrobné kapacity trvá dlho, riziko znehodnotenia kvasu -žiadateľ nevlastní drevené sudy na zretie, ani
vhodné zariadenie na úpravu vody - žiadateľ vzhľadom na očakávania a požiadavky zákazníkov sa rozhodol rozšíriť
výrobkové portfólio o nový druh destilátu typu whisky - zabezpečiť trvalý rast konkurencieschopnosti spoločnosti. Bez
poskytnutia finančnej pomoci vo forme NFP vo výške 60% investície by sa realizácia zámeru kúpy nových technológií
neúmerne predĺžila, pretože zariadenia by sa obstarávali postupne, alebo vôbec nie v takom rozsahu, ako sa navrhuje v
projekte. Účinky pomoci sa prejavia vo veľmi krátkom čase, sú vyjadrené mer. ukazovateľmi výsledku a dopadu. Žiadateľ si po
realizácii projektu významne posilní svoju konkurencieschopnosť v rámci Slovenska s možnosťou prieniku na zahr. trhy.

Dlhodobá udržateľnosť dosiahnutých výsledkov projektu vyplýva z ich povahy a vzájomnej logickej previazanosti. Ukazovateľ
"počet inovovaných výrobných postupov" je priamo spojený s obstarávanými technologickými zariadeniami (inovatívne
zariadenia s možnosťou zaradenia nových výrobkov do ponuky a vyššieho celkového objemu výroby). Uvedený ukazovateľ je
prepojený na indikátor "počet novovytvorených pracovných miest", lebo 1 nové pracovné miesto určené pre pracovníka vo
veku 15 - 29 rokov vzniká pri obsluhe destilačného zariadenia a zariadenia na úpravu vody. Vzhľadom na charakter práce a
fyzickú náročnosť pri ručnom manipulovaní s destilátom je miesto vhodné pre obsadenie mužom. Druhé miesto je určené pre
ženu, týka sa prác pri zrení. Obstarané stroje a drevené dubové sudy sa stanú trvalým majetkom spoločnosti aj po ukončení
realizácie projektu.Vzájomný vzťah ukazovateľov výsledku a dopadu projektu z hľadiska ich dlhodobej udržateľnosti bude
kvantifikovaný dvomi novými pracovnými miestami, zvýšením pridanej hodnoty (znížením výrobnej spotreby - elektrickej
energie, vody) a nárastom tržieb v dôsledku zaradenia nového produktu do výrobkového portfólia - obilný destilát typu whisky.
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Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., začala aktívne pôsobiť na slovenskom trhu v druhej polovici roka 2004 v obci Pruské. Sme
jedným zo strategických zamestnávateľov obci. V okrese Ilava je v súčasnosti nezamestnanosť na úrovni 9,47%. Hlavným
predmetom našej činnosti je veľkoobchod - import stavebných materiálov zo zahraničia (Česká republika, Taliansko,
Francúzsko, Poľsko, Maďarsko) a následná distribúcia týchto materiálov do stavebnín a obchodných sietí zaoberajúcich sa
predajom stavebných materiálov. Vzhľadom na to, že je súčasným trendom snaha o znižovanie energetickej náročnosti budov
sme zaznamenali vysoký dopyt po zatepľovacích produktoch. Zatepľovacie systémy slúžia konečnému spotrebiteľovi na
zatepľovanie budov a tým znižovanie energetickej náročnosti objektov v zmysle európskej smernice č.2009/91/EC, ktorú
implementovala Slovenská republika v rámci zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Obstaranie
modernej technológie na výrobu týchto zatepľovacích prvkov - profilov je jedným zo spôsobov, ako je možné diverzifikovať
našu podnikateľskú činnosť, zvýšiť produktivitu a efektivitu spoločnosti a zvýšiť schopnosť uspokojiť dopyt po produktoch.

Po ukončení realizácie projektu budeme stabilná ekonomicky stála spoločnosť, s inovatívnym a moderným technologickým
zariadením na výrobu zatepľovacích profilov, budeme mať stabilnú organizačnú štruktúru so zamestnancami, ktorí budú
zaškolení obsluhovať moderné inovatívne technológie, ktoré budú šetrné ku životnému prostrediu. Realizáciou projektu
dosiahneme nasledovné: -modernú inovatívnu prevádzku na výrobu zatepľovacích profilov -zvýšenie konkurencieschopnosti
a ekonomickej stability -nárast tržieb 2017= 239 183 EUR -nárast pridanej hodnoty 2017= 636 966 EUR -zavedenie
ekologicky šetrnej modernej technológie výroby zatepľovacích profilov -vytvorenie stabilnej štruktúry zamestnancov, 2 nové
pracovné miesta počas realizácie projektu a 1 nové pracovné miesto počas obdobia udržateľnosti projektu -zabezpečenie
udržateľných pracovných miest pre mladých nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie V prípade
vyskytnutia možných rizík si projektový tím stanovil ku každému identifikovanému riziku stratégiu riešenia, o čom hovoríme v
opise projekte v časti 6. Udržateľnosť projektu. Projekt kladne ovplyvní aj iné subjekty na národnej a regionálnej úrovni.

Realizácia projektu pozostáva z 3 úrovní. Prípravná fáza zvažuje variantné riešenia, ktoré vychádzajú z výsledkov analýzy
súčasného stavu na trhu so stavebným tovarom. Prípravná fáza rieši aj spracovanie žiadosti o NFP, prieskum trhu a verejné
obstarávanie. Obstaranie profilovacej a lepiacej linky na výrobu zatepľovacích profilov v rámci hlavnej aktivity a podporné
aktivity sú obsahom realizačnej fázy projektu. Hlavná a podporné aktivity budú prebiehať od 01/2014-12/2014. Porealizačná
fáza projektu bude predstavovať monitorovanie ukazovateľov, udržateľnosti a pokračovanie v aktivitách projektu. Uvedené
aktivity budú zabezpečované kvalitne zostaveným projektovým tímom, zloženým z interných pracovníkov a externých
poradenských spolupracovníkov. Projektový tím je zložený tak, aby boli plne využité odborné skúsenosti jednotlivých členov,
či už v oblasti zavedenia technológie do prevádzky, ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania, účtovníctva a marketingu.
Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu sme zostavovali projektový tím tak, aby za každú oblasť, s ktorou sa realizácia
projektu stretne, vykonávala činnosť osoba, ktorá disponuje skúsenosťami a kvalifikáciou v danej oblasti.

Projekt je vhodné realizovať z viacerých hľadísk: -Žiadateľ- nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu -Región- zníženie miery nezamestnanosti (vytvorenie celkovo 3 nových
pracovných miest), rozvoj odberateľských a dodávateľských kontraktov -Zákazník- uspokojenie dopytu, zvýšenie kvality
Získanie finančnej pomoci zo zdrojov EÚ umožní realizáciu finančne náročnejšej investície do rozvoja a diverzifikácie činností
našej spoločnosti. V prípade nezískania podpory by v súčasnosti nebolo možné zámer realizovať. Obstaraním nových
moderných a inovatívnych zariadení na výrobu zatepľovacích profilov budeme výrazným spôsobom prispievať ku znižovaniu
energetickej náročnosti prevádzky, zavedením nízkoenergetických zariadení, ktoré budú naviac eliminovať odpad z výroby,
ktorý bude odvážaný na ďalšie použitie. Okrem podpory ochrany ŽP, projekt prispeje k znižovaniu nezamestnanosti v okrese
Ilava. Projektový tím je skúsený a odborne spôsobilý na efektívnu a správnu realizáciu predkladaného projektu. Realizácia
zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi obce, kraja a SR viď Opis kapitola 2.

Obstaraním nových zariadení zavedieme výrobný proces a tak rozšírime technickú základňu, čo sa prejaví na podstatnom
rozšírení kvality a kvantity poskytovaných služieb. Získaním nových technologických zariadení najmodernejšieho trendu i s
finančnou spoluprácou zo zdrojov EÚ (spolufinancovanie zabezpečíme vlastnými zdrojmi) sa nám vytvorí väčší predpoklad
pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizácie riadenia a hodnotenia ďalších investícii do budúcna. Personálne sme
pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi (viď
príloha č. 1 ŽoNFP - kapitola č.6 - udržateľnosť), kde detailne popisujeme ako plánujeme zabezpečiť udržateľnosť a riadenie
rizík v rôznych oblastiach: -Projektová udržateľnosť -Administratívna a personálna udržateľnosť (projektová, riadiaca,
personálna) -Finančná a ekonomická udržateľnosť, udržanie výsledkov -Udržateľnosť z pohľadu obchodu a zákazníkov Environmentálna, legislatívna, technická udržateľnosť -Pokračovanie aktivít po ukončení projektu a ďalší rozvoj spoločnosti
Riešenia na odstránenie a elimináciu slabých stránok uvádzame v prílohe č. 1 ŽoNFP - kapitola č.3 SWOT analýza
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Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS patrí medzi významných výrobcov tepelnej techniky na Slovensku. So samotnou
výrobou spoločnosť začala už v roku 1995 a postupne vlastným vývojovom rozširovala sortiment kotlov vrátane kotlov na
biomasu. Okrem zavádzania výrobkových inovácií a budovania servisných stredísk, spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS
investovala do vybudovania nového administratívneho a výrobného objektu a dobudovala a stabilizovala spoluprácu s
veľkoobchodmi po celom Slovensku. Hlavný zámer spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS s vysoko lojálnym kolektívom
zamestnancov je zvýšiť podiel exportu na zahraničné trhy pri udržaní si významného postavenia na slovenskom trhu.
Spoločnosť značne investovala aj do modernizácie liniek vo výrobnej hale vo výrobnom areáli vo Vrútkach s potrebnou
infraštruktúrou pre ďalší rozvoj výroby. Spoločnosť je držiteľom viacerých ocenení, certifikátov a osvedčení. Na chod
spoločnosti sú subdodávateľsky naviazané viaceré podnikateľské subjekty zo Žilinského regiónu, ale aj ostatných regiónov
Slovenska.

Po úspešnej implementácii projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a to zavedením vlastnej diagnostickej technologickej linky pre výstupnú kontrolu
teplovodných kotlov. Takto bude spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS schopná garantovať efektívne spaľovanie paliva,
čím sa zabezpečí vysoká tepelná účinnosť ponúkaných kotlov. Inováciou výrobného postupu výstupnej kontroly sa udržia
existujúce a vytvoria sa nové kvalifikované pracovné miesta, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Zlepší sa produktivita
procesu výstupnej kontroly a taktiež dôjde k inovácii výskumných a vývojových procesov nových kotlových zariadení a ich
komponentov, ktoré umožnia implementáciu inovatívnych charakterových vlastností do nových produktov. Zrýchli sa
zavedenie na medzinárodný trh kvalitatívne nových produktov. Podporí sa udržateľnosť zrealizovaných projektov a vytvorené
zdroje bude žiadateľ investovať do ďalších výrobkových, procesných a marketingových inovácii.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom „Zavedenie diagnostickej technologickej linky do výrobného procesu“ s
dĺžkou realizácie 15 mesiacov. Po procese VO bude nasledovať výroba a dodávka výrobnej technológie pozostávajúcej z 2
zariadení tvoriacich 1 logický celok na miesto realizácie projektu, kde prebehne jej inštalácia vrátane zaškolenia obsluhy. Po
úspešnej skúšobnej prevádzke bude nová technológia uvedená do trvalej prevádzky. Realizačný projektový tím pozostávajúci
zo 4 osôb s potrebnou kvalifikáciou a projektovými skúsenosťami odpracuje na projekte 300 dní. Ako najvhodnejšie
zariadenia boli vybraté špičkové technológie, na ktoré v rámci prieskumu trhu všetci oslovení zástupcovia medzinárodne
uznávaných výrobcov predložili 3 ponuky spĺňajúce technickú špecifikáciu. Po úspešnom zavedení inovatívnej diagnostickej
technologickej linky do výrobného procesu bude inovovaný 1 výrobný postup: výstupná kontrola. Po zahájení implementácie
projektu bude vytvorené 1 nové pracovné miesto obsadené občanom vo veku 15 – 29 rokov.

Predkladaný projekt je v súlade so strategickým zámerom spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS zvýšiť
konkurencieschopnosť podniku na trhu vykurovacích zariadení s vyššou pridanou hodnou a vytvoriť trvalo udržateľné
pracovné miesta s osobitným dôrazom na mladých ľudí do 29 rokov. Realizáciou projektu sa efektívne využijú existujúce
výrobné kapacity ( haly a pozemky ) sústredené vo výrobnom areáli vo Vrútkach. Taktiež sa využije trhový potenciál a dopyt
po inovatívnych energeticky úsporných vykurovacích zariadeniach s pozitívnym vplyvom na životné prostredie spĺňajúcich
nové legislatívne požiadavky stanovené EU s cieľom obmedziť produkciu emisií skleníkových plynov, znížiť energetickú
spotrebu a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Projekt prispeje k vytváraniu potrebného inovačného prostredia pre
realizáciu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúcich do produktových a procesných inovácii s
cieľom dosiahnuť zvýšenú pridanú hodnotu. Dôjde k rozvoju vlastnej ekologickej výrobnej základne a zabezpečí sa priamy
vplyv na výstupnú kvalitu teplovodných kotlov .

Predkladaný projekt je v súlade so strategickým zámerom spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS zvýšiť
konkurencieschopnosť podniku na trhu vykurovacích zariadení s vyššou pridanou hodnou a vytvoriť trvalo udržateľné
pracovné miesta s osobitným dôrazom na mladých ľudí do 29 rokov. Realizáciou projektu sa efektívne využijú existujúce
výrobné kapacity ( haly a pozemky ) sústredené vo výrobnom areáli vo Vrútkach. Taktiež sa využije trhový potenciál a dopyt
po inovatívnych energeticky úsporných vykurovacích zariadeniach s pozitívnym vplyvom na životné prostredie spĺňajúcich
nové legislatívne požiadavky stanovené EU s cieľom obmedziť produkciu emisií skleníkových plynov, znížiť energetickú
spotrebu a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Projekt prispeje k vytváranie potrebného inovačného prostredia pre
realizáciu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúcich do produktových a procesných inovácii s
cieľom dosiahnuť zvýšenú pridanú hodnotu. Dôjde k rozvoju vlastnej ekologickej výrobnej základne a zabezpečí sa priamy
vplyv na výstupnú kvalitu teplovodných kotlov .
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Spoločnosť STIKEN, s.r.o. vznikla v roku 2004. Jedná sa o mikropodnik, ktorý pôsobí v oblasti tlače, prevažne na domácom
trhu, kde využíva dlhoročné skúsenosti a dobré obchodné vzťahy. Výroba prebieha na báze zmluvných kontraktov alebo
jednorázových zákaziek. Referencie ukazujú, že aj napriek svojej malej veľkosti je spoločnosť schopná zabezpečovať
dodávku polygrafických služieb pre veľké firmy. Súčasné kapacity smerom k uspokojovaniu rastúceho dopytu po službách nie
sú dostatočné a výrazne obmädzujú ďalší rozvoj podniku. Z výsledkov SWOT analýzy jednoznačne vyplýva potreba
modernizácie a rozšírenia výroby. Preto sa žiadateľ snaží o zavedenie inovatívneho výrobného procesu a následné posilnenie
výrobných kapacít. Spoločnosť pôsobí v meste Nitra. Región NSK je vrámci NUTS II Západné SLovensko regiónom s
najvyššou nezamestnanostou a najnižšou tvorbou HDP. Podpora MSP a tvorby pracovných miest preto hrá kľúčovú úlohu pre
zlepšenie súčasného zlého stavu v regióne. Spoločnosť STIKEN, s.r.o zaznamenáva od začiatku svojho pôsobenia náras
tržieb s dobrými ekonomickými ukazovateľmi. Konštatujeme, že realizácia projektu bude mať priaznivý sociálny a ekonomický
dopad na rozvoj regiónu.

Zavedenie inovatívnej technológie zvýšenie kapacít a rozšírenie sortimentu finálnych produktov spoločnosti. Následne sa
očakáva zvýšenie konkurencieschopnosti a s tým súvisiace zvýšenie tržieb. Dlhodobá dobrá ekonomická situácia
spoločnosti, potreba uspokojenia rastúceho dopytu ako aj dobré obchodné vzťahy so zákazníkmi vytvárajú predpoklady na
dosiahnutie stanovených cieľov projektu a eliminácie rizík možného nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej
moci. Rozšírenie sortimentu finálnych výrobkov a zvýšenie kapacity výrobného procesu teda umožní spoločnosti udržať si
dlhodobo stabilnú pozíciu na trhu, a tým aj dosiahnutie stanovených cieľov. Predpokladá sa dlhodobá využiteľnosť
technológie, ktorá zabezpečí alebo minimálne podporí konkurenčnú výhodu spoločnosti na trhu. Po realizácii projektu
spoločnosť plánuje upevnenie svojho postavenia na domácom trhu ako aj rozšírenie svojho pôsobenia na zahraničný trh
(Česko, Maďarsko), čo vytvorí predpoklad ďalších investícií a rastu. Projekt vytvorí 1 nové, udržateľné pracovné miesto pre
mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov, obsadené ženou a prispeje zavedením inovatívnej technológie k rastu tržieb
a pridanej hodnoty.

Podmienkou úspešného dosiahnutia stanovených cieľov projektu je úspešná realizácia aktivít projektu, ktoré sú navzájom
úzko previazané. Harmonogram nadväzuje na jednania s konkrétnymi odberateľmi služieb a produktov, ktoré sa budú
zabezpečovať prostredníctvom novej technológie a vychádza z dlhodobého marketingu, ktorý je schopný ponúknuť
komplexné riešenia žiadateľa podľa potrieb zákazníka. Projekt začne po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého
vzíde dodávateľ technológie. Projekt má jednu hlavnú aktivitu, a to Obstaranie - Farebný digitálny tlačový systém pre vysokú
produkciu malonákladových zákaziek. Technológia bude zabezpečená dodávateľsky a umiestnená a spustená do prevádzky
počas 12 mesiacov od začiatku realizácie projektu. Počas tohto obdobia bude vytvorené jedno pracovné miesto určené pre
mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov, obsadené ženou. Realizácia projektu bude prebiehať pod dohľadom
projektového tímu, ktorý bude tvorený žiadateľom a externou konzultačnou spoločnosťou so skúsenosťami s realizáciou
podobných investícií s podporou z eurofondov, hlavne v oblasti zabezpečenia administratívneho, finančného manažmentu,
publicity a verejného obstarania.

Nakoľko je ekonomická a sociálna situácia v regióne v porovnaní s ostatným územím SR na slabej úrovni, investície vo
všetkých oblastíh priemyselnej výroby sú nevyhnutnosťou pre jej zlepšenie. Nemožnosť spolufinancovať projekt z fondov EÚ
by mala za následok to, že jeho realizácia by sa buď odložila alebo by sa nerealizovala vôbec, pretože žiadateľ je mikropodnik
a získať zdroje v takom rozsahu (napr. úverové) by bolo nemožné. Do spoločnosti neboli vložené žiadne investície iného
kapitálového subjektu, a teda rýchlosť rozvoja spoločnosti je závislá len na tržbách, ktoré sama vyprodukuje. Z hľadiska
konkurencieschopnosti je nevyhnutné urýchliť rozvoj firmy rozšírením využívania moderných technológií s priamym vplyvom
na rast výroby a zamestnanosti, zvýšenie pridanej hodnoty a kvality výrobkov. Okamžitý účinok pomoci sa prejaví naplnením
požiadaviek vysokého súčasného dopytu odberateľov po službách žiadateľa. Projekt navyše priamo napĺňa ciele
strategických a plánovacích dokumentov na všetkých úrovniach (obec, región, kraj, štát). Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou
investícií podobného charakteru napr. nákupy technológií, licencií a IKT zariadení v rámci budovania spoločnosti.

Očakávané výsledky sú dlhodobo udržateľné. V segmente polygrafických služieb si spoločnosť v posledných rokoch buduje
dobrú pozíciu a aj napriek dopadom krízy a následnej stagnácie ekonomiky, tieto negatívne vplyvy zatiaľ nemali zásadný
vplyv na rast a rozvoj spoločnosti v posledných rokoch. Je to spôsobené najmä orientáciou spoločnosti výrobky a služby, po
ktorých sa dopyt stále zvyšuje. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu, t.j. spôsob financovania
ďalšej výroby žiadateľa bude zabezpečený z úverových zdrojov a tržieb, ktoré sú dostatočné vzhľadom na výšku investície.
Žiadateľ predpokladá nielen udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni ale aj budúci nárast s ohľadom na potrebu
neustáleho zvyšovania počtu zamestnancov, z dôvodu rozširovania výroby. K udržateľnosti pracovného miesta prispeje aj
intenzívne využívanie obstaranej technológie. Realizáciou tohto projektu spoločnosť získa i určitý náskok pred konkurenciou,
najmä v oblasti kvality a flexibility s možnosťou produkcie služieb a výrobkov uspokojujúcich náročné požiadavky odberateľov,
ktoré sa vyznačujú vysokou mierou pridanej hodnoty.
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Spoločnosť Tandem plus crc, s. r. o. vznikla v septembri roku 1994. Je stabilnou spoločnosťou s históriou a dobrým menom.
Spoločnosť je dobre etablovaná najmä na slovenskom trhu, s prístupom na zahraničné trhy prostredníctvom výborných
domácich referencií. Špecializuje sa na nábytkársku výrobu a zákazkovú výrobu nábytkových komponentov na mieru podla
požiadaviek klientov. Na základe možností využitia programov EÚ na ďalší rozvoj, existenciu silnej bázy odberateľov a
dostupnosti pracovnej sily na trhu a ekonomického vývoja definovalo vedenie spoločnosti cieľ – zvýšiť konkurencieschopnosť
spoločnosti na európskom trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií, a to prostredníctvom
inovovania a modernizovania výrobných postupov a činnosti, ktoré by dlhodobo zabezpečili rozvoj a ekonomickú prosperitu
spoločnosti, ale predovšetkým zefektívnili výrobný proces. Zároveň si vedenie spoločnosti uvedomuje aj potrebu riešenia
znižovania dlhodobej nezamestnanosti a predkladaným projektom sa vytvoria nové dlhodobo udržateľné pracovné miesta v
regióne s nadpriemernou mierou nezamestnanosti, okres Spišská Nová Ves k marcu 2013 evidoval mieru nezamestnanosti
18,25%.

Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie stanoveného celkového cieľa i špecifických cieľov projektu. Obstaraním a
sprevádzkovaním inovatívnej technológie dôjde k zvýšeniu efektivity výrobného procesu, zvýšeniu kvality výrobkov, zníženiu
chybovosti a zároveň dôjde k podporeniu rozvoja podnikania v regióne (subdodávky) súbežne s tvorbou dlhodobo
udržateľných pracovných miest. Investovanie do technológie bude prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia
na trhu práce v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie celkom 2 nové pracovné
miesta. Realizácia projektu predstavuje: - zavedenie 3 inovatívnych a vyspelých technologických výrobných postupov, vytvorenie 2 pracovných miest, čím prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov a
zvýšeniu kvality života, - rozšíri sa výrobný program spoločnosti, čím prispeje k väčšej stabilite spoločnosti na trhu a jej
konkurencieschopnosti, - zvýšia sa investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a
vytváranie ďalších environmentálnych záťaží, - realizácia projektu prispeje k zmierňovaniu disparít medzi regiónmi Slovenska.

Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedný žiadateľ, po podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ pomoci.
Hlavná aktivita projektu 1. Dodávka a montáž inovatívnej technológie bude realizovaná prostredníctvom obstarania, dodania a
sprevádzkovania technológie. Výber dodávateľov prebehne v súlade s právnymi predpismi (zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení) a požiadavkami Riadiaceho orgánu. Na základe výsledkov výberu dodávateľov budú
uzatvorené dodávateľsko-odberateľské zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom. Jednotlivé činnosti sú navzájom
prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov projektu. Hlavná aktivita projektu bude paralelne prebiehať
od od 01/2014 do 12/2014 spolu s podpornými aktivitami, a to riadenie projektu a publicita projektu. Zabezpečenie
podporných aktivít bude v kompetencii poverených osôb s dostatočnými skúsenosťami. Kompetencie zodpovedných
pracovníkov budú rozdelené podľa oblasti, na ktorú sa špecializujú - finančné riadenie, verejné obstarávanie, monitoring a
publicita, účtovníctvo, technologické, odborné a projektové skúsenosti. Realizácia projektu nemá negatívny dopad na životné
prostredie.

Týmto projektom vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie inovačného potenciálu, a tým zvýšime konkurencieschopnosť
spoločnosti, zvýšime zamestnanosť o 2 novovytvorené pracovné miesta, z toho 2 miesta pre dlhodobo nezamestnaných
mladých občanov od 15 do 29 rokov, čo by sa bez podpory z EÚ nedalo zrealizovať. S realizáciou investičných projektov má
vedenie spoločnosti viac ako 10-ročné skúsenosti. Realizáciou tohto projektu zavedieme 3 nové inovatívne výrobné postupy,
zvýšia sa investície do technológie bez dopadov na životné prostredie. Projekt svojím zameraním pomáha zmierňovať
regionálne disparity prostredníctvom investície a tvorby pracovných miest v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti,
znižovať sociálne rozdiely v spoločnosti (zvyšovaním kvality života mladých nezamestnaných), pomáha rozvíjať obchodné
partnerstvá a zvyšovať úroveň regiónu s nízkou ekonomickou činnosťou a vysokou mierou nezamestnanoosti, vytvára
prostredie priateľské k inovatívnym technológiám a tým podporuje ďalší rast ekonomiky obce, okresu, kraja ale aj celého
Slovenska. Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov
regiónu.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Zavedenie nových inovatívnych a vyspelých
technológií do prevádzky bude znamenať stabilný výrobný program a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tandem
plus crc, s.r.o. na európskom trhu prostredníctvom efektívnejších výrobných procesov. Investovanie do obstarávaných
technológií bude zároveň prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti s vysokou mierou
nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie vytvorenie celkom 2 pracovné miesta, z toho 2 pracovné miesta budú
obsadené občanmi vo veku 15-29 rokov. Miera výnosovosti uvedeného projektu je 158,97 % a čistá súčasná hodnota
investície je kalkulovaná na 167 704,05 EUR. Nepredpokladáme dodatočné investície pre udržanie výsledkov projektu.
Projekt vytvorí také príjmy, ktoré každý rok prevýšia prevádzkové výdavky súvisiace s investíciou. Žiadateľ o NFP pred
podaním žiadosti analyzoval možné riziká spojené s realizáciou projektu a dostatočne odhadol potrebu ich eliminácie
rozdelením kompetencií medzi jednotlivých členov projektového tímu. V prípade odchýliek od plánu bude projektovým tímom
navrhnutý postup riešenia.
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Firma Július Mihályi vznikla v roku 1991. Vo svojom regióne pôsobí ako hlavný výrobca a dodávateľ v oblasti pekárenských
výrobkov ako sú chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky. Zamestnáva 17 zamestnancov a pokrýva približne 250
maloobchodných odberateľov. Má zavedený systém noriem HACCP. Z analýzy SWOT vyplýva, že najväčšia výhoda žiadateľa
pramení z dobrého mena podporovaného výrobou podľa tradičných receptov. Príležitosti, ktoré sa mu naskytujú si vyžadujú
zvýšenie výrobnej kapacity. Vyvíjané konkurenčné tlaky ho nútia zmeniť výrobný proces a zamerať výrobu na pred-pripravené
menej kvalitné hlboko chladené výrobky. Keďže nechce znížiť kvalitu výrobkov a uchýliť sa k takejto výrobe, rozhodol sa
rozšíriť výrobnú kapacitu investovaním do inovatívnej technológie. Nakoľko jej obstaranie je finančne náročné, nie je schopný
túto investíciu financovať z vlastných zdrojov, rozhodol sa zapojiť do projektu a požiadať o NFP. V marci 2013 nadpriemernú
nezamestnanosť 20,36% zaznamenal Banskobystrický kraj, pričom najvyššia na Slovensku bola v okrese Rimavská Sobota
34,51%, preto realizácia projektu a vytvorenie 2 nových pracovných miest predstavuje podporu na eliminovanie tohto stavu.

Rozšírením výroby o nové technológie si žiadateľ upevní pozíciu na trhu, zvýši kapacitu výroby, kvalitu produktov, zefektívni a
zrýchli výrobný proces, upevní pozíciu na trhu a zabezpečí si rast konkurencieschopnosti. Bude dosahovať rovnakú kvalitu
výroby ako poprední výrobcovia v EU. Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 2 pracovné miesta, ktoré neskôr plánuje rozšíriť. Tie
budú udržané v súlade s podmienkami výzvy minimálne počas doby udržateľnosti projektu.Stúpne produktivita a predpokladá
sa nárast ročného obratu do roku 2018 na cca 498 tis. Po realizácii bude pružne reagovať na požiadavky trhu, na zmeny
dopytu a bude priestor pre nové výrobky. Nové stroje sú energeticky šetrnejšie k ŽP, znížia množstvo vyprodukovaných
nepodarkov a odpadu, čím budú dosahované požadované parametre ochrany ŽP. To všetko pomôže žiadateľovi dosahovať
lepšie hospodárske výsledky a umožní ďalšie investície. Vykonávaná publicita pri realizácii projektu môže vyvolať záujem o
podnikateľské aktivity spolufinancované zo ŠF u iných subjektov a podporiť tak rast konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky. Všetky riziká, ktoré môžu byť zavinené žiadateľom, prípadne vyššou mocou bude riešiť z vlastných zdrojov.

Na realizáciu aktivít projektu bol zložený projektový tím skúsených odborníkov. Presné zloženie a kompetencie jednotlivých
členov sú bližšie uvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb žiadateľa boli presne zadefinované
požiadavky na obstarávané zariadenia a následne za účelom stanovenia cien technológií, bol zrealizovaný prieskum trhu.
Realizácia projektu bola navrhnutá v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou na schvaľovací proces, vykonanie
VO a samotnú realizáciu projektu. Po schválení bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku technológie v
súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Aby nedošlo pri inštalácii k oneskoreniu spustenia obstaraných
zariadení do prevádzky, bude potrebné pred samotnou inštaláciou pripraviť výrobné priestory len minimálne, keďže stavebné
úpravy nie sú vôbec potrebné. Bezproblémová inštalácia technológií zabezpečí čo najrýchlejšie dosahovanie stanovených
cieľov. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Dodávateľ technológií
zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov, keďže dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest.

Dôležitosť realizácie projektu vyplýva z potreby zvyšovania konkurencieschopnosti žiadateľa. Konkurencia a jej tlaky v odbore
a v regióne sú pomerne veľmi silné. Postupne z trhu vytláčajú malých výrobcov a do popredia sa dostávajú veľké spoločnosti
obmedzujúce trhovú súťaž. Pre udržanie sa v tomto prostredí je potrebné pracovať na rozvoji a zamerať sa na vlastnú
konkurenčnú výhodu. Z prognóz vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť vyšším požiadavkám na kvalitu, množstvo a sortiment
vyrábaných výrobkov. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti a vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru s rozdelenými
kompetenciami, ktorá sa vyformovala do súčasnej podoby a zabezpečuje dosahovanie cieľov a fungovanie firmy. V minulosti
už realizoval investičné aktivity, ktoré priniesli potrebné výsledky a nazbierali sa i skúsenosti do budúcna. Investície boli
financované z vlastných a úverových zdrojov bez príspevku z EÚ a ŠR. Investícia predkladaného projektu je finančne náročná
a žiadateľ ju celú nemôže financovať z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP. Projekt pritom podporuje ciele PHSR kraja
a regiónu, ÚP VÚC, ÚP obce a Národné stratégie, ktoré sú bližšie opísané v Opise projektu (viď. časť 2.4).

Trvalá udržateľnosť výstupov je zabezpečená po každej stránke. Organizačnú a technickú stránku zabezpečuje projektový
tím, ktorý dohliada na realizáciu aktivít projektu a udržateľnosť v zmysle kompetencií jednotlivých členov tímu. Z finančného
hľadiska bude pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, ktoré budú výsledkom novej technológie z
dôvodu zvýšenia kvality, objemu výroby a následného zvýšenie trhového podielu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť
žiadateľa. Po ukončení realizácie projektu sa zabezpečí vytvorenie ďalšieho 1 pracovného miesta, predpokladá sa pomerne
rýchla návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť projektu. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z
vlastných finančných zdrojov. Pre každé ohrozenie, ktoré môže nastať má žiadateľ vypracovaný plán pričom technológie budú
musieť byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva,
že hodnota Čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 9,61 a teda projekt je
dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde v r. 2021 (do výpočtu nebol zahrnutý NFP)
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Spoločnosť FRANCESCA CREATION, s.r.o. bola založená v roku 1999 na Slovensku ako dcérska spoločnosť talianskej firmy
CROMO N.B. a francúzskej firmy Angel Carterie. Spoločnosť pôsobí ako výrobca na trhu pohľadníc a náboženských výrobkov
už 14 rokov a to nie len na európskom trhu ale aj v USA, kde expanduje vďaka zahraničným partnerom. V roku 2003
spoločnosť vstúpila aj na slovenský trh. Spoločnosť je etablovaná na Slovensku, v strednej Európe, čo umožňuje jej ľahkú
dostupnosť ku všetkým európskym krajinám. To dáva spoločnosti FRANCESCA CREATION, s.r.o. výhodu oproti konkurencií.
Podnik FRANCESCA CREATION, s.r.o. sa zoberá výrobou a predajom katalógov, letákov, prospektov, kalendárov, brožúr,
obalov, kníh, nálepiek, pohľadníc, novoročeniek, pozdravov, blahoželaní, náboženských obrázkov, kľúčeniek, magnetiek,
knižných záložiek, darčekovej konfekcie, darčekového baliaceho papiera a iných výrobkov na každodenné ako aj na sezónne
použitie. Spoločnosť poskytuje rozsah služieb od grafického návrhu po realizáciu a dovoz až ku klientovi.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom
jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurencieschopnosti. Nová výrobná linka na výrobu pohľadníc zabezpečí
zrýchlenie výroby, skrátenie výrobného procesu, zníži energetické náklady. Moderná výrobná linka zároveň zvýši výrobnú
kapacitu, čo umožní firme získať nových klientov. Okrem zvýšenia kvality výrobkov, a tým spokojnosti zákazníka inovatívne
zariadenia tiež zvýšia efektivitu pracoviska. Zavedený inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 2 nových pracovných
miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 2 miesta mladými občanmi vo veku od 15 do 29 rokov. Novovytvorené pracovné miesta
budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne sa pozitívne
odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne, spokojnosti a sociálneho postavenia zamestnancov v celej spoločnosti. Spoločnosť
predpokladá obsadenie novovytvorených pracovných miest jedným mužom a jednou ženou. Prínosom projektu bude aj
minimalizácia dopadov inovatívnej výrobnej linky na životné prostredie ako aj úspora energetických nákladov spoločnosti.

V rámci predkladaného projektu bude spoločnosť FRANCESCA CREATION, s.r.o. obstarávať linku na výrobu pohľadníc.
Zakúpená inovatívna moderná technológia umožní spoločnosti optimalizovať výrobný proces a prispôsobiť sa tak rastúcemu
dopytu na kvalitu ako i kvantitu výrobku zo strany odberateľov. Táto linka je variabilná a k jej nesporným výhodám patrí
možnosť doplnenia ďalších modulov, možnosť balenia iných výrobkov, možnosť použitia biologicky rozložiteľnej fólie, ktorá
minimálne zaťažuje životné prostredie. Po technickej stránke bude dodávka zariadení ako aj ich inštalácia, uvedenie do
prevádzky a školenie zamestnancov zabezpečené zo strany dodávateľa. Projektový realizačný tím je tvorený odborníkmi po
odbornej i kvalifikačnej stránke. Osoby disponujú dostatočnými znalosťami v oblasti fungovania spoločnosti a skúsenosťami s
realizáciou viacerých projektov investičného charakteru. Sú teda schopní zabezpečiť bezproblémový chod linky a dozerať na
vysokú kvalitu výrobkov. Spoločnosť má zavedenú internú smernicu manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2001 a je
držiteľom certifikátu FSC.

Inovatívne a moderné zariadenie zvýši kvalitu výstupov a tým spoločnosť posliní svoju konkurencieschopnosť na trhu. Okrem
zvýšenia kvality výrobkov, a tým spokojnosti zákazníka inovatívne zariadenia tiež znížia prevádzkové náklady a zvýšia
efektivitu pracoviska. Zakúpenie výrobnej linky prispeje k udržateľnosti a zmierni záťaž na ŽP tým, že zníži existujúcu
spotreby elektrickej energie na výrobu jednotlivej pohľadnice až o 30%.Projekt v plnej miere prispieva k naplneniu rozvojových
cieľov a zmierňovaniu disparít Žilinského samosprávneho kraja ako aj mesta Martin, definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej
inovačnej stratégii. Tak na úrovni kraja ako aj mesta sa dôraz kladie na ekonomický rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti
a zlepšovanie kvality životného prostredia. Skúsenosti spoločnosti s realizáciou obdobných projektov možno demonštrovať
na základe skúseností vedúceho projektového tímu, ktorý sa podieľal na príprave, riadení a implementácií projektov
investičného charakteru. Bez poskytnutia pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku
vlastných finančných zdrojov.

Spoločnosť už má v súčasnosti zabezpečenú širokú sieť odberateľov, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť odbyt
predpokladanej produkcie. Príjmy vygenerované projektom prevyšujú prevádzkové výdavky, čím sa zabezpečí plynulosť
výroby a pokryjú sa záväzky z obchodného styku ako aj voči zamestnancom. Kapacita technológie poskytuje priestor pre
navýšenie predpokladaných tržieb do budúcnosti. Spoločnosť v budúcnosti naďalej plánuje modernizovať svoj výrobný
program zavádzaním ďalších inovatívnych technológií, aby dokázala čeliť konkurencii na trhu. Novovytvorené pracovné
miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú
dodatočné finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu, rozšírenie portfólia
výrobkov a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne ovplyvní udržanie a tvorbu ďalších pracovných
miest. Udržateľnosť novovytvorených pracovných miest je veľmi vysoká, nakoľko spoločnosť do budúcnosti plánuje rozšíriť
výrobnú kapacitu a vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta.
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KOMES FUT, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou krmív pre zvieratá. Vznikla v roku 1996 a má stabilné miesto na
trhu. Portfólio žiadateľa je pestré, vyrába salámy, konzervy aj sušené výrobky pre psov a mačky. Odbyt výrobkov spoločnosti
sa realizuje na základe rámcových zmlúv s odberateľmi (siete obchodných reťazcov v SR aj v zahraničí), ktoré sú
podpisované na každý rok. Spôsob a množstvo odbytu si stanovujú odberatelia podľa požiadaviek a kúpnej sily svojich
zákazníkov. V prípade nevyprodukovania požadovaného množstva výrobkov má odberateľ právo žiadateľa pokutovať,
prípadne s ním rozviazať zmluvu o spolupráci. To by v prípade strategických odberateľov (veľké obchodné reťazce) mohlo
mať negatívny, až likvidačný vplyv na žiadateľa. Veľký záujem o produkty KOMES FUT, s.r.o. je v súčasnosti na poľských
trhoch, ale pri aktuálnom objeme produkcie tam žiadateľ nemôže expandovať. Z výsledkov SWOT analýzy žiadateľa vyplývajú
predpoklady pre realizáciu projektu. Je preto potrebné obstarať technológie, ktoré zvýšia kvalitu aj kvantitu produktov,
kapacitu výroby a vytvorenie novej smeny, bez zefektívnenia výroby cez inovatívne technológie nie je možné ustáť
konkurenčný tlak.

Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže firma KOMES FUT, s.r.o. ponúkať svoje výrobky v primeranej kvalite a
kvantite. Vzhľadom na to, že záujem o výrobky žiadateľa je vysoký, plánované ukazovatele projektu budú bez väčších
problémov dosiahnuté. Po skončení realizácie aktivít projektu budú parametre výroby nastavené na vyššiu úroveň, čo umožní
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa v rámci celého Slovenska a aj na Českom, Maďarskom, Poľskom a Bulharskom
trhu. Bude mať vybudovanú štruktúru, ktorá umožní úspešné pokračovanie jednotlivých aktivít projektu. Pozitíva situácie po
zrealizovaní projektu: - vstup na nové trhy, - vyššiu produkcia, kvalita výrobkov, - vyššiu zamestnanosť na vidieku, - vyšší
odbyt, - vyššiu spotreba slovenských surovín a podpora ďalších slovenských spracovateľov mäsa a mlynárskych výrobkov, nárast tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa. Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii moderné
technológie, čo umožní zlepšiť postavenie firmy na trhu. Spoločnosť implementáciou projektu zvýši kapacitu výroby, čo
umožní jej vstup na nové trhy a udržanie si súčasných odberateľov.

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej projektovej aktivite, v rámci ktorej sa obstarajú
3 zariadenia: 1. Autokláv pre sterilizáciu parou s ventilátorom alebo sprchovaním 2. Automatický klipsovací stroj 3. Vákuové
plniace a porciovacie zariadenie V rámci aktivity sa osadia nové zariadenia, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa
skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie aktivity projektu bude vykonávané externe – dodávateľom
technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie
projektu bol zostavený tím odborníkov, ktorí dohliadnu na to, aby samotný proces realizácie projektu bol úspešne dokončený
a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi spojené ukazovatele výsledkov a dopadov projektu. Riadenie
projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas celého obdobia realizácie projektu. Aktivita projektu je pevne
naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov projektu.

Realizácia projektu: - napomôže rozšíriť výrobnú kapacitu o kvalitnejšie výrobky, - prispeje k upevneniu postavenia žiadateľa
na trhu, - umožní zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu v regióne - vytvorením nových pracovných miest, ako aj 1 miesta pre
nezamestnaného mladého človeka. - u dodávateľov, kde je väčšina slovenských firiem, stúpnu hlavne tržby a objemy
dodávaných surovín, - u odberateľov sa zabezpečia pružné dodávky tovarov a dostatočné množstvá, ktoré sa v sezónnom
odbyte nestíhali zabezpečiť. Všetky odborné činnosti budú zabezpečovať odborníci z dodávateľskej organizácie, čím bude
zabezpečená správna a optimálna úroveň vykonaných prác. Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje inováciu, ktorá
prispeje k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a k rastu jeho pridanej hodnoty. Bez podpory z NFP by takúto investičnú
akcia nedokázal v takom krátkom čase a v plnej miere naplniť. Výsledky a dopady projektu pre cieľové skupiny: zvýši sa
pridaná hodnota firmy ako aj jej tržby, rozšíri sa počet odberateľov ako aj preferencie na Slovensku vyrobených inovovaných
produktov. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR KSK, PHSR obce Kráľovce, ako aj s územným plánom VÚC Košický kraj.

Projekt spoločnosti KOMES FUT, s.r.o je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné
zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. V prípade zakúpenia inovatívnej technológie dokáže žiadateľ ponúkať konkurenčne
schopné produkty v požadovanom objeme a cene. Vďaka výrobe na moderných inovatívnych technológiách bude vedieť
flexibilne reagovať na požiadavky odberateľa. O administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky výsledkov
projektu po skončení doby trvania projektu sa bude starať vedenie spoločnosti, ktoré bude analyzovať výsledky projektu a
podľa potreby navrhovať prípadne koordinovať ďalšie rozširovanie technologického parku, alebo potrebu tvorby ďalších
pracovných miest. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej činnosti
spoločnosti. V rámci realizácie projektu sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu počas implementácie negatívne ovplyvniť
výsledky aktivity projektu a ohroziť dosiahnutie stanovených cieľov. Projektový tím dopredu predvídal možné ohrozenia
projektu a pripravil pre každé riziko náhradné riešenie, ktoré bude eliminovať negatívne dopady na indikátory.
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Zlieváreň Zábrež, a.s. bola založená v decembri v roku 1997 ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Oravskej Porube v
okrese Dolný Kubín. Spoločnosť sa v roku 1999 pretransformovala na akciovú spoločnosť. Predmetom podnikania akciovej
spoločnosti je zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov, výroba iných neželezných kovov a hutníckych výrobkov,
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov spolu s práškovou metalurgiou. Okrem toho sa spoločnosť zameriava na
oblasť veľkoobchodu, sprostredkovania obchodu, leasingu spojeného s financovaním a na podnikateľské poradenstvo.
Súčasťou aktivít firmy je aj kovoobrábanie, veľkoobchod s kovmi a železom a prenájom strojov a zariadení. Spoločnosť vo
svojom výrobnom procese kladie dôraz na spoľahlivosť a vysokú kvalitu svojich výrobkov. Jej veľkou konkurenčnou výhodou
je neustále rozširovanie výrobného sortimentu o novovyvinuté výrobky, ich rozmerové rady a veľmi flexibilný prístup k riešeniu
potrieb obchodných partnerov. Zavedením optimalizácie v technologických a logistických postupoch spoločnosť ponúka
zákazníkom krátke dodacie lehoty, atraktívne konkurencie schopné ceny a dodávku výrobkov priamo k odberateľovi.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Nové stroje
– 3D tlačiareň, 3D Skener a autokláv zvýšia kvalitu odliatkov presného liata. Prínosy, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť
spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí, sú skrátenie času na výrobu voskového modelu, vyrovnanie sa požiadavkám
ostatných odvetví priemyslu, rozšírenie technologickej úrovne. Zavedený inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 2
nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 2 miesta mladými občanmi vo veku od 15 do 29 rokov. Novovytvorené
pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne
sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne, spokojnosti a sociálneho postavenia zamestnancov v celej spoločnosti.
Spoločnosť predpokladá obsadenie novovytvorených pracovných miest mužom a ženou. Prínosom projektu bude aj
minimalizácia dopadov technologických zariadení na životné prostredie ako aj úspora energetických nákladov spoločnosti.

3D tlačiareň je zariadenie napomáhajúce rýchlemu prototypovaniu. Spojením rýchlej výroby modelu podľa 3D dát a následne
výroby odliatku z ocele sa výrazne skráti čas na výrobu voskového modelu a pre technickú prípravu získanie údajov pre
overenie výroby. Autokláv slúži na vytavenie modelu z keramickej hmoty. Obstaraním tejto investície sa zásadne rozšíri
technologická úroveň. Vytavovanie vosku z keramickej formy je dôležitá operácia, na ktorej závisí kvalita budúceho odliatku.
Investícia do 3D skenera je nutná z dôvodu, že zložité a tvarovo náročné odliatky je nutné dodávať s meracími protokolmi. A
to nielen pri finálnej kontrole odliatku, ale i

25110121094

25110121095

25110121096

25110121097

25110121098

25110121099

25110121100

25110121101

25110121103

25110121104

TECHKLIMA, s.r.o.

proALU s.r.o.

DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.

Fytosal European Corporation, s.r.o

OSMONT elektromontáže, s. r. o.

NÁBYTKÁR, s.r.o.

REVOL TT Consulting s.r.o.

METAL NZ, s.r.o.

MTS, spol. s r.o.

Security systems s.r.o.

Modernizácia a zvýšenie inovatívnosti výrobného procesu
spoločnosti TECHKLIMA, s.r.o.

Technológia na výrobu 3D dizajnových nábytkových výplní

Zavádzanie inovatívnych technológií v stolárskej výrobe

Zavedením potravinárskych technológií k vyššej
konkurencieschopnosti spoločnosti Fytosal European Corporation,
s.r.o.

Inovácia výroby spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NÁBYTKÁR, s. r. o.
použitím inovatívnych technológií vo výrobe

Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti REVOL TT
Consulting, s.r.o.

Zavedenie inovatívnej technológie spoločnosťou METAL NZ, s.r.o.

Inovácia výrobného procesu a zvyšovanie pracovných miest v
spoločnosti MTS, spol. s r.o.

Modernou a kvalitnou metódou k bezpečnej personalizácii ID
čipových kariet

102 185,00

134 101,10

192 153,50

194 110,00

165 000,00

186 585,00

84 000,00

41 640,00

185 573,40

104 807,40

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť TECHKLIMA, s.r.o., založená v roku 2000 na báze transformácie divízie Klimatizácia VZT-Vzduchotechnika, a.s.,
je výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby v oblasti klimatizácie, vetrania, chladenia a
vzduchotechniky pre široké využitie obchodných, kancelárskych a výrobných priestorov, serverovní, športovísk až po
priemyselné chladenie technológií a procesov. TECHKLIMA, s.r.o. má vlastnú strojársku výrobu, ktorá zabezpečuje
predovšetkým výrobu vlastných výrobkov a komponentov, ale aj externú zákazkovú výrobu pre kooperačných partnerov.
Spoločnosť sa v roku 2006 začala orientovať na klimatizáciu železničných vozňov v rámci programov modernizácie
železničnej dopravy predovšetkým v krajinách východnej Európy, ktorá tvorí prevažujúcu činnosť momentálnej výroby. V
súčasnosti hlavná slabosť spoločnosti v oblasti výroby klimatizácii železničných vozňov spočíva v spracovávaní ohybov a
povrchovej úprave výrobkov a to z dôvodu ich nedostatočnej kvality. Daná skutočnosť je veľkou nevýhodou oproti konkurencii
pri výrobe a kompletizácii zariadení pre nemeckého partnera Kallfass.

Výstupom realizácie projektu bude inovovanie 3 výrobných postupov spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej činnosti, čo sa
pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Obstaraním inovatívnych
technológií bude môcť spoločnosť kvalitnejšie spracovávať ohyby plechov a vykonávať kvalitnejšiu povrchovú úpravu
výrobkov, čím sa zvýši kvalita výrobkov klimatizačných a chladiarenských zariadení tvoriacich hlavné produktové portfólio
spoločnosti. Zároveň sa tiež znížia prevádzkové náklady a zvýši sa efektivita pracoviska. Zavedený inovatívny výrobný
program umožní vytvorenie 3 nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 1 z týchto miest mladým občanom vo
veku od 15 do 29 rokov. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie
projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne, spokojnosti a sociálneho
postavenia zamestnancov v celej spoločnosti. Prínosom projektu bude aj minimalizácia dopadov technologických zariadení
na životné prostredie ako aj úspora energetických nákladov spoločnosti.

Spoločnosť bude obstarávať 3 inovatívne moderné technológie - ohraňovací lis, lakovaciu kabínu a hydraulickú kotúčovú pílu.
Zakúpené inovatívne moderné technológie nahradia doteraz využívané zastarané strojné zariadenia. Inovatívny ohraňovací
lis zabezpečí kvalitné tvarovanie a ohýbanie kovových častí a výrazne tak zníži počet reklamácií zo strany hlavného
partnera. Obstaraním lakovacej kabíny bude spoločnosť schopná realizovať vlastné povrchové úpravy (striekanie)
komponentov a výrobkov bez potreby využitia externých dodávateľov striekania. Hydraulická kotúčová píla sa bude používať
na rezanie zospodu s otočným rezným stolom pre kolmé a šikmé rezy v poloautomatickom prevedení. Projektový tím je
tvorený odborníkmi po odbornej i kvalifikačnej stránke, ktorí sú schopní zabezpečiť bezproblémový chod zariadenia dozerať
na vysokú kvalitu výrobkov a disponujú tiež skúsenosťami s realizáciou viacerých projektov investičného charakteru.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 v oblastiach: Projekčná činnosť v
investičnej výstavbe a systému environmentálneho manažmentu EN ISO 14000-2004 v oblasti Komplexná stavebná činnosť.

V oblasti výroby klimatizačných zariadení je hlavným negatívom kvalita ohýbania a vysoká početnosť reklamácií
predovšetkým zo strany hlavného partnera nemeckej spoločnosti Kallfass. Spracovanie ohybov a povrchová úprava výrobkov
je rovnako slabosťou spoločnosti v oblasti výroby klimatizácii železničných vozňov, ktorá má obrovský rozvojový potenciál do
budúcna. Nakoľko konkurenčné firmy dnes disponujú modernejšími technológiami, vďaka čomu sú schopné dodávať vyššiu
kvalitu výrobkov, nákup inovatívnych zariadení je nevyhnutný pre elimináciu hlavnej konkurenčnej slabosti spoločnosti.
Projekt v plnej miere prispieva k naplneniu rozvojových cieľov a zmierňovaniu disparít Trenčianskeho samosprávneho kraja
ako aj mesta Nové Mesto nad Váhom, definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej inovačnej stratégii. Tak na úrovni kraja ako aj
mesta sa dôraz kladie na ekonomický rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti a zlepšovanie kvality životného prostredia.
Spoločnosť disponuje bohatými skúsenosti s realizáciou investičných projektov financovaných prevažne z vlastných zdrojov.
Bez poskytnutia pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.

Spoločnosť už má v súčasnosti zabezpečenú širokú sieť odberateľov, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť odbyt
predpokladanej produkcie. Príjmy vygenerované projektom prevyšujú prevádzkové výdavky, čím sa zabezpečí plynulosť
výroby a pokryjú sa záväzky z obchodného styku ako aj voči zamestnancom. Kapacita technológie poskytuje priestor pre
navýšenie predpokladaných tržieb do budúcnosti. Spoločnosť v budúcnosti naďalej plánuje modernizovať svoj výrobný
program zavádzaním ďalších inovatívnych technológií, aby dokázala čeliť konkurencii na trhu. Novovytvorené pracovné
miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú
dodatočné finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu, rozšírenie portfólia
výrobkov a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne ovplyvní udržanie a tvorbu ďalších pracovných
miest. Udržateľnosť novovytvorených pracovných miest je veľmi vysoká, nakoľko spoločnosť do budúcnosti plánuje rozšíriť
výrobnú kapacitu a vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta.
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Žiadateľ, firma proALU s.r.o. sa zaoberá výrobou a dodávkou hliníkových posuvných systémov v nábytkárskom priemysle.
Jedná sa o polotovary, z ktorých nábytkárske firmy vyrábajú vstavené skrine. V predajnosti posuvných systémov na domácom
trhu má firma najväčší trhový podiel. Presadila sa aj v zahraničí, svoje produkty exportuje do Česka, Maďarska a Poľska.
Novým trendom v nábytkovom dizajne sa stávajú plošné 3D výplne, ktoré sa vyžívajú najmä ako výplne do hliníkových
posuvných systémov, ktorými je firma proALU na SLovensku hlavným dodávateľom. Žiadateľ chce využiť situáciu na trhu a
rozšíriť svoju ponuku polotovarov pre posuvné dvere o výrobu 3D tvarových výplní. Na spustenie výroby tvarových panelov
na najvyššej kvalitatívnej úrovni pri udržaní primeraných výrobných nákladov potrebuje žiadateľ obstarať technologické
vybavenie pozostávajúce z najmodernejších zariadení, ktoré uplatňujú inovatívne výrobné postupy. Nedostatok vlastných fin.
prostriedkov neumožňuje žiadateľovi zaobstarať potrebnú technológiu požadovaných technických parametrov odpovedajúcich
inovatívnym výrobným postupom.

Realizáciou projektu sa zavedie technológia na výrobu 3D dizajnových nábytkových výplní a umožní žiadateľovi rozbehnúť
výrobnú činnosť a rozšíriť ponuku hliníkových posuvných systémov o tvarové výplne podľa najmodernejších trendov.
Inovatívna technológia umožní žiadateľovi vyrábať na zákazku vysokokvalitné plošné nábytkové výplne v neobmedzených
dizajnových variáciách podľa požiadaviek a predstáv zákazníkov. Plánovaná ročná produkcia je min. 6 000 m2 a vychádza z
reálnych predpokladov. Trend 3D výplní v nábytkovom dizajne prichádza z Talianska a na Slovensku už žiadateľ eviduje
záujem a nárast dopytu po takýchto riešeniach. Prínosom projektu bude zvýšenie konkurencischopnosti žiadateľa a
potenciálu na získavanie nových zákaziek. Nárast predaja sa prejaví na raste tržieb a pridanej hodnoty. Realizáciou
projektu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta, z toho 1 cielene pre občanov do 29 rokov a 1 pre občana zo znevýhodnenej
skupiny. Z hľadiska pohlavia sa predpokladá obsadenie 2 muži a 1 žena (pohlavie nie je podmienkou). Žiadateľ využije
poznatky z celého procesu obstarávania špecifických zariadení aj v budúcnosti pri potrebe transferov modernej technológie.

Realizácia projektu pozostáva z 1 hlavnej aktivity: Obstaranie technológie na výrobu 3D dizajnových nábytkových výplní. V
rámci nej sa obstarajú 4 zariadenia: CNC obrábacie centrum Olepovačka hrán Vertikálna formátovacia píla Odsávacie
zariadenie. CNC centrum tvorí hlavné inovatívne zariadenie, ktoré bude opracovávať veľkoplošný materiál (MDF dosky) do
požadovaného tvaru. Pílou sa rozdelí veľkoplošný materiál do požadových rozmerov. Olepovačka hrán bude slúžiť na
nalepovanie a kompletné opracovanie nalepených hrán. Odsávacie zariadenie bude odsávať piliny z CNC centra a
olepovačky. Časový harmonogram realizácie hlavnej aktivity ako aj podporných aktivít je naplánovaný na 5 mes. v období
01/2014-05/2014. Stroje budú umiestnené v existujúcich výrobných priestoroch, ktoré má žiadateľ v prenájme na dobu
neurčitú. Priestory sú vo vyhovujúcom stave a pripravené na inštaláciu strojov. Samotná inštalácia si nevyžaduje žiadne
interiérové ani stavebné úpravy priestorov. Za účelom hladkej a úspešnej implementácie projektu bol vytvorený projektový
tím. Členovia tímu majú odborné znalosti a dlhodobú prax. V r. 2010 tím úspešne implementoval inv. projekt financovaný z
NFP.

Žiadateľ patrí medzi najväčších dodávateľov hliníkových posuvných systémov na Slovensku. V súčasnosti zaznamenáva zo
strany zákazníkov nárast záujmu o tvarové výplne dverí. Zámerom žiadateľa je využiť potenciál dopytu a zaviesť výrobu
tvarovaných výplní na zákazku, ktorá na Slovensku zatiaľ nie je. Plošné 3D tvarové výplne je možné využiť nielen do
posuvných systémov ale aj ako obkladové panely v interiérovom dizajne. Spustenie výroby si vyžaduje nákup výrobnej
technológie. Poskytnutý NFP umožní žiadateľovi obstarať potrebnú technológiu na spustenie výroby v celom rozsahu a
súčasne skrátiť návratnosť vložených prostriedkov. Zavedením výroby tvarových výplní sa žiadateľ zaradí medzi lídrov na trhu
výrobcov nábytkových polotovarov pre posuvné systémy a výrazne sa zvýši jeho konkurenčný potenciál. I keď žiadateľ
doteraz neinvestoval do dlhodobého majetku, spoločníci firmy majú s obstaraním technologických zariadení do nábytkárskej
výroby dlhoročné skúsenosti a doteraz realizovali nákupy za státisíce eur. Projekt je v súlade s PHSR BB kraja a mesta
Zvolen a prispieva k napĺňaniu stanovených cieľov.

Zavedením technológie spustí žiadateľ výrobu a predaj 3D tvarových výplní. Finančný plán na obdobie životnosti technológií
(6 rokov) predpokladá dosiahnutie výnosov, ktoré budú plne postačovať na krytie prevádzkových nákladov a odpisov a tvorbu
zisku počas celého obdobia. Finančná analýza posudzuje projekt v období rokov 2014 – 2020. Plánované tržby postačujú
na krytie prevádzkových výdavkov v každom roku. Ukazovateľ ČSH dosahuje kladnú hodnotu 71 306 € a miera výnosnosti je
137,2%. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že projekt je finančne udržateľný počas celého posudzovaného obdobia.
Výroba a predaj bude fungovať na zákazkovom princípe. Od objemu získaných zákaziek závisí ekonomická situácia a
prosperita firmy. Získanie dostatku zákaziek je z hľadiska dosahovania finančného plánu najrizikovejšie. Manažment firmy a
podporný personál je vzdelaný s dostatkom odborných znalostí a dlhoročných profesionálnych skúseností s riadením výroby a
zabezpečovaním zákaziek. Žiadateľ má vybudovanú stabilnú sieť cca 100 odberateľov, ktorí prejavili záujem o tento produkt.
Ambíciou žiadateľa je prienik na zahraničné trhy, čo vytvorí nové možnosti odbytu.
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Spoločnosť podniká od 1. 11. 2002 pod obchodným menom Drevointerier Kežmarok s.r.o. Jej história však siaha hlbšie do
minulosti a začína rokom 1993. Spoločnosť je rodinného typu. Hlavnou činnosťou Drevointerieru Kežmarok s.r.o. je
drevovýroba, návrhy a realizácia interiérov na zákazku. Spoločnosť sa orientuje predovšetkým na dodávku kompletne
zariadených atypických interiérov - kancelárií, kuchýň, spoločenských priestorov, ubytovacích priestorov, reprezentačných
priestorov firiem, vstupných priestorov budov, interiérov obchodných prevádzok a prevádzok bánk. Záujem o komplexné
riešenie interiérov má narastajúci trend. Drevointerier Kežmarok s.r.o. má v danej oblasti bohaté skúsenosti a dobré meno. V
súčasnosti je však už obmedzovaná existujúcou technológiou (8 ročné stroje). Silnou stránkou žiadateľa je bohatá tradícia,
vysoká kvalita, schopnosť reagovať na potreby a požiadavky domácich i zahraničných klientov, flexibilnosť a kvalitný servis.
Slabou stránkou je chýbajúce technologické zariadenia vrátane príslušenstva pre drevovýrobu a finančná náročnosť
komplexného technologického vybavenia firmy. Tieto nedostatky chce žiadateľ eliminovať prostredníctvom predkladaného
projektu.

Vďaka predkladanému projektu sa zavedie v Drevointerieri Kežmarok s.r.o. 1 inovovaný výrobný postup pre drevovýrobu. Pre
žiadateľa to bude v budúcnosti znamenať rast konkurencieschopnosti v podobe rozšírenia výrobného sortimentu, zvýšenia
tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Doplnením chýbajúcich technológií bude žiadateľ schopný riešiť výrobu atypických
interiérov samostatne a komplexne; zvýši kapacitu výroby; poskytne kvalitnejšiu a komplexnejšiu realizáciu dodávok
interiérov od návrhu až po montáž; výroba bude pružnejšia; efektívnejšia výroba umožní znížiť ceny výrobkov. Dopady na
jednotlivých aktérov odberateľsko-dodávateľských vzťahov sa očakávajú ako veľmi pozitívne. Zvýšenie produkcie a exportu v
nadväznosti na zvýšené kapacity nových strojov bude viesť k rozvoju ďalších spolupracujúcich firiem. Nepriamo tak projekt
môže mať dopad na ďalšie zvýšenie zamestnanosti u dodávateľov aj odberateľov v Prešovskom regióne aj mimo neho. Na
výsledky a výstupy projektu priamo nadviažu ďalšie rozvojové aktivity spoločnosti, ako sú modernizácia, rozvoj služieb
smerujúcich ku komplexnosti, rozvoj ľudských zdrojov, marketing. Projekt vytvorí 2 pracovné miesta pre mladých
nezamestnaných.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 projektovej aktivity s názvom - Zabezpečenie technológií. Komplexnú dodávku
technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre drevovýrobu tvoria 4 logické celky. LC1- CNC nárezové centrum, slúži
na formátovanie, rezanie veľkoformátových tabúľ materiálu na rozmery vhodné pre výrobu nábytku. LC2- Olepovačka hrán,
slúži na priebežné olepovanie hrán dielcov. LC3- Vertikálne vŕtacie centrum, vykonáva viacero operácií na jedno upnutie
dielca - vŕtanie otvorov do plochy a hrany dielca, pílenie drážky, frézovanie rôznych otvorov. LC4- Komplexný software pre
výrobu nábytku, slúži na zjednodušenie väčšiny operácií ktorú sú potrebné pred vyrobením nábytku. Vykonáva obrazovú
prezentáciu nábytku pre zákazníka, automaticky dáva výstupy pre jednotlivé stroje (nie je nutné tvoriť výrobné programy pre
každý stroj). Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľmi, na základe výsledkov VO. Implementácia projektu je
plánovaná na 12 mesiacov. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment žiadateľa ktorý má bohaté
skúsenosti s realizáciou investičných projektov v spolupráci s externým konzultantom pre projekty financované zo ŠF.

Spoločnosť Drevointerier Kežmarok s.r.o. je vysoko profesionálna, v regióne etablované spoločnosť v oblasti drevovýroby.
Identifikované problémy si však nevyhnutne vyžadujú realizáciu predkladaného projektu: chýbajúca technológia na
zabezpečenie komplexnej výroby atypických interiérov; pomerne vysoká závislosť na subdodávkach od iných firiem, čo sa
premieta do zvýšených nákladov (plus náklady subdodávateľa a doprava) a flexibilnosti ponúkaných služieb; finančná
náročnosť komplexného technologického vybavenia firmy. Úspešná implementácia projektu žiadateľovi umožní nielen
odstránenie vyššie uvedených nedostatkov, ale súčasne vytvorí vhodné predpoklady na zvýšenie efektivity využitia materiálov
pri drevovýrobe. Navrhované riešenie je výstupom pravidelného prieskumu trhu Drevointerieru Kežmarok s.r.o., ktorý potvrdil
že záujem klientov o komplexné riešenie interiérov (najmä atypických) má narastajúci trend. Žiadateľ je spôsobilý na
realizáciu projektu. Jeho spôsobilosť spočíva aj v skúsenostiach s realizáciou investičných projektov. Projekt je v súlade s
národnými, regionálnymi i lokálnymi programovými dokumentami.

Spoločnosť Drevointerier Kežmarok s.r.o. bude schopná prepojením novovytvorených a existujúcich výrobných kapacít a
služieb poskytovať svojim zákazníkom a odberateľom komplexný servis pri výrobe nábytku a riešenia interiérov; kratšiu
dodávku služby; celkové zvýšenie kvality a kapacít. Doplnením chýbajúcich technologických zariadení bude žiadateľ schopný
riešiť výrobu atypických interiérov samostatne a komplexne. Projekt bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v Kežmarku a
okolí (2 nové pracovné miesta). Prevádzka spoločnosti Drevointerier Kežmarok s.r.o. bude po skončení pomoci zabezpečená
z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky žiadateľa budú po ukončení projektu investované do podpory a rozvoja výroby modernizácia, rozvoj nových služieb smerujúcich ku komplexnosti, rozvoj ľudských zdrojov, marketing a propagácia na
domácich a medzinárodných výstavách. Prevádzku bude zabezpečovať manažment spoločnosti Drevointerier Kežmarok s.r.o.
Žiadateľ bude monitorovať a v prípade potreby reagovať na možné interné a externé riziká, ako sú kvalita a stabilita
zamestnancov, konkurencia a pod. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
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Základným predmetom činnosti podnikateľa je spracovanie zeleniny a výroba produktov z ovocia a zeleniny, čomu sa
spoločnosť venuje už od svojho vzniku v roku 2008. Na základe vysokej kvality produkcie, dodržiavania termínov dodávok
a pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov si firma zabezpečila veľmi dobré meno na trhu, vďaka čomu má odbyt
rastúci trend. Výrobné procesy sú v súčasnosti realizované vo veľkej miere ručnou prácou, čo bráni zvyšovaniu objemu
produkcie a je tiež limitujúcim faktorom pri raste efektívnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom firmy je rozšírenie portfólia
produktov, najmä o produkty z bio zeleniny, zvýšenie kvality a produktivity výroby, zlepšenie pracovných podmienok pre
zamestnancov a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zabezpečenie
inovatívnej a vyspelej technológie, ktorej nákup a inštalácia je predmetom predkladaného projektu.

Nákup nových technológií prinesie zefektívnenie výroby, zvýšenie kvality finálneho výrobku, zvýšenie pridanej hodnoty a
produktivity práce a zníženie materiálových nákladov na výrobu, čo sa prejaví na zvýšení objemu produkcie a
tržieb. Nová technológia je sofistikovanejšia, zabezpečí aj väčšiu výťažnosť vstupných materiálov. Po ukončení
realizácie projektu bude firma produkovať širší sortiment kvalitnejších výrobkov s nižším množstvom odpadu a
nepodarkov, skráti čas výroby a prispeje k ochrane životného prostredia na pracovisku. Daný projekt zároveň prispeje k
zvýšeniu celkovej technologickej úrovne regiónu. Nová linka umožní rozšíriť portfólio výrobkov a vyrábať produkty z bio
zeleniny, funkčné potraviny, doplnky výživy a ďalšie výrobky v dostatočnej kvalite, ktorú vyžadujú veľko- aj maloodberatelia
na domácom i Európskom trhu.Vďaka realizácií projektu budú vytvorené dve pracovné miesta, jedno pre ženu a jedno pre
muža, pričom obe budú cielene vytvorené pre mladých nezamestnaných (do 29 rokov). Tieto pracovné miesta pre mladých
nezamestnaných budú udržané minimálne po dobu 3 rokov po skončení realizácie projektu.

Projekt bude realizovaný podľa štandardných postupov projektového manažmentu. Projekt pozostáva z jednej aktivity
vzhľadom na to, že ide o ucelený technologický celok, ktorého funkčnosť je podmienená jeho komplexnou inštaláciou. Projekt
bude manažovaný projektovým manažérom, ktorý bude zodpovedný za celkové riadenie projektu, komunikáciu s
poskytovateľom pomoci, koordináciu prác a dodávok, monitorovanie projektu a riadenie rizík. Finančný manažér bude
zodpovedný za finančné vykazovanie, finančné riadenie, predkladanie žiadostí o platbu a účtovníctvo projektu. Verejné
obstarávanie bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie. Okrem toho, projektový tím bude
pozostávať aj z pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na nákupe, výrobe a distribúcií produkcie.

Firma Fytosal European Corporation, s.r.o. sa rozhodla pre nákup novej technológie v nadväznosti na potreby trhu. Na
investíciu takéhoto rozsahu nemá však v súčasnosti dosť vlastných zdrojov, s pomocou NFP je však schopná zabezpečiť
jeho spolufinancovanie. V opačnom prípade by musela výrobné zariadenia nakupovať postupne, čo by znamenalo
oneskorenie splnenia stanovených cieľov o niekoľko rokov. Je reálny predpoklad, že za ten čas vzrastie konkurencia na trhu
natoľko, že spoločnosť stratí svoje postavenie na trhu i perspektívnych zákazníkov. Základnou požiadavkou trhu je v
súčasnosti vyrábať produkty z bio zeleniny, funkčné potraviny a zdraviu prospešné produkty bez konzervačných látok pre
veľko- a maloodberateľov v dostatočnej kvalite. Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu bude možné tejto
požiadavke trhu v plnej miere vyhovieť. Žiadateľ už má existujúce skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Šlo o
projekty realizované z vlastných a bankových zdrojov. Tieto projekty boli úspešne zvládnuté, pričom boli dodržané všetky
naplánované termíny a bola dodržaná výška plánovaných nákladov.

Projekt je dlhodobo udržateľný vo všetkých troch zložkách trvalo-udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu sa zabezpečí
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty, preto si pokračovanie jeho aktivít po
ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje. Okrem toho projekt umožní realizáciu
nadväzujúcich projektov (nové druhy výrobkov) podľa požiadaviek trhu. Z rovnakých dôvodov budú vytvorené aj trvalo
udržateľné aj novovytvorené pracovné miesta. Z environmentálneho hľadiska je prevádzka bezriziková s nulovým výstupom
nebezpečných odpadových látok. Proces výroby bude tiež energeticky efektívny, pridanú hodnotu vnímame aj z pohľadu
transferu ekologicky nezávadných technológii vyznačujúcich sa nižšou energetickou náročnosťou a maximálnou možnosťou
výťažnosťou vstupných surovín. Rizikom pre udržateľnosť by mohli byť ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, ktorých
riešenia sú popísané v opise projektu.
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Spoločnosť OSMONT elektromontáže, s. r. o., založená v roku 2011, zabezpečuje komplexné riešenia v oblasti elektrického
napájania. Klientom ponúka kompletný servis od projektu a poradenstva až po samotnú realizáciu diela na kľúč. Zaoberá sa
projekciou, výrobou rozvádzačov, elektronických zabezpečovacích systémov a kamerových systémov, montážou a
následným monitoringom a servisom elektrických a elektronických zariadení v oblasti priemyselných hál, bytových objektov,
rodinných domov, hotelov a polyfunkčných domov. Jednou z najdôležitejších konkurenčných výhod spoločnosti je pozáručný
servis. Produkciu zabezpečuje tím kvalifikovaných odborníkov v príslušných projektových a inžinierskych profesiách.
Hlavným cieľom spoločnosti je stať sa lídrom v oblasti projekcie, elektroinštalácií a výrobe rozvádzačov a tak získať stabilné
postavenie na domácom a zahraničnom trhu. Zákazníci spoločnosti si vyžadujú inovácie, progresívny prístup k poskytovaným
riešeniam a funkčnú flexibilitu. Firma je často kontaktovaná pre práce nad rámec svojich kapacitných možností a preto je pre
spoločnosť nevyhnutné zmenšovať časové straty vo výrobe, efektívnym prístupom a modernými výrobným zariadeniami.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Spoločnosť
sa rozhodla obstarať inovatívne zariadenia na výrobu elektrických rozvádzačov, ktoré zmodernizujú spôsob doterajšej výroby.
Hlavnými efektmi obstarania zariadení bude efektívnejšie a rýchlejšie spracovanie elektrorozvádzačov v jednotlivých fázach
výroby a teda produkcia kvalitnejších produktov s požadovaným vzhľadom, ktoré sú v oblasti výroby elektrorozvádzačov z
pohľadu odberateľov kľúčové. Zavedený inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 3 nových pracovných miest.
Spoločnosť plánuje obsadiť 1 z týchto miest mladým občanom vo veku od 15 do 29 rokov. Novovytvorené pracovné miesta
budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne sa pozitívne
odzrkadlí v zlepšení Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na zlepšovanie kvality životného prostredia, nakoľko
prispeje k úspore energetických nákladov spoločnosti.

Spoločnosť sa rozhodla obstarať inovatívne zariadenia na výrobu elektrických rozvádzačov, ktoré zmodernizujú spôsob
doterajšej výroby. Zariadenia zabezpečia efektívne a kvalitné procesy, súvisiace s výrobou elektrických rozvádzačov a to
rezanie, vytváranie zložitých tvarov, strihanie, zváranie, ohýbanie plechu, výrobu popisných štítkov ako aj vytváranie
grafických návrhov. Výber zariadení bolo podmienený ich ekonomickou výhodnosťou a technologickou vyspelosťou.
Zariadenia zabezpečia flexibilitu výroby a následných dodávok výrobkov zákazníkom. Technologická vyspelosť zariadenia
spočíva v zvyšovaní efektívnosti a rýchlosti výrobného procesu a vysokej kvalite finálnych produktov - elektrických
rozvádzačov. Projektový tím je tvorený odborníkmi po odbornej i kvalifikačnej stránke, disponujúcimi skúsenosťami s
realizáciou projektov investičného charakteru. Spoločnosť má zavedený interný systém manažérstva kvality a disponuje
oprávneniami vydanými Technickou inšpekciou Slovenskej republiky. Dohľad nad kvalitou výroby zabezpečuje vyčlenený
pracovník dlhoročnou praxou v spoločnosti.

Neustále zvyšovanie kvality práce je nevyhnutným predpokladom k úspešnému rastu spoločnosti, zvyšovaniu počtu jej
zákazníkov vo veľkoobchodnom a maloobchodnom predaji. Realizáciou projektu bude spoločnosť schopná udržať krok s
konkurenciou ba dokonca bude schopná expandovať nakoľko prinesie zákazníkom energetickú a nákladovú efektivitu pri
zachovaní vysokej kvality finálnych produktov. Projekt v plnej miere prispieva k naplneniu rozvojových cieľov a zmierňovaniu
disparít Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj mesta Považská Bystrica, definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej
inovačnej stratégii. Tak na úrovni kraja ako aj mesta sa dôraz kladie na ekonomický rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti
a zlepšovanie kvality životného prostredia. Riadiaci pracovníci disponujú značnými skúsenosťami v oblasti realizácie
projektov, nakoľko sa podieľali na príprave, riadení a implementácií projektov investičného charakteru. Bez poskytnutia
pomoci by projekt nebol realizovateľný v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.

Spoločnosť už má v súčasnosti zabezpečenú širokú sieť odberateľov, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť odbyt
predpokladanej produkcie. Príjmy vygenerované projektom prevyšujú prevádzkové výdavky, čím sa zabezpečí plynulosť
výroby a pokryjú sa záväzky z obchodného styku ako aj voči zamestnancom. Kapacita technológie poskytuje priestor pre
navýšenie predpokladaných tržieb do budúcnosti. Spoločnosť v budúcnosti naďalej plánuje modernizovať svoj výrobný
program zavádzaním ďalších inovatívnych technológií, aby dokázala čeliť konkurencii na trhu. Novovytvorené pracovné
miesta budú udržané po dobu najmenej 3 roky od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú
dodatočné finančné prostriedky, ktoré spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu, rozšírenie portfólia
výrobkov a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne ovplyvní udržanie a tvorbu ďalších pracovných
miest. Udržateľnosť novovytvorených pracovných miest je veľmi vysoká, nakoľko spoločnosť do budúcnosti plánuje rozšíriť
výrobnú kapacitu a vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta.
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Nábytkár s.r.o. v súčasnosti patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti predaja nábytkového kovania a príslušenstva na
Slovenskom a Českom trhu. Celkový obrat spoločnosti dosiahol za rok 2012 cez 6,6 mil. EUR. Ako dynamicky rozvíjajúca sa
spoločnosť musí neustále pracovať na skvalitňovaní a rozširovaní ponuky tovarov a služieb. Od svojho vzniku je spoločnosť
zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov. Je si vedomá neustálej obmeny
požiadaviek zákazníkov a silnejúcej konkurencie v danom odvetví, preto sa snaží na trh a jeho požiadavky reagovať pružne. V
súčasnosti spoločnosť zamestnáva 26 stálych zamestnancov. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne
náročné, spoločnosť nie je schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Čo sa týka existujúcej situácie v
regióne kde sa bude projekt realizovať, miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín ku koncu marca 2013 bola
14,82%, čo je viac ako je celoslovenský priemer. Preto realizácia projektu a vytvorenie 2 prac. miest počas realiz. projektu a 1
po realiz. projektu predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto stavu

V súčasnosti gro tržieb je tvorené obchodnou činnosťou pozostávajúcou z nákupu nábytkových komponentov z Poľska a ich
predaja na Slovenskom a Českom trhu. Vzhľadom na množiace sa reklamácie na dodávaný tovar chce žiadateľ využiť
vytvorenú obchodnú sieť odberateľov a zahájiť vlastnú výrobu týchto komponentov. Dosiahne sa tým skrátenie dodacích a
reklamačných lehôt, zvýšenie kvality výroby, odstránenie nákladov na dopravu z Poľska, čím si spoločnosť zabezpečí rast
konkurencieschopnosti. Začatím vlastnej výroby sa predpokladá nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 6,8 mil. EUR.
Dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realiz. projektu a 1 po realiz. projektu. Budú dosahované požadované parametre aj v
rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia budú energeticky nenáročné a šetrné k ŽP. Lepšie hosp. výsledky spoločnosti umožnia
ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory
spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región aj z hľadiska znižovania nezamestnanosti.
Konkurenčné podnikateľské subjekty v záujme udržania si konkurencieschopnosti budú musieť inovovať svoje výrobné
prostriedky

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenie a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cieny technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetného zariadenia v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní. Výrobné priestory sú prispôsobené tak, že nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy, preto pri inštalácii
technologie by nemalo dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do
prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k
vytvoreniu 2 prac. miest počas realiz. projektu a 1 po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia
obluh. pracovníkov.

Žiadateľ pôsobí na trhu ako predajca nábytkových komponentov a nábytkového kovania. Počas svojej pôsobnosti si
vybudoval širokú sieť zákazníkov. Podiel jeho tržieb z predaja tovarov výrazne prevažuje tržby z predaja vlastných výrobkov.
Keďže tovar, ktorý predáva na slovenskom a českom trhu dováža prevažne od poľských producentov rozhodol sa tento
vstupný článok eliminovať a neskôr úplne nahradiť vlastnou výrobou. Takýmto spôsobom chce znížiť počty hromadiacich
reklamácií, urýchliť proces vybavovania objednávok a reklamácií a vďaka silnej zákazníckej základni, kde má zaručený odbyt
zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke disponuje
dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V
minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít z vlastných, resp. úverových zdrojov, ktoré so sebou priniesli
potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné a žiadateľ by
nebol schopný túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodol sa zapojiť do projektu a požiadať o NFP.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená po organizačnej, po technickej a finančnej stránke. Z organizačného
hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala počas fungovania
spoločnosti. Z prevádzkového hľadiska bude projekt realizovať vo vlastných priestoroch s neustálou kontrolou. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých prevádzkových
výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti
výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné
výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných resp. úverových finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú zároveň musieť
byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že
Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 105,82 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v rokoch 2014-2015 dôjde v roku 2020 (do výpočtu nebol zahrnutý
NFP)
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Spoločnosť REVOL TT Consulting, s.r.o. má sídlo v obci Boleráz v Trnavskom samosprávnom kraji, miesto podnikania v
meste Trnava na ul. Coburgova č. 84, vo vlastnej výrobnej hale. Hlavnou činnosťou je rezanie vodným lúčom a strojárska
výroba pre všetky odvetvia priemyslu. Podľa aktuálnych štatistík je v okrese Trnava nezamestnaných 5 236 osôb, čo
predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti 8,23%. V ostatných mesiacoch bol zaznamenaný mierny nárast
nezamestnanosti. V súčasnosti má okres Trnava mieru nezamestnanosti na úrovni 8,45%. Východisková situácia spoločnosti
je v súčasnosti daná kvalitným konštrukčným a technologickým know-how, kvalifikovanými, skúsenými a vzdelanými
zamestnancami, avšak identifikovanými nedostatkami v rámci strojno-technologického vybavenia vychádzajúceho z
monitorovania procesov a produktov a z hodnotenia požiadaviek obchodných partnerov. Požiadavky sú na presnosť, rýchlosť
a kvalitu výroby súčiastok, produktov, výrobkov a obrobkov rôznych parametrov. Predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu
spočívajú v stabilnom mieste na slovenskom a medzinárodnom trhu, kvalitných a stabilných dodávateľsko-odberateľských
vzťahov.

Zavedením inovatívnych a vyspelých strojov do prevádzky a inovovaním 2 výrobných postupov, zabezpečíme rozšírenie a
stabilizáciu obchodných vzťahov, ekologizáciu výrobného procesu, zvýšenie produktivity, presnosti, rýchlosti a kvality
vyrábaných výrobkov, súčiastok a obrobkov. Uvedený stav podporí naplnenie merateľných ukazovateľov: nárast tržieb a
nárast pridanej hodnoty. Vytvoríme a udržíme 2 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných do 29 rokov, z toho 1
pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny a to občana do 25 rokov. Riziká projektu sú eliminované: skúseným projektovým
tímom, vytvorením finančných rezerv, plánovaním cash flow, spoluprácou so strednými odbornými školami a UPSVaR,
vzdelávaním zamestnancov, investíciou do inovatívnych strojov a zabezpečenými novými kontraktmi. Vytvoria sa predpoklad
na: podporu efektívneho využitia výstupov a výsledkov projektu, portfólia výroby a odberateľov, zlepšenie presnosti a kvality,
nárast počtu zamestnancov a možnosti ich finančného ohodnotenia, vplyv na zlepšenie ekonomickej situácie dodávateľov.

Projekt plánujeme realizovať v časovom rozvrhu od 03/2014 do 09/2015. V tomto časovom rozsahu budeme realizovať 2
aktivity, ktoré spočívajú v nákupe inovatívnych a vyspelých strojov. Predmetom Aktivity č. 1 je Nákup Vertikálneho
obrábacieho centra a Aktivity č. 2 je 3D CNC merací prístroj s motorickou hlavou. Technické riešenia boli vybraté z dôvodov,
že spĺňajú naše požiadavky na inovatívnosť a vyspelosť strojov, energetické požiadavky a požiadavky výrobných procesov z
hľadiska produktivity, presnosti, rýchlosti a kvality výroby a opracovania tak, aby boli zabezpečené zvýšené požiadavky
odberateľov na kvalitu a presnosť súčiastok, výrobkov a obrobkov. Súčasťou obidvoch aktivít bude aj uvedenie zariadení do
prevádzky a zaškolenie obsluhy, ktoré budú zabezpečené dodávateľsky víťazom verejného obstarávania. Verejné
obstarávanie bude vykonávané odborne spôsobilou osobou. Technické zabezpečenie bude koordinovať koordinátor
realizácie aktivít. Riadenie projektu a publicitu a informovanosť zabezpečí projektový manažér, finančný manažér, manažér
monitoringu a manažér publicity. Projektový tím tvoria interní zamestnanci v spolupráci s externým projektovým manažérom a
manažérom monitoringu.

Požiadavky zákazníkov, odberateľov a konkurenčný boj si vyžadujú neustále inovácie, zvyšovanie kvality a presnosti
výrobkov, súčiastok a obrobkov. Realizácia aktivít projektu nám umožní úspešne sa uchádzať o získanie nových zákaziek,
zníži sa energetická náročnosť výroby, zlepšia sa ergonomické podmienky vo výrobe, zvýšime kvalitu a presnosť výrobkov. Z
dôvodu potreby zvýšenia našej konkurencieschopnosti, je realizácia projektu nevyhnutná, avšak bez poskytnutia NFP by
projekt mohol byť v plánovanom horizonte zrealizovaný len v obmedzenom rozsahu, čo by malo nedostatočný vplyv na
efektivitu. Úverové zdroje by plne pokryli obstaranie iba časť logického celku, čo by nezabezpečilo komplexné odstránenie
nedostatkov v rámci strojno-technologického vybavenia. Taktiež by v plnej miere nezabezpečilo splnenie požiadaviek
zákazníkov, ktoré sú podmienkou rozšírenia objednávok a vzniku nových kontraktov. V roku 2011 sme investovali do výstavby
výrobnej haly a nákupu obrábacích, výrobných strojov, zariadení a v roku 2013 do kúpy novej haly. Z tohto dôvodu v
súčasnosti nedisponujeme dostatočným finančný krytím na zabezpečenie nákupu všetkých strojov, technológií.

Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená efektívnym využitím obstaraných strojov v rámci projektu. Po
ukončení realizácie projektu využitím strojov budeme vyrábať malé formy a ku každému výrobku vytvárať meracie protokoly.
Zvýšime objem výroby a tým zabezpečíme rast tržieb a pridanej hodnoty,udržíme počet zamestnancov na rovnakej úrovni po
dobu trvania projektu. Projekt celkovo prispeje k posilneniu našej spoločnosti na trhu, čo eliminuje hrozbu silnejúcej
konkurencie. Zrealizované inovácie spomalia vplyv nárastu cien energií a vstupných surovín na konečnú cenu produktov.
Udržateľnosť technických vlastností nových zariadení bude spočívať v dodržiavaní režimov prevádzky, správnej obsluhe a
pravidelnej údržbe. Administratívne zabezpečenie projektu je garantované personálnym obsadením na všetkých pracovných
pozíciách, vhodne zvolenou marketingovou stratégiou spoločnosti smerom k rozvoju, inovácii a ekologizácii výroby. Finančná
udržateľnosť bude zabezpečená prostredníctvom nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Na základe výstupov z finančnej analýzy
vyplýva, že projekt je dlhodobo udržateľný. Investícia vytvára kladnú ČSH a predpokladaná miera výnosovosti je 169,41%.
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Firma METAL NZ, s.r.o. má sídlo v okresnom meste Nové Zámky. Miera nezamestnanosti v okrese Nové Zámky za rok 2012
činila 14,65%, v Nitrianskom kraji 13,3 %. Spoločnosť sa zaoberá strojárskou výrobou od roku 2007. Začínala s jedným CNC
obrábacím strojom, v roku 2011 rozšírila svoj strojový park o ďalší moderný a výkonný CNC vertikálny stroj. Dopyt po naších
kvalitných výrobkoch neustále rastie. Zo súčasným strojovým parkom dosahujeme maximálny možný výkon. Situácia, ktorú je
potrebné riešiť spočíva v rozšírení výrobných možností pre uspokojenie potrieb zákazníkov. Z uvedeného dôvodu plánujeme
rozšíriť strojový park o inovatívne CNC obrábacie centrum, ktoré poskytuje možnosť opracovania kovových súčiastok väčších
rozmerov a zvýšiť našu konkurencieschopnosť. Slabou stránkou nás, ako žiadateľa je nedostatok voľných finančných
prostriedkov na realizáciu tejto investície z vlastných zdrojov v dohľadnej dobe. Predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu
poskytujú silné stránky spoločnosti akými sú dlhoročné vzťahy s odberateľmi, kvalita a vysoká presnosť výrobkov, stabilné
miesto na trhu a vysokokvalifikovaní pracovníci vzdelaní v odbore strojárstva.

Po ukončení realizácie projektu firma METAL NZ, s.r.o moderným strojovým parkom dosiahne naplnenie merateľných
ukazovateľov. Inováciou a rozšírením výrobných kapacít sa zvýši objem a kvalita výrobkov. Výkon, presnosť a efektivita
technologicky vyspelého stroja nadobudnutého v rámci projektu zabezpečí našej spoločnosti nové zákazky, ktoré majú
vysoké požiadavky na kvalitu, presnosť a tvarovú náročnosť, taktiež umožnia rozšíriť spoluprácu o nových odberateľov.
Realizácia projektu podporí zvýšenie efektivity využívania energie a materiálu, zvýšenie produktivity, zníženie nákladov.
Zlepšenie týchto parametrov povedie k zvýšeniu tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti ako na
domácom tak aj zahraničnom trhu. Zároveň vytvoríme 2 nové pracovné miesta, cielene určené pre mladých ľudí od 15 do 29
rokov, z toho 1 cielene pre znevýhodnenú skupinu. Realizované rozšírenie strojového parku spolu s pevným postavením
spoločnosti na trhu vytvoria základ pre ďalšie rozšírenie výroby. Vytvorené nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných
odborníkov v oblasti strojárstva zvýšia príjmy zamestnancov a kúpnu silu obyvateľstva, čo priaznivo ovplyvní aj situáciu v
regióne.

Projekt bude realizovaný v čase od 01/2014 do 09/2015 prostredníctvom jednej aktivity. Predmetom aktivity č. 1 je nákup a
zavedenie do prevádzky inovatívneho CNC vartikálneho obrábacieho centra. Zaradenie nového stroja do majetku spoločnosti
je naplánované na 09/2014. Nový stroj bude umiestnený v prenajatej výrobnej hale spolu s doteraz nadobudnutými strojmi.
Pre obsluhu stroja budú vytvorené 2 pracovné miesta. Organizačné zabezpečenie projektu uskutoční projektový tím. Budú ho
tvoriť konatelia spoločnosti a doplnia ho externí pracovní so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Projekt s
pomocou NFP odstráni slabé stránky spoločnosti akými sú: nedostatok potrebného objemu finančných prostriedkov na
zrealizovanie potrebnej aktivity v dohľadnej dobe, nedostatok moderných strojov pre realizáciu všetkých zákaziek
odberateľov. Rozšírením výrobných kapacít o inovatívne obrábacie centrum zvýšime objem produkcie, upevníme postavenie
na trhu a zvýšime konkurencieschopnosť našej spoločnosti.

Vhodnosť realizácie projektu je zdôvodnená potrebou zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti METAL NZ, s.r.o.
Realizáciou aktivity dôjde k rastu a modernizácií výrobných kapacít firmy pre zabezpečenie rastúcich požiadaviek
odberateľov, zvýši sa potenciál rastu spoločnosti a rozšíria sa možnosti získavania objednávok a nových zákazníkov.
Zefektívnenie využitia energie a zvýšenie produktivity práce povedie k zníženiu nákladov, čo sa premietne do zvýšenia
pridanej hodnoty a nárastu tržieb. Bez pomoci NFP efektivita projektu by bola podstatne nižšia z dôvodu vysokého úverového
zaťaženia. Okamžitým účinkom pomoci okrem modernizácie výrobných kapacít, bude vytvorenie 2 nových pracovných miest
a nárast tržieb spoločnosti, čo sa pozitívne odrazí na zamestnanosti, kúpnej sile obyvateľstva regiónu a daňových odvodoch
do rozpočtu. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektu modernizácie a rozširovania strojového parku z vlastných
finančných zdrojov, čo je predpokladom úspešnosti realizácie predkladaného projektu.

Po ukončení realizácie aktivíty projektu, spoločnosť METAL NZ s.r.o. dosiahne rozšíreným strojovým parkom naplnenie
hodnôt merateľných ukazovateľov nasledovne: efektívnym využívatím moderného obrábacieho centra zvýši objem výroby
realizáciou zákaziek na opracovanie kovových súčiastok väčších rozmerov. Produktivita a vysoká presnosť stroja povedú k
rastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, ktoré zabezpečia finančnú udražateľnosť projektu. Pre obsluhu stroja vytvoríme a
udržíme 2 nové pracovné miesta. Udržateľnosť technických parametrov nového stroja zabepečíme pravidelnou udrčnosť do
budúcna plánuje investovať do zvýšenia kontroly presnosti. Prípadné možné riziká nenaplnenia merateľných ukazovateľov sú
eliminované veľkým výkonom a presnosťou výroby pomocou moderného obrábacieho stroja, ktorý skráti čas potrebný na
vyhotovenie jednotlivých súčiastok, skráti termíny dodávok, a tým zvýši konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu spoločnosti.
Predpokládaná miera výnosnosti je 110,07 %.
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Východiskovú situáciu v odvetví strojárstva a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: - národného (strojárstvo
stabilné odvetvie, rastúci objem investícií a produktivita práce, s výrazným podielom exportu) - regionálneho a trhového
(regionálny dopyt prevyšujúci regionálnu ponuku, zánik malých spoločností počas krízy, tradícia v regióne) - MTS spol. s r.o.
je stabilná výrobná spoločnosť, ktorá má v súčasnom období nedostačujúce technologické vybavenie, z toho dôvodu je
závislá na subdodávkach, zároveň má: skúsenosti s investičnými projektmi, odborne kvalifikovaný personál, doterajšie
pozitívne ekonomické výsledky, jasnú stratégia spoločnosti, zavedený systém manažérstva kvality, vlastný výskum a vývoj, je
odlišná od ostatných výrobných spoločností, narastajúci dopyt po produktoch spoločnosti MTS spol. s r.o. vznikla v roku
1996 a poskytuje zákazkovú výrobu technologických liniek (výrobné linky, dopravníky, montážne pracoviská, zváracie,
lisovacie, skrutkovacie a testovacie stanice, deliace steny, krytovanie) pre výrobné spoločnosti z rôznych výrobných sektorov.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné výsledky: A. výrazným spôsobom zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti
MTS spol. s r.o. pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: -obstaraním nových technológií, ktorými dosiahneme vznik 2
nových inovovaných výrobných postupov v kovoobrábaní (5osé CNC centrum, CNC sústruh) -zvýšením výkonnosti
spoločnosti, znížením miery potrebnej dodávateľskej kooperácie a zvýšením miery samostatnosti, čo prispeje k posilneniu
našich silných stránok a využitiu príležitostí (bližšie OPIS, SWOT analýza) -rozšírením súčasného technologického
vybavenia o nové inovatívne technologické zariadenia a posilnením zavedených trendov v spoločnosti – ucelený výrobný
proces, využívanie integrovaného manažérskeho systému a kontinuálne vzdelávanie -vytvorením 3 nových pracovných miest
B. prispejeme k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s Národnou stratégiou TUR a to v nasledovných oblastiach: -zvýšenie
ekonomickej prosperity -zvýšenie kvality životného prostredia -sociálna solidarita a inklúzia -vyrovnaný regionálny rozvoj C.
z pohľadu regionálneho trhu a zákazníka -modernizácia strojárstva v regióne -splníme zákaznícke požiadavky vr. nových
trendov

Spoločnosť MTS spol. s r.o. si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre realizáciu
plánovaných projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: 1. Obstaranie technologického vybavenia
a podporných aktivít ako sú: A) zadefinovanie technickej špecifikácie B)Výber dodávateľa C) Riadenie,implementácia a
publicita projektu Uvedené aktivity budú zabezpečované projektovým tímom, ktorý je zložený zo zamestnancov spoločnosti a
odborníkmi z externej poradenskej spoločnosti tak, aby boli plne využité ich odborné skúsenosti či už v oblasti samotne
strojárskej výroby (zabezpečujú technickú stránku projektu) ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania a účtovníctva.
Projekt plánujeme realizovať v období 01/2014 - 09/2014. Súčasťou časovej disponibility je aj poistná rezerva v prípade
nepredvídaných okolností. Predmetom projektu sú zariadenia, ktoré vytvárajú predpoklad pre rozvoj strojárskej výroby, rast
efektivity výroby, ochránu životného prostredia. Predmetom projektu sú zariadenia, ktoré sa v regióne vyskytujú v
obmedzenom počte.

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk: - súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v
strategických dokumentoch - na základe trhových príležitostí na regionálnom trhu - z pohľadu efektu pre spoločnosť - z
pohľadu očakávaní a potrieb zákazníkov Za posledné roky spoločnosť realizovala viacero významných investičných
projektov: - výstavba budovy sídla firmy - výstavba skladových priestorov - výstavby výrobných priestorov - výstavba
prístupových komunikácii a rekonštrukcia sídla firmy V súčasnom období je spoločnosť schopná realizovať projekt len s
pomocou finančných zdrojov z EU. Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného technického
variantu a viedla by k nákupu používaných strojov, ktoré však nespĺňajú politiku environ. manažérstva

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenia
na trhu. Obstaraním nových inovatívnych technológií rozšírime technické vybavenie, čo nám umožní získanie nových
zákaziek, resp. realizáciu existujúcich zákaziek vo vlastnej réžii pri minimalizovaní nákladov na subdodávky a skrátení
dodacích lehôt. Zníženie miery kooperácie spolu s novými technológiami získanými i s prispením zdrojov EÚ nám vytvoria
väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizáciu riadenia a zhodnotenie doterajších investícií. V súčasnosti
sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi: projektová udržateľnosť - administratívna a personálna udržateľnosť - finančné a ekonomické zabezpečenie - obchod a
zákazníci/zákazky - dopad na ŽP, zmeny legislatívy a technická udržateľnosť - pokračovanie aktivít projektu (viď Opis č.6)
Rozvoj strojárskej výroby má neustále rastúci význam na celkovej ekonomickej aktivite spoločnosti, a preto i ďalšie investície
budú smerovať k využitiu trhovej príležitosti
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Žiadateľ –firma Security systems s.r.o. úspešne pôsobí na trhu od r. 2008. Ponúkame služby širokému spektru klientov na poli
bezpečnostných a komunikačných systémov. Naše služby kryjú všetky fázy úspešného nasadenia bezpečnostných riešení t.j.
od vyhodnotenia bezpečnostnej situácie klienta až po jeho realizáciu. Zúčastnili sme sa realizácie viacerých projektov
financovaných zo ŠF ako dodávateľ. Portfólio našich služieb zahŕňa od projekcie až po servis bezpečnostných a
komunikačných systémov. Pôsobíme v elektrotechnickom priemysle a pri poskytovaní služieb sme identifikovali jedinečnú
trhovú príležitosť na slovenskom trhu v procese finalizácie výroby plastových čipových kariet na hotový výrobok v podobe
maximálne bezpečnej personalizovanej ID čipovej karty. Jedinečnosť spočíva v tom, že chceme zaviesť na slovenský trh
nové moderné zariadenie, ktoré dokáže zmeniť plastovú čipovú kartu na maximálne bezpečnú personalizovanú ID čipovú
kartu podľa požiadavky klienta. Finalizáciu výrobku plastovej čipovej karty prostredníctvom tohto moderného zariadenia v
súčasnosti pre slovenské subjekty zabezpečujú len dodávatelia zo zahraničia. Miestom realizácie projektu bude v Trnave.

Zrealizovaním projektu sprevádzkujeme vo firme Security systems s.r.o. zariadenie, ktoré pri finalizácii výrobku plastovej
čipovej karty na slovenskom trhu nepoužíva žiadny subjekt. Finalizáciu výrobku plastovej čipovej karty prostredníctvom
nadobudnutých zariadení na maximálne bezpečné personalizované ID čipové karty zabezpečíme od spracovania podkladov
pre tlač (návrh, animáciu), zrealizovania tlače, laserového gravírovania, kódovania, laminácie zákaznickymi hologramami po
evidenciu klientov a ich archiváciu. Zabezpečíme pre ID čipové karty používané subjektami v súkromnom a verejnom sektore
vysoko odolnú personalizáciu, kde falšovanie ani manipulácia nie je prakticky možná. Projektom rozšírime predmet činnosti
našej firmy, zvýšime počet zamestnancov, tržby, pridanú hodnotu a konkurencieschopnosť na slovenskom trhu vyhotovením
hotového výrobku bezpečnej personalizovanej ID čipovej karty prostredníctvom jedinečného moderného zariadenia a
službami s tým súvisiacich. Našim cieľom je využiť túto jedinečnú príležitosť a etablovať sa s ňou na slovenskom trhu ako aj v
zahraničí. Projektom zároveň prispejeme k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne.

Realizácia hlavných aktivít č. 1, 2, 3 projektu bude zabezpečená dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania
v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Zmluvné podmienky budú upravené tak, aby došlo k
bezproblémovej implementácii projektu. Dodávateľ zabezpečí kompletný servis spočívajúci s dovozom, inštaláciou,
zaškolením obsluhujúceho personálu a záručným servisom. Riadenie projektu si žiadateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. V rámci
Riadenia projektu budú rozdelené kompetencie a zostaví sa akčný plán úloh na celé obdobie trvania projektu. Pravidelným
monitorovaním realizácie projektu bude zabezpečená kontrola finančnej realizácie a implementácie naplánovaných aktivít.
Publicitu realizácie projektu zabezpečíme prostredníctvom vlastnej webovej stránky, kde budeme informovať verejnosť o tom,
že naša firma realizuje projekt financovaný zo ŠF a že činnosti týkajúce sa personalizácie ID čipových kariet realizujeme
prostredníctvom zariadení financovaných zo ŠF.

Na trhu úspešne pôsobíme od roku 2008. Realizujeme činnosti v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov.
Pri realizácii predmetu činnosti sme identifikovali jedinečnú trhovú príležitosť na slovenskom trhu v podobe zabezpečovania
Zrealizovaním projektu je vysoký predpoklad zvýšenia kvality ponúkaných služieb a ďalšie rozširovanie škály predmetu
špecifickej činnosti pre klientov – finalizovať výrobu plastových čipových kariet na hotový výrobok v podobe bezpečnej
činnosti, vytvorenia stabilnej zamestnaneckej základne a jej neustále rozširovanie. Udržateľnosť výsle
personalizovanej ID čipové karty prostredníctvom jedinečného moderného zariadenia a služieb s tým súvisiacich.
Prostredníctvom tejto príležitosti, ktorú slovenský trh ponúka chceme zaviesť moderné zariadenie na slovenský trh, pomocou
ktorého to v súčasnosti pre slovenské subjekty zabezpečujú len dodávatelia zo zahraničia. Zabezpečíme maximálnu kvalitu a
personálnu ochranu pri používaní ID čipových kariet a vysoko odolnú personalizáciu, kde falšovanie ani manipulácia nie je
prakticky možná. Rozhodujúcou podmienkou pre posilnenie konkurencieschopnosti našej firmy v ďalšom období je udržať sa
a posilniť v súčasnom dynamickom rozvoji. Pri plánovaní projektu sme vychádzali z požiadaviek trhu, kde pôsobia subjekty z
verejného a skromného sektora požadujúci maximálnu kvalitu a bezpečnosť pri používaní ID čipových kariet. Projekt prispeje
k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne, nakoľko vytvoríme reálne nové pracovné miesta.
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GA Drilling, a.s.

COFFEA Drinks, s.r.o.

ZGH, s.r.o.

TESS-SERVIS, spoločnosť s ručením
obmedzeným

Rokus, s.r.o.

BILLIK

SALTRA, s.r.o.

WEGET partneri, s.r.o.

KOV - AUT, s.r.o.

CORPE s.r.o.

Podpora zavádzania inovácií v priemysle a zníženie energetickej
náročnosti výroby v podniku Geothermal Anywhere, a.s.

Rozšírenie portfólia výroby spoločnosti COFFEA Drinks, s.r.o.

Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZGH Myjava

Lisovanie výrobkov z plastických hmôt na nových strojoch

Inovácia výrobného procesu spoločnosti Rokus, s.r.o.

Povrchová úprava kovov

Inovačné technológie pre výrobu obuvi v spoločnosti SALTRA, s.r.o.

Modernou technológiou k inováciám a optimalizácií výrobného
procesu spoločnosti WEGET partneri, s.r.o.

Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti KOV - AUT, s.r.o.

Robotizované zariadenie na zakladanie sušeného ovocia, jadrovín a
orechov do košíkov

199 905,00

44 497,50

102 135,00

139 644,00

198 359,48

194 308,80

197 400,00

167 655,17

47 370,00

199 500,00
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Výroba zvarencov v súčasnosti predstavuje proces, ktorý väčšina domácich spoločností vykonáva na značne zastaranej
infraštruktúre, čo zvyšuje energetické nároky na výrobu a zároveň táto infraštruktúra nie je veľmi šetrná k životnému
prostrediu. Našim cieľom je produkovať výrobky čo najefektívnejšie tak z hľadiska energetických nárokov na ich výrobu ako aj
z ekologického hľadiska. Nákupom potrebnej infraštruktúry na energeticky efektívnu výrobu zvarencov a ich ekologické
naprašovanie/povlakovanie sa nám podarí významne inovovať našu výrobu pričom znížime jej náklady, energetické nároky a
zvýšime jej efektivitu a pozitívny dopad na životné prostredie. Strojárske a ďalšie priemyselné spoločnosti spracovávajúce
zvarence kladú v posledných rokoch nemalé požiadavky na ekologickosť a energetickú efektívnosť výroby týchto produktov,
pričom samozrejme požadujú čo najlepšiu cenu. Výsledkom predkladaného projektu bude energeticky efektívna výroba
zvarencov a ich ekologické naprašovanie/povlakovanie, čo predstavuje významnú inováciu výrobného procesu v našej
spoločnosti. Na základe vykonanej SWOT analýzy má žiadateľ dostatočné kapacity a možnosti, ktoré sú potrebné na
naplnenie tohto cieľa.

Výsledkom projektu bude nákup potrebnej špičkovej výrobnej infraštruktúry na energeticky efektívni výrobu zvarencov a ich
ekologické naprašovanie/povlakovanie. Taktiež sa vďaka podpore projektu vytvoria tri nové pracovné miesta, pričom jedno
bude cielene obsadzované pracovníkom vo veku 15 - 29 rokov. Po projekte spustíme výrobný proces, pričom plánovaná
výrobná kapacita v prípade plného vyťaženia prevádzky v období udržateľnosti projektu sa odhaduje na úrovni približne 24
ton zvarencov ročne na ktoré bude použitých cca 140kg naprašovacej zmesy. Merateľné ukazovatele sme zvolili realisticky.
Po skončení projektu bude k dispozícii výrobná infraštruktúra, ktorá následne umožní výrobu a predaj zvarencov pre
stavebný priemysel, strojárstvo, automobilový priemysel a iné odvetvia, čím dosiahneme rast tržieb a pridanej hodnoty. V
prípade zlých domácich trhových podmienok budeme expandovať na iné trhy a v prípade vzniku finančných problémov
budeme rokovať so strategickým investorom. Previazanosť na ďalšie subjekty v regióne je skrz ďalšiu expanziu smerom na
výrobu a výskum, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, budovanie infraštruktúry či výstavbu bytov pre zamestnancov.

Dĺžka projektovej aktivity bola navrhnutá na 12 mesiacov čo je optimálna doba na dosiahnutie požadovaných výsledkov. V
projekte je potrebné kúpiť výrobnú infraštruktúru pre energeticky efektívnu výrobu zvarencov a ich ekologické naprašovanie.
Samotnú projektovú aktivitu bude vykonávať skúsený projektový manažér v spolupráci s odborne spôsobilou osobou na
vykonávanie verejného obstarávania. Následne na uvedenej infraštruktúre budú pracovať naši existujúci ako aj novoprijatí
zamestnanci. V zmysle výzvy budú všetky tieto osoby financované mimo projektu. Žiadateľ dlhodobo plánuje rozbehnúť
energeticky efektívnu výrobu zvarencov a ich ekologické naprašovanie no vzhľadom na finančnú náročnosť sa uvedená
myšleinka doteraz nerealizovala. Taktiež dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré prejavili záujem o naše budúce
výrobky. Aktivita bola navrhnutá tak, aby plne korešpondovala so stanoveným projektovým cieľom a práve jej realizáciou
bude uvedený cieľ dosiahnutý.

Implementovanie projektu a jeho realizácia v praxi je postavená na základe potrieb a požiadaviek zákazníkov, kde trh ponúka
drahšie a menej efektívne riešenie v uvedenom segmente naprašovaných zvarencov. Vďaka realizácii projektu podnik
Geothermal Anywhere, a.s. zvýši svoju konkurencieschopnosť na trhu vytvorením takého produktu vo forme naprašovaných
zvarencov, ktorý uspokojí požiadavky širokého spektra zákazníkov. Projekt je zameraný na nakúpenie špičkovej infraštruktúry
potrebnej k energeticky efektívnej výrobe zvarencov a ich ekologickému naprašovaniu. Výroba sa bude realizovať spôsobom,
ktorý bude energeticky čo najefektívnejší a zároveň bude ekologický. Uvedená výroba bude mať vysokú pridanú hodnotu,
vďaka čomu budú mať naše výrobky značnú konkurenčnú výhodu na globálnom trhu. Uvedená technológia výroby je
energeticky a ekologicky výhodnejšia ako klasické technologické postupy, ktoré sa dnes bežne využívajú. Projekt je plne
prepojený so strategickými a plánovacím dokumentmi Trnavského samosprávneho kraja, Západoslovenského regiónu, VÚC
Trnava ako aj obce Trnava, čo je podrobne uvedené v sekcii 2.4 Opisu projektu.

Udržateľnosť predkladaného projektu možno zhrnúť v troch strategických okruhoch: Strategická udržateľnosť – energeticky
efektívna výroba, ktorá je navyše ekologická má priamy dopad na stavebníctvo, strojársky a či automobilový priemysel.
Projekt je zameraný na oblasť, ktorá v súčasnosti predstavuje ekonomicky veľmi aktívnu oblasť podporovanú vládou SR aj
EÚ. Finančná a prevádzková udržateľnosť – do budúcnosti počítame s neustále sa zlepšujúcimi finančnými výsledkami,
pretože dopyt vysoko prevyšuje ponuku. Vďaka tomu udržíme pracovné miesta, zvýšime konkurencieschopnosť a prispejeme
k hospodárskemu rastu. Rozvojová a kvalitatívna udržateľnosť - ďalšími oblasťami je využitie zvarencov v stavebníctve,
strojárstve a automobilovom priemysle. Na základe rizík zo SWOT analýzy sme vypracovali komplexný plán riadenia rizika
vrátane systému včasného varovania, čo je podrobne popísané aj v časti 3 a 6 Opisu projektu. Zapojením našej spoločnosti v
relevantných medzinárodných sieťach (EGEC a iné) vytvárame exportné slovenské riešenie s vysokou pridanou hodnotou. Po
projekte plánujeme komerčnú výrobu zvarencov, ktorá podporí rast tržieb a pridanú hodnotu spoločnosi.
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Základným predmetom činnosti podnikateľa je výroba sirupov, cukrových roztokov a koncentrátov. Na základe vysokej kvality
produkcie, dodržiavania termínov dodávok a pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov si firma zabezpečila veľmi dobré
meno na trhu, vďaka čomu má odbyt rastúci trend. Výrobné procesy sú v súčasnosti realizované strojovým vybavením, ktoré
je zastaralé alebo z technologického hľadiska prestalo byť vyhovujúce, čo bráni zvyšovaniu objemu produkcie a je tiež
limitujúcim faktorom pri raste efektívnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom firmy je rozšírenie portfólia produktov, zvýšenie
kvality a produktivity výroby, zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na
trhu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zabezpečenie inovatívnej a vyspelej technológie, ktorej nákup a inštalácia je
predmetom predkladaného projektu.

Nákup nových technológií prinesie zefektívnenie výroby, zvýšenie kvality finálneho výrobku, zvýšenie pridanej hodnoty a
produktivity práce a zníženie materiálových nákladov na výrobu, čo sa prejaví na zvýšení objemu produkcie a tržieb. Táto
skutočnosť sa odrazí na zvýšení počtu pracovníkov a prispeje k ďalšiemu rozvoju firmy. Nová technológia je sofistikovanejšia,
zabezpečí aj väčšiu výťažnosť vstupných materiálov. Po ukončení realizácie projektu bude firma produkovať širší sortiment
kvalitnejších výrobkov s nižším množstvom odpadu a nepodarkov, skráti čas výroby a prispeje k ochrane životného prostredia
na pracovisku. Daný projekt zároveň prispeje k zvýšeniu celkovej technologicej úrovene regiónu. Nová linka umožní rozšíriť
portfólio výrobkov a vyrábať sirupy, cukrové roztoky, koncentráty a ďalšie výrobky v dostatočnej kvalite, ktorú vyžadujú veľkoaj maloodberatelia na domácom i Európskom trhu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivity "Nákup technológie." Na realizáciu bol vytvorený tím z interných
zamestnancov, ktorí sú svojou odbornosťou predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu, pričom na strane
žiadateľa je určený projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za projekt po odbornej stránke. Za finančnú stránku je
zodpovedný finančný manažér. Po organizačnej stránke je vrcholová zodpovednosť za projekt zabezpečovaná samotným
majiteľom. Počas projektu sa zároveň bude klásť dôraz na publicitu a informovanosť v súlade s požiadavkami EU. Realizácia
bude zabezpečovaná dodávateľmi, ktorí budú vybraní na základe výsledkov Verejného obstarávania. Organizačné
zabezpečenie je plne v súlade s organizačným poriadkom.

Firma COFFEA Drinks s.r.o. sa rozhodla pre nákup novej technológie v nadväznosti na potreby trhu. Na investíciu takéhoto
rozsahu nemá však v súčasnosti dosť vlastných zdrojov, s pomocou NFP je však schopná zabezpečiť jeho
spolufinancovanie. V opačnom prípade by musela dopĺňať existujúce výrobné zariadenia postupne, čo by znamenalo
oneskorenie splnenia stanovených cieľov o niekoľko rokov. Je reálny predpoklad, že za ten čas vzrastie konkurencia na trhu
natoľko, že spoločnosť stratí svoje postavenie na trhu i perspektívnych zákazníkov. Základnou požiadavkou trhu je v
súčasnosti vyrábať sirupy pre veľko- a maloodberateľov v dostatočnej kvalite. Prostredníctvom realizácie predkladaného
projektu bude možné tejto požiadavke trhu v plnej miere vyhovieť. Žiadateľ už má existujúce skúsenosti s realizáciou
podobných projektov. Šlo o projekty realizované z vlastných a bankových zdrojov (nákup strojov, výstavba vlastnej výrobnej
haly spolu s administratívnymi priestormi). Tieto projekty boli úspešne zvládnuté, pričom boli dodržané všetky naplánované
termíny a bola dodržaná výška plánovaných nákladov.

Projekt je dlhodobo udržateľný vo všetkých troch zložkách trvalo-udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu sa zabezpečí
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty, preto si pokračovanie jeho aktivít po
ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje. Okrem toho projekt umožní realizáciu
nadväzujúcich projektov (nové druhy výrobkov), keďže nová linka bude flexibilná a schopná vyrábať aj atypické výrobky. Z
rovnakých dôvodov budú vytvorené aj trvalo udržateľné aj novovytvorené pracovné miesta. Z environmentálneho hľadiska je
prevádzka bezriziková s nulovým výstupom nebezpečných odpadových látok. Proces výroby bude tiež energeticky menej
náročný ako pri využití tradičnej technológie, čo zároveň prispeje k zníženiu spotreby energie. Rizikom pre udržateľnosť by
mohli byť ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, ktorých riešenia sú popísané v opise projektu.
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Spoločnosť ZGH s.r.o. bola založená v roku 2000. Prevádzka sídli v areáli bývalej Slovenskej armatúrky Myjava, po ktorej
spoločnosť prevzala dlhoročnú tradíciu vo výrobe neželezných kovov. Zlievareň sa zameriava hlavne na výrobu tlakových
odliatkov z hliníkových zliatin a kokilových odliatkov z mosadze. Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality ISO
9001:2000. Slabým miestom technologickej zostavy prevádzky je morálna a technická zastaralosť výrobných zariadení, ktoré
majú vysokú spotrebu energií a zložitejšie nastavovanie parametrov ako moderné stroje, čo spôsobuje vyššiu spotrebu
surovín. Výrobe tiež chýba tlakový lejací stroj strednej kapacity. Zásadnou otázkou rozvoja firmy je teda inštalovanie
moderných výrobných technológií, ktoré žiadateľovi chýbajú, čo umožní skompletizovanie výrobných procesov a získanie
konkurenčnej výhody. Hlavným zákazníkom žiadateľa je spoločnosť LINET s.r.o., vyrábajúca kovové nemocničné postele.
Žiadateľ nedokáže v súčasnosti kapacitne naplniť objednávky zákazníka, a aj z tohot dôvodu je rozšírenie kapacít
nevyhnutné. Po realizácii projektu bude mať źiadateľ technologicky zabezpečenú výrobu a môže realizovať aj objednávky
tohoto charakteru. Predpokladaný nárast tržieb po realizácii projektu je 15 %.

Projekt je predkladaný za účelom obstarania modernejšej technológie rozšírenie kapacity výroby odliatkov zakúpením nového
tlakového lejacieho stroja. Nová technológia rozšíri výrobné možnosti firmy. Firma bude, ako jeden z mála producentov v
regióne produkovať výrobky presne zhotovené podľa požiadaviek zákazníka na strojoch s nízkou spotrebou energie,
jednoduchým programovaním úloh a vysokou presnosťou výroby s minimálnym podielom nepodarkov. Predpokladom
úspešnej realizácie bude osadenie technológie do vopred upraveného priestoru vo výrobných priestoroch žiadateľa. Takto
pripravený priestor bude plne vyhovovať ako priestorovo, tak aj kapacitne pre plánovanú výrobu. Po ukončení realizácie a
spustení prevádzky strojov bude výroba prebiehať plne automaticky a s jednoduchou obsluhou. V nadväznosti na sledované
ukazovatele výsledkov a dopadu príde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, vznikne jeden inovovaný (nový)
výrobný postup (odlievanie odliatkov z neželezných kovov a zliatin pod tlakom) a vytvoria sa dve pracovné miesta pre
mladého človeka vo veku 15-29 rokov čím budú splnené ciele pomoci.

V rámci projektu sa predpokladá realizovanie dodávky nových zariadení technickej infraštruktúry na základe zmluvného
vzťahu s externým dodávateľom (víťazným uchádzačom z VO). Dostatočné technologické zabezpečenie uchádzača bude
jednou z podmienok účasti vo verejnej súťaži. K stanoveniu predpokladanej ceny obstarávaného zariadenia sú predložené
ponuky od troch rôznych dodávateľov ktoré tvoria prílohu č.2 ŽoN FP. Dodanie je zákazkového charakteru. Pri dodaní bude
zariadenie osadené na miesto realizácie, kde bude prebiehať vlastná výroba. Pri dodaní a montáži bude dodávateľská
realizovať inštaláciu v súlade s technickými predpismi, požiadavkami obstarávateľa na umiestnenie a prevádzku strojov. V
prípade potreby vie žiadateľ poskytnúť vlastné odborné skúsenosti a kapacity pri zavádzaní a skúšobnej prevádzke nových
zariadení. Projekt modernizácie prevádzky bude prebiehať prostredníctvom hlavnej aktivity – HA 1 nákup výrobných
technológií. Implementáciu v súlade s metodikou RO pre KaHR bude zabezpečovať externá agentúra s dostatočnými
skúsenosťami. Pre konkrétne strojné zariadenia sa žiadateľ rozhodol na základe analýzy trhových potrieb a vlastných
kapacitných a technologických možností.

Jedným z podnetov pre obstaranie novej výrobnej technológie je pokles priemyselnej výroby v dôsledku hospodárskej krízy.
Jedným z východísk z nepriaznivej situácie je rozšírenie výrobnej ponuky, zvýšenie kvality a získanie určitej konkurenčnej
výhody. V súvislosti s možnosťami získania NFP predstavuje investícia do modernej výrobnej technológie naplnenie
spomenutých zámerov a cieľov. Nové zariadenia sú energeticky vysoko úsporné. Žiadateľ musí pre zabezpečenie plynulosti
rozšíriť kapacitu výroby o jeden moderný tlakový lejací stroj strednej kapacity. Žiadateľ inštaláciou a spustením prevádzky
tejto výrobnej technológie získa konkurenčnú výhodu, bude môcť stanoviť kvalitu výrobkov podla požiadaviek zákazníkov,
rozsah výroby bude riešený zákazkovo aj sériovo - podľa veľkosti dopytu, požiadaviek trhu a inovácií v produktových radoch.
Pre další rozvoj firmy predstavuje nová technológia výrazný prínos k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Kompletnú realizáciu
projektu by žiadateľ z vlastných zdrojov, bez prispenia fondov EÚ a štátneho rozpočtu nedokázal uskutočniť.

Celý zámer projektu je primárne orientovaný na zvýšenie konkurencieschopnosti, rozšírenie ponuky výrobkov, zlepšenie
kvality a v neposlednom rade aj zvýšenie obratu spoločnosti. Silným predpokladom finančnej udržateľnosti projektu je
stabilná pozícia firmy na trhu, jej história, rozsah výroby v danej oblasti a stabilné zmluvné vzťahy. Možnosť získania
nenávratného finančného príspevku vytvára pre firmu príležitosti využiť vlastné dostupné finančné zdroje v prospech udržania
zamestnanosti, rozvoja pridružených aktivít a údržby technologického parku. Žiadateľ predpokladá, že realizáciou projektu
získa nových zákazníkov, rozšíri svoj výrobný sortiment a posilní pozíciu na trhu. Projekt bude poskytovať výsledky hneď po
ukončení realizácie a spustení do prevádzky. Finančný prínos projektu, ktorý je pri využití výrobných kapacít a umiestnenia
produkcie na trhu nesporný, bude využitý v prospech obnovy aj iných technologických zariadení a investícií do rozvoja
ľudského potenciálu. Administratívne kapacity budú zabezpečené zo strany žiadateľa interne aj externe (manažment projektu).
Odborne sa na realizácii projektu budú podielať aj zástupcovia dodávateľskej firmy.
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Strojný park našej spoločnosti je vysoko morálne zastaraný. V prevádzke máme lisy z roku výroby 1979-1987. Iba jeden lis je
modernejší z roku 2007 a sušičky máme s rokom výroby 1981-1987. Chladenie lisov a foriem je zabezpečované
atmosferickým systémom s chladiacou vežou. Systém však nemá postačujúcu kapacitu. Všetky tieto zariadenia sú veľmi
zastarané nielen fyzicky, ale hlavne morálne, z čoho vyplýva vysoká energetická náročnosť, častá poruchovosť a v spojení s
neúčinným chladením vo výrobnom procese majú nízku efektivitu. Hlavným predmetom našej výroby sú polotovarové plastové
a kovové súčiastky pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Aj v tejto oblasti je nevyhnutný vývoj a výroba nástrojov a
foriem. A napokon dofinancovanie nového strojného vybavenia nám umožní zvýšenie odbytu, nakoľko mnohí odberatelia najmä zo Západnej Európy, si kladú kvalitatívne požiadavky na dodávané plastové výlisky a dokonca v niektorých prípadoch
určujú na akých typoch strojov má byť finálny produkt vyrobený.

Realizáciou projektového zámeru nastanú tieto prínosy: - nárast efektivity a produktivity, zvýšenie objemu objednávok, nárast kvality finálneho produktu, nakoľko ide o najmodernejšiu automatizovanú technológiu lisovania plastových výrobkov, znižovanie nákladov na energie, šetrenie nákladov na mazivá a údržbu, - nastane zvýšenie bezpečnosti práce, nakoľko
inovatívne technológie obsahujú bezpečnostné prvky, - nastane úspora pracovnej sily, ktorá sa môže zamerať na
dôslednejšiu kontrolu výliskov, - kvalitné vysušenie materiálu a stabilné chladenie foriem, - zvýšenie technologickej
rôynorodosti a vyspelosti podniku, - zlepšenie ekonomických ukazovateľov-tržieb, ziskovosti, pridanej hodnotz a produktivity
práce. V rámci realizácie tohto projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta, 1 cielene pre ženu, 1 miesto pre muža, 1
pracovné miesto bude vytvorené cielene pre zamestnanca vo veku 15-29 rokov a 1 prac. miesto bude obsadené
zamestnancom znevýhodneným v rámci realizície projektu. Zároveň v rámci realizácie projektu budú vytvorené 3 inovatívne
postupy.

Projektový zámer bude realizovaný prostredníctvom realizácie aktivity "Nákup a inštalácia strojov, prístrojov a zariadení pre
výrobu existujúcich i plánovaných výrobkov". Pod uvedenou aktivitou je zahrnutých 6 logických celkov, ktorými sa docieli
inovácia a zavedenie 3 inovatívnych postupov. Ide o tieto logické celky: - Vstrekovací lis s uzatváracou silou 50 ton, Vstrekovací lis s uzatváracou silou 200 ton s manipulátorom, - Sušička plastového granulátu, - Temperačné zariadenie 95 st.
C, - Temperačné zariadenie 150 st. C, - Centrálne chladiace zariadenie. Obstaranie uvedených logických celkov bude
primárne uskutočnené z vlastných finančných zdrojov. Avšak iba v prípade schválenia predkladaného projektového zámeru,
nakoľko takým veľkým objemom finančných prostriedkov naša spoločnosť nedisponuje.

Vzhľadom ku skutočnosti, že plánujeme okrem zvýšenia celkovej produkcie aj rozšíriť svoje portfólio o vysoko sofistikovaný
produktový rad, ktorého bližší popis je v časti 7 Opisu projektu, je možné reálne predpokladať aj dosiahnutie všetkých
špecifických cieľov, ktoré majú priamu nadväznosť aj na plnenie merateľných ukazovateľov projektu. Prínosy sú aj v týchto
oblastiach: - ekonomická - výsledky projektu budú priaznivo vplývať na finančné ukazovatele "nárast tržieb" a "nárast pridanej
hodnoty". - sociálna - projekt má nezanedbateľný vplyv na túto zložku TUR a to vytvorením 2 nových pracovných miest, z
toho 1 miesto bude cielene pre ženu, 1 miesto cielene pre muža, 1 pre osobu vo veku 15-29 rokov a 1 pracovné miesto bude
vytvorené pre znevýhodnenú osobu. - environmentálna - rozbehom tohto projektu by nastal pokles spotreby materiálu,
odpadovosti, energií, mazív.

Projekt je životaschopný a ekonomicky udržateľný, miera výnosovosti je na úrovni 144,10%. Realizovaním projektu dôjde k
zvýšeniu výrobných kapacít firmy, čo bude mať pozitívny vplyv na ekonomické ukazovatele: tržby, ziskovosť, pridanú hodnotu
a produktivitu práce. Projekt bude realizovaný vo výrobnom areáli, ktorý je v našom osobnom vlastníctve, zároveň areál
poskytuje dostatok ďalších priestorov pre rozšírenie výroby. Disponujeme aj dostatkom vysoko kvalifikovaného personálu,
ktorý má skúsenosti s realizáciou projektov, aj z prostriedkov EÚ. Pozornosť bude venovaná marketingovým aktivitám a
starostlivosť o existujúcich ako aj nových odberateľov. V budúcnosti plánujeme pravidelnú obnovu technologického parku,
čomu dopomôže predkladaný projekt.
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Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskej
republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu (HDP) dosahuje najmenší podiel zo všetkých ôsmich krajov
Slovenska. Regionálny HDP postupne rastie, ale napriek tomu patrí stále k podpriemerným v rámci EÚ. Miera
nezamestnanosti k 30.04.2013 (UPSVaR Prešov) v Prešovskom kraji dosahuje 20,52 %, z toho v okrese Prešove 17,98 %.
Spoločnosť Rokus, s.r.o. vznikla v roku 2001. Závery market. prieskumu preukázali existujúci priestor na trhu polygraf.
výrobkov s celoslovenskou pôsobnosťou sa Rokus, s.r.o. v súčasnosti špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov
tlačovín, tlač kníh, publikácii a brožúr, výrobu tlačených reklamných materiálov a propagačnú činnosť. Spoločnosť v
súčasnosti nedosahuje potrebné kapacity v technickom a technolog. vybavení výroby a nedokáže v dostatočnej miere
pokrývať trhový potenciál v oblasti polygrafickej výroby a je často nútená zákazky odmietať. Zastarala technológia a
nedostatočné vybavenie vo výrobnom procese núti spoločnosť nakupovať služby formou subdodávok. Neustály rozvoj trhu
núti spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie komplexných riešení
pre zákazníka. Realizáciou projektu získa žiadateľ technológie v požadovanej kvalite a dokáže tak uspokojiť požiadavky
existujúcich a získať nových zákazníkov.

Realizáciou projektu Rokus, s.r.o. rozšíri a podporí rozvoj vlastnej výrobnej produkcie, čo bude mať za následok rozšírenie
produktového radu a ponuky vlastnej produkcie ako odraz zvýšenej kvality produkcie a poskytovaných služieb, efektom čoho
bude zvýšenie produktivity práce a konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu, a to hlavne v oblasti rastu tržieb vlastných
výrobkov (dopad r. 2018; 210 000,- €), rastu pridanej hodnoty (dopad do r. 2018; 91 200,- €), vytvorenie 2 nových pracovných
miest do r. 2015 (1 muž,1 žena), po ukončení projektu sa plánujú do r. 2018 vytvoriť ďalšie 2 pracovné miesta to
predovšetkým v nadväznosti na zvýšenie objemu práce v budúcnosti, ktorý žiadateľ predpokladá v súvislosti s realizáciou
projektu, ďalej sa realizáciou projektu inovuje výrobný postup vlastných výrobkov (výsledok r. 2015 – 1 výrobný postup).
Predpokladané merateľné ukazovatele výsledku a dopadu sú kvalifikovane vypočítané na základe súčasnej situácie na trhu v
danom odvetví, a taktiež s prihliadnutím na jeho budúci vývoj. Stanovené merateľné ukazovatele sa budú dosahovať
dôsledným monitoringom, kontrolou a koordináciou všetkých aktivít naplánovaných v rámci projektu. S pohľadu cieľových
skupín projektu, zamestnancov firmy, bude predkladaný projekt pozitívne vplývať formou udržania zamestnanosti a
zlepšených pracovných podmienok, s pohľadu odberateľov, obyvateľov, predkladaný projekt zabezpečí zlepšenie
uspokojovania požiadaviek zákazníka a to komplexnosťou dodávky, ponukou nový výrobkov a ich vyššou kvalitou. Realizácia
projektu pomôže generovať zdroje pre realizáciu ďalších projektov zameraných na modernizáciu výroby v budúcnosti.
Spoločnosť je kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia.

Spoločnosť má dostatočné kapacity na úspešné zrealizovanie projektu. V období od začiatku existencie spoločnosti
implementoval žiadateľ niekoľko technológií do výrobného procesu. Na implementáciu projektu budú využité skúsenosti z
riadenia predchádzajúcich projektov, či už po stránke manažérskej alebo technickej. Spoločnosť disponuje dostatočným
počtom kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti, Realizáciu projektu bude zabezpečovať firma Rokus, s.r.o.
prostredníctvom projektového tímu. Ten bude zložený s projektového a finančného manažéra projektu. V rámci výrobných
zariadení využíva niekoľko starších podobných technológií. Nové moderné technológie vhodne doplnia a rozšíria
technologické portfólio spoločnosti a zabezpečia zefektívnenie výroby. Kvalita a efektivita výroby úzko súvisí s používanou
technológiou. Technológie spĺňajú najvyššie kvalitatívne parametre kladené na tento druh zariadení. Zariadenia neprodukujú
splodiny a sú energeticky úsporné, spĺňajú požiadavky CE. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na 12/2013. Projekt
bude postupne realizovaný 24 mesiacov, projekt bude ukončený v mesiaci 11/2015. technológie obstará žiadateľ v súlade so
zák č. 25/2006 Z. z. o VO a v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Projekt bude realizovaný
prostredníctvom 11 aktivít. Miesto realizácie projektu je sídlo spoločnosti Rokus, s.r.o., Sabinovská 55, 080 01 Prešov, kde
má spoločnosť dlhodobo prenajaté výrobné priestory.

Zdroje poskytnuté ako NFP značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ – rast
konkurencieschopnosti žiadateľa zavedením inovatívnych a vyspelých technológií na vysokej kvalitatívnej úrovni. K pokrytiu
investičných nákladov NFP dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v
plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. V prípade nezískania NFP by spoločnosť musela
realizovať projektový zámer postupne, v menších finančných objemoch, čo by spôsobilo zníženie plánovaných synergických
efektov investície, zníženie potenciálu rastu konkurencieschopnosti spoločnosti a stratu potenciálnych odberateľov. Získanie
NFP má zásadný vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Po zrealizovaní projektu budú priebežne napĺňané aj
špecifické ciele projektu, ktoré budú mať aj regionálny dopad na priame okolie miesta realizácie projektu prostredníctvom
vytvorenia nových pracovných miest. Projekt prispeje k naplneniu cieľa Opatrenia 3.2 PHSR Prešovského kraja: Opatrenie
3.2:„Podporiť inovačné aktivity a technologické transfery s vyššou pridanou hodnotou v podnikoch“. Rozvíjať hospodársku
základňu mesta Prešov – zvýšiť základňu MSP. Spoločnosť v minulosti realizovala úspešne viacero projektov (súčasne
používané technológie) zameraných na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti na trhu, o čom svedčí
dnešné postavenie spoločnosti na trhu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných peňažných tokov z realizácie
projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom obstaraných
technológií bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a skvalitniť poskytované služby. Po skončení spolufinancovania z
prostriedkov pomoci EU, bude finančná udržateľnosť projektu zabezpečená v prvých rokoch po realizácií z prostriedkov
spoločnosti, kým nebude dosiahnutá návratnosť projektu a ďalej si bude projekt zarábať na svoju prevádzku sám. Spoločnosť
sa bude v rámci možností aj v budúcnosti snažiť získať zdroje z fondov EÚ, či už na investičné, alebo neinvestičné
(vzdelávacie) projekty. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Aktivity budú zamerané na priebežné udržiavanie a zvyšovanie úrovne
progresívnych technologických postupov, vytvorenie pracovných miest, nové formy marketingu a propagácie a tým získavanie
nových trhov pre firmu. Rast dopytu po produkcii spoločnosti, ako i zvýšené požiadavky potenciálnych odberateľov finálnych
výrobkov na ich kvalitu podmieňuje nutnosť spoločnosti rozširovať svoj produktový rad ako i celkovú výrobu. Projekt je v
zmysle nastavenej finančnej analýzy dlhodobo finančne udržateľný, kde kumulovaná súčasná hodnota CF prevýši objem
investície v roku 2018 a miera výnosovosti dosiahne v tomto roku 100,40%, pri abstrahovaní od roku 2018. Po zohľadnení
roku 2020 je miera výnosovosti projektu na úrovni 152,62%. V r.2020, v absolútnom vyjadrení formou čistej súčasnej hodnoty,
vygeneruje projekt pri odrátaní kumulatívnej súčasnej hodnoty investičných nákladov od kumulovanej súčasnej hodnoty CF
sumu vo výške 142680,- eur.
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V súčasnej dobe miera nezamestnanosti v NSK dosahuje úroveň 14,58% (k 28.2.2013), pričom samotný okres Nitra má
evidovanú mieru nezamestnanosti 11,16%. V rámci okresu je evidovaných 658 absolventov stredných a vysokých škôl bez
práce. Vhodnosť realizácie projektu v regióne priamo vyplýva z opisovaného stavu. Vstupy do výroby sú zabezpečované v
prevažnej miere od regionálnych dodávateľov, ako aj všetci pracovníci sú z regiónu Nitrianskeho kraja. Inovácie výrobkov a
aktívne hľadanie požiadaviek a dopytu na trhu umožňuje spoločnosti BILLIK nachádzať stále nové odbytové možnosti pre
svoju produkciu. Taktiež počet a štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie dovoľuje na danom území rozširovať
strojársku výrobu bez problémov. Firma BILLIK sa špecializuje najmä na výrobu a servis a následne predaj zváracích a
rezacích zariadení vrátane mechanizácie na racionalizáciu týchto procesov. Spoločnosť postupne rozširuje svoj výrobný
program a snaží sa eliminovať subdodávateľské prvky vo svojich výrobkoch, čo zabezpečuje vyššiu pridanú hodnotu
výrobkov. Dopyt a trhová príležitosť v rámci nových výrobkov vyplynula zo spracovanej SWOT analýzy projektu.

Podnik prostredníctvom projektu zabezpečí nákup technológie a rozšírenie výrobného programu zameraného na výrobu
zváracích zariadení a automatov, výrobu tlakových nádob a zarážok pre vagónové súpravy. Vďaka vlastnej linke pre
povrchovú úpravu kovov bude spoločnosť môcť znížiť podiel subdodávateľských výkonov v rámci vlastnej produkcie.
Rozšírenie výrobného programu má pre žiadateľa veľký rozvojový potenciál, tieto výrobky získavajú na popularite a
dodávkami týchto výrobkov by žiadateľ dosiahol konkurenčnú výhodu v dodávkach na trhy, na ktorých môže dostatočne
speňažovať svoju produkciu. Zavedenie týchto technológií umožní žiadateľovi rozšírenie výrobného programu, zabezpečí mu
zvýšenie konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb, zvýšenie zamestnanosti a inováciu výrobného postupu, čím sa
naplnia ukazovatele projektu. K projektu je spracovaná komplexná riziková analýza, ktorá rieši možné vzniknuté riziká a
spôsoby ich eliminácie – na jej základe je možné konštatovať, že projekt je realizovateľný a riziká sú eliminovateľné. Projekt
generuje v ďalšom období projekty v oblasti výskumu a vývoja nových technologických postupov a inovatívnych výrobkov v
spolupráci s ďalšími firmami.

Projekt bude realizovaný v rámci aktivít: Aktivita 1 Nákup linky - realizovaná v období 01/2014 - 12/2014. Aktivita predstavuje
obstaranie prevádzkových predmetov – dlhodobého hmotného majetku, podľa výsledkov verejného obstarávania. Intervencia
predstavuje high-tech technológiu, unikátnu modernú technológiu na povrchovú úpravu kovov práškovou metódou..
Zavedenie tejto technológie umožní rozšírenie výrobného programu zameraného na výrobu špeciálnych zváracích zariadení a
automatov. Riadenie projektu - bude zabezpečované internými zdrojmi, všetky aktivity riadenia projektu, ktoré sa budú
realizovať, sa budú zabezpečovať interne. Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko – administratívne kapacity pre
aktivity riadenia projektu. Publicita a informovanosť - Bude zabezpečovaná v súlade s platným Manuálom publicity a
informovanosti. Publicita a informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. Realizáciou
aktivity sa priamo naplnia všetky popísané merateľné ukazovatele, nerealizácia aktivity spôsobí, že by sa žiadny ukazovateľ
nemohol naplniť. Realizácia aktivity teda priamo napĺňa merateľné ukazovatele projektu.

Vzhľadom na finančnú náročnosť investícií v dôsledku realizácie aktivít súvisiacich s realizáciou projektu rozšírenia firmy v
predchádzajúcom období a finančnú náročnosť realizácie predkladaného projektu, by sa tento, bez podpory zo strany štátu a
EÚ realizoval v časovom oneskorení, čo by malo negatívny vplyv na firmu a súčasnú výrobu a takmer eliminovalo pozitívne
efekty vygenerované realizáciou tohto projektu. Rýchlosť rozšírenia výrobného programu a prispôsobenia náročnejším
štandardom, je zároveň konkurenčnou výhodou pri umiestnení výrobkov spoločnosti na trhy.Vytváraním nových pracovných
miest, realizáciou projektu a posilňovaním ekonomickej stability domácich podnikov sa vytvorí súlad opisovaného projektu s
PHSR Nitrianskeho regiónu. Projekt je plne v súlade s PHSR mesta Nitra, priamo napĺňa strategickú prioritu Hospodársky
rozvoj a technická infraštruktúra. Žiadateľ BILLIK, s.r.o. pravidelne obnovuje výrobné technológie a investuje do inovácií
výroby. Realizácia projektov naviazaných na výrobné segmenty a ich produkcia sú pravidelnými aktivitami manažmentu
podniku. Spoločnosť BILLIK, spol. s r.o. získala v roku 2010 266 000 EUR v rámci realizácie projektu z OP KaHR.

Využiteľnosť obstaranej technológie v ďalšom období je hlavným cieľom spoločnosti. Technológia bude využitá pre
optimalizáciu výrobného procesu, zabezpečenie zníženia závislosti výroby na subdodávateľoch a zavedenie nových
výrobkov, ktoré v súčasnosti žiadateľ nedokáže produkovať. Nárast produkcie a zvýšenie efektivity a kvality výroby zabezpečí
nárast pridanej hodnoty a tržieb podniku. Zníži sa počet výrobných chýb a tým aj výrobných strát. Zabezpečenie financovania
funkčnosti technológie bude realizované prostredníctvom tržieb podniku a úspor nákladov na výrobu, čo je dokladované
spracovanou finančnou analýzou. Nárast pridanej hodnoty a tržieb podniku bude mať dlhodobý pozitívny trend. Vzhľadom na
neustále rastúce nároky odberateľov a zvyšujúcu sa konkurenciu v danom segmente trhu, najmä čo sa týka zahraničných
trhov, je inovácia výroby dôležitým prvkom zabezpečenia konkurencieschopnosti firmy, čo vyplynulo zo SWOT analýzy. Bez
inovácií by podnik stratil súčasné postavenie na trhu, čo by viedlo k zníženiu výroby a tým aj prepúšťaniu zamestnancov firmy.
Vrámci realizácie projektu je tiež potrebné prijať 2 nových zamestnancov pre zabezpečenie využitia technológie.
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Spoločnosť SLATRA, s.r.o. má charakter výrobno-obchodný a zaoberá sa predovšetkým výrobou obuvi a obuvníckych
výrobkov. Spoločnosť svoje obchodné aktivity smeruje predovšetkým na zahraničné trhy, domáci a susedný český trh.
Hlavnými obchodnými partnermi už niekoľko rokov sú významné obuvnícke spoločnosti z Franc. a Rakúska. V súčasnosti je
výrobný proces obuvi v našej spoločnosti postavený na zastaraných technológiách a strojovom vybavení. Naši zamestnanci
pri výrobe vrchovej manipulácie (príprava a vysekávanie kožených a textilných dielcov) túto realizujú manuálne na
vysekávacích strojoch s použitím vysekávacích oceľových nožov. Tieto stroje sú v priemere 30 až 40 rokov staré. Ich obsluha
je náročná na čas, ich možnosti prispôsobovania sa zmenám výroby sú úzko limitované a celý výrobný proces je tým
neefektívny – menej schopný konkurovať zahraničným a iným vyspelým výrobcom. Celková produkcia je následne zaťažená
vysokými prevádzkovými výdavkami predovšetkým na personálne výdavky, kazové výrobky a prevádzku a neustále opravy a
výrobu sekacích nožov. Zároveň navrhovanie a príprava nových modelov TPV pre výrobu prebieha manuálne, je zdĺhavá a
neefektívna na početné zmeny výstupu.

Implementáciou projektu budú do výroby zavedené 2 inovatívne výrobné postupy.SW pre riadenie a tech. prípravu modelov
(TPV).A tech. vysokorýchlostných vykrajovacích plotrov s vlastným SW vybavením, kt. bude realizovať vykrajovanie
jednotlivých dielcov efektívnym spôsobom pri dosahovaní kvalitnejšej produkcie.Týmto bude inovovaný aj druhý výrobný
postup,kt.výstupom budú už konkrétne polovýrobky pre kompletizáciu a finalizáciu obuvi a iných výrobkov v našej
spoločnosti. Tieto výrobné postupy budú jednoduchšie reagovať na požiadavky na zmenu výrobnej série a tak sa uspokojí aj
dopyt našich partnerov,kt. majú záujem o menší počet výrobkov v rámci jedenej druhovej série a zároveň sa zvýši rýchlosť a
kapacita produkcie.Po ukončení projektu bude náš podnik technicky a personálne pripravený zrealizovať väčší počet
produkcie v porovnaní s rovnakým časový obdobím bez požitia novej techniky a rozšírenia počtu ľudských zdrojov.Takto
budeme môcť osloviť väčší počet záujemcov o naše produkty.Po spustení 2 nových výrobných postupov budeme pripravení
na dosiahnutie zvýšenia pridanej hodnoty a vlastných tržieb v nasledujúcich 3 rokoch.

Náš projekt a jeho implementácia je postavená na 2 hl. akt. a 2 podporných akt. Obe hl. aktivity sú úzko prepojené avšak
každá pokrýva zavádzanie svojho inovatívneho výrobného postupu. V rámci HA č.1 sa bude jednať o SW systém pre riadenie
a technickú prípravu (TPV) modelov výrobkov alebo častí výrobkov. V druhej HA sa bude zavádzať do výrobného procesu
technológia vysokorýchlostných vysekávacích plotrov. Táto technológia bude zároveň prepojená na SW riadenie, ktoré je
predmetom aktivity č.1. Uvedené aktivity majú následne podobný priebeh, kde sa bude jednať o realizovanie samotnej kúpy,
dodania, inštalácie, nastavenia, otestovania, zaškolenia personálu a spustenia ostrej prevádzky oboch výrobných postupov. V
rámci priebehu týchto 2 aktivít budú vytvorené aj nové pracovné miesta pre 8 nových pozícií v dôsledku realizácie projektu. V
zmysle podmienok výzvy KaHR-111DM-1301 budú počas celého trvania projektu paralelne s hlavnými aktivitami prebiehať aj
2 podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Tieto budú zabezpečovať predovšetkým koordináciu
hlavných aktivít, zdravé finančné riadenie a publicitu v zmysle manuálu informovania a publicity.

Projekt je vhodné realizovať z dôvodu podpory a stabilizácie slovenského výrobného podniku za účelom jeho udržateľného
rozvoja, tvorby a udržania pracovných miest v regióne charakteristickom svojou vysokou nezamestnanosťou a zavádzania
moderných inovačných výrobných postupov. Inovácia umožňuje výrobcovi realizovať nové výzvy pri návrhu, tvorbe a
finalizácii obuvníckych výrobkov a poskytovaných služieb a tak posúva celý výrobný proces do úplne nových dimenzií.
Možnosť získať perspektívne a stabilné obchodné partnerstvá je limitovaná aj terajším nepostačujúcim rozsahom produkcie.
Predovšetkým zahraničné trhy vyžadujú dodávky vyššieho počtu párov obuvi. Zároveň je tu však aj požiadavka na nízko
kapacitné série obuvi, kedy práve vďaka novej technológii dokážeme reagovať aj na tento charakter požiadaviek zákazníkov a
obchodných partnerov. Zefektívnením výrobných postupov by sme tak dokázali plnohodnotne a úspešne vstupovať do
takýchto kontraktov, ktoré majú pre nás podstatný ekonomický a strategický význam. Bez zmeny doterajšieho stavu vo výrobe
podniku by sme postupne stratili svoje postavenie na trhu, čo by malo negatívny dopad na udržateľnosť výroby a existujúcich
pracovných miest.

Výstupy a dopady úspešnej realizácie projektu chceme ďalej udržiavať a rozvíjať prostredníctvom vlastných zdrojov
získaných so samotnej činnosti a tvorby zisku a prípadne úverových zdrojov pri uskutočňovaní náročnejších zámerov. Práve
zavedenie 2 inovatívnych technológií dáva silný predpoklad pre zabezpečenie TUR spoločnosti na základe uspokojovania
širšieho dopytu, poskytovania kvalitnejších výrobkov a zvýšenia efektivity výrobného procesu.Samozrejme, že si
uvedomujeme aj možné ohrozenie tohto smerovania či už zo strany svetovej ekonomickej krízy a poklesu kúpyschopnosti
obyvateľstva. Ale práve zavádzaním nových výrobných postupov vieme v budúcnosti znížiť výrobné náklady a tak predísť
možným postihom z uvedených rizík. Svoj zámer dosiahnuť progres v jednotlivých smeroch podnikania sa zaväzujeme
dodržať voči poskytovateľovi pomoci najmä nastavením merateľných ukazovateľov, ktoré predpokladajú pozitívnu zmenu v
konkrétnych ukazovateľoch ekonomického stavu podniku, v schopnosti tvorby nových pracovných miest - aj pre
znevýhodnené skupiny a predovšetkým v zavedení nových inovatívnych výrobných postupov.
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WEGET partneri, s.r.o. (WP) je stabilná výrobná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu textilného a odevného priemyslu od roku
2000. Dnes má charakter stredného podniku, zamestnávajúci 75 zamestnancov v Bardejove, kde miera nezamestnanosti
dosahuje hodnotu 22%. Textilný a odevný priemysel je jedným z odvetví v EÚ, najviac vystavovaným tlakom ázijských
konkurentov s lacnými výrobkami, ktoré sťažujú podnikanie. Keďže hlavnou náplňou WP je výroba pracovného oblečenia
„jednoduchého“ typu až po špeciálne pracovné oblečenie v absolútne čistých priestoroch tzv. cleanroom garments, kde
rozhodujúcimi faktormi sú kvalita, presnosť, pružnosť a spĺňanie špecifických normatív, vplyv „lacných produktov“ nie je pre
nás rozhodujúcim. Dominantné postavenie textilného výrobcu pracovných a špeciálnych odevov v rámci európskeho priestoru
(98% export. odbytu) si spoločnosť vybudovala na základe kvality, profesionality a hlavne flexibility svojich služieb (zákazková
výroba s max. pružnosťou - vypĺňanie trhových medzier). Snaha WP udržať si svoju pozíciu, ako aj presadiť sa na ďalších
trhoch doma i v zahraničí prináša potrebu inovácií nie len vo výrobnom procese, ale aj v samotnom výrobku – vlastné produkty
Weget.

Inovácia výrobných technológii a celková optimalizácia výrobného procesu bude mať vplyv na zvýšenie kvality, efektivity a
pružnosti výroby, ako aj rast produkcie, s dopadom na celkové zlepšenie ekonomických výsledkov spoločnosti, s priaznivým
dopadom na odvetvie. V roku 2017 predpokladáme dosiahnuť tržby v celkovej hodnote 1 033 431,00 EUR, čím sa zvýši aj
rast pridanej hodnoty na 618 992,00 EUR. Zároveň nová technológia si vyžiada vytvorenie 3 pracovných miest, čo bude mať v
čase hromadného prepúšťania zamestnancov v danom regióne pozitívny vplyv na vývoj rastu zamestnanosti v textilnom a
odevnom priemysle. Realizácia projektu je pre spoločnosť WP kľúčovou, z hľadiska jej ďalšieho smerovania, kontinuálneho
rozvoj, udržanie si dominantnej pozície výrobcu pracovných a špeciálnych (cleanroom) odevov a oop v rámci EÚ, ako aj pre
oslovenie nových trhov (najmä SR) vlastnými vývojovými produktmi. Výsledky projektu umožnia zaviesť integrovaný systém
riadenia výrobného procesu a životného cyklu výrobku, čím sa odbúra zdĺhavé plánovanie dopytu, nízka prehľadnosť
dodávateľov, materiálové a výrobné obmedzenia spôsobujúce omeškania v plnení plánov a krátkodobé zmeny vo výrobe.

Zvolené technické riešenie - Obstaranie pásového dopravníka, modernej šijacej a žehliacej techniky, ako aj softvérové
prepojenie v rámci celého výrobného procesu vychádza z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis
projektu, kapitola 4. Vytvorené logické celky kopírujú ich účel využitia. Kompletná dodávka všetkých zariadení je
realizovateľná v časovom horizonte 1 roka. Z tohto dôvodu sme stanovili predpokladaný začiatok na január 2014 a koniec na
december rok 2014. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré zabezpečí osoba spôsobilá na výkon VO.
Inštalácia technológií bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvyšuje náročnosť riadenia projektu, ktoré bude
zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií a zodpovedností jednotlivých osôb je
uvedený v Opise, kap. 4. Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je
možné plnenie cieľov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu z pohľadu: Žiadateľa:nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie konkurencieschopnosti,
zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie, rýchlejšie a efektívnejšie riešenie rizík, vývoj
vlastného produktu, zníženie produkčných nákladov a pod. Zákazníkov: vyššia flexibilita dodávok, kvalitnejšie a presnejšie
produkty, rozšírenie o nové doplnkové služby, nové produkty zdravotníckej konfekcie. Regiónu: podpora zamestnanosti
(vytvorenie a udržanie 3 prac. miest), ekonomický rozvoj, rozvoj subdodávateľských vzťahov, zvyšovanie prezentácie regiónu
a pod. Štát:zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, podpora sociálnej inklúzie a vyrovnaného
reg. rozvoja. Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné
uskutočniť, vzhľadom na obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt
nedosiahol požadovanú úroveň. Realizácia projektu je v súlade so strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď. Opis
projektu, kapitola 2. Predošlé skúsenosti s realizáciou investičných aktivít potvrdzujú schopnosť realizovať projekt.

Realizácia predkladaného projektu je kľúčovou pre upevnenie pozície slovenského výrobcu WEGET partneri, s.r.o. na trhoch
EÚ, ako aj cestou ako znova preraziť na domácom trhu s vlastnými vývojovými produktmi pod značkou WEGET. Projekt
vhodným spôsobom doplní doteraz realizované investičné aktivity spoločnosti a bude východiskom pre ďalší rozvoj.
Zefektívnením a sprehľadnením výrobného procesu dosiahneme skrátenie výrobných časov, čo bude mať dopad na flexibilitu,
ako našu najväčšiu konkurenčnú výhodu. Realizáciou zámeru vznikne potreba vytvorenia nových pracovných miest pre
obsadenie pozícii na obsluhu nových technológii. Bude nutné zaškolenie nových, ale zároveň i aktuálnych zamestnancov. V
súčasnosti sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť dokážeme zabezpečiť z hľadiska
projektovej, personálnej a administratívnej, finančnej a ekonomickej, obchodnej, technickej, legislatívnej i environmentálnej
(viď Opis projektu, kapitola č.6). Riešenia na odstránenie a elimináciu slabých stránok uvádzame v Opise projektu, v časti 3.
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Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km², čo je 12,9% z rozlohy SR, v ktorom sa nachádza 350 obcí, z ktorých 15 má štatút
mesta. V mestách žije približne 48,5 % obyvateľov v kraji. Mesto Kolárovo (Gúta) leží v Podunajskej nížine pri sútoku Váhu s
Malým Dunajom. Žije tu približne 11.000 obyvateľov. Pre potenciálnych investorov má Nitriansky kraj viacero pozitív, ako
napríklad: tradícia v priemyselnej produkcii, rozvoj priemyselných parkov pre investorov a iné. Priemysel mesta Kolárovo má
širokú odvetvovú štruktúru. V priemyselnej štruktúre riešeného územia z hľadiska počtu zamestnancov majú najväčšie
zastúpenie nasledujúce priemyselné odvetvia: strojárstvo, elektrotechnický priemysel a potravinársky priemysel. Tieto
odvetvia by mali aj v budúcnosti udržiavať zamestnanosť u väčšiny obyvateľov riešeného územia. V okrese Komárno evidoval
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) vo februári 2013 18,10 % nezamestnanosť. Projektom sa vytvorí 1 nové
pracovné miesto, cielene pre mladých ľudí vo veku od 15 – 29 rokov, čím sa prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v okrese
Komárno. Predmetom projektu je obstaranie technologického zariadenia – CNC sústruhu.

Predmetom projektu je obstaranie technologického zariadenia – CNC sústruhu. Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čo v konečnom dôsledku smeruje k naplneniu cieľov spoločnosti, k zvýšeniu jej
príjmov a pridanej hodnoty, čo následne umožní realizáciu ďalších projektov, ako aj rozširovanie výrobného portfólia a
obsadzovania nových trhov. Plánovaná ročná tržba spoločnosti sa po realizácii projektu zvýši na 626 900 EUR. Plánovaná
pridaná hodnota spoločnosti sa po realizácii projektu zvýši na 161 300 EUR. Plánovaný počet novovytvorených pracovných
miest je 1. Projektom sa zamestná 1. nový zamestnanec – konkrétne mladý človek vo veku od 15 – 29 rokov. Projekt nemá
žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak, zámerom konateľa a manažmentu spoločnosti KOV – AUT, s.r.o. je
zvýšenie technologickej úrovne a ponuky služieb pri efektívnom využití dostupných technológií, s cieľom zníženia nákladov
na zabezpečenie zdrojov a ich celkovú spotrebu a minimalizácia dopadov na životné prostredie. Bude nakúpená
najmodernejšia technológia, ktorá vyhovuje všetkým technickým predpisom a normám, ako aj predpisom v oblasti životného
prostredia.

V dlhodobej koncepcii spoločnosti KOV – AUT, s.r.o. je zadefinovaný neustály rozvoj výroby, zvýšenie kvality produktov,
získavanie stálej pozície na domácom ako aj na zahraničnom trhu, ktoré firma bude môcť dosiahnuť nákupom novej
technológie. Projekt je zabezpečený jednou hlavnou aktivitou: A1 – Obstaranie inovatívnej technológie. Realizáciu plánuje
žiadateľ v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne 10/2013 – 01/2015.
Riadenie projektu bude realizované zmluvným vzťahom s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti riadenia a
implementácie projektov. Publicita projektu bude zabezpečovaná na základe nariadenia EK o publicite. Počas doby realizácie
projektu bude na dostupnom mieste inštalovaná informačná tabuľa informujúca o prebiehajúcom projekte. Po skončení
projektu bude táto tabuľa nahradená pamätnou tabuľou. Nová, vysoko inovatívna technológia umožní zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti, kvality výrobkov, ako aj zefektívnenie výroby zavedením nových inovatívnych výrobných
postupov a v dôsledku toho aj zlepšenie postavenia najmä na domácich, ako aj zahraničných trhoch.

Projekt je v súlade so všetkými strategickými a plánovacími dokumentmi mesta a kraja. Po skončení realizácie projektu sa
spoločnosť KOV – AUT, s.r.o. bude snažiť optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a
podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu
práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov za pomoci novej technológie.
Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita výroby a s tým je spojené rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva
možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch v segmente priemyslu. Pri výbere technológie sa okrem technických
parametrov prihliadalo aj na aspekty životného prostredia. Spoločnosť sa rozhodla pre najmodernejšiu technológiu, ktorá je
šetrná k životnému prostrediu. Ciele projektu sú v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca, Operačného
programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast ako aj s cieľmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015, prioritami Inovačnej stratégie a Národnou stratégiou Trvalo
udržateľného rozvoja SR.

Udržateľnosť aktivít projektu predstavuje poslednú, ale nemenej dôležitú fázu zabezpečenia projektového cyklu. Po prípadnej
úspešnej realizácii projektu bude žiadateľ dodržať a naplňovať plánované dopadové indikátory - ukazovatele. V období
udržateľnosti projektu bude žiadateľ zabezpečovať dôslednú kontrolu plnenia všetkých zmluvných náležitostí, ku ktorým sa
žiadateľ zaviaže v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s
realizáciou projektu, poskytnutie všetkých relevantných dokumentov pri následných kontrolách zo strany SO/RO pre ROP,
kontrolných orgánov SR, príp. EÚ a iných oprávnených orgánov, spracovanie následných monitorovacích správ, žiadostí o
platbu a ich archivácia. Personálnu udržateľnosť projektu plánuje žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom kvalitného vzdelávania
a rozvoja zamestnancov. Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená zavedením novej technológie ktorá by ušetrila
náklady na úsporu elektrickej energie, umožní optimalizáciu procesov, skrátenie nutných technologických časov výroby,
zníženie prestojov, úspory v súvislosti s tvorbou odpadov a potrebou následného nakladania s odpadmi.
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Spoločnosť CORPE s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2011. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie
a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny a výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku. Súčasný predkladaný projekt
sa bude týkať hlavne prevádzky našej spoločnosti s lokalizáciou v Kyjaticiach, okres Rimavská Sobota. Predmetnú prevádzku
plánujeme vybaviť modernou technológiou na balenie sušeného a škrupinového ovocia do exkluzívnych košíkov a iných
balení. Prevádzka spoločnosti disponuje dostatočnými priestormi a uspokojivou infraštruktúrou. Nové strojné zariadenia
umožnia produkciu vo veľkom objeme a zodpovedajúcej kvalite. Budúci výrobný závod bude lokalizovaný v regióne Gemeru.
V súčasnosti je táto oblasť Slovenska známa vysokou nezamestnanosťou a problémami v oblasti zamestnanosti mladých
ľudí. Predkladaný projekt v budúcnosti tento problém pomôže riešiť. V spoločnosti si uvedomujeme značný podiel inovácií na
tvorbe celkového hrubého domáceho produktu. Preto sme sa rozhodli investovať do odvetvia, ktoré si vyžaduje existenciu
moderných technológií. S ich pomocou získame odbytové možnosti, udržateľné z dlhodobého hľadiska.

Po zakúpení inovatívnej technológie plánujeme robotizované balenie sušeného a škrupinového ovocia do exkluzívnych
košíkov a iných balení, po ktorých je veľký dopyt hlavne v zahraničí (Rakúsko, Nemecko...). Zakúpením inovatívnej
technológie sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti v oblasti robotizovaného balenia škrupinového ovocia. Nakoľko
konkurencia to robí ručne a sezónne. Naša výroba bude vysoko efektívna pri nízkych nákladoch na výrobu. Na základe
našich interných analýz sme usúdili fakt, že dopyt po týchto produktoch zo strany obchodných reťazcov je značný. Po
spustení prevádzky za pomoci inovatívnej technológie sa naša spoločnosť stane vedúcim výrobcom a distribútorom tejto
komodity. Predmetom projektu bude zavedenie inovatívnych postupov, ktoré budú súčasťou veľkého výrobného zariadenia.
Okrem týchto výsledkov plánujeme vytvoriť pracovné miesta, ktoré pomôžu znížiť vysokú nezamestnanosť v gemerskom
regióne. Zároveň umožníme zvýšiť zamestnanosť mladých absolventov. Výroba bude prebiehať značne efektívne a s
ohľadom na maximalizáciu automatizácie výrobných postupov. Výrobné kapacity budeme využívať v maximálnej možnej
miere. Projekt nebude mať žiadny negatívny dopad na ŽP.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a Naša spoločnosť má v
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať VO na dodávku robotizovaného pracoviska na zakladanie sušeného ovocia a orechov do košíkov v súlade so
zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak,
aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných
zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň
dôjde k vytvoreniu k vytvoreniu 4 prac. miest. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich
pracovníkov.
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AGA priemyselný park s.r.o.

FAUN spol. s r.o.

Telegrafia, a.s. Košice

TEPRON spol. s r.o.

R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o.

Coolfood s.r.o.

PRIFOL, s. r. o.

DL INTERIER, s.r.o.

Igor Švolík Švo – Bur plus

Modernizácia a rozšírenie produktového portfólia spoločnosti
Commerc Service, spol. s r.o. zavedením nových inovatívnych
technológií

Inovácia výrobného procesu spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie kvality a sortimentu
pekárenských produktov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Telegrafia a.s.
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie

Zvýšenie efektivity výrobného procesu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti R.M.BAL TICHELMANN, s.r.o.

Inovácie technologického vybavenia s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti a kvality produkcie pekárne Coolfood s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti PRIFOL, s.r.o.

Zavádzanie inovatívnych technológií na výrobu nábytku v
spoločnosti DL INTERIER

Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych
technológií

199 500,00

199 999,80

126 011,40

192 306,00

199 677,04

58 800,00

94 409,00

44 110,91

197 469,30

199 990,00
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Prešovský región vrátane samotného krajského mesta Prešov je postihnutý štrukturálnou nezamestnanosťou a relatívne slabo
rozvinutou infraštruktúrou. Miera zavádzania inovácií je nízka z dôvodu nevybudovanej podpornej štruktúry inovácií a
orientácie rozvoja regiónov zakladajúcej sa skôr na nízkej cene prac. sily, lacných materiálových, energetických vstupoch a
stimuloch pre zahraničných investorov. Investícia sa bude realizovať v okrese Prešov, kde je súčasná miera nezamestnanosti
na úrovni 18,28%. Spoločnosť COMMERC SERVICE bola založená v roku 1992 s prvotným podnikateľským zámerom
distribúcie priemys. komponentov, náradia a ložísk. Spoločnosť Commerc Service bola do roku 2010 obchodno-distribučnou
firmou, od r. 2010 vyrába vlastné priemyselné komponenty, rezné nástroje, tvrdokovové nástroje, brúsne kotúče, vrtáky a pod.,
avšak nie je schopná pokryť výrobu vysokopresných rotačných a tvarových nástrojov s orientáciou pre automobilový
priemysel. Pre zabezpečenie výroby a vyžadovaného servisu spoločnosť nevyhnutne potrebuje nové inovatívne technológie.
Rieši tým závislosť na dodávateľských kooperáciách, ktoré dnes ale znižujú jej vysokú flexibilitu, ktorú dosahuje u iných
produktov.

Zavedenie 2 nových inovatívnych technológií a následne spustenie výroby a servisu vysokopresných rotačných a tvarových
nástrojov bude mať nasledujúce prínosy: - umožnenie výroby rotač. a tvar. nástrojov pre výkonné vysokopresné obrábanie na
mieru. - stabilizovanie súčasných zákazníkov spoločnosti a rozšírenie portfólia zákazníkov o spoločnosti používajúce
špeciálne náradie; - zvýšenie produktivity spoločnosti, zníženie cien nástrojov, zníženie nákladov na skladovanie náradia a
nástrojov, skvalitnenie služieb a následné zvýšenie konkurencieschop. celej spoločnosti; Nové inovatívne technológie
umožnia výrobu moderných produkč. nástrojov a poskytovanie komplex. služieb zákazníkom, čo následne vytvorí
predpoklady pre efektívnejšie využívanie stroj. zariadení a technológií u zákazníkov hlavne zo zaostávajúceho
Východoslovenského regiónu. To prispeje k zvýšeniu ich konkurencieschop., čo napomôže zlepšeniu ich pozície najmä na
silne konkur. trhoch EÚ. Projektom budú zavedené 2 inovatívne výr. postupy, zamestnaní budú 3 pracovníci do 29 r. (2 muži a
1 žena), z toho 1 znevýhod. Tržby generované projektom by mali narásť v r. 2017 na 1 650 000 Eur a pridaná hodnota na 1
200 000 Eur.

Všetky činnosti realizácie projektu sú z časového hľadiska realizované v rámci jednej etapy v čase od 01/2014 do 12/2014 (12
mesiacov) a z hľadiska technického riešenia projektu sú pretavené do realizácie jednej hlavnej aktivity: Aktivita 1 - Obstaranie
inovatívnych technológii, ktorej výsledkom bude nákup technológií zaradených v 2 logických celkoch: LC1 - Vysokoprecízna
univerzálna brúska nástrojov; LC2 - CNC elektroerozívna hĺbička spekaných karbidov. Projekt bude riadený projektovým
tímom zloženým z kľúčových zamestnancov spoločnosti a ext. proj. manažmentu. Hlavná aktivita bude realizovaná po
vykonaní verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v znení platnej legislatívy. Na základe kúpnej
zmluvy uzatvorenej ako výsledok VO dodá úspešný uchádzač obstarávané technológie na miesto realizácie projektu, kde
prebehne ich inštalácia, zaškolenie pracovníkov, skúšobná prevádzka a uvedenie strojov do trvalej prevádzky. Technológie
budú označené v zmysle Manuálu pre publicitu OP KaHR, budú zavedené do majetku firmy, poistené, vinkulované do zálohu
v prospech riad. orgánu. Následne bude pripravená žiadosť o platbu na refundáciu NFP.

Spoločnosť COMMERC SERVICE pôsobí na trhu servisu a predaja náradia pre slov. priemysel od r. 1992. Za túto dobu si
vybudovala stabilnú klientelu, stabilné dod.-odb.vzťahy a dobré hosp.výsledky. Neustálym kontaktom s klientom a na základe
vykonaného prieskumu trhu firma zistila, že jej klienti si vyžadujú nielen výrobu náradia ale aj jeho komplexný servis. Firma si
uvedomuje, že nedisponuje technológiami, ktoré by jej umožnili výrobu nových produktov, a to vysokopres. rotačných a
tvarových nástrojov pre automobil.priemysel. Pri nerealizovaní obstarania tech. vyspelých technológií by mohla v budúcnosti
čeliť vysokému tlaku požiadaviek zákazníkov ako aj konkurencie. Spoločnosť vlastní ISO certifikát a plánuje zvyšovať
štandard produkcie a výr.postupov aj naďalej a takto získavať kredit stabil. partnera na trhu slov. strojár. priemyslu. Rozvoj
firmy je výrazným motivujúcim faktorom malého rod. podniku. Projektom tiež budú vytvorené 3 nové prac. miesta pre
kvalif.mladých ľudí, ktorí nevedia nájsť uplatnenie svojho strojárskeho vzdelania v praxi, ako aj pre znevýh. uchádzača na trhu
práce. Spoločnosť má vysoký kredit u stroj. verejnosti, čo bude motivuj. faktorom pre nových pracovníkov.

Obstaraná nová technológia ako rozvoj. investícia spol. COMMERC SERVICE spol. s r.o. bude po skončení realizácie
projektu financovaná z vl. zdrojov. Hl. prínosom získaného NFP bude možnosť výraz. rozvoja výroby, zvýšenie kvality
produkcie a poskyt. servisu pre zákazníkov, čo sa pozitívne odrazí vo zvýšení podielu spoločnosti na dom. a zahr. trhoch,
nárastu jej tržieb a pridanej hodnoty. Finančné prostriedky z NFP budú použité priamo na zakúpenie novej technológie.
Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity projektu vo výške 30%. Po ukončení spolufinancovania projektu z NFP bude
spoločnosť zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovovacie investície z vlastných prostriedkov, pričom predpokladáme, že
bude schopná všetky náklady vrátane udržaných prac. miest financovať z výnosov zo svojej činnosti. Pri realizácii projektu
spoločnosť COMMERC SERVICE nepredpokladá vážne riziká, keďže má firma dlhodobo zabezpečené dodávky a odbyt
svojich výrobkov a služieb. Spoločnosť plánuje aktívne čeliť možným ohrozeniam profesionál. prístupom, pružnou reakciou na
trh, poist. majetku či vzdelávaním zamest. Fin.analýza preukazuje ekon. výnosovosť investície 129,9% a ČSH na konci sled.
obdobia 97 944,73 Eur.
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Okres Spiš. N. Ves, ktorý má tradíciu v strojárskej výrobe a ťažkom priemysle (dnes tvorí 44,5%), vykazuje neustály kladný
demografický vývoj, s nárastom obyvateľstva o 2,4% v r. 2011 oproti r. 2005. Aktuálna miera evid. nezamest. je 19,14%, miera
SR je 14,68%. V evidencii sú evidovaní nezamestnaní v ekonomickom odvetví (SK NACE – C25: výroba kovových
konštrukcií) vo významnom počte, prac. silu môžu poskytnúť absolventi Technickej akadémie v Sp. Novej Vsi a možnosť
ďalšej kvalifikácie Zváračská škola v Poprade. Spoločnosť vznikla v r. 2004 ako SOJ, s.r.o. Jamník. V roku 2010 zmenila
majiteľa a pod novým obchodným názvom AGA priemyselný park s.r.o. predstavuje malú rodinnú firmu. Má 4 pracovníkov.
Ročný obrat v 2011 bol 18,5tis.€, v 2012 už 197tis.€. Výrobný program sa orientuje na výrobu strojárskych komponentov
zváraním a opracovaním. Existujúce vybavenie technológiami a zariadeniami predstavuje staršie, používané a väčšinou
nedostatočne presné a výkonné (málo efektívne) stroje. Rodinný podnik chce stavať svoju budúcnosť na zavádzaní
efektívnych a inovatívnych technológií, využívať potenciál regiónu, svoj vlastný odborný potenciál a existujúci ľudský potenciál
v regióne.

Realizáciou projektu sa uskutoční technologická inovácia výroby pre operácie frézovania a vŕtania, vyvrtávania, ktoré
významnou mierou posilnia výrobné kapacity a výstupnú kvalitu strojárskej výroby dielov a komponentov. Projektom sa
obstará 1 výrobné strojné zariadenie – horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj s príslušenstvom. Počet inovovaných
výrobných postupov bude 4. Projektom sa vytvoria 2 nové pracovné miesta, 2 pre mužov, 0 pre ženy, 2 miesta pre
pracovníkov vo veku od 15 – 29 rokov a 0 pre pracovníka zo znevýhodnených skupín. Z dôvodu nasadzovania technologicky
náročného zariadenia je malá pravdepodobnosť uplatnenia sa pracovníka z radov MRK. Zvýšením konkurencieschopnosti má
žiadateľ šancu konkurovať na trhu dodávateľov pre veľké podniky a to najmä snahe podnikov z Poľska a z Česka, ktoré sa na
Slovensku aktivizujú. Spolu so zavádzaním inovovanej technológie bude žiadateľ uskutočňovať zaškoľovanie a odborné
vzdelávanie nových pracovníkov a začne proces zavádzania systému kvality.

Vyšpecifikované technologické zariadenie pre technologickú inováciu výroby bude dodané na základe uskutočneného
verejného obstarávania a podľa uzavretej dodávateľsko odberateľskej zmluvy. Technické riešenie bolo navrhnuté v zmysle
potrieb rozvoja podniku a jeho zámeru dostať sa do pozície subdodávateľa väčších strojárskych podnikov v území – výrobcu
konštrukčných dielov v požadovanej kvalite a kvantite a operatívnosti dodávok. Navrhnuté zariadenie je nevyhnutné pre
zabezpečenie vysokej kvality a kvantity výrobkov, ktorú ručná práca pri vysokom počte rovnakých dielov a v dlhodobom
meradle nie je schopná zabezpečiť. Žiadateľ si bude zabezpečovať realizáciu projektu svojimi vlastnými odbornými a
administratívnymi kapacitami za spolupráce s externým odborníkom a podľa spracovaného zámeru modernizácie
technologického vybavenia podniku. Projekt má jednu hlavnú aktivitu - technologická inovácia výroby, bude sa uskutočňovať
v priebehu 9 mesiacov od 07/2014 do 03/2015 a v jednej časovej etape.

Žiadateľ, ktorý v súčasnosti pôsobí na trhu ako malá rodinná strojárska firma, chce reagovať na požiadavky a potreby veľkých
strojárskych firiem v tomto území v oblasti subdodávok dielov a komponentov pre svoje finálne produkty. Aktivity bývalých
majiteľov v minulosti neviedli k vytváraniu zdrojov pre rozvoj firmy a táto v súčasnosti nedisponuje dostatočnými zdrojmi pre
zaobstarávanie vhodnej technológie na zriadenie efektívnych výrobných pracovísk, ktoré by postavili firmu do
konkurencieschop. postavenia. Poskytnutie NFP je šancou na realizáciu tohto zámeru a presadenie sa na strojárskom trhu, na
vytvorenie viacerých pracovných miest a na zvýšenie zamestnanosti v tomto regióne. Bez pomoci NFP by nebolo možné
projekt uskutočniť. Jeho realizácia prispeje k stabilizácii tohto odvetvia v území. Je potrebná neodkladná pomoc, pretože na
situáciu v oblasti požiadaviek finálnych výrobcov reagujú aj zahraniční konkurenční subdodávatelia a žiadateľ so svojou
súčasnou technológiou, založenou na ručnej opakovanej práci nie je dostatočne konkurencieschopný. Projekt je v súlade s
národnými a regionáln. strateg. a plánov. dokumentmi. Žiadateľ má skúsenosti s projektom rozbehu strojárskej firmy.

Trvalá udržateľnosť je založená na pilieroch: zavádzanie systému kvality, vzdelávanie a tréningy vlastných pracovníkov,
intenzívny a systematický marketing, diverzifikácia technológie a výroby a zavádzanie ďalších technologických doplnkov,
kompletných technológií podľa vývoja a požiadaviek miestneho, regionálneho trhu, zabezpečovanie dostatočných tržieb v
zmysle finančného plánu podniku. Po ukončení realizácie aktivít tohto projektu bude udržateľnosť výstupov a výsledkov
projektu zabezpečovaná tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb a v napĺňaní rozvojovej a marketingovej stratégie
podniku. Prevádzku zabezpečia vlastní a prijatí zamestnanci na novovytvorené pracovné miesta a dodávatelia externých
služieb. Získanie pozície trvalého subdodávateľa je strategickým a existenčným zámerom a cieľom podniku. Financovanie
procesu je nastavené na udržanie kladného kumulovaného Cash Flow počas celej doby realizácie projektu a zároveň na
vytváranie zdrojov na ďalšiu investičnú obnovu po roku 2018. Zisk z podnikania sa bude investovať aj do obnovy objektov a
na energetické úspory a využitie obnoviteľných zdrojov energií pre chod podniku. Finančná analýza preukázala jeho
udržateľnosť.
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Spoločnosť FAUN spol. s r.o. vznikla v roku 1992. S výrobou začala v prenajatých priestoroch a v roku 1994 sa presťahovala
do objektu bývalého mlyna. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na tradičnú ručnú remeselnú výrobu chleba a pečiva.
Produktové portfólio tvoria rôzne druhy chleba, bežného a jemného pečiva. Postupne spoločnosť rozšírila sortiment výrobkov
a okruh zákazníkov. V súčasnosti má cca. 95 odbytných miest. Veľkou prednosťou spoločnosti FAUN spol. s r.o. je flexibilita
objednávok. Nemá problém okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov a zo dna na deň vyrobiť špecializované objednávky
aj v malých množstvách. V roku 2012 dosiahla spoločnosť tržby za vlastné výrobky vo výške 591 tis. EUR a zamestnávala 41
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Požiadavky zákazníkov na dodávku kvalitných, chutných a trvanlivých výrobkov
neustále rastú, ale na ich uspokojenie už spoločnosť nedokáže reagovať. Napriek týmto skutočnostiam sú niektoré celky
nielen zastarané, ale aj dlho po životnosti. Firma preto má technologické nedostatky v procesoch pekárenskej výroby.
Súčasná technológia je morálne zastaraná, malej kapacity a energeticky náročná.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii novú inovatívnu technológiu, ktorá umožní zlepšiť
postavenie firmy na trhu. Implementáciou projektu tak rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožní jeho vstup na nové trhy a
tým zníži riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže firma FAUN spol. s r.o. ponúkať širší
sortiment pekárenských výrobkov. Po realizácii projektu bude žiadateľ vybavený výrobnými kapacitami po technickej a
organizačnej stránke porovnateľnými s konkurenčnými výrobcami v EÚ. Zamestnancov pozitívne ovplyvní získaním nových
vedomostí a zručností, zvýši sebavedomie a hrdosť na spoločnosť v ktorej pracujú a zabezpečí pocit sociálnej istoty.
Odberatelia uvítajú, že majú ucelenú dodávku z pod jednej strechy, čo skracuje dodacie lehoty a uľahčí komunikáciu zo
zákazníkom. Implementácia projektu vytvorí priestor pre personálne posilnenie firmy a prispeje k vytvoreniu 2 nových
pracovných miest, z toho jedno pracovné miesto pre mladého človeka, ako aj k podpore sociálno-ekon. rozvoja v regióne.

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov a spočíva v realizácii hlavnej projektovej aktivity, v rámci ktorej sa
obstará 7 inovatívnych zariadení. Hlavná projektová aktivita sa začína 8/2013 a končí v 7/2014. V rámci aktivity sa osadia
inovatívne zariadenia, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie
aktivity projektu bude vykonávané externe–dodávateľom technológií. Dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude
riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke
zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie projektu a implementácie jeho projektovej aktivity bol
zostavený realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na to, aby samotný proces realizácie projektu bol
úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi spojené ukazovatele výsledkov a dopadov
projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas celého obdobia realizácie projektu. Aktivita
projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov
projektu.

Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou úspešných investičných projektov spojených so zavedením výroby a jej
následnou intenzifikáciou. Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje modernizáciu, ktorá prispeje k zvýšeniu jeho
konkurencieschopnosti a k rastu jeho pridanej hodnoty. Bez podpory z NFP by takúto investičnú akciu nedokázal v takom
krátkom čase, v plnej miere zrealizovať a nebolo by možné dosiahnuť podnikové ciele. Obstaraním novej inovatívnej
technológie dôjde k výraznému zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti FAUN spol. s r.o. prostredníctvom
zvýšenia technologickej úrovne a zavedením nových výrobných procesov. Realizáciou projektu sa vytvoria dve pracovné
miesta, ktoré budú osadené ženami. Na novozakúpenu technológiu budú zaškolený súčasní pracovníci, čo prispieva k rozvoju
vedomostnej základne regiónu. Tieto fakty vo veľkej miere napĺňajú ciel Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Taktiež prispievajú k napĺňaniu priorít PHSR Trnavského samosprávneho
kraja a horizontálnych priorít.

Obstaraným inovatívnej technológie pre pekársku výrobu dôjde k výraznému zvŕšeniu výrobnej kapacity, zníženiu
nákladovosti výroby a zefektívneniu výrobných postupov, čo bude viest k rastu tržieb a zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy
FAUN spol. s r.o. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vzniknú. 2 stále pracovné miesta na plný pracovný úväzok. Pri výbere
nových zamestnancov v rámci projektu, ako aj pri ďalšom rozvoji firmy v budúcnosti, sa bude prihliadať na kvalifikáciu a
schopnosti zamestnancov a ich záujem o prácu, aby mohli byt naplnené ciele projektu a podnikateľský plán z pohľadu využitia
kapacitných a kvalitatívnych možnosti. výrobných technológii. a dosahovania čo najlepších hospodársko-ekonomick.ch
výsledkov. Týmito opatreniami bude minimalizované personálne riziko. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že
firma bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou
prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Z environmentálneho hľadiska je projekt taktiež dlhodobo
udržateľný, keďže pekárenská výroba ako aj nakupovaná technológia budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
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Telegrafia a.s. Košice vznikla v roku 1991 s pôvodným zámerom poskytovať inžiniersko-servisné služby v oblasti
rádiokomunikačnej techniky. Jej pôsobenie sa postupne rozšírilo na vývoj a výrobu v oblasti varovných a vyrozumievacích
systémov, ako aj na oblasť informačných technológií a poskytovanie vzdelávacích služieb v oblasti IT. Spoločnosť Telegrafia
a.s. pôsobí v Košickom samosprávnom kraji, v meste s mierou nezamestnanosti 18,96 %, ktorý je charakteristický výraznými
regionálnymi i vnútroregionálnymi disparitami, nízkou konkurencieschopnosťou, vysokou mierou nezamestnanosti,
zaostávajúcou infraštruktúrou a kapitálovou poddimenzovanosťou. Súčasná technológia výroby varovných a vyrozumievacích
systémov predstavuje zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje inováciu, keďže sa jedná o sofistikovaný systém, ktorý musí mať
vysoké kvalitatívne parametre. Porovnaním výsledkov SWOT analýzy ext. a int. prostredia spoločnosť uplatňuje ofenzívnu
stratégiu. Silné stránky prevyšujú nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Uvedená stratégia umožňuje viesť spol. do
strategického súladu s jeho okolím, zmierniť negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia a naplno využiť príležitosti.

Týmto projektom chce spoločnosť Telegrafia a .s. zaobstarať inovatívnu výpočtovú techniku, inovatívnu technológiu pre
označovacie a oživovacie pracovisko, a taktiež inovatívnu technológiu v rámci laboratória. Okrem vysokej produktivity
technológií dôjde v spoločnosti aj k výraznému nárastu presnosti výroby finálnych výrobkov, čím sa umožní prejsť na výrobu
náročnejších a sofistikovanejších výrobkov s vyšším podielom pridanej hodnoty, čo bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na
ekonomiku spoločnosti. Po zavedení inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu varovného a
vyrozumievacieho systému včasného varovania obyvateľstva sa skráti dĺžka výrobného procesu, nebude dochádzať k
prestojom vo výrobe, nová technológia bude taktiež šetrná k životnému prostrediu a taktiež dôjde k zníženiu nákladov, ktoré
súvisia s výrobou a otestovaním funkčnosti daného varovného a vyrozumievacieho systému. Zvýšením produkcie sa
dosiahnu vyššie tržby, ktoré budú predpokladom pre ďalšiu modernizáciu a inováciu, čo je dôležité pre udržanie
konkurencieschopnosti. Pri realizácii projektu nepredpokladáme výrazné komplikácie, pretože organizačné zabezpečenie
projektu bolo dôsledne rozpracované.

Realizácia projektu bude pozostávať z 1 hlavnej aktivity: Aktivita 1 – Nákup a inštalácia techniky a zariadení Podporné
aktivity – riadenie projektu, publicita a informovanosť Realizácia projektu bude trvať 18 mesiacov, a to od 01/2014 – 06/2015.
Aktivita projektu zahŕňa objednávku, dodanie a montáž zariadení, ktoré sú predmetom projektu, v mieste realizácie projektu v
areáli spoločnosti Telegrafia a.s. Organizačné zabezpečenie projektu: Ing. Mária Tutková - finančný manažér projektu Ing.
Iveta Orbánová - projektový manažér Ing. Peter Kučerák - projektový manažér Ing. Miloš Čalfa - technik projektu Ing.
Gabriel Poliak - technik projektu Úspešná realizácia predchádzajúcich projektov z fondov EÚ je dôkazom skúseností
personálneho zabezpečenia projektu. Jednotlivé špecifické ciele sú navzájom logicky previazané, dosiahnutím jedného sa
napĺňa časť ďalšieho cieľa, čo synergicky pôsobí na dosiahnutie celkového cieľa spoločnosti. Rozširovanie portfólia
ponúkaných výrobkov dokáže zabezpečiť konkurenciechopnosť spoločnosti v trhovom prostredí, a tak prispeje k jej trvalo
udržateľnému rozvoju.

Spoločnosť Telegrafia a.s. patrí medzi stredné podniky a prístup k objemnejším investíciám má náročnejší. Súčasná
technológia výroby varovných a vyrozumievacích systémov predstavuje zdĺhavý proces, ktorý vyžaduje inováciu. Po zavedení
inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu varovného a vyrozumievacieho systému včasného varovania
obyvateľstva sa skráti dĺžka výrobného procesu, nebude dochádzať k prestojom vo výrobe, nová technológia bude šetrná k
životnému prostrediu a taktiež dôjde k zníženiu nákladov, ktoré súvisia s výrobou a otestovaním funkčnosti daného varovného
a vyrozumievacieho systému. Zavádzanie moderných technológií zlepšuje konkurencieschopnosť podnikov a zvyšuje tiež
pridanú hodnotu ich podnikania, a teda aj ekonomickú silu. Zvyšuje sa tak aj hospodárska výkonnosť regiónov, v ktorých firma
sídli, a vytvára sa priestor pre vznik nových prac. miest obsadených čoraz kvalifikovanými pracovníkmi. Projektový tím sme
zostavili z osôb, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a znalosti v danom odbore, ale aj skúsenosti s už úspešne realizovanými
projektami. Realizáciou projektu chceme aktívne prispieť k dosahovaniu národných a regionálnych cieľov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami projektového tímu, ako aj vybudovanou stálou pozíciou na
trhu. Dostatočný objem produkcie, samostatnosť výrobného procesu prinesú podniku finančné prostriedky na realizáciu
ďalších projektov, zameraných na nové rozširovanie technického vybavenia spoločnosti. Týmto smerom a spôsobom bude
podnik pokračovať v realizácii projektu po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov Európskej únie. Napĺňanie
indikátorov projektu bude podporené intenzívnym monitorovaním výstupov zo strany kľúčových manažérov, ktorí sa podieľajú
na implementácii tohto projektu. Po skončení spolufinancovania projekt bude sám životaschopný a bude generovať
dostatočné príjmy na to aby spoločnosť pokryla investičné a prevádzkové náklady. Vzhľadom k existujúcim kontraktom,
atraktívnosti výrobkov a výrobného procesu je predpoklad, že spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich
rokov vyrábať súčasné, ale aj diverzifikované výrobky, ktoré jej umožní vyrábať nová technológia. Finančná analýza
poukazuje na udržateľnosť projektu, kde ČSH je vysokokladné číslo 2090,15 a cash-flow je kladný už od prvého roka po
realizácii projektu.
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Vstupom Slovenska do EÚ sa výrazne zmenil trh. Došlo ku nárastu zahraničnej konkurencie a k vyrovnaniu cien našich
výrobkov s cenami vyspelých zahraničných firiem z dôvodu rastúcich výrobných nákladov. Súčasťou otvorenia trhu je vstup
silných zahraničných firiem na Slovensko ako aj veľký prílev konkurenčných spoločností na globálny európsky trh. Aby podnik
mohol stále napredovať v náročnom kovovýrobnom konkurenčnom prostredí a aby mohol získavať nové prednosti oproti
konkurencii, je nevyhnutné stále napredovať vo vývoji a celkovej inovovanosti. Cieľom projektu je inovácia technologického
parku našej spoločnosti. V Európe dochádza k nárastu cien suroviny, energií, dopravy a pracovnej sily a taktiež negatívnemu
vplyvu jednotnej meny. Vzhľadom na existujúci stav objednávok je nevyhnutne potrebné zvýšenie produktivity, pretože
súčasné technológie nepostačujú na plnenie požiadaviek. Veľmi výrazne sa v poslednom období začína prejavovať
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily hlavne v oblasti technických profesií, spôsobený aj nezáujmom mládeže o štúdium
technických smerov.

Po zrealizovaní investície, plánovanej v rámci tohto projektu očakáva žiadateľ zvýšenie tržieb, rast pridanej hodnoty, zisku a
celkovej rentability spoločnosti, t.j. zlepšenie celkovej finančno-ekonomickej situácie. Inovácia výrobného procesu vďaka
vyspelej technológii znamená výrazný kvalitatívny a kvantitatívny posun a nárast konkurencieschopnosti žiadateľa.
Spoločnosť si tak bude môcť udržať naďalej najmä náročných zahraničných odberateľov, čo napomôže trvalo udržateľnému
rastu. Zvyšovaním konkurencieschopnosti sa očakáva zvýšenie objemu výroby, zvýšenie produktivity práce a nárast kvality
výrobkov, ktoré musia spĺňať prísne kritériá stanovené odberateľmi. Výhodou voči konkurenčným firmám je, že v spoločnosti
TEPRON spol. s r.o. je zavedený veľmi prísny Total Quality Management systém. Iba splnením týchto podmienok je možné
lepšie uplatnenie sa na trhoch Európskej únie. Obstaraním a následným zavedením nových výrobných zariadení do
výrobného procesu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta počas doby realizácie projektu pre vysokokvalifikovaných
pracovníkov, ktorí budú zo skupiny občanov vo veku 15 - 29 rokov a 1 pracovné miesto bude obsadené zamestnancom zo
znevýhodnených skupín.

Pri zvažovaní možností naplnenia cieľov projektu a výberu zariadení na inováciu výroby v spoločnosti TEPRON spol. s r.o. po
zohľadnení viacerých kritérií sa prišlo k záveru, že najvhodnejším riešením vyššie uvedených kritérií a rizík je nasadenie
nasledovných výrobných zariadení do výrobného procesu: - Počítačom riadené horizontálne vyvrtávacie centrum s výsuvným
vretenom a otočným stolom s potrebným príslušenstvom a programovým vybavením, - Počítačom riadený vertikálny
frézovací a vŕtací stroj s potrebným príslušenstvom a programovým vybavením. Obstaranie predmetných technológii s
inovatívnymi výrobnými postupmi si vyžiada z dôvodu rastu objemu produkcie okamžité prijatie dvoch nových zamestnancov,
čo sa pozitívne prejaví v plnení indikátora „počet novovytvorených pracovných miest“ . Merateľný ukazovateľ „počet
novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov“ Realizovaním uvedených aktivít dôjde k okamžitému
zrealizovaniu indikátora výsledku „počet inovovaných výrobných postupov“, čo sa postupne prejaví v plnení jednotlivých
špecifických cieľov a zlepšení finančno-ekonomických ukazovateľov.

Realizácia projektu sa pozitívne prejavuje vo viacerých oblastiach HP TUR. Výsledky realizácie projektu budú priaznivo
vplývať na finančno-ekonomické ukazovatele spoločnosti a to najmä v ukazovateľoch zvýšenia tržieb spoločnosti za vlastné
výrobky, pridanej hodnoty a zlepšenia rentability, likvidity, aktivity a ostatných pomerových ukazovateľov. Projekt má
nezanedbateľný dopad na podporu trvaloudržateľného rozvoja v sociálnej oblasti a to v priamej spojitosti so znižovaním
nezamestnanosti a zabezpečenia sociálnych potrieb novoprijatých zamestnancov. Pozitívne výsledky projektu budú priaznivo
pôsobiť na motiváciu zamestnancov a zvýšenie príjmov spoločnosti, ktoré bude môcť v súlade so svojim spôsobom
odmeňovania prideľovať zamestnancom za ich vykonanú prácu. Vyradením existujúceho technologického vybavenia a
nahradením inovatívnymi technológiami spoločnosť TEPRON spol. s r.o. zabezpečí podstatne priaznivejšie pracovné a
životné podmienky vo výrobných priestoroch spoločnosti ako aj v jej okolí.

Na základe doterajších výsledkov hospodárenia a výhľadu na ďalšie obdobie, sú reálne predpoklady na udržateľnosť projektu
aj po jeho zrealizovaní. Miera výnosovosti investície je 146,17 %. Investícia ďalej zlepšuje mieru rentability a ostatných
finančno-ekonomických ukazovateľov. Toto zlepšenie sa prejaví aj v lepšom postavení spoločnosti TEPRON spol. s r.o. na
trhu voči svojej konkurencii. Po realizácii projektu bude spoločnosť TEPRON spol. s r.o. schopná financovať výrobu z
vlastných finančných zdrojov na modernom strojovom parku, ktorý bude sústavne dopĺňať o ďalšie výrobné zariadenia. Týmto
budú vytvorené podmienky na ďalší rozvoj spoločnosti prostredníctvom vývoja nových a inovácie už existujúcich produktov,
čo by malo v budúcnosti prispieť ku konkurencieschopnosti a udržateľnosti rastu. Neustále vzdelávanie a praktické
zdokonaľovanie zamestnancov spoločnosti TEPRON spol. s r.o. by malo taktiež prispieť k tomu, aby spoločnosť nestratila
postavenie na trhu, ale naopak neustále si ho upevňovala.
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Spoločnosť R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o. vznikla v roku 2004 pod názvom R.M.BAL, s.r.o. V prvých 4 rokoch svojej
existencie pôsobila v oblasti veľkoobchodu s obalovým materiálom. V roku 2008 vstúpil do spoločnosti český spoločník, čo
znamenalo okrem rozšírenia aktivít o samotnú výrobu obalových materiálov aj zmenu názvu spoločnosti na súčasný názov
R.M.BAL-TICHELMANN s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá spracovaním, rezaním a prevíjaním stretchových fólií. Výrobná činnosť
spočíva v prevíjaní stretchových fólií z veľkorozmerných tzv. jumbo rolí na menšie fólie podľa parametrov požadovaných
zákazníkomi. Počas svojho pôsobenia sa spoločnosť vypracovala na jednu z najväčších firiem v oblasti výroby tohto typu
obalových materiálov a vytvorila si širokú sieť odberateľov a distribútorov. Súčasná výrobná kapacita spoločnosti je vyťažená
na 95%. Z tohto dôvodu je jediným prostriedkom ďalšieho rozvoja spoločnosti obstaranie a zavedenie vyspelých a moderných
technológií s cieľom rozšíriť výrobné kapacity.

Spoločnosť bude mať po ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii 2 moderné výrobné technológie, ktoré jej umožnia
zvýšiť kapacitu výroby zo súčasných 130 ton na približne 200 ton mesačne, čím sa zvýši jej výrobná kapacita a posilní jej
konkurencieschopnosť na trhu. Zároveň jej umožnia vyrábať niektoré výrobky, ktoré v súčasnosti nemôže z dôvodu čiastočne
zastaraných výrobných technológií vyrábať v dostatočnej kapacite. Realizáciou projektu sa zvýši jednak celková kapacita
výroby, ale aj presnosť s akou sa jednotlivé výrobky opracovávajú, čo zároveň prispeje k zvýšeniu ich kvality. Zároveň dôjde
k značnému urýchleniu výroby čo umožní spoločnosti zefektívniť a rozšíriť výrobu. Rozšírenie výroby bude mať za následok
vytvorenie jedného pracovného miesta. Vzhľadom na charakter výroby, fyzicky náročná práca (napr. ťažké bremená), bude
novovytvorené pracovné miesto určené pre muža, no zároveň ho bude možné obsadiť mladou nezamestnanou osobou vo
veku 15-29 rokov. Po realizácii projektu spoločnosť nepredpokladá riziko so zabezpečením odbytu nakoľko,už v súčasnosti
eviduje od súčasných odberateľov dopyt po takom type výrobkov, ktoré umožní realizovať predkladaný projekt.

Realizácia transferu technológie - nákup a zavedenie 2 automatických prevíjacích strojov bude pozostávať z radu vzájomne
nadväzujúcich aktivít a činností: Prvou fázou realizácie aktivít projektu je verejné obstarávanie na nákup technológií v súlade
so špecifikáciou zariadení uvedenej v predkladanej žiadosti. Následne po uzatvorení zmluvy bude zahájená výroba strojov.
Proces výroby strojov trvá priemerne 3 až 5 mesiacov,v závislosti na kapacitných možnostiach výrobcu. Po ukončení výroby
sa uskutočnia preberacie skúšky u dodávateľa. Po úspešných skúškach bude nasledujúcou fázou vyexpedovanie technológie
objednávateľovi. Na strane objednávateľa zabezpečí žiadateľ prípravu priestorov,vykládku a umiestnenie strojov na určené
miesto. Po nástupe montérov dodávateľa sa uskutoční montáž a oživenie zariadenia.Následnou fázou bude skúšobná
prevádzka v trvaní 24 - 48 hodín. V prípade úspešného priebehu skúšobnej prevádzky budú zariadenia prevzaté od výrobcu a
zahájená výroba. Spoločnosť disponuje skúseným manažmentom a vytvorila realizačný tím s bohatými skúsenosťami v
oblasti investič. projektov. Výrobné kapacity budú mať priamy pozitívny vplyv na zvýšenie konkurencieschop. spoločnosti.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu a automatizácii výrobných kapacít žiadateľa čo prinesie nárast tržieb ako aj pridanej
hodnoty produkcie. Vzhľadom na finančnú náročnosť obstarania technologických zariadení, by žiadateľ bez pridelenia
nenávratného finančného príspevku realizoval rozširovanie svojich kapacít postupne a v neskoršom období a zrejme s
využitím použitých technológií, pričom by k vytvoreniu pracovných miest došlo až s časovým odstupom. Na základe
výsledkov finančnej analýzy je projekt finančne udržateľný. Žiadateľ má dostatočne zabezpečený odbyt budúcej produkcie,
ktorá by sa realizovala na nových technológiách. Realizácia projektu prispieva k zvýšeniu zamestnanosti mladých
nezamestnaných osôb vo veku 15-29 rokov vytvorením 1 pracovného miesta. Predkladaný projekt prispieva k napĺňaniu
relevantných priorít a cieľov nasledovných strategických dokumentov: -PHSR TTSK na roky 2012-2018 -Stratégia rozvoja
priemyslu na území Trnavského samosprávneho kraja -PHSR obce Cífer -NSRR, OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a
Stratégia Európa 2000

Spoločnosť má dlhoročnú tradíciu a skúsený manažment. So svojimi 9 stálymi zamestnancami predstavuje dostatočné
zázemie pre zavedenie výrobných zariadení, disponuje vlastným administratívnym a IKT vybavením a kanceláriou na
zvládnutie potrebnej administratívy. Na komplexnom zabezpečení realizácie aktivít sa bude spoločne s manažmentom a
zamestnancami spoločnosti podieľať jeden novoprijatý zamestnanec. Obstaraná technológia bude umiestnená v existujúcich
výrobných a sklad. priestoroch v Cíferi, ktoré už v súčasnosti spĺňajú technické požiadavky na umiestnenie technológií.
Technologické zariadenie bude priebežne udržiavané a servisované zamestnancami spoločnosti a servisnými pracovníkmi
dodávateľov technológií. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná investícia je pre žiadateľa prínosom a bude
zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu,bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonom. ukazovateľov
žiadateľa. Na základe výsledkov finančnej analýzy možno tiež konštatovať, že predkladaný projekt bude v každom roku
generovať dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s investíciou a teda zabezpečenie potrebného
cash flow.
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Coolfood, s.r.o., je pekárenskou spoločnosťou v Kremnici ktorá sa zaoberá výrobou a predajom chleba, pečiva a zákuskov.
Vznikla v r. 2010, obrat spoločnosti každoročne rastie. V súčasnosti spoločnosť patrí medzi popredných výrobcov chleba a
pečiva okresu Žiar nad Hronom. Svoju produkciu realizuje na trhu v okresoch Žiar nad Hronom, Zvolen, Martin a Banská
Štiavnica prostredníctvom siete 5 vlastných predajní „Kremnická pekáreň“ a zmluvných odberateľov. Obrat spoločnosti za rok
2012 bol 515 tis. EUR. Spoločnosť zamestnáva 28 zamestnancov výroby, administratívy a obchodu. Dôraz kladie na vysokú
kvalitu výroby a taktiež na požiadavky a nároky svojich zákazníkov. V reakcii na podnety trhu a vzhľadom na opotrebované
zariadenia na hranici životnosti sa rozhodla investovať do novej technológie, s cieľom vyrábať nové druhy pečiva ako aj zvýšiť
kvalitu a objem produkcie. Obstaranie technológie v zamýšľanom rozsahu je finančne náročné a preto sa spoločnosť rozhodla
využiť možnú dotačnú podporu. Realizáciou projektu spol. podporí zamestnanosť v okrese Žiar nad Hronom, keď zamestná
novú zamestnankyňu. Nezamestnanosť v okrese ku koncu marca bola 15,96 %, vyššia ako slovenský priemer 14,68 %.

Realizáciou projektu spoločnosť zvýši svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia umožní vyrábať nové druhy pečiva,
zvýšiť kapacitu výroby a uspokojiť kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Vzrastie kvalita produktov,
znížia sa vstupné náklady, zníži sa spotreba energií, rizikovosť prevádzky. Stúpne produktivita a predpokladá sa nárast
ročných tržieb do roku 2018 na 638 tis. EUR a pridanej hodnoty na 176 tis. EUR. Vytvorené bude 1 prac. miesto pre ženu do
29 r. počas realizácie projektu a 1 po realizácii projektu. Spoločnosť rozšírenou výrobnou kapacitou bude schopná uspokojiť
rastúci dopyt, pružnejšie reagovať na meniaci sa dopyt a získavať ďalších nových odberateľov. Nové pece a miesič budú
výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Znížia sa vstupné náklady výroby ako aj množstvo odpadov. Nové
technológie zvýšia kvalitu pečiva v dôsledku lepšieho spracovávania cesta. Rozvoj spoločnosti svojím odbytom bude
komplementárne stimulovať dodávateľské subjekty. Hospodárske výsledky spoločnosti umožnia jej ďalší rast a potenciál pre
investície ako aj tvorbu nových pracovných miest, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu pôsobnosti spoločnosti.

Potreba nákupu konkrétnych technológií vyplynula v rámci reakcie na požiadavky trhu a ich zohľadnení v rámci výrobného
programu spoločnosti. Nutné je nahradiť v súčasnosti používané značne opotrebované, poruchové a energeticky náročné
zariadenia na hranici životnosti. Za účelom porovnania cien požadovaných zariadení a stanovenia ich cien v projekte bol
uskutočnený prieskum trhu. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na
schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Pre zabezpečenie realizácie projektu bol zostavený projektový tím
zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorý je bližšie popísaný v časti 4.2 Opisu. Vo fáze po schválení projektu bude
vykonané verejné obstarávanie na dodanie zariadení podľa zákona o verejnom obstarávaní. Inštalácia a spustenie zariadení
vo výrobe bude v súčinnosti obstarávateľa so špecialistami zo strany dodávateľov predmetných zariadení, tak aby bola
zabezpečená maximálna bezpečnosť, správnosť a včasnosť pri spúšťaní výroby. Obsluhujúci zamestnanci budú zaškolení.
Počas realizácie projektu bude vytvorené 1 prac. miesto pre ženu do 29 r. a jedno miesto bude vytvorené po realizácii
projektu.

V súčasnosti spoločnosť má objednávky prevyšujúce jej výrobnú kapacitu. Taktiež, kvalitatívne sa mení dopyt, keď sa
objednávajú menšie výrobné dávky v častejších intervaloch a odberatelia žiadajú širší sortiment pečiva. Predpoklad je, že v
budúcnosti tieto požiadavky naberú ešte na intenzite. Technologický park spoločnosti s ktorým zahájila svoju výrobu je už na
za hranicou životnosti, zariadenia sú repasované, opotrebované, poruchové a energeticky náročné. Obstaraním inovatívnej
technológie sa posilní výroba spoločnosti, rozšíri sa portfólio o nové výrobky, zväčší sa výrobná kapacita, dôjde k nárastu
uspokojených objednávok, znížia sa náklady. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ
disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov,ktorá je zárukou efektívneho
fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre
realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaný rozsah investície je
však natoľko náročný a rozsiahly, že žiadateľ sa na zabezpečenie investície uchádza o NFP.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Prostredníctvom
dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov
na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Spoločnosť si riadne a včas plní všetky svoje záväzky a kontinuálne
investuje. Inovovaným výrobným procesom sa zvýši kvalita produkcie, čo posilní pozíciu spoločnosti na trhu. Obstaraná
technológia bude poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z finančnej analýzy vyplýva, že
hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 43,39 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti investície dôjde v roku 2020, teda za 5 rokov, do výpočtu nebol zahrnutý NFP.
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Spoločnosť PRIFOL, s.r.o. sa nachádza v okrese Košice - okolie, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou evidovanej
nezamestnanosti, ktorá predstavuje výšku cca 21,10% k mesiacu 04/2013, čo je o 6,69 % viac oproti miere evidovanej
nezamestnanosti v rámci Slovenska, ktorá predstavuje k uvedenému dátumu 14,41%. pôsobí v obalovom priemysle a je
svojou výrobou a zameraním pomerne dobre známa, nakoľko prevzala od svojho predchodcu jeho záväzky, strojné
vybavenie, know – how, ľudské zdroje ako aj portfólio zákazníkov. Spoločnosť realizuje výrobu a potlač obalových produktov
ako sú fólie, vrecká, tašky, umelé črevá, a pod.Súčasná technológia nedisponuje potrebnou technickou kapacitou pre
napĺňanie požiadaviek našich terajších i potenciálnych zákazníkov, ktorí majú eminentný záujem o odber kvalitných tašiek s
podlepeným úchytom. Z tohto dôvodu potrebujeme nevyhnutne zabezpečit výrobu žiadaných produktov za dodržania ich
požadovaných kvalitatívnych parametrov, ktorými sú predovšetkým pevnosť tašiek a ich úchytov v podobe dvojitého
podlepenia fólií, vyššia nosnosť a tým spojená aj samotná dlhšia životnosť a väčšia využiteľnosť tašiek. Toto pri súčasnej
technológii nedokážeme zabezpečiť.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní inovatívnej technológie, t.j. 1 inovatívneho zariadenia: LC 1: Stroj (zariadenie) na
výrobu vreciek a tašiek s podlepeným úchytom, ktorým inovujeme 1 výrobný proces. V súvislosti s obstarávanou technológiou
vytvoríme 1 pracovné miesto: pracovník na obsluhu strojov a zariadení – výroba sáčkov a tašiek so záložkou, pre uchádzača
o zamestnanie vo veku 15 - 29 rokov. Realizáciou projektu vyriešime problémy vo výrobnom procese súvisiace s absenciou
výroby tašiek a vreciek s vyššou pridanou hodnotou za dodržania vyšších kvalitatívnych parametrov, než v súčasnosti
dokážeme vyrobiť. Vzhľadom na zvolený technický parameter tohto zariadenia v podobe rýchlosti, teda zvýšenia cyklov za
minútu dosiahneme zvýšenie produkcie kvalitnejších produktov s výraznými inovatívnymi prvkami, čím dosiahneme úsporu
elektrickej energie cca o 15% na 1 výrobok. Zároveň zabezpečíme v rámci synergického efektu elimináciu negatívneho
vplyvu na životné prostredie v podobe zvýšeného odpadu tašiek a vreciek s obmedzenou využiteľnosťou a slabou nosnosťou.
V dôsledku inovácie tejto výrobnej časti vytvoríme priestor pre rozšírenie ponúkaných produktov o kvalitnejšie produkty.

Inovatívne technologické zariadenie budeme obstarávať prostredníctvom verejného obstarávania. Umiestnené bude v
priestoroch výrobného areálu v rámci prevádzky v Rozhanovciach, ktoré má spoločnosť PRIFOL, s.r.o. v dlhodobom nájme.
Na obsluhu technologického zariadenia vytvoríme 1 pracovné miesto, ktorého vyškolíme na obsluhu zariadania ako ja na
BOZP a CO. Pre úspešnú implementáciu projektu zostavíme projektový tím, ktorý zabezpečí jeho organizáciu. Každá pozícia
je zvolená tak, aby pokrývala dôležitú časť realizácie projektu. Realizácia projektu prebehne prostrwedníctvom aktivity:
Aktivita 1. Zavedenie inovácie do výrobného procesu (01/2014 - 02/2015): 1. Príprava a realizácia verejného obstarávania
inovatívneho technologického zariadenia. 2. Obstaranie inovatívnej technológie a jej následná implementácia do výrobného
procesu. 3. Opracovávanie komponentov na inovovanej technológii. Do uvedenej technológie je potrebná investícia z
dôvodu existujúceho dopytu po vreckách a taškách s podlepeným úchytom, ktoré vďaka inovatívnej technológii budeme
schopní vyrábať. Obstaraním a zavedením inovácie do výrobného procesu dosiahneme stanovený cieľ projektu.

Realizáciou projektu s názvom Inovácia výrobného procesu v spoločnosti PRIFOL, s.r.o., nákupom inovatívnych a vyspelých
technológií dôjde k rozšíreniu výrobného programu a tiež zefektívneniu súčasnej výroby. Naplnením strategického cieľa
projektu, t.j. obstaraním inovatívnej technológie v podobe jedného stroja na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou
dosiahneme zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti na danom trhu, čo sa prejaví kontinuálne v jej hospodárskom
a ekonomickom raste. Prostredníctvom inovatívnej technológie revitalizujeme náš výrobný proces a budeme vyrábať
kvalitnejšie, dokonalejšie produkty s vyššou pridanou hodnotou. To bezpodmienečne povedie k zefektívneniu výroby čo v
konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu výnosovosti našej spoločnosti. Bez pomoci NFP projekt nebude realizovateľný a
nebudeme môcť obstarať zariadenie. ktoré nám umožní vyrábať kvalitnejšie produkty, ktoré sú v súčasnosti ne trhu
preferované. Realizáciou projektu vytvoríme 1 pracovné miesto - pracovník na obsluhu strojov a zariadení – výroba sáčkov a
tašiek so záložkou, ktoré obsadíme uchádzačom o zamestnanie vo veku 15-29 rokov. Projekt je v súlade so strategickými
dokumentmi.

V rámci projektu budeme môcť investovať do novej modernej výrobnej technológie s cieľom rozšíriť náš výrobný proces.
Vytvoríme priestor pre rozšírenie výrobných možností za účelom poskytnúť zákazníkovi finálne vyrobený produkt s vyššou
pridanou hodnotou oproti súčasným produktom. Na zabezpečenie obsluhy stroja vytvoríme 1 nové pracovné miesto. Zo
zvýšených výnosov spoločnosti, ktoré dosiahneme prostredníctvom zefektívnenia výrobného procesu, budú pokryté mzdové
náklady. Pri príprave projektu sme detekovali možné ohrozenia počas jeho realizácie, ale zároveň sme stanovili aj ich
elimináciu. Ide o riziká technologické, legislatívne, finančné, projektové, manažérske a časové. Uvedené ohrozenia dokážeme
v čo najväčšej miere eliminovať zostavením projektového tímu z kompetentných odborníkov pre danú oblasť. Zároveň sme
stanovili dostatočný čas na realizáciu projektu tak, aby všetko prebehlo v dostatočnom časovom predstihu. Nakoľko projektom
reagujeme na rastúci dopyt po produktoch, ktoré vďaka jeho realizácii budeme vyrábať, dokážeme udržať výsledky a výstupy
projektu o čom svedčia aj výsledky finančnej analýzy.
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Spoločnosť DL INTERIER, s.r.o. bola založená v roku 2001 s cieľom uplatnenia sa v rámci výroby nábytku v
banskobystrickom regióne v meste Zvolen a okolí. V krátkom časovom období v rámci výroby nábytkového sortimentu,
atypického nábytku a zariaďovania interiéru si dokázala spoločnosť vybudovať dobré meno a silnú pozíciu na domácom trhu.
Aby si firma udržala svoje postavenie i naďalej, a aby bola schopná uspokojovať požiadavky všetkých zákazníkov, prijala
strategické rozhodnutie rozšíriť svoje podnikateľské aktivity, rozšíriť svoju produkciu, rozšíriť svoju odberateľskú základňu o
ďalšie subjekty v rámci SR, ako i subjekty z krajín EU, a následne investovať do inovatívnych technológií nevyhnutných práve
pre zabezpečenie tejto činnosti. Súčasné technologické vybavenie je značne zastarané, neefektívne, nedokáže pokryť
požadovaný objem produkcie, aby bola spoločnosť dostatočne konkurencieschopná a bola schopná vyprodukovať kvalitné
finálne nábytkárske výrobky určené pre konečných odberateľov. S ohľadom na súčasnú ekonomickú krízu a neustály tlak na
zníženie ceny od koncových zákazníkov, nie je možné ustáť konkurenčný tlak bez zefektívnenia výroby cez inovatívne
technológie.

Realizáciou projektových aktivít získa žiadateľ inovatívne technológie zodpovedajúce ucelenému výrobnému programu
spoločnosti. Vytvoria sa predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu vďaka
komplexnosti služieb a zvýšeniu efektivity v oblasti výroby nábytku. Žiadateľ tak dokáže uspokojiť i špecifické, časovo
náročné požiadavky zo strany klientov majúcich záujem o taký druh nábytku, ktorý nedokáže vyrobiť žiadna iná konkurenčná
firma v okolí. Prijatím dvoch nových zamestnancov a následným zvýšením výrobnej kapacity dokáže žiadateľ pokryť vyšší
počet zákaziek, čo sa prejaví rastom objemu produkcie a následne rastom tržieb. Rast tržieb predpokladá aj rast zisku firmy,
ktorý môže byť následne investovaný do obnovy ďalších súčastí technologického procesu výroby, prípadne do rozšírenia
výrobných kapacít o ďalšie stroje alebo zariadenia a v neposlednom rade do tvorby nových pracovných miest. Celková
situácia žiadateľa vyhodnotená na základe SWOT analýzy je priaznivá. Žiadateľ bude mať po skončení realizácie projektu
vo výrobe k dispozícii moderné technológie, čo umožní zlepšiť postavenie firmy na trhu rozšíriť jej produktové portfólio.

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej projektovej aktivite, v rámci ktorej sa obstarajú
3 zariadenia: 1. Nárezávacie CNC centrum s nakladačom 2. Komplexné CAD/CAM programovacie 5 osé CNC 3.
Širokopásová brúska V rámci aktivity sa osadí nové zariadenie, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa skúšobná
prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie aktivity bude vykonávané externe – dodávateľom technológií. Dodávateľom
bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom dohľad po odbornej,
finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie projektu bol zostavený
realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na to, aby samotný proces realizácie projektu bol úspešne
dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi spojené ukazovatele výsledkov a dopadov projektu.
Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas celého obdobia realizácie projektu. Aktivita projektu je
pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí dosiahnutie cieľov projektu.

Súčasný výrobný proces žiadateľa vyžaduje inováciu, ktorá prispeje k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a k rastu jeho
pridanej hodnoty. Bez nákupu technológie nedokáže žiadateľ efektívne využiť existujúce obchodné príležitosti, pri súčasných
cenách výrobkov nedokáže do ceny výrobkov premietnuť plnú cenu strojov a teda nie je cenovo konkurencieschopný.
Zvýšenie efektivity výroby, skrátenie času výroby finálneho výrobku zbytočnými medzioperáciami spojenými s manipuláciou
materiálu posunie produkciu na veľmi vysokú úroveň. Vďaka realizácii projektu sa rozšíria možnosti odbytu, a tým v
budúcnosti vznikne možnosť vplyvu na svoje okolie aj v podobe prijatia ďalších zamestnancov do oblasti výroby. Výsledky a
dopady projektu pre cieľové skupiny: zvýši sa PH firmy ako aj jej tržby, rozšíri sa počet odberateľov ako aj preferencie na
Slovensku vyrobených inovovaných produktov. Implementácia projektu vytvorí priestor pre personálne posilnenie firmy a
prispeje k vytvoreniu 2 nových pracovných miest. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR BBSK, ako aj s územným plánom
VÚC BB kraj. Žiadateľ má skúsenosti s realizovaním investičných projektov, svedčí o tom vybudovanie vlastnej výroby.

Projekt spoločnosti DL INTERIER, s.r.o je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné
zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. V prípade zakúpenia inovatívnej technológie dokáže žiadateľ ponúkať konkurenčne
schopné produkty v požadovanom objeme a cene. Vďaka výrobe na moderných inovatívnych technológiách bude vedieť
flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. O administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky výsledkov
projektu po skončení doby trvania projektu sa bude starať vedenie spoločnosti, ktoré bude analyzovať výsledky projektu a
podľa potreby navrhovať ďalšie rozširovanie technologického parku, alebo potrebu tvorby ďalších pracovných miest.
Finančná udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej činnosti spoločnosti. V rámci
realizácie projektu sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu počas implementácie negatívne ovplyvniť výsledky aktivity projektu a
ohroziť dosiahnutie stanovených cieľov. Projektový tím dopredu predvídal možné ohrozenia projektu a pripravil pre každé
riziko náhradné riešenie, ktoré bude eliminovať negatívne dopady na indikátory. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt
dlhodobo udržateľný.
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Žiadateľ Igor Svolík Švo - Bur plus vystupuje v nábytkárskom priemysle na slovenskom trhu už od roku 2002. Zaoberá sa
predovšetkým výrobou a montážou vstavaných skríň, v menšom množstve výrobou a montážou kancelárskeho nábytku,
kuchynských liniek, obývacích stien, spální a dodávkou kompletného interiérového vybavenia. So súčasným zastaralým
technologickým vybavením nedokáže podnikateľský subjekt v dostatočnej miere uspokojovať požiadavky zväčšujúcej sa
odberateľskej základne, ktorej nároky sa z roka na rok zvyšujú. V regióne Turiec je podnikateľ autorizovaným zástupcom
spoločnosti INDECO, s.r.o., ktorá sa špecializuje na výrobu vstavaných skríň doma i v zahraničí. Aby si firma udržala toto
dominantné postavenie aj naďalej, a aby bola schopná uspokojovať požiadavky zákazníkov, prijala strategické rozhodnutie o
nutnosti obstarania a investovania do inovatívnych technológií, ktoré umožnia zvýšiť jej konkurencieschopnosť.

Realizáciou projektu získa podnikateľský subjekt inovatívne technológie umožňujúce výrobu väčšieho množstva výrobkov s
vyššou pridanou hodnotou, čím sa vytvoria predpoklady pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti na trhu. Prijatím 2 nových
zamestnancov počas projektu a následným prijatím 1 zamestnanca v rámci udržateľnosti projektu, a následným zvýšením
výrobnej kapacity akceptuje firma vyšší počet zákaziek, čo sa prejaví rastom objemu produkcie a následne rastom tržieb.
Využitím štyroch inovovaných výrobných postupov sa zefektívni výrobný proces, čo priamo ovplyvní kvalitu vyrábaných
výrobkov. Spoločnosť predpokladá, že prostredníctvom zavedenia novej technológie dosiahne v roku 2017 rast tržieb úroveň
180 tis. EUR a rast pridanej hodnoty úroveň 45 tis. EUR. Rast tržieb predpokladá aj rast zisku firmy, ktorý môže byť následne
reinvestovaný do obnovy dalších súčastí technologického procesu výroby, prípadne do rozšírenia výrobných kapacít o ďalšie
stroje alebo zariadenia, a v neposlednom rade do tvorby nových pracovných miest.

Realizáciu všetkých aktivít v plnej miere zabezpečí riaditeľ a majiteľ podnikateľského subjektu, ktorého hlavnou úlohou bude
manažment celého projektového cyklu, ktorý potrvá 12 mesiacov. Počas tohto obdobia sa nakúpia technológie, dôjde k ich
dodaniu, montáži a spusteniu do prevádzky. Administratívne práce potrebné ku kvalitnej realizácii projektu budú vykonávané
priebežne počas celej implementácie projektových aktivít. Prezentovanie podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa k verejnosti dostanú prostredníctvom plánovanej
publicity a informovanosti, ktorá prebehne v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP. Vedením celej účtovnej
agendy súvisiacej s projektom, tvorbou žiadostí o platbu a archiváciou účtovných dokladov a dokumentov poverí žiadateľ
svojho ekonóma.

Podpora projektových aktivít predstavuje nanajvýš vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EU. Podnikateľ má
dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby nábytku, jeho štandardnou nevýhodou, ako malého podniku, je však obmedzený prístup
k finančným prostriedkom, ktorý ho brzdí v jeho podnikateľských aktivitách a plánoch. Členovia projektového tímu majú dobré
skúsenosti a predpoklady na riadenie projektu. Zakúpenými technológiami sa podporí jeho rozvoj, dokáže pohotovejšie
vyh
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ID STONE, s.r.o.

MOSUPO J&M spol. s r.o.

MVM SK s.r.o

INVITA, s.r.o.

ABRA automatické brány, s.r.o.

HAJ SK s.r.o.

MAPEK PLUS, s. r. o.

KŘIŽÍK GBI, a.s.

ZAMAZ, spol. s r.o.

TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kamenárskych
výrobkov v spoločnosti ID STONE, s.r.o.

Inovácia produkcie MOSUPO J&M spol. s r.o. zavedením nových a
inovatívnych výrobných technológií

Zavádzanie inovatívnych technológií v MVM SK s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti INVITA, s.r.o.
obstaraním inovatívnej technológie

Modernizácia a ekologizácia povrchovej úpravy výrobkov

Implementácia sériovej výroby

Zavádzanie inovatívnych technológií do výrobného procesu pekárne
MAPEK PLUS, s.r.o.

Modernizácia technologického zariadenia slúžiaceho pre obrábanie
kovov sústružením

Obstaranie moderného páliaceho stroja do výrobného procesu pre
spoločnosť ZAMAZ, spol. s r.o.

Inovácia výroby tlakových nádob

198 100,00

199 999,80

191 436,00

115 200,00

199 500,00

199 150,00

196 620,00

139 368,00

116 589,90

146 853,00
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Spoločnosť ID STONE, s.r.o., bola založená 20.12.2001, zakladateľskou listinou Ing. Igorom Ďurčom, ktorý je jediným
majiteľom a zároveň aj konateľom. Spoločnosť má sídlo v meste Poprad, ktoré je jedným z okresných miest v PSK. V okrese
Poprad je miera nezamestnanosti cca. 14,5 %. Spoločnosť pôsobí ako obchodná - predaj kamenárskych materiálov žuly,
granitu, mramoru a výrobná - kamenárska výroba pomníkov, náhrobných kameňov, interiérových doplnkov - kamenné obklady
parapetov, schodísk, kúpeľní a krbov, kamenné kuchynské pracovné dosky, exteriérových doplnkov - kamenné dlažby,
chodníky, sochy a fontány. Zamestnáva jedného zamestnanca - muža. V súčasnosti zaznamenáva rastúci dopyt po
kamenných exteriérových a interiérových prvkoch. Konateľ spoločnosti chce využiť túto trhovú príležitosť a vo väčšom objeme
vyrábať tieto výrobky. Na to je nevyhnutné získať nové, inovatívne CNC technológie - Digitálne ovládanú mostovú pílu na
rezanie kameňa a Stranovú brúsku na brúsenie a leštenie hrán kamenárskych výrobkov. Tieto technológie skrátia výrobný
proces a umožnia výrobu vysokokvalitných, tvarovo náročných kamenárskych výrobkov s vysokou presnosťou opracovania a
vysokou pridanou hodnotou.

Realizáciou projektu ID STONE, s.r.o., doplní 2 nové inovatívne CNC technológie - digitálne ovládanú mostovú pílu na
rezanie kameňa a stranovú brúsku na brúsenie a leštenie hrán kamenárskych výrobkov, ktoré umožnia zvýšiť objem výroby
interiérových a exteriérových kamenárskych výrobkov. Ich zavedenie napomôže rastu tržieb spoločnosti, rastu pridanej
hodnoty, inovuje 2 výrobné postupy a umožní vytvoriť 3 nové pracovné miesta pre mužov, z toho 2 miesta pre občanov vo
veku 15 – 29 rokov a 1 miesto pre občana zo znevýhodnených skupín. Rizikom projektu môže byť väčší, ako plánovaný rast
cien materiálových vstupov, čo je riešené alternatívnymi dodávateľmi, vyžadovaním množstevných zliav a iných obchodných
výhod na základe už odobraných objemov materiálu a budúcich možných odberov. Rizikom je aj nepriaznivý vývoj tržieb.
Treba vyvinúť maximálne úsilie aby boli dosiahnuté plánované tržby z obchodnej a výrobnej činnosti, udržať odberateľov
kamenárskych materiálov, získať a udržať nových aj pôvodných odberateľov interiérových a exteriérových kamenárskych
výrobkov a využiť všetky marketingové predajné možnosti ako sú množstevné zľavy, reklama, účasť na výstavách, prípadne
iná propagácia.

Projekt počíta s dodávkou a inštaláciou technológií, ktorú realizujú dodávateľské firmy. Hodnotenie dodržania prác v rámci
časového harmonogramu a ich kvality bude vykonávané konateľom spoločnosti. Stanový sa termín ukončenia dodávky
technológií, ktorého dodržanie bude prísne vyžadované. Konateľ spoločnosti má skúsenosti s nákupom a zavádzaním nových
technológií, čo je popísané v bode 5.1. Profil žiadateľa, Opis Projektu. Projekt pozostáva jednej aktivity: Aktivita č. 1 –
Dodávka a inštalácia nových, inovatívnych technológií. Technológie boli vybrané tak aby zaručovali čo najvyššiu kvalitu
interiérových kamenárskych výrobkov a napomáhali tak dosahovaniu hlavného cieľa projektu - udržanie a zvyšovanie
konkurencieschopnosti spoločnosti. Samotná realizácia aktivity pozostáva z objednania zariadení, ich dodania a inštalácie,
vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu. Čas potrebný na realizáciu tejto aktivity je odhadovaný na obdobie mesiacov
marec 2014 až jún 2014, čo je primerané, nakoľko výrobcovia týchto technológií nemajú tieto na sklade, technológie sa
vyrábajú presne na objednávku podľa požiadaviek odberateľa, takže nie je možné ich dodať a nainštalovať v kratšom termíne.

Prieskumom trhu boli získané cenové ponuky na nové technológie. Finančné prostriedky na projekt boli zistené v sume 283
000,- € bez DPH, čo je finančne veľmi náročné. Uvedenú investíciu je spoločnosť schopná zrealizovať za pomoci bankového
úveru, avšak len za predpokladu získania NFP v rámci opatrenia 1.1, inak sa finančne vyčerpá. Konateľ spoločnosti uvažuje s
pomocou 198 100,- € bez DPH, čo je intenzita pomoci 70 % celkových oprávnených výdavkov. Konateľ spoločnosti má
skúsenosti s nákupom nových technológií, čo je popísané v bode 5.1. Profil žiadateľa, Opisu Projektu. Realizácia projektu
pomôže znižovaniu hlavných disparít PSK v sociálno-spoločenskej infraštruktúre-vytvorením nových pracovných miest,
službách-zvyšovaním konkurencieschopnosti MSP a v priemysle-znižovaním inovačného a technologického zaostávania
priemyslu. Projekt podporí socioekonomický rozvoj mesta a okresu Poprad, 3 novovytvorenými pracovnými miestami,
zvyšovaním príjmov a pridanej hodnoty MSP, vďaka podpore konkurencieschopnosti MSP, a jeho úspešná realizácia sa
podieľa na tvorbe mesta Poprad, ktoré ponúka zaujímavé spektrum podnikateľských príležitostí pre umiestnenie slovenských
aj zahraničných investícií.

Po realizácii projektu bude ďalšia činnosť spoločnosti, financovaná z vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti aj
vďaka zavedeniu nových, inovatívnych technológií, ktoré umožnia vysokokvalitnú produkciu kamenárskych výrobkov. Z
výsledkov tabuľky č.5 - Miera výnosovosti, Príloha č.5 ŽoNFP - Finančná analýza, vidieť, že nová digitálne ovládaná mostová
píla na rezanie kameňa a stranová brúska na brúsenie a leštenie hrán kamenárskych výrobkov budú produkovať dostatočné
zdroje aby boli schopné ďalšej činnosti v nasledujúcich rokoch a vykazovali návratnosť vložených prostriedkov s dostatočnou
mierou výnosovosti. Hodnotenie efektívnosti ukazovateľov CASH FLOW potvrdzuje, že projekt je životaschopný a
dosahované hodnoty CF, môžu predstavovať zdroj finančných prostriedkov pre ďalšiu investičnú činnosť spoločnosti v
budúcnosti. Finančno - ekonomické vyhodnotenie projektu: Ukazovateľ :Vypočítaná hodnota Čistá súčasná hodnota > 0:
226,30 tis. € Miera výnosovosti > 1 (100%): 179,96% Aktivity projektu sa ukončia spolu s ukončením projektu okrem účelu,
na ktorý bol celý projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity spoločnosti budú zdrojom jej ďalšieho samofinancovania.

KaHR-111DM-1301

Spoločnosť MOSUPO J&M spol. s r.o. realizuje výrobu v Starej Ľubovni, v regióne s vysokou nezamestnanosťou, nízkou
produktivitou práce a nízkou tvorbou pridanej hodnoty. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 45 zamestnancov, z čoho je 41 žien.
Tržby z odevnej výroby v roku 2012 dosiahli sumu 450 789 EUR. Spoločnosť pôsobí na trhu výroby odevov a odevných
doplnkov od roku 2001 a od vzniku svojej existencie sa etablovala na slovenskom trhu, ktorý je pre ňu kľúčovým. Postupne
však preniká aj na nové trhy a to hlavne na český, nemecky a škandinávsky. Súčasne však firma čelí vysokej konkurencii z
domáceho, ale aj blízkych zahraničných trhov, ktoré postupne znižujú jej podiel na domácom trhu. V roku 2010 firma
investovala do kúpy a rekonštrukcie výrobného závodu a administratívnej budovy v Starej Ľubovni. Firma však potrebuje
nutne investovať do zvýšenia efektivity využitia materiálov, zníženia podielu ručnej práce, zvyšovania kvality produktov, do
rozširovania sortimentu i do zlepšovania zákazníckeho servisu. Potrebuje zvýšiť celkovú produktivitu práce, ktorá sa dá
dosiahnuť aj znížením celkových nákladov pomocou zavedenia nových BAT technológií.

Projekt zefektívni výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt
zákazníkov, čo je v súčasnej konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti na trhu. Predpokladané výsledky
realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových
ukazovateľov: 1 inovovaný výrobný postup, 5 novovytvorených a udržaných pracovných miest, 1 novovytvorené pracovné
miesto – občania vo veku 15 - 29 rokov, 1 novovytvorené a udržané pracovné miesto obsadené mužom, 4 novovytvorené a
udržané pracovné miesta obsadené ženami, nárast pridanej hodnoty na hodnotu 580 250 € a nárast tržieb na hodnotu 840
000 € do roku 2017. Zavedenie modernej technológie zrýchli súčasný výrobný a spracovateľský proces, vďaka čomu sa
zlepší kvalita a produktivita práce vďaka vyššej pridanej hodnote. Zefektívni sa taktiež aj logistický proces. Realizáciou
projektu sa zvýši kvalita výrobkov a produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov. Projekt tak prispeje k nárastu tržieb,
k rastu produktivity práce a firme umožní ďalší rozvoj.

Predmetom projektu bude zakúpenie a zavedenie novej BAT technológie v rámci hlavnej aktivity projektu "Nákup novej
inovatívnej technológie", ktorá zahŕňa obstaranie jedného logického celku s názvom "Rezacia linka". Firma plánuje využívať
túto technológiu pri presnom rezaní materiálu pri textilnej výrobe. Obsluhu technológie zabezpečia vyškolení zamestnanci.
Nová technológia bude zaradená do existujúceho výrobného procesu v jestvujúcich priestoroch. Realizácia projektu zvýši
efektivitu využitia vstupného materiálu, zníži straty pri rezaní materiálu, zvýši rýchlosť a presnosť rezania materiálu a
zjednoduší logistiku. Projekt taktiež umožní rozšíriť sortiment výroby a služieb. Realizácia projektu je plánovaná od 01/2014
do 12/2014. Realizáciu projektu zabezpečí projektový tím, zložený z manažmentu firmy a externej spoločnosti so
skúsenosťami v oblasti projektového manažmentu. Dodávku technológie zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného
obstarávania, pri ktorom firma využije externú odborne spôsobilú osobu. Nové pracovné miesta obsadí personálny úsek v
spolupráci s ÚPSVaR Stará Ľubovňa.

Firma pôsobí na trhu v oblasti odevnej a textilnej výroby od roku 2001. Momentálne firma čelí vysokej konkurencii z domáceho
a zahraničných trhov, ktoré postupne znižujú jej podiel. Firma preto potrebuje investovať do zvyšovania kvality výroby, do
zvýšenia efektivity využitia vstupného materiálu a úspor energie, aby bola schopná udržať stávajúcu konkurenčnú pozíciu.
Realizácia projektu plne nadväzuje na jestvujúcu výrobu a súčasne plne vytvára podmienky pre ďalšie akvizície firmy. Firma
však bez získania NFP nie je schopná projekt realizovať v navrhovanej komplexnej forme a to z dôvodu nedostatku vlastných
finančných zdrojov. Bez pomoci z NFP by projekt nebol realizovateľný alebo by bol realizovateľný iba vo veľmi obmedzenom
rozsahu. Určite by nebola schopná obstarať BAT technológiu. Spoločnosť má skúsenosti s implementáciou vlastných
investičných projektov ako aj zo zdrojov EÚ. Projekt taktiež počíta s vytvorením a udržaním piatich nových pracovných miest.
Jedno novovytvorené pracovné miesto budú cielene určené osobe vo veku 15-29 rokov a 4 pracovné miesta budú obsadené
ženami.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Investícia vytvára
kladnú ČSH vo výške 229,07 tisíc EUR. Keďže ČSH je na konci obdobia kladná, investícia je rentabilná. Ukazovateľ
výnosovosti predstavuje hodnotu 180,18 %. Investícia je výhodná a zabezpečí zhodnotenie investície počas sledovaného
obdobia o 80,18 %. Investícia tak zabezpečí finančnú a ekonomickú udržateľnosť výsledkov projektu aj po jeho skončení. V
rámci projektu bude vytvorených a udržaných 5 nových pracovných miest, s možnosťou tvorby i udržania ďalších pracovných
miest v budúcnosti. Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom prieskumu trhu, zefektívňovaním a
zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie ďalších trhov (stabilizácia a
rozširovanie odbytu). Zníženie kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť ekologickosť produkcie znížením množstva odpadov
z výroby a spracovania. Ďalšie investície firmy budú smerované do ďalšieho technologického vybavenia výroby a do odbornej
prípravy a vzdelávania zamestnancov.
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MVM SK s.r.o. je drevárska firma a podniká od 8.6.2008. Sídlo má v Jalovci, prevádzka a súčasne miesto realizácie projektu
je v Prievidzi. MVM SK s.r.o. pôsobí hlavne na zahraničnom trhu. Špecializuje sa na komplexné riešenia interiérov pre hoteli.
Dnes spolupracuje hlavne so zahraničnými partnermi, ktorí zabezpečujú kompletné zariadenie a renovácie hotelov vo
Francúzsku (fi SERTIM, TESSALI). V krátkej dobe sa MVM SK s.r.o. plánuje dostať na ďalšie zahraničné trhy. Aj napriek
širokej ponuke produktov a služieb a stabilnému postaveniu MVM SK s.r.o. na trhu, je potrebná investícia do inovácie
výrobných postupov. Silnou stránkou žiadateľa je vysoká kvalita a komplexnosť poskytovaných produktov a služieb, vrátane
servisu pre klienta; pružnosť a flexibilnosť; inovatívnosť a výroba interiérov na mieru. Slabou stránkou je chýbajúce
technologické vybavenie, pre zabezpečovanie komplexnej služby pri zariaďovaní a renovácií hotelových interiérov a výrobe
nábytku; finančná náročnosť komplexného technologického vybavenia firmy a tým pomerne vysoká závislosť od dodávateľov
pri výrobe a montáži nábytku. Tieto nedostatky chce žiadateľ eliminovať prostredníctvom predkladaného projektu.

Vďaka predkladanému projektu sa zavedie v MVM SK s.r.o. 1 inovovaný výrobný postup pre drevovýrobu. Pre spoločnosť to
bude znamenať rast konkurencieschopnosti v podobe rozšírenia výrobného sortimentu, zvýšenia tržieb a pridanej hodnoty
spoločnosti. Doplnením technológií bude MVM SK s.r.o. schopná poskytovať svojim odberateľom: kvalitnejšiu a
komplexnejšiu realizáciu dodávok nábytku a riešenia hotelových interiérov; zvýši sa kapacita výroby; efektívnejšia výroba
umožní znížiť ceny výrobkov a skráti dodaciu dobu. Zvýšením intenzity výroby a zefektívnením výrobného procesu sa
očakáva rast objemu objednávok od odberateľov (jednania so spol. KIKA). Rozvoj produkcie a exportu, v nadväznosti na
zvýšené kapacity nových strojov, bude viesť k rozvoju ďalších spolupracujúcich firiem. Nepriamo tak projekt môže mať dopad
na ďalšie zvýšenie zamestnanosti u dodávateľov aj odberateľov v regióne aj mimo neho. Na výsledky a výstupy projektu
priamo nadviažu ďalšie rozvojové aktivity spoločnosti, ako sú priestory, modernizácia a rozvoj nových služieb smerujúcich ku
komplexnosti, rozvoj ĽZ, marketing a propagácia doma a v zahraničí. Projekt vytvorí 2 pracovné miesta pre mladých
nezamestnaných.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 projektovej aktivity - Zabezpečenie technológií. Dodávku technologického
zariadenia vrátane príslušenstva pre drevovýrobu tvorí 5 logických celkov: LC1 CNC nárezové centrum - formátovanie,
rezanie veľkoformátových tabúľ materiálu na rozmery vhodné pre výrobu nábytku LC2 Širokopásová brúska - opracovanie
masívu, dýhy a lakovaných povrchov LC3 Vertikálne vŕtacie centrum - vŕtanie otvorov do plochy a hrany dielca, pílenie
drážky, frézovanie rôznych otvorov LC4 Odsávanie - extrakcia jemného dreveného odpadu od všetkých drevoobrábacích
strojov LC5 Komplexný software pre výrobu nábytku - zjednodušenie väčšiny operácií ktorú sú potrebné pred vyrobením
nábytku. Vykonáva obrazovú prezentáciu nábytku pre zákazníka, automaticky dáva výstupy pre jednotlivé stroje (nie je nutné
tvoriť výrobné programy pre každý stroj) Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľmi, na základe výsledkov VO.
Projekt je plánovaný na 17 mesiacov. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment žiadateľa ktorý
má bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov v spolupráci s externým konzultantom pre projekty financované zo
ŠF.

MVM SK s.r.o. mapuje požiadavky trhu, sleduje kam smeruje záujem odberateľov, reaguje na nové potreby a trendy. Záujem o
výrobu nábytku a komplexné riešenie interiérov má narastajúci trend. O jej výrobky a služby je rastúci záujem doma i v
zahraničí. Žiadateľ má v danej oblasti bohaté skúsenosť a dobré meno. V súčasnosti je však obmedzovaný kapacitou výroby
a chýbajúcimi technológiami: nie je schopný prijímať väčšie zákazky (napr. od KIKA), je pomerne vysoko závislý na
subdodávkach od iných firiem, čo sa premieta do zvýšených nákladov a flexibilnosti ponúkaných služieb; nie je v súčasnosti
schopný z vlastných zdrojov zabezpečiť nákup technológií komplexne. Pre zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovaných
výrobkov a služieb sú inovované výrobné postupy potrebné a nutné. Úspešná implementácia projektu žiadateľovi umožní
nielen odstránenie vyššie uvedených nedostatkov a súčasne vytvorí vhodné predpoklady na zvýšenie efektivity využitia
materiálov pri drevovýrobe. Žiadateľ je spôsobilý na realizáciu projektu. Jeho spôsobilosť spočíva aj v skúsenostiach s
realizáciou investičných projektov. Projekt je v súlade s národnými, regionálnymi i lokálnymi programovými dokumentami.

Po úspešnej realizácii projektu MVM SK s.r.o. prenesie dosiahnuté výsledky do praxe. Následne na trhu dosiahne podporu
predaja, ktorá sa odrazí na zvýšených tržbách a pridanej hodnote spoločnosti. Na predložený projekt budú nadväzovať ďalšie
aktivity tak, aby sa maximalizovalo využitie súčasnej investície. MVM SK s.r.o. bude schopná prepojením novovytvorených a
existujúcich výrobných kapacít a služieb poskytovať svojim odberateľom komplexný servis pri výrobe nábytku a riešení
interiérov; kratšiu dodávku a zvýšenie výrobných kapacít. Projekt bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v Prievidzi a
okolí (2 nové pracovné miesta). Prevádzka MVM SK s.r.o. bude po skončení pomoci zabezpečená z vlastných zdrojov.
Finančné prostriedky žiadateľa budú po ukončení projektu investované do podpory a rozvoja výroby – vlastné výrobné
priestory, modernizácia, rozvoj nových služieb smerujúcich ku komplexnosti, rozvoj ľudských zdrojov, marketing a propagácia
doma a v zahraničí. Žiadateľ bude monitorovať a v prípade potreby reagovať na možné interné a externé riziká, ako sú kvalita
a stabilita zamestnancov, konkurencia a pod. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
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Spoločnosť INVITA, s.r.o. bola založená v Košiciach, v roku 2007, kde vlastní aj svoje výrobné priestory. Hlavnou činnosťou
spoločnosti je strojárska výroba, veľkoobchodný a maloobchodný predaj, so zameraním na uzavreté oceľové profily (jakle) a
oceľové rúry z teplej pásky. Spoločnosť prevádzkuje dve linky na pozdĺžne delenie plechov, štyri profilovacie linky, jednu
defektomatovú linku a deliace centrum. Výrobky firmy sú určené pre domáci i zahraničné trhy. Niektoré technologické
zariadenia sú však už zastarané a sú náročné na údržbu a hlavne sú náročné na kalibráciu parametrov výroby. Predkladaný
projekt je nevyhnutnou súčasťou strategického plánu spoločnosti Invita, s.r.o.. Momentálne je pre spoločnosť a udržanie jej
postavenia na trhu nevyhnutná inovácia technologických zariadenia v segmente výroby oceľových rúr za účelom zrýchlenia
prestavovania parametrov výroby. Nedostatok vlastných zdrojov na inovácie sa prejavuje na celkových zhoršených
ekonomických ukazovateľoch podnikania. Realizácia projektu by prispela k eliminácii ohrození definovaných vo SWOT
analýze projektu. Celková modernizácia prevádzky zabezpečí vyššiu pridanú hodnotu a rentabilitu produkcie.

Realizáciou projektu – zavedením inovatívneho systému rýchlej výmeny kalibračnej časti valcovacej linky tzv. ,,QUICK
CHANGE SYSTEM” sa zminimalizujú prestoje, ktoré vznikajú počas kalibrácie výrobných liniek na nový typ výrobkov. Týmto
projektom výrazne zvýši svoju konkurencieschopnosť, pretože nový systém je inovatívny a moderný a korešponduje so
súčasným trendom modernizácie výrobných podnikov. Modernizácia prevádzky zabezpecí vyššiu pridanú hodnotu a
rentabilitu produkcie. Projekt bude znamenať impulz pre dlhodobo udržatelný rozvoj firmy a zamestnanosti. Uvedené
skutočnosti korešpondujú s cieľmi NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti a zamestnanosti pri rešpektovaní
trvalo udržatelného rozvoja. Hodnoty indikátorov boli odhadnuté a naplánované kvalifikovanými zamestnancami firmy.
Vzhľadom na skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov sú ciele projektu a hodnoty stanovených indikátorov
dosiahnuteľné. Projektom sa okrem inovácii výrobných postupov vytvoria aj 2 nové pracovné miesta. Investíciou do
inovatívnych technológii na výrobu oceľových rúr sa rozšíria možnosti žiadateľa a stimuluje sa dopyt po dodávkach materiálov
od miestnych firiem.

Organizačné zabezpečenie: projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe vykonaného VO. Kontrola bude vykonávaná
manažmentom podniku. Technické zabezpečenie: systémy majú vopred stanovené parametre, ktoré sú súčasťou výzvy na
predkladanie ponúk v procese prieskumu trhu. Spoločnosť Invita plánuje obstarať prostredníctvom jednej aktivity projektu
Aktivita – 1 Obstaranie inovatívneho systému rýchlej výmeny kalibračnej časti valcovacej linky - nasledujúce technologické
zariadenia: „Quick change system „- BTM 400 a „Quick change system „- BTM 525. Pod pojmom ,,Quick change systém” sa
chápe potreba rýchlych prestavieb pri zmene rozmeru valcovaných rúr a profilov, kde dlhé prestoje spôsobujú nízku
produktivitu a veľké skladové zásoby z dôvodu znižovania nákladov na výrobu-rentabilnosť. Riadenie projektu: Budú
realizovať spoločne projektový manažér a koordinátor technického zabezpečenia – odborný garant, pričom hlavnú aktivitu
projektu bude technicky zabezpečovať v spolupráci s vybraným dodávateľom. Odborný garant bude podporovaný činnosťami
zlievarenského technológa. Publicita a informovanosť projektu: Publicita projektu sa bude zabezpečovať na základe
nariadenia EK o publicite.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ tak, aby výroba vyhovovala po stránke
ekonomickej efektívnosti a kvality, a dodržaní nárokov na životné prostredie. Ak chce žiadateľ splniť svoje ciele, musí urobiť
opatrenia a investície, ktorými tieto úlohy dosiahne. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za
nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je opodstatnená, žiadateľ sa v súčasnosti má k dispozícii zastaranú technológiu
(výrobné linky). Práve preto potrebuje doplniť svoju výrobu s efektívnymi a inovatívnymi strojmi aby obstál v konkurencii
prostredníctvom lacnejšej a efektívnejšej výroby. Ak by sa projekt nerealizoval žiadateľ by bol nútený nakupovať stroje
postupne, čim by sa znížila efektivita zámeru a tým pádom by bol ohrozený jeho podnikateľský zámer a
konkurencieschopnosť spoločnosti. V regióne je súčasne cca 12 % - ná nezamestnanosť, pridelením prostriedkov a
realizáciou projektu by sa vytvorili nové pracovné miesta v pocte min. 2 a v súvislosti s dlhodobými zámermi by sa vytvorilo 1
ďalšie. Realizácia prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte = trvalý rozvoj.

Investícia má strednodobú návratnosť, preto plánované investície budú ešte dlhodobo využívané a vytvoria nové pracovné
príležitosti. Prostredníctvom ušetrených nákladov na obnovenie technologického zariadenia z prostriedkov eurofondov a
súčasne predajom nových kvalitných výrobkov z inovatívnej sústavy viacerých zariadení bude financovaná ďalšia výroba, čim
budú vytvorené pracovné miesta udržané. Z finančnej analýzy je zrejmé, že projektový zámer je dlhodobo udržateľný a po
ukončení realizácie aktivít projektu budú jeho výstupy samostatne fungujúcimi jednotkami s výbornou perspektívou.
Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia popísané vo SWOT analýze, napr. zvýšenie konkurencie v podobnom odvetví
výroby. Na základe finančného plánu žiadateľa by nenávratný finančný príspevok umožnil firme v budúcnosti rozšíriť výrobnú
kapacitu, čo bude priamo spojené s vytváraním nových pracovných miest a zároveň podnik rozšíri svoj územný vplyv a trhový
podiel. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu je manažment podniku pripravený upraviť produkciu podľa trhových
požiadaviek, plánovaná investícia umožňuje zmenu produkcie vo viacerých variantoch, čim sa eliminujú externé riziká.
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Košický kraj dosiahol v roku 2010vo výške HDP na obyvateľa úroveň 39 % HDP EÚ. Miera evidovanej nezamestnanosti v
Košickom kraji dosahuje 18,96 %, z toho v okrese Košice II 11,15 %. Región má dobrú dopravnú dostupnosť s napojením na
cestnú a železničnú sieť a letisko. Pôsobí tu dostatok dodávateľov materiálov a má silnú tradíciu priemyselnej výroby s dobrou
pracovnou silou. Spoločnosť ABRA automatické brány, s.r.o. vznikla dňa 7.3.2009. Hlavnou podnikateľskou činnosťou firmy
je vývoj, výroba a obchod s automatickými bránami, dverami a závorami pre použitie v rodinných domoch, priemyselných,
obchodných a bytových budovách. Projekt bude realizovaný vo výrobnom areáli na Myslavskej 2/A/2349, 040 16 KošiceMyslava. Spoločnosť má vybudované materiálne, technické a personálne podmienky pre realizáciu projektu. V súčasnosti
zamestnáva 3 pracovníkov. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy: - kvalifikovaná pracovná sila stabilná odbytová základňa - dlhoročné podnikateľské a manažérske skúsenosti - vysoká kvalita výrobkov za dobrú cenu schopnosť realizovať komplexné dodávky s následným servisom

Prostredníctvom realizácie projektu plánujeme výrazné skvalitnenie realizácie povrchovej úpravy, zvýšenie kapacity
finalizácie výrobkov a zlepšenie ekologických parametrov. Projekt zahŕňa inováciu jedného výrobného postupu – povrchovej
úpravy výrobkov. Implementácia modernej technológie umožní zvýšenie objemu výroby a produktivity práce, čo bude mať
priamy vplyv na nárast pridanej hodnoty v realizovaných zákazkách a nárast tržieb. Realizáciou projektu vzniknú 2 nové
pracovné miesta, z toho 2 pre mužov a 2 pre mladých do 29 rokov, ako výsledok projektu. Tieto budú udržané počas 3 rokov
od ukončenia projektu. Realizácia projektu bude mať priaznivý vplyv na cieľové skupiny - žiadateľ, odberatelia, dodávatelia,
zamestnanci, obyvatelia regiónu. Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u
našich partnerov. Spoločnosť je pripravená čeliť slabým stránkam a ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy,
preventívnymi opatreniami: - zvýšením kvality a objemu výroby a poskytovaním novej služby - zlepšením organizácie práce získaním nových zákazníkov - tvorbou pracovného kapitálu

Začiatok realizácie projektu je v januári 2014 tak, aby sme vytvorili časový priestor pre proces schvaľovania, podpisu zmluvy
o NFP a VO. Následne dôjde k uzavretiu dod. zmluvy a dodávateľ začne s výrobou. Pred samotnou dodávkou, dodávateľ
pripraví podmienky pre inštaláciu. Potom dôjde k dodávke, inštalácii a skúš. prevádzke. Plné ukončenie aktivít plánujeme na
december 2014. Zdôvodnenie vybraného variantu: Pri príprave projektu sme zvažovali dva varianty riešenia technológie
povrchovej úpravy: 1. Variant – Kontinuálne pracovisko povrchovej úpravy s ručným otryskávaním a striekaním farieb a 2.
Variant – Automatizované kontinuálne pracovisko povrchovej úpravy Medzi oboma variantmi sme sa rozhodovali na základe
kritérií funkčnosť a cena. 1. variant je vhodnejší do malosériových výrob, kvôli rôznorodosti upravovaných výrobkov, čo je aj
náš prípad a je aj lacnejšie. Preto sme sa rozhodli pre prvý variant riešenia projektu. Predmet zákazky považujeme za
ucelený logický celok, pretože sa jedná o linku so vzájomne nadväzujúcimi činnosťami a v prípade, že by jednotlivé
komponenty neboli dodané jedným dodávateľom, bolo by riziko nefunkčnosti linky ako kontinuálneho celku.

Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa NSRR a OP Ka HR, ako aj cieľa Opatrenia 1.1. v bodoch zvyšovanie
konkurenciesschopnosti, zamestnanosť a zabezpečenie trvalého rozvoja prostredníctvom implementácie moderných, ekol.
technológií. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: - cez odstránenie negat. dopadov na živ. prostredie
vznikajúcich pri povrchovej úprave, podporiť rozvoj trvalo udržateľnej produkcie s nižším dopadom na živ. prostredie, prostredníctvom zlepšenia kvality výrobkov bude možné zvýšiť dodávky pre našich veľkých zákazníkov a tak prispieť k
zvýšenie počtu subdodávateľov. Projekt je v súlade s PHSR Košického VUC a mesta Košice. Spolufinancovanie projektu je
plánované z vlastných zdrojov, t.j. 108.215 Eur. Vstupná investícia je vysoká a nezískanie NFP by ohrozilo , resp. neúmerne
predĺžilo dobu realizácie. Neuskutočnenie projektu by eliminovalo pozitívny vplyv na znižovanie medziregionálnych rozdielov
v tvorbe HDP a vysokej miery nezamestnanosti. Zrealizované projekty: - Zabezpečenie dopravy pre montáž a servis Rozšírenie výrobného areálu - Manipulácia v sklade

Modernizácia pracoviska povrchovej úpravy prinesie rast objemu výroby, tržieb a pridanej hodnoty a tak bude projekt
generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu je 5 rokov, miera výnosovosti je 143%, ČSH je
123 tis. EUR. Finančné zabezpečenie prevádzky po ukončení projektu plánujeme postupnou akumuláciou prevádzkového
kapitálu zo zdrojov spoločnosti a úverových zdrojov, získanie ktorých bude umožnené zlepšenými hospodárskymi výsledkami.
Z materiálno technického hľadiska firma disponuje prevádzkovou budovou pre umiestnenie projektu, kvalifikovaným
personálom a technol. vybavením. Opatrenia na riešenie ohrození a slabých stránok vyplývajúcich zo SWOT analýzy: Realizácia projektu pomocou fondov EU. - Postupné vytváranie nového prevádzkového kapitálu z vlastných a úverových
zdrojov využitím zlepšeného hospodárenia firmy. - Získanie dodatočných súkromných a bankových zdrojov na realizáciu
projektu. - Zlepšenie organizácie práce. - Hľadanie nových zákazníkov, účasť na výstavách a veľtrhoch. - Udržovanie
úzkeho kontaktu so súčasnými zákazníkmi. - Znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti výroby.
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HAJ SK, s.r.o. vznikla v r.2004 so sídlom v Tepličke nad Váhom, okres Žilina. V roku 2007 rozšírila svoju činnosť a zamerala
sa na oblasť kovoobrábania. Výrobné priestory sa nachádzajú na Kysuckej ceste 3 v Žiline, spoločnosť ich užíva na základe
dlhodobej nájomnej zmluvy. Počtom zamestnancov a hospodárskym výsledkom sa radíme medzi mikropodniky. K dnešnému
dňu zamestnávame 9 osôb v rámci TPP. V súčasnosti realizujeme len kusovú CNC výrobu, a to na 3 strojoch podporujúcich 2, 3- a 4-osé obrábanie. K dispozícii je CNC i zváračská dielňa. Vo firme absentuje vybavenie umožňujúce inovovať výrobné
procesy prostredníctvom zavedenia sériovej výroby. Inováciou výrobných postupov vytvoríme 2 nové pracovné miesta pre
obsluhu obstaranej technológie. Región Horného Považia disponuje dostatočným množstvom kvalifikovanej pracovnej sily
(technické zázemie regiónu a existencia SŠ aj VŠ s technickým zameraním, aj oblasť strojárstva). Spoločnosť má skúsenosti
s realizáciou projektov z vlastných i dotačných zdrojov (ÚPSVaR, podaný a v súčasnosti hodnotený projekt v rámci výzvy
KaHR-111SP-1101). Vhodné priestorové, materiálne i personálne podmienky tvoria predpoklad úspešnej realizácie projektu.

Realizácia projektu nám umožní zavedenie sériovej výroby, čím inovujeme 3 výrobné postupy (sústruženie, frézovanie,
vŕtanie). Znížime časovú náročnosť výroby, zvýšime kvantitu vyrábanej produkcie, znížime vstupné množstvo a náklady na
energie. Zvýšením produktivity sa zníži cena výrobkov. Budeme tak schopní uzatvárať kvantitou náročnejšie zmluvy s
existujúcimi odberateľmi a svojou ponukou osloviť aj nových. HAJ SK sa stane na trhu stabilnejšia. Zvýšením ziskov bude
možné firmu ďalej budovať, posilňovať výrobné i personálne kapacity, prispôsobovať činnosť požiadavkám trhu. Realizáciu
obdobného projektu môže uskutočniť ktorákoľvek spol. s podobným zameraním. Výsledky projektov budú mať za následok
rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu a posilnenie podnikateľského sektora. Ukazovatele projektu boli stanovené
reálne, vychádzajúc z doterajšej činnosti a hospodárskych výsledkov. Pre obsluhu obstaraného stroja bude nevyhnutné
vytvoriť minimálne 2 nové pracovné miesta. V prípade vzniku nepredvídaných okolností tieto bude HAJ SK riešiť podľa plánu
riadenia rizík (viď opis projektu). Pri vzniku dodatočných finančných nákladov ich HAJ SK uhradí z vlastných, resp. úverových
zdrojov.

Kľúčom k úspešnej strojárskej výrobe je efektívne využitie inovačných technológií, ktoré prinášajú zvýšenie produktivity a
zaručujú rýchly návrat investícií. Takou inováciou je nepochybne implementácia sériovej výroby. Preto sme sa rozhodli pre
obstaranie CNC dlhotočného sústruhu, ktorého využitie zvýši popri v súčasnosti realizovanej kusovej výrobe
konkurencieschopnosť našej spoločnosti. Podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sa začne proces VO na hlavnú aktivitu projektu
(1. Obstaranie CNC dlhotočného sústruhu). Po ukončení VO bude podpísaná zmluva s víťazným dodávateľom a začne sa
realizácia projektu (9/2014). Po úhrade záväzkov dodávateľovi predpokladáme dodanie technológie (do 3/2015), následne
vytvoríme 2 nové pracovné miesta a začneme implementovať nové výrobné postupy. Trvanie projektu je preto nastavené na
obdobie 9/2014-3/2015. Proces riadenia projektu zabezpečia 2 vedúci zamestnanci HAJ SK a externý účtovník. Máme
dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov z vlastných i dotačných zdrojov (ÚPSVaR), v súčasnosti podaný projekt
nachádzajúci sa v hodnotiacom procese v rámci výzvy KaHR-111SP-1101 na CNC 5-osú frézu ap. V prípade potreby
využijeme služby externých odborníkov.

V r.2007 sa HAJ SK zamerala na oblasť kovoobrábania prostredníctvom prenajatej techniky–CNC frézy a sústruhu. V r.2010
obstarala vlastné stroje–CNC frézu a sústruh, v r.2011 ďalšiu frézu a vybavila aj zámočnícku dielňu. V rámci výzvy KaHR111SP-1101 podala projekt na nákup CNC 5-osej frézy. HAJ SK od svojho vzniku pravidelne rozširuje výrobu a dopĺňa
technologický park. V súčasnosti realizujeme kusovú výrobu prostr.2-, 3- a 4-osého obrábania, absentuje technológia
umožňujúca sériovú výrobu, ktorá by skrátila výrobný čas, zvýšila produktivitu a efektivitu. HAJ SK nedisponuje v tejto dobe
po predchádzajúcom dopĺňaní strojov potrebnými financiami na realizáciu ďalšej investície, ktorá by umožnila vyrovnať sa aj
najväčšej konkurencii v regióne. Realizáciou projektu zvýšime kvantitu produkcie pri minimálnych vstupných nákladoch s
pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Tieto faktory budú mať pozitívny dopad na dopyt po výrobkoch spol., ktorý sa
odrazí na dosiahnutých ukazovateľoch jej hospodárenia. Predkladaný projekt posunie HAJ SK z hľadiska technologických
riešení, ale i ekonomickej stability a efektívnosti výrazne vpred. HAJ SK má dostatočné skúsenosti s implementáciou
projektov.

Realizáciou projektu očakávame rast pridanej hodnoty a tržieb z predaja vlastných výrobkov spoločnosti, ktoré pokryjú
výdavky na jej prevádzku a ďalší rozvoj. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z predaja
výrobkov. Uvedené tvrdenie potvrdzujú aj výsledky FA, kde je výsledok hospodárenia za bežný rok prevádzky obstaranej
technológie kladný. Miera výnosovosti investície je odhadovaná na 112,47%. Obstaraním CNC dlhotočného sústruhu
vytvoríme 2 nové pracovné miesta na jeho obsluhu. S nárastom ponuky spoločnosti predpokladáme aj rast odbytu a s tým do
budúcna možnosť tvorby ďalších pracovných miest. Udržanie súčasných a novovytvorených miest je teda samozrejmosťou, s
výhľadom na ďalšie rozširovanie personálnych kapacít. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude HAJ SK
financovať vzniknuté škody z vlastných, v prípade potreby aj úverových zdrojov. Plán eliminácie ďalších rizík uvádzame v
prílohe č.1 ŽoNFP. Spoločnosť sa bude naďalej usilovať o podporu svojho rozvoja aj prostredníctvom fondov EÚ, štátnych i
dotačných zdrojov nielen pre oblasť inovácie technológií, ale i rozvoj ľudských zdrojov ap.
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MAPEK PLUS, s.r.o., je pekárenskou spoločnosťou s prevádzkou v Trenčianskej Teplej ktorá sa zaoberá výrobou a predajom
chleba. História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy konateľ spoločnosti začal s výrobou chleba ako SZČO. V súčasnosti
spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov chleba v okresoch Trenčín a Ilava, v ktorých má spoločnosť vybudovanú sieť
zmluvných odberateľov. Obrat spoločnosti za rok 2012 bol 338 tis. EUR. Spoločnosť zamestnáva 12 zamestnancov výroby,
administratívy a obchodu. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu výroby - chleby sú vyrábané výlučne tradičnou metódou na
kvasový základ, bez zlepšujúcich prípravkov a farbív. Spoločnosť taktiež kladie vysoký dôraz na požiadavky a nároky svojich
zákazníkov a práve v reakcii na podnety svojich zákazníkov sa rozhodla investovať do novej technológie, s cieľom vyrábať
nové druhy pečiva ako aj zvýšiť kvalitu a objem produkcie. Obstaranie technológie v zamýšľanom rozsahu je finančne
náročné a preto sa spoločnosť rozhodla využiť možnú dotačnú podporu. Zároveň spoločnosť realizáciou projektu podporí
zamestnanosť v okrese Trenčín, keď zamestná 2 nových zamestnancov.

Realizáciou projektu spoločnosť zvýši svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia umožní vyrábať nové druhy pečiva,
zvýšiť kapacitu výroby a uspokojiť tak kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Vzrastie kvalita produktov,
znížia sa vstupné náklady, spotreba energií, rizikovosť prevádzky. Stúpne produktivita, predpokladaný nárast tržieb do roku
2018 je na 520 tis. EUR a pridanej hodnoty na 128 tis. EUR. Vytvorené budú 2 prac. miesta pre uchádzačov do 29 r. počas
realizácie projektu a 1 po realizácii projektu. Spoločnosť rozšírenou výrobnou kapacitou bude schopná uspokojiť rastúci
dopyt, pružnejšie reagovať na meniaci sa dopyt a získavať ďalších nových odberateľov. Nové pece a ostatné zariadenia budú
výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Znížia sa vstupné náklady výroby a množstvo odpadov. Zvýši sa kvalita
pečiva vďaka lepšiemu spracovávaniu cesta a prevzdušnenia múky. Rozvoj spoločnosti svojím odbytom bude
komplementárne stimulovať dodávateľské subjekty. Hospodárske výsledky spoločnosti umožnia jej ďalší rast a potenciál pre
investície ako aj tvorbu nových pracovných miest, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu pôsobnosti spoločnosti.

Potreby a rozhodnutie pre nákup konkrétnych technológií vyplynuli v rámci reakcie na požiadavky trhu a ich zohľadnení v
rámci výrobného programu spoločnosti. Za účelom porovnania cien požadovaných zariadení a stanovenia ich cien v projekte
bol uskutočnený prieskum trhu. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na
schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Pre zabezpečenie realizácie projektu bol zostavený projektový tím
zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorý je bližšie popísaný v časti 4.2 Opisu. Vo fáze po schválení projektu bude
vykonané verejné obstarávanie na dodanie predmetných technologických zariadení podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Inštalácia a spustenie zariadení vo výrobe bude v súčinnosti obstarávateľa so špecialistami zo strany dodávateľov
predmetných zariadení, tak aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť, správnosť a včasnosť pri spúšťaní výroby.
Obsluhujúci zamestnanci budú zaškolení. Počas realizácie projektu budú vytvorené 2 prac. miesta pre mladých do 29 r. a
jedno miesto bude vytvorené po realizácii projektu.

Realizácia projektu je vhodná vo vzťahu k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti pri zabezpečovaní meniacich sa
požiadaviek zákazníkov a meniacich sa podmienkach na trhu. V súčasnosti spoločnosť má požiadavky prevyšujúce jej
výrobnú kapacitu. Taktiež, kvalitatívne sa mení dopyt, keď sa objednávajú menšie výrobné dávky v častejších intervaloch a
odberatelia žiadajú okrem chleba aj iné druhy pečiva. Predpoklad je, že v budúcnosti tieto požiadavky naberú na intenzite.
Obstaraním inovatívnej technológie sa posilnia výrobné možnosti spoločnosti, rozšíri sa portfólio o nové výrobky, zväčší sa
výrobná kapacita, dôjde k nárastu uspokojených objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej
stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov,ktorá je zárukou
efektívneho fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné
skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaný rozsah
investície je však natoľko náročný a rozsiahly, že žiadateľ sa zabezpečenie investície uchádza o NFP.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Prostredníctvom
dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov
na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Spoločnosť takmer vôbec nie je zadlžená, disponuje dostatočným
finančným majetkom, dosahuje primeranú mieru ziskovosti, pričom kontinuálne investuje a modernizuje svoj majetok.
Obstaraná technológia bude poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z finančnej analýzy
vyplýva, že hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 49,74 a teda projekt je
dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície dôjde v roku 2021.
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Spoločnosť KŘIŽÍK GBI, a s. pôsobí na území mesta Prešov. Sledovaný región charakterizuje: • nízka miera zamestnanosti,
• zaostávajúce hospodárstvo, • nedostatočná kvalita a rozvinutosť služieb, • nízka produktivita práce, • slabá motivácia
podnikov pre zavádzanie inovácií, • nedostatočné množstvo zahraničných investícií. Spoločnosť KŘIŽÍK GBI, a. s. sa
zameriava na vývoj, výrobu a predaj elektromerov, subdodávky komponentov z oblasti ľahkého strojárstva pre rôzne oblasti
priemyslu, konštrukciu a výrobu nástrojov pre plošné tvárnenie. Predkladaný projekt s názvom „Modernizácia technologického
zariadenia slúžiaceho pre obrábanie kovov sústružením“ je zameraný na nákup inovatívnej technológie s cieľom obnovy
zastaralej a energeticky náročnej technológie a posilnenia konkurencieschopnosti spoločnosti. Hlavné dôvody nevyhnutnosti
inovácie výrobnej technológie v spoločnosti KŘIŽÍK GBI, a. s.: - zastaralosť súčasnej technológie, - veľká energetická
náročnosť technológie, - neschopnosť plniť požiadavky zákazníka (z hľadiska stanovených termínov a objemov produkcie).

Modernizáciou technologických zariadení sa zabezpečí: • inovácia a zefektívnenie výroby, • zníženie energetickej náročnosti
výroby, • zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie hlavne nižšou energetickou náročnosťou výroby, • nárast tržieb
a pridanej hodnoty, • vytvorenie nových pracovných miest. Projekt prispeje k dosiahnutiu merateľných ukazovateľov „Počet
inovovaných výrobných postupov“, „Nárast pridanej hodnoty“, „Nárast tržieb“, "Počet novovytvorených pracovných miest“,
„Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“, "Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva", "Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami","Počet
novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi". Vzhľadom na zvýšenie počtu investičných projektov uzavretých
agentúrou SARIO je predpoklad príchodu investorov do regiónu. Pre nich je tento projekt možnosťou rozšírenia kooperácie v
oblasti trieskového obrábania v sledovanom regióne. Realizáciou projektu rozšírime možnosti uplatnenia absolventov
stredných a vysokých škôl zameraných na trieskové spracovanie.

Schopnosť KŘIŽÍK GBI, a. s. zabezpečiť plynulosť výrobného procesu je častokrát limitovaná už dlhšiu dobu nevyhovujúcim
stavom technologického zariadenia. Oprava zastaralej technológie predstavuje ekonomicky nevýhodnú investíciu.
Modernizáciou výrobnej technológie dôjde k inovácií nasledujúcich výrobných postupov: 1. Priečne vŕtanie. 2. Frézovacie
operácie. 3. Dokončovacie operácie v rámci jedného stroja. 4. Zvýšenie rozsahu opracovaného priemeru. 5. Obrábanie zo
strany upichu. Spoločnosť plánuje realizovať nákup Horizontálneho CNC sústruhu a CNC sústružníckeho centra. Hlavnou
aktivitou predkladaného projektu je Modernizácia výrobnej technológie. V rámci toho sa zrealizuje: - Proces verejného
obstarávania. - Nákup novej technológie. - Výberové konanie nových zamestnancov. - Spustenie a optimalizácia výrobného
procesu.

Projekt sa zameriava na transfer nových technológií s cieľom zvýšenia produktivity práce, konkurencieschopnosti spoločnosti
s priaznivým vplyvom na zvyšovanie zamestnanosti. Modernizácia technologického zariadenia predstavuje finančne náročnú
investíciu. Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu spoločnosti, nákup novej technológie bude riešený formou bankového
úveru. NFP - predstavuje pomoc pri pokrytí časti nákladov a znížení úverovej zaťaženosti spoločnosti. Projekt je v súlade so
strategickými dokumentmi príslušného regiónu: - podporuje zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, - podporuje zníženie
miery dlhodobej nezamestnanosti, - podporuje inovačné aktivíty v podnikoch, - prispieva k zníženiu energetickej náročnosti
výroby, - je prínosom k rovnosti príležitostí, - podporuje celkový ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti. Pracovníci
podieľajúci sa na realizácii projektu dlhodobo pôsobia vo výrobnej a riadiacej oblasti. Disponujú skúsenosťami v oblasti
realizácie projektov technického zamerania. Všetky aktivity boli úspešne implementované do technologických činností firmy,
čo poukazuje na schopnosť pracovníkov doviesť predkladaný projekt do úspešnej realizácie.

Spoločnosť KŘIŽÍK GBI, a. s. má dlhoročné skúsenosti v oblasti strojárenskej výroby, má stabilných zákazníkov,
kvalifikovaných pracovníkov, efektívny marketing a je otvorená voči inováciám. To je zárukou nielen úspešnej realizácie
predkladaného projektu, ale i udržateľnosti jeho výsledkov v budúcnosti. Očakávaná inovácia výroby zabezpečí na jednej
strane nárast produkcie a tržieb spoločnosti, na druhej strane zníženie energetickej náročnosti výroby. Udžateľnosť projektu
môže vo všeobecnosti byť ovplyvnená množstvom faktorov interného a externého charakteru. Najväčšie možné riziká projektu
sú nasledujúce: - potenciálna konkurencia, - nárast cien vstupov, - zníženie dopytu po komodite v regióne, - nepriaznivé
podnikateľské prostredie, zmeny v odvetví. Skúmaním jednotlivých rizík dokáže spoločnosť čiastočne eliminovať ich
negatívny vplyv. Poznanie jednotlivých rizík umožňuje lepšie pochopiť a predpovedať budúci vývoj podniku, čo je základom
úspešného strategického plánovania. Minimalizácia vplyvu jednotlivých rizík je možná: - dlhodobým plánovaním, - neustálym
prieskumom trhu (zisťovanie potrieb zákazníkov).
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Spoločnosť ZAMAZ, spol. s r.o, bola založená 14.07.2000. Jej hlavnou činnosťou je výroba oceľových konštrukcií, oceľových
paliet, a iné, ďalším segmentom je kovoobrábanie (sústružnícke práce a frézovanie) a predaj hutného materiálu. Spoločnosť
počas svojej existencie dosahovala postupnú expanziu obratu a nárastu majetku. Vlastní moderný výrobný areál, zamestnáva
43 zamest. a jej celkové tržby za rok 2012 boli na úrovni 2,1 mil.€. Individuálny prístup k zákazníkom umožňuje uspokojovať
aj tie najnáročnejšie požiadavky a realizovať zákazky na mieru. Produkty spoločnosti sú vyrábané na kapacitne vyťažených
strojoch, ktoré v súčasnosti nedokážu uspokojiť stále narastajúci dopyt po produkcii. Nakoľko obstaranie nového stroja je
finančne náročné, spoločnosť by nebola schopná túto investíciu financovať len z vlastných zdrojov. Situácia v regióne okresu
Kežmarok je z hľadiska miery nezamestnanosti nepriaznivá, okres sa radí na 4. miesto na Slovensku s najnepriaznivejšou
situáciou v oblasti zamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu marca 2013 bola 28,87 %. Preto realizácia
projektu a vytvorenie 2 nových pracov. miest predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto stavu.

Rozšírením výroby o novú technológiu si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, zabezpečí sa rast
konkurencieschopnosti. Zavedením nového páliaceho stroja do výrobného procesu sa dosiahne vyššia produktivita práce pri
skrátení prípravných a pomocných časov, znížia sa prevádzkové náklady a zlepšia sa pracovné podmienky v rámci obsluhy
stroja. Zvýši sa celková efektivita výrobných procesov. Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 2 pracovné miesta. Modernizáciou
a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročného obratu do roku 2018 na 2,4 mil.
EUR. Spoločnosť obohatí svoj súčasný výrobný potenciál, skvalitní výrobky vyrábané novými inovatívnymi technológiami,
zmodernizuje existujúcu prevádzku, čím si vytvorí výhodu pred konkurenciou. Dosiahnu sa aj požadované parametre v rámci
ochrany ŽP. Nové zariadenia budú energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Zníži sa množstvo vyprodukovaných
nepodarkov a odpadu pri výrobe. Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Kežmarok
tým, že dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti. Výstupy projektu pozitívne ovplyvnia aj ostatné podnikateľské subjekty.

Hlavné aj podporné aktivity projektu budú zabezpečované prostredníctvom projektového tímu zloženého zo skúsených
odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (časť 4.2). Na
základe investičných potrieb spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenie. Dodávateľ
technológie bude vybratý na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o VO. Podkladom pre vypracovanie ŽoNFP je vykonaný
prieskum trhu, na základe ktorého bola stanovená cena výrobnej technológie. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej
časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Začiatok projektu
sa plánuje na január 2014 a jeho ukončenie január 2015, teda 13 mesiacov. Pred samotnou inštaláciou zariadenia bude
nevyhnutné upraviť a prispôsobiť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť
oneskorenie spustenia výroby. Na spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj dodávateľ. Ten zabezpečí aj
potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas realiz. projektu a 1 po realiz.
projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu ale aj množstvo vyrábaných
výrobkov. V danom odvetví existuje silná konkurencia, ktorá núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a
prehodnocovať výrobné procesy. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti,
modernizuje sa výrobný proces, zvýšia sa jej výrobné kapacity, čo by malo viesť k rastu objemu objednávok. To sa prejaví v
raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú
fungujúcu štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V minulosti bolo realizovaných viacero investičných aktivít,
ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Žiadateľ už realizoval aj investíciu spolufinancovanú zo
zdrojov EÚ a ŠR, čím nadobudol konkrétne skúsenosti s fondmi EÚ. Plánovaná investícia je však finančne natoľko náročná,
že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z org.
hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala počas fungovania
spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť
výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z
výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu
a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude
žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávaná technológia bude zároveň musieť byť poistená v súlade s
pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta a po ukončení
projektu ďalšie jedno pracovné miesto. Z výsledkov fin. analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na
konci doby ekonomickej životnosti projektu je 85,86 a teda projekt je dlhodobo udržateľný. K návratnosti dôjde za 5 rokov.
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Naša spoločnosť vznikla v roku 2000 so sídlom v Žiline. Svoju činnosť zameriava na výrobu tlakových nádob a zásobníkov a
výrobu technológií pre priemysel (dopravníkové technológie, miešadlá, triediče). Počtom zamestnancov a hospodárskym
výsledkom sa radíme medzi mikropodniky. V súčasnosti nezamestnávame žiadne osoby v rámci TPP, pre zabezpečenie
chodu spoločnosti využívame DoVP, SZČO, resp. iné dodávateľské vzťahy. Vo vlastných priestoroch máme rozsiahly
technický park, ktorý však už v súčasnosti nevyhovuje vysokým požiadavkám trhu. V spoločnosti absentuje moderné
vybavenie umožňujúce inovovať výrobné procesy prostredníctvom 3-osého obrábania a automatizovaného zvárania a
vyrovnať sa aj najsilnejšej konkurencii v regióne. Inováciou výrobných postupov vytvoríme 2 nové pracovné miesta pre
obsluhu obstaranej technológie a admin. Región Horného Považia disponuje dostatočným množstvom kvalifikovanej
pracovnej sily (technické zázemie regiónu a existencia SŠ aj VŠ s rôznym zameraním). Spoločnosť má skúsenosti s
realizáciou projektov z vlastných zdrojov. Vhodné priestorové a materiálne podmienky spolu s hospodárskymi výsledkami
firmy tvoria predpoklad úspešnej realizácie projektu.

Realizáciou projektu inovujeme 2 výrobné postupy vo firme, zvýšime kvantitu i kvalitu vyrábanej produkcie. Zníži sa časová
náročnosť výroby, vstupné množstvo a náklady na energie a materiál. Zvýšením produktivity a schopnosťou zabezpečenia
vlastnej výroby v plnej réžii sa zníži cena a skvalitní (príp. rozšíri) výrobkové portfólio. Budeme tak schopní uzatvárať
kvantitou náročnejšie zmluvy s existujúcimi odberateľmi a svojou ponukou osloviť aj nových. Firma sa stane na trhu
stabilnejšou. Zvýšením ziskov (tržieb na úroveň 110 000eur, pridanej hodnoty na úroveň 50 000eur) bude možné firmu ďalej
budovať, posilňovať výrobné i personálne kapacity, prispôsobovať činnosť požiadavkám trhu. Realizáciu obdobného projektu
môže uskutočniť ktorákoľvek spol. s podobným zameraním. Výsledky projektov budú mať za následok rast a zvyšovanie
konkurencieschopnosti regiónu a posilnenie podnik. sektora. Ukazovatele projektu boli stanovené reálne, vychádzajúc z
doterajšej činnosti a hosp.výsledkov. Pre obsluhu obstaraných strojov a admin bude nevyhnutné vytvoriť min. 2 nové
prac.miesta. V prípade vzniku nepredvídaných okolností tieto bude firma riešiť podľa plánu riadenia rizík (viď príloha 1
ŽoNFP).

Podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sa začne proces VO na hlavné aktivity projektu: 1. Obstaranie 3-osého vertikálneho
obrábacieho centra vrátane CAM software a 2. Obstaranie zváracieho automatu pod tavivom. Po ukončení VO a jeho kontrole
budú podpísané zmluvy s víťaznými dodávateľmi a začne proces realizácie projektu (predpoklad 12/2014). Dodanie HW a SW
predpokladáme najneskôr v 05/2015, čím sa realizácia aktivít projektu ukončí. Počas realizácie aktivít bude prebiehať výber
nových pracovných síl pre obsadenie 2 nových pracovných miest. Od 06/2015 predpokladáme uvedenie technológie do
prevádzky a začneme implementovať nové výrobné postupy. Finančné ukončenie projektu predpokladáme vzhľadom na
stanovenú dobu realizácie projektu (12/2014 - 05/2015) ešte v roku 2015, čím sa realizácia projektu ukončí. Proces riadenia
projektu zabezpečia konatelia našej spoločnosti a externý účtovník. Máme dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov
z vlastných zdrojov, v prípade potreby však využij
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strešných a klampiarskych prvkov

Zavedenie progresívnych technologických zariadení na recykláciu
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Spoločnosť CASTILL, s.r.o. podniká na slovenskom a českom trhu s nábytkom a svietidlami v silnom konkurenčnom prostredí
už vyše 15 rokov. Spolupracuje s drobnými predajcami, ako aj s najväčšími reťazcami na predaj nábytku. Jej hlavná
podnikateľskú činnosť je možné rozčleniť na prevádzkovanie dvoch druhov prevádzok: - interiérová centrum, - stolárska
výroba, - stolárske centrum. CASTILL, s.r.o. si vybudovala počas obdobia svojho pôsobenia na trhu veľmi dobré meno a
vystupuje ako seriózny, stabilný a dopredu sa rozvíjajúci podnik na trhu výroby nábytku. Na základe prieskumu potreby
svojich spotrebiteľov, neustálemu vývoju nových prototypov a dlhodobému pôsobeniu na trhu je vyhľadávanou spoločnosťou a
poskytuje svojim zákazníkom široký výber z produktového portfólia. Spoločnosť má vlastné vývojové štúdio, ktoré presadzuje
do nových výrobkov požiadavky moderného a účelového bývania s použitím vždy nových atraktívnych materiálov.
Predkladaným projektom spoločnosť plánuje inovovať svoj výrobný postup. Znižovať zaťaženie životného prostredia, šetriť
energiami, vytvoriť lepšie a čistejšie pracovné prostredie, prostredníctvom zníženia prašnosti.

V rámci realizácie projektu sa očakáva zníženie zaťaženia ovzdušia škodlivinami, nakoľko nová technológia odsávania a
spaľovania bude obsahovať pokrokové možnosti filtrácie, tým sa do ovzdušia nedostanú takmer žiadne splodiny a iné
nežiaduce častice. Zároveň teplo, ktoré sa uvoľní zo spaľovaného drevného materiálu, bude možné efektívne využiť vo
výrobe. Realizáciou predkladaného projektu sa očakáva významný ekonomický prínos pre CASTILL, s.r.o. Predovšetkým
bude veľmi pozitívne ovplyvnená konkurencieschopnosť spoločnosti a efektivita výrobnej prevádzky. Nakoľko spoločnosť má
mnoho zamestnancov, široké portfólio služieb, produktov a rôzne zamerania v oblasti nábytkárskeho priemyslu, je potrebné
zdôrazniť, že realizácia priamo súvisí s výrobným oddelením spoločnosti. Technológia bude zapojená priamo do výrobného
procesu, ktorý ďalej tvorí pridanú hodnotu pre ďalšie oddelenia a je možné konštatovať, že práve toto oddelenie je jedným z
najdôležitejších a základných pilierov spoločnosti. Predkladaný projekt bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie,
zamestnanosť a ekonomický rast v meste Prievidza, i v celom regióne.

Predkladaný projekt plánuje žiadateľ realizovať v dvoch hlavných aktivitách: Aktivita 1: Nákup technológie centrálneho
odsávania a spaľovania drevného materiálu Aktivita 2: Nákup technológie na výrobu stlačeného vzduchu V rámci prvej
aktivity bude nakúpená a inštalovaná technológia, ktorá bude slúžiť na odsávanie a spaľovanie drevného materiálu. Táto
technológia bude slúžiť na znižovanie energetickej náročnosti výroby a znižovanie prašnosti. V rámci druhej aktivity bude
nakúpená technológia, ktorá bude slúžiť na generovanie stlačeného vzduchu. Nová technológia bude účinnejšia a bude
udržovať existujúce prístroje v dobrom technickom stave. Implementáciu projektu bude zabezpečovať skúsený projektový
tím, zložený z hlavných členov vedenia spoločnosti. Tí budú dbať na správnu realizáciu aktivít, budú viesť projektovú agendu,
vrátane účtovnej. Zároveň budú zabezpečovať správnu publicitu projektu, podľa stanovených pravidiel v Manuáli pre publicitu.
Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na životné prostredie a neovplyvní negatívne zabehnutý chod spoločnosti.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu možno zhrnúť do nasledovných bodov: - realizácia prieskumu podnikateľského
prostredia v oblasti výroby nábytku - dostatočné vlastné prostriedky žiadateľa na spolufinancovanie projektu - vlastné
priestory pre umiestnenie novej technológie - predpokladaný nárast konkurencieschopnosti realizáciou predkladaného
projektu - predpokladaný nárast zamestnanosti v regióne - zníženie zaťaženia životného prostredia - zníženie spotreby
energií v rámci spotreby žiadateľa - zvýšenie bezpečnosti práce vo výrobe žiadateľa - skúsený projektový tím - konzultácia
dodávanej technológie s odborníkmi z danej oblasti - podpora zamestnanosti sociálne slabších skupín - podpora rastu HDP v
regióne - podpora konkurencieschopnosti regiónu - podpora zavádzania inovatívnych technológií v rámci regiónu

Žiadateľ identifikoval aj faktory najviac ovplyvňujúce zisk a jeho CASH FLOW. Jedná sa predovšetkým o vplyv predajnej ceny,
vplyv objemu výroby, zmeny v cene základných vstupov ako aj zmeny nárastu mzdových nákladov na jednotku produkcie. V
nadväznosti na spracovanú stratégiu žiadateľa – cenovú, investičnú, finančnú, ako aj zhodnotenia silných a slabých stránok,
príležitostí a ohrozenia, spoločnosť predpokladá ďalší pozitívny rozvoj. Po skončení realizácie projektu sú naplánované
aktivity, ktoré budú zabezpečovať udržateľnosť projektu z dlhodobého hľadiska. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie 3
nových pracovných miest, v rámci udržateľnosti ešte jedno nové pracovné miesto. Novoprijatí zamestnanci prejdú školením na
obsluhu nakúpenej technológie, resp. procesom každodennej administratívnej práce. Budú oboznámení s procesom výroby,
tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka a proces výroby. Z pohľadu vedenia spoločnosti budú realizované aktivity
obchodného charakteru, ktoré zabezpečia finančnú udržateľnosť projektu. Bude zabezpečený nárast pridanej hodnoty a tržieb.
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ARTCO, s.r.o. bola založená v roku 2006 v Žiline. Úspešne sa venuje predaju a výrobe strešných systémov. Je členom Cechu
strechárov Slovenska. V súčasnosti sa v stavebníctve využíva viacero druhov strešnej krytiny - betónové, pálené, plechové,
plastové, na báze PVC, asfaltové pásy. Tieto krytiny sa rozdeľujú tvarovo na veľkoformátové a maloformátové. ARTCO, s.r.o.
identifikovala na domácom trhu chýbajúci segment – výrobu maloformátovej strešnej krytiny. Stavebné firmy ju dovážajú z
Belgicka, Fínska a Českej republiky. Tomu zodpovedá aj cena a pružnosť dodávok tejto krytiny. V súčasnosti sa
maloformátová krytina na Slovensku predáva, ale nevyrába. Je o ňu veľký záujem, hlavne z radov konečných zákazníkov majiteľov rodinných domov, chát, hospodárskych ale aj priemyselných budov. Silnou stránkou ARTCO, s.r.o. je vysoká
kvalita a jedinečnosť poskytovaných produktov a služieb, pružnosť, flexibilnosť a inovatívnosť. Slabou stránkou je chýbajúce
technologické vybavenie pre zabezpečenie výroby maloformátovej krytiny a v dôsledku toho pomerne vysoká závislosť od
zahraničných dodávateľa strešných krytín. Tieto nedostatky chce žiadateľ eliminovať prostredníctvom predkladaného projektu.

Zavedením inovatívnych technológií sa na slovenskom trhu začne s výrobou maloformátovej strešnej krytiny. Už dnes je táto
krytina zákazníkmi a odberateľmi vyhľadávaná. Jej dodávka je však zatiaľ zabezpečovaná zo zahraničia. Spoločnosť ARTCO
s.r.o. bude schopná svojim zákazníkom ponúknuť komplexný servis pri riešení strešných systémov; nižšie ceny a kratšiu
dodávku služby; rozšíri výrobný sortiment, zvýši dostupnosť tejto krytiny na Slovensku (cenovo i fyzicky). Doplnením
chýbajúcich technologických zariadení bude spoločnosť ARTCO, s.r.o. schopná vyrábať celý strešný systém samostatne a
komplexne. Následne sa rozšíri okruh jej odberateľov aj o veľkopredaj. ARTCO, s.r.o., ako prvý a zatiaľ jediný výrobca
maloformátovej strešnej krytiny na Slovensku, sa stane konkurencieschopnejším v oblasti strešných systémov doma i v
zahraničí. Na výsledky a výstupy projektu priamo nadviažu ďalšie rozvojové aktivity spoločnosti, ako sú modernizácia,
rozvoj nových služieb smerujúcich ku komplexnosti, rozvoj ľudských zdrojov, marketing a propagácia na domácich a
medzinárodných výstavách. Projekt vytvorí 2 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných.

Na výrobu maloformátovej strešnej krytiny plánuje ARTCO, s.r.o. zakúpiť vhodné technologické vybavenie (3 linky), čím
inovuje 1 výrobný postup. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej projektovej aktivity s názvom - Zabezpečenie
technológií. Komplexnú dodávku technologického zariadenia vrátane príslušenstva na výrobu strešnej krytiny, strešných a
klampiarskych prvkov pre ARTCO, s.r.o. v rámci projektu tvoria 3 linky: Linka na priečne a pozdĺžne delenie plechu – je
určená na prípravu materiálu pre výrobu skladanej plechovej krytiny a výrobu strešných panelov – systém click; Linka na
výrobu skladanej plechovej krytiny – je určená na výrobu skladanej maloformátovej strešnej plechovej krytiny; Linka na
výrobu strešných panelov – systém click - je určená na výrobu strešnej krytiny na strechy s nízkym sklonom, má skrytý
systém istenia. Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľmi, na základe výsledkov VO. Implementácia projektu je
plánovaná na 15 mesiacov. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment ARTCO, s.r.o. ktorý má
bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov v spolupráci s externým konzultantom pre projekty financované zo ŠF.

Spoločnosť ARTCO, s.r.o. je vysoko profesionálna, v regióne etablované spoločnosť v oblasti strešných systémov. Avšak
identifikované problémy si realizáciu predkladaného projektu nevyhnutne vyžadujú: chýbajúca technológia na zabezpečenie
komplexnej výroby kovovej maloformátovej strešnej krytiny vo firme; neprimerane vysoké náklady na dodávku maloformátovej
strešnej krytiny na Slovensku (v dôsledku dodávok finálnych produktov od zahraničných dodávateľov); pomerne vysoká
závislosť na dodávkach krytiny od zahraničných dodávateľov; finančná náročnosť komplexného technologického vybavenia
firmy. Úspešná implementácia projektu žiadateľovi umožní nielen odstránenie vyššie uvedených nedostatkov, ale súčasne
vytvorí vhodné predpoklady na zvýšenie efektivity využitia materiálov pri výrobe strešných systémov. Navrhované riešenie je
výstupom pravidelného prieskumu trhu ARTCO, s.r.o., ktorý identifikoval chýbajúci segment na domácom trhu – výrobu
maloformátovej strešnej krytiny. Žiadateľ je spôsobilý na realizáciu projektu. Jeho spôsobilosť spočíva aj v skúsenostiach s
realizáciou investičných projektov. Projekt je v súlade s národnými, regionálnymi i lokálnymi programovými dokumentami.

ARTCO, s.r.o. bude schopná prepojením novovytvorených a existujúcich výrobných kapacít a služieb poskytovať svojim
zákazníkom komplexný servis pri riešení strešných systémov; nižšie ceny, kratšiu dodávku služby; rozšíri výrobný sortiment,
zvýši dostupnosť tejto krytiny na Slovensku. Doplnením chýbajúcich technologických zariadení bude ARTCO, s.r.o. schopná
vyrábať celý strešný systém komplexne. Rozšíri okruh odberateľov o veľkopredaj. Projekt bude mať pozitívny vplyv na
zamestnanosť v Žiline a okolí (2 nové pracovné miesta). Prevádzka ARTCO, s.r.o. bude po skončení pomoci zabezpečená z
vlastných zdrojov. Finančné prostriedky žiadateľa budú investované do podpory a rozvoja výroby - modernizácia, rozvoj
nových služieb smerujúcich ku komplexnosti, rozvoj ľudských zdrojov, marketing a propagácia na domácich a
medzinárodných výstavách - tak aby sa maximalizovalo využitie súčasnej investície. Prevádzku bude zabezpečovať
manažment ARTCO, s.r.o. Žiadateľ bude monitorovať a v prípade potreby reagovať na možné interné a externé riziká, ako sú
kvalita a stabilita zamestnancov, konkurencia a pod. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
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INVENTIVE, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovaním plastov, výrobou obalov z plastov vrátane povrchových úprav,
predajom vlastných technických výliskov a obalových produktov a diverzných technických aplikácií a v neposlednom rade
technologickému vývoju. Žiadateľ má ročnú spotrebu cca 500 t materiálu, z ktorého vyprodukuje min. 2 až 3 percentá odpadu,
čo je takmer 15 t. Je tvorený tak odpadom z produkcie, ako aj množstvom chybných výliskov, ktoré produkciou vznikajú.
Žiadateľ ho musí držať na sklade, alebo zneškodniť, čo v oboch prípadoch znamená finančné straty. Pritom samotný odpad je
materiálom, ktorý by sa dal ďalej využiť. Na jeho využitie je potrebná moderná technológia, ktorú ale žiadateľ nevlastní.
Hlavným dôvodom realizácie projektu je tak predchádzať finančným stratám pri produkcii odpadu, ako aj potreba žiadateľa
priaznivo vplývať na životné prostredie a tvorbu odpadov redukovať. Celková situácia žiadateľa vyhodnotená na základe
SWOT analýzy je priaznivá. Príležitosti vyplývajúce z externého prostredia je spoločnosť INVENTIVE, s.r.o. schopná využiť
na základe svojich silných stránok.

Predkladaný projekt zabezpečí optimalizáciu nakladania s plastovým odpadom, vznikajúcim pri výrobnom procese a jeho
opätovné použitie (odpad produkovaný samotnou výrobou, chybné výlisky a pod.) a prispeje k zvýšeniu produktivity práce,
inovovaniu výrobného procesu, vytvoreniu nových pracovných miest. Pozitíva situácie po zrealizovaní projektu: •
bezodpadovosť • energetická úspora • schopnosť spracovať výrobu bez odpadu • zníženie spotreby ďalšieho nového
materiálu, minimálne v množstve ktorý bol predtým znehodnotený • ak už odpad vznikne, schopnosť 100% recyklácie •
zvýšenie obratu, • prijatie nových zamestnancov, • pružnosť, rýchlosť a precíznosť výroby. Zadovážením inovatívnej
technológie, dokáže firma INVENTIVE s.r.o. využiť svoj vlastný odpadový materiál a zhodnotiť ho. V dôsledku realizovania
projektu sa počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty. Ďalšie zabezpečenie prevádzky, po ukončení spolufinancovania
prostredníctvom projektu, bude spoločnosť zabezpečovať z vlastných personálnych kapacít a finančných zdrojov.

Realizácia projektu je naplánovaná na 10 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej projektovej aktivite, v rámci ktorej sa obstará 7
druhov technológií. V rámci aktivity sa osadí nové zariadenie, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa skúšobná prevádzka.
Technické zabezpečenie realizácie aktivity bude vykonávané externe – dodávateľom technológií. Dodávateľom bude
spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom dohľad po odbornej,
finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový tím žiadateľa. V rámci realizácie projektu a implementácie
jeho projektovej aktivity bol zostavený realizačný tím odborníkov, ktorí sú dostatočne fundovaní na to, aby samotný proces
realizácie projektu bol úspešne dokončený a boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu a s nimi spojené ukazovatele
výsledkov a dopadov projektu. Riadenie projektu, publicita a informovanosť budú realizované počas celého obdobia realizácie
projektu. Aktivita projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí
dosiahnutie cieľov projektu.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii moderné technológie na spracovanie plastového
odpadu, čo umožní zlepšiť hospodárnosť spoločnosti a jej postavenie na trhu. Spoločnosť INVENTIVE, s.r.o. chce po
úspešnej realizácii projektu získavať odpadový materiál, či už formou nákupu za veľmi nízku zostatkovú hodnotu, alebo jeho
odberu zadarmo od ostatných plastikárskych spoločností, ktoré majú problémy so svojim plastovým odpadom vznikajúcim vo
výrobnom procese a radi sa ho zbavia. Otvára sa tu veľký priestor v uplatnení, keďže s týmto problémom bojuje drvivá
väčšina plastikárskych tovární a spoločností spracujúcich plastové výlisky. Odpad, ktorý nevedia ďalej spracovať, väčšinou
končí na skládke, pričom ide naďalej o ideálnu a hodnotnú surovinu ktorá sa dokáže spracovať a následne opäť využiť pre
určitý typ výroby a výrobkov – výliskov. Výsledky a dopady projektu pre cieľové skupiny: Zvýši sa konkurencieschopnosť
žiadateľa, zvýši sa pridaná hodnota firmy ako aj jej tržby a rozšíri sa počet odberateľov, vytvoria sa zdroje pre realizáciu
ďalších inovačných aktivít a posilní sa výrobná základňa. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR ŽSK.

Projekt spoločnosti INVENTIVE, s.r.o je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné zvyšovanie
jej konkurencieschopnosti. Zadovážením inovatívnej technológie dokáže žiadateľ využiť svoj vlastný odpadový materiál a
zhodnotiť ho. V dôsledku realizovania projektu sa počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty. O administratívne a
inštitucionálne zabezpečenie prevádzky výsledkov projektu po skončení doby trvania projektu sa bude starať vedenie
spoločnosti, ktoré bude analyzovať výsledky projektu a podľa potreby navrhovať ďalšie rozširovanie technologického parku,
alebo potrebu tvorby ďalších pracovných miest. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu
bude z vlastnej činnosti spoločnosti. V rámci realizácie projektu sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu počas implementácie
negatívne ovplyvniť výsledky aktivity projektu a ohroziť dosiahnutie stanovených cieľov. Projektový tím dopredu predvídal
možné ohrozenia projektu a pripravil pre každé riziko náhradné riešenie, ktoré bude eliminovať negatívne dopady na
indikátory. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt dlhodobo udržateľný.
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Hlavným predmetom podnikania spoločnosti MRAVA, s.r.o. je výroba postelí a výroba a montáž lamelových a masívnych
roštov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou lôžok a slúžia ako podklad pre matrace. V danom segmente podnikania pôsobí v
okrese Poprad viacero spoločností, avšak spoločnosť MRAVA, s.r.o. sa vďaka dlhoročným skúsenostiam a neustále
zlepšujúcemu výrobnému procesu s ohľadom na európske trendy úžitkových vlastností zaraďuje na popredné miesta. V roku
2012 dosiahla spoločnosť obrat vo výške 1,067 mil. EUR a stav súčasných kmeňových zamestnancov je 9. Z dôvodu potreby
zvyšovania konkurencieschopnosti sa spoločnosť potrebuje kontinuálne investovať do svojho rozvoja, a preto sa rozhodla
obstarať novú výrobnú technológiu. Nakoľko jej obstaranie je pomerne finančne náročné a spoločnosť by nebola schopná túto
investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o nenávratný finančný príspevok.
Čo sa týka existujúcej situácie regiónu v ktorom sa má projekt realizovať, okres Poprad eviduje mieru nezamestnanosti
14,43%. Preto realizácia projektu a vytvorenie nových prac. miest predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto
nepriaznivého stavu.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré spoločnosť v súčasnosti
registruje. S novými technológiami sa dosiahne do roku 2018 rast tržieb na cca 1,37 mil. EUR, produktivity práce, zníženie
tvorby odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Spoločnosť MRAVA, s.r.o. implementáciou
projektu zabezpečí zvyšovanie zamestnanosti a tvorbu 2 pracovných miest počas realizácie projektu a 1 prac. miesta v
období 3 rokov po realizácii projektu v regióne Prešovského kraja. Aktivity projektu svojou mierou prispejú k rastu
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb a k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP. Vytvoria sa podmienky na ďalší rozvoj
a rast spoločnosti, ako aj priestor na nadväzujúce investičné aktivity žiadateľa. Po úspešnej realizácii projektu bude
spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať nových klientov z dôvodu nedostatočnej
vybavenosti. Lepšie hosp. výsledky umožnia ďalšie investície.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní strojno-technologického zariadenia do nábytkárskej výroby. Samotnému obstaraniu
predchádza spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky RO pre OP KaHR. Obstarávané zariadenie tvorí 1logický
celok. Po schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verej. obstarávanie v súlade so zákonom 25/2006 v jeho aktuálnom
znení. Organiz. zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom projektu skúseným projektovým tímom,
ktorý bude koordinovať priebeh jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov. Potvrdenie obchodnej
zmluvy bude prebiehať uzavretím objednávky na obstarávané zariadenie. Časový harmonogram projektu je navrhnutý na
obdobie 1/2014 – 02/2015. V rámci týchto 14 mesiacov sa objedná, dodá a postupne po inštalácii uvedie do výroby
predmetné zariadenie. Realizáciou aktivít sa prispeje k okamžitému naplneniu hodnôt výsl. merateľných ukazovateľov „počet
inovovaných výrobných postupov“ prostredníctvom inštalácie 1 novej inovatívnej technológie a „počet novovytvorených
pracovných miest“ prostredníctvom zamestnania 2 nových pracovníkov. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné
zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Predkladaný projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej
technológie do výrobného procesu, napomôže k naplneniu budúcich investičných zámerov spoločnosti. Realizáciou projektu
sa spoločnosti naskytne možnosť rozšíriť a inovovať svoje výrobné kapacity, následne bude môcť zvýšiť objem výroby, kvalitu
produkcie a prispievať tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti. V konečnom dôsledku to bude mať za následok lepšie
hospodárske výsledky. Realizácia samotného projektu bude pokračovať nasledovnými aktivitami: - maximálnym využitím
novo obstaraných výrobných zariadení, - realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných výrobkov v zmysle
požiadaviek zákazníkov. Po organizačnej stránke má spoločnosť vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá je zárukou
efektívneho fungovania. V minulosti bolo realizovaných viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné
skúsenosti pre realizáciu ďalších. Žiadateľ má konkrétne skúsenosti z realizácie a implementácie tohto druhu projektov.
Plánovaná investícia je finančne náročná a žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza
o NFP.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to: inštitucionálna, finančná a technická. Inštitucionálna
udržateľnosť bude zabezpečená dlhodobým a efektívnym pôsobením spoločnosti na trhu. Z finančného hľadiska bude
pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, z dôvodu zvýšenia objemu výroby a následného zvýšenia
trhového podielu. Technická udržateľnosť bude zabezpečená ako vhodnými výrobnými priestormi a súčasným vybavením
spoločnosti, tak aj samotným predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a
zabezpečí spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný
samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k
znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Z výsledkov finančnej
analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 91,18 a teda
projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v roku 2014 dôjde v roku 2020 (do výpočtu nebol
zahrnutý NFP).
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Spoločnosť PKM HRIŇOVÁ s.r.o. je na trhu od septembra roku 2012. Pre vznik tejto spoločnosti sa majiteľ rozhodol po
dlhoročných skúsenostiach vo vedení v podnikoch z drevárskeho odvetvia. Spoločnosť vznikla so zámerom vyrábať
jednoduché drevené výrobky. Dôkladné trhové analýzy na trhu, odhalili trhovú príležitosť v podobe možnosti spracovania
dreviny tenších rozmerov. Na trhu existuje veľa spoločností, ktoré spracovávajú hrubú drevenú hmotu pre výrobu
jednoduchých výrobkov z dreva, no nedokážu spracovať tenšie suroviny. Takejto hrubšej vstupnej suroviny je na trhu
momentálne nedostatok, pričom dopyt sa neustále zvyšuje, čo tlačí na rast cien. Na takom trhu je dôležité sa od konkurencie
odlíšiť flexibilitou vo výrobe kvalitných výrobkov s nižšími mat. vstupmi. Nakoľko obstaranie inovatívnej technológie
umožňujúcej takúto výrobu je finančne náročné, žiadateľ by nebol schopný túto investíciu financovať výlučne z vlastných
zdrojov rozhodol sa požiadať o NFP. V apríli sa stav evidovanej nezamestnanosti v okrese Detva vyšplhal na 15,48%. Preto
vytvorenie pracovných miest, ktoré by sa realizovali prostredníctvom tohto projektu, predstavuje pozitívny prínos na riešenie
tohto stavu.

Finálny produkt, ako výsledok zavedenia inovatívnej technológie bude hlavným nástrojom na presadenie sa spoločnosti na
trhu. Inovatívne a environmentálne riešenie výroby, pomocou kotúčovej uhlovej píly pre porez guľatiny na hotové rezivo a
rozmetacej jednokotúčovej píly, prinesie nový kvalitatívny rozmer samotného procesu výroby ako aj finálnych výrobkov. Tieto
zariadenia zabezpečia opracovanie lacnejších vstupných surovín. S touto výhodou sa do roku 2018 očakáva rast tržieb na
127tis€, dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest a zabezpečí sa ochrana ŽP. Takýto rast bude vytvárať priestor pre ďalšie
kontinuálne inovovanie výrobných procesov a rozširovanie technológií.Pri použití inovatívnej technológie, ktorá umožní
spracovať drevinu tenších rozmerov, bude na trhu najpružnejšie reagujúcou spoločnosťou s kvalitnými výrobkami, čím bude
schopná získať nových klientov. Kontinuálny rast spoločnosti bude vytvárať nároky na nové priestory spoločnosti a
rozširovanie zamestnaneckého portfólia. To synergickým efektom priaznivo ovplyvní daný región, s vysokou
nezamestnanosťou. Konkurencia bude nútená reagovať na takého silného konkurenta a investovať do ďalšieho rozvoja.

Na realizáciu aktivít projektu bol zostavený projektový tím skúsených odborníkov. Presné zloženie a kompetencie jednotlivých
členov sú bližšie uvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb žiadateľa boli presne zadefinované
požiadavky na obstarávané zariadenia a následne za účelom stanovenia cien technológií, bol zrealizovaný prieskum trhu.
Realizácia projektu bola navrhnutá v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou na schvaľovací proces, vykonanie
VO a samotnú realizáciu projektu. Po schválení bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku technológie v
súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami určenými výzvou na predkladanie
ŽoNFP. Aby nedošlo pri inštalácii k oneskoreniu spustenia obstaraných zariadení do prevádzky, pred inštaláciou sa upravia
výrobné priestory len minimálne. Stavebné úpravy nie sú potrebné. Bezproblémová inštalácia technológií zabezpečí čo
najrýchlejšie dosahovanie stanovených cieľov. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať dodávateľ
technológie. Ten zabezpečí aj potrebné zaškolenia personálu.

Dôležitosť realizácie projektu vyplýva z potreby zvyšovania konkurencieschopnosti žiadateľa. Na trhu existuje veľa
spoločností, ponúkajúcich podobné produkty ako žiadateľ, ktoré vyrábajú z hrubej drevenej hmoty. Rast dopytu po takejto
hmote, ktorej je momentálne nedostatok, zákonite spôsobuje rast jej ceny. Preto sa žiadateľ rozhodol využiť technológiu
spracúvajúcu tenšiu drevenú hmotu, ktorá mu pomôže odlíšiť seba i svoju ponuku od konkurencie. Využitie tejto trhovej
príležitosti u žiadateľa prinesie značnú konkurenčnú výhodu v podobe výroby nových kvalitných výrobkov s výraznou úsporou
nákladov pri rýchlej výrobe bez čakacích lehôt. Projektový tím disponuje potrebnými skúsenosťami v odbore, s vedením
podnikov a s rôznymi investičnými aj neinvestičnými aktivitami, čím nadobudol potrebné vedomosti a skúsenosti na realizáciu
predkladaného projektu. Kompetencie členov sú uvedené v časti 4.2 Opisu projektu. Investícia predkladaného projektu je
finančne náročná a žiadateľ ju celú nemôže financovať z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP. Projekt pritom podporuje
ciele PHSR kraja a regiónu, ÚP VÚC, ÚP obce a Národné stratégie, ktoré sú bližšie opísané v Opise projektu časti 2.4

Trvalá udržateľnosť výstupov je zabezpečená po každej stránke. Organizačnú a technickú stránku zabezpečuje projektový
tím, ktorý dohliada na realizáciu aktivít projektu a udržateľnosť v zmysle kompetencií jednotlivých členov tímu. Projekt sa bude
realizovať v prenajatých priestoroch. Z finančného hľadiska bude pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi
výsledkami, ktoré budú výsledkom novej technológie z dôvodu zvýšenia kvality, objemu výroby a následného zvýšenia
trhového podielu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Po ukončení realizácie projektu sa zabezpečí vytvorenie
ďalšieho 1 pracovného miesta, predpokladá sa pomerne rýchla návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť projektu.
Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Pre každé ohrozenie, ktoré môže
nastať má žiadateľ vypracovaný plán pričom technológie budú musieť byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania
pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že hodnota Čistej súčasnej hodnoty investície v r. 2022 je
95,99 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde v r. 2020 (bez započítania NFP)
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Spoločnosť SLER, s.r.o. je pružná spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 2008 zameriava na nástrojárstvo, výrobu
nástrojov pre vstrekovacie formy, opravy foriem, nástrojov a laserové mikronaváranie. Celkový obrat spoločnosti dosiahol za
rok 2012 takmer 750 tisíc EUR. Od začiatku svojho pôsobenia je spoločnosť zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na
požiadavky a nároky svojich zákazníkov. Je si vedomá neustálej obmeny požiadaviek zákazníkov a silnejúcej konkurencie v
danom odvetví, a preto sa snaží na trh a jeho požiadavky reagovať pružne. V súčasnosti zamestnáva 5 stálych
zamestnancov. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné, spoločnosť nie je schopná túto investíciu
financovať výlučne z vlastných zdrojov, a preto sa žiadateľ rozhodol využiť možnú dotačnú podporu. Existujúca situácia v
regióne nie je veľmi priaznivá, pretože miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prešov ku koncu apríla 2013 bola 18,45%,
čo je o 3,6% viac ako je celoslovenský priemer. Preto samotná realizácia projektu,ako aj vytvorenie 2 pracovných miest počas
realizácie projektu a 1 po jeho realizácii predstavujú významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

Obstaraním nových technológií si spoločnosť upevní svoju pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov a
zabezpečí sa aj rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a
predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 950 tis. EUR. Dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest počas
realizácie projektu a 1 po jeho realizácii. Po zrealizovaní projektu bude spoločnosť schopná pružnejšie reagovať na
požiadavky trhu a bude svojou konkurenčnou ponukou schopná získavať nových klientov. Budú dosahované požadované
parametre aj v rámci ochrany ŽP, pretože nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie ku ŽP. Lepšie
hospodárske výsledky spoločnosti umožnia ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti
bude zároveň vytvárať nároky na zväčšovanie jej výrobných kapacít, ako aj priestorov. To priaznivo ovplyvní daný región,
ktorý dlhodobo zaznamenáva vysokú mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné
podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zvyšovanie konkurencie a s tým
spojenú potrebu inovácií

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie popísané v Opise projektu (časť 4.2). Na základe investičných potrieb spoločnosti
boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia, a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cien. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou, tak na
schvaľovací proces, ako aj na samotnú realizáciu projektu. Po schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné
obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verej. obstarávaní. Pred samotnou
inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym problémom, ktoré
by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude okrem
projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ, ktorý zabezpečí potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov. Zároveň
dôjde k vytvoreniu 2 nových prac. miest. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz
budúceho vývoja a doterajších skúseností vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu, ako aj množstvo
vyrábaných výrobkov. Silnejúca konkurencia núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a prehodnocovať výrobné
procesy. Obstaraním inovatívnej a progresívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti,
zmodernizuje sa výrobný proces, zvýšia sa výrobné kapacity, čím sa dosiahne nárast objemu objednávok. To sa prejaví v
raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú
fungujúcu štruktúru stálych zamestnancov a externých spolupracovníkov, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V minulosti
spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto
však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaná investícia je však finančne natoľko náročná,
že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená tak po stránke administratívnej, technickej, ako aj finančnej.
Administratívne bude udržateľnosť výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov
žiadateľa. Technické zabezpečenie vychádza hlavne z vhodných prevádzkových priestorov. Tieto spĺňajú potrebné štandardy
európskych aj slovenských noriem pre danú výrobu, pričom priestory, kde bude inštalovaná technológia, sú uspôsobené tak,
že nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy objektu. Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt je dlhodobo finančne
udržateľný, pretože výška čistej súčasnej hodnoty investície predstavuje hodnotu 64,96, miera výnosovosti hodnotu 122,95%
a návratnosť investície sa predpokladá v roku 2021. Po zohľadnení všetkých nákladov žiadateľa je teda vysoký predpoklad
rentability a trvalej udržateľnosti projektu. Prostredníctvom vyšších prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá
vytvorenie finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné
aktivity pre jeho kontinuálny rozvoj. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude musieť riešiť z vlastných alebo úverových
zdrojov.
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Spoločnosť Wili Holding a.s., pôsobí na trhu od roku 2001, prioritne podniká v oblasti cest. ruchu, realitách a správe budov a
nehnuteľností. Svoje podnikanie sa rohodla rozšíriť do oblasti spracovania biomasy vo forme drevených peletiek a
spracovania dreveného odpadu a tým uspokojovať rastúci dopyt po týchto výrobkoch. Jej rozhodnutie je podporené aj
zabezpečeným dostatočným množstvom vstupnej suroviny do výroby. V roku 2012 dosiahla tržby z predaja tovaru a výroby
638 tis. EUR. Vyrobenú produkciu paliva z biomasy okrem predaja plánuje spoločnosť využívať aj vo vlastných prevádzkach v
rámci predmetu podnikania, čím docieli nákladovú úsporu a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Nakoľko spoločnosť
nie je schopná prefinancovať plánovanú investíciu do nových technológií výlučne z vlastných zdrojov, rozhodla sa požiadať o
nenávratný finančný príspevok. Čo sa týka situácie v mieste realizácie projektu, okres Púchov eviduje ku koncu marca 2013
mieru nezamestnanosti 8,23 %, čo je menej ako celoslovenský priemer, napriek tomu je to pomerne vysoké číslo. Preto
vytvorenie 2 nových prac. miest počas a 1 po realiz. projektu predstavuje pozitívny prínos k riešeniu tohto problému.

Rozšírením pôsobnosti o nový výrobný program si spol. upevní pozíciu na trhu, rozšíri sa portfólio jej produktov, zabezpečí sa
rast konkurencieschopnosti. Stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 995 tis. EUR a
pridanej hodnoty na 95 tis. EUR. Dôjde k inovovaniu 2 výrobných postupov a vytvoreniu 2 nových prac. miest počas a 1 po
realizácii projektu. Spoločnosť bude schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou konkurenčnou ponukou
schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia budú
energeticky nenáročné a šetrné k ŽP ako aj samotná výroba, ktorá bude svojou povahou prispievať k ochrane ŽP. Lepšie
hosp. výsledky umožnia ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň
vytvárať nároky na výrobné priestory a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región aj z pohľadu
znižovania nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v
predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať zastaralé
technológie.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraného zariadenia do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných miest počas
a 1 do troch rokov po realizácii projektu. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Obstaraním
inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, zavedie sa moderný výrobný proces, zvýšia sa
výrobné kapacity, čo sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Z hľadiska miesta realizácie chce spoločnosť využiť dostatok
vstupnej suroviny, ktorú bude odoberať od spoločnosti DREVOPAL (patrí medzi 10 najvýznamnejších spracovateľov dreva na
Slovensku) a PILINY Ladce. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania a úspešnej realizácie projektu. V minulosti bolo
realizovaných viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších, avšak tieto boli
doposiaľ realizované výlučne z vlastných resp. úverových zdrojov. Predkladaný projekt je plne v súlade so strateg. a plán.
dokumentmi SR, kraja, VÚC aj mesta. Bez NFP by sa investícia nemohla realizovať v danom rozsahu a v predpokladaných
termínoch, nakoľko spoločnosť nedisponuje potrebnými finančnými zdrojmi na obstaranie celej technológie.

Realizácia projektu zabezpečí trvalosť výsledkov projektu. Z dlhodobého hľadiska je projekt udržateľný. Zdroje pre
financovanie výstupov projektu plánuje žiadateľ financovať z vlastných zdrojov naakumulovaných počas doterajšej
podnikateľskej činnosti a zároveň ich získavať zo zisku, ktorého zvýšenie očakáva v dôsledku realizácie projektu. V
nadväznosti na výnosnosť projektu je vysoká pravdepodobnosť dlhodobej finančnej udržateľnosti a rentability projektu.
Realizáciou projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta, ktoré budú udržané aj po realizácii projektu s predpokladom
ďalšieho vytvárania nových miest. Prevádzková udržateľnosť bude zabezpečená kvalitným manažmentom zo strany
skúseného projektového tímu, zostaveného z odborníkov v relevantných oblastiach. Projektový tím svojou činnosťou bude
zabezpečovať aj elimináciu rizík identifikovaných v SWOT analýze, dôsledným monitoringom, kontrolou a pravidelnou
analýzou realizácie projektu a projektovej oblasti. Z výsledkov FA vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na
konci doby ekonomickej životnosti projektu je 29,96 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej
investície dôjde za 6 rokov.
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Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky s vlastnou širokou produktovou radou výrobkov.
Svoju výrobu zahájila v roku 2002 a dnes disponuje vyspelou technológiou pre výrobu oceľových výmenníkov kotlov v
mnohých parametroch prevyšujúcej súčasný európsky štandard, čo sa prejavuje kvalitou finálnych výrobkov. O vysokej kvalite
výrobkov a spokojnosti zákazníkov hovorí skutočnosť, že podstatná časť produkcie (až do 75 %) je exportovaná do všetkých
krajín EÚ a taktiež do bývalých krajín Sovietskeho zväzu. Vo výrobe kotlov na biomasu má spoločnosť ATTACK, s.r.o. všetky
predpoklady stať sa lídrom na európskom trhu. Spoločnosť je držiteľom certifikátu riadenia akosti podľa normy ISO 9001.
Výroba je realizovaná vo vlastných výrobných halách vo výrobnom areáli vo Vrútkach s potrebnou infraštruktúrou pre ďalší
rozvoj výroby. Spoločnosť má vlastné výskumné a vývojové centrum, kde vývojoví pracovníci v spolupráci s akademickým
prostredím inovujú a pripravujú výrobkové a procesné inovácie. Na chod spoločnosti sú subdodávateľsky naviazané viaceré
podnikateľské subjekty zo Žilinského regiónu, ale aj ostatných regiónov Slovenska.

Po úspešnej implementácii projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a to rozšírením produktového portfólia o nové konštrukčné rady akumulačných
nádrží s vyššou pridanou hodnotou. Zavedením inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie sa udržia existujúce a vytvoria
sa nové kvalifikované pracovné miesta, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Zlepší sa produktivita výroby akumulačných
nádrží s priamym vplyvom žiadateľa na kvalitu a logistiku. Zrýchli sa vývojový proces a následne zavedenie na medzinárodný
trh kvalitatívne nových produktov. Podporí sa udržateľnosť zrealizovaných projektov a vytvorené zdroje bude žiadateľ
investovať do ďalších výrobkových, procesných a marketingových inovácii. Komponenty vyrábané na inovatívnej
technologickej linke zlepšujúcej vplyv prevádzky na životné a pracovné prostredie budú v prevažnej miere použité pre
kompletizáciu výrobkov žiadateľa, čo výrazne eliminuje riziká projektu. Vyspelá výrobná technológia umožní výrobu tvarovo
zložitejších akumulačných nádrží s moderným dizajnom a kvalitnou povrchovou úpravou.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom „Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu akumulačných nádrží“ s
dĺžkou realizácie 15 mesiacov. Po procese VO bude nasledovať výroba a dodávka výrobnej technológie pozostávajúcej z 3
logických celkov na miesto realizácie projektu, kde prebehne jej inštalácia vrátane zaškolenia obsluhy. Po úspešnej
skúšobnej prevádzke bude nová výrobná technológia uvedená do trvalej prevádzky. Realizačný projektový tím pozostávajúci
zo 5 osôb s potrebnou kvalifikáciou a projektovými skúsenosťami odpracuje na projekte 400 dní. Ako najvhodnejšie
zariadenia boli vybraté špičkové výrobné technológie, na ktoré v rámci prieskumu trhu všetci oslovení zástupcovia
medzinárodne uznávaných výrobcov predložili 3 ponuky spĺňajúce technickú špecifikáciu. Po úspešnom zavedení inovatívnej
technologickej linky do výrobného procesu bude inovovaný 1 výrobný postup: výroba akumulačných nádrží. Po zahájení
implementácie projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta monitorované ako merateľný ukazovateľ výsledku z toho 2
pracovné miesta budú obsadené občanmi vo veku 15 – 29 rokov.

Predkladaný projekt je v súlade so strategickým zámerom spoločnosti ATTACK, s.r.o.. zvýšiť konkurencieschopnosť podniku
na trhu vykurovacích zariadení s vyššou pridanou hodnou a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta s osobitným dôrazom
na mladých ľudí do 29 rokov. Realizáciou projektu sa efektívne využijú existujúce výrobné kapacity ( haly a pozemky )
sústredené vo výrobnom areáli vo Vrútkach. Taktiež sa využije trhový potenciál a dopyt po inovatívnych energeticky
úsporných vykurovacích zariadeniach s pozitívnym vplyvom na životné prostredie spĺňajúcich nové legislatívne požiadavky
stanovené EU s cieľom obmedziť produkciu emisií skleníkových plynov, znížiť energetickú spotrebu a zvýšiť podiel energie z
obnoviteľných zdrojov. Projekt prispeje k vytváranie potrebného inovačného prostredia pre realizáciu projektov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja smerujúcich do produktových a procesných inovácii s cieľom dosiahnuť zvýšenú pridanú
hodnotu. Dôjde k rozvoju vlastnej ekologickej výrobnej základne a zabezpečí sa priamy vplyv na výrobu nových výrobkových
radov akumulačných nádrží s moderným dizajnom a kvalitnou povrchovou úpravou.

Realizáciou projektu spoločnosť ATTACK, s.r.o. zníži závislosť na subdodávateľských vzťahoch. Očakávaným dopadom
projektu bude nárast tržieb z predaja nových produktových radov s vyššou pridanou hodnotou. Pri uvádzaní inovovaných
výrobkov na medzinárodný trh spoločnosť využije existujúce obchodné a servisné siete s potrebnou podporu. Vytvorené
finančné zdroje budú efektívne investované do zvyšovania energetickej efektívnosti výroby, rozširovania inovatívnej a
ekologickej výrobnej základne, získavania nových trhov, rozvoja IKT a na projekty VaV. Žiadateľ bude poskytovať študentom
a doktorandom témy na diplomové a doktorandské práce. Vypočítaná miera výnosovosti projektu vo finančnej analýze
vyjadruje ekonomickú vhodnosť realizovanej investície, ktorá navyše eliminuje slabé stránky žiadateľa. Predkladaný
projektový zámer počíta s realizáciou prác v zmysle platnej legislatívy a postup realizácie prác je bežný na trhu. Tento projekt
nemá negatívny dopad na prevádzku spoločnosti. Ak budú v budúcností dosiahnuté predpokladané výnosy, bude tento projekt
znamenať pre podnik značný prínos v jeho rozvoji a postavení na trhu vykurovacej techniky.
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Spol. MARISS s.r.o. vznikla v roku 2001 so zameraním na povrchovú úpravu mechanickým opracovaním zinkových odliatkov,
zámkov a ostatných kovových výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu ako automobilový, všeobecné strojárenstvo či
stavebníctvo. V roku 2012 dosiahla spol. celkový obrat vo výške 63 230 EUR. Pre svoj ďalší rast a rozvoj vidí cestu v rozšírení
svojho výr. programu o povrchovú úpravu zinkových odliatkov galvanizovaním, konkrétne predzinkovaním a chromatovaním.
Táto náročná povrchová úprava v regióne chýba. V súčasnosti ju spoločnosť rieši formou kooperácie, ale tá z hľadiska
dopravných nákladov a vyšších nákladov za subdodávku je málo efektívna. Za týmto účelom je nevyhnutné obstarať potrebnú
technológiu, avšak spoločnosť nie je schopná ju prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov, preto sa rozhodla požiadať o
NFP. Čo sa týka situácie v mieste realizácie projektu, okres Trebišov sa vzhľadom na mieru nezamestnanosti umiestňuje na 9tom mieste od konca v rámci celej SR s mierou nezamestnanosti 24,47%. Preto realizácia projektu a vytvorenie 2 nových
prac. miest počas realizácie a 1 po ukončení realizácie projektu, predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto stavu.

Obstaraním modernej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, zavedie sa nový inovatívny výrobný
proces, zvýši sa výr. kapacita, čo umožní rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty.
Modernizáciou a rozšírením technol. vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na
cca 260 tis. EUR. Dôjde k inovovaniu 1 výr. postupu a vytvoreniu 2 nových prac. miest počas a 1 po realiz. projektu.
Spoločnosť bude schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a odstráni sa potreba subkontraktov. Budú dosahované
požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia budú energeticky nenáročné a šetrné k ŽP. Lepšie hosp.
výsledky umožnia ďalšie investície a tvorbu nových prac. miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky
na výr. priestory a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva vysokú
mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v
predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať zastaralé
technológie.

Spoločnosť resp. manažment a členovia projektového tímu majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rozvojových
investičných aj neinvestičných projektov financovaných z vlastných zdrojov alebo úverových zdrojov. Počas podnikateľskej
činnosti manažment realizoval viacero projektov na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti z ktorých môže
čerpať skúsenosti. Technologické zariadenie v projekte bolo navrhnuté na základe realizovanej analýzy súčasného stavu.
Boli zvažované variantné riešenia na základe cieľov spoločnosti, súčasných a budúcich potrieb, nevyhnutných investičných
akcií z hľadiska smerovania spoločnosti, požiadaviek na kvalitu a finančných možností. Výber obstarávanej technológie v
rámci predpokladaného projektu bol vykonaný na základe prieskumu trhu s cieľom zadefinovania najlepšej alternatívy s
dôrazom na minimalizáciu finančnej náročnosti, maximalizáciu ekonomickej efektívnosti a optimalizáciu CASH FLOW.
Aktivity boli navrhnuté v logickej časovej následnosti so započítaním schvaľovacieho procesu ŽoNFP, realizáciou VO,
prípravou priestorov na inštaláciu zariadení až po dodávku, zaškolenie a finančné vysporiadanie projektu.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný fin. príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia
vytýčený cieľ – nárast konkurencieschopnosti spoločnosti. K pokrytiu časti investičných nákladov nenávratným finančným
príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť
len z vlastných finančných prostriedkov. Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít
zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Po
uvedení zariadení do prevádzky sa očakáva ďalší nárast objednávok na základe existujúcich a nových zmluvných vzťahov, čo
prispeje k ďalšiemu zlepšovaniu hosp. výsledkov spoločnosti. Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými a
plánovacími dokumentmi na miestnej aj národnej úrovni. Spoločnosť resp. manažment a členovia projektového tímu majú
dostatočné skúsenosti s realizáciou rozvojových investičných aj neinvestičných projektov financovaných z vlastných zdrojov
alebo úverových zdrojov. Manažér pre implementáciu a VO majú bohaté skúsenosti aj s projektmi spolufinancovanými EÚ
fondmi.

Finančná udržateľnosť projektu po jeho realizácií bude zabezpečená predovšetkým prostredníctvom dosahovaných tržieb za
realizáciu produkcie. Nadobudnutie nových zariadení takéhoto charakteru s finančnou podporou prinesie výraznú
komparatívnu výhodu oproti konkurencii, nakoľko je dopyt po produktoch a službách, ktoré sú spojené s technickými
možnosťami týchto zariadení. Uvedené dáva predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu a možnosť ďalších investičných aj
neinvestičných aktivít pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Z organiz. hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu org. štruktúru,
ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých
jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať proj. tím. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude
žiadateľ riešiť z vlastných fin. zdrojov. Obstarávaná technológia bude zároveň musieť byť poistená v súlade s pravidlami
poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov FA vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície je 88,75 a
teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti dôjde za 6 rokov (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Spoločnosť Xepap, spol. s r.o. vznikla v roku 1995 a v súčasnosti je stabilnou a postupne sa rozvíjajúcou výrobno-obchodnou
spoločnosťou, zamestnáva 47 ľudí, venuje sa hlavne obchodnej činnosti (veľkoobchod s kancelárskymi potrebami, papierom)
a výrobe tabelačného papiera. Žiadateľ je vlastníkom pozemkov, skladových priestorov, administratívnej budovy a haly na
spracovanie (376m2), kde sú umiestnené technológie na polygrafickú výrobu, a to: tabelačné stroje, rezačka, baliace stroje a
tabelačný tlačiarensky stroj. Spoločnosť má stálych odberateľov, ale vzhľadom na existujúci výrobný program spoločnosti ako
je výroba tabelačného papiera, je potrebné niektoré polygrafické výrobky vytvárať na produkčných tlačiarenských digitálnych
strojoch, čo sa rieši prostredníctvom kooperačných firiem. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti, schopnosti
uspokojovať rastúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby závislá na realizovaní projektu. Naplnené ciele projektu
budú znamenať odstránenie slabých stránok, zefektívnenie výroby, zvýšenie pozitív. vplyvu na ŽP a zamestnanie nového
pracovníka.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní výkonnosť
Banskobystrického SK. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na 900tis.EUR a
nárastu tržieb 150tis. EUR do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstatovať sociálny prínos pre región v podobe 1
novovytvoreného prac. miesta. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie merateľných ukazovateľov môže žiadateľ
eliminovať zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu inovácie výroby je obstaranie
inovatívnej technológie na realizáciu polygrafickej výroby - farebný a čiernobiely hárkový produkčný tlačový stroj.Technológia
umožní spoločnosti zvýšenie odbytu produkcie a zlepšenie postavenia na trhu. S rastom odbytu očakáva žiadateľ nárast
tržieb, efektivitu výroby a pridanej hodnoty spoločnosti. Po ukončení projektu bude do výroby spustená nová inovatívna
technológia, ktorá zlepší kontinuitu výrobného programu, odstráni doterajšie slabé stránky výrob. procesu a prispeje k
zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom služieb dodávateľskej firmy, ktorá sa stane víťazom v procese VO. Termín
dodania všetkých potrebných zariadení bude stanovený dňom písomného objednania predmetu zmluvy medzi dodávateľskou
firmou a spoločnosťou Xepap, spol s r.o. Realizácia projektu bude prebiehať v rámci 2 hlav. aktivít od 01/2014 - 06/2014.
Aktivity budú realizované dodávateľ. spôsobom na základe vykonaného VO. Ide o nasledovné aktivity: 1. Obstaranie stroja –
Farebný hárkový produkčný tlačový stroj, 2. Obstaranie stroja – Čiernobiely hárkový produkčný tlačový stroj Skúsenosti a
kvalita poskytovaných služieb žiadateľa zaručia, že hlavné a
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K.L.I.B.O.S., s.r.o.

R. Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO
RÜCKSCHLOSS

Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

SENZOR, s.r.o.

Cover 3S spoločnosť s ručením
obmedzený

FIN PROGRES, s.r.o.

FF Systembau Hliník n. H.

LUMASEK s.r.o.

Filma, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavedenia
inovatívnej technológie do spoločnosti K.L.I.B.O.S., s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnych
technológií

Zvýšenie kvality výroby a konkurencieschopnosti v pekárni Ing.
Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Vodohospodárske
Stavby a.s

Nákup súradnicového meracieho prístroja

Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti FIN PROGRES,
s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FF Systembau, s.r.o.

Investície do zlepšenia technologického vybavenia spoločnosti
LUMASEK s.r.o..

Inovatívne služby

68 526,00

194 634,00

184 199,40

194 169,12

27 334,80

156 483,50

199 500,00

199 980,00

180 600,00

14 718,90

KaHR-111DM-1301

K.L.I.B.O.S., s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Námestove, ktorá sa zaoberá od roku 1996 výrobou
pekárenských výrobkov. V súčasnosti patrí medzi popredných výrobcov chleba a pečiva v okrese Námestovo. Svoju
produkciu realizuje predovšetkým na trhu v okresoch Námestovo, Dolný Kubín a oblasti Kysúc, prostredníctvom 5 vlastných
predajní potravín, kde predáva svoje pekárenské výrobky, ako aj prostredníctvom zmluvných odberateľov. Obrat spoločnosti
za rok 2012 bol 1 131 tis. EUR, pričom má každoročne rastúcu tendenciu. Spoločnosť zamestnáva 66 zamestnancov výroby,
administratívy a obchodu. Dôraz kladie najmä na vysokú kvalitu výroby a taktiež na požiadavky a nároky svojich zákazníkov.
V reakcii na podnety z trhu sa rozhodla investovať do novej technológie, s cieľom vyrábať nové druhy pečiva, ako aj zvýšiť
kvalitu a objem produkcie. Obstaranie technológie v zamýšľanom rozsahu je finančne náročné a preto sa žiadateľ rozhodol
využiť možnú dotačnú podporu. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Námestovo bola ku koncu marca 2013 vo výške
15,96%, a preto spoločnosť podporí zvyšovanie zamestnanosti, keďže zamestná dvoch nových pracovníkov počas realizácie
projektu.

Realizáciou projektu spoločnosť zvýši svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia umožní vyrábať nové druhy pečiva,
zvýšiť kapacitu výroby a kvalitu výrobkov. Tak uspokojí kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Vzrastie
kvalita produktov, znížia sa vstupné náklady zníži sa rizikovosť pracovného prostredi, ako aj manuálna náročnosť výroby.
Modernizáciou a rozšírením technológií stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na 1,5 mil.
EUR a pridanej hodnoty na 265 tis. EUR. Vytvorené budú 2 pracovné miesta počas realizácie projektu a 1 po realizácii
projektu. Spoločnosť rozšírenou výrobnou kapacitou bude schopná uspokojiť rastúci dopyt, pružnejšie reagovať na meniaci
sa dopyt a získavať ďalších nových odberateľov. Nové pece, miešač a rožkový stroj budú výrazne energeticky úspornejšie a
šetrnejšie k ŽP. Znížia sa vstupné náklady výroby ako aj množstvo odpadov. Rozvoj spoločnosti svojím odbytom bude
sekundárne stimulovať dodávateľské subjekty. Hospodárske výsledky spoločnosti umožnia jej ďalší rast a potenciál pre
investície ako aj tvorbu nových pracovných miest, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu pôsobnosti spoločnosti.

Za účelom implementácie jednotlivých aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených pracovníkov, ktorý
je bližšie rozpísaný v Opise projektu, časti 4.2 Personálne zabezpečenie projektu. Požiadavky na nákup novej a inovatívnej
technológie vyplynuli z trhových potrieb a ich premietnutia do výrobného programu firmy. Nutné je nahradiť v súčasnosti
používané opotrebované, poruchové a energeticky náročné zariadenia. Za účelom porovnania cien požadovanej technológie
a stanovenia cien technológie v projekte bol uskutočnený prieskum trhu. Jednotlivé aktivity projektu boli navrhnuté v logickej
časovej následnosti s predpokladanou dobou vyčlenenou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po
schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní, pričom samotný projekt sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Zavedením novej výrobnej
technológie dôjde ku zavedeniu 4 nových výrobných postupov, na inštaláciu a spustenie ktorých budú okrem projektového
tímu dohliadať aj samotní dodávatelia, ktorí budú musieť zabezpečiť aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Realizácia projektu je vhodná vo vzťahu k potrebe zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti pri súčasnom
zabezpečovaní meniacich sa požiadaviek zákazníkov a meniacich sa podmienkach na trhu. V súčasnosti má spoločnosť
požiadavky prevyšujúce jej výrobnú kapacitu. Taktiež, kvalitatívne sa mení dopyt, keď sa objednávajú menšie výrobné dávky
v častejších intervaloch a odberatelia žiadajú širší sortiment pečiva. Predpoklad je, že v budúcnosti tieto požiadavky naberú
ešte na intenzite. Obstaraním inovatívnej technológie sa posilnia výrobné možnosti spoločnosti, rozšíri sa portfólio o nové
výrobky, zväčší sa výrobná kapacita, dôjde aj k nárastu uspokojených objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej
hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru
zamestnancov,ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré
so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp.
úverových zdrojov. Plánovaný rozsah investície je však natoľko náročný, že sa žiadateľ na zabezpečenie investície uchádza o
NFP.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená tak po stránke administratívnej, technickej, ako aj finančnej.
Administratívne bude udržateľnosť výstupov zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov žiadateľa.
Technické zabezpečenie vychádza hlavne z vhodných prevádzkových priestorov spoločnosti. Tieto spĺňajú potrebné
štandardy európskych aj slovenských noriem pre danú výrobu, pričom priestory, kde bude inštalovaná technológia, sú
uspôsobené tak, že nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy objektu. Realizáciou projektu by sa mohli odstrániť niektoré
ohrozenia, ktoré sú uvedené v SWOT analýze, ktorá je bližšie popísaná v časti 3. Opisu projektu. Úsporou energií
zavedených moderných strojov a zriadení sa dosiahnú podmienky pre lepšie ohodnotenie zamestnancov, čím sa zníži ich
fluktuácia a zabezpečí aj ich stabilita. Z výsledkov finančnej analýzy je zrejmé, že projekt je dlhodobo finančne udržateľný,
pretože výška čistej súčasnej hodnoty investície predstavuje hodnotu 43,63, miera výnosovosti hodnotu 138,27% a
návratnosť investície sa predpokladá v roku 2020. Po zohľadnení všetkých nákladov žiadateľa je teda vysoký predpoklad
rentability a trvalej udržateľnosti projektu.
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Firma Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS Banská Štiavnica pôsobí na trhu od roku 1992. Firma sa
zaoberá tromi základnými druhmi výroby, a to výrobou špeciálnych jednoúčelových kokilových strojov pre veľké odliatky a
iných podobných jednoúčelových zariadení a ich častí, výrobou špeciálnych zámočníckych výrobkov a trieskovým
opracovávaním odliatkov. V minulosti sa firma zaoberala najmä výrobou zámočníckych výrobkov. Výroba sa postupne
rozširovala o strojné opracovanie a o výrobu špeciálnych kokilových strojov podľa požiadaviek zákazníkov. Postupné
zvyšovanie požiadaviek na kvalitu a náročnosť výrobkov viedlo ku investíciám do náročných technických zariadení a
technológií. Spoločnosť ako každá malá firma má nízky objem investičného kapitálu nepostačujúci na radikálnu obnovu
technologických zariadení, čo môže ohroziť firmu vzhľadom na pomalú výmenu zastaraného technologického vybavenia. Od
roku 2003 firma opracováva odliatky a vyrába stroje na mieru. Požiadavky na kvalitu a čas dodania stále narastajú. V
strojových zariadeniach firmy absentuje špecifické zariadenie, ktoré je vhodné pre výrobu tvarovo zložitých produktov.

Projekt má pre spoločnosť žiadateľa zásadný inovačný charakter. Realizácia projektu umožní vytvoriť spoločnosti žiadateľa
dostatočné vlastné zdroje naplnenie stanovených parametrov merateľných ukazovateľov, pre realizovanie ďalších
investičných akcií. Predkladaný projekt plánuje inovovať jeden výrobný postup a vytvoriť dve pracovné miesta v priebehu 24
mesiacov. Možné ohrozenia a negatívne stavy Žiadateľ plánuje riešiť dôkladnou analýzou rizík a opatreniami na ich
elimináciu. Zabezpečenie financovania aktivít predkladaného projektu predpokladá získanie nenávratného finančného
príspevku. Výsledkom predkladaného projektu bude zakúpenie a inštalácia moderných technologických zariadení, ktoré
zefektívnia spracovanie a obrábanie kovov pre finálnu produkciu žiadateľa. Obstarané a sprevádzkované inovatívne
technológie budú mat vplyv na zvýšenie tržieb a rovnako aj na rast pridanej hodnoty. Realizácia projektu bude mať vplyv na
generovanie ďalších projektov spoločnosti zamerané najmä na obnovu ďalších technologických zariadení. Projekt nadväzuje
na technologickú inováciu z minulých rokov, ktorú žiadateľ realizoval z vlastných zdrojov.

Projekt je zameraný na dodávku a montáž technologickej linky (CNC stroja) a príslušenstva (vrátane žeriava) dodávateľským
spôsobom. Pred podaním projektovej žiadosti bol vykonaný podrobný prieskum trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky. Výsledkom prieskumu trhu je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zadefinované podmienky pre dodávku
technológie. Verejné obstarávanie Žiadateľ predpokladá začať hneď po podaní Žiadosti o NFP. Technické riešenie je
naplánované do jednej aktivity a realizácia projektu je naplánovaná na 24 mesiacov so začiatkom v mesiaci január 2014,
jednotlivé podaktivity sú naplánované do celého obdobia realizácie projektu. Organizačné zabezpečenie projektu má na
starosti realizačný team spoločnosti, ktorý má s realizáciou podobných investičných akcií dostatočné skúsenosti.
Pripravovaná investícia s financovaním z prostriedkov ŠF EÚ predstavuje pre žiadateľa únosné ekonomické, technologické a
bezpečnostné riziko. Ohrozenia zadefinované vo SWOT analýze bude žiadateľ eliminovať štandardnými analytickými
kontrolnými metódami, plnením aktivít v reálnom časovom harmonograme a spoluprácou s externými odborníkmi v oblasti
prípravy projektov EU.

Predkladaný projekt s modelom financovania s využitím NFP predstavuje pre žiadateľa únosné rozloženie financií a času – v
prípade neposkytnutia NFP bude projekt realizovaný v obmedzenom rozsahu a v dlhšom časovom období. Predkladaný
projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (Banskobystrický kraj) a mesta
Banská Štiavnica, v ktorých je zadefinovaná vhodnosť a nevyhnutnosť realizácie podobných projektov. Projekt je v súlade s
prioritami v oblasti trvale udržateľného rozvoja - prispieva k vytvoreniu nového modelu ekonomiky – dosiahnutie dlhodobo
fungujúceho moderného hospodárstva a vyvážený rozvoj hospodárstva s dôrazom na perspektívne moderné odvetvia a
regionálne prírodno-sociálne podmienky regiónu Banská Štiavnica. Žiadateľ má k dispozícii administratívne a technické
kapacity potrebné na zabezpečenie realizácie projektu a dostatočné skúsenosti z realizácie podobných projektov. Spoločnosť
bude riadenie a publicitu projektu realizovať vlastnými kapacitami s podporou externistov, čím vytvorí dostatočné
administratívne a riadiace kapacity pre úspešné zvládnutie technickej, ekonomickej aj riadiacej stránky projektu.

Ekonomická udržateľnosť projektu po ukončení jeho financovania z externých zdrojov bude zabezpečená žiadateľom –
zabezpečí finančné ako aj personálne zdroje na prevádzku a údržbu zakúpených technológií po ukončení financovania
nenávratným finančným príspevkom. Výsledkom projektu bude aj získanie ďalších skúseností členov projektového tímu, ktorí
budú kooperovať aj po ukončení financovania projektu nenávratným finančným príspevkom. Pre strategickú udržateľnosť
projektu využije žiadateľ skúsenosti s realizáciou prvej časti inovácie výroby (2007). Technológia, ktorá je predmetom
realizácie projektu, bude zdrojom zvýšenia konkurencieschopnosti a bude využívaná vo výrobnom procese. Medzi silné
stránky spoločnosti patrí diverzifikovaný, relatívne stabilný a rozvíjajúci sa okruh zákazníkov, komplexný výrobný proces,
dobré referencie u odberateľov a dobré dodávateľské vzťahy - faktory zabezpečujúce trvalú udržateľnosť ekonomickej stránky
projektu. Žiadateľ sa sústredí okrem zavedenia inovatívnej technológie aj na ďalšie rozširovanie spoľahlivosti, kvality,
rýchlosti, flexibility, nízke dodávateľské ceny, dokonalý servis a individuálny prístup k zákazníkom.
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Ing. Ondrej Jackulík – PEKÁREŇ je pekárenskou firmou s prevádzkou v Námestove ktorá sa zaoberá výrobou a predajom
chleba a pečiva. História spoločnosti siaha do roku 1992 kedy konateľ spoločnosti začal s výrobou chleba ako SZČO. V
súčasnosti patrí medzi významných výrobcov chleba a pečiva v Oravskom regióne. V okrese Námestovo má firma
vybudovanú sieť svojich zmluvných odberateľov. Obrat firmy za rok 2012 bol 997 tis. EUR. Pekáreň zamestnáva 31
zamestnancov výroby, administratívy a obchodu. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu výroby a taktiež na požiadavky
zákazníkov. V reakcii na podnety trhu a chýbajúce vybavenie pre výrobu konkrétnych druhov pečiva sa rozhodla investovať
do novej technológie s cieľom vyrábať nové druhy pečiva ako aj zvýšiť kvalitu a objem produkcie. Ďalším impulzom je aj
opotrebovanie existujúceho vybavenia. Obstaranie technológie v zamýšľanom rozsahu je finančne náročné a preto sa
spoločnosť rozhodla využiť možnú dotačnú podporu. Nezamestnanosť v okrese Námestovo ku koncu marca 2013 bola 15,96
%, čo je vyššie ako celoslovenský priemer. Spoločnosť realizáciou projektu podporí zamestnanosť v okrese Námestovo, keď
zamestná dvoch nových zamestnancov veku do 29 r.

Realizáciou projektu spoločnosť zvýši svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia umožní vyrábať nové druhy pečiva,
zvýši kapacitu výroby a uspokojí kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky z trhu. Vzrastie kvalita produktov, znížia sa vstupné
náklady, zníži sa spotreba energií, rizikovosť prevádzky. Stúpne produktivita, predpokladaný nárast ročných tržieb do roku
2018 bude 1070 tis. EUR a pridanej hodnoty 596 tis. EUR. Vytvorené budú 2 prac. miesta pre uchádzačov do 29 r. počas
realizácie projektu a 1 po realizácii projektu. Firma rozšírenou výrobnou kapacitou bude schopná uspokojiť rastúci dopyt,
pružnejšie reagovať na meniaci sa dopyt a získavať ďalších nových odberateľov. Nové zariadenia budú výrazne energeticky
úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Znížia sa vstupné náklady výroby ako aj množstvo odpadov. Nové technológie zvýšia kvalitu
pečiva v dôsledku lepšieho spracovávania cesta. Rozvoj spoločnosti svojím odbytom bude komplementárne stimulovať
dodávateľské subjekty. Dosiahnuté lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia jej ďalší rast a potenciál pre investície
ako aj tvorbu nových pracovných miest, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu pôsobnosti spoločnosti.

Rozhodnutie nákupu konkrétnych technológií vyplynulo z reakcie na požiadavky trhu a ich zohľadnení v rámci výrobného
programu. Pre výrobu nových výrobkov je nutné doplniť technologické vybavenie, zároveň je nutné obmeniť opotrebované,
energeticky náročné zariadenia. Za účelom porovnania cien požadovaných zariadení a stanovenia ich cien v projekte bol
uskutočnený prieskum trhu. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na
schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Pre zabezpečenie realizácie projektu bol zostavený projektový tím
zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorý je bližšie popísaný v časti 4.2 Opisu. Vo fáze po schválení projektu bude
vykonané verejné obstarávanie na dodanie zariadení podľa zákona o verejnom obstarávaní. Inštalácia a spustenie zariadení
vo výrobe bude v súčinnosti obstarávateľa so špecialistami zo strany dodávateľov predmetných zariadení, tak aby bola
zabezpečená maximálna bezpečnosť, správnosť a včasnosť pri spúšťaní výroby. Obsluhujúci zamestnanci budú zaškolení.
Počas realizácie projektu budú vytvorené 2 prac. miesta pre mladých do 29 r. a jedno miesto bude vytvorené po realizácii
projektu.

Realizácia projektu je vhodná vo vzťahu k potrebe zvyšovania konkurencieschopnosti pekárne. V súčasnosti má pekáreň
objednávky prevyšujúce jej výrobnú kapacitu. Taktiež, kvalitatívne sa mení dopyt, keď sa objednávajú menšie množstvá v
častejších intervaloch a odberatelia žiadajú aj ďalšie druhy pečiva, ktoré firma súčasným technologickým vybavením nie je
schopná vyrobiť. Predpoklad je, že v budúcnosti sa požiadavky ešte zintenzívnia. Obstaraním inovatívnej technológie sa
posilnia výrobné možnosti spoločnosti, rozšíri sa portfólio o nové výrobky, zväčší sa výrobná kapacita, dôjde k nárastu
uspokojených objednávok, znížia sa náklady na výrobu. To sa prejaví v raste tržieb a náraste pridanej hodnoty. Po
organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov,ktorá
je zárukou efektívneho fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli
potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov.
Plánovaný rozsah investície je však natoľko náročný a rozsiahly, že žiadateľ sa zabezpečenie investície uchádza o NFP.

Administratívna, technická aj finančná udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú fungujúcu
organizačnú štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných projektových úkonov. Na udržateľnosť
výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo
svojom výrobnom areáli. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá
vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Firma takmer vôbec nie je
zadlžená, disponuje dostatočným finančným majetkom, dosahuje primeranú mieru ziskovosti, pričom kontinuálne investuje a
modernizuje svoj majetok. Inovovaným výrobným procesom sa zvýši kvalita a sortiment produkcie, čo posilní pozíciu firmy na
trhu. Obstaraná technológia bude poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z finančnej
analýzy vyplýva, že hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 37,15 a teda
projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície dôjde v r. 2021, t.j. za 6 r., do výpočtu nebol zahrnutý NFP.
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Projektová oblasť - mesto Nitra má vybudované silné hospodárske zázemie. Mesto disponuje výhodnou geografickou polohou
s dobrou dopravnou infraštruktúrou. Nitra má dostatočný priestor pre potenciálny rozvoj, v meste existuje dostatok a
kvalifikovanej pracovnej sily, pôsobí tu niekoľko vysokých škol a je centrom vzdelanosti daného regiónu. Predmetom projektu
je investícia do nových technológických zariadení . Investícia do nových technológií je potrebná najmä vzhľadom na
skutočnosť, že väčšina strojov sa v spoločnosti používa už značný počet rokov a v snahe zabezpečiť napredovanie
spoločnosti je nutná ich postupná modernizácia a doplnenie. Nosným faktorom realizácie daného projektu je výrazný prínos v
oblasti technologických inovácií a znižovanie energetickej náročnosti výroby. Nezanedbateľným prínosom je pozitívny efekt v
oblasti životného prostredia, kde novozakúpené technologické zariadenia budú dosahovať nižšiu spotrebu energií, zníži sa
podiel odpadu pri výrobe a zabezpečí sa efektivita výroby. Realizácia projektu vychádza aj zo záverov SWOT analýzy,
cieľom je prostredníctvom odstrániť slabé stránky - zastaralé technologické vybavenie a obmedzené finančné zdroje.

Nákup technológií zabezpečí zvýšenie efektivity a kvality výroby. Spoločnosť bude tak schopná uspokojovať dopyt na trhu vo
vyššej kvantite i kvalite. Tým bude splnený jeden z primárnych cieľov spoločnosti, t.j. rozširovať a zefektívňovať výrobu, čím
si následne zvýši svoju pozíciu a konkurencieschopnosť na domácom trhu. Stanovené ciele vychádzajú zo súčasnej situácie
na trhu. Zaobstarané nové technológie budú zároveň znamenať úsporu elektrickej energie a používanie kvalitnejších surovín
pri výrobe. Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti. V súvislosti s realizáciou projektu sa zvýši
zamestnanosť o 2 pracovníkov, z toho obaja pracovníci do 29 rokov, z toho jeden bude spĺňať podmienku uchádzača zo
znevýhodnenej skupiny. Ďalšie miesto sa vytvorí po ukončení realzácie projektu. Modernizáciou a doplnením technologického
vybavenia stúpne pridaná hodnota 2 950 000 EUR a predpokladá sa nárast ročného obratu 21 870 000 EUR. Po úspešnej
realizácii projektu bude spoločnosť poskytovať produkty s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami, s
maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a následnej spokojnosti zákazníkov.

Žiadateľ pred rozhodnutím o výbere navrhovaného technického zabezpečenia analyzoval ostatné možností a spôsoby,
prostredníctvom ktorých by zabezpečil optimálne riešenie. Strojno-technologické vybavenie je zastarané. Stroje nedosahujú
požadovanú presnosť a rýchlosť výroby, čo znemožňuje vyrábať konkurencie schopné výrobky. Stroje sú značne
opotrebované a bolo by nutné vynaložiť značné finančné prostriedky na ich opravy a údržbu, v niektorých prípadoch je to
nerentabilné. Zohľadňujúc finančné, technické a iné faktory, ktoré podmieňujú kontinuálny rozvoj spoločnosti sa žiadateľ
rozhodol obstarať nové technologické zariadenia, ktoré zabezpečia napĺňanie cieľov spoločnosti ako aj dosiahnutie
plánovaných hodnôt merateľných indikátorov. Žiadateľ disponuje dostatočne kvalifikovaným manažmentom a projektovými
manažérmi, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s riadením a implementáciou projektov. Uvedení členovia budú súčasťou
projektového tímu a budú sa aktívne zapájať do samotnej implementácie projektu. Svojou prácou budú vytvárať podmienky
pre projektový tím ako aj samotných dodávateľov prác na úspešný a hladký priebeh celej implementácie.

Samotný žiadateľ spoločnosť Vodohospodárske stavby a.s., nemá skúsenosti s realizáciou projektu financovaného z fondov
EU. Avšak manažment a členovia projektového tímu spoločnosti má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných
z fondov EU v iných spoločnostiach ktoré sú personálne prepojené so žiadateľom.Žiadateľ v minulosti, počas takmer 50 ročnej
histórie realizoval desiatky veľkých investičných projektov pre svojich zákazníkov z ktorých môže čerpať relevantné
skúsenosti. Bez nenávratného finančného príspevku by sa investícia nemohla realizovať v danom rozsahu a v
predpokladaných termínoch, nakoľko spoločnosť nedisponuje potrebnými finančnými zdrojmi na obstaranie celej technológie.
Umiestnenie finančnej podpory do projektovej oblasti svojou mierou prispeje k znižovaniu regionálnych rozdielov a k
zvyšovaniu lokálnej zamestnanosti. Realizáciou projektu sa vytvoria nové pracovné miesta, ktoré prispejú k znižovaniu
nezamestnanosti cieľovom regióne, taktiež modernizáciou technologického vybavenia sa dosiahne vyšší počet zákaziek, čím
sa nepriamo podporí zamestnanosť v subdodávateľských firmách.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho prevádzka zabezpečená vlastnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Z
dôvodu zefektívnenia výroby, zvýšenie kvality produkcie, predpokladaného nárastu počtu zákazníkov, nižších energetických
nákladov a nákladov na opravy a údržby, spoločnosť očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov do takej miery, ktorá
zabezpečí dostatočné finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Projekt dokáže svojou prevádzkou
zabezpečiť pokrytie počiatočnej investície ako aj nákladov vzniknutých prevádzkou zariadenia a dosiahnuť návratnosť
investície v 6 roku po ukončení. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej
kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Aktivity realizované v rámci projektu budú pod dohľadom
projektového tímu a odborných pracovníkov. Projektový tím bude zabezpečovať medializáciu projektu, vypracovávanie a
podávanie priebežných monitorovacích správ a vyúčtovanie po ukončení realizácie projektu. Inštitucionálne budú
zabezpečené jednotlivé investičné aktivity prostredníctvom transparentne vybraných uchádzačov o realizáciu projektu.
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Spoločnosť SENZOR, s.r.o. vznikla v roku 1994 po privatizácii ako nástupca SENZOR štátny podnik Košice. Od svojho
vzniku rozvíja aktivity, ktoré mal jej predchodca vo výskumnom a vývojovom programe o nové výrobky, ich výrobu a predaj.
K pôvodnému programu vývoja a výroby optoelektronických snímačov a montážnej techniky pribudol nový program – vývoj a
výroba automatických sanitárnych zariadení. SENZOR, s.r.o. realizuje projekciu, konštrukciu, výrobu a dodávky kompletných
systémov pre nižšie menované oblasti priemyslu. Firma disponuje know-how v oblastí aplikácií potrebných pre automobilový a
spotrebný priemysel. Vďaka tradícií a vyše 27 ročnej existencii disponuje dnes ucelenými konštrukčnými a výrobným
kapacitami a vysokokvalifikovaným ľudským kapitálom. Výrobný program divízie montáž sa môže rozdeliť na 3 hlavné celky:
• montážne celky pre elektrotechnický priemysel • montážne celky pre automobilový priemysel • montážne celky pre oblasť
testerov. Dôležitým prvkom pre uspokojenie potrieb na trhu je najmä flexibilita a rýchle prispôsobenie sa požiadavkám
zákazníka, k čomu výraznou mierou prispeje aj realizácia predkladaného projektového zámeru.

Realizáciou investície inovatívneho meracieho zariadenia získa SENZOR, s.r.o. viaceré výhody, či už s dopadom na
samotného žiadateľa alebo na najbližšie ekonomické a sociálne okolie: - inovovanou technológiou vytvorí žiadateľ 1 nove
pracovné miesto do konca realizácie projektu, čím prispeje k poklesu nezamestnanosti v regióne Košíc, - integráciou
najmodernejšej technológie do výrobného procesu prispeje k nárastu produktivity práce a kvality finálnej produkcie, nárastom produkcie bude žiadateľ viacej využívať služby svojich súčasných dodávateľov ako aj kooperujúce firmy, čím bude
mať investícia pozitívny vplyv na ekonomické a sociálne okolie žiadateľa. Obstaraním technológie spoločnosť eliminuje slabé
stránky vyplývajúce z nevyhovujúceho technického vybavenia a zameria sa na zvyšovanie kvality výrobkov, čo povedie k
nárastu konkurencieschopnosti. Úspech firmy môže pozitívne propagovať územie ako vhodné prostredie pre podnikanie.
Výstupom projektu bude okrem novovytvoreného pracovného miesta obsadeného mužom (do veku 29 rokov) nárast tržieb,
pridanej hodnoty a jeden inovovaný výrobný postup.

SENZOR, s.r.o. bude projekt realizovať na základe aktuálnych programových dokumentov, ako aj na základe vlastných
skúsenosti z dvoch úspešne implementovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. V prvej etape sa vykonal
prieskum trhu na potenciálnych dodávateľov, čím sa určila predbežná cenová hladina investície. Prieskum trhu bol
realizovaný formou predkladania cenových ponúk na jeden logický celok. Verejné obstarávanie sa zrealizuje neskôr v súlade
s príručkou pre žiadateľa. Realizácia projektu je plánovaná na 23 mesiacov od 1.2.2014 do 31.12.2015 v rámci jednej hlavnej
aktivity s názvom: Nákup meracieho prístroja 3D CNC. Koordináciu, technickú a administratívnu stránku zabezpečí konateľ
spoločnosti - pán Ing. Jozef Jačisko, ktorý má bohaté skúsenosti s úspešnou realizáciou projektov a bude taktiež dozerať na
požadovaný priebeh realizácie projektu pre naplnenie jeho cieľov.

SENZOR, s.r.o. je jedna z mála firiem vo svojom odbore, ktorá realizuje okrem obchodu aj predaj vlastného výrobku, ktorý
sama vyvinula. Z bližšej analýzy konkurencie je zrejmé, že SENZOR, s.r.o. potrebuje investičný stimul pre udržanie kroku so
zahraničnými výrobcami. Ak má slovenský priemysel stavať na vlastnej výrobe, tak práve SENZOR, s.r.o. je vhodným
podnikom na demonštrovanie potreby investovať do slovenských výrobkov. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že firma má v
súčasnosti za sebou 1 projekt zameraný na kúpu inovatívnych technológií podporený z prostriedkov EÚ a druhý zameraný na
výskum a vývoj je v procese implementácie a nemá problém s plnením či už výsledkových alebo dopadových ukazovateľov.
Firma dosahuje každoročne výrazný percentuálny nárast tržieb a pridanej hodnoty, čo je potrebné hodnotiť aj ako pozitívny
dopad pridelených dotácií. Firma je schopná investície spolu-financovať, čo značí o finančnom zdraví žiadateľa. Tvorbou
pracovných miest výrazne znižuje disparity medzi regiónmi. Projekt nadväzuje na aktivity regiónu v oblasti rozvoja inovácií a
zvyšovania konkurencieschopnosti výroby podporou zavádzania nových technológií do výroby.

O udržateľnosti projektu predkladaného žiadateľom svedčí fakt, že ku dnešnému dňu má firma úspešne realizovaný 1 projekt
a druhý je v procese implementácie. Plnenie výsledkových a dopadových ukazovateľov nie je firme cudzie a žiadateľ je
schopný aj vďaka finančnej stabilite realizovať či už nárast tržieb, pridanej hodnoty alebo tvorbu pracovných miest vo vopred
nastavených číslach. Rozvoj spoločnosti v oblasti výroby, efektivita práce, rozšírenie produktového portfólia, obsadenie
nových trhov a upevnenie pozície na jestvujúcich trhoch sú hlavnými faktormi úspechu udržteľnosti. Ten istý prístup má
žiadateľ záujem implementovať aj na predkladaný projekt, čím sa deklaruje eliminácia rizík spojených s nenaplnením cieľov
určených žiadateľom. Obstarávaná technológia poskytne také výrobné kapacity, vstupné náklady a produktivitu práce, ktoré
zabezpečia plnenie finančného plánu, tzn. pokrytie všetkých nákladov a postupné zvyšovanie trhovej hodnoty podniku.
Návratnosť investície sa predpokladá už v prvých rokoch od ukončenia realizácie projektu, čo deklaruje priložená finančná
analýza.
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Spoločnosť Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným má sídlo v meste Topoľčany a prevádzku v obci Kamanová v
Nitrianskom samosprávnom kraji. Nitriansky kraj má mieru evidovanej nezamestnanosti 14,12%. Podľa aktuálnych štatistík je
v okrese Topoľčany nezamestnaných 4862 osôb, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti 13,90%. Naša
spoločnosť sa od roku 1995 zaoberá výrobou tovaru z papiera a lepenky. Našimi odberateľmi sú spoločnosti VOLKSWAGEN
SLOVAKIA, a.s., Kia Motors Slovakia s.r.o., SEMIKRON, s.r.o., Gabor spol. s.r.o.. Východisková situácia spoločnosti je v
súčasnosti daná kvalitným technologickým know-how, kvalifikovanými a skúsenými zamestnancami, avšak identifikovanými
nedostatkami v oblasti potrieb vyhodnotených z požiadaviek zákazníkov v rámci strojno-technologického vybavenia.
Existujúci odberatelia majú opakované požiadavky na zvýšenie produktivity a variability v rámci výroby kartónových obalov v
spojitosti s udržaním akceptovateľných cien. Predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu spočívajú vo vybudovaných
stabilných vzťahov s odberateľmi, v znalosti trhu a doterajších nadobudnutých skúsenostiach s výrobou a investíciami do
výrobných zariadení.

Po ukončení realizácie aktivity projektu spoločnosť Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným inovovanou technológiou
dosiahne naplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov nasledovne: produktívne, moderné výrobné zariadenie zabezpečí
zvýšenie objemu, produktivity, variability výroby a rozšíri sortiment výrobkov o kartónové obaly väčších rozmerov. Reagujeme
tým na splnenie požiadaviek existujúcich odberateľov. Týmto krokom prispejeme ku konkurencieschopnosti našej
spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu, keďže zvýšenie produkcie povedie k rastu tržieb a pridanej hodnoty. Pre
obsluhu nového zariadenia vytvoríme 2 nové pracovné miesta pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, z ktorých 1
miesto vytvoríme pre znevýhodnené skupiny, občanov do 25 rokov. Riziká projektu sú eliminované: skúseným projektovým
tímom, vytvorením finančných rezerv, plánovaním cash flow, spoluprácou so strednými odbornými školami a UPSVaR,
vzdelávaním zamestnancov, investíciou do inovatívnych technológií a zabezpečenými novými kontraktmi. Vytvoria sa
predpoklady na: podporu efektívneho využitia výstupov výsledkov projektu, portfólia výroby a odberateľov a zlepšenie
presnosti a variabilty.

Projekt plánujeme zrealizovať v časovom rozpätí od 03/2014 do 08/2015. V tomto časovom rozpätí budeme realizovať aktivitu
č. 1, ktorá spočíva v nákupe inovatívneho a vyspelého zariadenia - Kartonážna linka. Technické riešenie bolo vybraté z
dôvodov, že spĺňa naše požiadavky na inovatívnosť a vyspelosť stroja, energetické požiadavky a požiadavky výrobného
procesu z hľadiska produktivity, presnosti a variability výroby tak, aby boli zabezpečené požiadavky zákazníkov na výrobu
kartónových obalov väčších rozmerov. Zaradenie nového stroja do majetku spoločnosti je naplánované na 12/2014. Nová
Kartonážna linka bude umiestnená vo výrobnej hale v obci Kamanová s už doteraz nadobudnutými strojmi, technológiami.
Súčasťou aktivity bude aj uvedenie zariadenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy, ktoré bude zabezpečené dodávateľsky,
víťazom verejného obstarávania. Verejné obstarávanie bude vykonané odborne spôsobilou osobou. Organizačné
zabezpečenie projektu uskutoční projektový tím, ktorý budú tvoriť interní zamestnanci spoločnosti v spolupráci s externými
pracovníkmi zastupujúcimi pozície projektového manažéra a manažéra monitoringu, práve kvôli potrebe zabezpečenia
dôkladnej implementácie.

Vhodnosť investície do inovatívneho zariadenia vyplýva z potreby zvýšenia konkurencieschopnosti našej spoločnosti a
rastúcich nárokov našich súčasných odberateľov na výrobu kartónových obalov väčších rozmerov. Realizácia aktivity projektu
nám umožní splniť požiadavky našich existujúcich odberateľov, úspešne sa uchádzať o získanie nových zákaziek, zníži sa
energetická náročnosť výroby, zlepšia sa ergonomické podmienky vo výrobe, zvýšime variabilitu a presnosť výroby
kartónových obalov. Realizácia projektu je nutná práve z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti, avšak bez poskytnutia
NFP by projekt nemohol byť zrealizovaný v plánovanom horizonte z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov v potrebnom
objeme, čo by malo výrazne negatívny vplyv na splnenie požiadaviek zákazníkov, ktoré sú podmienkou rozšírenia objednávok
a vzniku nových kontraktov. V rokoch 2010 - 2011 sme investovali do výstavby nových výrobných priestorov na zelenej lúke v
obci Kamanová, zaviedli sme software na riadenie výroby a kvality a v roku 2012 sme dostavali a spustili fotovoltaickú
elektráreň. Z tohto dôvodu v súčasnosti nedisponujeme dostatočným finančným krytím na zabezpečenie nákupu novej
Kartonážnej linky.

Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená využitím obstaraného moderného zariadenia. Po ukončení
realizácie projektu používaním novej Kartonážnej linky budeme vyrábať kartónové obaly na kvalitatívne vyššej úrovni, zvýši
sa objem výroby a tým sa zabezpečí rast tržieb a pridanej hodnoty. Udržíme počet zamestnancov na rovnakej úrovni
minimálne po dobu trvania projektu. Projekt prispeje k posilneniu našej spoločnosti na trhu, čo eliminuje hrozbu silnejúcej
konkurencie. Zrealizovaná inovácia spolu s využívaním fotovoltaickej elektrárne spomalí vplyv nárastu cien energií a materiálu
na konečnú cenu produktov. Administratívne zabezpečenie projektu je garantované personálnym obsadením na všetkých
pracovných pozíciách, sústavným vzdelávaním a vhodne zvolenou marketingovou stratégiou spoločnosti smerom k rozvoju
spoločnosti, inovácií a ekologizácii výroby. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená prostredníctvom nárastu tržieb a
pridanej hodnoty. Na základe výstupov z finančnej analýzy vyplýva, že projekt je dlhodobo udržateľný a je rentabilný od
prvého roku po ukončení realizácie. Investícia vytvára kladnú čistú súčasnú hodnotu a predpokladaná miera výnosovosti je
117,00%.
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Žiadateľom Nenávratného finančného príspevku je spoločnosť FIN PROGRES, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín.Firma sa venuje predaju zariadení do obchodov,kancelárskeho vybavenia firiem,vybavenia
reštaurácií,skladov,veľkoskladov,ale aj výrobe zariadenia pre súkromné osoby,t.j. výrobe kuchynských liniek,vstavaných
skríň,ostatného nábytku-dvere z masívu,schodištia.Súčasťou výroby zariadenia je návrh,výroba a následná montáž zariadenia
s dopravou.Vzhľadom na čerstvú zmenu majiteľa spoločnosti zatiaľ spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov,avšak táto
situácia sa zmení realizáciou projektu nakoľko realizáciou projektu sa počíta s vytvorením 3 nových pracovných
miest.Fungovanie firmy v súčasnosti je na princípe subdodávok.Firma si dáva zariadenia vyrábať prostredníctvom
uzatvorených zmlúv dodávateľským spôsobom.Má prenajaté výrobné priestory a tiež vlastní niekoľko starších
drevoobrábacích strojov(r.v. 1996)-formátovacia píla,olepovačka,fréza,kolíkovačka,ktoré boli nakúpené z vlastných
prostriedkov.Ide však už o zastaralé strojné zariadenia,ktoré nie sú schopné presnej výroby a výroba na týchto strojov je
zdĺhavá,nerentabilná a náročná na spotrebu energií a čas.

Realizácia projektu - obstaranie nových moderných technológií umožní spoločnosti nový rast. Spoločnosť bude schopná
vyrábať kvalitný nábytok z kvalitných materiálov, tým si bude môcť dovoliť znížiť ceny výsledných produktov a začať vyrábať
kvalitný slovenský nábytok aj pre bežného obyvateľa s nízkym príjmom, ktorý v súčasnej dobe je nútený uprednostniť lacné
dovezené nábytky.Novou technológiu sa znížia náklady na spotrebu energie a mzdové náklady pri vyššej efektivite
práce,zníži sa tvorba odpadu z nakúpených materiálov,ktorý je v súčasnej dobe min. vo výške 10%.Realizáciou projektu
dôjde k inovácii jedného výrobného postupu.Ďalej plánuje spoločnosť spustením vlastnej výroby prijať do zamestnania 3
ľudí,z toho minimálne 2 miesta budú obsadené mladými nezamestnanými občanmi vo veku 15-29 rokov,ďalej 1 trvale
invalidný človek.Z uvedeného počtu bude zamestnaných 2 muži a 1 žena.Po úspešnej realizácii projektu plánuje spoločnosť
využívať obstarané zariadenie počas plnej prevádzky a ponúkať nové druhy produktov na trhu,čím sa rozšíri i okruh
odberateľov.Realizácia projektu prinesie možnosť využitia výstupov a výsledkov projektu pri budúcich akciách a projektoch v
príslušnom regióne.

Po dôkladnom zvážení a vykonaní analýzy situácie na trhu sa rozhodla obstarať inovatívne výrobné technológie,ktoré jej
umožnia zvýšiť kapacitu a rýchlosť výroby.Nové výrobné technológie budú zaobstarané v rámci jednej hlavnej aktivity,ktorou
je „Nákup inovatívnych strojných zariadení“.Realizácia projektu bude zastrešená konateľkou spoločnosti,ktorá bude dohliadať
na bezproblémový priebeh realizácie projektu a bude pôsobiť ako hlavná manažérka projektu.Samotná inštalácia výrobnej
technológie bude prebiehať vo vlastných priestoroch spoločnosti.Projekt bude realizovaný v mesiacoch január 2014 – august
2014. Po technickej stránke bude realizácia hlavnej aktivity zabezpečená dodávateľom,ktorý bude víťazom verejného
obstarávania.V rámci riešenia bola vhodne zvolená kombinácia výrobných technológií, ktorá umožní produkovať výrobok
podľa aktuálnej potreby alebo vyrábať výrobky súčasne.Toto technologické riešenie bolo zvolené na základe analýzy
možností firmy a situácie na trhu.Realizácia hlavnej aktivity „Nákup inovatívnych strojných zariadení“ pozostáva z obstarania
4 strojných zariadení, a to: •CNC obrábacie centrum •Jednostranná automatická olepovačka hrán •Kompresor •Odsávanie

Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu 3 nových pracovných miest,z toho minimálne 2 miesta budú obsadené mladými
nezamestnanými občanmi vo veku 15-29 rokov,ďalej 1 trvale invalidný človek.Z uvedeného počtu bude zamestnaných 2 muži
a 1 žena.Nové technológie vytvoria možnosť získať nových obchodných partnerov,ktorým bude spoločnosť schopná ponúknuť
kvalitnejšie výrobky,čím sa zvýši pridaná hodnota produktov spoločnosti.Realizácia projektu prinesie možnosť využitia
výstupov a výsledkov projektu pri budúcich akciách a projektoch v príslušnom regióne.Realizácia projektu bude mať prínos aj
pre nepriame cieľové skupiny, ktorými sú odberatelia, ale aj konkurencia firmy, pre ktorých bude môcť spoločnosť ponúknuť
zákazkovú výrobu. Energetická úspora, úspora materiálu a inovačné prístupy vytvoria priestor pre ďalšie pokračovanie aktivít
projektu.Projekt je tiež v súlade s dôležitými strategickými dokumentmi-OPKaHR,NSRR 2007-2013,PHSR TSK,Regionálnou
inovačnou politikou a ďašími strategickými dokumentmi.Spoločnosť má dlhoročné podnikateľské skúsenosti aj z oblasti
obstarávania výrobných technológií keďže počas svojej existencie realizovala nákup výrobných zariadení.

Spoločnosť FIN PROGRES, s.r.o. si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu, v čom nevidí ohrozenie. Tým, že si
firma stanovila primerané výdavky projektu v súvislosti s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, je riziko narušenia
udržateľnosti projektu minimálne.Udržateľnosť projektu bude zabezpečená posilnením postavenia firmy na trhu a zdravou
hospodárskou a ekonomickou situáciou. Prínos projektu bude navyše podporovať udržateľnosť plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov a tiež ostatných výsledkov realizácie projektu. Modernizácia výroby zabezpečí rast
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty, čo vytvorí priestor pre ďalší rozvoj firmy a následne zabezpečí udržateľnosť
projektu.Na základe výsledkov analýzy, ktorými sú čistá súčasná hodnota investície a miera výnosovosti, môžeme
konštatovať, že bola splnená podmienka dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu, investícia bude prínosom
pre firmu a bude prispievať k zlepšeniu finančno-ekonomických ukazovateľov firmy.Žiadateľ plánuje pokračovať v aktivitách
realizovaných v rámci projektu a nadviazať na zrealizované aktivity v rámci projektu formou ďalších aktivít nancovaných z
vlastných zdrojov.
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Spoločnosť FF Systembau, s.r.o. je výrobno - obchodná spoločnosť – špecializovaná na výrobu a predaj uceleného
sortimentu revíznych dvierok a podlahových poklopov. Jedná sa o menšiu výrobno – obchodnú spoločnosť s 53
zamestnancami. Výrobky spoločnosti sú určené pre stavebný priemysel a svoj odbyt spoločnosť zabezpečuje cez svojich
predajcov na lokálnom trhu a cez sesterské spoločnosti FF Systembau, s.r.o. v iných krajinách.Najväčší výrobný závod sa
nachádza v Slovenskej republike v Hliníku nad Hronom. Z tohto výrobného závodu sú výrobky dodávané do sesterských
spoločností v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a USA, z ktorých sa výrobky expedujú na trhy ostatných európskych
krajín. Slovenská pobočka FF Systembau priamo distribuuje výrobky zákazníkom v Slovenskej republike, Českej republike,
Maďarsku a Bulharsku.Spoločnosť bola založená v marci 2004 za účelom vytvorenia obchodného zastúpenia spoločnosti FF
Systembau, s.r.o. na Slovensku. Stimulom na vznik zastúpenia bola úspešná spolupráca a dobré skúsenosti a vzťahy s
výrobnou spoločnosťou Alexander Kazár, ktorá začala s výrobou pre spoločnosť FF Systembau, s.r.o. v roku 2002.

Spoločnosť FF Systembau,s.r.o. bude mať po ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii 2 moderné výrobné
technológie,ktoré jej umožnia stabilizáciu na trhu a posilnia jej konkurencieschopnosť.Zvýši sa jednak celková kapacita
výroby,zároveň dôjde k značnému urýchleniu výroby,pretože moderné technológie pracujú rýchlejšie v porovnaní so
zastaralou technológiou.Realizácia projektu bude mať dopad i na tvorbu pracovných miest,a to 2 nových pracovných miest
cielene pre mladých vo veku 15-29 rokov,evidovaných na ÚPSVaR minimálne po dobu 6 mesiacov.Pracovné miesta budú
obsadené 1 ženou a 1 mužom.Spoločnosť má v záujme po zrealizovaní projektu etablovať sa na nových trhoch susedných
krajín(USA,Rusko,Kanada a iných trhoch).Pre tento účel je však nevyhnutné obstaranie nových technológií,ktoré sú
predmetom realizácie projektu.Uvedené skutočnosti budú mať za následok aj zvýšenie obratu spoločnosti a rast pridanej
hodnoty.Realizácia projektu bude mať prínos aj pre nepriame cieľové skupiny,ktorými sú odberatelia,ale aj konkurencia
firmy,pre ktorých bude môcť spoločnosť ponúknuť zákazkovú výrobu.Energetická úspora,zvýšenie výrobnej kapacity a
efektivity vytvoria priestor pre ďalšie projekty.

Firma FF Systembau, s.r.o. sa rozhodla pre výber konkrétneho technického riešenia v podobe nákupu Nárezového centra a
Hydraulického ohraňovacieho lisu na základe dôkladnej analýzy silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození. Vybrané
technológie zabezpečia najvyšší rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy.Technické zabezpečenie projektu bude
uskutočnené prostredníctvom výberu najvhodnejšieho dodávateľa,a to vykonaním verejného obstarávania v súlade so
Zákonom.Obstaranie oboch technológií je zahrnuté v jednej aktivite „Obstaranie inovatívnych technológií“, ktorej začiatok je
naplánovaný na január 2014 a ukončenie na jún 2014.Realizácia hlavnej aktivity pozostáva z obstarania 2 moderných
inovatívnych zariadení,a to: -obstaranie hydraulického ohraňovacieho lisu -obstaranie nárezového centra Technické
zvládnutie projektu bude zabezpečené tiež základným vybavením-technológie budú umiestnené vo výrobných priestoroch
spoločnosti.Na technické zvládnutie projektu bude dohliadať kvalifikovaný personál pozostávajúci z viacerých odborníkov
zoskupený v realizačnom tíme, ktorý je bližšie popísaný v bode 4.2.

Firma FF Systembau,s.r.o. má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných aktivít,financovaných priamo zo štrukturálnych
fondov a z väčšej časti z vlastných zdrojov.Firma sa snaží zabezpečiť tiež rovnosť príležitostí a to tým,že vytvára pracovné
miesta aj pre ženy.Výsledkom projektu budú 2 vytvorené pracovné miesta,z ktorých 1 má byť obsadené ženou.Pre realizáciu
projektu bol vytvorený realizačný tím pozostávajúci z tých najlepších odborníkov firmy,ktorí disponujú odbornými
mnohoročnými skúsenosťami v oblasti výroby ale tiež znalosťami z oblasti financií.Celý realizačný tím sa počas viacerých
rokov podieľal na realizácii podobných projektov.Okrem kvalitného tímu spoločnosť disponuje aj technickými kapacitami v
podobe podnikového areálu pozostávajúceho zo zrekonštruovaných výrobných priestorov a ďalších prenajímaných
priestorov.Spoločnosť plánuje využiť výsledky projektu pri ďalších rozvojových aktivitách.Nové strojné zariadenia umožnia
spoločnosti zvýšiť efektivitu práce,znížiť energetické náklady,znížiť prašnosť vo výrobe,znížiť odpadovosť výroby a tým znížiť
i záťaž na životné prostredie.Projekt je v súlade s PHSR BBSK,OPKaHR,ÚP obce,NSFR a ďalšími strategickými dokumentmi.

Aktivity projektu budú po ukončení realizácie naďalej pokračovať v ďalších následných aktivitách.Udržateľnosť projektu a
výsledkov je zaistená tým,že projekt je finančne zabezpečený.Výdavky boli zvolené zodpovedne a primerane a stanovené
tak,že budú vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti,účelnosti,efektívnosti.O finančnom zabezpečení udržateľnosti
výstupov projektu hovorí jednak súčasná situácia firmy,ale aj očakávaný stav v budúcnosti.Firma si vytvorila na trhu silné
postavenie a dobré meno vďaka kvalite ponúkaných výrobkov.Disponuje dostatočnou klientelou a má zazmluvnený odbyt
svojich výrobkov prostredníctvom materskej,sesterských spoločností a čiastočne vo vlastnej réžii.Dlhodobé udržanie
výsledkov projektu z finančnej stránky bude zabezpečené práve súčasnou finančnou a ekonomickou situáciou a stabilitou
firmy,ale aj vďaka prínosom,ktoré budú plynúť z realizácie projektu.Plánovaná investícia bude pre prínosom a bude
zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických
ukazovateľov firmy.O dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu hovorí čistá súčasná hodnota investície a tiež
miera výnosnosti.
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Firma LUMASEK s.r.o. realizuje výrobu v Stropkove, na území Prešovského kraja, ktorý patrí medzi najzaostalejšie
regióny v SR, s vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce a nízkou tvorbou pridanej hodnoty. Firma
pôsobí na trhu v oblasti kovovýroby a zváračských prác a od jej vzniku v roku 2008 sa významne etablovala na
slovenskom trhu. LUMASEK s.r.o. je malou formou, pričom v súčasnosti zamestnáva len 1 zamestnanca, avšak na
lokálnej úrovni využíva služieb mnohých živnostníkov pôsobiacich hlavne v oblasti kovovýroby a strojárstva. Väčšinu
svojej produkcie odoberajú domáci zákazníci, v poslednom období sa firma však začala orientovať proexportne a
väčšinu svojej produkcie vyváža na zahraničné trhy a to predovšetkým na dánsky trh. Spoločnosť v súčasnosti čelí
vysokej konkurencii z domáceho, ale aj blízkych zahr. trhov (poľský a ukrajinský), ktoré postupne znižujú jej podiel na
kľúčových trhoch. Firma potrebuje preto investovať do zefektívňovania výroby, zvyšovania kvality produktov, do
rozširovania sortimentu i do zlepšovania zákazníckeho servisu.

Projekt významne zefektívni výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a
dopyt zákazníkov, čo je v súčasnej konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti na trhu. Predpokladané
výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a
dopadových ukazovateľov: 3 inovované výrobne postupy, 3 novovytvorené a udržané pracovné miesta, 3 vytvorené pracovné
miesta pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu, 2 novovytvorené pracovné miesta – občania vo veku 15 - 29
rokov, 2 novovytvorené a udržané pracovné miesta obsadené mužmi, 1 novovytvorené a udržané pracovné miesto obsadené
ženou, nárast pridanej hodnoty: 55 400 EUR (rok 2017), nárast tržieb: 570 000 EUR (rok 2017). Spustenie moderných
technológií výrazne uľahčí činnosti súvisiace s kovovýrobou a taktiež uľahčí logistiku, vďaka čomu sa zlepší kvalita práce
vďaka vyššej presnosti technológie. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov
pri výrobe. Týmto projekt prispeje k nárastu tržieb, k rastu produktivity práce a firme umožní ďalší rozvoj.

Predmetom projektu bude zakúpenie a zaradenie nových inovatívnych výrobných technológií v rámci hlavnej aktivity projektu
"Nákup nových inovatívnych technológií", ktorá zahŕňa obstaranie 5 logických celkov: LC 1-Zakružovačka plechu, LC 2Mostový žeriav, LC 3-Tryskacie zariadenie, LC 4-Pracovisko občasného nanášania náterových látok. Firma plánuje využívať
tieto technológie pri špecializovanej kovovýrobe a vysokopresných zámočšníckych prácach. Obsluhu technológií zabezpečia
vyškolení zamestnanci. Nová technológia bude zaradená do stávajúceho výrobného procesu v jestvujúcich priestoroch.
Realizácia projektu zníži závislosť na dodávateľoch polotovarov a podporí export hotových výrobkov s vysokou pridanou
hodnotou. Projekt taktiež umožní rozšíriť sortiment produktov. Realizácia projektu je plánovaná od 01/2014-12/2014.
Realizáciu projektu zabezpečí interný a externý projektový tím, zložený z manažmentu firmy a externej spoločnosti so
skúsenosťami v oblasti projektového manažmentu. Dodávku technológie zabezpečí dodávateľ vybraný na základe VO, pri
ktorom firma využije externú odborne spôsobilú osobu. Nové pracovné miesta obsadí peronálny úsek v spolupráci s ÚPSVaR
Stropkov.

Firma pôsobí na trhu v oblasti kovovýroby a zváračsko-zámočníckych prác od roku 2008. Momentálne firma čelí vysokej
konkurencii z domáceho a zahraničných trhov,ktoré postupne znižujú jej podiel na kľúčových trhoch. Firma preto potrebuje
investovať do zvyšovania kvality výroby, do zefektívňovania výroby, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania
zákazníckeho servisu, aby bola schopná udržať stávajúcu konkurenčnú pozíciu. Realizácia projektu plne nadväzuje na
jestvujúcu výrobu a súčasne plne vytvára podmienky pre ďalšie akvizície firmy na domácom a zahraničných trhoch. Firma
však bez získania NFP nie je schopná projekt realizovať v navrhovanej komplexnej forme a to z dôvodu nedostatku vlastných
fin. zdrojov. Bez pomoci z NFP by projekt nebol realizovateľný alebo by bol realizovateľný iba vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Spoločnosť má skúsenosti s implementáciou investičných projektov. Projekt taktiež počíta s vytvorením a udržaním troch
nových pracovných miest cielene pre osoby znevýhodnené na trhu práce. Dve novovytvorené pracovné miesta budú cielene
určené osobám vo veku 15-29 rokov. Projekt pomôže firme realizovať trhovú protiofenzívu,pričom posilní jej pozíciu na
kľúčových trhoch.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty a zvýši sa podiel na
kľúčových trhoch. Investícia vytvára kladnú ČSH vo výške 207,20 tis. EUR. Keďže ČSH je na konci obdobia kladná, investícia
je rentabilná. Ukazovateľ výnosovosti predstavuje hodnotu 180,31%. Investícia je výhodná a zabezpeč zhodnotenie investície
počas sledovaného obdobia o 80,31% (viď. FA). Investícia tak zabezpečí fin. a ekonomickú udržateľnosť výsledkov projektu
aj po jeho skončení. Vrámci projektu budú vytvorené a udržané 3 nové pracovné miesta, s možnosťou tvorby i udržania
ďalších pracovných miest v budúcnosti. Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom prieskumu trhu,
zefektívňovaním a zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie ďalších
trhov (t.j. stabilizácia a rozširovanie odbytu). Zníženie kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť ekologickosť produkcie
znížením množstva odpadov z výroby. Ďalšie investície firmy budú smerované do ďalšieho technolog. vybavenia výroby a tiež
do odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov. Výsledky projektu sú tede dlhodobo udržateľné.
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Prešovský kraj rozlohou je druhým v SR, ale má najvyššiu (›20 %) nezamestnanosť, najnižšie % HDP i najnižšiu úroveň
priem.nomin.mes.mzdy. Zaostáva hlavne v oblasti výroby,služieb, investícií a podnik.aktivít, preto každá investícia je pre
región vých.Slovenska prínosom. Filma,s.r.o. je síce mladá 3r. firma, no jej zakladatelia a konatelia sú v oblasti služieb
(reprodukcia záznamových médií), ktoré poskytujú, profesionáli. V oblasti grafiky dochádza k neustálemu vývoju,ktorý pomáha
pri vytváraní aj tých najzložitejších graf.podkladov na tlač. Firma je tak schopná spracovať rôzne grafické podklady od
zákazníkov na najvyššej kvalit. úrovni. Záznam.médiá ale rýchlo morálne zastarávajú a tak záznamy na nich nie sú použiteľné
a využiteľné. Výrazne rastie dopyt po službe replikácie nosičov, preto firma musí nevyhnutne rozšíriť súčasné technologické
portfólio o poloautomatizovanú linku umožňujúcu digitalizáciu nahratých audioviz. nosičov rôzneho druhu.Cieľ.skupinou sú
podnik.subjekty, verej.práva i súkr.osoby. Predpoklad na realizáciu (SWOT): znalosť potrieb trhu, dlhoročné odb.i
osob.skúsenosti manažmentu,široký odberat.trh, dopravná dostupnosť, silný záujem o služby, silný real.tím ap.

Počas doterajšej činnosti firma získala široký prehľad o požiadavkách a možnostiach trhu v oblasti reprodukcie Realizáciou projektu sa cez VO obstará vyspelá inovatívna technológia – digitalizačná a replikačná linka. Tým sa rozšíri
záznam.médií. Projekt plán.hodnoty merat.ukazovateľov dosiahne vďaka zakúpenej vyspelej inovat. technológii automatiz. súčasné pôsobe
replikovania nosičov, ktorú nevlastní žiadna firma v Prešovskom kraji. Moderná poloautomatiz.linka na digitalizáciu a
replikáciu starých analóg.obrazových médií na digit.médiá prevedie orig.nahrávky z analóg. obrazovo-zvukových nosičov na
digit.formát, ktorý umožňuje ich ďalšie spracovanie, reštauráciu chýb spôsobených vekom nosiča a záznamu a prípravu na
archiváciu na súčasných nosičoch DVD. Celý proces je plne automatizovaný, linka obsahuje uzavretý bezprašný priestor.
Nová technológia okamžite vytvorí a následne udrží min. 1 nové prac.miesto pre ml.človeka do 29 r. Firma už má predbežne
zabezpečený odbyt na tento druh služieb vyprodukovaných na tejto inovat.technológii, ktorá je u nás ojedinelá. Otvárajú sa
pre firmu nové trhy, kde doteraz málo pôsobila. Prípadné negat.stavy sa budú priebežne eliminovať flexibilitou fir.stratégie
(zaprac. legislat.požiadaviek do obch.politiky, výrobou kvalit.produktov, o ktoré je záujem,zefektívnenim práce...).

25110121161

25110121162

25110121163

25110121164

25110121165

25110121166

25110121195

25110121196

25110120467

25110120468

OZÓN Hanušovce, a.s.

S & S Kovovýroba s.r.o.

ZIN s.r.o.

EKOČERGOV, a.s.

Forvin, s.r.o.

ELPOTECH, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR

FRITECH s.r.o.

MAJA s.r.o.

DAVOS trade - logistics s.r.o.

Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti S & S Kovovýroba
s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s.r.o. zavedením
inovatívnej technológie do výroby

Inovatívna produkcia zložiek TAP

Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií pri výrobe
zimných záhrad z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti

Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu
spoločnosti ELPOTECH, spol. s r.o.

Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie Ing. Ladislav Nyas- 3 STAR

Zvýšenie konkurencieschopnosti spol. FRITECH

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného
procesu spoločnosti MAJA s.r.o. a vytvorenie nových pracovných
miest pre príslušníkov MRK

Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom
programe

198 000,00

198 528,00

128 790,60

198 000,00

199 835,55

199 800,00

199 740,00

79 602,00

237 825,00

674 874,90
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Odpadové hospodárstvo prechádza v súčasnosti výraznými zmenami, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že na odpad sa
prestáva hľadieť ako na problém, ktorého sa treba zbaviť, ale ako na cenný zdroj surovín pre výrobu tepla a energie. Jeho
pridaná hodnota na trhu významne rastie výstavbou nových technologických zariadení na získavanie produktov pre výrobu
tuhého alternatívneho paliva. Spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok predkladá
projekt s názvom „Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie“ , čím chce prispieť nie len k
zhodnocovaniu odpadov, čo je primárnym cieľom, ale tiež, a to v neposlednom rade, k ochrane životného prostredia a
zachovanie rozvoja regiónu pre ďalšie generácie v súlade so zámermi trvalo udržateľného rozvoja.

Predložený projekt počíta so zaúpením zariadenia na spracovanie odpadov pre druhotné využitie ako energetického paliva
inak nevyužiteľných odpadov s vyššou výhrevnosťou do formy tuhého alternatívneho paliva. Tuhé alternatívne palivo sa
vyrába z odpadových materiálov, ktoré by inak skončili na skládke. Zariadenie vyrába produkt, z ktorého je následne
vyrábané tuhé alternatívne palivo. Samotná realizácia projektu s názvom „Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie
spracovanie“ bude realizovaná prostredníctvom 1 aktivity s názvom „Nákup zariadenia“. Hlavná aktivita projektu je
nadefinovaná tak, aby bola v súlade s cieľmi predloženého projektu, ktorých dosiahnutie umožní žiadateľovi byť
konkurencieschopným podnikateľským subjektom. Cieľ projektu dosiahne spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. obstaraním 1
technologického celku – zariadenia.

Zariadenie na výrobu produktu z odpadu je definované v žiadosti o NFP ako 1 výrobný celok. Aby bola dosiahnutá
požiadavka bezporuchovej výroby, je nutné, aby bolo zariadenie dodané jedným dodávateľom ako komplexný celok, pričom
dodávateľ zodpovedá za správne nastavenie zariadenie. Zariadenie sa musí odskúšať v skúšobnej prevádzke po dobu
minimálne 6 mesiacov v bezporuchovom chode. Aby sa zabezpečili tieto požiadavky, musí dodávateľ zariadenia jednoznačne
definovať prácu zariadenia. OZÓN Hanušovce, a.s. pred podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
vyhotovil prieskum trhu na predmet projektu. Žiadateľ na predmet projektu vykoná verejné obstarávanie v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami výzvy. Samotná realizácia projektu s názvom
„Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie“ bude realizovaná prostredníctvom 1 aktivity. Realizáciou
aktivity žiadateľ dosiahne stanovené špecifické ciele projektu a tiež hlavný cieľ projektu, čím bude dosiahnutá logická
previazanosť a komplementarita činností projektu.

Z hľadiska vplyvu na región, v ktorom bude projekt realizovaný, je na mieste hovoriť o synergickom efekte a jednoznačne
pozitívnom dopade. Projekt prispeje k zviditeľneniu obce z hľadiska zhodnocovania odpadov, čo môže mať za následok príliv
investícií, rozvoj podnikateľských subjektov – zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP a regiónu. Projekt nebude mať
negatívny dopad na životné prostredie, ba dokonca umožní šetriť prírodné zdroje. Realizáciou projektu sa v regióne zvýši
zamestnanosť.

Po ukončení všetkých aktivít projektu je spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. pripravená a schopná udržiavať ich výsledky,
ktoré sa spájajú hlavne s udržateľnosťou jej vlastnej konkurencieschopnosti založenej na kvalite výrobkov. Náklady spojené s
prevádzkou, údržbou a renováciou obstaranej linky si spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. bude hradiť z vlastných zdrojov.
Zabezpečenie udržania výsledkov aktivity projektu zrealizuje vopred určený kvalifikovaný projektový tím (viď kapitola 4.2
Personálne zabezpečenie), ktorý bude zodpovedať za adekvátne narábanie s progresívnou technológiou.
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Hlavným faktorom rastu ekonomickej úrovne Nitrianskeho regiónu sú súkromné podnikateľské subjekty. V súčasnosti sú však
tieto subjekty stále častejšie odkázané na pomoc z externých zdrojov. Spoločnosť S & S Kovovýroba s.r.o. so sídlom v
Nových Zámkoch vznikla v roku 2007 a zaoberá sa kovovýrobou - obrábaním polotovarov aj výrobou polotovarov aj
jednotlivých produktov, a to procesom celého cyklu výroby od nákupu materiálu cez výrobu až po dodanie. Uvedené produkty
sú vyrábané na kapacitne vyťažených technológiách. Samotný trh vytvára svojimi požiadavkami na žiadateľa prirodzený tlak
na obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie, čo sa prejaví v rozšírenej produktovej ponuke firmy a povedie k zlepšeniu
ekonomických ukazovateľov, nárastom tržieb, pridanej hodnoty a zisku, a tým pádom aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti.
Využitím príležitostí vyplývajúcich zo SWOT analýzy dosiahne žiadateľ určené strategické ciele. Žiadateľ plánuje obstarať
obrábacie CNC centrum. Spoločnosť podniká v okrese Nové Zámky, ktorý má k 31.12.2012 evidovanú mieru nezamestnanosti
15,12%, čo bolo výrazne viac ako priemerná miera nezamestnanosti v SR.

Prostredníctvom projektu získa žiadateľ obrábacie CNC centrum. Po ukončení realizácie aktivity projektu dôjde ku
kvalitatívnemu i kvantitatívnemu zvýšeniu produkcie firmy. Realizáciou projektu žiadateľ dosiahne schopnosť vyrábať
moderné produkty s vysokou pridanou a vyššiu efektívnosť výroby a vytvorí 2 nové pracovné miesta v roku ukončenia
realizácie projektu (2014), čím potvrdí svoj status stabilného zamestnávateľa v regióne. V nadväznosti na rozšírenie výroby
realizáciou projektu a vzhľadom na ďalšie plánované aktivity žiadateľa budú v ďalších rokoch do pracovného pomeru prijatí
ďalší zamestnanci. Spoločnosť má zabezpečený odbyt svojej produkcie. Spoločnosť S & S Kovovýroba s.r.o. je kapacitne
pripravená čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia. Pri realizácii projektu
dosiahne žiadateľ nasledovné ciele, ktoré sú plne v súlade s OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku, zvýšenie tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty a zvýšenie zamestnanosti. Spoločnosť má
skúsenosti s implementáciou projektov z fondov EÚ čo zvyšuje predpoklad úspešnej realizácie a následnej udržateľnosti
projektu.

Obstarávaná inovatívna a vyspelá technológia bude inštalovaná v prenajatých priestoroch. Stavebné úpravy nie sú potrebné.
Odhadovaný čas nevyhnutný na kvalitnú realizáciu aktivity projektu, je 13 mesiacov od decembra 2013 do decembra 2014.
Dĺžka realizácie projektu súvisí s dlhšími dodacími lehotami od dodávateľov liniek zodpovedajúcich našim požiadavkám.
Projekt pozostáva z aktivity 1 - Nákup inovatívnych a vyspelých technológií. Dodávateľ technológie bude vybratý na základe
verejného obstarávania po podaní Žiadosti o NFP. Projekt nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, ani na okolité
stavby. Obstarávaná technológia efektívne využíva energetické zdroje a postupy výroby spĺňajú najnovšie štandardy a normy
EÚ. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou investícií do technologického vybavenia, ako aj kvalifikovaný prístup erudovných
odborníkov, ktorí majú v odvetví a v oblasti implementácie a administrácie projektov dlhodobé teoretické a praktické
skúsenosti. Žiadateľ bude pri realizácii projektu dodržiavať overené postupy s cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri
čo najefektívnejšom a účelnom využití finančných prostriedkov.

Žiadateľ sa počas doterajšej existencie etabloval na trhu ako výrobca strojárskych výrobkov. Realizáciou projektu sa rozšíri
portfólio výrobkov spoločnosti a zvýši sa efektívnosť a účinnosť vnútrofiremných procesov, čo prispeje k zvýšeniu výkonnosti
a konkurencieschopnosti spoločnosti. Z ekonomického hľadiska sa to prejaví na ukazovateľoch firmy - v náraste tržieb,
náraste pridanej hodnoty a zisku, ktorý bude použitý na ďalší rozvoj firmy. Vytvoria sa predpoklady na naplnenie inovačnej
stratégie spoločnosti. Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Nové Zámky v krátkom,
strednodobom i dlhodobom časovom horizonte a to tak, že dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti, zabrzdí sa odliv
kvalifikovanej sily z regiónu, zvýši sa HDP v regióne, podporí sa rozvoj podnikania, zvýši sa spokojnosť odberateľov
produktov. Spoločnosť nie je schopná pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť
investície, preto sa rozhodla požiadať o nenávratný finančný príspevok. Spoločnosť má tím kvalifikovaných odborníkov, ktorí
majú skúsenosti s porovnateľnými projektmi, ktoré žiadateľ už úspešne realizoval v minulosti.

Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa.
Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené hospodárske výsledky napomôžu pri
úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného hľadiska. Projekt má priaznivý dopad nielen
na samotného žiadateľa, ale aj ostatné cieľové skupiny – dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov, spolupracujúce
spoločnosti, ako aj celý región Nitrianskeho samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva
priamo aj nepriamo k zvýšeniu zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie
konkurencieschopnosti regiónu NSK a postupné vyrovnávanie regionálnych disparít v rámci SR. Očakávané výsledky projektu
sú dlhodobo udržateľné aj po skončení financovania projektu zo zdrojov EÚ. Všetky produkty, ktoré budú predmetom projektu,
sú progresívne a spĺňajú prísne normy EÚ. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti S & S Kovovýroba s.r.o.
zabezpečovaná aj trvalým zavedením benchmarkingu.
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Spoločnosť ZIN s.r.o. je na Slovensku dlhodobo etablovaná s dlhoročnými skúsenosťami a históriou. Vo výrobe
bleskozvodov je spoločnosť dominantným producentom v Slovenskej republike, ponúka najširší sortiment dielcov zo všetkých
výrobcov na Slovensku. Export je smerovaný najmä do Francúzska, Maďarska a Českej republiky. V celoeurópskom
meradle patrí spoločnosť medzi najviac využívané zinkovne s dosiahnutou hodnotou 360 t na m3 zinkovacej vane za jeden
rok. Uvedená hodnota predstavuje takmer dvojnásobok európskeho priemeru. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Hronskom
Beňadiku a má zriadenú obchodnú kanceláriu v Bratislave. Miesto realizácie je na realizáciu projektu vhodné z
nasledovných dôvodov: - vlastné výrobné priestory - vyhovujúce kapacity na výrobné, ako aj skladové priestory - dopravná
dostupnosť, blízkosť rýchlostnej cesty R1 - dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily - dostupnosť surovín a výrobných
materiálov - dlhodobo etablovaná spoločnosť, jej výborné meno a referencie - zabezpečenie stabilného odbytu

Významnou zložkou bleskozvodových a uzemňovacích sústav sú oceľové žiarovo zinkované drôty a pásy. Tieto spoločnosť
ZIN s.r.o. nakupuje od rôznych dodávateľov z EU. Na Slovensku sa nevyrábajú. Ročná potreba oceľových pásov je 1000 až
1100 ton a 400 až 500 ton oceľových drôtov za rok. Štandardne dodávame tieto výrobky v balení po 25 a 50 kg. Veľmi
často máme požiadavky od odberateľov na iné veľkosti balíkov. Tieto je možné vyrábať na pracovisku pre „ Navíjanie
oceľových pásov a drôtov„. Na tomto pracovisku je možné navinúť ľubovoľné rozmery balíkov pásky a drôtu. Firma ZIN tým
získa výraznú konkurenčnú výhodu oproti iným dodávateľom. Bude schopná ponúknuť svojím odberateľom presne
požadované množstvá. Ďalším zámerom je rozšírenie strojového parku s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, odbúrať
kooperácie a zvýšiť kvalitu. Realizáciou tohto projektu by ZIN s.r.o. získal konkurenčnú výhodu, mohli by sa skrátiť dodacie
termíny, zvýšiť kvalita a rozšíriť sortiment týchto produktov. Zároveň by to bol stabilný a perspektívny výrobný program.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, bude nasledovať
hlavná aktivita A1: obstaranie technológie, zavedenie technológie do výroby, nárast objemu produkcie a vytvorenie 3 nových
pracovných miest. Termíny dodania budú zakotvené v kúpnej zmluve, bude vytvorená rezerva pre nepredvídateľné udalosti.
Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle Zmluvy o NFP. Za realizáciu projektu bude
zodpovedný projektový tím. Žiadateľ má skúsenosti s úspešnou implementáciou projektov financovaného zo ŠF v rámci
dvoch grantových schém, je držiteľom certifikátu pre Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.

Realizáciou projektu dôjde k inovácii výrobného procesu. Požiadavky na výrobnú technológiu - so životnosťou 10 až 12 rokov
boli prijaté na základe prísnych kritérií tak, aby spoločnosť dosiahla najvyššiu kvalitu výrobkov a flexibilitu výroby, a to v
dlhodobom horizonte. Spoločnosť sa stane konkurencieschopnejšou a zvýšená produkcia prinesie zvýšenie tržieb, pridanej
hodnoty a zisku, ktorý má vplyv na ďalší rast a konkurencieschopnosť spoločnosti v budúcom období. Dôjde k zvýšeniu
produktivity práce a rastu miezd. V spoločnosti ZIN s.r.o. je rast miezd závislý od produktivity práce a hospodárskeho
výsledku. Realizácia projektu, a tým zvyšovanie kvality a zefektívňovanie výroby nám umožní zamerať sa na upevňovanie a
posilňovanie svojej pozície na existujúcich trhových segmentoch a trhoch a zintenzívnenie našich obchodných aktivít.
Projekt okrem iného, pozitívne vplýva na zamestnanosť v regióne. Banskobystrický región patrí k regiónom s vysokou mierou
nezamestnanosti. Realizáciou projektu vytvoríme 3 nové pracovné miesta. Časť naakumulovaných finančných prostriedkov
plánuje naša spoločnosť ďalej využiť na inovovanie a skvalitnenie výrobného procesu a našich produktov.

Ihneď po ukončení realizácie projektu (dodávke technológií), budú tieto tvoriť zisk a pridanú hodnotu. Fin. analýza preukázala
návratnosť finančných prostriedkov a dlhodobú udržateľnosť. Spolufinancovanie bude zabezpečené vlastnými zdrojmi.
Riadenie projektu a realizácia bude zabezpečená projektovým tímom, ktorý má bohaté dlhoročné skúsenosti vo výrobe a s
implementáciou ŠF projektov. Po ukončení podpory z prostriedkov EÚ v dôsledku dosiahnutia vyšších hodnôt zisku, bude
spoločnosť naďalej pokračovať v obnove technologického zariadenia z vlastných a cudzích zdrojov. Inovatívna technológia
umožní rozširovať produktové portfólio a flexibilne reagovať na zmeny dopytu.
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Odpadové hospodárstvo prechádza v súčasnosti výraznými zmenami, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že na odpad sa
prestáva hľadieť ako na problém, ktorého sa treba zbaviť, ale ako na cenný zdroj surovín pre výrobu tepla a energie. Jeho
pridaná hodnota na trhu významne rastie výstavbou nových technologických zariadení na získavanie produktov pre výrobu
tuhého alternatívneho paliva. Inovatívna technologická linka roztrieďovania a triedenia návratných materiálov z nie
nebezpečného odpadu, ktorú obstará žiadateľ, má pre spoločnosť významný charakter z pohľadu smerovania odpadového
hospodárstva. Taktiež je ňou zabezpečená separácia a triedenie znovu použiteľného materiálu ako sú kovy, a to na ďalšie
zhodnotenie. Technologická linka využíva metódy mechanickej úpravy ako triedenie, rozdružovanie, delenie vstupnej suroviny
– odpadu.

Predložený projekt počíta s vybudovaním technologickej linky na spracovanie odpadov pre druhotné využitie ako
energetického paliva. Linka vyrába produkt, z ktorého je následne vyrábané tuhé alternatívne palivo. Nová technológia, ktorá
je predmetom projektu, je pripravená zvýšiť objemy zhodnocovaných odpadov, ktoré okrem ekonomických efektov prinášajú
aj výrazný celospoločenský prínos, hlavne po zmene legislatívy SR v prospech využívania alternatívnych zdrojov energie.
Vstupom do inovatívnej výrobnej linky na produkciu výrobku s vysokou kalorickou hodnotou, bude separovaný tuhý
komunálny odpad, ktorý linka zbaví takých častí a súčastí, ktoré nemôžu byť súčasťou výstupného produktu pre výrobu TAP
(sklo, kovy, prípadne inertný odpad, t.j. zemina, kameň a pod.), a teda vzrastie predajná cena výstupného produktu.
Realizáciou projektu spoločnosť EKOČERGOV ,a.s. príjme 2 nových zamestnancov.

Linka na výrobu produktu z odpadu je zložená z viacerých strojov a zariadení, ktoré tvoria jeden technologický celok a sú na
seba navzájom logicky, technologicky a funkčne naviazané. Aby bola dosiahnutá požiadavka bezporuchovej výroby, je nutné,
aby bola linka dodaná jedným dodávateľom ako komplexný celok, pričom dodávateľ zodpovedá za správne nastavenie linky a
jej technologických častí tak, aby fungovala ako jeden celok. Linka sa musí odskúšať v skúšobnej prevádzke po dobu
minimálne 6 mesiacov v bezporuchovom chode. Aby sa zabezpečili tieto požiadavky, musí zostavovateľ – dodávateľ linky
jednoznačne zabezpečiť súčinnosť medzi zariadeniami a eliminovať prestoje medzi nimi. Je to veľmi náročná úloha a je ťažko
predstaviteľná dodávka jednotlivých technológií od rôznych dodávateľov, nakoľko nie je potom možné zabezpečiť 100%-nú
kompatibilitu jednotlivých technológií a nie je možné plne preniesť zodpovednosť na dodávateľov jednotlivých strojov a
zariadení za plynulú prevádzku linky ako celku. Žiadateľ na predmet projektu vykoná verejné obstarávanie v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami výzvy.

Administratívne/technické/finančné zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu zo strany žiadateľa. Popíšte, ako plánujete
pokračovať v realizácii projektu po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov štátnej pomoci. Projekt spoločnosti
EKOČERGOV, a.s. svojou opodstatnenosťou v regióne zabezpečí trvalosť výsledkov projektu aj po ukončení financovania zo
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu SR. Z dlhodobého hľadiska je projekt v regióne udržateľný. Vzhľadom na
Z hľadiska vplyvu na región, v ktorom bude projekt realizovaný, je na mieste hovoriť o synergickom efekte a jednoznačne
predpokladané tržby, ktoré vyplývajú z vykonanej finančnej analýzy na projekt, je u žiadateľa po zohľadnení nákladov vysoký
pozitívnom dopade. Projekt prispeje k zviditeľneniu obce z hľadiska zhodnocovania odpadov, čo môže mať za následok príliv
predpoklad rentability a trvalej udržateľnosti projektu – investícia je návratná po zohľadnení prevádzkových nákladov v piatom
investícií, rozvoj podnikateľských subjektov – zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP a regiónu. Projekt nebude mať
roku od uvedenia do prevádzky. Pri príprave projektu a špecifikácii technológie sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité
negatívny dopad na životné prostredie, ba dokonca umožní šetriť prírodné zdroje.
inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo svojej oblasti tak, aby ich životnosť bola z pohľadu fyzického i morálneho
dostatočne dlhá. Silné stránky firmy zahŕňajú manažment a skúsených pracovníkov. Firma musí stavať svoj úspech práve na
svojich zamestnancoch. Predstavenstvo firmy má dlhoročné skúsenosti a znalosti v danom odbore. Zamestnanci žiadateľa sú
stabilní, fluktuácia je minimálna. Dôležitou úlohou je osobný a profesionálny rozvoj zamestnancov.
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Žiadateľ je MSP pôsobiaci v regióne Veľký Krtíš, ktorý má vysokú mieru nezamestnanosti a vykazuje nízky ekonomický rast.
Pôvodnou činnosťou bol nákup a predaj okien a dverí, od roku 2007 začala spoločnosť s vlastnou výrobou. V súčasnosti
približne 90% predaja predstavujú tržby z vlastnej výroby plastových okien a dverí a 10% tvoria súvisiace služby. Žiadateľ
disponuje vlastnými výrobnými kapacitami, a to v objektoch umiestnených na pozemku, ktorý má v dlhodobom prenájem od
SPF. Od roku 2009 sa spoločnosť začala venovať montáži hliníkových zimných záhrad, čím sa významne špecializovala a
získala nových zákazníkov. Bočné steny zimných záhrad si firma vyrába sama. Strechy záhrad však stále nakupuje od
anglickej firmy Synseal Extrusions Ltd. Z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu sa spoločnosť rozhodla zakúpiť
inovatívnu technológiu, ktorá jej umožní vlastnú výrobu vysoko kvalitných hliníkových strešných systémov zimných záhrad,
čím získa ďalších zákazníkov a prenikne aj na zahraničné trhy. SWOT analýza odhalila mnohé silné stránky, najmä vysokú
efektivitu inovácií, schopnosť individuálnej úpravy zákaziek, silnú obchodnú politiku ci dobrú prispôsobivosť vonkajším
okolnostiam.

Výsledkom realizácie projektu bude najmä zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie vo výrobe zimných záhrad, ako aj
vytvorenie dvoch nových pracovných miest, ktoré budú obsadené mužmi aj ženami v súlade so zachovaním rodovej rovnosti.
Jedno pracovné miesto bude obsadené pracovníkom z kategórie "mladí nezamestnaní", čím projekt prispeje k znižovaniu
miery nezamestnanosti, ktorá je v okrese Veľký Krtíš dohodobo nad priemerom SR (v mesiaci apríl 2013 až 23,33%). V
nadväznosti na projekt vzniknú aj ďalšie sekundárne pracovné miesta, najmä v oblasti dopravy a služieb. Finančný
ukazovateľ je plánovaný nárastom tržieb na 843 000,- eur v roku 2018. Spoločnosť nastavila merateľné ukazovatele
realisticky, v súlade s výsledkami finančnej analýzy. Po ukončení realizácie projektu spoločnosť výhľadovo plánuje rozšírenie
o ďalšie výrobné zariadenia, ktoré umožnia rozšíriť portfólio výrobkov z pohľadu ich funkčnosti a dizajnu (napr. o ozdobné
hliníkové profily), čím sa zabezpečí aj väčšia variabilita pri požiadavkách od nových zákazníkov. S novými vysoko kvalitnými
výrobkami spoločnosť plánuje expandovať aj na zahraničný trh.

Na účely prípravy a realizácie projektu bol vytvorený projektový tím vedený konateľom spoločnosti a ďalšími zamestnancami.
Zloženie tímu je dané odbornými a technickými predpokladmi jednotlivých členov a tak vytvára pevné základy na úspešné
zvládnutie všetkých častí prípravy a realizácie projektu. Konateľ spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby
zimných záhrad, ktoré nadobudol aj vďaka pôsobeniu v zahraničí. Hlavnou aktivitou projektu je nadobudnutie a zavedenie
inovatívnej technológie, ktorá spočíva v nákupe a inštalácii 9 strojov a súvisiaceho softvéru. Časový harmonogram realizácie
projektu je nastavený realisticky s ohľadom na proces výberu dodávateľa technológie, a to na obdobie 12 mesiacov s
predpokladaným začiatkom od 1. januára 2014. Po zrealizovaní nákupu a zavedení technológie budú naplnené stanovené
špecifické ciele projektu, a to expanzia na zahraničné trhy v dôsledku inovácie výrobných postupov a zväčšenia produktového
portfólia, zníženie nezamestnanosti vytvorením nových 2 pracovných miest, zvýšenie efektivity výroby a súčasne zníženie
environmentálnych dopadov.

Financovanie nákupu nových technológií je v súčasnosti komplikovanejšie, nakoľko voľné finančné zdroje firmy sa znižujú a
prístup k cudzím finančným zdrojom je najmä kvôli opatrnosti bánk zložitejší. Význam nástroja Nenávratného finančného
príspevku je v súčasnej dobe pre firmu kľúčový a javí sa ako jediný akceptovateľný nástroj financovania nákupu inovatívnej
technológie. Finančná analýza preukázala, že bez poskytnutia NFP by nákup inovatívnej technológie nebol realizovateľný.
Ekonomická a sociálna situácia v regióne Veľký Krtíš nie je priaznivá, absentuje dostatok výrobných kapacít a
nezamestnanosť je nad priemerom SR. Navyše, sektor stavebníctva utrpel najmäv čase hospodárskej krízy výrazný pokles,
čo síce na nejaký čas utlmilo dopyt po stavebných materiáloch, avšak na druhej strane táto absencia vytvorila dostatočný
priestor na súčasný rast tohto odvetvia. Náš projekt je plne v súlade so stretegickými ako aj plánovacími dokumentami ako
napr. PHSR VÚC Banská Bystrica. Obec Vinica taktiež vyjadrila súhlas s realizáciou projektu. Žiadateľ má dlhoročné
skúsenosti s viacerými investičnými projektami.

Výsledky finančnej analýzy ukazujú, že projekt dosahuje predpokladanú mieru výnosnosti investície vo výške 110,10%
(diskontovaná hodnota cash flow projektu vyjadrená podielom z investičných nákladov). Zároveň je výstupom finančnej
analýzy kladná čistá súčasná hodnota projektu vo výške cca 29,34 EUR. Finančná analýza nepočíta s NFP na tento projekt.
Napriek tomu, že projekt je rentabilný a má návratnosť v dobe jeho ekonomickej životnosti, negeneruje dostatok zdrojov na
reinvestície potrebné pre obnovu morálne zastaranej technológie ako aj na ďalší vývoj. Vypočítaná doba návratnosti investície
je takmer 6 rokov od jej realizácie. Získaním NFP sa táto doba skracuje na približne 2 roky, čo vytvára priestor pre nové
investície a zvyšovanie produkčnej kapacity. Vytvára sa tak predpoklad na úspech realizácie ďalších projektov. Po ukonční
realizácie projektu bude spoločnosť Forvin aj naďalej pokračovať v ďalšom rozširovaní portfólia výrobkov a služieb,
uvedomujúc si najmä nevyhnutnosť zavedenia ďalších inovácií.
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Sídlom firmy ELPOTECH, spol. s r.o. je areál VD Družba v Trnave, kde má v dlhodobom prenájme kanceláriu. Dielne a sklady
máme situované v katastri obce Voderady. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: •Vydávanie certifikátov o overení
bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke, stanovených STN 21 0700. •Servis, opravy, repasácia a
technické prehliadky tvárniacich strojov a prídavných zariadení. •Predaj použitých tvárniacich strojov, prídavných zariadení a
náhradných dielov. •Výroba jednoúčelových zariadení. •Kovoobrábanie a tvárnenie kovov za studena. Predmetom projektu
bude obstaranie nasledovných zariadení : CNC sústruh,CNC obrábacie centrum,Tvárniaca linka a Profilovacia linka
Regionálny hrubý domáci produkt v Trnavskom kraji, kde sa bude predkladaný projekt realizovať pravidelne rastie,i keď jeho
výška je stále pod priemerom EÚ. V Trnavskom kraji sa pohybuje v roku 2012 miera nezamestnanosti cca 9.09%, čo tvorí 29
838 nezamestnaných osôb. Zo SWOT analýzy vyplýva, že odborné skúsenosti spoločnosti, profesionálny manažment a
prínos výsledkov projektu pre spoločnosť sú základnými faktormi, ktoré garantujú bezproblémový priebeh realizácie projektu.

Merateľné ukazovatele týkajúce sa nových pracovných miest spoločnosť zvolila na základe reálnej potreby, v prípade
obstarania novej inovatívnej technológie. K prevádzke novej technológie CNC sústruhu, obrábacieho centra, tvárniacej a
profilovacej linky predpokladá spoločnosť ELPOTECH, spol. s r.o. vytvoriť 2 pracovné miesta, ktorých udržanie je nevyhnutné
pre zabezpečenie výrobného procesu. Naplnenie merateľných ukazovateľov nových pracovných miest zabezpečí spoločnosť
dobrými pracovnými podmienkami pre zamestnancov a v prípade neočakávanej fluktuácie zabezpečí bezodkladne náhradnú
osobu v spolupráci s úradom práce. Výška nárastu tržieb a pridanej hodnoty je určená na základe prepočtov, ktoré plánuje
dosiahnuť po zavedení nových strojov do prevádzky. Ak by nastala situácia, nenaplnenia stanovených výšok budeme hľadať
nové možnosti odbytu na trhu a nových zákazníkov. Výstupom budú 3 nové inovované výrobné postupy, umožnené novým
CNC sústruhom, obrábacím centrom, tvárniacou a profilovacou linkou, neočakáva sa nenaplnenia tohto indikátora nového
inovovaného výrobného postupu. V budúcnosti plánujeme zaobstarať ďalšie CNC centrá v zmysle požiadaviek zákazníkov a
rozširovania produktov.

Dobu realizácie projektu plánuje spoločnosť na 6 mesiacov po podpise Zmluvy o NFP v prípade úspešnosti projektu a po
zrealizovaní verejného obstarávania. Obstarané technológie, ktoré sú predmetom projektu budú umiestnené v budove na
parcele č. 1772/14, ktorej vlastníkom je spoločnosť ELPOTECH, spol. s r.o.. Náročnosť trhu kladie čoraz vyššie nároky na
flexibilitu a prepracovanosť výrobkov, čím vzniká potreba obstaranie nových technológií. Aktivity projektu priamo nadväzujú
na hlavný a špecifické ciele projektu. Inováciou sa priamo posilní konkurencieschopnosť spoločnosti, ekonomické výsledky,
vytvoria sa nové pracovné miesta a inovuje sa výrobný proces. Aktivita 1 – Obstaranie tvárniacej a profilovacej linky A1 sa
bude realizovať počas 3 mesiacov, od 03/2014 – 05/2014 Aktivita 2 – Obstaranie CNC sústruhu a CNC obrábacieho centra
A2 sa bude realizovať tiež počas 3 mesiacov, od 06/2014 – 08/2014 Podporné aktivity projektu sú tvorené Riadením projektu
a Publicitou a informovanosťou Projektový tím bude zložený z projektového manažéra, koordinátora projektu a finančného
manažéra z externej spoločnosti.

Finančne je projekt nákladný a preto sa uchádzame o získanie NFP, projekt chceme realizovať komplexne obstaraním 4
nových technológií. Bez získania úspešnosti projektu by sme nemohli realizovať projekt v plnej miere, preto chcem poukázať
na nevyhnutnosť realizácie a získania NFP. Predkladaný projekt napĺňa ciele národných a lokálnych dokumentov. Na
národnej úrovni je to PHSR na obdobie 2007 – 2015 Trnavského kraja ako aj VUC Trnava a mesta Trnava. Vzhľadom k
nedostačujúcim technológiám na dopracovanie niektorých komponentov je efektivita ich výroby veľmi nízka, resp. niektoré
výrobky nedokážeme vôbec vyrábať a pružne reagovať na dopyt zákazníka, čím prichádzame o niektoré druhy zákaziek, z
dôvodu čoho nie sme schopní pokrývať presahujúci dopyt výroby a výrobu nových, zákazníkmi dopytovaných technologických
celkov. Náročnosť trhu kladie čoraz vyššie nároky na flexibilitu a prepracovanosť výrobkov, čím sme neustále nútení hľadať
nové možnosti naplnenia požiadaviek našich stálych i potenciálnych zákazníkov. Skúsenosti v rámci riadenia projektov
preukazujeme konkrétnymi internými zákazkami, v ktorých bola realizácia zabezpečená vytvoreným projektovým tímom.

Projekt bude po jeho ukončení udržateľný v podobe novoobstaraných inovatívnych výrobných technológií, projektom sa
vytvoria 3 nové výrobné postupy. Investícia do technologického vybavenia je dôležitá z hľadiska ďalšieho rastu spoločnosti a
zvýšenia jej konkurencieschopnosti. Celý projekt je dlhodobo udržateľný vo všetkých zložkách TUR, ktorými sú
administratívna, finančná a ekologická zložka projektu. Projektový tím bol zostavený tak, aby počas realizácie aj po ukončení
projektu odborne riadil všetky aktivity a zabezpečil úspešnosť a udržateľnosť. SWOT analýza hrozba : Inovačné technológie
zo strany konkurenčných podnikov. Obstaraním nových technológií budeme napredovať a ľahšie čeliť konkurencii, po
ukončení projektu budeme naďalej inovovať naše technológie, tak aby sme spĺňali požiadavky našich zákazníkov. Miera
výnosnosti investície vyjadrujúca o koľko percent je čistá súčasná hodnota vyššia než hodnota investície, dosahuje hodnotu
až 137,08% > 100%. Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude určite zabezpečovať tvorbu zdrojov pre
rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku.
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Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km2, čo je 12,9% z rozlohy SR. Nachádza sa v ňom 350 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta.
V mestách žije približne 48,5% obyvateľov v kraji. Mesto Komárno leží na juhu Slovenska. Pre potenciálnych investorov má
Nitriansky kraj viacero pozitív, ako napríklad tradícia v priemyselnej produkcii a rozvoj priemyselných parkov. Priemyselná
výroba mesta Komárno je silná. Priestor mesta je charakteristický rozvinutým strojárskym a obuvníckym priemyslom. V okrese
Komárno evidoval Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny 18,10% nezamestnanosť vo februári 2013. Je to 10 399 osôb, ktorí sa
uchádzali o zamestnanie. Obsadzovanie pozícií kvalifikovaných výrobných pracovníkov je veľmi obtiažne. Situácia je riešená
rekvalifikáciou prijímaných zamestnancov. Projektom sa vytvoria 2. nové pracovné miesta, cielene pre mladých ľudí vo veku
od 15 - 29 rokov, čím sa prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v meste a okrese Komárno.

Predmetom projektu je obstaranie vysoko inovatívnej technológie - stroja na potlač rohoží a malých kobercov. Technológia je
vysoko inovatívna a na Slovensku nezaužívaná. Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti
žiadateľa, čo v konečnom dôsledku smeruje k naplneniu cieľov spoločnosti, k zvýšeniu jej príjmov a pridanej hodnoty, čo
následne umožní realizáciu ďalších projektov, ako aj rozširovanie výrobného portfólia a obsadzovania nových trhov.
Plánovaná ročná tržba spoločnosti sa po realizácii projektu zvýši na 180 000 EUR. Plánovaná pridaná hodnota spoločnosti sa
po realizácii projektu zvýši na 40 000 EUR. Plánovaný počet novovytvorených pracovných miest je 2. Projektom sa
zamestnajú 2. noví zamestnanci - konkrétne mladí ľudia vo veku od 15 - 29 rokov. Projekt nemá žiadny negatívny vplyv na
životné prostredie. Technológia obstaraná v rámci projektu neprodukuje žiadny nebezpečný odpad a spĺňa všetky príslušné
normatívne požiadavky. Zámerom žiadateľa je zvýšenie technologickej úrovne a ponuky služieb pri efektívnom využití
dostupných technológií, s cieľom zníženia nákladov na zabezpečenie zdrojov a ich celkovú spotrebu a minimalizácia dopadov
na životné prostredie.

Projekt je zabezpečený jednou hlavnou aktivitou: A1 - Obstaranie inovatívnej technológie. Realizáciu projektu plánuje žiadateľ
v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne 10/2013 - 01/2015. Nová,
vysoko inovatívna technológia umožní zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, kvality výrobkov, ako aj zefektívnenie
výroby zavedením nových inovatívnych výrobných postupov a v dôsledku toho aj zlepšenie postavenia najmä na domácich,
ako aj zahraničných trhoch. Riadenie projektu bude realizované zmluvným vzťahom s profesionálnou poradenskou firmou v
oblasti riadenia a implementácie projektov. Publicita projektu bude zabezpečovaná na základe nariadenia EK o publicite.
Počas doby realizácie projektu bude na dostupnom mieste inštalovaná informačná tabuľa informujúca o prebiehajúcom
projekte. Po ukončení projektu bude táto tabuľa nahradená pamätnou tabuľou.

Projekt je v súlade so všetkými strategickými a plánovacími dokumentami mesta a kraja. Ciele projektu sú v súlade s cieľmi
Národného strategického referenčného rámca, Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ako aj s
cieľmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2008 - 2015, prioritami
Inovačnej stratégie a Národnou stratégiou Trvalo udržateľného rozvoja SR. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita
výroby a s tým spojené rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch. Po
skončení realizácie projektu sa žiadateľ bude snažiť optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a
podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu
práce zvyšovaním podielu finálnych produktov za pomoci novej technológie.

Udržateľnosť projektu predstavuje poslednú, ale nemej dôležitú fázu zabezpečenia projektového cyklu. Po prípadnej úspešnej
realizácii projektu bude žiadateľ dodržovať a naplňovať plánované dopadové indikátory - ukazovatele. V období udržateľnosti
projektu bude žiadateľ zabezpečovať dôslednú kontrolu plnenia všetkých zmluvných náležitostí, ku ktorým sa žiadateľ
zaviazal v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s realizáciou
projektu, poskytnutie všetkých relevantných dokumentov pri následných kontrolách zo strany SO/RO pre ROP, kontrolných
orgánov SR, príp. EÚ a iných oprávnených orgánov, spracovanie následných monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich
archivácia. Personálnu udržateľnosť projektu plánuje žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom kvalitného vzdelávania a rozvoja
zamestnancov. Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená zavedením novej technológie, ktorá by ušetrila náklady
na úsporu elektrickej energie, umožní optimalizáciu procesov, skrátenie nutných technologických časov výroby, zníženie
prestrojov, úspory v súvislosti s tvorbou odpadov a potrebou následného nakladania s odpadmi.
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Spoločnosť prostredníctvom inovácie výroby - obstaraním CNC ohýbačky plechu s príslušenstvom – plánuje dosiahnuť rast
objemu produkcie a kvality vyrábaných výrobkov. Predmet projektu – CNC ohýbačka plechu predstavuje vysokorýchlostný,
Spoločnosť FRITECH s.r.o. vznikla v marci roku 2003 ako obchodná spoločnosť za účelom pôsobenia na trhu so stavebným
presný, automatizovaný stroj a bude pre výrobný proces žiadateľa znamenať priamy prínos. Po zrealizovaní projektu bude
materiálom, konkrétne s tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi využiteľnými pre realizovanie ľahkých stavieb v
žiadateľ disponovať kvalitným technickým zázemím, zariadením ktorého výstupom budú kvalitné produkty s možnosťou
potravinárskom, strojárskom priemysle, ale aj v poľnohospodárstve dodávaných vrátane príslušných
úspechu na domácom a zahraničnom trhu, pričom požiadavky na presnosť, kvalitu a dizajn výrobkov sa na trhu neustále
komponentov. Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch, v priemyselnej zóne mesta Šaľa, kde má
zvyšujú.
vyhovujúce priestory pre svoju činnosť. Počas existencie spoločnosť realizovala uvedenou technológiou množstvo stavieb.
Manažment spoločnosti v procese spracovania zámeru predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok vyhodnotil niekoľko
Prostredníctvom obstarania uvedenej výrobnej technológie dôjde k inovovaniu jedného výrobného postupu
možných variant rozvoja spoločnosti. Hospodárenie spoločnosti má pomerne stabilnú tendenciu čo bolo dosiahnuté
• Automatické spracovanie a ohýbanie plechov
úspešnosťou spoločnosti pri získavaní a udržiavaní zákazníkov i napriek útlmu hospodárskej činnosti v stavebníctve. Na
základe analýzy žiadateľ identifikoval príležitosť na trhu umožňujúcu ďalšie rozšírenie výrobných kapacít. Následne
Rozšírenie výroby bude znamenať vytvorenie 2 pracovných miest. Oblasť pôsobenia spoločnosti a charakter výroby, fyzicky
identifikoval špecifikáciu potrebného výrobného zariadenia – CNC ohýbačky plechu čo sa týka výkonu, funkčnosti a ďalších
náročná práca (napr. ťažké bremená) ovplyvňuje aj samotnú skladbu jej zamestnancov. Vzhľadom k tomu aj novovytvorené
prevádzkových parametrov.
pracovné miesta budú určené pre mužov, no zároveň ich bude možné obsadiť najmä mladými nezamestnanými osobami vo
veku 15-29 rokov.

Realizácia projektu bude pozostávať z radu vzájomne nadväzujúcich aktivít a činností:
Prvou fázou realizácie aktivít projektu je verejné obstarávanie na nákup technológií v súlade so špecifikáciou zariadení
uvedenej v predkladanej žiadosti.
Následne po uzatvorení zmluvy bude zahájená výroba strojov. Proces výroby strojov trvá priemerne 3 až 5 mesiacov od
podpisu zmluvy, resp. zaplatenia zálohy, v závislosti na kapacitných možnostiach výrobcu. Po ukončení výroby sa uskutočnia
preberacie skúšky u dodávateľa a následne vyexpedovanie technológie objednávateľovi.
Na strane objednávateľa (žiadateľ) zabezpečí umiestnenie strojov na určené miesto spĺňajúce požiadavky pre prevádzku
zariadenia. Po nástupe montérov dodávateľa sa uskutoční montáž a oživenie zariadení. Následnou fázou bude skúšobná
prevádzka v trvaní 24 - 48 hodín. V prípade úspešného priebehu skúšobnej prevádzky budú zariadenia dokumentačne
prevzaté od výrobcu a zahájená výroba.
Na realizáciu projektu žiadateľ vytvoril realizačný tím so skúsenosťami s realizáciou investič.aktivít. Novovytvorené
prac.miesta priamo súvisia s obsluhou technolog.zariadení.
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Pečiváreň MAJA s. r.o. so sídlom v Medzilaborciach je významným producentom jemného trvanlivého pečiva a iných
pečivárenských produktov. Od svojho vzniku v roku 2000 sa spoločnosti podarilo postupným rozvojom a rozširovaním
produkovaného sortimentu získať významné postavenie v rámci konkurencie v regióne. Má najširší ponúkaný sortiment
spomedzi priamych konkurentov. Produkcia je zameraná na jemné, trvanlivé pečivo s rôznymi príchuťami, čajové a viaczrnné
pečivo, perník a ďalšie cukrárenské výrobky (zákusky, sacherové torty, orechové rohy, výroba cukrárenských polotovarov).
Súčasná situácia na trhu s pečivárenskými produktami a existujúce významné postavenie v rámci konkurencie vzhľadom na
kapacitné možnosti a strojnotechnické vybavenie postavili žiadateľa do pozície, kedy súčasná kapacita už opotrebovanej
technológie a chýbajúce zariadenia, neumožňuje uspokojovať požadovaný dopyt a uspokojenie požiadavky trhu. Bez
realizácie projektového zámeru, žiadateľ nedokáže pri súčasných kapacitných možnostiach a disponovaním súčasného
materiálno-technického vybavenia adekvátne reagovať na budúce zvýšené požiadavky súčasných a budúcich odberateľov,
čím môže dôjsť k ohrozeniu jeho existencie.

Zrealizovaním projektu sa dosiahne lepšia adaptabilita žiadateľa na budúce požiadavky svojich odberateľov v dôsledku
inovovaného výrobného postupu. Zakúpením a zavedením inovatívnych technológií-zariadení do výrobného procesu,
zvýšením počtu pracovnej sily dôjde k nárastu pridanej hodnoty žiadateľa a nárastu tržieb. Jednak sa zvýši výrobná kapacita
a zlepší sa etablovanie spoločnosti na trhu, s možnosťou expanzie, čo bude mať priaznivý efekt aj na trvalú udržateľnosť
projektu. Zavedenie novej technológie do výroby umožní rozšírenie výroby, zrýchlenie výrobného procesu, zníženie nákladov,
vytvorenie 2 nových pracovných miest pre príslušníkov MRK. Výsledkom bude 1 inovovaný výrobný postup. Nová technológia
bude pozitívne vplývať na životné prostredie, zníži sa energetické a emisné zataženie a zabezpečí zvýšenie bezpečnosti a
kvality pracovného prostredia. Žiadateľ má dostatok skúseností a kvalifikovaný personál, ktorý je predpokladom napĺňania
stanovených merateľných ukazovateľov. Efektívnym riadením projektu žiadateľ bude predchádzať možnému nenapĺňaniu
týchto ukazovateľov. Plánuje sa pokračovať v aktivitách projektu, aj prostredníctvom zapájania sa do nových výziev na
podporu MRK.

Realizácia projektu pozostáva z hlavnej aktivity - obstaranie novej inovatívnej technológie a zariadení a dvoch podporných
aktivít. Riadenie projektu: zahŕňa oblasť administratívneho a finančného riadenia. Publicita a informovanosť: zahrňuje činnosti
spojené zo zabezpečením publicity projektu v usmernení RO/SORO a manuálu pre informovanie a publicitu. Hlavná aktivita
pozostáva z realizácie verejného obstarávania na dodávku zariadení, zakúpenia vybraných inovatívnych zariadení, ištalácie,
spustenia do výrobného procesu a tvorbu 2 nových pracovných miest pre MRK. Zároveň žiadateľ zabezpečí adaptáciu nových
pracovníkov do výrobného procesu a ich zaškolenie. Zvýši sa tak ich zamestnateľnosť, čím projekt podporuje zamestnanosť
MRK. Získajú tak nové pracovné zručnosti, nevyhnutné pre lepšiu adaptabilitu na trhu práce. Navrhované inovatívne
zariadenia bude dodávať vybraný dodávateľ na základe procesu verejného obstarávania, podporné aktivity budú
zabezpečovať kvalifikovaní pracovníci, ktorých výber si uskutoční samotný žiadateľ.

Vzhľadom na finančnú situáciu žiadateľa k celkovej výške výdavkov nevyhnutných na zrealizovanie projektového zámeru,
realizácia projektu bez získania nenávratného finančného príspevku nebude možná. Žiadateľ okrem získania finančných
prostriedkov a investovaním do výrobného procesu prostredníctvom zakúpenia inovatívnych strojov a zariadení, získa aj novú
pracovnú silu. Nevyhnutnosť realizácie projektu je o to dôležitejšia, že región, v ktorom pôsobí, patrí medzi ekonomicky
najslabšie v rámci SR. Rozšírením výroby a lepším etablovaním na trhu, dôjde k vytváraniu nových pracovných miest priamo
u žiadateľa, ale aj nepriamo u svojich odberateľov. Prejaví sa synergický efekt, keď zlepšením ekonomického a finančného
postavenia žiadateľa, bude dochádzať k postupnému zlepšeniu aj iných podnikateľských subjektov priamo spolupracujúcich
so žiadateľom. Implementáciu projektu bude zabezpečovať tím kvalifikovaných pracovníkov žiadateľa. Skúsenosti žiadateľa s
realizáciou podobných projektov sú garanciou bezproblémovej implementácie predkladaného projektu a projektov, ktoré
plánuje žiadateľ realizovať v budúcnosti.

Žiadateľ po ukončení projektu bude realizovat dalšie investičné aktivity najmä z vlastných zdrojov alebo z cudzích vprípade
ich získania. Prevádzková réžia vrátane opravy a údržby strojov bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa. Keďže
predmetom projektu je zakúpenie inovatívnych a moderných zariadení nepredpokladajú sa výrazne investície do opráv a
údržby, predpokladá sa iba bežná údržba či servis. Tým, že spoločnosť bude financovať tento projekt vo výške 30% , bude
môct ďalej investovať a nezataží cash-flow. Finančná analýza, ktorá je súčasťou žiadosti, preukazuje že žiadateľ bude po
skončení realizácie projektu generovať dostatočné výnosy, postačujúce na pokrytie prevádzkových nákladov, finančných
nákladov a tvorby zisku, čo v konečnom dôsledku pomôže zabezpečiť udržatelnosť jeho výsledkov. Prostredníctvom
realizácie projektu sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, čo bude viesť nielen k udržaniu existujúcich pracovných miest,
ale rozšírením výroby sa v budúcnosti počíta aj so zvyšovaním počtu vytvorených pracovných miest. Žiadateľ má aj naďalej
záujem spolupracovať pri aktívnych opatreniach podpory zamestnanosti, či vytváraní pracovných návykov pre príslušníkov
MRK.
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V okrese Krupina je problém s nezamestnanými s mierou nezamest.19,41% v 08/2011. Stav je charakterizovaný malými
podnikmi, ktoré nemajú požadovanú inovat. technológiu a ani kvalifikovanú výskumno-vývojovú pracovnú silu na
zabezpečenie realizácie projektov. Naša spoločnosť sa usiluje investovať do nákupu inovatívnych technológií, rozšíreniu výr.
programu, zefektívnenie súčasnej výroby, zníženiu energ. náročnosti a efektívnemu zhodnocovaniu prírod. zdrojov s cieľom
zníženia negatívneho dopadu na život. prostredie zavádzaním výsledkov výskumu do praxe. Je zameraná na vývoj mobilných
strojov, príd. zariadení a navrhovanie progresív. technológií, zaoberá sa výrobou príd. zariadení a náhrad. dielov a výrobou
konštrukcií na ochranu prepravovaného materiálu. Spoločnosť vlastní technologické zariadenia, ktoré je potrebné rozšíriť o
nové inovatívne dovoľujúce rozvoj spoločnosti na základe zvýšeného dopytu o jeho produkciu. Silné personálne
zabezpečenie v oblasti vývoja a výskumu, technického rozvoja a rozv. výrobnej základne, riad. výroby a činností pre jej
podporu. Zameranie spol. na rôzne odvetvia a kladné dodávateľsko-odberateľské vzťahy potrebné k riešeniu rôz. projektov.

Projekt je zameraný na nákup inovat. technológií pre dve hospod. odvetvia. Zavedením projektu do používania sa zvýši
inovačný potenciál spoloč. a rozšíri sa škála možnosti výroby a spolupráce. Získame variab. nástroj na plnenie požiadaviek
odber. a budeme mať prístup k novým zákazníkom, čím budeme zvyšovať výrobu, tržby a prid. hodnotu. Zapojíme sa do
rozšíreného trhu práce, nakoľko zvýšime výrob. kapacitu a umožníme ďalší rozvoj spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja.
Zvýši sa konkurencieschopnosť spoloč. vo výskume a výrobe a budeme dodávať na svetové trhy nové výrobky zamerané na
znižovanie energ. nákladov. Zavedením inovat. technológií dosiahneme zvýšenie zamestnanosti o 6 novovytvorených prac.
miest počas realizácie projektu a o 2 novovytvorené prac. miesta po ukončení. Umožníme ďalšie rozvíjanie sa vo výrobe
zavedením nových 6 inovat. tlg postupov, výskumu a vývoja, čím budeme udržiavať a rozvíjať know-how spoloč. a celého
regiónu. Pri vzniku situácie, že nedôjde k naplneniu navrhovaných ukaz. z dôvodu vyššej moci, trhovými podmienkami,
budeme poskytovať kooperač. služby v oblasti výroby a využívať tak zavedené inovat. technológie a taktiež poskytovať
služby výskumu a vývoja.

Projekt budeme realizovať: Aktivita č. 01 – obstar. linky na výrobu a montáž drevených obalových materiálov v horizonte 0112/2013, dôjde k výraznému posunu v spracovaní drev. materiálu v automatickom procese, jeho efektívneho využitia,
zníženie odpadu, zvýšenie vyťažiteľnosti a zníženie spotreby, Aktivita č. 02 – obstar. univerzál. zváracieho upínacieho
zariadenia v časovom horizonte 01-06/2013, poskytuje vysokú variabilitu pre výrobu rôznych konštrukcii bez potreby
vyrábania jednoúčelových zar. vhodných vždy len na konkrétny výrobok. Dovoľuje flexibilné a rýchle prispôsobenie sa výrob.
požiadavkám zákazníkom. Aktivita č. 03 – obstar. CNC sústruhu, umožňuje výrobu rotačných dielov rozmanitej škály pri
minimalizácii výrob. nákladov, Aktivita č. 04 – obstar. CNC frézy, umožňuje výrobu jednoduchých ale aj veľmi zložitých
sofistikovaných výrobkov so širokou škálou využitia, Aktivita č. 05 – obstar. CNC prac. delenia a tvárnenia mat., umožňuje
spracovanie základ. materiálu delením a následne jeho tvárnením na požadujúce rozmery. Aktivity č. 03, 04 a 05 sú v
časovom horizonte 01-12/2013. Koordinátorom projektu je p. Ing. Boris Štubňa, PhD. a 3 výskumno-vývojoví pracovníci.

Súčasný stav v regióne je charakterizovaný technológiou, ktorá nie je na výrobu dostatočne efektívna. Naša spoločnosť
rozšírila predmet podnikania o výskum, vývoj a výrobu strojov pre hosp. odvetvia v r. 2011. Nemá skúsenosti s čerpaním FP z
EU. Prijala zamestnancov so skúsenosťami s podobnými projektmi. Zaoberá sa výrobou príd. zariadení a náhrad. dielov,
výrobou drevených obalových konštrukcií a má svoje výrob. kapacity prispôsobené tejto výrobe. Cieľ zaujať pozíciu medzi
výrobcami prac. strojov a byť ich konkurentom znamená vytvoriť prostredie na zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti
vo výskume a vývoji a postupne rozširovať strojný park nákupom inovatívnych technológií. Súčasná finančná situácia
vychádzajúca z roč. obratu nám nedovoľuje v plnej výške financovať nevyhnutne potrebné investič. náklady na nové inovat.
technológie. Realizáciou projektu sa rozšíri výrob. program spoločnosti o ďalšie výrob. strojárske portfólio a zaručí rozvoj
predaja výrob. náhradných dielov. Implementovaním výrobnej linky do investičného portfólia dosiahneme širokospektrálne
možnosti spolupráce pri výrobe obalových konštrukcií.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k nárastu pridanej hodnoty na plánovanú hodnotu v r. 2016 na 1 610 000,- €, zvýši sa
kvalita výroby, zvýši sa ochrana životného prostredia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti, čím dôjde k zvýšeniu
produktivity práce a nárastu tržieb na plánovanú hodnotu v r. 2016 vo výške 6 071 000,- €. Zvýši sa zamestnanosť vytvorením
8 novovytvorených pracovných miest, z toho 6 pre mužov a 2 pre ženy. V budúcnosti plánujeme čeliť hrozbám zo SWOT
rozšírením podnikateľského portfólia, diverzifikáciou výroby, znížením nákladov na výrobu a výskumno-vývojovou činnosťou.
Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu uvedením novej rady mobilných pracovných
strojov zameraných na zníženie energetických nákladov, čím dôjde k nárastu tržieb a zvýšeniu pridanej hodnoty. Využitím
výskumno-vývojového potenciálu a zavedenia inovatívnych technológií po ukončení realizácie, bude projekt zameraný na
výskum modulov vhodných pre cestné a špeciálne stroje pojazdových, pohonných a trakčných mechanizmov. Kvalita
výrobkov a inovatívne technológie zabezpečia aj finančný rozvoj spoločnosti a zvýšenie zamestnanosti.

Realizácia projektu zvýši výrobnú kapacitu a konkurencieschopnosť žiadateľa. Spoločnosť sa v oblasti ekonomických
výsledkov vyznačuje pomerne stabilným zázemím avšak investíciu, ktorá je predmetom projektu by vzhľadom na útlm
hospodárskej činnosti v stavebníctve žiadateľ bez pridelenia NFP nerealizoval, prípadne by investíciu realizoval neskôr a
prostredníctvom zakúpenia použitej a tým aj menej vyspelej technológie.

Spoločnosť má skúsený manažment s dlhoročnými skúsenosťami z podnikania a obchodu. Spoločnosť disponuje vlastným
administratívnym a IKT vybavením a kanceláriou na zvládnutie potrebnej administratívy. Na zabezpečení realizácie aktivít sa
Realizácia projektu prispieva k zvýšeniu zamestnanosti mladých nezamestnaných osôb vo veku 15-29 rokov vytvorením 2
budú spoločne s manažm. podieľať novoprijatí zamestnanci, ktorí budú zabezpečovať proces výroby, prevádzku a jednoduchú
pracovných miest.
údržbu zariadení.
Technologické zariadenie bude priebežne udržiavané a servisované zamestnancami spoločnosti a servisnými pracovníkmi
Predpokladný projekt prispieva k napĺňaniu relevantných priorít a cieľov nasledovných strategických dokumentov:
dodávateľov technológií.
-PHSR NSK na roky 2012-2018
Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná investícia je pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú
-Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja
udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov žiadateľa. Na
-Regionálnym akčným plánom zamestnanosti NSK
základe výsledkov finančnej analýzy možno tiež konštatovať, že predkladaný projekt bude v každom roku generovať dostatok
-PHSR mesta Šaľa
príjmov na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s investíciou a teda zabezpečenie potrebného cash flow.
-NSRR, OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a Stratégia Európa 2020
Žiadateľ má zabezpečený predaj výrobkov prostredníctvom vlastných klientov a obchodných partnerov s ktorými spolupracuje.
Žiadateľ disponuje skúsenosťami na realizáciu projektu a následny predaj výrobkov. Projekt spĺňa všetky predpoklady na
financovanie zo štrukturálnych fondov, úspešnú realizáciu a dosiahnutie stanovených cieľov, ako aj cieľov opatrenia a
prioritnej osi.
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Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného
procesu spoločnosti PRINTON s.r.o. a vytvorenie nových
pracovných miest pre príslušníkov MRK

Nákup inovatívnych technologických zariadení v DRU a.s. Zvolen

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SLOVKARTON, s.r.o. a
tvorba pracovných miest pre príslušníkov MRK

Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej
tvorbe pracovných miest pre príslušníkov MRK

Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby s cieľom podpory
zamestnanosti MRK

Modernizácia cukrárenskej výroby v spoločnosti MAPOMA s.r.o. pri
súčasnej tvorbe pracovných miest pre MRK

Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK pri súčasnom raste
konkurencieschopnosti spoločnosti TAES s.r.o.

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti IK Steel, spol. s
r.o. v kombinácii s tvorbou pracovných miest pre príslušníkov MRK

Zavádzanie inovácií vo výrobe s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti a zamestnanosti MRK

Zavedenie inovatívnych technológií a vytvorenie nových
pracovných miest pre príslušníkov MRK
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Spoločnosť PRINTON s.r.o. vznikla v roku 1991. V súčasnosti pôsobí vo svojom regióne ako stredne veľký polygrafický
výrobca (tlačiareň), špecializovaný na ofsetovú tlač papierových obalov, brožúr, etikiet a papierových visačiek. Postupným
vývojom dospela až do dnešného štádia, keď zamestnáva 29 zamestnancov a je kľúčovým dodávateľom obalov pre niekoľko
renomovaných firiem na Slovensku. Nakoľko jej hlavnú klientelu tvoria dcérske spoločnosti významných Európskych firiem
produkujúcich na Slovensku, požiadavky na kvalitu finálnych výrobkov sa neustále zvyšujú. Požadovanú kvalitu je preto čoraz
ťažšie dosiahnuť s použitím súčasných technológií. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné,
spoločnosť nie je schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Existujúca situácia v regióne je nepriaznivá.
Okres Vranov nad Topľou sa vzhľadom na mieru nezamestnanosti umiestňuje na 12-tom mieste od konca spomedzi všetkých
79 okresov na Slovensku s evidovanou mierou nezamestnanosti 21,64%. Preto realizácia projektu a vytvorenie nových
pracovných miest predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov,
zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Spoločnosť bude dosahovať rovnakú kvalitu tlače a následného spracovania
obalov ako poprední európsky výrobcovia. Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 2 pracovné miesta vytvorené cielene pre
príslušníkov MRK s trvalým bydliskom v meste so schválenou žiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP, ktorej súčasťou je
projekt žiadateľa o NFP. Tieto miesta budú udržané v súlade s podmienkami výzvy minimálne počas doby udržateľnosti
projektu. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb
do roku 2017 na cca 2 mil. EUR. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky
trhu a nebude musieť odmietať nových klientov z dôvodu nedostatočnej vybavenosti. Budú dosahované požadované
parametre aj v rámci ochrany životného prostredia. Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k
životnému prostrediu. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest. Dodávateľ
technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom a požiadavkám na kvalitu ale aj množstvo
vyrábaných výrobkov. V poslednej dobe pribudlo do portfólia zákazníkov žiadateľa viacero významných spoločností. Po
organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru (viď. Opis projektu),
ktorá je zárukou efektívneho fungovania spoločnosti. V minulosti bolo realizovaných viacero investičných aktivít, ktoré so
sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Takmer všetky boli financované z vlastných zdrojov žiadateľa.
Jedna investícia bola spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a ŠR, čím žiadateľ nadobudol konkrétne skúsenosti z realizácie a
implementácie tohto druhu projektov. Pri nižších investíciách sa na prefinancovanie využíval leasing, pri vyšších úver.
Investícia plánovaná prostredníctvom predkladaného projektu je finančne natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť
prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala
počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších
prevádzkových výnosov zo zefektívnenia výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na
zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti.
Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú
zároveň musieť byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy
vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 42,82 a teda projekt
je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde za 8 rokov (do výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Potravinársky priemysel v regióne má dlhoročnú tradíciu, napriek útlmu v druhej polovici 90-tych rokov. Značka DRU je
spotrebiteľom známa už viac ako 40 rokov. Podstatná časť produkcie je umiestňovaná na domáci trh. Výroba firmy je
rozdelená na výrobu sladkého a slaného pečiva. Súčasné technologické zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, sú
náročné na opravy a údržbu, ako aj na prestavovanie na iný druh výrobkov, neumožňujú vyrábať nové, trhom žiadané,
výrobky. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti málo efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo
aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä „fyzickú a morálnu zastaranosť časti technologických
zariadení…“, „nízky podiel výrobkov umiestnených na zahraničných trhoch“ a nedostatok finančných zdrojov na rozvojové
projekty. Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť získania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ…“ a „zvýšenie objemu exportu…“ Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať
ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä početnú a finančne silnejšiu konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom personálneho a finančného
riadenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné
považovať za reálne.2 nové pracovné miesta pre MRK budú vytvorené ešte počas realizácie projektu a budú merateľné
inštitútom výsledkového ukazovateľa. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán
rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných výr. postupov.“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou technológie.
Po ukončení realizácie projektu bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast
kvality, kvantity a najme flexibility výroby, ktorú si vyžaduje trh-zákazník. Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. POP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do podobných výrobných zariadení, resp. do inovatívnych technológii. Projektom sa tiež podporí regionálna
snaha o pomoc skupinám MRK

Technologická nadväznosť montáže jednotlivých zariadení nie je podmienená ich funkčným zariadením v rámci výrobnej
linky. Dodávky budú realizované asi v priebehu 2. polroku 2013 a jednotlivé zariadenia budú podľa aktuálne vyrábaného
sortimentu postupne zapájané do výrobných činností. V prípade nepredvídaných časových kolízií dodávok má spoločnosť
pripravené riešenie formou „by pasu“, čim bude eliminovaný dopad na objem výroby aktuálneho sortimentu. Aktivity projektu,
ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať
tím, zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne neefektívnom a neflexibilnom strojovom parku. Pre zabezpečenie
administratívnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a
dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať
administratívny personál s využitím KIS NORIS. Špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti
4.2 POP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy v roku
2017 až 2018 a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability 131 zamestnancov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba dvoch nových
pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK a to ešte počas realizácie projektu a ich následné dlhodobé udržanie. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných osôb, príslušníkov MRK v regióne Zvolen.
Okrem toho, realizáciou projektu sa zabezpečí stabilizácia 131 pracovných pozícií firmy. Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže do obnovy technológií firma
investovala v minulosti 1 mil. EUR formou vlastných a bankových zdrojov (podrobne viď v časti 5 POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená viac ako 40 ročnou skúsenosťou firmy s výrobou sladkého
a slaného pečiva, stabilitou značky a najmä samotnou realizáciou predkladaného projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite
doplní aspekt inovatívnej technológie a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt
bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko
negatívneho výsledku a projekt je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu
počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy strojov a najmä z
očakávaného rastu objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt
prispeje k eliminácií najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na
nových zariadeniach a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva takmer okamžitá návratnosť
investície, nakoľko sa projekt týka celého výrobného procesu firmy.
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Na území mesta Michalovce žije asi 10% príslušníkov MRK. Socio-ekonomickú situáciu v okrese by sme mohli definovať aj
na základe miery nezamestnanosti, ktorá dosahuje podľa štatistík 19,24%, čo predstavuje rozdiel oproti priemeru v SR až cca
6%. Čo sa týka technologického vybavenia, v súčasnosti firma využíva viacero technologických zariadení, z toho na každý
úkon 1 stroj. Práve kartonážna linka vykonávajúca komplexne všetky operácie bude nahrádzať v súčasnosti využívaných 7
strojov. Aktuálny stav je charakteristický absentujúcim rotačným výsekom a potlačou kartónov, ktorú firma vykonáva externe u
subdodávateľa, čo zvyšuje náklady na výrobu a aj cenu výroby. Momentálne firma využíva nasledovné zariadenia: kruhové
nožnice, mostová vysekávačka, lepička, elektronická šička, príklopový výsekový stroj, hobľovka, viazací stroj. V súčasnosti
firma zaznamenáva zníženú konkurencieschopnosť, a to hlavne absenciou inovatívnej technológie, ktorá by bola
efektívnejšia, úspornejšia, šetrnejšia k životnému prostrediu a hlavne by mala výrazný vplyv na rast konkurencieschopnosti
firmy, rast pridanej hodnoty a tržieb firmy. Budúcnosť bez inovatívnej technológie by bola pre firmu nepredstaviteľná.

Predpokladanú situáciu môžeme charakterizovať na základe výsledkov a prínosov, ktoré podporujú napĺňanie cielov
stanovených v strategických a plánovacích dokumentoch -bod 2.4 Opisu. Prínos je kvantifikovaný 13 ukazovateľmi
stanovenými v nadväznosti na ciele a pri zohľadnení predpokladu a reálnosti ich dosiahnutia. Na ciele projektu je naviazaná
hlavná aktivita, ktorej realizáciou dôjde k dosiahnutiu cieľov. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená z tržieb a ziskov,
navyše dôjde k odstráneniu dodatočných nákladov, čo zvýši zisk. K zvýšeniu tržieb dôjde rozšírením produktového portfólia,
firma rozšíri sortiment a bude môcť ponúknuť svoje služby v oblasti potlače kartónových krabíc svojim aktuálnym a
potenciálnym zákazníkom, z čoho jej budú plynúť ďalšie príjmy. Udržateľnosť podporí väčšia stabilita firmy, rýchlejšie a
pružnejšie reagovanie na dopyt, skrátenie času termínov dodania. Predpokladaný stav po úspešnom ukončení projektu by
mohol byť ovplyvnený niekoľkými negatívnymi stavmi popísanými bližšie v bode 2.1 a 3 Opisu. Na existencii výsledkov
projektu budú závislé budúce akcie a projekty, a to nie len firmy SLOVKARTON, ale aj iných subjektov v regióne -bod 2.3
Opisu.

Dôvodom výberu technického riešenia boli nedostatky, slabé stránky, príležitosti identifikované na základe SWOT. Vybraná
technológia zabezpečí rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty. Pri zvažovaní technických variantov firma brala do
úvahy fakt, že nová kartonážna linka bude obsahovať množstvo inovatívnych prvkov súvisiacich s výraznou energetickou a
materiálovou úsporou. Ďalším dôvodom bola prítomnosť dvojfarebnej potlače, ktorú v súčasnosti firma realizuje
subdodávkami a tiež prítomnosť rotačného výseku, ktorý rovnako momentálne absentuje v majetku firmy. Voľba obstarania
technológie na výrobu kartónov teda vyplývala z nutnej potreby odstránenia subdodávateľov. Obstaranie kartonážnej linky a
tvorba pracovných miest sú zahrnuté v hlavnej aktivite naplánovanej v období 8/2012 - 5/2013. Voľbu aktivity firma zvolila z
dôvodu, že nákup inovatívnej kartónovej linky a tvorba nových miest na seba nadväzujú a z časového, finančného a
technického hľadiska je ich možné realizovať naraz. Na technické zvládnutie projektu bude dohliadať kvalifikovaný personál
pozostávajúci z viacerých odborníkov zoskupený v realizačnom tíme, ktorého štruktúru a kompetencie uvádzame v bode 4.2
Opisu.

Nevyhnutnosť pomoci je podmienená obmedzenými finančnými prostriedkami. Projekt by bol realizovateľný z vlastných
zdrojov iba čiastočne, prínosy projektu by neboli také výrazné a nedošlo by k úplnému naplneniu cieľov. Vhodnosť realizácie a
nevyhnutnosť pomoci považujeme za kľúčový faktor. Nevyhnutnosť projektu je možné zdôvodniť aj okamžitými účinkami
pomoci: vytvorenie miest pre MRK, zníženie nezamestnanosti, rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, tržieb,
ziskovosti, zlepšenie situácie v regióne. Vedenie má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných aktivít, aj keď
nefinancovaných zo štrukturálnych fondov. Všetky technológie využívané pri výrobnej činnosti obstarala spoločnosť
podobným spôsobom, čomu na úvod predchádzala dôkladná analýza potrieb, príležitostí, ohrození, silných, slabých stránok,
následne na to si firma volila jednotlivé varianty, z ktorých sa rozhodla pre konkrétnu technológiu. Takýmto spôsobom začala
firma nakupovať prvú radu strojov a prístrojov už v roku 2003. Technologické vybavenie bolo postupne dopĺňané a
nahrádzané až po súčasne využívané technológie. Pozitívom je, že výsledky projektov boli vždy dlhodobo udžrateľné a
predstavovali prínos pre firmu.

Môžeme konštatovať, že udržateľnosť projektu je zabezpečená viacnásobne. Firma pôsobí na trhu viac ako 8 rokov, čím má
vytvorené stabilné postavenie. Inovatívna technológia zaistí rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty, čo povedie k
rastu tržieb. V roku 2016 sa očakávajú tržby vo výške 500 000,- EUR, čo bude predstavovať nárast 20% oproti roku 2010.
Takto sa vytvorí priestor pre realizáciu ďalších projektov. Projekt bude zabezpečený aj prostredníctvom kvalitných odborných
(skúsenosti vedenia a kvalifikovaného personálu), administratívnych (vedenie a ostatní zamestnanci, vybavenie
administratívnych priestorov) a technických kapacít (technické a finančné zabezpečenie). Finančné zabezpečenie možno
deklarovať veľmi pozitívnymi a realistickmi výsledkami finančnej analýzy. ČSH: 590 260 €. Miera výnosnosti investície:
350,92%. Za najviac rizikové vstupy do finančnej analýzy považuje firma náklady na materiál a tržby za výrobky. Tržby je
možné zabezpečiť kvalitným odbytom produkcie, bližšie bod 6 a 8 Opisu. Ďalšie možné rizika vrátane nástrojov na ich
elimináciu sú v bode 2.1 a 3 Opisu. K udžateľnosti patrí tiež environmentálna udrateľnosť zabezpečená úsporou energie a
materiálu.
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Problematika MRK je prioritnou témou mesta Lučenec. Miera nezamestnanosti v okrese je o viac ako 10% vyššia ako miera v
SR. Vedenie sa rozhodlo prispieť k riešeniu v oblasti MRK v minulosti a svoj zámer chce udržiavať. Na plný úväzok
zamestnáva 9 a na dohodu priem. 15 Rómov. Výsledkom projektu bude vytvorenie 14 miest pre MRK. Na základe analýzy
súčasného stavu a príležitostí z vonkajšieho prostredia boli identifikované najväčšie nedostatky v zastaralých, príp.
absentujúcich technológiách. V súčasnosti zabezpečuje firma sušenie externe, s čím sú spojené zvýšené náklady. Veľkým
problémom je dodržanie včasnosti dodávky, pretože práve proces sušenia reziva nie je možné priamo ovplyvniť. Kolíkovačka,
ktorú používa firma v súčasnosti je už zastaralá. Proces kolíkovania prebieha manuálne, čo je spojené s vyššou časovou
náročnosťou. Aktuálne firma využíva striekací automat, ktorý bude za účelom rastu konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty
nahradený linkou na povrchovú úpravu dielcov. Najväčším problémom je striekací automat ako celok, keďže absentuje tunel
na sušenie a jednotlivé dielce schnú voľne na vzduchu, čo výrazne zvyšuje čas potrebný na vybavenie jednotlivých
objednávok.

Realizáciou projektu dôjde k udržaniu doteraz vytvorených miest a k vytvoreniu 14 nových miest cielene pre MRK v súlade s
LSKxP mesta Lučenec. Zvýšenie zamestnanosti bude mať prínos aj pre nepriame cieľové skupiny, ostatných príslušníkov
MRK v podobe motivačného účinku. Realizáciou dôjde k obstaraniu 3 inovatívnych technológií. Pre projekt sú charakteristické
výrazné prvky inovatívnosti, inovačné prístupy technológií a tiež nové techniky na zníženie vplyvu na životné prostredie,
technológie sú špecifické energetickou úsporou. Projekt preto považuje za environmentálne udržateľný. Finančná
udržateľnosť bude zabezpečená prostredníctvom doteraz vykazovaných tržieb, znížením nákladov viazaných na externé
subdodávky, zvýšením efektivity pri sušení, rozšírením produktového portfólia a určite aj zvýšením ziskovosti. Realizáciou
projektu sa vytvorí možnosť realizovania ďalších aktivít firmy, ale aj iných subjektov. Obstaranie sušiarne reziva vytvorí
možnosť subdodávok pre konkurentov. Realizácia tohto projektu vytvorí možnosť pre ďalší rozvoj firmy a realizáciu ďalších
podobných projektov. Firma identifikovala možné riziká, ku ktorým pridelila možnosti riadenia rizík (bod 2.1 a 3 Opisu).

Firma disponuje administratívnymi, personálnymi, technickými a finančnými kapacitami potrebnými pre zabezpečenie
zvládnutia projektu. Na realizáciou projektu bude dohliadať realizačný tím zostavený z odborníkov s dlhoročnými
skúsenosťami z oblasti výroby a riadenia. Členovia tímu majú niekoľkoročné skúsenosti s projektovými zámermi súkromného
sektora, podieľali sa na realizovaní podobných projektov. Projektový manažér zastrešoval v minulosti v rámci svojej
podnikateľskej činnosti riadenie 2 projektov financovaných z EÚ. Na základe vopred vykonanej SWOT analýzy sa firma
rozhodla pre konkrétne technické riešenie. Najväčšie nedostatky, ktorých odstránenie bude mať najväčší prínos k rastu
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty, identifikovala firma v súvislosti s absentujúcou linkou na povrchovú úpravu,
zastaralou kolíkovačkou na úzke dielce a absentujúcou sušiarňou. Výber variantu riešenia bol podmienený prínosmi a
smerovaním výrobných procesov, potenciálom firmy a sortimentom, na ktorý sa firma špecializuje. Z časového, finančného a
technického hľadiska je možné technológie obstarať naraz, preto sme ich začlenili pod 1 hlavnú aktivitu, ktorá je priamo
naviazaná na ciele projektu.

Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu.
Pomoc je nevyhnutá vzhľadom na finančné možnosti firmy. Projekty by bol bez pomoci realizovateľný iba v obmedzenom
rozsahu a firma by musela do projektu zapojiť ďalšie prostriedky, ktoré by inak mohla použiť na iné projekty a ďalší rozvoj
firmy. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci. Nákupom technológií sa okamžite zvýšia
výrobné kapacity firmy, firma bude môcť prijímať ďalšie objednávky, odstráni subdodávateľov, bude vytvárať okamžite nové
pracovné miesta, čím výrazne vzrastie konkurencieschopnosť, pridaná hodnota a tržby firmy. Prínosy projektu podporia
navyše napĺňanie cieľov všetkých relevantných strategických a plánovacích dokumentov na národnej a regionálnej úrovni.
Dosiahnutie prínosov projektu bude navyše podporené skúsenosťami vedenia s realizáciou obdobných projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov, ale aj vlastných zdrojov a cudzích návratných zdrojov. Bližšie informácie uvádzame v
bode 5.1 Opisu projektu.

Firma deklaruje udržateľnosť stabilnou a pozitívnou finančnou situáciou. K dispozícii sú dostatočné administratívne
(kvalifikovaný personál, vybavenie administratívnych priestorov), odborné (konateľ a manažment firmy s vyše 15 ročnými
skúsenosťami vo výrobe, skúsenosťami s realizáciou projektov) a technické (IKT, súčasné a budúce výrobné priestory)
kapacity potrebné pre zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu. Finančné zabezpečenie možno deklarovať na základe
výsledkov finančnej analýzy, ktoré hovoria o splnení podmienky (ČSH = 73 490 € > 0. Miera výnosovoosti = 117,77% > 100%)
dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu. Investícia bude prínosom pre firmu a bude prispievať k zlepšeniu
finančno-ekonomických ukazovateľov. Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude zabezpečovať tvorbu
zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku. Firma tak bude
môcť realizovať ďalšie obdobné projekty a aktivity. Najrizikovejšími vstupmi do analýzy z pohľadu dosiahnutia výsledkov
finančnej analýzy sú materiál a tržby za výrobky. Ďalšie riziká a ich elimináciu popisujeme v bode 2.1 a 3 Opisu projektu.
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V danej oblasti je vysoká miera nezamestnanosti, k 31.12.2011 v nitrianskom kraji dosiahla 13,27 %., v okrese Komárno
17,53. v okrese Levice 16,00. Je problém zamestnať sa nevzdelaným uchádzačom. O to ťažšie majú členovia MRK, ktorí vo
väčšine prípadov nemajú žiadne profesie. Z vyššie uvedených dôvodu realizácia projektu má veľkú opodstatnenosť v riešení
existenčných problémov malých a stredných podnikov, v riešení nezamestnanosti so zvláštnym zreteľom na MRK. Na
Slovensku je cca 400 tlačiarní. Podla objemu výroby vedú periodické tlačoviny (45 %), nasledujú neperiodické tlačoviny (31%)
a ostatné tlačoviny (24%). V polygrafickom priemysle pracuje cca. 3 000 ľudí. Firma KREATIVA s.r.o. pôsobí v oblasti tlače
reklamných predmetov a propagačných materiálov. Vznikla v r. 2009 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavným
zameraním podniku je potlač na papier a textil ako aj na iné materiály. Spoločnosť je držiteľom štatútu chráneného
pracoviska, kde zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím. Spoločnosť v r. 2010 dosiahla objem tržieb 145 547,00 eur,
pridanú hodnotu 28 221,00 eur, počet zamestnancov 8. K 31.12.2011 počet zamestnancov sa zvýšil na 15.

Žiadateľ svoje vytýčené ciele dosiahne nákupom modernej technológie na polygrafickú výrobu za účelom zvýšiť kvalitu a
množstvo výrobkov. Novou technológiou bude môcť vyhovieť požiadavkám najnáročnejších zákazníkov. Realizáciou
projektu sa vytvoria podmienky pre zvýšenie výroby firmy rozšírením výrobného portfólia, tým nastane reálny predpoklad na
zvýšenie objemu tržieb a pridanej hodnoty. Bude nakúpená najmodernejšia technológia, ktorá vyhovuje všetkým technickým
predpisom a normám ako aj predpisom v oblasti ochrany životného prostredia. Rozšírením produkcie bude mať možnosť
zamestnať 3 ľudí - členov MRK z regiónu, kde je veľká miera nezamestnanosti. Prípadne neplnenie merateľných
ukazovateľov, prispôsobené vyššou mocou alebo z iných dôvodov žiadateľ rieši racionálnou organizáciou výroby, výberom
kvalitných odborníkov. Plánovaný nárast tržieb po realizácii projektu 174 656,40 €. Plánovaná pridaná hodnota 31 043,10 €.
Plánovaný počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK po skončení realizácie projektu 3, do r. 2017 bude 3.
Úspešná realizácia umožní spoločnosti ďalšie rozšírenie výroby, zamestnať viac ľudí, znížiť tým nezamestnanosť regiónu.

Neustály rozvoj výroby, zvýšenie kvality produktov, získavanie stálej pozície na domácom ako aj na zahraničnom trhu firma
dosiahne nákupom novej technológie. Projekt je zabezpečený 1 hlavnou aktivitou a 2 podpornými aktivitami. Aktivita 1
Obstaranie inovatívnej technológie Jedná sa o špeciálnu technológiu na výrobu reklamných predmetov. Sú to najmodernejšie
stroje, ktoré prevyšujú stroje podobného charakteru, sú vhodné aj pre najnáročnejšie výrobné postupy, vyhovujú najprísnejším
normám a predpisom, ako aj predpisom v oblasti životného prostredia. Stroje dodá víťazný dodávateľ vybraný verejným
obstarávaním po podpise zmluvy o NFP. Termín realizácie projektu: 09/2012 - 08/2014. Plánovaná technológia: Tlačiareň
na priamu potlač reklamných predmetov Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu Vyšívací automat 4 hlavový na
priemyselné vyšívanie vzorov a loga Digitálny tlačový stroj na potlač rôznych predmetov. Bude zamestnať 3 členov MRK z
obce Tekovské Lužany, v mieste realizácie projektu bude pre nich zabezpečené bezplatné ubytovanie, prípadne budú
prepravení firemným autom bezplatne. Budú zaradení ako pomocní pracovníci v priemysle na obslužné a manipulačné práce.

Realizácia projektu je nevyhnutná pre ďalší rozvoj spoločnosti. Vznikne priestor pre nové projektové zámery so zameraním
na inovatívnosť, konkurencieschopnosť, ako aj ďalšiu ekologizáciu výroby. V tejto ťažkej ekonomickej situácie firma bez
získania nenávratného príspevku by nebola schopná tento projekt realizovať. S obstaraním technológie je spojené aj
posilnenie postavenia spoločnosti na európskych trhoch, získanie konkurenčnej výhody, zvýšenie tržieb, čím systémovo
skompletizujeme modernizačný program v oblasti tlače spoločnosti spojený s ďalším rozvoj v oblasti technologickej prípravy
výrobkov, skladových podmienkach a priestorov, logistiky a pod.. Bez nákupu tejto inovatívnej technológie by bola oslabená
firemná konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch a z pohľadu rozvoja spoločnosti by boli ďalšie investície irelevantné.
Spoločnosť úspešne realizuje projekt vytvorenia chránenej dielne pre telesne postihnutých. Projekt je dôležitý aj z hľadiska
riešenia problematiky zamestnanosti príslušníkov MRK, realizáciou projektu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta cielene pre
túto skupinu.

Súčasná administratívna kapacita spoločnosti je zárukou úspešnej realizácie projektu. Spoločnosť podniká od r. 2009.
Disponuje s kvalifikovaným tímom odborníkov, ktorí sú zárukou úspešnej implementácie a ďalšieho rozvoja výroby. Po
realizácii projektu podnik bude mať zosilnenú personálnu štruktúru. Prácu vedúceho budú podporovať výrobní, ekonomickí a
marketingoví manažéri. Na obsluhu strojov sú zamestnaní odborní pracovníci. Žiadateľ bude používať výsledky projektu pre
svoju ďalšiu činnosť. Predpokladom optimálneho fungovania, ďalšieho rozvoja aktivít je zabezpečenie dostatočných
finančných zdrojov. Tieto zdroje budú zabezpečené práve zo zvýšeného objemu tržieb a pridanej hodnoty. Na základe
finančnej analýzy spoločnosť bude schopná každoročne vytvárať zisk, ktorý bude základom pre ďalšie investície. Dopad na
životné prostredie: Pri výbere technológie okrem technických parametrov sa prihliadalo aj na aspekty životného prostredia.
Spoločnosť sa rozhodla pre najmodernejšiu technológiu, ktorá je šetrná aj k životnému prostrediu. Je veľmi precízna, šetrí
vstupný materiál, má nízku spotrebu energie.
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Spoločnosť MAPOMA vznikla v r.2006. Je vlastnená jediným spoločníkom a do jej portfólia patrí poskytovanie služieb v
oblasti cestovného ruchu (penzión a reštaurácia), nákladnej dopravy a hlavne cukrárenskej výroby. Firma v súčasnosti
zamestnáva 17 zamestnancov, z toho 6 pracuje v cukrárenskej výrobe umiestnenej v obci Smižany. Ide o stabilnú spoločnosť
pôsobiacu v regióne s vysokou nezamestnanosťou (18,83%, okres S.N.Ves, dec. 2011). V roku 2010 dosiahli tržby z predaja
vlastných výrobkov 798 576 EUR, pridaná hodnota dosiahla výšku 45 515 EUR. Spoločnosť sa snaží vužívať kvalitné tradičné
suroviny bez potravinárskych náhrad a nastoluje vysoký štandard kvalitných a žiadaných výrobkov. Medzi silné stránky
spoločnosti patria takmer skúsenosti majiteľa s výrobou od r.1973, dlhodobé kontrakty s odberateľmi v 3 okresoch, orientácia
výroby na kvalitné "gazdovské" výrobky, vlastná doprava a zavedené norma HACCP. Slabé stránky: vysoký podiel živej
práce-riziko chýb, časová a energet.náročnosť výroby, neschopnosť vybaviť veľkokap.objednávky.Za riziká považujeme
pokles dopytu, komplikácie spojené so zamestnávaním MRK (zdrav.stav,pracov.návyky),... Mapoma pripravila plán eliminácie
rizík.

MAPOMA po zrealizovaní projektu bude disponovať modernými technológiami cukrárenskej výroby, ktoré zmodernizujú
výrobný proces a zabezpečia plnohodnotné dodržiavanie noriem HACCP.Inštalovaných bude 12 ks technológií a 9 ks
príslušenstva.Technológie zabezpečia vyšší objem produkcie, časovú a materiálovú efektivitu výroby, zníženie spotreby
energie, zvýšenie kvality produkcie, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na zvýšení konkurencieschopnosti spoločnosti.Firma
očakáva rast celkového obratu v roku 2016 vo výške asi 1,2 mil.EUR. Pridaná hodnota za celú spoločnosť (nie len
cukrárenská výroba) v roku 2016 sa očakáva vo výške asi 75 tis.EUR (viď ukazovatele dopadu Nárast tržieb a Nárast pridanej
hodnoty).Umožní sa tak vytvorenie 2 nových pracov.miest pre MRK s trvalým bydliskom v Smižanoch (Počet vytvorených
pracovných miest cielene pre MRK a Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie
projektu, Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami). MAPOMA vníma prepojenosť projektu s budúcimi
aktivitami spoločnosti v regióne (rozšírenie služieb v cestovnom ruchu a gastronómii pri využívaní cukrárenských
produktov=tvorba nových prac.miest.

Realizáciu projektu bude riadiť a zabezpečovať majiteľ a konateľ spoločnosti, ktorý bude zastávať pozíciu manažéra
projektu. K dispozícii má tím zamestnancov vykrývajúci problematiku finančného riadenia a využívania technológií. Technické
špecifikácie zariadení boli pripravované dlhodobo na základe plánovaných výrobných kapacít. Inštalácia zariadení môže byť
realizovaná v priebehu 2-3 týždňov, projekt však počíta so širším časovým fondom slúžiacim na objednanie, dovoz,
inštaláciu, skúšobnú prevádzku a finančné ukončenie projektu. Projekt bude realizovaný s dostatočnou časovou rezervou v
období 8 mesiacov, indikatívne od novembra 2012 do júna 2013. V rámci projektu bude obstaraných 11 logických celkov
technológií (Pekárenský konvektomat s podstavcom, Zmäkčovač vody automatický, Priemyselný digestor, Priemyselná
umývačka riadu, Trojtrúba rúra, Univerzálny robot s príslušenstvom, Chladiace boxy, Chladiace skrine, Vodný kúpeľ mobilný,
Pracovné stoly nerezové a Vozík so súpravou plechov), celkom 21 ks zariadení a príslušenstva patriacich pod aktivitu
Obstaranie technológií cukrárenskej výroby vrátane príslušnstva. Bližší popis je uvedený v prílohe 1 Opis projektu.

Spoločnosť MAPOMA je plne pripravená realizovať predkladaný projekt a zabezpečiť tak zvýšenie konkurencieschopnosti
cukrárenskej výroby a taktiež vytvorenie dvoch pracovných miest pre príslušníkov MRK. Zároveň spoločnosť predpokladá v
dobe udržateľnosti projektu vytvorenie minimálne jedného ďalšieho pracovného miesta, čo ešte viac zvyšuje efektivitu
poskytnutej pomoci. Bez udelenia nenávratného finančného príspevku by MAPOMA projekt v pripravovanom rozsahu
nerealizovala. Nakoľko je výška žiadaného príspevku len 75 125,40 EUR a na jedno vytvorené prac.miesto pripadá len 37
562,70 EUR, máme za to, že projekt je efektívny, hospodárny a vhodný na realizáciu. MAPOMA nerealizovala v minulosti
žiadne projekty financované z cudzích zdrojov. Disponuje však niekoľkoročnými skúsenosťami s podnikateľskou činnosťou,
obstarávaním výrobných zariadení, ktoré využíva v súčasnosti, s výrobou, obchodom, marketingom, riadením zamestnancov a
pod. Doterajšie skúsenosti s riadením podniku jej umožnia úspešne zrealizovať i predkladaný projekt. Projekt v regióne s viac
ako 18%-nou nezamestnanosťou bude mať okamžité pozitívne účinky prejavujúce sa hlavne vytvorením dvoch nových
pracovných miest.

MAPOMA disponuje cukrár.dieľňou s technologickým vybavením, ktoré je schopné zabezpečiť stabilné hospodárenie, avšak
nie ďalší rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti.Po realizácii projektu rozšíri spoločnosť výrobné kapacity a bude sa
usilovať o penetráciu na nové trhy. Jednou z možností je vysokokapacitná výroba trvanlivého pečiva. Táto aktivita sa prejaví
na raste tržieb.Tržby za výrobky vyrábané prostredníctvom nových zariadení dosiahnu v 1.roku asi 60 000 EUR. Spoločnosť
očakáva ďalší rast spôsobený vyššou penetráciou trhu a uzatváraním nových kontraktov. Tržby generované výrobou na
nových zariadeniach v roku 2016 – 3 roky po zavedení výrobných technológií - by mal predstavovať 75 000 EUR. Celkové
tržby spoločnosti by však v roku 2016 mali dosiahnuť až 1 200 000 EUR a pridaná hodnota by sa mala pohybovať na úrovni
75 000 EUR. Cukrárenská výroba by sa v roku 2016 mala podieľať na obrate sumou asi 115 000 EUR a na pridanej hodnote
cca 31 000 EUR.Udrží sa 17 súčasných prac.miest. Z použitých vstupov finančnej analýzy považuje spoločnosť MAPOMA za
rizikové hlavne očakávania spojené s tržbami. Prípadné negatívne výkyvy bude eliminovať opatreniami popísanými v opise
projektu.
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Za dôležité považujeme spomenúť východiskový stav v regióne, pre ktorý je charakteristická vysoká nezamestnanosť. V
okrese Michalovce je podľa štatistík miera evidovanej nezamestnanosti vo výške až 19,24%, čo je o 5,91% viac ako priemer v
SR. Čo sa týka technologického vybavenia, tak v súčasnosti firma využíva zastarelé technológie špecifické obmedzením v
presnosti, vysokou časovou náročnosťou, nepresnosťou obrábania, zvýšenými nákladmi, obmedzením v rozmeroch obrobku,
ktoré vie súčasná technológia urobiť. Práve tu firma na základe analýzy identifikovala najväčšie nedostatky a tiež príležitosti v
zlepšení situácie. Ďalším nedostatkom je absentujúci inovačný riadiaci systém na programovanie výrazne urýchľujúci výrobný
proces. Vzhľadom na charakter výroby, ktorý je zameraný na kusovú výrobu jednoúčelových strojov, je nutné časté
programovanie vyžadujúce množstvo času. Odstránenie nedostatkov realizáciou projektu bude pomáhať pri napĺňaní cieľov
stanovených v relevantných strategických a plánovacích dokumentoch, ako NSRR, OP, schéme pomoci a pod. Konkrétny
prínos uvádzame v bode 2.4 Opisu projektu.

Očakáva sa nasledovný stav: kúpa frézovacieho zariadenia, softvéru na programovanie fréz; rast konkurencieschopnosti,
pridanej hodnoty firmy, tržieb a ziskovosti; rozšírenie výroby; vytvorenie nových pracovných miest; rozšírenie zákazníckej
databázy; inovatívnosť výroby; energetická, časová úspora; zníženie dopadu na životné prostredie; skrátenie výrobného
cyklu; pokles nepresnosti pri obrábaní; rast kvality výrobkov. Prínosy sú kvantifikované na základe 13 ukazovateľov, ktorých
naplnenie zabezpečia doterajšie aktivity firmy a prínosy projektu. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená z doterajších
tržieb a ziskov, navyše dôjde k odstráneniu nákladov spojených so zastaralou technológiou, čo zvýši ziskovosť. K zvýšeniu
tržieb dôjde práve rozšírením produktového portfólia. Firma bude môcť ponúknuť svoje služby v oblasti obrábania dielcov
svojim obchodným partnerom, z čoho jej budú plynúť ďalšie príjmy. Práve toto vytvorí predpoklad pre realizáciu ďalších
možných aktivít v regióne (bod 2.3 Opisu). Navyše sa znížia náklady na opravu a údržbu. V rámci analýzy firma identifikovala
riziká spojené s realizáciou projektu a definovaka nástroje na elimináciu rizík (bod 2.1 a 3 Opisu).

Hlavným dôvodom výberu konkrétneho technického variantu bol cieľ projektu, ktorý firma definovala na základe analýzy
SWOT. Cieľ je zameraný na rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy pri súčasnej tvorbe miest pre MRK. K
napĺňaniu tohto cieľa bude prispievať obstaranie frézovacieho zariadenia slúžiaceho na výrobu strojných dielcov
nevyhnutných na výrobu jednoúčelových strojov. Významným prínosom bude tiež nákup softvérového modulu CAM určeného
na programovanie fréz. Výber technického variantu bol podmienený množstvom inovatívnych prvkov, ktoré sú špecifické tak
pre frézovací stroj, ako aj softvér. Frézovacie zariadenie je charakteristické vysokou mierou úspory energie, čo má pozitívny
dopad na životné prostredie, čím bude zabezpečená environmentálna udržateľnosť projektu. Frézovacie zariadenie a softvér
na riadenie fréz priamo súvisia, preto je možné a aj vhodné ich z časového, technického hľadiska realizovať naraz, čo sme
premietli ich začlenením do jednej hlavnej aktivity priamo napojenej na ciele projektu. Pre potreby projektu bol vytvorený
realizačný projektový tím, ktorý bude dohliadať na realizáciu hlavnej aktivity a implementáciu celého projektu (bod 4.2 Opisu).

Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu.
Pomoc je nevyhnutá vzhľadom na finančné možnosti firmy. Projekt by bol bez pomoci realizovateľný iba v obmedzenom
rozsahu a firma by musela do projektu zapojiť ďalšie prostriedky, ktoré by inak mohla použiť na iné projekty a ďalší rozvoj
firmy. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci. Nákupom technológií sa okamžite zvýši
konkurencieschopnosť a pridaná hodnota firmy, zvýši sa výkonnosť, skráti sa výrobný cyklus, vytvoria sa tri nové pracovné
miesta cielene pre MRK. Prínosom bude podpora napĺňania cieľov stanovených v NSRR, OP KaHR, schéme štátnej pomoci,
PHSR Košického samosprávneho kraja, Stratégii vo vzťahu k marginalizovaným skupinám KSK, PHSR mesta Michalovce a v
iných. Realizácia je vhodná vzhľadom na doterajšie skúsenosti firmy s realizáciou podobných projektov. Firma od svojho
vzniku svojpomocne rozbehla výrobu práve realizáciou podobných projektov, aj keď financovaných z vlastných, prípadne
cudzích návratných zdrojov. Firma v minulosti obstarávala ťažké obrábacie stroje, ako napríklad CNC frézu, CNC sústruh a
rovinnú brúsku.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z príjmov, ktoré dosahuje v priebehu roka. K udržateľnosti prispejú aj rast
konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, efektivity výroby, zníženie nákladov. Udržateľnosť výsledkov posilní tiež odborné,
administratívne, technické zabezpečenie. Zodpovedná osoba, konateľ spoločnosti s odbornými vedomosťami bude dohliadať
nad celým riadením projektu a tiež riadením rizika, ktoré bližšie popisujeme v bodoch 2.1 a 3 Opisu, v spolupráci so
zamestnancami firmy. Dlhodobá udržateľnosť z finančnej stránky bude zaistená rastom tržieb. Dôsledkom realizácie projektu
sa predpokladajú v roku 2016 tržby vo výške 400000 €, čo predstavuje 97% nárast oproti roku 2010. Finančné zabezpečenie
projektu možno deklarovať na základe výsledkov finančnej analýzy: Miera výnosnosti= 168,02% a ČSH= 195 180€. Za
najrizikovejšie vstupy z pohľadu dosiahnutia požadovaných výsledkov pokladáme materiál a tržby za výrobky. Výsledky
finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude zabezpečovať tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti,
bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku. Firma bude môcť realizovať ďalšie projekty a aktivity- bližšie v bod 2.3
Opisu.
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Firma využíva v súčasnosti pri výrobe kovových výrobkov nožnice určené na strihanie plechov, ktoré sú technicky zastarané.
Časť výrobného procesu súvisiacu s ohýbaním plechov pomocou hydraulického lisu zabezpečuje za pomoci externého
partnera, čo výrazne zvyšuje náklady spojené s výrobou, a tým aj ceny konečných výrobkov, oslabuje to
konkurencieschopnosť a obmedzuje ďalší rozvoj firmy. Odstránenie nedostatkov identifikovaných vo SWOT analýze
vyplývajúcich zo zastaraného technického vybavenia a kooperácie pri ohýbaní plechov povedie k vyššiemu technickému
zhodnoteniu. Zlepšením východiskovej situácie a odstránením identifikovaných nedostatkov dôjde k výraznému rastu
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy, čo prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených v strategických a plánovacích
dokumentoch na národnej, ale aj regionálnej úrovni. Konkrétny prínos uvádzame v bode 2.4 Opisu. Špecifickou je aj samotná
východisková situácia v regióne. Firma bude schopná ponúknuť svoje služby v súvislosti s hydraulickým lisom aj
konkurenčným firmám z regiónu a zároveň prispeje vytvorením pracovných miest k zlepšeniu situácie v meste Prešov, kde
bola k 31.11.2011 až 16,91% miera nezamestnanosti.

Realizáciou projektu sa očakáva: obstaranie inovatívneho hydraulického lisu, hydraulických nožníc; rast
konkurencieschopnosti, zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty; rast výrobných kapacít, zníženie dopadu na životné prostredie;
energetická, materiálová úspora vďaka prvkom inovatívnosti; vytvorenie miest cielene pre MRK; vyššie technické
zhodnotenie; pokles nákladov na výrobu, cenová úprava; odstránenie nákladov na dopravu v súvislosti s kooperáciou; nové
obchodné možnosti, rast ziskovosti; skrátenie výrobného cyklu, zvýšenie kvality výrobkov; zefektívnenie výroby. Očakávaný
stav bude dosiahnutý realizáciou aktivity priamo previazanej na hlavný cieľ a špecifické ciele projektu. Prínosy projektu
umožnia dosiahnutie merateľných ukazovateľov. Udržateľnosť bude zabezpečená tiež z doterajších tržieb a ziskov, čo ešte
viac posilní dosiahnutie ukazovateľov. Firma si je vedomá možných rizík, ku ktorým priradila možnosti riadenia rizika uvedené
v bode 2.1 a 3 Opisu. Projekt prinesie možnosť využitia výstupov a výsledkov projektu pri budúcich akciách a projektoch v
regióne: ponúknuť konkurentom kooperáciu pri ohýbaní plechov CNC lisom, motivačný účinok na ostatné MRK, ďalšie
nadstavbové projekty

V rámci dôkladnej analýzy firma zadefinovala slabé stránky, príležitosti, nedostatky a prínosy plynúce z ich odstránenia. Na
základe tohto definovala technické varianty riešenia daného stavu. Rozhodla sa pre nákup CNC hydraulického ohraňovacieho
lisu a hydraulických tabuľových nožníc. Obe technológie sú charakteristické inovatívnymi prvkami a zmierňujúcimi dopadmi
na životné prostredie, ponúkajú možnosť využitia alternatívnych zdrojov energie. Tieto charakteristiky prispeli k výberu
variantu. Dôvodom bolo tiež, že práve tieto technológie sú technologicky primárnou záležitosťou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie
časti výroby ako dierovanie, zváranie a pod. Z hľadiska nadväznosti, časovej, technickej a finančnej realizovateľnosti je
možné obstaranie oboch technológií zahrnúť do jednej aktivity, ktorej začiatok je naplánovaný 09/2012 a ukončenie 07/2013.
Časové rozvrhnutie zahŕňa aj finančnú realizáciu aktivít projektu. Firma má vytvorené dostatočné podmienky pre technické
zvládnutie projektu. K zabezpečeniu prispeje tiež svojimi odbornými skúsenosťami realizačný projektový tím zostavený zo
špecialistov na výrobnú činnosti firmy a tiež špecialistov na projektové riadenie (bod 4.2 Opisu).

V prípade nerealizovania projektu za účasti zdrojov z NFP by bol projekt iba čiastočne realizovateľný v obmedzenom
rozsahu, keďže firma by musela zháňať dodatočné cudzie prostriedky, resp. by musela zmeniť štruktúru rozpočtu a obmedziť
zdroje na rozvoj. Preto považujeme projekt za vhodný a nevyhnutný. Výsledky projektu budú mať okamžité účinky, a to v
podobe rastu konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, vytvorenia nových miest, zníženia nezamestnanosti, rastu kvality
výrobkov. Dôležité je spomenúť skúsenosti firmy s realizáciou podobných projektov dlhodobého charakteru. Firma nahrádzala
výrobnú činnosť spočívajúcu vo vŕtaní dier technológiu spracovania hydraulickým lisom, čím zlepšila a zrýchlila výrobu a
skvalitnila výstup výroby. Technológia bola financovaná z vlastných zdrojov. Firma obstarávala tiež žeriavy pre zrýchlenie
výrobného procesu - medzioperačnej dopravy. Technológia bola nakupovaná na leasing. Výstupy a výsledky realizácie týchto
aktivít sa udržiavajú dodnes. Firma investovala tiež do technológie zabezpečujúcej otriskávanie materiálu a do zváracích
poloautomatických strojov. Zoznam technologických zariadení obstaraných realizáciou podobných projektov - bod 5.1 Opisu

Firma si je vedomá udržateľnosti výsledkov projektu. Stanovením primeraných výdavkov, je riziko narušenia udržateľnosti
minimálne. Riziká a ohrozenia, či už súčasné alebo budúce, vrátane jednotlivých nástrojov na riadenie rizika popisujeme v
bode 2.1 a 3 Opisu. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená silným postavením firmy na trhu a zdravou hospodárskou
situáciou. Prínos projektu bude podporovať udržateľnosť hodnôt ukazovateľov a tiež ostatných výsledkov projektu. Firma
disponuje kvalitnými technickými, odbornými, administratívnymi kapacitami, ktoré budú zabezpečovať komplexnú
udržateľnosť. Dlhodobá udržateľnosť z finančnej stránky bude zaistená očakávaným nárastom tržieb. Dôsledkom realizácie
projektu sa predpokladá v roku 2016 dosiahnutie tržieb vo výške 3651331 €, čo predstavuje nárast o 55% oproti roku 2010.
Finančné zabezpečenie projektu možno deklarovať na základe pozitívnych výsledkov finančnej analýzy. ČSH = 697050 € a
miera výnosovosti = 511,95%.Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude zabezpečovať tvorbu zdrojov pre
rozovj firmy aj smerom do budúcnosti, bude vytvárať zisk. Firma tak bude môcť realizovať ďalšie podoné projekty a aktivity
(bod 2.3 Opisu)
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Spoločnosť SANAS, a.s. má sídlo v okresnom meste Sabinov v Prešovskom samosprávnom kraji. Na celoslovenskej tvorbe
HDP sa kraj podieľa najnižším percentom. Dosahuje sa tu najnižšia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Prešovský
kraj má druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti, až 18,95%, okres Sabinov až 26,75%. Príslušníci MRK v meste
Sabinov patria vo veľkej miere medzi dlhodobo nezamestnaných, s malou mierou zamestnateľnosti. Spoločnosť investovala
hlavne do modernizácie strojno-technologických zariadení s dôrazom na ochranu životného prostredia na všetkých
významných technologických uzloch. Koncom roka 2010 došlo k prudkému rastu vstupov do výroby, avšak navyšovanie cien
v zodpovedajúcom pomere nie je možné realizovať. Nutnosťou je pri lokalizovaných výrobných procesoch: zvyšovať
efektivitu výroby, znížiť ich energetickú náročnosť a hlučnosť inováciou technológií, a tým zabezpečiť konkurencieschopnosť
spoločnosti a zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Silné stránky zo SWOT analýzy (stabilné miesto na trhu,
kvalitný manažment so skúsenosťami s projektmi, kvalifikovaní, vzdelaní a skúsení zamestnanci) sú predpokladom pre
úspešnú realizáciu projektu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie efektivity a racionalizácie výroby prostredníctvom nákupu inovatívnych a
vyspelých strojov použitých v lokalizovaných problematických výrobných procesoch, ako aj inovanie 3 výrobných postupov,
čo bude mať vplyv na nárast tržieb a pridanej hodnoty a na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Vytvorí a udrží
sa 5 pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných príslušníkov MRK, 3 mužov a 2 ženy, čo prispeje k zlepšeniu ich
životných podmienok a k posilneniu ich integrácie v rámci sociálnej inklúzie. Riziká sú eliminované: skúseným projektovým
tímom, plánovaním cash flow, vytvorením finančných rezerv, priebežným controllingom, spoluprácou s mestom a ÚPSVaR,
vzdelávaním zamestnancov, investíciou do inovatívnych technológií, zabezpečenými novými kontraktmi, cieleným
marketingom. Vytvoria sa predpoklady na: rozšírenie výroby, zlepšenie logiky a logistiky, zavedenie systému JIT, rozšírenie
portfólia odberateľov, investície do inovácií podporujúcich znižovanie dopadov na životné prostredie, nárast počtu
zamestnancov. Z hľadiska regiónu výsledky projektu pozitívne ovplyvnia situáciu dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti.

Projekt bude realizovaný od 01/2013 do 12/2013 paralelne 4 aktivitami (A1 – A4). Interval realizácie zahŕňa aj časovú
rezervu. A1 sa zrealizuje dodávka a montáž baliacej a paletizačnej linky, vytvoria sa 2 pracovné miesta pre MRK – 2 mužov.
A2 sa zrealizuje dodávka a montáž automatického vkladacieho zariadenia, vytvorí sa 1 pracovné miesto pre MRK – 1 žena.
A3 sa zrealizuje dodávka a montáž automatického odoberacieho zariadenia, vytvorí sa 1 pracovné miesto pre MRK – 1 žena.
A4 sa zrealizuje dodávka a montáž automatickej priebežnej vŕtačky, vytvorí sa 1 pracovné miesto pre MRK – 1 muž.
Súčasťou aktivít je uvedenie zariadení do prevádzky, zaškolenie obsluhy, inovácia výrobných, vývojových a ISO postupov.
Technické zabezpečenie aktivít bude koordinovať koordinátor realizácie aktivít 1 – 4, dodávku budú realizovať víťazi
verejného obstarávania, ktoré sa uskutoční pred začatím realizácie projektu odborne spôsobilou osobou. Riadenie projektu a
publicitu a informovanosť zabezpečia manažér projektu, finančný manažér, účtovník projektu, manažér monitoringu a
publicity. Projektový tím tvoria, na základe skúseností s úspešnou realizáciou obdobného projektu, interní zamestnanci
spoločnosti.

Z dôvodu potreby zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti sa realizáciou aktivít projektu zabezpečia inovatívne
technológie, zníži sa spotreba energií, surovín, zabezpečia sa požiadavky výrobných procesov z hľadiska kapacity a logickej
prepojenosti tak, aby boli odstránené ich nedostatky a zabezpečené požiadavky odberateľov, čo následne umožní úspešne sa
uchádzať o získanie nových kontraktov a tak konkurovať významným európskym firmám a zároveň zabezpečí vytvorenie a
udržanie 5 pracovných miest cielene pre MRK a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Bez pomoci by projekt
nemohol byť zrealizovaný v plánovanom horizonte a jeho efektivita by bola podstatne nižšia. Realizáciou projektu nastane v
dôsledku pomoci podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej na projekt, ako aj podstatné urýchlenie jeho dokončenia
(motivačný účinok). SANAS a.s. je zákaznícky orientovaná spoločnosť zameraná na predaj a výrobu nábytku, so zavedeným
systémom manažérstva kvality ISO 9001:2009. V roku 2010 úspešne ukončila projekt Zavedenie nových inovatívnych a
progresívnych technológií – strojných zariadení pri výrobe nábytku, v rámci OP KaHR, v celkovej výške oprávnených
výdavkov 945 000,- EUR.

Po ukončení projektu bude spoločnosť efektívne využívať obstarané inovatívne technológie a zabezpečí udržanie
vytvorených pracovných miest pre MRK. Naďalej bude prebiehať partnerská spolupráca s mestom Sabinov a v rámci
obsadzovania pracovných miest s Pracovným inkubátorom, ako aj s ÚPSVaR Sabinov. Administratívne zabezpečenie je
garantované personálnym zabezpečením na všetkých pracovných pozíciách, odbornosťou a sústavným vzdelávaním
zamestnancov, jednoznačnou stratégiou spoločnosti. Požadované technické parametre technológií budú zachované a
následne technicky zhodnocované. Zabezpečí sa kontinuálny rozvoj, inovácia a ekologizácia výroby. Projekt eliminuje hrozby
zo SWOT analýzy: silnejúcu konkurencie a dopady recesie, eliminuje negatívne vplyvy nárastu vstupov do výroby. Finančná
udržateľnosť bude zabezpečená nárastom tržieb a pridanej hodnoty. Na základe výstupov z finančnej analýzy vyplýva, že
predkladaný projekt je životaschopný a dlhodobo ekonomicky udržateľný. V každom roku po zrealizovaní investície sa tvoria
také výnosy, ktoré prevyšujú prevádzkové náklady súvisiace s investíciou. Investícia vytvára kladnú čistú súčasnú hodnotu s
predpokladanou výnosovosťou 138,25%.
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Firma „Radovan Kendereš EBEN - výroba a predaj nábytku“ vznikla v roku 1996. V súčasnosti pôsobí vo svojom regióne ako
malý výrobca nábytku, špecializovaný hlavne na výrobu veľkorozmerného nábytku, ikonostasov a sakrálneho nábytku.
Zamestnáva 9 zamestnancov a spolupracuje s viacerými externými spolupracovníkmi (živnostníkmi) a firmami pri dodávke
čiastkových komponentov a čiastkových prác. Má zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001:2009. Vzhľadom na veľké
množstvo firiem podnikajúcich v drevárskej výrobe a ich konkurenčnú ponuku, požiadavky na kvalitu finálnych výrobkov sa
neustále zvyšujú. Požadovanú kvalitu je preto čo raz ťažšie dosiahnuť s použitím súčasných technológií. Nakoľko obstaranie
novej technológie je pomerne finančne náročné a firma by nebola schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných
zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o nenávratný finančný príspevok. Okres Humenné sa vzhľadom na
evidovanú mieru nezamestnanosti 16,64% umiestňuje na 26-tom mieste od konca spomedzi všetkých 79 okresov na
Slovensku, preto vytvorenie 8 nových pracovných miest predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého
stavu.

Rozšírením výroby o nové technológie si žiadateľ upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov,
zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Žiadateľ bude dosahovať rovnakú kvalitu výroby ako poprední európski výrobcovia.
Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 8 pracovných miest vytvorených cielene pre príslušníkov MRK s trvalým bydliskom v obci
Zbudské Dlhé so schválenou žiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP, ktorej súčasťou je projekt žiadateľa o NFP. Tieto
miesta budú udržané v súlade s podmienkami výzvy minimálne počas doby udržateľnosti projektu. Modernizáciou a
rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročného obratu do roku 2017 na cca 0,81
mil. EUR. Po úspešnej realizácii projektu bude žiadateľ schopný pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť
odmietať nových klientov z dôvodu nedostatočnej vybavenosti.
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Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GRANITI, s.r.o.
zavedením inovatívnych a vyspelých technológii v kamenárstve

Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy KB Plast, s. r. o. a tvorba
pracovných miest pre príslušníkov MRK

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti For glass s.r.o. pri
súčasnej tvorbe pracovných miest pre príslušníkov MRK

Nákup inovatívnej technológie pre výrobu vstrekovacích foriem

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART spol. s r.o.
nákupom inovatívnej technológie

Inovácia výroby v TRIPLUS SK, s.r.o. s podporou tvorby pracovných
miest pre MRK

Rast konkurencieschopnosti IKE, spol.s.r.o. technologickou
inováciou pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre MRK

Baliaca a paletizačná linka pre drvené zeolity

Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu cestovín v spoločnosti
TOPEC, a.s.

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti RANOX, s.r.o.
nákupom inovatívnych technológií s aspektom podpory
zamestnanosti príslušníkov MRK
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Spoločnosť GRANITI s.r.o. so sídlom v mestskej časti Žiliny, v Bytčici vznikla v roku 2000, pričom živnosť bola založená už v
roku 1992. V súčasnosti s počtom zamestnancov 20, obratom 399 752 EUR a ročnou bilancou 804 561 EUR patrí medzi malé
podniky. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom výrobkov z prírodného ušľachtilého kameňa pre nábytkársky priemysel a
cintorínsku architektúru. V súčasnosti patrí firma k najvýznamnejším vo svojom odbore v regióne, pričom snahou je udržanie
tohto postavenia a jeho posilňovanie diverzifikáciou poskytovaných prác a tovarov. Trh, kde pôsobí aj GRANITI, s.r.o. je
charakteristický výraznou prevahou výrobných kapacít nad požiadavkami. Tým sa zvyšuje tlak zákazníkov na spoľahlivosť,
kvalitu, rýchlosť, flexibilitu, inovatívnosť, nízke dodávateľské ceny, dokonalý servis a individuálny prístup dodávateľov k
zákazníkom. Od roku 2000 sa spoločnosť GRANITI, s.r.o. zamerala na zdokonaľovanie technickej úrovne vybavenia
prevádzky, čoho deklaráciou je aj predkladaná žiadosť o NFP. Spoločnosť pôsobí v regióne Žilinského samosprávneho kraja,
ktorý trpí nezamestnanosťou vo výške 11,91 %, a táto v najväčšej miere postihuje príslušníkov MRK.

V dôsledku realizácie projektu budú zakúpené moderné technológie, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň v predmetnej výrobe
s vysokou flexibilitou nadväzujúcej na požiadavky odberateľov. Spoločnosť prostredníctvom zefektívnenia výrobných
postupov dosiahne zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu a vytvoria sa tak predpoklady pre jej ďalší rozvoj.
Prostredníctvom realizácie projektu sa tiež zvýši inovačný potenciál spoločnosti, pričom sa predpokladá nárast pridanej
hodnoty na 208 050 EUR a nárast tržieb 666 187 EUR v roku 2016. Pomocou technológií obstaraných v rámci projektu bude
inovovaný výrobný postup prostredníctvom špeciálnej techniky rezania vodným lúčom. Spoločnosť vytvorí 2 pracovné miesta
pre asistentov výroby s novými technológiami, ktoré budú obsadené príslušníkmi MRK do termínu ukončenia projektu.
Pracovné miesta budú obsadené mužmi, nakoľko v rámci predmetnej výroby sa jedná o fyzicky náročnú prácu. Predkladaný
projekt rozvoja výroby prostredníctvom špeciálnej techniky rezania vodným lúčom nadväzuje na rozvoj vývojovej zložky
spoločnosti zameranej na rezanie kameňa špeciálnymi technológiami, čo zásadne zvyšuje pridanú hodnotu produkcie
spoločnosti a zvyšuje jej inovačný potenciál.

Realizácia aktivít bude zahájená v júli 2013 a bude trvať 6 mesiacov. Nákupu technológií bude predchádzať výber
dodávateľov v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý začne po schválení žiadosti o NFP. Predmetné
technológie tvoria nevyhnutnú súčasť inovácie výrobného procesu a ich technické špecifikácie boli stanovené na základe
dôsledného prieskumu trhu realizovaného pred podaním žiadosti o NFP tak, aby predstavovali najvyššiu možnú úroveň
zohľadňujúcu najmodernejšie trendy v rezaní vodným lúčom. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch
aktivít, ktoré prispejú k naplneniu špecifických cieľov: ,,Aktivita č. 1 Nákup a inštalácia technologického pracoviska na rezanie
vodným lúčom“ a ,,Aktivita č. 2 Nákup a inštalácia sprievodných technologických zariadení pre zabezpečenie funkčnosti
technologického pracoviska na rezanie vodným lúčom“. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu
zabezpečovať konateľ Ivan Trnka, ktorý má dlhoročnú prax s používaním podobných technológií v kamenárstve.
Implementácia projektu v zmysle plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP bude zabezpečená externou spoločnosťou s
relevantnými skúsenosťami.

Žiadateľ v súčasnosti nedisponuje modernými technológiami, ktoré by mu umožňovali reagovať na špecifické požiadavky
odberateľov, čo značne limituje jeho flexibilitu a konkurencieschopnosť na trhu kamenárskej výroby. Prostredníctvom
realizácie projektu bude obstaraná technológia v rozsahu, ktorý umožní zaviesť vysoko efektívny a moderný výrobný proces,
budú vytvorené nové pracovné miesta pre MRK u žiadateľa, čo môže viesť k vzniku nadväzujúcich subdodávateľských
štruktúr a zlepšeniu situácie MRK v regióne ŽSK. V prípade, že by pomoc nebola poskytnutá, projekt by sa ako taký
nerealizoval, nakoľko ekonomický prínos čiastkovej realizácie projektu by nepokryl náklady žiadateľa na inováciu tohto
technologického zariadenia. Žiadateľ by nevytvoril žiadne pracovné miesta. Predkladaný projekt nadväzuje na realizáciu
projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a kvality poskytovaných služieb nákupom technológie a výstavbou
novej prevádzkovej budovy“, ktorý spoločnosť realizovala v roku 2007 a ktorý bol zameraný na kúpu píly a technológie na
úpravu kuchynských pracovných dosiek. Z uvedeného vylýva, že sa nejedná o dupilicitu projektu. Spoločnosť má relevantné
skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska, čo potvrdzujú aj výsledky finančnej analýzy. V roku 2016
predpokladáme tržby vo výške 666 187 EUR a k tomu prislúchajúcu pridanú hodnotu na úrovni 208 050 EUR, čiže predikcia
na rok 2016 oveľa lepšia, ako boli výsledky v roku 2011, čo je spôsobené aj tým, že bude obstaraná inovatívna technológia,
ktorá nahradí zastaralé stroje a prinesie nové možnosti rozvoja výroby. Realizáciou projektu dôjde k vyššej
konkurencieschopnosti podniku. Projekt generuje každoročne zisk, okrem roku 2013, kedy bude potrebné počítať s úhradou
osobných nákladov na novoprijatých zamestnancov. Miera ziskovosti projektu je 111,66%, teda môžeme hovoriť o návratnej a
rentabilnej investícii. Pre udržateľnosť projektu využije žiadateľ skúsenosti s realizáciou podobných projektov v minulosti
financovaných z vlastných zdrojov, resp. z úverových zdrojov. Rizikom udržateľnosti a efektívneho fungovania projektu by
mohla byť fluktuácia vyškolených a zručných zamestnancov, čomu sa bude snažiť spoločnosť predchádzať vytvorením
zdravého pracovného prostredia, vypracovaním spravodlivého a motivačného systému odmeňovania a zavedením sociálneho
programu pre zamestnancov.
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Spoločnosť KB Plast s. r. o. vznikla v roku 2011. Je vlastnená dvoma spoločníkmi, ktorí sa takmer 20 rokov venujú
problemtike bezpečnostných plomb. Bezečnostné plomby predstavujú v súčasnej dobe veľmi dôležitú súčasť pohybu tovaru
na úrovni celosvetového obchodu. Majitelia spoločnosti sú autormi europatentu na nový druh plomb s vysokým stupňom
bezpečnosti, ktoré nie je možné bez porušenia otvoriť. Zároveň sa spoločnosť angažuje v príprave európskej legislatívy
zameranej na kategorizáciu plomb podľa stupňa bezpečnosti. Výrobná činnosť je realizovaná v meste Liptovský Mikuláš,
ktorého asi 5% obyvateľov tvoria príslušníci MRK. Práve MRK tvoria väčšiu časť nezamestnaného obyvateľstva. Od
konkurencie sa spoločnosť odlišuje práve realizovaním vlastného výskumu a vývoja a úsilím o presadenie nových noriem
kategorizácie bezpečnostných plomb do praxe. K silným stránkam radí KB Plast 20-ročné skúsenosti manažmentu,
vastníctvo europatentu, uzatvorené kontrakty. K slabým stránkam radí slabo rozbehnutý zahraničný obchod a slabé výrobné
kapacity a zastaralé, energeticky a časovo náročné výrobné zariadenia. Príležitosťou sa javí výroba noých typov plomb podľa
europatentu do krajín EÚ a USA.

KB Plast bude po zrealizovaní projektu disponovať 6 inovatívnymi technológiami spracovania plastov s príslušenstvom,
ktoré zmodernizujú výrobný proces a zabezpečia výrobu zložitejších systémov bezpečnostných plomb.Efektom spomínaných
benefitov bude rast obratu spoločnosti (ukazovateľ Nárast tržieb v r.2016 - 910 000 EUR) a rast pridanej hodnoty (ukazovateľ
Nárast pridanej hodnoty v r.2016 - 200 000 EUR).Zvýšenie konkurencieschopnosti umožní vytvoriť až osem nových
pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK s trvalým bydliskom v meste L.Mikuláš (viď ukazovatele Počet vytvorených
pracovných miest cielene pre MRK a Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie
projektu). Zároveň spoločnosť vytvorí ďalšie dve pracovné miesta pre leadrov pracovných tímov.KB Plast predpokladá, že
novovytvorené pracovné miesta budú obsadené ženami (napĺňanie ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami). Výška pomoci na jedno vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK je len 123 972,10 EUR. KB Plast
s.r.o. plánuje s využitím výsledkov projektu (nových technológií, pracovných pozícií) pri nových rozvojových projektoch
spoločnosti.

Inštalácia zariadení môže byť realizovaná v priebehu 12 mesiacov, projekt však počíta so širším časovým fondom slúžiacim
na objednanie, dovoz, inštaláciu, skúšobnú prevádzku a finančné ukončenie projektu. Projekt bude realizovaný s dostatočnou
časovou rezervou v období 15 mesiacov, indikatívne od októbra 2012 do decembra 2013.V rámci projektu bude obstaraný
Vstrekolis s nástrojmi o sile min. 2000 KN, ktorý bude zabezpečovať výrobu bezpečnostných plomb a Vstrekolis s nástrojmi o
sile min. 500 KN s nástrojmi. Dôležitými zariadeniami finalizujúcimi výrobu sú 4 rôzne zariadenia zabepečujúce popis
výrobkov jedinečným numerickým kódom alebo bar kódom, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť bezpečnostných plomb. Jedná sa
o zariadenia: Popisovačka – thermotransfer, Popisovačka – laser, Popisovačka – hotstamping a Ultrazvuková zváračka.
Zariadenia budú tvoriť samostatné pracoviská, ktoré budú obsluhované zamestnancami, ktorí obsadia novovytvorené
pracovné pozície.KB Plast disponuje kvalitným administratívnym a technickým zabezpečením na úspešnú realizáciu projektu.
Realizačný tím je tvorený majiteľom spoločonosti ako hlavným manažérom a technickým manažérom, ktorí budú riadiť
realizáciu projektu.

Spoločnosť pôsobí v regióne s mierou nezamestnanosti 12,67% (okres Liptovský Mikuláš, december 2011).Jediným
vhodným opatrením je tvorba nových pracovných miest.KB Plast vytvorí v rámci projektu 10 nových pracovných miest, z toho
8 pre prílušníkov MRK. Zároveň bude v rámci projektu podporená výroba výrobkov na základe europatentu, ktorý vlastnia
majitelia spoločnosti. Projekt je možné vnímať i ako transfer vedomostí do praxe, čo nepochybne zvyšuje jeho hodnotu. Bez
realizácie projektu a udelenia pomoci by nebolo možné inováciu výrobu spoločnosti realizovať z dôvodu finančnej náročnosti.
KB Plast s.r.o. nerealizoval v minulosti žiadne projekty financované z cudzích zdrojov. Manažment však disponuje takmer 20ročnými skúsenosťami s podnikateľskou činnosťou, obstarávaním výrobných zariadení, ktoré využíva v súčasnosti, s výrobou,
obchodom, marketingom, riadením zamestnancov a pod. KB Plast s.r.o. má za to, že doterajšie skúsenosti s riadením podniku
mu umožnia úspešne zrealizovať i predkladaný projekt. Máme za to, že predkladaný projekt svojimi pozitívnymi účinkami
viditeľne pomôže mestu Liptovský Mikuláš znižovaním nezametnanosti a plánovanému ďalšiemu rozširovaniu výroby.

Po realizácii projektu rozšíri spoločnosť výrobné kapacity a bude sa usilovať o penetráciu na trhy s novým produktom –
bezpečnostnými plombami s vysokým stupňom bezpečnosti odolnými voči zneužitiu. Táto aktivita sa prejaví na raste tržieb.
Dôležitým argumentom udržateľnosti je okrem menej významných kontraktov uzatvorená zmluva s odberateľom
bezpečnostných plomb na 2 mil. ks ročne. Pri výrobe 1 mil. ks plomb bude dosiahnutý obrat 70 000 EUR. V ďalšom roku sa
predpokladá výroba až 5 mil. ks plomb, v roku 2016 až 15 mil.ks, čo bude znamenať obrat 1,05 mil EUR. Miera výnosovosti
projektu dosiahla 157,20%, čím o 57 percentuálnych bodov prekračuje minimálnu hranicu výnosovosti 100%. Zároveň čistá
súčasná hodnota dosiahla výšku 771,95. Projekt je dlhodobo finančne udržateľný a je charakterizovaný dostatočnou mierou
výnosovosti. Máma za to, že výsledky projektu budú udržané i v budúcich obdobiach, nakoľko sa očakáva dopyt po novom
type výrobku (overené rokovaniami s odberateľmi v zahraničí). Za rizikové faktory udržateľnosti je možné považovať hlavne
udržanie tržieb. Produkcia inovatívnych výrobkov a hľadanie väčšie hopočtu nových odberateľov v zahraničí riziko značne
znižuje.
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Spoločnosť For glass, s.r.o. sa zaoberá výrobou kovových (najmä hliníkových) rámov a konštrukcií pre nábytkársky
priemysel. Na základe dôkladnej analýzy súčasného stavu firmy a príležitostí, ktoré ponúka vonkajšie prostredie, boli
identifikované najväčšie nedostatky v absentujúcich technológiách.V súčasnosti horizontálna kaliaca pec firme For glass,
s.r.o. chýba. Kalenie sklenených vyplní zabezpečuje externe u subdodávateľa. Najväčším problémom sú vysoké obstarávacie
náklady pri menších odberoch rôznych farebných odtieňov. Práve slabé stránky firmy ako nedostatočné výrobné kapacity,
absentujúca technológia výroby výplní kovových rámov, nutnosť využívania subdodávateľov, omeškanie dodávok a
neschopnosť ovplyvnenia termínov sú dôvodmi pre realizáciu projektu a inováciu technologického parku spojenú s tvorbou
pracovných miest pre MRK. Miera nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda, kde sa bude projekt realizovať, je podľa
štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiac predchádzajúci termínu vyhlásenia výzvy, t.j. k 30.11.2011, 11,46
%. Obec Zlaté Klasy trpí vysokou nezamestnanosťou rómskej populácie a vytvorenie pracovných miest tvorí základ pre
zlepšenie situácie.

Hlavným prínosom projektu bude rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty spoločnosti pri súčasnej tvorbe pracovných
miest cielene pre MRK. Realizáciou projektu dôjde k udržaniu doteraz vytvorených pracovných miest a k vytvoreniu
minimálne 6 nových pracovných miest, ktoré budú obsadené príslušníkmi MRK v súlade so schválenou LSKxP obce Zlaté
Klasy. Vytvorené pracovné miesta budú udržané minimálne počas doby udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 3 roky po
ukončení realizácie projektu. Vzhľadom na charakter pracovných miest bude možné obsadiť dve pracovné miesta
ženami.Zvýšenie zamestnanosti občanov z MRK bude mať ďalej prínos aj na nepriame cieľové skupiny, ostatných
príslušníkov MRK, tým, že to bude mať na nich motivačný účinok. Realizáciou projektu dôjde k obstaraniu dvoch inovatívnych
technológií. Významným prínosom a dopadom projektu bude rast pridanej hodnoty a rast tržieb, ktorý napomôže finančnej
udržateľnosti projektu a aj podniku. V roku 2016 sa predpokladá dosiahnutie tržieb v absolútnej hodnote 770.000,- EUR a
dosiahnutie pridanej hodnoty v absolútnej hodnote 150.000,- EUR. Realizáciou projektu sa vytvorí tiež možnosť realizovania
iných aktivít spoločnosti For glass.

Keďže For glass s.r.o. vyrába komponenty pre nábytkárov, bolo potrebné vybrať technológie vhodné a určené práve na
spracovanie výplní do kovových výrobkov.Realizácia projektu je naplánovaná so začiatkom v septembri 2012 a ukončením v
auguste 2013. Obstaraná bude horizontálna kaliaca pec - skvalitní výrobný proces, zníži cenu výrobkov – a navaľovacia linka
na povrchovú úpravu skla bude mať výrazný prínos v znížení nákladov. Na implementáciu projektu bude dohliadať pre
potreby projektu zostavený realizačný projektový tím pozostávajúci z odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti
manažmentu a výrobkov z kovu. Projektový manažér má navyše skúsenosti s realizáciou štyroch podobných projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov. Firma For glass s.r.o. realizovala tiež viacero menších projektov, aj keď
financovaných z vlastných zdrojov, alebo formou leasingu.Na realizáciou projektu bude dohliadať realizačný projektový tím
zostavený z ľudí s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti výroby, ale aj riadenia. Členovia tímu majú niekoľkoročné skúsenosti s
projektovými zámermi súkromného sektora a podieľali sa na realizovaní projektov podobného charakteru.

Problematika MRK je jednou z prioritných tém, ktorej sa venuje obec Zlaté Klasy. Predkladaný projekt pomáha napĺňať
stanovené ciele a znižovať nezamestnanosť, ktorá je vysoká hlavne pri príslušníkoch MRK. Vhodnosť realizácie projektu a
nevyhnutnosť pomoci je možné zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu. Pomoc je nevyhnutá vzhľadom na
finančné možnosti firmy. Projekt by nebol bez pomoci realizovateľný. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité
účinky pomoci. Nákupom technológií sa okamžite zvýšia výrobné kapacity firmy, firma bude môcť prijímať ďalšie objednávky,
odstráni subdodávateľov, bude vytvárať okamžite nové pracovné miesta. Odstránenie nedostatkov práve realizáciou projektu
bude pomáhať pri napĺňaní cieľov stanovených v relevantných a plánovacích dokumentoch. Pre potreby projektu bol v rámci
spoločnosti For glass s.r.o. vytvorený skúsený realizačný projektový tím, ktorý bude dohliadať na realizáciu hlavných aktivít a
implementáciu celého projektu a dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok. Spolu s technickými kapacitami bude vytvárať
kvalifikovaný odborný personál podmienky pre úspešné zvládnutie projektu.

Spoločnosť For glass s.r.o. môže deklarovať udržateľnosť svojou stabilnou finančnou situáciou a kvalitou ľudských zdrojov,
ktoré priamo alebo nepriamo so spoločnosťou spolupracujú. Všetky svoje investičné zámery spoločnosť vykrývala v minulosti
z vlastných zdrojov, čo hovorí o finančnej stabilite.Výdavky stanovila firma primerane a tak, že budú vynaložené v súlade s
princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.Navyše obstaranie inovatívnych a vyspelých technológií prispeje k rastu
konkurencieschopnosti spoločnosti, zvýšeniu výrobných kapacít a posilneniu postavenia firmy na trhu. Týmto bude
udržateľnosť projektu zabezpečená viac násobne. Spoločnosť plánuje získať z OP KaHR zdroje vo výške 537.530,00,- EUR,
zvyšnú časť financií zabezpečí z vlastných zdrojov a prostredníctvom bankových úverov. Firma disponuje dostatočnými
administratívnymi (vybavenie administratívnych priestorov), odbornými (konatelia s vyše 10 ročnými skúsenosťami v danej
oblasti) a technickými (informačné technológie, súčasné a budúce výrobné priestory) kapacitami potrebnými pre
zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu. For Glass už dnes pracuje na akvizícii nových klientov a rozširovaní portfólia.
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1.prešovská nástrojáreň, s.r.o. so sídlom v Ľuboticiach, bola založená v roku 1999 a v súčasnosti má 43 zamestnancov.
Hlavným výrobným programom je v súčasnosti výroba foriem na vstrekovanie termoplastov, termosetov a vysekávacích /
ohýbacích nástrojov a 3D CNC ohýbaných drôtených výrobkov určených pre automobilový a záhradný priemysel. Od roku
2004 je spoločnosť úspešne certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000. V súčasnosti spoločnosť rieši problematiku
zeefektívnenia výrobného procesu spojenú so skrátením výrobného času a vyšším stupňom finalizácie produkcie.
Momentálne spoločnosť vyrába na strojoch, z ktorých väčšina technologicky zastaralá. Udržanie týchto zariadení v
prevádzkyschopnom stave je pre firmu čoraz viac nákladné a neefektívne aj vo vzťahu k dĺžke výrobných časov a
kvalitatívneho prevedenia v porovnaní s požiadavkou zákazníkov a spôsobilosťou konkurenčných firiem. Spoločnosť pôsobí v
regióne s vysokou nezamestnanosťou a celkovou slabou sociálno-ekonomickou situáciou. Zavedením techbnológie sa
vytvoria nové pracovné mieta s jednoduchou pracovnou náplňou, vhodnou pre MRK, je dohodnutá spolupráca s obcou Bystré,
ktorá disponuje vhodnými ľudskými zdrojmi.

Realizáciou projektu získa 1.prešovská nástrojáreň modernú technológiu na presné obrábanie kovu a výrobu kovových
prototypových súčiastok, čo prispeje k stabilizácii firmy na trhu znížením miery závislosti od služieb subdodávateľov. Vyššou
finalizáciou výrobkov sa výrazne znížia náklady na logistiku, primárne sa zvýši pridaná hodnota produkcie a sekundárny
aspekt spočíva aj v zvýšení objemu výroby samotných komponentov na vstrekovacie formy. Pre zákazníka to bude znamenať
kratšie dodacie lehoty a požadovanú kvalitu prevedenia. Zvýšenie efektivity technologických procesov a možnosť pružne
reagovať na potreby zákazníkov zvýši konkurencieschopnosť firmy na domácich i zahraničných trhoch. Spoločnosť počíta s
nárastom tržieb a pridanej hodnoty, so znížením spotreby elektrickej energie (eliminovanie niektorých výrobných operácií) ako
aj s vytvorením nových pracovných miest. Cielene pre príslušníkov MRK s trvalým bydliskom v obci Bystré, ktorej bola
schválená žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP a ktorej súčasťou je aj predkladaný projekt, plánuje spoločnosť vytvoriť 4
nové pracovné miesta a zabezpečiť ich udržanie min. 3 roky po ukončení realizácie projektu.

Navrhovaný harmonogram projektu je vypracovaný na základe doterajších skúseností s realizáciou obdobných investičných
projektov 1. prešovskej nástrojárne, s.r.o. Projekt je rozvrhnutý na 18 mesiacov, v období 1/2013 – 6/2014, podľa špecifikácie
na verejné obstarávanie, dodanie a inštaláciu technológie a bude zahŕňať celkovo tri aktivity: EDM rezací stroj, CNC fréza na
grafitové materiály a technológia na výrobu kovových prototypov Rapid prototyping DMLS. Spolu s hlavnými aktivitami budú
počas celej realizácie projektu súbežne vykonávané nevyhnutné podporné aktivity (1/2013-6/2014). Predkladaný projekt bude
koordinovaný interným projektovým manažérom spolu s podporou ďalších členov projektového tímu so zodpovednosťou za
technické zabezpečenie projektu ako aj so zabezpečením administratívnych aktivít a povinných výstupov. Všetky aktivity
súvisiace s dodávkou technológie, logistikou, inštaláciou ako aj uvedením do prevádzky bude mať na starosti dodávateľ
technológie v spolupráci so členmi projektového tímu s príslušnou delegovanou zodpovednosťou. Pri výbere zamestnancov
z MRK bude spoločnosť úzko spolupracovať s pracovníkmi obce Bystré a príslušným ÚPSVaR.

Predkladaný projekt je svojim charakterom presahuje finančné možnosti spoločnosti, bez pomoci z NFP je realizovateľný len
v obmedzenom rozsahu, po častiach, s dlhodobým trvaním. V prípade nezrealizovania projektu, budú priame dopady súvisieť
so znížením konkurencieschopnosti spoločnosti ovplyvnenej nenaplnením požiadaviek zákazníkov na požadovanú rýchlosť,
kvalitu a stupeň finalizácie dodávok. Znamenalo by to zvýšenie nákladov na udržiavanie súčasnej technológie, stúpajúcu
spotrebu energie, ako aj mzdových nákladov súvisiacich s vyšším stupňom prácnosti výrobného procesu. 1. prešovská
nástrojáreň, s.r.o. má skúsenosti s obstarávaním a zavádzaním novej technológie v rámci doterajšej modernizácie
technologického parku realizovanej z vlastných zdrojov a investičných bankových úverov. v roku 2009/2010 realizovala s
pomocou NFP projekt na dodávku a montáž 5-osej technológie v CNC obrábaní. Pre všetky činnosti súvisiace s realizáciou,
ako aj prípravou projektu má spoločnosť vyčlenený vo firme tím pracovníkov. Projekt pomôže zmierniť nezamestnanosť,
mimoriadne citeľnú u príslušníkov MRK, pomôže zmierniť sociálnu exklúziu, zhoršujúcu sa práve nízkou tvorbou pracovných
príležitostí

Nákup inovatívnej technológie pre výrobu vstrekovacích foriem priamo súvisí so strategickým cieľom spoločnosti - udržanie
konkurencieschopnosti firmy na trhu. Plánované výdavky na projekt budú vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti,
účelnosti a efektívnosti. Naplniť a udržať predpoklady sa bude firma snažiť optimalizáciou a stabilizáciou zákazníckej
základne v súlade s vývojom a podmienkami v regióne, meraním a znižovaním prebytočných nákladov, zefektívnením
materiálových vstupov. Zakúpený majetok bude používaný výlučne 1. prešovskou nástrojárňou, s.r.o. min. 3 roky po ukončení
realizácie projektu. Spoločnosť disponuje vhodnými administratívnymi i technickými kapacitami ako aj zodpovedným
kvalifikovaným personálom s dostatočnou odbornou skúsenosťou. Po ukončení projektu budú vyhodnotené reálne dopady a
výstupy projektu, na základe ktorých budú realizované ďalšie investičné aktivity z odpisov a zisku spoločnosti, ktoré budú
smerovať k trvalému udržaniu pracovných miest vo firme a dobrých ekonomických ukazovateľov. Spoločnosť bude
spolupracovať s obcou Bystré, terénnym sociálnym pracovníkom a s príslušným ÚPSVaR pri výbere a prípadnej výmene
zamestnancov.
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Spoločnosť založená v roku 1992 je vybudovaná na dlhoročných osobných pretekárskych skúsenostiach bratov
Konopkovcov a ich osobných skúsenostiach s konštrukciou motokár a strojárskou výrobou. Hlavnou prednosťou je výroba
brzdových systémov a znalosť špecifickej výroby náhradných dielov z horčíkových a duralových zliatin pre „značkové“
súťažné motokáry. Naše odberateľské portfólio tvoria výrobcovia motokár a výrobcovia komponentov pre motokáry. Zároveň
spolupracujeme so špecializovanými obchodnými spoločnosťami v Európe/svete, napr: Untsuku/Japonsko, Nagara/Japonsko,
KPU/USA, WildKart/Nemecko, Kart Shop/Francúzsko. Jedinečnosť našej strojárskej produkcie spočíva hlavne v opracovaní
hliníkových a horčíkových zliatin. Export spoločnosti K-KART spol. s r.o. tradične tvorí cca 99%. Našu spoločnosť je možné
charakterizovať ako riadne stabilizovaný podnik, ktorý má zabezpečené zdroje potrebné na samotný chod a na realizáciu
drobných investičných projektov. Na projekty väčšieho rozsahu však finančnými prostriedkami nedisponujeme a preto nie je
možné z vlastných zdrojov uskutočniť kúpu novej technológie.

Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie s cieľom inovovania terajšieho strojového vybavenia a jeho doplnenie o
nové moderné stroje. V prípade schválenia nenávratného finančného príspevku sa prostredníctvom nákupu týchto strojov
zvýši produktivita a efektivita súčasnej výroby a vznikne priestor pre výrobu nových, doteraz nevyrábaných výrobkov.
Nákupom danej technológie sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu, ktorým je zvýšenie konkurencieschopnosti našej
spoločnosti. Tú je možné dosiahnuť vyššími tržbami, pridanou hodnotou a zväčšením rozsahu poskytovaného sortimentu
výrobkov. Dosahované tržby z projektu umožnia ďalší rozvoj. Merateľné ukazovatele sú reálne, odzrkadľujú súčasnú situáciu
tohto odvetvia. Ako dôsledok zavádzania moderných technológií vzniká potreba zamestnať ďalších pracovníkov, ktorých
pracovné pozície budú spočívať v obsluhe nakupovanej technológie. V zmysle našich potrieb plánujeme vytvoriť tri pracovné
miesta. Všetky pracovné miesta budú obsadené príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít, ktorí sú evidovaní ako
dlhodobo nezamestnaní.

Predmetom projektu je realizácia hlavnej aktivity, ktorou je " Nákup inovatívnej technológie s podporou zamestnanosti MRK".
Predpokladaná dĺžka realizácie tejto aktivity je 12 mesiacov so začiatkom 09/2012. Na nákup predmetnej technológie bol
spracovaný prieskum trhu, obsahujúci požiadavky na jednotlivé strojné zariadenia. Stroje boli v zmysle výzvy rozdelené na
samostatné logické celky, pozostávajúce zo základov strojov a ich príslušenstva. V prípade schválenia nenávratného
finančného príspevku bude po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP vykonané riadne verejné obstarávanie v
zmysle podmienok výzvy. Zo strany dodávateľov bude realizovaná montáž, skúšobná prevádzka, zaškolenie zamestnancov
žiadateľa, záručný a pozáručný servis dodaných technológií. Pri výbere technológií boli brané do úvahy prevádzkové náklady,
energetická náročnosť zariadení, cena, efektívnosť, vplyv na životné prostredie a hospodárnosť. Zo strany žiadateľa bude
vytvorený tím zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácií projektu tak po technickej, ako aj po finančnej a ekonomickej
stránke. Zároveň bude implementácii projektu pomáhať externá agentúra so skúsenosťami s riadením projektov z fondov EÚ.

Poskytnutie NFP pozitívne ovplyvní plánované aktivity spoločnosti. Bez poskytnutia NFP by naša spoločnosť nemohla takýto
projekt realizovať a teda ani plánované zvýšenie našej konkurencieschopnosti by tak nebolo možné. Nedostatok finančných
prostriedkov nám nedáva možnosť realizovať väčšie investičné akcie. Máme však bohaté skúsenosti s realizáciou menších
investičných projektov, okrem iného aj realizovaných zo zdrojov Európskeho spoločenstva. Pre zabezpečenie
bezproblémového chodu projektu spolupracujeme s externou agentúrou, ktorá má personálne zabezpečenie a kvalifikáciu na
zabezpečenie celého projektového cyklu. V okrese Lučenec bola miera nezamestnanosti, k mesiacu predchádzajúcemu
vyhláseniu výzvy, podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny stanovená na 23,2 % a tak každé novovytvorené pracovné
miesto je výraznou pomocou pri zlepšovaní situácie tohto regiónu. Okamžitým účinkom realizácie nášho projektu bude
vytvorenie troch pracovných miest pre príslušníkov MRK. Vzhľadom na plánovanú vyššiu produkciu našich výrobkov
zabezpečíme aj vyšší odbyt vstupných surovín u naších dodávateľov.

Implementácia bude riadená spoločníkom a konateľom spoločnosti Ing. Jozefom Konopkom, ktorý okrem vlastnej
pretekárskej praxe a teda mnohoročných skúseností v odbore má aj príslušné teoretické vysokoškolské strojárske vzdelanie.
Zariadenie bude majetkom spoločnosti, nebude zapožičiavané mimo firmu. Jeho údržba bude riešená v zmysle servisného
protokolu dodávateľa resp. vlastnými poučenými pracovníkmi. Ďalšie financovanie chodu zariadení a ostatných nárokov (mzdy
súčasných resp. k projektu prijatých pracovníkov) budú realizované z tržieb vytvorených predajom vlastnej produkcie
náhradných dielov pre pretekárske aj hobby motokáry. Očakávaný vývoj tržieb z predaja produkcie umožní financovanie
prevádzky nakupovaných zariadení a samozrejme aj nákup vstupných surovín pre realizáciu zákaziek. Úspešná
implementácia projektu sa multiplikačne odzrkadlí aj u regionálnych dodávateľov. Pozitívny sociálny efekt sa preukáže v
rodinách súčasných a nových zamestnancov ako aj u spracovateľov obrobkov, nakoľko projekt realizujeme v regióne s vysoko
nadpriemernou mierou nezamestnanosti a s nedostatkom pracovných príležitostí.
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Mesto Spišská Nová Ves (SNV) disponuje schválenou LSKxP,ktorej jedným z Globálnych cieľov je znižovanie
nezamestnanosti príslušníkov MRK.Nezamestnanosť okresu Spišská Nová Ves dosahuje aktuálne 18,36%.Za účelom
zlepšenia tejto situácie sa spoločnosť rozhodla zapojiť do tejto výzvy a prispieť k riešeniu tejto problematiky vytvorením
pracovných miest cielene pre MRK.Spoločnosť TRIPLUS SK, s.r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi vznikla 27.júla
2001.Predmetom jej činnosti je výroba plastových výrobkov technológiou vstrekovania a lisovania za tepla a finalizácia
uvedených výrobkov(povrchová úprava lakovaním,potlač tampónovou tlačou,termopotlačou alebo sieťotlačou a
kompletovanie).Spoločnosť ku dnešnému dňu zamestnáva 216 zamestnancov,čo v regióne Spiša a v období hospodárskej
krízy nie je zanedbateľný počet a radí ju medzi významných a stabilných zamestnávateľov v danom regióne.V súčasnej dobe
výrobná činnosť spoločnosti TRIPLUS SK,s.r.o. je zabezpečená 35 vstrekovacími lismi,2 automatickými striekacími linkami,4
linkami na kompletizáciu výrobkov,11 strojmi na sieťotlač,9 strojmi na tampónovu potlač a 2 strojmi na termopotlač.V súčasnej
dobe ceny vstupov a hlavne plast.materiálov rastú.

Spoločnosť TRIPLUS SK, s.r.o. bude po úspešnej realizácii predloženého projektu disponovať 3 inovatívnymi modernými
zariadeniami: -Vstrekovacím lisom s dvojitým vstrekovaním 150t,t.j. dvojkomponentný -Vstrekovacím lisom s jednoduchým
vstrekovaním 200-230t,t.j. jednokomponentný -Laserovým popisovacím strojom Zavedením týchto zariadení sa zvýši objem
produkcie, časová i materiálová efektivita výroby, obrat spoločnosti a tým dôjde i k nárastu pridanej hodnoty. Čo sa prejaví i
na celkovom zvýšení resp. udržaní si konkurencieschopnosti spoločnosti.Rast obratov spoločnosti a zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti umožní vytvoriť štyri nové pracovné miesta cielene pre príslušníkov MRK s trvalým
bydliskom v meste Spišská Nová Ves.Spoločnosť si stanovila v rámci projektu sledovať 13 ukazovateľov,pričom
nepredpokladá žiadne prekážky v ich naplnení.Nové pracovné miesta budú udržané minimálne počas doby udržateľnosti
projektu – t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.Spoločnosť bude spolupracovať s mestom Spišská Nová Ves pri
výbere vhodných uchádzačov o zamestnanie a tiež plánuje participovať na ďalších projektoch s mestom, či s inými
subjektami v regióne.

Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít.Hlavná aktivita – „Nákup
technologických výrobných zariadení“ je tvorená obstaraním 3 inovatívnych zariadení, zabezpečujúcich ďalší rast a rozvoj
spoločnosti. Realizácia projektu bude prebiehať počas 12 mesiacov a to v období 09/2012 – 08/2013. Predmetom projektu je
obstaranie: -Vstrekovacieho lisu s dvojitým vstrekovaním 150t, t.j. dvojkomponentný, -Vstrekovacieho lisu s jednoduchým
vstrekovaním 200-230t, t.j. jednokomponentný, -Laserového popisovacieho stroja. Po technickej stránke bude realizácia
projektu zabezpečená prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude výhercom verejného obstarávania,s.r.o.Obstarané technológie
budú umiestnené vo výrobnej hale spoločnosti na parcelnom čísle 3740, LV 8651,ktorá je vo výlučnom vlastníctve
spoločnosti.Riadenie a implementácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom projektového tímu, pozostávajúceho z
piatich odborníkov.Realizácia projektu je zabezpečená po technickej,administratívnej i personálnej stránke.Širší opis je
uvedený v časti 4.2 a 5. prílohy č.1 Žiadosti o NFP - Opis projektu.

Spišský región je charakterizovaný vysokou nezamestnanosťou a vysokou koncentráciou príslušníkov MRK, ktorí tvoria
podstatnú časť nezamestnaných obyvateľov. Tieto problémy je možné riešiť tvorbou nových pracovných príležitostí,ktoré
nebudú zaťažovať verejné financie.Podpora investorov a spolupráca so súkromným sektorom vytvárajúcim pracovné miesta
by mala zabezpečiť postupné znižovanie závislosti MRK od pomoci financovanej z verejných zdrojov. Spoločnosť TRIPLUS
SK, s.r.o. bude po úspešnej realizácii predloženého projektu disponovať 3 inovatívnymi modernými zariadeniami.Zavedením
týchto zariadení sa zvýši objem produkcie, časová i materiálová efektivita výroby,obrat spoločnosti a tým dôjde i k nárastu
pridanej hodnoty. Čo sa prejaví i na celkovom zvýšení resp. udržaní si konkurencieschopnosti spoločnosti.Rast obratov
spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti umožní vytvoriť štyri nové pracovné miesta cielene pre
príslušníkov MRK s trvalým bydliskom v meste Spišská Nová Ves.Firma disponuje dostatočnými administratívnymi,
technickými a odbornými kapacitami na bezproblémovú realizáciu a následné udržanie výsledkov projektu.

Je možné konštatovať,že udržateľnosť projektu ako taká je zabezpečená z viacerých strán.Na jednej strane je to viac ako 10
ročná existencia firmy na trhu,jej stabilita a renomovaní odberatelia na území Slovenskej republiky,ale i v zahraničí.Viac ako
10ročné skúsenosti sú dôkazom predvídania rizík a zvládania ich dopadov.Nezanedbateľná je i technická podpora materskej
spoločnosti v Malajzii.Finančné zabezpečenie projektu možno deklarovať na základe výsledkov finančnej analýzy,ktorú firma
vykonala na základe doterajších skúseností a plánovaného vývoja budúcich období.Je dôležité spomenúť i fakt,že aj v čase
hospodárskej a finančnej krízy si firma dokázala udržať svoje postavenie a hospodárila zdravo.Udržateľnosť projektu bude
zabezpečená aj prostredníctvom kvalitných odborných (mnohoročné skúsenosti kvalifikovaného personálu), administratívnych
(vedenie a ostatní zamestnanci,vrátane vybavenia administratívnych priestorov) a technických kapacít (technické a finančné
zabezpečenie).Spoločnosť ku dnešnému dňu zamestnáva 216 zamestnancov,čo v regióne Spiša a v období hospodárskej
krízy nie je zanedbateľný počet a radí ju medzi významných a stabilných zamestnávateľov v danom regióne.
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IKE, spol.s.r.o. realizuje výrobu vo vlastnej výrobnej prevádzke prostredníctvom viacerých technológií. V rámci SWOT
analýzy firma identifikovala nedostatky v absentujúcom sieťotlačovom stroji a inovatívnej technológii na povrchovú úpravu. V
súčasnosti firma využíva digitálne tlačiarne, ktoré sú zastarané a sú spojené s nimi vyššie náklady na údržbu a vyššia
energetická náročnosť, čo výrazne znižuje konkurencieschopnosť firmy. Na to, aby bola firma konkurencieschopná
zabezpečuje niektoré objednávky pomocou subdodávok, čo výrazne zvyšuje náklady na výrobu a tým aj cenu finálnych
produktov, zvyšuje trvanie celého výrobného procesu a znižuje konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu firmy. Ďalším
problémom je, že kvalita výrobkov závisí do istej miery od externého subjektu. V súčasnosti je v regióne dostupná iba jedna
technológia na povrchovú úpravu kovov práškovými farbami (v Hriňovej), a aj to nie v takej kvalite a prevedení ako
technológia, ktorá je predmetom projektu. V rámci analýzy situácie v BB regióne musíme konštatovať existenciu najvyššej
miery nezamestnanosti, a to až 19,51%. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš dosahuje ešte horšie
hodnoty, a to až 24,49%.

Realizáciou aktivity dôjde k naplneniu cieľov priamo previazaných na aktivitu. Realizáciou sa podporí rast
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy, rast zamestnanosti a tvorba nových miest, čo prispeje k napĺňaniu cieľov
stanovených v NSRR, OP, schéme pomoci, PHSaKR BBSK a strategických dokumentoch obce. Technológie obsahujú prvky
inovatívnosti: inovačné prístupy, prvky znižujúce dopad na životné prostredie, energetickú úsporu. Prínosy projektu sú
kvantifikované ukazovateľmi, ktoré sú stanovené realisticky a udržateľne. Realizácia projektu vytvorí predpoklad pre ďalšie
aktivity v regióne, čo bude predstavovať previazanosť na budúce aktivity iných subjektov a samotného žiadateľa. Firma bude
disponovať technológiou, prostredníctvom ktorej bude vedieť ponúknuť svojim konkurentom subdodávateľskú kooperáciu pri
povrchovej úprave a sieťotlači. Udržateľnosť bude zabezpečená z doterajších tržieb, a aj tržieb a ziskov, ktoré prinesú nové
obchodné možnosti, rozšírenie výroby, produktového portfólia, zvýšenie konkurencieschopnosti, odstránenie nákladov
spojených so subdodávkami. Firma identifikovala riziká, ku ktorým navrhla možnosti ich riadenia, ktoré uvádzame v bode 2.1
a 3 Opisu.

Firma sa rozhodla pre výber technického riešenia v podobe nákupu technológie na povrchovú úpravu a sieťotlačového stroja
na základe dôkladnej analýzy. Technológie zabezpečia rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy. Pri zvažovaní
variantov firma uvažovala nad nákupom digitálneho tlačového stroja, ktorý by bol nákladnejší a mal by vyššiu spotrebu
energie, a tým by bol aj menej šetrný k životnému prostrediu, preto sa firma rozhodla pre sieťotlačový stroj. Voľba obstarania
technológie na povrchovú úpravu vyplývala z nutnej potreby odstránenia subdodávateľov z výroby, s čím súvisia zvýšené
náklady na povrchovú úpravu a dopravné náklady spojené so subdodávateľmi. Dôvod výberu technického variantu spočíva aj
v prvkoch inovatívnosti oboch technológií a v znížení vplyvu na životné prostredie. Obstaranie oboch technológií je zahrnuté v
jednej aktivite z dôvodu, že obe technológie je z časového, finančného a technického hľadiska možné obstarať naraz. Hlavná
aktivita bude preto časovo, technicky a finančne realizovateľná. Firma vytvorila realizačný tím pozostávajúci z odborníkov z
výroby reklamy s bohatými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov (viď bod 4.1 a 4.2 Opisu).

Nevyhnutnosť pomoci je podmienená obmedzenými financiami. Projekt by bol realizovateľný z vlastných zdrojov iba
čiastočne, prínosy projektu by neboli až také výrazné a nedošlo by k úplnému naplneniu cieľov. Preto považujeme vhodnosť
realizácie a nevyhnutnosť pomoci za kľúčový faktor projektu. Nevyhnutnosť projektu je možné zdôvodniť aj prostredníctvom
okamžitých účinkov pomoci. Dôjde k vytvoreniu pracovných miest pre MRK, zníženiu nezamestnanosti, rastu
konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, tržieb, ziskovosti, k zlepšeniu situácie v regióne. Realizácia projektu zabezpečí
rozvoj firmy, čo bude mať dopad aj na nepriame cieľové skupiny . Prínosom budú doterajšie skúsenosti s realizáciou
podobných aktivít. Pri nákupe výrobných technológií postupovala firma v minulosti podobným spôsobom. Na začiatok firma
vykonala analýzu SWOT, vedenie firmy volilo jednotlivé varianty, z ktorých sa rozhodlo vždy pre konkrétnu technológiu.
Doteraz bol nákup výrobných technológií financovaný prevažne z vlastných zdrojov. Pozitívom je, že výsledky jednotlivých
projektov boli vždy dlhodobo udržateľné a predstavovali prínos. Je to dôkazom toho, že firma je schopná úspešne realizovať
podobné projekty.

Aktivity projektu budú po ukončení realizácie pokračovať v ďalších následných aktivitách. Udržateľnosť projektu a výsledkov
je zaistená tým, že projekt je finančne zabezpečený, o čom hovorí súčasná situácia firmy, ale aj očakávaný stav v budúcnosti.
Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2002. Počas tohto obdobia si vytvorila silné postavenie a dobré meno vďaka kvalitným
výrobkom. Práve vďaka kvalitným a dlhotrvajúcim vzťahom s odberateľmi má firma zabezpečený súčasný odbyt, ale aj odbyt
na nasledujúce obdobia. Dôležité je spomenúť napredovanie firmy a jeho plánovaný rozvoj v budúcnosti. Na základe
výsledkov finančnej analýzy môžeme konštatovať, že plánovaná investícia bude pre firmu prínosom a bude zabezpečovať
finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov firmy. Faktom
je výška ČSH, ktorá predstavuje 155 100 EUR, čo je >0, čím je splnená podmienka dlhodobej finančnej udržateľnosti. Miera
výnosnosti je 149,20% (> 100%), t.j. čistý CF projektu prevýšil o 49,20% hodnotu investície. Firma si je vedomá možných rizík
a ohrození, ktoré bližšie popisujeme v bode 2.1 a 3 opisu, kde zároveň uvádzame nástroje na ich elimináciu.
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ZEOCEM, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 50 ročnou tradíciou a skúsenosťami so spracovaním prírodných
materiálov. Disponuje vlastným ložiskom a ťažisko vysokokvalitného prírodného minerálu zeolitu a spracovateľskými
kapacitami. V súčasnosti spoločnosť rieši výrobno-technologický nedostatok súvisiaci s neúplným a neefektívnym
zabezpečením procesu balenia a paletizácie drvených zeolitov, v súvislosti s plynulosťou výroby, expedície výrobkov a
celkového výrobného procesu. Momentálne je proces balenia vykonávaný na zastaralej baličke s manuálnym podávaním
vriec. Paletizácia výrobkov je vykonávaná ručne, pri ktorej obsluha ukladá naplnené vrecia na paletu a následne ich ručne
ovinuje do prieťažnej fólie. Nadrvený materiál sa musí k baličke prevážať nákladnými autami, následne je vyklopený do
zásobníka nad baličkou. Riešením je zavedenie baliacej a paletizačnej linky do haly vzdialenej od drviacej linky cca 25 m a
inštalácia dopravníkového systému. Región, v ktorom spoločnosť pôsobí, je známy slabou sociálno-ekonomickou situáciou a
vysokou nezamestnanosťou. Zavedením novej technológie vzniknú nové pracovné miesta s nenáročnou pracovnou náplňou,
vhodnou príslušníkov MRK.

Navrhované technické riešenie baliacej a paletizačnej linky, ako súčasti výrobného procesu, nadväzuje na technologickú
fázu drvenia produktov. Cieľ navrhovaného technického riešenia zahŕňa zefektívnenie transportu produktu, procesu balenia a
paletizácie, zvýšenie výrobnej kapacity linky, ďalej zníženie prácnosti prostredníctvom automatizácie transportu, balenia,
paletizácie a zabezpečenia kvality uloženia vriec na palete, čo výrazne prispeje k zvýšeniu kvality balenia a čistoty obalov.
Implementáciou projektu a zavedením novej inovatívnej technológie - baliacej a paletizačnej linky pre drvené zeolity do
výrobného procesu, bude možné zvýšiť výkon technológie na žiadaných 540 vriec á 25 kg = 13 500 kg/h, čo radovo
predstavuje viac než 400 % zefektívnenie a zvýšenie expedičného potenciálu pre výrobky pri zabezpečení maximalizácie
efektívnosti baliacej a paletizačnej linky ako jednotlivých fáz výrobného procesu. Cielene pre príslušníkov MRK s trvalým
bydliskom v obci Bystré, ktorej bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP a ktorej súčasťou je aj predkladaná
žiadosť o NFP, vytvorí ZEOCEM, a.s. 6 nových pracovných miest a zabezpečí ich udržanie min. 3 roky po ukončení proj.

Navrhovaný celkový harmonogram projektu bol vypracovaný na základe doterajších skúseností s realizáciou obdobných
investičných projektov spoločnosti ZEOCEM, a.s. Projekt je rozvrhnutý na dobu 14 mesiacov, v období 2/2013-3/2014, podľa
špecifikácie na admnistratívnu prípravu, výrobu, dodanie a inštaláciu technológie ako aj zúčtovanie, a bude zahŕňať celkovo
tri aktivity: baliaca linka, paletizačná linka a dopravníkové systémy pre drvené zeolity. Spolu s hlavnou aktivitou budú počas
celej realizácie projektu súbežne vykonávané nevyhnutné podporné aktivity. Predkladaný projekt bude koordinovaný
interným projektovým manažérom (riadenie projektu, riadenie dodávky a inštalácie technológie, administratíva) spolu s
podporou interného finančného koordinátora projektu (koordinácia finančných zdrojov projektu, vyúčtovanie projektu,
administratíva) Všetky aktivity súvisiace s dodávkou technológie, logistikou, inštaláciou ako aj uvedením do prevádzky bude
mať na starosti dodávateľ technológie v spolupráci delegovaným projektovým manažérom ZEOCEM, a.s. Pri výbere
zamestnancov z MRK bude spoločnosť úzko spolupracovať s obcou Bystré, terénnym sociálnym pracovníkom a príslušným
ÚPSVaR.

Pravdepodobný dopad nezrealizovania projektu by súvisel so znížením konkurencieschopnosti spoločnosti, spôsobenej
slabou kvalitou paletizácie, prácnym neefektívnym balením a vysokým podielom ľudskej práce v celom výrobnom procese,
spôsobujúcim zvýšenie nákladov na produkciu (zvýšenie spotreby energie, potreba zmennosti a s tým súvisiaci rast
mzdových nákladov, zvýšený podiel reklamácií). V konečnom dôsledku hrozí strata zákazníkov z dôvodu nedodržania
časových a kvalitatívnych požiadaviek a následná strata trhov. Zeocem, a.s. okrem projektov realizovaných s podporou
NFP: Projekt vzdelávania zamestnancov, Komunikačné a manažérske zručnosti, Paletizačná linka na zeolit, realizoval aj
vlastné investičné projekty: rok 2010- nákup a inštalácia valcového drviča a dopravných ciest pre drviacu linku, Doplnenie
drviča a dopravných ciest do lomu Nižný Hrabovec, rok 2009 – výstavba skladu pri linke Klinomix Granul a pod. Vytvorením
pracovných miest v znevýhodnenom prostredí ekonomicky zaostávajúceho regiónu, prispeje k podpore zamestnanosti
príslušníkov MRK v oblasti s vysokou koncentráciou Rómov, čo napomôže zmierniť sociálnu exklúziu tohto etnika.

Nákup inovatívnej technológie pre balenie, paletizáciu drveného zeolitu a jeho doprava v rámci výrobného procesu priamo
súvisí so strategickým cieľom spoločnosti - udržanie konkurencieschopnosti firmy na trhu, zvýši sa kvalita produkcie, efektivita
podnikových procesov, zvýši sa objem predaja na zahraničných trhoch. Plánované výdavky na projekt budú vynaložené v
súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. Naplniť a udržať predpoklady sa bude firma snažiť stabilizáciou
zákazníckej základne, znižovaním nákladov, optimalizáciou materiálových tokov. Zakúpený majetok bude používaný výlučne
spoločnosťou ZEOCEM, a.s., minimálne 3 roky po ukončení realizácie projektu. Spoločnosť disponuje vhodnými
administratívnymi i technickými kapacitami ako aj kvalifikovaným personálom s dostatočnou odbornou skúsenosťou. Po
ukončení projektu budú vyhodnotené reálne dopady a výstupy projektu, na základe ktorých budú realizované ďalšie investičné
aktivity z odpisov a zisku spoločnosti, ktoré budú smerovať k trvalému udržaniu pracovných miest vo firme a dobrých
ekonomických ukazovateľov.Spoločnosť bude spolupracovať s obcou Bystré a s príslušným ÚPSVaR pri výbere a prípadnej
výmene zamestn.
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Spoločnosť Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. (ďalej len TOPEC a.s.) vznikla v roku 1992 ako výsledok procesu
privatizácie bývalého štátneho podniku. Hlavným predmetom činnosti je pekárska a cukrárska výroba, ako aj predaj pekárskch
a cukrárskych výrobkov. Od roku 2008 je spoločnosť TOPEC a.s. hlavným dodávateľom pekárskych výrobkov pre obchodné
siete Jednota Nitra, Nitrazdroj a.s. a Jednota Topoľčany. Zavádza inovačné procesy do výroby, aby zlepšovala vlastnosti
produktov a zvyšovala podiel balených výrobkov s dlhšou trvanlivosťou a cereálnych produktov. Spoločnosť v súčasnosti
zamestnáva 237 pracovníkov a v rámci rozšírenia výroby plánuje realizáciou projektu prijať 12 pracovníkov, z toho 6 z MRK.
TOPEC a.s., ako regionálny výrobca pekárskych výrobkov, sa uchádza o NFP z OP KaHR za účelom rozšírenia výroby
podniku a to zavedením inovatívnej technológie výroby cestovín. Zvýši sa tak konkurencieschopnosť podniku a zvýši sa aj
rozvoj ekologických výrob. Zároveň sa zabezpečí rast pridanej hodnoty a zamestananosti v priemysle a službách v prepojení
na horizontálnu prioritu MRK – Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne MRK a zlepšenie ich životných podmienok.

Realizáciou projektu dôjde k podpore výroby produktov, ktoré sa na Slovensko poväčšine musia dovážať. K zámeru
realizovať projekt cestovinárne viedol vysoký dopyt po takomto druhu produktu od už zazmluvnených odberateľov, čím sa
zníži dovozná kvóta a predaj domácich produktov. Plnenie cieľa prioritnej osi 1 „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a
služieb“ najmä prostredníctvom inovácií si vyžaduje orientáciu na podporu aktivít, ktorými sa zabezpečí trvalo udržateľný rast,
zvýšenie konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti v priemysle a službách. Realizáciou projektu sa
vytvorí 12 nových pracovných miest, z toho 6 určených pre MRK. Zamestaním príslušníkov z MRK ako odbornú pracovnú silu
mesto Partizánske zároveň zvýši osvetu medzi MRK o výhodách zamestnania a s tým spojenými sociálnymi výhodami.
Mesto Partizánske tak bude môcť pri snahe zamestnať príslušníkov z MRK nadviazať na spoluprácu so spoločnosťou
TOPEC a.s. Zároveň sa jedná o ekologický projekt, nakoľko sa využije odpadné teplo pekárne. Zvýši sa rozvoj ekologických
výrob, pretože technológia bude spracovávať pri prevádzke odpadovú energiu vyprodukovanú pri výrobe v súčasnosti už
vyrábaných výrobkov.

Cieľom projektového zámeru je rozšírenie výroby TOPEC a.s. o výrobu lisovaných cestovín – cestovináreň, ide o investíciu
na nákup inovatívnej a technológie a strojov. Technológia bude umiestnená v novovybudovanej hale, ktorej realizáciu
zabezpečuje TOPEC a.s. z vlastných prostriedkov a nie je predmetom projektu. Technológiu pre cestovináreň, ktorá zároveň
pri sušení cestovín využije odpadné teplo z pekárne, zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný po schválení Žiadosti o NFP
prostredníctvom verejného obstarávania. Jednou z podmienok je spĺňať štandardy najvyššej európskej kvality, čo umožní
spoločnosti konkurovať najväčším európskym výrobcom cestovín. Projekt bude realizovaný v období od 08/2012-12/2012.
Samotnej realizácií bude predchádzať verejné obstarávanie na dodávateľa technológie, ktorý zabezpečí aj samotnú
inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov. Administratívne riadenie projektu zabezpečia zamestnanci
žiadateľa vzhľadom na skúsenosti s realizáciu projektov podporovaných zo zdrojov EÚ. Na zabezpečenie projektu je už
vytvorený samostatný projektový tím, ktorý koordinuje všetky aktivity spojené s úspešným zavedením novej technológie.

Predkladaný projekt je v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti definovanými vo výročnej správe za rok 2010,
odsúhlasenými akcionármi a predstavenstvom spoločnosti. Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku a
posilneniu jeho pozície na trhu, šetrí energiu, čas a náklady. Nová technológia zabezpečuje využitie odpadného tepla
pekárskych pecí, čím zníži množstvo spotrebovanej elektrickej energie, čo predstavuje zníženie prevádzkových nákladov, ale
hlavne využívanie obnoviteľných energetických zdrojov a tým zníženie záťaže na životné prostredie. V dôsledku realizácie
aktivity projektu budú ako výsledky zavedené inovatívne a vyspelé technológie vo výrobných priestoroch spoločnosti. Na
uvedené výsledky projektu priamo nadväzujú zamestnanci spoločnosti, či už súčasní, alebo tí, ktorí budú pracovať na
novovytvorených pracovných miestach. Realizácia projektu umožní spoločnosti uspokojiť požiadavky stabilných ako aj
potenciálnych zákazníkov a tým získa konkurenčnú výhodu vo svojom odvetví. Nerealizáciou projektu hrozí, že konkurencia
využije medzeru na trhu a neinvestovaním do nových technológie stratí spoločnosť TOPEC, a.s. svoju doterajšiu trhovú
pozíciu.

Spoločnosť TOPEC a.s. je hlavným dodávateľom pekárskych výrobkov pre obchodné siete Jednota Nitra, Nitrazdroj a.s. a
Jednota Topoľčany, teda projekt výroby a dodávky cestovín má zabezpečený odbyt cez 600 dlhodobých odberných miest
obchodných partnerov TOPEC a.s. Zavedením technológie a zvýšením konkurencieschopnosti je predpoklad, že časom sa
výroba bude rozširovať o ďalšie produkty, čo umožní vytvoriť ďalšie pracovné miesta. Spoločnosť má dostatočné technicko administratívne kapacity, t.j. kancelárie vybavené potrebnou technikou a kvalifikovaný personál. Bezproblémovú realizáciu
projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý pracuje priamo na mieste realizácie projektu, čo umožňuje operatívne
reagovať na vzniknuté problémy a promptne ich riešiť. Inštitucionálna a finančná udržateľnosť projektu je garantovaná
dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu. Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených strojov budú
financované z vlastných zdrojov spoločnosti (výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných služieb). Predkladaný projekt bude
spolufinancovaný z úverových zdrojov vo výške 60% z celkového objemu prostriedkov.
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Spoločnosť RANOX, s.r.o. vznikla v r. 2001 a venuje sa predovšetkým stolárskej výrobe, pričom jej nosným výrobným
programom je predovšetkým výroba interiérového, záhradného nábytku a komponentov – nosných kostier pre čalúnený
nábytok. Zároveň sa spoločnosť v nedávnej minulosti sa začala zaoberať aj výrobou detského a kuchynského nábytku.
Spoločnosť má v súčasnosti vybudované dve výrobné prevádzky v obciach Podbranč a Sobotište. Spoločnosť sa rozhodla
zriadiť novú výrobnú prevádzku a to na základe vykonania analýzy potrieb a príležitostí spol. a to najmä v oblasti znižovania
výrobných nákladov. Novú výrobnú prevádzku plánuje spoločnosť umiestniť vo Veľkom Šariši a to najmä z dôvodu vhodnosti
geografického umiestnenia, dostupnosti surovinovej základne, nižších cien vstupnej suroviny (drevo), ako aj ľudského
potenciálu. Mesto Veľký Šariš leží v jednom z najľudnatnejších krajov SR. Z výsledkov vykonanej SWOT analýzy vyplynulo,
že sa spoločnosť musí zamerať na svoje silné stránky a využiť ponúkané príležitosti. Spoločnosť prijala ofenzívnu rozvojovú
stratégiu, ktorej výsledkom je práve zriadenie novej výrobnej prevádzky, ktorá umožní inováciu výrobných postupov ako aj
inováciu produkt

Projekt je zameraný na zavedenie inovatívnej a environmentálne šetrnej technológie do výroby nábytku, ktorá zároveň
prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. Zavedenie inv. technológií dôjde okamžite k inovovanie výrobných
postupov, ktoré umožnia zefektívniť celý výrobný proces nábytku a zároveň znížiť cenu za jednotku produkcie. Realizácia
projektu umožní rozšíriť portfólio výrobkov o výrobu nábytku zo škárovky, odľahčených voštinových dosiek, čo v spojitosti s
poklesom nákladov na jendotku produkcie prispeje k rastu tržieb a pridanej hodnoty. Vytvorenie novej prevádzky si tiež
vyžiada potrebu vytvorenia nových pracovných miest, čím dôjde k zníženi
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CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s.

Imrich Goliaš - LIANA-GOLF

PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.

MRAVA, s. r. o.

Modernizácia výroby nábytku v spoločnosti EUROSPAN, s.r.o.

Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov

Rozšírením výrobných kapacít o novú prevádzku posilniť postavenie
spoločnosti BADO, s.r.o. na trhu

Obstaranie novej inovatívnej výrobnej technológie do novej
prevádzky spoločnosti Mihálik ÚK, s.r.o. a vytvorenie pracovných
miest cielene pre MRK

Zavádzanie inovácií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a
zamestnanosti MRK

Inovácie vo výrobe = kvalitnejšie pečivo na Liptove

Zavedenie inovatívnej technológie pre zvýšenie
konkurencieschopnosti a zamestnanosti

Zefektívnenie podnikania zapojením domácich obyvateľov do
procesu výroby slovenských výrobkov v regióne Raslavice a okolie

Obstaranie inovatívnych technológií pre zabezpečenie vyššej
konkurencieschopnosti Pekárne Gros, spol. s r.o.

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného
procesu spoločnosti MRAVA, s.r.o. a vytvorenie nových pracovných
miest pre príslušníkov MRK
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Firma EUROSPAN,s.r.o. vznikla v roku 1998. Pôsobí na východnom Slovensku v meste Michalovce. Za 13 rokov svojho
fungovania sa vyprofilovala na výrobno-obchodnú spoločnosť. Hlavnou výrobnou činnosťou je produkcia sektorového nábytku,
kuchynských zostáv, vstavaných skríň. V súčasnosti zamestnáva 27 ľudí a patrí do kategórie malý podnik. Svoje výrobky
dodáva v rámci SR ako aj v rámci EU.Počas posledných rokov sa charakter trhu výrazne zmenil. Došlo k výraznému nárastu
zahraničnej konkurencie, jej tlak sa zvyšuje globalizáciou a rastom koncentrácie výroby. Jedinou možnosťou ako udržať a
posilniť našu pozíciu je investícia do progresívnych technológií s cieľom zefektívnenia procesu výroby.Plánovaná investícia je
finančne náročná a spoločnosť by nebola schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodla sa
požiadať o NFP. Miesto realizácie projektu je Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce na ul. Priemyselnej
5852,p.č.5009/75 a LV č.10003 v hale spoločnosti. Mestu patrí 18.miesto s 19,33 % mierou nezamestnanosti v mesiaci
08/2011 (mesiac predchádzajúci termínu vyhlásenia výzvy). Žije v ňom cez 40 000 obyvateľov, z toho je približne 4 000
rómskeho pôvodu.

Realizáciou projektu sa predpokladá nárast tržieb pri plnej výrobe na 855.000€ v roku 2016,pri pridanej hodnote 465.000€.
Zároveň si projekt vyžaduje vytvorenie štyroch pracovných miest (3MRK,1 absolvent). Po zrealizovaní projektu bude firma
sebestačná vo výrobe všetkých druhov dvierkovín, ktoré je momentálne nútená nakupovať a sú súčasťou nábytku a
kuchynských zostáv. Nové technológie by mali pokrývať výrobu frézovaných a fóliovaných dvierok v rôznych nových,
moderných vzoroch, dizajne a materiáloch. Firma bude schopná vyrábať nábytok na zákazku podľa rôznorodých požiadaviek
klientov. Okrem toho bude možné zvýšiť aj sériovosť, čo sa prejaví v ďalšom náraste tržieb, pridanej hodnoty. Inovácia
výrobného procesu znamená výrazný kvalitatívny a kvantitatívny posun. V rámci projektu sa ráta aj s efektívnym využitím
odpadu, ktorý vzniká pri výrobe. Ten by sa využíval na vykurovanie výrobnej haly. Firma ho v súčasnej dobe firma likviduje
vývozom na skládky.Predpokladáme budúce využitie našich znalostí a kapacít pre rozšírenie výroby modelov, ktoré budú
spĺňať najnáročnejšie požiadavky na kvalitu. Zároveň plánujeme rozšírenie kapacít v oblasti spracovanie odpadu.

Spôsob realizácie vychádza a úzko súvisí s výrobným cyklom.Aktivity boli navrhnuté v logickej a časovej súvislosti na
schvaľovací proces ŽoNFP a potrebu vykonania VO.Realizácia je plánovaná na 18 mesiacov a pozostáva z 2 aktivít.
Aktivita č.1-Obstaranie inovatívneho CNC stroja s príslušenstvom a ďalšieho zariadenia a prístrojov pre rozšírenie výroby - v
7/2012-12/2013 Aktivita č.2-Obstaranie inovatívneho zariadenia a prístrojov na spracovanie odpadu z výroby-v 01/201312/2013 Organizačné zabezpečenie projektu bude vykonávať projektový tím. Tím tvoria manažér projektu, finančný a
technický manažér a konateľ s riadiacou a kontrolnou činnosťou nad celým projektom.Budú zastrešovať nasledujúce činnosti:
-zabezpečenie podmienok pre dodávku a montáž strojov a zariadení -komunikácia a spolupráca s dodávateľmi zariadení zaškolenie zamestnancov na nové výrobné postupy a technológie (v spolupráci s dodávateľom) -reorganizácia výroby z
dôvodu nových zariadení Najprv prebehne skúšobná prevádzka, aby sa odstránili prípadné nedostatky. Po spustení ostrej
prevádzky prevezmú riadenie a zodpovednosť zamestnanci firmy.Cieľom bude v čo najkratšom čase stabilizovať
najdôležitejšie dodávky.

Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom pre udržanie a rozšírenie aktivít firmy. Je to jediná cesta ako odpovedať na
tlak technologicky vyspelejších producentov zo západnej Európy a na druhej strane „lacných“ výrobcov. Zavedenie nových
technológií vieme okamžite premietnuť v prospech nás aj našich zákazníkov a tým stabilizovať naše postavenie na trhu.
Výsledkom bude zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov na globálnom trhu rozšírením možností produktovej rady,
znížením materiálovej a energetickej náročnosti výroby. Poskytnutá podpora tak umožní zlepšiť finančnú stabilitu, udržanie
konkurencieschopnosti a zlepší obmedzený prístup k novým progresívnym technológiám. Firma plánuje svojim projektovým
zámerom prispieť k posilneniu komplexnosti LSKxP „Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK v meste Michalovce“.
Vzhľadom na východiskovú situáciu v meste a regióne projektový zámer prispeje k eliminácii problémových okruhov, ktorými
sú v súvislosti s MRK chudoba, zamestnanosť, zdravie, vzdelávanie, diskriminácia, či rodová rovnosť. Firma si je vedomá
možných rizík pri dosahovaní cieľov pre danú oblasť.Prostredníctvom manažmentu rizík sa bude snažiť o ich riadenie a
elimináciu.

Zrealizovaný projekt s využitím NFP vo zvýšenej miere urýchli a skvalitní výrobu nábytku. Firma bude schopná realizovať
rôznorodé predstavy zákazníkov pri zachovaní vysokej úrovne kvality. Stroje s novou výrobnou technológiou poslúžia firme
vyrovnať sa zahraničnej konkurencii. Hodnota pomer cena – kvalita je na trhu už v podstate štandard. Firma chce preto do
budúcna viac stavať na inováciách, unikátnosti a dizajne, k čomu by mali prispieť aj výsledky a dopady projektu. O
udržateľnosti projektu svedčí aj záujem českej a chorvátskej spoločnosti o produkty firmy, čo by pomohlo presadiť sa nielen
na domácom, ale aj na ďalších zahraničných trhoch. Firma má dostatočné personálne kapacity na úspešné implementovanie
projektu a taktiež má dostatočne veľké výrobné priestory na realizáciu vytýčených cieľov. Pri realizovaní tohto projektu
chceme využiť svoje silné stránky ako sú dlhodobé skúsenosti v odbore, vysoká odbornosť a získaný certifikát na svoje
výrobky. Okrem toho firma disponuje aj vlastnými skladovými priestormi a zabezpečuje logistické služby využitím vlastného
automobilového parku, ktorý uskutočňuje distribúciu tovaru priamo k zákazníkovi podľa jeho požiadaviek.
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Spoločnosť pod názvom PRO GRUP, s.r.o. pôsobí od roku 2006, skúsenosti s tlačou a s ňou súvisiacimi činnosťami má však
jej tím už vyše 15 rokov. Oblasť, v ktorej spoločnosť pôsobí je špecifická rýchlym vývojom a vysokou citlivosťou na meniace
sa trendy. Spoločnosť spĺňa viaceré predpoklady na udržanie konkurencieschopnosti: má kvalifikovanú pracovnú silu, dobré
meno, tradíciu a dobrú odberateľsko-dodávateľskú sieť. Medzi jej klientov patria nielen spoločnosti s regionálnou, ale aj
celoslovenskou pôsobnosťou, či zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Jedným z nevyhnutných predpokladov pre
konkurencieschopnosť a udržanie pracovných miest je však aj technologická vybavenosť. Tu je priestor na zlepšenie
zavedením nových technológií. Firma v minulom roku zakúpila nehnuteľnosť v Spišskej Novej Vsi, kde plánuje presťahovať
súčasnú výrobu. Priestory poskytujú možnosti na umiestnenie nových strojov a zariadení. V tomto meste podľa Atlasu
rómskych komunít žije 3450 rómov (cca 9% z populácie v meste). V roku 2011 bola podľa ŠÚ SR miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese Spišská Nová Ves na úrovni 18,83 %. V najhoršej situácii sú pritom uchádzači o zamestnanie s
najnižším vzdelaním.

Spoločnosť bude mať zavedenú novú technológiu, inovovaný výrobný postup a produkty prispôsobené nárokom doby.
Rozšírením ponuky, inovovaním produktov a zefektívnením výrobného procesu po časovej, procesnej, energetickej a
ekonomickej stránke sa dosiahne navýšenie tržieb a výrazné zvýšenie pridanej hodnoty. Navýši sa aj počet zamestnancov o
6, z toho 4 príslušníkov MRK, ktorí sú v nepriaznivej situácii na trhu práce. Vytvorenie pracovných miest bude reagovať na
situáciu v spoločnosti PRO GRUP, s.r.o. a zároveň na nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves. Ťažkostiam pri hľadaní
vhodných príslušníkov MRK a ich zapracovávaní sa budeme snažiť predchádzať ich včasným výberom v spolupráci s
odbornými pracovníkmi miestneho ÚPSVaR a ich kvalitným zaškolením. Na prípadné zvýšenie cien vstupov alebo zmeny na
trhu dokáže po skúsenostiach z prvej fázy krízy z r. 2008 manažment efektívne reagovať. Do budúcna spoločnosť plánuje
zriadiť internetový obchod, ktorý prináša nové obchodné príležitosti naprieč regiónmi Slovenska i Európy. Skvalitnenie
tlačovej produkcie v regióne prinesie lepšie povedomie o spoločnostiach z rôznych odvetví a tým zlepší aj ich
konkurencieschopnosť.

Technológia bola vybraná na základe znalostí obchodného oddelenia o produktoch požadovaných na trhu. Pracovníci z
výroby následne určili pomocou akých strojov je možné výstup dosiahnuť. Pri výbere boli zohľadnené obstarávacie a
prevádzkové náklady, energetická a procesná efektívnosť. Technológia bude obstaraná na základe verejného obstarávania v
súlade s platnou legislatívou. Spolufinancovanie bude zabezpečené vlastnými zdrojmi a bankovým úverom. Dodávateľ/lia
zabezpečia aj dovoz technológie do priestorov žiadateľa, inštaláciu a zaškolia personál. Ten bude zodpovedať za kvalitu
výstupov. Ekonómka zabezpečí zaúčtovanie a zaradenie technológií do majetku. Administratívu zabezpečí asistentka.
Manažér obchodného oddelenia zabezpečí dodávateľov a odberateľov. Riadiť a kontrolovať procesy bude riaditeľ spoločnosti.
Nakoľko žiadateľ nebol ešte prijímateľom pomoci z OP KaHR, úkony spojené s manažmentom kontraktu s MH SR,
žiadosťami o platbu a monitorovacími správami zabezpečí s pomocou externej spoločnosti, ktorá disponuje skúsenosťami s
implementáciou takýchto projektov. Realiz. tím je kvalifikovaný. Harmonogram zohľadnil procesy hodnotenia na MH SR,
možné predĺženie VO a dodacích lehôt.

Okres Spišská Nová Ves patrí medzi okresy s vysokou mierou nezamestnanosti (v r. 2011 18,83 %). V najhoršej situácii sú
na tom nekvalifikovaní uchádzači. V Košickom kraji bolo v r. 2010 zo skupiny uchádzačov so základných vzdelaním a bez
vzdelania nezamestnaných viac ako 61%. Bez pomoci NFP by projekt nebol realizovateľný, nakoľko žiadateľ nedokáže ani v
kombinácii vlastných a úverových zdrojov pokryť takú rozsiahlu investíciu. Žiadateľ sa už podieľal na projektoch
financovaných z verejných zdrojov (v rámci Maďarsko-slovenskej spolupráce, vzdelávanie financované z ESF, účasť na
hodnotení v projekte Responsible Small and Medium-sized Enterprises in Slovakia). Z vlastných zdrojov realizoval menšie
investičné projekty (nákup laserového gravírovacieho stroja a grafického počítaču Macintosh) a projekty v prospech druhých
strán (hľadanie náhradných rodičov pre deti z detského domova, podpora detských domovov, dojčenských ústavov,
zoologickej záhrady, športu, škôl, kultúrnych a folklórnych slávností, Miss Spiša, Ples Spišiakov, charitatívne projekty,
podpora zdravotníctva, nemocnice a pod., financovanie tlače kníh miestnych autorov, dobrovoľnícke projekty zamestnacov).

Po technickej stránke bude výrobu zabezpečovať prevádzka. Servis technológií bude v prvých rokoch riešený v rámci
záručného servisu dodávateľom/mi. Neskoršia údržba, ďalšie financovanie chodu zariadení, ostatné nároky a prípadné
menšie investície budú realizované z tržieb vytvorených predajom vlastnej produkcie. Vedúci výroby budú mať na
zodpovednosti aj zapracovávanie a doškoľovanie nových zamestnancov. Správne odpisovanie technológií zabezpečí
ekonómka. Administratívu zabezpečí asistentka. Manažér obchodného oddelenia zabezpečí dodávateľov a odberateľov. Na
projekt bude nadväzovať projekt internetového obchodu. Ten by mal ešte zlepšiť obchodné príležitosti spoločnosti a rozšíriť
hranice pôsobnosti z lokálnej na celoslovenskú, príp. zahraničnú. V prípade potreby bude vytvorená nová štruktúra firmy.
Dozorovať všetky tieto procesy bude riaditeľ spoločnosti. Ohrozeniam pri hľadaní vhodných príslušníkov MRK budeme
predchádzať včasným výberom v spolupráci s miestnym ÚPSVR a kvalitným zaškolením. Na prípadné zvýšenie cien vstupov
alebo zmeny na trhu dokáže po skúsenostiach z prvej fázy krízy z r.2008 manažment efektívne reagovať. Z fin. analýzy
vyplýva, že projekt je udržateľný.
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Spoločnosť BADO, s.r.o. vznikla dňa 30.7.2008 zápisom do obchodného registra, pričom hneď od jej začiatku sa začala
venovať obchodnej činnosti. Neskôr rozšírila svoju pôsobnosť aj o výrobu komponentov z dreva, ako je drevná štiepka a
palivo z dreva, pričom nedávno rozšírila svoju výrobu aj o ďalšie výrobky z dreva, ako sú drevené obaly, kvetináče a šamrlíky.
V posledných rokoch do jej výrobného programu pribudla aj výroba komponentov pre kuchynský nábytok. Spoločnosť sa za
účelom rozšírenia svojej výrobnej činnosti rozhodla zriadiť novú výrobnú prevádzku v meste Nitra a to z dôvodu jej vhodnej
geografickej polohy. Nitriansky kraj sa zároveň vyznačuje aj vhodnou surovinovou dostupnosťou (dubové lesy – pohorie
Tribeč ako aj rozsiahlymi agátovými lesmi). Vybudovanie novej prevádzky zabezpečí aj produkciu nového výrobu s vysokou
pridanou hodnotou (záhradný nábytok), čo umožní nielen zvýšiť pridanú hodnotu ale zároveň sa tiež zvýši podiel tržieb za
vlastné výrobky a služby na celkových tržbách spoločnosti. Zavedením novej výroby dosiahne spoločnosť aj diverzifikáciu
rizika vyplývajúceho zo SWOT analýzy. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu konkurenčného postavenia spoločnosti na trhu

Realizácia projektového zámeru predstavuje vybudovania novej výrobnej prevádzky vybavenej modernou, inovatívnou
technológiou, čo umožní dosiahnuť zlepšenie konkurenčného postavenia spoločnosti na trhu. Nová, inštalovaná technológia
umožní svojimi technickými parametrami vyrábať výrobky s vysokou pridanou hodnotou a tak napomôcť zamedzeniu
nepriaznivého stavu v oblasti drevospracujúceho priemyslu SR (nízka úroveň spracovania drevnej suroviny). Nová výrobná
prevádzka si vyžiada vytvorenie 8 nových pracovných miest do dňa ukončenia prác na projekte a následne ich udržanie a
rozšírenie o 3 ďalšie pracovné miesta v období udržateľnosti projektu (3 roky po ukončení prác na projekte). Nakoľko má
spoločnosť najmä vďaka svojej doterajšej obchodnej činnosti vytvorené odbytové kanály dokáže umiestniť zvýšený objem
produkcie na trhu, čím sa zabezpečí rast tržieb spoločnosti. Súčasťou projektu je 5 aktivít projektu, pričom každá z nich
predstavuje inováciu práve jedného výrobného postupu. Výsledky projektu budú taktiež pozitívne pôsobiť na subjekty v
blízkom okolí podniku, ktorými sú najmä zamestnanci, dodávatelia vstupných surovín a odberatelia.

Variant technického riešenia vychádza zo samotnej podstaty projektu a to vytvorenia novej výrobnej prevádzky, jej vybavenia
požadovanými inovatívnymi technológiami, ktorých obstaraním a inštalovaním sa zabezpečia inovatívne výrobne procesy,
ktorých výsledkom bude produkcia nového výrobku s vysokou pridanou hodnotou - záhradný nábytok. Rozmiestnenie
technológii tak predstavuje optimálny variant zabezpečenia výroby, s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie technických
proporcií strojných zariadení v jednotlivých výrobných postupoch (porez, sušenie, opracovanie, lakovanie, montáž) a to tak,
aby sa zamedzilo negatívnym prestojom v jednotlivých a medzi jednotlivými výrobnými fázami. Technologické zariadenia
budú priestorovo usporiadané tak, aby sa zabezpečil optimálny manipulačný priestor na efektívne využitie ľudského
potenciálu. Pre bezproblémové zabezpečenie realizácie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím, ktorý je zložený z
tímlídra a dvoch ďalších skúsených členov. Realizácia aktivít projektu je tiež vhodne zvolená za účelom včasnej realizácie
projektu a logickej nadväznosti jednotlivých realizovaných aktivít a to z časového, technického ako aj finančného hľadiska.

Realizácia projektového zámeru významným spôsobom prispeje k plánovaným inovačným snahám spoločnosti, ktoré by bez
finančného príspevku mohli byť realizované v dlhodobom časovom horizonte, alebo by neboli realizované vôbec, čo by sa
výraznou mierou prejavilo aj v konkurenčnom postavení spoločnosti na trhu. Získanie nenávratného finančného príspevku tak
predstavuje nevyhnutnú pomoc, ktorá by znamenala akceleráciu spoločnosti v oblasti rozširovania výrobnej kapacity,
sortimentu výrobkov, uspokojenia potrieb koncových zákazníkov a dosiahnutia potrebného konkurenčného postavenia
spoločnosti v oblasti výroby nábytku. Úspešnú realizáciu projektu bude z personálnej stránky zabezpečovať na tieto účely
zriadený projektový tím. Jednotliví členovia projektového tímu už uskutočnili viacero významných investičných akcií, čo je
zárukou úspešnej realizácie aj tohto projektu v prípade schválenia NFP.

Základným predpokladom zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu je vytvorenie takého modelu fungovania výrobnej
prevádzky ako aj samotnej spoločnosti, ktorý by predstavoval optimálne skĺbenie výrobných a obchodných procesov, ktorými
sa zabezpečí plynulá tvorba finančných zdrojov na zabezpečenie a rozširovanie podnikateľskej činnosti podniku, čo
zabezpečuje nielen udržateľnosť výsledkov projektu ale aj podniku ako celku z ekonomického hľadiska. Za účelom posúdenia
ekonomickej životaschopnosti investície bola vykonaná finančná analýza projektu, ktorá jasne dokazuje návratnosť investície
a tvorbu zdrojov počas krátkodobého ako aj dlhodobého horizontu, ktorých kumuláciou sa umožní celkový rozvoj spoločnosti.
Naša spoločnosť aj po úspešnej realizácií tohto projektového zámeru hodlá pokračovať v ďalších investičných akciách za
účelom inovácie výrobných postupov a rozširovania sortimentu výrobkov v súlade s jej zadefinovanou dlhodobou víziou
rozvoja/napredovania. V prípade dosiahnutia očakávaných príjmov spoločnosť plánuje v strednodobom horizonte zakúpiť
baliaci stroj a striekací automat, čo by znamenalo ďalší prínos v oblasti kvalitatívneho rastu produkcie.
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Spoločnosť Mihálik ÚK, s.r.o. vznikla dňa 18.12.2000 zápisom do obchodného registra. Na začiatku podnikateľskej činnosti
bola zameraná na realizáciu stavebných prác poskytovanie služieb v oblasti kúrenárskych a vodoinštalačných prác, ktoré
vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu postupne utlmila. Koncom roka 2009, resp. začiatkom roka 2010 spoločnosť prešla
významnými organizačno-majetkovými zmenami a to zmenou štatutárneho orgánu spoločnosti ako aj zmenou spoločníkov
spoločnosti, ktorí do spoločnosti priniesli potrebné finančné zdroje a know-how ako aj nové smerovanie spoločnosti v oblasti
podnikania a to výroby spojovacích materiálov-klincov. Nové smerovanie spoločnosti sa ihneď po spustení výroby klincov
ukázalo ako úspešný, revitalizujúci krok. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu novej výrobnej prevádzky vo Veľkom
Šariši t.j. v Prešovskom kraji, v ktorom sa miera nezamestnanosti dlhodobo pohybuje nad priemerom SR. Vybudovanie novej
prevádzky zabezpečí rozšírenie objemu produkcie a rast pridanej hodnoty spoločnosti a tak prispeje k dosiahnutiu
konkurenčného postavenia spoločnosti na trhu. Rozhodnutie realizácie projektu vyplýva z vykonania SWOT analýzy.

Realizácia projektového zámeru je zameraná na zavedenie modernej, inovatívnej technológie, ktorá výraznou mierou
prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti spoločnosti Mihálik ÚK, s.r.o. Nová, inštalovaná technológia umožní svojimi
technickými parametrami flexibilne a v plnej miere napĺňať všetky zákazky a zároveň poskytovať vysokokvalitné produkty pre
splnenie požiadaviek aj tých najnáročnejších klientov na trhu s klincami pre drevársky priemysel a tým získať požadovaný
trhový podiel v danej oblasti výroby, čím sa zabezpečí konkurencieschopnosť celej spoločnosti. Úspešné zrealizovanie
projektového zámeru bude zároveň priaznivo vplývať nielen na udržania a motivovanie súčasných pracovníkov, ale vďaka
rastu objemu produkcie umožní tiež vytvoriť 11 nových pracovných miest, pričom 9 bude vytvorených do ukončenia prác na
projekte a ďalšie 2 do troch rokov po ukončení prác na projekte. Výsledky projektu budú priamo a synergicky vplývať aj na
ostatné skupiny, ktorými budú najmä dodávatelia vstupných surovín a odberatelia.

Vybraná technológia predstavuje najvhodnejší variant možných technických riešení - technologických zariadení a
predstavuje optimálne skĺbenie technických parametrov a ceny. Zvolené technické riešenie predstavuje tiež optimalizáciu
výroby z pohľadu úspory energie, efektívnejšieho využitia vstupnej suroviny a vplyvu výroby na kvalitu produktu. Technické
riešenie vychádza zo samotnej potreby inovácie výrobného procesu a produktu. Obstarávaná technológia patrí medzi TOP
technológie výroby strojných klincov. Realizáciu projektu vo všetkých jeho etapách bude zabezpečovať projektový tím, ktorý
je tvorený konateľmi a zároveň spoločníkmi spoločnosti, ktorí majú dlhoročné bohaté skúsenosti s realizáciou viacerých
investičných zámerov ako aj skúsenosti v oblasti zabezpečenia odbytu. Aktivity projektu predstavujú jednotlivé výrobné
postupy, ktoré budú zavedené v novej výrobnej prevádzke. Realizácia aktivít projektového zámeru sú vhodne technicky
previazané a navrhnuté tak, aby bolo možné dosiahnutie ich úspešnej realizácie aj z časového hľadiska. Pri časovom
plánovaní bola započítaná aj časová rezerva v prípade vzniku nepredvídaných okolností ohrozujúcich časovú
realizovateľnosť.

Podpora financovania tohto investičného zámeru prostredníctvom štrukturálnych fondov je základom pre rozvoj ďalších
investičných aktivít spoločnosti smerom do budúcnosti. Vplyv nenávratného finančného príspevku na ďalší vývoj spoločnosti
je jedným z najvýznamnejších determinantov jej ďalšieho napredovania. I napriek skutočnosti, že spoločnosť od svojho
nového podnikateľského smerovania dosahuje už v súčasnosti viditeľné zlepšenie hospodárenia (tvorba zisku) nemá dostatok
voľných finančných zdrojov na zrealizovanie takéhoto veľkého investičného zámeru čisto z vlastných zdrojov a preto je
získanie NFP nevyhnutným predpokladom realizovateľnosti projektu z finančnej stránky. Z personálnej stránky je
realizovateľnosť projektu plne realizovateľná a to cez skúsenosti majiteľov a konateľov s podobnými investičnými zámermi. Z
regionálneho hľadiska polohy miesta realizácie projektu, je umiestnenie prevádzky veľmi vhodné z dôvodu vybudovanej
infraštruktúry (blízkosť dialnic, železničných uzlov a pod.).

Realizovateľnosť ako aj samotná udržateľnosť projektového zámeru po jeho ukončení je podmienená obstaraním
technologických zariadení, ktoré tvoria predmet (aktivity) projektu. Dané technológie prinesú spoločnosti zabezpečenie
požadovaného objemu výroby výrobkov v požadovanom čase, pri dosahovaní vysokvalitatívnych parametrov, pri dosahovaní
požadovanej úrovne nákladov na jednotku produkcie, čím spoločnosť nielenže dokáže zabezpečiť potreby už zazmluvneného
objemu produkcie, ale dokáže osloviť aj nových, individuálnych zákazníkov s náročnejšími potrebami. Spoločnosť zároveň
plánuje v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte realizovať ďalšie investičné aktivity smerujúce do inovácie výrobného
procesu a produktu, ktoré bude financovať prostredníctvom príjmov, ktoré prinesie realizácia predkladaného projektu.
Spoločnosť si uvedomuje, že každá investičná akcia môže byť ohrozená viacerými rizikami, ktoré je potrebné pred samotnou
realizáciou zmapovať a eliminovať najmä využitím svojich silných stránok a príležitostí a z tohto dôvodu vykonala hĺbkovú
analýzu tzv. SWOT analýzu, ktorá je rozpracovaná v prílohe č. 1 tejto žiadosti o NFP.
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Oto Almási – AVATS prevádzkuje svoju činnosť v obci Horné Mýto v okrese Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom
kraji, v ktorom je výrazne zastúpená priemyselná výroba. Na celoslovenskej tvorbe HDP sa kraj podieľa takmer 12-timi
percentami. Okres Dunajská Streda má najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom kraji, 11,62%. MRK patrí
vo veľkej miere medzi dlhodobo nezamestnaných, s malou mierou zamestnateľnosti. Východisková situácia firmy vyžadujúca
realizáciu projektu: nedostatky v rámci strojno-technologického vybavenia vychádzajúce z vykonávaných analýz údajov z
monitorovania procesov a produktov, nemožnosť zvýšenia využiteľnosti výrobných kapacít v súčasnosti využívaných na viac
ako 80% (s ohľadom na prestoje, časové straty a potrebnú údržbu strojov nemožnosť zvýšenia produktivity výroby),
obmedzená variabilita, presnosť a kvalita výroby, z toho vyplývajúce nedostatky v jej logistike. Predpoklady pre úspešnú
realizáciu projektu sú: stabilné miesto na trhu a dodávateľsko-odberateľské vzťahy s predpokladom rozšírenia portfólia
odberateľov, vedenie firmy so skúsenosťami s projektmi, kvalifikovaní a skúsení zamestnanci, kvalitné know-how, zavedené
ISO 9001:2008.

Uvedením inovatívnych strojov do prevádzky a inovovaním 3 výrobných postupov sa zabezpečí rozšírenie obchodných
kontraktov, zabezpečí sa ekologizácia výrobného procesu, plnenie požiadaviek zákazníkov na zvýšenie produktivity,
variability a hlavne presnosti a kvality vyrábaných výrobkov, s udržaním akceptovateľných cien. Uvedený stav zabezpečí
naplnenie merateľných ukazovateľov nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty. Vytvorí a udrží sa 8 pracovných miest, z toho 5
pracovných miest cielene pre MRK, čím sa prispeje k zlepšeniu ich životných podmienok a k posilneniu ich integrácie v rámci
sociálnej inklúzie. Riziká sú eliminované: skúseným projektovým tímom, plánovaním cash flow, vytvorením finančných
rezerv, priebežným controllingom, spoluprácou s mestom a ÚPSVaR, vzdelávaním zamestnancov, investíciou do
inovatívnych technológií, zabezpečenými novými kontraktmi, cieleným marketingom. Vytvoria sa predpoklady na: investície
do inovácií podporujúcich recykláciu kovového odpadu, rozšírenie výrobných hál, zlepšenie logiky a logistiky, nárast počtu
zamestnancov, rozšírenie portfólia výroby a odberateľov, zavedenie systému JIT, vplyv na zlepšenie ekonomickej situácie
dodávateľov.

Projekt bude realizovaný od 01/2013 do 12/2013 paralelne 2 aktivitami (A1 a A2). Interval realizácie zahŕňa aj časovú
rezervu. A1 sa zrealizuje dodávka a montáž 2 inovatívnych CNC sústružníckych obrábacích centier 4 – osích (2 logických
celkov, ktoré sú ekonomicky, technicky a funkčne príbuzné), vytvorí sa 6 pracovných miest, z toho 4 pre MRK. A2 sa
zrealizuje dodávka a montáž vertikálneho 5 – osého CNC obrábacieho centra, vytvoria sa 2 pracovné miesta, z toho 1 pre
MRK. Z dôvodu dodržiavania Nariadenia vlády SR č. 204/2001 budú všetky pracovné miesta obsadené mužmi. Súčasťou
aktivít bude uvedenie zariadení do prevádzky, zaškolenie obsluhy, inovácia výrobných postupov. Technické zabezpečenie
aktivít bude koordinovať koordinátor realizácie aktivít 1 – 2, dodávku budú realizovať víťazi verejného obstarávania, ktoré sa
uskutoční pred začatím realizácie projektu odborne spôsobilou osobou. Riadenie projektu a publicitu a informovanosť
zabezpečia projektoví manažéri, finančný manažér, manažér monitoringu a publicity. Projektový tím tvoria, na základe
skúseností s úspešnou realizáciou obdobného projektu, interní zamestnanci v spolupráci s externým manažérom monitoringu.

Z dôvodu potreby zvýšenia konkurencieschopnosti firmy je realizácia projektu nevyhnutná, avšak bez poskytnutia NFP by
projekt mohol byť v plánovanom horizonte zrealizovaný len v obmedzenom rozsahu, čo by malo výrazne negatívny vplyv na
jeho efektivitu. Úverové zdroje by plne pokryli obstaranie iba jedného z plánovaných logických celkov, čo by nezabezpečilo
komplexné odstránenie nedostatkov v rámci strojno-technologického vybavenia, a tiež v plnej miere nezabezpečilo splnenie
požiadaviek zákazníkov, ktoré sú podmienkou rozšírenia objednávok a vzniku nových kontraktov. Súčasnú situáciu v regióne
(miera nezamestnanosti 11,62%) a sektore priemyselnej výroby (nutnosť inovácií) podporí okamžitý účinok pomoci vo forme 8
novovytvorených pracovných miest, z toho 5 pre MRK a inováciou technológií a výrobných postupov. Oto Almási - AVATS je
zákaznícky orientovaná firma zameraná na presnú strojársku výrobu, so zavedeným systémom manažérstva kvality ISO
9001:2008. V roku 2009 úspešne ukončila projekt v rámci SOP Priemysel a služby, opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a
existujúcich podnikov a služieb, schéma pomoci de minimis, v celkovej výške oprávnených výdavkov 189 204,34 EUR.

Po ukončení podpory z prostriedkov EÚ bude firma Oto Almási - AVATS efektívne využívať obstarané inovatívne technológie
na základe rozšírených a nových obchodných kontraktov, čo zabezpečí udržanie 8 vytvorených pracovných miest, z toho 5
pre MRK. Naďalej bude prebiehať partnerská spolupráca s mestom Veľký Meder a s ÚPSVaR. Projekt prispeje k posilneniu
pozície firmy na trhu, čo eliminuje hrozbu silnejúcej konkurencie a ekonomickej recesie. Zrealizované inovácie spomalia vplyv
nárastu cien energií a surovín na konečnú cenu produktu. Administratívne zabezpečenie je garantované odbornosťou a
sústavným vzdelávaním zamestnancov, jednoznačnou stratégiou firmy. Bude pokračovať rozvoj firmy prostredníctvom
inovácií a ekologizácie výroby (recyklácia kovového odpadu lisovaním). Finančná udržateľnosť bude zabezpečená nárastom
tržieb a pridanej hodnoty. Na základe výstupov z finančnej analýzy vyplýva, že predkladaný projekt je životaschopný a
dlhodobo ekonomicky udržateľný. V každom roku po zrealizovaním investície sa tvoria také výnosy, ktoré prevyšujú
prevádzkové náklady súvisiace s investíciou. Investícia vytvára kladnú čistú súčasnú hodnotu a predpokladaná miera
výnosovosti je 169,25%.
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Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek pôsobí na pekárenskom trhu už viac ako 10 rokov a vyrába
komplexný sortiment pekárenských výrobkov – chlieb, rožky, bežné pečivo, jemné pečivo. Celý výrobný proces zabezpečuje
technologickým vybavením, ktoré je zastarané, energeticky i ekologicky náročné a neumožňuje v plnej miere prispôsobovať
sa požiadavkám trhu z hľadiska dopytu po jednotlivých druhoch a typoch výrobkov. Táto konkurenčná nevýhoda sa prejavuje
čoraz viac najmä v súvislosti: • s prehlbujúcou krízou, ktorá mení nákupné zvyklosti - ľudia kladú dôraz na cenu, preferujú
menšie balenia a gramáže pečiva • so zdravým životným štýlom – ľudia preferujú kvalitu a uprednostňujú iné druhy pečiva
ako pred 10-15 rokmi (cereálne, fitnes) Oba vyššie uvedené fakty ovplyvňujú výrobný sortiment, posúvajú ho smerom, ktorý
20-ročná technológia nedokáže zabezpečiť plne v súlade s požiadavkami trhu. Aby mohla byť spoločnosť plne
konkurencieschopná, musí obnoviť výrobné linky a niektoré čiastkové výrobné stroje tak, aby sa nielen zvýšila okamžitá
kapacita výroby a znížili sa výrobné náklady, ale aby zároveň získala priestor pre výrobu väčšieho sortimentu podľa
požiadaviek trhu.

Spoločnosť plánuje vymeniť linku na pečenie chleba, rožkov a pečiva a niektoré čiastkové technológie na prípravu cesta,
ktoré umožnia zvýšiť okamžitú kapacitu výroby, prispôsobiť ju aktuálnym požiadavkám trhu a zároveň umožnia rozširovanie a
prehlbovanie sortimentu (nové druhy výrobkov, rôzne gramáže a typy tých istých výrobkov). Spoločnosť by chcela posilniť
najmä odbytový kanál obchodných reťazcov, ktoré zachytávajú veľkú časť nákupov spotrebiteľov a zároveň vytvárajú priestor
pre rozšírenie odbytových miest - preniknutie do iných regiónov SR s trvanlivejšími druhmi pečiva. Inovované technologické
postupy zvýšia kvalitu výrobkov, znížia nepodarkovosť a zároveň výrazne zefektívnia výrobu úsporou energetických nákladov
– spoločnosť predpokladá zníženie energetickej náročnosti výroby až o 20%. Zachovanie konkurencieschopnosti spoločnosti
predpokladá zachovanie a aj tvorbu nových pracovných miest, vrátane pracovných miest pre príslušníkov MRK. V rámci
realizácie projektu spoločnosť plánuje vytvoriť 5 nových pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK, a to priamo vo
výrobnom a distribučnom procese. Následne po ukončení projektu plánuje vytvoriť ešte dve ďalšie pracovné miesta.

Projekt bude spustený po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého vzíde dodávateľ nasledovných technológií: •
technológia na miesenie cesta • technologická linka na výrobu, zásobovanie a dávkovanie kvasu • technologická linka na
bežné pečivo • technológia na delenie cesta • technologická linka na výrobu chleba • pásová pekárenská pec na pečivo •
pásová pekárenská pec na chleba Všetky technológie budú osadené a spustené do prevádzky v priebehu 12 mesiacov od
začiatku realizácie projektu. Počas tohto obdobia bude vytvorených aj 5 pracovných miest cielene určených pre príslušníkov
MRK. Celá realizácia projektu bude prebiehať pod dohľadom projektového manažéra a finančné vysporiadanie projektu bude
zabezpečovať finančný manažér. Označenie miesta realizácie projektu i obstaranej technológie ako aj informovanie o
realizácii projektu bude zabezpečené v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP z OP KaHR.

a) Nová technológia je nevyhnutná pre zlepšenie konkurencieschopnosti v čase krízy a rastúcich cien vstupných surovín.
Spoločnosť má stabilných zákazníkov z rôznych segmentov, avšak tak ako spoločnosť, aj zákazníkov ovplyvňuje kríza. Ich
nákupné správanie sa mení, preferujú menšie gramáže výrobkov, nižšie ceny a väčší dôraz kladú na kvalitu. Ceny vstupných
surovín spoločnosť nie je schopná ovplyvniť, preto rastúce výrobné náklady musí eliminovať v procese výroby a zároveň musí
byť schopná vyrábať rôznorodý sortiment, ktorý dokáže uspokojiť rôznorodých zákazníkov. b) Spoločnosť Liptovské pekárne
a cukrárne VČELA - Lippek pôsobí na pekárenskom trhu od r. 2000, pričom história jej materskej a dcérskej spoločnosti v
segmente siaha do 90. rokov 20. storočia. V súčasnosti sortiment spoločnosti tvorí takmer 200 pekárenských výrobkov,
ktorými zásobuje približne 550 odberných miest. Ide o obchodné reťazce a siete, jedálne, reštaurácie, hotely, malé predajne,
nemocnie, školy, ústavy väzenskej správy, domovy dôchodcov a približne 12% produkcie predáva vo vlastných predajniach.
Spoločnosť pôsobí nielen v liptovskom regióne, ale zásobuje aj oblasť Oravy, Banskej Bystrice, Martina a Spiša.

Očakávané výsledky sú dlhodobo udržateľné. Spoločnosť nepredpokladá problém s realizáciou produkcie na trhu vzhľadom
na fakt, že vyrába produkty každodennej potreby a spotreby, ktoré sú súčasťou denných stravovacích návykov 90% ľudí.
Nová technológia nielen zvýši okamžitú kapacitu produkcie, ale umožní i rozširovanie sortimentu, inovovanie pekárenských
výrobkov, čím sa opäť vytvorí priestor pre rast konkurencieschopnosti spoločnosti. Bude schopná pružnejšie reagovať na
požiadavky zákazníkov. Spoločnosť predpokladá, že prostredníctvom obstaranej technológie bude generovať ročné tržby vo
výške 1,17 - 1,2 mil. € v prvých dvoch rokoch uvedenia technológie do prevádzky, ktoré by sa mohli následne každoročne
zvyšovať o cca 50 000 €. Projekt prispeje i k úspore výrobných nákladov – zníži sa energetická náročnosť výroby a znížia sa
aj výdavky spoločnosti na opravy, ktoré si zastaraná technológia vyžaduje. Predpokladaný rast tržieb a úspora na strane
výrobných nákladov vytvoria v spoločnosti priestor pre investície do ďalších technológií, ktoré môžu ďalej skvalitňovať
výrobný proces a priblížiť ho ešte viac konkrétnym požiadavkám zákazníkov.
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Projekt sa bude realizovať v priemyselnej časti mesta Svit, okres Poprad. Mesto sa nachádza v Prešovskom samosprávnom
kraji , ktorý patrí zo sociálno-ekonomického hľadiska medzi najmenej rozvinuté v rámci Slovenskej republiky. V susedstve sú
okresy Kežmarok a Spišská Nová Ves, s vysokou mierou nezamestnanosti. Žiadateľ zamestnáva pracovníkov aj z týchto
okresov. Obec Švábovce má schválenú LSKxP, v rámci ktorej sa pripravuje aj realizácia tohto projektu a je s ňou podpísaná
zmluva o spolupráci, okrem iného aj pre hľadanie vhodných pracovníkov z radov príslušníkov MRK. Žiadateľ pôsobí v oblasti
spojenej so životným prostredím. Hlavnou činnosťou je recyklácia plastových odpadov a následne ďalšie zhodnotenie
recyklátov pri výrobe technických výliskov vstrekovaním. Región má dostatok voľnej pracovnej sily, stredné i vysoké školy. V
priemyselnom areáli pôsobia aj firmy s výrobou na báze plastov. S rastom ich výroby rastie aj podiel plastového odpadu, ktorý
je vstupnou surovinou projektu žiadateľa a to umožňuje rozširovať jeho výrobné kapacity. Doprava do zamestnania je
zabezpečovaná pravidelnými autobusovými linkami s posilnenými spojmi v čase striedania pracovných zmien.

Realizáciou projektu sa rozšíri technologický park žiadateľa o inovatívne technologické zariadenie a vytvoria sa 3 nové
pracovné miesta pre príslušníkov MRK. Aktivity žiadateľa sú previazané na aktivity ďalších firiem v regióne. S rastom ich
výroby rastie aj množstvo vstupných surovín žiadateľa - plastový odpad. Využitím tejto príležitosti sa zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa, zlepšia sa podmienky zamestnanosti v regióne, zvýši sa kapacita výroby i sortimentná
skladba výrobkov, čo umožní zvýšiť predaj jestvujúcim zákazníkom i osloviť nových odberateľov. Vstrekolis je multifunkčné
zariadenie, kde výmenou vstrekovacej formy je možné vyrábať iné druhy výrobkov. V prípade negatívnych stavov, ako je
vyššia moc, kríza a pod., je možné nákupom nových foriem zmeniť sortiment výrobkov, resp. využiť pracovníkov z radov MRK
pri iných činnostiach firmy. Ďalším argumentom zníženia rizika, je že EÚ má vo svojich strategických dokumentoch zakotvenú
ochranu životného prostredia, ktorú projekt podporuje. Možné riziko dostupnosti pracovníkov z MRK je ošetrené spoluprácou
s obcou Švábovce, kde na základe zmluvy o partnerstve sa bude obec zúčastňovať na zabezpečení zamestnancov z radov
MRK.

Projekt pozostáva z jednej aktivity. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je 16 mesiacov, čo vytvára dostatočný priestor na
jeho úspešnú implementáciu. Výhodou je umiestnenie žiadateľa v priemyselnom areáli, plne vybavenom potrebnou
infraštruktúrou a potrebnými priemyselnými službami. Materská firma žiadateľa disponuje okrem iného aj odbornými útvarmi
pre poradenstvo v oblasti eurofondov a investičnú výstavbu, s ktorým úzko spolupracujeme pri príprave a realizácii
investičných akcií od projektového zámeru, cez zabezpečovanie priestoru a energií až po ich uvedenie do prevádzky.
Žiadateľ za dobu svojej existencie realizoval viacero investičných akcií (zoznam v opise projektu). V prípade logického celku
vstrekolis s príslušenstvom sa nejedná o zložité zariadenie. Dodávateľ vstrekolisu zabezpečí dodávku, montáž a uvedenie
vstrekolisu s príslušenstvom do prevádzky. Žiadateľ zabezpečí pripravenosť výrobnej haly a prívody všetkých druhov energií
na miesta požadované dodávateľom. V opise projektu je uvedená personálna matica pracovníkov s rozdelením
zodpovedností od riadenia projektu, cez zabezpečenie súladu s požiadavkami eurofondov až po dozor pri inštalácii a testoch
technológie.

Využitie nárastu dostupných surovín – plastových odpadov, pre rozvoj podnikateľských aktivít žiadateľa patrí medzi jeho
prioritné ciele. V opise projektu je v rámci popisu motivačného účinku spracovaná analýza pre prípad získania NFP a prípad
financovania rozvoja len z dostupných zdrojov spoločnosti. Vyplýva z nej, že v prípade nezískania NFP by spoločnosť
uvedený projekt nerealizovala. V takomto prípade by mohla svoje disponibilné zdroje umiestniť len do bežných technológií pre
výrobu rozmerovo menších a na technológiu spracovania menej náročných výliskov. V tejto kategórii produktov je omnoho
vyššia konkurencia, čoho následkom je tlak na znižovanie cien produktov a tým rastie riziko návratnosti takýchto investícií.
Žiadateľ má dlhodobé know-how v oblasti spracovania plastového odpadu. Medzi konkurenčné výhody patria aj stabilní
kľúčoví zamestnanci ako aj fakt, že spracovanie plastového odpadu do formy suroviny vhodnej pre následné spracovanie na
vstrekolisoch (aglomerát, regranulát) si žiadateľ pripravuje vo svojich vlastných výrobných oddeleniach. V rámci investičného
rozvoja spoločnosti boli v minulosti realizované projekty, ktorých náročnosť zodpovedá predkladanému projektu.

Rozvoj bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít projektu v pôvodnom sortimente, resp. rozšírený o iný typ výrobkov,
ktoré vyplynú z požiadaviek trhu. Žiadateľ uvažuje aj s rozvojom kapacity ďalších výrobných oddelení - recyklačných
zariadení, ich modernizáciu. Je to dané rastom objemu plastových odpadov a požiadavkami trhu na úpravu ich fyzikálnomechanických vlastností. Týmto sa opätovne umožní pokračovať v modernizácii technológií v oblasti vstrekolisovania. Firma
vykazuje od jej vzniku každoročne zisk (okrem krízového roku 2009), čo je tiež zárukou udržateľnosti výsledkov projektu.
Firma spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na vývoji nového výrobku pre oblasť mobilnej
protipovodňovej ochrany. Jeho úspešné ukončenie a záujem zo strany štátu o vybavenie civilnej ochrany, hasičských zborov,
resp. obcí týmito prostriedkami, môže umožniť následné aktivity v regiónoch. Úspešný nábeh týchto produktov prispeje k
ďalšiemu rozvoju spoločnosti. Úspešná realizácia a skúsenosti z tohto projektu majú potenciál pre rozvoj zamestnanosti MRK
nie len z partnerskej obce, ale aj ďalších spádových oblastí a v ďalších spoločnostiach priemyselného areálu.
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Firma Imrich Goliaš – LIANA – GOLF vznikla 29.9.1992 ako tretia v poradí v tejto lokalite a v roku 1994 začala s výrobou
práškových nápojov. Od svojho vzniku prešla rôznymi etapami vývoja a rozšírila svoju výrobu o ochutené cukry, prášky na
pečenie, varenie Kypriaci prášok, Krémový prášok, Želatína a konzervačné prípravky Kyselina sorbová, citrónová. Práve
výrobu týchto inovovaných produktov, ale aj nových napr. šľahačka v prášku, horúca čokoláda plánujeme na novej
technológii. Suroviny na výrobu výrobkov sú dodávané dlhoročnými dodávateľmi, teda nie sme prvovýrobcom surovín. Firma
je jednou z posledných tohto odvetvia v regióne. Cieľovými skupinami sú koneční spotrebitelia -domácností, diabetici, celiatici,
veľkoobchody, maloobchody, cukrári. V rámci našej výroby spolupracujeme s obcou Raslavice ako aj miestnymi občanmi s
dôrazom na príslušníkov MRK, s ktorými v rámci implementácie tohto projektu chceme vytvoriť a udržať 2 nové pracovné
miesta. Zavedenie nového stroja do výroby bude mať priamy pozitívny vplyv na pracovné a životné prostredie (prašnosť,
hlučnosť, zníženie odpadu kvalitou procesu balenia) a tým sa zvýši konkurencieschopnosť firmy na domácom i zahraničnom
trhu

Projekt sa bude realizovať v obci Raslavice, okres Bardejov, v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý v HDP na obyvateľa
patrí medzi najzaostalejšie regióny v rámci EÚ. 2– nových pracovníkov cielene pre príslušníkov MRK na pozície pomocných
strojníkov, ktorých plánuje firma Imrich Goliaš – LIANA-GOLF v dôsledku realizácie projektu do roku 2013 prijať si sama
vyškolí v potrebných kľúčových zručnostiach už zaškoleným dlhoročným personálom. Zefektívnenie výroby a rozšírenie
sortimentu umožní firme ľahší prienik na nové domáce i zahraničné trhy, čo zvý konkurencieschopnosť nielen firmy samotnej,
ale aj priľahlého regiónu. Realizácia aktivít projektu pomôže získať väčší počet subdodávateľov a kooperačných partnerov, čo
v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu objemu výroby, pridanej hodnoty a zvýšeniu počtu zamestnancov. Zavedenie
novej technológie do výroby bude mať priamy pozitívny vplyv na pracovné a aj na životné prostredie. Zabezpečí zníženie
energetickej náročnosti výroby , prašnosti a tiež hlučnosti v procese výroby.

Nákup technológie je pre firmu dôležitý, pretože spĺňa inovatívne a progresívne nároky na technológie. V prípade kúpy novej
technológie môžeme ponúknuť širokú škálu nových žiadaných výrobkov ako napr. šľahačka v prášku, nápoje pre diabetikov,
potravinové prípravky pre celiatikov a mnoho iných aj vizuálne zaujímavých produktov, ktoré zabezpečí nová kvalitná
technológia. Následne sa môžeme uchádzať aj o certifikáty kvality výrobkov. Na základe vývoja nezamestnanosti v okrese
Bardejov je zrejmé, že realizácia projektu je pre daný región potrebná. Výsledkom bude zabezpečenie modernizácie,
zefektívnenie a rozšírenie výroby so zvýšením produktivity práce. Tento transfer zabezpečí vysoký nárast kvality produktov a
zároveň firma získa schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky trhu a plnenie želaní širokého spektra spotrebiteľov, ktorými
sú domácností, veľkoobchody potravín, maloobchodné predajne a noví špecifický spotrebitelia (diabetici, celiatici). Celkový
projektový, organizačný a finančný manažment si budeme riadiť vo vlastnej réžii, pretože disponujeme kvalitným realizačným
tímom. Časový harmonogram projektu plánujeme začať v septemberi 2012 a ukončiť v novemberi 2013.

Z hľadiska stále viac a viac rastúcich nárokov na kvalitu výrobkov a efektivitu práce nie je možné bez inovácie
technologického parku obstáť v tvrdom konkurenčnom trhovom prostredí EÚ. Pridanou hodnotou inovatívnych technológií, je
okrem iného aj ohľaduplnosť k životnému prostrediu, energetická úspora, kvalita pracovného prostredia. Technológia
zabezpečuje nové inovačné prístupy v procese výroby. Z hľadiska finančnej náročnosti na zabezpečenie novej technológie,
by bez NFP nebolo možné projekt zrealizovať. Firma priebežne obnovuje zastaraný technologický park v rámci jej
finančných možností. Požiadavky dlhoročných stálych odberateľov nás nútia k zakúpeniu inovatívnych technológií – okamžitý
účinok pomoci. Firma disponuje výrobnými prostriedkami a ľudskými kapacitami, jednak nehnuteľnosťami vo vlastníctve firmy
( budova pred kolaudáciou – Výrobňa práškových potravinárskych výrobkov), disponujeme aj vlastným autoparkom, čím firma
napĺňa všetky predpoklady pre inovovanie svojich výrobných postupov a tým byť konkurencieschopnou na trhu
prostredníctvom komplexnosti a výhodnej cenovej predajnosti pre cieľových odber. – domácností a zároveň obnovuje a
rozširuje svoje portfólio.

Modernizáciou existujúcich energeticky náročných technologických zariadení a ich náhrada za nové energeticky menej
náročné sa: 1. skráti sa čas výrobnej doby 2. zvýši sa kapacita výroby 3. skrátením doby výroby sa dokázateľne ušetrí
elektrická energia o 30% 4. inovatívnou výrobou sa ušetrí materiál, menej odpadu na 1 výrobok 5. zvýši sa obrat firmy –
zlepšia sa ekonomické ukazovatele 6. zefektívni sa pracovný postup, vybaví sa viac zákaziek, zvýšia sa tržby 7. zvýši sa
počet inovatívnych, nových a vizuálne atraktívnejších výrobkov 8. zvýši sa konkurencieschopnosť firmy K zabezpečeniu
vytvorenia a udržania 2-och pracovných miest prispeje hlavne kooperácia medzi spoločnosťou a obcou s LSKxP v rámci
riešenia problematiky MRK. Realizáciou projektu zabezpečíme modernizáciu, efektivitu a rozšírenie ponuky výrobkov
prostredníctvom inovatívnych technológii, čo bude mat pozitívny vplyv na produktivitu, konkurencieschopnosť a progresivitu
firmy zameranej na výrobu vizuálne zaujímavých výrobkov aj pre nové špecifické skupiny spotrebiteľov (celiatici, diabetici).
Plánované aktivity sú uskutočniteľné, pretože sú logickým pokračovaním nášho know-how.
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Spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. je pekárenskou spol. so sídlom v Kežmarku, kde má umiestnený aj svoj
výrob.areál. Existuje od r. 1965, od r.2007 v dnešnej vlastníckej podobe. V posledných 3 r. investovala značné fin. prostriedky
do modernizácie a rozširovania sortimentu výroby, zatepľovania prevádzky a nákupu doprav. prostriedkov. V súčasnosti je
spoločnosť 100% vlastníkom budovy a pozemku, má približne 94 zamestnancov. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je
zvýšiť efektivitu výrobného procesu, nakoľko súčasné strojové vybavenie nezodpovedá potrebám modernej spoločnosti.
Výrobné zariadenia sú zastaralé a energeticky nehospodárne a nie je možné u nich aplikovať nové moderné výrobné postupy
používané v pekárenskej výrobe. Výr. proces je časovo a energeticky náročný a prevádzkovo nehospodárny, čo bráni vzniku
úspor, ktoré by sa dali reinvestovať do ďalšieho skvalitňovania výroby. Ako vyplýva zo SWOT analýzy, pekáreň je modernou
spoločnosťou, ktorá zastáva poprednú pozíciu na regionálnom podtatranskom trhu, ktorá je posilnená aj dobrou geografickou
polohou z hladiska jeho zásobovania.

Predložený projekt, ktorého výsledkom bude zvýšenie konkurencieschopnosti PEKÁRNE GROS, spol. s r.o. prostredníctvom
nákupu inovatívnych technológií, významne zníži náklady spol. súvisiace s výrobným procesom, a tým umožní ďalšie
využívanie vzniknutých úspor na investície do skvalitňovania a rozširovania produkcie, sortimentu a odbytíšť firmy, čo je v
súčasnej dobe najdôležitejší faktor dlhodobo udržateľnej konkurencieschopnosti na trhu. Projekt prispeje k inovovanému výr.
postupu v podniku, pridaná hodnota dosiahne 1,2 milióna € a tržby 2,95 mil. € v období 3 rokov po ukončení realizácie
projektu. Spoločnosť PEKÁREŇ GROS prostredníctvom projektu plánuje obstaranie 7 strojov, prístrojov a zariadení, ktoré
významným spôsobom inovujú výrobný proces (inovácia 7 výr. postupov), znížia jeho časovú náročnosť a zabezpečia úsporu
vynaložených energií, predovšetkým plynu. Plynová rotačná pec bude investíciou, ktorú spoločnosť doteraz nemohla z
dôvodov finančných nákladov využívať vo svojom výrobnom procese. Realizáciou projektu sa zabezpečí aj zvýšenie
zamestn. prijatím nových zamestnancov cielene z MRK na trvalý pracovný pomer v počte 4 zamestnancov a ich udržania
počas min. 3 rokov.

Projekt bude realizovaný projekt. tímom, pričom spoločnosť plánuje spolupracovať s exter. poradenskou spoločnosťou pri
implementácii projektu, čo maximálne zvýši adekvátnu a efektívnu realizáciu projektu. Projekt má 1 hlavnú aktivitu Obstaranie inovatívnych technológii pre zabezpečenie vyššej konkurencieschopnosti PEKÁRNE GROS, pričom bude
zakúpených 7 výrobných technológií. Prostredníctvom tejto aktivity má spoločnosť záujem o hmotné investície do nákupu
inovat. a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení, čím sa docieli až 7 inovovaných výrobných postupov.
Realizáciou predkladaného projektu a následným naplnením merateľ. ukazovateľov bude mať projekt pozitívne dopady vo
viacerých horizontálnych prioritách – TUR, MRK aj rovnosť príležitostí. Investíciami prostredníctvom realizácie projektu sa
otvárajú možnosti rozširovania pracovných pozícií (4 novovzniknuté pracovné miesta cielene z MRK). Projekt sa bude
realizovať od októbra 2012 do septembra 2014. Dodávateľ technológií bude vybraný na základe verej. obstarávania a dodá
stroje v súlade s čas. harmonogramom predkladaného projektu. Pekáreň zároveň zabezpečí informovanie verejnosti o
realizácii projektu.

Výsledky projektu budú vysoko prínosné pre rozvoj mesta Kežmarok ako aj PSK. Z realizácie projektu budú benefitovat aj
priamo občania mesta a okolia, a to prostredníctvom zvýšenia efektívnosti výrobného procesu (úspora energií a pod.). Projekt
je plne v súlade s PHSR PSK (2008-2015) a Programom rozvoja mesta Kežmarok (2008–2013). Realizáciou projektu
dosiahne spoločnosť v budúcom období maximál. možnú mieru úspor vynakladaných na výrobný proces pekárne, čo jej
umožní usporené fin.prostriedky investovať opäť do nových kvalitatívne vyšších výrob. technológií, rozšíriť tak sortiment
výroby, klientelu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Spoločnosť už má skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných z
ŠF EÚ - v rámci op. 2.1 zateplila budovu pekárne a taktiež realizovala niekoľko projektov inovácie výroby v súvislosti s
požiadavkami klientov. Spol. by bez pomoci NFP projekt nerealizovala, keďže sa jedná o investíciu, na ktorú v súčasnosti
nemá voľné fin.prostriedky. Medzi hlavné dôvody potreby realizácie predkladaného projektu patrí taktiež snaha integrovať
potenc. zamestnancov z prostredia MRK do pracovného procesu a vytvoriť im v podniku možnosti na profesionálnu
sebarealizáciu.

Ako vyplýva z pers. zabezp. projektu, do realizácie predkladanej žiadosti budú zapojení kvalifikovaní odborníci, vďaka ktorým
sa naplní predpoklad úspešnej realizácie aktivít a zabezpečí udržateľnosť projektu. Spoločnosť plánuje aktívne čeliť možným
ohrozeniam, akými sú napr. prebiehajúca hosp. kríza, ohrozenia v oblasti odbytu apod. Obstaraná technológia bude po
skončení realizácie projektu zabezpečovať udržateľnosť na prevádzkové náklady spoločnosti. Prostriedky z NFP budú
použité priamo na zakúpenie novej technológie. Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity podporeného projektu vo výške 40%.
Po ukončení realizácie bude spoločnosť zabezpečovať obnovovacie investície z vlastných prostriedkov, pričom
predpokladáme, že bude schopná všetky náklady vrátane pracovných miest financovať z výnosov zo svojej činnosti. Uvedené
tvrdenie potvrdzujú hospodárske výsledky spoločnosti, ako aj výsledky finančnej analýzy (kumulovaná miera výnosovosti je
106,71% a čistá súčasná hodnota investície 62,04 tis. Eur). Pri realizácii projektu žiadateľ nepredpokladá vážne riziká, keďže
má dlhodobo zmluvne zabezpečené dodávky a odbyt svojich výrobkov.

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, rozšíri sa sortiment produktov, zvýši sa kapacita
výroby, kvalita produktov, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Vytvoria sa podmienky na ďalší rozvoj a rast spoločnosti,
ako aj priestor na nadväzujúce investičné aktivity žiadateľa. Moderná technológia bude mať výrazne pozitívny dopad na
životné prostredie, bude energeticky úsporná, bude produkovať minimum nepodarkov a odpadu vo výrobe. Pozitívny dopad
bude mať technologická modernizácia aj z hľadiska zvýšenia zamestnanosti v obci Spišský Štiavnik, ktorá sa nachádza v
Atlase rómskych komunít. Obstaraná technológia si vyžiada potrebu nových pracovných miest kvôli obslužnosti a manipulácií
a na tieto pracovné pozície budú prijatí štyria noví pracovníci. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne
produktivita a predpokladá sa nárast ročného obratu do roku 2017 na cca 1,68 mil. EUR. Po úspešnej realizácii projektu bude
spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať nových klientov z dôvodu nedostatočnej
vybavenosti. Lepšie hosp. výsledky umožnia ďalšie investície.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následn
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Hlavným predmetom podnikania spoločnosti MRAVA, s.r.o. je výroba postelí a výroba a montáž lamelových a masívnych
roštov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou lôžok a slúžia ako podklad pre matrace. V danom segmente podnikania pôsobí v
okrese Poprad viacero spoločnosti, avšak spoločnosť MRAVA, s.r.o. sa vďaka dlhoročným skúsenostiam a neustále
zlepšujúcemu výrobnému procesu s ohľadom na európske trendy úžitkových vlastností zaraďuje na popredné miesta.
Prostredníctvom obstaraných zariadení bude spoločnosť schopná skompletizovať svoj plánovaný výrobný program a dokáže
vyrobiť matrace, keďže doposiaľ vyrába iba postele a rošty. Takto bude schopná zákazníkovi ponúknuť ucelený výrobok posteľ za výhodnejšiu cenu. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné a spoločnosť by nebola
schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o nenávratný
finančný príspevok. Čo sa týka existujúcej situácie regiónu v ktorom sa má projekt realizovať, okres Poprad eviduje mierou
nezamestnanosti 11,91%. Preto realizácia projektu a vytvorenie nových prac. miest predstavuje významnú podporu na
eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.
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Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK rozšírením výroby a
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Zavedenie inovatívnych technológií v nábytkárskej výrobe firmy
R.J.R., s.r.o

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením vyspelých
technológií do výroby

Podporou inovatívnych technológií v Kolonial Košice, a.s. k rastu
zamestnanosti príslušníkov MRK v Medzeve

Inovácia bodového zvárania v SEZ Krompachy a.s.
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prevodníky

Spracovanie fluidných popolov
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Modernizácia výroby slnečných kolektorov
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Na území mesta Michalovce žije asi 4000 obyvateľov MRK.V súvislosti s MRK sa spájajú problémové okruhy(chudoba,
diskriminácia, rodová rovnosť, nezamestnanosť až 99%, slabá vzdelanostná úroveň). V okrese Michalovce je k 31.1.2012
23,3% nezamestnanosť. Firma INGEMA, s.r.o. chce participovať na riešení problematiky, projektom prispieť k eliminácii
problémových okruhov. Spoločnosť plánuje zámerom vytvoriť a udržať dve pracovné miesta cielene pre MRK. Spoločnosť
vznikla 12.12.2003, je pokračovateľom v činnosti predch. podnik. subjektu Marek Michajlo INGEMA, ktorý pôsobil na trhu od
r.1994. Hlavnou činnosťou je maloobchod a veľkoobchod s tovarom s kompletným interiérovým vybavením kúpeľní a
sociálnych zariadení. Od roku 2008 spoločnosť rozšírila svoju činnosť o výrobu nábytku, deliacich priečok, najmä výrobu
kúpeľňového nábytku, kancelárskeho nábytku a nábytku na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Úspešné zavedenie tejto
výroby nám potvrdzuje vysoký záujem na trhu so zaznamenaným medziročným zvyšovaním obratu. Spoločnosť INGEMA
s.r.o. má certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2000, ISO 9001:2009. Spoločnosť svojím dlhodobým postavením má
predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu.

Zámer je priamo orientovaný na inováciu a rast konkurencieschopnosti vo výrobe nábytku. Výsledkom projektu budú
minimálne štyri inovované postupy výroby (rezanie, kolíkovanie, vŕtanie, brúsenie) a jeden nový výrobný postup (spracovanie
masívu). Súčasne budú vytvorené dve pracovné miesta cielene pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v meste
Michalovce, zvýši sa počet zamestnancov firmy o dvoch z radov príslušníkov MRK s trvalým pobytom v meste Michalovce.
Noví zamestnanci budú zabezpečovať práce v sklade materiálu a polotovarov, balenie a nakladanie hotových výrobkov.
Inováciou sa zvýši produktivita práce prevádzky výroby nábytku, zvýši sa kvalita výrobkov, vytvoria sa možnosti spracovania
masívu, čím sa podstatne rozšíri paleta ponúkaných výrobkov. Vznikne možnosť ponuky dodávky komplexných služieb
spoločnosťou Ingema s.r.o. od návrhu, cez predaj sanity, dlažby, doplnkov, až po dodávku nábytku Inováciou a dovybavením
prevádzky nábytku sa dosiahne úroveň modernej prevádzky s vysokou produktivitou práce a kvalitných výstupných
konkurencieschopných výrobkov, súčasne sa odbremení terajšia fyzická záťaž pracovníkov prevádzky.

Na riadení a implementácii projektu sa bude podieľať projektový tím pozostávajúci zo 4 interných pracovníkov firmy, ktorí
majú adekvátne požadované schopnosti, zručnosti a spôsobilosti pre zabezpečenie aktivít projektu. Projektový tím bude
implementovať projekt vo všetkých jeho fázach-od realizácie procesu verejného obstarávania cez uzavretie zmlúv, nákup a
umiestnenie strojov a zariadení. Súčasne bude koordinátor zabezpečovať výberové konanie pre obsadenie pracovných miest
zo záujemcov z radu príslušníkov MRK s trvalým pobytom v meste Michalovce. Administráciu, monitoring, publicitu a
informovanosť projektu, spracovanie žiadosti o platbu, vedenie účtovníctva, nadobudnutého majetku a vedenie mzdovej
agendy zamestnancov budú zabezpečovať členovia projektového tímu. Publicitu a informovanosť spoločnosť zabezpečí
prostredníctvom svojej web stránky www.ingema.sk, printových materiálov,katalógov výrobnej činnosti. Taktiež spoločnosť
zabezpečí informačnú a trvalú pamätnú tabuľu. Monitoring projektu bude realizovaný v potrebných intervaloch a predkladaný
SORO, mestu Michalovce vzhľadom na plnenie partnerskej zmluvy v rámci LSKxP. Časový harmonogram je súčasťou prílohy
č. 1 Opis projektu.

Žiadateľ má dostatočné priestory pre umiestnenie technologického zariadenia v existujúcej výrobnej hale prevádzky výroby
nábytku. Firma má dostatočné personálne zabezpečenie a vlastné kapacity pre úplnú implementáciu projektu od realizácie
verejného obstarávania až po záverečné zúčtovanie resp. následné monitorovanie projektu, všetky fázy realizácie projektu
bude zabezpečovať vlastnými pracovníkmi firmy. Na dovybavenie prevádzky výroby nábytku boli vybrané potrebné chýbajúce
zariadenia, ktoré zabezpečia zvýšenie kvality výstupov, zvýšenie produktivity práce a efektívne využitie pracovného času.
Vybrané stroje a zariadenia zlučujú niekoľko úkonov na jednom pracovnom mieste oproti existujúcemu vybaveniu výrobnej
haly, resp. umožňujú také opracovanie materiálu, ktorý nebolo možné realizovať existujúcim vybavením. Firma má stabilnú
pozíciu v regióne, stálu klientelu, vybudovanú sieť zazmluvnených odberateľov, firma rozširuje svoje aktivity aj pre odbyt v
zahraničí (Ukrajina, Rusko). Projekt vytvorením dvoch nových pracovných miest cielene pre MRK prispeje z
nezamestnanosti, ktorá bola k 31.1.2012 v okrese Michalovce 23,33% a súčasne najväčší podiel nezamestnaných je z radov
MRK.

Firma Ingema s.r.o. zabezpečí spolufinancovanie a financovanie po ukončení projektu z vlastných zdrojov vytvorených z
obchodnej a výrobnej činnosti. Finančnú udržateľnosť potvrdzujú aj závery fin. analýzy a stabilné finančné postavenie.
Súčasne firma udrží počet zamestnancov včítane dvoch novovytvorených pracovných miest. Uvedené ohrozenia v rámci
zamestnanosti bude firma eliminovať udržiavaním databázy záujemcov o prácu z radov MRK a potrebnými školeniami týchto
pracovníkov. Pracovníci drevovýroby majú potrebné vzdelanie, požadované zručnosti, tiež skúsenosti práce s CNC strojom a
ostatným novým zariadením. Vedúci technológ výroby pracuje v prostredí vektorových grafických programov potrebných pre
ovládanie CNC.Zručnosti sú zárukou adekvátnej efektívnej využiteľnosti strojov a zariadení a zabezpečenia udržateľnosti
výsledkov projektu. Spoločnosť má dostatočné administratívne kapacity pre rozšírenie výroby, súčasne zabezpečí zvyšovanie
odbornosti zamestnancov prostredníctvom školení a kurzov. Spoločnosť plánuje spustiť internetový obchod na svojom
internetovom portáli pre bežných zákazníkov na vybraný okruh tovarov a výrobkov, zefektívniť inform. systém, dobudovať
úsek logistiky
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Miera nezamestnanosti v meste Snina predstavuje takmer 22%. Ťažké ekonomické podmienky a poloha mesta zapríčiňujú
pomalší rozvoj malého a stredného podnikania ako i nízku konkurencieschopnosť miestnych podnikov. Spoločnosť R. J. R.,
s.r.o. bola založená v r.1993. Hlavná činnosť spočívala v príprave drevených prvkov pre tesárov na mieru. Od r. 1997 došlo k
zmene výrobného programu, t.j. nosným programom bola výroba konštrukcií krovov, strešných systémov a
nízkoenergetických domov. V r. 2009 sa firma rozhodla s ohľadom na krízu v stavebníctve rozšíriť svoje výrobky o exteriérový
masívny nábytok. V súčasnosti podnik ako jediný slovenský výrobca nízkoenergetickách montovaných stavieb je držiteľom
európskeho certifikátu ETA-11/0029. Firmu zákazníci oslovujú s požiadavkou realizácie stavieb na kľúč. Podnik je nútený
vzhľadom na chýbajúcu technológiu takmer 40% objemu zákazky realizovať cestou subdodávateľov (interiérový nábytok), čím
sa výrazne ochudobňuje o výnosy, ktoré sú súčasťou stavby na kľúč. Zavedením inovatívnych technológií bude podnik
schopný ponúkať drevostavby na kľúč bez subdodávateľov v oblasti interiérového nábytku.

Spoločnosť implementáciou projektu rozšíri svoje produktové portfólio, čím zníži riziko závislosti od jedného produktu, resp.
od jedného typu zákazníka. Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže firma R.J.R., s.r.o. ponúkať drevostavby na kľúč
bez subdodávateľov v oblasti interiérového nábytku a iných nábytkových zriaďovacích predmetov. V dôsledku realizácie
projektu dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Podiel subdodávky sa výrazne zníži (do 20 % - ide hlavne o dodávku
zdravotechniky a rekuperácií tepla). Vďaka vlastnej výrobe slovenského interiérového masívneho nábytku bude podnik vedieť
flexibilne reagovať na požiadavky investorov. Odberatelia uvítajú ucelenú dodávku, čo uľahčí komunikáciu zo zákazníkmi. V
prípade reklamácie nekvality výrobku budú jasné vzťahy bez zbytočných komplikácií, ktoré sú bežné pri subdodávkach.
Implementácia projektu zároveň prispeje k vytvoreniu 4 nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby na trhu práce a k
podpore trvaloudržateľného sociálno-ekonomického rozvoja nielen v meste, ale v širšom regióne. Zvýšenie príjmov žiadateľa
umožní realizáciu ďalších projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti podniku na trhu.

Kapacitne, koordinačne, technicky a logisticky bude implementáciu projektu zabezpečovať žiadateľ. Implementácia projektu
bude prebiehať od 01/2013 do 03/2014 podľa nasledovných krokov: – Verejné obstarávanie – Nákup špeciálneho stroja Päťosé obrábacie centrum - Montáž stroja a skúšobná prevádzka - Vytvorenie nových pracovných miest, výber a zaškolenie
vybraných pracovníkov - Prevádzka - rozšírenie spektra produktov firmy o nové produkty Súčasne počas celej realizácie
projektu bude zabezpečený: - Externý manažment projektu (riadenie projektu, externý monitoring a evaluácia, vypracovanie
monitorovacích správ) - Publicita projektu (propagácia projektu a informovanie o finančnom príspevku bude prebiehať v
súlade s príslušnými ustanoveniami EÚ týkajúcimi sa publicity).

Vzhľadom na východiskovú situáciu a na definované príležitosti podniku (viď. SWOT analýza) má predložený projekt svoje
opodstatnenie: -napomôže rozšíriť produktové portfólio podniku o nové výrobky (interiérový nábytok), čím prispeje k
rozšíreniu ponuky služieb v regióne a k upevneniu svojho postavenia na tuzemskom trhu, -umožní zlepšiť sociálnoekonomickú situáciu v regióne - vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. Ide o skupiny
obyvateľstva, ktoré sú v okrese Snina bez externej pomoci prakticky neuplatniteľné na trhu práce. Realizácia projektu je
nevyhnutná k naplneniu stanovených cieľov a vo veľkej miere prispeje k naplneniu cieľa OP KaHR, ako aj cieľov opatrenia
1.1. Projektom budú naplnené všetky relevantné horizontálne priority, t.j. TUR, MRK a rovnosť príležitostí. Vzhľadom na
vysoko finančne náročné zabezpečenie moderných technológií bez pomoci EÚ by bol projekt pre žiadateľa prakticky
nerealizovateľný. Žiadateľ má niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou rôznych projektov, má vytvorené stabilné
personálne a finančné predpoklady pre úspešnú implementáciu predloženého projektu a udržateľnosť jeho výsledkov.

Obstaraním nových strojov sa rozšíri produktové portfólio žiadateľa a diverzifikuje jeho výroba. Implementáciou projektu sa
hmatateľne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa na tuzemskom trhu, zároveň bude možné preniknúť i na medzinárodné trhy
a upevniť si v nich postavenie. Nárast tržieb, zvýšená produktivita, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka potreba
sprievodných investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj takejto výroby bez potreby ďalšej finančnej intervencie (reálna
životnosť predstavuje cca 10 – 15 rokov). Toto obdobie je dostatočné na kumulovanie zdrojov pre rozšírenú reprodukciu
strojového parku z tržieb priebežne. Projekt je udržateľný po finančnej, personálnej, ako aj environmentálnej stránke.
Obstarávaná technológia bude šetrná k životnému prostrediu. Projekt umožní zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu v regióne vytvorením dlhodoboudržateľných pracovných miest pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. Rozvoj výroby bude po
ukončení projektu zabezpečený obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný projekt sám vygeneruje. Zároveň bude žiadateľ
využívať všetky dostupné nástroje, prostriedky a zdroje na podporu ďalšieho rastu konkurencieschopnosti na trhu.
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Región Východného Slovenska zaostáva v oblasti výroby, investícií a podnikateľských aktivít a vykazuje vysokú
nezamestnanosť, najmä medzi príslušníkmi MRK. Od svojho vzniku sa spoločnosť zaoberá výrobou a montážou atypického
nábytku. Výrobná činnosť je prispôsobená požiadavkám trhu. Súčasné technologické vybavenie nedovoľuje spoločnosti
intenzívnejší rast a rozširovanie. Zámerom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie
a nárast zamestnanosti s dôrazom na MRK. Hlavné riziká zámeru: obtiažna prispôsobivosť občanov MRK, nedostatok prac.
sily, znižovanie dopytu po nábytkárskych výrobkoch, neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv zo strany dodávateľov,
finančná náročnosť. Spoločnosť má vytvorenú metodiku riadenia rizík na vysporiadanie sa s možnými rizikami.

Realizácia projektu umožní zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti rozšírením prevádzky na výrobu nábytku
obstaraním inovatívnej technológie, prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne, najmä príslušníkov MRK, a ich postupnému
začleneniu do výrobného procesu. Príslušník MRK absolvuje adaptačný a vzdelávací proces, zaškolenie na svoju pracovnú
pozíciu a zaškolenie dodávateľom technológie. Za pomoci moderných vyspelých technológií spoločnosť získa príležitosť pre
posilnenie svojej pozície na trhu a získanie konkurenčnej výhody, kedže sa: skrátia dodacie lehoty, zvýši sa kvalita
produktov, zníži sa množstvo nepodarkov, rozšíria sa produkčné možnosti o nové realizácie nábytku na mieru a zvýši sa
výrobná kapacita. Realizácia projektu v predkladanej podobe bude umožnená práve získaním NFP. Realizáciou projektu
prispejeme okrem dosiahnutia hlavného cieľa projektu a špecifických cieľov projektu najmä k nasledovným efektom: Zvýšenie kvality výrobkov - Rozšírenie produktového portfólia - Zvýšenie výrobnej kapacity - Vzdelávanie a začleňovanie
MRK do spoločnosti

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, bude nasledovať
hlavná aktivita obstaranie technológie, zavedenie technológie do výroby, nárast objemu produkcie a vytvorenie nového
pracovného miesta. Žiadateľ Marián Hudák - ATYP – Stolárstvo má skúsenosti s úspešnou implementáciou projektu
financovaného zo štrukturálnych fondov (projekt s názvom „Podpora rozšírenia stolárskej výroby zabezpečením novej
technológie“ v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, Opatrenie „Podpora rozvoja nových a
existujúcich podnikov a služieb“ s rozpočtom vo výške 78 tis. EUR). Predmetom predkladaného projektu je 1 aktivita Obstaranie technológie. Manažovať ju bude žiadateľ a za dodávku technológií budú zodpovedať dodávatelia.

Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v regióne a obzvlášť medzi príslušníkmi MRK, umožní realizácia projektu znížiť
nezamestnanosť a nevzdelanosť príslušníkov MRK a napomôže tak postupnej a trvalej inklúzii MRK do spoločnosti. Daný
projekt je vhodné realizovať v náväznosti na prevyšujúci dopyt v danom cieľovom segmente výroby atypického nábytku.
Očakávaný stav do budúcnosti je pozitívny výhľad naplnenia výrobných kapacít, zvyšovania objemu výroby, získavanie
nových trhov, rast konkurencieschopnosti spoločnosti a následné zvyšovanie zamestnanosti. Získanie NFP tvorí v súčasnej
dobe významný a kľúčový nástroj pre firmu a javí sa ako jediný akceptovateľný nástroj financovania nákupu inovatívnej
technológie. Bez NFP by projekt nebol realizovaný v takej miere ako je navrhovaný. čím by sme nedosiahli hodnoty
indikátorov aké sú plánované v projekte. Výsledky projektu budú zjavné aj keď nie priamo merateľné vo forme rastu kreditu
firmy, rastu produktivity práce, rozšírenia produktového portfólia. Projekt dopĺňa schválenú LSKxP svojím vplyvom na
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanosti príslušníkov MRK. Úspešná realizácia projektu bude prínosom aj pre ostatných MRK
svojím pozitívnym vplyvom.

Projekt hneď po jeho ukončení bude tvoriť tržby a pridanú hodnotu pre firmu. Udržateľnosť projektu bude dlhodobá.
Spolufinancovanie bude zabezpečené vlastnými zdrojmi. Riadenie projektu a realizácia bude zabezpečená riaditeľom
spoločnosti (Marián Hudák), ktorý má bohaté dlhoročné skúsenosti vo výrobe a jej riadení. Spoločnosť bude počas celej dĺžky
trvania projektu spolupracovať s partnermi obce v rámci LSKxP a samozrejme obcou Sveržov nielen pri vytváraní nových
pracovných miest ale aj v procese celej implementácie a inklúzie príslušníkov MRK do pracovného procesu a spoločnosti ako
takej. Po ukončení podpory z prostriedkov EÚ, bude spoločnosť naďalej pokračovať v obnove strojného parku z vlastných a
cudzích zdrojov v ceste za zvyšovaním konkurencieschopnosti v segmente výroby nábytku. Obstaraná inovatívna technológia
umožňuje rozširovať produktové portfólio a pružne reagovať na zmeny dopytu zo strany zákazníkov.
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Mesto Medzev sa leží na východe Slovenska, asi 25 km západne od Košíc. Z 3850 obyvateľov až 1500 evidovaných
obyvateľov (38,96%) pochádza z rómskych komunít. Prevažná časť členov tejto komunity je nezamestnaná. Spoločnosť
Kolonial Košice, a.s. plánuje v Medzeve spustiť strojárenskú výrobu pre rôzne účely použitia v elektrotechnickom, textilnom
drevospracujúcom priemysle. Za týmto účelom firma zrekonštruovala v Medzeve výrobnú halu. Vzhľadom na dopad krízy,
hľadá firma možnosti na získanie finančnej podpory na obstaranie inovatívnej technológie potrebnej na naštartovanie výroby.
Spoločnosť disponuje dobrými kapitálovými zdrojmi a nie je úverovo zaťažená. Úverová nezaťaženosť spoločnosti.
Nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu sú vo vlastníctve firmy. Priamo na objekte výrobnej haly je funkčná
fotovoltaická elektráreň a solárne panely na ohrev teplej úžitkovej vody. Spoločnosť disponuje kvalifikovanými personálnymi
kapacitami a spolupracuje s Fakultou BERG TU v Košiciach v oblasti výrobných inovácií.

Po ukončení aktivít projektu predpokladáme úspešne fungovanie spoločnosti v oblasti strojárenskej výroby. Bude
vytvorených 25 nových pracovných miest, z toho osem pre MRK trvale žijúcich v Medzeve. Vytvorené pracovné pozície pre
osoby z radov MRK: pomocník operátora lasera a vysekávacieho lisu, pomocník operátora ohraňovacieho lisu,
zvárač/zámočník, dvaja pomocníci operátora linky mokrého striekania, operátor čistenia a udržiavania a dvaja
zvárači/zámočníkci na pomocné činnosti. Možné negatívne stavy: zníženie odbytu v dôsledku prehlbovania ekonomickej
krízy, udržateľnosť pracovných miest, nedostatok vhodných uchádzačov o zamestnanie z MRK. Spoločnosť bude tieto hrozby
eliminovať prostredníctvom neustálej racionalizácie nákladov, vyhľadávaním nových možností odbytu a trhov. Bude
zabezpečovať zaškolenie pre MRK priamo vo firme ako aj ďalšie podporné vzdelávacie aktivity za aktívnej spolupráce mesta
Medzev.

Hlavná aktivita projektu „Nákup inovatívnych a vyspelých technológií v oblasti povrchovej úpravy a CNC spracovania
železných a neželezných plechov“ bude realizovaná v čase od 11/2012 do 10/2013. Fázy: 1. Príprava (zostavenie
projektového tímu, verejného obstarávania) 2. Realizácia (zakúpenie a inštalácia technológie, výber pracovníkov, skúšobná
prevádzka ) 3. Ukončenie (spustenie výroby, vytvorenie pracovných miest pre MRK, starostlivosť o zákazníkov, nové
odbytové možnosti, ukončenie projektu). Spoločnosť má záujem o financovanie miezd príslušníkom MRK v rámci
národného projektu cez ÚPSVaR. Realizáciu projektu a projektové riadenie bude zabezpečovať skúsený odborný projektový
tím, ktorým žiadateľ disponuje. Zvažovaním možných technických riešení sa ukázalo, že úspešnosť projektu je naviazaná na
komplexnosť technológií. Vybrané technológie: A. Moderné a inovatívne technologické CNC zariadenie pre spracovanie
plechov zo železa. B. Inovatívne technologické CNC zariadenie na vysekávanie dielcov zo železa. C. Inovatívny CNC
ohraňovací lis na ohýbanie plechu. D. Zváracie agregáty a príslušenstvo. E.Lakovacia linka práškovacia. F. Lakovacia linka
mokré striekanie.

Zdôvodnenie: - vysoká miera nezamestnanosti ako aj početná MRK v Medzeve, - potreba odstraňovať bariéry a vytvárať
pozitívne príklady zapájania príslušníkov MRK do pracovných procesov, - záujem vlastníkov firmy Kolonial Košice, a.s., ktorí
trvale žijú v Medzeve podieľať sa na znižovaní nezamestnanosti a eliminácii chudoby, - dlhodobá spolupráca firmy Kolonial
Košice, a.s. s mestom Medzev. - kvalifikované personálne zdroje a skúsenosti s realizáciou projektov. Prepojenie projektu s
projektmi v rámci schválenej LSKxP v Medzeve: 1. „Terénna sociálna práca – základ úspechu v komunite“ (OPZaSI)
zabezpečovanie podpory sociálnej integrácie, poradenstva pre príslušníkov MRK - uchádzačov/kandidátov na pracovné
pozície vo firme Kolonial Košice, a.s. 2. „Zvárač ZM1 a profesia murár cesta do Európy“ (OPV) – zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne mladých ľudí – príslušníkov MRK v Medzeve. Príprava na trh práce – konkrétne vyškolení zvárači budú potenciálnymi
zamestnancami vo firme Kolonial Košice, a.s. 3. „Moderné zdravotné služby“ (OPZ) – zvyšovanie kvality, efektívnosti,
dostupnosti zdravotnej starostlivosti ako aj prevencie s pozitívnym dopadom na zdravie MRK.

Za účelom zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu ďalším rozširovaním výroby, udržaním počtu
zamestnancov bude žiadateľ: - aktívne vyhľadávať nové odbytové možnosti nielen na trhu v rámci SR ale najmä v zahraničí,
- rozširovať výrobný sortiment a v spolupráci s Technickou univerzitou vyvíjať nové výrobky, - využívať možnosti UPSVaR
na financovanie časti miezd znevýhodnených skupín, - racionalizovať náklady, - reštrukturalizovať vlastné aktíva, resp.
zabezpečí navýšenie základného imania spoločnosti v prípade problémov s likviditou, - vyhľadávať ďalšie možnosti získania
finančnej podpory. V oblasti vnútorných zdrojov predstavuje trvalú výzvu možnosť zlepšovania organizácie výroby,
racionalizácia výrobných činností a zvýšenie kvalitatívnej úrovne výroby. Dôraz je potrebné smerovať aj na vzdelávanie,
zvyšovanie produktivity práce, kvalitu a ekológiu. Projekt spĺňa podmienku dlhodobej finančnej udržateľnosti. Plánované
výnosy prevyšujú plánované prevádzkové náklady a projekt vytvára dostatočný CASH-FLOW v krátkodobom aj dlhodobom
horizonte. Hodnota čistej súčasnej hodnoty je 63,53. Miera výnosovosti investície vykazuje hodnotu 104,15%.
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Projekt sa bude realizovať v Krompachoch v Košickom kraji, v okrese Spišská Nová Ves, ktorý má vysokú mieru
nezamestnanosti a v čase hospodárskej krízy sa hospodárska i sociálna situácia v regióne ešte zhoršuje. Košický kraj je
regiónom s početnou rómskou komunitou, ktorej sociálna štruktúra je značne diverzifikovaná a skladá sa z heterogénnych
skupín rôznej sociálnej úrovne, vrátane segregovaných a separovaných osád. SEZ Krompachy a.s. sa zaoberá vývojom,
výrobou a predajom elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia. Firma má vyše 60-ročnú tradíciu a zachováva si svoj
výrobný potenciál. V súčasnosti má firma 397 zamestnancov. Vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008 a 14001:2004. Firma je
ekonomicky stabilizovaná a dlhodobo dosahuje kladné hospodárske výsledky. Najväčšiu skupinu výrobkov tvoria ističe,
ktorých sa ročne vyrobí cca 1,7 mil.ks v objeme cca 2,7 mil.EUR. Firma vidí príležitosť posilnenia konkurencieschopnosti v
investovaní do inovatívnych technológií na výrobu podzostáv ističov, čo prinesie možnosť zvýšenia produkcie a kvality
výrobkov, zníženie spotreby energie a v konečnom dôsledku bude znamenať i nárast počtu pracovných miest, prednostne pre
MRK.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť SEZ Krompachy a.s. zavedením inovatívnych a vyspelých
technológií do výrobného procesu spoločnosti, čím podporíme trvalo udržateľný rozvoj v priemysle daného regiónu, s
dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov MRK. Naplnením tohto cieľa a vytvorením pracovných miest projekt
predchádza sociálnemu vylúčeniu príslušníkov MRK a priamo rieši ich zamestnanosť a vzdelávanie v regióne mesta
Krompachy. Ističe tvoria veľkú časť výroby našej firmy a je reálny predpoklad uplatnenia ich predaja aj na zahraničných
trhoch, preto sme sa rozhodli investovať práve do technológie výroby ističov. Zavedenie novej technológie umožní vyššiu
automatizáciu a efektívnosť výroby ističov, čo sa prejaví zvýšením produktivity práce a následne nárastom pridanej hodnoty o
1 679 tis.EUR a nárastom tržieb o 5 742 tis.EUR v r.2108 oproti r.2014. Počas realizácie bude vytvorených 8 pracovných
miest a budú udržané min. do r.2018. Rizikom môžu byť finančné obmedzenia z dôvodu hospodárskej krízy a motivácia
cieľovej skupiny MRK k aktivitám v rámci projektu. Zvýšenie výroby bude mať priaznivý vplyv aj na dodávateľské firmy z
regiónu.

Hlavnou aktivitou projektu je obstaranie a spustenie prevádzky inovatívneho zariadenia. Pre obstaranie zariadenia prebehne
podľa Zákona o verejnom obstarávaní súťaž, ktorej výsledkom bude výber úspešného dodávateľa na dodávku inovatívneho
technologického zariadenia na zváranie a montáž podzostáv ističov. Dodávateľ dodá technológiu na miesto realizácie
projektu v konečnej úprave, vrátane skúšobnej prevádzky, záruky a zákonnej dokumentácie stroja. Časová realizácia je
navrhnutá na 12 mesiacov. Na príprave, realizácii a uvedení do prevádzky sa budú podieľať pracovníci žiadateľa s bohatými
skúsenosťami v týchto činnostiach, čo je predpokladom úspešnej realizácie projektu. Zavedením nových technológií zvárania
a montáže ističov vytvorí žiadateľ o NFP 8 pracovných miest prednostne zameraných na príslušníkov MRK. Títo zamestnanci
budú priamo zapojení do výrobného procesu, pričom budú vyškolení pre prácu s využitím aj tejto inovatívnej technológie, a
tým získajú potrebnú kvalifikáciu pre udržanie si pracovného miesta.

V čase hospodárskej krízy, ktorá spôsobuje stagnáciu až úpadok firiem a zvyšovanie nezamestnanosti, je projekt vytvárajúci
nové pracovné miesta zavedením inovatívnych technológií významný pre žiadateľa, ale hlavne pre región, v ktorom ako jeden
z posledných veľkých zamestnávateľov zamestnáva takmer 400 obyvateľov. Splnenie cieľov projektu vyžaduje finančné
investície na úrovni 798 tis.EUR v časovom horizonte 12 mesiacov. Neschválenie NFP by pre firmu znamenalo zníženie
výšky investícií do vývoja a technológií, oneskorenie naplnenia cieľov stratégie rozvoja a v konečnom dôsledku zníženie
konkurencieschopnosti firmy v budúcich rokoch. Získaním NFP sa zvýšia finančné možnosti na komplexnú realizáciu projektu
a urýchli sa doba obnovy rozhodujúcich výrobných technológií, čo by bolo bez poskytnutia pomoci nemožné. Firma má
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí riešili a riešia množstvo dlhodobých projektov z oblastí vývoja nových výrobkov,
zavádzania nových technológií, systémov riadenia kvality, obchodno-marketingových projektov, projektov rozvoja firmy, či
projektov vzdelávania pracovníkov, a to financovaných z verejných aj vlastných prostriedkov.

Po ukončení aktivít projektu, posilnením technologickej základne, udržíme novovytvorené pracovné miesta, príp.
zabezpečíme aj vytvorenie ďalších pracovných miest vplyvom posilnenia pozície na trhu. Žiadateľ obstaraním technológie na
zváranie a montáž cievok ističov zavedie vyspelú technológiu, vytvorí prostredie na zvyšovanie inovačného potenciálu
podnikov v priemysle a v službách, rozvinie ekologickú výrobu, ktorá predstavuje nevyhnutnosť na prípravu trvalo
udržateľného rozvoja, s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov MRK. Ekonomické výsledky po realizácií aktivít
predpokladajú výsledný zisk z hospodárenia v rokoch 2014–2018 vo výške 160 až 470 tis.EUR. Toto potvrdzuje udržateľnosť
projektu po realizácii jeho aktivít a spolu s odpismi na úrovni cca 1,2 mil.EUR ročne dáva silný predpoklad tvorby zdrojov pre
ďalšie investície do rozvoja firmy. Nevyhnutným predpokladom udržania nárastu tržieb predaja ističov bude kvalitná
marketingová činnosť predovšetkým na teritóriách bývalého spoločenstva nezávislých štátov, a v oblasti Blízkeho východu a
časti Ázie. Toto nevyhnutne vyžaduje kvalitu produkcie, trvalú racionalizáciu výrobných nákladov a permanentnú inováciu
výrobkov.
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AHP HYDRAULIKA, a.s. je výrobca axiálnych hydrostatických prevodníkov (AHSP), pričom doteraz sa zameriava na
opracovanie odliatkových skriňových súčastí a finálnu montáž AHSP. Rotačné súčasti, ktoré sú technologicky veľmi náročné,
boli nakupované zo zahraničia (Čína, Ukrajina). Pri enormnom náraste dopytu po AHSP v celosvetovom meradle, sa ukazuje
ich nedostatok na trhu. Z tejto skupiny súčastí je technologicky najnáročnejšia výroba piestikov ( požadované sú vysoké
presnosti, špeciálny typ zvárania a brúsenia a pod.) Súčasní výrobcovia piestikov nie sú schopní uspokojiť požiadavky našej
spoločnosti, čo pre spoločnosť znamená, že nemôže skompletizovať dostatočný počet AHSP a tým uspokojiť požiadavky
odberateľov na dodávky AHSP ako celkov, ale ani na dodávky náhradných dielov. Pri vysokom dopyte sa tým predlžujú
dodacie lehoty (AHP 6-8 týždňov, konkurencia až 50 týždňov).

Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu technologického vybavenia spoločnosti o technológiu výroby piestov pre AHSP, čo
priamo zníži závislosť na dovozoch, zvýši podiel vlastnej výroby a zvýši výrobnú kapacitu a tým aj tržby spoločnosti. Projekt
zároveň zvýši inovatívny potenciál, zvýši tvorbu pridanej hodnoty v spoločnosti, priamo vytvorí 10 nových pracovných miest v
regióne Turca, ktoré svojimi požiadavkami na zamestnancov prispejú k zvýšeniu rovnosti príležitostí v regióne. Realizáciou
projektu sa naša spoločnosť nielen dostane do celosvetovo úzkej skupiny výrobcov schopných produkovať tento
technologicky náročný a žiadaný komponent, zároveň však bude môcť pokryť časť trhu s nedostatkovými a cenovo
výhodnými náhradnými dielmi. Bude sa môcť stať OEM dodávateľom pre iných svetových významných výrobcov AHSP.

Realizáciu projektu zabezpečí jeden dodávateľ - vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka zariadení, montáž,
uvedenie do prevádzky, servis. Realizácia projektu rozšíri výrobné kapacity spoločnosti o nové vysoko presné obrábacie
procesy čím nahradzuje subdodávky vlastnou výrobou a zvýši celkový objem finálnej produkcie. Aktivity projektu: A1
Dodávka a montáž výrobných technologických zariadení na trieskové obrábanie súčastí A2 Dodávka a montáž technológie
pre konečné spracovanie súčastí a pre ich finálnu montáž A3 Dodávka a montáž zariadení pre brúsenie A4 Dodávka a
montáž zariadení pre zvarovanie A5 Skúšobná prevádzka A6 Vyhodnotenie projektu

AHP HYDRAULIKA, a.s. je významným exportérom a dodávateľom AHSP série 20 a série 3Ki, ktorá je výsledkom vlastného
vývoja. Úspešne pôsobíme na trhoch ako Čína, India, Rusko a krajiny EU. Realizácia projektu výrazne prispieva k napĺňaniu
Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja tým, že: • Implementáciou, z pohľadu strojárstva v SR a EU, unikátnych
inovatívnych a vyspelých technológií zvýši konkurencieschopnosť nielen našej spoločnosti ale aj naviazaných slovenských
odberateľov AHSP • zvýši produktový inovačný potenciál našej spoločnosti a naviazaných odberateľov AHSP • umožní
lepšie zavádzanie vlastného výskumu a vývoja do sériovej výroby našej spoločnosti • zníži objem dovážaných komponentov
a zavedie ich substitúciu vlastnou výrobu s vysokou pridanou hodnotou • vytvorí 10 pracovných miest AHP HYDRAULIKA,
a.s. • vyvinula a patentovala AHSP série 3Ki – 15 nových vlastných výrobkov • má vlastný vývojový tím • disponuje
špičkovými odborníkmi so skúsenosťami so zavádzaním nových technologických celkov • od roku 2002 má zavedený systém
ISO 9001/2000, certifikovaný spoločnosťou SGS UK Ltd., číslo HU05/1644.

Rozhodujúcim faktorom realizácie projektu je rozšírenie výrobného cyklu našej spoločnosti o vlastnú výrobu doteraz
nakupovaných častí. Súčasní dodávatelia nie sú schopní uspokojovať naše množstevné potreby subdodávok. Realizácia
projektu zníži ceny doteraz nakupovaných subdodávok a tým zvýši pridanú hodnotu a konkurenčnú schopnosť našej
spoločnosti. Realizácia projektu zároveň umožní v maximálnej miere využiť náš predajný potenciál a prispeje k zväčšeniu
trhového podielu a tržieb našej spoločnosti. Faktory, ktoré zabezpečia dlhodobosť a úspešnosť projektu sú: • proexportná
orientácia a dlhodobé väzby so zákazníkmi, • využitie výsledkov podnikového vývoja, • dlhodobá skúsenosť s výrobou a
predajom hydraulických komponentov, • vytvorenie nezávislosti od subdodávateľov, • pokračujúci rast cien palív – nárast
hydraulizácie
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PORFIX začal so spracovaním popolčekov na pórobetónový stavebný materiál v r. 1959. Spracováva odpad (popol a ďalšie
suroviny procesu spaľovania uhlia), ktorý produkuje Tepelná elektráreň Nováky. Celkove sa pri výrobe zhodnotilo 5,81 mil. t
popolčekov. V roku 2007 sa spracovalo 176,4 tis. t popolčeka a 12 tis. t energosadrovcovej suspenzie. Pri produkcii
pórobetónu sa používa aj odpadová para z generátorov elektrárne, pokrýva 88% technologickej potreby výroby. Pôvodne
bola výroba projektovaná na objem 180 tis.m3. V r.1996 spoločnosť zaviedla výrobu presných murivových prvkov (podľa EN
771-4), v procese uplatnila počítačové riadenie a zaviedla nové technologické postupy. V r.2007 produkcia v vzrástla na 445
tis.m3/r. V súčasnosti technologické vybavenie nezodpovedá najvyšším štandardom (z hľadiska a efektívnosti výroby), preto
je potrebné zaviesť novú technológiu s vyšším výkonom zodpovedajúcu moderným energeticky a environmentálne
ohľaduplným technológiám. PORFIX je významným zamestnávateľom v lokalite hornej Nitry.

Projekt rieši rozšírenie spracovania odpadov elektrárne Nováky o zhodnocovanie odpadov aj z procesov odsírenia emisií
elektrárne. Modernizáciou zariadení vytvára podmienky pre využitie nespracovávaných fluidných úletových a lôžkových
popolov. Ich spracovanie rieši situáciu elektrárne, kde sa ukladajú na zložisko, a znižuje spotrebu páleného vápna pri výrobe
pórobetónu, a tým aj negatívne vplyvy jeho výroby na životné prostredie. Ďalej umožní bezodpadový cyklus výroby
vybudovaním kontinuálne fungujúcej recyklačnej linky, kapacitne postačujúcej na celú produkciu technologicky nezhodných
výrobkov. Pridaná hodnota produkcie vzrastie. Zvýši sa kvalitatívna aj kvantitatívna úroveň výrobkov. Na trhu budú cenovo
dostupné stavebné materiály z domácej produkcie.

Projekt pozostáva zo strojno-technologických podprocesov dopravy fluidných popolov, skladovania a manipulácie s týmito
odpadmi na prevádzkové podmienky výroby pórobetónu a samotného bezodpadového spracovania takto upravených
odpadových produktov v procese výroby pórobetónu. Realizáciu zabezpečí 1 dodávateľ (vypracovanie projektovej
dokumentácie technického riešenia, dodávka zariadení, montáž, uvedenie do prevádzky a servis). Aktivity projektu: 1.
Doprava a skladovanie úletových a fluidných popolov a popolčekov 2. Riadená homogenizácia a doprava surovinovej zmesi
fluidných a úletových popolov, popolčekov a spojív 3. Recyklačná linka pórobetónového odpadu zabezpečujúca
bezodpadový režim výroby pórobetónu 4. Vynútené zmeny vo výrobných uzloch existujúcej technológie výroby 5.
Skúšobná prevádzka 6. Vyhodnotenie projektu

Projekt rieši výrobu inovovaných produktov (stavebných materiálov) na báze spracovania druhotných surovín. V súlade s
Programom odpadového hospodárstva SR značne prispeje k zlepšovaniu stavu zhodnocovania odpadov, na viacerých
úrovniach – rieši: - spracovanie odpadu elektrárne Nováky, - spracovanie vlastného odpadu, 100% recykláciou pri výrobe
vzniknutej odpadovej hmoty a vytriedených nezhodných produktov a poškodených, príp. reklamovaných výrobkov
vrátených z predajní, - rozvinie ponuku služby pre ďalších pôvodcov odpadu (subjekty realizujúce demontáž budov )
zameranú na jeho zhodnocovanie. PORFIX je plne spôsobilý na realizáciu predloženého projektu. So spravovaním
popolčekov na pórobetónový stavebný materiál má dlhoročné skúsenosti. Projekt podporí posilnenie konkurenčnej pozície
spoločnosti, pomôže zefektívniť výrobný proces a racionalizovať náklady s priaznivým dopadom na zníženie ekologickej
záťaže.

Rozhodujúcim faktorom realizácie projektu je produkcia potrebného objemu druhotných surovín na výrobu pórobetónu,
nezanedbateľným je aj jeho environmentálne smerovanie . V súčasnosti má PORFIX zabezpečenú dostatočnú surovinovú
základňu a je reálny predpoklad, že tak zostane aj v budúcnosti. Symbióza oboch podnikov (pôvodcu odpadu a jeho
spracovateľa) je vzájomne výhodná, dlhodobá a neustále sa prehlbuje. Udržateľnosť projektu je dokladovaná projektovou
analýzou návratnosti. Faktory, ktoré zabezpečia dlhodobú úspešnosť: • modernizácia spaľovacích kotlov elektrárne Nováky,
ako zdroja popolčekov a fluidných popolov, • dlhodobá skúsenosť s výrobou pórobetónu, • modernizácia a kontrola prípravy
surovín pre výrobu pórobetónu, • environmentálne aspekty projektu.
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Ťažba prírodnej minerálnej vody je v rámci spoločnosti realizovaná od roku 2000. Jej plnenie do spotrebiteľských balení od
roku 2004. Technologická vybavenosť spoločnosti pozostáva z dvoch liniek – PET linky a sklo linky, vzájomne prepojených
tak, že spoločnosť nedokáže realizovať svoje dva výrobné programy (PET a sklo) súčasne, vždy je možné využívať len jednu
vetvu. Navyše sa jedná o technológiu vyžadujúcu vysokú obslužnosť. Maximálna výrobná kapacita spoločnosti je 1,2 mil.
litrov mesačne. V súčasnosti technologické vybavenie nezodpovedá najvyšším štandardom preto je potrebné zaviesť novú
technológiu s vyšším výkonom zodpovedajúcu moderným energeticky a environmentálne ohľaduplným technológiám
Kláštorná, a.s. je významným zamestnávateľom v okrese Martin. Štruktúra zamestnancov k 31.12.2007: Celkovo 47, z toho
51% muži, 49% ženy.

Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu technologického vybavenia spoločnosti o novú PET linku, ako aj niekoľkých súčastí
sklo linky, čo bude mať priamy dopad na zvýšenie celkovej výrobnej kapacity, zvýšenie trhového podielu a zvýšenie tržieb
spoločnosti. Projekt zároveň umožní proexportnú orientáciu výrobcu, zvýši sortimentnú variabilnosť a produktový inovačný
potenciál spoločnosti, zvýši tvorbu pridanej hodnoty v spoločnosti a priamo vytvorí 3 nové pracovné miesta v okrese Martin.
Charakter vytvorených pracovných miest zároveň prispeje k zvýšeniu rovnosti príležitostí v regióne. Výrobou obalových
materiálov priamo u žiadateľa odstráni nutnosť predzásobenia sa plastovými obalmi čím sa odstráni riziko časovej degradácie
plastov a tým dôjde k zníženiu negatívnych dopadov výroby na životné prostredie.

Projekt pozostáva zo strojno-technologických podprocesov výroby PET obalov v reálnom čase a následného využitia
vyrobených polotovarov vo vlastnej finálnej výrobe – plnení minerálnej vody. Realizáciu zabezpečí 1 dodávateľ
(vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia, dodávka zariadení, montáž, uvedenie do prevádzky a servis).
Realizácia projektu spočíva v oddelení PET a SKLO linky obstaraním strojnotechnologického celku, čo rozšíri výrobné
kapacity spoločnosti z 1,2 milióna litrov mesačne na 10,5 milióna litrov mesačne čím zvýši celkový výrobný potenciál
spoločnosti a umožní jej využiť príležitosti trhu v podobe exportných aktivít či rastu trhového podielu. Hlavné aktivity projektu:
Aktivita 1 Dodávka technologických zariadení Aktivita 2 Montáž technologických zariadení a ich uvedenie do prevádzky
Aktivita 3 Výkonostné testy a Skúšobná prevádzka Aktivita 4 Vyhodnotenie projektu

Projekt rieši nielen inováciu procesu dodávok obalových materiálov – čím umožní uvoľniť časť skladových kapacít v prospech
finálnej produkcie ale zároveň aj zvyšuje efektívnosť výroby žiadateľa. Trh s minerálnou vodou sa vyznačuje vysokou
potrebou produktových inovácií a potrebou maximálnej prevádzkovej efektívnosti v snahe udržať a zvýšiť konkurenčnú
schopnosť slovenských výrobcov voči dovážaným minerálnym vodám. Týmto technologickým transferom dôjde k výraznému
zvýšeniu efektívnosti výroby žiadateľa a zároveň k vytvoreniu produktového inovačného potenciálu. Realizácia projektu
prispeje k rozšíreniu sortimentu produkcie žiadateľa a k zvýšeniu flexibility výroby. Projekt zvýši pridanú hodnotu a tržby z
predaja produkcie. Žiadateľ je plne spôsobilý na realizáciu predloženého projektu a v období predošlých 5 rokov realizoval
nasledovné investičné akcie: výstavba nového závodu v Kláštore pod Znievom výstavba a legalizácia vrtu KM-2 ako zdroja
prírodnej pramenitej vody (projekt trvá) Žiadateľ má od septembra 2007 zavedený systém ISO 22000:2005

Rozhodujúcim faktorom realizácie projektu je rozšírenie výrobného cyklu žiadateľa o výrobu PET obalov priamo napojenú na
plniacu linku a oddelenie PET a SKLO liniek. Vlastná výroba plastových obalov v reálnom čase rieši nielen inovácie
sortimentu, ale aj posun k plne recyklovateľným obalom, čo výrazne znižuje negatívny dopad výroby žiadateľa na životné
prostredie (odpadne likvidácia nepoužiteľných a časovo degradovaných plastových obalov) Realizácia projektu zvýši
produktový inovačný potenciál, čo umožní žiadateľovi operatívne reagovať na požiadavky trhu. Udržateľnosť projektu je
dokladovaná analýzou návratnosti. Faktory, ktoré zabezpečia dlhodobosť a úspešnosť projektu sú: • tradícia a dlhodobé
väzby na trhu • väzby na zahraničné trhy a možnosť ich využitia • operatívne uplatnenie produktových inovácií podľa
požiadaviek trhu • dlhodobá skúsenosť s výrobou a predajom minerálnych vôd
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Spoločnosť THERMO/SOLAR vyrába inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý predstavuje svetové prvenstvo v
tejto oblasti. Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 60 tisíc kolektorov ročne. Spoločnosť
permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, aj do ekologizácie výroby a kladie prvoradý dôraz na kvalitu. Aj podľa
analýzy regiónu je potrebné aby výrobné firmy viac investovali do inovatívnej výroby s vysokou pridanou hodnotou, v čom im
bráni nedostatok vlastných finančných zdrojov a vysoké náklady na inovácie. Týka sa to aj našej spoločnosti. Sektor výroby
solárnych panelov spĺňa požiadavku vysokej pridanej hodnoty, preto je veľmi dynamický a vo väčšej časti krajín EÚ
podporovaný štátom. SR zatiaľ nerealizuje plánovanú podporu obnoviteľných zdrojov energie. Tento hendikep v
konkurencieschopnosti potrebujeme vyrovnať prostredníctvom príspevku ERDF.

Realizácia projektu by mala prispieť k posilneniu postavenia spoločnosti v dobe kratšej ako jeden rok a kapacitne sa pripraviť
na očakávaný boom v raste spotreby slnečných kolektorov na Slovensku, Európe i vo svete. Plán je zvýšiť objem výroby na
150tis. kolektorov pri 2,3x zvýšení počtu pracovníkov vo výrobe. Prostredníctvom zakúpenej technológie bude môcť naša
spoločnosť zlepšiť kvalitu svojich výrobkov a realizovať ich inovácie v spolupráci najmä so spolupracujúcimi univerzitami.
Táto spolupráca umožní študentom, doktorandom a učiteľom prístup k najmodernejším technológiám pre výskum, vývoj a
výrobu zariadení pre výrobu sol. energie. Dopady hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť negatívne projekt a celú spoločnosť, budú
riešené prehĺbením diverzifikácie predaja v ostatných častiach sveta, licenčnou výrobou v zahraničí, vývojom v oblasti nových
aplikácií solárnych systémov.

Projekt zahŕňa nákup a modernizáciu kľúčových technológií vo výrobe. Realizáciu projektových aktivít bude mať plne v
zodpovednosti žiadateľ – realizačný tím v počte 12 osôb pod profesionálnym vedením (3 osoby). Všetky požiadavky na
technológie boli vybrané podľa kritéria očakávania maximalizácie a vysokej kvality výstupov spolu s ekologickým a riešením
výroby. Dodávka technológie vytvorí priestor na flexibilnejšie a nákladovo prijateľnejšie výrobné inovácie. Aktivity projektu sú
rozvrhnuté na 9 mesiacov a zahŕňajú modernizáciu 2 technológií a nákup 7 technológií. Počas realizácie projektu sa postupne
spustí skúšobná prevádzka. Ostrá prevádzka začne po skončení projektu. Prostriedky na realizáciu budú kryté úverom.

Bez príspevku z ERDF by projekt nebol realizovaný vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť technológií. Trvalo by niekoľko
rokov, kým by bola firma schopná investovať v takom objeme a tento fakt môže spôsobiť zníženie terajšieho podielu na trhu a
stratu konkurencieschopnosti, pretože v ostatných krajinách je toto rýchlo sa vyvíjajúce odvetvie dotované a podporované
jednotlivými krajinami a zdrojov EU. Projekt napĺňa stanovené priority dokumentu PHSR Banská Bystrica a to najmä opatrenia
podpory podnikateľských aktivít s vysokým podielom pridanej hodnoty a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie,
ktoré sú kľúčové v dynamickom rozvoji regiónu. Žiar nad Hronom má silnú históriu v priemyselnej výrobe a dostatočnú
kvalifikovanú pracovnú silu pre rozvoj výroby v tomto odvetví. Naša spoločnosť je schopná rozšíriť svoju výrobu 5 násobne.
Podľa analýzy regiónu by projekt zlepšil podiel produkcie konkurencieschopnej kvality, čo zlepší postupne situáciu v regióne
aj v ekonomickú situáciu jeho obyvateľov.

Naša spoločnosť musela počas svojej existencie riešiť dve závažné krízy nezavinené vlastnou činnosťou. Situáciu sa vždy
podarilo stabilizovať. To sa udialo napriek tomu, že v období rokov 1998 až 2004 neboli zdroje na investičnú činnosť, pretože
všetky disponibilné finančné zdroje sa museli použiť na splácanie úverov vytvorených v období krízy. Ani v tomto období
neboli prerušené výrobkové inovácie, čo je jedna zo silných stránok spoločnosti. Nie je lepší dôkaz o schopnostiach
manažmentu prekonávať krízy ako to, že slnečné kolektory sa tu už 30 rokov nepretržite vyrábajú, čo v danej branži nemá
obdobu v ČR a SR, a že spoločnosť patrí medzi najvýznamnejších výrobcov slnečných kolektorov v EU. Predpokladáme, že
ďalšia investičná a racionalizačná činnosť bude kontinuálne prebiehať aj v ostatných výrobných uzloch, čo prispeje k
ďalšiemu zlepšovaniu hosp. výsledkov.
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EMTEST, a.s. je špičková slovenská firma vyrábajúca komplexné riešenia pre verejnú a nákladnú dopravu. Spoločnosť vyvíja
sw a hw, vyrába mechanické zariadenia inštalované u odberateľa (palubné počítače, automaty ap). Firma pokrýva 90% trhu
SR, 40% trhu ČR v oblasti dodávania riešení pre prepravcov VHD. Vstúpila na trh v Litve, Poľsku. Spoločnosť registruje 120%
nárast objednávok, prognóza do 5 rokov je 400% nárast. Súčasné výrobné kapacity nepostačujú, sú založené na ručnej práci
a len čiastočnej automatizácii. Kapacita vývoja je 60 zam., kapacita elektrotechnickej výroby je 3000 komponentov/hod.,
kapacita mechanickej výroby je 25 produktov/zmena. 35% výrobných operácií realizujeme subdodávateľsky, čo zvyšuje čas
dodávky zákazníkovi a dôsledkom nedostatočného testovania zvyšuje nespoľahlivosť výrobkov. EMTEST, a.s. bude užívať
technológie pre vlastné výrobné procesy, a budú umiestnené v priestoroch žiadateľa.

- zvýšenie výrobných kapacít (10 násobne) - zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty vďaka novým kontraktom, zvýšenej
výrobnej kapacite - možnosť flexibilne meniť výrobné postupy a realizovať aj malosériovú výrobu (just in time výroba) softvér aj hardvér inštalovaný v produktoch prispôsobovať podľa požiadaviek zákazníka – nové inovačné prístupy eliminácia ručnej práce a prechod na automatizované výrobné a logistické procesy - nové testovacie a meracie prístroje
umožnia vlastnú kontrolu výrobného procesu v každej jeho fáze (vyššia presnosť a spoľahlivosť výrobkov) - operatívna
výroba prototypov (skrátenie vývojového cyklu) - prechod z olovnatej na bezolovnatú výrobu podľa noriem EÚ (zníženie
negatívneho vplyvu na životné prostredie) - nárast zamestnancov o 37 - je nutné držať trendy vo vývoji a výrobe
elektronických zariadení so zahraničnými spoločnosťami, čo vyžaduje nasadenie inovatívnych a vyspelých technológií

V A1 realizujeme stavebné úpravy výrobnej haly, kde umiestnime technológie pre mechanickú výrobu a demontujeme
zastarané technológie. V A2 dodáme IT technológie pre pracoviská výroby, servre a nasadíme ICT kluster, v ktorom
prepojíme všetky vývojové, výrobné procesy ako aj zákaznícke hardvérové riešenia a zálohové systémy. V A3 dodáme a
nasadíme zariadenia na elektrotechnickú výrobu (osádzacie automaty a prídavné zariadenia k linke), zariadenia na kompletáž
výrobkov, automatické sklady a dopravníkové pásy na automatizáciu logistických procesov. V A4 dodáme nové zariadenia
pre trieskové obrábanie a spracovanie plechov (CNC stroje, laserové rezacie centrum ai). Súčasťou každej aktivity je
zaškolenie zamestnancov na obsluhu nových technológií, inovácia výrobných, vývojových a ISO postupov. Projektový tím
realizuje aktivity súvisiace s administráciou a riadením projektu.

Vývojárske prostredie a IT technológie nestačia na realizáciu moderných trendov pri príprave výroby a vývoji softvéru a
hardvéru. Absencia ICT klustra spomaľuje výrobné procesy, chýba úložište dát nevyhnutných pre riadenie výroby a
automatizácie, ako aj koordinačné centrum pre riadenie procesov u zákazníka. Nové IT technológie sú nevyhnutné pre
riadenie automatizácie výroby. Výroba pozostáva z ručnej práce, čiastočnej automatizácie a subdodávateľských prác, a je
založená na olovnatej báze, čo odstránia nové technológie. Nová bezolovnatá výroba odstráni negatívny dopad na životné
prostredie. Nedostatok testovacích strojov spôsobuje nedostatočné testovanie komponentov, preto nové testovacie a meracie
zariadenia prispejú k zdokonaleniu sw a hw vlastností produktov a zníženiu chybovosti (z 5 na 3%). Firme rastie počet
zákaziek, prognóza je 400% nárast. Je nutné zvýšiť výrobnú kapacitu 10-násobne. Spoločnosť má skúsenosti so
zavádzaním ISO, projektového riadenia. Úspešne sa účastní verejných tendrov v zahraničí. Úspešný projekt je Univerzitná
karta pre študentov (produkt sme vyvinuli a implementovali). Spoločnosť ocenili ako Inovatívnu spoločnosť v žilinskom regióne
a je spoluzakladateľom ICT klastra v ŽSK. Aktívne spolupracuje so Žilinskou univerzitou. Realizáciou projektu zvýšime
výrobnú kapacitu, počet pracovných miest a tržby spoločnosti.

Po ukončení projektu rozšírime 10-násobne výrobné a vývojové kapacity vďaka vyspelým technológiám, automatizácii
procesov a vyššej výkonnosti nových zariadení, zvýšime počet zamestnancov a zvýšime obrat spoločnosti. Administratívne
zabezpečenie prevádzky výstupov projektu zabezpečíme prostredníctvom inovovaných výrobných postupov na základe
nových technológií a preškolených zamestnancov vývoja a výroby na nové technológie. Technológie nakupujeme u
renovovaných spoločností, ktoré budú zabezpečovať záručný i pozáručný servis. Zvýšená výrobná kapacita umožní
vybavenie viac objednávok a splníme tak zazmluvnené zákazky. Z finančnej analýzy pri náraste tržieb (ktoré vychádzajú zo
zazmluvnených kontraktov a predpokladov predaja) a šetrenia prevádzkových nákladov vychádza (eliminácia ručnej práce a
subdodávok), že investícia do technológií je splatná do 4 rokov. Finančné krytie prevádzkových nákladov je pokryté z výnosov
jednotlivých zákaziek (spoločnosť začína vyrábať až na základe podpísaného kontraktu).
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Spoločnosť Mintal Interier bola založená v roku 1990 s cieľom presadiť sa v banskobystrickom regióne v oblasti výroby
drevených okien. Región disponuje ideálnymi predpokladmi pre daný typ podnikateľskej aktivity – dostatočnou surovinovou
základňou i pracovnými silami vyškolenými v danom obore. Samotný zakladateľ a majiteľ spoločnosti od začiatku svojej
profesionálnej praxe pracoval v tomto sektore, na základe čoho získal prehľad a praktické skúsenosti, ktoré dnes úspešne
využíva pri manažovaní a rozvoji podniku. Jeho zámerom je kontinuálny rozvoj a napredovanie spoločnosti s prioritnou
orientáciou na domáci trh – najmä v súvislosti zo zvyšovaním stavebnej produkcie. Rýchlo rozvíjajúci sa stavebný trh s
neustále rastúcim dopytom, ako aj silnejúca konkurencia na trhu si vyžaduje modernizáciu strojového vybavenie s orientáciou
na efektívnejšiu výrobu s vyššou kapacitou, vyššou pridanou hodnotou a minimálnym počtom nepodarkov.

Realizáciou projektu získa spoločnosť nové inovatívne technologické vybavenie umožňujúce výrobu väčšieho objemu
produkcie s vyššou pridanou hodnotou, čím sa vytvárajú predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov na
domácom i zahraničnom trhu. Spoločnosť bude môcť akceptovať vyšší počet zákaziek vďaka zvýšenej výrobnej kapacite a
skrátenému procesu výroby, čo sa prejaví rastom objemu produkcie a súvisiacim rastom tržieb. Spoločnosť predpokladá, že
vďaka inovovanému technologickému postupu výroby eurookien zavedením novej technológie dosiahne v roku 2011 rast
tržieb na úroveň 23,13 mil. Sk a rast pridanej hodnoty na úroveň 3,02 mil. Sk. Rast tržieb predpokladá aj rast zisku
spoločnosti, ktorý môže byť následne spätne reinvestovaný do obnovy ďalších súčastí technologického procesu výroby okien,
príp. do rozšírenia výrobných kapacít o ďalšie stroje, alebo do celkového rozšírenia výrobného sortimentu spoločnosti.

Riadiace aktivity projektu bude zabezpečovať projektový tím tvorený zamestnancami spoločnosti. Nosné aktivity projektu –
dodávka inovatívneho technologického vybavenia budú realizované dodávateľsky spoločnosťou BOTO, s.r.o., Šurany, ktorá
predložila v rámci vykonanej obchodnej verejnej súťaže ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Súčasťou dodávky strojového
vybavenia je jeho doprava, montáž a zaškolenie zamestnancov na používanie danej technológie. Publicita a informovanosť
bude zastrešovaná projektovým tímom. Priestory spoločnosti a obstaraná technológia bude označená podľa požiadaviek
definovaných v Zmluve o poskytnutí NFP a súvisiacej dokumentácie k realizácii projektu.

Spoločnosť Mintal Interier má adekvátne predpoklady a potenciál efektívne využiť investíciu do moderného technologického
výrobného zariadenia, ktorá je predmetom predkladaného projektu. Nové strojové vybavenie využívajúce inovatívny postup
výroby okien umožní eliminovanie slabých stránok výrobného procesu a posilnenie silných stránok, čo sa celkovo premietne
do možnosti využiť existujúce trhové možnosti. Nová technológia umožní zvýšiť a zefektívniť využívanie výrobných kapacít,
čo sa prejaví skrátením výrobného procesu bez dopadu na kvalitu výrobkov a zároveň sa eliminuje problém s dlhými dodacími
lehotami. Zároveň vytvorí predpoklad pre posilnenie konkurenčnej schopnosti spoločnosti na domácom trhu ako aj jej
schopnosť preniknúť na európske trhy, a to jednak z hľadiska cien, ako aj z hľadiska kvality výrobkov a poskytovaných
služieb. Spoločnosť Mintal Interier má dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby eurookien. Má kvalifikovaný a skúsený tím
zamestnancov, ktorí budú zaškolení na využívanie novej technológie a s kombináciou ich skúseností, znalostí trhu a zvyklostí
zákazníkov je to adekvátny predpoklad pre efektívne zhodnotenie vloženej investície.

Obstarávaná technológia patrí k najmodernejším svojho druhu a nepredpokladá sa jej rýchle morálne zastarávanie, čo
vytvára predpoklady aj pre dlhodobý rozvoj podnikateľských aktivít a trvalú udržateľnosť projektových aktivít. Zamestnanci
spoločnosti budú zaškolení na využívanie novej technológie a v kombinácii s ich skúsenosťami je to adekvátny predpoklad
pre efektívnu a dlhodobú udržateľnosť projektových aktivít. Vzhľadom na dostatočný dopyt po výrobkoch spoločnosti a
expandujúci stavebný sektor spoločnosť nepredpokladá problém s využitím výrobných kapacít a predajom výrobkov.
Niekoľkoročné skúsenosti, kontakty a dobré meno v regióne predstavuje pre spoločnosť konkurenčnú výhodu voči novým
subjektom na trhu a nová technológia umožňujúca efektívnejšiu výrobu pri zachovaní kvalitatívnej úrovne zas konkurenčnú
výhodu voči existujúcim konkurentom. Zároveň sa vytvára predpoklad pre oslovenie širšieho trhového segmentu, keďže
spoločnosť zvýši výrobné kapacity, čo jej umožní prijať väčší počet zákaziek.
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Zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti P M R, s.r.o. na trhu
opracovávania hutného materiálu

Zvýšenie konkurencieschopnosti pekárne nákupom inovatívnych
technológií

Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti zavedením nových inovatívnych technológií

Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti firmy zavedením
inovačnej technológie do výroby

Transfer inovatívnej technológie pre zavedenie novej
konkurencieschopnej výroby ložiskových reduktorov

INOVÁCIA TECHNOLÓGIÍ VO VÝROBNOM PROCESE VO fy. FOLKONTAKT, s.r.o.

Inovatívna technológia na výrobu dielcov a montáž ističov
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Žilinský kraj je do dnešných dní poznačený konverziou zbrojnej výroby, ktorá znamenala náhlu stratu priemyselného
potenciálu tohto kraja a nebola nahradená inou výrobou, ktorá by kompenzovala pokles HDP regiónu. Spoločnosť P M R,
s.r.o. od svojho vzniku zaujala na slovenskom trhu výrobcov pri spracovaní hutného materiálu stabilné miesto a vytvorila si
dobré meno kvalitnými výrobkami a systémom vzťahov s odberateľmi. Hlavnou činnosťou je delenie hutného materiálu
pálením, pílením, strihaním, ohýbaním a kovoobrábaním. Dynamický rozvoj dokladajú štatistické údaje ako medziročný nárast
počtu zamestnancov či rast produktivity práce. Rozvoj je čiastočne krytý bankovými úvermi (vo výške, ktorá neohrozuje
finančnú stabilitu a postavenie spoločnosti) a pôžičkami od spoločníkov. Zlepšenie konkurencieschopnosti je podmienené
zakúpením strojov, čím by bolo možné presadiť sa aj v zahraničí. Spoločnosť má už vopred predrokované kontrakty, ale
podmienkou sú nové technologické postupy na strojoch, ktoré sú predmetom tohto projektu.

Realizáciou projektu dosiahne spoločnosť objem tržieb 452 627 000 SK, vytvorí 10 nových pracovných miest a pridaná
hodnota dosiahne 47 114 000 Sk, čím sa zlepší konkurencieschopnosť na trhu opracovávania hutného materiálu.
Podnikateľskými cieľmi sú najmä: zvyšovanie konkurencieschopnosti a zlepšenie postavenia na trhu, zvyšovanie
produktivity práce a vytváranie nových pracovných miest, vzdelávanie zamestnancov, udržiavanie systému manažérstva
kvality, investície do moderných výrobných technológií, implementácia sociálneho programu, zvyšovanie priemerných
miezd. Predpokladom splnenia cieľov je schopnosť uplatniť sa na zahraničných, európskych trhoch. Aktívna obchodná
činnosť je účinná forma, ktorá pripravuje podmienky pre splnenie ukazovateľov po realizácii projektu vo forme kontaktov a
predbežných kontraktov v zahraničí. Po ukončení realizácie sa posilnením postavenia zlepší bilancia vývozu na úrovni
regiónu, vytvoria sa nové pracovné miesta a budú sa napĺňať plány sociálno-ekonomického rozvoja mesta Martin a Žilinského
kraja.

Spôsob realizácie projektu: 1. Rokovanie o zmluvách na dodávku strojov, uzatvorenie zmlúv: a. Páliaci plazmový stroj s
rotátorom (3D hlava) a stolom 2,5m x 8 m); b. Rovnačka plechových výpalkov; c. CNC ohraňovací lis s prítlakom 800 t.
Rokovania budú prebiehať na úrovni vedenia spoločnosti pod vedením projektového manažéra (01/2009-02/2009). 2.
Vytvorenie podmienok na inštaláciu strojov - príprava priestoru na náklady spoločnosti vlastnými pracovnými silami doprava strojov do fabriky Zabezpečovať túto aktivitu bude projektový tím, financovanie z vlastných zdrojov (01-09/2009). 3.
Inštalácia strojov Koordinácia projektovým tímom v spolupráci s ďalšími odborníkmi spoločnosti (09-10/2009). 4. Školenie
obsluhy a programovania Vyškolenie 3 zamestnancov na obsluhu a 2 na programovanie prebehne v termínoch od 03/2009
do 09/2009, aktivitu zabezpečia dodávatelia strojov. 5. Skúšobná prevádzka Pod vedením projektového tímu bude
prebiehať overovanie nastavenia strojov, znalosti obsluhy, správnosť inštalácie a programovania, predkladanie žiadosti o
platbu (10/2009-12/2009).

Spoločnosť P M R, s.r.o. má predpoklady rozvoja, čo je doložené ukazovateľmi ekonomickej a finančnej situácie a trendom
ich vývoja. Podmienkou rastu sú investície do moderných strojov a presadenie sa v zahraničí (minimálne vyrovnaním sa
kvalitou zahraničnej konkurencii). To vytvorí možnosti pre rast miezd a prispeje k ekonomickému rozvoju regiónu. Rozvoj
spoločnosti prispeje k realizovaniu ďalších podnikateľských aktivít v priemyselnom parku, areál neostane nevyužitý. Bude
vytvorených 10 nových pracovných miest. Pri výbere zamestnancov spoločnosť dá príležitosť aj marginalizovaným skupinám
(absolventi, dlhodobo nezamestnaní). Nepriame pracovné miesta vzniknú v súvislosti so subdodávkami. Po realizácii projektu
spoločnosť bude odvádzať vyššie dane z príjmov v dôsledku zvýšenia tržieb. Pozitívny vplyv na životné prostredie sa prejaví
znížením znečisťovania ovzdušia, znížením produkcie odpadov a úsporou elektrickej energie. Realizáciu projektu bude
zabezpečovať kvalifikovaný projektový tím. Spoločnosť úspešne realizovala viacero projektov (obmena technológie, výmena
strojov, nákup a rekonštrukcia nehnuteľnosti, obstaranie laserového páliaceho stroja, nákup manipulačnej techniky).
Investícia, ktorá je predmetom tohto projektu, je významná z hľadiska rozvoja spoločnosti a náročnosťou na finančné zdroje.
Projekt by nebolo možné realizovať bez nenávratnej finančnej pomoci ERDF.

Realizáciou projektu spoločnosť zvýši výrobnú kapacitu, rozšíri sortiment výrobkov a služieb a upevní svoje postavenie na
trhu. Strategickým cieľom spoločnosti je vyrábať a budovať značku „PMR“ kvalitnými výrobkami v ďalších desaťročiach.
Modernizácia strojov je nevyhnutnou podmienkou, aby tieto ciele mohli byť naplnené. Projekt bude pokračovať tým, že stroje
budú využívané až do času ich účtovného odpísania a morálneho opotrebenia, čo je min. 15 rokov. Zároveň s prevádzkou
strojov budú udržiavané vytvorené pracovné miesta. Výsledkami projektu bude nárast tržieb, pridanej hodnoty a tým
hospodárskeho výsledku, čo umožní spoločnosti v budúcnosti vykonávať ďalšiu nevyhnutnú obmenu strojov a zavádzanie
nových technologických postupov. To eliminuje riziko rastúcej konkurencie na zahraničnom trhu. Projekt je udržateľný aj z
hľadiska dopadov na životné prostredie tým, že bude znamenať úsporu elektrickej energie, zníženie znečisťovania ovzdušia,
zníženie produkovania odpadov, čím prispeje k trvalo udržateľnému regionálnemu rozvoju.
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Pekáreň v Remetských Hámroch bola založená v roku 1996 Michalom Fiľkom. Od roku 2001, kedy vzniklo združenie
fyzických osôb s Martinom Fiľkom, sa postupne nakupovali technológie na pečenie a podstatne sa zvýšil objem výroby.
Pekáreň sa špecializuje na výrobu chleba tradičnou receptúrou a výrobu jemného pečiva. Delenie a tvarovanie výrobkov sa
vykonáva ručne, čo spôsobuje nepresnosti v gramáži, tvare výrobkov a v dávkovaní náplní. Tento výrobný proces je časovo
náročný a svojimi kapacitami nepokrýva dopyt po našich výrobkoch. Pekáreň dodáva svoje výrobky do predajní v rámci
okresu Sobrance a Michalovce, kde zastáva významné miesto medzi dodávateľmi čerstvého pečiva. Distribúciu výrobkov si
zabezpečujeme sami na šiestich vozidlách, dvakrát denne, šesť dní v týždni na základe objednávok od odberateľov. Naše
výrobky sa nepredávajú iba prostredníctvom odberateľov, ale aj vo vlastných predajniach. Od roku 2006 sme si postupne
otvorili dve vlastné predajne v Michalovciach a jednu v Sobranciach, do ktorých sa dováža už upečené pečivo.

Martin Fiľko sa vďaka novým technológiám na výrobu pekárenských výrobkov stane konkurencieschopnejším subjektom
nielen na svojom doterajšom trhu, ale vplyvom rozšírenia sortimentu výroby, zvýšením výrobných a skladovacích kapacít
dosiahneme aj nárast pridanej hodnoty o o 15,8 mil. Sk v roku 2013 oproti roku 2009. Proces výroby prostredníctvom
zmrazovacej technológie je moderným trendom vo vyspelých krajinách Európy a preto je možné realizáciu tohto projektu
považovať za transfer moderných inovatívnych technológií do menej rozvinutých regiónov Slovenska. Pomocou nových
výrobných technológií významne zvýšime naše výrobné kapacity a vďaka zmrazovacej technológii a mrazničke na
uskladňovanie pečiva už nebudeme realizovať každodennú výrobu pečiva len na základe denných objednávok odberateľov,
ale budeme si môcť pripraviť pečivo aj do zásoby. Zmrazené pečivo budeme dovážať aj do našich predajní, v ktorých sa
priamo upečie a bude sa predávať ešte teplé.

Realizácia projektu je rozdelená na 4 aktivity: A1 - Nákup a montáž chlebovej linky – dosiahne sa zautomatizovanie výroby
chleba a tým podstatne rýchlejšia a efektívnejšia výroba. Linka má kapacitu 1500 ks chleba za hodinu. A2 – Nákup a montáž
linky na výrobu jemného pečiva – linka s kapacitou 1500 ks pečiva za hodinu nahradí ručnú prípravu jemného pečiva v
nepomerne kratšom čase. A3 – Nákup a montáž zariadenia na mrazenie pekárenských výrobkov a ich skladovanie –
zariadenie nám umožní vytvoriť zásoby pripraveného surového pečiva a uskladňovať ho v mrazničke, ktorá má kapacitu
týždennej produkcie výrobnej linky. A4 - Nákup a montáž zariadenia na využitie odpadového tepla z pece - využitie
odpadového tepla na vykurovanie budovy pekárne. Organizačné zabezpečenie: Martin Fiľko – koordinátor projektu
Bernarda Eštoková – ekonóm a administrátor projektu Technické zabezpečenie: výber dodávateľov technológií sa uskutočnil
na základe obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bolo splnenie požiadaviek na nakupované technológie.

Záujem o naše výrobky má stúpajúcu tendenciu, avšak obmedzenými výrobnými kapacitami ho nedokážeme pokryť a
musíme tak potenciálnych odberateľov odmietať, čo bráni ďalšiemu rozvoju našej firmy. Odberatelia vyžadujú od dodávateľov
pečiva komplexnosť dodávky a preto musíme zabezpečiť dopytované množstvo zo všetkých druhov našich výrobkov.
Realizovaním aktivít 1, 2 a 3 dosiahneme požadovanú výrobnú kapacitu na pokrytie dopytu súčasných odberateľov a získanie
si nových. Pomocou linky na výrobu jemného pečiva budeme môcť každý deň špecializovať výrobu a vyrábať malý počet
druhov pečiva vo veľkom množstve. Toto pečivo sa pred upečením šokovo zmrazí a uskladní v mrazničke. Inštaláciou
zariadenia na využívanie odpadového tepla sa znížia náklady výroby, čo prispeje k efektívnejšiemu hospodáreniu firmy a
úspore 3.800 m3/rok (129,2 GJ/rok) zemného plynu na kúrenie a 54.000 KW/rok (194,4 GJ/rok) na ohrev teplej vody.
Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s pekárenskou výrobou a s tým súvisiacim nákupom pekárenských technológií. Z
organizačného hľadiska disponujeme odborníkmi na pekárenské technológie, ktorí tvorili komisiu pre OVS pre výber
dodávateľa a vyhodnocovali jednotlivé ponuky predkladateľov. Okolie mesta Sobrance je silne poľnohospodársky zamerané,
z čoho vyplýva dostatok surovín pre potravinársky priemysel. Narmä pekárenská výroba má v tomto okrese silnú tradíciu.

Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené bankovým úverom a vlastnými zdrojmi. Splátky bankového
úveru sa budú financovať zo zdrojov firmy. Projekt prispeje k zníženiu zaťaženia životného prostredia vplyvom odstránenia
vykurovania a ohrevu teplej vody plynovým kotlom. Zvýšením objemu výroby predpokladáme aj zvýšenie príjmov z predaja
výrobkov, keďže už teraz zaznamenávame vysoký záujem o naše produkty, ktorý pre obmedzený objem výroby nestíhame
pokryť a musíme potenciálnych odberateľov odmietať. Financovanie ďalšej výroby po skončení realizácie projektu bude
zabezpečené predajom našej produkcie. Ohrozenia vyplývajúce z vykonanej SWOT analýzy chceme eliminovať využívaním
inovatívnych technológií, vďaka ktorým dosiahneme zvýšením efektivity výroby vyššiu výrobnú kapacitu. Prispeje to k
zníženiu výrobných nákladov a získaniu konkurenčnej výhody na trhu. Trendu rastúceho predaja baleného pečiva chceme
čeliť výrobou čerstvého pečiva, ktoré bude dostupné aj v rozširujúcich sa vlastných predajniach.
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ŽIADATEĽ: Spoločnosť HYDREX, s.r.o. bola založená 14.07.1995. Jej činnosť nadväzovala na podnikateľské aktivity
súčasných spoločníkov, ktoré začali v máji 1992, Ing. Mariána Beňu a Ing. Jána Babica. Vznikla ako spoločnosť zameraná na
nákup a predaj zemných, stavebných a cestných strojov a postupne rozširovala svoje zameranie na záručný a pozáručný
servis a od roku 2002 o výrobu náhradných dielov(ďalej ND), súčastí zemných, stavebných a cestných strojov. Výroba strojov
a zariadení sa začala uskutočňovať v roku 2002 s cieľom diverzifikovať predmet činnosti spoločnosti. V apríli 2002 Hydrex
zahájil vlastnú výrobu a vďaka modernej technológii je schopný vyrábať vo veľkých sériách a vysokej kvalite rotačné dielce,
ozubené dielce do modulu 6 a opracovávať prevodové skrine. Zároveň zabezpečuje vlastné tepelné spracovanie materiálu,
trieskové a beztrieskové obrábanie. Spoločnosť disponuje vlastným zváracím pracoviskom. Pýchou Hydrexu je CNC sústruh,
ktorý s prídavnými zariadeniami nahrádza niekoľko strojov a jeho produktivita je vysoká. Nosným výrobným programom je
produkcia prevodoviek, ozubených kolies a dielcov pre renomované firmy na Slovensku, voľné diely pre našich i zahraničných
odberateľov, a tiež pre vlastnú potrebu. K realizácii podnikateľských aktivít má spoločnosť k dispozícii vlastné nehnuteľnosti.
Vo vlastníctve spoločnosti je od r. 2000 výrobný areál (pozemok a budova) v priemyselnej zóne Veľký Šariš. V r. 2002 bola
zakúpená z vlastných zdrojov výrobná hala a administratívna budova v areáli bývalého podniku ZŤS Hriňovské strojárne. V r.
2005, 2006 a 2007 sa uskutočnili niektoré investičné akcie – vybudovanie vstavku vo výrobnej hale, prístreškov k výrobnej
hale a pod. REGIÓN: Žiadateľ spoločnosť HYDREX, s.r.o. sídli v meste Hriňová, v okrese Detva. V lokalite pôsobenia má
strojárenská výroba dlhodobé tradície – v minulosti tu pôsobili veľké strojárenské podniky PPS Detva, ZŤS Hriňová, ktoré boli
nosným zamestnávateľmi v regióne. Postupne boli odpredávané súkromným spoločnostiam, no zamestnanosť už nedosiahla
úroveň predošlého obdobia. Pri plánovaní nášho projektu sme dbali na jeho súlad s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekt predovšetkým napĺňa opatrenie o vytvorení exportnej základne
regiónu, ktorá je však podmienená európskou kvalitou výrobkov. Aplikácia špičkových technológií zabezpečuje predpoklady
na dosiahnutie tejto úrovne. Následne sa v regióne vytvorí priestor pre ďalšie podnikateľské aktivity, čo povedie k vytvoreniu
nových pracovných miest, zvýšeniu kúpnej sily obyvateľstva a v konečnom dôsledku k zvýšeniu životnej úrovne, ktorá je v
súčasnosti jedným z primárnych problémov regiónu. Na základe marketingového prieskumu si manažment uvedomil, že ďalší
nárast výroby je možný len v oblasti výroby súčastí strojov pre externých odberateľov. Na trhu je priestor pre produkt
poskytnutia výrobných kapacít pre výrobu celkov, komponentov a súčiastok strojárskej povahy s využitím schopností,
skúseností a kompetencií manažérov a zamestnancov spoločnosti. Svedčí o tom záujem odberateľov a podpísané dlhodobé
zmluvy a predbežné zmluvy na obdobie budúcich rokov. Firma HYDREX pri určení svojho poslania vychádzala hlavne z
potrieb cieľových skupín a z produktového a technologického zamerania s tým, že brala do úvahy nasledujúce činitele:
históriu a minulosť firmy, preferencie vlastníkov a manažmentu, vplyv prostredia, zdroje podniku, špeciálne kompetencie
manažmentu. Medzi základné cieľové skupiny spoločnosti patria: A) Spoločnosť HYDREX, s.r.o. : • sa stane
konkurencieschopnejšou • získa nové inovatívne a moderné technológie • dosiahne vyšší zisk • vyprodukuje vyššiu pridanú
hodnotu B) Zamestnanci žiadateľa – vďaka realizácii projektu sa vytvoria nové pracovné miesta, prispejeme k zníženiu
nezamestnanosti a zamestnanci budú vyškolení na obsluhovanie inovatívnych technológií, uľahčí sa práca vďaka modernej
progresívnej technológie, ktorá sa obsluhuje prostredníctvom počítačov sa zároveň tým bude mať projekt vplyv aj na
informačnú spoločnosť. C) Užívatelia zemných, stavebných a cestných strojov – získajú rýchly, kvalitný a cenovo prijateľný
pozáručný servis. D) Organizácie vyrábajúce stroje a zariadenia – získajú včasnú a kvalitnú dodávku súčiastok a celkov
strojárskej povahy v dostupnej cene a odpovedajúcej kvalite. E) Dodávatelia zemných, stavebných a cestných strojov –
získajú posilnenie svojho mena kvalitným a rýchlym záručný a pozáručným servisom. F) Dodávateľ technológie Mikron
SLovakia – zvýší sa obrat firmy. Poslanie - poskytovať svojim súčasným a potencionálnym zákazníkom zemné, cestné a
stavebné stroje s pružným servisom a výrobky a služby strojárskeho zamerania v primeraných cenách, vysokej kvalite a v
požadovaných dodacích lehotách.

Spoločnosť HYDREX, s.r.o. získa zakúpením inovatívnych technológií dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre
uspokojenie prichádzajúcich požiadaviek od súčasných i potenciálnych odberateľov vo výrobe. Uspokojenie rastúcich
požiadaviek klientov a získanie kapacít na zvyšovanie ich počtu je jedným zo základných cieľov dlhodobej stratégie
spoločnosti a takisto nevyhnutným predpokladom na udržanie, resp. posilnenia postavenia spoločnosti na trhu. Zároveň
zvýšením kvality produkcie sa zvýšia možnosti na prienik na nové trhy a získanie nových odberateľov. Jednotlivé aktivity
definované počas realizácie projektu majú jasne definované výstupy a následne relevantné a reálne dosiahnuteľné indikátory,
ktoré sú sledovateľné aj po skončení projektu. Keďže ide o aktivity investičného charakteru, sú indikátory i fyzicky
odkontrolovateľné, pretože : 1. Po zakúpení strojov a zaradení budú osadené vo výrobnej hale a zaradené do majetku
spoločnosti a doložené dokladmi o ich nákupe. 2. Bude evidovaný počet vyškolených a novoprijatých zamestnancov 3. V
rámci zostavenia účtovnej závierky bude jasne vyčíslený nárast tržieb ako aj nárast pridanej hodnoty. Po realizácii projektu
chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú súčasťou OP KaHR, t.j.: zvýšenie zamestnanosti zvýšenie výrobnej
kapacity zvýšenie produktivity práce zlepšenie kvality produkcie prostredníctvom rozšírenia a modernizácie výrobnej
základne využitie rozvoja domáceho rastového potenciálu. Za pomoci najnovších technológií sa budeme snažiť eliminovať
konkurenčnú výhodu kvality, ktorú voči niektorým výrobkom môžu v súčasnosti uplatniť jej konkurenti. Tak ako vo všetkých
činnostiach aj v podnikateľskej činnosti sa môžu prihodiť nepredvídateľné okolnosti s negatívnym dopadom na plnenie cieľov
plánovaného projektu popísaného v tomto podnikateľskom pláne. Mimo mimoriadnych prírodných katastrof sa môžu
vyskytnúť aj nepredvídateľné zmeny v daňovom systéme, resp. podnikateľskom prostredí. Podstatná je tiež pohoda, dobré
pracovné vzťahy v rodinnej firme. Riziká sa môžu vyskytnúť v rôznych oblastiach, ako napríklad komerčná oblasť (riziko trhu,
riziko nezaplatenia, tovarové riziko, dopravné riziko), politická oblasť, osobitná právna oblasť alebo oblasť kurzových rizík
(kurzové riziko, právne riziko, riziká prírodných a technických katastrof). Riadenie rizík a nepredvídateľných udalostí VIĎ.
bližšie Opis projektu časť 3. Našou konkurenčnou výhodou zostane aj po zohľadnení zvýšených výrobných nákladov cena.
Firma sa zameria na nové odbytové sféry v tuzemsku a rozšíri svoj odbyt aj smerom do zahraničia. Zo zvýšených tržieb
plánujeme financovať ďalší technologický rozvoj firmy. Cieľom pokračovania projektu po ukončení jeho financovania zo
zdrojov štátnej pomoci a pomoci z fondov EÚ bude naplnenie plánovaných parametrov stanovených v projekte zo všetkých
hľadísk synteticky vyjadrených merateľných indikátorov výsledku a dopadu. Aktivity budú zamerané na priebežné
udržiavanie a zvyšovanie úrovne progresívnych technologických postupov, vytvorenie pracovných miest, nové formy
marketingu a propagácie a tým získavanie nových trhov pre firmu. Strategický cieľ spoločnosti do roku 2014 je postavený tak,
aby bol zabezpečený trvalý rozvoj spoločnosti. Realizovanie predkladaného projektu je zásadným krokom k naplneniu
strategického cieľa, na ktorý nadväzujú ďalšie. Samotný projekt bude teda pokračovať: - Maximálnym využívaním
inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj. - Realizovaním ďalších aktivít na
dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti. Financovanie sa zabezpečí: z vlastných zdrojov (rastúcich
tržieb vygenerovaných realizáciou tohto projektu) resp. aj získaním finančnej pomoci EÚ – podávaním ďalších projektov,
nadväzujúcich a dopĺňajúcich tento projekt. Spoločnosť uvažuje v nadväznosti na realizáciu projektu uchádzať sa o finančné
príspevky z ESF na vzdelávanie svojich zamestnancov, a to nielen v oblasti strojárenstva ale tak isto aj v oblasti
administratívy pre lepšiu adaptabilitu zamestnancov a taktiež zvýšenie ich kvalifikácie. Zároveň získaním inovatívnych
technológií spoločnosť bude mať možnosť vyrábať výrobky kvalitnejšie a podľa EU noriem a tým pádom šancu na získanie
ISO noriem. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie výrobnej haly o ďalšie priestory. Ako dlhodobý cieľ si spoločnosť stanovila
realizáciu rozšírenia výrobných priestorov a zvýšenia výrobných kapacít nákupom nových inovatívnych technológii so
zámerom ďalšieho zvýšenia obratu firmy z vlastnej výroby a služieb do roku 2014 na 190 mil. Sk ročne, z čoho 90 mil SK
ročne by predstavovali tržby za vlastné výroby. Tržby za vlastné služby by tvorili 100mil. Sk ročne, čo zahŕňa v sebe servisné
služby poskytované odberateľom strojov a technológií a prenájom strojov a technológií.

Niekoľkoročná existencia spoločnosti, jej postupný rast a rozvoj, vysoká výkonnosť a dostatočná vlastná technologická sila,
sú dôkazom, že žiadateľ má dostatočné technické aj organizačné skúsenosti práve v oblasti na ktorú sa predkladaný projekt
vzťahuje. Všetky aktivity t.j. zakúpenie progresívnej technológie smerujú k splneniu krátkodobého cieľa, t.j. rozšírenie výroby
náhradných dielov. Žiadateľ má zámer zmodernizovať spoločnosť progresívnou technológiou. Tento zámer je potrebné
vnímať z 2 pohľadov: 1. Krátkodobého – zakúpenie inovatívnych technológií a začatie výroby 2. Dlhodobého – zvýšenia
efektivity a produktivity práce v spoločnosti Tieto pohľady sú v zámere prepojené. Predkladaný projekt rieši krátkodobý cieľ
t.j. rozšíriť, zefektívniť a skvalitniť vlastnú výrobu náhradných dielov pre servis strojov a zariadení a výrobu súčiastok a celkov
strojárskej povahy pre externých odberateľov. V rámci predkladaného projektu sú: 1. Logické prepojenia medzi jednotlivými
aktivitami - Jednotlivé aktivity sú prepojené z časového hľadiska tak, aby sa postupne všetky aktivity zrealizovali a aby firma
dosiahla svoj krátkodobý cieľ. Časový harmonogram je zvolený tak, aby bol priebeh prác čo najefektívnejší. • Zakúpenie
progresívnych technológii (4 mesiace) Táto aktivita je nosná pre realizáciu celého projektu a ide v nej o proces dodania,
osadenia, montáže a uvedenia do prevádzky technologických strojov a zariadení na výrobu a tepelné spracovanie ozubených
kolies a súčiastok s vonkajším a vnútorným ozubením v súlade s vykonanou OVS a v zmysle podpísanej Zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy. Ide o nasledovné technológie:Zvislá CNC odvaľovacia fréza na ozubenie Odvaľovacia CNC
obrážačka na ozubenie Pec na tepelné spracovanie kalením Technológia na meranie ozubenia k Portálovému súradnicovému
meraciemu stroju Počas realizácie projektu a spomínanej aktivity bude prebiehať kontinuálne zoznamovanie sa a
zaškolovanie pracovníkov spoločnosti s ovládaním a funkcionalitou zakúpených technológií tak, aby v čo najskoršom
časovom horizonte mohla výroba na týchto technológiách fungovať na 100% pri maximálnej efektívnosti. Pri dosiahnutí tohto
stavu sa spoločnosť dostane do fázy plnohodnotného využívania výsledkov realizácie projektu a jeho dosiahnutie sa očakáva
najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia fázy zakúpenia progresívnych technológií. Počas celého spomínaného procesu bude
prebiehať uskutočnenie reklamnej kampane a dostatočnej informovanosti o nových aktivitách spoločnosti pre existujúcich
klientov, potenciálnych klientov s ktorými už je spoločnosť v kontakte, ako aj s úplne novými potenciálnymi klientmi. Táto
aktivita bude prebiehať tak na regionálnej a národnej úrovni, ako aj na medzinárodnej úrovni najmä prostredníctvom účasti
spoločnosti na rôznych odborných výstavách a konferenciách. 2. Logické väzby v dosiahnutí cieľa K úspešnej realizácii
cieľa je potrebné : Zakúpiť a doviezť stroje a zariadenia vybraté podľa OVS – dovoz technológie, následné osadenie a
montáž, uvedenie do prevádzky Na danú hlavnú aktivitu nadväzujú ďalšie nasledovné podporné aktivity: a) Zaškolenie
zamestnancov na prácu na inovatívnych technológiách a začať na nich výrobu b) Informovanie zákazníkov o nových
aktivitách v spoločnosti c) Zabezpečenie zákazky na využitie voľných výrobných kapacít v ďalších rokoch. Všetky uvedené
aktivity sú navrhnuté a previazané tak, aby sa krátkodobý cieľ naplnil pretože: Hlavnou aktivitou sa zavedie progresívna
technológia vo firme a podpornými aktivitami sa spropagujú aktivity spoločnosti. Aktivity smerujúce k zrealizovaniu
navrhnutého projektu splnia cieľ, pretože sa rozšíri vlastná výroba náhradných dielov pre servis strojov a zariadení a výrobu
súčiastok, zvýši sa zamestnanosť, zabezpečí sa rast obratu vo firme a konkurencieshopnosť a zvýši sa pridaná hodnota.
Plánované aktivity sú uskutočniteľné z nasledovných dôvodov (organizačné, finančné a personálne zabezpečenie realizácie
jednotlivých aktivít projektu): 1. Výberové konanie na stroje a zariadenia je vykonané a s výhercom OVS je podpísaná
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 2. Časový plán na realizáciu aktivít projektu je primeraný 3. Aktivity sa zrealizujú vo
fungujúcej spoločnosti s dostatočnými technickými skúsenosťami 4. Je zabezpečené spolufinancovanie v prípade úspešnosti
projektu a získania NFP. Umiestnenie navrhovanej výroby je vhodné a účelné pretože sa: - realizuje vo vlastných výrobných
priestoroch - realizuje v priestoroch vhodných na inštaláciu novej technológie - uskutočňuje v zabehnutej a prosperujúcej
firme - uskutočňuje sa vo firme s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví - realizuje sa v regióne so strojárskou tradíciou
a s kvalifikovanou pracovnou silou.

Ing. Marian Beňo a Ing. Ján Babic majú dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti výroby a obchodu so strojárenskou
produkciou. Ako bývalí zamestnanci strojárskeho podniku (PPS Detva) ďalej pokračujú práve v tejto činnosti. S cieľom využiť
svoje schopnosti a vedomosti začali podnikať najprv ako samostatne podnikajúce fyzické osoby. Spoločnosť v súčasnosti
vykonáva záručný a pozáručný servis a opravy strojov vo vlastných výrobných priestoroch a vlastnými zamestnancami.
Vzhľadom na množstvo doteraz predaných strojov sa táto časť podnikového výkonu začína zintenzívňovať. Na základe
skúseností s výrobou ND začala spoločnosť vyrábať i rôzne časti strojov, komponenty a súčiastky pre externých odberateľov.
V súčasnosti realizuje veľkú zákazku na výrobu prevodoviek pre stavebné stroje – domiešavače. Oblasť výroby chce
spoločnosť rozšíriť a k tomu smeruje i projekt. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť vo vlastných prevádzkových priestoroch (
od r. 2002, budova – 750 m2 a hala – 1407 m2, od r. 2003 pozemok 3848 m2 a pozemok – 4711 m2) a disponuje s vlastnými
výrobnými strojmi a zariadeniami , ktoré sú v súčasnej dobe kapacitne a technicky nedostatočné (bližší popis skúseností s
realizáciou dlhodobejších projektov je v Opise projektu, časť 5.1). Vplyv pomoci na realizáciu projektu formou získania
nenávratného finančného príspevku je zásadný a to z dôvodu: Spoločnosť HYDREX s.r.o. je rozvíjajúcou sa spoločnosťou,
ktorej majitelia investovali nemalé finančné prostriedky na nákup nehnuteľností, výrobných prostriedkov a do jej rozvoja a
osobne sa zúčastňujú na jej riadení Zisk spoločnosti nie je dostatočný na investičné akcie veľkého rozsahu. Celý projekt,
bez NFP, by sa i za pomoci úveru, realizoval v dlhšom časovom horizonte a jeho efekty by neboli tak významné. V prípade
nezískania NFP a financovania zámeru z vlastných, resp. bankových zdrojov by spoločnosť musela realizovať postupný
nákup moderných technológií (vzhľadom na finančnú náročnosť projektu a návratnosť investície bez použitia NFP až v roku
2015), čo by spôsobilo zníženie plánovaných synergických efektov investície aj zníženie konkurencieschopnosti spoločnosti a
záujmu odberateľov, ako aj potenciálnych záujemcov o zákazky v tejto spoločnosti. Neinvestovaním do modernizácie
spoločnosti by sa : nezabezpečila výroba náročných komponentov vo vysokej kvalite a presnosti s vyššou pridanou
hodnotou, nezabezpečilo zvýšenie zamestnanosti, nezabezpečilo rozšírenie výroby, nezabezpečil rast obratu,
nezabezpečil rýchly a lacný servis na zemné stavebné a cestné stroje, presné a kvalitné strojárske súčiastky a náhradné
diely, nezabezpečili cenovo primerané celky strojárskej povahy, nezabezpečila možnosť ďalšieho vzdelávania na
inovatívne technológie súčasným a novým pracovníkom pri zabezpečení rovnosti príležitostí. Nezrealizovanie predloženého
projektu by mohlo spôsobiť: odstúpenie od už zabezpečených zmlúv a tým aj zníženie výroby v spoločnosti, pozastavenie
resp. len pomalý rozvoj spoločnosti, nenaplnenie svojho krátkodobého a následne strategického cieľa, stratu dôvery
zákazníkov. Spoločnosť je sebestačná v príprave výrobnej dokumentácie – má k dispozícii vlastného konštruktéra a
technológa výroby. Predkladaný projekt svojimi aktivitami napĺňa základné ciele opatrenia: pretože podporuje existujúci
podnik pretože sa zmodernizuje stredný podnik, jeho výrobná a odbytová základňa a zavedie sa inovatívna a progresívna
technológia zvýši sa produktivita práce, pridaná hodnota a tržby v strednom podniku uľahčí sa strednému podniku
uplatnenie v medzinárodnej spolupráci podporí sa rozvoj kooperačných vzťahov medzi stredným podnikom vo väzbe na
veľké podniky projekt sa uskutoční v okrese s nezamestnanosťou 19,4%, tak sa podporí aj jeho rozvoj a zníži
nezamestnanosť Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu v kratšom, strednodobom i dlhšom
časovom horizonte a to tým, že : • dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti • zvýši sa HDP v regióne • podporí sa rozvoj
stredného podniku, spokojnosť odberateľov prác, rozširovanie výroby a následne zvyšovanie zamestnanosti • zabrzdí sa
odliv kvalifikovanej sily z regiónu Realizácia projektu je pre daný región jednoznačne vhodná z hľadiska disponibilnej
kvalifikovanej pracovnej sily z dôvodu: • projekt sa uskutoční v lokalite, kde má strojárenská výroba dlhodobé tradície – v
minulosti tu pôsobili veľké strojárenské podniky PPS Detva, ZŤS Hriňová, ktoré boli nosnými zamestnávateľmi regiónu.
Postupne boli odpredávané súkromným spoločnostiam, no zamestnanosť už nedosiahla úroveň predošlého obdobia. Takže
veľa nezamestnaných je práve z tohto odvetvia. • v regióne pôsobí SOU (teraz SSŠ) v Detve so strojárskymi profesiami,
ktorého absolventi sú potenciálnou kvalifikovanou pracovnou silou Dôkazom, že sa projekt bude realizovať v prostredí, v
ktorom majú pracovníci dostatočné technické skúsenosti je postupný rast a bezproblémový chod spoločnosti a priaznivé
hospodárske výsledky. Kvality manažmentu sú v ich manažérskych, odborných a praktických skúsenostiach a ostatných
zamestnancov v ich technickej a odbornej pripravenosti.

Realizácia projektu zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti a ponúkne produkt, ktorý bude mať jednoznačné pozitívny
dopad na cieľové skupiny a to na: A. samotnú spoločnosť HYDREX, s.r.o. : - sa stane konkurencieschopnejšou - získa nové
inovatívne a moderné technológie - dosiahne vyšší zisk a tým vyprodukuje vyššiu pridanú hodnotu - dosiahne vyššiu
efektivitu výroby B. užívateľov zemných, stavebných a cestných strojov – rýchly, kvalitný a cenovo prijateľný pozáručný
servis C. organizácie vyrábajúce stroje a zariadenia – včasnú a kvalitnú dodávku súčiastok a celkov strojárskej povahy v
dostupnej cene a odpovedajúcej kvalite D. dodávateľov zemných, stavebných a cestných strojov – posilnenie svojho mena
kvalitným a rýchlym záručným a pozáručným servisom firmou HYDREX, s.r.o. E. dodávateľov CNC strojov a ďalších
zariadení – zvýši sa obrat v ich firme, udrží sa zamestnanosť Spoločnosť HYDREX, s.r.o. na základe marketingového
prieskumu si uvedomila, že strojárske výrobné kapacity je možné využiť i pre externých odberateľov. Na trhu je priestor pre
tento produkt poskytnutia výrobných kapacít pre výrobu celkov, komponentov a súčiastok strojárskej povahy. Spoločnosť má
uzavreté dlhodobé a predbežné zmluvy na obdobie budúcich rokov, čo dokazuje, že má zabezpečený odbyt dlhodobo aj po
skončení projektu. Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z hľadiska: Finančného – je reálny predpoklad, že spoločnosť
bude mať po ukončení realizácie projektu vyšší obrat a tým aj zisk (Zmluvy o budúcom odbere), čo je zárukou ďalšieho
rozvoja spoločnosti HYDREX, s.r.o. Hlavne tieto finančné zdroje budú financovať ďalší rozvoj výroby. Spoločnosť sa bude v
rámci možností aj v budúcnosti snažiť získať zdroje z fondov EÚ, či už na investičné, alebo neinvestičné (vzdelávacie)
projekty. V rámci príloh je priložená predikcia súvahy a výkazu ziskov a strát, s prepočtom návratnosti investície – vypočítaná
návratnosť investície pri získaní NFP už v roku 2012 potvrdzuje náš predpoklad finančnej udržateľnosti projektu a jeho
výsledkov. Technologického - pri výbere strojov a zariadení sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a
najprogresívnejšie technológie vo svojej oblasti tak, aby ich životnosť bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá.
Inštitucionálneho – spoločnosť HYDREX, s.r.o. je stabilne rozvíjajúca sa firma a je predpoklad, že realizáciou predkladaného
projektu sa vytvoria podmienky pre jej ďalší rozvoj a na uskutočnenie aj ostatných špecifických cieľov. Tým sa zabezpečí jej
dlhodobý rast a prospech pre región. Personálneho – silné stránky firmy zahŕňajú manažment a skúsených pracovníkov.
Firma musí stavať svoj úspech práve na svojich zamestnancoch. Zakladatelia a zamestnanci firmy majú vhodné skúsenosti a
znalosti v danom odbore. Kvôli ešte väčšiemu zainteresovaniu zamestnancov na rozvoji firmy im ponúkneme bonusové
balíčky, ako je napríklad príplatok za realizovaný obrat, získanie nových zákazníkov apod. Dôležitou otázkou je osobný a
profesionálny rozvoj zamestnancov. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť už má skúsenosti s úspešnou implementáciou
projektu financovaného zo zdrojov štrukturálnych fondov, spĺňame aj predpoklad úspešného zvládnutia administrácie procesu
implementácie projektu, v prípade jeho realizácie. Vzhľadom na uvedené spoločnosť predpokladá, že bude schopná
dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť nastavených výstupov a výsledkov projektu. Tento zámer môže byť čiastočne ohrozený
nepredvídateľnými alebo neovplyvniteľnými okolnosťami, na ktoré sa však z hľadiska zodpovednosti a a na základe
skúseností snažíme byť čo najlepšie pripravení. Takýmito okolnosťami môžu byť napr.: politická situácia, zmena legislatívy,
zavedenie EURA, strata odberateľov a pod. Riziká sa môžu vyskytnúť v rôznych oblastiach, ako napríklad komerčná oblasť
(riziko trhu, riziko nezaplatenia, tovarové riziko, dopravné riziko), politická oblasť, osobitná právna oblasť alebo oblasť
kurzových rizík (kurzové riziko, právne riziko, riziká prírodných a technických katastrof). Otázky riadenia rizika priamo
ovplyvňujú operácie firmy. To, ako budú riešené hrozby v značnej miere ovplyvní úspešnosť firmy na trhu. Základným rizikom
ohrozujúcim zámer firmy je nedosiahnutie plánovanej výšky tržieb. VIĎ. bližšie Opis projektu časť 3.
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Spoločnosť O.M.D. KOVO, spol. s r.o. Rožňava bola založená v r. 1991 . Od r. 1997 vyrába oceľové podlahové rošty,
kontajnery, zberné odpadové nádoby a široký sortiment zariadení na zber, skladovane komunálneho a špeciálneho odpadu.
Ďalším programom je klasická zámočnícka výroba. Od r. 1991 spoločnosť prešla dvomi inovačnými obdobiami a to z výroby
lisovaných skladových roštov, cez skladané zvárané rošty na výrobu celo zvarovaných roštov, ktoré sa do dnešného dňa
delia ručne na potrebné rozmery pásovinou. Spoločnosť za 17 rokov činnosti eviduje 450 odberateľov, z ktorých 135 je
stálych. Vybudovala si stabilnú pozíciu na trhu, má širokú škálu klientov na Slovensku ako aj v zahraničí. Zo strany partnerov
sa čoraz častejšie vyskytujú požiadavky na výrobu presných výpalkov z plechu s kvalitnou povrchovou úpravou, preto firma
vedela vyhovieť týmto narastajúcim požiadavkám trhu, nevyhnutne musí pristúpiť k modernizácii výroby. Súčasný počet
zamestnancov je 15. Súčasná ročná tržba 29 100 000 Sk, ročná pridaná hodnota 5 555 000 Sk.

Zavedením tretej inovačnej etapy výroby má zabezpečiť rozvoj a preorientovanie výroby pre trh. Firma dospela k názoru, že
je nutné prejsť na výrobu s vyššou pridanou hodnotou, ktorá spočíva v kvalite výrobkov, vývoji a výrobe vlastných finálnych
výrobkov, v profesionálnom dizajne a kvalitnej povrchovej úprave. Realizáciou projektu sa ručné výrobné procesy nahradia
automatickými. Použitím laserového vypaľovania sa dosiahne presnosť a vysoká kvalita produktov. Zavedením
najmodernejšej technológie povrchovej úpravy plechových výrobkov práškovaním sa vyhovie požiadavkám trhu. Nová
technológia – práškovanie oproti ostatným metódam umožňuje nanášať nosnú farbu v 1 vrstve, znížia sa materiálne náklady.
Je ekologicky výhodná, pracovné prostredie bude v maximálnej miere viac vyhovovať hygienickým požiadavkám
zamestnancov. Znižuje časovú, energetickú, mzdovú i priestorovú náročnosť výroby. Po realizácii projektu počet
pracovníkov bude 20, ročná tržba 36 500 000 Sk, pridaná hodnota 6 150 000 Sk.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom novej technológie na finálne spracovanie a povrchovú úpravu. Plánované
aktivity: A1- nákup strojov pre finálne spracovanie plechu a profilov, a povrchovú úpravu - laserové rezacie centrumpracovná plocha 3100x1600 mm, rezná hrúbka do 15 mm - hydraulický ohrňovací lis CNC- pracovná dĺžka 3100 mm nožnice na plech - nanášacia kabína a vypaľovacia pec pre povrchovú úpravu metódou práškovania - profesionálne
zváračky TIG zvárania 3 ks A2- stavebné úpravy výrobnej haly Realizáciou hore uvedených aktivít sa docieli zvýšenie
výrobnej kapacity, skvalitnenie výroby, zavádzanie nových, inovatívnych technológií do výroby, rozšírenie produktového
portfólia o nové výrobky, ktoré doterajšou technológiou nebolo možné vyrábať. Prípravu a realizáciu zabezpečí odborný tím
firmy s dlhodobými skúsenosťami v oblasti kovovýroby v úzkej spolupráci s dodávateľmi.

d1) Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Ciele projektu sú v súlade so strategickým plánom Východoslovenského
regiónu, okresu Rožňava a užšieho regiónu. Vo firme sa doposiaľ niektoré výrobné procesy uskutočňovali ručne. Projektom
sa zavedie automatizácia výrobných procesov, zvýši sa výrobná kapacita a produktivita práce, zlepší sa ekonomika podniku.
Súčasný stav objektov je nevyhovujúci na umiestnenie novej technológie, ktorá vyžaduje temperovanie 20 – 25 °C a
bezprašné prostredie, preto je nutná rekonštrukcia výrobnej haly. V silnom konkurenčnom boji je možné uspieť len dokonalým
výrobkom. Zavedením novej technológie povrchovej úpravy sa vyhovie práve týmto očakávaniam partnerov; zvýši sa
predajnosť výrobkov, vytvorí sa lepšia trhová pozícia. Nová metóda je ekonomicky ako aj ekologicky výhodnejšia ako klasické
metódy. Realizáciou projektu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta (pre znevýhodnené skupiny a marginalizované rómske
komunity), zníži sa energetická náročnosť výroby, podporí sa rozvoj malého a stredného podnikania. d2) Firma má 17 ročné
skúsenosti v oblasti kovovýroby. Disponuje vysokoškolsky vzdelaným technickým a riadiacim personálom, odborníkmi v tejto
oblasti. Administratívne práce vybavujú 2 pracovníci.

Výsledkom projektu bude zavedenie automatizácie výrobných procesov, zavedenie novej technológie na povrchovú úpravu
kovov. Docieli sa tým vyššia kvalita a predajnosť produktov, znížia sa prevádzkové náklady. Rozšírením sortimentu sa
rozrastie klientela, čo sa pozitívne prejaví na zisku spoločnosti. Životnosť technológie je 15 rokov, čím sa zabezpečí jej
účelnosť a návratnosť. Rozdiel medzi plánovanými výnosmi a nákladmi projektu je postačujúci na zabezpečenie financovania
projektu a na splácanie úveru. Podľa finančnej analýzy plánované investície sa navrátia v šiestom roku po ukončení
realizácie. Z každoročne vytváraného zisku môže spoločnosť ďalej rozvíjať svoju výrobu. Firma je podľa tejto analýzy
finančne dostatočne silná na realizáciu a udržiavanie rozvoja. Umiestnenie projektu v danom regióne je vhodné vzhľadom
na výhodnú geografickú polohu. Firma sídli blízko k okresnému mestu Rožňava ako aj ku krajskému mestu Košice. Blízkosť
hraníc jej umožní umiestniť svoje výrobky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu.
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Spinea pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou (cca 12%), nízkou priemernou mzdou, odchodom kvalifikovanej
pracovnej sily a nízkym podielom investícií. Od svojho vzniku (1994) firma zvládla výrobu hi-tec produktu v podobe
ložiskového reduktora TWINSPIN (LR), patentovo chráneného na trhoch EU a sveta. V danom období sa firma dostala do
serióznej spolupráce s renomovanými firmami v oblasti robotiky (KUKA, COMAU), automatizácie a iných aplikácií LR. Dané
oblasti aplikácií na báze LR zaznamenávajú trvalý rast objemu, ale aj požiadaviek v oblasti, kvality, ceny, termínov a nových
aplikácií LR. To vytvára príležitosť, ale aj nutnosť transferovať inovatívne technologické vybavenie pre ďalší rast výroby LR,
rozšírenie sortimentu, kvality a rast pridanej hodnoty. V prípade nezvládnutia tohto procesu hrozí 1/ strata budúcich zákaziek z
dôvodu neschopnosť kapacitne uspokojiť rastúce požiadavky odberateľov 2/ hrozba poklesu kvality produkcie z dôvodov
vyčerpania kapacitných rezerv súčasných technológií.

Realizáciou projektu sa zabezpečí 1/ transfer súboru automatizovaných technologických procesov a inovácia vybraných
technológií a výrobných operácií na LR, 2/ transfer technologických celkov pre podporu výroby prototypov a overovacích sérií
LR nových typov nad 3000 Nm, 3/Transfer nových technológii pre zvýšenie presnosti a efektívnosti výroby LR. Z kapacitného
hľadiska sa vybudujú nové výrobné kapacity v objeme 18 tis. ks LR, (celkom 40 tis. LR ročne podľa prevedenia), čo znamená
dosiahnutie dodatočného ročného obratu cca 313 mil. SKK, celkom 756 mil. SKK. Firma sa dostane do nového segmentu
užívateľov LR doteraz neponúkaných z dôvodu technologickej nevybavenosti. Zvýšia sa predpoklady pre vysokopresnú
výrobu LR. Vytvorí sa 57 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest. Projektom sa podporuje export, keďže 99%
objemu LR je určených na export. Projekt nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Realizácia projektu ja naplánovaná na 24 mesiacov. V danom období by sa mal zabezpečiť transfer súboru vybraných
technológií v 10 technologických položkách, (4 pre obrábacie operácie a 6 pre presné brúsenie). Realizácia činností projektu
bude rozdelená do aktivít orientovaných na komunikáciu s dodávateľmi ohľadom prípravy nakupovaných technológií pre
podmienky výroby a komplexnej vybavenosti (Aktivita 1), na fyzickú a organizačnú prípravu firmy absorbovať nové
technológie a ich zaradenie do celkového technologického parku a procesov firmy (Aktivita 2) a aktivít smerujúcich k
samotnej realizácií fyzického nákupu, inštalovania a sprevádzkovania technológií v Spinea, s.r.o. (Aktivity 3, 4 a 5.).
Organizačné zabezpečenie bude realizované zodpovednými manažérmi pre jednotlivé aktivity v zmysle Opisu Projektu, časť
4.2. Všetky aktivity majú prierezový charakter, preto bude v každom tíme zastúpenie viacerých úsekov, hlavne technického a
výrobného úseku.

Potreba transferu súboru automatizovaných technologických celkov pre podporu výroby LR je spojená s nutnosťou inovácií
vybraných technológií a výrobných operácií LR a nárastom požiadaviek trhu. Z uvedeného dôvodu vyplýva potreba cca100%
navyšovania kapacít v cykle 4-5 rokov. Krátkosť pôsobenia firmy na tomto trhu a doterajší dynamický nárast počtu predaných
kusov a prevedení LR si vyžaduje dynamické investovanie do ďalšieho technologického rozvoja výroby, čo bez pomoci NFP
nie je možné realizovať. Spinea má dlhodobé skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov popísaných v časti Opis
Projektu, časť 5.1. Pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou (cca 12%), s problémom odchodu kvalifikovanej pracovnej
sily a nízkym podielom investícií. Keďže firma pôsobí v sektore hi-tec produktov, každé posilňovanie pozície firmy vedie k
vytváraniu nových vysokokvalifikovaných miest a nepriamu tvorbu ďalších pozitívnych efektov pre rozvoj regiónu (rast
priemernej mzdy, rozvoj lokality, vzdelávania, cestovný ruch a pod.).

Realizáciou projektu vznikne nová základňa pre technický, ekonomický a kapacitný rozvoj firmy. Firma vyrobí o 18 tis. ks LR
ročne viac, rozšíri sortiment o novú prevedenie LR s novými parametrami do a nad 3000Nm. Trh indikuje vyšší potenciál, než
spoločnosť dosiahne v roku 2011-2015.. To vyžaduje posilniť výrobné a vývojové kapacity pre zabezpečenie zvýšenia výroby
a doplnenie sortimentu o nové typy LR pre rozhodujúcich robotických zákazníkov KUKA a ABB na objem výroby nad 50 tis.
ks. po r. 2015.Firma je pripravená investovať v období do roku 2015 ďalších 80 mil. SKK na modernizáciu, kapacitný rozvoj,
technický rozvoj výrobkov a technológií. Doložená finančná analýza (PP10) ukazuje, že firma bude mať dostatok vlastných
zdrojov, bude ekonomicky stabilná a prosperujúca aj po r. 2015, kedy vytvorí dostatok vlastných zdrojov ďalší rast. Firma tým
posilní svoju pozíciu najmä voči japonským konkurentom. Prírastok výroby dáva predpoklady pre udržanie a rast počtu
pracovných miest a priemernej mzdy vo všetkých kategóriách.
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Firma FOL-KONTAKT,s.r.o. pôsobí v odvetví výroby obalov už 5 rokov. Produkujeme fólie z granulátu, z nami vyrobených
fólií vyrábame konfekciu (vrecká, prírezy). Vzhľadom na obmedzené výrobné možnosti nakupujeme aj polotovary z externého
prostredia, ktoré ďalej prepracúvame. Trh s obalmi je však otvorený aj pre zahraničnú konkurenciu. Jej tlak sa zvyšuje
globalizáciou trhu, rastom koncentrácie výroby a má lepšie finančné možnosti dostať sa k progresívnym technológiám.
Súčasný výrobný park našej firmy je zastaraný a pre potreby eliminácie tlaku konkurencie nevyhovujúci. Zahraničný a
domáci partneri signalizujú nárast objemu výroby až o 100%. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa spoločnosť rozhodla k
postupnému modernizovaniu výroby. Investícia do progresívnych inovatívnych technológií je jediná možnosť ako udržať a
posilniť našu pozíciu a rozšíriť inovatívny potenciál firmy.

Realizáciou projektu sa predpokladá nárast tržieb pri plnej výrobe na 500 mil. Sk v roku 2015, pri pridanej hodnote cca 154
mil. Sk. Zároveň si projekt vyžaduje vytvorenie siedmich pracovných miest. Rozšírenie výrobnej kapacity na viac ako 6
násobok do 3 rokov nám umožní realizovať narastajúci objem objednávok a vyhovieť požiadavkám zákazníkov, ktorým sme
pre nedostatok kapacít nemohli výrobky dodávať. Predpokladáme budúce využitie našich znalostí a kapacít pre rozšírenie
výroby napríklad fólií potlačených na centrálnom valci, ktorá bude spĺňať najnáročnejšie požiadavky na kvalitu. Zároveň
plánujeme rozšírenie kapacít v oblasti recyklácie a spracovanie odpadovej fólie. Predpokladom pre realizáciu tohto zámeru je
dobudovanie systému zberu a triedenia odpadu v Slovenskej republike, nakoľko už v súčasnosti existujúce prevádzky
nedokážu zabezpečiť dostatok suroviny pre naplnenie kapacít.

Spôsob realizácie vychádza a úzko súvisí s výrobným cyklom: Aktivita 1 - Nákup a montáž konštrukčných prvkov pre
osadenie extrudérov Aktivita 2 - Nákup, montáž a uvedenie do prevádzky 3 ks extrudérov Aktivita 3 - Nákup, montáž a
uvedenie do prevádzky flexografickej potlačovacej linky Aktivita 4 - Nákup, montáž a uvedenie do prevádzky spaľovne k
flexografickej potlačovacej linke Aktivita 5 - Nákup, montáž recyklačnej linky a jej uvedenie do prevádzky Aktivita 6 - Nákup,
montáž veľkokapacitných síl a ich uvedenie do prevádzky Aktivita 7 - Nákup, montáž dvoch konfekčných strojov a ich
uvedenie do prevádzky Aktivita 8 - Nákup, montáž paletizačnej linky a jej uvedenie do prevádzky Táto postupnosť umožní
zamerať sa na kvalitu a detaily u dodávateľov, zaškolenie obsluhy, čo je pri týchto zariadeniach kľúčové. Cieľom postupnosti
aktivít je v čo najkratšom čase stabilizovať naše najdôležitejšie dodávky.

d1) Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom pre udržanie a rozšírenie aktivít firmy. Je to jediná cesta ako
odpovedať na tlak technologicky vyspelejších producentov zo západnej Európy a „lacných“ ázijských výrobcov. Zavedenie
nových technológií vieme okamžite premietnuť v prospech nás aj našich zákazníkov a tým stabilizovať naše postavenie na
trhu. Výsledkom takejto implementácie bude zvýšenie konkurencieschopnosti našich výrobkov na globálnom trhu rozšírením
možností produktovej rady, znížením materiálovej a energetickej náročnosti výroby. Poskytnutá podpora tak umožní zlepšiť
finančnú stabilitu, udržanie konkurencieschopnosti a zlepší obmedzený prístup k novým progresívnym technológiám. d2) Na
trhu výroby a predaja obalových materiálov pôsobíme už 5 rokov. Sídlime vo vlastných administratívno-výrobných priestoroch.
Zabezpečujeme dodávky kľúčovým hráčom v oblasti stavebného, papierenského a potravinárskeho priemyslu. Realizáciu
projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorí má skúsenosti so zavedením a rozširovaním doterajšej výroby. Na
pracovisku výroby obalov zamestnávame stredoškolsky vzdelaných ľudí, u ktorých je po zaškolení predpoklad úspešného
zvládnutia technológií.

Po skončení projektu budeme prevádzkovať novú technológiu z vlastných zdrojov generovaných výrobným procesom. Ide o
zabehnutý výrobný program so stálymi odberateľmi, v ktorom plánujeme aj naďalej dlhodobo podnikať. Investícia do
technológií nám umožní realizovať narastajúci objem objednávok a vyhovieť požiadavkám zákazníkov, ktorým sme pre
nedostatok kapacít a zastarané technológie nemohli naše výrobky dodávať. Úspešné zvládnutie nábehu výroby a nárast
realizácie objednávok prinesie finančný efekt už krátko po realizácii jednotlivých etáp projektu. Zabezpečí sa tak trvalo
udržateľný rast, zvýšenie konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti. Existencia dlhodobých kontraktov a
spolupráce s odberateľmi uľahčí nábeh výroby a skráti kritické obdobie uvádzania zariadení do ostrej prevádzky a eliminuje
potenciálne počiatočné straty z prestojov a nábehov či odstávok.

Ističe tvoria 46 % výroby našej firmy a je reálny predpoklad uplatnenia ich predaja na zahraničných trhoch, preto sme sa
rozhodli investovať práve do technológie výroby ističov. Zavedenie novej technológie umožní vyššiu automatizáciu a
efektívnosť výroby ističov, čo sa prejaví nárastom pridanej hodnoty. Nová technológia zabezpečí zvýšenie produktivity práce
z pohľadu celej firmy o 23 %, čo bude znamenať nárast pridanej hodnoty celkom o 26 %, pričom pridaná hodnota, ak berieme
do úvahy len výrobu ističov, vzrastie o 49 %. Vyššia výrobná schopnosť bude pri existencii trhov znamenať výraznejší nárast
tržieb a s tým spojených 45 novovytvorených pracovných miest. Zvýšenie výroby bude mať vplyv na dodávateľské firmy z
regiónu (výroba plastových výliskov) a na ostatné firmy poskytujúce služby. Nárast potreby pracovníkov bude znamenať nové
možnosti uplatnenia aj pre vysokoškolsky vzdelaných absolventov predovšetkým z technických odborov.

Realizácia projektu spočíva v dodávkach a uvedení do užívania jednotlivých strojov a jednoúčelových zariadení na výrobu
dielcov, podzostáv, finálnu montáž a testovanie ističa. Organizačné zabezpečenie spočíva v uzatváraní zmlúv o dodávkach
a zmlúv o dielo, ktoré budú zabezpečovať interní pracovníci SEZ z útvaru SoZF. Dôležitou súčasťou zabezpečenia projektu
bude spracovanie rozmiestnenia strojov vo výrobných prevádzkach v súlade s podmienkami dodávateľov a vo väzbe na
príslušný technologický tok výroby. Tejto problematike sa budú venovať pracovníci útvaru hlavného technológa. Vlastná
inštalácia technológie bude realizovaná údržbou v úzkej súčinnosti s dodávateľmi. Predpokladá sa minimálne jedno mesačná
skúšobná prevádzka technológií spojená so zaučením obsluhy a údržby za prítomnosti špecialistov dodávateľskej
organizácie s cieľom overiť dohodnuté výkonové parametre. Vlastná realizácia aktivít súvisiacich s dodávkou, inštaláciou a
oživením technológie by mala trvať 12 mesiacov. K dnešnému dňu je ukončená stavebná pripravenosť na dodávky
technológie. Následne bude pokračovať už započatý proces zavádzania TPM na novozavedenej technológii.

Splnenie cieľov projektu vyžaduje nutnosť finančných investícií na úrovni 103,4 mil. Sk v časovom horizonte 12 mesiacov, čo
je pre firmu SEZ Krompachy a.s. nereálne financovať z vlastných zdrojov a prípadné nadmerné úverové zaťaženie by mohlo
ohroziť činnosť firmy v budúcich rokoch. Súčasný stavebný a investičný „boom“ v rámci SR, ale aj v zahraničí, zvyšuje dopyt
po výrobkoch na spínanie a istenie elektrických obvodov. Na trh samozrejme vstupujú aj dodávatelia z oblastí (Čína, Pakistan,
India, ...), kde je pracovná sila lacnejšia, ktorí konkurujú najmä cenou, nie kvalitou. Preto je nevyhnutnosťou investovať do
moderných technológií, aby kvalita bola zároveň podporená konkurencieschopnou cenou. Skúsenosti s realizáciou projektov:
SEZAM – systematická edukácia zamestnancov spoločnosti SEZ Krompachy a.s. 2007/2008 získanie stabilnej pozície na
zahraničných trhoch, vrátane trhu Nemecka a Ruskej federácie, cestou zvýšenia exportu výrobkov. Opatrenie 1.5 SOP
Priemysel a služby, 2007 zavedenie novej technológie na výrobu prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou. 2005/2007
zavedenie a certifikácia riadenia kvality životného prostredia podľa ISO 14000 súvisiacim s novým pokrokovým ochranným
zariadením (zostatkový elektrický okruh – istič – RCBO) 2002/2004 projekt realizácie novej prevádzkovej jednotky
ZINKÓZA, ponúkajúcej služby povrchovej úpravy žiarového zinkovania kovových konštrukcií a predmetov/dielcov. Táto
technológia sa v súčasnosti pokladá za najprogresívnejšiu technológiu v oblasti povrchových úprav aj z hľadiska ekológie.
2002/2004 projekt vývoja kompaktného spínača rady K 16 J a K 32 J. 2002/2003 projekt zavedenia domových spínačov
a spínaných zásuviek pre spoločnosť MEM 250/EATON ELECTRIC LTD (Veľká Británia) 2001/2002

Predpokladané ekonomické výsledky po realizácií aktivít ukazujú na výsledný zisk z hospodárenia v rokoch 2011 – 2014 vo
výške od 23 do 33 mil. Sk. Táto skutočnosť potvrdzuje udržateľnosť projektu po realizácii jeho aktivít a spolu s odpismi na
úrovni cca 52. mil. Sk ročne dáva silný predpoklad tvorby zdrojov pre ďalšie investície do rozvoja firmy. Nevyhnutným
predpokladom udržania nárastu tržieb predaja ističov je kvalitná marketingová činnosť predovšetkým na teritóriách bývalého
spoločenstva nezávislých štátov a v oblasti blízkeho východu. Toto musí byť nevyhnutne podporené kvalitou produkcie a
trvalým procesom racionalizácie výrobných nákladov. Ďalej v tomto smere kladieme dôraz na: - nevyhnutnosť čeliť odlivu
špičkových pracovníkov hlavne systémom odmeňovania - udržanie konkurencieschopnosti permanentnou inováciou našich
výrobkov a racionalizáciou nákladov - prepojenie na vysoké školy v oblasti výskumu a vývoja
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Napriek pokračujúcemu znižovaniu je miera nezamestnanosti v Košickom kraji ešte stále veľmi vysoká a miera
zamestnanosti zas príliš nízka. Nerovnováha na trhu práce sa prejavuje nedostatočnou schopnosťou ekonomiky vytvárať
nové pracovné miesta. Región Krompachy má však silnú priemyselnú tradíciu a existencia strednej školy elektrotechnickej
zabezpečuje dostatok kvalifikovaných pracovných síl. SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti ponúka inovované výrobky na
špičkovej technickej úrovni vyvíjané vo vlastnom vývojovom útvare, technológia však nezodpovedá súčasným trendom,
výroba má vysoký podiel ručnej práce. V dôsledku udržania zamestnanosti a nízkej produktivity práce sa zanedbali investície
do nových technológií. Tieto aspekty ovplyvňujú možnosti zvyšovania produkcie a znižujú konkurencieschopnosť, preto firma
vidí príležitosť posilnenia konkurencieschopnosti práve v investovaní do inovatívnych technológií, čo v konečnom dôsledku
bude znamenať i nárast počtu pracovných miest.
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Hlavným predmetom činnosti spoločnosti LPH Vranov n/T, s.r.o. je výroba plastových výrobkov vstrekovaním z termoplastov,
lisovaním a vstrekovaním z termosetov a montáž montážnych zostáv a podzostáv. Do výrobného programu má zaradené aj
plastové výlisky a zostavy spájané ultrazvukovou technológiou a výrobky vyžadujúce technológiu dvojstreku. Disponuje
primárnou technológiou na výrobu plastových výliskov t.j. horizontálne a vertikálne vstrekovacie stroje. Vákuové naparovanie
hliníka prebieha v rámci subdodávok od iných firiem. V roku 2007 mala firma tržby z predaja tovaru vo výške: 4 443 000,- Sk a
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb: 241 643 000,- Sk. Pridaná hodnota firmy bola 67 267 000,- Sk. Ku koncu roka
2007 spoločnosť zamestnávala 210 zamestnancov. Daný región má problémy zo zamestnanosťou. Spoločnosť vlastní
certifikát kvality od roku 2000 certifikovaná podľa normy ISO 9001. V roku 2003 bola reauditovaná v kontexte uvedenej
normy ISO 9001:2000. V súčasnosti sa pripravuje na zavedenie normy ISO TS 16 949.

Po realizácií projektu bude mať spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. k dispozícií technológiu na vákuové naparovanie hliníka a
nebude odkázaná na služby subdodávateľov. Dosiahne sa vyššia finalizácia výrobkov, čím sa výrazne znížia náklady na
logistiku, primárne sa zvýši pridaná hodnota produkcie a sekundárny aspekt spočíva aj v zvýšení objemu výroby samotných
plastových komponentov. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt.
Spoločnosť počíta po realizovaní projektu s nárastom tržieb o 48 000 000,- Sk a pridanej hodnoty o 19 700 000,- Sk, ako aj s
vytvorením 9 nových pracovných miest. Realizáciou sa vytvoria podmienky pre ďalšie zvyšovanie inovačného potenciálu
firmy, keďže nová technológia má široké možnosti využitia. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších
projektov. Predpokladá sa výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, keďže s takouto technológiou na Slovensku
disponujú iba 3 firmy.

Predmetom projektu je nákup technológie na vákuové naparovanie plastov hliníkom. Princíp technológie spočíva v nanesení
vrstvy hliníka na plastový výlisok, ktorý vytvorí lesklú zrkadlovú kovovú plochu podobnej chrómu. Opis fungovania
technológie je v prílohe č. 1 Opis projektu v bode 4.1.. Aktivita projektu A 1 Stavebné úpravy je nevyhnutná pre nasadenie
technológie, ktorá vyžaduje bezprachové prostredie. Daná aktivita zahŕňa vytvorenie uzavretej, špeciálnej miestnosti tzv.
„Cleen room“, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a iných nečistôt do procesu naparovania. Miestnosť bude vybavená
vzduchotechnikou s použitím rôznych filtrov na filtráciu vzduchu. Aktivita A 2 Nákup technológie zahŕňa nákup inovatívnej
technológie vákuového naparovania hliníkom. Je to hlavná aktivita projektu, vďaka ktorej spoločnosť môže napĺňať svoje
ciele. Aktivity projektu organizačne aj technicky si zabezpečuje firma sama v spolupráci s vybraným dodávateľom GRUND
VRANOV N.T., s.r.o..

Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele
opatrenia. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie daných cieľov podniku. Dosiahne sa zníženie nákladov na
prepravu a skráti sa čas dodania výrobkov. Týmto spôsobom nie je namáhané životné prostredie tak ako pri galvanickom
pokovovaní resp. chrómovaní. Jedná sa o čistú, k environmentálne priateľskú, vysoko sofistikovanú technológiu. Projekt
prispieva k napĺňaniu cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v opatrení
C.1. ( viď. prílohu č. 1 Opis projektu, bod 2.4). Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov, keďže mu bol Národnou
agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania schválený NFP vo výške 3.585.169 Sk pre projekt „Podnikové riešenie
zefektívnenia a racionalizácie výroby implementáciou technológie čiarového kódu zahrnutom v informačnom systéme“
Spoločnosť LPH Vranov n/T, s.r.o. pôsobí na trhu výrobcov plastových výliskov od začiatku 90-tych rokov. Pre všetky činnosti
súvisiace s realizáciou, ako aj prípravou projektu je vyčlenený vo firme jeden pracovník. Firma zamestnáva viacero
odborníkov na prevádzku danej technológie. Pri vypracovaní Žiadosti o NFP a implementácií projektu spolupracuje s
poradenskou firmou PROJEKTSERVIS, s.r.o..

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť rozšírenia produktového portfólia a tým spojené rozšírenie dodávateľskej
základne. V súčasnosti firma LPH Vranov n/T, s.r.o. rokuje s odberateľom pre transfer výroby termoplastových výliskov z
firmy HELLA, rádovo v objeme 40 mil. Sk. Tento transfer je podmienený vykonávaním operácie vákuového naparovania
hliníka priamo vo firme LPH Vranov n/T, s.r.o., t.j. úspešnosťou projektu. Možnosti využitia tejto technológie sú široké a je
dáva možnosť vyrábať široké spektrum výrobkov a tým sa presadiť na rôznych trhoch či už v segmente automobilovej výroby,
bielej techniky a kancelárskej techniky. Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia manažmentu
firmy Projekt prispeje k zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy. Návratnosť investície sa očakáva už v 4 roku.
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Spoločnosť KEREX s.r.o. Michalovce patrí medzi významných výrobcov skladových a obytných kontajnerov pre kamiónovú
dopravu a je jediným výrobcom kamiónových návesov v Slovenskej republike. Jednou z činností spoločnosti a z etáp jej
výrobného procesu je povrchová úprava veľkých kovových výrobkov. Spoločnosť chce zavedením inovatívnej a vyspelej
technológie pre povrchovú úpravu kovových výrobkov zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na domácom aj zahraničnom trhu.
Súčasná technológia povrchových úprav kovových výrobkov neodpovedá na potreby trhu a potrebu zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti a má aj negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť chce zvýšiť svoju
kokurencieschopnosť prostredníctvom zvýšenia kvality výrobkov a zvýšenia efektivity práce v spoločnosti

Zavedením technológie povrchových úprav pre veľké kovové výrobky pozostávajúcej z chemickej predúpravy a ponorného
katodického lakovania výrobkov, spoločnosť dosiahne vyššiu koróznu životnosť kovových výrobkov z 2 na 10 rokov, výrazne
zvýši produktivitu práce v spoločnosti a prispeje k zlepšeniu živ.prostredia. Nová plánovaná technológia umožní zvýšiť
konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom, ale aj zahraničnom trhu, nakoľko je svojou veľkosťou (spracuje výrobky až
10 m dlhé a 3,2 m vysoké) unikátna v rámci Európy. Taktiež nová technológia prinesie možnosť zvýšenia kvality výrobkov aj
pre ďaľších slovenských výrobcov a môže spôsobiť synergický efekt, t.j . že svojimi parametrami priláka do svojho regiónu
ďaľších výrobcov s možnosťou nechať si svoje výrobky povrchovo upraviť v spoločnosti Kerex s.r.o. Spoločnosť po realizácii
projektu predpokladá, že využívaním novej technológie sa od r.2009 (po fyzickej realizácii projektu) k roku 2015 zvýšia tržby
spoločnosti o cca 31 %, zvýši sa pridaná hodnota spoločnosti o cca 8% , z dôvodu zvýšenia odbytu dôjde k vytvoreniu 10
nových pracovných mies a dôjde k inovatívnosti výrobného procesu spoločnosti

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Dodávka a
montáž inovatívnej technológie: „ Katodické ponorné lakovanie oceľových výrobkov“
Aktivita 2: Príprava a zaškolenie
personálu Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu . Realizácia aktivít bude trvať 16 mesiacov. Prvá aj druhá
aktivita bude vykonaná formou dodávky externým dodávateľom.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom
vlastných zamestnancov ktorí už majú skúsenosť s realizáciou projektov EÚ. Spoločnosť vyčlení 2 dvoch zamestnancov,
ktorí sa budú venovať implementácii tohto projektu. Jeden z nich bude zodpovedný najmä za finančné záležitosti projektu –
projektový účtovník (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie, spracovanie správ a vedenie projektového účtovníctva).
Druhý bude mať na starosti technickú stránku projektu – technický projektový manažér (t.j kontrola kvality, komunikácia s
dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa s potrebami žiadateľa).

Projekt je situovaný v centre Južného Zemplína, v meste Michalovce ktoré je moderným, kultúrnym a historickým centrom a
priemyselnou zónou Zemplína. Región má bohatú históriu strojárenskej výroby a pôsobí tu mnoho firiem zaoberajúcich sa
priemyselnou výrobou. Niektoré z nich vyrábajú podobné výrobky ako spoločnosť KEREX s.r.o., ale žiadna z nich sa nevenuje
vývoju nových produktov, nových výrobných postupov a žiadna z nich nemá taký ucelený výrobný program ako KEREX s.r.o..
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť si počas svojej 16 – ročnej existencie vybudovala sieť domácich a zahraničných odberateľov
musí neustále venovať zvýšenú pozornosť kvalite výrobkov za prijateľnú cenu. Táto kvalita sa dá dosiahnuť len využívaním
inovatívnych strojov a technológií. V súčasnosti, spoločnosť cíti potrebu inovovať časť výrobného procesu prostredníctvom
obstarania inovatívnej technológie. Spoločnosť nie je schopná pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov
zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície bez výrazného zvýšenia cien svojich výrobkov, ktoré by mohlo ohroziť jej
konkurencieschopnosť. Preto sa rozhodla požiadať MH SR o kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a ŠR. Zo
skúsenosti s realizáciou svojho už úspešne zrealizovaného projektu financovaného z SOP Priemysel a služby vidí spoločnosť
realizáciu svojho projektu touto formou ako najefektívnejšie riešenie svojho zámeru.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená existujúcimi kontraktmi a dlhoročnými vzťahmi s domácimi a zahraničnými
odberateľmi výrobkov spoločnosti KEREX s.r.o.. Výrobky pri výrobe, ktorých sa bude používať zakúpená technológia budú
kvalitnejšie a viac konkurencieschopné. Po skončení spolufinancovania, projekt bude sám životaschopný a bude generovať
dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť pokryla prevádzkové náklady a bola schopná splácať úver, ktorý použila na
kofinancovanie tohto projektu. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov, výrobného procesu a technológie
je predpoklad, že spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich 12 rokov vyrábať súčasné, ale aj diverzifikované
výrobky. Vedenie spoločnosti bude sledovať jednotlivé indikátory, ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako
ciele spoločnosti a bude sa snažiť ich čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie bude podporené intenzívnejším monitorovaním výroby
a odbytu zo strany vedenia spoločnosti, ale aj motiváciou zamestnancov spoločnosti.
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Firma sídli v Leviciach, má prevádzky v Jure nad Hronom a Santovke, okres Levice, Nitriansky kraj. Podniká v oblasti
stavebníctva. Vedenie spoločnosti má dlhoročné skúsenosti. Vykonáva občianske, priemyselné ako aj inžinierske stavby.
Popri stavebných prácach nemenej dôležitou činnosťou je výroba transportného betónu, výrobkov z betónu, sadry a cementu.
Firma má stály okruh odberateľov a dodávateľov z okolia, ako aj z celého Slovenska. Najväčšími odberateľmi sú SANAT,
spol. s r.o., NEPHRO s. r.o. Najväčšími dodávateľmi sú Alojz Pánik - Stavex, B.B.DOM- Attila Kocián. Pri stavebnej činnosti
doposiaľ všetky vstupné suroviny zabezpečovala spoločnosť prostredníctvom nákupu od svojich externých dodávateľov.
Projektom chce docieliť nezávislosť od dodávateľoch, a takisto chce zabezpečiť vysokokvalitnú surovinu a pružné dodávky
odberateľom. Firma v súčasnosti zamestnáva 99 ľudí, pričom realizáciou projektu sa zvýši počet zamestnancov o 48.
Súčasné tržby predstavujú 101 444 000,00 SK, výška pridanej hodnoty činí 19 880 000,00 Sk.

Zavedením inovatívnej technológie do výroby sa zabezpečí rozvoj a preorientovanie výroby pre trh. Firma projektom dospeje
k tomu, že bude schopná uspokojiť neustále sa zvyšujúce požiadavky svojich zákazníkov vlastnými výrobkami. Rozšírením
svojej činnosti o hotové výrobky bude schopná zabezpečiť pružnú dodávku výrobkov, nebude závislá od iných
subdodávateľov. Použitím vlastných výrobkov zaručí aj kvalitu realizovaných stavieb. Zavedenie najnovších trendov vo
výrobných technologických procesoch je nevyhnutné k tomu, aby firma nezaostávala za konkurenciou. Nová inovatívna
technológia zabezpečuje vysokú kvalitu a predajnosť výrobkov, čo je základom pre úspešné podnikanie. Rozšírením
činnosti o výrobu betónových výrobkov a drevených a plastových okien vytvorí nové pracovné miesta. Do konca r. 2015
plánuje zvýšiť počet svojich zamestnancov o 48 ľudí. Plánovaný objem tržieb po ukončení projektu predstavuje 137 000
000,00 Sk, Plánovaná pridaná hodnota je 28 000 000,00 Sk, plánovaný počet pracovníkov bude 147.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom technológie na výrobu betónových debniacich tvárnic, komplexnej technológie
na výrobu drevených okien a technológie na výrobu plastových okien. Plánované aktivity: Technologická linka na výrobu
betónových výrobkov : - linky na triedenie, drvenie a pranie štrkopiesku, výsledný produkt frakcie 0/4, 8/16, 16/22, 0/22 mm betonárne na výrobu betónu – kapacita 50 m3/h - linky na výroby betónových výrobkov – debniace tvárnice, zámková dlažba
- mostový žeriav • Výroba drevených okien : - kmeňová uhlová píla - sušička reziva – kapacita 50 m3. - technológia na
výrobu eurookien od firmy BOTO spol. s r.o. s použitím profilových nožov a brúsnych hláv CNC. Súčasťou investície je aj
softvér na riadenie výrobného procesu. • Technologická linka na výrobu plastových okien a dvier s mechanicky spájanými
stĺpikmi firmy elumatec, s kapacitou 50 okenných jednotiek za zmenu. Prípravu a realizáciu zabezpečí odborný tím firmy s
dlhodobými skúsenosťami v oblasti stavebníctva v úzkej spolupráci s vybranými dodávateľmi.

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Je v súlade s ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja a Programom rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2007-2013. Realizáciou projektu sa vytvorí 47 pracovných miest a podporí sa rozvoj
malého a stredného podnikania. Firma sa v súčasnosti zaoberá realizáciou priemyselných, ako aj občianskych stavieb a
vyrába betónové produkty. Pán Zlatner si za štrnásťročné obdobie svojej činnosti vybudoval stabilné postavenie na trhu. Ako
stavebník najlepšie pozná očakávania investorov, pružnejšie vie zareagovať na ich požiadavky. Disponuje s kvalitným
pracovným kapitálom, zamestnáva 99 ľudí, z toho cca. 30 odborne kvalifikovaných murárov, elektrikárov, zámočníkov,
inštalatérov, technických pracovníkov. Konateľ firmy je odborník v stavebníctve s viac ako tridsaťročnou praxou. Projekt
prispeje k naplneniu horizontálnych priorít vytvorením pracovných pre Rómov, osoby zo znevýhodnených skupín a výraznou
úsporou energií. Firma má 14 ročné skúsenosti v oblasti stavebníctva. Disponuje kvalifikovaným technickým a riadiacim
personálom, odborníkmi v tejto oblasti, dvomi stavbyvedúcimi a tromi technikmi. Administratívne práce vybavujú 3 pracovníci.

Výsledkom projektu bude zavedenie automatizácie a novej technológie do výrobných procesov. Docieli sa vyššia kvalita a
predajnosť produktov, znížia sa prevádzkové náklady. Rozšírením výrobného portfólia sa rozrastie klientela, čo sa pozitívne
prejaví na zisku spoločnosti. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca. 10 – 15 rokov, čím sa zabezpečí návratnosť
investície. Rozvoj výroby po ukončení spolufinancovania bude zabezpečený obchodnými príležitosťami. Umiestnenie projektu
v danom regióne je vhodné vzhľadom na výhodnú geografickú polohu. Firma sídli v okresnom meste Levice blízko ku
krajskému mestu Nitra. Blízkosť hraníc jej umožní umiestniť svoje výrobky nielen domácom, ale aj na zahraničnom trhu. Podľa
finančnej analýzy sa plánované investície vrátia v piatom roku po ukončení realizácie. Z každoročne vytváraného zisku môže
ďalej rozvíjať svoju výrobu a splácať bankový úver. Firma je podľa tejto analýzy finančne dostatočne silná na realizáciu a
ďalší vývoj projektu.
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V súčasnosti sa firma zaoberá hlavne technickými zariadeniami budov a kovovýrobou. Projekt sa týka iba kovovýroby, v
ktorej oblasti sa firma snaží využiť rozmach strojárskej výroby po príchode väčších investorov do Žilinského kraja. Keďže ide
o rodinnú firmu s čisto domácim kapitálom, nebola táto schopná mohutných investícií do moderných technológií, ktoré
prispievajú k zefektívneniu výrobných procesov a k imidžu firmy, ktorý je podstatný pri rozhodovaní zákazníka. Tým je firma
znevýhodňovaná pri získavaní zákaziek v porovnaní s kapitálovo silnejšími firmami. V súčasnosti nevlastní dostatočné
výrobné kapacity čo do počtu ani technickej úrovne. Výroba je neefektívna a nutný je aj rozvoj výrobného portfólia, ktorý je
možné dosiahnuť nákupom CNC obrábacích strojov, schopných presnej a efektívnej výroby pri nízkom množstve vyrobených
nepodarkov. Tržby spoločnosti v roku 2007 boli 46 mil. Sk.

Projektom príde k nahradeniu starých obrábacích strojov 5-mi novými CNC a 2-ma NC riadenými strojmi, čím sa: zefektívni
výroba, zvýši kvalita výrobkov, zvýši presnosť výrobkov, zníži počet nepodarkov, zvýšia výrobné možnosti a zníži
spotreba energií. Predmetom projektu je nákup nasl. zariadení: ohraňovacií lis, hydraulické tabuľové nožnice, CNC páliaci
stroj, drôtová rezačka, konzolová frézka, vodorovná rovinná frézka a brúska. Používaním nových CNC zariadení sa zníži
závislosť firmy od subdodávateľov, ktorých služby sa využívali za účelom zabezpečenia komplexnosti produktu. Realizáciou
projektu sa zvýši konkurencieschopnosť firmy, jej imidž a upevní sa postavenie na trhu. Za účelom realizácie projektu bude
nevyhnutné vytvorenie až 13 pracovných miest do roku 2014. Z dôvodu zefektívnenia výrobného procesu a zvýšenia obratu
sa výrazne zvýši pridaná hodnota (viď indikátory).

Predmetom projektu je nákup modernej výrobnej technológie na obrábanie kovov a rôznych výrobkov. Projekt pozostáva z
jedinej priamej aktivity „nákup výrobných technológií“, pod ktorou sa nachádzajú nasl. podaktivity: objednanie zariadení, ich
dodanie, inštalácia, kontrola, zaškolenie personálu a skúšobná prevádzka. Realizáciou tejto aktivity je poverený konateľ Ing.
Vladimír Šutara v spolupráci s dodávateľmi zariadení. Aktivity „riadenie“ a „publicita a informovanosť“ budú v kompetencii
externej konzultačnej spoločnosti so skúsenosťami s administráciou podobných projektov, v spolupráci s Ing. Šutarom.

Firma priebežne inovuje svoj park výrobných zariadení a tento projekt by jej dopomohol k zabezpečeniu komplexnej ponuky
strojov a zariadení na kovoobrábanie, pomocou ktorých by dokázala zabezpečiť veľkoobjemné a najmä komplexné zákazky,
omnoho efektívnejšie ako doteraz. Okrem uvedeného, použitím inovatívnych zariadení, firma dokáže obrábať rozmerovo
náročnejšie obrobky ako doteraz. Projektom sa tiež zníži spotreba elektrickej energie vo výrobnom procese. Projekt reaguje
na potrebu firmy zvýšiť svoj obrat a rozšíriť portfólio svojich produktov a služieb o náročnejšie obrobky vyrobiteľné v reálnom
čase. Firma už v minulosti realizovala podobné projekty investičného charakteru ako napr.:
doplnenie technologického
vybavenia pre zváračské a montážne práce za 440.000 Sk z vlastných zdrojov, doplnenie technologického vybavenia pre
kovoobrábanie za 1.500.000 Sk z vlastných zdrojov, presun výroby do zrekonštruovaných priestorov na ploche 1 600m2 za
6.000.000 Sk z vlastných zdrojov. Firma sa v minulosti pokúšala o získanie pomoci pomocou nástroja grantového
financovania, avšak neúspešne. S prípravou žiadostí o poskytnutie NFP má však skúsenosť.

Projekt je z finančného hľadiska udržateľný a to z dôvodu, že jeho realizáciou sa zabezpečí rozvoj výrobných kapacít firmy,
čím sa zvýši obrat firmy. Projekt je tak schopný samofinancovania a výnosy z neho pokryjú úverové splátky. Z
technologického hľadiska je projekt taktiež udržateľný z dôvodu skúseností žiadateľa s nákupom a prevádzkou výrobných
strojov a zariadení. Z personálneho hľadiska je projekt udržateľný vzhľadom na skúsenosti žiadateľa s obsluhou podobných
výrobných strojov a zariadení, ako aj skúsenosti v oblasti vedenia ľudí. Noví zamestnanci budú prijatí s príslušnou
kvalifikáciou resp. budú posielaní na rekvalifikácie. Prijatých bude 9 výrobných pracovníkov ako realizátorov výrobného
procesu, dvaja programátori (programovanie strojov na obrábanie a na zámočníctvo), jeden obchodník za účelom
zabezpečenia rastu odbytu a jeden technológ za účelom navrhovania výrobného procesu.
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Spoločnosť BOST SK, a.s. patrí svojím zameraním medzi strojárenské podniky. Divízia stroje zastupuje mnoho svetových
výrobcov strojov. Dodáva na Slovensko moderné strojárske technológie, kde hlavne v robotizácií v poslednom období má
„zelenú“ a darí sa integrovať robotizované pracoviská na obsluhu strojov, čím pomáhame nahrádzať nedostatkovú odbornú
pracovnú silu v strojárskych podnikoch na Slovensku. Od Apríla 2008 sme začali exportovať strojárske technológie do
strednej a východnej Európy. Divízia brány je tradičný výrobca a dodávateľ bránových vstupných systémov v Trenčianskom
kraji. Divízia služby vykonáva servisnú činnosť v strojárskych podnikoch. Kde sa stará o správny chod mnohých strojov
bežným servisom a tiež cestou preventívnych prehliadok. Divízia kovovýroba. V súčasnom období naša kovovýroba dodáva
svoje výrobky do viacerých krajín Európy. Orientuje sa na výrobu hydraulických komponentov a súčastí do automobilového
priemyslu. BOST SK, A.S. TnU ,s.r.o. V roku 2005 sme založili spoločnosť BOST SK, A.S. – TnU, s.r.o. v ktorej
poskytujeme študentom Trenčianskej univerzity prístup k najmodernejším technológiám prostredníctvom letného semestra
praktického vyučovania, prednáša sa zo špeciálnych skrípt, ktoré pre tento účel boli vytvorené v spolupráci s odborníkmi firmy
BOST SK, A.S. a jej spriaznenými zahraničnými firmami. Spoločnosť bola zriadená so vstupným kapitálom 50/50% s
rektorátom Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na podporu obojstranného vedomostného transferu. BOST SK, A.S.
Academy. Od roku 2006 má firma štátom akreditované školiace stredisko. V tomto stredisku rekvalifikujeme odborníkov zo
Slovenska a po otvorení medzinárodného školiaceho strediska za asistencie štátnej organizácie SARIO a Trenčianskej
univerzity sme sa stali exportérom znalostnej ekonomiky. Napríklad tento rok naplánujeme štátny program Voda pre Irak, kde
sme podpísali memorandum o zvyšovaní kvalifikácie irackých odborníkov na najmodernejšie technológie.

1. Realizáciou predkladaného projektu je rozvinúť exportné schopnosti divízie Výroba, tak že rozšírenie výrobného potenciálu
divízie – nárast produkcie cca o 100% - jednak obohatí svoj súčasný výrobný potenciál, zmodernizuje existujúcu prevádzku a
vytvorí si výhodu pred konkurenciou, ktorá pôsobí v tejto oblasti podnikania. 2. Spoločnosť BOST SK, a.s., implementáciou
projektu zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť spoločnosti o 14 %. 3. Nenvratný finančný príspevok z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) bude poskytnutý na technlogický rozvoj, inovácie a podnikanie, t.j. posilňovanie
technologického rozvoja – nárast počtu technológii o 87 % (k 8 technologickým zariadeniam pribudne 7) v spoločnosti BOST
SK, a.s. 4. Spoločnosť BOST SK, a.s., implementáciou projektu zabezpečí zvyšovanie zamestnanosti a tvorbu pracovných
miest v regióne TSK a aktivity prispievajúce k rastu konkurencieschopnosti priemyslu a služieb financovaných z ERDF,
taktiež spoločnosť BOST SK, a.s. uvažuje aj s využitím komplementárnych zdrojov z ESF podľa čl. 34 Nariadenia (ES) č.
1083/2006. Po úspešnej realizácii projektu očakávame prínos predovšetkým u týchto skupín užívateľov: • BOST SK, a.s. –
zvýšenie výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb a produktivity práce, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v
danom odvetví výroby a, energetické úspory na strojné obrábanie, nakoľko novými technológiami bude možné odstrániť v
mnohých prípadoch celé technologické stupne, napríklad brúsenie hotového výrobku a opotrebenie nástrojov zo špeciálnych
zliatin. • Zamestnanci – príjem nových zamestnancov v počte 13 zamestnancov a lepšie pracovné podmienky kmeňových
zamestnancov • Zákazníci – prístup k novým a kvalitnejším výrobkom, zameranie sa na náročných zákazníkov s
potencionálne vysokou pridanou hodnotou.

1. Sústruh CNC - 8osí. Sústružnícke obrábacie centrum najnovšej svetovej koncepcie dokáže nahradiť prácu viacerých
strojov. Tento typ obrábania šetrí elektrickú energiu, zlepšuje ekologické vplyvy, je možné ušetriť operáciu brúsenie a s tým
súvisiacu spotrebu energie a náradia, šetrí počet kvalifikovanej pracovnej sily. 2. Frézarenské centrum VMC 5 osé .
Frézovacie obrábacie centrum umožní frézovať i tie najkomplikovanejšie tvary súčiastok. Použitie pre letecký a vesmírny
priemysel, pokročilý zbrojársky priemysel, špeciálne formy pre automobilový priemysel atď. Použitie tohto stroja je spojené s
vysokou pridanou hodnotou. 3. Sústruh CNC - 4osé. Sústružnické centrum, ktoré dokáže zároveň aj frézovať, čím značne
redukuje manipulačné náklady a odstraňuje potrebu použitia ďalšieho strojového zariadenia, čo značne znižuje náklady,
spotrebu energie a prispieva k zvýšenej pridanej hodnote. 4. Frézarenské centrum VMC 3 osé . Vertikálne obrábacie centrum
najnovšej generácie s deliacim stolom umožňuje rýchlu, efektívnu a presnú výrobu širokého spektra tvarovo náročných
výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Deliaci stôl okrem náročnejších tvarov umožňuje významne znížiť výrobný a
manipulačný čas. 5. Frézarenské centrum VMC 3 osé . Vertikálne obrábacie centrum menšej veľkosti je optimálne pre
množstvo súčiastok, ktoré nie je nutné vyrobiť na strojoch 2.-4. Zároveň však má porovnateľné parametre, čo sa týka
presnosti. Pri jeho nižšej vstupnej cene a veľkosti dochádza ešte k ďalšiemu šetreniu elektrickej energie a teda k vyššej
pridanej hodnote. 6. Portálový trojsúradnicový merací stroj . Portálový 3D merací stroj je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou
pri certifikácii v náročných dodávateľských systémoch. 7. Laserový interferometer umožní zoraďovanie presnosti
polohovania obrábacích strojov. Toto zariadenie, ktoré je za normálnych okolností používané len u najšpičkovejších
svetových firiem, umožní udržiavať stroje vo výrobe na veľmi vysokej technickej úrovni. Významne sa tým predlžuje životnosť
stroja a najmä udržateľnosť presnosti

Ako vyplýva z vyššie uvedeného po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k rozšíreniu výrobných
kapacít, modernizácii už fungujúcich kapacít a tým k zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu vyrábaných výrobkov až o
100%. Naša spoločnosť dlhodobo dosahuje stabilné príjmy z tržieb za vlastné výrobky t.j. 12% z celkových tržieb (za rok
2007) V oblasti výroby sa spoločnosť zameriava na priamy export do ostatných krajín EU a kvalita jej výrobkov bola
mnohonásobne overená náročnými zákazníkmi, ktorí opakovane prejavujú záujem o zvýšenie kapacít produkcie firmy a s
týmto trendom počítame perspektívne aj do budúcnosti z celkových tržieb divízie výroby je 73 % zo zahraničia, pričom toto
pomerové číslo ešte plánujeme zvýšiť. Spoločnosť BOST SK, a.s., implementáciou projektu zabezpečí hospodársky rast a
zamestnanosť spoločnosti o 14%, a to zvyšovaním konkurencieschopnosti predovšetkým MSP prostredníctvom inovácií s
cieľom v dlhodobom časovom horizonte udržať a zvyšovať zamestnanosť v súlade s obnovenou lisabonskou stratégiou,
všeobecným usmernením pre hospodárske politiky, nariadeniami Rady, národnými stratégiami a potrebami Slovenskej
republiky. Realizáciou projektu sa bude podporovať aj multifunkčný efekt priemyslu. Zníži sa energetická náročnosť na
opracovanie na strojovú hodinu a tiež menšiu ekologickú záťaž na životné prostredie uplatnením moderných foriem obrábania.
Hlavný cieľ je sproduktívniť a spresniť výrobu, tak aby sme sa stali jedným z exportným lídrom v danej komodite strojárskeho
priemyslu na Slovensku.
Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu je nevyhnutnou pre našu
spoločnosť ak chceme byť naďalej konkurencieschopní a udržať si svoje momentálne postavenie na trhu a súčasných
zákazníkov. Nakoľko aj ostané firmy pôsobiace v tomto odvetví zavádzajú, alebo už zaviedli podobné výrobné systémy je aj
naša spoločnosť nútená vynaložiť nemalé investície do zavedenia týchto výrobných systémov. V súčasnom konkurenčnom
prostredí spoločnosť, ktorá neinvestuje do svojej budúcnosti je odsúdená k neúspechu.

Realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Vladimíra Bielika (generálny riaditeľ , zakladateľ a vlastník
spoločnosti BOST SK, a.s.) v oblasti vývoja a konštrukcie inovatívnych výrobkov, technológií a strojov, je autorom mnohých
zlepšení, za ktoré bol niekoľkokrát ocenený viacerými štátnymi a rezortnými oceneniami. V minulosti sa mu podarili
zrealizovať 2 projekty: • Opatrenia 1.1 SOP Priemysel a služby s názvom Zriadenie multifunkčnej výrobnej prevádzky
implementácia progresívnych výrobných technológii v skratke BOST výroba. Projekt bol zrealizovaný v júli 2006 v celkovom
objeme 35 517 659 Sk • SISME – Kúpa CNC sústruhu – Projekt vo výške 2.708.222 Sk bol zrealizovaný v roku 2005 Tieto
projekty sa podarilo úspešne vykonať a zaradiť firmu medzi výrobné pričom väčšinu produkcie exportuje. Projekty sa podarili
zrealizovať vďaka mnohoročným skúsenostiam špičkových pracovníkov v strojárenstve, ktorí počas 18 ročnej tradície firmy jej
pomohli dostať sa do popredia slovenského strojárskeho priemyslu. Skúsenosti v oblasti využívania technológií trieskového
obrábania spojených s projektom - za implementáciu podobných technológií u zákazníkov bola firma vyznamenaná na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre v rokoch 2000, 2001, 2004, 2005, 2007 a na Industry EXPO – strojárskom veľtrhu
v Bratislave v rokoch 2007 a 2008.
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Spoločnosť Tesgal s.r.o. patrí svojím zameraním medzi spoločnosti zamerané na povrchovú úpravu kovov. V súčasnosti má
zavedené viaceré výrobné programy povrchovej úpravy. Jedná sa o rôzne druhy zinkovania, fosfátovania a iné úpravy kovov
rôznych rozmerov.
Súčasná kapacita liniek vo výrobnom areáli spoločnosti je vyťažená a nepostačuje na ďalšie
rozširovanie výroby a tým zavádzanie nových technológii. Ak chceme uspokojovať dopyt a potreby zo strany našich stálych
zákazníkov po nami poskytovaných produktoch a službách nákup nových technológii je pre nás nevyhnutným.

Nákupom nových výrobných technológii a ich umiestnením a spustením do prevádzky vo výrobnom areáli spoločnosti,
plánujeme vytvoriť komplexne fungujúcu výrobnú prevádzku zameranú na povrchovú úpravu kovov. Touto investičnou akciou
dôjde k rozšíreniu výrobných kapacít a výraznému zvýšeniu výroby nami poskytovaných výrobkov a služieb.
V prípade
vyššie popísanej úspešnej realizácie projektu dôjde k prijatiu nových zamestnancov v počte 25, nárastu tržieb a tým k
zvýšeniu pridanej hodnoty. Očakávaný rast tržieb za vlastné výrobky a služby a pridanej hodnoty je v priebehu 5-ročného
obdobia po realizácii projektu takmer 5-násobný oproti v súčasnosti dosahovaným hodnotám.

Predkladaný projekt pozostáva z nasledovných aktivít, ktoré sa budú realizovať v období 2008 - 2009: 1.závesová linka na
zliatinové povlaky Zn-Ni, dosiahnuť vrstvu povlaku od 8-12 µ, kapacita minimálne 85 m2/hod., dokončovacie operácie s
transparentnou a čiernou pasiváciou s utesnením, resp. lubrikáciou 2.linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky ZnNi, dosiahnuť vrstvu povlaku 8 – 12 µ, kapacita minimálne 600 kg/hod., dokončovanie operácie s transparentnou pasiváciou a
utesnením resp.lubrikáciou v košoch. 3.Neutralizačná stanica – požadovaná kapacita 10 m3/hod. spracovaných odpadových
vôd. Dosiahnuť na výstupe maximálne hodnoty ukazovateľov vypúšťaných vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Spoločnosť má profesne skúsených vedúcich zamestnancov a ostatných odborne zaškolených pracovníkov, s ktorými
zabezpečia bezproblémovú realizáciu uvádzaných aktivít.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu a s tým spojené rozšírenie výrobného potenciálu je
nevyhnutnosťou pre našu spoločnosť ak chceme byť naďalej konkurencieschopní a udržať si svoje postavenie na trhu.
Nakoľko aj ostané firmy pôsobiace v tomto odvetví zavádzajú nové výrobné systémy je aj naša spoločnosť nútená vynaložiť
nemalé investície v tejto oblasti. V súčasnom konkurenčnom prostredí spoločnosť, ktorá neinvestuje do svojej budúcnosti je
odsúdená k neúspechu.
Hlavným zameraním našej spoločnosti je povrchová úprava kovov. Patríme medzi spoločnosti s
dlhodobou históriou kedy na trhu pôsobíme už 12 rokov. Firma počas svojej histórie prešla viacerými zmenami z ktorých
najdôležitejšou bolo získanie zahraničného investora v roku 2007. Organizačná štruktúra spoločnosti v skratke: riaditeľ
spoločnosti – úsek riadenia a kontroly, výrobný, obchodno-technický. Riadiaci pracovníci majú vysokoškolské vzdelanie a
dlhodobú prax v obore. Bežný personál je pravidelne školený a odborne vzdelávaný v oblastiach svojich pracovných aktivít.
Spoločnosť v minulosti modernizovala už existujúce prevádzky a došlo k zakupovaniu nových strojov na povrchovú úpravu
kovov tak, aby spĺňali aktuálne požiadavky trhu a zákazníkov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k rozšíreniu výrobných
kapacít a tým k zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu poskytovaných výrobkov a služieb . Naša spoločnosť dlhodobo
dosahuje stabilné príjmy z tržieb za vlastné výrobky a služby a s týmto trendom počítame perspektívne aj do budúcnosti.
Vedie nás k tomu fakt, že o naše výrobky je neustály záujem ako doma tak aj v zahraničí.
Rozšírením výroby a
skvalitnením výrobkov budeme pre našich zákazníkov aj naďalej zaujímavým a vhodným partnerom. Kombináciou týchto
faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné fungovanie našej spoločnosti. Predpokladaná doba
návratnosti investície je 9 rokov od spustenia prevádzky, čo zodpovedá ekonomickej životnosti obstarávaných technológia,
čiže projekt je ekonomicky životaschopný/udržateľný.
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V tomto roku realizuje spoločnosť Eurodesign niekoľko veľkých zákaziek, ktoré sú pre spoločnosť významné a strategické.
Vďaka nim spoločnosť plánuje rozšírenie výrobných priestorov a prijímanie nových zamestnancov do výroby, aby mohla
pokryť rastúci dopyt po jej výrobkoch a službách. Spoločnosť zamestnáva 34 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.
Okrem toho trvale spolupracuje s ďalšími siedmimi živnostníkmi. Pretrvávajúcim problémom v drevospracujúcom priemysle je
však nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nakoľko absolventi stolárskych a drevárskych škôl zvyčajne pracujú ako SZČO.
Príchodom investora Kia sa nezamestnanosť od roku 2006 znižuje a naďalej má výrazný degresívny charakter.
V
Žilinskom samosprávnom kraji je pomerne silná konkurencia vo výrobe drevených okien, navyše je trh presýtený ponukou
plastových okien, ktoré sú cenovo prijateľnejšie pre odberateľov. Napriek týmto skutočnostiam chce spoločnosť Eurodesign
pritiahnuť klientov predovšetkým kvalitou výrobkov a služieb, ktoré sú na vysokej úrovni.

Zavedením novej technológie do výroby dôjde k zefektívneniu výroby a vyššej dennej produkcii výrobkov. Tento fakt bude
mať za následok nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty spoločnosti. Nakoľko už v tomto období má spoločnosť uzavreté
zmluvy na dodávku okien, ktoré budú realizované až v budúcom roku, je zrejmé, že bude potrebné prijať do zamestnania
ďalšie personálne kapacity. Táto skutočnosť súvisí aj s obstaraním nových technológií.
Rast produktivity spoločnosti
bude mať dopad aj na dodávateľské spoločnosti. Vyššia produkcia bude mať za následok zvýšené nároky na materiál a
vstupy.
Plusom novej technológie je jej dopad na životné prostredie. Technológia má, oproti doteraz používanej, nižšie
nároky na energie. Zároveň bude v spoločnosti zavedené spracovávanie odpadu (pilín). Tieto budú spracovávané do brikiet
určených na vykurovanie. Týmito opatreniami sa oživí, zmodernizuje a zefektívni celý výrobný proces spoločnosti.

Projekt bude administratívne realizovaný v jeho výrobnej prevádzke, v obci Veľké Rovné. Okrem výrobných priestorov sa
tam nachádzajú aj priestory administratívne. Projekt bude trvať 8 mesiacov a umiestnenie technológie bude rozdelené do 3
fáz. Harmonogram realizácie projektu je ovplyvnený termínom dodania technológie. Dodávateľ nie je schopný dodať všetku
technológiu v jednom termíne, nakoľko výroba niektorých z nich je časovo náročnejšia. Spoločnosť má v majetku
zaradených 12 počítačov, 6 tlačiarní a dva kopírovacie stroje a ďalšie kancelárske zariadenia.
Za priebeh realizácie
projektu bude zodpovedať hlavný manažér. Jeho úlohou bude komunikovať s dodávateľom technológie, bude zodpovedať za
inštalovanie technológie, skúšobnú prevádzku a doladenie výrobného procesu.
Administrátor bude zabezpečovať
administráciu projektu – komunikáciu s implementačnou agentúrou, monitoring projektu, písomnosti a ich archiváciu.
Účtovníčka zabezpečí vedenie projektového účtovníctva v zmysle pokynov a nariadení RO.

Spoločnosť vykazuje niekoľkoročný zisk. Napriek tomu by táto investícia bola pre spoločnosť likvidačná. Je spojená s
rekonštrukciou priestorov a ich rozšírením, ktoré spoločnosť realizuje z vlastných zdrojov. V konečnom dôsledku bude projekt
realizovaný aj z vlastných zdrojov, ale bez príspevku NFP sa bude jednať o niekoľko ročný proces. Tým sa samozrejme
nedocieli požadovaný efekt, nakoľko jednotlivé technológie na seba nadväzujú.
Spoločnosť doteraz nerealizovala
dlhodobé projekty. Ešte donedávna sa radila medzi spoločnosti, ktoré stagnovali. Získaním významných klientov a výmenou
vedenia spoločnosti začalo postupne dochádzať k jej revitalizácii výroby a samotného výrobného procesu. Externý konzultant
s dlhodobými skúsenosťami bude zárukou korektného čerpania NFP.
V Žilinskom samosprávnom kraji v súčasnosti
aktívne funguje veľké množstvo firiem, ktoré sa venujú výrobe drevených eurookien a dverí. Bohužiaľ nie je možné určiť
presné číslo, nakoľko väčšinou ide o drobných živnostníkov, ktorí častokrát realizujú výrobu „v domácich garážach“. Tvoria
relatívne silnú konkurenciu, avšak spoločnosti sa v roku 2007 podarilo získať dve veľké zákazky a rozhodla sa v tomto trende
pokračovať.

Zrealizovaním aktivít projektu sa zabezpečí schopnosť spoločnosti pohotovo reagovať na dopyt trhu po dodávke eurookien a
drevených komponentov v stavebníctve. Je veľký predpoklad, že záujem o výrobky spoločnosti bude narastať aj z dôvodu
aktívneho marketingu. V nasledujúcom období plánuje spoločnosť čerpať NFP na účasť na výstavách a veľtrhoch, čo tiež
prispeje k udržaniu, prípadne rozšíreniu portfólia odberateľov. Ohrozením je nedostatok kvalitnej pracovnej sily, čo však
spoločnosť plánuje riešiť aktívnou spoluprácou s odbornými školami a motiváciou potenciálnych zamestnancov. Základom
motivácie je samozrejme adekvátne ohodnotenie práce a zaujímavý sociálny program. Aj samotná technológia bude
motiváciou, nakoľko moderná technológia zabezpečí vyššiu bezpečnosť na pracovisku a zníži nároky na prácu človeka a zníži
sa manipulačná doba.
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Spoločnosť GRAFOBAL je najväčší slovenský a významný stredoeurópsky obalový a tlačiarenský producent. Výrobný závod
je v Skalici s počtom 15 tisíc obyvateľov. Spoločnosť zamestnáva 706 pracovníkov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov
v regióne. Súčasný stav využívaných zariadení ako aj absencia niektorých technológií limituje firmu vo väčšej variabilite a
flexibilnosti dodávok inovatívnych obalov, ktoré si v súčasnosti trh žiada. Pre udržanie konkurencieschopnosti a pozície na
trhu a zabezpečenie organického rastu spoločnosti do budúcna je potrebné ponúknuť zákazníkom výnimočnú kvalitu a servis
za zrovnateľných dodacích podmienok. To je možné iba investovaním do najnovšej technológie tlače a výseku, ktoré vďaka
inovatívnosti, variabilite a vyššej produktivite práce prinesie výrobu obalov špičkovej kvality pri udržaní cenovej hladiny.

Realizáciu projektu sa inštaluje 6 nových zariadení technológie tlače a výseku. Modernizácia umožní vyrábať inovatívne a
ekologické obaly najmodernejšími postupmi v špičkovej kvalite a požadovanom objeme a flexibilne reagovať na požiadavky
zákazníkov a využiť rastúci dopyt po obaloch v strednej a východnej Európe vo svoj prospech. Nárast tržieb a ziskovosti
zabezpečí dlhodobý zdravý hospodársky rast spoločnosti a upevní pozíciu významného producenta obalov a polygrafických
výrobkov v stredoeurópskom regióne. Spoločnosť GRAFOBAL podniká na prísne zákazkovom princípe, to znamená, že
100% zákaziek je zmluvne zabezpečených. Tento princíp bude naďalej uplatňovať a prehlbovať aj po realizácii projektu pri
zabezpečení odbytu plánovanej produkcie. Realizácia projektu si nevyžiada nárast ani redukciu zamestnancov. Nové
zariadenia budú obsluhovať existujúci zamestnanci, ktorí budú na to preškolení.

Predmetom projektu je nákup 6 strojov. Stroje sú samostatné technologické celky, navzájom nezávislé, každý bude
dodávaný samostatne. Obstaranie každého stroja predstavuje samostatnú aktivitu projektu. Realizácia 6 aktivít je
naplánovaná postupne v priebehu 24 mesiacov tak, aby nebola ohrozená plynulosť produkcie v žiadnom produkčnom
segmente ani v prípade vypadnutia ktoréhokoľvek technologického celku. Z časového hľadiska bude každá aktivita trvať do 6
mesiacov, od zadania objednávky, cez dodávku, inštaláciu, testovanie až po finálnu platbu. Po organizačnej a
administratívnej stránky bude za realizáciu projektu zodpovedný projektový manažér. Za samotnú dodávku a inštaláciu
strojov jednotlivých zariadení bude zodpovedný technicko-investičný úsek, ktorý zabezpečí plnenie dodávok v súlade so
stanoveným časovým harmonogramom s ohľadom na zachovanie plynulosti výroby.

Navrhovaný projekt predstavuje zásadnú inováciu technológie tlače a výseku a jeho realizáciou dôjde k modernizácii
kľúčových výrobných prostriedkov. Takto bude môcť spoločnosť vyrábať obaly najmodernejšími postupmi s vysokou
variabilitou a flexibilitou, väčších objemov pri priaznivých výrobných nákladoch a napĺňať tak svoju dlhodobý cieľ dodávať
produkty špičkovej kvality popredným firmám Európy. Grafobal je plne spôsobilý projekt realizovať nakoľko výroba tovaru z
papiera a lepenky a ofsetová tlač patria k jeho hlavným predmetom činnosti. Vďaka získaniu NPF bude možné
zmodernizovať nosnú časť výrobného procesu za krátky časový úsek a dosiahnuť synergický efekt produkcie širokého
spektra výrobného programu novými technologickými postupmi. V prípade nezískania NPF bude nutné plán modernizácie
polygrafickej technológie predĺžiť v závislosti od dostupných zdrojov financovania a finančnej situácie podniku. Tým sa ale
stráca synergický efekt okamžitého využitia najmodernejších postupov čo môže vyústiť do zaostávania za inovatívnym
pokrokom konkurencie a v strednodobom horizonte znamenať riziko poklesu konkurencieschopnosti a straty pozície na trhu.

Nadobudnuté stroje budú obsluhovať kvalifikovaní pracovníci z radov súčasných zamestnancov, ktorí budú náležite
preškolení. Ekonomická životnosť zariadení je 15 rokov. Náklady na prevádzku zariadení budú hradené z prevádzkového
cash flow. Výstupom výrobného procesu na predmetných zariadeniach budú hotové výroky určené na odbyt. Zabezpečením
plánovaného odbytu budú tržby z predaných výrobkov pokrývať prevádzku zariadení, odpisy a vytvárať primeraný zisk pre
spoločnosť. Skúsený manažment podniku a kvalifikovaná pracovná sila sú zárukou efektívneho využívania výrobných kapacít
ako aj presadenia sa na trhu. Takýmto spôsobom bude zabezpečená dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu počas celej
doby ekonomickej životnosti obstaraných zariadení.
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Ľuboš Klimo - KLIMEX

Alena Benešová - ODEMA

Plastika

MEZ Elektromotory, s.r.o.

TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.

POLYSTON s.r.o.

TATRAMAT, s.r.o.

Inovatívne technológie - nové možnosti pre inováciu produktov a
spracovanie hutníckeho materiálu

Inovatívne technológie pre výrobu a spracovanie odevov vo firme
Alena Benešová - ODEMA

Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika, a.s.

Obstaranie technológií na výrobu elektromotorov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBEX SLOVAKIA,
s.r.o., prostredníctvom investícií do výroby plastových túb.

Prostredníctvom inovácie a rozšírenia výrobného programu
spoločnosti POLYSTON s.r.o. zabezpečiť rast
konkurencieschopnosti a zamestnanosti

,,Modernizácia prevádzky spoločnosti TATRAMAT – ohrievače
vody, s.r.o. zakúpením inovatívnych zariadení“

377 741,22

512 308,40

4 605 561,60

830 000,00

1 444 000,00

410 000,00

438 998,72
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1/ Východisková situácia žiadateľa v oblasti spracovania a úpravy hutníckeho materiálu Žiadateľ Ľuboš Klimo – KLIMEX
podniká v oblasti predaja hutníckeho materiálu od roku 1993. Počas dlhoročnej pôsobnosti na trhu sa podnikateľský subjekt
stal piatym najväčším predajcom hutníckeho materiálu na Slovensku. Každoročným zvyšovaním predaja a neustále rastúcim
záujmom zo strany odberateľov narastajú i ich požiadavky najmä z hľadiska ceny, dopravy na miesto určené odberateľom,
kvalitu ponúkaných materiálov a služby súvisiace s jeho úpravou. Cenu a kvalitu ponúkaných materiálov má podnikateľský
subjekt zabezpečenú dlhoročne od renomovaných dodávateľov. Dopravu a odbyt zabezpečoval po svojej transformácii v roku
2003 prostredníctvom firmy KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o, kde jediným majiteľom je fyzická osoba Ľuboš Klimo. KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o, vlastní kamiónovú dopravu, sklady, má zriadené viaceré prevádzky na Slovensku, zabezpečuje
marketing a propagáciu predaja materiálov čiastočne spracovaných vo firme živnostníka Ľuboš Klimo- KLIMEX. Z dôvodu
nevyhnutnej potreby riešenia dlhodobo vysokých tržieb, ktoré boli v roku 2007v objeme 537 miliónov korún, ako i
problémovým používaním jednoduchého účtovníctva a najmä z podnikateľských dôvodov, previedol žiadateľ svoje
podnikanie, zamestnancov a časť majetku vo forme vkladu na svoju firmu KLIMEX - Hutnícky materiál s.r.o, pre ktorú v
budúcnosti bude poskytovať výkony vo forme rezania a obrábania hutníckych materiálov.
Kladný dopad na rozvoji
ďalšieho podnikania žiadateľa ovplyvňujú i nasledovné objektívne
skutočnosti: • rýchly hospodársky rast krajiny a najmä
odvetví odoberajúcich podnikateľom realizovanú produkciu • významné postavenie žiadateľa na trhu obchodu s hutníckym
materiálom • stabilný a neustále sa počas 15 ročnej existencie podnikania rozširujúci okruh významných odberateľov •
vysoká kvalita produkcie a služieb zákazníkom • výborná dopravná dostupnosť a výhodná tranzitná poloha • potenciál pre
ďalší rozvoj podnikania vzhľadom na neustály dopyt po nových produktoch Realizácia projektu umožní žiadateľovi: • uplatniť
svoje skúsenosti s zručnosti v širšej miere na domácom trhu a prihraničných trhoch • zachytiť včas nové trendy pri predaji
hutníckeho materiálu zvýšením jeho pridanej hodnoty priamo u predajcu • udržať a posilniť svoje postavenie na trhu s
hutníckym materiálom • využiť súčasný priaznivý hospodársky rast a rýchly rozvoj odvetví pre získanie nových odberateľov •
obohatiť trh o nové produkty • zaviesť nové progresívne automatizované a digitalizované technológie • zhodnotenie
nevyužitého materiálu na výrobu nových produktov Nezabezpečením poskytovania tohto druhu služieb nie je možné udržať
pri stále sa zvyšujúcich kvalitách konkurencie súčasné postavenie podnikateľa na trhu a zabezpečiť rast pridanej hodnoty jeho
produkcie.

1/ Dôvod a spôsob dosiahnutia merateľných ukazovateľov: Výsledkom spustenia prevádzky novej výrobnej linky vo firme
Ľuboš Klimo - Klimex bude skutočnosť, že firma dokáže uspokojiť nové potreby odberateľov na trhu, ktoré narastajú úmerne s
rozvojom priemyslu a ekonomickým rastom danej oblasti a celého regiónu čo bude mať nezanedbateľný vplyv na celkové
množstvá predaného materiálu a tým aj nárast tržieb. Po ukončení realizácie projektu predpokladá žiadateľ tržby 17 500 000,Sk. Súčasne vzrastie konkurencieschopnosť žiadateľa na trhu, nakoľko dokáže uspokojovať zavedením novej technológie
variabilné požiadavky odberateľov v krátkom časovom horizonte. Táto skutočnosť je nezanedbateľná najmä vo väzbe na
stavebný priemysel, kde sa práve na mieru upravené plechy stávajú jedným z najvýznamnejších materiálov a vzhľadom na
charakter stavieb majú i najväčšiu variabilitu z hľadiska rozmerov. Zvedením novej technológie do prevádzky a rozšírením
ponuky budú vytvorené predpoklady pre získanie nových odberateľov z rôznych oblastí priemyselnej výroby a čo zlepší a
upevní celkové postavenie firmy na trhu. Projekt prispeje k vytvoreniu nových pracovných miest, pričom sa postupne
predpokladá zavedenie dvojzmennej prevádzky čím bude celkový počet novovytvorených pracovných miest 4 a zo
súčasného počtu vzrastie o 120 %. Opracovaním, respektíve čiastočným upravením vzrastie pridaná hodnota výrobku čo
následne pri zachovaní efektivity vynaložených nákladov. Pridaná hodnota sa očakáva vo výške 15 644 000,-Sk. Jej veľkú
výšku spôsobuje najmä skutočnosť, že žiadateľ nebude mať žiadne vstupné náklady na priamy materiál. Nakoľko len
poskytne prácu na jeho opracovanie. Podnikateľ tak našiel riešenie, t.j. nový výrobný program, ako uspokojiť rastúce
požiadavky zo strany odberateľov na služby a čiastočné opracovanie materiálu. Opracovanie materiálu môže podnikateľský
subjekt zabezpečiť práve kúpou a sprevádzkovaním deliacej linky a v druhej fáze vo väzbe na deliacu linku plánuje zakúpiť i
tvarovací a profilovací stroj na výrobu strešných krytín, opláštenia, europrifilov pod sadrokartóny a ohýbané profily. 2/ Návrh
spôsobu riešenia nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej moci Žiadateľ pri výbere zariadenia a určovaní
jeho parametrov kládol dôraz na kvalitu, výkonnosť s dlhodobo nízkymi nákladmi na údržbu, časovú a materiálnu
nenáročnosť údržby, na kvalitné zaškolenie zamestnancov zo strany dodávateľa zariadenia a ich priebežné preškoľovanie a
celkové zabezpečenie servisu nielen v rámci záručných, ale i pozáručných opráv. Tieto skutočnosti boli zohľadnené i v
obchodných podmienkach Obchodnej verejnej súťaže na výber dodávateľa a vyjadrujú snahu žiadateľa eliminovať možné
riziká z prípadnej kazovosti zariadenia, alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s ním. Kvalitné strojové zariadenie
dáva predpoklad jeho takmer nepretržitému využitiu vo výrobnom procese. Zariadenie poskytuje možnosti rezania na také
rozmery, ktoré sú na trhu požadované a nie sú inde dostupné. Skutočnosť, že žiadateľ nemá náklady na vstupný materiál,
ale len opracováva materiál dovezený odberateľmi, vysoko znižuje jeho podnikateľské riziko. Ukazovatele Výsledku: •
Ukazovateľ „Nárast tržieb“: Súčasne vzhľadom na dopyt po hutníckom materiály a reálnosť žiadateľa pri odhadovaní svojej
produkcie po zavedení deliacej linky boli uvedené najnižšie možné objemy predaného materiálu. Žiadateľ uvažuje len s
opracovaným množstvom od 500 do 750 ton mesačne mesačne, aby eliminoval možné riziko neplnenia ukazovateľov, pričom
v minulosti dodával na trh neopracovanú materiál v množstve 1500 ton mesačne. Predpokladá výrazne nižšie množstvá, aby
v prípade zásahu vyššej moci vysokým pracovným nasadením a silným marketingom plniť ukazovateľ „Nárast tržieb“. Zo
strany žiadateľa bolo nevyhnutné zvažovať aj elimináciu sezónnosti ním vyrábanej produkcie a jej dopad na tržby. Prípadnú
odberateľsky nezabezpečenú produkciu bude žiadateľ odpredávať do skladov KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o, čím zabezpečí
rovnomernosť tržieb a súčasne aj minimalizuje výkyvy ukazovateľa „Nárast tržieb“ a zabezpečí jeho priebežné plnenie pri
súčasnej úspore nákladov na skladovanie vo vlastnej prevádzke. Ukazovatele Dopadu: • Ukazovateľ „Počet vytvorených
nových pracovných miest“: Skutočnosť, že žiadateľ je i jediným majiteľom KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o. dáva veľké
možnosti práve prostredníctvom tejto svojej firmy eliminovať prípadné riziká, ktoré by v dôsledku vyššej moci pri plnení
merateľných ukazovateľov mohli nastať a to najmä v ukazovateli „Počet vytvorených nových pracovných miest“, kde je
schopný dočasne preradiť a nájsť náhradnú prácu svojim zamestnancov pre ktorých boli pracovné miesta vytvorené, práve do
tejto spoločnosti a zabezpečiť tak ich udržanie Žiadateľ v maximálnej miere využije svoje dlhoročné skúsenosti a postavenie
na trhu na elimináciu všetkých nepredvídateľných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu projektu. • Ukazovateľ
„Nárast pridanej hodnoty“ Pridaná hodnota u žiadateľa bude vysoká, nakoľko eliminoval v záujme úspešnej realizácie
projektu náklady na vstupný materiál a ponechal toto bremeno na odberateľovi opracovaných výrobkov. Pridaná hodnota sa
predpokladá v roku 2014 vo výške 15 644 000,-Sk. Z uvedeného je zrejmé, že významnú úlohu pomoci pri zabezpečení
plnenia merateľných ukazovateľov môže zohrať práve spolupráca s KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o., ktorej jediným majiteľom
je žiadateľ a ktorá má okrem vysokého základného imania ( cca 79 mil. Sk) aj dostatočné prevádzkové, technické a finančné
možnosti byť nápomocná pri úspešnej realizácii projektu žiadateľa a tým aj svojho významného dodávateľa. Žiadateľom
zadefinované ukazovatele boli stanovené s maximálnou dôslednosťou a z ohľadom na skutočnosť, že je potrebné ich
dodržiavať počas realizácie projektu čo prispieva k ich reálnosti plnenia. 3/ Súvis projektu s aktivitami v regióne –
previazanosť na aktivity iných subjektov Miestom realizácie projektu je mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj, ktoré
za posledné roky zaznamenali pomerne silný ekonomický a priemyselný rast. Napriek skutočnosti, že v minulosti patril k
regiónom s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom na Slovensku, v súčasnosti niektoré okresy kraja patria k
najpriemyselnejším častiam Slovenska, k čomu prispela najmä skutočnosť, že územím prechádzajú významné trasy železníc
a ciest a za posledné roky vzniklo v samotnom okolí Trnavy 850 ha priemyselných zón, priemyselných parkov a logistických
centier. Prudký rast zaznamenali i rôznorodé priemyselné odvetvia Trnavského kraja sú veľmi rôznorodé, pričom
najvýznamnejšie miesto zaberá automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, hutný a ťažobný priemysel. Tieto
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Spoločnosť Alena Benešová – ODEMA pôsobí na trhu odevného priemyslu od roku 1995, kedy bola založená prvá dielňa s
15 pracovníkmi. V dnešnej podobe predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci podnik s najnovšími technologickými procesmi v
rámci výroby odevov. V roku 2007 mala spoločnosť 26 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Spoločnosť ročne
vyprodukuje viac ako 100 000 kusov výrobkov dámskej a pánskej konfekcie. Ponúkaný výrobný sortiment zahŕňa dámske
kabáty, kostýmy, sukne, nohavice, blúzky, šaty a pánske kabáty, obleky, plášte, saká, nohavice, košele, viazanky.
Spoločnosť pôsobí v regióne s dlhoročnou tradíciou v odevníctve. V roku 2007 dosiahla spoločnosť tržby vo výške 83 mil. Sk
a pridaná hodnota bola na úrovni 1 015 tis. Sk. Spoločnosť Alena Benešová – ODEMA má zavedený Systém manažérstva
kvality ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000, vlastní environmentálny certifikát STN EN ISO 14 001:2005 a certifikát AQAP
2110/Z1:2005, ktorý sa využíva v prípade získania vojenskej zákazky.

Predmetom projektu je nákup technológie deliacej linky. 1/ Popis realizácie projektu: Projekt bude realizovaný vo vlastných
priestoroch výrobnej haly žiadateľa Realizácia prebehne v niekoľkých etapách: a) prvá etapa: V rámci prípravy priestoru je
potrebná uskutočniť prípravu priestorov na umiestnenie deliacej linky, t.j. zrealizovať nevyhnutné drobné stavebné úpravy,
zateplenie a vybudovať systém vykurovania nad deliacou linkou. b) druhá etapa: Súčasťou deliacej linky bude i žeriav a
žeriavová dráha, ktoré sú v súčasnosti v majetku podnikateľa, ale ich použitie si vyžiada nevyhnutnú technickú úpravu
vzhľadom na funkčné a kapacitné vlastnosti nového technologického zariadenia, ktorým je deliaca linka. Jedná sa o
prestavbu 5 tonového žeriavu na 15 tonový žeriav. c) tretia etapa: Súbežne s procesom prerábania výrobnej haly a žeriavu
bude objednaná i deliaca linka u dodávateľa vybraného prostredníctvom projektu predchádzajúcej Obchodnej verejnej
súťaže. Proces dodania deliacej linky po jej objednaní má 6 mesačnú dodaciu lehotu, nakoľko linka musí byť dodávateľom
zostavená podľa špecifikácií požadovaných v predmete zákazky tak, aby spĺňala požiadavky objednávateľa a napĺňala ciele
pre ktoré je projekt realizovaný. d) štvrtá etapa: Vzhľadom na skutočnosť , že konštrukčne a funkčne sa deliaca linka radí k
vyspelým technológiám v oblasti spracovania hutníckeho materiálu ako i s ohľadom na jej funkčnosť prostredníctvom
softvérového vybavenia a vysokú automatizáciu činností vo výrobnom procese je nevyhnutné kvalitné zaškolenie
zamestnancov zo strany dodávateľa, ktoré je možné uskutočniť až po jej inštalácii vo výrobnej hale. Kvalitné zaškolenie
zamestnancov si vyžiada i z hľadiska časového dôkladný prístup a náročnosť. e) piata etapa: Po zaškolení zamestnancov
bude prebiehať skúšobná prevádzka, počas ktorej bude výrobný proces zo strany dodávateľa zosynchronizovaný a
zosúladený s potrebami výroby a súčasne budú odstraňované i prípadné možné nedostatky vyskytujúce sa v tomto procese.
2/ Organizačné zabezpečenie realizácie projektu zo strany žiadateľa: Projekt je zo strany žiadateľa organizačne
zabezpečený po stránke manažérskej, riadiacej i výrobnej. Manažovaný je pracovníkmi a samotným majiteľom, ktorí majú
dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu s hutníckym materiálom, dokonale poznajú trh a jeho požiadavky, majú uzatvorené
dlhoročné kontrakty s významnými odberateľmi ( viď. Prílohy), z podnetu a požiadaviek ktorých bude projekt realizovaný.
Odbyt výrobkov bude zabezpečovať podnikateľský subjekt prostredníctvom na trhu dlhodobo etablovanej spoločnosti KLIMEX
Hutnícky materiál s.r.o, ktorej jediným majiteľom je fyzická osoba Ľuboš Klimo, pričom využije sieť jej pobočiek a skúsenosti v
oblasti marketingu. Táto skutočnosť bude mať významný vplyv aj na elimináciu výkyvov dopytu na trhu, nakoľko umožní
prekryť sezónnosť dopytu a zabezpečiť pravidelnosť odbytu a tým aj stabilitu tržieb čo vytvára podmienky pre úspešnú
realizáciu projektu. Zamestnanci pracujúci vo výrobe budú zaškolení a priebežne preškoľovaní.

1) Vhodnosť realizácie projektu a vplyv na životné prostredie Ciele projektu napĺňajú ciele Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia. Realizácia projektu je nevyhnutná na plnenie daných cieľov
žiadateľa. • Realizácia projektu zvýši podiel moderných technológií inštalovaných v regióne. • Projekt prispeje k zvýšeniu
produktivity práce žiadateľa a k zvýšeniu pridanej hodnoty materiálu, čo sa následne prejaví v tržbách s predaja a tým
ovplyvní i nárast priemernej mzdy zamestnancov, čím prispeje k zlepšeniu ich socio- ekonomických podmienok. • Moderná
technológia opracovania materiálu bude mať kladný vplyv na odpadové hospodárstvo, nakoľko umožní spracovať aj doteraz
nepredajné zostatky materiálu, čo je v súlade s environmentálnou politikou štátu. • Realizáciou projektu sa naplnia podmienky
pre výrobu sofistikovanejších výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, čo umožní úsporu a tvorbu neobnoviteľných zdrojov
surovín. • Projekt prispeje k rastu zamestnanosti pri vytvorení pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu a tak
prispeje k jej udržaniu nielen v regióne, ale i na území štátu. • Realizácia projektu umožní podnikateľovi Ľuboš Klimo-Klimex
nielen udržať, ale i zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu a stabilizovať postavenie firmy živnostníka na trhu, získať
nových obchodných partnerov a zabezpečiť celkový ďalší rozvoj firmy žiadateľa. 2/ Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci a
dopad pomoci na realizáciu projektu) Žiadateľ dlhodobo podniká na trhu v oblasti spracovania a predaja hutníckeho materiálu.
Neustálymi investíciami do podnikania rozvíja oba svoje podnikateľské subjekty jednak firmu živnostníka Ľuboš KlimoKLIMEX ako aj KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o , pričom dlhoročne prihliada na kvalitu predávanej produkcie a najmä kvalitu a
sortiment služieb odberateľom, ktoré mu pomohli dosiahnuť významné postavenie piateho najväčšieho dodávateľa hutníckeho
materiálu na trhu. Zakúpenie deliacej linky kladie vysoké nároky na vlastné finančné zdroje podnikateľa, hlavne z dôvodu
vysokej potreby obežného kapitálu nevyhnutného pri nákupe materiálov, ako i vysokých investícií v predchádzajúcich rokoch
čo mu neumožňuje vyfinancovať celú investíciu z vlastných zdrojov. Pomoc zo štrukturálnych fondov bude mať významný
dopad na ďalšie podnikanie živnostníka: • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, • rast zamestnanosti • zvýšenie pridanej
hodnoty • zlepšenie poskytovaných služieb pre odberateľov • nárast počtu druhov polotovarov a výrobkov • zlepšenie
postavenia na trhu získaním nových odberateľov • zlepšenie dostupnosti hutníckych výrobkov malým a stredným
podnikateľom, nakoľko súčasný predajcovia realizujú zákazky len s objemom 50 ton, pričom nová linka umožní uspokojiť
požiadavky odberateľov už pri množstve nakupovanej 1 tony a súčasne je možné spracovanie presne na potrebnú mieru •
úspora vstupného materiálu – v súčasnosti je na nastrihanie každého typu plechov potrebný jeden zvitok čo predstavuje pri
počte 20 druhov 20 zvitkov plechu, po zakúpení linky deliacej linky postačí jeden zvitok • zníženie zásob vstupného
materiálu uvoľnenie finančných zdrojov na rozvoj podnikania • zvýšenie obrátkovosti zásob • spracovanie zostatkov
materiálu, ktoré doposiaľ nebolo možné realizovať na trhu, ale vracali sa späť do prvovýroby ako kovový odpad . 3/
Skúsenosti s realizáciou projektov: Žiadateľ počas svojho podnikania nepožadoval NFP príspevok zo štrukturálnych fondov,
ale úspešne realizoval viaceré významné vlastné projekty • zriadenie prevádzkarne a vybudovanie skladových priestorov v
Trnave • realizácia projektu zriadenia nákladnej a kamiónovej dopravy pre potreby odberateľov • zriadenie prevádzkarní v
Nitra, Senec, Dunajská Streda, Trenčín a Trnava vrátane skladových priestorov • rekonštrukcie a dobudovanie skladových
priestorov • zriadenie výrobných hál na úpravu materiálu • zriadenie požičovne motorových vozidiel pre drobných odberateľov

Spôsob zabezpečenia trvalej udržatelnosti výstupov a výsledkov projektu: Ukončením financovania projektu zo zdrojov
štrukturálnych fondov resp. štátnej pomoci bude ukončená prvá etapa v procese prechodu obchodníka z hutníckym
materiálom na dodávateľa a výrobcu čiastočne opracovaného materiálu a neskôr i výrobkov z hutníckeho materiálu
upravených na základe konkrétnych požiadaviek malo a veľkoodberateľov s vysokou pridanou hodnotou. V ďalších
obdobiach bude žiadateľ naďalej monitorovať požiadavky trhu, plánuje následne rozvíjať a v súlade s nimi prispôsobiť svoju
produkciu i v ďalších oblastiach, ktorými sú najmä profilovacie stroje Súčasne bude v svojej činnosti naďalej presadzovať
automatizáciu a softvérové riadenie výrobných procesov, čo bude mať následne vplyv na presadzovanie a realizáciu vplyvov
v rámci horizontálnych priorít. Vzhľadom na skutočnosť, že projekt vychádza z dlhoročného poznania a monitoringu
požiadaviek trhu a na dlhodobé kontrakty zo strany odberateľov je predpoklad úspešnej realizácie produkcie na trhu nielen v
regióne, v ktorom sa realizuje, ale i na trhu v prihraničných oblastiach republiky vzhľadom na výbornú dostupnosť dopravných
sietí. Zabezpečenie trvalej udržatelnosti výsledkov projektu predpokladá samofinancovanie projektu z predaja materiálu a z
vlastnej produkcie po jeho ukončení. Významnú úlohu pri dosiahnutí a udržaní výsledkov projektu zohrá kvalitné manažérske
riadenie postavené na jasnom dlhodobom podnikateľskom plánovaní, ako i jasné marketingové zameranie a cielená
propagácia. Obe tieto činnosti budú realizované prostredníctvom dlhoročne fungujúcej webovej stránky, spracovaním
kvalitného ponukového katalógu čím sa podnikateľ ešte vo výraznejšej miere priblíži k odberateľom na trhu. Pri získavaní a
udržaní si odberateľov zohrá významnú úlohu skutočnosť, že v podmienkach malého podnikateľa je možné rýchlo, účinne a
účelne prispôsobovať produkciu požiadavke konkrétneho odberateľa a zabezpečiť dodávky tovarov vo veľmi krátkom
časovom horizonte. Projekt sám prispeje k vygenerovaniu ďalších obchodných možností
Trvalá udržatelnosť z
prevádzkového hľadiska: Vzhľadom na vývoj situácie očakáva sa v budúcnosti zvýšený dopyt po produkcii v dôsledku
rýchleho rastu odvetví do ktorých táto prostredníctvom odberateľov smeruje. Celkový vývoj ekonomiky a odvetví
automobilového, strojárskeho a stavebného priemyslu je veľkým predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu a rýchlu
návratnosť investície. Napriek skutočnosti, že žiadateľ v projekte priamo neuvažuje so zavedením dvojzmennej prevádzky, je
pripravený kedykoľvek sa požiadavke trhu prispôsobiť, čo by malo významný vplyv na ďalší rast počtu pracovných miest,
zvýšenie produktivity práce, nárast tržieb. Žiadateľ bude klásť vysoké nároky na pracovnú silu v oblasti vzdelávania a
zručnosti, aby mohli byť využité nielen kapacitné možnosti, ale i druhová variabilita výrobných možností zakúpenej
technológie. Trvalá udržatelnosť finančného hľadiska bude zabezpečená • zvyšovaním tržieb v dôsledku rastu produkcie •
zvýšením sortimentu ponúkanej produkcie • získavaním nových obchodných partnerov aj z radov malých a stredných
podnikateľov, ktorých požiadavky nezabezpečujú veľký dodávatelia • úsporou nákladov pri nákupe materiálu a v dôsledku
automatizácie i v samotnom výrobnom procese Návratnosť investície sa očakáva v 6 roku. Najvýznamnejším predpokladom
zabezpečenia trvalej udržatelnosti je skutočnosť, že žiadateľ dlhodobo podniká na trhu, dôkladne pozná svoju konkurenciu,
má významných odberateľov v odvetviach rýchleho ekonomického rastu, prostredníctvom ktorých je schopný dosahovať
potrebné tržby a disponuje kvalifikovanou pracovnou silou, má veľké skúsenosti s realizáciou projektov investičného i
neinvestičného charakteru .

Projektom sa získa nové softvérové zariadenie pre vývoj a konštrukciu v odevnom priemysle, ako aj pre riadenie výroby a
celého výrobného procesu až po konečnú expedíciu materiálu. Novými technologickými a konštrukčnými vlastnosťami sa dá
zefektívniť samotný vývoj strihovej dokumentácie s výsledkom maximálnej efektívnosti pracovného času na jeden kus odevu.
Nákupom novej technológie do vývoja ako aj samotnej konštrukcie je možné synergicky zvýšiť produktivitu výroby, a tým
zároveň zvýšiť efekt pridanej hodnoty. Okrem toho sa novými technológiami a strojným zariadením zvýši samotná kvalita
výrobkov, a tým aj ich predajnosť, a zároveň konkurencieschopnosť na slovenskom aj európskom trhu. Inovatívna
technológia umožní spoločnosti rozšíriť výrobné portfólio o nové výrobky, ktoré doterajšou technológiou nebolo možné
vyrábať. Ide hlavne o vysokokvalitné značkové pánske obleky a špeciálne výrobky z nepremokavých materiálov. Projekt
umožní nárast tržieb na 134 mil. Sk, nárast pridanej hodnoty na 16 mil. Sk a vytvorí 39 pracovných miest.

Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie pre vývoj a výrobu odevov. Aktivitou A 1 Stavebné úpravy sa zníži
nákladovosť vynaložených energií na prevádzku a obsluhu a zároveň sa zabezpečí finálne umiestnenie nového
technologického zariadenia a jeho inštalácia. A2 Nákup technológií do vývojovej dielne a do výroby zahŕňa nákup inovatívnej
technológie pre vývoj, výrobu a spracovanie odevov. Spolu s aktivitou A3 a A5 umožňuje spoločnosti napĺňať svoje ciele. A3
Nákup priemyselných šijacích strojov až trojnásobne zrýchli proces strihania jednotlivých dielov a komponentov pre samotnú
výrobu. A4 Nákup hardvéru - nové počítače a ďalšie hardvérové zariadenia urýchlia a zefektívnia proces komunikácie a
evidencie. A5 Nákup softvéru - nové softvérové zariadenie zjednodušuje výrobné procesy a spresňuje kvalitu strihovej
dokumentácie do výrobného procesu. Aktivity projektu na seba časovo a logicky nadväzujú a za ich organizačné aj technické
zabezpečenie zodpovedá spoločnosť sama, v spolupráci s vybranými dodávateľmi.

Výroba odevov na špičkovej úrovni si vyžaduje kompletný sortiment výrobkov, ktorý bude spĺňať požiadavky zákazníkov.
Toto je možné dosiahnuť len cez vlastné vývojové dielne technológiou plne zohľadňujúcou najnovší technologický pokrok a
trendy vo vývoji odevov. Nákup nových technologických zariadení a investícií do vývoja je preto pre spoločnosť Alena
Benešová –ODEMA natoľko potrebný, že v prípade, že by neboli uskutočnené tieto investície, spomalil by sa rast
priemyselnej výroby, a tým aj efektívnosť a konkurencieschopnosť voči zahraničným dodávateľom. Keďže projekt je
investične veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Bez realizácie projektu
by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Počíta s vytvorením
pracovných miest pre Rómov, osoby zo znevýhodnených skupín a výraznou úsporou energií. Projekt prispieva k napĺňaniu
cieľov stanovených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja a PHSR Mesta
Púchov. Žiadateľ síce nemá skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ, ale má skúsenosti s účasťou na
tendroch pre štátne zákazky.

Realizácia projektu umožní spoločnosti Alena Benešová – ODEMA zvýšiť konkurencieschopnosť a čeliť dodávateľom
lacného textilu z ázijského kontinentu. Nové inovatívne technologické zariadenie a najmä sofistikovaný softvér umožnia
spoločnosti zvýšiť svoj podiel na trhu s pánskou konfekciou a realizovať štátne zákazky pre Ministerstvo vnútra a obrany.
Projekt počíta s vytvorením 39 pracovných miest, ktoré sú dlhodobo udržateľné a v konečnom dôsledku prispejú k nárastu
tržieb cez výrobné kapacity s vyššou pridanou hodnotou. Na financovanie projektu sa použije úver, pričom návratnosť
investície sa očakáva už v 3. roku. Možné ohrozenie pre projekt z dlhodobého hľadiska (horizont 10 – 15 rokov) predstavuje
nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, z dôvodu nezáujmu učňov o prácu v odevnom priemysle. Vďaka širokému spektru
zákazníkov v rámci celej Európy nie je spoločnosť viazaná len na jedného odberateľa, čo z hľadiska diverzifikácie predstavuje
kladný stav.

KaHR-111SP-0801

Spoločnosť Plastika, a.s. patrí svojím zameraním medzi podniky vyrábajúce produkty z plastov. V súčasnosti má rozbehnuté
4 hlavné výrobné programy výroby a spracovania plastov. Realizáciou predkladaného projektu zameraného na rozšírenie
výrobného potenciálu spoločnosť jednak obohatí svoj súčasný výrobný potenciál, zmodernizuje existujúce prevádzky a vytvorí
si výhodu pred konkurenciou, ktorá pôsobí v tejto oblasti podnikania. V prípade realizácie projektu hlavnými užívateľmi bude
samotná spoločnosť, jej zamestnanci ale predovšetkým zákazníci užívajúci výrobky spoločnosti.

Po úspešnej realizácii projektu očakávame prínos predovšetkým u týchto skupín užívateľov: Plastika, a.s. – zvýšenie
výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb a pridanej hodnoty, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom
odvetví výroby. V priebehu 5-ročného obdobia po realizácii investície by malo dôjsť k takmer 50%-nému rastu tržieb a k
takmer 40%-nému rastu pridanej hodnoty oproti ich súčasným úrovniam. Zamestnanci – príjem nových zamestnancov v
počte 25 zamestnancov a lepšie pracovné podmienky kmeňových zamestnancov Zákazníci – prístup k novým a kvalitnejším
výrobkom

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu je nevyhnutnou pre našu spoločnosť ak chceme byť
naďalej konkurencieschopní a udržať si svoje momentálne postavenie na trhu a súčasných zákazníkov. Nakoľko aj ostané
firmy pôsobiace v tomto odvetví zavádzajú, alebo už zaviedli podobné výrobné systémy je aj naša spoločnosť nútená
vynaložiť nemalé investície do zavedenia týchto výrobných systémov. V súčasnom konkurenčnom prostredí spoločnosť, ktorá
neinvestuje do svojej budúcnosti je odsúdená k neúspechu.
Hlavným zameraním našej spoločnosti je výroba výrobkov,
Predkladaný projekt pozostáva z 5 hlavných aktivít: - PP kanalizačný korugovaný rúrový systém - PPHT odpadný rúrový
polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov. Patríme medzi spoločnosti s dlhodobou históriou a pôsobením na trhu – 45
systém - Linka na 3 – vrstvové fólie - Modernizácia prevádzky vstrekovania - Zvýšenie kapacity výroby PVC – U
rokov. Firma počas svojej bohatej histórie prešla viacerými zmenami a v roku 1992 bola pretransformovaná na súkromnú
kanalizačných 3 – vrstvových rúr
Spoločnosť má odborne zdatný tím vedúcich zamestnancov a ostatných odborne
akciovú spoločnosť, ktorou je do súčasnosti. Organizačná štruktúra spoločnosti v skratke: valné zhromaždenie- dozorná radazaškolených pracovníkov, s ktorými zabezpečia bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít a ich sprevádzkovanie.
predstavenstvo- generálny riaditeľ – úsek obchodný, výrobný, ekonomicko-personálny a vnútropodnikových služieb. Riadiaci
pracovníci majú vysokoškolské vzdelanie a dlhodobú prax v obore. Bežný personál je pravidelne školený a odborne
vzdelávaný v oblastiach svojej pôsobnosti. Spoločnosť v minulosti modernizovala už existujúce prevádzky a došlo k
zakupovaniu nových strojov a zariadení ako aj úpravám prevádzok a výrobných programov tak, aby spĺňali aktuálne
požiadavky trhu a zákazníkov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k rozšíreniu výrobných
kapacít, modernizácii už fungujúcich kapacít a tým k zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu vyrábaných výrobkov. Naša
spoločnosť dlhodobo dosahuje stabilné príjmy z tržieb za vlastné výrobky a s týmto trendom počítame perspektívne aj do
budúcnosti. Vedie nás k tomu práve ten fakt, že o naše výrobky je neustály záujem ako doma tak aj v zahraničí. Rozšírením
výroby a skvalitnením výrobkov budeme pre našich zákazníkov aj naďalej zaujímavým a vhodným partnerom. Kombináciou
týchto faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné fungovanie našej spoločnosti. Predpokladaná
doba návratnosti vložených investičných prostriedkov je 9 rokov, čo korešponduje s ekonomickou životnosťou obstarávaných
technológií, čiže projekt je ekonomicky životaschopný/udržateľný.
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Hlavným zameraním firmy je predaj a oprava elektromotorov, výroba a oprava transformátorov, oprava ponorných obehových
a kalových čerpadiel. Je autorizovaným servisom firmy Siemens s.r.o., Mohelnice. V zastúpení tejto firmy sprostredkuje predaj
ich výrobkov na Slovensku. Vykonáva aj opravy VN točivých motorov. Žiadateľ v r. 2007 dosiahol tržby 19 085 000 Sk (633
505, 51 €), pridanú hodnotu 9 537 000 Sk (316 570, 40 €). Bilancia firmy bola 44 883 000 Sk ( 1 489 842,66 €). V súčasnosti
zamestnáva 6 ľudí. Projekt sa realizuje v regióne, ktorý disponuje s veľkým nevyužitým potenciálom, ktorý spolu s
prichádzajúcimi príležitosťami je potrebné využiť. Miera nezamestnanosti v regióne je veľmi vysoká. V regióne je dostatok
kvalifikovanej pracovnej sily. Žiadateľ pôsobí v odvetví, ktoré vykazuje stále sa zvyšujúcu tendenciu, je stále vyšší záujem o
produkty elektrotechnického priemyslu. Vychádzajúc z týchto faktov sa firma rozhodla o rozšírenie svojej činnosti hlavne v
oblasti výroby elektromotorov. Realizáciou projektu sa vytvoria reálne podmienky pre rozvoj firmy a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti.

Žiadateľ svoje vytýčené ciele dosiahne nákupom technológie na výrobu elektromotorov. Bude vyrábať nový typ
elektromotorov, ktorý doposiaľ nevyrábal. Realizáciou projektu sa rozšírením výrobného portfólia vytvoria podmienky pre
zvýšenie výroby firmy, tým nastane reálny predpoklad na zvýšenie objemu tržieb, ako aj vytvorenie vyššej pridanej hodnoty.
Bude nakúpená najmodernejšia inovatívna technológia, ktorá vyhovuje všetkým technickým predpisom a normám ako aj
predpisom v oblasti životného prostredia. Horizontálny vyvrtávací a frézovací lis WH(Q) 105 je vysoko produktívny stroj pre
aplikáciu i veľmi náročných technologických postupov. Vypekacie lisy sú najmodernejšie špeciálne stroje, určené na výrobu
cievok do vysokonapäťových elektromotorov. Horizontálny lis na lisovanie statorových zväzkov, magnetických obvodov a
ďalšie špeciálne úlohy, zodpovedá platným normám, je označený značkou CE. Súčasťou technológie je riadiaci systém
HEIDENHAIN iTNC 530. Jedná sa o precíznu technológiu s nízkou spotrebou energie, šetrnú k životnému prostrediu.
Plánovaná ročná tržba spoločnosti 698 000,00 €. Plánovaná pridaná hodnota 335 000,00 € za rok. Plánovaný počet
novovytvorených pracovných miest 5.

V dlhodobej koncepcii firmy je zadefinovaný neustály rozvoj výroby, zvýšenie kvality produktov, získavanie stálej pozície na
domácom ako aj na zahraničnom trhu. Projekt je zabezpečený jednou hlavnou aktivitou a dvomi podpornými aktivitami.
Hlavnou aktivitou A1 je Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu elektromotorov. Podpornými aktivitami sú riadenie
projektu a informovanie a publicita. Aktivita 1: Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu elektromotorov Jedná sa o
špeciálnu technológiu na výrobu elektromotorov. Pozostáva z najmodernejších strojov, ktoré sú vysoko produktívne, svojimi
parametrami prevyšujú stroje podobného charakteru, vďaka svojim parametrom sú vhodné aj pre najnáročnejšie výrobné
postupy. Technológia vyhovuje aj najprísnejším technologickým normám a predpisom, ako aj predpisom v oblasti životného
prostredia. Realizáciu zabezpečí žiadateľ v spolupráci s víťazným dodávateľom v termíne máj 2010 – december 2011.
Technológia pozostáva z nasledovných komponentov: • Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj WH(Q) 105 CNC •
Horizontálny lis DLH 500 • Vypekací lis cievok a tyčí MP 370-220-2400 • Vypekací lis cievok a tyčí MP 370-220-3000

Realizácia projektu je nevyhnutná pre ďalší rozvoj spoločnosti MEZ Elektromotory, s.r.o. Súčasný stav neumožňuje zlepšenie
trhovej pozície firmy. Nákupom novej technológie na výrobu elektromotorov sa zvýši výrobná kapacita firmy. Spoločnosť po
realizácii projektu bude vyrábať nový produkt a zvýši objem výroby. Nákupom nových strojov a inováciou výroby sa vytvoria
predpoklady na získanie nových trhov na Slovensku aj v zahraničí, zvýšenie tržieb i prinesie ďalší rozvoj vo výrobe
elektromotorov. Bez realizácie projektu by firma nemala možnosť uskutočniť vytýčené ciele, ďalšie investície do výroby by
boli neuskutočniteľné. Projekt je v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca, Operačného programu
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast ako aj s cieľmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja na obdobie 2008 - 2015. Projekt svojimi cieľmi napĺňa ciele NSSR zvyšovanie konkurencieschopnosti
priemyslu a služieb, ako aj zvýšenie zamestnanosti.

Spoločnosť v danej oblasti pôsobí už dlhé roky. Disponuje s kvalifikovaným tímom odborníkov, ktorí sú zárukou úspešnej
implementácie a ďalšieho rozvoja výroby. Projektom sa vytvorí 5 nových pracovných miest, pri výbere sa dodrží princíp
rovnosti príležitostí, spoločnosť prijme jednu ženu a 4 mužov, z toho 1 príslušníka marginalizovaných rómskych komunít;
Žiadateľ bude používať výsledky projektu pre svoju ďalšiu činnosť. Predpokladom optimálneho fungovania, ďalšieho
pokračovania a rozvoja aktivít je zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov. Tieto zdroje budú zabezpečené práve zo
zvýšeného objemu tržieb a pridanej hodnoty. Spoločnosť bude schopná každoročne vytvárať zisk, ktorý bude základom pre
ďalšie investície. Odbyt výrobkov bude zabezpečený cestou existujúcich odberateľov, ako aj získavaním nových
potenciálnych partnerov formou odberateľsko-dodávateľských zmlúv. Pri výbere technológie okrem technických parametrov
sa prihliadalo aj na aspekty životného prostredia. Spoločnosť sa rozhodla pre najmodernejšiu technológiu, šetrnú aj k
životnému prostrediu. Je veľmi precízna, šetrí vstupný materiál, má nízku spotrebu energie. Výrobné procesy sú riadené
počítačovým systémom.
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Spoločnosť TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 2005. Firma vybudovala na „zelenej lúke“ v lokalite Žarnovica
nový závod na výrobu hliníkových túb. Ich výroba je hlavným nositeľom príjmov. V súčasnosti je v závode v nepretržitej
prevádzke 6 výrobných liniek na výrobu hliníkových túb. Orientáciu na výrobu len jedného druhu túb (hlinikových)
považujeme za strategicky nevýhodnú a do budúcna dlhodobo neudržateľnú vzhľadom na existujúce konkurenčné prostredie
v regióne. Riešením existujúcej situácie je diverzifikácia výroby a jej rozšírenie o výrobu plastových túb. Tento strategický
zámer rieši predkladaný projekt. Spoločnosť zamestnáva 153 pracovníkov. Projekt je alokovaný do regiónu s vysokou
nezamestnanosťou (rok 2008 - 16,11 %). V regióne je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Spoločnosť má zavedený systém
manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Realizáciou projektu využijeme bohaté skúsenosti zo súčasnej výroby a detailnej znalosti trhu. Súčasnú výrobu rozšírime o
výrobu plastových túb, čím zabezpečíme diverzifikáciu vo výrobe, ako hlavného nástroja stability a dlhodobej udržateľnosti.
Nová výroba bude moderná a inovatívna, čo sa prejaví na jej produkcii (cca 18 mil. ks túb/rok o priemere 40 a 50 mm), kvalite,
pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov a ekologickom (prakticky je bezodpadová) dopade. Výrobou si posilníme svoje
postavenie na trhu a diferencujeme naše tržby. Prostredníctvom investícií do efektívnej a modernej výroby sa zvýši
zamestnanosť v regióne (18 nových miest), podporia sa dodávatelia vstupov, zvýšia sa možnosti odberateľov a posilní sa
stabilita spoločnosti, ktorá následne prispeje k stabilizácii predmetného regiónu. Projekt výrazne prispeje k ďalšiemu rastu
našej konkurencieschopnosti.

V rámci projektu sa využijú bohaté skúsenosti našich zamestnancov i zamestnancov holdingu (najmä z Nemecka) v obchode
a marketingu a plastikárske know-how dodávateľa technológie, ktorý je zmluvou zaviazaný nie len na rozbeh výroby, ale aj na
zaškolenie zamestnancov. Realizácia prebehne podľa časového harmonogramu, ktorý je uvedený v detailnom rozpočte
projektu. Vstupy do výroby sa začnú kontrahovať cca v polovici procesu inštalácie výroby. Celková výška projektu je 2 987
000,00 EUR. Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných zdrojov. Personálne budú
realizáciu projektu, vrátane prípravných aktivít, zabezpečovať 3 zamestnanci našej spoločnosti, 1 pracovník skupiny TUBEX
a kvalifikovaní pracovníci dodávateľa. Všetci detailne poznajú zámer a majú rozdelené právomoci. Noví zamestnanci budú
prijímaní počas inštalácie a priebežne pripravovaní na rozbeh výroby.

V súčasnosti je naša výroba zameraná na produkciu hliníkových túb. V rámci holdingu, ktorého sme súčasťou, sa vo veľkej
miere zvýšil záujem o plastové tuby. Existuje teda reálne portfólio potenciálnych odberateľov. Máme skúsený pracovný tím,
ktorý pozná detailne trh obalových materiálov. Okrem toho máme potenciál na rozvoj ďalšej výroby – priestorovo i z hľadiska
ľudských zdrojov (v regióne je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily). Z toho jednoznačne vyplýva, že logickým krokom,
ktorým sa zvýši diverzifikácia príjmov a rozšíria sa možnosti zavedenia nových produktov, je rozšírenie výroby. Okrem týchto
benefitov si v spoločnosti zabezpečíme stabilitu prostredníctvom diverzifikácie príjmov, zvýšením tržieb a nárastu pridanej
hodnoty. Región sa posilní vytvorením 18 nových pracovných miest a ekologickým základom výroby. Investícia do výroby je
však finančne náročná. Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len v postupných etapách. Tým by sa kumulatívny efekt
projektu predĺžil, čo by sa negatívne prejavilo na našej konkurencieschopnosti. Neboli by sme schopní odolávať konkurencii,
ktorá by postupne prebrala náš zámer i plánované trhy a návrat k nim by bol veľmi ťažký až nemožný.

Výsledkom projektu bude zavedenie novej výroby plastových túb. Pozitívne dopady tohto zámeru sú popísane v bodoch
vyššie. Jeho udržateľnosť sa zabezpečí kumuláciou týchto pozitívnych dopadov. V procese realizácie projektu ho budú
manažovať skúsení pracovníci, ktorých úlohou bude aj príprava nových zamestnancov na zabezpečenie bezproblémového
chodu aj po jeho ukončení. Títo pracovníci zabezpečia dostatok výrobkov. Ich predaj budú realizovať obchodníci, ktorí už
teraz dosahujú výborné výkony pri predaji hliníkových túb. Realizáciou dostatočného predaja sa vytvorí predpoklad na
generovanie dostatočných príjmov na udržanie výstupov projektu do budúcna. Podľa finančnej analýzy je zrejmé, že pri
dodržaní predpokladaných obratov je projekt samoudržateľný a nepotrebuje dodatočné stimuly už v druhom roku po realizácií
projektu (čistá hodnota zisku). Prvý rok vykryjeme z vlastných zdrojov.
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Spoločnosť POLYSTON s.r.o. je chemická firma zaoberajúca sa nielen výrobou granulátu, miešaním vzorov, odlievaním
plošných materiálov, drezov, umývadiel, ale aj výrobou atypických modelov a foriem pre pracovné dosky do kuchynských
liniek, laboratórií a ambulancii. Firma POLYSTON s.r.o. vo výrobnom procese využíva vlastný materiál POLYSTON, ktorý
sama vyvinula. Svoje produkty neustále inovuje o nové vzory, vývojové aktivity si taktiež zastrešuje sama. Na trhu úspešne
pôsobí od roku 1999, a to najmä vďaka flexibilite výroby, ktorú neustále prispôsobuje požiadavkám klientov. Komplexne rieši
škálu od prvopočiatočného polotovaru až po jeho finalizáciu a montáž u zákazníka.Spoločnosť k dnešnému dňu zamestnáva
14 zamestnancov a patrí k stabilným zamestnávateľom na území Bankobystrického kraja. Snaží sa neustále zlepšovať kvalitu
pracovného prostredia, k čomu neodmysliteľne patrí aj inovácia strojov.

Obstarávaná technológia, jedinečná vo východnej Európe, bude zastrešovať odlievanie veľkoplošných obkladov, čo sa v
súčasnosti vykonáva manuálne a pracovník je pri tejto činnosti vystavený chemickým výparom. Zavedenie najmodernejšej
technológie zabezpečí nielen zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov, ale zároveň výrazne zvýši efektivitu
pracovného postupu.Výstupom projektu je vytvorenie 7 pracovných miest, 10-násobný nárast objemu produkcie, ako aj
úspora nákladov na energie a na základné technické vybavenie.Obstaraním technológie spoločnosť eliminuje slabé stránky
vyplývajúce z nevyhovujúceho technického vybavenia a zameria sa na zvyšovanie kvality výrobkov, čo povedie k nárastu
konkurencieschopnosti.Rast a úspech firmy môže pozitívne propagovať územie ako vhodné prostredie pre podnikanie a
pritiahnuť ďalších investorov.Konečný efekt z projektu tak bude mať výrazný vplyv na celý región a širšie územie.

Projekt sa bude implementovať v rámci jednej aktivity, a síce Obstaranie dávkovacej a odlievacej jednotky pre kontinuálne
odlievanie. Predmetom zákazky je technológia umožňujúca výrobu odlievania veľkoplošných obkladov. Dodávateľom
technológie bude podnik ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.. Táto firma bola vybraná vo výberovom konaní v súlade s platným
zákonom. Aktivita sa bude realizovať v časovom horizonte marec až máj 2010. Súčasťou dodania bude inštalácia zariadenia
a technická skúška prevádzky.Koordináciu, technickú a administratívnu stránku zabezpečí konateľ spoločnosti, ktorý má
bohaté skúsenosti s úspešnou realizáciou projektov a bude taktiež dozerať na požadovaný priebeh realizácie projektu pre
naplnenie jeho cieľov.

Vhodnosť realizácie projektu je preukázaná najmä potrebou spoločnosti zautomatizovať daný výrobný postup najmä z
dôvodu neefektívnosti výrobného procesu.V súčasnosti nie je firma schopná kapacitne pokryť požiadavky a potreby trhu.Nová
technológia umožní nielen zvýšiť objem výroby,ale taktiež skvalitniť výsledný produkt. 1. Východisková situácia: nedostatočné kapacity -zlé pracovné podmienkyvýrobný proces zaťažujúci životné prostredie -žiadna kapacitná rezerva pre
plánovaný rast spoločnosti 2. Potreby cieľových skupín: -požiadavky zákazníkov na kvalitné a inovatívne produkty -rast
odbytovej siete vyžadujúci včasné dodanie produktu -tlak spoločnosti na ekologicky nezávadný výrobný proces -zdravotne
nezávadné pracovné prostredie. 3.Prepojenie na ďalšie projekty a aktivity v regióne: Projekt nadväzuje na aktivity regiónu v
oblasti rozvoja inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti výroby podporou zavádzania nových technológií do výroby, ako
aj v oblasti vzájomnej kooperácie priemyselných podnikov v regióne. 4.Popis spôsobilostí žiadateľa na realizáciu
projektu:POLYSTON s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s výrobou v tejto oblasti, dokonca už úspešne zrealizovala podobné
projekty.

Udržateľnosť projektu deklaruje 10 ročné úspešné pôsobenie na trhu, počas ktorého spoločnosť získala významné
postavanie tak na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu. Je to úspech, ktorý pramení vo flexibilite výrobného procesu a
skúsenostiach manažmentu podniku.Obstarávaná technológia poskytne také výrobné kapacity, vstupné náklady, úsporu
energie a produktivitu práce, ktoré zabezpečia plnenie finančného plánu, tzn. pokrytie všetkých nákladov a postupné
zvyšovanie trhovej hodnoty podniku.Projekt prispeje k rozvoju celého regiónu, a to nielen znížením miery nezamestnanosti,
ale aj pozitívnym vplyvom na ŽP (úspora energie, eliminácia škodlivých pár, žiaden odpad), či prilákaním potenciálnych
investorov a zviditelnením celej oblasti.Návratnosť investície sa predpokladá už v prvých rokoch od ukončenia realizácie
projektu, čo deklaruje priložená finančná analýza.
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Projekt bude realizovaný v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi hospodársky a ekonomicky najmenej
rozvinuté regióny v SR. Miestom realizácie projektu sú výrobné priestory TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o (hala M3)
nachádzajúce sa v priemyselnom parku Poprad – Matejovce. Tento výrobný koncern patrí medzi najvýznamnejšie podniky v
danom regióne. V značnej miere prispieva k rozvoju regiónu a jeho konkurencieschopnosti. Tatramat je tradičným slovenským
výrobcom s viac ako 160 ročnou históriou výroby strojárenského spotrebného tovaru. Sortiment produktov predstavuje:
elektrické a kombinované ohrievače vody, plynové ohrievače, ohrievače s nepriamym ohrevom, solárne ohrievače v objemoch
5 – 500 l. Súčasná technológia, najmä linka na smaltovanie a sušenie je výkonovo nepostačujúca, preto je nevyhnutné
nahradiť ju modernejšou výkonnejšou a najmä energeticky úspornejšou technológiu.

Modernizáciou výroby prostredníctvom obstarania nových zariadení na sušenie a vypaľovanie smaltu za zvýši efektívnosť
výroby, kvalita a objem výrobkov, čo v značnej miere ovplyvní konkurencieschopnosť a pozíciu spoločnosti na trhu. Zvýši sa
najmä výrobná kapacita ohrievačov s objemom 300 – 500l po ktorých rastie dopyt. Zvýšenie kapacity výroby vygeneruje
potrebu vzniku nových pracovných miest, čím podnik prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne s vysokou mierou
nezamestnanosti. Výstupy a výsledky projektu budú mať priamy dopad na pokračovanie investičných aktivít podniku. V
blízkej budúcnosti plánujeme obstarať novú Linku na výrobu výmenníkov. V súvislosti s výmenníkmi spolupracujeme pri
odbere materiálu s významným podnikom, železiarňami Podbrezová. V budúcnosti predpokladáme aj rast predaja tepelných
čerpadiel s využívaním OZE, v dôsledku výraznejšieho využívania týchto zdrojov.

Projekt bude realizovaný počas 11 mesiacov (03/2010 – 01/2011) projektovým tímom žiadateľa, ktorý zabezpečí podporné
aktivity projektu: Riadenie, publicitu a informovanosť a bude koordinovať a manažovať hlavnú aktivitu ,,Dodávku a inštaláciu
zariadení na sušenie a vypaľovanie smaltu“. Hlavná aktivita bude zabezpečená dodávateľsky na základe dodávateľsko odberateľskej zmluvy s víťazným dodávateľom OVS. Projekt bude realizovaný vo vlastných výrobných priestoroch (hala M3)
žiadateľa v priemyselnom parku Poprad – Matejovce. Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady nevyhnutné stavebné úpravy k
plynulej dodávke a inštalácií novej technológie na základe právoplatného stavebného povolenia. Dodávateľ zabezpečí
dodanie zariadenia, vyrobeného na mieru v zmysle požadovanej technickej špecifikácie, jeho inštaláciu, zaškolenie personálu
a spustenie inovovanej linky do skúšobnej prevádzky

Realizáciou projektu nielen zvýšme svoju ziskovosť, ale aj konkurencieschopnosť. Budeme schopní nielen vytvoriť ďalšie
pracovné miesta, ale ich aj udržať. Zakúpením inovatívnych zariadení podporíme v plnej miere plnenie cieľov lokálnych a
národných stratégií v oblasti rozvoja inovácií, a rastu konkurencieschopnosti podnikov v SR i regiónu. Poskytovaním
kvalitnejších služieb reagujúc na aktuálne potreby trhu uspokojíme aj náročných klientov a zároveň podporíme rozvoj
spotrebného priemyslu v regióne i v rámci SR. Nemáme síce priamo skúsenosť s realizáciou projektov financovaných z
fondov EÚ, ale disponujeme skúseným manažmentom, s bohatými skúsenosťami s realizáciou investičných projektov tohto
zamerania. Obstaraním novej technológie a spustením modernizovanej linky na vypaľovanie smaltu a sušenie budeme
schopní zabezpečiť vyššiu výrobnú kapacitu. Výroba bude ekologickejšia a ekonomickejšia. V prípade nezískania NFP na
nákup technológie by bol projekt nerealizovateľný, z dôvodu vysokej finančnej investície s dlhodobým obdobím návratnosti v
takom rozsahu a tak krátkom časovom horizonte. Pomoc v podobe NFP podstatne zrýchli obdobie návratnosti, najmä
momentálne v čase ekonomickej krízy

Trvalú udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu, ako aj spôsob financovania ďalšej výroby plánujeme zabezpečiť
nasledovne: - vytvorenie nových pracovných miest vo výrobe a ich udržanie pravidelným zaškoľovaním zamestnancov a
ďalším vzdelávaním - schopnosť eliminovať možné riziká spojené s nerovnováhou na trhu obstaraním inovatívnych
technológií podľa aktuálnych požiadaviek trhu - vlastný vývoj nových technológii pre využívanie OZE - realizácia vhodných
marketingových aktivít - uskutočnenie veľkých objednávok, najmä veľkoobjemové ohrievače vody - vyššia kapacita výroby =
vyšší zisk predpokladáme už v prvom roku po skončení projektu. Predpokladáme, že miera výnosovosti investície dosiahne v
horizonte 8 rokov od ukončenia projektu 258,18%. zabezpečenie vyššieho odbytu – dlhoročná tradícia značky, garancia
kvality a nízkej ceny výrobkov, energeticky úsporné výrobky, vyššia kapacita výroby
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Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PAVANNA zavedením
inovatívnych výrobných technológií

Zvýšenie efektívnosti výroby rozmerných zváraných konštrukcií so
súčasným rozšírením výrobného portfólia

Zavedenie inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti Pivovar
Kaltenecker s.r.o.

Zavednie novej technológie - pekáreň DAMYS

Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al
túb

Inovácia výroby metalizovaných fólií pre elektrotechnický priemysel

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL, spol.
s r.o. formou investícií do inovatívnych technológií.
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Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu truhiel
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Zakúpenie inovatívnych polygrafických zariadení
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Firma Anna Pavličková – Fi PAVANNA vznikla v roku 1994 so zameraním na výrobu pánskej konfekcie, ktorú realizovala v
prenajatých priestoroch. Firme sa podarilo vďaka nadštandardnej kvalite výrobkov, konkurencieschopnej cenovej úrovni,
vysokej flexibilite pri plnení požiadaviek zákazníka a systematickému rastu ekonomických ukazovateľov vybudovať stabilné
postavenie na domácom trhu a preniknúť aj na zahraničné trhy. Firma následne zriadila ako ďalší distribučný kanál sieť
vlastných predajní na Slovensku (Svidník, Prešov, Lučenec), v zahraničí (Praha, Krosno), veľkosklad na Morave a v
kooperácii s bulharskou firmou PLAVEN začala vyrábať košele a pulóvre, ktoré sú určené pre bulharský, rumunský a
slovenský trh. V roku 2009 ukončila výstavbu vlastného administratívno-prevádzkového areálu, kde sú sústredené výrobné a
administratívne aktivity. Popri týchto úspešných krokoch firma vidí ako vážny hendikep pri ďalšom posilňovaní svojej trhovej
pozície nedostatočnú technologickú vybavenosť, čo sa snaží riešiť práve predkladaným projektom na zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy zavedením inovatívnych technológií.

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ako nevyhnutný predpoklad jej ďalšieho fungovania.
Tomuto cieľu zodpovedajú aj nastavené hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré zároveň reflektujú súčasnú hospodársku
situáciu a situáciu v odevnom priemysle. Ich naplnenie dosiahneme: - zriadením troch nových pracovísk - inováciou a
zvýšením stupňa automatizácie existujúcich výrobných procesov
- zvýšením produkčnej schopnosti firmy v dôsledku
používania modernej technológie a zvýšenia počtu zamestnancov - zvýšením produktivity práce v dôsledku zníženia
vysokého stupňa manuálnej práce a zmenou organizácie práce vyvolanej novými technológiami Tento projekt je prvou fázou
komplexnej modernizácie technologickej základne firmy, ďalšie pripravované investičné aktivity naviac posilnia udržateľnosť
merateľných výsledkov projektu. Ďalšie potenciálne riziká v chceme eliminovať získaním nových odbytových teritórií v
zahraničí, s osobitným zreteľom na Rumunsko a Bulharsko, kde sme prítomní sčasti aj v súčasnosti. Našu hlavnú
konkurenčnú výhodu - vysokú flexibilitu pri plnení požiadaviek klienta chceme využiť aj na posilnenie pozície na domácom
trhu.

Projekt bude realizovaný s vlastnými personálnymi kapacitami za asistencie spoločnosti NeoTec Martin s.r.o., ktorá sa stala
víťazom obchodnej verejnej súťaže na dodávku výrobnej technológie. Za realizáciu projektu bude priamo zodpovedný
projektový tím, ktorý zabezpečí súlad priebehu realizácie s plánovaným rozpočtom, harmonogramom projektu a s ostatnými
zmluvnými podmienkami. Projekt bude trvať 9 mesiacov, s plánovaným začiatkom Apríl 2010 a plánovaným ukončením
najneskôr Decembri 2010. Samotná realizácia projektu v sebe zahŕňa tieto procesy- dodávka, montáž, odborné zaškolenie
zamestnancov a skúšobná prevádzka technológie za účelom synchronizácie jej jednotlivých prvkov. Výsledkom technickej
realizácie bude: - zriadenie troch nových pracovísk – Pracovisko digitalizačnej konštrukcie, Elektropneumatické žehliace
pracovisko, Automatizované rezacie pracovisko - inovácia a zvýšenie stupňa automatizácie existujúcich výrobných procesov
(šitie, dierkovanie, prišívanie, podlepovanie) obstaraním modernej technológie Skutočnosť, že projektový tím je zložený z
manažérov firmy, ktorí už majú skúsenosti s riadením projektov, je dostatočnou garanciou úspešnej implementácie projektu.

Investičný zámer – obstaranie inovatívnej technológie plánovala firma dlhodobo, pretože ho považovala za nevyhnutný
predpoklad ďalšieho rastu firmy. Pri súčasnej technologickej vybavenosti firmy nie je možné v plnej miere uspokojiť náročné
požiadavky zákazníkov, čo do značnej miery znižuje jej konkurencieschopnosť. Avšak kvôli nedostatku vlastných zdrojov a
situácii na úverovom trhu nie je firma schopná tento projekt zrealizovať bez kofinancovania zo zdrojov EÚ v plnom rozsahu.
Tento projekt je úvodnou fázou procesu komplexnej modernizácie výrobnej základne, ktorý by mal zásadným spôsobom
ovplyvniť stabilitu firmy a jej kontinuálny hospodársky rast. Firma spĺňa organizačné, personálne, technické i odborné
predpoklady na úspešnú implementáciu projektu a jeho udržateľnosť aj po ukončení financovania zo štrukturálnych fondov
EU. Firma má zároveň skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov, a to jednak financovaných z verejných zdrojov
(projekt v rámci Programu de minimis v r. 2003) ako aj z vlastných zdrojov (výstavba vlastného areálu v r. 2008). Projekt bude
mať pozitívny vplyv aj na situáciu v regióne, pretože do r. 2015 vytvorí najmenej 6 nových pracovných miest.

Projekt bude v budúcnosti udržateľný v podobe 3 novo zriadených technologických celkov a inovácie existujúcich výrobných
technológií. Počas realizácie projektu aj po jeho ukončení bude: -Administratívna udržateľnosť zabezpečená vyprofilovaným
projektovým tímom s dostatočnými skúsenosťami z riadenia projektov a pracovne a odborne zohratým tímom zamestnancov
firmy. - Inštitucionálna udržateľnosť zabezpečená dlhodobým a úspešným pôsobením firmy na trhu a jasnou stratégiou do
budúcnosti - Finančná udržateľnosť (náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených technológii) financovaná výnosmi z
ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov firmy. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude firma
financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z úverových zdrojov poskytnutých firme. Firma je dlhodobo vysoko
likvidná, o čom svedčí aj skutočnosť, že počas svojej histórie nikdy nevyužívala externé zdroje financovania (vrátane
bankových úverov). Tieto atribúty zároveň umožnia firme úspešne čeliť možným ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy
(platobná neschopnosť odberateľov, fluktuácia zamestnancov, tlak na zníženie cien výrobkov, rast konkurencie).
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Pôsobíme v Košickom kraji od roku 2002 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, konkrétne v obci Kechnec, ktorá patrí do
okresu Košice – okolie. Sme 100% dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti Hans Künz GmbH. V prvom štvrťroku 2009
bola miera nezamestnanosti v Košickom kraji na úrovni 15,3%, čo je 3. najvyššia hodnota na Slovensku. Miera
nezamestnanosti oproti februáru 2009 vzrástla o 0,56%. V okrese Košice – okolie je miera nezamestnanosti na úrovni
10,93%. Spoločnosť Kuenz - SK s.r.o. vlastní 1 obrábacie centrum s orbitálnou hlavou s X-ovou osou 12 000 mm. Výrobky,
ktoré nemôžu byť efektívne opracované na tomot obrábacom centre, opakovane sa porobujú opravným technológiám
(rovnanie, naváranie za účelom dosiahnutia požadovaných rozmerových parametrov). Nie je známe, že na Slovensku sa
nachádza tento typ technológie s menovanými parametrami. Pre inovatívne frézovacie centrum sme sa rozhodli najmä z toho
dôvodu, že umožní našej spoločnosti efektívne obrábať aj výrobky, ktoré v súčasnosti nie sú v našom výrobnom sortimente.
Výsledky zo SWOT analýzu ukazujú, že silné stránky prevažujú nad slabými a príležitosti nad hrozbami, a preto je predpoklad
na úspešnú realizáciu projektu.

Dobudovaním obrábacieho centra s x-ovou osou 10 000 mm bude žiadateľ schopný obrábať na jedno upnutie obrobky do
dĺžky 39 980 mm. Nie je nám známa žiadna firma, ktorá by mala technické možnosti obrábania v týchto dimenziách.
Obrábacie centrum týchto rozmerov otvára možnosti v oblasti produktivity výroby, viacstrojovej obsluhy, stabilizácie rozmerov
a tolerancií. Možný negatívny stav v oblasti absencie nadrozmerných výrobkov je možné eliminovať obrábaním na viacerých
upínacích miestach v rámci obrábacieho centra. Inovatívne frézovacie centrum s orbitálnou frézovacou hlavou umožní zvýšiť
konkurencieschopnosť našej firmy redukciou hlavných a pomocných výrobných časov (a tým nákladov) pri podstatnom
zvýšení kvality danom zúžením rozmerových tolerancií a ich stabilizácii. Efektívne obrábanie zvýši súčasne množstvo nami
vyrábaných výrobkov s priaznivým vplyvom na fixné náklady. Inštalácia nového obrábacieho centra umožní našej
spoločnosti efektívne obrábať aj výrobky, ktoré v súčasnosti nie sú v našom výrobnom sortimente. Konkurencieschopnosť
našej firmy bude ovplyvnená rozšírením našeho výrobného sortimentu, znížením nákladov technologickou inováciou pri
súčasnom zvýšení kvality.

Realizácia projektu na obstaranie horizontálneho frézovacieho centra je rozdelená do 3 aktivít: Aktivita 1 – dodávka
horizontálneho frézovacieho centra Aktivita 2 – montáž horizontálneho frézovacieho centra Aktivita 3 – spustenie prevádzky
Aktivita 1 je spojená s objednaním a dodaním horizontálneho frézovacieho centra do sídla spoločnosti v Kechneci. Táto
aktivita bude trvať 10 mesiacov, nakoľko výroba tohto zariadenia je veľmi komplikovaná. Aktivita 2 je spojená s inštaláciou
horizontálneho frézovacieho centra a následným zosúladením s ostatnou výrobnou linkou. Podporné aktivity: riadenie
projektu, informovanosť a publicita Realizácia projektu bude trvať 13 mesiacov a bude zabezpečená formou externej dodávky
od talianskeho dodávateľa. Podporné aktivity publicita a informovanosť, budú realizované na základe vyhlášky Európskeho
spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Informačné tabule budú umiestnené na viditeľnom mieste s
požadovanými rozmermi. Organizačné zabezpečenie projektu Ing. Hynek Weiss – konateľ spoločnosti, hlavný projektový
manažér Ing. Igor Boháč, PhD. – výrobný riaditeľ spoločnosti Ladislav Stolárik – pracovník obrábacieho zariadenia

Zdôvodnenie výberu danej technológie: • orbitálna frézovacia hlava – možnosť obrábania plôch rôzne orientovaných voči osi
šmýkadla, univerzálnosť použitia • spojenie obrábacích centier do dĺžky 40 m - jedinečnosť parametrov • lineárne vedenie xová os – rýchlosť polohovania stroja • vnútorné chladenie, mazanie a výplach – zvyšovanie rezných parametrov, zvyšovanie
produktivity • automatická výmena nástrojov pre zvýšenie využitia strojného času • teleservis – zníženie časov údržby Pre
inovatívne frézovacie centrum sme sa rozhodli najmä z toho dôvodu, že umožní našej spoločnosti efektívne obrábať aj
výrobky, ktoré v súčasnosti nie sú v našom výrobnom sortimente. Týmto sa nám naskytne možnosť zvýšiť naše tržby, pridanú
hodnotu a staneme sa konkurencieschopnejšími na našom trhu. Projekt zavedenia inovatívnych technológií prispeje k
podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie, ako aj zvýšeniu
pridanej hodnoty, tržieb za predané produkty a poskytované služby. Realizáciou tohto projektu sa staneme
konkurencieschopnejšími a budeme schopní obsadiť väčšiu časť trhu a sústrediť sa na nové možnosti trhu.

Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: personálneho – spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002 a vďaka
schopnosti vrcholového manažmentu slovenskej dcérskej spoločnosti a know-how materskej spoločnosti sme sa stali
stabilnou spoločnosťou s dobrým menom u našich zákazníkov inštitucionálneho – sme dynamicky rozvíjajúcou firmou, ktorá
realizáciou tohto projektu mohla zaznamenať rast a zlepšenie postavenia na trhu a tým sa stať konkurencieschopnejšou
finančného – obstaraním frézovacieho centra zvýšime inovačný potenciál spoločnosti, čo je zárukou rozvoja podniku do
budúcnosti Zakúpením inovatívnej technológie, kde sa produkčné možnosti obrábania rozíria o mechanické obrábanie
výrobkov do dĺžky 40 m na jedno upnutie, čím rozšírime okruh našich zákazníkov. Ďalší technologický rozvoj vo firme Kuenz SK s.r.o. bude sústredený na odstránenie úzkych miest produkčnej reťaze. Pôjde o zvýšenie kapacity povrchovej úpravy,
zlepšenie možností manipulácie vo vonkajšom sklade a zavedenie nového systému merania. V oblasti zvárania je
naplánovaná inštalácia pracoviska robotického zvárania. Realizácia projektu na obstaranie technológie nemá negatívny vplyv
na životné prostredie.

KaHR-111SP-0902

Spoločnosť Pivovar Kaltenecker s.r.o. vyvíja svoju hospodár. činnosť v meste Rožňava v Košickom samospráv. kraji. Región
Gemera je charakteristický svojou vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce, nízkou tvorbou HDP a nízkou
tvorbou prid. hodnoty a je jedným z najmenej priemysel. rozvinutých regiónov Slovenska. Spoločnosť patrí medzi reštauračné
minipivovary. Je malou firmou so 7 zamestnancami (3 ženy), pričom za 4 roky svojej existencie si vybudovala vedúce
postavenie vo výrobe piv. špeciálov. Pivovar vlastní výrobné priestory (pozemky a budovy v 100% vlastníctve) v meste
Rožňava, kde má vybudovaný závod na výrobu piva s poloautomatickým tech. zariadenie KALTY 650 od výrobcu Kaltenecker
Bier GmbH. Súčasná kapacita pivovaru je 2 200 hl/rok. Firma má vlastné vývojové oddelenie, kde zamestnanci pracujú na
zdokonaľovaní produktov pivovaru a zároveň sledujú celosvetové trendy v oblasti výroby pivných špeciálov. V nasledujúcich
2 rokoch plánuje pivovar pripraviť minimálne 5 nových modernizovaných verzií súčasných produktov pre vstup na český a
maďarský trh. SWOT analýza ukazuje vysokú prevahu klad. stránoka príležitostí, čo dáva predpoklad úspeš. realizácie
projektu.

Výsledkom projektu bude zavedenie 2 inovov. výrob. postupov - výrobná časť technológie výroby piva, technológia na
plnenie a balenie fliaš. Po ukončení projektu bude firma schopná dodávať na domáci a zahraničný trh kvalitné pivné špeciály
v ročnej kapacite 12000-15000 hl, balené ako finál. produkt vo fľašiach. Realizácia projektu umožní vyrábať okrem piva
nepasterizovaného aj pivo pasterizované s lehotou upotrebenia min. 6 mesiacov od dátumu výroby. Projekt prispeje k
rozšíreniu objemu a efektivity výroby o min. 500% oproti súčasnému stavu a nárastu zamestnanosti firmy o 4 nové prac.
miesta na úseku výroby a obchodu. Zakúpené technológie budú situované v rámci výrob. priestorov pivovaru v interiéri, ako aj
v exteriéri. Spoločnosť plánuje nárast tržiev v r. 2017 na 2 772 869 EUR a nárast prid. hodnoty na 1 214 460 EUR. Po
ukončení realizácie projektu plánuje spoločnosť ďalšie rozširovanie a modernizáciu technolog. procesov výroby, a to výstavbu
novej výrob. haly s novou technológiou výroby rozšíreného sortimentu piva. Spoločnosť zároveň uvažuje o zriadení vlastnej
podnik. predajne.

Projekt má 1 hl. aktivitu - nákup výrobnej časti technológie výroby piva a technológie na plnenie a balenie fliaš. Spoločnosť
zvažovala pri výbere najvhodnejšej technológie niekoľko variant riešení. Vybrané technické riešenie najlepšie napĺňa princíp
zavedenia inovatívneho riešenia do výroby, zohľadňuje priestorovo-kapacitné možnosti firmy a napĺňa princíp efektívneho
investovania. Zakúpené technológie budú situované v rámci výrob. priestorov pivovaru (exteriér, interiér), ktoré sú v jej
výlučnom vlastníctve. Technológia na plnenie a balenie fliaš bude umiestnená v unimo bunkách zakúpených z vlastných
zdrojov. Obsluhu modernizovaných zariadení zabezpečia 4 novoprijatí pracovníci (2 pomocní sládkovia, 1 obslužný pracovník
a skladník, 1 predavačka v podnikovej predajni). Pred zavedením nových strojov do činnosti budú títo noví pracovníci odborne
zaškolení. Projekt bude riadený vysokokvalifikovanými odborníkmi z radov zamestnancov spoločnosti Pivovar Kaltenecker
s.r.o.(Opis, 4.2 Personálne zabezpečenie). Dodávateľ novej technológie bol vybraný na základe OVS. Projekt bude
realizovaný počas 24 mesiacov (5/2010 - 4/2012), pričom tech. celky budú montované do výroby súbežne.

Spoločnosť Pivovar Kaltenecker s.r.o. dôkladne pozná svoju pozíciu na trhu. V súčasnosti pivovar nemá na slovenskom trhu
konkurenciu, keďže sa špecializuje na výrobu piv. špeciálov. Avšak súčasná situácia na meniacom sa slovenskom trhu je
veľmi nestabilná a vzniká riziko príchodu silného konkurenta, čo podnietilo pivovar investovať fin. prostriedky do inovácie
svojho výrob. zariadenia. Pozitív. dopadom bude zvýšenie objemu produkcie, rozšírenie sortimentu spoločnosti, a tým
rozšírenie trh. možností. Spoločnosť doposiaľ nemá skúsenosti s realizáciou projektov zo štrukturál. fondov EÚ ani iných
domácich grant. schém, avšak využítím vlast. odborníkov a s pomocou exter. poradenskej spoločnosti špecializujúcej sa na
oblasť projekt. podpôr má firma všetky predpoklady na úspeš. implementáciu projektu. Spoločnosť by bez pomoci NFP projekt
nerealizovala v plnom rozsahu, keďže sa jedná o dlhodobú investíciu, na realizáciu ktorej v súčasnosti nemá dostatok fin.
prostriedkov. Realizovaný projekt prinesie okamžité účinky pomoci, ktoré sa prejavia inováciou 2 výr. postupov a okamžitým
nárastom tržieb a pridanej hodnoty. Výraz. prínosom bude vytvorenie 4 nových prac. miest v rožňavskom regióne.

Realizáciou projektu si firma zabezpečí významné rozšírenie objemu produkcie a predaja piva (min. o 500% oproti súčas.
stavu), rozšíri sa sortiment a zefektívni sa finalizácia produkotv. To sa pozitív. odrazí vo zväčšení podielu na trhu, náraste
tržieb a prid. hodnoty. Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity projektu vo výške 50%. Po ukončení spolufinancovania bude
spoločnosť pokračovať v činnosti z vlastných prostriedkov, pričom predpokladá, že bude schopná všetky náklady vrátane
udržaných prac. miest financovať z výnosov zo svojej činnosti. Výroba a odbyt z hľadiska krytia prevádz. potrieb budú
zabezpečované prevažne z vlastných zdrojov, prípadne krátkodobým prevádz. úverom. Projekt zavedenia inovat. technológie
vytvára potrebu zamestnania 4 nových pracovníkov a prináša zabezpečenie udržania súčasných (7). Firma plánuje aktívne
čeliť možným ohrozeniam, akými sú napr. externé pohyby na thu, zmena legis. rámca, príchod silného konkurenta, nedostatok
kvalifik. prac. sily (Opis,6.Udržateľnosť, tab.Eliminácia rizík) a to profesional. prístupom, poistením majektu, pružnou reakciou
na trh, či vzdelávaním zamestnancov. Miera výnosovosti investície dosahuje 94,77%.

KaHR-111SP-0902

Spoločnosť DAMYS, s.r.o. vznikla v roku 2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Rožňave. Prevádzka
spoločnosti, v ktorej sa bude realizovať projekt sa nachádza v Revúcej, ktorá patrí do Banskobystrického kraja. V
Banskobystrickom kraji je miera nezamestnanosti na úrovni 16,91% a priemerná mesačná mzda vo výške 633,64 Eur.
Banskobystrický kraj je tretím krajom s najvyššou mierou nezamestnanosti v Slovenskej republike. Našim cieľom je kúpiť
novú plynovú etážovú pec, ktorou si chceme udržať pečenie prvotriedneho pórovitého chleba, pre najvyššie pekárenské
výkony. Súčasťou pece majú byť technické prevedenia a riadiace systémy, ktoré sú logickým vrcholom automatizácie
pekárenského procesu a to pri zachovaní kvalitatívnych predností pečenia chleba. Ďalej plánujeme kúpiť sádzacie zariadenie
pre etážovú pec na jednoduché osadzovanie a vyberanie chleba a hnetač cesta. Hlavným našim cieľom je taktiež využiť
odpadovú energiu spalín a pár z pekárenských pecí, maximálne využiť vstupnú energiu. Zavedením výmenníka tepla chceme
zefektívniť výrobu a dosiahnuť maximálny úsporný a bezstratový priebeh pečenia našich výrobkov.

Spoločnosť DAMYS, s.r.o. sa vďaka obstaraniu nových technológií na výrobu pekárenských výrobkov stane
konkurencieschopnejším subjektom nielen na doterajšom trhu, ale vytvoria sa aj nové možnosti na rozšírenie oblasti
pôsobenia aj vo vzdialenejších regiónoch. Po úspešnom ukončení projektu spoločnosť DAMYS s.r.o. predpokladá
zefektívnenie výroby a dosiahnutie maximálneho úsporného a bezstratového priebehu pečenia výrobkov, využitie odpadovej
energie spalín a pár z pekárenských pecí, maximálne využitie vstupnej energie. Projekt zavedenia inovatívnej technológie
prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby. Taktiež dôjde k zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie,
ako aj zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predané pekárenské produkty. Po realizácii tohto projektu chce spoločnosť
DAMYS, s.r.o. aktívne prispieť k dosahovaniu národných a regionálnych cieľov: • zvýšenie konkurencieschopnosti • nárast
tržieb • nárast pridanej hodnoty • rozvoj regiónu a podnikania • nárast inovačného potenciálu spoločnosti • zvýšenie
zamestnanosti v regióne Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Realizácia projektu je rozdelená do 5 aktivít: Aktivita 1 – obstaranie plynovej etážovej pece Aktivita 2 – obstaranie
sádzacieho zariadenia Aktivita 3 – obstaranie výmenníka tepla Aktivita 4 – obstaranie klimatizátora Aktivita 5 – obstaranie
hnetača cesta s diežami Podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť Realizácia projektu bude trvať 13
mesiacov. Dodávka technologického zariadenia bude realizovaná formou externej dodávky od českého dodávateľa, ktorý bol
vybraný na základe obchodnej verejnej súťaže. Podporné aktivity publicita a informovanosť, budú realizované na základe
vyhlášky Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Informačné tabule budú umiestnené na viditeľnom
mieste s požadovanými rozmermi. Organizačné zabezpečenie projektu: Ing. Mária Mandelíková – konateľ spoločnosti –
hlavný projektový manažér Ing. Slavomír Čapo – konateľ spoločnosti – technický manažér projektu Skúsenosti manažérov
projektu: Spoločnosť DAMYS, s. r. o. nemá skúsenosti s realizáciou projektov, ale konatelia tejto spoločnosti majú skúsenosti
s realizáciou projektov v inej spoločnosti, ktorá predkladala žiadosť o NFP na Pôdohodspodársku platobnú agentúru.

Projekt zavedenia inovatívnych technológií prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k
zvýšeniu výrobných kapacít a produkcie, ako aj zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predané produkty a poskytované služby.
Realizáciou tohto projektu sa staneme konkurencieschopnejšími a budeme schopní obsadiť väčšiu časť trhu a sústrediť sa na
nové možnosti trhu. V prípade pekárne DAMYS, s.r.o. ide o výrobu, kde je používané staršie zariadenie s vysokou
energetickou náročnosťou a vysokou prácnosťou. Navrhovaná nová technológia ponúka predpoklad vyrábať požadovaný
sortiment vo vyššej kvalite a s využitím automatického sádzania, automatickej regulácie procesu pečenia so zabezpečením
dodržania konštantných parametrov pečenia. Počítačové ovládanie efektívne riadi proces pečenia a výrazne šetrí energiu.
Vplyv na životné prostredie S realizáciou projektu nie sú spojené žiadne riziká s ohľadom na životné prostredie. Práve
naopak, realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Zavedením výmenníka tepla budeme maximálny
úsporný a bezstratový priebeh pečenia našich výrobkov.

Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: Personálneho – spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001 a vďaka
schopnosti vrcholového manažmentu prispôsobiť sa meniacim trhovým podmienkam sme sa stali stabilnou spoločnosťou s
dobrým menom u našich zákazníkov Inštitucionálneho – sme stabilne sa rozvíjajúcou firmou, ktorá by realizáciou tohto
projektu mohla zaznamenať rast a zlepšenie postavenia na trhu a tým sa stať konkurencieschopnejšou, zvýšiť tržby, pridanú
hodnotu a neskôr sa sústrediť na obsadzovanie nových trhov v priľahlých regiónoch Finančného – obstaraním zariadení na
pečenie pekárenských výrobkov, zvýšime inovačný potenciál spoločnosti a rozšírime portfólio ponúkaných výrobkov, čím
uspokojíme požiadavky našich zákazníkov. Tým zvýšime tržby našej spoločnosti a to je zárukou rozvoja spoločnosti do
budúcnosti. Realizácia projektu na obstaranie inovatívnej technológie, rozšírenie výrobných kapacít a produktového portfólia
firmy a zefektívnenie výroby napomôže rastu firmy a vytvoria sa tak predpoklady na ďalší rozvoj a rast spoločnosti. Z
uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že projekt bude trvalo udržateľný aj z dlhodobého hľadiska.
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Spoločnosť TUBAPACK, a.s. pôsobí na trhu od roku 2004. Naša spoločnosť pôsobí nielen na slovenskom trhu, ale aj na
zahraničnom trhu. Sú to štáty ako, Slovinsko, Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Nemecko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Francúzsko
a Litva. Na Slovensku pôsobíme v Banskobystrickom kraji, kde je miera nezamestnanosti na úrovni 16,91% a priemerná
mesačná mzda vo výške 633,64 Eur. Je to kraj s 3. najvyššou mierou nezamestnanosti. Hliníkové tuby patria do produkcie
spoločnosti TUBAPACK, a.s. (bývalý Závod Tuby spoločnosti ZSNP, a.s.) už od roku 1973, kedy boli vyrobené prvé hliníkové
tuby (tuby na zubnú pastu „Dento Luxus“ pre spoločnosť Kozmetika Bratislava). Spoločnosť TUBAPACK, a.s. pokračuje v
nezmenenom výrobnom programe s dôrazom na zvyšovanie efektivity výroby a posilnením flexibility pri reagovaní na
individuálne potreby zákazníkov. Eminentným záujmom je zachovanie dôveryhodnosti a spokojnosti zákazníkov s našimi
produktmi ako jedného z najväčších výrobcov túb v stredoeurópskom regióne. Spoločnosť TUBAPACK, a.s. doteraz
vyprodukovala viac ako 1,5 mld. kusov túb.

Prínos do budúcnosti: • inovačné technologické a automatické prvky nového zariadenia • plnenie špecifickej zákazníckej
požiadavky • výroba moderného výrobku • zníženie nákladov na prepravu túb kónického tvaru • orientácia na nové trhy,
resp. nových zákazníkov, ktorí v súčasnosti využívajú takýto druh túb Výsledkom bude: • zvýšenie využitia výrobných
kapacít • zvýšenie produktivity práce • zvýšenie variability sortimentu • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu s
hliníkovými tubami • zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty z dôvodu získania nových zákazníkov Po ukončení projektu na
zavedenie zariadenia na výrobu kónických hliníkových túb sú plánované aj ďalšie investície, ktoré budú mať za cieľ
predovšetkým realizáciu opatrení na úsporu energie a tiež zvýšenie kvality technologického parku, resp. jeho inováciu a
obnovu. Tieto investície dávajú predpoklad na zvýšenie výrobnej kapacity, čo by malo za následok zvýšenie objemu predaja,
ako aj počtu zamestnancov. Výhodou túb kónického tvaru je hlavne úspora pri balení, pretože tuby sa vkladajú do seba čím
výrazne šetria priestor. Týmto spôsobom je spoločnosť schopná znížiť svoje dopravné náklady.

Realizácia projektu je rozdelená do 2 aktivít: Aktivita 1 – Nákup zariadenia na výrobu kónických hliníkových túb Aktivita 2 –
Inštalácia zakúpeného zariadenia Podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť Realizácia projektu bude
trvať 3 mesiace. Dodávka zariadenia bude realizovaná formou externej dodávky od dodávateľa, ktorý bol zvolený ako
najvhodnejší v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená počas trvania výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok Podporné aktivity publicita a informovanosť, budú realizované na základe vyhlášky
Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Informačná tabuľa o rozmere 2,5 x 1,5 m bude umiestnená
na viditeľnom mieste počas realizácie projektu a pamätná tabuľa o rozmere 20 x 30 cm, bude umiestnená na mieste realizácie
projektu počas obdobia 5 rokov po realizácii projektu. Organizačné zabezpečenie projektu Ing. Richard Pittner, MBA riaditeľ spoločnsti, hlavný projketový manažér Martina Hrmová - vedúca finančno-ekonomického úseku, projektový účtovník
Pavel Košta - hlavný mechanik, technický projektový manažér

Vplyvom zvyšujúcich sa cien vstupných materiálov, energií a nákladov na prepravu je podľa hlavných výrobcov túb v Európe
dôležité klásť dôraz na investície a inovácie, pretože iba na základe ich realizácie budú môcť podniky, ako aj celý sektor
profitovať. Predpokladá sa pokračujúci záujem o tuby aj v nasledujúcich rokoch čo pre túto oblasť znamená vhodné
podmienky pre rozvoj a investície. Z celkového objemu vyrobených túb tvoria 40% tuby hliníkové a po 30% tuby laminátové a
plastové. Realizované projekty: V roku 2007 bol v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (Hutnícka fakulta, Katedra
tvárnenia kovov) realizovaný projekt „Technologické možnosti výroby hliníkových kalot“. Cieľom tohto projektu bolo analyzovať
možnosti výroby kalot, ktoré sú hlavným vstupným materiálom pri výrobe hliníkových túb, priamo v podmienkach spoločnosti
TUBAPACK, a.s. Spoločnosťou IPA Slovakia bol v roku 2007 realizovaný „Procesný audit“. Výsledky tohto auditu boli
prezentované 6. novembra 2007 a cieľom bolo prostredníctvom využitia rôznych metód analyzovať súčasný stav podniku a
navrhnúť možnosti zlepšovania v jednotlivých oblastiach. A iné projetky, ktoré sú v opise projektu v bode 5.

Zabezpečenie výstupov projektu bude založené na predaji kónických túb zákazníkom. Predpokladá sa pokračujúci záujem o
tuby aj v budúcnosti, čo znamená vhodné podmienky pre rozvoj a investície v tejto oblasti podnikania. Udržateľnosť
výsledkov projektu z hľadiska: Personálneho: od roku 2004 sme nielen na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu a za ten čas
sme sa stali stabilnou spoločnosťou s dobrým menom u našich zákazníkov Inštitucionálneho: naša spoločnosť je od svojho
vzniku dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá realizáciou tohto projektu by mohla zaznamenať rast a zlepšenie
postavenia nielen na slovenskom trhu, ale aj na zahraničnom trhu a tým sa stať konkurencieschopnejšou Finančného:
obstaraním zariadenia na výrobu kónickým túb rozšírime portfólio ponúkaných výrobkov, čím zvýšime tržby spoločnosti a
pridanú hodnotu ponúkaných výrobkov, čo je zárukou rozvoja spoločnosti do budúcnosti Technologického: pri výbere strojov
a zariadení sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a progresívne technológie vo svojej oblasti tak, aby ich
životnosť bola z pohľadu fyzického aj morálneho dostatočne dlhá Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné
prostredie.
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Spoločnosť TERICHEM, a.s. pôsobí na trhu fólií pre elektrotechnický priemysel už od roku 1988 a od r. 1995 pod menom
TERICHEM, a.s.. Postupným vývojom sa vypracovala na významného dodávateľa polypropylénových fólií pre
elektrotechnický priemysel . Vo svojom výrobnom portfóliu má v súčasnosti väčšinu štandardných druhov primárnej fólie čistá polypropylénová fólia s vysokou dielektrickou odolnosťou , bez povrchovej úpravy len s prirodzenou ale kontrolovanou
drsnosťou alebo upravená korónovým výbojom . Stále zvyšujúci sa podiel portfólia predstavujú supertenké fólie o hrúbke 3 3,5 mikróna (bez povrchovej úpravy ) , ktoré v súčasnosti predstavujú najsofistikovanejší produkt spoločnosti a zaraďujú ju k
limitovanej skupine producentov schopných vyrábať takýto druh fólie v požadovanej kvalite . K najvýznamnejším zákazníkom
spoločnosti , patrí spoločnosť ABB - svetový líder v oblasti výkonovej elektrotechniky , s ktorou má spoločnosť TERICHEM,
a.s. nadštandardne rozvinutý systém spolupráce a zdielania technologického a trhového know-how v zmysle prijatej zásady - „
My máme dôveru k Vám a Vy k nám“ .

Realizáciou projektu a zavedením - rozšírením produktového portfólia spoločnosti o metalizované fólie - metalizované
ultratenké fólie sa vytvoria nevyhnutné predpoklady na udržanie - zlepšenie postavenia spoločnosti TERICHEM, a.s. ako
preferovaného dodávateľa pre kľúčových zákazníkov. Toto je z hľadiska strategických zámerov spoločnosti primárny cieľ,
jeho splnením firma získa solídny základ pre upevnenie a ďalší rozvoj svojej trhovej pozície a tým výrazne zvýši svoju
konkurencieschopnosť s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný hospodársky rast a zamestnanosť v regióne. Pri
predpokladanom náraste pridanej hodnoty a tržieb po realizácii projektu a predpokladanom rastúcom dopyte po špeciálnych
ultratenkých metalizovaných fóliách bude spoločnosť TERICHEM, a.s. schopná reagovať komplexne a spoľahlivo na stále
narastajúce požiadavky odberateľov. Neoddeliteľným efektom solídnej pozície spoločnosti na trhu je schopnosť udržať a
rozvíjať úroveň zamestnanosti v spoločnosti a tým aj v regióne , pričom do ponuky pracovných miest bude spoločnosť
schopná prispievať vysokokvalifikovanými miestami , čím bude napomáhať približovať úroveň pracovnej sily regiónu k
vyspelým regiónom Slovenska.

Projekt pozostáva z dvoch základných aktivít: Nákup zariadenia a Inštalácia. Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 14
mesiacov, čo vytvára dostatočný časový priestor na kvalitné zvládnutie implementácie celého projektu. Uvedená dĺžka
realizácie je daná hlavne časom dodávky technologického zariadenia od jeho záväznej objednávky - cca 8 mesiacov. Pre
samotnú priamu realizáciu projektu plánuje spoločnosť využiť vlastné kapacity ale vzhľadom k rozsahu projektu charakteru
prác vhodne doplnené externými partnermi podľa tabuľky „Technické a ľudské zdroje .... „ , v prílohe č. 1 - Opis projektu.
Výhodou v tomto smere je umiestnenie výrobných priestorov spoločnosti TERICHEM, a.s. v priemyselnom areáli Chemosvit
a.s. s plne vybavenou priemyselnou infraštruktúrou. V tomto areáli sú priamo prítomní niektorí z externých partnerov
spoločnosti pre činnosti súvisiace s projektom (vrátane problematiky štrukturálnych fondov). Podľa podrobnejšie popísaných
informácií uvedených v prílohe č.1 - Opis projektu, žiadateľ má vytvorenú organizačnú štruktúru, v ktorej sú zaradené
technické a administrtívne profesie zabezpečujúce činnosti týkajúce sa investičného rozvoja spoločnosti.

Zavedenie výroby ultratenkých metalizovaných fólií patrí medzi vysoké priority spoločnosti . Spoločnosť má vo svojom
majetku a prevádzkuje výrobné zariadenia ktoré majú vek väčšinou 15-25 rokov a vyžadujú si neustále rastúce náklady na
zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti , kontinuity výroby a kvalitatívnych parametrov produktu. Vzhľadom k poklesu
objemu tržieb v dôsledku svetovej finančnej krízy a nutnosti smerovať vlastné voľné finančné zdroje do už spomenutej údržby
a modernizácií existujúcich výrobných zariadení je v súčasnosti pre spoločnosť ekonomicky neúnosné realizovať nákup
zariadenia na metalizáciu fólie výlučne z vlastných zdrojov . Po posúdení predpokladaného vývoja tržieb a odhadovaného
množstva finančných prostriedkov potrebných v období najbližších 2 rokov na údržbu a nevyhnutnú modernizáciu existujúcich
výrobných zariadení pripadal by do do úvahy ako najbližší možný termín investície do nového stroja na metalizáciu fólie
výlučne z vlastných prostriedkov rok 2013, t.j. minimálne 2 roky neskôr v porovnaní s časovým harmonogramom realizácie
projektu pri poskytnutí pomoci vo forme NFP čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť spoločnosti.

Realizáciou projektu sa rozšíri produktové portfólio žiadateľa o ultratenké metalizované fólie s vlastnosťami , ktoré
korešpondujú s aktuálnymi aj perspektívnymi požiadavkami trhu. Vzhľadom k technickým parametrom navrhovaného
zariadenia na metalizáciu fólie ktoré umožňujú jeho širokospektrálne nastavenie bude spoločnosť TERICHEM, a.s. ponúkať aj
metalizované fólie pre elektrotechnický priemysel štandardnej hrúbky 4-10 mikrometrov. V prípade potreby je možné kapacitu
zariadenia využiť na metalizáciu obalovej fólie , ktorej výrobcom je takisto spoločnosť TERICHEM, a.s. a to až do hrúbky 20
mikrometrov, čo je hrúbka prevažnej väčšiny dnes používaných štandardných obalových materiálov v potravinárstve a existuje
reálny obchodný priestor na eventuálne využitie voľnej kapacity stroja. Na základe predpokladaného nárastu trhu s
ultratenkými fóliami pre elektrotechnický priemysel bude spoločnosť TERICHEM, a.s. schopná umiestňovať na trhu vyššie
množstvá tohto produktu , čo bude mať vďaka jeho vysokej pridanej hodnote priaznivý dopad na ekonomiku spoločnosti a tým
vytvorí finančný základ na v prípade potreby ďalšie rozšírenie výroby metalizovaných fólií a tým na rozvoj zamestnanosti.
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Firma OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. bola založená v novembri 1998. Na začiatku svojej činnosti sa začala firma zaoberať
výrobou špeciálnej obuvi. Od začiatku svojej existencie spoločnosť rozšírovala počet svojich zamestnancov až do tohto času
kedy momentálne zamestnáva 215 zamestnancov. Firma dokázala uspieť v predaji svojho produktu čím mala a má stále viac
dopytu od odberateľov, avšak technologické vybavenie, ktorým disponuje nedovoľuje pokrývať všetok dopyt. Pracovné
nasadenie našich zamestnancov nám dočasne vynahrádza nedostatok kvalitnej technológie. Ak chce byť firma viac
konkurencieschopná na trhu, musí investovať do nových inovatívnych technológií, ktoré zabezpečia dopyt pri momentálnom
počte zamestnancov, ktorých počet v prípade podpory tohto zámeru plánujeme ešte zvýšiť o 20 zamestnancov. Technológie
budú umiestnené v prevádzke spoločnosti na Dukelskej ulici 19 v Bardejove.

Po úspešnom podporení projektu, podpísaní zmluvy o NFP a po ukončení realizácie projektu, spoločnosť OBUV-ŠPECIÁL,
spol. s r.o. bude schopná kapacitne zabezpečiť dopyt po vyrábaných produktoch a bude disponovať výrobnými priestormi na
vysokej úrovni. Realizáciou taktiež dosiahneme zvýšenie kvality našich produktov. Po kúpe inovatívnych technologií
potrebných pre svoju činnosť, bude firma nútená vytvorit nové pracovné miesta na pozíciách obsluhy jednotlivých technológií,
čím sa bude podielať na znižovaní počtu nezamestnaných v našom regióne. Taktiež po realizácii projektu prejdú všetci
zamestnanci školením zameraným na obsluhu zariadení. Vyškolením spolocnosť pomôže svojim zamestnancom vo
zvyšovaní si vlastnej konkurencieschopnosti. Po ukončení projektu bude spoločnosť OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. viac
schopná uspieť medzi konkurenciou a tým si zabezpečí vlastný materiálny, ale aj ekonomický rozvoj ako aj udržanie
existujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií. Postupne si bude spoločnosť môct dovolit investície do dalšieho rozvoja
svojej podnikateľskej činnosti bez cudzých zdrojov.

V rámci tohto projektu sú naplánované hlavné aktivity: - realizácia výberu dodávatela (ukončené pred podaním žiadosti o
nfp) - vypracovanie žiadosti o nfp a jej príloh - dodávka inovatívnych technológií - publicita (bude prebiehať počas celej doby
realizácie) Projekt bude realizovaný viacerými aktivitami, ktoré budú mať zodpovedné osoby, ktoré zabezpečia plynulost a
bezproblémovosť realizácie projektu – vytvorí sa tzv. projektový tím v zložení: - hlavný koordinátor – ktorý bude mať dohľad
nad ideovým zámerom projektu - projektový manažér – zabezpečuje administráciu projektu, vypracovávanie správ a žiadostí
o platbu a bude dohliadať nad súladom realizácie projektu so zmluvnými podmienkami. - dodávateľ technológií – vítazný
uchádzač v rámci verejno obchodnej sútaže, s ktorým je podpísaná zmluva na jednotlivé dodávky (vid. príloha c.2 tejto
žiadosti).

Spolocnost OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. je na trhu od roku 1998 čím získala skúsenosti potrebné na realizáciu projektov ako
je tento. Spoločnosť disponuje administratívnymi priestormi vhodnými na takýto projekt a taktiež potrebnou kancelárskou
technikou. V spoločnosti sú zamestnaní aj administratívny pracovníci, účtovníčka, technický pracovníci, ale aj ekonomickí
pracovníci. Môžem povedať, že spoločnosť je zabezpečená po technickej stránke aj stránke personálnej. Vzhľadom na
zvýšenú náročnosť projektu sme vytvorili projektový tím, ktorí bude zabezpecovat priebeh realizácie. Vzhľadom na to, že
firma sa rozrastá a vybudovala si dobré meno je neustály dopyt po jej produktoch, ktoré nedokáže pokryt z dôvodu
nedostatočne kvalitného a zastaralého technologického vybavenia, ktorým disponuje. Úspešnou realizáciou projektu bude
môct firma pokryť dopyt a tak si zvýšit konkurencieschopnost na trhu. Realizácia tohto projektu je určite vhodná, pretože bude
mať za následok zvýšenie kvality a kvantity poskytovaných služieb, zvýšenie tržieb a zachovanie a zvyšovanie počtu
zamestnancov.

Po ukončení projektu spoločnosť zamestná ďalších zamestnancov, ktorí budú vyškolení na prácu z novo zakúpenými
technológiami, ktoré si vyžadujú rozšíriť počet zamestnancov našej spolocnosti. Vzhľadom na pravidelné pozivtívne
hospodárske výsledky z minulých období a stúpajúci dopyt po našich produktoch, môžem konštatovat, že spoločnosť OBUVŠPECIÁL, spol. s r.o. je ekonomicky života schopná firma, ktorá má predispozície na progres. Pravidelným odberom, ktorý je
zabezpečený odberateľskými zmluvami a zmluvami o budúcich zmluvách, si spoločnosť zabezpečí pravidelný prísun financií
čím dosiahne bezproblémovú likviditu.
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Po ukončení projektu spoločnosť zamestná ďalších zamestnancov, ktorí budú vyškolení na prácu z novo zakúpenými
technológiami, ktoré si vyžadujú rozšíriť počet zamestnancov našej spolocnosti. Vzhľadom na pravidelné pozivtívne
hospodárske výsledky z minulých období a stúpajúci dopyt po našich produktoch, môžem konštatovat, že spoločnosť OBUVŠPECIÁL, spol. s r.o. je ekonomicky života schopná firma, ktorá má predispozície na progres. Pravidelným odberom, ktorý je
zabezpečený odberateľskými zmluvami a zmluvami o budúcich zmluvách, si spoločnosť zabezpečí pravidelný prísun financií
čím dosiahne bezproblémovú likviditu.

Zavedením nových inovatívnych a progresívnych technológií -strojných zariadení pri výrobe nábytku firma zvýši výrobnú
kapacitu o 20%, získa možnosť flexibilne meniť výrobné postupy a realizovať aj malosériovú a sériovú výrobu, eliminuje ručnú
prácu na automatizované výrobné a logistické procesy, prejde na ekologickú výrobu podľa noriem EÚ (zníženie negatívneho
vplyvu na životné prostredie). Investícia do inovatívnej technológie umožní rozšíriť výrobný program o výrobu atypických
výrobkov. Zvýšime počet pracovných miest o 2 nové pozície a obidve obsadíme zo znevýhodnených skupín. Riziko kvality a
vyspelosti dodávanej technológie sme eliminovali už pri vyhlásení OVS špecifikáciou technológie a riziko nedostatku
obchodných zákaziek budeme eliminovať priaznivou cenovou politikou a vhodným a prepracovaným marketingom a odbytom.
K zníženiu rizík prispejeme dôsledným plánovaním cash flow, vytvorením finančnej rezervy, controllingom projektu a
kombináciou personálneho obsadenia projektového tímu a taktiež vhodným výberom zamestnancov a ich aktívnym
vzdelávaním. Úspešná realizácia projektu znamená impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj firmy a zamestnanosti v regióne.

Projekt bude realizovaný v aktivitách: V A1 dodáme technológiu Elektronicky riadené obrábacie centrum pre frézovanie,
vŕtanie a olepovanie. V druhej aktivite A2 dodáme a nasadíme kompletnú technológiu CNC-elektronicky riadené centrum pre
automatické skladanie a zlepenie kartónov pred balením. Súčasťou oboch fáz aktivity je inovácia výrobných, vývojových a
ISO postupov. Projektový tím realizuje aktivity súvisiace s administráciou a riadením projektu. Administratívne a
inštitucionálne zabezpečenie bude realizované počas projektu projektovým tímom, ktorý pozostáva z interných pracovníkov
so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Dodávateľsky ho budú
zabezpečovať spoločnosti, ktoré budú vybraté z verejnej obchodnej súťaže. Vzdelávanie zamestnancov sa bude realizovať v
sídle firmy v Sabinove. Na záver vzdelávania získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Podporné aktivity sú
zamerané na riadenie projektu a realizáciu publicity a informovanosti o projekte v súlade s podmienkami výzvy. Podnik má
vytvorené finančné rezervy z predchádzajúcich období na spolufinancovanie novej technológie s minimálnym dopadom na
produkciu.

Bez pomoci prostredníctvom NFP by spoločosť nemohla zrealizovať taký náročný projekt a zaviesť najmodernejšie
inovatívne technológie. Jedná sa o pomerne nákladnú technológiu. Zámerom žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je
udržať si miesto na trhu vo výrobe a predaji moderného nábytku s vysokým stupňom kvality, funkčnosti a úžitkových
vlastností. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné investovať do inovatívnej technológie, ktorá zabezpečí vyššiu kvalitu
výrobkov. Aj keď spoločnosť má vytvorené finančné zdroje na spolufinancovanie projektu, súčasná negatívna situácia v
priemysle sťažuje podmienky na financovanie väčších investičných projektov. Z tohto dôvodu je na realizáciu projektu
potrebné spolufinancovanie formou nenávratného finančného príspevku. V minulosti spoločnosť modernizáciou
strojnotechnologických zariadení získala bohaté skúsenosti, ktoré využije pri ďalších investíciách do výroby. Realizácia
projektu prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte a spoločnosti umožní trvalo udržateľný rozvoj.

Po ukončení projektu rozšírime výrobné kapacity o 20 %, zvýšime počet zamestnancov o 2 a zvýšime obrat spoločnosti a
pridanú hodnotu oproti roku 2009. Administratívne zabezpečenie prevádzky bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom
inovovaných výrobných postupov na základe nových dodaných technológií. Po montáži technológií budeme revidovať interné
smernice spoločnosti smerujúce k vytvoreniu manažérstva kvality a certifikácie ISO v novom výrobnom prostredí, zavedieme
inovované výrobné postupy a zaučíme pôvodných a nových zamestnancov na prácu s novou technológiou. Personálne
oddelenie spoločnosti zrealizuje nábor nových zamestnancov a vedúci výroby bude nových zamestnancov zaúčať v zmysle
interných procesov vzdelávania. Rozšírenie výrobnej kapacity zabezpečí narastajúci počet obchodných príležitostí
spoločnosti. Dôsledkom toho je nárast tržieb, z ktorých je možné splácať investície do nových technológií. Technológie budú
umiestnené vo vlastných priestoroch. Financovanie samotnej výroby produktov je zvyčajne zabezpečené už z priamych
výnosov spoločnosti, vzhľadom k tomu, že výroba produktov je spustená až v prípade podpísania kontraktu alebo zadania
objednávky.
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Spoločnosť Kamil Kubik pôsobí na trhu výroby truhiel od roku 1991. Od začiatku svojej existencie sa venuje výrobe
drevených truhiel a v roku 1994 rozšírila svoju produkciu o truhly z materiálu LDTD a SDTD (bukas). Postupne zvyšovala
výrobnú kapacitu, rozširovala sortiment svojich výrobkov a okruh zákazníkov. Vybudovala si vedúce postavenie na domácom
trhu a podarilo sa jej presadiť aj na zahraničných trhoch. Ako jediná slovenská firma exportuje na európske trhy. Spoločnosť
sídli vo vlastných výrobných priestoroch v Sučanoch. V roku 2008 zamestnávala 16 pracovníkov na trvalý pracovný pomer a
dosiahla tržby 854 tis. EUR. Spoločnosť disponuje starším technologickým zariadením, ktoré je často poruchové a dochádza
k prestojom vo výrobe. Zastaralá technológia je veľmi energeticky náročná, čo spôsobuje vysoké prevádzkové náklady.
Nakoľko firma vyrába viac druhov modelov a ponúka svoje produkty zákazníkom aj v neštandardných rozmeroch dochádza k
častému nastavovaniu strojov na výrobu jednotlivých modelov, ktoré je však prácne a časovo náročné. Preto je nevyhnutné
investovať do novej inovatívnej technológie, ktorá jej umožní zefektívnenie výrobných postupov, zníženie nákladovosti výroby.

Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie na výrobu truhiel zabezpečí: • posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti –
lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou, • uvedenie novej technológie do
prevádzky, • zvyšovanie kapacity výrobného procesu, • zefektívnenie výroby a zjednodušenie výrobných postupov, •
zníženie prácnosti jednotlivých pracovných úkonov, • zníženie nákladov na energie a opravy, • eliminovanie prestojov vo
výrobe, • skvalitnenie výroby, najmä čo sa týka presnosti rezania a opracovania materiálu, • skrátenie výroby jednotlivých
polotovarov a hotových výrobkov, • väčšiu variabilnosť výsledných produktov, • rast tržieb a pridanej hodnoty, • nárast
produktivity práce, • trvalú udržateľnosť výrobného procesu. Projekt umožní výrazný nárast tržieb spoločnosti zo súčasných
214 499 EUR (rok 2007), na plánovaných 1 210 000 EUR (rok 2015) a nárast pridanej hodnoty o 58 tisíc EUR. Realizáciou
aktivít projektu sa vytvorí šesť stálych pracovných miest, ktoré budú rozvojom spoločnosti aj trvalo udržateľné. Dve pracovné
miesta sú určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou hlavnej aktivity: A1 – Obstaranie inovatívnej technológie na
výrobu truhiel, ktorá bude realizovaná v termíne 04/2010 – 11/2010. Predmetom hlavnej aktivity je dodávka a montáž
nasledovných technologických zariadení: - Kondenzačná sušiareň dreva BEFI, - Odsávanie pilín a pilinové hospodárstvo,
odsávanie zo striekarne a úhrada vzduchu, - Striekacia pumpa PUMA 28-40 AC, - Fréza SUPERSET NT PLUS, Dvokotúčová omietacia píla SBS 2, - Hrúbkovacia fréza FWJ80, - Formátovacia píla SI 400 E NOVA, - Frézovacie 5 osé
CNC centrum Record 240 TVN PRISMA, - Turniketový lis TH 6 - 3000 x 800, - Turniketový lis TH 6 - 2500 x 800, - Spodná
fréza TI 155 EP Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu bude technicky a organizačne
zabezpečovať majiteľ spoločnosti pán Kamil Kubik ako koordinátor projektu. Za kvalitné nainštalovanie technológie bude
zodpovedať víťazný dodávateľ OVS, teda firma B O T O spol. s r.o. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu
využije žiadateľ pomoc poradenskej firmy.

Ak spoločnosť Kamil Kubik neinvestuje do inovatívnej technológie a neprispôsobí sa požiadavkám trhu, hrozí jej odliv
terajších zákazníkov, čo bude mať za následok zníženie objemu predaja a s tým súvisiacu stratovosť výroby. Nová
technológia výrazne zefektívni výrobné postupy, eliminuje prestoje vo výrobe a umožní vyrábať truhly v požadovanej kvalite
za primerané náklady. Projekt tak umožní nárast tržieb spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti. Keďže projekt je
investične veľmi nákladný, nebolo by možné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP
KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Žilinského kraja a
PHSR obce Sučany. Po realizácii projektu sa vytvorí 6 pracovných miest, pričom 2 miesta budú obsadené ženami a 4 mužmi,
z toho 2 osobami zo znevýhodnených skupín, takže projekt prispeje k napĺňaniu cieľov hor. priorít TUR a rovnosť príležitostí.
Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ je eliminovaný na základe
zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia.

Obstaraním novej, inovatívnej technológie na výrobu truhiel dôjde k výraznému zvýšeniu kvality výrobkov, zníženiu
nákladovosti výroby a zefektívneniu výrobných postupov, čo bude viesť k rastu tržieb a zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti. Spoločnosť Kamil Kubik tak bude môcť udržať svoje vedúce postavenie na domácom trhu, posilniť svoje
postavenie na doterajších a preniknúť na nové zahraničné trhy. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vznikne 6 pracovných
miest na plný pracovný úväzok, z toho 2 pracovné miesta sú určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pri výbere
nových zamestnancov v rámci projektu sa bude prihliadať výlučne na ich kvalifikáciu, schopnosti a záujem o prácu, aby mohli
byť naplnené ciele projektu a podnikateľský plán z pohľadu využitia kapacitných a kvalitatívnych možností výrobných
technológií a dosahovania čo najlepších hospodársko - ekonomických výsledkov. Týmito opatreniami bude minimalizované
personálne riziko. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, je spoločnosť Kamil Kubik bude tvoriť dostatok stabilných
finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú
udržateľnosť projektu

366 970,00
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Pre spoločnosť ZTS Sabinov a.s. nie je vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie predkladaného projektu podpora zo
strany štátu a EÚ nezanedbateľná vzhľadom na hospodársku krízu. Pri zastaralej technológii sa zvyšujú náklady na výrobu,
zvyšuje sa čas na dosiahnutie kvality, čo znamená väčšie zaťaženie akciovej spoločnosti. V rámci inovačných procesov
spoločnosť plánuje postupne nakúpiť aj ďalšie moderné technológie. Stratégiou firmy je zefektívňovanie a skvalitňovanie
výrobného procesu a tento príspevok pomôže urýchliť rast konkurencieschopnosti spoločnosti, a tým, samozrejme, aj celého
regiónu. Skrátenie výrobného času a skvalitnenie výroby, čo je pridanou hodnotou projektu, znamená rozšírenie sortimentu a
zvýšenie predaja aj pre náročnejších zákazníkov. Firma znížením nákladov na údržbu a prevádzku starých technológií získa
finančné prostriedky na ďalšiu obnovu technologického parku.

Projekt sa bude realizovať v meste Sabinov v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý v HDP na obyvateľa patrí medzi
najzaostalejšie regióny v rámci EÚ. Z 90 zamestnancov, ktorých plánuje firma ZTS a.s. v dôsledku realizácie projektu do
roku 2011 prijať, si ZTS a.s sama vyškolí potrebný počet obslužného personálu v potrebných kľúčových zručnostiach.
Zefektívnenie výroby a rozšírenie sortimentu umožní firme ľahší prienik na nové zahraničné trhy, čo pomôže zvýšiť
konkurencieschopnosť nielen firmy samotnej, ale aj priľahlého regiónu. Realizácia aktivít projektu pomôže získať väčší počet
subdodávateľov a kooperačných partnerov, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu objemu výroby u týchto MSP a
zvýšeniu počtu ich zamestnancov. Zavedenie nového stroja do výroby bude mať priamy pozitívny vplyv na pracovné a aj na
životné prostredie. Zabezpečí zníženie energetickej náročnosti výroby.

Nákup oboch technológií je pre firmu – žiadateľa a jeho zamestnancov – dôležitý, pretože konštrukcia a sofistikovanosť radí
tieto stroje k inovatívnym a progresívnym technológiám a predurčuje tieto stroje do bezkonkurenčnej pozície u strojov
podobného typu. Tieto technológie vykonávajú niektoré výrobné procesy, ktoré nie je možné vykonať na žiadnom stroji
podobného typu. Na základe materiálu vývoj nezamestnanosti v okrese Prešov a Sabinov v období roka 2009 je zrejmé, že
realizácia projektu je pre daný región vhodná. Z hľadiska merateľných ukazovateľov definovaných v tejto žiadosti o NFP v
prípade realizácie oboch aktivít dôjde k zvýšeniu zamestnanosti, zvýšeniu adaptability zamestnancov, a teda aj
zamestnateľnosti. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s implementáciou rôznych projektov. Časový harmonogram projektu:
október 2009 – apríl 2010

Z hľadiska stále viac a viac rastúcich nárokov na kvalitu výrobku a efektivitu práce nie je možné bez inovácie
technologického parku obstáť v tvrdom konkurenčnom trhovom prostredí EÚ. Pridanou hodnotou inovatívnych technológií, je
okrem iného aj ohľaduplnosť k životnému prostrediu, energetická úspora, kvalita pracovného prostredia. Obe technológie
zabezpečujú nové inovačné prístupy v procese výroby. Sú to procesy, ktoré nie je možné vykonať na žiadnom stroji
podobného typu. Z hľadiska finančnej náročnosti na zabezpečenie oboch technológií, by bez NFP nebolo možné projekt
zrealizovať. Firma každoročne obnovuje zastaraný technologický park v rámci jej finančných možností. Tieto aktivity sú
spojené s procesom výberu, objednávania, nákupu, inštalácie, zaškoľovania zamestnancov a samotnej prevádzky
inovatívnych technológií. Súčasťou tohto procesu sú pracovné stretnutia na odborných výstavách a veľtrhoch a tiež u
odberateľov a dodávateľov. Požiadavky odberateľov nás nútia k zakúpeniu inovatívnych technológií – okamžitý účinok
pomoci.

ZŤS Sabinov a.s. patrí medzi popredné priemyselné podniky a na Slovensku je najväčším výrobcom prevodových zariadení
rôznych typov, výkonov a konštrukčných prevedení so širokým priemyselným využitím. Približne 80% produkcie sa vyváža do
zahraničia. firma zohľadňuje aj dopady na životné prostredie. Tieto systémy zaručujú neustále zdokonaľovanie výrobkov a
riadených procesov, a zároveň zabezpečuje sledovanie a uspokojovanie potrieb nielen súčasných ale aj ďalších
potenciálnych zákazníkov. Výsledkom realizácie projektu bude začlenenie zakúpenej technológie do súčasného
technologického parku firmy, čím sa vytvorí moderná technologická báza pre ďalší rozvoj a fungovanie firmy. Zárukou
udržateľnosti projektu sú vysoko odborné ľudské zdroje - kvalifikovaní, zaškolení zamestnanci akciovej spoločnosti, ktorí budú
inovatívnu technológiu obsluhovať.
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Jozef Čorba - drevovýroba

Mercury Stav s. r. o.

Róbert Jurových - NIKARA

IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

MINERÁLNE VODY

Retop, spoločnosť s ručením
obmedzeným K

K & M, a. s.

TREVA s.r.o.

STROPTEL, s.r.o.

FINES, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Jozef Čorba - drevovýroba

Zatepľovanie – Environmentálna budúcnosť

Zvýšenie konkurencieschopnosti tlačiarne NIKARA

Zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu rozšírením
sortimentu a zabudovaním prvkov automatizácie a riadenia

Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s.
implementáciou inovačných technológií a technologických transferov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RETOP, spoločnosť s
ručením obmedzeným Košice zavedením nových inovatívnych
technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K & M, a.s., Liptovský
Mikuláš zavedením nových inovatívnych technológií

Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a
konkurencieschopnej kováčskej výroby

Zvýšenie produktivity a automatizácia výroby cievok vo firme Stroptel

Moderná technológia - záruka kvality a zvýšenia efektívnosti
výrobného procesu

247 450,00

1 890 000,00

482 149,50

472 400,00

2 465 586,15

2 175 310,00

2 755 000,00

2 343 225,50

461 080,42

274 950,00
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Firma Jozef Čorba - drevovýroba pôsobí na trhu výroby atypického nábytku od roku 1993, s výrobou lokalizovanou v obci
Chmeľov, Prešovský kraj. Jedná sa o malú firmu s 9 zamestnancami. Firma má stabilnú pozíciu na slovenskom trhu, ktorý je
pre ňu kľúčovým. Postupne však preniká aj na nové trhy a to hlavne na španielsky, holandský a český trh. Súčasne však firma
čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj blízkych zahraničných trhov (Ukrajina, Poľsko), ktoré postupne znižujú jej podiel
na slovenskom trhu. Firma nutne potrebuje investovať do zefektívnenia výroby, zvýšenia kvality produktov, do rozširovania
sortimentu i do zlepšovania zákazníckeho servisu. Pre udržanie konkurencieschopnosti firmy je tiež dôležité inovovať
produktový rad a prispôsobovať sa najmodernejším trendom. Bez inovácie výroby hrozí firme ďalšie strácanie trhov a možno
úpadok.

Firma bude môcť rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt zákazníkov, čo je v súčasnosti najdôležitejší
faktor konkurencieschopnosti na trhu s nábytkom. Jednotlivý nábytok sa bude vyrábať presne na mieru, pričom firma bude
prispôsobovať jednotlivé výrobky vkusu a požiadavkám zákazníkov. Každý kus, ktorý opustí výrobu je originál, pre
konkrétneho zákazníka a na vopred určené miesto. Zákazníkovi to dá možnosť rozhodnutia o dokonalom riešení pre jeho
domácnosť/firmu/stavbu. Zavedenie moderného CNC centra súčasne významne rozšíri sortiment a predovšetkým umožní
zvýšiť kvalitu produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov pri výrobe. Projekt zvýši tržby, produktivitu práce i pridanú
hodnotu firmy. Projekt v rámci realizácie vytvorí 1 nové pracovné miesto, obsadené ženou rómskej národnosti, čím projekt
zlepší rovnosť šancí na trhu práce a podporí začlenenie marginalizovaných skupín obyvateľstva do spoločnosti. Druhé
pracovné miesto sa vytvorí do 5 rokov po ukončení projektu a obsadí sa takisto ženou. Projekt tiež podporí expanziu firmy na
zahraničné trhy (ČR, Holandsko, Španielsko).

V rámci projektu bude zakúpené moderné 5-osé obrábacie CNC centrum s CAD/CAM riadiacim softvérom. Nová technológia
bude kontrolovaná priemyselným operačným systémom NC OSAI-BACCI. Firma bude využívať nové CNC centrum pri výrobe
plošných dielcov a tvarovaných preglejových komponentov sektorového a starožitného nábytku. Obsluhu CNC centra
zabezpečia 4 vyškolení pracovníci (1 programátor, 2 operátori a 1 pomocný pracovník). CNC centrum zníži závislosť na
dodávateľoch polotovarov a podporí export hotových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Projekt bude realizovaný od
1.5.2010 do 31.12.2010 a jedinou projektovou aktivitou je obstaranie, inštalácia a komplexná dodávka CNC centra do výroby
+ dodávateľ vybraný na základe VOS taktiež zaškolí zamestnancov na obsluhu novej technológie. Riadenie projektu je plne v
rukách majiteľa firmy a jeho syna. Administráciu zabezpečí majiteľ v spolupráci s administratívnou pracovníčkou.

Hlavným cieľom firmy je maximálna spokojnosť svojich zákazníkov. V súčasnosti firma a jej partneri podstupujú proces
štrukturálnej zmeny. Aj napriek ekonomickej kríze sa rozširujú výrobné kapacity, zväčšuje sa portfólio produktov firmy,
pripravuje sa zmena vizuálnej identity a prebieha zmena procesov riadenia. Súčasne voľné zdroje firma vynakladá na podporu
predaja, čo je momentálne najdôležitejšie. Zdrojov na podporu rozvoja výroby je preto nedostatok. Napriek tomu, pre
zachovanie existencie firmy, firma urýchlene potrebuje investovať zdroje do zvyšovania kvality a variability výroby, aby bola
schopná udržať a rozširovať konkurenčnú pozíciu na trhu. Realizácia projektu významne podporí výrobnú činnosť firmy s
vysokým pozitívnym dopadom jednak na rozšírenie sortimentu a na flexibilitu služieb a servisu pre zákazníkov. Týmto projekt
umožní firme realizovať dostatočnú trhovú protiofenzívu a posilniť konkurenčnú pozíciu na tradičných i nových trhoch firmy.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty firmy. Firma získa
nových odberateľov a zvýši podiel na nových - zahraničných trhoch. Návratnosť projektu je kalkulovaná do 5 rokov od
realizácie investície (viď finančnú analýzu). Táto návratnosť zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu aj po jeho skončení.
Súčasne budú vytvorené 2 nové pracovné miesta, s možnosťou tvorby i udržania ďalších pracovných miest v budúcnosti.
Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom prieskumu trhu, zefektívňovaním a zlepšovaním
spolupráce s odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie ďalších trhov (t.j. stabilizácia a rozširovanie
odbytu). Zníženie kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť ekologickosť výroby znížením množstva odpadov z výroby.
Ďalšie investície firmy budú smerované do ďalšieho technologického vybavenia výroby, hlavne v oblasti komplexného
zhodnocovania dreva a materiálov na báze dreva a tiež investovaním do zahraničných akvizícií v rámci rozširovania
odbytových kanálov firmy. Výsledky projektu sú teda dlhodobo udržateľné a budú tiež rozširované ďalšími aktivitami firmy.
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Stavebná oblasť na Slovensku neuveriteľne expandovala a bude sa takýmto smerom uberať aj naďalej. So spotrebou
stavebných prvkov a materiálov narástol aj dopyt po POLYSTYRENE. 70-80% zateplených nehnuteľností spotrebuje
polystyrén čo dokazujú ročné nárasty tržieb na Slovenskom trhu ako aj zvýšené kapacity jednotlivých výrobcov. Dopad
svetovej krízy aj keď to bude znieť neuveriteľne má priaznivý vplyv na výstavbu výroby stavebných polystyrénových dosiek.
Výstavba výroby bola pred 2-3 rokmi zaujímavým investičným artiklom. Dnes môžete povedať, že je už neskoro, ale opak je
pravdou. Stavebná činnosť, vďaka svetovej hospodárskej kríze zastala čím sa vytvorilo tzv. vákuum nečinnosti a tak sa celé
obdobie zatepľovania zmrazilo a naštartuje sa o rok o dva opäť. Týmto sa obdobie, kedy sa zateplia všetky budovy v SK
posunie o pár rokov a tak tu nastáva priestor, pre nové spoločnosti, ktoré chcú do tejto komodity investovať a využijú
zastavený čas na dôkladnú prípravu výroby. Spoločnosť Mercury Stav s.r.o. sa na túto situáciu snaží v dostatočnom predstihu
reagovať predkladaným projektom.

Penový polystyrén je na Slovensku i v okolitých krajinách najrozšírenejším materiálom používaným pre ochranu budov pred
chladom, hlukom a teplom. V roku 2006 zaznamenala jeho celková spotreba v porovnaní s predchádzajúcim rokom
mimoriadne dynamický nárast o 33 % zo 14 993 ton na 20 075 ton. Z toho väčšina smeruje do stavebníctva, zostatok je
spracovaný na obaly. Z hospodárskeho pohľadu môžeme teda konštatovať že spotreba produkujúca dopyt v kontexte vládnej
podpory zatepľovania a všeobecného trendu úspor energii v budovách zabezpečí dostatočnú zákazkovú náplň pre inovatívnu
technológiu, ktorá sa prostredníctvom predkladaného projektu zavedie vo fabrike na východnom Slovensku v regióne
Košického samosprávneho kraja. Environmentálny dopad bude zabezpečený najmä v sekundárnom merite, nakoľko finálne
produkty vychádzajúce z našej inovatívnej výrobnej linky budú podkladom pre investície či už podnikateľských subjektov ale i
obyvateľstva do úspor energii. Zamýšľaná investícia je jedným z najnovších modelov vo svojej kategórii a nebude mať
nepriaznivý vplyv na ŽP.

Realizácia projektu sa bude opierať o skúsenosti štatutárneho orgánu a spoločníka z minulosti, ktoré získali pri implementácii
niekoľkých vzdelávacích projektov v rámci štrukturálnych fondov. Tandem bude zabezpečovať administratívnu, obchodnú,
projektovú a technickú realizáciu projektu. Po podpise zmluvy o pridelení NFP budeme kontaktovať dodávateľa o nadobudnutí
účinnosti zmluvy s cieľom optimálneho načasovania dodávky a spojazdnenia technológie. Následne po obojstrannej
komunikácii budeme postupne implmentovať projekt za použitia všetkých dostupných informácii, skúseností a technického
vybavenia. Priebežná kontrola bude prebiehať zo strany štatutárneho orgánu aby sa tak predišlo rizikám spojeným s
implementáciou projektu a nemuseli sa technologické celky implementovať v časovej tiesni. Nakoľko je realizácia
rozplánovaná na 18 mesiacov predpokladáme že budú uspokojené predstavy majiteľov ako i dodávateľov a všetkých
dotknutých zmluvných strán.

Predkladaný projekt primerane rieši znižovanie slabých stránok regiónu a využíva jeho potenciál rozvoja najmä v oblasti
zamestnanosti a nízkej diverzifikácie priemyslu. Keďže naše produkty sú finálne výrobky, ktoré majú možnosť ďalšieho
kombinovaného spracovania, zvýšime tak mieru finalizácie a pridanej hodnoty, čím podporíme ekonomický rast regiónu.
Nakoľko demografický vývoj regiónu predpokladá vyššiu pôrodnosť a teda aj potrebu mladých rodín osamostatniť sa,
vnímame príležitosť využitia našich finálnych produktov nie len v oblasti zatepľovania starých budov ale i v novostavbách.
Investíciami v dotknutom regióne taktiež plánujeme nepriamo vplývať na vyššie politické inštitúcie s cieľom dosiahnutia
dobudovania infraštruktúry pre lepšie využitie podnikateľského potenciálu, z čoho budú v konečnom dôsledku ťažiť i občania
východného Slovenska. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými ale i regionálnymi dokumentmi čo v neposlednom
rade podporuje jeho vhodnosť pre realizáciu v dotknutom regióne.

Z ekonomického pohľadu je projekt strategicky premyslený a vychádza z trhových ukazovateľov predikujúcich rast
obderatľských trhov spojených s potrebou obyvateľstva šetriť energetické zdroje a minimalizovať tak náklady na život.
Predpokladaný dopyt podporuje udržateľnosť i po skončení pomoci zo štrukturálnych fondov, nakoľko budúce marže a pridaná
hodnota budú základom pre nasledujúce inovatívne investície či už do technológii alebo rastu zamestnanosti nadväzujúceho
na výrobu. Nakoľko sme spoločnosť ktorá dbá na dodržiavaní všetkých záväzkov a teda i environmentálnych budeme
prípadne investície orientovať do ekologickej výroby. Už samotná povaha projektu výroby zatepľovacích materiálov nesie
prvky udržateľnosti i z environmentálneho pohľadu, nakoľko svojimi multiplikačnými dopadmi znižuje zaťaženie životného
prostredia a šetrí energetické zdroje na strane obyvateľstva.
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Projekt sa bude realizovať v okresnom meste Krupina. V okrese Krupina sa vplyvom hospodárskej a finančnej krízy zvyšuje
miera evidovanej nezamestnanosti. Kým k 31.12.2008 bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Krupina 13,89 %, k
30.9.2009 je to už 20,05 %, čo je nárast o 6,16 % (podľa údajov ÚPSVaR SR). Tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 Opis
projektu a vo SWOT analýze, súčasný spôsob výroby kompletnej knižnej väzby V8 je charakterizovaný dlhým potrebným
prípravným časom nastavovania pri zmenách produkcie, ktorý dosahuje v priemere 2 hodiny. Je taktiež charakterizovaný
nízkym dosahovaným výkonom 12,5 taktu a pomerne vysokou 20 % - nou zmetkovitosťou, ktorá znamená menej efektívne
využívanie vstupných materiálov a energie na výrobu zákazníkmi požadovaných výrobkov. Tieto parametre znižujú
konkurencieschopnosť tlačiarne pri príprave kompletnej knižnej väzby V8, čo je vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu
nepriaznivé.

V súčasnosti je nevyhnutné pre udržanie zákazníkov komplexne, pružne, rýchlo a cenovo dostupne reagovať na ich
požiadavky. Je to príležitosť vyplývajúca so SWOT analýzy. Preto je potrebné disponovať strojmi a zariadeniami, ktoré majú
krátke nastavovacie časy pri zmenách produkcie, majú vysoký výkon a efektívne a ekonomicky využívajú vstupné materiály a
energie na výrobu zákazníkmi požadovaných výrobkov. Z týchto dôvodov je projekt zameraný na zavedenie inovatívnej
výrobnej linky na prípravu kompletnej knižnej väzby V8. Jej zavedenie umožní skrátenie potrebného prípravného času
nastavovania linky pri zmenách produkcie zo súčasných 2h na 30 min.. Zároveň sa tým zvyšuje komfortu obsluhy. Zvýši sa
výkon zo súčasného 12,5 taktu na 30 taktov. Zníženie zmetkovitosti z 20 % na max. 0,5 % prispieva k efektívnemu a
ekonomickému využívaniu vstupných materiálov a energií. Plánovaný predpoklad tržieb od roku 2010 do 2018 je vo finančnej
analýze (príloha č. 5) projektovaný realisticky. Realistickou projekciou tržieb je možné predchádzať negatívnym stavom, ktoré
by mohli viesť k nenapĺňaniu merateľných ukazovateľov, čo umožní splniť hodnoty ukazovateľov projektu po skončení jeho
realizácie.

Potreba zakúpenia novej výrobnej linky vyplýva zo skutočností uvedených v Prílohe č. 1 Opis projektu, časť 3 SWOT
analýza, slabé stránky). Nová výrobná linka na prípravu kompletnej knižnej väzby V8 zrýchly nastavenie na požadované
parametre zo súčasných 2h na 30 min. prostredníctvom automatického nastavovania cez dotykový displej, zvýšenie komfortu
obsluhy. Zvýši výkon pri príprave kompletnej knižnej väzby V8 zo súčasného 12,5 taktu na 30 taktov. Zníži zmetkovitosť zo
súčasných 20 % na hodnotu max. 0,5 %. Zavedenie novej výrobnej linky na prípravu kompletnej väzby V8 bude zabezpečené
realizáciou týchto aktivít projektu: Aktivita č.1 V 08/2010 prebehne nákup a dodanie novej výrobnej linky. Aktivita č.2 V
priebehu 08-09/2010 jej inštalácia. Aktivita č.3 V priebehu 09-11/2010 uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti.
Aktivita č.4 V priebehu 09/2010 zaškolenie obsluhy. Po zavedení linky protokolárne prebratie a administratívne a finančné
ukončenie projektu podľa požiadaviek poskytovateľa NFP. Organizačné zabezpečenie je uvedené v prílohe č.1 Opis
projektu, časť 4.2 a časť 6. Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu budú zabezpečené prostredníctvom
bankového úveru.

Vzhľadom na objem celkových výdavkov na zakúpenie novej výrobnej linky, jej dodanie, inštaláciu, zaškolenie obsluhy a
uvedenie do prevádzky, by v období hospodárskej a finančnej krízy bez získania NFP nebolo možné realizovať takéto
komplexné riešenie v tak krátkom čase . Toto komplexné riešenie realizované v krátkom čase prispeje po realizácií projektu k
zvýšeniu konkurencieschopnosti tlačiarne. Tlačiareň Róbert Jurových – NIKARA preukázala od svojho vzniku schopnosti a
personálne vybavenie pre realizáciu projektov, keď dokázala vybudovať organizačne, personálne a technologicky vybavenú
prosperujúcu firmu. Od svojho vzniku postupne zrekonštruovala a dostavala svoje prevádzkové budovy, nakúpila potrebné
technologické zariadenia a v roku 2009 zaviedla a certifikovala systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009.
Projekt sa bude realizovať v regióne (okresné mesto Krupina), v ktorom sa vplyvom hospodárskej a finančnej krízy zvyšuje
miera evidovanej nezamestnanosti z 13,89 % k 31.12.2008 na 20,05 %, k 30.9.2009. Realizácia projektu prispeje k udržaniu
zamestnanosti v tlačiarni a tým aj v regióne.

Personálne bude zabezpečená prevádzka výstupov projektu po skončení jeho realizácie pracovníkmi tlačiarne, ktorý budú
realizovať projekt. Finančná udržateľnosť po skončení spolufinancovania vychádza z finančnej analýzy (príloha č.5), ktorá je
vypracovaná na základe súčasnej situácie a predpokladov pre budúcnosť. Do budúceho obdobia je zapracovaný aj prínos
zavedenia novej výrobnej linky a vplyv hospodárskej a finančnej krízy. Jej zavedenie zvýši konkurencieschopnosť tlačiarne,
umožní zvýšiť a zabezpečiť tržby z predaja výrobkov a služieb aj po skončení realizácie projektu a prispeje tak k financovaniu
výroby a tým k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu. To prispeje k stabilizácií počtu
zamestnancov a nezhoršovaniu miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Krupina tlačiarňou. Tlačiareň plánuje čeliť
hrozbám uvedeným vo SWOT analýze realizáciou svojej marketingovej stratégie (príloha č.1 Opis projektu, časť 8). V čase
hospodárskej a finančnej krízy je pre odberateľov, ktorý šetria svojimi finančnými zdrojmi, zaujímavý dodávateľ, ktorý dokáže
komplexne, pružne, rýchlo a cenovo dostupne reagovať na ich požiadavky (sortiment, cena, kvalita, čas dodávky).
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Spoločnosť IPELSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. bola založená 29.12.2004 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu
Banská Bystrica. Spoločnosť pôsobí v oblasti zušlachteného riečneho štrkopiesku a spracovaného štrkopiesku na triedené
certifikované kamenivo do betónu v regióne banskobystrického kraja. Predovšetkým je to proces zušlachtenia surovín, t.j.
riečnych štrkopieskov poiplia v okrese Lučenec technológiou prepierania, dehydratácie a triedenia na frakcie podľa normy
STN EN 12620, vhodných ako kamenivo do betónu splňajúceho kritériá na pevnostné, vodotesné a ďalšie mechanické a
chemické požiadavky. Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a spoločnosti IPEĽSKÉ
ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Lučenec prostredníctvom nákupu technológie, ktorá umožní rozšíriť výrobný sortiment spoločnosti a
súčasne zavádza automatizovaný systém riadenia a sledovania výroby s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti.

Predmet projektu zahŕňa doplnenie jestvujúcej technologickej linky o možnosť triedenia frakcií kameniva nad 22 mm a ich
následného drvenia. Zároveň sa technologická linka dopĺňa o kontajnery pre velín a rozvodňu a prvky automatického
sledovania a riadenia. Zakúpením tejto technológie významnou mierou dôjde k rastu merateľných ukazovatelov ako sú : rast
tržieb, počet inovovaných výrobných postupov, počet novovytvorených pracovných miest ako aj nárast pridanej hodnoty.
Zvýšenie merateľných ukazovateľov je uvedené v tabuľke Hodnoty merateľných ukazovateľov. Výsledným kvalitatívnym
efektom je tiež nepopieratelne trvalé zvýšenie a udržanie kvality produkcie pre možnost použitia frakciovaných produktov do
betónových konštrukcií ciest – rýchlostných komunikácií a vysoko namáhaných železobetónových konštrukcií. Súbežne s
hlavnou produkcnou cinnostou sa vdaka novej technológii plánuje zacat s výrobou betónových polotovarov a certifikovaných
betónových výrobkov pre stavebníctvo a záhradkárstvo, co predstavuje multiplifikacný efekt projektu a tým vo vlastnej réžií
efektívnejšie využit vhodné východiskové materiály získané hlavnou cinnostou

Realizácia projektu bude zabezpečovaná vedením spoločnosti, pričom do projektu budú zapojení obidvaja konatelia
spoločnosti a prokurista s nasledovnými funkciami: projektový manažér, finančný manažér a projektový koordinátor.
Realizácia predmetu projektu - dodávka technológií, je realizovaná dodávatelsky. Výber dodávatela bol realizovaný
Obchodnou verejnou sútažou podľa §281 Obchodného zákonníka, pričom•bol vybraný dodávatel s ktorým bola podpísana
Zmluva o dielo s odkladacou podmienkou účinnosti. Predpokladaná doba trvania dodávky technológie vrátane jej výroby,
dopravy, montáže až po zaškolenie predstavuje približne 6 mesiacov. Finančné prostriedky na realizáciu projektu sú
zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti, čo preukazuje Výpisom z účtu.

Pri výbere strojov a zariadení sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo
svojej oblasti tak, aby ich životnosť bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá. Spomínaná kombinácia
obstarávaných technológií vyšla z prieskumu ako najefektívnejšia z pohľadu minimálnych nevyhnutných vstupných nákladov
(predpoklad získania grantu) a na druhej strane optimalizácie využívania produkčných zdrojov, dostatočnej kapacity a kvality
produkcie pre klientov na konkurencieschopnej úrovni. Na základe strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti bola
vybraná technológia a Obchodnou verejnou sútažou aj jej dodávatel. Samotný projekt prispeje k zvýšeniu podstatných
ekonomických ukazovateľov ako aj zamestnanosti. Nadväzujúcim priamym efektom projektu je tiež nárast výkonov firiem
pôsobiacich v technologickom retazci ako sú dopravné spoločnosti, ktoré budú prepravovat viac tovaru, stavebné spoločnosti,
ktoré budú nakupovat kvalitatívne lepší a cenovo výhodnejší materiál a v dôsledku toho je prínos projektu pre konečného
zákazníka v podobe úspor a zvýšenia kvality.

Udržatelnosť projektu sa predpokladá z pohladu 1) Inštitucionálne zabezpečenia Žiadatel je stabilná spoločnost pôsobiaca
na slovenskom trhu s kontinuálne rastúcimi tržbami a pridanou hodnotou ako aj rastom zamestnanosti. 2) Personálneho
zabezpečenia Realizacný tím a súčasné vedenie spoločnosti je po odbornej a technickej stránke kompetentné pre úspešné
zvládnutie implementácie projektu a využívanie jeho výsledkov v strednodobom a dlhodobom horizonte. 3) Administratívne
zabezpečenia Žiadatel disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na riadenie a realizáciu aktivít projektu. Činnosti
spojené s administráciou projektu bude viesť projektový manažér. 4) Finančného zabezpečenia Existuje ekonomický
predpoklad, že spoločnosť bude mat po ukončení realizácie projektu primeraný obrat a tým aj zisk, čo je zárukou ďalšieho
rozvoja spoločnosti IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. 5) Technologického zabezpečenia Pri výbere strojov a zariadení sa
vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne a najprogresívnejšie technológie vo svojej oblasti tak, aby ich životnost
bola z pohľadu fyzického i morálneho dostatočne dlhá.
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Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. má dlhoročnú tradíciu a uznávané obchodné značky. Na Slovensku patrí k jedným z
najväčších producentov minerálnych a prírodných pramenitých vôd vhodných na prípravu stravy pre dojčatá. Výrobky majú na
slovenskom trhu prijateľnú cenovú úroveň, ako aj prepracovanú distribúciu výrobkov. Expanzia obchodných reťazcov a ich
marketingové aktivity vytvárajú príležitosti pre nárast dopytu a súčasne zahraničné obchodné reťazce vytvárajú rovnako
príležitosti exportu. Pramene a plniareň vôd sa nachádzajú v obci Lipovce, okres Prešov. Súčasná technológia v závode
Salvator Lipovce nevytvára možnosti pre využitie výdatných prameňov a rozšírenie výroby v sortimente a formátoch.
Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995 ako akciová spoločnosť. Sídlo našej
spoločnosti je v Prešove. Miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji v roku 2009 je na úrovni 14,8% s priemernou mesačnou
mzdou vo výške 587,01 Eur. Realizácia projektu bude prebiehať v našom závode v Lipovciach. Zdroje prameňov prírodných
minerálnych vôd a prírodných pramenitých vôd sú výdatné. Kapacitne je súčasná linka dimenzovaná len na tretinu výdatnosti
prameňa.

Po úspešnej realizácii projektu vzrastie efektivita výroby, ušetrí sa voda potrebná na čistenie PET fliaš a taktiež sa ochráni
životné prostredie, pretože dávkovanie čistiacich prostriedkov pomocou modernej technológie je presnejšie až o 30% oproti
súčasnému stavu. Implementácia tohto projektu umožní, čo sa týka kvality a sortimentu, splniť nielen požiadavky trhu, ale
naviac z hľadiska regiónu je tu dôležitý aspekt udržania zamestnanosti v oblasti s najvyššou mierou nezamestnanosti.
Podobne technologické vybavenie bude na úrovni zaručujúcej úspešnú realizáciu plánovanej produkcie. Zvýšením produkcie
sa dosiahnu vyššie príjmy, ktoré budú po určitom čase predpokladom pre nevyhnutnú ďalšiu modernizáciu a inováciu výroby.
Nové technológie majú vysokú výkonnosť a zabezpečujú vysokú kvalitu výrobkov, najmä požiadavky na hygienu a
antiseptické prostredie. Inováciou technológií sa zabezpečí aj šetrenie životného prostredia, šetrenie elektrickej energie a
zabezpečenie pitného režimu pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, najmä deti. Z realizácie projektu nebude profitovať
nielen žiadateľ, ale aj dodávatelia vstupov -predliskov, etikiet a uzáverov, ale aj celý región.

Realizácia projektu je rozdelená do 6 aktivít: Aktivita 1 – Dodávka a montáž plniacej PET linky Aktivita 2 – Dodávka a
montáž stanice CO2 Aktivita 3 – Dodávka a montáž výrobníka tekutého cukru Aktivita 4 – Dodávka akumulácie vody
Aktivita 5 – Dodávka systému na ozonizáciu vody Aktivita 6 – Dodávka a montáž ovinovacieho stroja Podporné aktivity:
riadenie projektu, publicita a informovanosť Podporné aktivity publicita a informovanosť, budú realizované na základe
vyhlášky Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Informačné tabule budú umiestnené na viditeľnom
mieste s požadovanými rozmermi. Projekt pozostáva z výmeny plniacej PET linky formou zakúpenia novej modernej
technológie od firmy Krones a realizácie ďalších aktivít: • dodávka Stanice CO2 • dodávky Výrobníka tekutého cukru pre
sirupové hospodárstvo • dodávky Systému na akumuláciu vody • dodávky Systému na ozonizáciu • dodávky Špeciálneho
ovinovacieho stroja Organizačné zabezpečenie projektu Ing. Alžbeta Janusová – generálna riaditeľka, hlavný manažér
projektu Ing. Gabriela Kuchárová – ekonomická riaditeľka, projektový manažér Vladimír Hatok - obchodný riaditeľ, technický
manažér projektu

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti, zvýši
sa kapacita výroby a kvalita sa posunie na úroveň, ktorá pomôže spoločnosti uchádzať sa o zákazky renomovaných firiem.
Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia, umožnia spoločnosti produkovať kvalitnejšie výrobky a celkovo projekt
prispeje k zvýšeniu efektivity a produktivity výroby. Vďaka pozitívnym efektom, ktoré bude mať zavedenie progresívnej
inovatívnej technológie do výrobného procesu, sa dosiahne rast dôležitých ekonomických ukazovateľov, ktorými sú tržby a
pridaná hodnota. Rast tržieb je jednou zo základných podmienok pre ďalší rast a napredovanie spoločnosti. Efektivita vo
výrobnom procese, používanie technologicky vyspelej technológie, má za cieľ maximalizáciu zúžitkovania vstupov a
zvyšovanie výkonnosti na jedného zamestnanca. To vedie k vyššej pridanej hodnote a v neposlednom rade k nárastu
ziskovosti. Naplnením cieľov projektu dôjde k významnému posunu vo výrobných možnostiach spoločnosti, inovatívna
vyspelá technológia umožní rozšíriť výrobný sortiment, lepšie a efektívnejšie uspokojovať dopyt zo strany zákazníkov a
odberateľov.

Vďaka zvýšeniu produktivity práce a odbytu narastú tržby, čo umožní použiť ďalšie investície do inovácie výroby a vytvoriť
nové pracovné miesta. Ekonomická situácia spoločnosti bude výraznejšia a pozitívna a objem vygenerovaných vlastných
zdrojov bude postačujúci na to, aby sa ďalšie zámery firmy naplnili v kompletnom rozsahu, ktorý je pre naplnenie zámeru
stabilizácie, rozvoja a modernizácie firmy a výroby ako podmienky konkurencieschopnosti nevyhnutný. Udržateľnosť
výsledkov projektu z hľadiska: Personálneho – spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995 a vďaka schopnosti
vrcholového manažmentu sme sa stali stabilnou spoločnosťou s dobrým menom u našich zákazníkov Inštitucionálneho –
sme dynamicky rozvíjajúcou firmou, ktorá realizáciou tohto projektu mohla zaznamenať rast a zlepšenie postavenia na trhu a
tým sa stať konkurencieschopnejšou Finančného – obstaraním plniacej PET linky zvýšime inovačný potenciál spoločnosti,
čím predbehneme konkurenciu a tým budeme dosahovať vyššie tržby a to je zárukou rozvoja spoločnosti do budúcnosti Nová
technológia je navrhnutá tak, aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie, nakoľko efektívnejšie využíva čistiace
prostriedky.
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Spoločnosť RETOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice vznikla v roku 1995 a v tom istom roku zahájila svoju
činnosť. Na východnom Slovensku je jedinou firmou zaoberajúcou sa spracovaním vlašských orechov. Výrobný proces firmy
RETOP sa dá charakterizovať ako výroba finálnych výrobkov na základe požiadaviek zákazníka pri spracovávaní polotovarov
dodávaných dodávateľmi. Firma spĺňa všetky normy a požiadavky spojené s činnosťou v danej oblasti, čoho dôkazom je
úspešný audit vykonaný odbornou spoločnosťou TÜV CERT. Okrem toho vlastní firma RETOP aj ukrajinský certifikát
produkcie. Ponuku produktov spoločnosti RETOP tvoria pelety zo škrupín vlašských orechov ako aj samostatne spracované
vlašské orechy. Firma je založená na využívaní moderných technológií, ktoré zabezpečujú predkompletačnú prípravu
orechových zmesí a sú to predovšetkým zariadenia, ktoré očisťujú, filtrujú, delia vstupný materiál a produkujú tak požadované
výstupy. Prípadné rozširovanie výroby vyžaduje investície práve do takýchto technológií. SWOT analýza deklaruje vysokú
prevahu kladných stránok a príležitostí, čo dáva predpoklad na úspeš. realizáciu projektu.

Predložený projekt, ktorého predmetom je zakúpenie a spustenie 1 automatickej technologickej linky na spracovanie
vlašských orechov a výrobu palivových peliet, zabezpečí efektívnu výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a
efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt zákazníkov, čo je v súčasnej konkurencii rozhodujúci faktor
konkurencieschopnosti firmy. Inštalácia takejto modernej techniky sa odrazí v zlepšení kvality ponúkaných výrobkov, čoho
dôsledkom bude práve vyššia konkurencieschopnosť firmy na domácom a zahraničnom trhu. Nová dynamická
spracovateľská linka rozšíri aktuálny sortiment spoločnosti a umožní zvýšiť kvalitu produktov, čo sa odrazí u koncového
zákazníka, ktorý tak priamo pocíti pozitívny dopad vzťahu: „vysoká kvalita – nízka cena“. Výsledkom projektu bude 1
inovovaný výrobný postup, zvýšenie tržieb na 8,45 mil. EUR a nárast prid. hodnoty 1,090 mil. EUR v r. 2015. Nová akvizícia
navyše pomôže vytvoriť v prešovskom kraji s vysokou nezamestnanosťou 5 nových pracovných miest, hlavne v oblasti
obsluhy, odbytu a distribúcie výrobkov, pričom 1 prac.miesto bude cielene vytvorené pre MRK a min. 1 prac.miesto pre ženy.

Projekt má 1 hl. aktivitu - Nákup plne automatickej tech. linky na spracovanie vlašských orechov a paliv. peliet. Inovatívna
linka predstavuje spojenie viacerých zariadení s niekoľkými stupňami spracovateľských procesov, v ktorých dochádza k
postupným zmenám vstupov na výstupy. Nosníkmi celého zariadenia sú rotačný kalibrátor, silá a kalibračné silá, ktoré spolu s
kónusovým drtičom predstavujú základné zariadenia vstupného okruhu. Záverečné fázy tvorí celok peletizácie, kde je
kľúčovým zariadením špeciálny peletizér a celok čistenia so špeciálnym vibračným stolom. Nová technológia bude
umiestnená v prevádzkovej hale, ktorá je vo vlastníctve firmy RETOP. Výr. linka bude nainštalovaná dodávateľom, ktorý bol
vybraný na základe OVS. V rámci realizácie projektu bude vytvorených 5 nových prac. miest. Pred zavedením novej
technológie do činnosti budú novoprijatí zamestnanci odborne zaškolení. Projekt bude riadený zamestnancami firmy RETOP
a externými manažérmi, ktorí zabezpečia aj súvisiace aktivity (administráciu, finančné riadenie, reporting, publicitu). Projekt
bude realizovaný počas 7 mesiacov (6/2010 - 12/2010), pričom stroje budú montované do výroby súbežne.

Firma RETOP si uvedomuje dôležitosť zvyšovania konkurencieschopnosti, preto sa rozhodla investovať fin. prostriedky do
inovovania svojho výrob. zariadenia. Inovácia podporí export hotových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Súčasne projekt
umožní rozšíriť sortiment, ktorý okrem firmy RETOP na Slovensku vyrába len malý okruh výrobcov. Realizácia projektu
prispeje k rozšíreniu ponuky na trhu s palivovými hmotami, čo sa pozitívne dotkne hlavne potenciálnych zákazníkov. Palivové
pelety sú overenou komoditou v Európe a existuje veľká pravdepodobnosť, že tento produkt nájde svoje odbytište bez
najmenších problémov. Spoločnosť RETOP nemá skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných zo štrukturál. fondov EÚ
alebo národ. zdrojov, avšak s expertízou externých manažérov má všetky predpoklady úspešne projekt zrealizovať. Firma by
bez pomoci NFP projekt nerealizovala, keďže sa jedná o dlhodobú investíciu, na realizáciu ktorej v súčasnosti nemá dostatok
fin. prostriedkov z vlastných zdrojov. Realizovaný projekt prinesie okamžité účinky pomoci v regióne Hanušovce n. Topľou,
pričom prinesie 5 nových pracovných miest.

Hl. prínosom projektu je zavedenie inovov. výr. postupu, zvýšenie kvality, rozšírenie sortimentu i zvýšenie kvantity produkcie.
Návratnost projektu je kalkulovaná do 5 r. od realizácie investície (Opis projektu, fin.analýza). Táto návratnosť zabezpečí
udržatelnosť výsledkov projektu aj po jeho ukončení. Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity projektu vo výške 50%. Po
ukončení spolufinancovania z NFP bude firma RETOP financovať projekt z vlast. výnosov z prevádzky. Výroba a odbyt z
hľadiska krytia prevádz. potrieb budú zabezpečované prevažne z vlast. zdrojov, resp. krátkodobých prevádz. úverov. V rámci
projektu bude vytvorených 5 nových prac. miest s možnosťou tvorby dalších v budúcnosti. A to v prípade, ak firma posilní
svoju konkurencnú pozíciu na domácom trhu a bude ďalej rozširovať svoje akvizície na zahraničných trhoch. Možné
ohrozenia bude firma minimalizovať jednak súčasným systémom prieskumu trhu, zefektívnovaním a zlepšovaním spolupráce
so stávajúcimi odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie nových zákazníkov (t.j. stabilizácia a
rozširovanie odbytu).
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Spoločnosť K&M,a.s. podniká na území Žilinského sam. kraja, ktorý má silný inovačný potenciál (PHSR ŽSK). Sídlo je v
meste Liptovský Mikuláš. Na trhu polygraf. výroby pôsobí od r. 2000. Vďaka inštalácii progresívnych špičkových tlačových
zariadení si zabezpečuje vysokú kvalitu tlače a poskytovaných tlačiaren. služieb, ako aj schopnosť konkurovať podobným
tlačiarňam doma i v zahraničí. Súčasné technologické zázemie spoločnosti tvorí ucelený súbor polygraf. zariadení.
Spoločnosť má v súčasnosti 31 zamestnancov v žiadúcej profesijnej štruktúre s možnosťou ich flexibility (z toho je 12 žien).
Jedným z výrobných sortimentov spoločnosti je aj výroba a tlač etikiet pre potravinársky priemysel a pre výrobcov rôznych
druhov nápojov. Za posledných 5 r. sa výrazne zmenila obchod. politika výrobcov vyššie spomínaných produktov. V
súčasnosti 80-90% tovaru expedujú v plastových PET fľašiach. Táto skutočnosť núti spoločnosť, pokiaľ nechce ustúpiť od
tohto výrobného sortimentu, zaviesť novú inovat. technológiu na tlač etikiet na PET fľaše, ktorá je predmetom projektu. SWOT
analýza ukazuje vysokú prevahu klad. stránok, čo dáva predpoklad úspešnej realizácie projektu.

Výsledkom projektu bude obstaranie novej inovat. polygrafickej technológie. Inštaláciou nových technológií dôjde k inovácii
výroby a zavedeniu nového výrobného programu etikiet z potravinárskej fólie (doteraz sa vyrábajú len etikety z papiera).
Zavedím zariadenia na lepenú väzbu s PUR technológiou a znášacou linkou na 16 knižných zložiek dôjde k zvýšeniu objemu
výroby a predaja periodickej tlače a to v sortimente, ktorý nemôže akciová spoločnosť v terajšej dobe zabezpečovať. Ide napr.
o katalógy, telefónne zoznamy, časopisy atď. (chrbát hrubší ako 2 centimetre) a ďalej o sortiment tlače s použitím natieraného
papiera nad 115 g plošnej hmotnosti. Taktiež sa zvýši objem kooperácií pre iné tlačiarne, ktoré sa na existujúcej linke nemohli
zabezpečiť. Nové pracovisko bude súčasťou strediska ofsetovej tlače, ktoré podlieha výrobno-obchodnému námestníkovi.
Spoločnosť týmto plánuje inovovať 2 výr. postupy, pričom udrží súčas. stav pracovníkov. Zároveň plánuje nárast tržieb v r.
2016 na 3 463 746 EUR a nárast prid. hodnoty na 750 000 EUR. Realizácia projektu významne rozšíri sortiment produkcie a
flexibilitu servisu pre zákazníkov.

Projekt má 1 hl. aktivitu - Nákup inovatívnych polygrafických technológií. Spoločnosť zvažovala výber z viacerých
technológií, avšak vybraná technológia v najväčšej miere spĺňa požiadavky inovatívnosti a najlepšie zohľadňuje priestorové
kapacity (kombinovaný rotačný kotúčový tlačový stroj, rezacie a prevíjacie zariadenie z kotúča s elektronickou kontrolou
kvality tlače, lepená väzba s PUR technológiou a znášacou linkou na 16 knižných zložiek s priebežným trojrezom). Nové
technológie budú alokované do vlastných priestorov spoločnosti, ktoré sú vo vyhovujúcom stave. Zvyšovanie zamestnanosti
spoločnosť nepredpokladá z dôvodu, že ide o najmodernejšie stroje a zariadenia s vysokou produktivitou práce, pričom
nevyžadujú väčšiu obsluhu. Tá bude presunutá flexibilne od existujúcich tlačiarenských strojov. Pred zavedením nových
strojov do činnosti budú súčasní zamestnanci odborne zaškolení. Projekt bude riadený vysokokvalifikovanými odborníkmi z
radov zamestnancov spoločnosti K&M,a.s. (viď. Personálne zabezpečenie projektu). Dodávateľ bol vybraný na základe OVS.
Projekt bude realizovaný počas 18 mesiacov (10/2009 - 4/2011), pričom stroje budú montované do výroby súbežne.

Spoločnosť K&M,a.s. si uvedomuje dôležitosť udržania a zvyšovania konkurencieschopnosti, preto sa rozhodla investovať
fin. prostriedky do inovácií svojho výrob. zariadenia. Súčasná situácia na meniacom sa trhu požiadaviek klientov si inováciu
výroby nevyhnutne vyžaduje. Pozitívnym dopadom bude zvýšenie objemu výroby a predaja, rozšírenie portfólia odberateľov a
udržanie súčas. odberateľov. Taktiež sa zvýši objem kooperácie pre iné tlačiarne, ktoré nebolo na existujúcej linke možné
zabezpečiť (viď. Opis projektu, 4.1). Spoločnosť nemá skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných zo štrukturál. fondov
EÚ alebo národ. zdrojov, avšak realizovala niekoľko dlhodobejších projektov inovácie výroby v súvislosti s požiadavkami
klientov. Spoločnosť by bez pomoci NFP projekt nerealizovala v plnom rozsahu, keďže sa jedná o dlhodobú investíciu, na
realizáciu ktorej v súčasnosti nemá dostatok fin. prostriedkov. Súčasná situácia v ŽSK a regióne Liptova je v polygraf. sektore
vysoko konkurenčná, čo vyžaduje modernizáciu stroj. zariadenia. Realizovaný projekt prinesie okamžité účinky pomoci, ktoré
sa prejavia inováciou 2 výr. postupov a okamžitým nárastom tržieb a prid. hodnoty spoločnosti.

Hlav. prínosom projektu bude zavedenie inovov. výr. postupov, rozšírenie poskytovaných služieb, zvýšenie objemu výroby a
predaja, zvýšenie kvality produkcie. To sa pozitívne odrazí vo zväčšení podielu na trhu a náraste tržieb a pridanej hodnoty.
Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity navrhovaného projektu vo výške 50%. Po ukončení spolufinancovania projektu z NFP
bude spoločnosť K&M,a.s. financovať projekt z vlastných výnosov z prevádzky. Predpokladá sa, že životnosť uvedených
technológií je 15-20 rokov. Výroba a odbyt z hľadiska krytia prevádzkových potrieb budú zabezpečované prevažne z vlastných
zdrojov, prípadne krátkodobým prevádzkovým úverom. Projekt zavedenia vysokoautomatiz. výroby nevytvára nové prac.
miesta, ale zabezpečí udržanie súčasného počtu zamestnancov. Keďže ide o novú progres. technológiu výroby etikiet, nie sú
zreteľné riziká z nezabezpečenia odbytu. Spoločnosť plánuje aktívne čeliť možným ohrozeniam, akými sú napr. prebiehajúca
hosp. kríza, zmena legislat. rámca, príchod silného zahr. konkurenta a iné (viď Opis, 6.Udržateľnosť, tab. Eliminácia rizík) a to
profesionál. prístupom, poistením majetku, pružnou reakciou na trh či vzdelávaním zamestnancov.
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Spoločnosť TREVA s.r.o. pôsobí na trhu už viac ako 13 rokov, na základe dôkladnej analýzy súčasného trhu sa rozhodla
realizovať komplexnú rozsiahlu investíciu do inovatívnych a environmentálne priaznivých technológií, ktoré by umožnili
zavedenie kováčskej výroby, vytvorenie minimálne 50 nových pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti
prostredníctvom adaptácie na súčasné ekonomické prostredie s vysokou pridanou hodnotou nie len ekonomickou ale i
sociálnou a environmentálnou, nakoľko plánovaná inovácia a investícia obsahuje environmentálne prvky a inovované
pracovné a technické postupy šetriace energie a životné prostredie vytvárajúce priestor pre pracovné pozície s vyššou
pridanou hodnotou. Realizácia projektu bude prebiehať v obci Prakovce, uvedený región je charakteristický nedostatkom
pracovných miest a vysokou potrebou nových investícií do rozvoja. Výhľadové potreby rozvoja obce, jeho priority a
pripravované investičné zámery: Obec má vypracovaný PHSR, plány programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sú
orientované z hľadiska územného rozvoja aj na tieto projektové zámery obce: • Vytváranie podmienok na vstup nových
investorov a vytváranie nových pracovných miest

Po úspešnom ukončení procesu zavedenia výroby a implementácie vyspelej technológie budeme pokračovať v ďalšom
zabezpečovaní strojového vybavenia a kovacích liniek. Stratégia je nastavená aj s ohľadom na veľkosť a optimálne využitie
výrobných hál, požiadaviek trhu na zabezpečenie bezpečnosti a stability dodávok. Zároveň dôjde k zaplneniu voľného miesta
na trhu v hmotnosti produkcií ( 8 až 15 kg. ). V konečnom dôsledku tento postup výrazne zníži fixné náklady na výrobu v
Treve s.r.o.. V rozvojových plánoch sa počíta so zabezpečením lisu pre výrobu výkovkov predovšetkým pre automobilový
priemysel ( navýšenie kapacity a zabezpečenie stability a bezpečnosti dodávok – štandardná požiadavka automobiliek ),
nasledovať bude kovací lis a buchar s energiou úderov 100 kj.. Zároveň pre další rozvoj a uspokojenie požiadaviek
zákazníkov sa počíta so zabezpečením strojov, ktoré budú doplňovať výrobkovú radu výkovkov v hmotnostnej kategórii s
pokrytím 7 – 20 kg. S uvedenými investíciami súvisí aj zavedenie zmennosti pri delení materiálu, otrieskavaní a tepelné
spracovanie v nepretržitom režime s postupným doplnením píly. To si vyžaduje zvýšenie počtu pracovníkov na 80
pracovníkov.

Predkladaný projekt predpokladá iba jednu investičnú aktivitu, nakoľko obstarávané inovatívne technologické zariadenie je
vnímané ako celok, ktorý svojou povahou zabezpečuje napĺňanie stanovených cieľov a alternatívne plnenie neprichádza v
úvahu, nakoľko obmedzuje možnosti, vynecháva procesy a znižuje efektívnosť vynaložených zdrojov. Nákup inovatívneho
technologického zariadenia priamo ovplyvňuje stanovené ciele modernizácie konštrukčne zastaraného zariadenia
environmentálne vhodným spôsobom a zvyšovanie kvality a kapacity výroby i procesov. Prijatí pracovníci prejdú potrebným
vzdelávaním a rozvojom na používanie noriem systému manažérstva kvality a výroby, čím sa dosiahne zvýšenie a
zefektívnenie ľudských kapacít, čo podporí dosahovanie indikátorov zamestnanosti s ohľadom na rovnosť príležitostí.
Zvýšením kvality a výroby sa ovplyvní zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty našich produktov.

Projekt vyššie spomenutými ambíciami bude napĺňať prvky trvalo udržatelného rozvoja po ekonomickej stránke (tvorba
pridanej hodnoty a tržieb regiónu), sociálnej (tvorba vysokého počtu pracovných miest), environmentálnej, nakoľko inovatívne
technologické zariadenia sú v maximálnej možnej miere prijateľné k životnému prostrediu, obsahujú prvky spätného využitia
energie, minimalizácie hluku, tvorby odpadu a iných negatívnych vplyvov. Predkladaný projekt taktiež prispieva k naplĺňaniu
stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 na sklonku jej hodnotiaceho obdobia, nakoľko jeho výsledky
sa prejavia už v budúcom kalendárnom roku, čo bude mať z globálneho hľadiska pozitívny prínos pre naplnenie parametrov
strategických dokumentov, ktorými sú operačný program KaHR ako i NSRR pre roky 2007-2013 a to najmä z pohľadu: rastu
zamestnanosti, konkurencieschopnosti,zvýšenie miery využívania environmentálnych inovatívnych technológii.

Zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zabezpečené pod dozorom štatutára a projektového tímu, ktorý zabezpečí
dosahovanie cieľov i z dlhodobého hľadiska v spolupráci s dotknutými organizačnými zložkami. Implementácia inovatívnej
technológie bude dlhodobou súčasťou výrobného procesu a nepredpokladá sa rapídny technologický pokrok, ktorý by umožnil
výrazne šetrenie energetických a surovinových zdrojov. Investičné aktivity budú zamerané v prípade potrieb do čiastkových
elementov avšak zameriavať sa budeme na dlhodobé napredovanie a využívanie ekonomicky a ekologicky investovaných
finančných prostriedkov do výrobných liniek, pričom primeraným vyťažovaním zdrojov, prípadným rastom zamestnanosti v
stave zvýšeného dopytu budeme zabezpečovať dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu.
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Firma sídli v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, až 16% a existujúcou rómskou komunitou 10%. Elektrotechnický
priemysel má v okrese dlhoročnú tradíciu a ponúka dostatočné množstvo kvalifikovanej pracovnej sily. V meste sa nachádza
stredná priemyselná škola elektrotechnická. Stroptel vyrába cievky a transformátory na strojoch, ktoré v súčasnosti
nedovoľujú automatizáciu. Každá operácia je prevádzaná na samostatnom stroji, kde na každom pracovisku je potrebný
pracovník. Výroba je náročná na čas a počet pracovníkov. Na výrobnom procese sa podieľa 62 žien a 31 mužov, z toho 7 so
zníženou pracovnou schopnosťou, pričom priemerná doba výroby jednej cievky je 90 sekúnd. Hoci kapacitné možnosti našej
firmy (1 000 000 kusov rozličných transformátorov/mesiac) ako i priebežné rozvojové zámery a vlastnenie certifikátu kvality
ISO9001 nám zabezpečujú presadenie sa na zahraničných trhoch (Nemecko, Anglicko, Bulharsko, Dánsko, Maďarsko,
Poľsko), výraznou slabou stránkou firmy je neefektívny výrobný proces, úzky sortiment produkcie a z toho vyplývajúce
obmedzené možnosti odbytu.

Prevádzka automatickej linky umožní automatizáciu výrobného procesu. Jej zavedením sa zníži chybovosť výrobkov pod 1%
a zabezpečí sa kontinuita výrobného procesu. Skráti sa čas výroby cievok minimálne o 30%. Zvýšia sa kapacitné možnosti
firmy na 1 200 000 kusov/mesiac. Firma bude pravidelne recertifikovať systém kvality ISO9001 a hľadať odbyt pre výrobky na
ostatných trhoch Európy. Firma zabezpečí stabilný počet zamestnancov, resp. príjme nových. Moderné spôsoby výroby budú
využité v spolupráci so SPŠ elektrotechnickou pri výučbe študentov.Projekt zvýši stabilitu firmy, najmä pri dodávkach pre
firmu Braun, ktorej podiel na tržbách firmy je 30%-ný a zavedením výrobnej linky sa zvýši produktivita práce. Tieto
skutočnosti umožňujú dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov uvedených v projekte. Linku bude možné bez zmeny
charakteru použiť v budúcnosti na rôzne druhy výrobkov pri nízkych investíciách, čím bude zabezpečená udržateľnosť
projektu na obdobie viac ako päť rokov a možné riziká súvisiace s trhovými podmienkami. Projekt vhodne dopĺňa projekt
mesta Stropkov zameraný na hospodársky a sociálny rozvoj mesta, ako aj projekty vyššieho územného celku.

Postup a organizačné zabezpečenie realizácie projektu: 1. Podpis zmluvy o poskytnutí NFP– po schválení NFP zabezpečí
podpis zmluvy konateľ spoločnosti. 2. Objednávka a podpis kontraktu s vybraným dodávateľom – technici a konateľ
spoločnosti v spolupráci s dodávateľom. 3. Príprava pracoviska pre umiestnenie výrobnej linky – vedúci výroby a technik
zodpovedný za prevádzku. 4. Preprava výrobnej linky – dodávateľ. 5. Prebratie linky a podpis preberacieho protokolu –
technik zodpovedný za prevádzku vo firme Stroptel 6. Inštalácia výrobnej linky – technici v spolupráci s dodávateľom 7.
Zaškolenie obsluhy a skúšobná prevádzka - technici v spolupráci s dodávateľom 8. Záverečná správa a žiadosť o platbu –
konateľ a koordinátor projektu Projekt sa začne realizovať dňom podpisu zmluvy a ukončí sa najneskôr 31.12.2010.

Zavedením technológie sa vytvoria možnosti pre rozšírenie sortimentu ponúkaných vinutých dielov a skráti sa proces od
objednávky až po dodanie výrobku zákazníkovi, čo je nevyhnutné pre udržanie si trhového podielu firmy Stroptel a zároveň
pre zachovanie zamestnanosti v regióne. Modernizácie a inovácia výrobného procesu vo firme je nutná, a však firma pri
svojich vysokých prevádzkových nákladoch nemá možnosti na financovanie celej technológie z vlastných zdrojov.
Zamestnanci firmy Stroptel majú s realizáciou dlhodobých projektov pozitívne skúsenosti. V roku 2005 bol firme schválený
projekt s názvom Poloautomatické cínovanie transformátorov a cievok a v roku 2008 bola podpísala zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Testovanie transformátorov a cievok. Oba projekty boli úspešne
zrealizované a pre firmu veľmi efektívne. Zrealizovaním tohto projektu sa podporí firma v regióne s vysokou mierou
nezamestnanosti a existujúcou rómskou komunitou. Elektrotechnický priemysel má v okrese dlhoročnú tradíciu a ponúka
dostatočné množstvo kvalifikovanej pracovnej sily keďže sa v meste nachádza stredná priemyselná škola elektrotechnická.

Prevádzka automatickej linky umožní automatizáciu výrobného procesu.Jej zavedením sa zníži chybovosť výrobkov pod 1%
a zabezpečí sa kontinuita výrobného procesu.Po ukončení realizácie projektu bude možné pôvodných pracovníkov
rekvalifikovať na prácu na zložitejších transformátoroch, kde automatizácia nie je možná, čím sa zväčšia možnosti rozšírenia
sortimentu produkcie. Skráti sa čas výroby cievok minimálne o 30%, čím sa zefektívni výroba.Výrobnú linku bude možné bez
zmeny charakteru použiť v budúcnosti na rôzne druhy výrobkov pri nízkych investíciách, čím bude zabezpečená trvalá
udržateľnosť výstupov.Spoločnosť do budúcna ráta s nadväzovaním obchodných kontaktov so zahraničnými partnermi,
získavaním nových zahraničných kontraktov a zvyšovaním výrobnej činnosti.Všetky tieto činnosti budú financované z
prevádzkových a z úverových zdrojov. Zefektívnením výrobného procesu pomocou automatizácie, bude firma schopná čeliť
súčasným trhovým rizikám, udrží si svoj trhový podiel a diverzifikáciou produkcie jej vzniknú nové odbytové možnosti.Takto
bude môcť aj v čase hospodárskej krízy udržiavať zamestnanosť v regióne a zabráni presunu vysokoobjemovej výroby do
lacnejších východných trhov.
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Spoločnosť FINES, a.s. existuje na trhu už niekoľko rokov. K svojej činnosti využíva technologické zariadenia, ktoré už
dostatočne nespĺňajú výrobnú funkciu, sú nemoderné a zastarané. Z toho dôvodu je potrebná výmena niektorých
technologických zariadení za efektívnejšie, inovatívnejšie a s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Realizáciou
projektu a samotným nákupom nových technologických zariadení sa v spoločnosti zabezpečí zavádzanie inovatívnych riešení
a zvýši sa efektívnosť výrobného procesu, zvýši sa výstupná pridaná hodnota, čo bude nevyhnutnou podmienkou pre budúci
rast a dosiahnutie konkurencieschopnosti slovenskej spoločnosti na jednotných trhoch Európskej únie. Hlavnou aktivitou
projektu je nákup nových technologických zariadení. Hlavné cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti, odberatelia
(veľkoobchodné a maloobchodné jednotky), koneční zákazníci.

Aktivity projektu sú oprávnené na podporu v rámci schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých
technológií v priemysle a službách – hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
prístrojov a zariadení a hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s
cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. Postupnou modernizáciou a neustálym zlepšovaním technickej
vybavenosti si spoločnosť upevní pozíciu na zahraničných trhoch, dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty. Spoločnosť bude po
ukončení projektu neustále zlepšovať a inovovať svoj výrobný proces, postupne bude vymieňať technologické zariadenia za
modernejšie, ekologickejšie a energeticky nenáročné. Ďalším krokom bude zlepšovanie pracovných podmienok
zamestnancov, práve rekonštrukciou výrobnej budovy a nákupom nového technologického zariadenia, ktoré uľahčia
zamestnancom prácu v spoločnosti.

Pred realizáciou projektu sa vykonala verejno-obchodná súťaž v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 o podanie návrhov
na uzavretie zmlúv na dodávku technologických zariadení. Na základe predložených ponúk a stanovených výberových kritérií
(cena, kvalita, dodacie podmienky, záručná doba a pozáručný servis) sa vybral najvhodnejší návrh na dodávku
technologických zariadení. S dodávateľom práce sa podpísala Zmluva o budúcej zmluve, ktorá bola podmienená podpisom
zmluvy o poskytnutí NFP. Začiatok realizácie jednotlivých aktivít – nákup technologických zariadení je naplánovaný v
priebehu roka 2010. Hlavnou aktivitou projektu je nákup technologických zariadení a technicky celý projekt budú zastrešovať
pracovníci spoločnosti FINES, a.s.

Spoločnosť FINES, a.s. so sídlom v Žiline ponúka na slovenskom a zahraničnom trhu viacero typov zaujímavého nábytku.
Tradícia, dlhoročné skúsenosti a kvalitný dizajn zaraďujú spoločnosť medzi tých výrobcov, ktorých výrobky sú na domácom a
zahraničnom trhu žiadané. Spoločnosť FINES, a.s. má vlastné vývojové štúdio, ktoré spolupracuje s talianskym dizajnovým
centrom nábytku. Každý rok sa pripravuje nová škála látok a dizajnových návrhov tak, aby zaujala spotrebiteľa novými
prvkami, ktoré potešia pri zariaďovaní interiéru. Marketingové a obchodné oddelenie má kvalitne prepracovaný systém
propagácie výrobkov. Nové sú vystavované vo všetkých väčších a menších obchodných domoch na Slovensku. Zahraničný
predaj je zabezpečený cez veľkoobchodnú sieť predajcov. Spoločnosť FINES, a.s. má silné postavenie na trhu zaoberajúcim
sa výrobou nábytku, realizáciou projektu si toto postavenie chce ešte viac upevniť, aby si zlepšila konkurencieschopnosť na
trhoch EÚ, ale aj na domácich trhoch. Z dôvodu silného tlaku z EÚ je potrebné aby si slovenské spoločnosti modernizovali
výrobný proces prostredníctvom nových a kvalitnejších technologických zariadení s čo najmenším dopadom na životné
prostredie.

Štádia životného cyklu drevárskeho odvetvia, konkrétne výroba nábytku sú definované zmenami v miere rastu odbytu v
odvetví. Výroba väčšinou prechádza piatimi štádiami: vznik, rast, dozrievanie, zrelosť a pokles. Spoločnosť FINES, a.s. sa
nachádza práve v procese dozrievania. Z toho dôvodu sa produkty a služby musia neustále skvalitňovať, aby obstáli v
konkurenčnom boji, v tomto štádiu sa prejavuje snaha o rozširovanie produktového radu a práve preto spoločnosť kladie väčší
dôraz na služby, výrobky. Projekt ako taký bude udržateľný aj po ukončení realizácia. Medzi hlavné kľúčové faktory
spoločnosti FINES, a.s. sú výnimočné schopnosti, zručnosti, flexibilita, kvalitný manažment a pracovné prostredie, to všetko
spoločnosť spĺňa a práve spomenuté faktory sú nevyhnutné na úspešné súťaženie v nábytkárskom odvetví. Spoločnosť sa
bude neustále snažiť o inovovanie výrobného procesu a výrobkov prostredníctvom nákupu nových, ekologicky úsporných
technológií.
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Kysucké pekárne

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Confal a.s.

ELMAX ŽILINA, a.s

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

HBM Pharma s.r.o.

ISOLAR, s.r.o.

ESOX

K-system, spol. s r.o.

RC NÁBYTOK, s.r.o.

VÁHOSTAV-SK-PREFA,s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného programu spoločnosti
Kysucké pekárne, a.s.

Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu granulovaného
bentonitového produktu

Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TESLA Liptovský
Hrádok a.s. prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií

Obstaranie blistrovacej a baliacej linky pre balenie blistrov tabliet

Zefektívnenie výroby vynutí do elektrických točivých strojov

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ESOX zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií

Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system,
spol. s r.o.

Zvýšenie kvality výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením inovatívnej
technológie vo výrobe

267 021,00

420 156,40

1 511 494,00

348 536,00

574 995,35

598 575,00

96 150,00

439 820,00

2 989 785,00

1 320 000,00

31 538,72
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Kysucké pekárne, a.s. sú najväčšou pekárskou spoločnosťou na Kysuciach a patria k popredným spoločnostiam v
pekárskom odvetví na Slovensku. Radia sa k silným potravinárskym spoločnostiam s modernou technológiou a tradíciou,
ktorú naši predchodcovia začali budovať už pred niekoľkými desaťročiami. Pekárne vznikli 24.11.1995 a v súčasnosti
zamestnávajú 223 zamestnancov. Nosným výrobným programom spoločnosti je výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov.
Pekárska výroba zahrňuje výrobu širokého sortimentu chleba, pečiva, parených a smažených výrobkov, a výrobu strúhanky.
Cukrárska výroba predstavuje výrobu rôznych druhov zákuskov, výrobu tort, trvanlivých výrobkov a špeciálnych výrobkov z
plundrového cesta. Celková výroba za rok 2008 predstavovala 5.142 t. Spoločnosť v minulom roku zaradila do svojho
výrobného portfólia 12 inovačných výrobkov (7 pekárskych a 5 cukrárskych), zrealizovaním I. etapy prístavby výrobnej haly,
nákupom etážovej pece s osadzovacím zariadením a priebežných kysiarni naštartovala inovačnú vlnu v rámci spoločnosti.
Plánovaná rozvojová stratégia spoločnosti na najbližšie obdobie je pre nedostatok finančných zdrojov, ale aj z titulu
hospodárskej krízy problematická.

Spoločnosť Kysucké pekárne, a.s. plánuje nákup inovatívnej pekárenskej technológie: - Linka na výrobu jemného pečiva
SMARTLINE II - Lis na cesto a margarín typ FGDISA/R.DO - Miešací stroj na cesto SPV 160 AF - Priemyselný
automatický stroj na delenie jednoduchého cesta - Inovácia spodných častí síl - 8 ks Fluidizačných dien, 2 ks Čeriace
dúchadlá 4 kW Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta, rozšírením ponukového sortimentu a zlepšením
kvality výrobkov sa zväčší konkurencieschopnosť spoločnosti a upevní sa jej postavenie na trhu. Po realizácii projektu
predpokladáme nasledujúcu situáciu: 1. Zvýšenie výrobnej kapacity bežného pečiva Súčasná kapacita:
12.000 ks
pečiva / hod. Nová kapacita:
3.000 ks pečiva / hod. Celková kapacita po investícii: 15.000 ks pečiva / hod.
Plánovaná výroba po realizácii zámeru predstavuje cca 140.000 ks bežného pečiva za 24 hodín. 2. Zvýšenie výrobnej
kapacity jemného pečiva Súčasná kapacita: 500 ks jemného pečiva / hod. Nová kapacita: 200 ks jemného pečiva / hod.
Spolu 700 ks jemného pečiva / hod Plánovaná výroba po realizácii zámeru predstavuje cca 5 000 ks jemného pečiva za 24
hodín.

Realizácia podnikateľského zámeru je plánovaná v období od 1.5.2010 do 30.11. 2010.Celkový objem investícií je 534
042,00 EUR. Zariadenia budú inštalované vo výrobných halách a na pozemkoch, ktoré má spoločnosť v majetku. Spoločnosť
Kysucké pekárne, a.s. zabezpečí stavebnú prípravu priestorov pre inštaláciu strojov. Dodávatelia budú niesť zodpovednosť
za inštaláciu strojov a zariadení, zaškolenie personálu, priebeh skúšobnej prevádzky a záručné opravy. Dodávatelia
technológií boli vybraní na základe obchodnej verejnej súťaže zo dňa 2.11.2009. V rámci hodnotiaceho procesu boli vybraní
dvaja dodávatelia, s ktorými boli uzatvorené dodávateľsko – odberateľské zmluvy: 1) Ing.Vladimír Gerenda, HEFELE
Slovakia, na dodávku priemyselného automatu na delenie jednoduchého cesta a na inováciu spodných častí síl - 8 ks
Fluidizačných dien, 2 ks Čeriace dúchadlá 4 kW 2) Technopek, s.r.o., na dodávku linky na výrobu jemného pečiva
SMARTLINE II, lis na cesto typ FGDISA/R.DO a miešací stroj na cesto PV 160 AF. Administratívne zabezpečenie
implementácie projektu bude zabezpečené zo strany žiadateľa a budú sa na ňom podieľať zamestnanci, ktorí majú skúsenosti
s implementáciou projektov.

Predkladaný projekt je v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti definovanými vo výročnej správe za rok 2008,
odsúhlasenými akcionármi a predstavenstvom spoločnosti. Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku a
posilnenie jeho pozície na trhu, šetrí energiu, čas a výrobný materiál. Predložený projekt je v súlade s materiálmi: - Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja – v rámci strategického cieľa č.2 – poznatková
ekonomika, bod 2B - Dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií - Žilinská
inovačná politika -Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadce – malé a stredné podnikanie -Rámcová
stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja

Napĺňanie cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja - Ekonomická zložka TUR Jedným z cieľov predkladaného
projektu je dosahovanie lepších hospodárskych výsledkov – nárast tržieb a pridanej hodnoty a zlepšenie konkurenčného
postavenia spoločnosti na trhu. - Environmentálna zložka TUR Plánovaná investícia do novej technológie negatívne
neovplyvní dopad na životné prostredie. Dopad bude skôr pozitívny, pretože obstaraním novej inovatívnej technológie sa
dosiahne zníženie energetickej náročnosti prevádzky. - Sociálna zložka TUR Obstaranie novej technológie podmieňuje
vytvorenie 2 nových pracovných miest a udržanie zamestnanosti v spoločnosti. Tieto pracovné miesta budú obsadzované na
báze rovnosti príležitostí bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, a rasu. Udržaním zamestnanosti v čase hospodárskej krízy
realizácia projektu ovplyvní aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva.
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Pôsobíme v oblasti ťažby a spracovania bentonitu a máme v okolí významné postavenie. Ťažba prebieha na ložisku Jelšový
potok, vyťažený materiál je prevážaný na spracovanie do prevádzky. Tu sa využitím súčasnej technológie spracováva na
rôzne finálne bentonitové produkty. Pri výrobe sušeného natrifikovaného bentonitu vzniká odpad (2 zložky), ktorý
nedokážeme ďalej spracovávať, vyvážame ho späť na miesto ťažby, čím strácame zhodnotenú prácu, energie a prídavný
materiál, t.j. pridanú hodnotu. Celkovo to zhoršuje ekonomiku výrobkov a oslabuje konkurencieschopnosť podniku. Pri
realizácii projektu využijeme silné stránky firmy ako: -vlastníctvo technológie a know-how -existujúci silní zmluvní odberatelia
-skúsený manažment i odborný personál Východiskové hodnoty ukazovateľov sú nulové okrem týchto ukazovateľov
dopadu: -Nárast prid. hodnoty (2007):2056031,00 EUR -Nárast tržieb (2007):4005027,00EUR

V projekte nakupujeme inovatívnu technológiu pre spracovanie dvojzložk. odpadu z produkcie, čím dosiahneme plné
využitie suroviny, vloženej pridanej hodnoty a zlepšenie ekonomiky výrobkov. Budeme spracovávať odpady v akomkoľvek
vstupnom pomere pri kvalitatívne rovnakých finálnych výrobkoch. Predstihujeme pritom konkurenciu, tá odpady spracováva
mletím s výstupným produktom nižšej kvality. Projektom ju podnietime k zavedeniu nových technológií a tým k rozvoju ťažby
a spracovania v regióne. Plánované hodnoty ukazovateľov: -Počet inovovaných výr. postupov (2010) – 1 -Počet novovytv.
prac. miest (2010,2015) – 1 muž -Nárast prid. hodnoty (2015) –2059000,00 EUR -Nárast tržieb (2015) –4010000,00 EUR
Riziku z nedosiahnutia ukazovateľov ako i ostatným ohrozeniam by sme mali predísť tým, že sme si dostatočne zvážili rozsah
projektu a sme presvedčení, že ciele v ňom stanovené i dosiahneme.

Špecifické i hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou aktivít (7 mes): -hlavné aktivity – Aktivita 1 Dodávka inovatívnej
technológie na výrobu granulovaného bentonitového produktu – dodávka celej technológie -podporné aktivity – počas
realizácie budeme zabezpečovať i publicitu a informovanosť a riadenie projektu Dodávateľ pre nás zabezpečí dodanie
celého technologického zariadenia. O prevádzku sa budú starať naši výrobní pracovníci, no samozrejme zodpovednosť za
jednotlivé skupiny činností spojené s realizáciou projektu budú zabezpečené nasledovne: -Projektový manažér –bude
zabezpečovať dohľad nad priebehom projektu a kontrolu vykonaných činností -Technický manažér –zabezpečí celkový
technický dohľad nad realizáciou projektu a zavádzaním nových technológií do výroby -Finančný manažér – zabezpečí
správne nakladanie s finančnými prostriedkami a bezchybné vedenie účtovníctva v rámci projektu

V súčasnosti disponujeme vybavením pre ťažbu, spracovanie a výrobu finálnych produktov z bentonitu, no produkujeme
pritom odpad, ktorý nedokážeme spracovať, preto ho vyvážame späť na miesto ťažby. Nová technológia vytvorí bezodpadovú
výrobu bentonitových produktov. Dôvody pre vybratú technológiu: -zaručí nám bezodpadovú produkciu -zaručí nám
kvalitnú produkciu -zaručí nám získanie konkurenčnej výhody Inovatívnosť predstavuje hlavne fakt, že oproti konkurencii
novou technológiou zabezpečíme absolútne spracovanie vyťaženého materiálu. Projektom teda dosiahneme ekonomické
zhodnotenie naťaženej suroviny, čím sa šetrí ložisko a teda aj náklady na ťažbu. Podporíme tiež našu konkurencieschopnosť,
podnietime konkurenciu k inovovaniu, podporíme zlepšenie fungovania ťažobného priemyslu v regióne a tým naplníme ciele
strategických dokumentov (NSRR, OP a schémy pomoci). Máme bohaté skúsenosti so samostatnou realizáciou
investičných aktivít. Posledná veľká investícia (asi 1 mil.EUR) bola realizovaná v roku 2001. Išlo pritom o náročné riešenie
natrifikácie, sušenia, triedenia a balenia bentonitu prostredníctvom špecializovanej technológie. Celá realizácia bola zvládnutá
na vysokej úrovni.

Udržateľnosť: -finančná – nespolufinancujeme z cudzích zdrojov, po skončení projektu nebudeme zaťažení ich splácaním prevádzková - náklady na prevádzku sme už teraz vyčíslili a posúdili sme, že budeme schopní ich zabezpečiť; prevádzku
zabezpečia výrobní pracovníci a novoprijatý zamestnanec -environmentálna - projekt maximálne podporuje minimalizáciu
tvorby odpadov z produkcie Riziká a riadenie: -zhoršenie makroekonomickej situácie v SR -zníženie finančnej stability
odberateľov zo zahraničia -zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov -pokles predaja produktov Budeme vyhľadávať nové
príležitosti, nových potenciálnych klientov a monitorovať vývoj na trhu ako i vývoj vlastnej činnosti. Budúcnosť: -obnova
zariadení a inovácia spojená s neustálym technologickým pokrokom -vyhľadávanie a nákup nových špecializovaných
zariadení Výsledky FA: -vyšší rast výnosov oproti nákladom -výnosovosť 18,46%
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Projekt bude realizovaný v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okresnom a krajskom meste Banská Bystrica, na okraji
mesta v priemyselnej zóne (tzv. Majer). Žiadateľom o NPF je spoločnosť CONFAL a.s., ktorá počas rokov 2004-2007
zaznamenala výrazný podnikateľský a technologický rozvoj a v súčasnosti je producentom klasických aj technologicky
náročných hliníkových zliatin pre slovenský trh a významné zlievárne v Európe s ročnou produkciou približne 15 tis. ton zliatin.
Spoločnosť má na roky 2008-2013 spracovaný komplexný projekt modernizácie výroby s cieľom rozširovať a ekologizovať
výrobu - pre ďalšie rozširovanie si spoločnosť v rámci dlhodobej stratégie pripravila nové výrobné priestory (vo vlastníctve).
Tieto priestory spoločnosť pripravila pre zavedenie novej inovatívnej technologickej linky - technológie na recykláciu
hliníkového odpadu. Projekt je prirodzenou reakciou žiadateľa na potreby trhu, vplyvy svetovej hospodárskej krízy, potrebu
technologickej inovácie ako podmienku zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti CONFAL a.s.

Podstatou projektu je vybudovanie novej výrobnej prevádzky s inovatívnou technologickou linkou, ktorá zefektívni
spracovanie hliníkového odpadu (šrotu) ako vstupnej suroviny pre taviacu pec. Po realizácii projektu sa zvýšia hodnoty
ukazovateľov nárastu tržieb a nárastu pridanej hodnoty, celkove sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa na trhu v
Slovenskej republike a na trhu v Strednej Európe. Z hľadiska prognóz rastu dosiahnutej trhovej stability, rastúcom dopyte po
produktoch hliníkových zliatin a spracovania hliníkového šrotu žiadateľ nepredpokladá nesplnenie hodnôt merateľných
ukazovateľov. Dopyt po zliatinách je podmienený všeobecnými podmienkami determinovanými globálnou hospodárskou
krizou a rozvojom automobilového priemyslu v Slovenskej repulbike. Pripravovaná investícia s financovaním z prostriedkov
ŠF EÚ nepredstavuje pre žiadateľa ekonomické, technologické ani bezpečnostné riziko. Ohrozenia zadefinované vo SWOT
analýze bude žiadateľ eliminovať štandardnými analytickými metódami a rozložením plnenia aktivít do reálneho časového
harmonogramu.

Projekt má charakter technologickej inovácie, jeho podstatou je dodávka technológie a bude realizovaný dodávateľsky technológia bude dodaná jedným generálnym dodávateľom. Príprave projektu predchádzala obchodná verejná súťaž.
Technickou podstatou projektu je dodávka a montáž novej inovatívnej recyklačnej technológie, ktorá bude umiestnená vo
výrobnej hale (priestory vo vlastníctve spoločnosti žiadateľa CONFAL a.s.). Technológia je navrhnutá tak, aby plnila
požiadavky na spracovanie vstupných materiálov - suroviny pre taviacu pec. Linka vytvára uzavretý cyklus a jej jednotlivé
prvky predstavujú jednotlivé aktivity projektu (vždy dodávka a montáž): 1. Kontajnery, 2. Mostová váha, 3. Triediaca linka
kusového AL odpadu, 4. Drviaca linka AL odpadu, 5. Hydraulické nožnice, 6. Miešacia linka AL zmesi, 7. Briketovacia linka.
Realizácia projektu je rozložená do 18 mesiacov s plánovaným začiatkom v mesiaci 05/2010. Spoločnosť bude riadenie a
publicitu projektu realizovať vlastnými kapacitami, disponuje dostatočnými administratívnymi a riadiacimi kapacitami pre
úspešné zvládnutie technickej, ekonomickej aj riadiacej stránky projektu.

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, je v súlade s príslušnými programovacími dokumentami na úrovni VÚC a mesta je prinosom pre celý región a vzhľadom na charakter technológie (recyklácia hlliníka) pre celú spoločnosť. Projekt je súčasťou
dlhodobej stratégie žiadateľa a jeho realizácia prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, zvýšeniu jeho tržieb a
pridanej hodnoty. Realizácia projektu s financovaním prostredníctvom Nenávratného finančného príspevku je vhodná a pre
realizáciu projektu v stanovenom časovom rámci a technickom rozsahu nevyhnutná - bez poskytnutie NFP je žiadateľ
schopný zrealizovať projekt len v obmedzenom rozsahu a v dlhšom časovou horizonte. V prípade realizácie projektu
užívateľmi výsledkov projektu bude región, spoločnosť žiadateľa, jej zamestnanci a v neposlednom rade odberatelia
využívajúci produkty spoločnosti žiadateľa.

Ako vyplýva z cieľov a zamerania projektu, realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu výrobných kapacít spoločnosti žiadateľa
CONFAL a.s. v oblasti recyklácie hliníkového odpadu a tým aj k čiastočnej diverzifikácii podnikateľských rizík. Po realizácii
projektu bude spoločnosť CONFAL a.s. schopná vytvárať si dostatočné vlastné zdroje pre elimináciu prípadných ohrození a
rizík vyplývajúcich z vonkajšieho podnikateľského prostredia (napr. vplyvy svetovej hospodárskej krízy). Situácii vzniknutej na
trhu vplyvom hospodárskej krízy spoločnosť žiadateľa prispôsobuje svoje plánovacie a rozhodovacie mechanizmy realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu prostredia pre zvýšenie výrobného potenciálu spoločnosti žiadateľa. Spoločnosť
žiadateľa si vytvára v strednodobom horizonte stabilné ekonomické a podnikateľské prostredie a disponuje dostatočnými
odbornými aj riadiacimi kapacitami potrebnými pre technickú, ekonomickú udržateľnosť výsledkov projektu.
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Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s. so sídlom v Žiline vznikla v roku 2001. Jej existencia je integrálne spätá so regiónom, v
ktorom pôsobí. Využíva v čo najširšej miere dodávateľsko-odberateľskú štruktúru regiónu. Profituje z tradície
elektrotechnického segmentu výroby výroby a čerpá z ponuky disponibilnej kvalifikovanej pracovnej sily. Využíva zameranie
vzdelávacích inštitúcií v regióne, najmä stredných odborných škôl a učilíšť. Zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním
získava najmä zo Žilinskej univerzity. Pôsobí v štyroch oblastiach: • Elektrovýroba • Priemyselná automatizácia •
Kovovýroba • Obchodná činnosť Spoločnosť dosahuje dlhodobo stabilný rast a doposiaľ investície do nových technológií
realizovala z vlastných zdrojov, prípadne s využitím bankového úveru. Na základe výstupov SWOT analýzy identifikovala
možné riziká, ktorých riešením je realizácia predkladaného projektu.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k zlepšeniu kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov produkcie, prostredníctvom
dodávky a montáže dvoch nových technológií: • technológie na nanášanie polyuretánového liateho tesnenia •
ohraňovacieho lisu Prvá technológia umožní uviesť na trh novú generáciu výrobkov s vyššími technickými parametrami.
Jej zavedením spoločnosť získa konkurenčnú výhodu oproti všetkým tuzemským výrobcom a zvýši sa aj jej
konkurencieschopnosť voči konkurentom z vyspelých krajín Európskeho spoločenstva. Zavedením druhej technológie,
ohraňovacieho lisu, dôjde odstránenie úzkeho miesta v priepustnosti a k optimalizácii výkonnosti celého technologického
reťazca. Spoločnosť bude dosahovať vyššiu konkurencieschopnosť, vyššiu efektívnosť výroby, produktivitu práce a pridanú
hodnotu. Vytvorí 10 pracovných miest, prispeje k napĺňaniu troch horizontálnych priorít.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít: 1.Dodávka a montáž technológie na nanášanie polyuretánového
liateho tesnenia 2.Dodávka a montáž ohraňovacieho lisu Na uvedené inovatívne technológie,žiadateľ vykonal obchodnú
verejnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka a dokumentácie výzvy. Obstarané technológie budú inštalované vo
výrobných priestoroch žiadateľa, nachádzajúcich sa na adrese Dlhá 85, 010 09 Žilina – Bytčica. Stavebné úpravy súvisiace s
inštaláciou nie sú potrebné.
Za účelom hladkej realizácie projektu bol zostavený projektový tím, ktorého štruktúru,
personálne obsadenie a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie popísané v Opise projektu.

Z výsledkov SWOT analýzy vyplynulo významné riziko možnosti straty určitých segmentov trhu. Z technologického pohľadu
toto riziko vyplýva z faktu, že výrobcovia z vyspelých krajín EÚ používajú technológiu na nanášanie polyuretánového liateho
tesnenia. Táto technológia sa v elektrotechnickom priemysle momentálne na Slovensku nepoužíva, bez nej však nie je
možná výroba rozvádzačových skríň najvyššej kvality, so stupňom krytia do IP65. Ak má žiadateľ zostať konkurencieschopný
voči zahraničným výrobcom, musí zakúpiť túto technológiu. Investície do nových technológií doposiaľ spoločnosť realizovala z
vlastných zdrojov a bankových zdrojov. Aj v súvislosti s hospodárskou krízou nie je momentálne schopná zrealizovať túto
investíciu bez pomoci vo forme grantu. Realizáciu projektu zabezpečí projektový tím, ktorého popis skúsenosti s projektovým
manažmentom možno nájsť v Opise projektu v častiach 4.2 a 5.

Projekt je trvale udržateľný, pretože inováciou výrobného procesu na v súčasnosti najvyššiu technologickú úroveň dôjde k
významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, ktorá sa v podobe sledovateľných ukazovateľov premietne do nárastu pridanej
hodnoty, tržieb a vytváraniu pracovných miest, vrátanie miest pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity a pri
zachovaní požiadavky na rodovú rovnosť. Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie
konkurencieschopnosti žiadateľa do budúcna. Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu ako aj zlepšené
hospodárske výsledky napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa. S realizáciou projektu ako aj
zabezpečením trvalej udržateľnosti sú spojené riziká, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy, ich bližší popis a možnosti ich
riešenia sú uvedené v časti 3 Opisu projektu.
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Spoločnost TESLA Liptovský Hrádok a.s. bola založená už k roku 1950, pricom akciovou spoločnostou je od roku 1991.
Medzi silné stránky spolocnosti patrí diverzifikovaný, relatívne stabilný a rozvíjajúci sa okruh zákazníkov, komplexný a
certifikovaný výrobný proces, dobré referencie u odberatelov a relatívne dobré dodávatelské vztahy s renomovanými
zahraničnými firmami. Slabými stránkami spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. sú nedostatočne rozvinutá spolupráca so
subdodávateľskými firmami, ktoré disponujú technológiami, ktoré spoločnosť nemá k dispozícii, ďalej pomerne nízka
konkurenčná schopnosť v oblasti predajných cien ako aj nedostatočne vybudované technické zázemie firmy, chýbajúce
kapacity v oblasti inžinieringu ako aj kovo a elektrovýroby. Projekt je zameraný na nákup a inštaláciu 12-tich technologických
zariadení pre dva výrobné postupy - zakupované technológie využívajú silné stránky spoločnosti a eliminuljú slabé stránky
spoločnosti. Pred podaním projektovej žiadosti bola zrealizovaná Obchodná verejná sútaž v súlade s Obchodným
zákonníkom 513/1991 Zb., ktorej výsledkom sú podpísané odberateľsko-dodávateľské zmluvy na dodávku technológií.

Projekt má zásadný inovačný charakter pre spoločnost žiadatela a jeho realizácia umožní vytvoriť spoločnosti žiadatela
dostatočné vlastné zdroje pre realizovanie dalších investicných akcií. Zabezpečenie financovania aktivít predkladaného
projektu predpokladá získanie nenávratného finančného príspevku. Výsledkom predkladaného projektu bude zakúpenie a
inštalácia moderných technologických zariadení na spracovanie plechov a technologických zariadení pre výrobu
elektronických výrobkov. Obstarané a sprevádzkované inovatívne technológie budú mať vplyv na zvýšenie tržieb a rovnako aj
na rast pridanej hodnoty. Výsledkom projektu bude tiež nárast počtu pracovných miest o 10 nových pracovných miest. Z
uvedeného vyplýva, že projekt prispeje prostredníctvom využívania moderných a inovatívnych technológií k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. Realizácia projektu bude mať vplyv na generovanie dalších
projektov spoločnosti zamerané najmä na obnovu dalších technologických zariadení, ale aj výskum a vývoj v oblasti
strojárenskej výroby.

Projekt je zameraný na nákup a inštaláciu celkove 12-tich technologických zariadení dodávateľským spôsobom. Pred
podaním projektovej žiadosti bola zrealizovaná Obchodná verejná sútaž v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991 Zb.
Výsledkom tejto sútaže sú podpísané zmluvy na dodávku technológií, ktoré obsahujú špecifikované podmienky dodávky a
inštalácie daných technologických zariadení ako aj zárucný a pozárucný servis a dalšie podmienky. Celkove je dodávaných
12 technológií pre dva výrobné procesy: spracovanie plechov, výroba elektronických výrobkov (zariadení). Pre inštaláciu
technológií nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy. Pri spracovaní technického riešenia sa uvažovalo len s jedným
variantom vzhladom na dost jednoznačnú situáciu a presne zadefinované potreby výroby boli vybrané technologické
zariadenia definované ako technicky, finančne a environmentálne najefektívnejšie riešenie. Realizácia projektu je
naplánovaná na 7 mesiacov so začiatkov v mesiaci jún 2010. Projekt bude realizovat realizačný team spoločnosti TESLA
Liptovský Hrádok a.s., ktorý má s realizáciou podobných investicných akcií dostatocné skúsenosti.

Predkladaný projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2007 – 2013. Projekt prispeje k naplňaniu vrcholového cieľa programu, ktorým je zvýšiť konkurencieschopnost a výkonnost
Žilinského samosprávneho kraja, bohatstvo a kvalitu života jeho obyvatelov do roku 2013 na úroveň minimálne 65% priemeru
HDP EÚ. Projekt je v súlade s prioritakmi v oblasti trvale udržatelného rozvoja - prispieva k vytvoreniu nového modelu
ekonomiky – dosiahnutie dlhodobo fungujúceho moderného hospodárstva a informačnej spolocnosti, odstránenie
štrukturálnych deformácií ekonomiky, vyvážený rozvoj hospodárstva s dôrazom na perspektívne moderné odvetvia a
regionálne prírodno-sociálne podmienky. Žiadateľ – TESLA Liptovský Hrádok a.s. má k dispozícii administratívne a technické
kapacity potrebné na zabezpečenie realizácie projektu. Medzi silné stránky spoločnosti patrí diverzifikovaný, relatívne stabilný
a rozvíjajúci sa okruh zákazníkov, komplexný a certifikovaný výrobný proces, dobré referencie u odberateľov a dobré
dodávatelské vztahy s renomovanými zahraničnými firmami - faktory zabezpečujúce trvalú udržateľnosť ekonomickej stránky
projektu.

Ekonomická udržateľnosť projektu po ukončení jeho financovania z externých zdrojov bude zabezpečená žiadateľom –
TESLA Liptovský Hrádok a.s. zabezpečí finančné ako aj personálne zdroje na prevádzku a údržbu zakúpených technológií po
ukončení financovania nenávratným finančným príspevkom. Výsledkom projektu bude aj vzájomné posilnenie spolupráce
členov projektového tímu, ktorí budú kooperovat aj po ukončení financovania projektu nenávratným finančným príspevkom.
Sociálnu udržateľnosť projektu zabezpečuje 12 novovytvorených pracovných miest. Technológie, ktoré sú predmetom
realizácie projektu, budú využívané vo výrobnom procese, pričom sa budú podielať na tvorbe tržieb spoločnosti vo výške
približne 24 %. Pre strategickú udržatelnost projektu využije žiadateľ skúsenosti s realizáciou podobných projektov v
minulosti. Strategickú udržateľnosť projektu bude zabezpečovať plnenia ukazovateľov nárastu tržieb a pridanej hodnoty v
rámci stanovených merateľných ukazovateľov. Pre dosiahnutie udržateľnosti sa žiadateľ sústredí okrem zavedenia
inovatívnych technológií aj na spoľahlivost, kvalitu, rýchlost, flexibilitu, nízke dodávateľské ceny, dokonalý servis a
individuálny prístup k zákazníkom.
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Hoechst - Biotika, spol. s r.o. je partnerom pre zmluvnú výrobu farmaceutických produktov. Poskytuje široký rozsah aktivít v
oblasti výroby, kontroly kvality, balenia a veľkodistribúcie. Zameriava sa a má kvalifikáciu na nasledujúce technológie /
liekové formy: - sterilné technológie / injekcie v ampuliach - technológie na pevné liekové formy / tablety V oblasti odbytu
má spoločnosť zabezpečené dlhodobé zmluvy s odberateľmi. Z geografického hľadiska sa nachádza v atraktívnom regióne,
ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový potenciál a vytváral tak podmienky pre
trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Vedenie spoločnosti má záujem o neustály rast a napredovanie svojej
činnosti. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na
kvalitu produkcie a poskytovanie špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potrebuje
doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj
optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Realizácia predkladaného projektu umožní spoločnosti Hoechst - Biotika, spol. s r.o. inovovať svoj výrobný program a
poskytovať zákazníkom výrobky na kvalitatívne a kvantitatívne vyššej úrovni. Taktiež spoločnosť predpokladá s rozšírením
svojich odbytových možností. Dopadom predkladaného projektu bude hospodársky rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti Hoechst - Biotika, spol. s r.o. a tiež cieľového územia – Žilinského samosprávneho kraja. Úspešná realizácia
projektu sa prejaví v náraste tržieb, náraste pridanej hodnoty a takisto v novovytvorených pracovných miestach, ktoré budú
potrebné pre obsluhu nových technológií. Snahou spoločnosti je taktiež prispieť k rozvoju podnikania na Slovensku pomocou
presadenia a využívania vyspelých inovatívnych technológií. Preto chce využiť príležitosť na čerpanie finančnej pomoci, ktorú
Slovensko vstupom do EÚ získalo.

Prostredníctvom projektu bude obstaraný blistrovací a baliaci stroj pre balenie blistrov tabliet od víťaza VOS, ktorá bola
zrealizovaná pred podaním žiadosti o NFP. Realizácia projektu, t.j. zakúpenie, inštalovanie a sprevádzkovanie zakúpených
technológií prebehne v priebehu mesiacov apríl – december 2010. Pred tým bude nevyhnutné upraviť a prispôsobiť výrobné
priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia výroby.
Realizácia samotného projektu bude pokračovať nasledovnými aktivitami: • maximálnym využitím novo obstaraných
výrobných technológií, • realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality predávaných výrobkov v zmysle požiadaviek
zákazníkov. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom projektu, skúseným
projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh jednotlivých fáz projektu
ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov.

Spoločnosť Hoechst - Biotika, spol. s r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje
výrobné postupy aby bola konkurencieschopnejšou a aby dokázala v požadovanom množstve a kvalite uspokojiť potreby
svojich zákazníkov. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na obstaranie nových
technológií, ktoré sú však finančne veľmi náročné. Spoločnosť momentálne nie je schopná pokryť celú čiastku zo svojich
vlastných zdrojov a preto sa rozhodla využiť pomoc z fondov EÚ. Táto pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku je
teda nevyhnutným krokom pre dosiahnutie cieľov projektu, ktoré plne korešpondujú s cieľom prioritnej osi 1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti , opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Prostredníctvom zavedenia nových technológií sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti a zároveň dôjde
k ekologizácii výroby z dôvodu zníženia odpadovosti pri výrobnom procese.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý bude tvoriť
projektový manažér, finančný manažér a technický manažér, ktorí zabezpečia všetky dôležité zložky pre úspešnú
udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi
výsledkami, ktoré budú výsledkom zakúpenia novej technológie z dôvodu zvýšenia objemu výroby a následného zvýšenia
trhového podielu. Tieto výhody, ktoré nová technológia ponúka poskytne spoločnosti možnosť byť viac konkurencieschopnou
na domácom ale aj zahraničnom trhu. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov ako aj výrobných priestorov bude
kryté výnosmi z predaja výrobkov. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude spoločnosť financovať
vzniknuté škody z vlastných zdrojov.
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súčasnosti spoločnosť ISOLAR s.r.o. realizuje svoje podnikateľské aktivity v oblasti výroby rotorových vinutí pre trakčné
motory používané v lokomotívach ako pohonné jednotky a sídlila v priestoroch Železničných opravovní a strojární Zvolen a.s.
V minulom roku sa presťahovala do novokúpených vlastných priestorov v neďalekej obci Lieskovec. V súčasnosti spoločnosť
ISOLAR s.r.o. produkuje výhradne rotorové vinutia pre trakčné motory používané ako pohonné jednotky pre lokomotívy ako s
diesel-elektrický prenosom výkonu tak aj pre elektrickú trakciu. K zefektívneniu výroby je však potrebné obstarať modernú
technológiu na automatizované rezanie, ploštenie medených drôtov a odstraňovanie izolácie.

Nová technológia, ktorej kúpa je podstatou tohto projektu je talianskej výroby. Producentom je spoločnosť RIMAC. Táto linka
uspela vo verejnej obchodnej súťaži. Jedná sa o typ ELE-03. Linka v automatickom režime strihá medené drôty podľa vopred
nastavených požiadaviek, a to tak, že ich odvíja z kotúčov. Stroj ich následne dokáže odizolovať (odstraňuje povrchove
ochranne obloženie na dvoch koncoch odstrihnutého úlomku) a ploštiť, respektíve narovnávať. Súčasťou technológie je aj
„sklad“ nastrihaných úlomkov a vysávač na zvyšné časti nastrihaných úlomkov. Všetky činnosti, ktoré bude zabezpečovať
nová technológia, boli a sú vykonávané ručne. Zvyšujúce sa požiadavky na efektivitu, čas dodávky je potrebné tieto činnosti
automatizovať a to tak, aby došlo rastu produktivity práce. K redukcii pracovnej sily nedôjde, skôr naopak. Dôvodom je
zvýšený dopyt po výrobkov.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom dodávateľom vybraným na základe verejnej obchodnej súťaže. Projekt
bude realizovaný v priebehu troch mesiacov, kedy dôjde k samotnej dodávke technológie, k jej inštalácií, zaškoleniu
personálu a zodpovedných osôb. Zhruba mesiac bude prebiehať skúšobná prevádzka a odstraňovanie chýb a dolaďovanie
nových výrobných postupov a procesov. Projektový tím bude dozerať na všetky technické a ekonomické detaily
realizovaného projektu. Členovia tímu majú s podobným zavádzaním novej technológie bohaté skúsenosti, aj vzhľadom na to,
že sa sami venovali vývoju a výskumu nových technológií, preto nepredpokladáme žiadne zbytočné zdržania a ani úskalia pri
realizácií tohto projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť svoju činnosť vykonáva už takmer dve desaťročia (menila sa iba právna forma
podnikania), je technické vybavenie spoločnosti pomerne bohaté, avšak aj zastarané. Mnoho technologického vybavenia bolo
modernizovaných vo vlastnej réžií, avšak je potrebné portfólio výrobných zariadení aj modernizovať a nahradiť časť ručne
vykonávanej práce – strojovou automatizovanou, tak aby sa mohla ušetrená disponibilná pracovná sila presunúť na iné
pozície. Dôjde tak výraznému rastu efektivity a produktivity práce. Vzhľadom na nedostatok kapitálu je potrebné staršie stroje
opravovať a teda sú potrebné náhradné diely, ktorých producentom je aj spoločnosť ISOLAR, s.r.o. Fakt, že spoločnosť
disponuje aj vlastným výskumom a vývojom len zlepšuje jeho pozíciu na trhu. Množstvo zanikajúcich veľkých výrobcov
súčiastok len zvyšuje atraktivitu spoločnosti a vytvára predpoklady na rozšírenie existujúceho portfólia výrobkov o nové typy,
ktorých výroba v iných podnikoch už možná nie je.

Dá sa očakávať, že realizovaný projekt reinvestovateľnosťou ušetrených prostriedkov sám vygeneruje obchodné príležitosti
za prispenia manažmentu firmy. Žiadateľ očakáva zvýšenie konkurencieschopnosti na domácom, ako aj zahraničnom trhu,
čím si zabezpečí viac zákaziek na výrobu a tým dosiahne nárast tržieb. Zníženie nákladov v oblasti energetiky prinesie menší
tlak na peňažné toky a vytvorí rezervy alebo väčší balík prostriedkov investovateľných do výskumu a vývoja. V neposledom
rade dôjde k zefektíveniu výroby, zníženiu jej nákladovosť a tak sa zabezpečí rast pridanej hodnoty. Rastom tržieb a pridanej
hodnoty je zabezpečená finančná udržateľnosť projektu. Projekt si vyžaduje nízku hodnotu sprievodných investícií. Vzhľadom
na skutočnosť, že má manažment bohaté skúsenosti, je bezproblémovosť investície viac než pravdepodobná.
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Začiatky podnikania súčasných spoločníkov spoločnosti ESOX, spol. s r.o. siahajú do roku 1993, kedy Ing. Drahoslav Tekeľ a
Ing.Tibor Tekeľ založili živnosť na podnikanie v oblasti nástrojárenských výrobkov. V roku 1994 na základe rozširovania
portfólia vyššie uvedené fyzické osoby založili ESOX, spol. s r.o. , ktorá vyvíjala svoju činnosť v prenajatých priestoroch
prevádzky nástrojárne TESLA, a.s. v Liptovskom Hrádku. Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. dnes predstavuje dynamicky sa
rozvíjajúci podnik, ktorý ponúka komplexné služby na vývoj a výrobu vstrekovacích foriem pre presné technické výlisky z
plastu a gumy, lisovacích nástrojov pre spracovanie tenkých plechov a dosiek plošných spojov a presných komponentov do
automatov v automobilovom priemysle. Tieto služby predstavujú úplný proces vývoja a výroby od poradenstva a konzultácie
so zákazníkom, cez návrh a konštrukciu, výrobu, zostavenie, otestovanie a odovzdanie produktu zákazníkovi až po záručný a
pozáručný servis.

Po ukončení projektu počítame so zvýšením konkurencieschopnosti spoločnosti ESOX cez zavedenie inovatívnych
technológií, ktoré napomôžu rozšíriť výrobný program a udržať krok s modernou dobou. Pre samotnú firmu realizácia projektu
inovácie znamená aj zvýšenie pridanej hodnoty výroby v synergii podpory výroby a procesu testovania finálnych výrobkov.
Požadované technologické uzly vo svojom logickom prepojení a kombináciou prinesú do procesu výroby etablovanie sa v
hmotnostne a objemovo novom segmente prípravy nástrojov na výrobu plastových foriem. To znamená, že umožnia rozšíriť
portfólio výrobkov o formy do hmotnosti až 8.000 kg. Taktiež umožnia skrátiť jednotlivé operácie cca trojnásobne oproti
terajšiemu stavu. Pretože prioritným zámerom nášho projektu je rozšírenie portfólia vyrábaných foriem o formy väčších
rozmerov, potrebujeme na testovanie nových produktov testovacie zariadenia. Na nich sme schopní otestovať a doladiť
všetky parametre tak, že u zákazníka ihneď po inštalácii formy môže byť spustená sériová výroba. Časť nových zariadení
nám umožní testovanie nami vyrobených foriem jednak veľkostne ale aj kapacitne.

Realizácia projektu je rozdelená na 5 aktivít: A1 - Nákup Vstrekovací lis pre plasty - TM 240/750 H A2 – Nákup Vstrekovací
lis pre plasty HM-S B6 650/5100 H s príslušenstvom A3 - Nákup Vysokorýchlostné 3/4osé CNC obrábacie centrum MIKRON
HSM400 A4 - Nákup CNC elektroerozívny hĺbiaci stroj FO550SP A5 – Nákup Elektroerozína rezačka Fanuc alfa 1iD Časť
požadovaných technologických uzlov umožní výrobu hmotnostne a objemovo väčších nástrojov na výrobu plastových foriem
až do hmotnosti 8.000 kg. Technológie tak prispejú ku rozšíreniu ponúkaných služieb nástrojárne spoločnosti ESOX spol. s
r.o. Vstrekovacie lisy, budú slúžiť na testovanie vyrobených foriem, na ktorých sme schopní otestovať a doladiť všetky
parametre. Organizačné zabezpečenie: Ing. Tibor Tekeľ - koordinátor projektu Ing. Ivica Multáňová - ekonóm projektu
Ing. Jana Čajnáková - Administrácia projektu Technické zabezpečenie: Výber dodávateľov sa uskutočnil na základe VOS,
kde pri splnení technických požiadaviek na nakupované technológie sa jediným kritériom výberu stala cena predmetu
zákazky.

Úspešnosť realizácie podnikateľskej myšlienky v zmysle predkladaného projektu rozhodujúcou mierou závisí od
profesionálnych a osobnostných kvalít jej realizátora. V prípade spoločnosti ESOX, táto má bohaté skúsenosti s vedením
súkromného podniku, potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti nástrojárskej výroby. Z tohto pohľadu je žiadateľ zdatný vo
výbere a obstarávaní technologických uzlov, tiež ma bohaté skúsenosti s medzinárodnými projektmi do ktorých bola
spoločnosť aktívne zapojená. Z hľadiska organizačného podnik disponuje odborníkmi, ktorí sú schopní zvládnuť implmentáciu
predkladanej žiadosti o NFP. Vybraní odborníci tvorili tiež komisiu pre OVS pre výber dodávateľov a vyhodnocovali jednotlivé
ponuky predkladateľov. V prípade nákupu požadovaných technológií bez získania NFP by musela spoločnosť ESOX, spol. s
r.o. financovať tento zámer prostredníctvom bankového úveru, keďže nedisponuje dostatočným množstvom finančných
prostriedkov z vlastných zdrojov. Splátky bankového úveru by významne narušili súčasnú finančnú stabilitu firmy, vplyvom
čoho by bolo nevyhnutné obmedziť rozvojové aktivity, resp. možnosť v budúcnosti znížiť počet zamestnancov.

Spoločnosť ESOX má záujem rozvíjať firmu, čoho dôkazom sú v nedávnej dobe novo dobudované priestory pre podporu
výroby, skladových a logistických priestorov. Realizáciou projektu sa zaobstarajú nové technologické uzly, ktoré budú
zvýšením konkurencieschopnosti spoločnosti ESOX cez zavedenie inovatívnych strojov a zariadení. Súčasný zamestnanci
prejdú školením a budú schopní efektívne využívať nové technológie. Pri realizácii projektu budú prijatí 2 zamestnanci.
Ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy chceme eliminovať využívaním technológií, vďaka ktorým dosiahneme zvýšením
efektivity - vyššiu výrobnú kapacitu a nové možnosti oslovenia zákazníkov. Prispeje to k zníženiu výrobných nákladov a
získaniu konkurenčnej výhody na trhu. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej zmene. Spoločnosť je v súčasnosti
dobre etablovaná na trhu a nové technológie jej umožnia realizáciu nových produktov a skvalitnenie finálnych výrobkov.
Kofinancovanie projektu bude uskutočnené z vlastných zdrojov žiadateľa, preto realizáciou projektu nedôjde k zvýšeniu
úverového zaťaženia firmy a realizácia projektu nevytvára žiadne negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú
udržatelnost projektu.
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Spoločnosť K-system, spol. s r.o. podniká v oblasti výroby tieniacej techniky. Na trhu pôsobí od roku 1995. Svoju činnosť
vykonáva vo vlastných výrobných priestoroch prostredníctvom potrebných strojov a zariadení, ktoré sú tiež jej vlastníctvom.
Spoločnosť sídli a svoju prevádzku má umiestnenú v Žiari nad Hronom, ktoré je zároveň okresným mestom. Jej umiestnenie
je tak vzhľadom na dopravnú prístupnosť, vybavenosť inžinierskymi sieťami a lokalizáciou v okresnom meste veľmi výhodné.
Snahou spoločnosti je neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Výrobný
proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť
materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť
spoločnosti. Vyspelá technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo
zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie, v
uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. S novými technológiami sa dosiahne rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby
odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Tieto budú vďaka realizácii projektu predstavovať
svetovú špičku v danej oblasti, budú disponovať prvkami inovatívnosti ako konkurenčnej výhody v porovnaní so
spoločnosťami s podobným predmetom činnosti. Uvedená výhoda v kombinácii s pozitívne sa rozvíjajúcim slovenským trhom
v oblasti výroby tieniacej techniky predstavuje vysoko-perspektívnu oblasť podnikania. Úspešná realizácia predkladaného
projektu spoločnosti K-system, spol. s r.o. sa v budúcnosti prejaví vo viacerých oblastiach. Z toho dôvodu môže mať
realizácia projektu synergický efekt na realizáciu ďalších projektov, ktorých predmetom bude obstaranie, prípadne aj vývoj
alebo inovácia výsledkov tohto projektu. Spoločnosť K-system, spol. s r.o. zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť v
regióne okresného mesta Žiar nad Hronom cca o 1,5 %.

Formou verejnej obchodnej súťaže došlo k výberu dodávateľa plánovaných aktivít projektu k vypracovaniu žiadosti o
nenávratný finančný príspevok v rámci schémy štátnej pomoci a Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Projekt pozostáva z piatich hlavných na seba nadväzujúcich aktivít: Aktivita 1 - Linka na výrobu
exteriérových žalúzií Aktivita 2 - Linka na výrobu príslušenstva do žalúzií Aktivita 3 - Linka baliaca Aktivita 4 - Linka na
úpravu látok Aktivita 5 - Poloautomatická montážna linka s vizualizáciou Bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít
bude zabezpečovať kvalifikovaný výherca OVS – BOST SK, a.s.

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje výrobné
postupy aby bola konkurencieschopnejšou a aby dokázala v požadovanom množstve a kvalite uspokojiť potreby svojich
zákazníkov. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na obstaranie nových technológií,
ktoré sú však finančne veľmi náročné. Realizácia predloženého projektu prinesie slovenskej spoločnosti príležitosť vyrábať a
dodávať pre lukratívny trh tieniacej techniky technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Umožní výrobu žalúzií do
oblúkových otvorov, do iných atypických otvorov a zjednotenie dizajnu horného profilu pri rovných a atypických žalúziách
použitých v jednom priestore. Spoločnosť bude dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a kvantitu poskytovaných
služieb, čím podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku. V prípade nepodporenia
projektu z fondov Európskej únie by K-system, spol. s r.o. musela realizáciu projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na
viacero rokov, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti, čo by znamenalo konečný efekt - zmenu indikátorov.

Udržateľnosť prevádzky výstupov projektu vychádza z predpokladaných trhových podmienok a dopytu po výsledkoch
projektu. Investícia do aktivít projektu je prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej
celkovému ekonomickému rastu. Tým, že spoločnosť bude schopná uspokojiť požiadavky zákazníkov a vyplniť voľný trhový
priestor, dôjde k rastu tržieb a celkovému zlepšovaniu hospodárskych výsledkov. Následne bude môcť investovať prostriedky
do ďalších investičných, ale aj neinvestičných aktivít. Finančné náklady a škody bude spoločnosť financovať z vlastných
zdrojov prípadne z úverových zdrojov. Náklady súvisiace s prevádzkou výstupov projektu budú financované výnosmi z
predaja výrobkov a ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. Produkcia týkajúca sa predkladaného
projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej výroby na celkových tržbách spoločnosti, priamoúmerne sa
daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty produkcie spoločnosti, Doba návratnosti investície je pri uvádzaných
predpokladoch 8 rokov, čiže projekt je pri podpore formou NFP ekonomicky opodstatnený / udržateľný.
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Spoločnosť RC NÁBYTOK, s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá s výrobou interiérového nábytku, či už z masívu alebo laminovanej
dosky. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 07. 02. 2006. Spoločnosť RC NÁBYTOK, s.r.o. sa v
súčasnosti zameriava na dva výrobné programy. - Výroba zákazkového nábytku - zariaďovanie obvykle občianskej
vybavenosti - Výroba predných plôch - výrobky/polotovary pre ďalších výrobcov. Tieto sú vyhotovované výlučne z masívu,
prípadne dýhy, teda reprezentujú vyšší úžitkový štandard. Výroba je organizovaná v priestoroch, ktoré v ostatnom období
prešli zásadnou rekonštrukciou a rozšírením tak, aby tieto spĺňali nároky predkladaného projektu z hľadiska dispozičného
usporiadania a výrobného toku. Personálne je firma dlhodobo zastabilizovaná a stabilný zákaznícky trh umožňuje plynulú
výrobu. Napriek dobrému trhovému postaveniu spoločnosť disponuje v súčasnosti nevyhovujúci technológiami, ktoré bránia
jej ďalšiemu rozvoju. K 31.12.2008 spoločnosť RC NÁBYTOK s.r.o. zamestnávala celkom 4 zamestnancov na trvalý
pracovný pomer, dosiahla celkové tržby vo výške 140 tis. EUR a pridanú hodnotu 34 tis. EUR.

Samotný projekt vychádza z reálneho dopytu po kvalitných a dizajnovo variabilných nábytkárskych výrobkoch v regióne. Po
úspešnej realizácie projektu bude do spoločnosti obstaraná inovatívna technológia, ktorá umožní napĺňať v projekte
stanovené ciele spoločnosti. Nová technológia umožní vyrábať nové výrobky v úplne nezvyčajnom štandarde. Zaobstarávaná
technológia výrazne ovplyvní tok výroby, čo predpokladá rýchlu priechodnosť výroby s nízkou rozpracovanosťou. Vďaka
vysokému výkonu novej technológie sa umožní vstup aj na trhy, ktoré spoločnosť doposiaľ nemohla obslúžiť napriek rastúcim
požiadavkám s ohľadom na nízku výrobnú kapacitu a obmedzené technologické možnosti. Investícia umožní dlhodobo
udržať obe zákaznícke línie a vygeneruje tretí zákaznícky trh: 1. výrobcov nábytku - vylepšením polotovarov /kvalita,
sortiment, cena/ 2. občianskych zákazníkov - zvýšenou kapacitou výroby 3. investičný nábytok - zariaďovanie investičných
celkov Realizáciou sa vytvoria 3 nové pracovné miesta, čo prispeje k znižovaniu nezamestnanosti v regióne. Realizovaný
projekt má za dôsledok zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čo má priamy dopad na nárast tržieb a pridanej hodnoty
spoločnosti.

Pre dosiahnutie cieľov predkladaného projektu bola stanovená jedna hlavná aktivita „Obstaranie inovatívnej technológie“,
ktorá bude realizovaná v termíne máj 2010 až október 2010. Technologické riešenie projektu vychádza zo sústavy
samostatne stojacich strojov, zariadení, ktoré sú vybavené špecifickými nástrojmi a prípravkami, a ktoré sú zároveň
softvérovo zosieťované. Vybavenie a parametre technológie je nadčasové, prísne funkcionalistické tak, aby vyhovovalo
zámerom projektu a so zreteľom na dlhodobé prevádzkovanie. Na administratívne zabezpečenie projektu bude spoločnosť
RC NÁBYTOK, s.r.o. dostatočné množstvo personálu. Zamestnanci spoločnosti pôsobiaci vo výrobe budú zaškolení, aby boli
schopní ovládať nové technologické zariadenia. Aktivitu projektu si žiadateľ organizačne aj technicky zabezpečí sám v
spolupráci s vybraným dodáveteľom Oto Bršel GROUP SLOWAKIA, ktorý bol vybraný na základe obchodnej verejnej súťaže.

Predmetom projektu je zavedenie modernej a inovatívnej technológie do výroby nábytku, čo zabezpečuje zvýšenie
konkurencieschopnosti žiadateľa z dôsledku zvýšenia náročnosti výrobkov, ako aj s ich kvalitnou výrobou. Realizácia projektu
umožní rozširovanie výrobného portfólia a obsadzovania nových trhov. Tieto skutočnosti projektu plne korešpondujú s cieľmi
opatrenia 1.1. Inovácie a technologické transfery, ktoré je v zmysle príslušnej Schémy pomoci a Programového manuálu
Operačného programu KaHR. Realizácia projektu prispeje k naplneniu globálneho cieľa programu PHSR Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktorým chce Nitriansky samosprávny kraj do roku 2013 dosiahnuť: - podiel regionálneho HDP na
úrovni 15 % z národného HDP - úroveň regionálneho HDP 65 % EÚ. - mieru nezamestnanosti na úrovni 7 % Realizáciou
projektu sa u žiadateľa vytvoria 3 nové stále pracovné miesta, z toho bude 1 žena a 2 muži, čo bude prínosom k
horizontálnym prioritám TUR a Rovnosť príležitostí. Žiadateľ má nedostatočné skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných EÚ, alebo z národných zdrojov, pre ich elimináciu má uzavretý zmluvný vzťah s profesionálnou
poradenskou spoločnosťou.

Žiadateľ si v plnej miere uvedomuje, že na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je potrebné zabezpečiť eliminovanie
negatívnych faktorov charakterizujúcich situáciu v regióne v oblasti rozvoja podnikateľskej činnosti sektora MSP. Predkladaný
projektový zámer je zo strany konateľov spoločnosti dlhodobo pripravovaný a detailne prepracovaný. Vzhľadom na vývoj
situácie v Nitrianskom kraji sa v budúcnosti očakáva zvýšený dopyt po nábytkárskych výrobkoch, vyrobených v požadovanej
forme, kvalite a čase. Po skončení obdobia spolufinancovania je jedným z prioritných cieľov firmy zabezpečiť vnútorné
finančné zdroje na prevádzku a ďalší rozvoj v oblasti investícií. Predmetná technológia svojou nadčasovosťou umožní
kumulovanie finančných prostriedkov v úrovni odpisov, ktoré budú v budúcnosti použité na prevádzku či investície. Obchodná
pozícia naplnením zámerov projektu vytvorí základ udržateľnosti a rozvojaschopnosti firmy. Tiež personálne obsadenie, ktoré
výrazne ovplyvní technologickou-logistické vybavenie firmy prispeje k dlhodobej perspektíve napredovania v projektom
nastavených medziach.
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Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. so sídlom v Hornom Hričove vznikla 11.09.2001 majetkovým vyčlenením zo
základajúcej spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. V súčasnosti vlastní VÁHOSTAV – SK, a.s.100% jej obchodného podielu.
História spoločnosti VÁHOSTAV – SK – PREFA, s. r. o., siaha do konca 50-tich rokov 20-teho storočia. Prevádzka je
napojená na hlavnú cestnú sieť Žilina - Bratislava, ako aj cez vlastnú železničnú vlečku na trať Košice - Žilina - Bratislava. Od
roku 1989 je zavedený systém výroby prefabrikovaných prvkov podľa Noriem DIN 10-45, 10-48. K hlavným činnostiam
spoločnosti patrí najmä výroba a montáž kovových konštrukcií a prefabrikátov, výroba betónu a výroba stavebných prvkov z
betónu. Na základe požiadaviek odberateľov sa spoločnosť rozhodla rozšíriť a inovovať svoj výrobný program o výrobu
nových typov železobetónových tyčových predpätých mostných nosníkov. Rozšírením výrobného programu a používaním
nových inovatívnych technológií sa docieli zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, nárast tržieb a nárast pridanej
hodnoty. Nové technológie sa budú v značnej miere podieľať na udržaní pozície spoločnosti v podmienkach stále sa
rozširujúcej konkurencie.

Na základe požiadaviek odberateľov sa spoločnosť rozhodla vykonať potrebnú zmenu sortimentu a rozšíriť ponuku o nové
typy predpätých nosníkov. Obstaranie inovatívnej technológie pre výrobnú linku je pre spoločnosť strategickým krokom.
Zavedením inovovatívnej technológie, dva krát dvoch kusov na sebe technologicky závislých foriem výrobnej linky pre
rozšírenie sortimentu, dôjde k oživeniu výrobnej činnosti, podporí sa podnikateľské prostredie a zvýšia sa výrobné kapacity.
Úspešná realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv aj na ďalšie projekty spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
Realizáciou projektu sa spoločnosť stane konkurencieschopnejšou a bude sa môcť sústrediť aj na nové možnosti trhu.

Realizáciu projektu bude zabezpečovať spoločnosť Promont, s.r.o. so sídlom v Krásne nad Kysucou, ktorá bola vybratá na
základe vykonanej Obchodnej verejnej sútaže. Pre realizáciu projektu nie sú potrebné stavebné práce a samotná realizácia
projektu nepresiahne 13 mesiacov. Predmetom projektu je zavedenie inovovaných foriem dva krát dvoch kusov na sebe
technologicky závislých foriem výrobnej linky. Po ukončení dodávky a montáže prejdú zamestnanci zaškolením a spustí sa 7
dňová skúšobná prevádzka. Po ukončení skúšobnej prevádzky začne spoločnosť vyrábať nové typy nosníkov. Riadenie
projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý má 3 členov - projektového manažéra, projektového asistenta a
projektového účtovníka. Členovia tímu majú zadefinované úlohy, za ktoré sú zodpovední. Aby sa vedúci manažment vyhol
chybám v administratíve, bude jednotlivé kroky súvisiace s realizáciou projektu konzultovať aj s externou spoločnosťou, ktorá
má dlhoročné skúsenosti v oblasti štrukturálnych fondov.

Zrealizovaním aktivít projektu sa zabezpečí schopnosť spoločnosti reagovať na dopyt a požiadavky odberateľov. Je veľký
predpoklad, že vplyvom aktívneho marketingu, úspešnou realizáciou projektu a najmä po doznení ekonomickej krízy, bude
záujem odberateľov o výrobky spoločnosti narastať. Vedúci pracovníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia
a marketingu, ktoré získali aj počas svojho predošlého pôsobenia. Z uvedeného je možné konštatovať, že spoločnosť nebude
mať problém zabezpečiť hladký priebeh realizácie projektu z pohľadu administratívnych a technických kapacít. Vybratá
technológia bola technicky, finančne a enviromentálne najefektívnejšia. Obstaraním technológie, ktoré by nebolo možné bez
poskytnutia NFP, sa zlepší postavenie a konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom trhu a rozšíria sa aj možnosti na
trhoch EÚ.

Výsledky projektu budú pre samotnú spoločnosť motivujúcim prvkom. Projekt prispeje k zvýšeniu kvality výrobného procesu,
zvýšeniu tržieb, pridanej hodnoty a samozrejme k zvýšeniu konkurencieschopnosti a tým i k realizácii nových odberateľských
vzťahov. Ďalšie zabezpečenie prevádzky po ukončení spolufinancovania prostredníctvom NFP bude spoločnosť
zabezpečovať z vlastných personálnych kapacít a finančných zdrojov. Vďaka realizácii projektu sa rozšíria možnosti odbytu a
tým vznikne v budúcnosti možnosť vplyvu na svoje okolie aj v podobe zamestnávania ďalších zamestnancov.
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Inovácie výrobno-technických a technologických zariadení posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci
stredoeurópskeho priestoru

Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia na
zhodnocovanie plastov v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektivity výroby
nízkofrekvenčných elektrónok

Inovatívne technológie pre strojársku výrobu

Výroba nábytku a finalizačná úprava nábytku

Dodávka a montáž inovatívnej technológie na triedenie kameniva

Environmentálna inovácia výrobného procesu zlievarne Hronec

Zavedením inovatívnej technológie zvýšiť kvalitu, výrobnú kapacitu
a rast konkurencieschopnosti

Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových
inovatívnych technológií

Inovatívne technológie spoločnosti EVPÚ a.s.
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954 323,20
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V 2001 spoločnosť zahájila kooperáciu s Vossloh-Schwabe Urbach a SONY Slovakia. Od roku 2002 sa rozšírili požiadavky
SONY nielen na výrobné kapacity ale aj na plnenie environmentálnych požiadaviek. V praxi to znamenalo vylúčenie
nežiaducich látok z výrobného procesu (kadmium a olovo). Výsledkom splnenia požiadaviek bolo získanie certifikátu „Green
partner“. V roku 2005 spoločnosť absolvovala audit vykonaný manažmentom SAMSUNG Electronics Slovakia za účelom
zahájenia spolupráce. Vzhľadom, k tomu že AVEX PRODUCTION s.r.o. spolupracuje s významnými svetovými
spoločnosťami v oblasti výroby elektroniky, sú na AVEX PRODUCTION s.r.o. kladené mimoriadne vysoké požiadavky na
kvalitu výroby. Napriek tomu, že AVEX PRODUCTION s.r.o. v máji 2003 získala certifikát kvality podľa ISO 9001/2000
„Engineering and production of electro-technical units and devices“, každoročne vykonávajú obchodní partneri zákaznícke
audity kvality. V roku 2007 AVEX PRODUCTION s.r.o. získala certifikát podľa noriem ISO 14000 (Systém environmentálneho
manažérstva) a OHSAS 18000 (Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Spoločnosť v súčasnosti
potrebuje absolútne redukovať chybné výrobky.

Projekt je zameraný na obstaranie inovatívnych technológií, ktorých prvoradým cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť
podniku na domácom trhu i v celej strednej Európe. Súčasné moderné technológie výraznou mierou prispievajú k
minimalizácii nákladov na ich prevádzku a vedú k zvyšovaniu kvality vyrobenej produkcie, čo je veľmi dôležité pre AVEX
PRODUCTION s.r.o. predovšetkým z hľadiska kvalitatívnych požiadaviek ich strategických partnerov. Dané faktory sú v
podmienkach trhovej ekonomiky jedným z najdôležitejších aspektov prispievajúcich k rastu rentability výroby. Projektovým
zámerom je nákup 4 kusov SPI – Inšpekcia pájacej pasty ( Solder Paste Inspection ) SAKI BF SPIder-L – technológií pre
kontrolu produkcie. Realizáciou projektového zámeru žiadateľa sa zvýšia jeho tržby, pridaná hodnota výroby a dôjde i k
vytvoreniu šiestich nových pracovných miest. Žiadateľ je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne, preto vytvorenie
pracovných miest prispeje i k zvýšeniu zamestnanosti v danom regióne. Výsledky realizácie zámeru sú v súlade s hlavným
cieľom prioritnej osi 1, ktorým je „ zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“.

V rámci realizácie projektových aktivít je nutné vykonať: Aktivita 1 – Obstaranie technológií - obstaranie dlhodobého
majetku, ktoré je výsledkom verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
dodávka technológií a montáž bude zabezpečená vybratou spoločnosťou. Riadenie projektu - bude zabezpečované
kombináciou interných a externých zdrojov, všetky aktivity riadenia projektu, ktoré sa budú realizovať, sa budú zabezpečovať
interne. Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko – administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu. Publicita a
informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov spoločnosti AVEX PRODUCTION, s.r.o.

d1) Projektovým zámerom sa naplní cieľ opatrenia 1.1 a to zvýšením efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku, rast pridanej hodnoty a zvýšenie efektivity výroby. Spoločnosť plánuje zvýšenie úrovne
riadenia výrobných procesov v oblasti automatického osadzovania vytvorením tzv. integrovaných výrobných úsekov (CIM).
Nedostatočná úroveň riadenia niektorých výrobných procesov si vyžadujú ďalšie technologické zásahy. Kvalitatívne
požiadavky strategických partnerov sú mimoriadne vysoké. I táto skutočnosť zdôrazňuje nevyhnutnosť modernizácií a inovácií
v spoločnosti v oblasti kontroly kvality produkcie. d2) AVEX PRODUCTION, s.r.o.. pravidelne obnovuje výrobné technológie
a investuje do inovácií výroby. Realizácia projektov naviazaných na výrobné segmenty jej produkcie sú pravidelnými
aktivitami podniku. Firma má bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov pre technologické transfery, ktoré
financuje z vlastných a úverových zdrojov. Spoločnosť v minulosti spolupracovala na viacerých medzinárodných projektoch
pri zavádzaní výrobných technológií. Možnosť presadenia sa spoločnosti na nových trhoch je podmienená touto investíciou.

Realizácia projektu je pre spoločnosť AVEX mimoriadne dôležitá predovšetkým pre zabezpečenie schopnosti uspokojiť
kvalitatívne i kvantitatívne požiadavky strategických partnerov. Skutočnosť, že sa projekt realizuje predovšetkým kvôli
požiadavkám zákazníkov zabezpečuje, že vyrobená produkcia bude v budúcnosti i úspešne realizovaná. Vytvorenie
moderného podniku, ktorý je schopný uspokojiť požiadavky dôležitých výrobcov v oblasti elektroniky otvára priestor pre
získanie nových zákazníkov a rozšírenie svojich trhov. Ak by sa s rozširovaním výroby pokračovalo i naďalej, bolo by
relevantné uvažovať i o ďalšom zvyšovaní počtu zamestnancov. Bez inovácií by podnik stratil súčasné postavenie na trhu, čo
by viedlo k zníženiu výroby a tým aj prepúšťaniu zamestnancov firmy.
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Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v súčasnosti disponuje technologickými zariadeniami na zhodnocovanie odpadov
z elektrických a elektronických zariadení nachádzajúcich sa vo výrobných priestoroch v Slovenskej Ľupči. Hlavnými výstupmi
po procese samotného spracovania sú okrem železných, neželezných kovov a ostatných odpadov vo zvýšenej miere aj
odpady z plastov, ktoré začínajú tvoriť veľmi podstatnú časť výstupných materiálov. V existujúcom technologickom zariadení
nebolo možné tieto plasty spracovávať na využiteľný produkt, ktorý by sa dal použiť na výrobu nových výrobkov a väčšinou
končili na skládke odpadov. Súčasný technologický stav len s obtiažou rieši predajnosť vyššie uvedených výstupov ako
burzových tovarov, pretože nie je možné garantovať stále podiely jednotlivých typov polymérov a čistotu jednotlivých plastov.
Vo svete už existujú zariadenia, ktoré dokážu vytriediť a zhodnotiť takéto druhy materiálov - plastov.

Zavedenie inovatívnych technológií do technologického procesu spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. zvýši pridanú
hodnotu jednej z výstupných surovín – konkrétne plastovej, čo má aj významný vplyv na ekonomiku celej prevádzky. Po
úspešnom ukončení realizácie projektu bude zhodnocovanie odpadov oveľa účinnejšie, viac špecifické a zároveň na výstupe
z procesu spracovania bude zhodnotený širší sortiment výstupných odpadov, ktoré sa nebudú ukladať na skládky, ale budú
ako sekundárna surovina predajné, pričom sa dosiahne i kvalitatívne zlepšenie environmentálnych ukazovateľov. Očakávaný
rast tržieb v roku 2017 na úrovni 5 829 050,00 EUR spolu s rastom pridanej hodnoty v roku 2017 na úroveň 3 406 016,00
EUR následne môže odštartovať realizáciu investícií do ďalších inovatívnych technológií a modernizácie výroby. V rámci
projektu bude vytvorených 5 nových pracovných miest, s tendenciou ich ďalšieho rastu.

Realizácia projektu bude prebiehať dodávateľským spôsobom víťazom OVS, ktorým sa stala spoločnosť YURYA/ROS, spol.
s r.o. Nová technológia bude inštalovaná v tom istom areáli, v ktorom sú prevádzkované súčasné technológie na
zhodnocovanie OEEZ. Po personálnej stránke bude projekt zabezpečovať: - projektový koordinátor - Ing. Jozef Vašina
zodpovedá za celú realizáciu a výstupy projektu - projektový manažér - Ing. Martina Iždinská zhromažďuje a spracováva
podklady potrebné k vypracovaniu projektu a v priebehu jeho realizácie, monitorovanie projektu - technický manažér - Ing.
Václav Trubač zabezpečí zaradenie technológií do výrobného procesu, prevedie skúšobnú prevádzku a ich testovanie. ekonóm projektu - Mária Fridrichová zodpovedá za kontrolu finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo Celkovo bude
realizovaná 1 aktivita v priebehu 24 mesiacov so začiatkom 05/2010 a ukončením 04/2012, ktorá v sebe zahŕňa dodávku a
montáž technológií.

Spoločnosť ELEKRO RECYCLING, s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 29.11.2002. Jej hlavným predmetom
činnosti je zhodnocovanie odpadov (kategórie „O“ a „N“). Taktiež je spoločnosťou poskytované široké spektrum služieb pre
spokojnosť jej zákazníkov. Spoločnosť je riadená odborníkmi z oblasti výroby, obchodu, financií a ekonomiky, ktorí majú
niekoľkoročné skúsenosti s riadením a implementáciou rôznych projektov financovaných aj zo štrukturálnych fondov.
Predkladaným projektom sa spoločnosť snaží o udržanie stálych zákazníkov ako aj získanie nových. Ich požiadavky ako aj
požiadavky slovenskej a európskej legislatívy v oblasti zhodnocovania OEEZ na kvalitu a mieru zhodnocovania neustále
rastú. Na projekt budú nadväzovať ďalšie aktivity vedúce k postupnému modernizovaniu technológie na zhodnocovanie
odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Získanie NFP je pre spoločnosť zásadné. Bez získania NFP by bola
návratnosť investícií do technológií dvojnásobne vyššia. V silnom konkurenčnom prostredí predstavuje oveľa kratšie skrátenie
návratnosti investície získanie významnej konkurenčnej výhody.

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. sa snaží cez svoju firemnú politiku o integráciu podpory zavádzania inovácií a
technologických transferov do svojej podnikateľskej činnosti. Po úspešnom ukončení realizácie projektu sa ELEKTRO
RECYCLING, s.r.o. zaväzuje periodicky kontrolovať a analyzovať cieľové hodnoty a v prípade zistenia negatívnych odchýlok
bude hľadať možnosti ich čo najväčšej eliminácie. V priebehu rokov 2010-2012 bude vytvorených 5 pracovných miest a pri
zohľadnení rastu objemu produkcie, prieniku na nové trhy a produkcie inovatívnych produktov s vysokou kvalitou, ktorými
budú uspokojené požiadavky zákazníkov, existuje predpoklad ich ďalšieho rastu. Taktiež bude dosiahnuté skvalitnenie
pracovného prostredia a zabezpečené kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Výsledky z vykonanej finančnej nákladovo –
výnosovej analýzy naznačujú výhodnosť realizácie projektu v dlhodobom horizonte. V dôsledku získania nenávratného
finančného príspevku sa zníži časová návratnosť investície približne o polovicu.
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Súčasné zariadenia na výrobu nízkofrekvenčných elektrónok boli konštruované pred viac, ako 25 rokmi.Do týchto zariadení
boli požité v tej dobe známe technicky najdokonalejšie prvky. Na takýchto zariadeniach je však možné dosiahnuť len určitý
stupeň kvality a produktivity práce, predovšetkým montáž elektrónok je ručná práca, ktorá vnáša do zmontovaného systému
určitú nepresnosť.Produktivita práce pri tejto činnosti je veľmi nízka.Ďalší výrobný uzol-zatavovanie a čerpanie elektrónok je
realizovaný na poloautomate, ktorý sa presnosťou nevyrovná dnešným moderným zariadeniam, ktoré sú vybavené
manipulátormi. Tieto pracujú s podstatne vyššou presnosťou a spoľahlivosťou. Spomínané zastaralé zariadenia nedokážu
zaistiť dnes požadovanú kvalitu a majú za následok vysoký počet nepodarkov.Výrobný proces čerpanie elektrónok je
realizované pomocou rotačnej vývevy a difúzky.Táto činnosť je veľmi zdĺhavá a negatívne pôsobí na kvalitu elektrónok tým ,
že nízke vákuum spôsobuje usádzanie vodivých častíc a v konečnom dôsledku znižuje kvalitu výsledného produktu.

Našej konkurencii, ktorá pochádza z USA, Číny a Ruska je možné konkurovať len zvyšovaním produktivity práce a kvalitou
konečného výrobku. Realizáciou projektu získa JJ ELECTRONIC nové inovatívne technológie, umožňujúce vyrábať produkty
s vyššou pridanou hodnotou a zvyšovať tak produktivitu práce. Na základe vykonaných analýz výrobného procesu, resp.
jednotlivých výrobných operácií, kde budú použité nové zariadenia dôjde k zvýšenie produktivity práce o cca 500%. Keďže
nová technológia zaistí výrazne vyššie presnosti pri osadzovaní jednotlivých elektród, dôjde zároveň k zvýšeniu celkovej
kvality výsledného produktu. Získaním týchto výhod bude firma JJ ELECTRONIC schopná získať väčší podiel na
celosvetovom trhu. Predpokladáme, že tento podiel by mal byť trojnásobne, až štvornásobne vyšší, ako je v súčasnosti, čo
predpokladá aj nárast počtu zamestnancov a tvorbu nových pracovných miest.

Realizáciou projektu získa JJ ELECTRONIC nové inovatívne technológie , akými sú: A1 Montážna linka na dvojité triódy 1
ks A2 Montážna linka na výkonové pentódy 1 ks A3 Čerpací automat na výkonové pentódy a triódy 2 ks A4 Temperovacia
linka na sklenený výlisok, strihanie, tvarovanie a sadovanie 1 ks A5 Temperovacia linka na banky 1 ks A6 Linka na výrobu
skleneného výlisku 1 ks V rámci jednotlivých aktivít budú zahrnuté aj činnosti ako technická príprava na inštaláciu
technológie, samotná inštalácia technológie, odskúšanie vo výrobe a zavedenie do prevádzky. Pracovníkov obsluhujúcich
nové technologické zariadenia bude nutné zaškoliť. Pre toto doplnenie firma JJ ELECTRONIC zaistí mnohé obslužné
činnosti tak, aby bol zaistený kontinuálny technologický tok. Riadenie projektu bude zabezpečené samotným konateľom
spoločnosti, ktorý má bohaté manažérske skúsenosti.

Novými zariadeniami na výrobu elektrónok, do ktorých budú zabudované najnovšie technické riešenia, ako sú manipulátory s
presnosťou ukladania na 0,001 mm snímacích priemyselných kamier novými generáciami dopravníkov a počítačmi riadených
technologických uzlov bude dosiahnuté zvýšenie konkurencieschopnosti elektrónock, a to predovšetkým: - zvýšením kvality
výstupných parametrov izolačných schopností vysokonapäťovej schopnosti vákuového stavu a stability anódového napätia
- pri výrobe na jednotlivých technologických uzloch bude výrazne znížený objem nepodarkov Ďalej výrazným spôsobom
dôjde k zvýšeniu produktivity práce. Tieto výsledky budú mať rozjodujúci vplyv na zvyšovanie objemu výroby a následného
predaja. Rovnako tak spoločnosť plánuje vytvoriť pracovné miesta , ktoré sa v prípade zvýšenia podielu na svetových trhoch
môžu ešte ďalej vytvárať.

Stav po realizácii projektu bude zárukou na ďaľšie obdobia, že firma JJ ELECTRONIC bude môcť pokračovať s vývojom a s
výrobou elektrónok tak, že medzi svetovými výrobcami obsadí 2. miesto. Trvalým monitorovaním bolo zistené, že naši
konkurenti ( Rusko, Čína, USA) ešte nezačali s takto výrazným zvyšovaním konkurencieschopnosti. Tento technický náskok
nám dáva určitú výhodu v nasledujúcich obdobiach. Predpokladáme, že udržateľnosť tohoto projektu bude dlhšia ako 10
rokov a že tento projekt v ďalších obdobiach vytvorí dobré podmienky pre vývoj nových výrobkov, ktoré sa budú dať realizovať
len vďaka tomuto projektu.
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Významný podiel na realizácii priemyselnej výroby má výroba kovových výrobkov a ich častí. Spoločnosť Remeslo strojal,
s.r.o. dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a má bohaté skúsenosti v strojárskej výrobe. Činnosť spoločnosti je rozdelená na
štyri časti: 1. Strojná obrobňa 2. Zákazková výroba 3. Generálne opravy 4. Stredisko. Spoločnosti sa podarilo udržať sa
na trhu v konkurencii ostatných výrobcov a stále sa zaznamenáva nárast objednávok, objemu výroby. Z geografického
hľadiska sa spoločnosť nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky,
zhodnocoval svoj rozvojový potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Neustály
rozvoj a vývoj trhu núti spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a
poskytovanie špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých
špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru
technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré spoločnosť v súčasnosti
registruje. S novými technológiami sa dosiahne rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a
zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Portfólio zákazníkov spoločnosti je veľmi diverzifikované a
prípadná recesia jedného segmentu odberateľov nedokáže narušiť ekonomické výsledky podniku. Je veľmi
nepravdepodobné, že v reálnom čase nastane pokles všetkých odberateľských odvetví súčasne. Pri možnom vzniku
hospodárskej recesie jedného odvetvia sa spoločnosť dokáže v krátkom čase sústrediť na iné. Projekt bude mať priamy a
dlhodobý dopad na spoločnosti, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. Pri plánovanom
zvýšení výroby po ukončení projektu bude požiadavka na vyššie objemy nakupovaných materiálov do kovovýroby, ktoré sa
premietnu do vyšších tržieb dodávateľských spoločností. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty
regionálneho HDP.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní strojno-technologických zariadení do zámočníctva a kovovýroby. Samotnému
obstaraniu predchádzala obchodná verejná súťaž na požadované zariadenia, spracovanie a predloženie projektu podľa
metodiky Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným
manažmentom projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať
priebeh jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov. Obstaranie bude prebiehať potvrdením obchodných
zmlúv a uzavretím objednávok pre jednotlivé stroje. Konkrétne sa v projekte obstará: - Merací prístroj WENZEL LH87 CMM Vertikálne obrábacie centrum VMC 1300 - Mostový žeriav 12,5 t - Kasto vertikálna píla - Mostový žeriav 8 t - Horizontka
130 CNC Časový harmonogram je navrhnutý na obdobie apríl – december 2010. V rámci týchto 9 mesiacov sa budú
objednávať, dodávať a postupne po inštalácii uvádzať do výroby jednotlivé stroje.

Predkladaný projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom inovatívnej
technológie pre strojársku výrobu, napomôže k naplneniu budúcich investičných zámerov spoločnosti. Realizáciou projektu sa
spoločnosti naskytne možnosť rozšíriť a inovovať svoje výrobné portfólio, následne bude môcť zvýšiť výrobu, kvalitu
produkcie a prispievať tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. V konečnom dôsledku to bude mať za následok
vyššie finančné efekty a podporí sa tak rozvoj podnikania v cieľovom území. Realizácia samotného projektu bude
pokračovať nasledovnými aktivitami: - maximálnym využitím novo obstaraných výrobných zariadení, - realizáciou procesu
neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov.

Investičný projekt bude v budúcnosti udržateľný obstaraním inovatívnej technológie pre strojársku výrobu. Počas realizácie
projektu aj po jeho ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím, pozostávajúci z
odborníkov v danej oblasti. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené z finančného
hľadiska lepšími hospodárskymi výsledkami. Tieto by sa mali dosiahnuť prostredníctvom výhod, ktoré bude poskytovať nová
technológia. Zároveň spoločnosť predpokladá získanie nových zákaziek. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť
zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Pozitívny
predpokladaný vývoj spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a
tým aj udržateľnosť samotného projektu. Je predpoklad vytvorenia 1 pracovného miesta.
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Spoločnosť PR QUERKUS s.r.o. bola založená v roku 1998 s cieľom presadiť sa v banskobystrickom regióne v stavebnej
oblasti. O niekoľko rokov sa však výroba a montáž rôznych drevených konštrukcií a predovšetkým ekologických drevených
domov stala hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti, ktorá si za relatívne krátky čas dokázala v tejto oblasti vybudovať
dobré meno a silnú pozíciu na domácom trhu. Aby si firma udržala toto dominantné postavenie i naďalej, a aby bola schopná
uspokojovať požiadavky všetkých zákazníkov, prijala strategické rozhodnutie rozšíriť svoje podnikateľské aktivity o výrobu
nábytku z dreva, a následne investovať do inovatívnych technológií nevyhnutných práve pre túto činnosť. So súčasným
technologickým zariadením dokáže totiž spoločnosť upraviť zostatkovú drevnú hmotu, nedokáže však vyprodukovať kvalitné
finálne nábytkárske výrobky určené pre konečných odberateľov. Práve možnosť dovybaviť drevodomy interiérovým a
exteriérovým katalógovým či špecifickým dreveným nábytkom umožní dotvoriť súčasnú produkciu do kompletnosti a
dokonalosti založenej na nadštandardnej kvalite produkovaných výrobkov.

Realizáciou projektových aktivít získa spoločnosť inovatívne prevádzkové technológie zodpovedajúce ucelenému výrobnému
programu spoločnosti. Vytvoria sa predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu vďaka
komplexnosti služieb v oblasti výroby dreveného programu spoločnosti, ktorý bude obohatený o výrobu rôznorodého
dreveného nábytku určeného pre všestranné využitie zo strany zákazníkov. Zákazníci si teda budú môcť z vytvoreného
katalógu interiérového i exteriérového nábytku vybrať požadovaný sortiment výrobkov podľa vlastného vkusu a potreby.
Spoločnosť dokáže uspokojiť i špecifické požiadavky klientov, ktorí majú záujem o taký druh nábytku, ktorý nedokáže vyrobiť
žiadna iná konkurenčná firma v okolí. Prijatím troch nových zamestnancov a následným zvýšením výrobnej kapacity
akceptuje firma vyšší počet zákaziek, čo sa prejaví rastom objemu produkcie a následne rastom tržieb. Rast tržieb
predpokladá aj rast zisku firmy, ktorý môže byť následne reinvestovaný do obnovy ďalších súčastí technologického procesu
výroby, prípadne do rozšírenia výrobných kapacít o ďalšie stroje alebo zariadenia a v neposlednom mieste do tvorby nových
pracovných miest.

Realizáciu všetkých aktivít v plnej miere zabezpečí generálny riaditeľ spoločnosti pán Róbert Pacalaj, ktorého hlavnou úlohou
bude manažment celého projektového cyklu, ktorý potrvá 12 mesiacov (jún 2010 - máj 2011). Počas tohto obdobia sa obstará
všetkých dvanásť nových inovatívnych technológií, dôjde k ich dodaniu, montáži a spusteniu do prevádzky v súlade s
uskutočnenou Obchodnou verejnou súťažou a to na základe zmluvne stanovených podmienok uvedených v uzatvorenej
zmluve s víťaznou spoločnosťou. Administratívne práce potrebné ku kvalitnej realizácii projektu budú vykonávané priebežne
počas celej implementácie projektových aktivít. Prezentovanie podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa k verejnosti dostanú prostredníctvom plánovanej
publicity a informovanosti, ktorá prebehne v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP. Vedením celej účtovnej
agendy súvisiacej s projektom, tvorbou žiadostí o platbu a archiváciou účtovných dokladov a dokumentov poverí žiadateľ
svojho ekonóma.

Spoločnosť má dlhoročné bohaté skúsenosti v oblasti výroby z dreva, jeho štandardnou nevýhodou ako malého podniku je
však obmedzený prístup k finančným prostriedkom, ktorý ho brzdí v jeho nových podnikateľských aktivitách a plánoch.
Zakúpenými technológiami sa podporí jeho rozvoj a konkurencieschopnosť, dokáže pohotovejšie vyhovieť najnovším trendom
v dopyte a uspokojí tak požiadavky a očakávania i tých najnáročnejších zákazníkov. Realizácia výstavby kompletných
drevodomov vrátane interiérového vybavenia s vyvinutou sériou línii nábytku pre použitie v interiéri alebo líniou exteriérového
nábytku posunie samotnú produkciu na veľmi vysokú úroveň. Dôležitým a nemenej významným krokom bude i vytvorenie
nových pracovných miest, ktoré pozitívne ovplyvní vývoj zamestnanosti v regióne. Podporou podnikateľského subjektu sa
zefektívni jeho pracovný proces a vytvorí sa predpoklad pre posilnenie konkurenčnej schopnosti na domácom trhu ale i
zahraničnom trhu, a to jednak z hľadiska cien, ako aj z hľadiska kvality výrobkov a poskytovaných služieb.

Obstaraná technológia patrí medzi najmodernejšie svojho druhu, na základe uvedeného sa nepredpokladá jej rýchle morálne
zastarávanie, čo vytvára predpoklady pre dlhodobý rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti a ich trvalú udržateľnosť.
Následný bežný chod spoločnosti, prevádzkové i mzdové náklady je žiadateľ schopný pokryť z vlastných finančných zdrojov,
ktoré zabezpečí zvýšením produkcie a ziskom z predaných výrobkov. Prijatí zamestnanci budú nevyhnutne zaškolení na
prácu s technológiami, čím nadobudnú nové kvalifikačné zručnosti a podporí sa ich proces celoživotného vzdelávania. Takto
vyškoleným pracovníkom garantuje firma udržateľnosť ich pracovných miest s vhodnými platobnými podmienkami a s
pravidelným príjmom. Niekoľkoročné skúsenosti, množstvo kontaktov a dobré meno v regióne ale i v širokom okolí
predstavujú pre spoločnosť konkurenčnú výhodu voči novým i existujúcim konkurentom a trvalé udržanie výhodnej pozície na
trhu.
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Realizácia projektu je umiestnená v stredoslovenskom regióne, pričom žiadateľ pôsobí v odvetví stavebných hmôt - výroby
stavebného kameniva. Situácia v regióne je v súčasnosti charakterizovaná pomerne vysokou rozostavanosťou inžinierskych a
dopravných stavieb so značnou spotrebou betónu a tým tiež triedeného kameniva rôznych frakcií. Vzhľadom na súčasnú
technologickú vybavenosť žiadateľa nie je tento schopný naplniť požiadavky trhu v oblasti sortimentu, čo zhoršuje jeho
pozíciu na trhu z pohľadu konkurencieschopnosti. S uvedeným súvisí tiež nízky stupeň využitia prírodnej suroviny, čo si
vyžaduje plánovanú investíciu do inovácie výrobnej technológie schopnej zabezpečiť rozšírenie ponúkaného sortimentu a tým
tiež zabezpečiť vyššie využitie prírodnej suroviny, s čím úzko súvisí rast tržieb, pridanej hodnoty a v konečnom dôsledku tiež
konkurencieschopnosti. Východisková pozícia je charakterizovaná tiež vybudovanými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi,
ktoré sú zárukou úspešnosti predaja inovovaných produktov po realizácii projektu.

Realizáciou projektu, v rámci ktorého dôjde k inovácii troch technologických procesov: - triedenie, - logistika materiálových
tokov, - skladovanie jednotlivých frakcií sa vyrábaný sortiment triedeného kameniva rozšíri zo súčasných 3 frakcií na 7,
čím dôjde k zvýšeniu využitia ťaženej prírodnej suroviny s priamym vplyvom na rast tržieb a pridanej hodnoty. Stav po
realizácii projektu bude teda charakterizovaný plnou schopnosťou žiadateľa reagovať na požiadavky trhu v oblasti
ponúkaného sortimentu, čím dôjde k upevneniu pozície u existujúcich a získaniu nových odberateľov. Zároveň bude
docielené vyššie zhodnotenie prírodných zdrojov (ťaženého kameniva), čím sa zvýši pridaná hodnota vyrábaných produktov.
Možným negatívnym vplyvom (ohrozením) vyplývajúcim zo SWOT analýzy je pokles v oblasti stavebnej výroby, s čím súvisí
tiež pokles záujmu o produkciu žiadateľa, tento je však strednodobo nepravdepodobný (vzhľadom na pokračujúcu výstavbu
diaľnic, rýchlostných komunikácií a obchvatov miest) a je kompenzovaný rozšírením sortimentu o viaceré frakcie so zvýšením
možného umiestnenia produkcie.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom dvoch aktivít, ktorými sú: - nákup a inštalácia inovatívnej
technológie - Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou technológie (neoprávnený výdavok) Tieto aktivity budú realizované
súbežne tak, ako to bude vyžadovať inštalácia technológie. predpokladaný časový rozsah realizácie aktivít je 3 mesiace so
začiatkom v januári 2010. termín realizácie bol zvolený na obdobie útlmu výrobnej činnosti v dôsledku sezónnosti odberov.
Organozačne bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľskou firmou na základe uskutočnenej OVS, pričom štatutárny
zástupca žiadateľa bude koordinovať realizáciu inštalácie novej technológie s prevádzkou spoločnosti.

Nevyhnutnosť pomoci formou NFP pre realizáciu projektu je daná skutočnosťou, že inovácia výrobnej technológie žiadateľa
je pre jeho ďalšie účinkovanie na stále náročnejšom trhu, udržanie konkurencieschopnosti a rast pridanej hodnoty
nevyhnutná, pričom prístup podnikateľskej sféry k dlhodobejším komerčným zdrojom na investície je v súčasnosti veľmi
obmedzený a bez preukázania čiastočného financovania z iných zdrojov prakticky nemožný. V uvedenom kontexte je
požadovaný NFP vo výške 67 038,53 €, čo predtsvuje 40 % z celkových (oprávnených i neoprávnených) nákladov projektu
nevyhnutný pre realizáciu plávovanej inovácie výrobnej technológie. Súčasná situácia v regióne, ktorá podčiarkuje
nevyhnutnosť realizácie projektu je charakterizovaná intenzívnou investičnou činnosťou najmä v oblasti výstavby cestných
komunikácií (rýchlostné komunikácie, obchvaty miest), ktorá vyžaduje značné množstvo kameniva a betónu. Vzhľadom na
skutočnosť, že je nerentabilné prepravovať tieto komodity na dlhšie vzdialenosti, je nevyhnutné zabezpečiť ich dostatočné
množstvo v požadovanej kvalite z miestnych zdrojov, medzi ktoré patrí prevádzka žiadateľa.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená po finančnej stránke z výnosov prevádzky po realizácii
projektu, ako to ukazuje tiež finančná analýza. Z plánovaného rastu tržieb a zvýšenia pridanej hodnoty produkcie vyplýva
priaznivá situácia pre udržanie zamestnanosti. Možným ohrozením, ktoré projekt samotný neadresuje je, ako to vyplýva zo
SWOT analýzy, možný pokles stavebnej výroby. Eliminácia tohto ohrozenia vyplýva zo samotného cieľa projektu, ktorým je
rozšírenie vyrábaného sortimentu, čím sa diverzifikuje okruh odberateľov a tým eliminuje vplyv čiastkových výpadkov v dopyte.
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Spoločnosť ZLH Plus, a.s. ako právny nástupca spoločnosti ZLH a.s. pokračuje vo vybudovanej tradícii siahajúcej do 16.
Storočia. V roku 1810 tu bol vyrobený prvý liatinový most v strednej Európe. V prvej polovici 19. Storočia sa rozvinula aj
zlievareň, v tom čase najväčšia v Uhorsku. Od roku 1885 sa začal vyrábať i smaltový riad. Samotná zlievareň je určená pre
výrobu stredných a malých odliatkov. Materiálom odliatkov je šedá a tvárna liatina bežných akostí. Z týchto materiálov sa
vyrábajú odliatky ozubených kolies, prevodovkových skríň, odliatky pre automobilový priemysel, poľnohospodárstvo,
železnice a pod. V súčasnosti všeobecne na všetkých trhoch prebieha transformácia a optimalizácia výrobných procesov,
ktoré niektoré spoločnosti posielajú do zániku, avšak spoločnosť ZLH Plus, a.s. so svojím stabilným strategickým partnerom a
majoritným vlastníkom plánuje využiť zákazkové zázemie a možnosť prebrať nové odberateľské trhy, čo v konečnom
dôsledku pomôže prostredníctvom environmentálnych inovácii zvýšiť konkurencieschopnosť nielen spoločnosti, ale i regiónu
a tým aj celého Slovenska. Spoločnosť buduje svoje podnikanie v ŠKEČ 24.51 a 24.52.

Predkladaným projektom „Environmentálna inovácia výrobného procesu zlievarne Hronec“ sledujeme dosiahnutie výsledku
projektu, ktorým je počet inovovaných výrobných postupov s hodnotou jedna, nakoľko inováciou dosiahneme modernú a
ekologickú výrobu, teda aj výrobný postup a taktiež nemenej dôležité výsledky z oblasti zamestnanosti, nakoľko vytvoríme
pracovné miesta i s ohľadom na rovnosť príležitostí. Rovnako podstatné sú i ekonomické ukazovateľe nárastu pridanej
hodnoty a tržieb. Spoločnosť sa snaží inestíciami dlhodobo environmentálne napredovať a predkladaný projekt ktorého
obsahom je rozsiahla technologická rekonštrukcia by celý proces inovácie posunul vpred pričom by sa rešpektovala i
environmentálna a sociálna stránka modernizácie. Zamestnanosť v regióne by opäť nabrala rastúci smer. Prílevom investícii
do Banskobystrického regiónu prostredníctvom podpory predkladaného projektu zo štrukturálnych fondov ako i
kofinancovaním z vlastných zdrojov sa vyrovnáme kvalitou výroby, taktiež kvalitou pracovného prostredia ako i kvalitou
dodržiavania environmentálnych postupov západným producentom, pričom sa dosiahne pozitívny vplyv na cenu práce ako i
zamestnanosti.

Realizácia projektu sa bude opierať o dlhodobé skúsenosti manažmentu, ktorý svoju kariéru absolvoval výhradne v ťažkom
priemysle akým zlievarenstvo nepochybne je. Kontaktná osoba a zároveň manažér projektu, podpredseda predstavenstva a
súčasne GR Ing. Peter Jarkovský je zárukou dodržiavania stanovených termínov a záväzkov. Jeho podriadený Ing. Peter
Uhrík ako i Slavomír Kučerák budú zodpovedať za technologicky správne a bezchybné prevzatie inovatívnych technológii a
ich následné uvedenie do prevádzky. Kontrolná a finančná stránka bude podliehať priamo manažérovi projektu. Realizácia
predkladaného projektu začne k 1.1.2010 a plánovaný koniec všetkých na seba nadväzujúcich investičných aktivít je
31.12.2011. Počas dvojročnej realizácie projektu budeme postupne chronologicky a v kontexte plánovaného navýšenia
výroby implementovať jednotlivé inovatívne technológie do prevádzky, pričom pred ich dodávkou prebehne v niektorých
prípadoch prebierka u dodávateľa za účelom kontroly pripravenosti technológie. V prípade nedostatkov, chýb a iných rizík
súvisiacich s investíciou takého rozsahu bude Ing. Peter Jarkovský v záujme dodržania termínov ako i záväzku voči
akcionárom promptne komunikovať

Spoločnosť ZLH Plus, a.s. sa vzhľadom na svoju prepojenosť radí k veľkým podnikom, avšak na konkurenčnom trhu sa musí
správať rovnocenne ako ostatní hráči v segmente MSP, nakoľko veľkosťou vlastných kapacít (zamestnanci a tržby) je
porovnateľná s ostatnými konkurentmi v strednej a východnej európe. Stabilita strategického investora je jedným z dôvodov
pre umiestnenie a vhodnosť pomoci pre náš projekt, nakoľko sme stabilne rozvíjajúcou sa spoločnosťou, ktorá zodpovedne
prebrala záväzky predchádzajúcej spoločnosti ZLH Hronec. Vhodnosť projektu je taktiež daná jeho komplexnosťou a
skokovým pokrokom, ktorý by sa bez pomoci zo ŠF nemohol v takom rozsahu realizovať. Nakoľko projekt dbá na
dodržiavanie všetkých prvkov trvalo udržateľného rozvoja ekonomická (tržby a pridaná hodnota), sociálna (dlhodobý rast
zamestnanosti) a environmentálna (zavádzanie technológii s priaznivým dopadom na životné prostredie a minimalizácia
škodliých látok unikajúcich z výrobného procesu) máme za to že je vhodný pre spoločnosť ZLH Plus, a.s. rovnako ako pre
región, nakoľko ide o synergický efekt vzájomnej podpory a rastu.

Predpokladáme minimálne riziko potreby náhrady obstaraných technológii spôsobené extrémnym vývojom v oblasti
zliearenskej výroby. Udržiavanie výsledkov projektu bude zabezpečené skúseným projektovým tímom a zúčastnenými
organizačnými zložkami zabezpečujúcimi odbyt a tým aj nárast tržieb a pridanej hodnoty, ktoré budú tvoriť budúce finančné
zdroje, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť aktivít a výstupov projektu. Našim cieľom je efektívne využiť cenné získané knowhow pri realizácii obdobných investičných rozvojových projektov v budúcnosti. Udržiavaním zamestnanosti v regióne
plánujeme udržiavať dobré meno, čím zabezpečíme taktiež odbyt a presvedčenie o kvalite našich výrobkov u
podnikateľských subjektov ako i konečného spotrebiteľa. Vzhľadom na stabilitu cien vstupov a marží nepredpokladáme
vysoké riziko výkyvov tržieb a pridanej hodnoty, avšak variáciou produktov vieme reagovať na potreby a príležitosti trhu a
udržať si tak dosahovanie vytýčených cieľov, výsledkov a dopadov predkladaného projektu.
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Mesto Martin je geograficky vhodné miesto pre umiestnenie výrobnej prevádzky betonárky s ohľadom na široký dosah
odberateľských miest. V regióne existujú ďalšie konkurenčné betonárne, z tých však iba jedna je vybavená počítačom
riadenou technológiou. Slovensko dlhodobo a s veľkými problémami rieši výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. V súčasnosti
už existuje koncepcia zrýchleného postupu výstavby týchto dôležitých stavieb s využitím PPP projektov. To si vyžaduje
obrovské množstvo betónu. Žiadateľ je dodávateľom betónu pre viac ako 42 významných stavebných firiem, absolvoval
množstvo rokovaní s firmami podieľajúcimi sa pri výstavbe náročných stavieb (diaľničná a rýchlostná cestná sieť, viadukty,
tunely). Jedinou podmienkou pre úspešnú spoluprácu je záruka vysokej kvality betónu, zabezpečenie množstva a času
plnenia, čo so súčasným technologickým zariadením žiadateľ nedokáže zabezpečiť.

Inovovaná, počítačom riadená technológia umožní zaradenie podniku do zoznamu konkurencieschopných výrobcov betónu.
Inteligentný riadiaci systém Simem@tic Rmx Pro zabezpečí plno automatické riadenie výroby, čo posunie podnik medzi
dodávateľov vysoko kvalitného betónu požadovaného pri realizácii náročných stavieb. Realizácia projektu podporí vznik
nových pracovných miest.. Výstup projektu vytvorí možnosti pre ďalšie projekty, ako EMACO NANOCRETE nanotechnológia opravy narušených betónov; zavedenie certifikátu ISO 9001. Realizácia investičného projektu zaistí výrobu s
vyššou pridanou hodnotou, čo kladne ovplyvní nárast tržieb a s tým súvisiaci ekonomický zisk podniku. Merateľné
ukazovatele sú postavené na rozvážnych prepočtoch, nepredpokladá sa ich nenapĺňanie, ak by k tomu predsa len došlo,
súčasní odberatelia pokryjú tržby v dostatočnom objeme na prekonanie krízovej situácie.

Realizácia projektu je rozdelená do troch aktivít: 1. Obstaranie novej technológie – výber dodávateľa podľa VOS, uzavretie
zmluvy, plnenie zmluvy. 2. Inštalácia novej technológie – umiestnenie, montáž novej technológie, pripojenie na inžinierske
siete a na riadiacu centrálu. 3. Uvedenie technológie do prevádzky, tréning obsluhy, skúšobná prevádzka – uvedenie
jednotlivých súborov do prevádzky, kontrola kompatibility technologického celku, test softvérového riadenia. Súčasne
prebieha tréning obslužného personálu. Spustenie skúšobnej prevádzky. Aktivita 1. je oprávnená, zabezpečuje ju dodávateľ
a koordinuje ju žiadateľ na základe zmluvy. Aktivita 2. je neoprávnená, zabezpečuje ju žiadateľ vlastnými mechanizmami a
pracovníkmi vo vlastnej réžii pod dozorom technika dodávateľa. Aktivita 3. je neoprávnená, zabezpečuje ju dodávateľ na
náklady žiadateľa s využitím zamestnancov žiadateľa.

d1)Súčasná, manuálne ovládaná technológia betonárky je morálne aj technicky zostarnutá. Vyznačuje sa vysokou
poruchovosťou, súčiastky pre daný typ sa už nevyrábajú, je potrebné improvizovať ich náhradu príbuznými prvkami. To však
spôsobuje časovo dlhé prestoje, čo má negatívny vplyv na výšku tržby. V regióne sa rozbiehajú projekty náročných stavieb
(diaľnice, rýchlostné cesty, viadukty), ktoré si vyžadujú prísun betónu v obrovských objemoch a vo vysokej kvalite, čo súčasná
technológia nedokáže zaručiť. Okamžitý účinok sa prejaví aj v úspore energie. Predkladaný projekt formuje začiatok
inovačných zmien v podniku, od realizácie ktorého sú závislé ďalšie projekty. Je však finančne náročný a žiadateľ svoj zámer
bez grantovej pomoci nie je schopný uskutočniť. d2) Nakoľko spoločnosť poskytuje služby v odvetví stavebníctva, zavedenie
výroby transportného betónu efektívne doplnilo ponuku služieb. Vyrobený betón dopravuje svojimi domiešavacími autami na
miesto určenia. Organizačná štruktúra ponímajúc 77 pracovníkov je zostavovaná profesne, od manažmentu, vedúcich, THP,
po robotnícke profesie. Žiadateľ realizoval výstavbu súčasnej betonárky, čo zaručuje dostatočné skúsenosti v tejto oblasti

Nová technológia umožní kvalitné plnenie dodávateľských vzťahov. Previedla sa výpočtová analýza rizík. Výsledkom je
celkové riziko 3,292 tis. EUR, ktoré v porovnaní s cenou investície 671,1 tis. EUR je nepatrné a pravdepodobnosť 0,845 že k
žiadnemu rastu dodatočných nákladov nedôjde je dostatočne veľké. Ako ukazujú výsledky Finančnej analýzy, po skončení
spolufinancovania projektu z prostriedkov štátnej pomoci je podnik schopný pokryť bežné prevádzkové náklady betonárky z
jej tržieb. Vysoká kvalita betónu vyrábaná modernou technológiou spolu s už v súčasnosti dobrým menom podniku a
dostatočným množstvom odberateľov prispeje k ich ďalšiemu rozširovaniu. Nové triedy betónu nájdu svoje odbytové miesta
na nových náročných stavbách. Bude to znamenať zvyšovanie objemu výroby betónových zmesí a postupné zvyšovanie
počtu zamestnancov betonárky, čo zabezpečí zdravý ekonomický rast podniku.
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Miestom realizácie projektu je Trnavský kraj, mesto Piešťany, kde hrubý domáci produkt nedosahuje 75% priemeru EÚ, čo ho
radí medzi zaostávajúce regióny. Vyznačuje sa vysokým počtom etablovaných zahraničných investorov čo v značnej miere
znevýhodňuje MSP v tomto regióne a v prípade odchodu zahraničného investora môže vyústiť do ekonomickej a sociálnej
destabilitzácie regiónu. Riešením je podpora MSP, u ktorých je pravdepodobnosť presídlenia produkcie do inej krajiny
zanedbateľná a ktorý je flexibilnejší vo vzťahu zamestnanosti a výroby a súčasne i bližšie k regiónu a jeho potrebám. V
súčasnosti žiadateľ pociťuje tlak na optimalizáciu nákladov, cien, pridanej hodnoty, čoho pozitívnym aspektom je neustále
hľadať spôsoby napredovania a inovácie. Na základe externých faktorov ale i dlhodobo plánovaných investičných rozvojových
aktivít sa spoločnosť rozhodla modernizovať svoju výrobnú základňu s cieľom zvýšiť objem produkcie a kvality výrobkov,
skrátiť čas výroby a zlepšiť životné prostredie na pracovisku a v jeho okolí, a týmito tromi prvkami TUR prispieť k jej vyššej
konkurencieschopnosti. Rozsiahlosť investície si vyžaduje použitie externých zdrojov, napr. ŠF.

Nákup inovatívnych technológií prinesie zefektívnenie výroby, ďalšie zvýšenie kvality finálneho výrobku, zvýšenie pridanej
hodnoty a produktivity práce a zníženie materiálových nákladov na výrobu, čo sa prejaví na zvýšení objemu produkcie a
tržieb. Táto skutočnosť sa odrazí na zvýšení počtu pracovníkov a prispeje k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju firmy. Realizácia
projektu prispeje k zvýšeniu objemu využívania domácich zdrojov surovín – dreva a polotovarov z dreva, čo výrazne podporí
tvorbu HDP a zníži import výrobkov ktorý si dokážeme zabezpečiť domestikovanými spoločnosťami akou je i DAVID interier
design. Podstatne sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na domácom trhu a vytvoria sa možnosti zvýšiť export
výrobkov. Po ukončení realizácie projektu bude firma produkovať kvalitnejšie, presnejšie, s nižším množstvom prachových
exhalátov a materiálových nákladov, skráti čas výroby a prispeje k ochrane životného prostredia na pracovisku, lebo do
ovzdušia sa rozptýli menej prachových emisií.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom Aktivita 1 – Nákup inovatívnej technológie, ktorá svojím časovým rozhraním
pokryje priebežnú plánovanú dodávku všetkých inovatívnych technológii vytvárajúc výrobný komplex a nadväzujúc na seba,
čím sa zvýši pridaná hodnota finálnych produktov žiadateľa, nakoľko nebude musieť nakupovať služby ani polotovary pre
svoje zamýšľané rozšírenie portfólia. Medzi inovatívne technologické zariadenia patrí moderné CNC centrum, Hranička,
kolíkovačka, formátovacia píla, korpus press a v neposlednom rade komplementárne odsávacie zariadenia, ktoré napomôžu
k zvyšovaniu kvality pracovného i životného prostredia. Dodávka zariadení bude prebiehať priebežne počas celej realizácie
projektu aby sa minimalizovala záťaž na cash-flow a súčasne aby boli výrobnými kapacitami pokryté rastúce požiadavky
zákazníkov. Projekt bude zabezpečovaný prostredníctvom projektovej organizačnej štruktúry, pričom na strane žiadateľa je
určený projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za projekt po odbornej stránke. Za finančnú stránku je zodpovedný
finančný manažér – ekonóm spoločnosti. Po organizačnej stránke je vrcholová zodpovednosť za projekt zabezpečovaná
riaditeľkou firmy.

Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci Spoločnosť po zhodnotení svojho postavenia na trhu a potrieb zákazníkov dospela k
rozhodnutiu o realizácii projektu. Na investíciu takéhoto rozsahu nemá však v súčasnosti dosť vlastných zdrojov. S pomocou
nenávratného investičného príspevku je však schopná zabezpečiť jeho spolufinancovanie. V opačnom prípade by musela
dopĺňať existujúce výrobné zariadenia postupne, čo by znamenalo oneskorenie splnenia stanovených cieľov o niekoľko rokov.
Je reálny predpoklad, že za ten čas vzrastie konkurencia na trhu natoľko, že spoločnosť stratí svoje postavenie na trhu,
existujúcich i perspektívnych zákazníkov. Radi bz sme využili dieru na trhu, ktorá je spôsobená dlhoročným nedocenením
potenciálnych možností racionálneho spracovania dreva a nezáujem riešiť disproporcie medzi lesným hospodárstvom a
drevárskym a nábytkárskym priemyslom viedlo k tomu, že vo forme vývozu surového dreva a neopracovaného reziva sa
vyváža takmer 40 % dreva z trhu. Nakoľko žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov najmä v oblasti komplexného
zariaďovania interiérov verejných inštitúcií, špičkových hotelov a súkromných spoločností, máme za to že je pripravený
realizovať projekt.

Projekt je dlhodobo udržateľný. Zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty.
Pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje a preto bude
udržateľný zbežných prevádzkových zdrojov v plnom rozsahu. Z rovnakých dôvodov budú zabezpečené aj novovytvorené
pracovné miesta. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená budúcimi zdrojmi plynúcimi zo zvýšených tržieb a produkovanej
pridanej hodnoty spoločnosti. Z enviromentálneho hľadiska má projekt priaznivý dopad, pretože jeho realizácia zníži
materiálové náklady a množstvo prachových exhalátov, do ovzdušia sa rozptýli menej emisií. Vodná clona odsaje rozptýlené
náterové hmoty z ovzdušia. Použitá voda sa čistí v čističke odpadových vôd, ktorá je súčasťou nášho vybavenia. Inovatívna
technológia nesie ekologické prvkz nakoľko zníži spotrebu energie. Taktiež sa prispeje k skvalitneniu pracovného prostredia.
Rizikom pre udržateľnosť by mohli byť dve ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, ktorých riešenia sú popísané v opise
projektu.
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Spoločnosť MIKRON SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch vznikla v apríli 1995 ako obchodná firma venujúca sa
predaju pilových pásov. Postupne rozširovala svoj sortiment o kovoobrábacie stroje. Spoločnosť počas svojej existencie
dosahovala postupnú expanziu obratu a nárastu majetku. V súvislosti s predmetom podnikania došlo v celku prirodzene k
zahájeniu výrobnej činnosti. Firma obrába polotovary, ale zaoberá sa tiež výrobou jednotlivých produktov a to procesom
celého cyklu výroby od nákupu materiálu cez výrobu až po dodanie. Uvedené produkty sú vyrábané na kapacitne vyťažených
technológiách, ktoré v súčasnosti nedokážu uspokojiť stále narastajúci dopyt po produkcii firmy. Samotný trh tak vytvára
svojimi požiadavkami na žiadateľa prirodzený tlak na obstaranie inovatívnych technológií, čo sa vzhľadom na efektívnosť
bude prejavovať hlavne nižšími výrobnými časmi a väčšou kvalitou a presnosťou jednotlivých produktov. Práve nákup
takýchto technológií na zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa je predmetom predloženej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.

Po ukončení realizácie aktivít dôjde ku kvalitatívnemu i kvantitatívnemu zvýšeniu produkcie firmy. Firma dosiahne vyššiu
efektívnosť výroby, produktivitu práce a pridanú hodnotu. Realizáciou projektu vytvorí žiadateľ 5 nových pracovných miest v
roku ukončenia realizácie projektu, čím potvrdí svoj status stabilného zamestnávateľa v regióne. V nadväznosti na rozšírenie
výroby realizáciou projektu a vzhľadom na ďalšie plánované aktivity žiadateľa budú v ďalších rokoch do pracovného pomeru
prijatí ďalší piati zamestnanci. Žiadateľ získa zakúpením inovatívnych technológií dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre
uspokojenie súčasných i potenciálnych odberateľov. Uspokojenie rastúcich požiadaviek klientov a získanie kapacít na ich
zvyšovanie je jedným zo základných cieľov dlhodobej stratégie spoločnosti a takisto nevyhnutným predpokladom na udržanie,
resp. posilnenie postavenia spoločnosti na trhu. Zároveň zvýšením kvality produkcie sa zvýšia možnosti na prienik na nové
trhy a získanie nových odberateľov.Riešenie možných negatívnych stavov v oblasti personálnej, inštitucionálnej, finančnej a
ekonomickej, vzniknutých v súvislosti s realizáciou projektu, sú bližšie popísané v Opise.

Na inovatívne technológie, ktoré sú predmetom žiadosti o NFP vykonal žiadateľ obchodnú verejnú súťaž v zmysle §281 až
288 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže bola podpísaná dodávateľsko –
odberateľská zmluva s firmou Oto Bršel GROUP SLOWAKIA, Hasičská 33, 942 01 Šurany. Obstarané technológie budú
inštalované vo výrobných priestoroch firmy žiadateľa v obci Bánov, okres Nové Zámky. Stavebné úpravy súvisiace s
inštaláciou nie sú potrebné. Odhadovaný čas, nevyhnutný na kvalitnú realizáciu aktivít projektu, je 5 mesiacov. Projekt
pozostáva zo 6 aktivít, rozdelených v náväznosti na obstarávané technológie. Projekt nebude mať negatívne vplyvy na
životné prostredie, ani na okolité stavby. Obstarávané technológie maximalizujú efektívne využívanie energetických zdrojov
najmodernejšími metódami a postupmi výroby a spĺňajú najnovšie štandardy a normy EÚ. Spoločnosť má skúsenosti s
realizáciou investícií do technologického vybavenia, čo maximalizuje úspešný priebeh realizácie aktivít projektu, ako aj
kvalifikovaný prístup odborníkov firmy, ktorí majú v odvetví dlhodobé teoretické a praktické skúsenosti.

Efektívnejšia výroba umožní udržať stabilné ceny výrobkov na trhu. Firma bude schopná vyrábať nové druhy výrobkov. Z
ekonomického hľadiska sa zvýši HDP v regióne, zvýši sa zamestnanosť, prispeje sa k rozvoju regiónu s vysokou
nezamestnanosťou: rozšíri sa výroba a následne sa zvýši zamestnanosť v regióne, zabrzdí sa odliv kvalifikovanej sily v
regióne, zvýši sa výška odvodu miestnych daní spoločnosti žiadateľa. Popísané prínosy poukazujú na to, že v regióne, ktorý
je známy strojárenskou výrobou, bude mať uskutočnenie projektu jednoznačne pozitívny dopad na jeho rozvoj. Realizovaný
projekt a jeho úspešná implementácia pomôže žiadateľovi vo využití silných stránok a ich transformáciu na konkurenčnú
výhodu ako aj pri znížení negatívneho vplyvu slabých stránok. V prípade nezískania NFP na projekt by nebolo možné
realizovať aktivity projektu v plnom rozsahu, čo by malo negatívny dopad na synergiu jednotlivých aktivít projektu a na
výsledok a dopad realizácie projektu. S hrozbami uvedenými v SWOT analýze sa žiadateľ plánuje vyrovnávať kvalitou
vyrábaných produktov a poskytovaných služieb, zazmluvnenosťou odbytu a využívaním marketingu s cieľom zvyšovať svoj
podiel na trhu.

Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa.
Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené hospodárske výsledky napomôžu pri
úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného hľadiska. S vyššie spomenutým rozvojom
žiadateľa bude súvisieť aj rast počtu pracovných miest a potreba školiacich aktivít pre zamestnancov. V prípade úspešnej
realizácie projektu je predpoklad, že žiadateľ sa bude snažiť opätovne využiť možnosť spolufinancovania zo štrukturálnych
fondov aj pri iných jeho podnikateľských aktivitách, či už investičného alebo neinvestičného charakteru. Realizácia projektu
prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Nové Zámky v krátkom, strednodobom i dlhšom časovom
horizonte. K udržateľnosti projektu a jeho výstupov prispieva aj fakt, že spoločnosť k príprave projektu pristupovala veľmi
zodpovedne a nastavené parametre, ako aj predmet projektu sú výstupom analýzy podnikateľského zámeru a jeho finančnej
analýzy, v náväznosti na aktuálnu situáciu v odvetví. Kvalitná príprava minimalizuje vznik možných ohrození (bližšie v Opise
projektu).
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Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi ekonomicky najsilnejšie regióny Slovenska s vysokým zastúpením priemyselnej
výroby s dlhoročnou tradíciou. Spoločnosť EVPÚ a.s. patrí medzi výskumno-výrobné firmy s pro-inovačným myslením a so
skúsenosťami s realizovaním projektov, ktoré mali za cieľ prispieť k vyššej úrovni inovatívnosti a zvýšeniu
konkurencieschopnosti výrobných a výskumných procesov. Hlavným predmetom jej činnosti je výskum, vývoj a výroba v
nasledovných oblastiach: Elektrotechnika a výkonová elektronika, Riadiace a pohonné systémy, Projekcia a vývoj zariadení
podľa požiadaviek zákazníka v iných oblastiach priemyslu a SKTC – 101. V roku 2008 ukončila spoločnosť EVPÚ a.s.
rozsiahlu rekonštrukciu svojho sídla, ktoré je priamo napojené na prevádzku. Modernizácia prevádzky si vyžiadala aj obnovu
nových výrobných technológií, ktoré už svojim technickým stavom boli nevyhovujúce. Spoločnosť EVPÚ a.s. postupne
osadzuje do prevádzky nové inovatívne technológie z vlastných zdrojov a predkladaný projekt je taktiež zameraný práve na
obstaranie moderných výrobných strojov.

Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu nadobudne EVPÚ a.s. nové technologické zariadenia a dôjde k
dobudovaniu už započatých zámerov pre rozšírenie a flexibilnosť výrobnej prevádzky. Výsledkom projektu budú tri inovatívne
výrobne postupy – vyššia efektivita obrábania, povrchovej úpravy produktov a výrobné procesy rezania za studena. Dôjde k
zvýšeniu kvalitatívnej úrovne výrobného procesu pri výrobe a úprave produktov a k zlepšeniu podmienok pre ochranu
životného prostredia. Obstarané technológie a zariadenia budú v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami a
prostredníctvom ich používania dôjde v spoločnosti k zníženiu negatívnych ekologických dopadov a k zníženiu energetickej
náročnosti. Zvýši sa štandard poskytovaných služieb a tým aj konkurencieschopnosť EVPÚ a.s. Predpoklady spoločnosti na
získanie nových zákazníkov sa tak výrazne zlepšia. Vďaka tomu budú môcť byť po skončení realizácie projektu vytvorené
nové pracovné miesta. EVPÚ a.s. počíta s vytvorením 9 nových pracovných miest vo výrobnom oddelení spoločnosti. Ďalšími
pozitívnymi dopadmi predkladaného projektu bude nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných a 2 podporných aktivít, ktoré budú prebiehať v logickej postupnosti, v
priebehu 5 mesiacov, od júna 2010 do októbra 2010. Technické riešenia boli vyberané tak, aby maximálne vyhoveli
požiadavkám obsiahnutým v európskych smerniciach a opravárenským predpisom pre jednotlivé technologické operácie.
Hlavné aktivity: HA01 Obstaranie a osadenie špičkového horizontálneho obrábacieho centra EC- 1600HE HA02 Obstaranie
a osadenie striekacej kabíny na povrchovú úpravu produktov HA03 Obstaranie a osadenie špičkovej technológie na rezanie
vodným lúčom Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť Organizačné zabezpečenie projektu bude
realizované v spolupráci s vybranými dodávateľmi projektu. Aktivity budú realizované zamestnancami spoločnosti EVPÚ a.s.,
na základe ich odbornosti a oblasti pôsobnosti, pod vedením projektového manažéra, technického garanta a finančného
manažéra projektu.

d1) Inovácia technologických zariadení je nevyhnutnými krokom vo vývoji spoločnosti EVPÚ a.s. Modernizácia
technologického parku spoločnosti je potrebná na základe zvyšovania zákazníckych požiadaviek, či už na čas alebo kvalitu
produktov. Obstaraním nových technológií si spoločnosť posilní spôsobilosť pre poskytovanie služieb, a tým pre udržanie si a
získanie nových zákazníkov. Bez externej finančnej pomoci by spoločnosť nebola schopná realizovať predkladaný projekt.
d2) EVPÚ a.s. má skúsenosti s realizáciou obdobných projektov. V predchádzajúcich troch rokoch realizovala projekty na
zvyšovanie produktivity práce a konkurencieschopnosti firmy. Boli obstarané a osadené nasledovné technológie: •
Ohraňovací lis ERMARK C

25110120401

25110120402

25110120403

25110120404

25110120405

25110120406

25110120407

25110120408

25110120409

25110120410

25110120411

Ing.Štefan Szekeres SZ FRAME

Jozef Horváth - obchodné služby

UNIGROUP, v.o.s.

FAUN spol. s r.o.

H - COLOR, spol. s r.o.

KRON SK, s.r.o.

RANOX

Herb - Pharma SK, s.r.o.

R.G. - PLAST s.r.o.

CHEMOLAK

CHIRANA T.Injecta, a. s.

Inovácia výroby oplášťovaných nábytkárskych konštrukcií
obstaraním modernej technológie

Zavedenie nových inovatívnych a progresívnych technológií strojných zariadení pri strojárskej výrobe

Inovácia výrobného procesu vo výrobe nábytkov

Zvýšenie kvality výroby pekárskych produktov inováciou výrobných
technológií

Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby a plnenia náterových
látok

Upevnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KRON
SK, s.r.o. investíciou do inovatívnych technológií

Inováciou produktu a výrobného procesu posilnenie
konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti RANOX, s.r.o.

Inovácia výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu polystyrénu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s.
zavedením nových inovatívnych technológií

Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít CHIRANA T. Injecta

3 092 000,00

802 843,60

348 000,00

209 244,00

559 300,00

456 148,00

575 620,00

1 319 378,00

667 400,00

818 758,44

4 569 521,60
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Ing. Štefan Szekeres začal podnikať ako živnostník od roku 1994. Svoju firmu Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME založil 27.05.
1994. Je výlučným vlastníkom firmy. Hlavným zameraním spočiatku bola výroba rámikových líšt, obrazových rámov, ich
kompletizácia a predaj. Je najväčším výrobcom týchto výrobkov na Slovensku. Produktové portfólio neskôr rozšíril o výrobu
rozmanitých drevených výrobkov (napr. drevené vypínače, zásuvky, dvierka na kuchynské linky). Firma svoje výrobky vyrába
z prírodného dreva. Pán Szekeres je výhradným zástupcom firmy EL – BJÖRN – dovoz a predaj kondenzačných sušiacich
agregátov. Firma v roku 2007 dosiahla tržby 18 878 134,00 Sk, t.j. 626 639,25 €, bilancia firmy bola 35 135 910 Sk, t.j. 1
166 298,55 €, pridaná hodnota 6 684 118 Sk, t.j. 221 872,07 €. Firma v súčasnosti zamestnáva štyroch stálych
zamestnancov.

Firma Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME v rámci projektu plánuje rozšíriť svoje výrobné prostriedky o vysokokvalitné
obrábacie stroje, CNC technológiu na výrobu nábytku, najmä kuchynského nábytku. Zavedením tejto počítačom riadenej
technológie sa zvýši kvalita výrobkov, čo má za následok nárast tržieb. Projekt zároveň umožní firme získať stabilných
odberateľov, čo jej zabezpečí nepretržitú výrobu. Realizáciou projektu žiadateľ plánuje rozšíriť a presmerovať svoju činnosť
na výrobu kuchynského nábytku. Predmetom projektu je nákup doplňujúcej technológie na výrobu korpusového nábytku
obohateného obaľovanými 3D prvkami. Táto technológia umožní výrobu dyhovaného nábytku s povrchovou úpravou, ako i
laminovaním. Plánované tržby po realizácii projektu sú 1 571 639,00 €, pridaná hodnota 235 745,85 €, Projektom plánuje
zvýšiť počet zamestnancov o 5.

Aktivita1 Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu nábytku zahŕňa nákup technológie na výrovu nábytku. Aktivita sa
bude realizovať v termíne 05/2010 - 12/2011. Organizačne bude zabezpečiť žiadateľ s generálnym dodávateľom.
Technológia pozostáva: • Veľkoplošné nárezové centrum SIGMA SCM – na delenie, pílenie veľkoplošných materiálov •
Manipulátor veľkoplošných materiálov MAN 4 – stacionárne zariadenie na nakládku, uloženie a manipuláciu veľkoplošného
materiálu • 4-stanné frézovacie CNC centrum TOPSET SCM • Priebežná brúsna linka SAND MAKOR • Priebežná linka PU
MAKOR • Baliaca linka SCM • Rohová sekačka MORSE . • Rybinovací stroj HOFFMAN • Priebežná olepovacia linka
BARBERAN • Uzol ESEPIGI • Viacdisková rezačka pásky BARBERAN • Brúsne stoly IMAS • Dielenské stoly GUHDE •
Striekacia kabína IMAS • Set ručného náradia FESTOOL • Dezintegrátor hmoty BRIO COMAFER • Skrutkový kompresor
SILVER • Odsávací riadený systém IMAS • Softvér CAD CAM • Softvér INTRANET • Lis STEMAS • Lepička BARBERAN pre lepenie polotovarov z dvoch samostatných komponentov • Lis LOCKFORM ITALPRESSE

Zavedením novej technológie sa vytvoria podmienky pre zvýšenie objemu výroby s vyššou pridanou hodnotou a tým aj pre
zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Rozšíri sa sortiment výrobkov, čo zabezpečuje stabilnú trhovú pozíciu firmy a získanie
nových odberateľov. Úspešnosť projektu bude prínosom aj pre súčasných ako aj pre potenciálnych partnerov – dodávateľov
aj odberateľov firmy, ktorí v nadväznosti na tento projekt môžu realizovať podobné projekty. Projekt je v súlade s Operačným
programom konkurencieschopnosť a hospodársky rast, takisto s Programom rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008
– 2015, napĺňa nasledovné horizontálne priority: Rovnosť príležitostí, Trvalo udržateľný rozvoj. Hlavným výrobným
zameraním firmy je výroba nábytku. Úspešná realizácia projektu je zabezpečená vhodnou organizáciou chodu podniku,
odborným vzdelaním a dlhodobou skúsenosťou majiteľa v tejto oblasti výroby. Firma disponuje kvalifikovanými odborníkmi, po
realizácii projektu bude mať k dispozícii aj špičkovú technológiu. Žiadateľ v minulosti úspešne realizoval dva podobné
projekty.

Výsledkom projektu bude zavedenie novej technológie do výroby, čo vytvorí dostatočné technologické predpoklady na ďalšie
fungovanie a rozvoj firmy. Výrobou vytvorené finančné prostriedky umožnia postupné rozširovanie výroby obstaraním ďalších
technológií. Odbyt výrobkov je zabezpečený nielen pre súčasný ale aj pre nový sortiment výrobkov. Realizácia projektu
umožní nielen zvýšenie výrobnej kapacity, ale aj zvýšenie kvality a rozšírenie výrobného sortimentu a tým aj uspokojenie
terajších a získanie nových, potenciálnych odberateľov. Zvýši sa objem tržieb a pridaná hodnota, vytvorí sa tak reálny
predpoklad pre ďalšie investície. Rozdiel medzi plánovanými výnosmi a nákladmi projektu je postačujúci na zabezpečenie
samofinancovania projektu. Firma podľa finančnej analýzy bude schopná na realizáciu projektu ako aj pre ďalší rozvoj.

KaHR-111SP-0902

Jozef Horváth–obchodné služby je zákaznícky orientovaná spoločnosť ponúkajúca zákazníkom vlastnú strojársku výrobu a
predaj strojárskych výrobkov. Žiadateľ pôsobí a má sídlo Želiezovciach v Nitrianskom samosprávnom kraji.Regionálny HDP
dosahuje v Nitrianskom kraji v priemere 11,7 % na podiele SR s ťažiskovými odvetviami potravinárstvo, chemický,
elektrotechnický, strojársky, papierenský a kožiarenský priemysel.Žiadateľ realizuje predovšetkým zákazkovú strojársku
výrobu. Firma investovala do modernizácie strojnotechnologických zariadení, dnes má na niektorých významných
technologických uzloch moderné, elektronicky riadené stroje.Vysoká kvalita výrobkov znamená ďalšie vysoké požiadavky na
samotné technológie vo výrobe čo núti žiadateľa investovať do inovatívnej výroby, navýšenia výrobných kapacít, a rozšírenia
technológie.Vzhľadom na mnohé silné stránky projektu firmy, odhalené SWOT analýzou, najmä kvality výrobkov, silná
obchodná politika či dobrá pružnosť a prispôsobivosť k vonkajším okolnostiam, má firma vytvorené základné predpoklady
konkurencieschopnosti na domácom a zahraničnom trhu.Celý projekt bude spoločnosť realizovať vo vlastných výrobných
priestoroch v Želiezovciach.

Zavedením nových inovatívnych a progresívnych technológií-strojárskych zariadení pre predpovrchovú a tvárniacu úpravu
kovov firma zvýši výrobnú kapacitu o 15%, získa možnosť flexibilne meniť výrobu, realizovať rýchlejšie zákazkovú výrobu,
eliminovať časť ručnej práce a znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty je oproti
priemeru bežných rokov žiadateľa, rok 2007 bol extrémne produktívny vďaka zákazkám, ktoré však boli z dôvodu krízy
vypovedané.Investícia do inovatívnej technológie umožní rozšíriť výrobný program o výrobu ďaľších výrobkov.Zvýšime počet
pracovných miest o 2 nové pozície a jedno obsadíme zo znevýhodnených skupín.Riziko kvality a vyspelosti dodávanej
technológie sme eliminovali už pri vyhlásení OVS špecifikáciou technológie a riziko nedostatku obchodných zákaziek
budeme eliminovať priaznivou cenovou politikou a vhodným marketingom a odbytom.K zníženiu rizík prispejeme dôsledným
plánovaním cash flow, vytvorením finančnej rezervy, controllingom projektu a kombináciou personálneho obsadenia
projektového tímu.Úspešná realizácia projektu znamená impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj firmy a zamestnanosti v
regióne.

Projekt bude realizovaný v aktivitách: V A1 dodáme kompletnú technológiu predpovrchovej a tvárniacej úpravy kovov.
Súčasťou aktivity je inovácia výrobných, vývojových a ISO postupov ktoré nadväzujú na nové technologické prostredie.
Projektový tím realizuje aktivity súvisiace s administráciou a riadením projektu. Administratívne a inštitucionálne
zabezpečenie bude realizované počas projektu projektovým tímom, ktorý pozostáva z interných pracovníkov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Dodávateľsky ho bude zabezpečovať
spoločnosť, ktorá bude vybratá z verejnej obchodnej súťaže. Vzdelávanie zamestnancov sa bude realizovať v sídle firmy v
Želiezovciach. Na záver vzdelávania získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Podporné aktivity sú zamerané
na riadenie projektu a realizáciu publicity a informovanosti o projekte v súlade s podmienkami výzvy. Firma má vytvorené
finančné rezervy z predchádzajúcich období na spolufinancovanie novej technológie s minimálnym dopadom na produkciu.

Bez pomoci prostredníctvom NFP by žiadateľ nemohol zrealizovať taký náročný projekt a zaviesť najmodernejšie inovatívne
technológie. Jedná sa o pomerne nákladnú technológiu. Zámerom žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je udržať si
miesto na trhu vo výrobe a predaji moderných strojárskych výrobkov s vysokým stupňom kvality, funkčnosti a úžitkových
vlastností. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné investovať do inovatívnej technológie v oblasti predpovrchovej a tvárniacej
úpravy kovov, ktorá zabezpečí vyššiu kvalitu výrobkov. Aj ked spolocnosť má vytvorené finančné zdroje na spolufinancovanie
projektu, súčasná negatívna situácia v priemysle sťažuje podmienky na financovanie väčších investičných projektov. Z tohto
dôvodu je na realizáciu projektu potrebné spolufinancovanie formou nenávratného finančného príspevku. V minulosti
spoločnosť modernizáciou strojnotechnologických zariadení získala bohaté skúsenosti, ktoré využije pri ďalších investíciách
do výroby. Realizácia projektu prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte a spoločnosti umožní trvalo
udržateľný rozvoj.

Po ukončení projektu rozšírime výrobné kapacity o 15 %, zvýšime počet zamestnancov o 2 a zvýšime obrat spoločnosti a
pridanú hodnotu výroby. Administratívne zabezpečenie prevádzky bude zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom inovovaných
výrobných postupov na základe nových dodaných technológií. Po montáži technológií budeme revidovať interné smernice
žiadateľa smerujúce k vytvoreniu manažérstva kvality a certifikácie ISO v novom výrobnom prostredí, zavedieme inovované
výrobné postupy a zaučíme pôvodných a nových zamestnancov na prácu s novou technológiou. Žiadateľ zrealizuje nábor
nových zamestnancov a technológ bude nových zamestnancov zaúčať v zmysle interných procesov vzdelávania. Rozšírenie
výrobnej kapacity zabezpečí narastajúci počet obchodných príležitostí spoločnosti. Dôsledkom toho je nárast tržieb, z ktorých
je možné splácať investície do nových technológií. Technológie budú umiestnené vo vlastných priestoroch. Financovanie
samotnej výroby produktov je zvyčajne zabezpečené už z priamych výnosov spoločnosti, vzhľadom k tomu, že výroba
produktov je spustená až v prípade podpísania kontraktu alebo zadania objednávky.
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Spoločnosť bola založená v roku 1993, kedy sa začala zaoberať nákupom, predajom a servisom potravinárskych strojov. Od
roku 1998 sa špecializuje na výrobu drevených nábytkov a okien typu EURO. Vyrába okná a dvere, ako aj exteriérový a
interiérový nábytok rôznych tvarov a veľkostí podľa požiadaviek zákazníka, najmä kuchynský nábytok a šatníky. Požadované
výrobky zhotovuje na mieru z vybraných druhov dreva. Zo začiatku výroba prebiehala v prenajatých priestoroch. V roku 1999
odkúpila výrobnú halu, do ktorej premiestnili celú výrobu. V roku 2001 postavili druhú halu a potom ďalšiu. Spoločnosť
disponuje výrobnou technológiou s CNC riadením. Väčšina strojov je kvalitnej talianskej značky SCM. V roku 2008 spoločnosť
dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 682 tis. EUR, a pridanú hodnotu vo výške 195 tis. EUR. Na
konci roku 2008 zamestnával 18 zamestnancov, z toho 5 žien a 13 mužov.

Po ukončení projektu bude mať žiadateľ k dispozícií nové inovatívne technológie na výrobu drevených nábytkov, najmä
kuchynského, čo umožňuje napĺňať stanovené ciele spoločnosti. Žiadateľ počíta po realizovaní projektu s nárastom tržieb a
pridanej hodnoty. Novou technológiou bude možné vyrábať kvalitnejšie výrobky, zvýši sa kapacita výroby a vytvoria sa
podmienky pre zavedenie výroby nových typov nábytkov. Zvýšenie príjmov žiadateľa umožňuje realizáciu ďalších projektov.
Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt. Po realizácií projektu sa celkovo
zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.

Žiadateľ pre dosiahnutie cieľov projektu, ako aj spoločnosti stanovil jednu hlavnú aktivitu A1 Nákup inovatívnych technológií,
ktorá spočíva v obstaraní inovatívnych technológií pre výrobu nábytku, najmä kuchynských nábytkov a šatníkov. Realizovať
sa bude v období: 03/2010 - 03/2011. Konkrétne sa jedná o technológie: - Sada nástrojov na nábytkové dvierka OMAS Software X-CAB/ Ultracut - Olepovačka hrán SCM, Olimpic K203E - Olepovačka na oblúky SCM, M80 - Širokopásová
brúska SCM, Sandya 5/ 1100 - Formátovacia píla SCM, SI 350 - Dýhovací lis Italpresse, XL/4-70T - Dýhovacia vložku do
lisu CONTURA - Súprava na upínanie oblúkových segmentov KIT NWT - Linka na striekanie nábytku VERTEK Bližší popis
viď príloha č. 1 Opis projektu, bod 4. Aktivitu projektu organizačne aj technicky si zabezpečuje firma sama v spolupráci s
vybraným dodávateľom na základe VOS.

Realizácia projektu je nevyhnutná k napĺňaniu stanovených cieľov žiadateľa a vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia. Projekt korešponduje s prioritou č. 2.1 PHSR
Trnavského kraja, (viď. Opis projektu). Obstaraním nových strojov sa zvýši kapacita výroby a kvalita výrobkov. Projekt
prispieva aj k riešeniu otázky zamestnanosti Rómov, keďže sa vytvorí 1 pracovné miesto cielene pre MRK. Okrem toho
prispieva aj k horizontálnym prioritám Rovnosť príležitostí a TUR. Realizovaním projektu sa vytvorí priestor na zavedenie
výroby nových typov kuchynských nábytkov a šatníkov, skráti sa čas dodania. Dosiahne sa značné zvýšenie
konkurencieschopnosti žiadateľa na tuzemskom trhu, zároveň bude možné preniknúť i na medzinárodné trhy a upevniť si v
nich postavenie. Spoločnosť bude schopná uspokojiť požiadavky viacerým odberateľom. Obstarávaná technológia je šetrná k
životnému prostrediu. Žiadateľ by nebol schopný napĺňať stanovené ciele bez NFP. Firma UNIGROUP, v.o.s. má skúsenosti
z realizovaním podobných projektov, čo zabezpečuje správnu implementáciu predkladaného projektu.

Výsledkom projektu bude modernizácia a zvýšenie kapacít výroby dreveného nábytku, najmä kuchynského a šatníkov.
Realizácia projektu umožní získať vyššiu pozíciu na tuzemskom trhu a zároveň preniknúť i na medzinárodné trhy. Nárast
tržieb, zvýšená produktivita, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka potreba sprievodných investícií vytvára dobré
predpoklady pre rozvoj takejto výroby bez potreby ďalšej finančnej intervencie. Uvedené zariadenia majú reálnu životnosť cca
10 – 15 rokov. Toto obdobie je dostatočné na kumulovanie zdrojov pre rozšírenú reprodukciu strojového parku z tržieb
priebežne. Rozvoj výroby po ukončení spolufinancovania bude zabezpečený obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný
projekt sám vygeneruje za prispenia manažmentu firmy. Udržateľnosť projektu s personálneho hľadiska zabezpečuje
vytvorenie nového pracovného miesta.
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Spoločnosť FAUN spol. s r.o. vznikla v roku 1992. S výrobou začala v prenajatých priestoroch a v roku 1994 sa presťahovala
do objektu bývalého mlyna. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na tradičnú ručnú remeselnú výrobu chleba a pečiva.
Produktové portfólio tvoria rôzne druhy chleba, bežného a jemného pečiva. Postupne spoločnosť rozšírila sortiment výrobkov
a okruh zákazníkov. V súčasnosti má cca. 90 odbytných miest. Veľkou prednosťou spoločnosti FAUN spol. s r.o. je flexibilita
objednávok. Nemá problém okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov a zo dňa na deň vyrobiť špecializované objednávky
aj v malých množstvách. V roku 2007 dosiahla spoločnosť tržby za vlastné výrobky vo výške 566 tis. EUR a zamestnávala 30
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Požiadavky zákazníkov na dodávku kvalitných, chutných a trvanlivých výrobkov
neustále rastú, ale na ich uspokojenie už spoločnosť nedokáže reagovať. Spoločnosť disponuje zásobníkmi na uskladňovanie
múky len v obmedzenom množstve, a preto je nútená používať čerstvo zomletú múku z mlyna, ktorá má nižší obsah
enzýmov. Tiež jej chýba zariadenie umožňujúce spomalenie kysnutia cesta a mraziareň, čo sa odráža na kvalite výrobkov.

Po ukončení projektu bude mať žiadateľ k dispozícií inovatívnu technológiu na výrobu chleba a pečiva, čo prispeje k
naplneniu stanovených cieľov spoločnosti. Obstaranie vyspelej technológie pre pekársku výrobu zabezpečí: • posilnenie
konkurencieschopnosti spoločnosti – lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s
konkurenciou, • uvedenie novej technológie do prevádzky, • zvyšovanie kapacity výrobného procesu, • výrazné zlepšenie
kvality a trvanlivosti výrobkov, • zlepšenie chute, vône a vzhľadu výrobkov, • zvýšenie výživovej hodnoty produktov použitím
cesta s vyšším obsahom enzýmov – zlepšenie kvalitatívnych vlastností cesta sa dosiahne jednak použitím kvalitnejšej múky
a jednak vďaka spomaleniu procesu kysnutia, • čiastočné odbúranie nočných zmien a presun prác na rannú zmenu, •
zvýšenie flexibility výroby a pružnejšie reagovanie na potreby zákazníkov, • vytvorenie jedného nového stáleho pracovného
miesta a nárast produktivity práce, • trvalú udržateľnosť výrobného procesu. Projekt zároveň umožní výrazný nárast tržieb
spoločnosti zo súčasných 566 487 EUR (rok 2007), na plánovaných 700 000 EUR (rok 2016) a nárast pridanej hodnoty o 78
tisíc EUR.

Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie na výrobu pekárskych produktov. Keďže jednotlivé technológie so
sebou navzájom úzko súvisia, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita – A1 Nákup technológie pre pekársku
výrobu. Táto aktivita bude zrealizovaná v termíne 05/2010 – 12/2011. Predmetom hlavnej aktivity je dodávka a montáž
nasledovných technologických zariadení: - horizontálna balička – GSP 45 Evo; - silo 40 m3 v prevedení oceľ tr. 17 - na
uskladňovanie múky; - linka jemného pečiva RONDO, typ POLYLINE 6,2 m FBT; - šokový mraziaci box K-IC1, - mraziaci
box do -18 oC; - STOP kysiareň; - rotačná plynová pec ROTOMAX. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej
aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú
aktivitu projektu budú technicky a organizačne zabezpečovať obaja konatelia spoločnosti, ako koordinátori projektu. Za
kvalitné nainštalovanie technológie zodpovedá víťazný dodávateľ obchodnej verejnej súťaže, teda firma Kornfeil spol. s r.o.
Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľ pomoc profesionálnej poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre splnenie základnej požiadavky zákazníkov na
kvalitu, čerstvosť a trvanlivosť pekárskych výrobkov je nevyhnutné aplikovať špičkovú technológiu. Obstaraním inovatívnej
technológie dôjde k výraznému zvýšeniu kvality chleba a pečiva a nárastu produktivity práce. Keďže projekt je investične
veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt zároveň prispieva k naplneniu
horizontálnych priorít TUR a rovnosť príležitostí, keďže počíta s vytvorením jedného pracovného miesta, ktoré bude obsadené
ženou. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Trnavského samosprávneho kraja a PHSR Mesta
Senica. Žiadateľ disponuje potrebným ekonomickým a technickým zabezpečením a prostredníctvom konateľov spoločnosti
19 ročnými skúsenosťami a rozsiahlym know-how v oblasti pekárskej výroby. Spoločnosť FAUN spol. s r.o. v tomto roku
zrealizovala projekt spolufinancovaný z fondov EÚ, takže jej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s implementáciou
takéhoto projektu.

Obstaraním novej, inovatívnej technológie pre pekársku výrobu dôjde k výraznému zvýšeniu kvality výrobkov, zníženiu
nákladovosti výroby a zefektívneniu výrobných postupov, čo bude viesť k rastu tržieb a zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši produktivita práce a vytvorí sa jedno pracovné miesto. Pri výbere nového
zamestnanca sa bude prihliadať výlučne na jeho odborné vzdelanie a prax. Projekt zároveň umožní výchovu učňov, čo
zabezpečí spoločnosti pokračovanie v nastúpenom trende produkcie vysokokvalitného sortimentu pekárskych výrobkov.
Výchova vlastných zamestnancov eliminuje riziko budúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Z finančného hľadiska
je projekt rentabilný, bude financovaný z vlastných zdrojov žiadateľa. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že
spoločnosť FAUN spol. s r.o. bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov
súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Z environmentálneho hľadiska je projekt
taktiež dlhodobo udržateľný, keďže pekárska výroba ani nakupovaná technológia nemajú žiaden negatívy vplyv na životné
prostredie.
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Spoločnosť H - COLOR, spol. s r.o. pôsobí v oblasti výroby náterových látok a riedidiel. Lokalizácia jestvujúcej prevádzky
výrobno–skladovacieho objektu je v Novom Meste nad Váhom. Z geografického hľadiska sa spoločnosť nachádza v
atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový potenciál a vytváral
tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Vedenie spoločnosti má záujem o neustály rast a
napredovanie svojej činnosti. V súčasnosti spoločnosť H - COLOR, spol. s r.o. nedosahuje potrebné kapacity v technickom a
technologickom vybavení výroby a nedokáže v dostatočnej miere pokrývať trhový potenciál. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti
spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie
špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych
zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického
vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Realizácia predkladaného projektu umožní spoločnosti H - COLOR, spol. s r.o. inovovať svoj výrobný program a poskytovať
zákazníkom výrobky na kvalitatívne a kvantitatívne vyššej úrovni. Taktiež spoločnosť predpokladá s rozšírením svojich
odbytových možností. Dopadom predkladaného projektu bude hospodársky rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti H - COLOR, spol. s r.o. a tiež cieľového územia – Trenčianskeho samosprávneho kraja. Úspešná realizácia
projektu sa prejaví v náraste tržieb, náraste pridanej hodnoty a takisto v novovytvorenom pracovnom mieste, ktoré bude
potrebné pre obsluhu novej technológie. Snahou spoločnosti je taktiež prispieť k rozvoju malého a stredného podnikania na
Slovensku pomocou presadenia a využívania vyspelých inovatívnych technológií. Preto chce využiť príležitosť na čerpanie
finančnej pomoci, ktorú Slovensko vstupom do EÚ získalo.

Jednotlivé aktivity naplánované v rámci harmonogramu budú zabezpečené počas obdobia 6 mesiacoch. Jedná sa o dodávku
linky na výrobu náterových látok s následným plnením. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na mesiac júl 2010. Počas
obdobia realizácie projektu bude na základe výsledku Obchodno – verejnej súťaže realizovaný nákup, dodanie a montáž
nových technologických zariadení. Pre obsluhu linky na výrobu náterových látok s následným plnením sa vytvorí 1 nové
pracovné miesto. Za organizačné a technické zabezpečenie nových technológií, komunikáciu s víťazom VOS bude
zodpovedať konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň projektovým manažérom. Realizácia samotného projektu bude pokračovať
nasledovnými aktivitami: - maximálnym využitím novo obstaraných výrobných zariadení, - realizáciou procesu neustáleho
zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – Zvýšenie konkurencieschopnosti
výroby a plnenia náterových látok zavedením inovatívnych technológií. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným
finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej
miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na
realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný
príspevok. Z realizácii projektu budú profitovať aj cieľové skupiny prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok na
pracovisku. Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti
spoločnosti do budúcnosti. Spoločnosť H - COLOR, spol. s r.o. pôsobí v oblasti výroby náterových látok a riedidiel. V
minulosti realizovala úspešne viacero projektov zameraných na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti a
disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti, ktorí budú garanciou pre úspešné realizovanie
projektu.

Investičný projekt bude v budúcnosti udržateľný obstaraním linky na výrobu náterových látok s následným plnením. Počas
realizácie projektu aj po jeho ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím,
pozostávajúci z odborníkov v danej oblasti. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené z
finančného hľadiska lepšími hospodárskymi výsledkami. Tieto by sa mali dosiahnuť prostredníctvom výhod, ktoré bude
poskytovať nová technológia. Zároveň spoločnosť predpokladá získanie nových zákaziek. Z prevádzkového hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Pozitívny
predpokladaný vývoj spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a
tým aj udržateľnosť samotného projektu. Je predpoklad vytvorenia 1 nového pracovného miesta.
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Nitriansky kraj je dynamicky sa rozvíjajúci región a v rámci Slovenskej republiky je významným hospodárskym centrom.
KRON SK, s.r.o. vznikla v roku 2003 ako samostatná právnická osoba, od svojho vzniku sa zaoberala obchodovaním s
drevoplošným materiálom. Spoločnosť v snahe vyššieho zhodnocovania drevnej suroviny začala vyrábať výrobky s vyššou
pridanou hodnotou a to nábytkárske polovýrobky (dielce), delené a čiastočne upravované pre ďalšie fázy výroby. Spoločnosť
tiež v menšej miere začala produkovať aj záhradný nábytok (altánky, pergoly a pod.) a zákazkový interiérový nábytok (stoly,
stoličky a podobne). Spoločnosť vlastní viacero veľkoobchodov s drevoplošným materiálom, veľkoplošnú predajňu nábytku a
disponuje vlastou výrobnou prevádzkov nábytku v Senici. Na základe vykonania SWOT analýzy sa spoločnosť rozhodla
využiť svoje príležitostí a to diverzifikovať výrobu – nový produktový rad, ktorý je reakciou na ohlasy zákazníkov, ktoré
spoločnosť vníma prostredníctvom svojich odbytových kanálov v SR a ČR. Nový produkt kuchynský a kancelársky nábytok
bude z hľadiska vhodného umiestnenia vyrábať vo výrobnej prevádzke v Nitre, kde v súčastnosti prevádzkuje veľkoobchod.

Spoločnosť sa rozhodla otvoriť novú výrobnú prevádzku v Nitre, ktorá bude vybavená inovatívnou technológiou. Táto tvorí
jadro projektu a základný predpoklad k dosahovaniu merateľných hodnôt ukazovateľov. Prevádzka v Nitre bude produkovať
vysokokvalitný finálny výrobok s vysokou mierou pridanej hodnoty, čo v spojitosti s rastom objemu produkcie bude základným
predpokladom zabepečenia rastu tržieb za vlastné výrobky spoločnosti a rastu pridanej hodnoty. Spustenie prevádzky v Nitre
si zároveň vyžiada vytvorenie nových pracovných miest. Realizácia projektu prispeje k dosahovaniu lepších ekonomických
ukazovateľov, čo bude mať za následok tvorbu zdrojov pre jej ďalší rozvoj. Spoločnosť plánuje obstarať v strednodobom
horizonte briketovací lis, obrábacie centrum a baliacu technológiu. Projekt prispeje k zlepšeniu situácie v nitrianskom regióne
(zamestnanosť, odvody, tvorba HDP). Hlavným rizikom podnikateľských aktivít je neschopnosť umiestniť nové produkty na
trhu. Spoločnosť KRON SK, s.r.o. dokáže umiestniť svoje produkty na trhu prostredníctvom vytvorených odbytových kanálov
a vlastnej veľkoplošnej predajne nábytku v Senici.

Technické riešenie vychádza zo samotného projektového zámeru, ktorým je rozšírenie výroby výrobkov spoločnosti o nový
produkt s vysokou pridanou hodnotou kuchynský a kancelársky nábytok. Technické riešenie vychádza zo samotnej potreby
výrobného procesu výroby kuchynského a kancelárskeho nábytku, či už z potreby prvotného spracovania vstupného
materiálu, alebo jeho opracovania až po fázu finalizácie. Predmetom realizácie projektového zámeru z technického hľadiska
je obstaranie technológie v skladbe: nárezové centrum, olepovačky hrán, obrábacie centrum a odsávacie zariadenie.
Obstaranie tejto technológie predstavuje jedinú aktivitu projektu, ktorá bola naplánovaná z technického, časového a
finančného hľadiska tak, aby bola v plnej miere realizovateľná. Spoločnosť vytvorila projektový tím, ktorého členmi sú p.
Dobrovolný, Papánek a pani Hochová. Všetci členovia projektového tímu disponujú dostatočnými praktickými skúsenosťami s
realizáciou investičných zámerov. Spoločnosť má tiež skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných zo ŠF.

Realizácia predkladaného projektu výraznejším spôsobom akceleruje výkonnosť podniku v oblasti dosahovaných finančoekonomických ukazovateľov a tiež akceleruje diverzifikáciu podnikateľských aktivít spoločnosti, čím prispeje k posilneniu
konkurencieschopnosti spoločnosti KRON SK, s.r.o. na spoločnom európskom trhu. Spoločnosť je schopná v krátkodobom
horizonte financovať náklady súvisiace s obstaraním technológií predkladaného projektu čisto z vlastných zdrojov. Po
uskutočnení refundácie prostriedkov spoločnosť získaný NFP použije opätovne na svoje ďalšie podnikateľské aktivity.
Získanie a konečné vyplatenie NFP tak neohrozí likviditu spoločnosti napriek skutočnosti prvotného financovania výdavkov z
vlastných zdrojov spoločnosti. Bez získania NFP by spoločnosť nemohla dosiahnuť očakávaný stav v takom časovom
horizonte ako s podporou NFP. Po úspešnom zrealizovaní predkladaného projektu spoločnosť plánuje pokračovať v napĺňaní
svojej dlhodobej stratégie t.j. pokračovať v inovovaní svojho produktového radu. Spoločnosť zrealizovala viacero investičných
zámerov a to od obstarania nehnuteľností a ich rekonštrukcie až po obstaranie výrobných technológií.

Jedným zo základných predpokladov úspešnej realizácie projektu ako aj samotnej udržateľnosti výsledkov projektu po jeho
ukončení je vytvorenie modelu optimálnych administratívno – prevádzkových procesov riadenia vrátane funkčného
infraštrukturálneho zázemia (prevádzkové a výrobné priestory, technológia, zmluvné dodávateľsko – odberateľské vzťahy,
vhodná poloha). Finančná udržateľnosť predkladaného projektu je preukázaná prostredníctvom vykonanej finančnej analýzy.
Pre zabezpečenie udržateľnosti projektu je nevyhnutné, aby mala spoločnosť vybudované zázemie (postavenie na trhu,
znalosti v oblasti výroby, kontakty na dodávateľov a odberateľov), ktoré podniku uľahčujú jeho postavenie na trhu a tým
pôsobia tiež stabilizujúco na jeho potenciálny rozvoj. Úspešnosť spoločnosti vo svojej podnikateľskej činnosti sa prejavuje v
dosahovaní dobrých finančno-ekonomických výsledkov. Spoločnosť vypracovala stratégiu a plán riadenia rizík za účelom
eliminácie možných ohrození. Najdôležitejším faktorom pre zabezpečenie vypočítanej miery výnosovosti projektu je
schopnosť zabezpečiť odbyt svojej produkcie, ktorú má spoločnosť zabezpečenú prostredníctvom odbytových ciest v SR a
ČR.
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Spoločnosť RANOX, s.r.o. so sídlom v Senici vznikla v roku 2001. Od začatia činnosti sa venovala predovšetkým stolárskej
výrobe. Postupne k predmetu činnosti pridávala i ďalšie činnosti, prostredníctvom ktorých sa rozšíril produktový rad a objem
výroby. V súčasnosti je nosným programom spoločnosti predovšetkým výroba interiérového (skriňové zostavy, obývacie
steny, pracovné stoly) a záhradného nábytku a komponentov – nosných kostier pre čalúnený nábytok. Projekt, bude
realizovaný v prevádzke spoločnosti v obci Podbranč (približne 12 km od mesta Senica). Spoločnosť podniká v regióne, ktorý
sa vyznačuje tým, že je druhým v priemyselnom rozvoji a ekonomickom raste na Slovensku, hneď po Bratislavskom kraji. Na
základe výsledkov SWOT analýzy spoločnosť prijala ofenzívnu stratégiu s cieľom diverzifikácie výroby o nový produktový rad
kuchynský a detský nábytok, čo je zároveň predmetom projektu. Pri realizácii projektu sa spoločnosť oprie o svoje silné
stránky v snahe využiť príležitosti na trhu. Realizáciou tohto projektu spoločnosť zabezpečí udržateľnosť pracovných miest a
vytvorenie nových, pričom realizácia projektu bude pozitívne vplývať na životné prostredie.

Projekt rieši zavedenie inovatívnej technológie do výroby nábytku, ktorá bude environmentálne šetrná a ktorá prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti RANOX, s.r.o. Realizáciou projektu dôjde okamžite po jeho ukončení k naplneniu plánovanej
hodnoty indikátora výsledku „počet inovovaných výrobných postupov“. Projekt zabezpečí inováciu výrobných postupov a
ovplyvní výrobný proces z hľadiska kvality a efektivity, čím dôjde k zvýšeniu kvality spracovania a možnosti zavedenia
nového produktového radu, čo v spojitosti s rastom objemu produkcie pozitívne ovplyvní postupné napĺňanie ukazovateľov
“nárast tržieb” a „nárast pridanej hodnoty“. Dopady realizácie projektu majú multiplikačný charakter t.j. realizácia projektu
posilňuje aj iné projekty a dopady nastolené na riešenie problematík spojených s poslaním a účinkom štrukturálnej pomoci. V
najväčšej miere z realizácie projektu bude profitovať spoločnosť, ale projekt má zároveň silné regionálne i globálne dopady.
Rozšírenie produkcie je spojené s potrebou vytvorenia pracovných miest, čím sa zníži miera nezamestnanosti a podporí sa
tvorba HDP v regióne. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu PHSR kraja, mesta Senica a Inovačnej stratégie SR.

Technické zabezpečenie projektu vychádza z aktuálnych potrieb spoločnosti ako aj dlhodobej stratégie spoločnosti.
Technické riešenie vychádza z potreby zvýšenia objemu kvalitne pripraveného reziva (sušiareň reziva), následného
efektívneho a kvalitného opracovania (štvorstranná fréza, brúska na brúsenie tvarových dielcov, automatická tvarovacia
fréza), kvalitnej a efektívnej povrchovej úpravy (membránový lis, striekací automat) a kvalitnej, efektívnej finalizácie
nábytkárskych dielcov (zariadenie na výrobu spojovacích kolíkov). Súčasťou obstarávanej technológie je aj odsávacie
zariadenie pre zabezpečenie vytvorenia vhodného pracovného prostredia a následne hospodárneho nakladania s drevným
odpadom. Spoločnosť má zabezpečený kvalitný projektový tím pre úspešnú realizáciu projektu. Hlavným koordinátorom
projektového tímu je Ing. Babík, ktorý má v oblasti danej výroby bohaté praktické skúsenosti. Ďalšími členmi projektového
tímu sú p. Hucovič a p. Toman – vedúci výrobných prevádzok. Aktivitou projektu je obstaranie 8. technológií. Ich obstaranie je
z hľadiska technického, časového a finančného úzko prepojené. Čas realizácie aktivity bol stanovený s dostatočnou časovou
rezervou.

Obstaranie technológie je finančne náročné a obstaranie len z vlastných zdrojov by nebolo v krátkodobom horizonte reálne.
Spoločnosť síce plánuje zabezpečiť obstaranie z vlastných prost., avšak počíta s návratnosťou prostriedkov na úrovni 40%,
hneď po ukončení realizácie projektu. Krátkodobo je RANOX, s.r.o. schopná zabezpečiť prvotné výdavky, avšak z dlhodobého
hľadiska nie je realizácia projektu bez poskytnutia NFP možná a spoločnosť by musela využiť úver, čo by spôsobilo jej vysokú
zadlženosť. Jedinou možnosťou realizácie investície bez pomoci zo ŠF by bolo dlhodobé investovanie po etapách v horizonte
10 a viac rokov. Spoločnosť by realizáciou projektu získala NFP pre jej ďalší rozvoj. Bohaté skúsenosti s realizáciou projektov
financovaných s a bez pomoci EÚ sú zárukou aj pre úspešnú realizáciu tohto projektu. Spoločnosť v priebehu posledných
rokov úspešne realizovala viaceré projekty (Zaobstaranie výrobnej technológie, Modernizácia výrobného procesu, Kvalita,
flexibilita, inovácia). Vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku krízu dochádza k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov v
regióne. Projekt vytvorením 6. nových pracovných miest prispeje k zmierneniu dopadov krízy v regióne.

Udržateľnosť projektu po ukončení spolufinancovania je podmienená obstaraním technológie, ktorá je predmetom projektu.
Následne sa predpokladá, že skvalitnením výrobkov a skrátením času na výrobu nábytku pre náročnejších klientov sa počet
klientov rozšíri. Spoločnosť po zrealizovaní tohto projektu plánuje zakúpiť obrábacie centrum a baliaci stroj, čím by sa prispelo
k ďalšiemu kvalitatívnemu rastu produkcie a neustálemu inovovaniu výrobného procesu v súlade so stratégiou spoločnosti.
Spoločnosť taktiež plánuje obstarať technologické zariadenia na finalizáciu (čalúnenie) časti svojej výroby a to nosných
kostier. Ekonomickú udržateľnosť projektu predstavuje tiež zabezpečenie dostatočného odbytu produkcie. Spoločnosť bude
schopná eliminovať riziko straty odbytu umiernenou cenotvorbou a využívaním nástrojov marketingového mixu, ktoré vytvoria
priestor pre zachovanie zazmluvnených odberateľov a ďalšie rozšírenie odbytu. Možné budúce riziká v súvislosti s projektom
sa dajú rozdeliť na vyplývajúce z neznalosti novej technológie (nevyužívanie jej celkového potenciálu), straty odberateľov a
neznižovanie negatívnych vplyvov výroby na ŽP. Spol. z tohto dôvodu vypracovala plán riadenia rizík.
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Spoločnosť Herb-Pharma Sk, s.r.o. je výrobcom a dodávateľom nutraceutík, cosmeceutík, farmaceutík a zdravotníckych
prostriedkov. SK NACE 20.42 výroba parfumérskych a toaletných prípravkov. Pôsobí na slovenskom ale i zahraničnom trhu od
20.10.2004. Počet typov výrobkov 43. Distribuuje do SR, Česka, Maďarska, Rumunska, Poľska, Španielska, Anglicka,
Spojených arabských emirátov. Export - 85 % z celkového obchodu. Počet zamestnancov v roku 2007-24, k 30.09.2009 - 33.
Spoločnosť je situovaná v levickom okrese, ktorého nezamestnanosť k 31.07.2009 bola 14,43 % čo je oproti nezamestnanosti
nitrianskeho kraja (júl 2009-11,34 %) viac o 27,25 % a oproti slovenskému priemeru (júl 2009 - 12,07 %) viac o 19,55 %.
Tržby v roku 2007 boli 1 657 000 EUR, pridaná hodnota v 2007 bola 289 000,00 EUR. Predpoklad na rok 2009: tržby - 2 000
000 EUR, pridaná hodnota 440 000 EUR. Spoločnosť v príslušnom regióne nachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Žiadateľ pracuje s vysokokvalifikovaným zložením zamestnancov s preukázateľnými schopnosťami na implementáciu. Na
druhej strane sa borí s nepostačujúcou technologickou časťou na plnenie požiadaviek nových odberateľov napr. v Japonsku,
USA.

V prípade získania NFP na nákup 4 nových liniek: Linka na výrobu a balenie krémov a gélov, Linka na výrobu a plnenie
roztokov, Linka na výrobu a balenie čapíkov, Linka na výrobu a adjustáciu kapsúl , bude Herb-Pharma schopná zvýšiť svoju
konkurencieschopnosť natoľko, že predpokladá: zvýšenie počtu zamestnancov o 10 oproti roku 2010 zvýšenie tržieb do roku
2016 na hodnotu 5 500 000,00 EUR , zvýšenie pridanej hodnoty na 2 135 000,00 EUR. Zároveň sa upevní pôsobenie na
súčasných trhoch, predpokladá sa získanie nových odberateľov a spoločnosť zastabilizuje existujúce pracovné miesta svojim
zamestnancom. Vďaka zvýšenej konkurencieschopnosti bude žiadateľ schopný rozšíriť svoj doterajší počet typov výrobkov
zo 43 na 60 typov nových výrobkov. Vďaka projektu sa zvýši počet odberateľov a žiadateľ predpokladá získanie 6 nových
teritórií (Taliansko, USA, Rusko, Grécko, Azerbajdžan, Čína), čím sa zvýši podiel exportu minimálne na 95 %. Predkladaný
projekt obsahuje prvky inovatívnosti hlavne vďaka možnosti uplatňovať vo výrobnom postupe nanotechnológie. Projektom
žiadateľ prispeje aj k ochrane životného prostredia a k zníženiu energetickej náročnosť výroby

Základným technickým riešením projektu je nákup inovatívnej technológie ktorá umožní zvýšiť počet doteraz vyrábaných
typov výrobkov zo 43 na 60. Aktivita 1: Linka na výrobu a balenie krémov a gélov 06/2010- 02/2011, Aktivita 2:Linka na
výrobu a plnenie roztokov 06/2010-05/2011, Aktivita 3. Linka na výrobua balenie čapíkov 06/2010-08/2011, Aktivita 4: Linka
na výrobu a adjustáciu kapsúl 06/2010-12/2011. Za dodávku a spustenie výroby zodpovedá víťaz OVS spoločnosť I.C.V.K.
Limited, Limasol. Nedodržanie technických parametrov a termínov realizácie je zmluvne ošetrené sankciami a pokutami.
Žiadateľ bude zabezpečovať linky v takom poradí, aby bol schopný realizovať objednávky odberateľov. Harmonogram
realizácie zohľadňuje čas na objednávku liniek, inštaláciu a spustenie liniek a tiež zúčtovanie s Agentúrou- SORO. Realizácia
aktivít je naplánovaná v súlade s výzvou a metodikou na 19 mesiacov.Linky sú kompatibilné s existujúcim strojným
zariadením.Technická inštalácia nevyžaduje špeciálne stavebné úpravy, stavebný projekt ani vydanie stavebného povolenia.
Personálne zabezpečenie je realizované cez funkčný tím preverený v predchádzajúcich investičných aktivitách.

Bez získania NFP žiadateľ nie je schopný zrealizovať inštaláciu 4 liniek. Je ohrozené plnenie náročných požiadaviek nových
a strata existujúcich klientov. Vývoj v oblasti výroby kozmetiky núti výrobcov k neustálej inovácii v snahe udržať si
konkurencieschopnosť. Výber, technické parametre, zostava 4 liniek je urobená tak aby sa zabezpečila funkčná kompatibilita
s existujúcim strojným zariadením, kapacitná náväznosť v zostavenej linke, šetril pracovný priestor a zároveň umožňili plnenie
požiadaviek odberateľov z hľadiska kvality, prevedenia, aplikácie a estetiky. Po inštalácii bude žiadateľ schopný spustiť
výrobu prípravkov na báze nanotechnológií. Nové riešenie šetrí energie a prispeje k ochrane životného prostredia. Projekt
prispeje k znižovaniu regionálnych rozdielov. Okres Levice vykazuje dlhodobo vysokú nezamestnanosť 14,43 %. Projektový
tím deklaruje skúsenosti s implementáciou projektov:Účasť na výstavách OPKaHR Op. 1.1.3 - 199 188 EUR, Zavedenie
systému manažérstva kvality Certifikát ISO 90001:2000, Certifikát ISO 13 485:2003, Certifikát CQS E-2 990,00 EUR,
Vzdelávanie zamestnancov podľa § 47 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z- 33 456 EUR .

Finančné zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu: Spoločnosť vykazuje dlhodobo pozitívny hospodársky výsledok.
Ako jedna z mála spoločností aj v čase ekonomickej krízy vykazuje rast tržieb a pridanej hodnoty. Pokračovanie v realizácii
projektu po skončení spolufinancovania projektu: • Podpora ďalšieho vývoja a výskumu zameraného na aplikáciu
nanotechnológií vo výrobnom procese • Účasť žiadateľa na celosvetových výstavách a obchodných misiách s cieľom
prezentácie nových typov výrobkov • Podpora marketingových aktivít a reklamných kampaní s cieľom posilniť predaj
Eliminácia rizík:krach dodávateľských spoločností - žiadateľ má vždy vytvorenú alternatívu v dodávkach surovín minimálne od
dvoch dodávateľov, zlyhanie odberateľských vzťahov-riziko je ošetrené v zmluvných podmienkach a v rámcových zmluvách
na dlhšie časové obdobie, zvyšovanie minimálnej mzdy -spoločnosť má priemernú mzdu 431,52 EUR, zvyšovanie
energetických nákladov -pripravuje projekt zameraný na znižovanie energetickej náročnosti vo výrobe a na zmenu palivovej
základne z uhlia na biomasu, dopad hospodárskej krízy na farmaceutický a kozmetický priemysel- investície do sústavného
vývoja, nových trendov.
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Spoločnosť R.G. - PLAST s.r.o. bola založená 01.10.2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Trsticiach.
Prevádzku má v Trsticiach a Trnave. Majiteľmi sú Gabriel Nagy a Roland Nagy. Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh,
výroba a montáž plastových okien a dverí. Zhotovujú všetky druhy a typy plastových okien a dverí podľa osobitných
objednávok. Cieľom spoločnosti je uspokojenie požiadaviek aj najnáročnejších zákazníkov. Okná a dvere vyrábajú s
hladkým a lesklým povrchom bez škvŕn, pásov, bublín a trhlín s možnosťou úpravy dekoračnou fóliou, laminovaním z
exteriérovej alebo z interiérovej strany, prípadne obojstranným v širokej farebnej škále. V ponuke sú až v 13 farebných
odtieňoch, aj s imitáciou štruktúry dreva. Spoločnosť v r. 2007 dosiahla tržbu 30 081 000 Sk, t.j. 1 064 894,11 €, bilancia
firmy bola 18 378 000 Sk, t.j. 610 037,84 €, pridaná hodnota 3 868 000 Sk, t.j. 128 394,08 €. Firma v súčasnosti
zamestnáva 30 pracovníkov.

Spoločnosť projektom rozšíri svoje výrobné prostriedky o inovatívnu technológiu na výrobu polystyrénových blokov –EPS.
Obstaraním novej technológie spoločnosť nielen zvýši objem výroby, ale aj rozšíri svoj výrobný program o nový výrobok, ktorý
zatiaľ nevyrábala. Firma po realizácii projektu bude vyrábať expandované polystyrénové bloky. Vytvoria sa tak predpoklady
pre rozšírenie okruhu zákazníkov, pre získavanie nových trhov. Dôsledkom rozšírenia výrobného sortimentu sa dosiahne
zvýšenie objemu tržieb. Nový výrobok bude mať vyššiu pridanú hodnotu. Firma podľa finančnej analýzy bude pravidelne
vytvárať zisk. To umožňuje investovať ďalšie finančné prostriedky do výroby. Celá výroba je založená na inovatívnej
technológii, ktorá je moderne koncipovaná, šetrí energiu, pracuje hospodárne. Stroje pracujú s veľkou precíznosťou, jednotlivé
výrobné procesy sú plne automatické, riadené počítačovým systémom. Vzniknutý odpad je recyklovaný v recyklačnom
zariadení, ktoré je súčasťou technológie. Plánovaná tržba po realizácii projektu je 1423 000,00 €, pridaná hodnota 213
450,00 €, plánovaný počet novovytvorených pracovných miest je 8.

Ciele projektu sú pokryté jednou aktivitou a to Aktivitou č. 1 Nákup technológie na výrobu EPS blokov. Projekt bude
realizovaný žiadateľom a vybraným dodávateľom v časovom rozsahu máj 2010 – december 2011. Spoločnosť vybrala
modernú, vysokoúčinnú technológiu, ktorá je súčasne aj šetrná k životnému prostrediu. Predmetom projektu je kompletná
technológia na výrobu expandovaných polystyrénových (EPS) blokov. Jedná sa o technológiu, ktorá uspokojuje najprísnejšie
technické a ekologické predpisy na ochranu ovzdušia, vody a pôd, ako aj v oblasti tvorby odpadov. Technológia pozostáva
z nasledovných častí: • Tepelné zariadenie • Parné zariadenie • Zariadenie stlačeného vzduchu • Batch preexpander
TD/915 • Vertikálny prístroj na formovanie blokov 4 000 x 1 400 x 900/600 • Recyklačné zariadenie • Kompaktná spojovacia
linka mod. TD555 • Baliaci prístroj mod. HD 150 Tirafilm

Obstaraním novej technológie sa zvýši výrobná kapacita spoločnosti, zvýšia sa tržby a pridaná hodnota, čo umožňuje ďalší
rozvoj výroby. Rozšírením sortimentu výrobkov spoločnosť má možnosť získavania nových klientov a stabilnej pozície na
trhu. Firma má vstupný materiál zabezpečený dodávateľsky. Realizícia projektu umožňuje zvýšenie výrobných kapacít
žiadateľa, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie objemu výroby dodávateľských firiem. Projekt tak nepriamo vplýva aj na rozvoj
výroby týchto podnikov, ktoré sú nútené taktiež zvyšovať výrobný potenciál a inovovať svoje výrobné prostriedky.
Rozšírením sortimentu výrobkov spoločnosť má možnosť získať nových klientov a stabilnú pozíciu na trhu. Úspešnosť firmy je
dôležitá aj pre odberateľov, pre ktorých je kvalita výrobkov prvoradou požiadavkou. Projekt je plánovaný tak, aby bol v súlade
s cieľmi Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, takisto Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2004 – 2013, ako aj s jednotlivými horizontálnymi prioritami.

Súčasná administratívna kapacita spoločnosti je zárukou úspešnej realizácie projektu. Spoločnosť v danej oblasti pôsobí už
dlhé roky. Disponuje s kvalifikovaným tímom odborníkov a má vybudovaný systém manažérstva kvality Certifikát EN ISO
9001 : 2000. Projektom sa vytvorí 8 nových pracovných miest, pri výbere sa dodržiava princíp rovnosti príležitostí, prijíma
sa 1 žena a 7 mužov, z toho 1 príslušník marginalizovaných rómskych komunít. Žiadateľ bude používať výsledky projektu
pre svoju ďalšiu činnosť. Predpokladom optimálneho fungovania, ďalšieho pokračovania a rozvoja aktivít je zabezpečenie
dostatočných finančných zdrojov. Tieto zdroje budú zabezpečené práve zo zvýšeného objemu tržieb a pridanej hodnoty.
Spoločnosť bude schopná každoročne vytvárať zisk, ktorý bude základom pre ďalšie investície. Odbyt výrobkov bude
zabezpečený cestou existujúcich odberateľov ako aj získavaním nových potenciálnych partnerov formou odberateľsko dodávateľských zmlúv. Možné riziká projektu budú eliminované vhodnými opatreniami ako správna marketingová politika,
tvorba rezerv a vysoká kvalita výrobkov.
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CHEMOLAK a.s. je tradičný výrobca náterových látok bude realizovať environmentálne priaznivý projekt v súlade s PHSR
obce (najväčší zamestnávateľ), kraja a OPKaHR 1.1.1 pre definované cieľové skupiny: priemyselný sektora malospotrebitelia,
ktorý je výsledkom prieskumu trhu preukazujúceho nevyhnutnosť zmeny efektivity a technologických postupov. Projekt rozvíja
silnú stránku východiskovej situácie (výrobné priestory, skúsení pracovnici), rieši slabú stránku východiskovej situácie
(potreba modernizácie -automatizácie technologických postupov, podiel ľudského faktora, znižovanie cien optimalizáciou
narábania so vstupmi a zvýšením produktivity plnenia, zracionálni využite výrobných priestorov). Východisková situácia v
príležitostiach zadefinovala možnosti rozvoja firmy (ďalšie znižovanie emisii, zvyšovanie podielu predaja ekologicky
neutrálnych produktov). Projekt zabráni strate komparatívnej výhody tradície značky, technologické riešenia projektu smerujú
k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti.

Technologická inovácia bude mať priaznivý dopad na štyri výrobné procesy žiadateľa a celkovú logistiku výroby. Výroba
atypických šarží vzrastie cca o 50% max pri softwarovo riadených receptúrach, opakovanie odtieňov bude max DE1 pri
výrobe min 5 rôznych netypických šarží /zmenu. Unikátne spracovanie VOC free pást na tónovanie vodou riediteľných farieb.
Naväzovanie surovín zníži straty z poškodenia o cca 2,5 mil Sk/rok pri výrobe min 7 rôznych šarži/zmenu, skvalitní logistiku a
ekonomiku výroby, SW evidencia zníži inventúrne rozdiely. Poloautomatizované plniace linky - zariadenia znížia únik
aromatických uhľovodíkov o 0,5% spolu/Šroky, zníži sa prašnosť, zvýši produktivitu plnenia o cca 120%, zníži sa konečná
cena. Softwarovo riadené zariadenia zvýšia kvalifikáciu personálu a prijmeme 3 pracovníkov. Tržby z 3 prevádzok do r. 2015
sa zvýšia. Vis major ohrozením je meškanie dodávok technológií, prípadné IKT (informačno-komunikačné technológie)
problémy vie spoločnosť riešiť (externe resp. vzdelaním vlastných zamestnancov). Synergický efekt projektu do ďalšieho
vývoja skvalitní ponuky do obchodnej siete pre strategických dodávateľov ŽSR a NDS.

Realizácia zámeru bude uskutočnená prostredníctvom dodávky inovatívnych technológií s celkovým počtom 12 technológií
pre 4 výrobné postupy: Plnoautomatická plniaca linka pre náterové látky (rieši straty finálnych výrob), Automatizovaný systém
riadenia a regulácie výroby syntetických živíc, Výrobné zariadenie pre vodou riediteľné látky, Mixačné zariadenie pre vodou
riediteľné a rozpúštädlové náterové látky. Projekt rieši straty surovín, znižuje ceny výrobkov, zvýši produktivitu a tržby,
udrží/rozšíri klientelu oboch segmentov, hospodárenie so surovinami, efektívnosť narábania s nebezpečnými odpadmi.
Realizácia projektu je naplánovaná na 7 mesiacov, so začiatkom od mesiaca 06/2010 a ukončením v mesiaci 12/1010.
Organizačné zabezpečenie projektu: zodpovední pracovnici žiadatela podľa organizačnej štruktúry, niektorí z nich skúsenosti
s implementáciou 2 projektov financovaných fondami EÚ. Technické zabezpečenie — projekt realizovaný vo vlastných
priestoroch žiadateľa, dodávatelia boli vybraní v procese obchodnej verejnej súťaže, stavebné úpravy nie sú súčasťou
projektu.

Pretrvávajúci nedostatok voľných finančných zdrojov na veľké Investície spolu s technologicky zastaralými výrobnými
procesmi je žiadateľ pripravený riešiť s využitím nenávratného finančného príspevku. Spoločnosť žiadateľa v
predchádzajúcich rokoch vyčerpala vnútorné zdroje (optimalizácia organizačnej štruktúry, znižovanie energetických nákladov
a nákladov na vstupné suroviny pri existujúcom technologickom vybavení) a pociťuje ohrozenie straty postavenia tradičného a
stabilného dodávateľa náterových látok. Príležitosť žiadateľ vidí v zavedení sofistikovaných inovatívnych technológií, ktoré
umožnia rozšíriť výrobu malospotrebiteľskému segmentu o cca 20% vrátane malých balení pre segment priemyslu a súčasne
o 20% zvýšiť podiel zákazkovej aj opakovanej výroby. Pri implementácii projektu žiadateľ využije skúsenosti z realizácie
predchádzajúcich projektov s a vlastných investičných projektov. Projekt spolufinancovaný nenávratným finančným
príspevkom umožní riešiť naraz komplex súvisiacich problémov na udržanie konkurenčného postavenia spoločnosti žiadateľa.

Udržateľnosť projektu je založená na raste tržieb a pridanej hodnoty, ktoré sú prognózované na reálnom prieskume,
očakávanom vývoji trhu a vyplývajú z monitorovania odberateľských potrieb cieľových skupín a potreby rýchlej reakcie na
zmeny. Počet inovovaných výrobkov/ postupov vychádza z evidencie SAP. Spoločnosť má dostatočné finančné zdroje na
implementáciu, udržanie projektu a prevádzku zariadení počas ich technologickej životnosti. Pracovný tím má praktické
skúsenosti s grantami EU. Projekt maximálne využije profesionálne kapacity vysokokvalifikovaných tónovačov a môže
generovať projektové témy v oblasti výskumu a vývoja (odd. vývoja na tvorbu trhom žiadaných receptúr). Zabezpečenie tržieb
z predaja je prognózované pri celkovo udržanom počte pracovníkov s plánovaným nárastom o 3 pracovníkov. Riziká projektu
sú identifikované v analýze SWOT a budú riešené zvýšenou kontrolnou činnosťou (ISO 9001 a 14000)na úseku údražby,
nákupu vstupov, znižovaním vplyvu ručnej práce na kvalitu, intenzifikáciou monitorovania konkurencie a špecializáciou
produkcie.
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Spoločnosť CHIRANA T. Injecta, a.s. je pokračovateľom tradície výroby injekčnej techniky v Starej Turej. V súčasnosti patrí k
najväčším svetovým výrobcom jednorazových injekčných striekačiek, špeciálnych ihiel a kanýl a lanciet. Svoje výrobky
vyváža do viac ako 20 krajín sveta. Situácia na trhu si v súčasnosti vyžaduje zvyšovanie kvality produktov pri poklese ceny
pre koncového zákazníka. Taktiež sa kladie čoraz väčší dôraz na využívanie jednorázových a "safety" výrobkov. Vzhľadom na
potrebu reagovať na situáciu na svetových trhoch spoločnosť identifikovala potrebu výraznej modernizácie výrobných
procesov s cieľom inovovať a skvalitniť produkty, znížiť výrobné náklady, znížiť energetickú náročnosť výroby, eliminovať
chybovosť.

Realizáciou predkladaného projektu dôjde k výraznej modernizácií výrobných postupov spoločnosti CHIRANA T. Injecta, a.s.
Zabezpečí sa zvýšenie efektívnosti a zníženie energetickej náročnosti výroby lanciet a kanýl, jednorázových injekčných
striekačiek, skvalitní sa balenie produktov. Zároveň bude zavedená výroba nového produktu - kinetického kompletu na
bezpečný odber vzoriek kapilárnej krvi. Okrem kvalitatívneho progresu dôjde i ku kvantitatívnemu zvýšeniu produkcie
spoločnosti. Dosiahn
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Projekt bude realizovaný v Nitrianskom samosprávnom kraji v Priemyselnom parku mesta Vráble. Projekt je v súlade s
programovacími dokumentmi na krajskej a mestskej úrovni. Žiadateľom pre projekt je Matador Automotive a.s., stabilná
spoločnosť s dlhodobou históriou, certifikovanými výrobkami a skúseným manažmentom. Spoločnosť Matador Automotive
a.s. vlastní v tejto lokalite (mesto Vráble) výrobnú halu, v ktorej sú v prevažnej miere inštalované technológie zvárania.
Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje svoje aktivity vo výrobných priestoroch v Dubnici nad Váhom, ktoré sú však kapacitne
vysoko využívané a vzhľadom na požadované objemy výroby budú aj do budúcnosti. Z tohto dôvodu umiestnenie novo
nakúpených robotizovaných zváracích pracovísk práve vo výrobnom areáli vo Vrábľoch predstavuje logický postup smerujúci
ku komplexnému rozšíreniu výroby a zavedeniu novej výrobnej prevádzky spoločnosti žiadateľa. Projekt reaguje na príležitosti
stanovené vo SWOT analýze projektu ako aj na hrozby stanovené vo SWOT analýze projektu.

Po úspešnej realizácii projektu a sprevádzkovaní nových robotizovaných zváracích pracovísk dôjde k zavedeniu výroby
zváraných autodielcov. Touto investičnou akciou dôjde k rozšíreniu existujúcich výrobných kapacít a výraznému zvýšeniu
výroby poskytovaných výrobkov a služieb a naplneniu stanovených merateľných ukazovateľov nárastu tržieb a nárastu
pridanej hodnoty. Takto zameraná výrobná prevádzka bude dostatočne konkurencieschopnou a životaschopnou v
existujúcom trhovom prostredí v odvetví v ktorom spoločnosť podniká. Umožní spoločnosti stabilizovať v súčasnosti priaznivé
ekonomické ukazovatele formou rastu tržieb za vlastné výrobky a služby a následným vykazovaním kladného hospodárskeho
výsledku. Týmto spôsobom bude spoločnosť schopná vytvárať si aj dostatočné vlastné zdroje nevyhnutné na
spolufinancovanie investičných aktivít spojených s modernizáciou výroby do budúcnosti ako nevyhnutného predpokladu
ďalšieho rozvoja a rastu každej spoločnosti. Projekt zároveň prispeje k rozvoju Priemyselného parku Vráble

Realizácia projektu spočíva v dodávke (inštalácií( a oživení piatich inovatívnych zváracích pracovísk. Pracoviska boli
navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na čas cyklu a tým aj požadovaný počet kusov za rok pri trojzmennej prevádzke. Každé
pracovisko je navrhnuté na zváranie jedného respektíve 4 konkrétnych zváracích podskupín z lisovaných plechov a drobných
súčastí. Tieto pracoviská budú inštalované do haly, kde sa nachádza aj iná zváracia technika. Budú napojené na existujúcu
infraštruktúru, ako rozvody stlačeného vzduchu, elektrinu, odsávanie spalín. Po inštalácií pracovísk bude prebiehať skúšobná
prevádzka, pri ktorej sa budú optimalizovať riadiace systémy, zváracie parametre. V procese optimalizácie budú zároveň
zaškolení operátori pracovísk a odborný personál s dôrazom na optimalizáciu súčinnosti jednotlivých komponentov zváracích
pracovísk. Plná funkcionalita technológií a prevzatie pracovísk a bude pri splnení pri splnení času cyklu a dodržaní kvality
zvarov. Celková doba realizácie projektu je 11 mesiacov so začiatkom realizácie 11/2009.

Spoločnosť Matador Automotive, a.s. k realizácii projektu nevyhnutne potrebuje pomoc v podobe nenávratného finančného
príspevku, čo vyplýva z finančných výpočtov a analýz bez nenávratného finančného príspevku je projekt pre spoločnosť
nerentabilný s dobou návratnosti (9 rokov) prekračujúcou ekonomickú a morálnu životnosť dodávaných technológií (6 rokov).
Bez poskytnutia MFP je žiadateľ projekt realizovať len sčasti. Projekt je súčasťou celkovej stratégie rozvoja spoločnosti.
Spoločnosť Matador Automotive a.s. má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a jej
manažment má dostatočné skúsenosti s realizáciou vlastných strategických investičných akcií. Projekt je prínosom pre rozvoj
regiónu - spoločnosť Matador Automotive a.s. bude projekt realizovať v areáli Priemyselného parku v meste Vráble vo svojej
vlastnej hale, v ktorej budú v prevažnej miere inštalované technológie zvárania. Projekt vytvorí 12 nových pracovných miest. V
prípade realizácie projektu hlavnými užívateľmi bude región, samotná spoločnosť, jej zamestnanci a predovšetkým zákazníci
užívajúcich výrobky spoločnosti.

Ako vyplýva z cieľov a zamerania projektu, po ukončení realizácie aktivít dôjde k rozšíreniu výrobných kapacít a tým k
rozšíreniu výroby a sortimentu vyrábaných výrobkov a diverzifikácií podnikateľských rizík. Spoločnosť diverzifikáciou reaguje
na situáciu vzniknutú na trhu, pôsobenie globálnej krízy a vzniknutej situácii prispôsobuje aj svoje plánovacie a rozhodovacie
mechanizmy. Projekt je pripravený na základe dôkladnej finančnej analýzy zohľadnením nevyhnutnosti pomoci vo forme NFP
a analýzy možných ohrození. Realizáciou projektu bude spoločnosť Matador Automotive a.s. schopná vytvára si dostatočné
vlastné zdroje nevyhnutné na elimináciu možných ohrození a priamy rozvoj ďalších strategických zámerov. Prínos
predkladaného projektu je plne kompatibilný s cieľmi OP KaHR, nakoľko rozšírením a modernizáciou výroby spoločnosti
Matador Automotive, a.s. dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku, zavedeniu moderných a vyspelých technológií a k
vytvoreniu prostredia na zvyšovanie výrobného potencionálu podniku ako základu na prípravu trvalo udržateľného rozvoja
spoločnosti.
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Projekt sa bude realizovať v regióne (okres Považská Bystrica),v ktorom sa od roku 2008 pôsobením finančnej krízy zvyšuje
miera evidovanej nezamestnanosti, čo dokumentujú údaje zo štatistík ÚPSVaR SR. Ku koncu 12/2006 bola miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese Považská Bystrica 6,29 %, 12/2007 5,34 %, 12/2008 5,46 % a ku koncu 8/2009 až 12,14 %. V
roku 2006 dosiahol objem tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti hodnotu 5 592 tis. EUR. V roku 2007
dosiahol objem tržieb 28 004 tis. EUR, čo znamená nárast oproti roku 2006 o 400,8 %. Začiatok krízy v roku 2008 sa prejavil
poklesom objemu tržieb na hodnotu 26 992 tis. EUR,čo je 96,4 % objemu tržieb z roku 2007 a znamená pokles oproti roku
2007 o 3,6 %. Doterajší vývoj objemu tržieb v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 zaznamenal značný pokles.
Predpokladaný objem tržieb za rok 2009 je tak 15 913 tis. EUR, čo je iba 59 % objemu z roku 2008 a znamená pokles
spôsobený dopadmi finančnej krízy oproti roku 2008 o 41 %. Hlavnými príležitosťami na zlepšenie situácie je možnosť
rozšíriť sortiment výrobkov, na ktoré je nutné nakúpiť nové stroje a zariadenia prostredníctvom NFP. Hlavnou hrozbou je dĺžka
trvania krízy.

Tento projekt je zameraný na nákup strojov a zariadení potrebných pre rozšírenie sortimentu výrobkov - prevodových skríň
rady HDP a výrobu komponentov pre prevodovky série 700. Rozšírenie sortimentu výrobkov má zabezpečiť náhradu za
stratený pokles výroby, zabezpečiť potrebné tržby za výrobky a tým zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu po skončení
jeho spolufinancovania. Vychádza zo súčasného vývoja tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb (roky 2006, 2007,
2008) a z projekcie (predpokladov) vývoja tržieb uvedenej vo finančnej analýze (príloha č.5) od roku 2009 do roku 2017,ktoré
sú projektované realisticky vzhľadom na dopady finančnej krízy na odberateľov Bonfiglioli Slovakia s.r.o.. Realizáciou
projektu sa dosiahne zavedenie 7 inovovaných výrobných postupov (indikátor výsledku). Realizácia projektu umožní vytvoriť
2 pracovné miesta (na novom CNC pracovisku, indikátor dopadu), dosiahnutie plánovanej hodnoty nárastu pridanej hodnoty 4
022 000 EUR v roku 2016 (absolútna hodnota, indikátor dopadu) a dosiahnutie plánovanej hodnoty nárastu tržieb 29 280 000
EUR v roku 2016 (absolútna hodnota,indikátor dopadu).Bližšie sú súvislosti popísané v prílohe č.1 Opis projektu, časť 4.

Aktivity projektu sú zamerané na nákup strojov a zariadení, ich inštaláciu a uvedenie do prevádzky vo výrobných priestoroch
Bonfiglioli Slovakia s.r.o.. Nákup strojov a zariadení je nevyhnutný pre rozšírenie sortimentu výrobkov (zavedenie výroby
prevodových skríň rady HDP a výrobu komponentov pre prevodovky série 700), zvýšenie efektívnosti výroby a
expedície,kvality výroby a umožnenie sledovania a analyzovania kvalitatívnych parametrov výrobkov a procesov v reálnom
čase. Súčasné vybavenie strojmi a zariadeniami neumožňuje rozšírenie o nový sortiment, kontrólne meranie rozmerov
nového sortimentu, efektívnu expedíciu ani sledovanie a analyzovanie kvalitatívnych parametrov výrobkov a procesov v
reálnom čase. Ako prvé bude nakúpené a uvedené do prevádzky nové CNC pracovisko,ktoré umožní zaviesť výrobu nového
sortimentu výrobkov. Ďalšie potrebné zariadenia budú nakupované a uvedené do prevádzky podľa harmonogramu uvedeného
v tabuľke 11 tejto ŽoNFP (a v prílohe č.1 Opis projektu, časť 4) tak,aby Bonfiglioli Slovakia s.r.o. mohla pružne vyrábať nový a
súčasný sortiment podľa požiadaviek odberateľov. Organizačné zabezpečenie projektu je uvedené v prílohe č.1 Opis
projektu časť 4.2.

Vzhľadom na objem celkových výdavkov na projekt nevyhnutných pre rozšírenie sortimentu výrobkov a vzhľadom na súčasný
pokles tržieb za výrobky spôsobený dopadmi krízy na odberateľov by bez získania NFP nebolo možné projekt realizovať.
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. preukázala od vzniku v roku 2005 schopnosti pre realizáciu projektov, keď dokázala „na zelenej lúke“
vybudovať organizačne, personálne a technologicky vybavený podnik. Pre realizáciu projektu a udržanie výsledkov projektu
po skončení spolufinancovania má Bonfiglioli Slovakia s.r.o. dostatočné administratívne a technické kapacity podporené
využívaním certifikovaného systému riadenia podľa ISO 9001 a kontinuálnym systémom vzdelávania zamestnancov. Projekt
sa bude realizovať v regióne, v ktorom sa od roku 2008 vplyvom pôsobenia finančnej krízy zvyšuje miera evidovanej
nezamestnanosti. Realizácia projektu umožní udržanie počtu zamestnancov a prispeje tak k nezhoršovaniu miery evidovanej
nezamestnanosti v okrese Považská Bystrica zo strany Bonfiglioli Slovakia s.r.o.. Realizácia projektu prispeje k stabilizácií
tradičného výrobného odvetvia v Považskej Bystrici a prispeje k udržaniu zamestnanosti obyvateľov mesta a regiónu.

Personálne a administratívne bude prevádzka výstupov projektu zo strany žiadateľa aj po skončení jeho realizácie
zabezpečená manažérmi Bonfiglioli Slovakia s.r.o., ktorý budú realizovať projekt . Kontaktnou osobou za projekt bude počas
realizácie a aj po skončení realizácie projektu manažér financií a účtovníctva. Finančná udržateľnosť projektu po skončení
spolufinancovania z finančného hľadiska vychádza z projekcie uvedenej vo finančnej analýze (príloha č.5), ktorá je
vypracovaná na základe súčasnej situácie a predpokladov na prekonanie dôsledkov svetovej finančnej krízy v rámci aktivít
Bonfiglioli Slovakia s.r.o..Objemy tržieb sú od roku 2009 do roku 2017 projektované realisticky vzhľadom na súčasnú finančnú
krízu. Nákup potrebných strojov a zariadení zvýši konkurencieschopnosť a pružnosť Bonfiglioli Slovakia s.r.o., umožní
zabezpečiť tržby z predaja za výrobky pomocou nového sortimentu a súčasného sortimentu aj po skončení realizácie projektu.
Tržby z predaja umožnia financovanie výroby a činností Bonfiglioli s.r.o. a tým bude zabezpečená trvalá udržateľnosť
výsledkov a dopadov projektu. Podrobnejšie je udržateľnosť projektu popísaná v prílohe č.1 Opis projektu, časť 6.
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Spoločnosť STAVMEX Komjatice, s.r.o. bola založená v roku 2001. Od začiatku svojho pôsobenia na trhu sa zameriava na
stavebnícku činnosť. Za krátke obdobie svojej pôsobnosti sa vypracovala na uznávanú stavebnú firmu, ktorá sa profiluje
najmä v oblasti vykonávania HSV prác. Postupne sa zvyšoval objem produkcie a narastali tržby. V roku 2008 spoločnosť
dosiahla tržby vo výške 1 249 817 EUR a zamestnávala 14 pracovníkov na stály pracovný pomer. Vďaka dobrým referenciám
nemá spoločnosť núdzu o zákazníkov. Realizuje zákazky pre klientov zo súkromnej sféry (rôzne podnikateľské subjekty a
občania), ale aj z verejného sektora (mestá a obce). Spoločnosť má zavedený systém riadenia kvality STN EN ISO
9001:2001. Napriek dobrému postaveniu na regionálnom trhu a spokojnosti klientov má vývoj služieb v porovnaní s minulým
obdobím mierne klesajúci charakter. Výraznejšie sa pokles objednávok prejavil koncom minulého a začiatkom tohto roka
vplyvom hospodárskej krízy. Preto sa spoločnosť rozhodla diverzifikovať podnikateľské riziko a vstúpiť do novej výrobnej
oblasti. Po dôkladnom marketingovom prieskume sa rozhodla pre nábytkársku činnosť - konkrétne výrobu fládrovaného
nábytku.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť STAVMEX Komjatice, s.r.o. k dispozícií inovatívnu technológiu pre nábytkársku
výrobu, čo jej umožní dosiahnuť stanovené podnikové ciele. Produktovú škálu budú tvoriť rôzne druhy interiérového a
exteriérového nábytku – sedací, lôžkový, solitéry a pod. Obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie na výrobu
fládrovaného nábytku zabezpečí: • vytvorenie konkurencieschopnej spoločnosti v oblasti nábytkárskej výroby - lepšie a
rýchlejšie uspokojenie potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou, • uvedenie novej technológie do prevádzky, •
zvyšovanie kapacity výrobného procesu, • široké produktové portfólio a veľkú variabilnosť výsledných produktov, • rast tržieb
a pridanej hodnoty, • vytvorenie ôsmych nových pracovných miest a nárast produktivity práce, • trvalú udržateľnosť
výrobného procesu. Projekt umožní výrazný nárast tržieb spoločnosti zo súčasných 1 196 873 EUR (rok 2007), na
plánovaných 1 350 000 EUR (rok 2016) a nárast pridanej hodnoty o vyše stotisíc EUR. Realizáciou aktivít projektu sa
vytvoria dve stále pracovné miesta pre ženy a šesť miest pre mužov, ktoré budú rozvojom spoločnosti aj trvalo udržateľné.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté implementáciou hlavnej aktivity: A1 – Obstaranie technológie a softvéru, ktorá
bude realizovaná v termíne 05/2010 – 05/2011. Predmetom hlavnej aktivity je dodávka a montáž: - 4-stranná fréza TOPSET
SCM - Egalizačná brúska KIOWA SARMAX - Zrovnávacia frézovačka RFS 410 ROJEK - Hrúbkovacia frézovačka SP 530
CMC - Spodná frézovačka TT 11 CMC - Formátovacia píla NSE 3200 CMC - Panelové nárezové centrum PUTSCH
MENICONI - Set ručného náradia PROTOOL - Linka masívneho nadpájania COMPACT - Lisovacia stolica SPANEVELLO Regálový zakladač PATER - Pásová píla R 800 CENTAURO - Dezintegrátor BRIO COMAFER - Skrutkový kompresor
SILVER - Mostový žeriav DROBEC - Lisovacia jednotka BAND NAIL - Odsávací riadený systém IMAS - Softvér CAD CAM Obrábacie centrum HUNDEGGER K2i - Skracovacia píla STROMAB RS 900 - Softvér INTRANET - Uhlové centrum
SPEED CUT - Sušiaca komora KILN SVK - Viackotúčová rozmietacia píla M3 SCM - Pásová píla S700 TECNOMAX Montážna stena WAND - Impregnačný stroj APACHE SARMAX Ing. Peter Machata ako koordinátor projektu bude
zodpovedať za technické a personálne zabezpečenie hlavnej aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu.

Spoločnosť STAVMEX Komjatice, s.r.o. pružne reaguje na dynamický vývoj v oblasti nábytkárskej výroby, ako aj
komplementárnych odvetviach, ktoré využívajú drevárske výrobky (interiérová a záhradná architektúra). Rozvinutím výroby
žiadateľ prispeje k diverzifikácii, stabilizácii a oživeniu ekonomiky regiónu, podporí rast a výkon dodávateľských firiem a
odberateľov, najmä firiem pôsobiacich v nábytkárskom priemysle. Projekt umožní nárast tržieb spoločnosti a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti. Keďže projekt je investične veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP.
Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu
cieľov stanovených v PHSR Nitrianskeho kraja a PHSR obce Komjatice. Po realizácii projektu sa vytvorí 8 pracovných miest,
pričom 2 miesta budú obsadené ženami a 6 mužmi, takže projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít TUR a
rovnosť príležitostí. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ je
eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia.

Obstaraním inovatívnej technológie pre nábytkársku výrobu – konkrétne výrobu fládrovaného nábytku – dôjde k diverzifikácii
výrobného rizika spoločnosti. Nové výrobné odvetvie umožní spoločnosti uplatniť sa na nových trhoch a posilniť svoju
konkurencieschopnosť. Rozvoj výroby po ukončení spolufinancovania bude zabezpečený obchodnými príležitostami, ktoré
realizovaný projekt sám vygeneruje za prispenia manažmentu spoločnosti. Osobitná pozornosť bude venovaná
marketingovým aktivitám. Pri výbere nových zamestnancov v rámci projektu sa bude prihliadať výlučne na ich kvalifikáciu,
schopnosti a záujem o prácu, aby mohli byť naplnené ciele projektu a podnikateľský plán z pohľadu využitia kapacitných a
kvalitatívnych možností výrobných technológií a dosahovania čo najlepších hospodársko - ekonomických výsledkov. Týmito
opatreniami bude minimalizované personálne riziko. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť
STAVMEX Komjatice, s.r.o. bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov
súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv
na životné prostredie.
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V danom výrobnom úseku v súčasnosti prevláda kooperačný prístup k výrobe. Vysoký stupeň kooperácií, vyplývajúcich z
technickej nevybavenosti limituje sortimentnú skladbu produkcie a predovšetkým je na prekážku inovácií. Túto situáciu rieši
doplňovaním vlastnej výroby o obchodný tovar, kedy z vlastnej iniciatívy zadáva vyrábať výrobky dodávateľom, pričom tak
výrazne stráca na jedinečnosti. K 31.12.2008 spoločnosť B O T O spol. s r.o. zamestnávala celkom 47 zamestnancov na trvalí
pracovný pomer, dosiahla celkové tržby vo výške 8,9 mil. EUR a pridanú hodnotu 1 mil. EUR. Vzhľadom na vysokú investičnú
náročnosť projektu nie je aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a ochote investovania disponibilných a dostupných
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu do rozvoja spoločnosti v možnostiach žiadateľa uskutočniť predkladaný
projektový zámer bez využitia nenávratného finančného príspevku.

Po realizácii projektu bude mať žiadateľ k dispozícií inovatívne technológie, ktorými bude schopný vyrábať technické
zariadenia, ktoré uzatvárajú cyklus od vzniku drevného odpadu po jeho konečné energetické zhodnotenie. Z toho vyplýva, že
bude v stave vyrábať ucelenú typovú radu dezintegrátorov drevnej hmoty, ako i zjemňovačov frakcií. Cyklus uzatvára výroba
kotlov na výrobu tepla z predpripravenej hmoty. Plánovanou investíciou sa firma stane v tomto segmente trhu
rešpektovanejšou s ohľadom na technické možnosti a kapacitu výroby, čo výrazne ovplyvní jej obchodnú
konkurencieschopnosť. Rovnako navýšenie sortimentu produktov a zvýšenie servisných možností bude pozitívne vplývať na
akceptovateľnosť firmy. Najvýraznejšie sa však zvýšenie konkurencieschopnosti prejaví v cenovej oblasti, nakoľko zvýšenie
produktivity práce, zníženie materiálovej nákladovosti a navýšenie kapacity výroby umožnia pracovať so širším cenovým
rozpätím a tak cielenejšie uplatňovať obchodnú politiku na trhu. Žiadateľ v dôsledku realizácie projektu plánuje zvýšenie
tržieb, pridanej hodnoty ako aj vytvorenie 2 nových pracovných miest.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je zavedenie novej kompaktnej výrobnej technológie so softvérovou
podporou, ktorú nie je možné stavebne, technologicky, finančne a ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti,
ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna
hlavná projektová aktivita: A1 Nákup inovatívnych technológií a softvéru. Táto aktivita bude realizovaná v termíne 03/2010 –
03/2011. Predmetom realizácie aktivity je dodanie a kompletná montáž inovatívnych technológií a softvéru generálnym
dodávateľom vrátane jej uvedenia do prevádzky a nastavenia počítačového riadiaceho systému. Usporiadanie zariadení je
novátorské, vychádza z doterajších skúseností a kombinuje niekoľko prístupov súčasných kooperantov. Koncept dispozície
je navrhnutý za pomoci externých špecialistov v oblasti systémového riadenia ,manipulácie, informačnej logistiky +
kontrolingu a obrábania. Je kolektívnym výsledkom s cieľom maximalizácie kapacitnej vyťažiteľnosti technológie. Realizáciu
aktivity organizačne aj technicky zabezpečuje žiadateľ v spolupráci s vybraným dodávateľom.

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR: „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Realizáciou projektu sa vytvoria min. 2 nové pracovné miesta a podporí sa
rozvoj malého a stredného podnikania. Vytvorením 1 pracovného miesta pre ženu a 1 pre muža sa prispieva k horizontálnym
prioritám rovnosť príležitostí, ako aj TUR. Projekt prispieva k uspokojeniu potrieb regiónu, ako to vyplýva z PHSR Nitrianskeho
kraja, podporov trhu práce a zvýšením konkurencieschopnosti. Výroba environmentálnych zariadení pozitívne vplýva na
životné prostredie. Firma má 15 ročné skúsenosti s výrobou na jednoduchých i PC riadených strojoch. Pre všetky
administratívne činnosti je vyčlenený vo firme jeden pracovník. Tento rok úspešne ukončila realizáciu projektu podporenú zo
SIEA zameranú na nákup CNC strojov. Žiadateľ napriek tomu za účelom vypracovania ŽONFP a prípadnej implementácii
projektu spolupracuje s profesionálnou poradenskou firmou.

Obstaraním inovatívnej technológie a softvéru dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, miery podpory MSP s
priaznivým efektom na ekonomický rast žiadateľa, ako aj zlepšeniu postavenia na trhu. Kvalitnou výrobou a rýchlymi dodacími
termínmi dôjde k zvýšeniu dopytu po produktoch žiadateľa, čo prispeje k udržaniu vytvorených pracovných miest ako aj k
nárastom tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa. Nárast tržieb, zvýšená produktivita, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka
potreba sprievodných investícií vytvára dobré predpoklady pre rozvoj takejto výroby bez potreby ďalšej finančnej intervencie.
To zabezpečuje udržateľnosť projektu po finančnej stránke. Rozvoj výroby po ukončení spolufinancovania bude zabezpečený
obchodnými príležitosťami, ktoré realizovaný projekt sám vygeneruje za prispenia obchodného oddelenia firmy. Univerzálnosť
technológie umožní variabilne presmerovať ťažisko výroby i do iných segmentov trhu. Odborný zamestnanci firmy a prijatie 2
nových zamestnancov zabezpečuje udržateľnosť projektu z personálneho a technického hľadiska.
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Sme výrobcom vedenia tesnení autoskiel z EPDM, PP, PE a TPV materiálu pre automobilový priemysel. Výroba sa
uskutočňuje v jednej výrobnej hale a zaberá plochu približne 7 000 m2. Počet strojov: 4 vytlačovacie linky, 99 lisov, 32
pomocných zariadení na vytlačovaní (sekačky, píly, ohýbacie zariadenia) a 121 jednoúčelových zariadení na konfekcii. Sú to
zariadenia náročné na spotrebu elektrickej energie a znečistenie pracovného prostredia. Ročne predáme v priemere 6 213
952 kusov tesnení. Medzi súčasných odberateľov patria: Škoda Auto a.s., VW, Opel, Mercedes, AUDI, Volvo, Deawoo, Seat,
Porsche, Peugeot. Naše tržby od vzniku spoločnosti majú rastúci trend. Po racionalizácii k 30. 11. 2009 pre našu spoločnosť
pracovalo 534 zamestnancov, z toho 322 žien a 212 mužov. V dôsledku požiadavky nášho zákazníka Daimler a objednávky
na výrobu vedenia TPV tesnení autoskiel pre Mercedes typu B-následník musíme zaviesť novú inovatívnu TPV technológiu,
ktorá na Slovenskom trhu nemá zastúpenie a v súčasnosti neexistuje v Európe žiadny výrobca vedenia tesnení z TPV
materiálu.

Realizáciou nášho projektu zvýšime pridanú hodnotu o takmer 25%, vytvoríme 40 nových pracovných miest do konca
realizácie projektu a v čase pretrvávania hospodárskej krízy a následných 14 po jeho ukončení, pričom 5 zamestnanci budú
patriť medzi znevýhodnené skupiny a 2 zamestnanci budú z rómskej komunity. Naše tržby stúpnu o približne 7 miliónov EUR
do konca roku 2016. Investíciami do nových technológií dosiahneme nielen vyššiu pridanú hodnotu, ale predovšetkým lepšiu
konkurencieschopnosť, zníženie nákladovosti výroby, vrátane energetickej a priestorovej a zároveň táto inovatívna
technológia bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Realizovaním tohto projektu získa naša spoločnosť značnú
konkurenčnú výhodu na európskom trhu. Súčasne, výsledky nášho projektu využijeme pre naše ďalšie plánované projekty,
ktoré sa nachádzajú v súčasnosti vo fáze prípravy, resp. vývoja pre nášho zákazníka Daimler, a to pre projekty SUV vozidla,
či dvojdverové coupé. Taktiež rokujeme s ďalšími automobilkami napr. Ford, Volkswagen a Škoda ohľadom nových projektov
výroby tesnení vedenia autoskiel pre plánované nové typy automobilov.

Náš projekt bude realizovaný v období od decembra 2009 do konca novembra 2011 prostredníctvom troch hlavných aktivít:
Aktivita č.1 – TPV vytlačovanie – cieľom ktorej je vybudovanie efektívnej TPV linky na výrobu tesnení vedenia skiel.
Výstupom tejto aktivity bude inštalácia TVP linky na výrobu plastových profilov. Budeme potrebovať 1 TPV linku s príslušnými
doplnkovými zariadeniami. Aktivita č.2 – TPV konfekcia – cieľom ktorej je vybudovanie efektívnej konfekcie na dokončenie
kompletných tesnení vedenia skiel. Výstupom tejto aktivity bude vybudovanie TPV konfekcie na dokončenie kompletných
tesnení vedenia skiel pre automobilový priemysel. Aktivita č.3 – TPV recyklácia – cieľom ktorej je zabezpečiť opätovné
použitie TPV odpadu vznikajúceho pri výrobe spracovaného vo forme granúl. Táto aktivita sa bude realizovať obstaraním
mlynu/drtiča TPV materiálu, ktorý rozdrví a pomelie odpadové plasty, ktoré vzniknú pri výrobe. Dodávku a inštaláciu budú
zabezpečovať dodávateľské firmy, ktorí zaškolia i potrebný personál na obsluhu týchto technológií. Samotné riadenie projektu
ako aj publicitu budeme zabezpečovať vlastnými zamestnancami pridelenými na tento projekt.

d1)Projekt je zameraný na transfer technológie a využíva inovatívne termoplastické elastomery (“TPV“) pri výrobe tesnení
vedenia autoskiel. Ide o celosvetovo prvé vedenie skiel v úplnom prevedení z TPV materiálu. Finálny produkt predstavuje
oproti produktu vyrobenému pôvodnou technológiou jeho zdokonalenú, inovovanú verziu s kvalitatívne lepšími parametrami,
čo zvyšuje našu konkurencieschopnosť. Predpokladaná výroba tesnení z TPV materiálu bude v priemere pre 126.000
automobilov ročne. Súčasne vytvoríme nové pracovné miesta v regióne so stúpajúcou mierou nezamestnanosti. Preto sme
presvedčení, že náš projekt reflektuje potreby regiónu ako aj celonárodných rozvojových programov a naplno prispievame k
ich plneniu. Získanie príspevku zabezpečí dosiahnutie plánovaných indikátorov a podporí rozvoj ďalších projektov.
d2)Predmetom nášho podnikania je výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických hmôt, ich spájanie s inými
materiálmi, najmä profilov a kompletných tesniacich systémov pre vozidlá. Vyrábané produkty sú určené pre automobilový
priemysel a musia plniť prísne kvalitatívne požiadavky. Tieto sú zabezpečované systémom manažérstva podľa ISO/TS 16
949: 2002 a EN ISO 14 001: 2004.

V nadväznosti na finančnú a ekonomickú udržateľnosť projektu plánujeme naďalej investovať do modernej technológie a
obnovovať náš technologický park pozostávajúci zo strojov a technologických zariadení, nakoľko sa musíme prispôsobovať
našim zákazníkom a potrebám trhu. V súčasnosti máme zabezpečený odbyt pre nášho zákazníka Daimler, pre projekt W 246,
trieda B-nasledovník v ročnom objeme automobilov v priemere 126.000 kusov ročne, a zároveň máme rozdiskutované ďalšie
zákazky s Daimler, t.j. projekt W176, trieda A „plochá“ verzia s počtom automobilom ročne cca 110.000 kusov a model X 156,
SUV s počtom plánovaných automobilov cca 60.000 kusov ročne, resp. model C117, 2-dverové kupé s počtom plánovaných
automobilov cca 80.000 kusov ročne. Tieto projekty si budú vyžadovať ďalšie investície na nákup lisov a príslušného
zariadenia v objeme 1,3 až 2 milióny EUR. Realizácia týchto projektov by nasledovala po ukončení tohto projektu, resp.
niektoré prípravné a vývojové práce bude potrebné začať už v nasledujúcom roku. Pri riadení prípadných rizík projektu
budeme vychádzať zo svojich dlhoročných skúseností a sústredíme sa najmä na prevenciu, tak aby bol výskyt rizík čo
najmenší.
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Spoločnosť BIODET a.s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 27.03.2007. Hlavnou náplňou podnikania žiadateľa je
výroba koncentrátu do nemrznúcich zmesí pre automobily a obchodná činnosť. Spoločnosť pokračuje vo svojom úsilí o
dynamický rozvoj. Jej snahou je vybudovať moderný závod na výrobu koncentrátu do nemrznúcich zmesí pre ostrekovače
automobilov, ktorý obsahuje 92% obj. etanolu denaturovaného podľa normy EÚ s monoetylénglykolom a metyletylketónom,
ktoré vytvárajú spolu azeotropickú (nerozdestilovateľnú) zmes. Vzhľadom na pomerne vysokú investičnú náročnosť projektu,
aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a ochote investovania disponibilných a dostupných finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu a do rozvoja spoločnosti, nie je v možnostiach žiadateľa uskutočniť predkladaný projektový zámer
bez využitia nenávratného finančného príspevku. Dopyt po výrobných kapacitách je v súčasnosti vyšší, ako žiadateľ môže
ponúknuť. V roku 2008 dosiahla tržby 10.057 EUR. Pridaná hodnota firmy bola 6.539 EUR.

Projekt rieši zavedenie a rozbeh nového výrobného programu, spĺňajúceho normatívne požiadavky dané príslušnými
vyhláškami a smernicami, prostredníctvom inovatívnej špičkovej technológie, v dôsledku čoho bude firma schopná v relatívne
krátkom čase obsadiť významnú pozíciu na národnej, neskôr medzinárodnej úrovni v tejto oblasti. Realizáciou projektu bude
žiadateľ schopný vyrábať koncentrovanú nemrznúcu zmes pre ostrekovače automobilov v plne automatizovanej, počítačovo
riadenej linke s nepretržitou prevádzkou. Využívať sa pritom bude zariadenie s efektívnym procesom výroby. Unikátnosť a
vysoký stupeň inovatívnosti výrobného programu vytvára podmienky pre uspokojovanie najnáročnejších požiadaviek
odberateľov vo vzťahu ku kvalite produktov. To je základným predpokladom pre vybudovanie silnej pozície firmy na trhu a
vytvorenie dlhodobej spolupráce s odberateľmi založenej na korektných obchodných vzťahoch. Touto investíciou sa
dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, možnosť pružne reagovať na dopyt a v konečnom dôsledku smeruje k
naplneniu marketingových cieľov spoločnosti. Realizáciou projektu sa vytvorí 24 nových pracovných miest.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: A1 Nákup inovatívnych
technológií, ktorá bude realizovaná v časovom horizonte 03/2010 – 08/2011. Projekt počíta s vybudovaním závodu na výrobu
koncentrátu do nemrznúcich zmesí pre ostrekovače automobilov, ktorý obsahuje 92% obj. etanolu denaturovaného podľa
normy EÚ s monoetylénglykolom a metyletylketónom, ktoré vytvárajú spolu azeotropickú (nerozdestilovateľnú) zmes.
Koncentrát nemrznúcej zmesi sa bude vyrábať najmä z obilia. Technologická linka na výrobu nemrznúcej zmesi do
ostrekovačov automobilov pozostáva z nasledujúcich prevádzkových súborov: PS 01 – Technológia uskladnenia kukurice
PS 02 – Mletie kukurice PS 03 – Hydrolýza škrobu
PS 04 – Fermentácia alkoholu
PS 05 – Destilácia
zápary, rektifikácia liehu a denaturácia PS 06 – Vodné hospodárstvo PS 07 – Technológia uskladnenia nemrznúcej
zmesi PS 08 – Dekantácia výpalkov PS 09 – Sušenie výpalkov
PS 10 – Biofilter
PS 11 – Meranie a
regulácia Realizáciu aktivity bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s vybraným dodávateľom.

Realizáciou projektu sú napĺňané ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (čo
potvrdzuje stanovisko VUC k projektu), ako aj ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a ciele
opatrenia. Po realizácií sa vytvorí celkom 24 pracovných miest, 7 pre ženy a 17 pre mužov, z toho 3 pracovné miesta pre
znevýhodnené skupiny. Tým prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj k zlepšeniu
rovnosti príležitostí. Dopadom projektu je celkové zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa. Vďaka rozšíreniu kapacít výroby
sa poskytne žiadateľovi možnosť presadiť sa na nových trhoch. Žiadateľ doteraz nemá skúsenosti s realizáciou projektov
podporovaných zo zdrojov EU a ani z národných zdrojov. Tento nedostatok eliminuje spoluprácou s profesionálnou
poradenskou firmou pri vypracovaní Žiadosti o NFP a implementácií projektu.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita výroby spoločnosti a s tým je spojené rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva
možnosť žiadateľovi presadiť sa na národnom, neskôr medzinárodnom trhu. Nová a inovatívna technológia výrazne posilní
postavenie spoločnosti z pozície konkurencieschopnosti z dôsledku pozitívneho hodnotenia kvality dodávanej produkcie od
odberateľov. Tým spojené zvýšenie tržieb zabezpečuje udržateľnosť projektu s finančného hľadiska. Vysoko kvalifikovaní
odborníci a prijatie 24 nových zamestnancov zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu z technického a personálneho
hľadiska. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt je zameraný investične a vzhľadom na
výsledky finančnej analýzy, projekt označiť za schopný samofinancovania. Ihneď po ukončení realizácie projektu, t.j. dodávke
zariadenia, bude toto tvoriť zisk a pridanú hodnotu pre firmu.
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Povrchovú úpravu (PÚ) zabezpečujeme externe, čo značne komplikuje našu schopnosť plnenia požiadaviek zákazníkov.
Sme zameraní na zákazkovú atypickú výrobu, z toho vyplýva široká rozmerová a farebná škála výrobkov pri dodržaní
termínov realizácie v nadväznosti na ďalšie výrobné procesy. Dodávatelia sú väčšinou zameraní na sériové PÚ vlastných
výrobkov, čo pri našej variabilite extrémne vplýva na dodacie termíny a cenu. Vyhovujúci dodávatelia sú neprimerane
vzdialení, vzniká poškodenie počas prepravy, nízka operatívnosť, zvyšuje sa cena, nízka konkurencieschopnosť. Potenciálni
zákazníci považujú súčasný stav za rizikový hlavne z dôvodu plnenia termínov a zabezpečenia kvality.

Realizácia projektu nám umožní rozšíriť sortiment výrobkov, okruh obchodných partnerov, kapacitu výroby, operatívnosť,
sériovosť, znížiť výrobné náklady a zvýšiť predajnosť výrobkov. Plánujeme s dvoj zmennou prevádzkou, pričom jednu zmenu
vyťažíme vlastnou produkciou, druhú chceme využívať aj ako subdodávku pre okolité firmy čím poskytneme chýbajúcu
službu (PÚ atypov) v blízkom okolí a znížime riziko investície v prípade poklesu produkcie pre vlastné dodávky. Na každej
zmene zamestnáme dvoch nových pracovníkov. Nárast tržieb a pridanej hodnoty vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj –
inovácie a nákup technológií. Zvládnutie povrchovej úpravy v rámci dodávok zvýši u zákazníkov naše hodnotenie z hľadiska
ucelenosti dodávok, záruky kvality a spoľahlivosti ako dodávateľa.

Nakoľko sa jedná o jeden technologický celok, realizácia projektu je zabezpečená dodávateľsky za odbornej asistencie
našich technologických garantov. Priestor pre uvedenú technológiu je po rekonštrukcii, pripravený na realizáciu projektu.
Finančné zabezpečenie v rozsahu spolufinancovania (k dotácii NFP) bude kryté z vlastných zdrojov. Je stanovený odborný
realizačný tím s rozdelením okruhov zodpovedností a skúsenosťami z realizácií projektov. Obsluha technológie bude po
prijatí zaškolená dodávateľskou firmou. Overenie funkčnosti, deklarovaných parametrov bude vykonané počas skúšobnej
prevádzky.

Zákazková výroba je zvlášť náročná na technologické vybavenie a pri zabezpečení flexibility dodávok na viazanie finančných
prostriedkov v zásobách materiálu. Napriek využívaniu dostupných úverových a vlastných zdrojov sa nám nedarí vyčleniť
dostatočný objem prostriedkov na obstaranie lakovacej linky, nakoľko je zložité udržať celkový technologický trend vyplývajúci
z požiadaviek zákazníkov. V zmysle technolog. generelu sme investovali do rekonštrukcie výrobných hál (r.02 hala III., r.05
vybudovanie zástavby, r.07 hala II.), z dôvodu vytvorenia lepších pracovných podmienok a úspory energií a do inovácie
technológie (NFP) pre dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti.
Realizáciou týchto projektov sme získali skúsenosti aplikovateľné pri implementácii nových projektov. Zriadenie pracoviska
práškovej lakovne zvyšuje konkurencieschopnosť nielen nám, ale bude mať významný prínos aj pre spolupracujúce firmy,
ktoré z dôvodu rôznorodosti výroby „dochádzajú“ za povrchovou úpravou. Projekt zníži negatívny vplyv výroby na ŽP
náhradou „mokrého striekania“ za práškové, znížením emisií z prepravy a znížením spotreby obal. materiálov.

Významným faktorom pre udržateľnosť projektu vrátane zamestnanosti je permanentné zabezpečenie viac ako 50%
naplnenosti kapacít nového strediska vlastnou produkciou, posiluje ju otvorenie druhej zmeny - PÚ atypov ako subdodávka
pre firmy v blízkom okolí. Značné zastúpenie strojárskej výroby v regióne významne znižuje riziko investície. Na prevádzku
uvoľníme fin. zdroje z nízkoobrátkových zásob, časť z nových príjmov. Odbyt podporia nové aktivity obchodného úseku,
lakovňa bude nový, samostatný výrobný program. Výhodou je, že nie sme jednostranne zameraní na povrchovú úpravu, je to
jeden z výrobných programov spoločnosti, čo prispieva k celkovej stabilite projektu.Udržateľnosť projektu z
environmentálneho hľadiska spočíva v udržaní funkčnosti novej technológie, už jeho samotnou realizáciou podstatne znížime
súčasné negatívne vplyvy na ŽP, ktoré plynú z externého zebezpečovania dodávok PÚ.

KaHR-111SP-0902

Spoločnosť LINEA PLAST, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1999, keď dňom 13. septembra bola zapísaná v obchodnom registri.
Napriek rozsiahlemu spektru predmetu činnosti spoločnosti sa do povedomia zákazníkov dostala ako výrobca euro okien a
dverí. Dlhodobo je firma orientovaná na zákazníka v silnom konkurenčnom prostredí, z čoho vyplýva jej spôsobilosť dobrej
orientácie sa na cieľovom trhu, ako i znalosť zákazníckych potrieb. Firma si v silnej konkurencii výrobcov okien vybudovala
dobré meno hlavne vďaka kvalitne prevedenej práci a primeranej cene výrobkov. Nakoľko súčasná trhová situácia vyžaduje
rozloženie podnikateľského rizika, spoločnosť LINEA PLAST, s.r.o. rozhodla diverzifikovať svoju výrobu a tým znížiť riziko
podnikania. Žiadateľ plánuje novým inovatívnym výrobným postupom rozšíriť svoje produktové portfólio o výrobky, ktoré by
zvýšili jej konkurencieschopnosť na trhu. K 31.12.2008 spoločnosť LINEA PLAST, s.r.o. zamestnávala celkom 12
zamestnancov na trvalý pracovný pomer, dosiahla celkové tržby vo výške 798 tis. EUR a pridanú hodnotu 72 tis. EUR.

Realizáciou predkladaného projektu žiadateľ očakáva pozitívne dopady na celkovú produkciu firmy. Po skončení projektu
bude mať spoločnosť k dispozícií nové inovované technológie, ktoré umožnia napĺňať stanovené ciele spoločnosti.
Obstarávaná technológia bola zvolená po dôkladnom zvážení manažmentu spoločnosti tak aby jej využitie bolo čím
viacúčelovejšie. Zavedenie komplexnej technológie na výrobu voštinového nábytku umožní výrobu nadčasových korpusov
pre interiéry ako i predných plôch. Takýto sortiment zabezpečí kompletáž hotových výrobkov v zmontovanom i
demontovanom stave v nizkonákladovom vyhotovení – PVC, laminát, alebo vysokonákladovom vyhotovení – dýha. Nový
výrobok vyrábaný v prostredí navrhnutej technológie vytvorí nový trh, ktorý bol do tohto času z cenových dôvodov veľmi úzky.
Spoločnosť predpokladá celoplošné uplatnenie voštinového nábytku v priereze všetkých jeho skupín. Kvalitná technológia a
navrhnuté softvérové zázemie umožnia angažovať odbornú, kvalitnú pracovnú silu s perspektívou jej dlhodobej
udržovateľnosti a rozvoja. Žiadateľ v dôsledku realizácie projektu plánuje zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty ako aj vytvorenie
10 nových pracovných miest.

Pre dosiahnutie cieľov predkladaného projektu bola stanovená jedna hlavná aktivita A1 Nákup inovatívnej technológie, táto
aktivita bude realizovaná v termíne 05/2010 až 05/2011. Predmetom realizácie aktivity je dodanie a kompletná montáž
inovatívnych technológií a softvéru dodávateľom vrátane jej uvedenia do prevádzky a nastavenia počítačového riadiaceho
systému. Technologické zariadenia predmetného projektu sú účelovo usporiadané a vzájomne prepojené horizontálnou i
vertikálnou dopravou tak, aby táto humanizovala a minimalizovala podiel ľudskej práce. V projekte navrhnutý systém
zefektívňuje technickú prípravu výroby a prepája jednotlivé činnosti od prijatia objednávky cez rezerváciu výrobných kapacít a
plánovania nákupu vstupov až po samotnú výrobu, kompletáž, expedíciu a účtovníctvo. Technologické zariadenia sú
podporované riadeným, efektívnym odsávacím systémom, náležitým tlakovým vzduchom a výrobou tepla, ktoré prispievajú k
bezodpadovosti a minimálnej energetickej náročnosti výrobného procesu. Aktivitu projektu si žiadateľ organizačne aj
technicky zabezpečuje sám v spolupráci s dodávateľom, ktorý bol vybraný na základe obchodnej verejnej súťaže.

Obstaraním modernej technológie na výrobu dreveného nábytku sa zvýši výkonnosť spoločnosti LINEA PLAST, s.r.o.
prostredníctvom zvýšenia technologickej úrovne, zavedením nových výrobných procesov, čím sa zvýši aj dopyt po dodávkach
materiálov od miestnych firiem. Nová technológia vyžaduje zaškolenie pracovníkov, čo prispieva k rozvoju vedomostnej
základne regiónu. Tieto skutočnosti projektu prispievajú k napĺňajú stanoveného globálneho cieľa PHSR Nitrianskeho
samosprávneho kraja 2008 - 2015. Predkladaný projekt prispieva aj k napĺňaniu cieľov prioritnej osi 1 OP KaHR: „Zvýšenie
konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“, ako aj cieľov opatrenia. Realizáciou projektu sa
vytvorí 10 nových stálych pracovných miest, z toho 5 mužov a 5 žien, čo bude prínosom k horizontálnym prioritám: Rovnosť
príležitostí a TUR. Žiadateľ doteraz nerealizoval žiaden projekt. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ alebo z národných zdrojov je eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s
profesionálnou poradenskou spoločnosťou v oblasti projektového riadenia.

Spoločnosť organizuje výrobnú činnosť cca 10 rokov, doteraz z vlastných, resp. z úverových zdrojov. Preto je potrebné
považovať predmetnú investíciu za dlhodobo udržateľnú, ktorá prelomovo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti,
diverzifikovať výrobu a rozšíriť produktové portfólio. Diverzifikácia výroby spoločnosti LINEA PLAST, s.r.o. zabezpečí stabilitu
spoločnosti v konkurenčnom boji s ambíciou zaujatia významnej pozície na trhu v oblasti nábytkárskej výroby. Administratívne
zabezpečenie prevádzky žiadateľa je riešené 12 zamestnancami a prijatím 10 nových zamestnancov do trvalého pracovného
pomeru. Tento počet zamestnancov bude postačujúci na plynulý chod prevádzky. Dôležitým predpokladom udržateľnosti
projektu je aj skutočnosť, že spoločnosť je ochotná investovať disponibilné a dostupné finančné prostriedky do neustáleho
rozvoja a skvalitňovania svojej podnikateľskej činnosti. Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ
presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s
výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu.
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Firma ALUPRINT, s.r.o. sa vo svojej činnosti, od roku 1993, zameriava na oblasť výroby etikiet pre nápojový a potravinársky
priemysel. Kladie vysoký dôraz na kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníkov, ktorá stratégia sa osvedčila. Firma úspešne
obhájila systém manažérstva kvality ISO 9001:2000. Projekt sa bude realizovať vo Vrútkach, okres Martin, ktorá oblasť je
jednou z najrozvinutejších priemyselných oblastí Slovenska. Úroveň nezamestnanosti regiónu bola v máji 2009 na úrovni 9,42
% a vplyvom globálneho vývoja, rastie. Cieľovou skupinou projektu je žiadateľ so svojimi 98 zamestnancami. Dlhodobá
udržateľnosť činnosti firmy a najmä počtu zamestnancov je, kvôli súčasnej ekonomickej situácii, ohrozená. Firme chýbajú
inovatívne výrobné technológie v oblasti ofsetovej tlače, väčšina výroby firmy je totiž určená na export. V súčasnosti firma
nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu projektu a cudzie zdroje sú ťažko dostupné. Firme chýba
komplexnosť výrobného programu v oblasti ofsetovej tlače. Nevýhodou súčasného výrobného zariadenia je aj kolísavá úroveň
kvality tlače a časté časové prestoje, pričom tlak konkurencie narastá, najmä z krajín tretieho sveta.

Po ukončení realizácie projektu, bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívny 6-farbový tlačiarsky ofsetový stroj
HEIDELBERG, ktorý zavŕši komplexnosť jej tlačiarenskej produkcie. Hodnoty indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom
produkcie a zvýšením efektivity práce i pridanej hodnoty. Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu
nevyžaduje významné dodatočné investície, naopak, okamžite tvorí tržby. Dlhoročná prax vedúcich pracovníkov firmy
garantuje reálne zhodnotenie situácie na trhu, firemných potrieb, ako aj výber výrobného zariadenia, ktoré firme absentuje a
reálne naplánovanie ukazovateľov. Kúpou stroja firma reaguje na dopyt zahraničnej klientely, ktorá aj v budúcnosti bude, pre
firmu nosnou časťou trhu. Rast objemu výroby si vyžiada do roku 2015 vytvorenie 4 nových pracovných miest. V prípade
neočakávaného prepadu trhu, sa firma preorientuje na domáci trh. Nákup predmetného inovatívneho zariadenia s pomocou
NFP, môže motivovať aj ostatné firmy v regióne k modernizácií výrobných technológii, či k využívaniu ERDF. Regionálny
dopad projektu možno tiež charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po schválení žiadosti, zaslaná objednávka zariadenia dodávateľovi. Dodacia
lehota zariadenia by nemala byť dlhšia ako 5 mesiacov. Za korektné objednanie a prevzatie zariadenia bude zodpovedný Ing.
Paulini, interný projektový manažér a Ing. Veselovský, technický manažér projektu, ktorý overí na mieste všetky parametre
zariadenia.. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania stroja a bezpečnosti
práce a za prítomnosti vedenia firmy sa uskutoční skúšobná prevádza. Po dodaní stroja a zaplatení poslednej faktúry
dodávateľovi, bude na agentúru zaslaná žiadosť o platbu, za ktorej prípravu bude zodpovedný externý projektový manažér a
Ing. Kotrla – finančný manažér projektu. Zariadenie bude ihneď poistené a bude na jeho ťarchu zriadené záložné právo v
prospech agentúry. Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v zmysle manuálu, ako aj za dodržiavanie všetkých
ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP, bude zodpovedný Ing. Paulíni spolu s externou konzultačnou spoločnosťou.

Pomoc vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná z viacerých dôvodov. Predovšetkým preto, že inovatívna technológia, je
jedinou možnosťou zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti firmy, jej zamestnancov a jej postavenia na trhu. Bez
realizácie projektu by vedenie firmy nedokázalo zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov. Zvýšenie efektivity
výroby, obmedzenie prestojov vo výrobe, výrazné zdokonalenie technológie ofsetovej tlače a najmä zabezpečenie stabilnej
vysokej kvality výroby, je nevyhnutným atribútom úspešného fungovania firmy v jej konkurenčnom prostredí. Realizácia tohto
projektu je odpoveďou na globálny vývoj svetového hospodárstva v súčasnosti. Projekt napomôže udržať a mierne zvýšiť
mieru zamestnanosti a to nielen vytvorením nových pracovných miest, ale najmä udržaných stávajúcich. Keďže firma pôsobí
na trhu už 16 rokov a neustále rozširuje svoju výrobnú prevádzku, má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov.
Firma získala aj niekoľko bankových úverov na nákup novej technológie a realizovala nasl. významné projekty: výstavba 4
výrobných hál, spustenie CTP pracoviska, inštalácia UV-flexo zariadenia, sleevovacieho zariadenia a pozdĺžnej rezačky.

Pozitívom projektu je fakt, že ihneď po spustení zariadenia, začne toto tvoriť obrat, čím je projekt schopný samofinancovania
a prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca 4 roky. Viac o finančných
zdôvodneniach efektivity investície je možné nájsť vo finančnej analýze projektu. Pri plnení finančného plánu firmy, ktorého
výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu, dokáže firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť
do roku 2015 4 nové pracovné miesta. Prípadné ohrozenia (prehlbujúca sa kríza, rastúca konkurencia) bude firma riešiť
vyššou orientáciou na domáci trh. Flexibilita inovatívnej technológie ofsetovej tlače umožňuje jednoduché preorientovania sa
nové produkty a zákazníkov. Firma je pripravená preškolovať nových aj stávajúcich zamestnancov, podľa aktuálnej potreby
výrobného programu. V budúcnosti, po znížení dlhodobých záväzkov, plánuje firma realizáciu ďalších investícií do
inovatívnych technológií, najmä v oblasti ofset a flexo tlače. Súčasný projekt je základným „odrazovým mostíkom“ v ceste za
zvýšením konkurencieschopnosti v segmente ofsetových etikiet na medzinárodnom polygrafickom trhu.
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Spoločnosť Keraming Trenčín s.r.o. pôsobí na trhu výrobcov stavebných polotovarov a dodávateľov stavieb od roku 1994.
Zameriava sa na stavebnú činnosť, čo je aj hlavnou činnosťou podniku a príjmy z tejto činnosti sú aj hlavnými príjmami
podniku. V súčasnosti je kapacita výroby 1,5 tony polotovarov pre stavebný priemysel denne a spoločnosť zamestnáva 3 ženy
a 4 mužov, t.j. celkom 7 osôb. Región, v ktorom plánuje žiadateľ projekt realizovať, má problémy s nezamestnanosťou. V
danej lokalite je teda dostatok pracovnej sily, ale je potrebné zvýšiť jej odbornú kvalifikáciu. V druhom kvartáli roku 2009 bolo
medzi ženami až 12,2% nezamestnaných a u mužov to bolo 10,5%. V kategórii nezamestnaných, ktorej spoločnosť Keraming
Trenčín s.r.o. zamestnanie ponúkne (podľa vzdelania – učňovské až úplné stredné) bolo až 13,5% mužov a až 14% žien bez
práce v Trenčianskom kraji. V prebiehajúcom projekte, ktorý spoločnosť realizuje v spolupráci s Národnou agentúrou pre
rozvoj malého a stredného podnikania zamestná spoločnosť ďalších 11 pracovníkov, z toho najmenej jedného príslušníka
rómskej menšiny. Predpokladom na realizáciu tohto projektu je poskytnutie NFP a zavedení nových technológií.

Hodnoty merateľných ukazovateľov naša spoločnosť dosiahne vďaka súčasným dohodám, ktoré nám umožňujú plánovať
výrobu vopred. V súčasnosti má naša spoločnosť zazmluvnený odber výrobkov a na 80% obsadenú produkciu. Z tohto
dôvodu dokážeme plánovať niektoré kroky a vieme s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať vývoj v budúcnosti. Po
realizácii projektu bude mať Keraming Trenčín s.r.o. k dispozícii technológie a technické prostriedky, ktoré jej umožnia v plnej
miere samostatnosť a zníženie závislosti na subdodávateľoch. Významnou mierou prispejú k zvýšeniu produkcie a zvýšeniu
vlastného produktového portfólia. Zvýšenie objemu vlastnej výroby bude mať za následok nárast tržieb a rast zisku
spoločnosti, posilní sa konkurencieschopnosť firmy a celkovo realizácia projektu prispeje k zlepšeniu postavenia
podnikateľského subjektu na trhu a jeho udržaniu sa v neustále sa vytvárajúcej konkurencii. Rozšírenie výroby prispeje i k
nárastu pridanej hodnoty a zvýšeniu zamestnanosti žien. Spoločnosť sústavne analyzuje vývoj na trhu a prijíma opatrenia na
elimináciu negatívnych vplyvov. V prípade okolností ako krádež, živelná pohroma bude spoločnosť čeliť týmto nástrahám
poistením majetku.

Realizácia projektu bude prebiehať v priebehu rokov 2010 a 2011, pričom naša spoločnosť plánuje realizovať projekt v čo
najkratšom čase. Časový rozvrh aktivít je naplánovaný na relatívne krátke obdobie hneď po podpise zmluvy o NFP.
Predmetné zariadenia, ktoré naša spoločnosť plánuje uviesť do výroby potrebujeme na zvýšenie kvality výrobkov a nárast
objemu našej produkcie. Organizácia projektu je zverená našim pracovníkom, ktorí už majú s podobným zavádzaním
moderných technológií skúsenosti. Náklady na realizáciu projektu naša spoločnosť nebude navyšovať prijímaním externých
spolupracovníkov, ale využije skúsenosti dodávateľov technológií, ktorí sa tiež zaviazali poskytnúť potrebné školenia a rady
našim pracovníkom.

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu je nevyhnutným predpokladom na zavedenie
moderných technológií, ktoré nám umožnia plniť ciele, ktoré sme si vytýčili. Rovnako nám umožní plniť ukazovatele, ktoré
máme záujem napĺňať. Keďže naša spoločnosť existuje na trhu už 16 rokov a počas svojej existencie zavádzala mnoho
nových technológií do výroby, môžeme spoľahlivo preukázať naše skúsenosti a spoľahlivosť, ktoré sú podčiarknuté aj
zazmluvnením našej produkcie na dlhší čas dopredu. V súčasnosti realizujeme aj projekt s Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania, ktorý sa začiatkom budúceho roka dostane do druhej fázy. Keďže v súčasnosti je v
stavebnom priemysle stagnácia, naša spoločnosť sa rozhodla vďaka nižším cenám za stroje a technológie investovať zisky z
minulých období do rozvoja a skvalitnenia výroby. Na zavedenie všetkých technológií však nemáme dostatok prostriedkov a
preto sme sa rozhodli požiadať o nenávratný finančný príspevok. V regióne je výborná infraštruktúra, vďaka ktorej môžeme
získať aj nové trhy. Terajšia situácia v regióne z hľadiska výroby sa dá charakterizovať ako útlm a čas na invstície do kvality
výroby.

Po skončení spolufinancovania bude naša spoločnosť optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom
a podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a
produktivitu práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov za pomoci novej
technológie. Poskytovať podporu a služby pre zákazníkov od návrhu, konštrukcie a výroby formy s nadväzným vzorkovaním,
meraním, optimalizáciou a zavedením sériovej výroby. Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia
manažmentu firmy. Externé riziká budú priebežne monitorované a už vopred sa budú prijímať opatrenia na ich elimináciu a
odstránenie. Nepodarkovitosť je sprievodným javom zavádzania každej technológie, no nepočítame s veľkými stratami.
Obava zo straty kvalifikovanej pracovnej sily odchodom do zahraničia však môže spôsobiť problém. Proti tomu však naša
spoločnosť bojuje dobými benefitmi pre zamestnancov. Iné vážne ohrozenia nie sú, až na neposkytnutie NFP. V tomto
prípade však dúfame, že náš projekt prispeje k cieľom programu pomoci.
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Slovzink a.s.

KOVACO, spol. s r.o.

AUTONOVO, a.s.

K - SUPRA, s.r.o.

ZTS Strojárne, s.r.o.

METICON, a. s.

VUMAT SK, s.r.o.

MATERASSO Slovakia, s.r.o.

BRIK, a.s.

HORNONITRIANSKE BANE
zamestnanecká a. s.

SOJA-CEREAL s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SlovZink, a.s.
zavedením nových inovatívnych technológií

Inovácia výroby v spoločnosti KOVACO, spol. s r.o.

Rozšírenie služieb zakúpením inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K - SUPRA, s.r.o.
obstaraním modernej technológie

Inováciou a rozšírením výrobného programu ZTS Strojárne, a.s.
zabezpečiť rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti

Rozšírenie produktového sortimentu a inovácia výroby spoločnosti
METICON, a.s.

Modernizácia a inovácia kovospracujúcej dielne spoločnosti VUMAT
SK, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie do výrobného procesu
spoločnosti

Inovácia výroby pre rast konkurencieschopnosti firmy BRIK, a.s.

Inovácie a technologické transfery

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií pri výrobe a plnení
pramenitej pitnej vody

1 815 400,00

250 000,00

138 321,75

876 480,50

1 513 772,00

595 499,00

508 000,00

242 500,00

268 523,50

515 622,00

821 645,40

KaHR-111SP-0902

Spoločnosť SlovZink, a.s. sídli v obci Košeca, v Trenč. samospráv. kraji. TSK má vhodnú geograf. polohu vzhľadom na
dostupnosť európskych trhov výroby ZnO a náterových hmôt. V súčasnosti má spoločnosť SlovZink, a.s. jedinečné miesto na
slovenskom trhu a na európskom trhu zastáva tiež významnú pozíciu. V SR ani v susediacich štátoch s výnimkou Poľska a
Rakúska neexistuje konkurenčný výrobca. Výrobné priestory sú vo vlastníctve spoločnosti. V súčasnosti má firma 69 zam. (45
muži, 24 ženy). Vo výrob. programe spoločnosti je 11 zákl. druhov ZnO. S výrobou zinkovej bieloby sa v závode v Košeci
začalo už v roku 1909 (Barón Schenk, NP Barvy a laky Praha, Slovlak, SlovZink). Vo výrobe náterových hmôt sa spoločnosť
zameriava na náter. hmoty vodou riediteľné a syntetické. Firma disponuje výrobnými technológiami na spracovanie
vysokohodnotných druhot. surovín, avšak momentálnou technológiou nedokáže splniť špecifické požiadavky odberateľov na
dodávanú ZnO. V dôsledku toho je nevyhnutné uskutočniť inovovanie výrob. postupov, a tým zabezpečiť požiadavky tohto trh.
segmentu. SWOT analýza ukazuje vysokú prevahu kladných stránok a príležitostí, čo dáva predpoklad úspešnej realizácie
projektu.

Výsledkom projektu bude inovovanie 3 výr. postupov, a to inovácia č. 1, 2, 3 (Opis, 2.2). Nová technológia významne rozšíri
škálu produktov a umožní efektívnejšie reagovať na potreby trhu. Projektové riešenie aplikuje výsledky dlhoročného výskumu
(15 r.) uskutočneného v spolupráci s TU Košice, SAV a TU Bratislava. V dôsledku inovácií dôjde k zvýšeniu schopnosti
spracovania druhotných zinkov. Veľkým prínosom bude využitie odpadového tepla z konvertorov v homogenizačnom stupni,
zvýši sa výťažnosť ZnO na jednotku vsádzky a zefektívni sa kontroling a riadenie výroby. Spoločnosť bude schopná uspokojiť
špecif. požiadavky odberateľov na dodávanú ZnO (agreg. dopyt 6000 t ročne). Nová technológia bude umiestnená vo
výrobnom areáli v Košeci. Projekt vytvorí min. 6 nových pracovných miest. Rozšírením a zefektívnením výroby priamo
prispeje k rastu tržieb na 30 311 701 EUR a pridanej hodnoty na 4 403 826 EUR v r. 2016. Z projektu budú benefitovať aj
ďalšie subjekty - tak existujúci i potenciálni obchod. partneri, čo nepriamo podporí aj ich konkurencieschopnosť a pozíciu na
trhu, ako aj región ako celok.

Projekt má 1 hl. aktivitu - Nákup inovatívnych technológií výroby ZnO. Spoločnosť zvažovala výber z viacerých technológií,
avšak vybraná technológia, ktorá je predmetom projektu, v najväčšej miere spĺňa požiadavky inovatívnosti a najlepšie
zohľadňuje priestorové kapacity spoločnosti (konvertor, filtračné zariadenie, homogenizér surovín, zásobníky a baliareň
produktu, M a R a silnoprúd). Nové zariadenie bude umiestnené vo výrobnej hale, ktorá bola v minulosti využívaná na výrobu
ZnO dnes už nepoužívaným veterilovým spôsobom a je vo vlastníctve spoločnosti. Dodávateľ novej technológie bol vybraný
na základe OVS, ktorá sa uskutočnila pred podaním projektu. Projekt bude riadený vysokokvalifikovanými odborníkmi z radov
zamestnancov spoločnosti a externých spolupracovníkov (TU Košice, Tatrasklo ASociation), čo zaručuje úspešnosť
realizácie projektu (Opis, 4.2). V rámci projektu budú prijatí 6 noví zamestnanci s úplným stredoškolským vzdelaním (4 muži,
2 ženy). Pred spustením prevádzky novej technológie prebehne zaškolenie obsluhujúcich pracovníkov. Projekt bude
realizovaný počas 23 mesiacov:12/2009-10/2011, pričom techn. celky budú montované do výroby súbežne.

Spol. SlovZink, a.s. si plne uvedomuje dôležitosť udržania a zvyšovania konkurencieschopnosti, preto sa rozhodla investovať
fin. prostriedky na inovácie svojho výrobného zariadenia. Dnes existuje významná časť odberateľov na odbyt. teritóriu
spoločnosti, ktorá má špecifické požiadavky na dodávanú ZnO, čo na existujúcej technológii nie je možné splniť. Nová
technológia umožní obslúžiť aj tento trh. segment. Projekt so sebou prináša vysoký stupeň inovatívnosti (Opis, 4.1).
Spoločnosť má plné predpoklady na úspešné zvládnutie predkladaného projektu, aj keď nemá skúsenosti s realizáciou
projektov podporovaných zo štrukturál. fondov EÚ alebo národ. zdrojov. Avšak ako vyplýva z personálneho zabezpečenia
projektu (Opis, 4.2), do realizácie predkladanej žiadosti budú zapojení plne kvalifikovaní odborníci (aj externí). Spoločnosť by
bez NFP projekt nezrealizovala v plnom rozsahu, keďže sa jedná o dlhodobú investíciu, na realizáciu ktorej v súčasnosti
nemá dostatok vlastných fin. prostriedkov. Projekt predpokladá kumulovanú mieru výnosovosti 100,12%. V prípade
pozitívnych pohybov na globálnych výrobných trhoch predpokladá spoločnosť dosiahnutie ešte vyššej miery výnosovosti
projektu.

Realizáciou projektu si firma zabezpečí zefektívnenie výroby ZnO, čo sa pozitívne odrazí vo zvýšení kvality produkcie. To
bude mať pozit. vplyv na zväčšenie podielu na trhu, nárast tržieb a prid. hodnoty. Vďaka inováciám sa podarí vytvoriť nové
prac. miesta (6) a udržať súčasné (69). Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity projektu vo výške 60%. Po ukončení
spolufinancovania z NFP bude spol. SlovZink, a.s. financovať projekt. aktivity z výnosov z vlastnej činnosti. Čo sa týka výroby
a odbytu z hľadiska krytia prevádzkových potrieb, tieto budú zabezpečované prevažne z vlast. zdrojov, prípadne krátkodobým
prevádz. úverom. Keďže ide o novú progresívnu technológiu výroby ZnO, nie sú zreteľné riziká z nezabezpečenia odbytu. Už
v súčasnosti existuje významná časť odberateľov na odbyt. teritóriu spoločnosti, ktorá má požiadavky na novou technológiou
dodávanú ZnO. Spoločnosť plánuje aktívne čeliť možným ohrozeniam, akými sú napr. prebiehajúca hosp. kríza, príchod
silného zahr. konkurenta, živelná pohroma a iné (Opis, 6.) a to profesionál. prístupom, pružnou reakciou na trh, vzdelávaním
zamestnancov, obchodmi na svet. burzách a podobne.
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Od začiatku pôsobenia (14.12.1999) sa spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. profiluje predovšetkým ako výrobca a dodávateľ
zariadení v dvoch hlavných programoch: - Prídavné zariadenia pre stavebné stroje - Zváracie polohovadlá a manipulátory Z
geografického hľadiska sa spoločnosť nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal
harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho
obyvateľov. Snahou spoločnosti je neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky.
Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť
materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť
spoločnosti. Vyspelá technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo
zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie, v
uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality,
produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na relevantných trhoch.
Projekt zabezpečí spoločnosti rozšírenie výroby, zvýšenie kapacít ako aj schopnosť poskytovať zákazníkom komplexné
riešenia. Inštalovanie novej, modernej technológie zvýši mieru inovatívnosti v spoločnosti a poskytne priestor na realizáciu
ďalších podobných projektov v budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový podiel. Investíciou sa
vygenerujú kladné peňažné toky, ktoré spoločnosť využije na dosahovanie a udržanie stanovených cieľov projektu, ako aj
podporu celkovej podnikovej stratégie. Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok značne ovplyvnia rozsah,
objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ – Zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie.

Rozhodnutie pre konkrétne technologické riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach spoločnosti a zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. V rámci uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže bol vybraný najvhodnejší návrh podľa stanovených
kritérií pre výber dodávateľa. Časový harmonogram uvedený v tab.č.11 je odvodený od predpokladaného termínu schválenia
žiadosti o NFP a následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Obstaranie technológie bude prebiehať potvrdením
obchodnej zmluvy a uzavretím objednávky. Konkrétne sa v projekte obstará: - TruLaser 3030 Basic Edition. Vhodné použitie
technologického zariadenia vo výrobe prispeje k efektívnejšiemu využívaniu aj ostatných strojných zariadení, ktoré
spoločnosť už využíva, ako aj k dosiahnutiu špecifických cieľov a aj ďalších čiastkových cieľov a v konečnom dôsledku k
naplneniu hlavného cieľa projektu. Organizačne budú projekt zabezpečovať: Ľuboš Brieška – projektový manažér Ing.
Veronika Maslenová – finančný manažér Ing. Juraj Kovačič – technický manažér

Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje výrobné
postupy aby bola konkurencieschopnejšou a aby dokázala v požadovanom množstve a kvalite uspokojiť potreby svojich
zákazníkov. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na obstaranie novej technológie. K
pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o
značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť
nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu
spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Táto pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku je
teda nevyhnutným krokom pre dosiahnutie cieľov projektu, ktoré plne korešpondujú s cieľom prioritnej osi 1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti, opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to: inštitucionálna, finančná a strategická. V rámci
inštitucionálnej udržateľnosti bude kľúčovou osobnosťou Ľuboš Brieška, ktorý je zároveň projektovým manažérom. Jeho
úlohou bude zabezpečovať bezchybný a plynulý priebeh stanovených aktivít v rámci predkladaného projektu. Očakávané
výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe novo obstaranej inovačnej technológie. V prípade vzniku
neočakávaných finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov. Spoločnosť má
záujem aj v budúcnosti napredovať vo svojej podnikateľskej činnosti a v budúcnosti nevylučuje rozširovať výrobu, vyrábať a
ponúkať na domácom i zahraničnom trhu kvalitné a inovatívne výrobky. Strategická udržateľnosť projektu bude zabezpečená
maximálnym využívaním novej technológie a realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov.
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Projekt bude realizovaný v regióne NUTS II, v banskobystrickom kraji. Predkladateľom projektu je spoločnosť AUTONOVO,
a.s, ktorá vykonáva svoju činnosť od 1.6.2004. Jej predmetom činnosti je predaj motorových vozidiel zn. AUDI, VW, ŠKODA,
predaj ojazdených vozidiel, autorizovaný autoservis, predaj náhradných dielov a autopožicovna. V r.2004 získala spoločnosť
certifikát riadenia kvality ISO 9001:200. V rámci svojej pôsobnosti je AUTONOVO lídrom na trhu v regióne stredného
Slovenska. Tento región zapadá do štruktúry vývoja rastu ekonomiky, pričom náročnosť poskytovaných služieb narastá
úmerne s kvalitou dodávaných tovarov /vozidiel/ ako aj kvalitou poskytovaných služieb. V r.2009 bol v rámci regiónu oproti
r.2008 zaznamenaný značný nárast poskytovaných služieb v oblasti automobilového priemyslu a predaja vozidiel. Najväčší
nárast bol zaznamenaný práve v značke AUDI. Miestom realizácie projektu sú servisné priestory AUTONOVO v Banskej
Bystrici. V r.2008 spoločnosť začala s rozšírením autosalónu a servisu Audi, co vychádzalo z aktuálnych potrieb trhu. V rámci
projektu obstaraná inovatívna technológia bude umiestnená v pôvodnej servisnej dielni 34% a 66% v novej mechanickej dielni
AUDI

Úspešnou realizáciou projektu si AUTONOVO, a.s. upevní svoju pozíciu na trhu z titulu použitých kvalitatívne inovatívnych
technológií, v čom získa náskok v porovnaní s konkurenciou na Slovensku i vo svete, nakoľko súčasná technológia podstatne
zaostáva za použitou technológiou obstaranou týmto projektom. S existujúcim zázemím a rozšírením autosalónu a servisu pre
vozidlá značky AUDI sa AUTONOVO zaradí medzi špičku autorizovaných predajcov a servisných stredísk vo svete.
Zakúpením technológie, ktorá je o tri rady kvalitatívne vyspelejšia a inovatívnejšia oproti doposiaľ využívanej, bude môcť
spoločnosť uspokojiť svojich stálych odberateľov poskytovaním kvalitnejších služieb, podporí predaj vozidiel vyrábaných v
SR, zvýši konkurencieschopnosť svoju i celého regiónu. Zakúpená technológia v plnej miere reaguje na aktuálne potreby trhu,
ako odporúčania výrobcu vozidiel AUDI. V budúcnosti spoločnosť plánuje spolu s výrobcom vybudovať v rámci známeho
rekreačného strediska Donovaly najväčšiu testovaciu dráhu pre vozidlá AUDI. Bezprostredne po realizácií projektu bude môcť
AUTONOVO podať žiadosť o kolaudáciu nového autosalónu a dielne AUDI a začať prevádzku.

Projekt bude realizovaný počas 5 mesiacov v období od 04/2010 - 08/2010. Hlavnou aktivitou je ,,Dodávka inovatívnej
servisnej technológie pre servis vozidiel AUDI vrátane inštalácie a odborného zaškolenia“. Projekt bude realizovaný
projektovým tímom žiadateľa, ktorí bude riadiť a koordinovať celú realizáciu projektu vrátane podporných aktivít projektu, ktoré
sú Riadenie a Publicita a informovanosť. Realizácia hlavnej aktivity bude zabezpečená dodávateľským spôsobom. Dodávateľ
zabezpečí dodanie zariadenia, jeho nainštalovanie v pripravených priestoroch objednávateľa, ako aj zaškolenie
obsluhujúceho personálu. Súčasťou dodávky bude aj odovzdanie certifikácie a revíznych správ ku jednotlivým zariadeniam
dodávateľom. Dodávateľský spôsob je jediným možným variantom, nakoľko neexistuje možnosť, aby technológia bola
zabezpečená (vyrobená a nainštalovaná) vlastnými kapacitami žiadateľa. Z uvedeného dôvodu nebolo zvažované iné
technické riešenie realizácie projektu. Miestom realizácie projektu sú prevádzkové - servisné priestory (pôvodné, aj
novovybudované) spoločnosti AUTONOVO v Banskej Bystrici.

Obstaraním inovovanej technológie sa zvýši objem poskytovaných služieb v segmente servisu a opráv, zvýši sa produktivita
práce, keďže táto technológia zabezpečí bezchybnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku opráv, realizáciu zisťovania závad vozidiel o
50 %, čo bude mat vplyv na okamžité zvýšenie ziskovosti prevádzky, zníženie prestojových časov. V prípade nezískania
NFP, by sme projekt nemohli realizovať z dôvodu vysokej finančnej investície s dlhodobým obdobím návratnosti v takom
rozsahu a tak krátkom časovom horizonte. Pomoc v podobe NFP podstatne zrýchli obdobie návratnosti spolu s účinkom
zvýšenia kvality služieb. V SR ešte nie je úplne rozvinuté priaznivé proinovatívne podnikateľské prostredie, o čom svedčí aj
slabá technologická vybavenosť firiem. Chýba technologicky orientovaný podnikateľský segment, ktorý by sa stal základom
inovačnej dynamiky krajiny. Preto vystupuje do popredia nutnosť vo väčšej miere podporiť vznik a rast inovatívnych firiem.
AUTONOVO realizáciou projektu rozšírenia AUDI HANGÁRU a najmä zakúpením inovatívnych technológií podporí v plnej
miere priority lokálnych a národných stratégií v oblasti rozvoja inovácií a rastu konkurencieschopnosti podniku, regiónu.

Udržatelnosť výsledkov projektu by sa mala zabezpečiť systémom manažérstva kvality ISO, správnou hospodárskou a
marketingovou podporou, pravidelnými výrobnými školeniami pracovníkov na nové tovary a služby, tréningovými školeniami
komunikácie. Rozšírením autosalónu a servisu, ale najmä zakúpením najnovšej technológie pre servis vozidiel AUDI si
spoločnosť zabezpečí väčší počet klientov, udržanie stálej klientely, najmä veľkých koncernov v regióne. Rozvoj
automobilového priemyslu v stredoeurópskom regióne dáva reálny predpoklad návratnosti tejto investície. Udržanie výsledkov
projektu zabezpečíme aj z finančného hľadiska. Žiadateľ plánuje dosahovať po realizácií projektu tržby z užívania tejto
technológie každoročne vo výške 250 000 EUR. Predpokladaná doba návratnosti investície je stanovená na rok 2015 .
Obstaraním inovatívnej technológie získa monopol ako autorizovaný servis vozidiel AUDI v rámci regiónu, a 2.miesto v rámci
SR po Porsche Inter Auto Slovakia. Významným faktorom trvalej udržatelnosti projektu je aj podpora kvalifikovanej pracovnej
sily. Projekt vygeneruje 3 pracovné miesta.
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Spoločnosť K-SUPRA, s.r.o. bola založená v r. 2002 a od apríla 2003 sa zaoberá strojárenskou výrobou, ktorú vykonáva v
priestoroch bývalej Mostárne Brezno. Výrobný program nadväzuje na tradície bývalej „Mostárne“. Miesto realizácie projektu sa
nachádza v okrese Brezno s aktuálnou evidovanou nezamestnanosťou 18,30%, pričom našim cieľom je bojovať proti tomuto
fenoménu tým, že zamestnávame 72 ľudí a dávame prácu ďalším 92 živnostníkom a 30 dohodárom. Výrobný program je
zameraný na výrobu oceľových konštrukcií (hál, mostov, energetických zariadení, atď.). Spoločnosť sa snaží v maximálnej
miere zavádzať moderné výrobné prostriedky do výrobného procesu. V súčasnosti zaznamenávame rastúci dopyt po našich
výrobkoch, čomu nevyhnutne potrebujeme prispôsobiť a zmodernizovať našu výrobnú kapacitu, avšak nedostatok zdrojov
nám to neumožňuje – čo je v súčasnosti úzke miesto nášho výrobného procesu.

Po realizácii projektu bude rozšírený a zmodernizovaný výrobný proces o technológiu CNC – laserovú, technológiu lakovania
a technológiu otryskávania. Predpokladáme vytvoriť 3 inovované výrobné postupy: postup spracovania materiálov pomocou
CNC-laserového zariadenia s integrovaným rezacím portálom a odsávacím stolom, postup otryskávania a postup lakovania
veľkorozmerných tvarovo rozmanitých oceľových výrobkov (zvarencov). Po realizácii projektu plánujeme nárast tržieb o
1559496,78 Eur, zvýšenie pridanej hodnoty o 371048,93 Eur. Po realizácii projektu predpokladáme aj zvýšenie počtu
zamestnancov o 2 ľudí na TPP, z toho jedna osoba bude zo skupiny znevýhodnených osôb. Prípadnú ďalšiu potrebu
zamestnancov budeme riešiť pomocou živnostníkov. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie
konkurencieschopnosti našej spoločnosti a zvýšenie zamestnanosti v regióne Horehronia.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2010 v súlade s predloženou cenovou ponukou dodávateľa. Realizácia aktivít
projektu je plánovaná na obdobie 9 mesiacov s termínom ukončenia a odovzdania do prevádzky v júni 2011. Jednotlivé
aktivity sa budú realizovať v logickom časovom slede pod drobnohľadom konateľa Ing. Ivana Katriaka a odborníkov
dodávateľskej firmy. Všetky dodávky technológie, materiálu a montážne práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Po ukončení projektu v júni 2011 plánujem podať záverečnú Žiadosť o platbu.

d1) V prípade neschválenia NFP nebude naša spoločnosť z vlastných a úverových zdrojov realizovať daný projekt. Zvýšenie
konkurencieschopnosti je priamo závislé na realizácii projektu, pretože pokiaľ nebude projekt realizovaný, nedokážeme
prekonať úzke miesto našej potencionálnej výrobnej kapacity v dostatočnej kvalite. Z toho dôvodu nedokážeme zvýšiť tržby,
pridanú hodnotu a zamestnať nových zamestnancov. Môže sa to tiež prejaviť v stagnácii firmy a k tomu prislúchajúcim
dopadom aj na zamestnancov a ich životnú úroveň. Tiež nedokážeme uspokojiť zvyšujúci sa dopyt po našich výrobkoch zo
strany našich veľkých zahraničných odberateľov. d2) Hlavným predmetom činnosti a nositeľom tržieb je výroba oceľových
konštrukcií so zameraním na konštrukcie hál, mostov, energetických zariadení, dopravné a železničné prostriedky, mostové,
portálové a stavebné žeriavy, zvarence rôznych tvarov. Manažment spoločnosti má dlhoročné skúseností v danej oblasti
výroby a s realizáciou investičných projektov (r. 2007-2009 3 ks nových CNC zariadení za 375 tis.Eur; r.2009 nákup výrobnej
haly za 507 tis.Eur). V súčasnosti pripravujeme realizáciu projektu „Podpora vzdelávania v spoločnosti K – SUPRA, s.r.o.“.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z fin. analýzy, z ktorej je zrejmé, že
projekt po realizácii bude generovať výnosy, ktoré budú postačovať na pokrytie prevádzkových, fin. nákladov a tvorbu zisku.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite budú zabezpečovať naši zamestnanci s dlhoročnými
skúsenosťami s realizáciou obdobných projektov, čo do rozsahu technickej alebo fin. náročnosti. Novoprijatí zamestnanci
prejdú prísnym výberom a následne dôkladným zaškolením. Všetci zamestnanci sa zúčastňujú školení so zameraním na
zvyšovanie ich odborných zručností. V súčasnosti pripravujeme realizáciu vzdelávacieho projektu. Realizácia projektu je v
súlade s našimi strategickými a rozvojovými plánmi. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú
verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
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Vznik spoločnosti ZTS Strojárne, a.s. v dnešnej podobe sa datuje od roku 1998. Súčasný výrobný program spoločnosti je
zameraný na výrobu: -dielcov a zvarencov pre traktory, kombajny a poľnohospodársku techniku· dielcov a zariadenia pre
zemné a stavebné stroje -dielcov pre manipulačnú techniku· lisovacieho náradia, zváracích prípravkov, upínacieho náradia a
nástrojov na obrábanie -strojárskych výrobkov podľa dokumentácie zákazníka. Spoločnosť dlhodobo pôsobí na slovenskom
trhu, pričom v okrese Námestovo patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Snahou spoločnosti je zachovanie
konkurencieschopnosti, čím dokáže svojím zákazníkom ponúknuť kvalitné produkty a svojím zamestnancom vytvoriť vhodné
pracovné prostredie. Skupina interných a externých zákazníkov je preto hlavným dôvodom prečo sa spoločnosť rozhodla ísť
do rozsiahlej investície v oblasti inovovania a modernizácie strojového parku.

Realizácia projektu prinesie výhody najmä v oblastiach: Zákazníci: -zvýšenie kvality ponúkaných výrobkov -vyššia pridaná
hodnota na každý produkt vo vzťahu ku zákazníkovi -rozšírenie ponuky o nové produktové portfólio – 4 segmenty
Zamestnanci: -kvalitnejšie pracovné prostredie -vytvorenie nových pracovných miest – 7 pracovných miest -vyššia
produktivita práce-rozšírenie využívania moderných technológií a tým aj zvyšovanie kvalifikácie Firma: -zvýšenie
konkurencieschopnosti -nárast pridanej hodnoty a tržieb -orientácia na nových zákazníkov a na nové trhy – 3 noví zákazníci
Životné prostredie: -energetická úspora o cca. 2 – 2,5 % oproti súčasnému stavu -zníženie splodín a škodlivín Realizáciou
projektu sa spoločnosť priblíži k naplneniu svojho budúceho zámeru, a síce vyrábať produkty s vyššou pridanou hodnotou montážne celky a podieľať sa na spoločnom vývoji so súčasnými zákazníkmi.

Realizácia bude prebiehať podľa platnej legislatívy SR a podľa metodiky MH. Obstarávané technologické zariadenia sú
zastrešené v jednej OVS s názvom: „Dodávka moderných inovatívnych technologických zariadení potrebných pre výrobný
proces“ a rozdelené na 5 hlavných aktivít – 5 pracovísk (rozdelené na základe prevodu finančných prostriedkov na účet
dodávateľa za dodaný tovar). V rámci tejto OVS sa bude obstarávať 21 typov technologických zariadení (spolu 38ks), ktoré
ako technologický komplex prispejú k inovácii 5 výrobných postupov v spoločnosti ZTS Strojárne, a.s.. Dodávateľom bude
víťaz OVS - spoločnosť UNIVERSAL TRADING BLK, s.r.o. Organizačne a technicky bude realizácia projektu pokrytá
spoločnosťou ZTS Strojárne, a.s., ktorá má bohaté skúsenosti s investičnými aktivitami.

Vhodnosť predkladaného projektu má základ v jeho potrebe. Neustále sa meniace konkurenčné prostredie vyvíja tlak na
spoločnosť ku kontinuálnemu investovaniu do výrobných technológií, aby sa zabezpečila vyššia pridaná hodnota pre
zákazníka, čo sa automaticky premietne do vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti ZTS Strojárne, a.s. O správne
nastavenom projekte hovorí aj skutočnosť, že spoločnosť v dnešnej situácií nielen udrží súčasné pracovné miesta, ale aj
vytvorí 7 nových pracovných miest, čím bude mať investícia jednoznačný pozitívny vplyv na daný región. 1. Východisková
situácia: -tlak konkurencie -nižšia efektivita výrobného procesu -nízka produktivita práce zamestnancov 2. Potreby
cieľových skupín: -požiadavky zákazníkov na kvalitné a inovatívne produkty -tlak spoločnosti na ekologicky nezávadný
výrobný proces -zdravotne nezávadné pracovné prostredie 3.Prepojenie na ďalšie projekty a aktivity v regióne: Projekt
nadväzuje na aktivity regiónu v oblasti rozvoja inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti výroby podporou zavádzania
nových technológií do výroby. 4. Popis spôsobilostí žiadateľa na realizáciu projektu: spoločnosť má zavedenú ISO normu,
realizovala mnohé investície.

Ukazovateľom udržateľnosti projektu je história spoločnosti (1998) a taktiež fakt, že zamestnáva 463 zamestnancov, čím sa
radí medzi najväčších zamestnávateľov v danom regióne. Po ukončení realizácie projektu sa začnú napĺňať pozitívne dopady
investície, ktoré sú popísané vyššie. Jedným z pozitívnych je aj akumulácia kapitálu, ktorý bude následne investovaný do
modernizácie zvyšných technológií. Spoločnosť bude investíciu financovať z vlastných finančných prostriedkov, aby
eliminovala nákladovú stránku predkladaného projektu. O udržateľnosť projektu sa bude starať vedenie spoločnosti na čele s
Ing. Jozefom Pisoňom, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu výkonného riaditeľa.Návratnosť investície sa predpokladá v období
do piatich rokov od ukončenia realizácie projektu, čo deklaruje priložená finančná analýza.
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METICON, a.s. je výrobcom oceľových konštrukcií halových objektov, pričom poskytuje služby od návrhu konštrukcie a
vypracovania optimálneho technického riešenia, cez spracovanie statických prepočtov až po montáž oceľovej konštrukcie.
Okrem štandardizovaných konštrukcií poskytuje aj individualizovanú dispozíciu riešenia konštrukcií. Sídlo aj prevádzka firmy
je v regióne s vyše 18% nezamestnanosťou. V súčasnosti METICON, a.s. nedokáže plniť najnáročnejšie požiadavky klientov.
Predpokladom na realizáciu projektu sú najmä silné stránky firmy ako: -skúsený manažment i odborný personál -neustále
budovanie nových obchodných vzťahov -zabezpečenie zákazky od projekcie až po montáž Východiskové hodnoty
ukazovateľov sú nulové okrem nasledovných ukazovateľov dopadu: -Počet novovytvorených pracovných miest (2012): 5 muži
-Nárast pridanej hodnoty (2007): 188 408,68 EUR -Nárast tržieb (2007): 1 244 937,93 EUR

Podnik plánuje projektom rozšíriť svoj produktový sortiment o výrobu hliníkových výplní otvorov, hliníkových fasádnych
prvkov a o výrobu oceľových konštrukcií formou zvarovania plechov. Projektom firma získa vyspelé zariadenia, vďaka ktorým
bude môcť komplexnejšie reagovať na požiadavky klientov. Projekt tvorí súčasť podnikateľskej stratégie firmy na zvyšovanie
konkurencieschopnosti. Projekt predpokladá podnietenie aj ďalších obdobných firiem v regióne k zavádzaniu nových
technológií a inovácii výroby. Plánované hodnoty ukazovateľov: -Počet inovovaných výrobných postupov (2012): 8 -Počet
novovytvorených prac. miest (2012,2017): 5 muži -Nárast pridanej hodnoty (2017): 1 319 191,20 EUR -Nárast tržieb (2017): 4
340 000,00 EUR Riziku z nenapĺňania ukazovateľov ako aj iným ohrozeniam by sa malo predísť tým, že podnik má už dnes
objednávky na rozšírenú výrobu, čím bude zabezpečený jej budúci odbyt.

Zakúpením zariadení sa inovuje a rozšíri produktový sortiment firmy, čo prispeje k zvýšeniu výrobnej kapacity, tržieb,
pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti podniku – dôjde k naplneniu cieľov projektu. Realizácia prebehne v období
jan.2011–dec.2012. Hlavnými aktivitami (8) bude postupná dodávka zariadení, montáž, zaškolenie obsluhy a spustenie do
skúšobnej a riadnej prevádzky. Podporné aktivity budú prebiehať počas celej realizácie projektu. Dodanie všetkých
zariadení zabezpečí dodávateľ – víťaz OVS. O ich prevádzku sa postarajú výrobní pracovníci firmy. Zodpovednosť za
jednotlivé skupiny činností spojené s realizáciou projektu zabezpečia: -Projekt. manažér (dohľad nad priebehom projektu,
kontrola vykonaných činností) -Finančný manažér (správne nakladanie s finančnými prostriedkami, bezchybné vedenie
účtovníctva) -Technický koordinátor (celkový technický dohľad nad realizáciou projektu)

Bez realizácie projektu METICON, a.s. nedokáže plniť najnáročnejšie požiadavky klientov, preto plánuje nákupom vyspelých
technológií výrazne inovovať svoju výrobu tak, aby sa mohol orientovať na nových zákazníkov, resp. poskytovať ešte
komplexnejšie služby už existujúcim. Týmto spôsobom sa podporí konkurencieschopnosť podniku aj celého regiónu, keďže
sa podnietia aj ďalšie obdobné firmy k zavádzaniu inovácii a budú vytvorené nové pracovné miesta v high-tech výrobe
hliníkových prvkov, ktoré prispejú k znižovaniu nezamestnanosti – dôjde k naplneniu cieľov NSRR, OP a Schémy pomoci.
Dôvody výberu zvolených zariadení: -zaručia rozšírenie produktového sortimentu a inováciu výroby -kvalita a funkčnosť
(zaručia plynulý priebeh výroby s kvalitnými a presnými výstupmi) -cenová výhodnosť (sú výsledkom najnižšej cenovej
ponuky v OVS) Firma už v minulosti realizovala obdobné investičné aktivity. Na jeseň 2007 uskutočnila nákup a uvedenie
do prevádzky nových zariadení v hodnote cca 250tis. EUR. Celá realizácia projektu bola zvládnutá na vysokej úrovni. Podnik
má bohaté skúsenosti aj s projektovou činnosťou vo všeobecnosti v segmente stavebníctva.

Udržateľnosť: -finančná: nespolufinancuje sa z cudzích zdrojov – po skončení projektu firma nebude zaťažená ich
splácaním; financovanie po skončení projektu bude kryté z vlastnej činnosti firmy -prevádzková: náklady na prevádzku firma
už teraz vyčíslila a posúdila, že bude schopná ich zabezpečiť; prevádzku zabezpečia výrobní pracovníci a novoprijatí
zamestnanci Za najväčšie riziká firma považuje vysokú mieru fluktuácie zaškolených zamestnancov a prehĺbenie
hospodárskej krízy. Týmito bude podnik čeliť prostredníctvom faktu, že už dnes má objednávky na rozšírenú výrobu, čím bude
zabezpečený jej budúci odbyt. Firma bude tiež monitorovať vývoj na trhu ako aj vývoj vlastnej činnosti. V prípade
priaznivého vývoja bude firma podporovať ďalšie inovácie a rozširovanie technologického parku ako aj tvorbu ďalších
pracovných miest. Výsledky FA -vyšší rast výnosov oproti nákladom -výnosovosť 64,31%
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Spoločnosť VUMAT SK, s.r.o. vznikla v roku 1995 odkúpením nehnuteľnosti a strojného vybavenia od š.p. VUMAT.
Spoločnosť sa v súčasnej dobe venuje stavebnej činnosti - výstavbe a rekonštrukcii rodinných domov, priemyselných objektov
a objektov štátnej správy, výrobe kovových konštrukcií pre stavebné účely, omietkárskym, búracím prácam, montáží
sadrokartónových priečok a podhľadov a pod. Spoločnosť sa snaží cez investície do inovatívnych technológií a nových,
efektívnejších výrobných postupov a posilnením marketingovej stratégie zlepšiť svoju pozíciu v existujúcej konkurencii a
reagovať na potreby klientov a trhu. Užívateľmi výsledkov projektu budú FO, iné stavebné spoločnosti, investori, subjekty
štátnej a verejnej správy, majúci záujem o produkty, ktoré budú výsledkom modernizovanej výroby. Modernizácia a zvýšená
efektívnosť výroby bude zabezpečená dodanou technológiou, ktorá umožní vytvorenie uceleného produktu pre stavebné účely
z polotovarov, pričom výslednými produktmi výroby budú kovové konštrukcie a skelety pre stavby, pracovné plošiny rôzneho
druhu zdvíhacie, schodiskové, schodiská, zábradlia, brány, oplotenia a iné zámočnícke výrobky a prvky.

V rámci projektu sa plánuje dodávka technológie do kovospracujúcej dielne spoločnosti žiadateľa a vytvorenie 5 prac. miest.
Technológia bude inovatívna z dvoch hľadísk: zo vstupných polotovarov z kovov na stavebné účely umožní vytvoriť jeden
produkt priamo v prevádzke spoločnosti, čo výrazne ovplyvní úsporu nákladov a času. Doposiaľ bol materiál vo forme
polotovarov nutné spracovať do celku na externých miestach. Výsledkom komplexnej výroby vďaka novým technologickým
postupom je minimalizácia vád výsledných produktov a poškodenia ich hĺbkového spracovania aj povrchových úprav,
neporovnateľne vyššia kvalita výrobkov a celková personalizácia činnosti spoločnosti. Ďalším pozitívnym aspektom je
samotná vlastnosť technológie podávajúcej vyšší výkon pri nižšej spotrebe energie a je programovateľná, čím dochádza k
výrazne zníženej produkcii odpadových materiálov a látok. V ZA pôsobí iba jedna konkurečná firma disponujúca podobnou
technológiou, aká bude predmetom tohto projektu. Vybavením kovospracujúcej dielne spoločnosti žiadateľa sa dosiahnu
stanovené indikátory a kvalitnejšia výroba a produkty sa stanú viac dostupnými pre široký okruh odberateľov.

Výsledkom projektu bude modernízacia činnosti kovosprac. dielne spoločnosti v časovom rozsahu 6 mes. od uzavretia
Zmluvy o NFP v prípade úspešnosti projektu. Aktivitou projektu bude dodávka technológie na výrobu kovových stavebných
konštrukcií: hrotových sústruh s príslušenstvom, vŕtačky stolové, stĺpové, brúsky a konzolové frézky, píly na kov, plazmový
rezací stroj, pieskový stroj, vzduchový kompresor, ktorý je vďaka svojím vlastnostiam celosvetovo využívaný. Celková
technológia nebude pripravená k okamžitému dodaniu hneď, niektoré prístroje je potrebné objednať, preto dodávku v
kompletnom rozsahu a jej spustenie vo výrobe sa predpokladá v 3. - 4. mes. realizácie projektu. Zároveň v období realizácie
projektu prebehne aj jej skúšobná prevádzka. Pre úspešnú implementáciu projektu využije spoločnosť žiadateľa interné aj
externé ĽZ. Z odborného hľadiska a pozície projektového manažéra bude na aktivity dohliadať odborný garant projektu,
konateľ spol. p. F. Zicho. Na administráciu projektu - korešpondenciu, pripravu monit. správ a žiadosti o platbu využije
spoločnosť okrem interných zdrojov p. Galbavej aj externých spolupracovníkov skusených v oblasti PM.

Vzhľadom na pomerne vysokú konkurencieschopnosť v stavebnom odvetví v žilinskom regióne je nevyhnutné hľadať
spôsoby a cesty, ako obstáť v konkurencii a udržať, resp. prilákať klientelu a ponúkať, čo najkvalitnejšie výrobky.
Modernizáciou a komplexnosťou výrobného postupu, vďaka dodanej vyspelej technológii spoločnosť dosiahne skvalitnenie a
zefektívnenie činnosti kovospracujúcej dielne a zlepšenie odbytu, čo by pri aktuálnom technologickom vybavení nebolo
možné zabezpečiť. Na základe prieskumu trhu vie spoločnosť žiadateľa do budúcna garantovať odbyt výrobkov aj pri
zákazkovej výrobe. Zakúpenie technológie v požadovanom rozsahu je pomerne finančne náročné a to je ďalší z dôvodov,
prečo sa spoločnosť uchádza o spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a bez príspevku z EÚ by bolo problematické ciele projektu
zabezpečiť v požadovanom rozsahu. Spoločnosť má skúsenosti aj s realizáciou projektov z fondov EÚ. V súčasnom období je
zapojená do implementácie projektu výstavby strediska CR v Nízkych Tatrách, ktorý je podporený z OP KaHR. Získané
skúsenosti a odbornosť v príslušnej oblasti sú garanciou dosiahnutia výsledkov predpokladaného projektu.

Spoločnosť má dlhoročný stabilný okruh klientov s ktorými spolupracuje a výrazný pokles klientely nepredpokladá. Na
základe vykonaného prieskumu trhu a ohlasov zo strany odberateľov a investorov je reálny predpoklad zvýšeného odberu
kovových súčastí a výrobkov pre stavebné účely a rekonštrukcie a tým aj udržateľnosť výsledku projektu. Realizáciou projektu
vďaka novej technológii, následne kvalitnejším výrobkom a zvolením vhodnej marketingovej stratégie je možné predpokladať
nárast klientely, schopnosť spoločnosti obstáť v konkurencii a zvýšenie výkonnosti žilinského regiónu, čím sa prispeje k
eliminácii možného rizika nízkeho dopytu zo strany odberateľov, resp. obchodného rizika a k základnej filozofii OP. Prípadné
opravy samotnej technológie bude spoločnosť financovať z vlastných zdrojov určených na údržby. K novej technológii je
nevyhnutné vytvorenie pracovných miest a ich dlhodobé udržanie za účelom zabezpečenia prevádzky. Vzhľadom na pomerne
vysokú nezamestnanosť a záujem o kvalitné stavebné produkty sa nepredpokladá nenaplnenie a neschopnosť udržania
vytvorených pracovných miest.
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Spoločnosť MATERASSO Slovakia, s.r.o. má deväťročné skúsenosti s výrobou a predajom matracov. Vo svojej výrobnej
prevádzke má aj dielňu na výrobu posteľných doplnkov. Počas svojho pôsobenia si vybudovala stabilné postavenie na
slovenskom trhu (je jedným z 2 výrobcov matracov) a dosahuje uspokojivé hodnoty predaja v ČR, Maďarsku aj Poľsku. Pre
upevnenie svojho postavenia, zvýšenie konkurencieschopnosti, continuálne zvyšovanie kvality výroby a tvorbu nových
pracovných miest je nevyhnutné investovať ako do ľudského potenciálu, tak do technologických výrobných zariadení. Z toho
dôvodu sa spoločnosť rozhodla prostredníctvom tohto projektu požiadať o nenávratný finančný príspevok na obstaranie
technologického zariadenia na výrobu matracov. Spoločnosť sa zameriava na odberateľov hlavne veľkoobchody s nábytkom,
ubytovacie zariadenia vrátane internátov, nemocnice, kúpele, atď. Miestom realizácie projektu bude výrobný objekt v sídle
spoločnosti v Oravskom Veselom (okres Námestovo, Žilinský samosprávny kraj), v kraji s pomerne vysokou
nezamestnanosťou.

Modernizáciou výrobného procesu si spoločnosť upevní pozíciu na relevantnom trhu, posilní sa jej konkurencieschopnosť a
rozšíria sa produktové kapacity. Spoločnosť predpokladá nárast objemu tržieb za rok 2016 na výšku približne 10,1 mil. EUR.
Produkty vysokého štandardu zabezpečia odbyt, čím sa diverzifikuje portfólio odberateľov. Obstaraním inovatívnej
technológie sa vytvorí 1 nové prac. miesto, čo pozitívne ovplyvní ekonomickú a sociálnu situáciu konkrétnej zamestnanej
osoby. Plánovaná technológia bude dosahovať požadované parametre aj v rámci ochrany životného prostredia, zároveň bude
energeticky úspornejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu. Z dlhodobého hľadiska bude obstaraná inovatívna technológia
poskytovať klientom vysokokvalitné produkty, čo je strategickým cieľom spoločnosti. Práve záruka vysokého štandardu
vytvára priestor na udržanie si stabilnej základne zákazníkov, príp. jej rozširovanie. Kontinuálne zvyšovanie
konkurencieschopnosti a inovatívnosti spoločnosti je fundamentom jej úspechu, preto má do budúcna ambície využiť
možnosti čerpania fondov EÚ na projekty, ktoré by priaznivo ovplyvnili ekonomickú situáciu z regionálneho hľadiska, príp.
európskeho hľadisk

Na úspešnú realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím zodpovedný za komplexné koordinovanie aktivít projektu a
kontrolu ich plnenia v súlade so stanoveným časovým harmonogramom, ďalej prípravu a sumarizáciu podkladov dôležitých
pre realizáciu projektu, plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Jednotliví členovia tímu sa budú zúčastňovať na projekte podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb. Projektový tím tvorí
manažér projektu Lukáš Chomát, ktorý je zodpovedný za hlavnú koordináciu a špecifikáciu investičného zámeru. O finančnú
oblasť riadenia projektu sa bude starať Ing. Mária Kurcinová. Za technickú časť projektu, zadávanie presných požiadaviek na
kvalitu produktov a technologické postupy je zodpovedný Ing. Graňák. Obstaraná inovatívna technológia bude dodaná
najvhodnejším dodávateľom vybraným na základe obchodnej verejnej súťaže na základe podmienok stanovených
spoločnosťou. Projekt sa bude realizovať 5 mesiacov, pričom bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov žiadateľa.

Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa výroba, zvýši sa
kvalita ponúkaných produktov a dosiahne sa rast konkurencieschopnosti spoločnosti, vytvorí sa nové pracovné miesto, čím sa
splnia ciele predkladaného projektu. Dosiahne sa rast objemu tržieb a pridanej hodnoty, zlepší sa ochrana životného
prostredia v súlade s cieľmi programovacích dokumentov ako aj so stratégiou trvalo - udržateľného rozvoja v priemysle.
Investičná náročnosť predkladaného projektu je dôvodom, prečo sa spoločnosť uchádza o nenávratný finančný príspevok.
Poskytnutím finančnej pomoci a financovaním z vlastných zdrojov spoločnosť naplní plánované ciele, ktoré tak prispejú k
ekonomickému rozvoju ako spoločnosti tak aj regiónu.

Spoločnosť za 9 rokov pôsobenia získala rozsiahle skúsenosti v oblasti výroby matracov a disponuje skúseným a
kvalifikovaným personálom, s ktorým už dlhodobo spolupracuje. Inovatívnu technológiu bude obsluhovať odborne zaškolený
personál, pričom potrebné školenie zabezpečí zamestnávateľ a dodávateľ. Technológia je inovatívna, ale nepredstavuje pre
spoločnosť a jej skúsený personál hrozbu týkajúcej sa obsluhy a zabezpečenia prevádzky. Z finančného hľadiska bude
udržateľnosť projektu zabezpečená lepšími hospodárskymi výsledkami spoločnosti súvisiacimi s realizáciou projektu.
Realizáciou projektu dôjde k úsporám na energiách a materiálových vstupoch znížením množstva nepodarkov a počítačovým
riadením. Zároveň sa zvýši kvalita a objem produkcie, čím následne dôjde k zlepšeniu hospodárskych výsledkov a vytvoreniu
potrebných zdrojov na udržanie výsledkov projektu. Jedným z potenciálnych rizík je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Možným riešením je poskytnutie atraktívnych podmienok zamestnania a rôzne benefity. Ďalším rizikom je zosilnenie
konkurenčnej ponuky. Túto hrozbu možno eliminovať práve obstaraním inovatívnej technológie, ktorá tak prinesie spoločnosti
nových zákazníkov.
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Spoločnosť BRIK, a.s. so sídlom v Kremnici je etablovaná a dynamický sa rozvíjajúca firma. Na trhu interiérov pôsobí od
roku 1993. V súčasnosti úspešne obhajuje svoje pozície na domácom ale i na zahraničných trhoch, čo v sťažených a
turbulentne sa meniacich makroekonomických podmienkach nie je jednoduché. Spoločnosť zamestnáva 81 zamestnancov
(stav k 31.3.2010), pričom ich štruktúra zodpovedá aktuálnym potrebám firmy. Spoločnosť pripravila niekoľko plánov a
opatrení na realizáciu zvýšenia konkurencieschopnosti – jednou z nich je aj vypracovanie, predloženie a implementácia tohto
projektu. Jeho realizáciou sa vytvoria predpoklady na trvalé udržanie zamestnanosti a generovanie nových príležitosti s
cieľom zvýšiť počet pracovných miest v spoločnosti BRIK, a.s.

V prípade získania NFP na nákup Technológie na úpravu hrán - priebežnej olepovačky hrán, Technológie na komplexné
riešenie povrchovej úpravy, Technológie obrábania dreva, t.j. CNC centrum a Technológie delenia, t.j. nárezové centrum,
bude BRIK, a.s. schopná zvýšiť svoju konkurencieschopnosť natoľko, že predpokladá: Zvýšenie počtu zamestnancov z 86
(2009) na 88 to znamená o 2 zamestnancov t.j. o 2,35 % z toho jedna žena, pričom jedného nového zamestnanca prijme do
konca roka 2010 a ďalšieho nového zamestnanca do konca roka 2015. Zvýšenie tržieb do roku 2015 na hodnotu 3 954
000,00 EUR. Zvýšenie pridanej hodnoty do roku 2015 na hodnotu 1 769 000,00 EUR Upevní sa pôsobenie na súčasných
trhoch, predpokladá sa získanie nových odberateľov a spoločnosť zastabilizuje existujúce pracovné miesta svojim
zamestnancom. Vďaka zvýšenej konkurencieschopnosti bude žiadateľ schopný rozšíriť svoj doterajší počet typov výrobkov z
380 na 420. Žiadateľ predpokladá do konca roka 2010 uzavretie nových zmlúv na odbyt výrobkov v predpokladanom počte
25. Dostatočná infraštruktúra dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v príslušnom regióne podporia jeho realizovateľnosť.

Realizácia projektu je naplánovaná na 8 mesiacov so začiatkom v máji 2010 dodávateľským spôsobom. Dodávateľom je
víťaz obchodnej verejnej súťaže. V projekte ide o dodávku troch nových technológií pre zavedenie inovatívnch výrobných
postupov - základným technickým riešením projektu je nákup inovatívnej technológie ktorá umožní zvýšiť počet doteraz
vyrábaných typov výrobkov z 380 na 420. Technológia č. 1: Priebežná olepovačka hrán Akron 400 je typ jednostrannej
olepovačky pre stolárov a pre stredne velké firmy. Pre kvalitnejšie olepenie hrany je stroj vybavený predfrézovacou jednotkou,
čím sa hrana pred nanesením pásky a lepidla stáva po celej svojej ploche rovnomerná. Technológia č. 2: CNC obrábacie
centrum Rover A Rover A je kompaktné obrábacie centrum konštruované pre vysoké nároky nábytkárov, výrobcov dvierok,
elementov dvierok ako aj okien a schodov. Je to ideálny stroj pre remeselníkov, malé firmy a pre vývoj nových produktov
väčších spoločnosti. Technológia č. 3: Nárezové centrum Selco WNT 710 slúži na rezanie veľkoplošného materiálu ako je
surová drevotrieska, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, sololit, preglejka, masívne dosky a rôzny iný kompozitný
materiál.

Projekt je realizovaný v súlade s Programovými dokumentami na strategickej, regionálnej a miestnej úrovni a prispeje k
rozvoju regiónu. Vďaka realizácie projektu bude žiadateľ schopný rozšíriť vlastnú obchodnú sieť štúdií pod značkou brik a
počet zmluvných autorizovaných predajní v Českej republike a na Slovensku. Vďaka tomu nepriamo podporí zamestnanosť aj
v ČR a tiež v SR. Zároveň poskytuje možnosť samo zamestnania SZČO ktoré pôsobia ako predajcovia výrobkov a značky
brik. V spolupráci s výhradným dizajnérom spoločnosti BRIK, a.s. Ivanom Čobejom bude spoločnosť schopná rozšíriť
sortiment súčasných cca 380 typových produktov a čalúneného nábytky o nové typy produktov a nové druhy materiálov.
Vďaka projektu sa podporí aj zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty u dodávateľov surovín pre spoločnosti BRIK, a.s.
Projekt bude mať vplyv aj na zastabilizovanie počtu zamestnancov. Spoločnosť plánuje investovať do vzdelávania
zamestnancov a do zvýšenia adaptability vlastných pracovníkov. Toto bude možné realizovať len vtedy, keď bude mať
dostatok finančných prostriedkov.

Výber dodávateľa služieb bol zabezpečený už pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci obchodnej
verejnej súťaže podľa § 281-288 Obchodného zákonníka, ako to vyžaduje Príručka pre žiadateľa z OP KaHR. Za správnu
implementáciu projektu zodpovedá projektový tím určený v žiadosti o NFP. Uvedený tím funguje dlhodobo na všetkých
investičných i neinvestičných akciách spoločnosti (vybudovanie výrobných priestorov, nákup technologických zariadení,
investície do budovania značky, budovanie predajných miest) čím žiadateľ deklaruje skúsenosti s projektmi od zrodenia idey
až po samotné zrealizovanie a následné zhodnocovanie. Vďaka projektu bude môcť žiadateľ pristúpiť k ďalšiemu
investičnému projektu zameranému na rekonštrukciu výrobných kapacít s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť výroby,
zmeniť palivovú základňu na biomasu a podporiť ochranu životného prostredia. Ďalej pristúpi k vzdelávania zamestnancov
hlavne v oblasti cudzích jazykov, obchodných zručností, IKT. Tým sa dosiahne synergický efekt vo vzájomne sa
ovplyvňujúcich projektoch.

KaHR-111SP-1001

Projekt bude realizovaný v regióne k.ú. Nováky, v regióne Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj. Žiadateľom je
spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s. so sídlom v Prievidzi. Projekt bude realizovaný vo vlastných
priestoroch žiadatela. Vzhľadom na zastaralost niektorých svojich technológií a možnosti odbytu spoločnost žiadatela vo
svojej stredodobej stratégii naplánovala zásadnú technologickú inováciu štyroch výrobných postupov pracovísk, ktorú chce
finacovat aj s využitím nenávratného finančného príspevku. Spoločnosť žiadatela vyčerpala vnútorné možnosti generovania
vlastných zdrojov a udržania cenovej politiky nákupom lacnejších vstupných materiálov pri dodržaní kvality, nezvyšovaní
mzdových nákladov a optimalizáciou organizačnej štruktúry. Predkladaný projekt pri zlepšení ekologických a bezpecnostných
podmienok zvýši efektívnost výroby znižovaním výrobných nákladov na jednotku produkcie dané výkonovými parametrami
jednotlivých technológií, zníži namáhavost a jednostranné zataženie zamestnancov, prispeje k zlepšeniu východiskovej
pozície v konkurenčnom prostredí strojárskej výroby.

Projekt zvýši celkovú konkurencieschopnosť spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s. Každá z
obstarávaných technológií predstavuje inováciu, celkove v štyroch výrobných procesoch. Inovácia výroby v spolocnosti
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s. prinesie: zvýšenie výrobného sortimentu, zvýšenie kvality produktov a
produkcie celkove, zníženie výrobných nákladov, skrátenie realizačných časov. Spoločnost žiadateľa v realizácii projektu
využije svoju silnú stránku, ktorou je možnost inovácie výrobkov na základe skúseností trvalo získavaných z procesu tažby
uhlia. Dostatočné výrobné priestory využité inovatívnymi technológiami prinesú celkový rozvoj a zvýšenie
konkurencieschopnosti. Spoločnost žiadatela má dostatocné skúsenosti najmä s výrobou banských mechanizovaných
výstuží, ktoré vdaka inováciám bude možné rozšírit o dalšie výrobky banskej techniky. Vďaka realizácii projektu bude pri
dodávkach zariadení pre rôzne druhy odberatelov bude spoločnosť žiadateľa poskytovat kvalitnejšie produkty pri znížených
realizačných nákladoch.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom - príprave projektu predchádzal proces obchodnej verejnej sútaže, z
ktorej vítazné ponuky sú predmetom dodávok v štyroch výrobných postupoch (každý výrobný postup samostatná aktivita):
sústruženie rotačných súciastok, robotizované pracovisko úkosovania pred zváraním, tryskací stroj s valčekovou dráhou,
striekacia (lakovacia) linka. Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov so začiatkom v mesiaci január 2011.
Implementácia projektu bude, ako aj všetky doterajšie investičné akcie, postupovat podla prijatej normy ISO 9001, ktorej
rozpracovanie do vnútorných noriem kvality určuje postupy pri nákupe investičného zariadenia. Realizácia projektu bude
vykonaná realizačným teamom zamestnancov žiadateľa. Súcastou projektu sú stavebné práce, ktoré sú zaradené medzi
neoprávnené náklady. Realizačný tím bol zvolený na základe zastávaných pracovných pozícií, pracovných skúseností berúc
do úvahy aj odborné vzdelanie a dlžku praxe v spoločnosti a súčasne boli títo zamestnanci formou menovacích dekrétov
poverení realizáciou projektu.

Predmetná žiadost o NFP žiadatela HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s. celkovou inováciou výrobných
postupov zlepší konkurenčné postavenie spoločnosti v tuzemskej a medzinárodnej sútaži a jeho ekonomickú výkonnosť pri
rešpektovaní trvaloudržatelného rozvoja spoločnosti. Projekt je prínosom pre rozvoj regiónu, zvyšuje jeho
konkurencieschopnosť a vytvára nové pracovné príležitosti. Implementácia projektu bude mat za následok stimuláciu rastu
ďalších priamych investícií (oblast odpadového hospodárstva, oblast životného prostredia), tak isto produktivity práce z
pridanej hodnoty, rast exportnej výkonnosti, rast výkonnosti, efektívnosti výroby, kvality životného a pracovného prostredia,
čím je vhodný pre naplnanie tematickej koncentrácie NSRR. Projekt je vhodný pre spoločnost HORNONITRIANSKE BANE
zamestnanecká a.s. pri využití svojho existujúceho rastového potenciálu (optimalizácia výrobných postupov a výrobných
nákladov, nákladov na vstupné suroviny, znižovanie reakčného casu na plnenie požiadaviek trhu, úspora pracovného času a
skvalitnenie pracovného prostredia) a takisto existujúceho inovačného potenciálu.

Projekt na miestnej úrovni rozpracováva strategický ciel Národnej stratégie TUR c. 21 „Reštrukturalizácia, modernizácia a
ozdravenie výrobného sektora“ (body ozdravenie a stabilizácia priemyselnej výroby so zameraním na perspektívne a moderné
odvetvia a proporcionálny rozvoj výroby s ohladom na pridanú hodnotu/ export a iné klúčové ukazovatele) a tým spĺňa
podmienku strategickej udržateľnosti. Projekt po ukončení realizácie prinesie pre svoju ekonomickú udržateľnosť dôvody v
predpokladanom zvýšení výrobnhého sortimentu, zvýšení kvality, znížení výrobných nákladov - to všetko umožní žiadatelovi
generovat vlastné zdroje pre financovanie svojho rastového potenciálu a udržatelnost výsledkov projektu. Projekt je súčasťou
dlhodobej stratégie žiadateľa, ekonomické prostredie žiadateľa predstavuje stabilné prostredie pre udržateľnosť projektu z
ekonomicko-finančného hľadiska počas celého monitorovaného obdobia (5 rokov) aj po ňom.
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Spoločnosť SOJA-CEREAL s.r.o. sa zamerala na výskum potenciálu vlastného vodného zdroja, ako stolovej pramenitej vody
pre komerčného a koncového spotrebiteľa. Výsledky testov ukázali, že zameranie spoločnosti na inováciu a rozšírenie výroby
na využitie pramenitej vody je správnym krokom budúcnosti spoločnosti a jej výrobného programu. Tento fakt znamená
vysoké požiadavky na samotné technológie čerpania, výroby a plnenia vody. To núti spoločnosť investovať do inovatívnej
automatizácie výroby, navýšenia výrobných kapacít, rozšírenia technológie ekologickej prípravy vody a prechod z
mechanickej ručnej výroby do plne automatizovanej výrobnej linky. Mimoriadne veľký dôraz je pritom kladený na docielenie
úplne bezodpadovej ekologickej výroby. Vzhľadom na mnohé silné stránky projektu firmy, ktoré boli SWOT analýzou
odhalené, najmä biologické a chemické zloženie výrobku, orientácia na bio a eko výrobu a výrobky, silná obchodná politika či
dobrá pružnosť a prispôsobivosť k vonkajším okolnostiam, má firma vytvorené základné predpoklady konkurencieschopnosti
na domácom a zahraničnom trhu. Celý projekt bude spoločnosť realizovať vo vlastných výrobných priestoroch v Orechovej
Potôni.

Na trhu máme záujem presadiť produkt nesýtenej a jemne sýtenej kojeneckej vody s bio vlastnosťami bez potreby
prevárania.Realizáciou projektu spoločnosť dokáže zvýšiť výrobnú kapacitu 90násobne.Vďaka automatizácii výrobných
procesov zvýšime tržby a pridanú hodnotu, výrobnú kapacitu zvýšime v čerpaní na prietok 7L/sekunda a v plnení 4000 ks 1,5
L fľaša/hodina, získame možnosť flexibilne meniť výrobné postupy a realizovať aj malosériovú výrobu, eliminujeme ručnú
prácu na automatizované výrobné a logistické procesy, prejdeme na bezodpadovú výrobu podľa noriem EÚ (zníženie
negatívneho vplyvu na životné prostredie). Zvýšime počet pracovných miest o 12 nových pozícií a 5 z nich obsadíme zo
znevýhodnených skupín. Riziko kvality a vyspelosti dodávanej technológie sme eliminovali už pri vyhlásení OVS
špecifikáciou technológie a riziko nedostatku obchodných zákaziek budeme eliminovať priaznivou cenovou politikou a
komerčnými osvetovými kampaňami. K zníženiu rizík prispejeme dôsledným plánovaním cash flow, vytvorením finančnej
rezervy, controllingom projektu a kombináciou personálneho obsadenia projektového tímu a taktiež vhodným výberom
zamestnancov a ich aktívnym vzdelávaním.

Projekt bude realizovaný v aktivitách: V A1 dodáme technológie na čerpanie akumuláciu a meranie kvalitatívnych vlastností
pramenitej vody pre pracovisko čerpania. V druhej aktivite A2 dodáme a nasadíme kompletnú technológiuplniacej linky so
všetkými príslušnými súčasťami. Súčasťou oboch fáz aktivity je inovácia výrobných, vývojových a ISO postupov. Projektový
tím realizuje aktivity súvisiace s admin
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DANUBIA a.s.

MODRÝ STROM", s.r.o.

DRON - Sklady, s.r.o.

KOVYT, spol. s r. o.

CEKOSS, spol. s r.o.

ŠVEC a SPOL, s.r.o.

STM POWER a.s.

Trenčianske minerálne vody, a.s.

VAMEX, a.s., Košice

ZEOCEM, a. s.

SENZOR, s.r.o.

Rozšírenie výrobných kapacít DANUBIA

Likérka Modrý strom

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a valorizácia produktov,
inováciou technologickej linky DSSC/SCA

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy KOVYT, spol. s r.o.
zavedením inovatívnej technológie do výroby

Obstaranie inovatívnej technológie pre pneuservis

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti ŠVEC a SPOL,
s.r.o.

Linka na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov

Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie spoločnosti
Trenčianske minerálne vody, a.s.

Technológia na inováciu pekárne

Paletizačná linka na Zeolit

Prostredníctvom inovatívnych technológií zvýšiť
konkurencieschopnosť spoločnosti SENZOR, s.r.o.

89 037,20

1 346 800,00

998 200,00

499 014,00

281 766,40

460 800,00

5 998 810,98

512 927,60

1 327 000,00

175 850,00

62 315,00
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DANUBIA a.s. vznikla v roku 1992 transformáciou zo š.p. Pekárne a cukrárne Dunajská Streda.
Hlavným predmetom
činnosti spoločnosti je výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov. Súčasťou areálu firmy DANUBIA a.s. v Dunajskej
Strede je administratívna budova, výrobná hala zameraná na výrobu pekárenských výrobkov, výrobná hala na výrobu
cukrárenských výrobkov a expedícia.
Medzi ďalšie predmety činnosti spoločnosti patrí maloobchod. Firma v súčasnosti
prevádzkuje štyri vlastné maloobchodné predajne v Dunajskej Strede. DANUBIA a.s. patrí medzi stredne veľké firmy a
zamestnáva 122 zamestnancov z toho 82 žien. Patrí medzi stabilné potravinárske podniky v Trnavskom kraji. Od svojho
vzniku dosahuje veľmi dobré výsledky v produkcii v kvalite pekárenských a cukrárenských výrobkov. Strategickým cieľom
pekárne je dosahovanie a udržanie čo najvyššej kvality vyrábanej produkcie pri uspokojovaní rastúceho dopytu. Sortiment
pekárenských výrobkov tvorí spolu 149 druhov a sortiment cukrárenských výrobkov tvorí 104 druhov z produkcie spoločnosti.

Hlavným cieľom DANUBIA po zavedení inovatívnych technológií je zvyšovanie objemu pekárenskej a cukrárenskej
produkcie, zvyšovanie sortimentu vybraných výrobkov pri rastúcej kvalite výrobkov a zvyšovaní trhového podielu. Stratégiou
firmy je byť konkurencieschopnou, modernou výrobno-obchodnou spoločnosťou v európskych podmienkach s produkciou
rentabilných pekárenských a cukrárenských výrobkov. Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov pre spoločnosť
zakladá hlavný zámer jej úspešného podnikania v súčasnosti ako aj pre budúce obdobie, čo deklaruje progresívnym
zvyšovaním výkonnosti firmy. Nová technológia zabezpečí zvýšenie kvality produktov, čo sa automaticky odzrkadlí na
zvýšení dopytu. DANUBIA vytvorí 5 nových pracovných miest a zároveň zníži zaťaženosť životného prostredia v dôsledku
zastaraných technológií. Nová technológia zabezpečí efektívne využívanie energie na výrobu pekárenských a cukrárenských
výrobkov.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity a jej realizáciou sa naplní hlavný cieľ projektu, a to: nákup pečivových liniek a
pecí, ktoré zabezpečia zvýšenie objemu produkcie ako aj samotnú kvalitu produktov. Dodávka technológie ako aj jej montáž
bude zabezpečená dodávateľom, ktorý vyplynul z OVS. Dodávateľ technológie disponuje s odborným a profesionálnym
tímom, a tak predurčujú úspešné realizovanie projektu a naplnenie jeho cieľov. Súlad profesionálnych skúseností
zamestnancov spoločnosti eliminuje možné podnikateľské riziká a ohrozenia spojené s realizáciou projektu, práve naopak
dlhoročná prax v oblasti podnikania a realizácie projektu zabezpečuje naplnenie indikátorov výsledku a dopadu.

Realizáciou projektu inovatívnych technológií sa získajú nové obchodné kontakty nakoľko spoločnosť bude schopná
reagovať na väčší počet požiadaviek, a tak rozšíriť pokrytie regiónu. Z dôvodu zvýšenia výrobnej kapacity, spoločnosť vytvorí
5 nových pracovných miest. Žiadateľ nedisponuje zdrojmi, ktoré by pokryli celkové náklady na realizáciu projektu. Rozsah a
komplexnosť inovácie, ktoré si projekt vyžaduje, nie je možné pokryť bez súčinnosti troch hlavných činiteľov, a to: vlastné
zdroje, úverové zdroje a v neposlednom rade NFP. Spoločnosť má stabilné postavenie na regionálnom trhu . Svoje
postavenie v produkcii pekárenských výrobkov si neustále upevňuje s cieľom rozširovania trhového podielu , čo potvrdzujú
stabilné dlhodobé dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Tomuto cieľu podriadila investičné zámery v oblasti rekonštrukcií a
modernizácií jednotlivých výrob a v zlepšovaní prac. prostredia zamestnancov. Počas svojej existencie firma dosiahla
preukázateľné výsledky v oblasti pekárenskej a cukrárenskej výroby, ktoré má zámer neustále skvalitňovať, pri rastúcom
objeme výroby, pri najlepších kvalitatívnych ukazovateľoch, s dôrazom na dosahovanie čo najvyššej efektívnosti a rentabilite.

Zavedením novej technológie spoločnosť získa pridanú hodnotu a konkurencieschopnosť v danom regióne. Zároveň vytvára
pracovné miesta pre obyvateľov regiónu. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu je neustále
sledovanie ekonomickej situácie a zámerov konkurentov v danej oblasti. Spoločnosť aktívne a okamžite reaguje na
požiadavky trhového segmentu. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude spoločnosť vyvíjať všetky potrebné aktivity
spojené s prevádzkou a údržbou nových technológií. V prípade akýchkoľvek vonkajších vplyvov je spoločnosť pripravená
reagovať novou marketingovou a produktovou stratégiou na dosiahnutie želaných cieľov.
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Liehovar bol založený v roku 1898 za účelom spracovania škrobnatých látok z poľnoho. plodín. Bohatá história liehovaru sa
uchovala dodnes. V závode sa produkuje 13 druhov alkoholických nápojov, ktoré majú každý svoju vlastnú podnikovú normu.
Cieľom žiadateľa je naplnenie dopytu po svojich produktoch a to modernizáciou a inováciou výroby, zvýšením produkcie a
kapacity likérky. Súčasné technologické zariadenie pre plnenie fliaš je zastarané, nespĺňa kapacitné požiadavky a normy
inovatívnej výroby. Likérka potrebuje zvýšiť počet miešacích nádrží z nerezovej ocele a doplniť nové technológie a zariadenia.
Žiadateľ má zámer eliminovať slabé stránky SWOT analýzy, modernizovať výrobu o vyspelé zariadenia a technológiu, zvýšiť
kapacitu výroby a rozšíriť ponuku balení liehovín do plastových fliaš. Naplnením týchto cieľov sa zvýši konkurencieschopnosť
a kvalita výrobkov v likérke Modrý strom.

Súčasný dopyt po výrobkoch nie je možné z technických a kapacitných dôvodov plnohodnotne napĺňať. Nová technológia,
zvýšená kapacita výroby a plnenia fliaš zaistí splnenie odbytových požiadaviek odberateľov.Inováciou zariadenia a
technológie sa zvýši kvalita a produktivita súčasne vyrábaných liehovín a destilátov. Projekt je logickým vyústením snahy o
zachovanie tradičnej liehovarskej výroby v tomto regióne. Tieto predpoklady boli základom pre výpočet hodnôt ukazovateľov
tržieb a pridanej hodnoty. Obchodná činnosť bude zabezpečovaná aktívnym marketingom a orientáciou na nové zahraničné
trhy. Žiadateľ si je istý obchodnou stratégiou, ktorá zabezpečí úspešnosť projektu a dosahovanie indikátorov. V prípade
vonkajších negatív sa okamžite prehodnotí marketingová, produktová a cenová stratégia s cieľom dosiahnuť želaný stav.

Projekt pozostáva z Aktivity č. 1 Modernizácia a inovácia likérky, ktorá zastrešuje všetky činnosti spojené s dodávkou,
montážou zariadenia a technológie pre zvýšenie kapacity produkcie liehu,destilátov a plnenia fliaš či plastových kelímkov.
Časový harmonogram realizácie projektu je stanovený od 09/2010 do 03/2012. V tomto časovom horizonte budú postupne
dodávané a inštalované všetky strojné zariadenia a potrebné technológie k fungujúcej výrobe. Dodávka zariadení, technológie
a ich montáž bude zabezpečená generálnym dodávateľom, ktorý vyplynul z OVS. Z odborného a profesného hľadiska má
realizačný tím všetky predispozície k úspešnej realizácii projektu, k naplneniu cieľov, indikátorov výsledku a dopadu. Súlad
vzdelania a praxe eliminuje možné podnikateľské riziká a ohrozenia spojené s realizáciou projektu.

Investíciu nie je možné realizovať bez pomoci NFP. Žiadateľ disponuje vlastnými zdrojmi, tie však nepokryjú celkové náklady.
Bez NFP by sa projekt nemohol realizovať v plánovanom rozsahu a komplexnosti, čo by malo dopad na počet vytvorených
pracovných miest a ucelenosť výroby. V minulosti projektový tím zastrešoval projekty vybudovania odvodňovacej kolóny na
lieh v liehovare či inováciu výroby bezvodého etanolu v troch liehovaroch. Jeden z týchto projektov je úspešne ukončený a
ostatné 3 sú v realizácii. Všetky tieto projekty boli realizované zo štrukturálnych fondov. Konkurencieschopnosť menších
producentov liehovín a destilátov je možné dosiahnuť jedine kvalitnými produktmi a inováciou výrobnej technológie a
zariadenia. Bez týchto inovácií by likérka zanikla, čo by malo negatívny vplyv na región, ktorý je s touto likérkou spojený od
roku 1898 a mnohí poľnohospodárski dodávatelia plodín. Realizáciou projektu sa získajú nové obchodné kontrakty, zvýši sa
výrobná kapacita a vytvorí sa 6 pracovných miest. Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy na podporu
zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií, ako aj regionálne a národné stratégie.

Po ukončení projektu bude mať žiadateľ inovované výrobné a plniace zariadenie, zvýši sa kapacita produkcie, naplní sa
žiadaný dopyt a zefektívni využitie pracovného kapitálu, čo bude smerovať k zvýšeniu tržieb a zisku. Tieto príjmy budú
smerovať aj do vzdelávania zamestnancov, do výroby nových nápojov a vylepšenia súčasných, čím sa zabezpečí stála
konkurencieschopnosť v porovnaní s inými producentmi. V prípade vonkajších negatívnych vplyvov dôjde k prehodnoteniu
marketingovej stratégie za účelom dosiahnutia želaného stavu. Marketingový mix likérky tvorí cenová, produktová politika. V
prípade nízkeho dopytu sa zavedie cielený marketing so zvýhodnenou cenou nápojov a orientácia na nové trhy.
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Spoločnosť DRON – Sklady, s.r.o. bola založená 14.03. 2001. Spoločnosť už urobila nevyhnutné fundamentálne kroky k
nadobudnutiu zásadných skúseností pre daný chemický proces. Za pomoci expertov má analyzované vstupy a výstupy. Sú
jej známe rozptyly v kvalitatývnych ukazovateľoch tak, aby v blízkej budúcnosti pri permanentnej produkcii vedeli dodržiavať
kvalitu svojich výrobkov. Z prevádzkovej praxe sú známe základné ukazovatele, ktoré sa zapracovali do zámeru a
spoločnosť ich mieni úspešne dotiahnuť do vyspelej priemyselnej realizácie. Vzhľadom na pomerne vysokú investičnú
náročnosť projektu, aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a ochote investovania disponibilných a dostupných finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu a do rozvoja spoločnosti, nie je v možnostiach žiadateľa uskutočniť predkladaný
projektový zámer bez využitia nenávratného finančného príspevku. Dopyt po výrobných kapacitách je v súčasnosti vyšší, ako
žiadateľ môže ponúknuť. V roku 2007 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 143.132,18 EUR.
Pridaná hodnota firmy bola 74.453,96 EUR. K 31.12.2009 firma zamestnávala celkom 27 zamestnancov.

Projekt rieši zavedenie inovovaného výrobného programu, spĺňajúceho normatívne požiadavky dané príslušnými vyhláškami
a smernicami, prostredníctvom inovatívnej špičkovej technológie, v dôsledku čoho bude firma schopná v relatívne krátkom
čase obsadiť významnú pozíciu na národnej, neskôr medzinárodnej úrovni v danej oblasti. Unikátnosť a vysoký stupeň
inovatívnosti výrobného programu vytvára podmienky pre uspokojovanie najnáročnejších požiadaviek odberateľov vo vzťahu
ku kvalite produktov. To je základným predpokladom pre vybudovanie silnej pozície firmy na trhu a vytvorenie dlhodobej
spolupráce s odberateľmi založenej na korektných obchodných vzťahoch. Realizáciou projektu a uvedením do prevádzky
originálnej a perspektívnej linky na spracovanie druhotných surovín sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa,
možnosť pružne reagovať na dopyt a v konečnom dôsledku smeruje k naplneniu marketingových cieľov spoločnosti.
Spoločnosť počíta v dôsledku realizácie projektu s nárastom tržieb a pridanej hodnoty, ako aj s vytvorením 6 nových
pracovných miest tak pre ženy, ako aj mužov.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: A1 Nákup inovatívnych
technológií, ktorá bude realizovaná v časovom horizonte 08/2010 – 09/2011. Tovary a služby súvisiace s projektom boli
obstarané prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže v súlade s §281-288 Obchodného zákonníka. Cieľom obchodnej
verejnej súťaže bolo získať cenovo najvýhodnejšie ponuky na dodávku výrobnej technologickej linky. Technologická linka
DSSC/SCA je určená na termické štiepenie elastomérov a polymérov, na základe ktorého sa odpad či druhotné suroviny
vrátia do výrobného cyklu vo forme nových chemikálií a palív po pyrolýze vstupných materiálov. Pri výrobnom procese
vznikajú tieto druhy produktov: - plynné - až do 20% (pyroplyn), typicky 12-13% - kvapalné – do 40% ( pyrokvapalina) tuhé zvyšky - do 40% ( pyrolýzny koks) - oceľové kordy – 7% (podľa spracovanej suroviny) Za realizáciu hlavnej aktivity
projektu, ako aj za obe podporné aktivity projektu, t.j. za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo
zmluvy o poskytnutí NFP, bude zodpovedný žiadateľ, pričom hlavnú aktivitu budú zabezpečovať v spolupráci s vybraným
dodávateľom.

Realizáciou projektu sú napĺňané ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (čo
potvrdzuje stanovisko VUC k projektu), ako aj ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a ciele
opatrenia. Po realizácii sa vytvorí celkom 6 pracovných miest, 1 pre ženu a 5 pre mužov. Tým projekt prispieva k napĺňaniu
cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj k zlepšeniu rovnosti príležitostí. Dopadom projektu je celkové
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa. Vďaka rozšíreniu kapacít výroby sa poskytne žiadateľovi možnosť presadiť sa na
nových trhoch. Žiadateľ zamestnáva viacero odborníkov na danú technológiu a druh výroby. Žiadateľ, spoločnosť DRON –
Sklady, s.r.o. už v minulosti úspešne realizovala projekt podporený zo štrukturálnych fondov v rámci Sektorového operačného
programu Priemysel a služby. V rámci tohto projektu žiadateľ obstarával taktiež výrobné technológie a počas jej realizácie
nadobudol bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ. To dáva dobrú východiskovú
pozíciu pre úspešnú realizáciu predkladaného projektu žiadateľa.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita výroby spoločnosti a s tým je spojené rozšírenie dodávateľskej základne. To dáva
možnosť žiadateľovi presadiť sa na národnom, neskôr medzinárodnom trhu. Nová a inovatívna technológia výrazne posilní
postavenie spoločnosti z pozície konkurencieschopnosti z dôsledku pozitívneho hodnotenia kvality dodávanej produkcie od
odberateľov. Tým spojené zvýšenie tržieb zabezpečuje udržateľnosť projektu s finančného hľadiska. Vysoko kvalifikovaní
odborníci a prijatie 6 nových zamestnancov zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu z technického a personálneho
hľadiska. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt je zameraný investične a vzhľadom na
výsledky finančnej analýzy, projekt v prípade získania NFP možno označiť za schopný samofinancovania. Ihneď po ukončení
realizácie projektu, t.j. dodávke zariadenia, bude toto tvoriť zisk a pridanú hodnotu pre firmu.
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Firma Kovyt, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1993 zaoberala zákazkovou kovovýrobou. Počas uplynulých rokov firma
neustále rozširovala a skvalitňovala svoj strojný park, budovala vlastné výrobné a sociálne priestory, čo bolo z pohľadu
rozvoja firmy nevyhnutné. Objem výroby v roku 2009 bol 1 193 503 EUR, z ktorého 91 % predstavujú zahraničné zákazky a 9
% domáce zákazky. Ako vidieť naša spoločnosť sa orientuje hlavne na zahraničné trhy. Výrobu určenú pre zahraničného
odberateľa predstavujú kovové časti a konštrukcie pre malotraktory a nakladače, rôzne prípravky a kovové časti strojov podľa
nimi zaslanej výkresovej dokumentácie. Roky 2008-9 boli poznamenané krízou, na ktorú sme reagovali organizačnými
zmenami a optimalizáciou výroby, aby sme znížili výrobné náklady. Výsledky sa dostavili. Pridaná hodnota stúpla, čo je
dobrý predpoklad do budúcnosti z hľadiska hospodárenia firmy. Predávame menej za lepšiu cenu, lebo sme vďaka úsporným
opatreniam v poslednom roku dosiahli menšiu výrobnú spotrebu. Pozitívny dopad uvedených opatrení sa prejavil už v tomto
roku 2010. SWOT analýzu sme robili so zámerom preskúmať možné ohrozenia projektu. Riziká sú popísané v kapitole 6
opisu projektu

Ciele projektu dosiahneme realizáciou aktivity: Vybudovanie horizontálneho frézovacieho a vŕtacieho CNC centra
Spoločnosť implementáciou projektu dosiahne v roku 2016 úroveň tržieb 87% a pridanej hodnoty 119% oproti roku 2007.
Nízka hodnota ukazovateľa tržieb je daná globálnou ekonomickou krízou keď tržby klesli po roku 2007 o 58%. Ak zoberieme
za referenčné obdobie krízový rok 2009, tak realizáciou projektu očakávame v roku 2016 nárast tržieb spoločnosti a pridanej
hodnoty o 110%, čím sa priblížime k tržbám z obdobia pred krízou. Projektom zabezpečíme 4 novovytvorené pracovné
miesta v našej spoločnosti. Technická úroveň tohto CNC centra nám umožní inovovať 3 výrobné postupy. Projekt prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti našej spoločnosti : -Rozšírením a inováciou súčasného výrobného sortimentu o 10% Nová technológia nám skráti priebežnú dobu výroby niektorých výrobkov až o 30-40%. -K existujúcim 3 klasickým strojom
pribudne stroj novej generácie riadený CNC s vyššou presnosťou a kapacitou ( 35-40%)

Nová technológia bude vo vlastnej hale. Horizontálne frézovacie a vŕtacie CNC centrum bude zabudované do existujúcej
technologickej linky. Zariadenie bude umiestnené na pracovisku, kde sú už nainštalované obdobné technológie a kde sú už
pripravené požadované médiá. Inštalácia zariadenia si nevyžaduje žiadne stavebné práce. Frézovacie a vŕtacie centrum
umožní frézovať i tie najkomplikovanejšie tvary súčiastok podľa špecifikácie zákazníkom, ktoré sa nedajú robiť na súčasnej
našej technológie. Zariadenie nám umožní vyrábať ťažké zvarence veľkých rozmerov. Dokáže nahradiť prácu viacerých
strojov. Konečná presnosť obrobenia je +/- 0,001 mm. Použitie tohto stroja je spojené s vysokou pridanou hodnotou.
Zariadením dosiahneme vyššiu presnosť, skrátenie výrobného procesu a zvýšenie kapacity. Zaobstaranie takéhoto
špičkového zariadenia by bolo ťažko realizovateľné iba vlastnými zdrojmi. Preto sme sa rozhodli požiadať o NFP. Naša
spoločnosť má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. V roku 2008 sme zrealizovali projekt s podporou Deminimis. Od roku 2005 sme realizovali 8 investícií do inovácie výrobnej technológie a vybudovali , resp. zrekonštruovali
výrobné priestory.

Investíciou do novej technológie chceme dosiahnuť zvýšenie úrovne kvality našich výrobkov, hlavne odstránením ľudského
faktora manuálneho nastavovania. V porovnaní s klasickými numericky riadenými strojmi, dôjde k výraznému zvýšeniu
presnosti produktov, čím budeme schopní dodržať špecifikácie dané zákazníkom. Umožní nám to zaviesť do výroby produkty,
ktoré nám súčasná technológia nedovoľuje vyrábať. Od novej technológie očakávame rozšírenie sortimentu vyrábaných
produktov, čím budeme schopní ponúknuť zákazníkovi komplexnejšiu dodávku. Frézovacie operácie sú úzkym miestom celej
technologickej linky. Zvýšenie kapacity frézovania nám zabezpečí lepšie využitie ostatnej technológie vo výrobe. Nákupom
inovatívnej technológie tak zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti KOVYT, spol. s r.o. a staneme sa stabilným a
spoľahlivým dodávateľom pre našich zákazníkov. Rozhodnutie spoločnosti realizovať tento projekt prišlo na základe faktu, že
týmto rokom sa zameriavame na zvýšenie objemu výroby so širším sortimentom výrobkov vyrábaných v menších sériách.
CNC centrum nám tento zámer naplní a vrátime sa späť na úroveň tržieb pred celosvetovou krízou.

Po skončení projektu začne spoločnosť naplno využívať prínosy, ktoré inštalácia technológie do výrobného procesu prinesie.
Projekt má do budúcnosti veľmi dobrú udržateľnosť ako pre našu spoločnosť, tak aj pre celý región. Realizáciou projektu
očakávame v roku 2016 nárast tržieb spoločnosti a pridanej hodnoty o 110% oproti krízovému roku 2009, čím sa priblížime k
tržbám z obdobia pred krízou. Projektom zabezpečíme 4 novovytvorené pracovné miesta v našej spoločnosti a vytvoríme si
3 inovované technologické postupy. V opise projektu je SWOT analýza, ktorú sme robili so zámerom preskúmať možné
ohrozenia s nepriaznivým účinkom na výsledok alebo dopady projektu a správnosti výberu aktivity. Okrem ekonomického
efektu je projekt v súlade s politikou trvalo udržateľného rozvoja. Postupnou obnovou svojho technologického parku novými
technológiami spoločnosť sleduje elimináciu environmentálnej záťaže našou spoločnosťou. Nákup „Horizontálneho
frézovacieho a vŕtacieho CNC centra“ prispieva k tejto snahe, pretože ide o zariadenie, ktoré je energeticky menej náročné,
ale aj tým, že výrobný cyklus je o 30-40% rýchlejší.
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Európska únia je najväčším svetovým producentom automobilov. Ročne ich vyrobí 18 miliónov, čo je asi tretina svetovej
produkcie.Na automobilový priemysel sa viažu aj servisné a opravárenské služby. S rastom počtu vozidiel sa rastie aj dopyt
majiteľov aut po kvalitný servis a opravu. Ani v krízovom období sa autá jazdiť neprestali, potrebujú servis. Otvára sa priestor
na ďalšie skvalitnenie služieb v oblasti servisu. Spoločnosť CEKOSS, spol. s r.o. bola založená v roku 1995 za cieľom
predaja a servisu cestných a komunálnych strojov. Postupne z obchodnej činnosti spoločnosť sa preorientovala na servisnú
činnosť, od roku 2006 hlavne na činnosť pneuservisu, predaj a montáž pneumatík. Spoločníkmi sú : Ing. Ernest Szomolai 15
%
Tomáš Szomolai 85 % Základné imanie spoločnosti je 6 700 EUR. Konateľom spoločnosti je Tomáš Szomolai.
Spoločnosť hospodári vo vlastných objektoch, v meste Dunajská Streda. Výhodná lokalizácia spoločnosti umožňuje rozšíriť
svoje prevádzkové kapacity. V r. 2007 dosiahla tržby 387 539,00 €. Bilancia firmy bola 170 019,25 € a pridaná hodnota 55
798,98 €. Firma v súčasnosti zamestnáva 4 pracovníkov.

Spoločnosť projektom rozšíri svoje kapacity o inovatívnu technológiu pre pneuservis. Obstaraním novej technológie nielen
zvýši objem služieb, ale aj rozšíri svoj program o nové služby. Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosť sa
chystá investovať do nových technologických zariadení. Zároveň plánuje rozšíriť okruh poskytovaných služieb o čistenie
exteriérov a interiérov osobných a malých úžitkových vozidiel. Kvalitu služieb v oblasti pneuservisu chce vylepšiť zavedením
nových technologických zariadení na opravu a montáž pneumatík. Výsledkom projektu bude nárast tržieb a pridanej hodnoty
žiadateľa. Realizácia projektu dáva firme možnosť úspešnejšie sa presadiť na trhu, so zavedením nových technologických
zariadení prispieť k šetreniu životného prostredia, a navýšiť počet zamestnancov s tým prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v
regióne. Obstaraním novej technológie sa navýši aj inovatívny potenciál spoločnosti. Plánovaná ročná tržba spoločnosti po
realizácii projektu je 484 423,75 €. Plánovaná pridaná hodnota 69 748,72 € za rok. Plánovaný počet novovytvorených
pracovných miest po skončení realizácie projektu 4.

Špecifické ciele podniku sa napĺňajú nákupom novej technológie na opravu a výmenu pneumatik, pre umývanie interiérov a
exteriérov osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Jedná sa o najmodernejšiu technológiu v tomto odvetví. Inovatívnosť
novej technológie spočíva v jej modernom konštruovaní, šetrí energiu, je hospodárna. Výrobné procesy sú plne
automatizované. Hlavné aktivity: Aktivita 1 - Obstaranie inovatívnej technológie pre pneuservis. Termín realizácie: január
2011 - apríl 2012. Technológia pozostáva: • Technologické zariadenie na čistenie exteriérov a interiérov osobných a
malých úžitkových aut • Technologické zariadenia na demontáž a montáž pneumatík rôznych rozmerov • Technologické
zariadenia na vyvažovanie a opravu diskov kolies rôznych rozmerov • Technologické zariadenia na výrobu, rozvod a
využitie stlačeného vzduchu a ich
súčiastok • Zariadenia na skladovanie a výdaj ropných produktov, mazív a iných
nebezpečných látok • Technologické zariadenia na skladovanie a manipuláciu v sklade • Zariadenia na výmenu mazív a
iných prevádzkových kvapalín • Technologické zariadenia na opravu podvozkov aut • Technologické zariadenia na opravu
elektrotechnických časti aut

Spoločnosť rozšíri sortiment svojich služieb, čo predpokladá zvýšenie množstva vstupných materiálov do prevádzky. Firma
vstupný materiál má zabezpečený dodávateľsky, preto sa predpokladá zvýšenie objemu výroby aj u týchto dodávateľov.
Projekt tak nepriamo vplýva aj na rozvoj výroby týchto podnikov, ktoré sú nútené taktiež zvyšovať výrobný potenciál a
inovovať svoje výrobné prostriedky. Rozšírením sortimentu služieb spoločnosť má možnosť získavania nových klientov a
stabilnej pozície na trhu. Projekt prináša zvýšenie pridanej hodnoty, zvýšenie objemu tržieb a pravidelné vytvorenie zisku
podnikania, vytvoria sa reálne predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Je v súlade s cieľmi
Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, takisto s cieľmi Programu rozvoja Trnavského
samosprávneho kraja 2004 – 2013, ako aj s jednotlivými horizontálnymi prioritami.

Úspešnosť projektu je zabezpečené administratívnymi a technickými kapacitami spoločnosti. Výsledkom projektu bude
zavedenie novej technológie, čo vytvorí dostatočné technologické predpoklady na ďalšie fungovanie a rozvoj firmy. Vytvorené
finančné prostriedky umožnia postupné rozširovanie poskytnutých služieb obstaraním ďalších technológií. Odbyt služieb je
zabezpečený nielen pre súčasný ale aj pre nový sortiment a služieb. Realizácia projektu umožní nielen zvýšenie kapacity
poskytnutých služieb, ale aj rozšírenie sortimentu a tým aj uspokojenie terajších a získanie nových, potenciálnych
odberateľov. Takisto umožní vytvoriť pracovné miesta pre uchádzačov z regiónu. Žiadateľ bude používať výsledky projektu
pre svoju ďalšiu činnosť. Predpokladom optimálneho fungovania a rozvoja aktivít je zabezpečenie dostatočných finančných
zdrojov. Tieto zdroje budú zabezpečené práve zo zvýšeného objemu tržieb a pridanej hodnoty. Spoločnosť bude schopná
každoročne vytvárať zisk, ktorý bude základom pre ďalšie investície. Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo
všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU.
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Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu a zaoberá sa výrobou nástrojov a samotnou výrobou
komponentov. V segmente nástrojární sa zaraďuje medzi 5 významných nástrojární SR. Z geografického hľadiska sa
spoločnosť nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj
rozvojový potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Snahou spoločnosti je
neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Výrobný proces spoločnosti
potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako
aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti. Vyspelá
technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo zvýšení
konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie, v uspokojovaní
širokého okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality,
produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na relevantných trhoch.
Projekt zabezpečí spoločnosti rozšírenie výroby, zvýšenie kapacít ako aj schopnosť poskytovať zákazníkom komplexné
riešenia. Inštalovanie novej, modernej technológie zvýši mieru inovatívnosti v spoločnosti a poskytne priestor na realizáciu
ďalších podobných projektov v budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť a zväčšovať jej trhový podiel. Investíciou sa
vygenerujú kladné peňažné toky, ktoré spoločnosť využije na dosahovanie a udržanie stanovených cieľov projektu, ako aj
podporu celkovej podnikovej stratégie. Projekt bude mať priamy a dlhodobý dopad na spoločnosti, ktoré dodávajú
materiálové vstupy pre spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. Pri plánovanom zvýšení výroby po ukončení projektu bude
požiadavka na vyššie objemy nakupovaných materiálov do kovovýroby, ktoré sa premietnu do vyšších tržieb dodávateľských
spoločností. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní strojno-technologických zariadení do kovovýroby. Samotnému obstaraniu
predchádzala obchodná verejná súťaž na požadované zariadenia, spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky
Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom
projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh
jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov. Obstaranie bude prebiehať potvrdením obchodných zmlúv a
uzavretím objednávok pre jednotlivé stroje. Konkrétne sa v projekte obstará: - Mechanický lis 2PACK40 - CNC vodnokúpeľový erozívny stroj MAKINO DUO 43 - CNC tabuľové nožnice Safan B-Shear 310/6 Časový harmonogram je navrhnutý
na obdobie september 2010 – december 2011. V rámci týchto 16 mesiacov sa budú objednávať, dodávať a postupne po
inštalácii uvádzať do výroby jednotlivé stroje.

Predkladaný projekt vecne aj funkčne nadväzuje na predchádzajúcu aktivitu v rámci SOP PaS, opatrenie 1.1, kedy
spoločnosť v roku 2004 realizovala obstaranie strojov do kovovýroby. Za uplynulých 6 rokov od ukončenia projektu rapídne
vzrástol odberateľský trh a spoločnosť v súčasnosti nie je schopná vyhovieť požiadavkám starých zákazníkov. Na
zabezpečenie budúcich zákaziek je nevyhnutné inštalovať v spoločnosti výrobné technológie predstavujúce špičku vývoja a
inovácií. Zostať na súčasnej technickej úrovni znamená „byť o jeden krok pozadu“ za konkurenciou, na čo by odberatelia
zareagovali odchodom ku konkurenčným strojárenským podnikom v iných regiónoch, prípadne aj mimo územia SR. Toto by
mohlo mať vážny dopad na ekonomiku spoločnosti, nárast nezamestnananosti a nižší príspevok k tvorbe regionálneho HDP.
Projekt kvôli vysokej finančnej náročnosti nie je možné realizovať výlučne z vlastných ani z cudzích zdrojov. Spoločnosť
ŠVEC a SPOL, s.r.o. sa od svojho vzniku zaoberá vývojom, dizajnom a výrobou nástrojov, foriem, prípravkov na
kovoobrábanie. Vo výrobe sa pracuje s CAD/CAM technológiami a s CNC strojmi na zabezpečenie požiadaviek zákazníkov v
požadovanej kvalite.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to : inštitucionálna, finančná a strategická. V rámci
inštitucionálnej udržateľnosti bude kľúčovou osobnosťou Ing. Švec, ktorý je zároveň projektovým manažérom. Jeho úlohou
bude zabezpečovať bezchybný a plynulý priebeh stanovených aktivít v rámci predkladaného projektu. Očakávané výsledky
projektu budú finančne udržateľné v podobe novo obstaranej inovačnej technológie. V prípade vzniku neočakávaných
finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov. Spoločnosť má záujem aj v budúcnosti
napredovať vo svojej podnikateľskej činnosti a v budúcnosti nevylučuje rozširovať výrobu, vyrábať a ponúkať kvalitné a
inovatívne výrobky. Strategická udržateľnosť projektu bude zabezpečená maximálnym využívaním nových technológií a
realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov. Pozitívny predpokladaný vývoj spoločnosti po ukončení
realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť samotného projektu. Je
predpoklad vytvorenia1 pracovného miesta.
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Aktuálna situácia v oblasti hydroenergetiky v SR: - existencia 202 malých vodných elektrární (MVE) a 25 veľkých vodných
elektrární; - do budúcna technicky využiteľný hydroenergetický potenciál pre malé vodné elektrárne (MVE) je 368 profilov na
vodných tokoch SR s výkonom do 10MW (podľa Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku
2030). Spoločnosť STM POWER, a.s.: - pôsobí na trhu 8 rokov; - hlavná náplň činnosti sú rekonštrukcie, modernizácie,
generálne opravy, servis a výroba hydroenergetických a vodohospodárskych zariadení; - jediná v SR so zameraním na
výrobu hydroenergetických zariadení; - popredný výrobca vodohospodárskych zariadení; - nemá vlastné výrobné kapacity v
potrebnom rozsahu; - nemôže v plnej miere uspokojovať potreby zákazníkov; - neuspokojuje dopyt po výrobkoch, ktoré v
súčasnosti nedokáže vyrobiť, pretože nedisponuje vhodnou technológiou umožňujúcou takúto výrobu; Dodopyt po výrobkoch
spoločnosti päťnásobne prevyšuje jej možnosti, v súčasnosti pokrýva asi 20% dopytu, cieľová hodnota predstavuje pokrytie
80% dopytu. Umiestnenie a lokalita investície: Dubnica nad Váhom Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti.

Predmet projektu: - nákup inovatívnych a vyspelých technológií. - linky na výrobu zariadení o. i. pre výrobu el. energie z
obnov. zdrojov (vodné elektrárne). Výsledky projektu: • zavedenie vlastnej výroby so sebestačnou výrobnou kapacitou; • k
dispozícii 8 technol. a 1 program. pracovisko, • zníženie miery kooperácie a závislosti na subdod.; • skrátenie času realizácie
zákazky o 30%; • zvýšenie kvality výroby a prevádzaných opráv, • rozšírenie produktového sortimentu pre oblasť
hydroenergetiky trojnásobne, • v prípade neplnenia merateľných ukazovateľov prechod na nový sortiment v oblasti
automotive, železničný, letecký a potrav. priem.; • zvýšenie objemu výroby a opráv o 60%; • 14 nových prac. miest pre
kvalifikovaných pracovníkov v oblasti strojárstva. • nárast tržieb medziroč. o 5-6%, • nárast pridanej hodnoty medziroč. o 67% • dodržanie požiadaviek ochrany ŽP znížením: - hlučnosti o cca 5% (na 79 dB) - spotr. oleja a mazacích látok o cca
40% (na 350 l/rok) - spotr. energie o cca 40% (na 2,5 kWh / 1 kg produkcie - výrobku); • tlak na kvalitu výroby
subdodávateľov a kooperátorov • možnosť realizácie zákaziek v regióne doteraz realizovaných iba v zahraničí. viac v časti
OPIS

Začiatok realizácie projektu je plánovaný na rok 2011, počas ktorého sa plánuje obstarať a uviesť do prevádzky nasledovná
technológia: Technol. prac. č. 4 na opracovanie rotačných dielov Technol. prac. č. 5 na opracovanie dielov a tvarových
plôch zo všetkých strán Technol. prac. č. 6 na manipuláciu s opracovávanými dielmi Technol. prac. č. 8 na funkčné skúšky
samostatných podskupín V roku 2012 sa obstará prevažná časť novej technologickej linky vrátane softvéru: Technol. prac.
č. 1 na opracovanie ťažkých rotačných dielov Technol. prac. č. 2 na opracovanie dielov skriňového charakteru a tvarových
plôch Technol. prac. č. 3 na opracovanie dielov skriňového charakteru a tvarových plôch Technol. prac. č. 7 na priestorové
meranie (3D) obrobených dielov Technol. prac. č. 9 – CAD/CAM pracovisko Personálne zabezp. realizácie projektu koordinátor/riaditeľ spoločnosti, - projektový manažér/obchodná manažérka Personálne zabezp. po realizácii projektu vysokokvalifikovaní pracovníci, prevažne s vysokoškolským vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore schopní riadiť zložité
úlohy v jedn. zákazkách; -zabezp. sa kontinuálne vzdelávanie zamestnancov potrebné pre obsluhu novej technol.

NFP prispeje: - k urýchlenej realizácii projektu a tým, - ku zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. Spoločnosť má
skúsenosti s: - prípravou, riadením a realizáciou projektov veľkého rozsahu (projekty typu gen. opráv turbín a VE) trvajúcich
od 3 mesiacov do 3, niekedy viac rokov, pričom objem projektov je rôzny, napr.: - výstavba “na kľúč“ MVE Trenčianske
Biskupice, objem 1,5 mil. EUR, doba realizácie 3 roky, - výroba a dodávka technologického vybavenia VE Borislav, Ukrajina,
objem 2,4 mil. EUR, doba realizácie 1 rok (viac v prílohe 1 - OPIS) - prípravou projektu schváleného v rámci OP
Konkurencieschopnosť a hosp. rast, opatrenie 2.1. Po realizácií tohto projektového zámeru sa z nej stane „vedúci podnik“,
ktorého technológia bude jedinou tohto druhu v SR - konkurencieschopnosť obdobným firmám mimo SR.. Spoločnosť
nevytvára v súčasnosti ročne takú pridanú hodnotu a zisk (2008/84tis., 2009/147tis. EUR), z ktorých by bolo možné
zafinancovať projekt v takomto rozsahu iba z vlastných zdrojov. NFP zabezpečí okamžité účinky pomoci, preto je potrebná
investícia naraz, aby bolo možné dosiahnuť želané efekty projektu, nakoľko postupné rozširovanie strojového parku by ich
nezabezpečilo.

Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná vytváraním prevádzkového kapitálu, pridanej hodnoty a zisku priamo
činnosťou tejto výrobnej linky a následne dobre zabehnutou obchodnou činnosťou spoločnosti. Vzhľadom na potenciál trhu,
ktorý je predpokladom, že novovzniknutá výrobná kapacita spoločnosti bude využívaná v dvojsmennej a neskôr trojsmennej
prevádzke, teda sa bude postupne približovať maximálnej vyťaženosti výrobnej kapacity, čím bude odbyt jej produkcie ako aj
ostatné výsledky projektu dlhodobo zabezpečený. Životnosť technologických pracovísk je pri správnom používaní a správnej
údržbe niekoľkonásobne dlhšia ako je doba odpisovania týchto zariadení. Možno teda konštatovať, že ziskovosť produkcie
spoločnosti bude (za predpokladu udržania cien na trhu) postupne rásť (najmä po ukončení odpisovania zariadení).
Administratívna udržateľnosť projektu je daná viacerými faktormi, o.i. spoločnosť existuje a pôsobí dlhodobo na ťažiskovom
trhu, má skúsený manažment, nízku fluktuáciu, je finančne zdravá. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu je preukázaná
aj vo finančnej analýze, kde sú zároveň o. i. uvedené príklady zákaziek, ktoré má spoločnosť zazmluvnené, resp. o nich
rokuje.
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Výrobná linka vo výrobnom závode spoločnosti TMV,a.s. bola inovovaná v roku 2007 (október) o etiketovací stroj. Do tohto
obdobia sa na etiketovanie používali papierové etikety celoobvodové rôznych rozmerových veľkostí. Nakoľko nebola možná
Výstupom projektu bude implementácia dvoch nových technologických súčastí – vyfukovací stroj, baliaci stroj a kompresor V rámci projektu sa navrhujú nasledovné rámcové aktivity: 1.Implementácia baliaceho stroja, vyfukovacieho stroja a
rekonštrukcia tohto stroja na aplikáciu plastových etikiet a použitie kotúčových aplikátorov etikiet sa zakúpil výberovým
(ako jedna technológia) a úpravovňa vody (ako druhá technológia). Cieľom tejto zmeny vo výrobnom procese spoločnosti je kompresora 2.Implementácia úpravovne vody Aktivity projektu vychádzajúce z podmienok výzvy ako riadenie projektu a
konaním nový etiketovací stroj Contiroll 600-10 (Krones). Z dôvodu znižovania energetickej náročnosti a potreby inovovať
zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného procesu, čiže modernizácia výrobného zariadenia.
publicita budú konštruované v zmysle požiadaviek a budú realizované primárne na základe zmluvy o NFP.
súčasné technologické zázemie tento projekt zabezpečí implementáciu dvoch nových technologických súčastí – vyfukovací
stroj, baliaci stroj a kompresor (ako jedna technológia) a úpravovňu vody (ako druhá technológia).

Tento projekt obsahuje prvky inovatívnosti najmä v procese vyfukovania PET predliskov a využitie rekuperácie vzduchu. Čas
na vyfúknutie sa delí na tri časti a to: prvá časť je otvorenie formy, ktoré vďaka špeciálnemu systému skracujeme na
minimum. Tretia časť je evakuácia vzduchu z fľaše, ktorá je vďaka patentu skrátená na minimum, nakoľko celá vyfukovacia
stanica = 140 l je zásobníkom pre evakuáciu. Ovládacie pneumatické cylindre sú taktiež priamo nad vyfukovacím ventilom.
Toto umožňuje zmaximalizovať druhú fázu = najnutnejšiu pre kvalitu fľaše. Z tohto dôvodu je možné vyfukovať fľaše z PET
predliskov nižších gramáží. Znižovanie gramáží PET predliskov sa prejaví najmä v zníženej zaťaženosti polyetyléntereftalátu
na životné prostredie a zníženie nákladov na zhodnocovanie odpadov. Patentovaný systém rekupurácie vzduchu a dopravy
predliskov s otáčaním znižuje nároky na energiu a opotrebovanie dielov, ako aj počet straty predliskov v procese vyfukovania.
Úpravovňa vody znamená - úpravu minerálnej vody vzduchom obohateným o ozón, plne automatizovaná, vrátane akumulácie
a čerpania vody na linku (úprava vody v súlade s 28.Hlavou Potravinového kódexu)

Výsledky projektu sú zamerané na implementáciu inovovaných výrobných postupov do výroby.To znamená implementáciu
dvoch nových technologických súčastí – vyfukovací stroj, baliaci stroj a kompresor (ako jedna technológia) a úpravovňu vody
(ako druhá technológia). Predpokladaný vplyv dopadov na projekt je zreálnením trhových podmienok v zmysle stabilizácie
nárastu tržieb a nárastu pridanej hodnoty v zmysle zmien v podiele na trhu.
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Žiadateľ VAMEX,a.s.,Košice sa od roku 2006 zameriava na výrobu a dodávku čerstvých pekárenských výrobkov. Výroba sa
špecializuje na produkciu chleba tradičnou technológiou, výrobu bežného pečiva a výrobu jemného pečiva kysnutého a
lístkového. Súčasný sortiment tvorí cca 30 druhov chleba a 90 druhov pečiva.Svojou produkciou pokrýva celý
východoslovenský a čiastočne i stredoslovenský región - zaváža od Uble po Banskú Bystricu.Predmetom projektu je
zavedenie unikátnej linky do priemyselnej výroby chleba.Miesto realizácie je v sídle žiadateľa, kde pekáreň
prevádzkuje.Žiadateľ pri zvažovaní realizácie projektu vychádzal zo záverov SWOT analýzy, z ktorých vyplývajú naplnené
výrobné kapacity, obmedzená disponibilná plocha a zároveň nedostatok vlastných zdrojov na potrebnú technológiu. Ako
ohrozenia sa ukázali pomalá modernizácia výroby a s tým spojené možnosti technologického a poznatkového zaostávania, čo
si spoločnosť nemôže dovoliť. Realizácia projektu je preto príležitosťou na zavedenie inovatívnej technológie na výrobu
chleba s potrebným zvýšením výrobných kapacít a možnosťou pokrytia nových trhov. Spoločnosť si tak zabezpečí potrebnú
kvalitu a rast konkurencieschopnosti.

Dlhodobým plánom spoločnosti je pokryť výrobou a dodávkou čerstvých pekárenských výrobkov potreby zákazníkov na
celom Slovensku. Po zavedení novej unikátnej technológie na pečenie chleba na cyklotermickej peci vieme zabezpečiť naším
odberateľom stabilnú kvalitu 363 dní v roku a 3 krát denne závoz čerstvého chleba a pečiva. Nová linka nám prinesie
zvýšenie kapacity o cca 100% s inovatívnym spôsobom pečenia (zabezpečí rovnakú teplotu počas celej doby pečenia a
kvalitu u všetkých výrobkov), čo sa premietne do rastu tržieb, pridanej hodnoty a vytvoreniu piatich pracovných miest priamo
spojených s realizáciou projektu. Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov projektu uvedené v tab.12 ŽoNFP by mali byť
z vyššie uvedených dôvodov naplnené. Realizácia projektu je načasovaná do obdobia, kedy nestíhame plniť objednávky
zákazníkov, ktorý majú záujem o naše výrobky a s ktorými máme predjednané a zazmluvnené kontrakty. Využívanie novej
linky tak umožní plnenie objednávok a požiadaviek kladených obchodnými partnermi. Požadovaná linka je unikátna na
Slovensku. Kvalita a stálosť chleba sa zvyšuje rovnomerným pečením počas celej doby pečenia a túto na Slovensku nevie
zatiaľ nikto dosiahnuť.

Technické riešenie vychádza z výrobných postupov a z potreby maximálnej výrobnej kapacity na disponibilnej ploche,t.j. čím
vyšší hodinový výkon na danej ploche.Najefektívnejšie riešenie predstavuje zostava zariadení, v ktorej sa šírka pece
resp.pecí vmestí do jedného pozdĺžneho modulu nosnej konštrukcie budovy.Toto riešenie bolo premietnuté do podmienok
OVS. Realizácia projektu je plánovaná na 13 mesiacov, v období 09/2010-09/2011.Prebehne v dvoch aktivitách : 1.Nákup a
montáž pece a kysiarne a 2.Nákup, montáž a uvedenie do prevádzky zostatku linky Organizačné zabezpečenie projektu
bude vykonávať projektový tím. Tím tvoria generálny riaditeľ spoločnosti a jednotliví manažéri (projektový, technickí a
finančný). Budú zastrešovať nasledujúce činnosti: - zabezpečenie podmienok pre dodávku a montáž jednotlivých častí linky
- komunikácia a spolupráca s dodávateľom zariadení - zaškolenie zamestnancov na nové výrobné postupy a technológiu (v
spolupráci s dodávateľom) - reorganizácia výroby z dôvodu nových zariadení Projektový tím bude predkladať generálnemu
riaditeľovi pravidelne týždenne správu o stave realizácie projektu. Riaditeľ je poverený riadením a controllingom celého
projektu.

VAMEX,a.s. dlhodobo zaznamenáva rast záujmu o svoje výrobky. Naplnené výrobné kapacity a obmedzená disponibilná
plocha komplikujú dodávky zákazníkom aj keď dopyt rastie.Keďže v súčasnosti nie sme schopní z dôvodu nedostačujúcich
kapacít tieto požiadavky plniť a odpovedať tak na dlhodobé výzvy, rozhodlo sa vedenie spoločnosti inovovať výrobný proces s
cieľom jeho zefektívnenia. Je to jediná možnosť ako udržať a posilniť našu pozíciu na trhu. Z dôvodu finančnej náročnosti je
realizácia investície bez schváleného NFP pre firmu nemožná. Spoločnosť zatiaľ nemá skúsenosti s realizáciou projektov
financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov alebo štátnej pomoci. Projekty,ktoré sme realizovali boli financované z
vlastných zdrojov a úverom z bánk. Za významné projekty takto realizované považujeme výstavbu a zabehnutie súčasnej
pekárne prestavbou hypermaketu Jednota na najväčšiu priemyselnú pekárenskú výrobu na Slovensku v sume 4,126 mil €
realizovanú v roku 2005 a nákup a inštaláciu technológií v sume 9,214 mil €.Skúsenosti vedenia spoločnosti z realizovaných
projektov budú využité aj pri investícii v rámci predkladaného projektu a garantujú jeho úspešnú realizáciu.

Po skončení projektu bude VAMEX,a.s.,Košice prevádzkovať novú linku z vlastných zdrojov, pretože je súčasťou výrobného
procesu. Financovanie samotnej výroby je zabezpečené z výnosov spoločnosti. Výsledky tejto investície sa stanú plne
vlastníctvom spoločnosti, ktorá plánuje aj naďalej dlhodobo podnikať v pekárenskej výrobe.Ide o zabehnutý výrobný program
vo vlastných priestoroch so stabilnými a dlhodobými odberateľmi. Firma má vlastnú predajnú sieť a obchodných zástupcov,
spolupracuje s domácimi a zahraničnými obchodnými sieťami. Výhodou je možnosť vyberať si zodpovedných dodávateľov a
kvalitné suroviny nakoľko sami vyhľadávajú žiadateľa. Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných zamestnancov so znalosťami
a skúsenosťami v odbore. Medzi riziká, ktoré by mohli ohroziť udržateľnosť projektu v nasledujúcich rokoch by sme mohli
zaradiť najmä nárast konkurencie a nedostatok zákaziek. Realizáciou projektu však vybudujeme prevádzku, ktorá zaradí našu
spoločnosť k najmodernejším firmám na výrobu chleba na Slovensku. Z týchto dôvodov budeme v budúcnosti schopní
flexibilne a konkurenscieschopne reagovať na vyššie spomenuté riziká napr. cenovo alebo rozšírením a expanziou na nové
trhy.
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ZEOCEM, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s 50 ročnou tradíciou a skúsenosťami so spracovaním prírodných
materiálov. V súčasnosti spoločnosť ZEOCEM, a.s. rieši výrobno-technologický nedostatok súvisiaci s neúplným a
neefektívnym zabezpečením procesu paletizácie hotových výrobkov, čím sa zvyšujú neúmerne výrobne náklady v rámci
plynulosti výroby a expedície výrobkov. Momentálne je proces paletizácia výrobkov vykonávaný ručne, pričom hrubý výkon
ručného procesu paletizácie je v súčasnosti 630 vriec/25 kg = 15 750 kg/h pričom efektívny potrebný výkon paletizácie by
optimálne mal dosiahnuť 1500 vriec/25 kg = 37 500 kg/h. Tým spôsobom je efektivita výroby využitá len na cca 33 %, čo
prispieva k negatívnemu dopadu v rámci celkového výrobného procesu a časovej neefektívnosti, zvyšovaniu nákladov a v
neposlednom rade predlžovanie dodacích lehôt pre produkty spoločnosti.

Celková špecifický zámer projektu bude úzko súvisieť so zefektívnením celkového výrobného a uvedením novej inovatívnej
technológie – „Paletizačnej linky na Zeolit“ do výrobného procesu, čím bude možné v plnej miere využitie výrobnej kapacity
baličky výrobkov a zvýšiť výkon na približne 1500 vriec á 25 kg = 37 500 kg/h, čo radovo predstavuje 300 % zefektívnenie a
zvýšenie expedičného potenciálu pre výrobky pri zabezpečení maximalizácie efektívnosti baliacej a paletizačnej linky ako
jednotlivých fáz výrobného procesu. V neposlednom rade bude umožnené zníženie časovej náročnosti výrobného procesu o
40% a prestojov z dôvodu nedostatočného využitia kapacity baličky ako aj zníženie variabilných nákladov na tonu
vyrobeného produktu. Daná investícia taktiež zabezpečí udržanie aktuálneho počtu pracovných miest v rámci obsluhy
baliacej linky a pre paletizáciu Zeolitu budú vytvorené v rámci dopadov projektu dve nové pracovné miesta priamo súvisiace s
obsluhou novej paletizačnej linky na Zeolit

Projekt je rozvrhnutý po dobu 10 mesiacov podľa špecifikácie a potrieb na dodanie a inštaláciu technológie a bude zahŕňať
celkovo jednu hlavnú aktivitu - Nákup novej inovatívnej technológie - Paletizačná linka na Zeolit.Plánovaná aktivita
pozostáva z 6 sub-častí a to:1. Administratívna príprav realizácie projektu – Október/2010,2. Výroba a dodávka technológie –
11/2010 – Marec/2011, 3. Inštalácia technológie – Apríl/2011, 4. Uvedenie technológie do prevádzky – Máj/2011 –
Jún/2011,5. Zúčtovanie projektu – Júl/2011. Spolu s hlavnou aktivitou budú počas celej realizácie projektu súbežné
vykonávané nevyhnutné podporné aktivity - Október/2010 až Júl/2011 Celkový projekt bude koordinovať interný projektový
manažér spolu z podporou interného finančného koordinátora projektu. Všetky aktivity súvisiace s dodávkou technológie,
logistickým riešením(doprava), inštaláciou ako aj uvedenie do prevádzky bude mať na starosti v rámci zmluvných podmienok
víťaz OVS-dodávateľ technológie v spolupráci s delegovaným projektovým manažérom.

V prípade nezrealizovania projektu by priame dopady súviseli zo znížením konkurencieschopnosti spoločnosti ovplyvnenej
slabou kvalitou paletizácie, zníženie efektívnosti balenia a tým celého výrobného procesu ako aj neodkladné zvýšenie
variabilných nákladov na tonu produktu (zvýšenie spotreby energií, zmennosti a s tým súvisiaci rast mzdových nákladov ) v
neposlednom rade vytvorenie negatívneho imidžu u zákazníka v prípade časového nepokrývania zákazok alebo ďalších
nákladov spôsobených reklamáciami a tým pádom aj straty trhov. Spoločnosť Zeocem a.s., okrem troch projektov
realizovaných za podpory ÉU a ŠR, realizoval aj nasledovné vlastné investičné projekty Rok 2010:Nákup a inštalácia
valcového drviča a dopravných ciest pre drviacu linku, Doplnenie drviča a dopravných ciest do lomu Nižný Hrabovec, Rok
2009: - Výstavba skladu pri linke Klinomix Granul, ,Rok 2007: - Linka pre spracovanie a expedíciu produktu Klinomix Granul.
Projekt, v rámci ktorého sa počíta aj s vytvorením nových pracovných miest a udržaním pôvodných pracovných miest bude
realizovaný v obci Bystré v regióne okresu Vranov n/Topľou, charakterizovaný ako regionón s vysokou mierou
nezamestnanosti.

Projekt priamo súvisí z realizovaním aktivít a zavádzania inovatívnej technológie na podporu a zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti ZEOCEM, a.s., zvýši sa objem produkcie, pridaná hodnota, objem predaja na zahraničné
trhy a v neposlednom rade sa zvýši kvalita produkcie. Po ukončení projektu budú vyhodnotené reálne výstupy a dopady
projektu, na základe, ktorých budú plánovane a realizované ďalšie investičné aktivity financované z vlastných zdrojov
spoločnosti zo získanými poznatkami pri realizácii daného investičného projektu . Nepochybným prínosom projektu bude aj
zvýšenie zamestnanosti, a ďalší hospodársky rozvoj spoločnosti, a tým pádom aj rozvoj regiónu. Výstupy a výsledky projektu
budú nosné indikácie pre plánovanie ďalších obdobných a nutných aktivít (projektov) spoločnosti z dôrazom pre zistenie
efektivity daných obdobných aktivít v rámci hospodárskeho efektu spoločnosti a potreby personálneho obsadenia ľudskými
zdrojmi a tým spôsobom zaistenia a udržania konkurencieschopnosti na trhu.
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SENZOR, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1995 a je orientovaná na snímačovú techniku a automatizáciu montážnych
technológií. K pôvodnému programu vývoja a výroby optoelektronických snímačov a montážnej techniky pribudol nový
program – vývoj a výroba automatických sanitárnych zariadení. Firma komplexne rieši škálu od prvopočiatočného polotovaru
až po jeho finalizáciu a montáž u zákazníka. Hlavným poslaním spoločnosti je vývoj a výroba novej generácie zariadení na
bezdotykové ovládanie vody pre verejné budovy, nemocnice, školy, hotely a obytné stavby. Tieto sú schopné ušetriť až 75%
vody.Veľká časť relevantnej konkurencie disponuje najmodernejšou výrobnou technológiou nevyhnutnou na miniaturizáciu
výrobkov a inovované produkty má už vo svojom sortimente. Z tohto hľadiska je nevyhnutné zaviesť novú výrobnú technológiu
aj v spoločnosti SENZOR, s.r.o..

Súčasné technologické vybavenie nedokáže plniť vyššie nároky z dôvodu zastaralosti a nedostupnosti náhradných dielov.
Výstupom projektu je inovovaná výroba automatických sanitárnych bezdotykových zariadení na optoelektronickom princípe,
ktoré sú určené pre široké použitie v stavebníctve – občianskej, rekreačnej a priemyselnej výstavbe.Realizácia projektu
prinesie výhody najmä v oblastiach: Zákazníci: -zvýšenie kvality ponúkaných výrobkov -vyššia pridaná hodnota na každý
produkt vo vzťahu ku zákazníkovi. Zamestnanci: -kvalitnejšie pracovné prostredie-vytvorenie 3 nových pracovných miest vyššia produktivita práce-rozšírenie využívania moderných technológií a tým aj zvyšovanie kvalifikácie Firma: -zvýšenie
konkurencieschopnosti -nárast pridanej hodnoty a tržieb -obstaranie špičkovej technológie, ktorá je jedinečná v regióne
Životné prostredie: -energetická úspora.

Obstarávané technologické zariadenia sú zastrešené tromi obchodnými verejnými súťažami, z ktorých víťazi budú dodávať
inovatívne technológie.Projekt bude prebiehať v rámci troch hlavných aktivít: Aktivita 1 „Obstaranie osadzovacieho automatu
SMT a Pece pre spájkovanie v parách“ v období 11/2010 – 02/2011, dodávateľom je AMTEST Slovakia s.r.o. Aktivita 2
„Obstaranie zariadenia pre výrobu stlačeného, čistého, suchého vzduchu a dusíka N2“ v časovom horizonte od 01/2011 do
06/2011, dodávateľ je COMPRESSED GAS s.r.o. Aktivita 3 „Obstaranie miniatúrneho vstrekolisu pre lisovanie súčiastok z
termoplastických látok“ v časovom horizonte 01/2011 do 06/2011, dodávateľ je CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
Technológie ako technologický komplex prispejú k inovácii dvoch výrobných postupov v spoločnosti SENZOR, s.r.o.

Vhodnosť predkladaného projektu má základ v jeho potrebe. Neustále sa meniace konkurenčné prostredie vyvíja tlak na
spoločnosť ku kontinuálnemu investovaniu do výrobných technológií, aby sa zabezpečila vyššia pridaná hodnota pre
zákazníka, čo sa automaticky premietne do vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti SENZOR, s.r.o.. O správne
nastavenom projekte hovorí aj skutočnosť, že spoločnosť v dnešnej situácií nielen udrží súčasné pracovné miesta, ale aj
vytvorí 3 nové, čím bude mať investícia jednoznačný pozitívny vplyv na daný región. 1. Východisková situácia: -tlak
konkurencie -vývoj trhu orientovaný na úsporu energie a menšie rozmery -nízka efektivita výrobného procesu 2. Potreby
cieľových skupín: -požiadavky zákazníkov na kvalitné a inovatívne produkty -tlak spoločnosti na ekologicky nezávadný
výrobný proces -zdravotne nezávadné pracovné prostredie. 3.Prepojenie na ďalšie projekty a aktivity v regióne: Projekt
nadväzuje na aktivity regiónu v oblasti zmiernenia disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky. 4. Popis
spôsobilostí žiadateľa na realizáciu projektu: realizácia investícii v minulosti a každoročný protokol o priebežnej inšpekcii TUS
Piešťany.

Obstarávaná technológia poskytuje také výrobné kapacity, vstupné náklady, úsporu energie a produktivitu práce, ktoré
zabezpečia finančné plnenie plánu, tzn. pokrytie všetkých nákladov a postupné zvyšovanie trhovej hodnoty podniku.
Implementáciu projektu budú zabezpečovať skúsení zamestnanci spoločnosti.Projekt prispeje k rozvoju celého regiónu, a to
nielen znížením miery nezamestnanosti, ale aj pozitívnym vplyvom na životné prostredie (i
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Podpora výrobnej činnosti spoločnosti WAGNER
SERVICECENTRUM s.r.o. pomocou obstarania moderných
technológií

Inovácia technológie obrábania kovov

Modernizácia zlievarenskej technológie výroby spoločnosti HOBES
SLOVÁKIA, s.r.o.

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Zvýšenie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti spoločnosti
ALKON KOŠICE a.s. zavedením inovatívnej technológie

Zavedenie inovatívnej výroby nanokompozitných PVD povlakov pre
zvýšenie konkurencieschopnosti rezných nástrojov na báze
supertvrdých materiálov (VHM, PCD, CBN, cermet)

Inovácia výrobného procesu spoločnosti REGADA, s.r.o.

Inovácia výrobných zariadení spoločnosti CHIRANA Medical, a.s.

Inovácie a špecializácia výroby v stavebnej firme GUTTE, s.r.o.

262 644,00

464 925,00

411 451,58

230 000,00

2 265 183,00

151 580,00

850 695,50

1 460 000,00

555 388,80

582 780,00

KaHR-111SP-1001

Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskej
republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa Prešovský kraj podieľa objemom deväť percent, čo
predstavuje najmenší podiel zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. Regionálny HDP postupne rastie, ale napriek tomu patrí
stále k podpriemerným v rámci EÚ. Spoločnosť PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. má vo svojom odbore už
dlhoročné skúsenosti a tradíciu. Výrobný program tvoria rôzne druhy pekárenských, cukrárenských a parených výrobkov
vyrobených z prvotriedných surovín. Dominantnosť si zabezpečuje dlhodobým pôsobením na trhu, veľkou kapacitou výroby,
vyspelou technológiou a v nemalej miere širokým sortimentom a kvalitou vyrobenej produkcie. Súčasný sortiment tvorí 38
druhov chleba a 80 druhov pečiva. Sídlo spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s sa nachádza v
meste Humenné. Spoločnosť má zriadené 2 prevádzky a to priamo v meste Humenné a v Michalovciach.

Strojno - technologické zariadenia, ktoré budú obstarané z poskytnutých prostriedkov, budú využívané hlavne pri výrobe
ručne váľaného chleba, o ktorý bude vyrábaný sortiment rozšírený. Pri tejto výrobe je zvýšená potreba pracovnej sily, ale
výsledkom je zlepšenie kvality a zvýšenie odbytu. Pre obsluhu novo obstaraných technológií bude potrebné vytvoriť 3 nové
pracovné miesta. V roku ukončenia projektu spoločnosť zamestná 1 ženu a v 5. roku po ukončení projektu ďalšiu ženu a 1
muža. Riadenie rizík : V prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov bude žiadateľ financovať vzniknuté škody a
výdavky z vlastných zdrojov. Pokiaľ bude potrebné vedenie spoločnosti zabezpečí bankový úver. Merateľné indikátory, ktoré
sú v predkladanom projekte stanovené vychádzali z hodnôt, ktoré spoločnosť plánuje reálne dosiahnuť a teda bude vyvíjať
maximálne úsilie o ich naplnenie. Pri ich určovaní sa vychádzalo z doterajších skúseností a reálne dosiahnutých výsledkov.
Z toho dôvodu nepredpokladáme so vznikom nenaplnenia merateľných hodnôt merateľných indikátorov. Dopady tohto ako aj
ostatných projektov budú mať za následok postupný rozvoj, rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu.

Projekt pozostáva z 3 aktivít : Aktivita 1 – Obstaranie a inštalácia špirálových šľahačov s pojazdnou diežou Aktivita 2 –
Obstaranie plynových etážových pecí s automatickým osadzovaním Aktivita 3 – Obstaranie a inštalácia baliaceho
automatu na balenie rezaných výrobkov 1.) Špirálový šľahač s pojazdnou diežou : Špirálový šľahač slúži ku kvalitnému
vymieseniu všetkých druhov cesta a v prevedení s pojazdnou diežou je súčasťou automatizovaného systému spracovania
cesta pre pekárske výrobky. 2.) Plynová etážová pec : Plynová etážová pec je určená na pečenie prvotriedneho pôrovitého
chleba. Technické prevedenie, riadiace systémy a automatizácia pečného procesu na tejto peci zachovávajú vysokú kvalitu
pečeného chleba. 3.) Baliaci automat na rezané výrobky : Baliace stroje slúžia na hygienické, vkusné a rýchle balenie
potravinárských a pekárských výrobkov. Baliace automaty pracujú kontinuálne a sú riadené počítačom, ktorý umožňuje rýchle
prestavenie parametrov alebo sortimentu výrobkov. Počas realizácie projektu aj po jeho ukončení bude administratívnu
udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím,pozostávajúci z projektového manažéra, koordinátora a finančného
manažéra.

Obstaranie inovatívnych technológií pomocou predkladaného investičného projektu sa prejaví vo zvýšení
konkurencieschopnosti spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., čo bude mať vplyv aj na ďalšie
konkurenčné spoločnosti. Tie budú motivované k zvýšeniu kvalitatívnych parametrov svojej produkcie. Za pozitívne možno
taktiež hodnotiť, nadobudnutie skúseností vytvoreného projektového tímu, ktoré budú nápomocné pri ďalších investičných
akciách spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.. S riadením tímov pracovníkov má skúsenosti, nevidí
žiadnu bariéru v organizácii riadenia projektu počas a po jeho uskutočnení . Spoločnosť vidí realizáciu projektu ako
nevyhnutnosť k svojmu ďalšiemu pokroku a rozvoju spoločnosti. V súvislosti s plánovanými aktivitami projektu sa predpokladá
s pomerene vysokou finančnou investíciou. Predkladaný projekt by sa bez pomoci formou nenávratného finančného príspevku
z fondov Európskej Únie realizoval v časovom oneskorení, čo by výrazne eliminovalo všetky vyššie spomínané dopady
predkladaného projektu.

Investičný projekt spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. bude v budúcnosti udržateľný v podobe 3
novo obstaraných inovatívnych výrobných technológií. Investícia do technologického vybavenia je dôležitá z hľadiska
ďalšieho rastu spoločnosti a zvýšenia jej konkurencieschopnosti. Administratívna a inštitucionálna udržateľnosť projektu
Počas realizácie projektu aj po jeho ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím,
pozostávajúci z odborníkov v danej oblasti. Výhodou je prítomnosť všetkých členov projektového tímu na mieste realizácie
projektu, čo umožní operatívne reagovať na vzniknuté problémy. Inštitucionálnu udržateľnosť projektu je garantovaná
dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. Finančná udržateľnosť
Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených vyspelých technológii budú financované výnosmi z predaja výrobkov a
ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude
vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti.
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Región Východné SLovensko patrí medzi najmenej priemyselne rozvinuté časti Slovenska. Sprievodným znakom
transformácie ekonomiky v tomto regióne je vysoká nezamestnanosť. Spoločnosť WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o.
vznikla v roku 2004 pretransformovaním podnikania fyzickej osoby s názvom Róbert Wagner - R. delenie plechov do
spoločnosti s ručením obmedzeným.Spoločnost WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o. sa zaoberá predajom a spracovaním
plechov a činnosťami s tým súvisiacimi. Nakoľko táto firma dlhodobo spolupracuje s U.S Steel s.r.o. Košice, má možnosť
pravidelného prísunu vstupných materiálov pre vlastnú výrobu a taktiež je zabezpecená vlastnými dopravnými prostriedkami.
Keď zoberieme do úvahy všetky spomínané skutocčosti a to výrobu zárubní s dlhodobou tradíciou, výroba profilov pre
sadrokartóny, výroba vlnitého a trapezového plechu, databáza odberateľov, vznik nových priestorových kapacít rekonštrukciou
starých, delenie plechov, to všetko predstavuje stabilitu spoločnosti a samozrejme dalšie možnosti rozširovania výroby. Sídlo
spoločnosti WSC s.r.o. sa nachádza v meste Košice. Spoločnosť má zriadené 2 prevádzky a to priamo v meste Košice a v
meste Medzev.

Jedným z viacerých dopadov projektu je aj predpokladané dosiahnutie lepších ekonomických výsledkov – nárast tržieb a
pridanej hodnoty. Realizáciu obdobného projektu môže uskutočniť ktorákoľvek spoločnosť, disponujúca podobným
výrobným programom. V prípade vzniku a následnej potreby eliminácie vzniknutých rizík bude žiadateľ postupovať v súlade
so svojou podnikateľskou stratégiou a v zmysle zachovania svojich pozícií na trhu, príp. predstihu príp. konkurentov
vzniknutých vývojom na trhu. V prípade, pokiaľ sa nepodarí žiadateľovi dosiahnuť naplánované merateľné indikátory bude
postupovať nasledovne: Personálne riadenie inštitucionálnych rizík bude zaistené zamestnancami spoločnosti WSC s.r.o.
Nepredpokladá so žiadnou zmenou oproti plánovaným hodnotám. V prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov
bude žiadateľ financovať vzniknuté škody a výdavky z vlastných zdrojov. Pokiaľ bude potrebné vedenie spoločnosti
zabezpečí bankový úver.

Projekt sa skladá z 2 aktivít : Aktivita 1 – Obstaranie a inštalácia rovnaco zvarovacej linky na betonársku oceľ Aktivita 2 –
Obstaranie elektronického trhacieho stroja AKTIVITU 1 spoločnosť WSC s.r.o. zrealizuje počas 2 mesiacov. JEDNOTLIVÉ
SÚČASTÍ ROVNACO ZVAROVACEJ LINKY : 1. Odvíjačka drátu s podávacím systémom 2. Rovnací a rezací systém 3.
Uskladňovací stôl pozdĺžneho drôtu 4. Pozdĺžne podávacie zariadenie 5. Zvárací systém 6. Priečne podávacie zariadenie
7. Ťahač siete 8. Rezačka siete 9. Zariadenie otáčania a stohovania siete 10. Dopravník siete 11. Elektrická skriňa a
kontrolný systém 12. Vodný chladiaci systém 13. Vzduchový systém Aktivitu 2 spoločnosť zrealizuje počas 2 mesiacov
december 2010 - január 2011 Elektronický trhací stroj je plne digitálny skúšobný systém s vysokou presnosťou ovládania.
Jeho súčasťou je automatické rozlíšenie a kalibrácia silových článkov a extenzometrov. Počas realizácie projektu aj po jeho
ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím. Skúsenosti s realizáciou projektov
aj s riadením projektov za predchádzajúce 3 roky spoločnosť WSC s.r.o. má.

Celospoločenský rozvoj úzko súvisí s rozvojom stavebníctva. Ide predovšetkým o bytovú a priemyselnú výstavbu, ale aj o
opravy, rekonštrukcie a modernizácie budov. Spoločnost WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o.má bohaté skúsenosti s
výrobou a dodávkou materiálov pre stavebníctvo. Tieto skúsenosti čerpá z už v minulosti úspešné zrealizovaných projektov,
ako je výroba vlnitých a trapezových plechov, strešnej krytiny, výroba kovových zárubni a profilov pre sadrokartóny.
Realizáciou projektu bez finančnej podpory by bola spoločnost nútená riešit investičné prostriedky formou úverov, čím by
došlo k spomaleniu rozvoja výroby a konkurencieschopnosti. Pokiaľ by bola schválená a realizovaná pomoc vo forme štátnej
pomoci, firma by sa stala ekonomicky stabilnejšia, nakoľko by mohla reagovať na zvyšujúci nárast energií, nárast miezd a
tým by sa stala konkurencieschopnejšia, nakoľko aj pri zvýšených nákladoch by mohla rýchle reagovať na trhovú cenu.
Finanćná náročnosť projektu vyplýva z drahej výrobnej technológie.

Investičný projekt spoločnosti WSC s.r.o. bude v budúcnosti udržateľný v podobe dvoch novo obstaraných inovatívnych
výrobných technológií. Investícia do technologického vybavenia je dôležitá z hľadiska ďalšieho rastu spoločnosti a zvýšenia
jej konkurencieschopnosti. Administratívna a inštitucionálna udržateľnosť projektu Počas realizácie projektu aj po jeho
ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím, pozostávajúci z odborníkov v danej
oblasti. Výhodou je prítomnosť všetkých členov projektového tímu na mieste realizácie projektu, čo umožní operatívne
reagovať na vzniknuté problémy. Pre obsluhu novo zakúpených technológii v rámci predkladaného projektu sa vytvoria 2 nové
pracovné miesta. Finančná udržateľnosť Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených vyspelých technológii budú
financované výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. V prípade vzniku
neočakávaných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z
úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti. Projektom spoločnosť eliminuje viaceré negatívne faktory, ktoré doposiaľ
vznikajú.
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Projekt sa bude realizovať v priemyselnej časti mesta Svit, okres Poprad. Mesto sa nachádza v Prešovskom samosprávnom
kraji , ktorý patrí zo sociálno-ekonomického hľadiska medzi najmenej rozvinuté oblasti v rámci Slovenskej republiky. V
priamom susedstve okresu Poprad sa nachádzajú okresy Kežmarok a Spišská Nová Ves, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou
nezamestnanosti. Žiadateľ zamestnáva aj pracovníkov z týchto priľahlých okresov. Terajší STROJCHEM, a.s. pôsobí na
strojárskom trhu od roku 1939. Od tohto obdobia prešla strojárska výroba vo Svite mnohými štrukturálnymi a vlastníckymi
zmenami. Jej dlhoročná existencia je dôkazom získaných profesionálnych zručností a medzinárodného know-how.
Globalizáciou trhu a formovaním sa trhu EÚ vznikajú nové príležitosti a z pohľadu udržania si konkurencieschopnosti aj
nutnosť zapájať sa do medzinárodných tendrov. Ich vyhlasovatelia však stanovujú čoraz prísnejšie kritéria, ktoré sa postupne
premietajú aj do ostatných súvisiacich výrobných procesov. STROJCHEM, a.s. si je vedomá nedostatku v oblasti presnosti
svojich výrobkov. Na jeho elimináciu chce rozšíriť strojný park o moderné CNC zariadenia a o kvalifikovaný personál.

Projekt prioritne rieši trieskové opracovávanie veľmi presných a náročných kovových súčiastok pre konkrétne uplatnenie pri
výrobe strojov pre polygrafický priemysel a oblasť robotizovaných pracovísk (zváranie, striekanie farbou a pod). Univerzálnosť
týchto zariadení rozširuje ich použitie aj pre iné oblasti. Technické parametre zariadení zaručujú súčasne aj skrátenie
stratových časov potrebných na realizáciu výrobkov. To zároveň prispieva k zníženiu nákladovosti celej výroby a vo finálnom
výsledku ku konkurencieschopnosti výrobkov čo sa týka kvality a ceny. Časť zisku z produkcie týchto zariadení poslúži
spoločnosti pre jej ďalší technický rozvoj a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. V budúcnosti bude spoločnosť postupovať
cestou rozširovania svojho strojnotechnologického parku o inovatívne zariadenia v nadväzujúcich oblastiach trieskového
obrábania kovov, aby sa celá výroba postupne presunula do oblasti s vyššou úrovňou presnosti výrobkov. Je zrejmé, že k
naplneniu tohto zámeru bude potrebné zabezpečiť neustále zvyšovanie kvalifikačnej úrovne súčasného obslužného
personálu. Výkyvy v dostupnosti kvalifikovaných pracovníkov firma rieši spoluprácou so strednými a vysokými školami.

Projekt pozostáva z dvoch základných aktivít. Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 14 mesiacov, čo vytvára dostatočný
časový priestor na kvalitné zvládnutie implementácie celého projektu. Uvedená dĺžka realizácie je daná hlavne časom
dodávky technologického zariadenia od jeho záväznej objednávky - cca 6 mesiacov. Pre samotnú priamu realizáciu projektu
plánuje spoločnosť využiť vlastné odborné kapacity (uvedené v časti 5.1. Opisu projektu), ale vzhľadom k rozsahu projektu a
charakteru prác tieto budú vhodne doplnené externými partnermi podľa tabuľky 4.2 – Personálne zabezpečenie, v Opise
projektu. Výhodou v tomto smere je umiestnenie výrobných priestorov spoločnosti STROJCHEM, a.s. v priemyselnom areáli
Chemosvit, ktorý je plne vybavený potrebnou priemyselnou infraštruktúrou. V tomto areáli sú priamo prítomní niektorí z
externých partnerov spoločnosti pre činnosti súvisiace s projektom (vrátane problematiky štrukturálnych fondov). Podľa
podrobnejšie popísaných informácií uvedených v prílohe č.1 - Opis projektu, žiadateľ má vytvorenú organizačnú štruktúru, v
ktorej sú zaradené profesie zabezpečujúce pravidelné činnosti týkajúce sa investičného rozvoja spoločnosti.

Rozšírenie strojného parku o moderné inovatívne strojné zariadenia, ktoré sú predmetom projektu patrí medzi vysoké priority
spoločnosti . Spoločnosť má vo svojom majetku a prevádzkuje výrobné zariadenia, ktoré majú vek na hranici 15 rokov,
technickými parametrami neumožňujú výrobu produktov s požadovanou presnosťou a vyžadujú si neustále rastúce náklady
na zabezpečenie ich prevádzkovej spoľahlivosti. V prípade nezískania NFP na tento projekt hrozí, že sa projekt nebude
realizovať, resp. sa podľa finančnej situácie žiadateľa bude realizovať len jeho časť, čím by v konečnom dôsledku došlo k
zníženiu celkového objemu projektu a zároveň by došlo k zníženiu rozsahu jeho pôsobnosti. Realizovaním len časti projektu
by nebolo možné uchádzať sa o ucelené balíky zákaziek obsahujúce obidva technologické uzly (CNC Horizontálna
vyvrtávačka a Brúska na guľato). Bližšie zdôvodnenie dátumu účinnosti víťazných zmlúv ihneď po odovzdaní žiadosti je
popísané v Opise projektu, v bode 2.1., v časti Motivačný účinok pomoci.
Realizácia projekt prispeje k posilneniu a
udržaniu zamestnanosti v prešovskom regióne.

Realizáciou projektu sa rozšíri produktové portfólio žiadateľa o výrobky s vyšším stupňom presnosti, ktoré budú spĺňať čoraz
náročnejšie požiadavky zákazníkov. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre jeho budúce rozšírenie na základe
predpokladaného nárastu trhu výrobkov s vyšším stupňom presnosti, čo bude mať vďaka ich vysokej pridanej hodnote
priaznivý dopad na ekonomiku spoločnosti a čo vytvorí finančný základ na ďalšie rozšírenie strojného parku o moderné
inovatívne zariadenia. Produkcia výrobkov na požadovanej vysokej kvalitatívnej úrovni a orientácia firmy na zákazníka
vytvoria predpoklady na elimináciu hrozieb zo strany východoázijských spoločností. V budúcnosti plánuje spoločnosť naďalej
rozširovať svoj strojnotechnologický park o inovatívne zariadenia v nadväzujúcich oblastiach trieskového obrábania kovov,
aby sa celá výroba postupne presunula do oblasti s vyššou úrovňou presnosti výrobkov. K napĺňaniu tohto zámeru bude
nevyhnutné zabezpečiť neustále zvyšovanie kvalifikačnej úrovne obslužného personálu. Preto spolupráca firmy so strednými
a vysokými školami znižuje riziko nedostatku kvalifikovaných pracovníkov pre obsluhu nových sofistikovaných CNC strojov.
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Žiadateľom predkladaného projektu je spoločnosť zaoberajúca sa montážou zadlabávacích zámkov do dverí, odlievaním
tlakových zinkových odliatkov a výrobou záhradného nerezového nábytku. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti so
spoluprácou so zahraničnými spoločnosťami (anglickými, nemeckými, českými, maďarskými, dánskymi, belgickými). Celkový
obrat spoločnosti dosiahol za rok 2009 takmer 755 000,00 EUR. V súčasnosti zamestnáva 37 zamestnancov. Predmetom
projektu je inovovanie zlievarenských technológií, konkrétne obstaranie dvoch tlakových strojov na odlievanie zinku.
Relevantné technológie patria medzi absolútnu svetovú špičku v zlievarenskom odvetví. Hlavným dôvodom investície do
nových technológií v zlievarenskej výrobe je dosiahnuť konkurencieschopnosť a vyhovieť požiadavkám súčasných, ale aj
potenciálnych odberateľov, ktorí v prvom rade požadujú vysokú kvalitu za adekvátnu cenu. Dané technológie znížia náklady
spoločnosti a budú šetrné k životnému prostrediu. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť a udržiavať konkurencieschopnosť
spoločnosti v dlhodobom časovom horizonte.

Výsledky projektu umožnia žiadateľovi poskytovať klientom kvalitné produkty, čo je strateg. cieľ prozákaznícky orientovanej
spoločnosti. Tým si upevní pozíciu na relevantnom trhu, posilní sa jej konkurencieschopnosť a rozšíria sa produktové
kapacity. Vzniknú 2 pracovné miesta. Žiadateľ predpokladá pokles pridanej hodnoty a tržieb oproti referenčnému obdobiu
2007, nakoľko zaznamenáva postupný pokles tržieb v ostatných obchodných činnostiach, ktoré vykonáva. Spoločnosť sa
preto rozhodla investovať do zlievarenskej technológie, a tým sa sústrediť predovšetkým na túto oblasť výroby, ktorá bude
mať podstatný podiel na generovanom zisku. Modernizáciou zlievarenských technológií sa zabezpečí rast objednávok a
dosahovanie stabilizácie, príp. rozširovanie zákazníckej základne. Kontinuálny rast spoločnosti bude vytvárať nároky na
priestory spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva
vysokú mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne
v predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať zastaralé
technológie.

Na realizáciu projektu bol vyprofilovaný projektový tím, ktorého úlohou bude komplexná koordinácia aktivity projektu a
kontrola plnenia v súlade so stanoveným časovým harmonogramom, ďalej prípravu a sumarizáciu podkladov dôležitých pre
realizáciu projektu, plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Projektový
tím je zložený z manažéra projektu Ing. Petra Volocha, ktorý zodpovedá za hlavnú koordináciu a špecifikáciu investičného
zámeru. O finančnú oblasť riadenia projektu sa bude starať Ing. Štefan Voloch. Za technickú časť projektu, zadávanie
presných požiadaviek na kvalitu produktov a technologické postupy budú zodpovední Čurila Vladimír a Ondovčiková Viktória.
Spoločnosť bude realizovať jednu aktivitu - Aktivita 1 – Nákup zlievarenskej technológie. Obdobie realizácie je
naprojektované na 5 mesiacov, pričom sa budú obstarávať dva zlievarenské stroje. Obstaraná inovatívna technológia bude
dodaná na základe vykonanej obchodnej verejnej súťaže za podmienok stanovených žiadateľom, pričom bol vybraný
najvhodnejší dodávateľom danej technológie. Projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov žiadateľa.

Investície do najmodernejších technológií spolu s ostatnými periférnymi zariadeniami a v spojitosti s obsluhou vytvoria
efektívny systém, ktorého výstupy v súčasnosti konkurenčne obstoja. V odvetví, v ktorom je žiadateľ aktívny, existuje silná
konkurencia, ktorá núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a prehodnocovať výrobné procesy. Obstaraním
inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej
výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Vytvoria sa dve
nové pracovné miesta. Všetky plánované aktivity prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a ochrane životného
prostredia, čo dokladuje súlad s cieľmi programovacích dokumentov ako aj so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja v
priemysle. Absencia najmodernejších strojov predstavuje postupnú stratu konkurencieschopnosti, a tým aj možný zánik
spoločnosti. Spoločnosť sa preto uchádza o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, ktorý by jej v plnej miere pomohol
naplniť definované ciele a zabezpečiť tak kontinuálny rast a konkurencieschopnosť ako spoločnosti tak aj regiónu.

Spoločnosť za vyše 15 rokov svojho pôsobenia získala rozsiahle skúsenosti na národnej aj medzinárodnej úrovni v oblasti
zlievarenskej výroby. Administratívne bude prevádzka výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných
organizačných jednotiek spoločnosti. Tieto sa počas svojho pôsobenia vyprofilovali do podoby, ktorá je vhodná pre
dosahovanie stanovených cieľov spoločnosti. Inovatívnu technológiu bude obsluhovať odborne zaškolený personál, pričom
potrebné školenie zabezpečí zamestnávateľ a dodávateľ. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená
dosahovaním lepších hospodárskych výsledkov spoločnosti súvisiacich s realizáciou projektu. Ako bolo skôr spomenuté,
dôjde k úsporám na materiálových vstupoch a modernizácii a efektivite výroby. Tým sa zvýši kvalita a objem produkcie, ktoré
prostredníctvom synergického efektu zabezpečia zlepšenie hospodárskych výsledkov a vytvorenie potrebných zdrojov na
udržanie výsledkov projektu. Všetky plánované aktivity prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a ochrane
životného prostredia. Môžeme teda konštatovať súlad s cieľmi programovacích dokumentov ako aj so stratégiou trvaloudržateľného rozvoja v priemysle.
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Spoločnosť POLYGRAF PRINT spol.s.r.o. pôsobí na trhu od 11. septembra 1996 a nadviazala na tradíciu kníhtlače v meste
Prešov od 17. storočia až do súčasnosti. V súčasnosti spoločnosť ako jediná v rámci Prešovského kraja pokrýva objemovo
vysokonáročné zákazky v oblasti tlačenia kníh pri zabezpečení požadovanej vysokej kvality a technologických postupov v
rámci ofsetovej tlače a následne knihárskeho spracovania. Neustále dotváranie technických, technologických a
ekonomických podmienok, sledovanie nových trendov v odvetví a blízka spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi umožňujú
zabezpečenie výroby kvalitných, cenovo prístupných a včas dodávaných výrobkov. Vďaka vysokej kvalite výrobkov a
poskytovaných služieb exportuje spoločnosť okolo 80% svojej produkcie do zahraničia. V súvislosti s danou skutočnosťou a
pri súčasnom celosvetovom negatívnom recesnom trende nevynímajúc odvetvie vydávania a kníh a hlavne kníhtlače,
spoločnosť POLYGRAF PRINT spol.s.r.o. nevyhnutne vyvíja ešte väčšie úsilie pre zaistenie konkurencieschopnosti vo
vysoko kompetitívnom prostredí pre udržanie, zefektívnenie a rozšírenie podielu na trhu a zvýšenie zamestnanosti v regióne.

Realizácia navrhovaných aktivít projektu neodmysliteľne prispeje k udržaniu, zefektívneniu a rozšíreniu pozície firmy na
trhu, ako aj informácií o nových žiadaných technologických trendoch v odvetví a tiež k celkovému zaisteniu a rozvoju vyššej
konkurencieschopnosti spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s.r.o. v rámci EU. Hodnoty merateľných ukazovateľov projektu
boli definované reálne podľa doterajších skúseností a praxe žiadateľa za predošlé obdobie a teda v rámci výsledkov
predošlých obchodných rokovaní a následne efektu/dopadu pre hospodársky výsledkov spoločnosti a v neposlednom rade
pre dopad na personálne obsadenia spoločnosti. Vďaka realizácii projektu sa podarí zabezpečovať výrobu kvalitných,
cenovo konkurencieschopných a včas dodávaných výrobkov a uspokojovať tak požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov po
celom svete. Projekt prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti žiadateľa, zvýšenie tržieb cca o 1500 tis. EUR a
zvýšenie pridanej hodnoty cca o 500 tis. EUR, čo predstavuje cca 12%.

Projekt má charakter technologickej inovácie, jeho podstatou je dodávka technológie a bude realizovaný dodávatelsky technológie budú dodané dodávateľmi. Príprave projektu predchádzala obchodná verejná sútaž. Technickou podstatou
projektu je dodávka a montáž dvoch nových technologických liniek, ktoré budú umiestnená vo výrobnej hale (priestory vo
vlastníctve spoločnosti žiadateľa POLYGRAF PRINT spol. s r.o.). V projekte ide o dodávku dvoch nových inovatívnych
technologických liniek: prvou je dodávka a montáž tlačovej technológie s falcovačkou a rezačkou papiera, druhou je dodávka
a montáž technológie na výrobu kníh s doskovačkou a automatickou niťošičkou. Realizácia projektu je rozložená do 24
mesiacov tak, aby sa dodáovka a montáž technológií dali rozložiť do reálneho časového rámca. Plánovaný začiatok projektu
je v mesiaci 01/2011. Spoločnosť bude organizačno-technicky aj administratívne projekt realizovať vlastnými kapacitami,
disponuje dostatočnými administratívnymi a riadiacimi kapacitami pre úspešné zvládnutie technickej, ekonomickej aj riadiacej
stránky projektu.

Projekt je vhodný z hľadiska napĺňania cielov OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, je v súlade s príslušnými
programovacími dokumentami na úrovni VÚC a mesta Prešov - je prinosom pre rozvoj na miestnej, regionálnej úrovni a
vzhladom na exportné portfólio žiadateľa. Projekt je súčastou dlhodobej stratégie žiadatela a jeho realizácia prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadatela, zvýšeniu jeho tržieb a pridanej hodnoty. Realizácia projektu s financovaním
prostredníctvom Nenávratného finančného príspevku je vhodná a pre realizáciu projektu v stanovenom časovom rámci a
technickom rozsahu nevyhnutná - bez poskytnutie NFP je žiadatel schopný zrealizovať projekt len v obmedzenom rozsahu a v
dlhšom časovom horizonte, čo by negatívne ovplyvnilo celkovú udržateľnosť projektu. V prípade realizácie projektu užívatelmi
výsledkov projektu bude región, spoločnosť žiadateľa, jej zamestnanci a v neposlednom rade odberatelia využívajúci produkty
spoločnosti žiadatela.

Z hľadiska strategickej udržateľnosti projekt priamo súvisí s realizovaním aktivít na podporu a zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o. a je súčasťou jeho stratégie. Po ukončení projektu budú
vyhodnotené reálne výstupy a dopady projektu, na základe ktorých budú plánovaný ďalší rozvoj firmy, obchodné aktivity ako
aj ďalšie projekty súvisiace s obnovou technologického a technického vybavenia. Z hľadiska ekonomickej udržateľnosti si
spoločnosť žiadateľa realizáciou projektu dlhodobo udrží popredné miesto na trhoch v rámci EU, najmä zabezpečením
vysokej kvality výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Životnosť strojných zariadení uvádzaných v tomto projekte (v
závislosti na starostlivosti a pravidelnej údržbe) sa pohybuje na cca 15 až 20 rokov, a preto je predpoklad ich ďalšej
prevádzky ešte dlho po skončení spolufinancovania pomocou prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Z hľadiska
sociálnej udržateľnosti projekt vytvára nové štyri pracovné miesta, POLYGRAF PRINT spol. s r.o. pracuje s
vysokokvalifikovaným zložením výrobnej a nevýrobnej časti zamestnancov s preukázateľnými schopnosťami na
implementáciu aj náročných investičných projektov.
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Spoločnosť ALKON KOŠICE a.s. vznikla v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku 2004 sa
transformovala na akciovú spoločnosť. Naším hlavným predmetom podnikania je výroba a montáž hliníkových a plastových
výrobkov. Pôsobíme v Košickom kraji, kde miera nezamestnanosti v decembri 2009 z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny dosiahla úroveň 12,65%. Vznikom našej spoločnosti sme naplnili snahu doplniť slovenský trh o stavebnú
spoločnosť, ktorá dokázala zachytiť nástup nových technológií a materiálov pre výrobu a montáž hliníkových prvkov ako
výplne stavebných otvorov, ktoré na našom trhu chýbali. Postupne sme si doplnili svoj sortiment o dodávku a montáž
plastových okien a dverí, ktoré sú vhodné pre malé stavby a modernizáciu bytových priestorov. Rozšírením výroby o nové
technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti, zvýši sa kapacita výroby a kvalita
sa posunie na úroveň, ktorá pomôže spoločnosti odlíšiť sa od konkurencie, a tým zvýšiť svoje tržby a pridanú hodnotu svojich
výrobkov.

Projektom sa docieli zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, výkonnosti a pridanej hodnoty používaním inovatívnych
technológií, ktoré sa v značnej miere budú podieľať na udržaní pozície v podmienkach stále sa rozširujúcej konkurencie a
zvyšujúcich sa nárokov zo strany zákazníkov. Výsledky projektu budú využívané aj po jeho skončení a budú základom pre
realizáciu a dosahovanie ďalších priamych a nepriamych výsledkov spoločnosti. Cieľom projektu je inovovať a skvalitniť
produkty, znížiť výrobné náklady, znížiť energetickú náročnosť výroby a eliminovať chybovosť. V blízkej budúcnosti
plánujeme v areáli spoločnosti postaviť novú výrobnú halu, čo svedčí o narastajúcej konkurencieschopnosti a ochote neustále
rozširovať výrobné kapacity a samotný výrobný program spoločnosti a na súčasnú halu, kde sa bude realizovať projekt,
plánujeme dať solárne panely, čím dôjde k výraznému pozitívnemu vplyvu na životné prostredie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov energie. Po realizácii projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele: Zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti na trhu Rast pridanej hodnoty modernizáciou výroby Vytvorením nových pracovných miest zvýšiť zamestnanosť
v regióne

Realizácia projektu je rozdelená do 3 aktivít: Aktivita 1 – Obstaranie CNC obrábacieho centra Aktivita 2 – Obstaranie
rolovacieho stroja Izomat Aktivita 3 - Obstaranie stolovej píly Podporné aktivity: riadenie projektu, informovanosť a publicita
Realizácia projektu bude trvať 5 mesiacov a bude zabezpečená formou externej dodávky od dodávateľa, ktorý bol vybraný
ako najlepší v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená počas trvania výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok. Podporné aktivity publicita a informovanosť, budú realizované na základe vyhlášky
Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Informačné tabule budú umiestnené na viditeľnom mieste s
požadovanými rozmermi. Organizačné zabezpečenie projektu: Ing. Peter Šebesta – člen predstavenstva, projektový
koordinátor Zuzana Šebestová – ekonomický referent, projektový manažér Oto Pribula – výrobný riaditeľ, technický manažér
projektu Skúsenosti s realizáciou projektov: Počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme v roku 2008 realizovali projekt
na „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej a vyspelej technológie“, ktorý bol realizovaný
úspešne.

Projekt zavedenia nových technológií prispeje k podpore podnikateľského prostredia a oživeniu výroby, dôjde k zvýšeniu
výrobných kapacít a produkcie, ako aj zvýšeniu pridanej hodnoty, tržieb za predané produkty a poskytované služby, k
odstraňovaniu nezamestnanosti v regióne a sociálno-ekonomických disparít. Realizáciou tohto projektu sa staneme
konkurencieschopnejšími a budeme schopní obsadiť väčšiu časť trhu a sústrediť sa na nové možnosti trhu. Rozšírením
výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti, zvýši sa kapacita
výroby a kvalita sa posunie na úroveň, ktorá pomôže spoločnosti odlíšiť sa od konkurencie a tým zvýšiť svoje tržby a pridanú
hodnotu svojich výrobkov. Situácia na trhu si v súčasnosti vyžaduje zvyšovanie kvality produktov pri poklese ceny pre
koncového zákazníka. Tiež sa kladie dôraz na využívanie inovatívnych technológií, ktoré majú minimálny dopad na životné
prostredie. Vzhľadom na investičnú náročnosť je pre realizáciu projektu nevyhnutná pomoc, bez ktorej by nebolo možné
realizovať tento projekt.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami predsedu predstavenstva, ako aj vybudovanou stálou
pozíciou na trhu. Napĺňanie indikátorov projektu bude podporené intenzívnym monitorovaním výstupov zo strany kľúčových
manažérov, ktorí sa podieľajú na implementácii tohto projektu. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov,
výrobného procesu a technológie, je predpoklad, že spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich 10 rokov
vyrábať súčasné, ale aj diverzifikované výrobky. Udržateľnosť projektu z hľadiska: Personálneho – od roku 1992 sme na
slovenskom trhu a za ten čas sme sa stali stabilnou spoločnosťou s dobrým menom na trhu a na realizácii projektu sa budú
podieľať naši kľúčoví manažéri, ktorí majú skúsenosti s realizáciou podobných projektov Environmentálneho – inovatívne
technológie sú skonštruované tak, aby nedochádzalo k negatívnemu dopadu na životné prostredie Finančného – obstaraním
inovatívnych a vyspelých technológií dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty, čo sú dôležité ekonomické ukazovatele
Hrozby, ktoré vyplývajú z realizácie projektu sú rozpracované v opise projektu bod 3 SWOT analýza, ako aj možnosti ich
eliminácie.
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Spol. COMMERC SERVICE spol.s r.o. vyvíja svoju činnosť v meste Prešov v Prešovskom samospr.kraji. Región Šariša je
charakteristický svojou vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce, nízkou tvorbou HDP a okrem mesta Prešov
patrí medzi málo priemys. rozvinuté regióny. Spol.COMMERC SERVICE bola založená v roku 1992 s prvotným podnikat.
zámerom distribúcie priemys.komponentov. Po roku existencie bola spoločnosť rozšírená o divíziu náradie, ktorá si vďaka
komplexnosti ponúkaného sortimentu produktov vybudovala stabilné portfólio zákazníkov. Z marketing. výskumu spoločnosti
COMMERC SERVICE vyplynulo, že zákazníci v prevažne aut.priemysle potrebujú nielen dodávky kvalitných nástrojov, ale aj
ich výrobu na mieru a servis, ktoré si nie sú schopní a ani nemajú záujem zabezpečovať interne. Pre zabezpečenie výroby a
vyžadovaného servisu spol. nevyhnutne potrebuje nové inovat. technológie, ktoré sú predmetom tejto žiadosti o NFP. Firma
pôsobí vo vlastnom výr. areáli. V súč. zamestnáva 21 zamestnancov a dosahuje pozitívne hospodárske výsledky. Na
Slovensku má firma jedinečné postavenie, keďže poskytuje medzi konkurenciou najširšie produkt.portfólio s komplexným
servisom nástrojov.

Výsledkom projektu bude zakúpenie 6 ks moderných a inovat. strojno-technologických zariadení, a to: PVD povlakovacie
centrum – pre výrobu ultratenkých nanokompozitných vrstiev na báze Ti a vrstiev typu DUPLEX; CNC brúska na guľato – pre
výrobu stupň. a tvar. nástrojov z VHM, HSS a cermetov; Brúska na PKD a CBN nástroje, PKD a CBN rovinná brúska; EDM
(elektroerozív.) rezačka – na delenie supertvrdých materiálov CBN a Diamant; Brúska na rotačné PKD a CBN nástroje – na
výrobu a servis nástrojov z polykryštalického diamantu; technológia rektifikácie rezných hrán – slúži na úpravu
mikrogeometrie nástrojov pred a po povlakovaní. Tieto technológie dodajú dodávatelia vybraní na základe obch.verejnej
súťaže. Projekt bude generovať 9 nových prac.miest, 8 do r. 2012 a 1 do r. 2017. Zakúpenie inovat. technoloógií s pomocou
NFP umožní firme zriadiť novú divíziu výroby a servisu nástrojov. Realizácia projektu výrazne zmodernizuje výrobu, zvýši jej
kapacitu, umožní firme rozšíriť produktovú škálu a komplexný servis služieb a prispeje tak k rozvoju sofistikovanej
priemyselnej výroby v Prešovskom kraji. Dopadom projektu je zvýšenie tržieb na 3 800 tis. a prid. hodnoty na 550 tis.EUR v
r.2017.

Projekt má 1 hl.aktivitu, ktorá zahŕňa nákup 6 inovatívnych technológií, a to Zavedenie inovatívnej výroby nanokompozitných
PVD povlakov pre zvýšenie konkurencieschopnosti rezných nástrojov na báze supertvrdých materiálov (VHM,PCD, CBN,
cermet). Realizácia projektu pozostáva z nasledujúcich procesov: a) Vykonanie obchodnej verejnej súťaže na dodávateľov
predmetných technológií, na základe ktoréj boli podpísané zmluvy na dodávku požadovaných zariadení. b) Dodávka
technológií podľa časového harmonogramu a ich inštalácia-tento proces začne v súlade so zmluvnými podmienkami. c)
Testovanie prevádzky zariadení, zaškolenie obsluhy a ostatných pracovníkov, ktorých práce sa nové strojné zariadenia a
technológie budú dotýkať (napr. programátori a pod.) Vytvorených bude celkovo 9 nových pracovných miest. d) Finančné
vysporiadanie projektu a následný monitoring - tieto činnosti budú prebiehať po schválení projektu a podpise zmluvy o NFP.
Projekt bude tech.a administr. zabezpečený vrchol.manažmentom podniku, ktorý v minulosti úspešne zabezpečoval realizáciu
projektu z grant.programu NADSME. Projekt bude prebiehať počas 24 mesiacov, od 06/2010 do 05/2012.

Spoločnosť COMMERC SERVICE pôsobí na trhu servisu a predaja náradia pre slov. priemysel od r. 1992. Za túto dobu si
vybudovala stabilnú klientelu, stabilné dod.-odb.vzťahy a dobré hosp.výsledky. V súčasnosti pôsobí v 2 divíziách, ložiská a
náradie. Neustálym kontaktom s klientom a na základe vykonaného prieskumu trhu firma zistila, že jej klienti si vyžadujú
komplex. servis a výrobu náradia, preto sa rozhodla realizovať tento projekt. Firma si uvedomuje, že pri nerealizovaní
obstarania tech. vyspelých technológií by mohla v budúcnosti čeliť vysokému tlaku požiadaviek zákazníkov ako aj
konkurencie. Nákup 6 inovat. technológií umožní do organizačnej štruktúry spoločnosti zaradiť novú org. zložku výroby a
servisu nástrojov. Nová divízia bude významne dopĺňať a rozširovať činnosť súč. divízie nástrojov. Aktivity divízie zabezpečia
pre zákazníkov spol. kompletný servis od dodávky po starostlivosť o nástroje počas celej doby životnosti. Spol. vlastní ISO
certifikát a plánuje zvyšovať štandard produkcie a výr.postupov aj naďalej a takto získavať kredit stabilného partnera na trhu
slov. strojárskeho priemyslu. Rozvoj firmy je výrazným motivujúcim faktorom malého rod. podniku.

Obstaraná nová technológia ako rozvoj. investícia spol. COMMERC SERVICE spol. s r.o. bude po skončení realizácie
projektu financovaná z vl. zdrojov. Hl. prínosom získaného NFP bude možnosť výraz.rozvoja výroby, zvýšenie kvality
produkcie a poskyt. servisu pre zákazníkov, čo sa pozitívne odrazí vo zvýšení podielu spoločnosti na dom.a zahr.trhoch,
nárastu jej tržieb a pridanej hodnoty. Finančné prostriedky z NFP budú použité priamo na zakúpenie novej technológie.
Žiadateľ bude spolufinancovať aktivity podporeného projektu vo výške 50%. Po ukončení spolufinancovania projektu z NFP
bude spoločnosť zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovovacie investície z vlastných prostriedkov, pričom predpokladáme,
že bude schopná všetky náklady vrátane udržaných pracovných miest financovať z výnosov zo svojej činnosti. Pri realizácii
projektu spoločnosť COMMERC SERVICE nepredpokladá vážne riziká, keďže má firma dlohodobo zabezpečené dodávky a
odbyt svojich výrobkov a služieb. Spoločnosť plánuje aktívne čeliť možným ohrozeniam profesionál. prístupom, pružnou
reakciou na trh, poist. majetku či vzdelávaním zamestnancov. Fin.analýza preukazuje ekon. výnosovosť investície 53,53%.
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V Prešovskom kraji je dlhoročná tradícia strojárenskej výroby, ktorá však v posledných rokoch z rozličných príčin upadá.
REGADA, s.r.o. je jednou z mála prosperujúcich strojárenských firiem, ktorá vyrába výrobky s vysokou pridanou hodnotou a
zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov. Firma sa zaoberá výrobou a predajom elektrických servopohonov, priemyselných
armatúr a iných strojárskych výrobkov. Firma disponuje výskumom,vývojom a výrobou vo vlastných priestoroch. Silnou
stránkou žiadateľa sú skúsenosti s realizáciou investičných projektov, IT vybavenie, kvalifikovaný pracovný tím a v
neposlednom rade tiež zavedené EN ISO 14001:2004 a STN EN ISO 9001:2000. Naopak slabou stránkou žiadateľa je
predovšetkým nedostatok voľných finančných prostriedkov a tým nemožnosť obnoviť zastaralý strojový park. Priemerný vek
strojov je približne 25 rokov, stroje predstavujú vysokú energetickú záťaž a nízku produktivitu. Využitím príležitostí
vyplývajúcich zo SWOT analýzy dosiahne žiadateľ určené strategické ciele, zvýši konkurencieschopnosť, získa možnosť
expandovať na nové trhy, navýši stav zamestnancov zo súčasných 129 na počet 140 pracovníkov.

Predmetom projektu je zakúpenie progresívnych CNC technológií. Ich zavedením do praxe bude vytvorených 6 inovovaných
výrobných postupov čo bude mať výrazný vplyv na tržby a pridanú hodnotu žiadateľa. Vybudovanie multifunkčných pracovísk
s osadenými novými strojmi, vytvorí spoločnosti REGADA, s.r.o. príležitosť uviesť v skrátenom čase na trh nové a inovované
konkurencieschopné výrobky s vyššou pridanou hodnotou a s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Vybudovaním silnej
prosperujúcej regionálnej firmy sa zabezpečí stála úroveň zamestnanosti v regióne. Realizáciou projektu sa udržia existujúce
pracovné miesta na technickom úseku a predvýrobných úsekoch, zároveň sa vytvoria nové pracovné miesta obsadené
vysokokvalifikovanými odborníkmi. Pracovné miesta budú vytvorené aj pre členov znevýhodnených, či marginalizovaných
rómskych skupín. Tým, že firma bude regionálnym výrobcom vlastnej produkcie, prinesie na trh slovenské výrobky, a tým
prispeje k zviditeľňovaniu regiónu, i celého Slovenska. Prípadné krízové obdobia súvisiace s poklesom dopytu na svetových
trhoch žiadateľ stabilizuje použitím časti nerozdeleného zisku nadobudnutého z predchádzajúcich účtovných období.

Predmetom projektu je zakúpenie nových progresívnych CNC technológií, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné fungovanie
spoločnosti REGADA, s.r.o. so zabezpečením efektívnosti výroby a rešpektovaním dynamiky výrobného procesu. Zavedením
strojov do výroby žiadateľ získa príležitosť uviesť v skrátenom čase na medzinárodný trh nové a inovované
konkurencieschopné výrobky s vyššou pridanou hodnotou a s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Realizácia projektu
zabezpečujúci obmenu zastaraného strojového parku s vyššou kvalitou a nižšími nákladmi na energiu. Dodávateľ technológií
bol vybraný na základe obchodnej verejnej súťaže vykonanej žiadateľom. Súťaž bola vyhlásená 24.03.2010, zápisnica z
vyhodnotenia súťaže bola podpísaná dňa 15.04.2010. Víťazom obchodnej verejnej súťaže a dodávateľom technológií je firma
MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Nové Zámky. Realizácia projektu je rozdelená do 6 aktivít, ktoré budú napĺňané v priebehu 10
mesiacov. Projektový tím pod vedením Ing. Legáta má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov.
Členovia tímu sú odborníci s dlhoročnými technickými a ekonomickými znalosťami a skúsenosťami.

Situácia spoločnosti REGADA, s.r.o. vyhodnotená na základe SWOT analýzy je priaznivá, firme prináša príležitosti na ďalší
rast, ktorý je podporovaný jej silnými stránkami, ktoré je možné taktiež využiť na elimináciu ohrození z externého prostredia.
Projekt súvisí s ďalšími aktivitami, ktoré žiadateľ plánuje zrealizovať v najbližšom období a navzájom budú vytvárať
synergický efekt. Projekt po ukončení realizácie predpokladá zvýšené tržby, vznikajú nové možnosti pre ich investovanie do
ďalších podnikových aktivít, ktorými bude možné zvyšovať konkurencieschopnosť nielen samotnej firmy, ale aj celého
regiónu. Zvyšovanie produkcie si bude vyžadovať tvorbu nových pracovných miest, čím žiadateľ napomôže zmierniť dopady
hospodárskej krízy na cieľový región. Žiadateľ bude schopný zabezpečiť vyššiu kvalitu výrobkov, vyšší objem predaja, nárast
počtu zákazníkov. Podľa prieskumu trhu je obstaranie nových technológií nevyhnutné, avšak bez získania NFP v súčasnosti
nemožné, nakoľko žiadateľ nedisponuje potrebnými finančnými zdrojmi. Firma má tím odborníkov, ktorí majú skúsenosti s
investičnými projektmi realizovanými v minulosti, projekty za posledné 3 roky sú uvedené v Opise časť 5.

Projekt súvisí s ďalšími aktivitami, ktoré spoločnosť REGADA, s.r.o. plánuje zrealizovať v najbližšom období a navzájom
budú vytvárať synergický efekt. Keďže projekt po ukončení svojej realizácie predpokladá zvýšené tržby, vznikajú nové
možnosti pre ich využitie a investovanie do ďalších podnikových aktivít, ktorými bude možné zvyšovať konkurencieschopnosť
nielen samotnej firmy, ale aj celého regiónu, pretože zvyšovanie produkcie si bude vyžadovať tvorbu nových pracovných
miest, ktoré sú spojené s rozvojom infraštruktúry. Žiadateľ zamestnáva kvalifikovaný projektový tím, ktorý neustále pracuje na
dosahovaní strategických cieľov spoločnosti, ktoré sú bližšie uvedené v kapitole 6 prílohy 1 - Opisu projektu. Možné riziká
súvisiace s realizáciou projektu, napr. pokračovanie a nárast hospodárskej celosvetovej krízy, nárast konkurencie, pomalší
nárast tržieb oproti plánu, platobná neschopnosť obchodných partnerov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, alebo
legislatívne zmeny a ohrozenia chce žiadateľ minimalizovať vhodne zvolenou obchodnou a marketingovou stratégiou,
pomocou ktorých je možné preraziť na nové trhy.
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Firma CHIRANA Medical sa vo svojej činnosti, od roku 2002, zameriava na oblasť výroby stomatologických súprav a
dentálneho náradia, a v súčasnosti aj anestetických a dýchacích prístrojov a iných život zachraňujúcich prístrojov. Portfólio
produktov kladie vysoké nároky na kvalitu výrobkov. Firma úspešne obhájila systém manažérstva kvality ISO 13845:2003 a
ISO 9001:2000. Projekt sa bude realizovať v areáli firmy v Starej Turej, kde úroveň nezamestnanosti bola v júny 2009 na
úrovni 8,66 % a vplyvom globálneho vývoja, rastie. Cieľovou skupinou projektu je žiadateľ so svojimi 265 zamestnancami.
Dlhodobá udržateľnosť činnosti firmy a najmä počtu zamestnancov je, kvôli súčasnej ekonomickej situácii, ohrozená. Firme
chýbajú inovatívne výrobné technológie. Väčšina výroby firmy je totiž určená na export. V súčasnosti firma nemá dostatok
vlastných finančných zdrojov na realizáciu projektu a cudzie zdroje sú ťažko dostupné. Firme chýba komplexnosť výrobného
programu v oblasti dentálnych prístrojov. Nevýhodou súčasného výrobného zariadenia je aj kolísavá úroveň kvality a časté
časové prestoje, pričom tlak konkurencie narastá, najmä z krajín tretieho sveta.

Po ukončení realizácie projektu, bude mať firma k dispozícií 4 inovatívne výrobne zariadenia, ktoré zavŕšia komplexnosť
produkcie. Hodnoty indikátorov sa firme podarí dosiahnuť nárastom produkcie a zvýšením efektivity práce i pridanej hodnoty.
Projekt je schopný samofinancovania a po realizácií projektu nevyžaduje významné dodatočné investície, naopak, okamžite
tvorí tržby. Dlhoročná prax vedúcich pracovníkov firmy garantuje reálne zhodnotenie situácie na trhu, firemných potrieb, ako aj
výber výrobného zariadenia, ktoré firme absentuje a reálne naplánovanie ukazovateľov. Kúpou stroja firma reaguje na dopyt
zahraničnej klientely, ktorá aj v budúcnosti bude, pre firmu nosnou časťou trhu. Rast objemu výroby si vyžiada do roku 2016
vytvorenie 6 nových pracovných miest. V prípade neočakávaného prepadu trhu, sa firma preorientuje na domáci trh. Nákup
predmetného inovatívneho zariadenia s pomocou NFP, môže motivovať aj ostatné firmy v regióne k modernizácií výrobných
technológii, či k využívaniu ERDF. Regionálny dopad projektu možno tiež charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na
zamestnanosť v regióne.

Z organizačno-technického hľadiska bude ihneď po podaní žiadosti, zaslaná prvému dodávateľovi objednávka zariadenia.
Dodacia lehota jednotlivých zariadení by nemala byť dlhšia ako 5 mesiacov a časový harmonogram projektu je naplánovaný
reálne, podľa dlhoročný skúseností firmy a systému manažérstva kvality. Za korektné objednanie a prevzatie zariadení bude
zodpovedný Ing. Sivák, interný projektový manažér a Ján Puškár, technický manažér projektu, ktorý overí na mieste všetky
parametre zariadení. Po dodaní zariadenia budú príslušní zamestnanci zaškolení dodávateľom v oblasti ovládania strojov a
bezpečnosti práce a za prítomnosti vedenia firmy sa uskutoční skúšobná prevádza. Za prípravu žiadostí o platbu bude
zodpovedný externý projektový manažér a RNDr. Jiřina Koprivňanská – finančný manažér projektu. Zariadenia budú ihneď
poistené a budú na ich ťarchu zriadené záložné právo v prospech SIEA. Za plnenie podmienok publicity a informovanosti v
zmysle manuálu, ako aj za dodržiavanie všetkých ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP, bude zodpovedný generálny riaditeľ
Ing. Sivák spolu s externou konzultačnou spoločnosťou.

Pomoc vo forme NFP je pre firmu nevyhnutná z viacerých dôvodov. Predovšetkým preto, že inovatívna technológia, je
jedinou možnosťou zabezpečenia trvalej udržateľnosti činnosti firmy, jej zamestnancov a jej postavenia na trhu. Bez
realizácie projektu by vedenie firmy nedokázalo zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov. Zvýšenie efektivity
výroby, obmedzenie prestojov vo výrobe, výrazné zdokonalenie technológie a najmä zabezpečenie stabilnej vysokej kvality
výroby, je nevyhnutným atribútom úspešného fungovania firmy v jej konkurenčnom prostredí. Realizácia tohto projektu je
odpoveďou na globálny vývoj svetového hospodárstva v súčasnosti. Projekt napomôže udržať a mierne zvýšiť mieru
zamestnanosti a to nielen vytvorením nových pracovných miest, ale najmä udržaných stávajúcich. Keďže firma pôsobí na trhu
už 8 rokov a neustále rozširuje svoju výrobnú prevádzku, má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Firma
získala aj niekoľko bankových úverov na nákup novej technológie a skupina CHIRANA realizovala aj niekoľko projektov
financovaných z ERDF (prostredníctvom agentúr SIEA, NADSME aj SARIO).

Ihneď po spustení výrobných zariadení, začnú tieto tvoriť obrat, čím je projekt schopný samofinancovania a prispeje k
zvýšeniu konkurencieschopnosti. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca 4 roky. Viac o finančných
zdôvodneniach efektivity investície je možné nájsť vo finančnej analýze projektu. Pri plnení finančného plánu firmy, ktorého
výsledky sú premietnuté do indikátorov projektu, dokáže firma zabezpečiť stabilnú prácu pre svojich zamestnancov a vytvoriť
do roku 2016, 6 nových pracovných miest. Prípadné ohrozenia (prehlbujúca sa kríza, rastúca konkurencia) bude firma riešiť
vyššou orientáciou na domáci trh. Flexibilita inovatívnej technológie výroby zdravotníckej techniky, umožňuje jednoduché
preorientovania sa nové produkty a zákazníkov. Firma je pripravená preškolovať nových aj stávajúcich zamestnancov, podľa
aktuálnej potreby výrobného programu. V budúcnosti, po znížení dlhodobých záväzkov, plánuje firma realizáciu ďalších
investícií do inovatívnych technológií, najmä v oblasti dýchacích prístrojov a monitoringu pacientov. Súčasný projekt je
základným „odrazovým mostíkom“ v ceste za zvýšením konkurencieschopnosti v segmente zdravotníckych zariadení.
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Spoločnosť s ručením obmedzeným GUTTE, s.r.o. so sídlom Vrbová 13, 946 03 Kolárovo bola založená spoločenskou
zmluvou medzi spoločníkmi dňa 21.12 1994. Na Okresnom súde v Nitre bola zapísaná do obchodného registra pod číslom
896/N dňa 21.12. 1994. Firma podniká prevažne v oblasti stavebníctva. Vedúci spoločnosti GUTTE, s.r.o. má dlhoročné
skúsenosti, v tomto odbore pôsobí vyše 20 rokov. Spoločnosť realizuje občianske, priemyselné ako aj inžinierske stavby.
Popri stavebných prácach ďalšou, nemenej dôležitou činnosťou sú: - Výroba betónovej zmesi. - Obchodná činnosť drevom,
stavebným a hutníckym materiálom. - Obchodná činnosť s pohonnými hmotami. - Obchodná činnosť –maloobchod a
veľkoobchod –s tovarom. Vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť projektu nie je, aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a
ochote investovania disponibilných finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, v možnostiach žiadateľa
uskutočniť predkladaný projektový zámer bez využitia nenávratného finančného príspevku. K 31.12.2009 spoločnosť
GUTTE, s r.o. zamestnávala celkom 18 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, dosiahla celkové tržby vo výške 763 tis.
EUR a pridanú hodnotu 100 tis. EUR.

Po realizácií projektu bude mať žiadateľ k dispozícií kompletnú technológiu pre výrobu betónovej zmesi a betónových
výrobkov. Zameriavať sa bude hlavne na výrobu transportného betónu a betónových výrobkov, ktoré sa používajú v
stavebníctve. Doinvestovaním sa vytvorí mimoriadny skok v skvalitnení výroby, znížení podielu manuálnej práce, eliminovaní
niektorých kontrolných a opravných operácií. Prebudovanie výrobných kapacít výrazne zmodernizuje existujúcu vybavenosť v
oblasti stavebníctva. Zníženie prítomnosti manuálneho výkonu zlepší opakovateľnosť predpísanej kvality operácií s
pozitívnym dopadom na celkovú kvalitu produkcie. Plánovanou investíciou sa firma stane v tomto segmente trhu
rešpektovanejšou s ohľadom na technické možnosti a kapacitu výroby, čo výrazne ovplyvní jej obchodnú
konkurencieschopnosť. V dôsledku realizácie projektu sa počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa, ako aj s
vytvorením 3 nových pracovných miest. V budúcnosti sa plánuje presadenie sa žiadateľa na trhu s betónovými výrobkami,
ktoré bude dodávať svojím odberateľom a súčasne znižovať svoje náklady v dôsledku samozásobenia sa betónom a
betónovými výrobkami pri realizácií budúcich stavieb.

Realizáciou projektu sú napĺňané ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je zavedenie novej kompaktnej výrobnej technológie, ktorú nie je možné
(vid. prílohu č. 1 Opis projektu, a 14 stanovisko VÚC), ako aj ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a
stavebne, technologicky, finančne a ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti, ktoré by z hľadiska skladby
hospodársky rast a dané ciele opatrenia. Vďaka rozšíreniu poskytovaných služieb, samozásobovaním, ak
projektu tvorili samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita: A1
Nákup inovatívnych technológií. Táto aktivita bude realizovaná v termíne 09/2010 – 08/2012. Predmetom realizácie aktivity je
dodanie a kompletná montáž inovatívnych technológií pre výrobu betónovej zmesi a betónových výrobkov generálnym
dodávateľom vrátane jej uvedenia do prevádzky a nastavenia. Bližší opis viď. príloha č. 1 Opis projektu. Tovary súvisiace s
projektom boli obstarané prostredníctvom OVS v súlade s §281-288 Obchodného zákonníka. Cieľom OVS bolo získať cenovo
najvýhodnejšie ponuky. Za realizáciu hlavnej aktivity projektu, ako aj za obe podporné aktivity projektu, t.j. za celkové
riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, bude zodpovedný žiadateľ, pričom hlavnú
aktivitu budú zabezpečovať v spolupráci s vybraným dodávateľom.

25110120459

25110120460

25110120461

25110120462

25110120463

25110120465

25110120530

25110120531

25110120532

25110120533

25110120535

Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

Ľubomír Kočiš

BOPAL, s.r.o.

Welding, s.r.o.

AF-CAR, s.r.o.

INVENTIVE, s. r. o.

Welding, s.r.o.

THYMOS

DÚHA, a.s.

SPINEA, s. r. o.

METALPORT

Zvýšenie konkurencieschopnosti pekárenskej výroby vo firme Jozef
Oremus PEKÁREŇ BÁNOV

NOVÉ TECHNOLÓGIE-ZÁRUKA EFEKTÍVNEJ A EKOLOGICKEJ
VÝROBY

Zvýšenie konkurencieschopnosti BOPAL, s.r.o. zavedením ucelenej
inovatívnej technológie spracovania profilov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Welding, s.r.o. v
oblasti mechanického opracovania oceľových konštrukcií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AF-CAR, s.r.o.
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií autoservisu

Zavedenie inovatívnych vstrekovacích strojov a zariadení pre
výrobu precíznych plastových výliskov

Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti mechanického
opracovania a presnosti merania statorov elektromotorov veľkých
priemerov

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu obstaraním
inovatívnych technológií - THYMOS, spol. s r.o.

Zavedenie vysoko produktívnej zákazkovej výroby nábytku Dúha
a.s.

Inovatívne technológie pre zavedenie konkurencieschopnej výroby
novej rady ložiskových reduktorov

Zvýšenie kvality povrchovej úpravy výrobkov v spojení so
znižovaním negatívneho dopadu na životné prostredie

505 047,60

102 232,00

363 519,60

398 400,00

134 681,68

1 315 522,50

737 200,00

100 750,00

1 693 101,90

4 964 179,47

77 500,00
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Firma Jozef Oremus PEKÁRŇ BÁNOV patrí medzi stredne veľké remeselné pekárne. Sídli v Bánove. Vznikla dňa 25.9.2000
rozdelením Pekárne J.J. Oremus. Jej činnosť však prebieha od roku 1992, keď začala fungovať ako konzorcium, ktoré založili
dvaja spoločníci a po čase prešla na ďalšiu formu podnikania – združenie. Od začiatku svojej činnosti sa firma špecializuje na
tradičnú ručnú remeselnú výrobu chleba a pečiva. V roku 2009 dosiahla príjmy vo výške 668 tis. EUR a zamestnávala 93
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. V súčasnosti je výroba zameraná na štyri kategórie výrobkov. Hlavnou výrobou
je 17 druhov balených a nebalených chlebov rôznych gramáží. Ďalším druhom je sladké pečivo, ktoré sa delí na výrobky
čerstvé a balené. Z mrazených výrobkov sú to hlavne polotovary ktoré sú dodávané v 450 g – 500 g balení pre domáci výpek.
U tohto výrobku sa očakáva väčší rastový potenciál. Štvrtým druhom je biele pečivo a to hlavne rožok, kaiserka, uzol, veka a
ďalšie. Terajšia výroba prebieha na pekárskych strojoch, ktoré v súčasnosti neumožňujú dosahovať špičkovú kvalitu
výrobkov. Je u nich zvýšená poruchovosť, čo spôsobuje vysoké režijné náklady a pri poruche častú zmätkovosť výrobkov.

Nákup inovatívnej pekárenskej techniky umožní vyrábať kvalitnejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Po ukončení projektu bude
mať firma Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV k dispozícií inovatívnu technológiu na výrobu chleba a pečiva, čo prispeje k
naplneniu stanovených firemných cieľov. Obstaranie vyspelej technológie pre pekársku výrobu zabezpečí: • posilnenie
konkurencieschopnosti spoločnosti – lepšie a rýchlejšie uspokojenie rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s
konkurenciou, • zvýšenie podielu firmy na slovenskom trhu s pekárenskými produktmi, • uvedenie novej technológie do
prevádzky, • zvýšenie výrobnej kapacity, • rozšírenie výrobného portfólia, • výrazné zlepšenie kvality a trvanlivosti
výrobkov, • zlepšenie chute, vône a vzhľadu výrobkov, • zníženie nákladovosti výroby, • zvýšenie flexibility výroby a
pružnejšie reagovanie na potreby zákazníkov, • vytvorenie dvoch nových stálych pracovných miest a nárast produktivity
práce, • trvalú udržateľnosť výrobného procesu. Projekt umožní výrazný nárast tržieb zo súčasných 487 319,13 EUR (rok
2007) na plánovaných 2 400 000,00 EUR (rok 2017) a nárast pridanej hodnoty o 212 tis EUR.

Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie na výrobu pekárenských produktov. Keďže jednotlivé technológie so
sebou navzájom úzko súvisia, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita: A1-Nákup technológie pre pekárenskú
výrobu. Táto aktivita bude zrealizovaná v termíne 10/2010 – 09/2012. Predmetom hlavnej aktivity je dodávka a montáž
nasledovných technologických zariadení: - pece na pečenie chleba zabezpečia vyššiu kvalitu pečených výrobkov, ktorá
vyplýva zo zmeny nosiča tepla; - linka na bežné pečivo, ktorá umožní pri rovnakom počte pracovníkov trojnásobne vyššiu
produktivitu práce s nižšou prácnosťou; - mraziace boxy, ktoré umožnia skladovať vyrábané polotovary do zásoby. To
umožní efektívnejšie využitie pracovníkov v priebehu celého dňa. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity,
ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu
projektu budú technicky a organizačne zabezpečovať majiteľ a ekonómka firmy, ako koordinátor a asistentka projektu. Za
kvalitné nainštalovanie technológie zodpovedá víťazný dodávateľ obchodnej verejnej súťaže, teda firma TECHNOPEK s.r.o.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre splnenie základnej požiadavky zákazníkov na
kvalitu, čerstvosť a trvanlivosť pekárskych výrobkov je nevyhnutné aplikovať špičkovú technológiu. Obstaraním inovatívnej
technológie dôjde k výraznému zvýšeniu kvality chleba a pečiva a nárastu produktivity práce. Keďže projekt je investične
veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú ciel OP KaHR
rast ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít TUR a rovnosť príležitostí,
keďže počíta s vytvorením dvoch pracovných miest, pričom 1 bude obsadené ženou a 1 mužom a pracovné miesto je určené
pre osobu zo znevýhodnených skupín. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR NSK a PHSR obce
Bánov. Žiadateľ disponuje potrebným ekonomickým a technickým zabezpečením a 20 ročnými skúsenosťami a rozsiahlym
know-how v oblasti pekárskej výroby. Nedostatok skúseností žiadateľa s realizáciou projektov spolufinancovaných z
prostriedkov EÚ je eliminovaný na základe zmluvnej spolupráce s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti projektového
riadenia.

Obstaraním inovatívnej technológie pre pekársku výrobu dôjde k výraznému zvýšeniu výrobnej kapacity, zníženiu
nákladovosti výroby a zefektívneniu výrobných postupov, čo bude viest k rastu tržieb a zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vzniknú 2 stále pracovné miesta na plný pracovný
úväzok. Pri výbere nových zamestnancov v rámci projektu, ako aj pri ďalšom rozvoji firmy v budúcnosti, sa bude prihliadať
výlučne na kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov a ich záujem o prácu, aby mohli byť naplnené ciele projektu a
podnikateľský plán z pohľadu využitia kapacitných a kvalitatívnych možností výrobných technológií a dosahovania čo
najlepších hospodársko-ekonomických výsledkov. Týmito opatreniami bude minimalizované personálne riziko. Z výsledkov
finančnej analýzy projektu vyplýva, že firma bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých
nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Z environmentálneho hľadiska je
projekt taktiež dlhodobo udržateľný, keďže pekárenská výroba ani nakupovaná technológia nemajú žiaden negatívy vplyv na
životné prostredie.
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Firma Ľubomír Kočiš existuje na trhu už devätnásť rokov. K svojej činnosti využíva technologické zariadenia, ktoré už
dostatočne nespĺňajú výrobnú funkciu – sú nemoderné a zastarané a nedokážu produkovať požadovanú kvalitu. Z toho
dôvodu je potrebná výmena niektorých technologických zariadení za efektívnejšie, inovatívnejšie a s čo najmenším dopadom
na životné prostredie. Realizáciou projektu a samotným nákupom nových technologických zariadení sa vo firme zabezpečí
zavádzanie inovatívnych riešení a zvýši sa kvalita a efektívnosť výrobného procesu, zvýši sa výstupná pridaná hodnota, čo
bude nevyhnutnou podmienkou pre budúci rast a dosiahnutie konkurencieschopnosti v slovenskej spoločnosti na jednotlivých
trhoch Európskej únie. Hlavnou aktivitou projektu je nákup nových technologických zariadení. Hlavné cieľové skupiny –
zamestnanci, spoločnosti, odberatelia (veľkoobchodné a maloobchodné jednotky), koneční zákazníci.

Aktivity projektu sú oprávnené na podporu v rámci schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých
technológií v priemysle a službách – hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
prístrojov a zariadení a hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s
cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. Firma bude môcť rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby
trhu a dopyt zákazníkov, čo je v súčasnosti najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti na trhu s nábytkom. Jednotlivý
nábytok sa bude vyrábať presne na mieru, pričom firma bude prispôsobovať jednotlivé výrobky vkusu a požiadavkám
zákazníkov. Každý kus, ktorý opustí výrobu je originál, pre konkrétneho zákazníka a na vopred určené miesto. Zákazníkovi to
dá možnosť rozhodnutia o dokonalom riešení pre jeho domácnosť/firmu/stavbu. Projekt zvýši tržby, produktivitu práce i
pridanú hodnotu firmy.

Projekt bude realizovaný od 1.11.2010 do 30.11.2011 a dvoma projektovými aktivitami sú obstaranie, inštalácia a komplexná
dodávka CNC ovládaná vŕtačka priebežná /s vracaním dielca späť a veľkoplošná píla do výroby + dodávateľ vybraný na
základe OVS taktiež zaškolí zamestnancov na obsluhu novej technológie. Technické zabezpečenie projektu vychádza z
aktuálnych potrieb spoločnosti ako aj dlhodobej stratégie spoločnosti. Výsledkom bude nákup moderných strojov – CNC
ovládanej vŕtačky priebežnej a veľkoplošnej píly. Technické parametre týchto strojov budú firme umožňovať vyrábať
kvalitnejšie výrobky a tým následne lepšie môžu uspokojovať potreby zákazníkov, zvýši sa konkurencieschopnosť firmy na
trhu a zároveň tieto technológie budú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Hlavným cieľom firmy je maximálna spokojnosť vlastných zákazníkov. Napriek tomu, pre zachovanie existencie firmy, firma
urýchlene potrebuje investovať nové zdroje do zvyšovania kvality výroby, aby bola schopná udržať a rozširovať konkurenčnú
pozíciu na trhu. Zároveň potrebuje udržať terajšie pracovné miesta. Realizácia projektu významne podporí výrobnú činnosť
firmy s vysokým pozitívnym dopadom jednak na rozšírenie sortimentu, ale tiež s dopadom na flexibilitu servisu pre
zákazníkov. Týmto projekt umožní firme realizovať dostatočnú trhovú protiofenzívu a posilniť konkurenčnú pozíciu na
tradičných trhoch firmy.

Štádia životného cyklu drevárskeho odvetvia, konkrétne výroba nábytku sú definované zmenami v miere rastu odbytu v
odvetví. Výroba väčšinou prechádza piatimi štádiami: vznik, rast, dozrievanie, zrelosť a pokles. Firma ĽUBOMÍR KOČIŠ sa
nachádza práve v procese dozrievania. Z toho dôvodu sa produkty a služby musia neustále skvalitňovať, aby obstáli v
konkurenčnom boji, v tomto štádiu sa prejavuje snaha o rozširovanie produktového radu a práve preto spoločnosť kladie väčší
dôraz na služby, výrobky. Firma bude schopná eliminovať riziko straty odbytu umiernenou cenotvorbou a využívaním
nástrojov marketingového mixu, ktoré vytvoria priestor pre zachovanie zazmluvnených odberateľov a ďalšie rozšírenie odbytu.
Možné budúce riziká v súvislosti s projektom sa dajú rozdeliť na vyplývajúce z neznalosti novej technológie (nevyužívanie jej
celkového potenciálu), straty odberateľov a neznižovanie negatívnych vplyvov výroby na ŽP. Firma z tohto dôvodu
vypracovala plán riadenia rizík.
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Po ukončení realizácie projektu spoločnosť získa jedno z dominantných postavení na trhu pre spracovanie plastových a
hliníkových profilov formátovaním, laminovaním, extrúziou a bezdotykovou potlačou do 1 000 mm šírky. Úspešnou realizáciou
Spoločnosť BOPAL, s.r.o. v súčasnosti vlastní a využíva technológiu spracovania plastových a hliníkových profilov projektu spoločnosť zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti, úspornou inovatívnou technológiou zníži energetickú náročnosť
formátovaním laminovaním pre rozmery do 300 mm šírky. S touto technológiou v súčasnosti nedokáže spoločnosť BOPAL, spoločnosti a zavedie jeden nový technologický postup laminovania plastových a hliníkových profilov. Nová technológia bude
s.r.o. plniť rastúce požiadavky odberateľov po formátovaných a laminovaných profilov do rozmeru 1 000 mm šírky.
mať pozitívny dopad na životné prostredie, pretože nová technológia formátovania profilov má podstatne tenší rez a tým
neprodukuje toľko odrezkov ako súčasná technológia spracovania. Spoločnosť tieto odrezky granuluje a vracia výrobcom
plastových profilov.

Pre realizovanie tejto grantovej schémy sa stanovili 6 nasledovných aktivít. Aktivity nadväzujú priamo na seba a sú
nevyhnutné pre úspešnú realizáciu a implementáciu projektu. Aktivita 1 : dodanie inovatívnej technológie – Obaľovacia
kontinuálna lepiaca linka NWA.1050.7000 - 1 ks 11/2010 – 11/2011 Aktivita 2 : dodanie inovatívnej technológie Zvlhčovacie zariadenie MC MULTIZONE - 1 ks 11/2010 – 11/2011 Aktivita 3 : dodanie inovatívnej technológie Formátovacia linka na panely ADVANCE 215 DSXE - 1 ks 11/2010 – 11/2011 Aktivita 4 : dodanie inovatívnej technológie –
Zariadenie pre extrúziu dvojzložkového PU D-DYNAMIX-40 - 1 ks 11/2010 – 11/2011 Aktivita 5 : dodanie inovatívnej
technológie – Zariadenie na kontinuálne olepovanie profilov NWA.300.7000 - 1 ks
11/2010 – 11/2011 Aktivita 6 : dodanie
inovatívnej technológia – Zariadenie pre bezdotykovú potlač profilov PB-E serie – 3 ks
11/2010 – 11/2011

Úspešnou realizáciou tohto projektu spločnosť zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti, zabezpečí udržateľný hospodársky
rast, vytvorí dve nové pracovné miesta a zvýši medziročný obrat spoločnosti.Realizácia tohto projektu je priamym
nadviazaním na úspešne realizované investičné etapy rozširovania spracovateľských hál, krytých a nekrytých skladových
priestorov v rokoch 2006 – 2008. Spoločnosť BOPAL, s.r.o. pôsobí na domácom a zahraničnom trhu od 2004. Od svojho
začiatku, kedy začínala v prenajatých priestoroch spoločnosť realizovala niekoľko investičných etáp, kde každá z ních
predstavovala multiplikačný efekt pre následnú investičnú etapu. V súčasnosti spoločnosť má vlastné priestory pre
spracovanie o rozlohe 3000 m2, administratívne priestory o rozlohe 600 m2, kryté a nekryté skladové priestory o rozlohe 4000
m2 . Riaditeľ spoločnosti Dušan Bočkay riadil organizačne všetky investičné etapy a stanovoval stratégiu rozvoja spoločnosti
v strednodobom horizonte 5-10-tich rokov. Posledná investičná etapa je výsledok multiplikačného efektu predchádzajúcich
investičných etáp, ktoré možno v súčasnosti hodnotiť ako správne strategické rozhodnutia riaditeľa spoločnosti BOPAL, s.r.o.

Žiadateľ plánuje prijať 3 nových zamestnancov na zabezpečenie prevádzky spoločnosti po ukončení realizácie projektu.
Žiadateľ sa bude snažiť optimalizovať a zväčšiť zákaznícke portfólio v súlade s vývojom a podmienkami v regióne, merať a
znižovať prebytočné náklady, zefektívňovať materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním pridanej
hodnoty finálnych produktov za pomoci novej ucelenej inovatívnej technológie spracovania plastových a hliníkových profilov.
Zvýšenie tržieb zabezpečí udržateľnosť projektu s finančného hľadiska. Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je
spoločnosť presvedčená o tvorbe dostatočných a stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov
súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Keďže životnosť technológie je približne
20 rokov, toto obdobie je dostatočné na kumulovanie zdrojov pre postupnú rozšírenú reprodukciu danej ucelenej technológie
spracovania v celom rozsahu. Dôležitými predpokladmi udržateľnosti projektu sú aj nasledovné skutočnosti: - majetkovoprávne vysporiadané nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu - ochota investovania vlastných finančných prostriedkov
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Región Nitrianskeho kraja je známy dlhoročnými tradíciami v oblasti strojárstva. Dostupnosť pracovnej sily ako aj charakter
infraštruktúry v obci a regióne predstavujú vhodné predpoklady pre úspešnú realizáciu predkladaného projektu, ktorý je svojou
podstatou, zámerom, ale najmä konkrétnymi cieľmi a predpokladanými výsledkami a dopadmi plne konzistentný s cielmi
rozvoja a potrebami mesta a regiónu. Naša spolocnosť sa špecializuje na výrobu strojných a stavebných oceľových
konštrukcií, disponuje spoľahlivým tímom vysokokvalifikovaných pracovníkov s bohatými skúsenosťami. Napriek výrazným
úspechom v oblasti realizácie výrobného programu v posledných rokoch, nemá naša spolocnosť doposiaľ dobudovanú
technologickú a výrobnú základňu v oblasti mechanického opracovania oceľových konštrukcií. Tieto činnosti sa v súčasnosti
zabezpečujú dodávateľským spôsobom - v kooperáciách, čo je sprevádzané negatívnymi vplyvmi. Na základe výstupov zo
SWOT analýzy a v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a rozšírenia výrobného programu spoločnosti sa realizácia
nového pracoviska a efektívne využívanie modernej inovatívnej technológie javí ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho
úspešného rozvoja spoločnosti.

Z dôvodu nevyhnutnosti dobudovania strojového parku spoločnosti inovačným technologickým zariadením, potreby zvýšenia
prosperity, konkurencieschopnosti a zamestnanosti našej spoločnosti, mesta a regiónu, plánuje naša spoločnosť realizáciou
nového pracoviska a jeho začlenením do existujúcej výrobnej základne dosiahnuť v cieľovom roku 2015 nasledovné
merateľné ukazovatele: -inovácia 1 výrobného postupu -nárast pridanej hodnoty o 1 739 000,00 € -nárast tržieb o 2 010
000,00 € -zvýšenie počtu pracovných miest o 7 (z toho 1 miesto pre príslušníka MRK a 2 miesta pre znevýhodnené skupiny)
V prípade nenapĺňania merateľných ukazovateľov po ukončení realizácie projektu navrhujeme zabezpečiť ich dodatočné
splnenie vyčlenením vlastných prostriedkov, prípadne reštrukturalizáciou vo viacerých sférach činnosti spoločnosti s cieľom
ich naplnenia. Podrobná analýza rizík spolu s návrhom konkrétnych riešení je špecifikovaná v opise projektu. Úspešná
realizácia projektu predpokladá v budúcnosti realizáciu ďalších projektov zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti
a zamestnanosti prostredníctvom zavádzania inovácií v rámci technologických postupov a modernizáciou výrobnej základne
spoločnosti.

Realizácia projektu zvýši vlastné výrobné kapacity spoločnosti a zabezpečí sa v stanovenom časovom rámci
prostredníctvom aktivity nákupu základného stroja na zvislé sústruženie (karuselu). Táto aktivita je plne previazaná na ciele
projektu a jeho indikátory, ktoré sú reálne dosiahnuteľné, a boli vhodne zvolené v nadväznosti na stanovené ciele. Časový
rozvrh realizácie vyplýva z charakteru aktivity, ktorá bude realizovaná na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže.
Predpokladaný termín ukončenia realizácie je december 2010. V oblasti organizačného zabezpečenia boli stanovené
kompetencie a zodpovednosť jednotlivých útvarov a riadiacich pracovníkov za konkrétne úlohy súvisiace s kompletnou
realizáciou projektu. Riadiaci pracovníci, ktorí sa podieľali na príprave, majú dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia
strojárskej výroby a taktiež aj s realizáciou podobných dlhodobých projektov v minulosti. Projekt obsahuje jasnú identifikáciu
súčasných rizík spojených s realizáciou tohto projektu v podobe zmeny cien vstupov do výroby alebo prehlbovania globálnej
hospodárskej krízy a stagnácie na priemyselných trhoch, a taktiež obsahuje aj konkrétne opatrenia a návrhy riešení týchto
rizík.

Projekt vo vysokej miere napĺňa ciele stanovené v NSRR SR na roky 2007-2013 a v OP KaHR, výrazným spôsobom napĺňa
účel pomoci definovaný v Schéme pomoci, a prispieva aj k dosahovaniu cieľov strategických a programových dokumentov
VÚC a mesta. Jeho vhodnosť a účelnosť dokumentuje aj skutočnosť, že vo vysokej miere prispieva k rastu
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu pridanej hodnoty spoločnosti. Projekt je vhodný a plne konzistentný s potrebami regiónu
v oblasti dostupnosti pracovnej sily, subdodávateľov a infraštruktúry. V minulosti sa zrealizovali viaceré podobné dlhodobejšie
projekty, pričom jeden z nich bol spolufinancovaný prostredníctvom NFP, čo dokumentuje rozsiahle skúsenosti s realizáciou
podobných projektov a súvisiacich aktivít. Vzhľadom na okamžitý účinok pomoci a jej výrazný vplyv na situáciu v regióne sa
realizácia a spolufinancovanie projektu z verejných zdrojov v súčasnosti pre spoločnosť javí ako významná priorita a
nevyhnutnosť. Projekt je trvalo udržateľný vo všetkých 3 zložkách (ekonomickej, sociálnej a environmentálnej), zlepšuje
rovnosť príležitostí, sociálnu inklúziu a celkové postavenie MRK, má pozitívny vplyv na životné prostredie, a je výrazne
inovatívny.

Po ukončení realizácie projektu bude vybudovaná taká technologická štruktúra a zabezpečené také generovanie finančných
prostriedkov, ktoré umožnia pokračovanie a pružnejšie rozvíjanie výrobných aktivít v ďalšom období, čím sa zabezpečí
dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu nielen z finančnej stránky, ale aj v oblasti výroby a celkovej prevádzky. Projekt a
jeho výsledky sú dlhodobo udržateľné a budú fungovať a dlhodobo prinášať úžitok aj po období realizácie. Financovanie
ďalšej výroby sa nezmení, bude zabezpečované vlastnými zdrojmi a úverovými prostriedkami, zostane zachovaná úroveň
zamestnanosti a vytvoria sa predpoklady na jej ďalšie zvyšovanie. Projekt plne zohľadňuje externé riziká po ukončení
realizácie a taktiež obsahuje návrh riadenia rizika z nedosiahnutia cieľov a konkrétne návrhy riešení na minimalizáciu rizík a
hrozieb vyplývajúcich zo SWOT analýzy. Odbyt výrobkov je zabezpečený záujmom viacerých odberateľov jasne
zadefinovaných v opise projektu, a to aj formou uzavretých dlhodobých rámcových zmlúv, z ktorých vyplýva, že prípadné
zmeny cien vstupov sa premietnu do finálnych cien. Projekt je zároveň environmetálne udržateľný s pozitívnym vplyvom na
životné prostredie.

KaHR-111SP-1001

Spoločnosť AF-CAR, s.r.o. pôsobí v Liptovskom Mikuláši. Zamestnáva 42 ľudí formou zamestnaneckého a živnostenského
pomeru. Niektoré súčasné technologické vybavenie servisu spoločnosti nevyhovuje z pohľadu nových nárokov na
bezpečnosť, životné prostredie a kvalitu poskytovaných služieb. Taktiež kapacita technológií na ktorých spoločnosť poskytuje
svoje služby je do značnej miery obmedzená. Pokiaľ chce spoločnosť naďalej poskytovať kvalitné a promtné riešenia pre
svojich zákazníkov musí zabezpečiť nevyhnutné technologickú modernizáciu a rozšírenie kapacít spoločnosti. Z týchto
dôvodov sa spoločnosť AF-CAR, s.r.o rozhodla riešiť projekt na zvýšenie konkurencieschopnosti a modernizácie spoločnosti.
V regióne sa nachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Nové technologické vybavenie servisu zabezpečí vyššiu účinnosť využitia technologických a ľudských kapacít spoločnosti,
čím sa zvýši produktivita práce a konkurencieschopnosť spoločnosti. S pohľadu cieľových skupín projektu (zamestnancov)
bude predkladaný projekt pozitívne vplývať formou zlepšených pracovných podmienok. Spoločnosť AF-CAR sa bude snažiť
dosahovať merateľné indikátory stanovené v projekte dôsledným monitoringom, kontrolou a koordináciou všetkých aktivít
naplánovaných v rámci projektu. Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší rozvoj a rast
spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie investičné aktivity žiadateľa. Technologická modernizácia spoločnosti bude
predpokladom na zvýšenie konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty súvisiace s modernizáciou a rastom
spoločnosti.

Na základe verejno-obchodnej súťaže bol vybraný dodávateľ na realizáciou dodávky technologických celkov. Realizácia
projektu bude prebiahať počas 6 mesiacov roku 2010 kedy budú zakúpené a inštalované jednotlivé technológie. Jednotlivé
technológie sa budú inštalovať paralelne v rovnakom období s ohľadom na manipulačné obmedzenia prevádzkových
priestorov. Organizačne bude projekt zabezpečený prostredníctvom členov projektového tímu, ktorí budú zodpovední za
jednotlivé aktivity projektu a dohliadať na priebeh celého projektu jednak z časového ako aj technického hľadiska. Členovia
tímu sú skúsení odborníci, pokryté budú všetky oblasti, ktoré si realizácia predkladaného projektu vyžiada.

Zdroje poskytnuté ako NFP značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia vytýčený cieľ – zvýšenie
konkurencieschopnosti a modernizácia spoločnosti spoločnosti AF-CAR, s.r.o. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným
finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej
miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na
realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, bez NFP by sa projekt realizoval v dlhšom časovom období, čo by významne
ovplyvnilo konkurencieschopnosť žiadateľa. Po zrealizovaní projektu budú priebežne napĺňané aj špecifické ciele projektu
(prispenie k zvýšeniu zamestnanosti), ktoré budú mať aj regionálny dopad na priame okolie miesta realizácie projektu.
Spoločnosť AF-CAR v minulosti realizovala úspešne viacero projektov zameraných na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti na trhu. Realizácia projektu je nevyhnutnou podmienkou pre udržateľné poskytovanie predmetných
služieb na vysokej úrovni, pričom vysokou mierou prispeje k ekologizácii celého procesu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných peňažných tokov z realizácie
projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom obstaraných
technológií bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a skvalitniť poskytované služby. Po skončení spolufinancovania z
prostriedkov pomoci EU, bude finančná udržateľnosť projektu zabezpečná v prvých rokoch po realizácií z prostriedkov
spoločnosti, kým nebude dosiahnutá návratnosť projektu a ďalej si bude projekt zarábať na svoju prevádzku sám. Spoločnosť
v súčasnosti disponuje tímom pracovníkov, ktorí majú v uvedenej oblasti rozsiahle skúsenosti. Takisto novoprijatí pracovníci,
absolvujú školenia zamerané na poskytovanie kvalitných služieb.

KaHR-111SP-1001

Spoločnosť INVENTIVE, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2003 ako dodávateľ súčiastok pre automobilový priemysel.
Automobilový priemysel je jedným z kľúcových priemyselných odvetví na Slovensku. V súčasnosti u nás pôsobia traja
automobiloví výrobcovia: PSA Peugeot Citroën Slovakia, Volkswagen Slovakia a Kia Motors Slovakia. INVENTIVE, s.r.o.
pôsobí ako dodávateľ takzvanej druhej úrovne pre PSA. Do dnešného dňa spoločnosť PSA vyrobila približne 500 000 kusov
náhradných dielov pre automobily. Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO je automobilový
priemysel dobre rozčlenený. Má tri rôzne skupiny producentov a tri okruhy dodávateľov, ktoré sa prelínajú. Dodávatelia
komponentov sú často lokalizovaní v okolí a sú úzko špecializovaní podľa komponentov, ktoré vyplývajú z technológií výroby,
ako aj strojov a zariadení vo výrobnom portfóliu podnikov. V danom regióne je relatívne vysoká nezamestnanosť, projekt preto
prispeje k riešeniu tejto problematiky zamestnaním 3 osôb, z toho 3 žien do roku 2011. Bez pridelenia NFP by nebolo možné
tento projekt realizovať, pretože spoločnosť nemá dostatok vlastných prostriedkov na zavedenie predmetných technológií.

Automobilový priemysel je pre Slovensko veľmi významným priemyselným odvetvím. Dalo by sa hovoriť o kľúčovom
priemyselnom odvetví. INVENTIVE, s.r.o. je úspešným dodávateľom jedného z najväčších výrobcov na Slovensku.
Zavedením nového druhu výroby sa docieli diverzifikácia portfólia výrobkov a zvýšenie portfólia výrobkov, čím sa dosiahne
vyššia konkurencieschopnosť a žiadateľ zamestná ďalších pracovníkov potrebných na obsluhu nového zariadenia. Z pohľadu
zákazníka, resp. odberateľov bude realizácia projektu znamenať skrátenie dodacích lehôt, možnosť prispôsobiť sa
špecifickým a špeciálnym požiadavkám zo strany zákazníka na výrobky a samozrejme zvýšenie kvality výrobkov. Nová
technológia umožní diverzifikáciu do iných odvetví priemyslu, ako je technický priemysel.Po realizácii projektu bude mať
INVENTIVE, s.r.o. možnosť zaviesť ďalšie inovatívne a moderné technológie do výrobného procesu, ktoré jej umožnia ďalej
sa rozvíjat. S rozvojom výroby súvisí aj zamestnanosť, ktorú je v regióne potrebné zvyšovať. Spoločnosť plánuje vďaka
realizácii projektu zaviesť do výroby nové technológie, ktoré umožnia udržať súčasnú úroveň zamestnanosti a zamestnať 3
osoby.

V rámci projektu bude zo strany dodávatela realizovaná montáž, skúšobná prevádzka, zaškolenie zamestnancov, záručný a
pozáručný servis dodaných technológií. Pri výbere technológií boli brané do úvahy prevádzkové náklady, energetická
náročnosť zariadení, cena, efektívnosť, vplyv na životné prostredie a hospodárnosť. Využívanie technológií a zariadení bude
mať pozitívny dopad na životné prostredie. Realizácia projektu bude prebiehať v priebehu rokov 2010 až 2012, pričom naša
spoločnosť plánuje realizovať projekt v čo najkratšom čase. Časový rozvrh aktivít je naplánovaný reálne. Predmetné
zariadenia, ktoré žiadateľ plánuje uviesť do výroby potrebuje na zvýšenie kvality výrobkov a nárast objemu produkcie.
Organizácia projektu je zverená pracovníkom, ktorí už majú s podobným zavádzaním moderných technológií skúsenosti.
Náklady na realizáciu projektu nebudeme navyšovať prijímaním externých spolupracovníkov, ale využijeme skúsenosti
dodávateľov technológií, ktorí sa tiež zaviazali poskytnúť potrebné školenia a rady našim pracovníkom.

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu je nevyhnutným predpokladom na zavedenie
moderných technológií, ktoré nám umožnia plniť ciele, ktoré sme si vytýčili. Rovnako nám umožní plniť ukazovatele výsledkov
a dopadov projektu. Počas svojej existencie naša spoločnosť zavádzala mnoho nových technológií do výroby, preto môžeme
reálne preukázať skúsenosti a spoľahlivosť, ktoré sú podčiarknuté aj zazmluvnením našej produkcie na dlhší čas dopredu.
Vzhľadom na svetovú hospodársku krízu sa naša spoločnosť rozhodla investovať do zvýšenia kvality svojej produkcie. Na
zavedenie všetkých technológií však nemáme dostatok prostriedkov. Preto sme sa rozhodli požiadat o pomoc z verejných
zdrojov. V regióne je výborná infraštruktúra, vďaka ktorej môžeme získať aj nové trhy. Terajšia situácia v regióne z hľadiska
výroby sa dá charakterizovať, ako útlm a čas na invstície do kvality výroby.

Po skončení implemtácie projektu bude žiadateľ optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a
podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať výkonnosť a produktivitu
práce zvyšovaním podielu montážnych celkov a pridanej hodnoty finálnych produktov za pomoci novej technológie.
Poskytovať podporu a služby pre zákazníkov od návrhu, konštrukcie a výroby formy s nadväzným vzorkovaním, meraním,
optimalizáciou a zavedením sériovej výroby. Realizovaný projekt sám synergicky vygeneruje obchodné príležitosti za
prispenia manažmentu firmy. Externé riziká budú priebežne monitorované a už vopred sa budú prijímať opatrenia na ich
elimináciu a odstránenie. Nepodarkovitosť je sprievodným javom zavádzania každej technológie, no nepočítame s veľkými
stratami. Reálnejšia je obava zo straty kvalifikovanej pracovnej sily odchodom do zahraničia. Proti tomu však naša spoločnosť
bojuje zaujímavými sociálnymi benefitmi pre zamestnancov.

KaHR-111SP-1101

Nitrianský kraj je známy dlhoročnými tradíciami v oblasti strojárstva. Dostupnosť pracovnej sily ako aj charakter infraštruktúry
v obci a regióne predstavujú vhodné predpoklady pre úspešnú realizáciu predkladaného projektu, ktorý je svojou podstatou,
zámerom, ale najmä konkrétnymi cieľmi a predpokladanými výsledkami a dopadmi plne konzistentný s cieľmi rozvoja a
potrebami mesta a regiónu. Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu strojných oceľových konštrukcií, disponuje
spoľahlivým tímom vysokokvalifikovaných pracovníkov s bohatými skúsenosťami. Napriek výrazným úspechom v oblasti
realizácie výrobného programu v posledných rokoch, nemá naša spoločnosť doposiaľ dobudovanú technologickú a výrobnú
základňu v oblasti mechanického opracovania statorov elektromotorov veľkých priemerov. Tieto činnosti sa v súčasnosti
zabezpečujú dodávateľským spôsobom - v kooperáciách, čo je sprevádzané viacerými negatívnymi vplyvmi. Na základe
výstupov zo SWOT analýzy, v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a zlepšovania rentability sa realizácia nových
pracovísk a efektívne využívanie modernej vysoko inovatívnej technológie javí ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho
úspešného rozvoja spoločnosti.

Z dôvodu nevyhnutnosti dobudovania strojového parku spoločnosti inovačným technologickým zariadením, potreby zvýšenia
prosperity, efektívnosti, konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti, mesta a regiónu, plánuje naša spoločnosť
realizáciou nových pracovísk dosiahnuť v cieľovom roku 2019 nasledovné merateľné ukazovatele: -počet 2 inovovaných
výrobných postupov -nárast pridanej hodnoty dosiahne hodnotu 2 300 000 EUR -nárast tržieb dosiahne hodnotu 8 900 000
EUR -počet novovytvorených pracovných miest 8 (8 miest obsadených mužmi a z toho 2 miesta pre znevýhodnené skupiny)
V prípade nenapĺňania merateľných ukazovateľov po ukončení realizácie projektu navrhujeme zabezpečiť ich dodatočné
splnenie vyčlenením vlastných prostriedkov, prípadne reštrukturalizáciou vo viacerých sférach činnosti spoločnosti s cieľom
ich naplnenia. Podrobná analýza rizík spolu s návrhom konkrétnych riešení je špecifikovaná v opise projektu. Úspešná
realizácia projektu predpokladá v budúcnosti realizáciu ďalších projektov zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti
a zamestnanosti prostredníctvom zavádzania inovácií v rámci technologických postupov a modernizáciou výrobnej základne
spoločnosti

Realizácia projektu zvýši vlastné výrobné kapacity spoločnosti a zabezpečí sa v stanovenom časovom rámci
prostredníctvom aktivity: - Nákupu CNC stroja na frézovanie a vyvrtávanie súčiastok a zvarencov, - Nákupu laserového
zariadenia na presné 3D meranie rozmerov statorov elektromotorov veľkých priemerov. Tieto aktivity sú plne previazaná na
ciele projektu a jeho indikátory, ktoré sú reálne dosiahnuteľné, a boli vhodne zvolené v nadväznosti na stanovené ciele.
Časový rozvrh realizácie projektu predpokladá termín začatia 07/2013 a ukončenia 12/2014. V oblasti organizačného
zabezpečenia boli stanovené kompetencie a zodpovednosť jednotlivých členov realizačného tímu za konkrétne úlohy
súvisiace s kompletnou realizáciou projektu. Členovia tímu, ktorí sa budú podieľať na príprave, majú dlhoročné skúsenosti v
oblasti riadenia strojárskej výroby,mechanickej obrobne a taktiež aj s realizáciou podobných dlhodobých projektov v minulosti.
Projekt obsahuje jasnú identifikáciu súčasných rizík a hrozieb spojených s realizáciou tohto projektu v prípade stagnácie na
priemyselných trhoch, prehlbovania globálnej krízy a taktiež obsahuje aj konkrétne opatrenia a návrhy na riešenie týchto rizík.

Projekt vo vysokej miere napĺňa ciele stanovené v NSRR SR na roky 2007-2013 a v OP KaHR, výrazným spôsobom napĺňa
účel pomoci definovaný v Schéme pomoci, a prispieva aj k dosahovaniu cieľov strategických a programových dokumentov
VÚC, regiónu a mesta. Jeho vhodnosť a účelnosť dokumentuje aj skutočnosť, že vo vysokej miere prispieva k rastu
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu pridanej hodnoty spoločnosti. Projekt je vhodný a plne konzistentný s potrebami regiónu
v oblasti dostupnosti pracovnej sily, subdodávateľov a infraštruktúry. V minulosti sa zrealizovali viaceré podobné dlhodobejšie
projekty, pričom dva z nich boli spolufinancované prostredníctvom NFP, čo dokumentuje rozsiahle skúsenosti s realizáciou
podobných projektov a súvisiacich aktivít. Vzhľadom na účinok pomoci a jej výrazný vplyv na situáciu v meste a v regióne sa
realizácia a spolufinancovanie projektu z verejných zdrojov v súčasnosti pre spoločnosť javí ako významná priorita a
nevyhnutnosť. Projekt je trvalo udržateľný vo všetkých 3 zložkách (ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej), zlepšuje
rovnosť príležitostí, sociálnu inklúziu má výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie, má vysoký stupeň inovatívnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude vybudovaná taká technologická štruktúra a zabezpečené také generovanie finančných
prostriedkov, ktoré umožnia rozvíjanie aktivít v ďalšom období, čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu.
Projekt zlepší mieru rentability a ostatné finančno-ekonomické ukazovatele, čo je zárukou finančnej udržatelnosti projektu.
Dlhodobú finančnú udržateľnosť preukazuje hodnota Čistej súčasnej hodnoty vo výške 158,61 a Miera výnosovosti vo výške
109,03 %. Projekt je výrazne inovatívny, jeho výsledky sú dlhodobo udržateľné a budú dlhodobo prinášať úžitok aj po období
realizácie projektu. Financovanie výroby bude zabezpečované vlastnými zdrojmi a úvermi, zostane zachovaná úroveň
zamestnanosti a vytvoria sa predpoklady na jej zvyšovanie. Projekt plne zohľadňuje externé riziká po ukončení realizácie a
taktiež obsahuje návrh riadenia rizika a konkrétne návrhy riešení na minimalizáciu rizík a hrozieb vyplývajúcich zo SWOT
analýzy. Odbyt výrobkov je zabezpečený záujmom odberateľov zadefinovaných v opise projektu, a to formou uzavretých
dlhodobých zmlúv. Projekt je zároveň enviromentálne udržateľný s výrazne pozitívnym vplyvom na životné prostredie.
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Potravinársky priemysel má v regióne Prešovského kraja dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma THYMOS, spol. s r.o.
Región má druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci SR a koncentruje sa priamo i nepriamo na strojárenský priemysel.
Firma sa zaoberá predovšetkým výrobou korenín, koreninových zmesí a dochucovadiel. Zamestnáva v súčasnosti 128
pracovníkov. Takmer 30 % produkcie je určenej na zahraničné trhy (ČR, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko). Niektoré
stávajúce výrobné zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýbajú technológie s IKT
riadením na finalizáciu a balenie vyrobenej produkcie. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko efektívna.
Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä
"nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú technickú úroveň...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej
ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné
čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 4 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu
bude mať firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní rast kvality, kvantity, najmä flexibility výroby
a výrobu nových výrobkov, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie.Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP.Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností vo forme investovania do
podobných výrobných zariadení, resp. do inovatívnych technológií.Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti

Dodávka technológie bude realizovaná asi v období 01/2013 - 06/2014 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie
technológie budú vyradené až po spustení nových technológií. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a
zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených
interných zamestnancov a externého administrátora. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom strojovom parku. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších štyroch pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu.
Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne mesta Kežmarok, ako i k ďalším
cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obstarania
výrobnej technológie (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 19-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti výroby
korenín a koreninových zmesí, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý
ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník
vyžaduje. Projektu bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím
nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológii, nepríde realizáciou projektu
k poklesu počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z
očakávaného rastu objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt
prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na
nových technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v
strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako skončí životnosť technológie.
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Spoločnosť Dúha a.s. je silnou spoločnosťou, momentálne úspešne pôsobiaca najmä v oblastiach inžinierska činnosť v
stavebníctve, budovanie pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb a prevádzkovanie ekologických stavieb. Dúha
vlastní celorepublikovú licenciu na prepravu nebezpečného odpadu – udelenú len 3-4 spoločnostiam na Slovensku.
Spoločnosť má skúsenosti v oblasti využívania technológií spojených s drevovýrobou - prevádzkovaním a s implementáciou
projektov v oblasti drevovýroby. V súčasnosti dosahuje spoločnosť Dúha vysokú úroveň v rámci využívania technológie pre
inžiniersku a stavebnú činnosť. Okrem iného má skúsenosti so špecializovanými prácami výstavby objektov na báze
drevených zrubových konštrukcii (viď referencie zrealizovaných projektov v Opise). Prvoradou prioritou spoločnosti je
poskytovať zákazníkom profesionálne produkty a služby najvyššej kvality so zameraním na ich komplexnosť a individuálny
prístup. Dlhodobé pôsobenie v ekonomickej sfére zabezpecuje dostatočné skúsenosti s finančným riadením, ktoré žiadateľ
využije aj v prípade schválenia predkladaného projektu.

Realizácia projektu v predkladanej podobe je podmienená získaním grantu a v prípade jeho nezískania bude musieť
spoločnosť realizovať aktivity v oveľa dlhšom časovom intervale, vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť projektu a jeho
návratnosť. V takomto prípade je samozrejme ohrozené dosahovanie výsledkov projektu a eliminuje sa synergický efekt
vyvolaný investíciou. Tak ako vo všetkých činnostiach aj v podnikateľskej činnosti sa môžu prihodiť nepredvídateľné okolnosti
s negatívnym dopadom na plnenie cieľov plánovaného projektu popísaného v tomto podnikateľskom pláne. Výrobný proces
bude plne automatizovaný a riadený na mieru vyvinutým softvérom takže budú presne evidované a mapované jednotlivé
vstupy a výstupy a tie následne previazané na relevantné indikátory, ktoré sú sledované aj po skončení projektu. Maximálnym
využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj. Výstupom projektu bude
zavedenie komplexnej výroby nábytku, celkove bude vytvorených 42 nových pracovných miest obsadených mužmi, ženami a
znevýhodnenými občanmi. Taktiež vzrastie pridaná hodnota a tržby spoločnosti.

Inovatívny výrobný proces je založený na komplexnej a systémovej inovácii všetkých výrobných uzlov. Jednotlivé výrobné
uzly budú sieťovo prepojené medzi sebou navzájom a s riadiacim strediskom výroby. Celú organizáciu výrobných dávok,
evidovania odpracovanosti, využiteľnosti a optimalizácie výroby bude mať na starosti riadiaci CADCAM software.
Predpokladaná doba realizácie nám zabezpečí dostatočnú časovú rezervu pre dovoz a inštalovanie technologickej linky,
zaškolenie pracovníkov, skúšobnú a nakoniec ostrú prevádzku technológie. V rámci samotnej realizácie projektu bude so
žiadatelom úzko spolupracovat – spoločnosť URS (manažment a jeho zamestnanci), ktorý sa bude podielať na realizácii
projektu poskytnutím know-how, ako aj vysoko kvalifikovaným odborným personálom. Vysoko produktívna zákazková výroba
nábytku bude zabezpečená použitím najmodernejších CNC technológií s najvyššou úrovňou automatizácie výrobného
procesu. Všetky výrobné procesy budú riadené centrálnym informačným systémom. Žiadateľ identifikoval možné súčasné
riziká spojené s realizáciou projektu a súčasne bol navrhnutý plán riadenia a eliminácie rizík, ktorý je uvedený v prílohe c. 1
tejto žiadosti.

Súčasná situácia v odvetví je charakterizovaná silnou konkurenciu na trhu, čo prináša nápor na tvorbu ceny a kvalitu
výrobkov. Zákazníci kladú stále vyššie požiadavky, požadujú materiály v nových dezénoch, vyššej kvalite, a v posledných
rokoch i polotovary s čo najvyšším stupňom opracovania, na čo je potrebné nadštandardné technologické vybavenie
výrobcov, ktoré sú pre mnohých z nich nedostupné. Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti,
rozšírenie výrobných možností a produktov firmy, nákup nových technológií a zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie,
vytvorenie nových pracovných miest a zvýšenie produktivity práce na pracovníka. Predpokladaná technológia zníži
prevádzkové fixné náklady, čo znamená možnosť tvorby nižších cien výrobkov pre konečného spotrebiteľa a umožní vytvoriť
22 nových pracovných miest už v prvom roku realizácie projektu, 42 nových pracovných miest do roku 2015, čo bude
prínosom pre región Prešov. Realizovanie projektu pomôže rozšíriť podnikateľské aktivity firmy, dodávateľov, odberateľov a
tým aj ekonomický rozvoj regiónu.

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo udržateľný rozvoj v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU v
oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP.
Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z Inštitucionálneho, Personálneho, Technologického a Finančného (viac v opise
projektu časť 6.) hľadiska. Nakúpením progresívnej technológie bude umožnené v dostatočnej miere pokrytie dopytu po
našich výrobkoch zo strany zmluvných odberateľov ako aj konečných spotrebiteľov. Vysoká kvalita obrábaného materiálu
zabezpečí rast dopytu po našich službách čo je spojené s rastom obchodnej marže a objemom výroby. Z priloženej finančnej
analýzy jasne vyplýva trvalá finančná udržateľnosť predkladaného projektu.
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SPINEA pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou (cca 18 %), nízkou priemernou mzdou, s problémom odchodu
kvalifikovanej pracovnej sily a nízkym podielom investícií. Od svojho vzniku (1994) firma zvládla výrobu hi-tech produktu v
podobe ložiskového reduktora TWINSPIN (LR), patentovo chráneného na trhoch EU a sveta. V danom období sa firma dostala
do priamej spolupráce s renomovanými firmami v oblasti robotiky (ABB, KUKA, COMAU), automatizácie a iných aplikácií LR.
Dané oblasti aplikácií na báze LR zaznamenávajú trvalý rast objemu, ale aj požiadaviek v oblasti, kvality, ceny, termínov a
nových aplikácií LR. Nový vývoj LR a aktuátorov a požiadavky na konkurencieschopnosť vyžadujú inovovať technologické
procesy s vyšším stupňom pružnosti, automatizácie a rastu pridanej hodnoty, ktoré eliminujú slabé stránky a vytvárajú rast
príležitostí uvedených v SWOT analýze.

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre zavedenie pružných výrobných buniek a automatizovaných technologických
pracovísk pre inováciu výrobných procesov a postupov novo vyvíjaných LR a aktuátorov ovplyvňujúcich rast objemu výroby o
cca 70%, ako aj rozširovanie sortimentu produkcie. Inovatívnosť technológii sa prejaví vo zvýšení produkčnosti operácií,
znížení strát zo zoraďovania a manipulácie na pracovisku. Projekt umožní efektívnu výrobu novovyvinutých typov LR, čím sa
rozšíri sortiment výrobkov do oblastí, ktoré nie sú priamo ohrozené prípadnými krízami (servisná robotika, manipulačné
platformy, energetika a pod.). V regióne je tento program súčasťou klastrovej iniciatívy Klastra AT+R s účasťou regionálnych
štruktúr a univerzít.

Realizácia projektu je naplánovaná na 15 mesiacov. V danom období sa zabezpečí transfer súboru vybraných technológií v
11 logických celkoch - technologických položkách. Realizácia činností projektu bude rozdelená do aktivít orientovaných na
komunikáciu s dodávateľmi ohľadom prípravy nakupovaných technológií pre podmienky výroby a komplexnej
vybavenosti (Aktivita 1), na fyzickú a organizačnú prípravu firmy absorbovať nové technológie a ich zaradenie do
celkového technologického parku a procesov firmy (Aktivita 2) a aktivít smerujúcich k samotnej realizácií fyzického nákupu,
inštalovania a sprevádzkovania technológií v Spinea, s.r.o. (Aktivity 3, 4 a 5.). Organizačné zabezpečenie bude realizované
zodpovednými manažérmi pre jednotlivé aktivity v zmysle Opisu Projektu, časť 4.2. Všetky aktivity majú prierezový
charakter, preto bude v každom tíme zastúpenie viacerých úsekov, hlavne výrobného a technického.

Projekt podporuje v podstatnej miere zavedenie výsledkov výskumu a vývoja novej konštrukčnej platformy malorozmerných
LR a aktuátorov, pre ktoré SPINEA v súčasnosti nemá efektívne technologické vybavenie. Požiadavky na vyššiu efektívnosť,
konkurenciu v technickej a cenovej oblasti vyžadujú vyšší stupeň inovácie v technológiách, najmä pre finálne operácie. Bez
tejto pomoci by uvedené nové produkty a zefektívňovanie výrobných technológií boli realizované len obmedzene. SPINEA má
dlhodobé skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov popísaných v časti Opis Projektu, kap. 5.1. Pôsobí v regióne s
vysokou nezamestnanosťou (cca 18%), s problémom odchodu kvalifikovanej pracovnej sily a nízkym podielom investícií.
Keďže firma pôsobí v sektore hi-tech produktov, každé posilňovanie pozície firmy vedie k vytváraniu nových
vysokokvalifikovaných miest a nepriamo k tvorbe ďalších pozitívnych efektov pre rozvoj regiónu (rast priemernej mzdy,
rozvoj lokality, vzdelávania, cestovný ruch a pod.). Realizácia projektu zabezpečí dlhodobé zotrvanie SPINEA, s.r.o. v
Prešovskom kraji.

Projekt rozšíri základňu pre inovačný, ekonomický a kapacitný rozvoj. Firma vyrobí o 27 tis. ks LR/rok viac a zefektívni výrobu
malorozmerových LR pod 110mm. Vytvorí a trvalo udrží min. 59 nových pracovných miest. Potenciál trhu je pre SPINEA
výrazne vyšší a projektom sa len čiastočne kryjú požiadavky doterajších odberateľov (P1, kap. 7 a 8). Firma priebežne
investuje do vývoja, modernizácie, obnovy technológií, prípravkov, nástrojov, IT, metrológie a R&D v objeme 1,5 – 2 mil.
€/rok z vlastných zdrojov. Konkurencieschopnosť firmy je silne založená na technickej konkurencieschopnosti produktu.
Projekt umožní produktívne uvedenie na trh rozmerovo nižšej rady LR a mini sériu LR so silným potenciálom trhu, čo je
priaznivé pre rast efektívnosti výroby a zvýšenie produktivity práce v r. 2014-18. Finančná stabilita je zabezpečená v priebehu
celého projektu, čo vyplýva zo zvyšujúcej sa rentability tržieb z doterajších 10% na 20% a umožňuje tým eliminovať aj riziko
cenovej konkurencie. Finančné zdroje vytvorené vyššou efektívnosťou projektu budú v cieľových rokoch projektu využité na
ďalšiu podporu inovácií výrobkov a technológií a reinvestované pre ďalší kapacitný rozvoj firmy.
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Košický kraj dosiahol v roku 2009 vo výške HDP na obyvateľa úroveň 38 % HDP EÚ. Miera nezamestn. v Košickom kraji
dosahuje 19,3 %, z toho v meste Trebišov 27,31 %. Región má dobrú dopravnú dostupnosť s napojením na cestnú a
železničnú sieť a letisko. Pôsobí tu dostatok dodávateľov materiálov a má silnú tradíciu priem. výroby s dobrou prac. silou.
Spoločnosť vznikla 7.12.1999. Hlavným výrobným programom je vývoj, výroba, predaj a servis prídavných zariadení
stavebných, zemných a poľnohosp. strojov a to radlíc, lopát, rozrývacích zariadení a rýchloupínačov, ktoré sú vyrábané pre
stroje značiek Caterpillar, Komatsu, JCB, New Holland, Case, Volvo, Hitachi , Liebherr, Atlas, Hyundai, Takeuchi, Doosan,
Bobcat, Samsung... Projekt bude realizovaný vo výr. areáli na ul. Čsl. armády 1117 v Trebišove. Spoločnosť má vybudované
materiálne, technické a personálne podmienky pre realizáciu projektu. V súčasnosti zamestnáva 50 pracovníkov.
Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy: - inovatívny konkurencieschopný výrobok - kvalifikovaná
pracovná sila - stabilná odbytová základňa - dlhoročné podnikateľské a manažérske skúsenosti - vysoká kvalita výrobkov za
dobrú cenu

Prostredníctvom realizácie projektu plánujeme výrazné skvalitnenie realizácie povrchovej úpravy, zvýšenie kapacity
finalizácie výrobkov a zlepšenie ekologických parametrov. Projekt zahŕňa inováciu jedného výrobného postupu – povrchovej
úpravy výrobkov. Realizáciou projektu vzniknú dve nové pracovné miesta na pozíciách manipulátor výroby. Zlepšenie kvality
povrchovej úpravy a zvýšenie výrobnej kapacity v spojení s konkurencieschopným sortimentom výrobkov prispejú k rastu
pridanej hodnoty a tržieb. Realizácia projektu pomôže generovat zdroje pre realizáciu ďalších projektov zameraných na
modernizáciu výroby. Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich
partnerov. Spol. je pripravená čeliť ohrozeniam výsledkov projektu preventívnymi opatreniami: - Komunikácia s dodávateľmi,
monitorovanie procesu realizácie aktivity, osobné vycestovanie riaditeľa k dodávateľom - v prípade zlyhania dodávateľa. Užšia spolupráca so stálymi zákazníkmi, získanie nových zákazníkov - v prípade poklesu dopytu. - Dodržiavanie
protipožiarnych opatrení, poistenie, posun termínu dodávky, presun do iných priestorov - v prípade živelnej pohromy.

Začiatok realizácie projektu je v októbri 2012 tak, aby sme vytvorili časový priestor pre proces schvaľovania, podpisu zmluvy
o NFP a VO. Následne dôjde k uzavretiu dod. zmluvy a dodávateľ začne s výrobou. Pred samotnou dodávkou, dodávateľ
pripraví podmienky pre inštaláciu. Potom dôjde k dodávke, inštalácii a skúš. prevádzke. Plné ukončenie aktivít plánujeme na
december 2013. Zdôvodnenie vybraného variantu: Pri príprave proj
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Olepovačka so spätným dopravníkom v nábytkárskej výrobe

Zvýšenie konkurencieschopnosti HAJ SK, s.r.o. zavedením
inovatívnej technológie

Zavedenie inovatívnej technológie do výroby veľkých kovových
konštrukcií spoločnosti KEREX s.r.o.

Inovácia výroby vysokopresných výrobkov z plastov pre aplikáciu v
zdravotníctve.

Zvýšenie výrobnej kapacity a zefektívnenie výrobného procesu v
spoločnosti SKIPPI Nitra, s.r.o.

Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT
Consulting s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu nákupom
inovatívnych technológií - ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu obstaraním
inovatívnych technológií – MANOMER SK, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LES, s.r.o. zvýšením
objemu výroby EKO brikiet

Obstaranie inovatívnej technológie do výrobného procesu
spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r.o.
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Firma EUROSPAN,s.r.o. vznikla v roku 1998. Pôsobí na východnom Slovensku v meste Michalovce. Za 13 rokov svojho
fungovania sa vyprofilovala na výrobno-obchodnú spoločnosť. Hlavnou výrobnou činnosťou je produkcia sektorového nábytku,
kuchynských zostáv, vstavaných skríň. V súčasnosti zamestnáva 27 ľudí a patrí do kategórie malý podnik. Svoje výrobky
dodáva v rámci SR ako aj v rámci EU.Počas posledných rokov sa charakter trhu výrazne zmenil. Došlo k výraznému nárastu
zahraničnej konkurencie, jej tlak sa zvyšuje globalizáciou a rastom koncentrácie výroby. Jedinou možnosťou ako udržať a
posilniť našu pozíciu je investícia do progresívnych technológií s cieľom zefektívnenia procesu výroby.Plánovaná investícia je
finančne náročná a spoločnosť by nebola schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodla sa
požiadať o NFP. Miesto realizácie projektu je Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce v prevádzke na ul.
Vihorlatskej 1,p.č.5009/75 a LV č.10003 v hale spoločnosti. Výška priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese v
mesiaci 11/2011 (mesiac predchádzajúci termínu vyhlásenia výzvy) je 19,24 %=18.miesto v rámci SR.

V rámci projektu firma plánuje obstarať inovatívny typ olepovačky do nábytkárskej výroby.Táto technológia je určená na
hranenie (olepovanie) nábytkových dielcov s najmodernejšími technologickými prvkami. Súčasťou linky bude aj spätný
dopravník s rýchlosťou pohybu 25 m/min.Oproti starým typom používajúcim mechanické nožnice a iné agregáty,čo si vždy
vyžaduje aj manuálne zásahy a nastavenia obsluhy,je rezanie a čistenie riešené laserovou metódou.To zabezpečuje
absolútnu presnosť.Celá linka je plne automatizovaná.Výrobné náklady sa významne znížia.Dôjde k odbúraniu manuálnych
úkonov pri výrobe, možnosti opracovávať materiál s väčšou presnosťou a v neposlednom rade sa skrátia dodacie lehoty čo
významne akceleruje celú výrobu.Takto dosiahnutá kvality a rýchlosť zabezpečia potrebné ekonomické výsledky.Zároveň sa
zníži miera odpadov a nepodarkovosti pri výrobe.Prejaví sa to v náraste tržieb a pridanej hodnote.Vytvoria sa 2 nové
pracovné miesta (1 žena a 1 muž).Inovácia vďaka tejto vyspelej technológii znamená výrazný kvalitatívny a kvantitatívny
posun. Firma si je vedomá možných rizík pri dosahovaní cieľov.Prostredníctvom manažmentu rizík sa bude snažiť o ich
riadenie a elimináciu.

Spôsob realizácie vychádza a úzko súvisí s výrobným cyklom.Realizácia je plánovaná na 15 mesiacov a pozostáva z 1
aktivity. Aktivita bola navrhnutá v logickej a časovej súvislosti na schvaľovací proces ŽoNFP a potrebu vykonania VO.
Aktivita -Obstaranie olepovačky so spätným dopravníkom - v 10/2012-12/2013 Organizačné zabezpečenie projektu bude
vykonávať projektový tím. Tím tvoria manažér projektu, finančný a technický manažér a konateľ s riadiacou a kontrolnou
činnosťou nad celým projektom.Budú zastrešovať nasledujúce činnosti: -zabezpečenie podmienok pre dodávku a montáž
strojov a zariadení -komunikácia a spolupráca s dodávateľmi zariadení -zaškolenie zamestnancov na nové výrobné postupy
a technológie (v spolupráci s dodávateľom) -reorganizácia výroby z dôvodu nových zariadení Najprv prebehne skúšobná
prevádzka, aby sa odstránili prípadné nedostatky. Po spustení ostrej prevádzky prevezmú riadenie a zodpovednosť
zamestnanci firmy.Cieľom bude v čo najkratšom čase stabilizovať najdôležitejšie dodáv

Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom pre udržanie a skvalitnenie aktivít firmy.Je to jediná cesta ako odpovedať
na tlak technologicky vyspelejších producentov zo západnej Európy a na druhej strane „lacných“ výrobcov.Inováciu
technológie vieme okamžite premietnuť v prospech nás aj našich zákazníkov a tým stabilizovať naše postavenie na
trhu.Úspešná realizácia projektu zvyšuje inovačný a výrobný potenciál firmy.Hodnota pomer cena – kvalita je na trhu už v
podstate štandard.Firma chce preto viac stavať na inováciách,unikátnosti a dizajne.Poskytnutá podpora zlepší finančnú
stabilitu,konkurencieschopnosť a obmedzený prístup k novým progresívnym technológiám.Priamo ovplyvní kvalitu, dôjde k
odbúraniu manuálnych úkonov,možnosti opracovávať materiál s väčšou presnosťou a v neposlednom rade sa skrátia dodacie
lehoty čo významne akceleruje celú výrobu.Tak bude možné realizovať zvýšený objem zákaziek.Uvedené sa prejaví rastom
tržieb a pridanej hodnoty.Manažment spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s riadením a implementovaním rôznych
investičných akcií.Jedna investícia bola spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a ŠR,čím získal konkrétne skúsenosti s realizáciou
tohto typu projektov.

Firma má dostatočné personálne,technické a administratívne kapacity na úspešné implementovanie a zabezpečenie
udržateľnosti projektu.Pri jeho realizovaní chceme využiť svoje silné stránky ako sú dlhodobé skúsenosti v odbore,vysoká
odbornosť a získaný certifikát ISO.Z prevádzkového a organizačného hľadiska budú udržateľnosť projektu zastrešovať
jednotlivé úseky v zmysle organizačnej štruktúry.Firma disponuje vlastnými výrobnými a skladovými priestormi, zabezpečuje
logistické služby využitím vlastného autom.parku.Z finančného hľadiska bude udržateľnoť zabezpečovaná vďaka
inovovanému výrobnému procesu. Ide o zabehnutý výrobný program s dlhodročnou tradíciou a skúsenosťami, stabilnými
obchodnými partnermi. Zrealizovaný projekt s využitím NFP vo zvýšenej miere urýchli a skvalitní výrobu.Firma bude schopná
realizovať rôznorodé predstavy zákazníkov pri zachovaní vysokej úrovne kvality. O udržateľnosti projektu svedčí aj záujem
českej a chorvátskej spoločnosti o produkty firmy, čo by pomohlo presadiť sa nielen na domácom, ale aj na ďalších
zahraničných trhoch.Výsledky finančnej analýzy ČSH=5,21 a MV=je 101,61% dokazujú, že investícia spĺňa podmienku
dlhodobej finančnej udržateľnosti.
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Spoločnosť HAJ SK, s.r.o. vznikla v roku 2004 so sídlom v Tepličke nad Váhom, okres Žilina. V roku 2007 rozšírila svoju
činnosť a zamerala sa na oblasť kovoobrábania. Výrobné priestory sa v súčasnosti nachádzajú na Kysuckej ceste 3 v Žiline,
spoločnosť ich užíva na základe dlhodobej nájomnej zmluvy. Počtom zamestnancov a hospodárskym výsledkom sa radíme
medzi mikropodniky. V súčasnosti zamestnávame 9 osôb v rámci TPP a 1 osobu v rámci DoVP. CNC výrobu zabezpečujeme
na 3 strojoch podporujúcich 2-, 3- a 4-osé obrábanie, k dispozícii je CNC i zváračská dielňa. V spoločnosti absentuje moderné
vybavenie umožňujúce inovovať výrobné procesy prostredníctvom 5-osého obrábania a vyrovnať sa aj najsilnejšej konkurencii
v regióne. Inováciou výrobných postupov vytvoríme 2 nové pracovné miesta pre obsluhu obstaranej technológie. Región
Horného Považia disponuje dostatočným množstvom kvalifikovanej pracovnej sily (technické zázemie regiónu a existencia SŠ
aj VŠ s technickým zameraním, aj oblasť strojárstva).Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov z vlastných i
dotačných zdrojov (ÚPSVaR). Vhodné priestorové, materiálne i personálne podmienky tvoria predpoklad úspešnej realizácie
projektu

Realizáciou projektu inovujeme výrobné postupy v HAJ SK, zvýšime kvantitu i kvalitu vyrábanej produkcie. Zníži sa časová
náročnosť výroby, vstupné množstvo a náklady na energie, odpadkovosť. Zvýšením produktivity sa zníži cena a rozšíri
výrobkové portfólio. Budeme tak schopní uzatvárať kvantitou náročnejšie zmluvy s existujúcimi odberateľmi a svojou ponukou
osloviť aj nových. HAJ SK sa stane na trhu stabilnejšia. Zvýšením ziskov bude možné firmu ďalej budovať, posilňovať
výrobné i personálne kapacity, prispôsobovať činnosť požiadavkám trhu. Realizáciu obdobného projektu môže uskutočniť
ktorákoľvek spol. s podobným zameraním. Výsledky projektov budú mať za následok rast a zvyšovanie
konkurencieschopnosti regiónu a posilnenie podnik. sektora. Ukazovatele projektu boli stanovené reálne, vychádzajúc z
doterajšej činnosti a hosp.výsledkov. Implementáciou novej technológie inovujeme min. 2 výrobné postupy. Pre obsluhu
obstaraného stroja bude nevyhnutné vytvoriť min. 2 nové prac. miesta. V prípade vzniku nepredvídaných okolností tieto bude
HAJ SK riešiť podľa plánu riadenia rizík (viď opis) a pri vzniku dodatočných finančných nákladov ich uhradíme z vlastných,
resp. úverových zdrojov.

Kľúčom k úspešnej strojárskej výrobe je efektívne využitie inovačných technológií, ktoré prinášajú zvýšenie produktivity a
zaručujú rýchly návrat investícií. HAJ SK sa preto rozhodla pre obstaranie CNC 5-osej frézy a komplexného CAD/CAM
riešenia NC programovania. Implementácia 5-osého obrábania do výrobných postupov HAJ SK zvýši popri v súčasnosti
využívanom 2-, 3- a 4-osom obrábaní jej konkurencieschopnosť. Podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sa začne proces VO na
hlavnú aktivitu projektu (A1 Obstaranie CNC 5-osej frézy a komplexného CAD/CAM riešenia NC programovania). Po ukončení
VO budú podpísané zmluvy s víťaznými dodávateľmi a začne proces realizácie projektu (1/2013). Dodanie HW a SW
predpokladáme v 8/2013, následne vytvoríme 2 nové prac.miesta a začneme implementovať nové výrobné postupy. Po
uhradení faktúr bezodkladne podáme ŽoP (refundácia). Finančné vyrovnanie dodávateľom predpokladáme do 8/2014, čím sa
realizácia projektu ukončí. Proces riadenia projektu zabezpečia 2 vedúci zamestnanci HAJ SK a externý účtovník. Máme
dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov z vlastných i dotačných zdrojov (ÚPSVaR), v prípade potreby využijeme
služby externých odborníkov pre EÚfondy

V r.2007 sa HAJ SK zamerala na oblasť kovoobrábania prostr.prenajatej techniky–CNC frézy a sústruhu. V r.2010 obstarala
vlastné stroje–CNC frézu a sústruh, v r.2011 ďalšiu frézu a vybavila aj zámočnícku dielňu. HAJ SK od svojho vzniku
pravidelne rozširuje výrobu a dopĺňa technologický park. V súčasnosti implementujeme 2-, 3- a 4-osé obrábanie, absentuje
inovácia výrobných postupov 5-osého obrábania, ktorá by umožnila skrátiť výrobný čas, vyrábať zložitejšie súčiastky a
znižovať ceny výrobkov. HAJ SK nedisponuje v tejto dobe po predchádzajúcom dopĺňaní strojov potrebnými financiami na
realizáciu ďalšej investície, ktorá by umožnila vyrovnať sa aj najväčšej konkurencii v regióne. Realizáciou projektu zvýšime
kvalitu i kvantitu produkcie pri minimálnych vstupných nákladoch s výrazným pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Tieto
faktory budú mať pozitívny dopad na dopyt po výrobkoch spol., ktorý sa odrazí na dosiahnutých ukazovateľoch jej
hospodárenia. Predkladaný projekt posunie HAJ SK z hľadiska technologických riešení, ale i ekonomickej stability a
efektívnosti minimálne o 5 rokov dopredu. HAJ SK má skúsenosti s implementáciou projektov z vl.aj dotačných zdrojov
(projekt ÚPSVaR).

Realizáciou projektu očakávame rast pridanej hodnoty a tržieb z predaja vlastných výrobkov spoločnosti, ktoré pokryjú
výdavky na jej prevádzku a ďalší rozvoj. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov ako aj výrobných priestorov bude
kryté výnosmi z predaja výrobkov. Uvedené tvrdenie potvrdzujú aj výsledky FA, kde je výsledok hospodárenia za bežný rok
prevádzky obstaranej technológie kladný. Vnútorná miera návratnosti investície po 9 rokoch prevádzky je odhadovaná na
22,1%. Obstaraním nového HW a SW vytvoríme 2 nové pracovné miesta. S nárastom ponuky spoločnosti predpokladáme aj
rast odbytu a s tým do budúcna možnosť tvorby ďalších pracovných miest. Udržanie súčasných a novovytvorených miest je
teda samozrejmosťou s výhľadom na ďalšie rozširovanie personálnych kapacít. V prípade vzniku neočakávaných finančných
nákladov bude HAJ SK financovať vzniknuté škody z vlastných, v prípade potreby aj úverových zdrojov. Plán eliminácie
ďalších rizík uvádzame v prílohe č.1 ŽoNFP. Spoločnosť sa bude naďalej usilovať o podporu svojho rozvoja aj
prostredníctvom fondov EÚ, štátnych i dotačných zdrojov nielen pre oblasť inovácie technológií, ale i rozvoj ľudských zdrojov
ap.
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Spoločnosť KEREX patrí k významným priemyselným producentom situovaným v meste Michalovce a jeho okolí.
Priemyselná výroba je sústredená hlavne v meste Michalovce. Mnoho významných podnikov, ktoré tu v minulosti pôsobili už
buď neexistujú alebo majú veľké finančné problémy. Prínosom pre región bol príchod silných zahraničných firiem do regiónu,
ktoré priniesli nielen zamestnanosť, ale aj nový pohľad na výrobu ako takú. V ich prevádzkach pracujú nové moderné stroje a
technológie. Spoločnosť KEREX s.r.o. Michalovce patrí medzi významných výrobcov skladových a obytných kontajnerov pre
kamiónovú dopravu a je jediným výrobcom kamiónových návesov v SR. Spoločnosť chce zavedením inovatívnej a vyspelej
technológie – dodávkou CNC strojného zariadenia motorickej ohýbačky a kompaktného stroja na plazmové delenie plechov
zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na domácom aj zahraničnom trhu. Súčasná technológia spracovávania plechov
predstavuje zdĺhavý a zastaraný proces. Zároveň súčasná technológia je málo produktívna a neumožňuje dosahovať
požadované kvalitatívne parametre plechových dielcov, ktoré spoločnosť potrebuje k výrobe svojich finálnych výrobkov.

Pri realizácií projektového zámeru môžu vzniknúť okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať pred jeho realizáciou a môžu ohroziť
celý projekt ako aj dosiahnutie stanovených cieľov. Spoločnosť je kapacitne pripravená aj na takéto situácie, aby v prípade
ich vzniku bol časový harmonogram narušený v čo najmenšej možnej miere a projekt mohol byť úspešne dokončený.
Prioritne sa však firma bude snažiť vyhnúť týmto okolnostiam realizáciou preventívnych opatrení. Spoločnosť chce do
budúcna zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zvýšenia kvality výroby svojich plechových polovýrobkov
(plechových, strihaných, ohýbaných dielov, plechových dielov s rôznymi vŕtanými a frézovanými otvormi) a prostredníctvom
ekonomického a technologického zefektívnenia procesu Za ďalšie využitie výsledku projektu, spoločnosť KEREX s.r.o.
považuje prilákanie ďaľších spracovateľov a výrobcov do regiónu, ktorí pri svojej výrobe využívajú technológiu spracovania
plechov. Vďaka zavedeniu novej špičkovej technológie v spoločnosti sa ďalší spracovatelia môžu rozhodnúť založiť si svoje
pobočky príp. aj svoje výrobne v danom regióne, čím môžu napomôcť k zvýšeniu zamestnanosti a atraktívnosti regiónu
Zemplína.

Realizácia projektu bude rozdelená do 2 hlavných aktivít: Aktivita 1 Dodávka inovatívnej technológie – ohýbačka plechu
Aktivita 2 Dodávka inovatívnej technológie – stroj na plazmové delenie Realizácia projektu bude trvať 5 mesiacov, a to od
(09/2012 – 01/2013)a všetky aktivity sú spojené s objednávkou, dodaním a montážou jednotlivých zariadení, ktoré sú
predmetom projektu, v mieste realizácie projektu v areáli spoločnosti KEREX s.r.o.. Technické zabezpečenie: 1. Motorická
ohýbačka MAXI - DUO 30/40 2. CNC SYSTÉM S GRAFICKÝM RIADENÍM FB 3200 2D Pre tieto technologické zariadenia
sa spoločnosť rozhodla z dôvodu zlepšenia ekonomickej výkonnosti, čo pomôže zabezpečiť voľné zdroje, resp. zlepší obraz
firmy u bánk a tým zvýši jej úverový potenciál pre realizáciu ďalších projektov zameraných na rozšírenie výroby. Rozširovanie
výroby dokáže zabezpečiť konkurencieschopnosť firmy v trhovom prostredí a tak prispeje k jej trvalo udržateľnému rozvoju.
Organizačné zabezpečenie projektu: 1.Ing. Čopová - projektový účtovník 2. Ing. Tirčo - technický projektový manažér 3. Ing.
Kerekeš - hlavný projektový manažér

Bez finančnej podpory z fondov Európskej únie, by nebolo možné obstarať tieto inovatívne technológie, keďže sa jedná o
pomerne drahú technológiu, ktorá si vyžaduje vyčlenenie značných finančných prostriedkov. Pre tieto technológie sme sa
rozhodli najmä z toho dôvodu, že výrobný postup v súčasnosti spôsobuje, že výroba dielov je zdĺhavá, je potrebný čas na
nastavenie každého stroja, časy presunov medzi jednotlivými strojmi sú príliš dlhé a na každý stroj musí byť vyškolený
osobitný pracovník. Zároveň dôležitou skutočnosťou je, že presnosť výroby takýchto dielov nie je na požadovanej úrovni,
ďalšou veľkou nevýhodou je ,že na každý otvor je potrebné mať k dispozícii osobitný lisovací alebo vŕtací nastroj, pričom
výroba takýchto nástrojov je v súčasnosti príliš drahá. Takže výroba týmto spôsobom je veľmi málo produktívna a hlavne nedá
sa ľahko t,j, rýchlo prestaviť na iný typ výrobku, čo pri dnešnej potrebe trhu - rýchlo sa adaptovať na inú výrobu je veľká
nevýhoda.

Zabezpečenie výstupov projektu bude založené na nevyhnutnom využívaní novej technológie pri výrobe výrobkov
spoločnosti KEREX s.r.o.. Pracovať s novou technológiou a obsluhovať novú technológiu budú súčasní, ale aj noví
zamestnanci spoločnosti. Vedenie spoločnosti bude sledovať jednotlivé indikátory, ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto
projektu, ale aj ako ich ciele spoločnosti a bude sa snažiť ich čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie bude podporené intenzívnejším
monitorovaním výroby a odbytu zo strany vedenia spoločnosti, ale aj motiváciou zamestnancov spoločnosti. Udržateľnosť
výsledkov projektu z hľadiska: •personálneho – spoločnosť má manažment s dostatočnými skúsenosťami ako riadiaci tím a aj
ako projektový tím. •inštitucionálneho – spoločnosť KEREX s.r.o. je stabilne sa rozvíjajúcim podnikom, ktorý by
prostredníctvom realizácie tohto projektu mohol zaznamenať rast a zlepšenie postavenia na trhu a tým sa stať aj
konkurencieschopnejším •technologického – pri tomto projekte ide o špičkovú a najmodernejšiu technológiu na trhu
•finančného – prinesie spoločnosti nárast tržieb a pridanej hodnoty Nová technológia nebude mať negatívny vplyv na
životné prostredie.

KaHR-111SP-1101

Spoločnosť KM – SYSTÉM, s.r.o. vznikla v roku 2000. V súčasnosti prevádzkujeme svoje podnikateľské aktivity vo vlastných
priestoroch v rámci Prešovského kraja, ktorý je charakterizovaný ako druhý najväčší na Slovensku, ale tiež ako región s
nízkou HDP a vysokou mierou nezamestnanosti. Máme zavedený systém manažérstva kvality SO 9001:2008. Zamestnávame
25 ľudí. Podnikanie v našej spoločnosti možno rozdeliť do dvoch základných oblastí – priemyselná výroba (najmä spracovanie
plastov) a cestovný ruch (kúpalisko vo Svidníku). V oblasti priemyselnej výroby máme dlhoročné skúsenosti v spracovaní
plastov a realizácii technologických zariadení na spracovanie plastov technológiou vstrekovania. Ako jeden z prvých v regióne
sme začali s výrobou viackomponentných plastových výrobkov na vlastných zariadeniach. Za typické pre našu spoločnosť
považujeme silnú orientáciu na vývoj vlastných výrobkov. V rámci segmentu zdravotníctva sme vyvinuli výrobky pre
zdravotníctvo s požiadavkami na vysokú rozmerovú presnosť, nízkej hmotnosti a malých rozmerov. Na výrobu takýchto
výrobkov sú však potrebné kvalitné inovatívne špeciálne stroje, ktorými naša spoločnosť nedisponuje.

Realizácia projektu zachová zameranie našej spoločnosti na spracovanie plastov, ale výrobný proces výrazne inovuje,
prostredníctvom obstarania dvoch nových progresívnych technológií - elektroerozívnej rezačky a vstrekovacieho stroja. Tieto
zariadenia nám umožnia zvýšenie kvality výrobkov, zníženie nákladov, zvýšenie pridanej hodnoty, výrobu miniatúrnych
výrobkov, výrobu vysoko presných výrobkov a výrobu viackomponentných výrobkov v požadovanej kvalite. Takéto možnosti
nám významne zvýšia konkurencieschopnosť, pretože odpadne nutnosť kooperácie s firmami so zahraničia pri výrobe
takýchto výrobkov, ktoré však zároveň získavajú nepriamo informácie o našich zámeroch, našom know-how i nových
trendoch bez väčšej námahy. Projekt nám otvorí dvere do nového segmentu zdravotníctva. Po realizácii projektu očakávame
nárast tržieb pri využití nových technologických zariadení ročne minimálne o 50-100 tis EUR na výrobkoch a zároveň pri
ponuke kooperácii na výrobu presných nástrojov o ďalších cca 70 tis. EUR ročne. V rámci projektu s vytvoria 2 nové pracovné
miesta. Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2 Opisu projektu.

V rámci projektu sa obstarajú 2 nové unovatívne technológie - elektroerozívna rezačka a vstrekovací stroj. Realizácia
prebehne podľa časového harmonogramu, ktorý je uvedený v podrobnom rozpočte projektu. Dĺžka realizácie projektu je 9
mesiacov. Pri realizácii projektu nepredpokladáme významnejšie problémy, pretože sa jedná o relatívne jednoduchý proces –
2 hlavné aktivity. Aktivity realizačne na seba nenadväzujú, preto budú prebiehať súbežne. Celková predpokladaná výška
projektu je 260 108 EUR. Konečná výška projektu bude známa po realizovanom verejnom obstarávaní. Finančné
zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných zdrojov. Personálne budú realizáciu projektu
zabezpečovať 5 skúsení pracovníci, ktorí majú potrebnú prax v oblasti, ktorú budú mať v projekte na starosti. Detailne
poznajú technológiou výroby (Kráľ, Sopko, Liba), ovládajú účtovné postupy (Janovčíková) a majú skúsenosti s
implementáciou projektu (Cifrová). Každý z nich sa zúčastnil na realizácií min. jedného projektu v rámci OP KaHR.
Koordináciu bude zabezpečovať konateľ spoločnosti.

Projekt vznikol na základe vývojových aktivít v spoločnosti, podrobnej analýzy možností vo vnútri spoločnosti i na vonkajších
potrebách trhu. Vychádzalo sa z nasledovných predpokladov: ukončený vývoj výrobkov pre zdravotníctvo, nevyhovujúce
technologické kapacity, dostatok pracovnej sily, možnosť čerpania podpory. Boli zvažované viaceré možnosti. Výsledkom
analýz (najmä jej nákladovej položky pri opravách a údržbe, konkurencie, trendov vo výrobe, očakávaných dopytov od
odberateľov, stratégie firmy do budúcna a dopadov na životné prostredie) a prepočtov rentability sa ukázalo ako dlhodobo
najefektívnejšie investovať do novej modernej inovatívnej technológie. Vzhľadom na finančnú náročnosť predkladaného
projektu bola jedným z podporných argumentov tohto rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP. Neposkytnutím NFP by sa projekt
realizoval len zakúpením staršej technológie, alebo vôbec nie. Toto by však neprinieslo požadovaný pozitívny efekt z
vlastného vývoja výrobkov, čo by sa negatívne prejavilo na našej konkurencieschopnosti i motivácii zamestnancov. Vhodnosť
realizácie projektu podporuje aj skúsený tím, ktorý realizoval podobné projekty v minulosti.

Investície do inovácií, sú jednou zo základných podmienok pre udržanie dlhodobo udržateľného rastu spoločnosti a
zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Predkladaný projekt to podporuje o to viac, že základ tvoria výsledky jeho vlastného
vývoja. V rámci projektu sa do výroby začlenia technológie, ktoré svojou inovatívnosťou budú schopné zabezpečiť výrobu
výrobkov pre zdravotníctvo – presných, malých, ľahkých, viackomponentných, čo nám otvorí dvere na nové trhy. Už v
súčasnosti prebiehajú rokovania s dodávateľmi a odberateľmi. Realizáciou našich produktov na trhu dôjde ku generovaniu
nových tržieb a prostredníctvom zníženia nákladov aj k zvýšeniu pridanej hodnoty. Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita
spoločnosti a zvýši sa jej konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto svedčia
aj výsledky FA, ktoré predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých rokoch po ukončení realizácie projektu, čím sa
dokladuje fakt, že projekt bude samoudržateľný do budúcna. Stabilita firmy zaručí aj stabilitu existujúcich i nových pracovných
miest. Z pohľadu environmentálnej možno konštatovať, že projekt možno environmentálne udržateľný.
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Predmetom činnosti žiadateľa je výroba dreveného nábytku a doplnkov vo výrobnom stredisku Veľké Zálužie (okres NR) a
predaj nábytku. Vstupom Slovenska do EÚ sa výrazne zmenil trh. Došlo ku nárastu zahraničnej konkurencie a k vyrovnaniu
cien našich výrobkov s cenami vyspelej zahraničnej konkurencie z dôvodu rastúcich výrobných nákladov. Súčasťou otvorenia
trhu je i vstup silných zahraničných firiem na Slovensko. Aby podnik mohol stále napredovať v náročnom drevospracujúcom a
výrobnom konkurenčnom prostredí a aby mohol získavať nové prednosti oproti konkurencii, je nevyhnutné stále napredovať
vo vývoji a celkovej inovovanosti. Cieľom projektu je inovácia technologického parku prostredníctvom obstarania CNC
kolikovačky, olepovačky hrán a polohovacích systémov v zmysle špecifických cieľov projektu a SWOT analýzy. Z toho
dôvodu je potrebné obstaranie nových inovatívnych technológií, ktoré umožnia podniku rozšírenie produkcie, ako i zvýšenie
kvality a pokles prevádzkových nákladov. Vzrastie tak konkurencieschopnosť žiadateľa a možnosť udržať sa na domácich i
zahraničných trhoch. Tento dôležitý a nevyhnutný krok v rozvoji podniku bude umožnený vďaka realizácii predkladaného
projektu

Po zrealizovaní investície, plánovanej v rámci tohto projektu očakáva žiadateľ zvýšenie tržieb, rast pridanej hodnoty, zisku a
celkovej rentability spoločnosti, t.j. zlepšenie celkovej finančno-ekonomickej situácie. Inovácia výrobného procesu vďaka
vyspelej technológii znamená výrazný kvalitatívny a kvantitatívny posun a nárast konkurencieschopnosti žiadateľa.
Spoločnosť si tak bude môcť udržať naďalej najmä náročných zahraničných odberateľov, čo napomôže trvalo udržateľnému
rastu. Výrobné náklady sa významne znížia aj vďaka výraznej úspore materiálu vzhľadom k jeho vysokej výťažnosti, čo bude
mať pozitívny vplyv na ekologickú stránku, pretože na produkciou bude spotrebované menšie množstvo energie a materiálu.
Dôjde k odbúraniu manuálnych úkonov pri výrobe, rozvinú sa možnosti opracovávať materiál s väčšou presnosťou a v
neposlednom rade sa skrátia dodacie lehoty, čo významne akceleruje ďalšiu výrobu, napomôže pri zákazkovej výrobe
nábytku a skráti sa obrátka obežného majetku, čo umožní spoločnosti disponovať väčším objemom prostriedkov a umožní
nastaviť zákazníkom dlhšiu lehotu splatnosti pohľadávok.

Spoločnosť sa rozhodla pre obstaranie technologických zariadení na základe odporúčania technického riaditeľa spoločnosti,
ktorý pozná potreby výrobného procesu. Obstarávané typy zariadení (hlavná aktivita projektu) sú z hľadiska výroby veľmi
dôležité, nakoľko na uvedených zariadeniach prebiehajú najdôležitejšie technologické operácie, ktoré svojou kvalitou
významne ovplyvňujú výslednú kvalitu výrobku. Zariadenia, ktoré chce spoločnosť v rámci realizácie predkladaného projektu
obstarať, boli v rámci predložených cenových ponúk vyhodnotené ako najlepšie, nakoľko najviac spĺňali kritéria hodnotenia.
Kritériami hodnotenia bola cena. Činnosti, spojené s realizáciou projektu sú v priamej kompetencii konateľa Ing. Pajchla, ktorý
je technickým riaditeľom a vedúcim projektu. Spolu s Ing. Srnkovou, hlavnou finančnou manažérkou spoločnosti a finančnou
koordinátorkou a administrátorkou projektu budú dohliadať na úspešnú realizáciu projektu. Ich bohaté skúsenosti s riešením
obdobných projektov a obstarávania technológií predstavujú záruku úspešného riešenia projektu. Ukončenie projektu je
plánované na rok 2013.

Získanie NFP je pre spoločnosť nevyhnutným predpokladom k udržaniu si konkurencieschopnosti prostredníctvom vyššej
kvality výrobkov, zníženia nákladovosti a rastu finančno-ekonomických ukazovateľov. Realizovaním projektu získa spoločnosť
NFP, ktorého prijatie skráti ekonomickú návratnosť investície a spoločnosť tak získa nové doplnkové zdroje, ktoré budú
využité na ďalší rozvoj podniku, čím sa prispeje k jej ďalšiemu ekonomickému rozvoju. Bez realizácie predkladaného projektu
by nebolo možné dosiahnuť požadovaný opísaný stav spoločnosti a možnosť ďalšieho rozvoja resp. danú investíciu by
spoločnosť mohla zrealizovať až v dlhodobom časovom horizonte, čo by znamenalo výraznú stratu konkurencieschopnosti
spoločnosti v strednodobom horizonte, čo by mohlo viesť k postupnej strate zákazníkov. Spoločnosť SKIPPI Nitra s.r.o. má
skúsenosti s riešením projektov, financovaných zo zdrojov EÚ a taktiež má skúsenosti s obstarávaním podobných technológií
a ich integráciou do výrobného procesu. Spoločnosť vlastní pomerne rozsiahly technologický park, o ktorého inováciu má
neustálu snahu, vďaka čomu získala neoceniteľné praktické skúsenosti v tejto oblasti.

Cieľom pokračovania projektu po ukončení jeho financovania zo zdrojov štátnej pomoci a pomoci z fondov EÚ bude
napĺňanie naplánovaných parametrov, stanovených v projekte. Aktivity budú zamerané na priebežné udržiavanie a zvyšovanie
úrovne progresívnych technologických vstupov, vytvorenie pracovných miest a nové formy marketingovej komunikácie a
propagácie, podporujúce udržateľnosť výsledkov projektu a trvalo udržateľný rast. Udržateľnosť projektu bude riešená
predovšetkým permanentným investovaním do ľudských zdrojov a technologického parku. Udržateľnosť výsledkov projektu je
zabezpečená aj prostredníctvom realizácie doterajšieho rozsiahleho realizovania komplexných interiérových zákaziek pre
významných odberateľov a inštitúcie, taktiež ju zabezpečujú významné zmluvné partnerstvá na nasledujúce roky s
odberateľmi zo Slovenska a najmä zo zahraničia, pričom najvýznamnejší zahraničný odberatelia sú z Rakúska, Českej
republiky a najnovšie i Maďarska.
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Spoločnosť REVOL TT Consulting s.r.o. má sídlo v obci Boleráz v Trnavskom samosprávnom kraji, miesto podnikania vo
výrobnej hale priamo v meste Trnava. Jej hlavnou činnosťou je rezanie vodným lúčom a strojárska výroba pre všetky odvetvia
priemyslu. Mieru evidovanej nezamestnanosti má trnavský kraj druhú najnižšiu, 9,09% a má neustále rastúcu tendenciu.
Východisková situácia spoločnosti vyžadujúca si realizáciu projektu: zastaraný stroj a teda nedostatky v rámci strojnotechnologického vybavenia vychádzajúce z monitorovania procesov a produktov a z hodnotenia požiadaviek odberateľov
(požiadavka zo strany odberateľov na presnosť a kvalitu výroby súčiastok, obrobkov rôznych priemerov a výroby hriadeľov).
Predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu: stabilné miesto na slovenskom a medzinárodnom trhu, kvalitné a stabilné
dodávateľsko-odberateľské vzťahy, kvalifikovaní, vzdelaní a skúsení odborníci.

Zavedením inovatívneho stroja do prevádzky a inovovaním 1 výrobného postupu sa zabezpečí rozšírenie a stabilizácia
obchodných vzťahov, zabezpečí sa ekologizácia výrobného procesu, zvýšenie produktivity, presnosti a kvality vyrábaných
výrobkov, súčiastok a obrobkov. Uvedený stav podporí naplnenie merateľných ukazovateľov nárast tržieb a nárast pridanej
hodnoty. Vytvoria a udržia sa 3 pracovné miesta, z toho 1 pre príslušníka znevýhodnenej skupiny. Riziká sú eliminované:
skúseným projektovým tímom, vytvorením finančných rezerv, plánovaním cash flow, spoluprácou so strednými odbornými
školami a ÚPSVaR, vzdelávaním zamestnancov, investíciou do inovatívnych technológií a zabezpečenými novými
kontraktmi. Vytvoria sa predpoklady na: podporu efektívneho využitia výstupov a výsledkov projektu, rozšírenie výrobných
hál, portfólia výroby a odberateľov, zlepšenie presnosti a kvality, nárast počtu zamestnancov a možnosti ich finančného
ohodnotenia, vplyv na zlepšenie ekonomickej situácie dodávateľov.

Projekt bude realizovaný od 03/2013 do 02/2014. V tomto časovom rozsahu bude prebiehať aj jediná hlavná aktivita, ktorou
je nákup CNC sústruhu. Technické riešenie bolo vybraté z hľadiska presnosti a kvality tak, aby boli zabezpečené zvýšené
požiadavky zákazníkov na kvalitu súčiastok a obrobkov. Súčasťou hlavnej aktivity bude aj uvedenie zariadenia do prevádzky,
zaškolenie obsluhy, inovácia výrobného postupu a bude zabezpečená dodávateľsky víťazom verejného obstarávania, ktoré
sa uskutoční po schválení žiadosti o NFP a bude vykonané odborne spôsobilou osobou. Z organizačného hľadiska budú
hlavnú aktivitu aj podporné aktivity predkladaného projektu zabezpečovať členovia projektového tímu, ktorý bol zostavený s
ohľadom na bohaté skúsenosti a dostatočnú kvalifikáciu jeho členov na kvalitné zabezpečenie implementácie projektu.
Pozíciu projektového manažéra a manažéra monitoringu sa žiadateľ rozhodol práve z týchto dôvodov obsadiť z externých
zdrojov.

Požiadavky zákazníkov, odberateľov i konkurenčný boj si vyžadujú neustále inovácie, zvyšovanie kvality a presnosti
výrobkov, súčiastok a obrobkov. Realizácia hlavnej aktivity projektu umožní úspešne sa uchádzať o získanie nových
zákaziek, zníži sa energetická náročnosť výroby, zlepšia sa ergonomické podmienky vo výrobe, zvýši sa efektívnosť výroby,
kvalita a presnosť výrobkov. Zároveň sa zabezpečí vytvorenie a udržanie 3 pracovných miest, z ktorých jedno bude obsadené
príslušníkom znevýhodnenej skupiny, čím sa prispeje k zlepšeniu ich životných podmienok. Keďže žiadateľ v nedávnej
minulosti investoval do výstavby výrobnej haly a nákupu obrábacích a výrobných strojov a zariadení, v súčasnosti
nedisponuje dostatočným finančným krytím na zabezpečenie nákupu zariadenia, ktoré plánuje obstarať v rámci
predkladaného projektu, v dôsledku realizácie ktorého vznikne priestor na realizáciu ďaších investícií do inovácie výrobnej
technológie.

Po ukončení podpory z prostriedkov EÚ bude spoločnost REVOL TT Consulting s.r.o. efektívne využívať technológiu
obstaranú v rámci predkladaného projektu. Investícia zabezpečí vytvorenie troch pracovných miest, ktoré budú udržateľné aj
po ukončení realizácie projektu. Naďalej bude prebiehať spolupráca so strednými odbornými školami a ÚPSVaR. Projekt
prispeje k posilneniu firmy na trhu, čo eliminuje hrozbu silnejúcej konkurencie. Zrealizovaná inovácia spomalí vplyv nárastu
cien energií a vstupných surovín na konečnú cenu produktov. Administratívne zabezpečenie projektu je garantované
personálnym obsadením na všetkých pracovných pozíciách, sústavným vzdelávaním a vhodne zvolenou marketingovou
stratégiou spoločnosti smerom k rozvoju spoločnosti, inovácii a ekologizácii výroby. Finančná udržateľnosť bude
zabezpečená prostredníctvom nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Na základe výstupov z finančnej analýzy vyplýva, že projekt
je dlhodobo udržateľný a je rentabilný od prvého roku po ukončení realizácie. Investícia vytvára kladnú čistú súčasnú hodnotu
a predpokladaná miera výnosovosti je 115,08%.
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Odevný a textilný priemysel má v regióne Západného Slovenska dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma ADVERTA
SLOVAKIA, s.r.o. Región má piatu najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci SR a koncentruje sa priamo i nepriamo na
poľnohospodárstvo. Firma sa zaoberá predovšetkým výrobou reklamných a pracovných odevov. Zamestnáva v súčasnosti 16
pracovníkov. Takmer 35 % produkcie je určenej na zahraničné trhy (ČR, Rakúsko, Nemecko). Niektoré stávajúce výrobné
zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýbajú technologické uzly na výrobu nových
výrobkov – pletené pracovné rukavice. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo
svojich slabých stránok, najmä " nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú technickú úroveň...". Projektom tiež firma
využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov".
Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. 1 nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 1 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu
bude mať firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní rast kvality, kvantity, najmä flexibility výroby
a výrobu nových výrobkov, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurencie a to vo forme investovania do
podobných výrobných zariadení, resp. do inovatívnych technológií. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti.

Dodávka technológie bude realizovaná si v období 01/2013 - 06/2014 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko ide o zakúpenie
novej technológie na výrobu nových výrobkov. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie
práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených interných
zamestnancov a externého administrátora. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom strojovom parku. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a jedno ďalšie pracovné miesto do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Šurany, ako i k ďalším cieľom
stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obstarania
výrobnej technológie (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 7-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti textilnej
výroby, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a
stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt
bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko
negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológii, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu
zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu
objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii
najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na nových
technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom
horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako skončí životnosť technológie.
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Kovoobrábanie a výroba tlakomernej techniky má v regióne Trenčianskeho kraja dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj
firma MANOMER SK, a.s. Región má tretiu najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci SR a koncentruje sa priamo i nepriamo
na automobilový priemysel. Firma sa zaoberá predovšetkým kovoobrábaním a výrobou tlakomernej techniky. Zamestnáva v
súčasnosti 43 pracovníkov. Takmer 62 % produkcie je určenej na zahraničné trhy (EÚ, Baltské krajiny, SRN, Katar). Niektoré
stávajúce výrobné zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýba komplexnosť CNC
technológie s IKT riadením a meracie zariadenie. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko efektívna.
Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä
"nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú technickú úroveň...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej
ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné
čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu
bude mať firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní rast kvality, kvantity, najmä flexibility výroby
a výrobu nových výrobkov, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do podobných zariadení, resp. do inovatívnych technológií. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o
zníženie nezamestnanosti.

Dodávka technológie bude realizovaná si v období 01/2013 - 06/2014 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie
technológie budú vyradené až po spustení nových CNC technológií. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a
zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených
interných zamestnancov a externého administrátora. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom strojovom parku. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability 43 zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších dvoch pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Nového Mesta n/Váhom, ako i k ďalším
cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obnovy
výrobnej technológie a stavebných projektov (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 11-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti
kovoobrábania a výroby tlakomernej techniky, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie
projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu,
ktorú zákazník vyžaduje. Projektu bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu
a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológii, nepríde
realizáciou projektu k poklesu počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby
obsluhy a najmä z očakávaného rastu objemu výroby.Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3
OP, ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať
realizáciou výroby na nových technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi.Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť
investície cca v strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako skončí životnosť
technológií
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Spoločnosť LES, s.r.o., bola založená 15.12.2000. Hlavnou činnosťou podnikania bola projektová a inžinierska činnosť v
lesníctve. Od roku 2003 rozšírila spoločnosť LES svoj predmet podnikania o ďalšie činnosti súvisiace s lesníctvom. Od roku
2007 sa venuje aj výrobe ekologických palív – EKO Brikiet. Aktuálny vývoj svetovej ekonomiky má vplyv aj na spoločnosť
LES. Na to, aby si udržala svoju trhovú pozíciu, musí hľadať nové možnosti výroby. V súčasnosti ešte viac narastá tlak
konkurenčných spoločností, ktoré sa rovnako ako LES, s.r.o. snažia hľadať nové výrobné možnosti a príležitosti,
minimalizovať výrobné náklady, obmedziť výdavky a stať sa tak ešte konkurencieschopnejšími. Tlak na znižovanie cien
produkcie je možné efektívne riešiť iba nákupom inovatívnych výrobných zariadení, ktoré svojou efektivitou, kvalitou a
výkonnosťou, dokážu znížiť výrobné náklady a umožniť firme upevniť svoje postavenie na stávajúcich trhoch, prípadne
preniknúť aj na trhy nové. Spoločnosť ma technologické nedostatky vo výrobnej činnosti EKO brikiet. Jestvujúca linka
kapacitne nestačí a v záujme odstránenia slabých stránok definovaných v SWOT analýze OP je potreba rozšíriť výrobné
kapacity.

Spoločnosť LES po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňí
napĺňať stanovené ciele. Spoločnosť rozšíri svoju výrobu EKO brikiet, čo umožňuje jej vstup na nové trhy a tým zníži riziko
závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácií projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť podnikania. Technológia, ktorá je predmetom projektu bola vyberaná po zvážení všetkých potrieb a
rizík do budúceho obdobia tak, aby jej využitie bolo čo najviac polyfunkčné. Spoločnosť plánuje investovať do inovatívnej
technológie pre výrobu brikiet rôznych rozmerov. Druh dreviny nebude limitujúci, pretože technológia bude schopná spracovať
aj mäkké aj tvrdé dreviny. Pre zákazníka to znamená kratšie dodacie podmienky a možnosť pružne reagovať na dopyt.
Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) sú tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu.

Technické zabezpečenie: technológie majú vopred stanovené parametre, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk v
procese prieskumu trhu. Spoločnosť LES, s.r.o. plánuje obstarať prostredníctvom jednej aktivity projektu Aktivita - 1
Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu EKO brikiet - nasledujúce technologické zariadenia: - technologický uzol
dezintegrácie kusového drevného odpadu - drevo - technologický uzol dezintegrácie kusového drevného odpadu - kôra technologický uzol dávkovania a triedenia drobného drevného odpadu - pilina - technologický uzol teplovzdušného
predkúreniska - technologický uzol dávkovacích zásobníkov – mokrá surovina - technologický uzol lisovania vysušenej
suroviny a delenia výrobkov - technologický uzol balenia a ukladania výrobkov Riadenie projektu: Budú realizovať spoločne
projektový manažér a koordinátor technického zabezpečenia – odborný garant, pričom hlavnú aktivitu projektu bude
technicky zabezpečovať v spolupráci s vybraným dodávateľom. Odborný garant bude podporovaný činnosťami
zlievarenského technológa. Publicita a informovanosť projektu: Publicita projektu sa bude zabezpečovať na základe
nariadenia EK o publicite.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších dvoch pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Trenčína, ako i k ďalším cieľom
stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obstarania
výrobnej technológie (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 5-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti výroby
EKO brikiet, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a
stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projektu
bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko
negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológii, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu
zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu
objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii
najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na nových
technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom
horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako skončí životnosť technológie.
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Spoločnosť HALDY - PLUS spol. s.r.o. pôsobí na trhu s obalovými materiálmi od roku 2001 prevzatím časti výroby z HALDY
družstva, ktoré v tejto oblasti pôsobilo od roku 1992. Hlavnou náplňou je výroba obalových materiálov z vlnitej lepenky. Obaly
sú vyrábané v rôznych modifikáciách od najjednoduchších typov až po špeciálne konštrukcie za pomoci moderných
technológií spôsobom plochého resp. rotačného tvarového výseku a tzv. slotrovým spôsobom. V súčasnosti má firma k
dispozícii 3 100 m2 výrobných a skladovacích priestorov. Celkový obrat spoločnosti dosiahol za rok 2010 cez 4,97 mil. EUR.
Spoločnosť si je vedomá rastúcich nárokov zákazníkov a silnej konkurencie v danom odvetví, preto sa snaží na trh a jeho
požiadavky reagovať pružne, s čím súvisí aj neustála potreba obnovy zariadení. Nakoľko obstaranie novej technológie je
pomerne finančne náročné, spoločnosť nie je schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Okres
Humenné sa vzhľadom na evidovanú mieru nezamestnanosti 16,51% umiestňuje na 28. mieste od konca spomedzi všetkých
79 okresov na Slovensku, preto vytvorenie nových pracovných miest predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto
nepriaznivého stavu.

Rozšírením výroby o nové technológie si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov,
zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a
predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2018 na cca 5,7 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných miest. Po
úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou konkurenčnou
ponukou schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia
budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia ďalšie investície
a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory spoločnosti a
rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva pomerne vysokú mieru
nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v
predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať zastaralé
technológie.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na obstarávané zariadenie a následne bol zrealizovaný prieskum trhu za
účelom stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraného zariadenia do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 nových pracovných miest.
Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz a
argumentov budúceho vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu ale aj množstvo vyrábaných
výrobkov. V danom odvetví existuje silná konkurencia, ktorá núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a
prehodnocovať výrobné procesy. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti,
modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste
tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu
štruktúru, ktorá je zárukou efektívneho fungovania a úspešnej realizácie projektu. V minulosti bolo realizovaných v
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Spoločnosť GM TECHNOLOGY SK s.r.o. vznikla 16.1.2009, sídlo a aj výrobnú prevádzku má v Trenčíne. Oblasť
Trenčianskeho SK je síce jednou z rozvinutejších priemyselných oblastí Slovenska, ale v regióne je kvôli
konkurencieschopnosti potrebné podporovať rozvoj malého a stredného podnikania. Úroveň nezamestnanosti regiónu TSK
dosiahla za rok 2011 hodnotu 10,95%. Spoločnosť je pokračovateľom histórie výroby sklárskych foriem v meste Nemšová a
od spoločnosti TC Engineering SR, s.r.o. odkúpila know how výroby foriem pre sklársky priemysel. Cieľovou skupinou projektu
je samotná spoločnosť so svojimi zamestnancami. Realizáciou projektu by spoločnosť chcela zvýšiť efektivitu a flexibilnosť
výrobného procesu, kapacitu výroby a vyrábať aj také výrobky (napr. chladiace jadrá do foriem), ktoré v súčasnosti nakupuje
od zahraničných výrobcov. Projektom chce spoločnosť eliminovať svoju slabú stránku, ktorou je nedostatočné technologické
vybavenie a nedostatok vlastných zdrojov na obnovu technologického vybavenia. Zároveň chce využiť núkajúce sa príležitosti
a silné stránky, kde zaraďuje skúsenosti z odboru strojárskej výroby a vysokú kvalitu produkcie (viac v časti 3. Opisu projektu).

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedením spoločnosti. Vzhľadom
na skúsenosti spoločnosti s realizáciou projektov (časť 5.1 Opisu projektu) je tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja spoločnosti. Indikátor „počet
inovovaných výrobných postupov“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu–obstaraním technologickej linky. Po ukončení
realizácie projektu bude mať spoločnosť k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast kvality,
kvantity a najme flexibility výroby, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Spoločnosť tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. Opisu. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností, a to vo forme
investovania do podobných inovatívnych technológii. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.

Dodávka technológie bude realizovaná asi v období 02/2013 až 12/2013 a odráža reálne možnosti dodania a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti. Aktivity projektu, ako aj
príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím,
zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov a externého administrátora. Zoznam členov projektového tímu a
charakteristika činnosti je uvedená v časti 4.2 Opisu projektu. Tento technologický projekt umožní presnú výrobu foriem (a ich
dielov) pre sklársky priemysel tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie a flexibilnejšie vykonávať výrobu pri zachovaní
špičkovej kvality a kvantity výrobkov. Tak sa upevní pozícia spoločnosti a posilní sa jej konkurencieschopnosť. Pre
zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné,
podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných).

Bez NFP by predkladaný projekt nemohol byť realizovaný vôbec, nakoľko spoločnosť aktuálne nemá voľné finančné zdroje v
dostatočnej výške. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v horizonte 5 rokov, a to iba v obmedzenom
rozsahu. Tým by bola ohrozená aktuálna pozícia spoločnosti na trhu a jej dlhodobejšia stabilita. Nerealizovaním projektu by
spoločnosť pokračovala v zaostávaní za konkurenciou v oblasti flexibility dodávok a v dodacích termínoch. Zatiaľ túto
nevýhodu spoločnosť vyvažuje vysokou kvalitou dodávok. Z dôvodu zachovania vysokej kvality, s vyššou flexibilitou a
kapacitou výroby potrebuje spoločnosť zabezpečiť inovatívnu technológiu. Okamžitým účinkom pomoci je efektívny výrobný
proces, tvorba pracovného miesta počas realizácie projektu a ďalších dvoch po ukončení projektu. Týmto účinkom sa podarí
čiastočne prispieť k znižovaniu nezamestnanosti v regióne, ako i k ďalším cieľom stanoveným dokumentmi na regionálnej a
národnej úrovni (časť 2.4 Opisu projektu). Spoločnosť nefunguje dlhé obdobie, ale má skúseností s realizáciou a
organizačným zabezpečením podobných investičných projektov, zatiaľ bez využitia dotačných systémov (časť 5.1 Opisu
projektu).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená skúsenosťami spoločnosti vo svojom odbore, doterajším
rastom spoločnosti a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a
zabezpečí spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný
samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo
udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu zamestnancov, naopak budú
vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu objemu výroby. Ohrozenia v
rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3. Opisu projektu, ale projekt prispeje k eliminácií najmä hrozby
konkurencie z krajín tretieho sveta. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na nových
technológiách, a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca 5 rokov, čo je
možné hodnotiť pozitívne, nakoľko sa investícia vráti skôr ako skončí životnosť technológie.
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Spoločnosť BOST SK, a.s. vznikla v roku 2001, zameraním patrí medzi strojárenské podniky a pôsobí v Trenčíne. Táto
oblasť je síce jednou z rozvinutejších priemyselných oblastí Slovenska, ale v regióne je kvôli konkurencieschopnosti potrebné
podporovať rozvoj malého a stredného podnikania. Úroveň nezamestnanosti regiónu TSK dosiahla za rok 2011 hodnotu
10,95% a vplyvom hospodárskeho vývoja bude ešte narastať. Cieľovou skupinou predkladaného projektu je samotná
spoločnosť so svojimi zamestnancami, ktorých je viac ako 60. Spoločnosť neustále hľadá cesty, ako maximálne zefektívniť
výrobu, priebežne sa snaží obnovovať strojový park. Zrealizovaním projektu bude môcť spoločnosť flexibilne reagovať na
požiadavky trhu a zároveň eliminuje slabú stránku, ktorou je nedostatok finančných prostriedkov na financovanie inovatívnych
technológií. Zároveň sa spoločnosť bude snažiť uspieť a preskúmať aj zahraničné trhy, nakoľko s aktuálnym technickým
zázemím by spoločnosť zrejme nenaplnila požiadavky možných zahraničných odberateľov. V tomto chce spoločnosť zároveň
využiť aj svoje silné stránky, ktorými sú technicky a administratívne zdatný personál a skúsený manažment (bližšie viď.
SWOT analýza)

Merateľné ukazovatele uvádzané v projekte boli stanovené manažmentom s mimoriadnou pozornosťou, s ohľadom na ich
reálne naplnenie. Počet inovovaných výrobných postupov bol stanovený s ohľadom na samotný predmet projektu - obstaranie
nových technologických zariadení. V rámci realizácie aktivít projektu spoločnosť plánuje prijať 2 nových zamestnancov a po
jeho ukončení vytvoriť ďalších 8 pracovných miest. Hodnoty tržieb a pridanej hodnoty spoločnosť stanovila kvalifikovane, s
ohľadom na stratégiu a ďalší rozvoj spoločnosti. Prípadné riziká a spôsob eliminovania rizík je popísaný v časti 6. Opisu
projektu. Nová výrobná technológia s vysokou presnosťou a využiteľnosťou nahradí 2-násobok klasických numericky
riadených strojov, pri zvýšení kvality produkcie. Nová výroba bude predstavovať stálu pracovnú príležitosť pre 10
kvalifikovaných pracovníkov, ako aj priame zachovanie aktuálnych pracovných miest. Okrem toho zvýšenie výroby znamená
zväčšenie kapacity výrobnej spotreby, ako aj hotových komponentov pre ďalšie spracovanie, čo znamená nepriame
zachovanie a vytvorenie ďalších pracovných miest u dodávateľov a odberateľov.

Dodávka technológie bude realizovaná v období 02-12/2013 a odráža reálne možnosti dodania a predpoklad dátumu podpisu
zmluvy o NFP. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované
vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov a externého
administrátora (časť 4.2 Opisu projektu). Projektom sa realizuje obstaranie technologických zariadení, ktoré budú tvoriť
Výrobnú linku elektromagnetických zariadení (časť 4.1 Opisu). Projekt nadväzuje na vykonaný výskum a vývoj nových
produktov spoločnosti v oblasti agregáty, kompresory, elektromagnetické upínače. Tento technologický projekt umožní presnú
výrobu týchto produktov tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie a flexibilnejšie vykonávať výrobu, pri zachovaní špičkovej
kvality a kvantity výrobkov. Tak sa upevní pozícia spoločnosti a posilní sa jej konkurencieschopnosť. K organizačnému
zabezpečeniu realizácie projektu má spoločnosť vytvorené dostatočné administratívne kapacity pre presné, podrobné a
dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných).

Zo SWOT analýzy vyplýva slabá stránka projektu – nedostatočná finančná sila spoločnosti realizovať predkladaný projekt len
z vlastných zdrojov. V súčasnosti ešte viac narastá tlak konkurenčných spoločností, ktoré sa, rovnako ako BOST SK, a.s.,
snažia minimalizovať výrobné náklady, obmedziť výdavky a stať sa konkurencieschopnejšími. Tlak na znižovanie cien
produkcie je možné efektívne riešiť iba nákupom inovatívnych výrobných zariadení, ktoré efektivitou, kvalitou a výkonnosťou,
dokážu znížiť výrobné náklady a umožnia firme upevniť si postavenie na existujúcich trhoch, s prienikom na trhy nové. Bez
NFP by spoločnosť nedokázala zrealizovať projekt v plnom rozsahu (tým by stratil punc komplexnosti) a aj prípadná čiastočná
realizácia by prichádzala do úvahy o 4 až 5 rokov. BOST SK, a.s., si implementáciou projektu zabezpečí hospodársky rast a
zároveň zvýši zamestnanosť spoločnosti. Taktiež sa zníži energetická náročnosť a ekologická záťaž na životné prostredie, a
to uplatnením moderných foriem obrábania. Hlavný cieľ je sproduktívniť a spresniť výrobu, tak, aby sa spoločnosť stala
jedným z exportných lídrov v danej komodite strojárskeho priemyslu na Slovensku.

Trvalá udržateľnosť výsledkov a výstupov bude zabezpečená viac ako 10 ročnou skúsenosťou spoločnosti s výrobou
strojárenských produktov. Po realizácii projektu spoločnosť ihneď spustí prevádzku, a táto bude realizovaná z vlastných
finančných zdrojov spoločnosti, v prípade potreby bude financovaná aj cudzími - bankovými zdrojmi. Ku kúpe kvalitatívne
nadštandardných strojov spoločnosť vedie aj analýza vývoja hospodárskych cyklov vo svete za posledných 30 rokov, kedy
mnohé podniky so štandardnou výrobou pri výkyvoch trhu zanikli a udržali sa podniky s vysokokvalitnou produkciou.
Kombináciou týchto faktorov si spoločnosť dokáže trvalo udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné fungovanie. Bližší
popis zabezpečenia udržateľnosti projektu je uvedený v bode 6. Opisu projektu. Implementáciou projektu sa zabezpečí
zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií, vrátane infraštruktúry. Z finančnej analýzy vyplýva takmer okamžité vrátenie
investície, s ohľadom na efektívnosť a komplexnosť výroby na novovybudovanom technologickom pracovisku. Ohrozenia v
rámci SWOT analýzy sú špecifikované v časti 3. Opisu s tým, že projekt prispeje najmä k eliminácií konkurencie z krajín
tretieho sveta.
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Trh predaného piva na Slovensku od r. 2003 klesá kvôli zmene spotrebnej dane. Neschopnosť pivovarov na Slovensku
ponúknuť rozmanitosť chuti (HGB technológia a varenie rôznych druhov pív v jednom pivovare z takmer rovnakých surovín pri
veľkých pivovaroch a nedostatočné obchodné a marketingové know-how pri malých a stredných pivovaroch) vytvára
predpokladu rastu importov, namä z Česka. Import piva z ČR od r. 2003 neustále rastie (každý rok priemerne 14%). Trh
ovládajú dvaja nadnárodný hráči- Heineken 45% a SAB Miller 35%. To znamená, že ich úspechy, resp. neúspechy znamenajú
okamžitý pohyb trhu. Veľkí hráči sú zameraní na udržanie trhového podielu, maximalizáciu zisku a minimalizáciu nákladov.
Bez kompromisov. Veľkí nadnárodný hráči nie sú schopní byť dlhodobo nositeľom národnej pivnej kultúry (zatváranie
pivovarov s dlhoročnou tradíciou piva je toho dôkazom u nás aj v zahraničí). Podiel malých pivovarov na slovenskom trhu
piva je stabilný a mierne rastie. V Trnavskom kraji sa vytvorila hustá sieť zariadení veľkoobchodu, maloobchodu, v ktorých k
31.12.2011 podnikalo viac ako 30 % celkového počtu podnikov zameraných na tvorbu zisku a takmer štvrtina z počtu
živnostníkov.

Aktivity projektu zabezpečia trvalo udržateľný rast spoločnosti Distrib Capital, s.r.o, zvýšenie jej konkurenčnej schopnosti,
rast pridanej hodnoty a rast zamestnanosti. Spoločnosť plánuje aj v budúcnosti zamestnávať nových pracovníkov ako i
pracovníkov príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a znevýhodnených uchádzačov o pracovné miesto a prispieť
tak k zvyšovaniu kvality ich života Výstupy a výsledky projektu sa okrem zníženia nezamestnanosti prejavia aj v príspevku k
ekologickému podnikaniu a v znížení energetickej náročnosti, s priaznivým dopadom na životné prostredie. personálne
riziká, ich riešenie : problémy členov realizačného tímu budú ošetrené zastupiteľnosťou ekonomické riziká a ich riešenie :
budú minimalizované flexibilným postupom implementácie, zodpovedným hospodárením, presným plnením povinností
vyplývajúcich pri zúčtovaní projektu Výsledky projektu spoločnosť využije aj v iných regiónoch, tým že bude poskytovať
svoje produkty klientele po celom Slovensku. Taktiež bude môcť poskytnúť svoje skúsenosti a celkové know-how v riadení a
implementácii projektu iným spoločnostiam v susediacich regiónoch.

Projekt je zostavený z 11 hlavných aktivít, ktoré budú tvoriť celkovú technológiu - Mini Pivovar s ročnou kapacitou 7 000HL s
výrobou vrchne aj spodne kvasených pív. Všetky aktivity budú prebiehať od 01/2013 - 05/2013. Všetky aktivity sú potrebné k
uzavretiu úplného pivovarského cyklu (od výroby po stočenie piva do obalu). Pivovarská technológia sa týmto uzatvoreným
cyklom stáva nazávislou od exter.dodávateľov a technológií. Aktivita 1 - Obstaranie technológie varenia Aktivita 2 Obstaranie technológie kvasenia Aktivita 3 – Obstaranie technológie dokvasenia Aktivita 4 – Obstaranie technológie
stáčania Aktivita 5 – Obstaranie technológie filtrácie Aktivita 6 – Obstaranie technológie pasterizácie Aktivita 7 –
Obstaranie technológie izolácie Aktivita 8 – Obstaranie technológie rozvodového potrubia Aktivita 9 – Obstaranie riadiacej
jednotky Aktivita 10 – Obstaranie technológie tlaku Aktivita 11 – Obstaranie sanitačnej techniky Podporné aktivity budú
zabezpečované potrebným technickým vybavením vlastnými personálnymi kapacitami, ktoré sú postačujúce. Projektový tím
bude pozostávať z projektového, finančného manažéra a koordinátora.

Zotrvať na súčasnej technickej úrovni znamená zaostávať za konkurenciou, na čo by odberatelia mohli reagovať odchodom
ku konkurenčným subjektom. Obstaraním novej technológie na by spoločnosť získala jedinečné postavenie na trhu s výrobou
piva a to nielen na území Slovenska. Nedostatočné finančné zdroje predstavujú bariéru v oblasti rozvoja spoločnosti, čo
spôsobuje aj nerealizáciu dôležitých aktivít, ktoré sú východiskovou záležitosťou pre podporu rozvoja konkurencieschopnosti
spoločnosti. Z uvedených dôvodov spoločnosť Distrib Capital, s.r.o., sa uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci
predmetnej výzvy. Pre spoločnosť je nevyhnutné projekt realizovať, obstarať predmetné technológie s finančnou pomocou.
Spoločnosť zatiaľ nemá žiadne skúsenosti s čerpaním prostriedkov z cudzích zdrojov, avšak bude spolupracovať s externým
pracovníkom, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s čerpaním nenávratných finančných prostriedkov v rámci OP KaHR, čo
predstavuje záruku bezproblémového čerpania prideleného NFP.V Trnavskom kraji sa pohybu k 31.01.2012 miera
nezamestnanosti cca 9.09%, čo tvorí 29 838 nezamestnaných osôb.

Realizáciou projektového zámeru bude podporený efektívny, vývojaschopný a trvalo udržateľný podnikateľský subjekt.
Spoločnosť Distrib Capital, s.r.o. sa bude počas implementácie projektu riadiť právami a povinnosťami vyplývajúcimi z platnej
legislatívy. Projektový realizačný tím bude pozostávať z odborníkov v daných oblastiach. Výhodou je prítomnosť všetkých
členov projektového tímu na mieste realizácie projektu, čo umožní operatívne reagovať na vzniknuté problémy. Finančné
zabezpečenie projektu resp. finančnú udržateľnosť výsledkov projektu možno deklarovať na základe výsledkov finančnej
analýzy. Predmet projektu bude impulzom pre dlhodobo udržateľný rozvoj firmy a zamestnanosti. Projektom sa vytvorí 8
nových pracovných miest. 5 pracovných miest plánuje spoločnosť vytvoriť v roku ukončenia projektu a 3 pracovné miesta do 5
rokov od ukončenia realizácie projektu. Inovácia vo výrobnom procese bude znamenať zvýšenie konkurencieschopnosti firmy.
Zvýšenie obratu a obchodnej marže vzťahujúcej sa na jednotku výstupu zabezpečí po ukončení projektu priestor pre
realizáciu drobných projektov. Spoločnosť dlhodobo udrží 3 výrobné postupy ako si stanovila v hodnotách projektu.
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Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s. so sídlom v Žiline vznikla v roku 2001. Jej existencia je integrálne spätá s regiónom, v
ktorom pôsobí. Využíva v čo najširšej miere dodávatelsko-odberatelskú štruktúru regiónu. Profituje z tradície
elektrotechnického segmentu výroby a čerpá z ponuky disponibilnej kvalifikovanej pracovnej sily. Využíva zameranie
vzdelávacích inštitúcií v regióne, najmä stredných odborných škôl a učilíšť. Zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním
získava najmä zo Žilinskej univerzity. Pôsobí v štyroch oblastiach: • Elektrovýroba • Priemyselná automatizácia •
Kovovýroba • Obchodná činnosť Spoločnosť dosahuje dlhodobo stabilný rast a doposiaľ investície do nových technológií
realizovala najmä z vlastných zdrojov, prípadne s využitím bankového úveru. V jednom prípade úspešne inovovala výrobnú
technológiu s využitím financovania prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Na základe výstupov SWOT analýzy
identifikovala možné riziká, ktorých riešením je realizácia predkladaného projektu.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k zlepšeniu kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov produkcie, prostredníctvom
dodávky a montáže novej technológie – CNC vysekávacieho lisu s automatizáciou. Zavedením tejto technológie do výroby
bude mať nasledovné pozitívne efekty: • Vyšší podiel automatizácie a vyššia presnosť umožnia uviesť na trh novú generáciu
výrobkov s vyššími technickými parametrami. Jej zavedením spoločnosť získa konkurenčnú výhodu oproti tuzemským
výrobcom a zvýši sa aj jej konkurencieschopnosť aj voči konkurentom z vyspelých krajín Európskeho spoločenstva • Výroba
s vysokým podielom automatizácie zároveň umožní vytvoriť pracovné miesta pre kvalifikovanejšiu pracovnú silu • Priaznivý
dopad na životné prostredie v dôsledku efektívnejšieho spracovania surovín a nižšej spotreby energie • Zvýšená bezpečnosť
pri práci, vďaka automatizácii sa už pracovníci nedostanú do styku s ostrými hranami • Odstráni sa úzke miesto vo výrobe
Spoločnosť bude dosahovať vyššiu konkurencieschopnosť, vyššiu efektívnosť výroby, produktivitu práce a pridanú hodnotu.
Vytvorí 3 pracovné miesta a prispeje k napĺňaniu horizontálnych priorít.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jedinej aktivity, realizovanej v termíne 1/2013 - 6/2013: 1.Dodávka a montáž CNC
vysekávacieho lisu s automatizáciou Za účelom stanovenie ceny vykonal žiadateľ prieskum trhu. Výber konkrétneho
dodávateľa technológie sa uskutoční prostredníctvom VO v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a príručky pre žiadateľa.
Obstarané technológie budú inštalované vo výrobných priestoroch žiadateľa, nachádzajúcich sa na adrese Dlhá 85, 010 09
Žilina. Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou nie sú potrebné. Za účelom hladkej realizácie projektu bol zostavený
projektový tím, ktorého štruktúra, personálne obsadenie a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie popísané v Opise
projektu.

Žiadateľ patrí v elektrotechnickom sektore SR k lídrom v oblasti inovácií. Vo výrobných technológiách má jediné slabé miesto,
ktorého odstránenie je cieľom predkladaného projektu. Realizácia projektu rozšíri technologické možnosti výroby, umožní
reagovať na dopyty a realizovať projekty, ktoré spoločnosť doteraz musela odmietať. Na stávajúcich výrobkoch umožní
inovácie – vnesenie nových technických detailov, ktoré zvýšia úžitkovú hodnotu a kvalitu výrobkov. Zníži sa miera
odkázanosti na nákup kooperačných služieb. V súvislosti s novými technologickými možnosťami sa získame nových
zákazníkov, ktorým sme doteraz po technickej stránke vyhovieť nedokázali. Investície do nových technológií v minulosti
spoločnosť realizovala z vlastných a bankových zdrojov. Vzhľadom na pozitívnu skúsenosť pri realizácii už ukončeného
projektu financovaného z štrukturálnych fondov EÚ a keďže aj v súvislosti s hospodárskou krízou nie je momentálne schopná
zrealizovať túto investíciu bez pomoci vo forme grantu, predkladá žiadateľ ŽoNFP. Realizáciu projektu zabezpečí projektový
tím, ktorého popis skúsenosti s projektovým manažmentom možno nájsť v Opise projektu v častiach 4.2 a 5.

Projekt je trvale udržateľný, pretože inováciou výrobného procesu na v súčasnosti najvyššiu technologickú úroveň v SR dôjde
k významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, ktorá sa v podobe sledovateľných ukazovateľov premietne do nárastu
pridanej hodnoty, tržieb a vytváraniu pracovných miest, vrátanie miesta pre znevýhodnených uchádzačov a pri zachovaní
požiadavky na rodovú rovnosť. Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie
konkurencieschopnosti žiadateľa do budúcna. Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu ako aj
zlepšené hospodárske výsledky napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa. S realizáciou projektu ako
aj zabezpečením trvalej udržateľnosti sú spojené riziká, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy, ich bližší popis a možnosti ich
riešenia sú uvedené v časti 3 Opisu projektu.
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Spoločnosť ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. pôsobiaca v zlievarenskom odvetví vznikla v roku 1992 a v súčasnosti patrí
medzi štyri najväčšie spoločnosti v slovenskom regióne, ktoré v zlievárenstve majú konkurencieschopnosť a aktívnu činnosť
na trhu odliatkov zo sivej liatiny. Postavenie spoločnosti na zahraničnom trhu je dlhodobé, hlavne v Nemecku, Taliansku,
Česku, Švédsku, kde si udržuje konkurencieschopnosť s domácimi firmami nižšími cenami a výbornou kvalitou odliatkov. V
podmienkach neustále sa meniacej situácie na trhu je za účelom zabezpečenia a udržania stability nevyhnutné kontinuálne
investovanie do modernizácie technologického vybavenia. Okrem potreby zvýšenia výkonnosti výrobného procesu a
eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie je hlavným dôvodom potreby investície do technologického vybavenia
spoločnosti zabezpečenie kvalitatívne a cenovo výhodného výrobného postupu. Zákazníci žiadateľa tiež vyjadrili dopyt po
výrobkoch z kvalitnejšieho materiálu. Dôležitým prvkom pre uspokojenie potrieb na trhu je najmä flexibilita a rýchle
prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka, k čomu výraznou mierou prispeje aj realizácia predkladaného projektového zámeru.

Zavedením kompletnej linky (pozostávajúcej zo 4 strojov) na výrobu tvárnej a vermikulárnej liatiny dokáže spoločnosť
zabezpečiť pre svojich domácich a zahraničných odberateľov kvalitatívne lepší produkt s kratšou dobou realizácie, čo je
dôležitým krokom k upevneniu si konkurenčnej výhody v danej výrobnej oblasti. Dokáže tak uspokojiť požiadavky svojich
dlhodobých zákazníkov. Výstupom projektu bude jeden inovovaný výrobný postup – výroba tvárnej a vermikulárnej liatiny.
Vyrábať odliatky z tvárnej a vermikulárnej liatiny je ekonomicky výhodnejšie, nakoľko sa jedná o kvalitnejšiu a cenovo
výhodnejšiu liatinu ako je sivá liatina. Nová výrobná linka bude znamenať vytvorenie 9 nových pracovných miest. V
sledovanom období sa tiež počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty. Zavedením novej výrobnej linky sa odstráni zastaraná
prípravňa piesku, čím sa odstráni veľká prašnosť. Súčasťou nového pecného zariadenia bude aj filtračné zariadenie, ktoré
eliminuje prašnosť pri výrobe, čím sa zabezpečí vhodné pracovné prostredie a eliminuje sa negatívny dopad na životné
prostredie.

Projekt sa bude implementovať v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom: „Obstaranie inovatívnej výrobnej linky“, ktorá bude
prebiehať od 01/2013 do 12/2013, t.j. počas 12 mesiacov. Výrobná linka bude pozostávať z nasledovných zariadení, t.j.
komplexných celkov: strednofrekvenčná-indukčná-kelímková pec, vibračný zavážací vozík,filtračné zariadenie a zariadenie
na úpravu liatiny magnéziom. V rámci projektu sa zrealizoval prieskum trhu s presným špecifickým zadaním, ktorého
výstupom bola cena týchto štyroch technologických celkov, ktoré sa v projekte brali do úvahy. Verejné obstarávanie odborne
spôsobilou osobou sa bude realizovať neskôr a po podpise zmluvy o NFP sa začne obstarávať výrobná linka. Koordináciu,
technickú a administratívnu stránku zabezpečí stredný a vrcholový manažment spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.,
ktorý tiež bude dozerať na požadovaný priebeh realizácie projektu pre naplnenie jeho cieľov. Manažment spoločnosti má
viaceré skúsenosti s investičnými aktivitami súvisiacimi s obnovou strojového parku. Spoločnosť je tiež vlastníkom viacerých
ISO noriem a certifikátov.

Nevyhnutnosť realizácie projektu je preukázaná potrebou do kontinuálnej modernizácie strojového parku za účelom udržania
si konkurencieschopnosti prostredníctvom nízkych cien a vysokej kvality výrobkov. Bez získania NFP by spoločnosť nebola
schopná predmetnú výrobnú linku obstarať z dôvodu finančnej náročnosti, čo by malo priamy dopad nielen na spoločnosť
(neschopnosť zabezpečiť výkonnejší a kvalitnejší výrobný proces, odstránenie prašnosti), ale aj na širšie okolie (nedošlo by k
vytvoreniu 9 pracovných miest, ani k synergickému efektu vo vzťahu k subdodávateľom). V poslednom období spoločnosť
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. realizovala viacero investičných projektov, napr. žeriavová dráha s 3 t žeriavom pre stredisko
kontroly odliatkov, výbrusové pracovisko, pásová píla, kabína so Spectrografom. Spoločnosť má tiež zavedenú ISO normu a
viaceré certifikáty, ktoré svedčia o kvalite ich produktov a služieb. V blízkej budúcnosti má v pláne obnoviť Systém
manažérstva kvality.

Projektový zámer je nastavený na dlhodobej koncepcii investícii a udržania výroby a pracovných miest v meste Trnava. V
rámci udržateľnosti výsledkov projektu sa firma môže spoľahnúť na kvalitné distribučné siete a niekoľkoročné referencie, ktoré
sú zárukou zabezpečenia odbytu a tým aj udržateľnosti výroby, pracovných miest, nárastu tržieb a pridanej hodnoty.
Obstarávaná technológia poskytuje také výrobné kapacity, vstupné náklady, úsporu energie a produktivitu práce, ktoré
zabezpečia finančné plnenie plánu, tzn. pokrytie všetkých nákladov a postupné zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. Projekt
prispeje k rozvoju celého regiónu, a to nielen znížením miery nezamestnanosti, ale aj pozitívnym vplyvom na životné
prostredie (inovatívne technológie s nízkou spotrebou energie, nízkou prašnosťou), či prilákaním potenciálnych investorov a
zviditeľnením celej oblasti. Návratnosť investície sa predpokladá už v prvých rokoch od ukončenia realizácie projektu, čo
deklaruje priložená finančná analýza.
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Spoločnosť ALFOPA, spol. s r.o. Košice vznikla v roku 1991 ako súkromná s.r.o. Pôsobí v Košickom kraji, ktorý patrí medzi
kraje s najväčšou mierou nezamestnanosti. Jej hlavnou činnosťou je: výroba samolepiacich etikiet v kotúči vo veľkých sériách
a výroba návlekových teplom zmrštiteľných obalov (rukávov – sleeves). Okrem toho ponúka aj doplnkové služby (od
poradenstva cez grafické návrhy až po optimalizovanú dopravu) tak, aby zabezpečila plnenie všetkých potrieb klientov.
Spoločnosť patrí k priekopníkom moderných technológií a mnohé novinky zaviedla do svojej ponuky ako prvá na Slovensku.
Na podporu konkurencieschopnosti je nevyhnutné investovať do inovatívnej technológie - obstarať tlačový stroj vyššej
generácie, zušľachťovacie zariadenie potlačených materiálov a rezačku materiálov navinutých/potlačených v kotúči. Takéto
zariadenia vo výrobe dlhodobo chýbajú, keďže časť zákazníkov (stredne väčšie až veľké spoločnosti s vysokou spotrebou
etikiet na konzumné rady produktov) sa musí z kapacitných a z časovo limitných dôvodov odmietať. Etikety z ekologicky
odbúrateľných materiálov, ani etikety určené na priamy styk s potravinami nevie v súčasnosti používaná technológia vyrobiť.

Realizáciou projektu sa zabezpečí rast konkurencieschopnosti spoločnosti ALFOPA, spol. s r. o. Košice, a to obstaraním: flexotlačového stroja vyššej generácie, - rezačky materiálov navinutých/potlačených v kotúči, - zušľachťovacieho zariadenia
potlačených materiálov (umožní vyrábať etikety s vysokou pridanou hodnotou najvyššej kvality), Projekt umožní vyrábať
etikety z fólií z ekologicky odbúrateľných materiálov (PET, OPS). Vytvorí sa priestor pre výrobu etikiet určených na priamy
styk s potravinami, a to potlačou nízkomigračnými farbami. Plánovaná technológia zníži možnosť chýb v dôsledku zlyhania
ľudského faktora, zvýši výkonnosť, umožní vyrábať aj pre oveľa väčších odberateľov, ako má spoločnosť v súčasnosti, zníži
energetickú náročnosť a umožní vyrábať ekonomickejšie. Investícia do modernej technológie prinesie vytvorenie 6
pracovných miest vo výrobe (typy pracovných pozícií: tlačiar, rezač materiálov na rezačke, finalizér na zušľachťovacom stroji,
prípravár výroby – technologické oddelenie). Pozitívny vplyv projektu sa neodrazí len na zvyšovaní konkurencieschopnosti
podniku, ale pozitívne efekty pocíti aj externé prostredie spoločnosti.

Projekt bude realizovaný skúsenými zamestnancami prostredníctvom 2 hlavných aktivít: 1. Obstaranie inovatívnych
technológií (10/2012 - 08/2013): V rámci danej aktivity sa obstarajú: - tlačový stroj vyššej generácie, - rezačka materiálov
navinutých/potlačených v kotúči, - zušľachťovacie zariadenie potlačených materiálov (umožní vyrábať etikety s vysokou
pridanou hodnotou najvyššej kvality). Inovatívna technológia bude nakúpená až po ukončení verejného obstarávania, ktoré
bude realizované v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s príručkou pre žiadateľa. Technológia, ktorá sa
obstará, bude kompatibilná s doteraz používanými strojmi, prístrojmi. Projekt sa bude realizovať v priestoroch, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve spoločnosti ALFOPA, spol. s r.o. Košice. 2. Vytvorenie 6 pracovných miest (05/2013 - 08/2013)
Vytvorené pracovné miesta budú obsadzované na základe výberového konania. Na nájdenie vhodných kandidátov na
novovytvorené pracovné miesta sa využije viacero možností (inzercia, využitie personálnej agentúry, databázu Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny,...).

d1) Projekt je vhodné realizovať najmä z týchto dôvodov: - zvyšovanie efektivity - šetrenie nákladov, - rozšírenie výroby, ochranu životného prostredia, - zvýšenie bezpečnosti práce. Investícia vytvorí nové pracovné príležitosti na východnom
Slovensku. Zároveň je pre región prínosom technologickým (zavedenie inovatívnych technológií, ktoré zvyšujú produktivitu
práce, výroby, uvádzajú do života moderné kvalitné prvky v balení a označovaní výrobkov), ekologickým (zníženie
negatívneho dopadu výroby na životné prostredie) aj stabilizačným (realizáciou projektu nedôjde ku stagnácii, resp. k útlmu
výroby v spoločnosti, zachovajú sa pôvodné a vytvoria nové pracovné miesta). d2) Spôsobilosť žiadateľa: Spoločnosť
ALFOPA, spol. s r.o. Košice má viac než 20-ročné skúsenosti s výrobou samolepiacich etikiet v kotúči vo veľkých sériách a
výrobou návlekových teplom zmrštiteľných obalov (rukávov – sleeves). Priebežná inovácia používaných technológií,
produktov, služieb dokladujú kompetencie spoločnosti na realizáciu daného projektu. Za realizáciu projektu budú zodpovední
zamestnanci, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti svojho pôsobenia a prehlbujú si ich rôznymi školeniami.

Po skončení realizácie projektu budú mať na starosti jeho administratívne zabezpečenie zodpovední zamestnanci určení
konateľkou spoločnosti. Zamestnanci zodpovední za realizáciu projektu aj jeho následnú udržateľnosť budú vybratí na
základe ich skúseností a znalostí. Kompetencie pre riadenie projektu sú (a naďalej aj budú) rozvíjané manažérskymi a inými
odbornými školeniami. Vďaka týmto skutočnostiam bude administratívne zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu
zabezpečené. Technológia obstaraná v rámci realizácie aktivít projektu bude umiestnená v priestoroch vlastnených
spoločnosťou ALFOPA, spol. s r.o. Košice. Investíciu a jej pozitívne efekty udržíme v regióne prijímajúcom pomoc minimálne
počas doby udržateľnosti projektu. ALFOPA, spol. s r.o. Košice je etablovaná a stabilná spoločnosť, ktorá funguje na trhu už
viac ako 20 rokov. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku zvýšime konkurencieschopnosť našej spoločnosti, zabezpečí
sa nárast objednávok a tržieb. Investícia bude po skončení realizácie projektu financovaná z vlastných zdrojov, ktoré budú
navyše rásť vďaka úspešnej implementácií projektu, čo dokazujú aj výsledky pripravenej finančnej analýzy.
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Spoločnosť LUMASEK s.r.o. realizuje výrobu v Stropkove, na území Prešovského kraja, ktorý patrí medzi najzaostalejšie
regióny v SR, s vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce a nízkou tvorbou pridanej hodnoty. Spoločnosť
aktuálne zamestnáva 1 zamestnanca v stálom pracovnom pomere. Ďalší pracovníci spolupracujú s firmou na základe
živnostenského listu alebo na dohodu. Spoločnosť pôsobí na trhu v oblasti kovovýroby od roku 2008 a od vzniku svojej
existencie sa etablovala na slovenskom trhu, ktorý je pre ňu kľúčovým. Postupne však preniká aj na nové trhy a to hlavne na
dánsky a nemecký. Súčasne však firma čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj blízkych zahraničných trhov (hlavne z
Poľska, Ukrajiny, Českej republiky), ktoré postupne znižujú jej podiel na domácom trhu. Od roku 2008 firma investovala
mnoho finančných prostriedkov do rekonštrukcie výrobnej haly a administratívnych priestorov v Stropkove. Firma však
potrebuje nutne investovať do zefektívňovania výroby, zvyšovania kvality produktov, do rozširovania sortimentu i do
zlepšovania zákazníckeho servisu. Potrebuje zvýšiť celkovú produktivitu práce, ktorá sa dá dosiahnuť aj znížením celkových
nákladov pomocou zaved

Predmetom projektu je zakúpenie a spustenie nového moderného výrobného zariadenia. Projekt významne zefektívni výrobu,
rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt zákazníkov, čo je v súčasnej
konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových
skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: 1 inovovaný výrobný postup,
5 novovytvorených a udržaných pracovných miest, 1 vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK, 2 vytvorené pracovné
miesta pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu, 4 novovytvorené a udržané prac. miesta obsadené mužmi,
1 novovytvorené a udržané pracovné miesto obsadené ženou, nárast pridanej hodnoty: 42 000,00 EUR, nárast tržieb: 280
000,00 EUR. Spustenie modernej technológie zrýchli súčasný výrobný proces, výrazne uľahčí rezanie reflexných materiálov
ako hliník, meď a mosadz, vďaka čomu sa zlepší kvalita práce vďaka vyššej presnosti technológie. Tiež sa významne
zefektívni logistický proces. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov pri
výrobe. Týmto projekt prispeje k nárastu tržieb, k rastu produktivity práce a firme umožní ďalší rozvoj.

Predmetom projektu bude zakúpenie výrobnej technológie v rámci hlavnej aktivity projektu "Nákup novej inovatívnej
technológie", ktorá zahŕňa obstaranie jedného logického celku: 1) CNC Laserový rezací systém Firma plánuje využívať túto
technológiu pri rezaní reflexných materiálov, čo je jedna z hlavných častí procesu kovovýroby. Obsluhu technológie
zabezpečia vyškolení zamestnanci. Nová technológia bude zaradená do stávajúceho výrobného procesu v jestvujúcich
priestoroch. Realizácia projektu zníži závislosť na dodávateľoch polotovarov a podporí export hotových výrobkov s vysokou
pridanou hodnotou. Projekt umožní rozšíriť sortiment firmy. Realizácia projektu je plánovaná od 02/2013 - 12/2013 (11
mesiacov). Realizáciu projektu zabezpečí interný projektový tím, zložený z manažmentu firmy. Dodávku technológií a strojov
zabezpečí dodávateľ vybraný na základe VO, pri ktorom firma využije externú odborne spôsobilú osobu. Nové prac. miesta
obsadí personálny úsek v spolupráci s UPSVaR Stropkov.

Firma pôsobí na trhu v oblasti kovovýroby od roku 2008. Firma čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj blízkych
zahraničných trhov, ktoré postupne znižujú jej podiel na domácom trhu. Firma potrebuje preto investovať do zvyšovania
kvality výroby, do zefektívňovania výroby, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania zákazníckeho servisu aby bola
schopná udržať stávajúcu konkurenčnú pozíciu. Realizácia projektu plne nadväzuje na jestvujúcu výrobu a súčasne plne
vytvára podmienky pre ďalšie akvizície firmy na domácom a zahraničných trhoch. Firma však bez získania NFP nie je
schopná projekt realizovať v navrhovanej komplexnej forme a to z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov. Bez
pomoci z NFP by projekt nebol realizovateľný. Žiadateľ nemá žiadne skúsenosti s implementáciou obdobného projektu.
Projekt taktiež počíta s vytvorením a udržaním 1 nového pracovného miesta cielene pre MRK. Rómsky pracovník bude
pochádzať z okresu Stropkov a zamestnanie tejto osoby bude konzultované v spolupráci s UPSVaR Stropkov.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty firmy. Firma získa
nových odberateľov a zvýši podiel na nových (aj zahraničných) trhoch. Návratnosť projektu je kalkulovaná do 6 rokov od
realizácie investície (viď finančná analýza), ČSH 243,45 tis. EUR, výnosovosť investície 149,48%. Táto návratnosť zabezpečí
finančnú a ekonomickú udržateľnosť výsledkov projektu aj po jeho skončení. Súčasne bude v rámci výsledku vytvorených 5
nových prac. miest, s možnosťou tvorby i udržania ďalších pracovných miest v budúcnosti. Ohrozenia bude firma
minimalizovať jednak jestvujúcim systémom prieskumu trhu, zefektívňovaním a zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a
zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie ďalších trhov (t.j. stabilizácia a rozširovanie odbytu). Zníženie kazovosti
výroby by súčasne malo zlepšiť ekologickosť výroby znížením množstva odpadov z výroby. Ďalšie investície firmy budú
smerované do ďalšieho technologického vybavenia kovovýroby, investovaním do zahraničných akvizícií v rámci rozširovania
odbyt. kanálov firmy a tiež do odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov. Výsledky projektu sú teda dlhodobo udržateľné.
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Spoločnosť CORETA, s.r.o. vznikla v roku 2007 transformáciou z firmy Ján Ruman - COREX, pôsobiacej v odbore už od roku
1999. Spoločnosť je zameraná na tlač a tvorbu polygrafických výrobkov. V roku 2010 mala spoločnosť 6 zamestnancov, obrat
438 704 EUR a ročnú bilanciou 346 794 EUR, takže ju možno zaradiť medzi mikro podniky. Spoločnosť patrí síce k menším,
ale o to flexibilnejším vo svojom odbore v regióne. Práve kvalitou, rýchlosťou, ale aj diverzifikáciou výroby a poskytovaných
služieb sa snaží udržať si svoje postavenie na trhu. V súčasnosti je klientela spoločnosti situovaná najmä v okresoch Žilina,
Bratislava. Od roku 2002 spoločnosť CORETA, s.r.o. zdokonaľuje technickú úroveň vybavenia svojej prevádzky. Rozvoj
spoločnosti a jej konkurencieschopnosť sú priamo závislé na rozvoji a modernizácii technického vybavenia. Technologický
postup realizácie komplexnej zákazky je časovo, energeticky i personálne náročný, čo spoločnosť limituje pri ďalších
výrobných aktivitách. V súčasnosti už výroba nepokrýva dopyt po svojich výrobkoch, aj z tohto dôvodu je investícia do
modernejšej a výkonnejšej technológie pre ďaľší rozvoj spoločnosti nevyhnutná. Spoločnosť pôsobí v regióne ŽSK, ktorý trpí
nezamestnanosťou vo výške 11,91 %, v okrese Bytča až 15,15 %.

V dôsledku realizácie projektu budú zakúpené moderné technológie, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň v predmetnej výrobe
s vysokou flexibilitou nadväzujúcej na požiadavky odberateľov. Spoločnosť prostredníctvom zefektívnenia výrobných
postupov dosiahne zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu a vytvoria sa tak predpoklady pre jej ďalší rozvoj.
Prostredníctvom realizácie projektu sa tiež zvýši inovačný potenciál spoločnosti, pričom sa predpokladá nárast pridanej
hodnoty na úroveň 299 041,72 EUR a nárast tržieb na hodnotu 639 983,70 EUR v roku 2018. Pomocou technológií
obstaraných v rámci projektu bude inovovaný výrobný postup farebnej ofsetovej tlače a šitia polygrafických výrobkov.
Spoločnosť vytvorí 4 pracovné miesta pre pozície: pomocný pracovník výroby, marketingový manažér, tlačiar a knihár, do
termínu ukončenia projektu v roku 2013. Dve pracovné miesta na pozíciách tlačiar a knihár budú s najväčšou
pravdepodobnosťou obsadené mužmi, nakoľko v rámci predmetnej výroby sa jedná o fyzicky náročnú prácu. Pracovná
pozícia pomocný pracovník výroby a marketingový manažér bude s najväčšou pravdepodobnosťou obsadená ženou.
Prostredníctvom danej technológie a kvalifikovaných pracovníkov si spoločnosť upevní svoje postavenie na trhu, ale zároveň
motivuje k rozvoju aj ostatné spoločnosti, ktoré sú jej klientelou.

V dôsledku realizácie projektu budú zakúpené moderné technológie, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň v predmetnej výrobe
s vysokou flexibilitou nadväzujúcej na požiadavky odberateľov. Spoločnosť prostredníctvom zefektívnenia výrobných
postupov dosiahne zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu a vytvoria sa tak predpoklady pre jej ďalší rozvoj.
Prostredníctvom realizácie projektu sa tiež zvýši inovačný potenciál spoločnosti, pričom sa predpokladá nárast pridanej
hodnoty na úroveň 299 041,72 EUR a nárast tržieb na hodnotu 639 983,70 EUR v roku 2018. Pomocou technológií
obstaraných v rámci projektu bude inovovaný výrobný postup farebnej ofsetovej tlače a šitia polygrafických výrobkov.
Spoločnosť vytvorí 4 pracovné miesta pre pozície: pomocný pracovník výroby, marketingový manažér, tlačiar a knihár, do
termínu ukončenia projektu v roku 2013. Dve pracovné miesta na pozíciách tlačiar a knihár budú s najväčšou
pravdepodobnosťou obsadené mužmi, nakoľko v rámci predmetnej výroby sa jedná o fyzicky náročnú prácu. Pracovná
pozícia pomocný pracovník výroby a marketingový manažér bude s najväčšou pravdepodobnosťou obsadená ženou.
Prostredníctvom danej technológie a kvalifikovaných pracovníkov si spoločnosť upevní svoje postavenie na trhu, ale zároveň
motivuje k rozvoju aj ostatné spoločnosti, ktoré sú jej klientelou.

Žiadateľ v súčasnosti nedisponuje modernými technológiami, ktoré by mu umožňovali reagovať na špecifické požiadavky
odberateľov, čo značne limituje jeho flexibilitu a konkurencieschopnosť na trhu polygrafickej výroby. Prostredníctvom
realizácie projektu bude obstaraná technológia v rozsahu, ktorý umožní zaviesť vysoko efektívny a moderný výrobný proces,
budú vytvorené nové pracovné miesta u žiadateľa, čo môže viesť k vzniku nadväzujúcich subdodávateľských štruktúr a
zvýšeniu zamestnanosti v regióne ŽSK. V prípade, že by pomoc nebola poskytnutá, projekt by sa ako taký nerealizoval,
nakoľko ekonomický prínos čiastkovej realizácie projektu by nepokryl náklady žiadateľa na inováciu tohto technologického
zariadenia. Žiadateľ by nevytvoril žiadne pracovné miesta. V prípade, ak by sa v najbližších rokoch nezrealizoval nákup
kvalitnejšieho a výkonnejšieho stroja, začne CORETA, s.r.o. v priebehu ďalších troch rokov stagnovať. Spoločnosť
nerealizovala v rámci predchádzajúcich troch rokov nijaký projekt financovaný zo ŠF EÚ, avšak má dostatočné skúsenosti s
realizáciou projektových aktivít financovaných z vlastných zdrojov. Predkladaný projekt je teda pokračovaním inovácie
technologickej základne spoločnosti.

Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska, čo potvrdzujú tiež výsledky finančnej analýzy. Miera
výnosovosti projektu je 110,21%. Výsledok znamená, že realizáciou projektu dosiahneme stav, že investícia sa nám za
sledované obdobie vráti vo výške 110,21%. Hodnota čistej súčasnej hodnoty vo výške 104,79 znamená, že výnos z danej
investície je o 104,79 tis. eur vyšší, ako prípadné uloženie finančných prostriedkov na termínový účet s ročnou úrokovou
sadzbou 5% p.a. Keďže spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 28. 12. 2007 bola jej hodnota tržieb v tomto roku
len 431,52 EUR a pridaná hodnota na úrovni 0 EUR. V roku 2018 predpokladáme tržby vo výške 639 983,70 EUR a k tomu
pridanú hodnotu na úrovni 299 041,72 EUR, teda môžeme hovoriť o návratnej a rentabilnej investícii. Pre udržateľnosť
projektu využije žiadateľ skúsenosti s realizáciou podobných projektov v minulosti financovaných z vlastných zdrojov, resp. z
úverových zdrojov. Rizikom udržateľnosti a efektívneho fungovania projektu by mohla byť fluktuácia vyškolených a zručných
zamestnancov, čomu sa bude snažiť spoločnosť predchádzať vytvorením zdravého pracovného prostredia, vypracovaním
spravodlivého a motivačného systému odmeňovania a zavedením sociálneho programu pre zamestnancov.
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RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. vznikla v roku 2006 a od svojho vzniku sa zaoberá opracovávaním kovov, zámočníctvom a
výrobou kovových výliskov.V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 8 pracovníkov na trvalý pracovný pomer, z toho 3 ženy a 5
mužov, a 6 brigádnikov a 11 živnostníkov. Spoločnosť je významným hráčom na tomto segmente trhu. Výrobná časť
pozostáva z 2 hlavných oblastí výroby, a to: trieskové opracovávanie a spracovanie plechov.V oblasti spracovania plechov sa
výrobná činnosť zameriava na vypaľovanie a ohýbanie plechov.Vypaľovanie je v súčasnosti zabezepčené formou subdodávok
a ohýbanie sa vykonáva v priestoroch prevádzky. V regióne pôsobí niekoľko firiem podobného zamerania, ktoré konkurujú
spoločnosti v oblasti výroby,avšak nie sú schopní opracovávať meď a mosadz a používajú tiež staršie zariadenia.Spoločnosť
si je vedomá svojej konkurencie,avšak diponuje mnohými silnými stránkami,okrem iného: - Znalosť trhu vďaka dlhoročnému
pôsobeniu firmy na trhu - Dlhodobé kontrakty s odberateľmi - Strategická poloha výrobnej prevádzky – nízke prepravné
náklady - Kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami - Záujem vedenia spoločnosti na rast a rozvoji firmy

Predmetom obstarania je kombinované CNC vysekávacie a laserové zariadenie, ktoré umožní rezanie resp. vysekávanie
plechových častí rôznych tvarov.Takéto zariadenie úplne spĺňa predstavy a potreby spoločnosti pre jeho zákazkovú a
malosériovú výrobu.Okrem toho toto zariadenie umožňuje i spracovanie medi a mosadze,čo sú najvyužívanejšie materiály v
elektrotechnickom priemysle a ktoré doteraz spoločnosť nebola schopná vyrezávať ani za pomoci subdodávok.Schválením
príspevku a realizáciou projektu dôjde k bezproblémovému naplneniu merateľných ukazovateľov, teda k vytvoreniu 2 nových
pracovných miest pre mužov,inovovaniu 1 výrobného procesu a dosiahnutiu hodnôt nárastu tržieb a pridanej hodnoty.V
dôsledku trhových podmienok môže dôjsť k nenaplneniu posledných 2 ukazovateľov,avšak spoločnosť sa bude usilovať o
elimináciu tohto stavu kvalitným marketingom a kvalifikovaným projektovým tímom. Spoločnosť nepredpokladá vznik
žiadnych negatívnych stavov po obstaraní predmetného zariadenia,zariadenie bude pre spoločnosť len prínosom. Po
úspešnej realizácii projektu vedenie zvažuje možnosť sa opäť zapojiť do výzvy tohto charakteru a tiež do výzvy na účasť na
zahraničných výstavách a veľtrhoch.

Po technickej stránke bude realizácia hlavnej aktivity zabezpečená dodávateľom, ktorý bude víťazom verejnej obchodnej
súťaže resp. verejného obstarávania,realizovaného po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP medzi žiadateľom a
MHSR.Podporné aktivity-Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované potrebným technickým
vybavením vlastnými personálnymi kapacitami.Realizácia aktivít projektu bude prebiehať v období od 01/201308/2013.Spoločnosť má snahu o zrealizovanie projektu čím skôr,nakoľko sa tým zvýši jeho konkurencieschopnosť na
trhu.Obstaranie tejto novej inovatívnej technológie je pre spoločnosť nevyhnutné,nakoľko nie je konkurencieschopná najmä v
cenovej oblasti, v dôsledku subdodávok.Po obstaraní predmetnej technológie nebude spoločnosť potrebovať
subdodávky,bude schopná produktívnejšej a kvalitnejšej výroby.Po organizačnej stránke bude realizácia projektu
zabezpečená 4 kvalifikovanými členmi projektového tímu,ktorí sú odborníci vo svojej oblasti.Podrobnejší popis je uvedený v
prílohe č.1 Opis projektu.

Spoločnosť mala snahu o obstaranie tohto zariadenia už v tomto roku,avšak nevytvárala dostatočný zisk,aby bola schopná
zakúpiť toto zariadenie z vlastných zdrojov,preto sa rozhodla zapojiť sa do tejto výzvy a využiť možnosť získania 40%
príspevku.Spoločnosť si uvedomuje nevyhnutnosť obstarania tohto zariadenia,v dôsledku udržania si
konkurencieschopnosti.V súčasnosti spoločnosť prišla o väčšieho odberateľa nakoľko nebola schopná cenovo konkurovať
konkurencii v dôsledku výroby v oblasti vypaľovania resp. vysekávania plechových polotovarov pomocou
subdodávok.Zakúpením tohto zariadenia by bola spoločnosť schopná produktívnejšej a kvalitnejšej výroby a súčasne rozšíriť
portfólio svojich produktov a okruh odberateľov.Jedná sa o sofistikované CNC riadené zariadenie,akým konkurencia
nedisponuje.Spoločnosť sa doteraz nezapájala do žiadnych projektov,financovaných z verejných či neverejných
zdrojov.Všetok majetok nadobudla vďaka vlastnej výrobe.Vďaka obstaraniu tejto technológie by mohla spoločnosť osloviť i
zahraničných odberateľov a ponúknuť im svoje produkty.

Výsledky projektu-merateľné ukazovatele sú dlhodobo udržateľné z finančného i prevádzkového hľadiska.Výrobná činnosť
spoločnosti po obstaraní predmetnej technológie bude vytvárať dostatočné tržby i zisk na udržanie vytvorených 2 nových
pracovných miest.O dlhodobej finančnej udržateľnosti projektu hovoria i výsledky finančnej analýzy,ktorá je súčasťou príloh
žoNFP a vykazuje pozitívne výsledky.Podrobnejší výpočet je uvedený v samotnej finančnej analýze.Obstaraná technológia
bude vytvárať dostatočné zisky i na udržanie súčasných 8 pracovných miest.V prospech udržateľnosti projektu hovoria i silné
stránky spoločnosti a samozrejme kvalita nových výrobkov a rýchlejšia produktívnejšia výroba.Nebude dochádzať k časovým
a cenovým stratám v dôsledku jednania s dodávateľmi.Tento čas bude využitý na výrobu nových výrobkov.Obstaranie tohto
zariadenia je pre spoločnosť ako i región strategickým krokom v ich ďalšom rozvoji.Spoločnosť očakáva vznik rizík v
budúcnosti iba v prípade neschválenia projektu,a to v dôsledku nutnosti využívania subdodávok,ktorých cena bude v
budúcnosti narastať a tým môže dôjsť k strate ďalších kľúčových odberateľov,čo sa odzrkadlí na výške tržieb.
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Žiadateľ, spoločnosť NAJPI a. s., vznikla v roku 2001. Je vlastníkom ťažobných práv ložiska vzácnych sklárskych a
zlievarenských pieskov. Zlievarenské a sklárske piesky partia medzi surovinové zdroje SR. Na území SR sa nachádzajú iba 3
dobývacie priestory s ložiskami sklárskych a zlievarenských pieskov. Parametre jedného z nich nedosahujú kvalitu
požadovanú priemyselnými odberateľmi, takže žiadateľ má unikátnu konkurenčnú výhodu a v SR jediného priameho
konkurenta. Na základe odhadu Ministerstva životného prostredia sa ložisku nachádza 75 mil. ton minerálov. Spoločnosť
NAJPI a. s. je držiteľom všetkých ťažobných práv, ktorých potenciálna hodnota podľa expertov dosahuje 30 mil. €. Žiadateľ
zostavil projektový tím, vypracoval projekt na úpravu sklárskych a zlievarenských pieskov, získal pre tento projekt stavebné
povolenie a dohodol spolufinancovanie s bankou. Prostredníctvom SWOT analýzy identifikoval možné riziká. Miesto
realizácie projektu sa nachádza na západnom Slovensku, v Trnavskom kraji, v priemyselnej zóne mesta Senica.

Po realizácii projektu bude v priemyselnej zóne v Senici nainštalovaná nová, moderná a ekologická technológia na úpravu
sklárskych a zlievarenských pieskov. Spoločnosť NAJPI a.s. vstúpi na nové trhy, významne zvýši svoju
konkurencieschopnosť a dosiahne oproti súčasnému stavu niekoľkonásobný rast tržieb a pridanej hodnoty. Žiadateľ
prostredníctvom realizácie projektu vytvorí a udrží 20 nových pracovných miest, vrátane 17 miest pre mužov, 3 miest pre
ženy, 2 miest pre znevýhodnených uchádzačov a jedného miesta pre príslušníka MRK. Z pohľadu regiónu a lokálnej
samosprávy projekt prispeje k zníženiu nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest, v priaznivej štruktúre s
ohľadom na zachovanie rovnosti príležitostí, tvorbe miest pre znevýhodnených uchádzačov ako aj členov marginalizovaných
rómskych komunít. Z pohľadu štátu dôjde vďaka vysokým kvalitatívnym parametrom inštalovanej inovatívnej technológie k
lepšiemu využitiu nerastného bohatstva SR v zmysle vyššej výťažnosti a zušlachtenosti ložiska. Pozitívnom je aj prispenie k
vytvoreniu konkurenčného trhového prostredia narušením v súčasnosti v podstate monopolného postavenia jediného priame
konkurenta.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jedinej hlavnej aktivity: Dodávka a montáž technológie na úpravu sklárskych a
zlievarenských pieskov Hlavná aktivita, ako aj podporné aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť" budú trvať
18 mesiacov od januára 2013 do júna 2014. Dodávateľ bude určený na základe VO. Obstarané technológie budú
inštalované v priemyselnej zóne mesta Senica, na parcele č. 14105/109, ktorá. je vo vlastníctve žiadateľa. Na projekt v je
vydané právoplatné stavebné povolenie. Predmetom žiadosti o NFP sú exteriérové technológie. Za účelom hladkej realizácie
projektu bol zostavený projektový tím, ktorého štruktúra, personálne obsadenie a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie
popísané v Opise projektu.

Z pohľadu štátu je projekt vhodný najmä z dvoch dôvodov: 1. Vytvoreniu konkurenčného trhového prostredia narušením v
súčasnosti v podstate monopolného postavenia jediného priame konkurenta. Spomínané surovinové zdroje sú v súčastnosti
SR navyše ťažené spoločnosťou, ktorá je vlastnená zahraničnou skupinou. Projekt spracovaním sklárskych a zlievarenských
pieskov čiastočne prispeje aj k surovinovej sebestačnosti. 2. Vďaka vysokým kvalitatívnym parametrom inštalovanej
inovatívnej technológie k lepšiemu využitiu nerastného bohatstva SR v zmysle vyššej výťažnosti a zušlachtenosti ložiska. Z
pohľadu regiónu a lokálnej samosprávy projekt prispeje k zníženiu nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest v
priaznivej štruktúre. Pred rozhodnutím o realizácii projektu bola vykonaná. SWOT analýza, v rámci ktorej boli okrem
príležitostí identifikované možné riziká. Počas realizácie projektu je rizik
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Spoločnosť MASAM, s.r.o. vyrába špeciálne rezné náradie z tvrdého a mäkkého kovu, kt. zároveň prebrusuje a povlakuje.
Zavedené výrobné procesy sú však kvôli dosahovaniu požadovanej kvality zdĺhavé. Aktuálne strojové vybavenie nepostačuje
na priame uspokojenie dopytu odberateľských firiem a tým sa znižuje hranica produkčných možností. Spoločnosť má 28
zamestnancov. V roku 2007 vykázala nárast tržieb 1 897 497,18 EUR a nárast pridanej hodnoty vo výške 1 202 814,84 EUR.
Pre uspokojenie narastajúcich požiadaviek zákazníkov je potrebné rozšírenie výroby a nové investície do strojového
vybavenia. Zavedením inovatívnych technológií do výroby sa dosiahne výrazné zefektívnenie, skvalitnenie a zrýchlenie
výrobných procesov. MASAM, s.r.o. plánuje zakúpiť 3 nové technologické zariadenia, ktorými dosiahne 2 inovované výrobné
postupy na výrobu rezného náradia, komponentov pre rotory a turbíny a komponentov pre lietadlá.

Nákupom novej technológie dosiahne spoločnosť rozšírenie výroby inovatívneho rezného náradia, ako aj diverzifikáciu
výrobnej činnosti smerom k trieskovému obrábaniu. Realizáciou projektu sa dosiahne: - zavedenie 2 inovovaných
výrobných postupov; - vytvorenie 5 nových pracovných miest; - nákup 3 nových inovatívnych technológii; - nárast tržieb na 3
099 897,18 EUR v roku 2020; - nárast pridanej hodnoty na 1 503 414,84 EUR v roku 2020. Očakávaný rast tržieb spolu s
rastom pridanej hodnoty predpokladá realizáciu investícií do ďalších inovatívnych technológií a modernizácie výroby. V
súčasnosti spoločnosť intenzívne pracuje na diverzifikácii výroby a zmenšení rizika v prípade znížených možností odbytu
prenikaním do energetického a leteckého priemyslu. Výstupy projektu plánuje využívať aj pri výskume a vývoji nových
produktov spoločnosti. Po realizácii projektu ich okamžite uvedie na trh.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 Nákup a zavedenie do prevádzky 3
inovatívnych technologických zariadení. Predpokladaný začiatok realizácie projektu/ aktivity je 03/ 2013 a ukončenie v 02/
2015. V rámci tejto aktivity spoločnosť zakúpi: a) brúsku na guľato, b) univerzálnu brúsku na výrobu a ostrenie nástrojov,
c) 5-osé, vertikálne HSC - obrábacie centrum (vysokorýchlostné). Pred inštaláciou technologických zariadení prebehne
povinné školenie novoprijatých pracovníkov. Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať: Milan Mandák - ako
štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu; Monika Mandáková – projektový manažér, administrácia a
monitorovanie projektu; Ing. Marek Barták – technický manažér, zabezpečí plynulé zaradenie technológie do výrobného
procesu; Tatiana Ivanová – ekonóm, kontrola finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo.

MASAM s.r.o., vznikla zápisom do obch. registra 13. 11. 2001. Hlavnou činnosťou je výroba špeciálneho rezného náradia a
brúsenie. Rozvoj strojárskeho priemyslu prudko zvyšuje požiadavky na kvalitu strojárenských výrobkov. V prípade ak by
spoločnosť neinovovala výrobný proces, nedokázala by ani v strednodobom horizonte vyhovieť širokej skupine zákazníkov a
ich dopytu po produktoch. Zavedenie inovatívnej technológie do výroby zvýši pridanú hodnotu výstupných produktov, kt. budú
spĺňať najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Realizáciou projektu sa dosiahne trvalo udržateľný rast, zvýšenie
konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti. Inovácie sú jedným z nástrojov, kt. umožní vybudovanie
modernej konkurencieschopnej spoločnosti, zrovnateľnej s konkurenciou v Európe a vo svete a zároveň pozitívne výsledky
projektu umožnia realizáciu obdobných projektov. Konateľ spoločnosti p. Mandák v odbore pracuje 19 rokov a má významné
skúsenosti s realizáciou projektov zavádzania inovatívnych technológií v strojárenstve. Bez získania NFP a následnej
realizácie predloženého projektu by spoločnosť rýchlo a nenávratne stratila náročne získanú trhovú pozíciu.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
vedenia spoločnosti MASAM, s.r.o. a projektovým tímom. Zavedením technologického zariadenia dosiahne MASAM, s.r.o.
zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty, čím zároveň dosiahne plánované rozšírenie okruhu svojich odberateľov. Spoločnosť po
zavedení novej technológie nebude mať v nitrianskom regióne žiadnu konkurenciu. V rámci SR využívajú podobnú
technológiu len 2 spoločnosti, ale ani jedna z nich nie v takom rozsahu ako plánuje spoločnosť MASAM, s.r.o. Udržateľnosť
projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude zabezpečená rastom konkurencieschopnosti spoločnosti, posilnením
pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahraničných a domácich odberateľov. Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá
vysoká návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo výške 105,10 %.
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V súčasnosti, v TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava prebieha výroba obalov - fliaš na troch vyfukovacích automatoch
stabilne od roku 1994. Typovo sú to jednoformové vyfukovacie automaty VA 3L. Normovaný výkon týchto strojov je 587
ks/hod. Rok výroby 1985. Stroje vyžadujú časté dolaďovanie chodu. Mechanický pohyb foriem je pomocou hydrauliky, ktorá
má veľké nedostatky. Stroje majú iba dvojbodovú reguláciu hrúbky steny fľaše, ktorá obmedzuje vyrábať fľaše o hmotnosti
52,5 g a pretoku 21 g. Energetická náročnosť pri prevádzke 3 strojov je až 689 kWh/zmena. Obsluhu riadia 3 pracovníci a 1
zriaďovač. Stroje sú hlučné, čoho dôsledkom je rizikové pracovisko. Súčasná situácia v tejto oblasti je značne nepriaznivá a z
dlhodobého hľadiska neúnosná, najmä z pohľadu kvality a kvantity výroby, energetickej náročnosti, bezpečnosti práce i
zachovania a posilnenia konkurencieschopnosti na trhu.

Po ukončení projektu budú aktivity žiadateľa smerovať k napĺňaniu vytýčených firemných cieľov - zvyšovanie produkcie,
kvality produkcie, rozšírenie výrobnej činnosti o nové druhy obalov, uspokojenie zvýšeného dopytu v sektore výroby čistiacich
prostriedkov, zvyšovanie počtu zamestnancov. Zakúpením nových technológií sa dosiahne taktiež zvýšenie kvalitatívnej
úrovne výrobkov, ako aj ich rozšírenie o ďalšie druhy obalov. Žiadateľ plánuje stroj využiť na vyfukovanie ďalších troch
druhov obalov. Existujúca štruktúra zamestnancov bude zabezpečovať realizáciu aktivít počas realizácie projektu, ako aj po
skončení realizácie projektu. V budúcnosti je predpoklad zmeny štruktúry zamestnancov a zvýšenie ich počtu (spolu o
jedného zamestnanca). Realizáciou projektu bude žiadateľ schopný uspokojiť zvýšené nároky zákazníkov na kvantitu a
kvalitu výrobkov, nakoľko je nutné neustále modernizovať výrobu a dosiahnuť tak zvýšenú produkciu a zvýšenú kvalitu
výrobkov. Firma bude schopná prežiť aj v stále neutíchajúcej konkurencii väčších alebo zahraničných firiem. Obstaraný
majetok bude žiadateľ využívať v cieľovom území najmenej počas doby 5 rokov – v súlade so schémou štátnej pomoci de
minimis.

Predmetom riešenia projektu je modernizácia výroby obalov, prostredníctvom dvojformového vyfukovacieho automatu s
elektrickým pohonom na výrobu obalov z materiálu PE. Realizácia projektu navrhnutá do 4 hlavných a 2 podporných aktivít:
Aktivita 1 Nákup a inštalácia technológie na výrobu obalov - 09/ 2012 – 12/2012 - počas aktivity sa zakúpi a nainštaluje
potrebná technológia od dodávateľa na základe VOS. Aktivita 2 Prijatie a zaškolenie pracovníkov - 11/2012 - 12/2012
Aktivita 3 Skúšobná prevádzka - 01/ 2013 –01/2013 - skúšobná prevádzka zahŕňa celkové overenie výrobného procesu,
najmä jeho funkčnosť a presnosť, v prípade zistenia chýb, zahŕňa ich odstránenie Aktivita 4 Spustenie výroby - 02/2013 –
02/2013 Riadenie projektu Riadenie projektu bude zabezpečené žiadateľom, ktorý realizáciou aktivít poverí interných
zamestnancov, ktorí budú vykonávať koordináciu projektu, monitoring, finančné riadenie. Publicita projektu Publicita
projektu bude zabezpečovaná interne a priebežne počas trvania projektu, bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a
publicitu.

Podnikateľským zámerom žiadateľa je zakúpiť, nainštalovať a sprevádzkovať výrobnú technológiu na modernizáciu výroby
obalov. Nový stroj predstavuje dvojformový vyfukovací automat s elektrickým pohonom. Predpokladaný výkon je 1400 ks/hod.
Nový stroj nahradí 2,4 pôvodného stroja. Energetická náročnosť bude o 38 % menšia s uvažovaním tiež menšieho množstva
materiálu, ktorý sa vracia a menšieho množstva stlačeného vzduchu. Predpokladané zníženie ceny vo výrobných nákladoch
bude o 16 %. Vhodnosť projektu zabezpečí: • Zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti
TATRACHEMA na trhu • Zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty, výrobnej kapacity a zlepšenie kvality produkcie modernizáciou
výrobnej linky • Ochrana životného prostredia recykláciou odpadu z použitých materiálov a ich spätným použitím vo
výrobnom procese • Vytvorenie pracovného miesta TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava je už 67 rokov najväčším
domácim výrobcom bytovej chémie na Slovensku. Zachovanie a rozvoj spoločnosti je preto kľúčovým v regionálnom rozmere,
zároveň kvalitná odborná, personálna, ekonomická a technická kapacita predstavuje dobrý predpoklad pre úspešnú
implementáciu projektu.

Z ekonomického hľadiska dosiahne realizáciou projektu žiadateľ nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov, nárast pridanej
hodnoty , čo bude mať za výsledok zlepšenie hospodárenia spoločnosti aj po skončení financovania projektu formou NFP.
Zisk sa plánuje čiastočne reinvestovať do ďalšej modernizácie výroby, čo bude mať taktiež pozitívny vplyv na región v podobe
možnosti vytvorenia ďalších pracovných miest, možnosťou väčšieho prerozdelenia získanej pridanej hodnoty. Dlhodobú
udržateľnosť potvrdili aj výsledky finančnej analýzy, ktorá je prílohou ŽoNFP. Realizovaním projektu žiadateľ získa značný
technologický, kvalitatívny a zároveň časový náskok pred konkurenciou. Tento náskok sa využije na vytvorenie podmienok
pre realizáciu nových projektov v ďalšej etape rozvoja nadväzujúcich na dosiahnuté výsledky. Realizácia projektu bude mať
priaznivý vplyv na trvalú udržateľnosť aj tým, že priamym výsledkom zavedenia a využívania modernej technológie výroby
obalov, bude efektívna a energeticky menej náročná výroba (šetrenie až 38 % elektrickej energie) v porovnaní s pôvodným
spôsobom výroby a zároveň znížením celkových výrobných nákladov o 16 %.
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Priemysel v regióne Levíc má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma LOMAN, s.r.o. Región však trápi vysoká miera
nezamestnanosti a prílišná priama a nepriama koncentrácia výroby na automobilový priemysel. Firma sa zaoberá
predovšetkým kovoobrábaním a výrobou komponentov do pracovných strojov. Zamestnáva v súčasnosti 14 pracovníkov.
Produkcia je určená tak na domáci, ako aj na zahraničné trhy. Niektoré stávajúce výrobné zariadenia sú fyzicky a morálne
zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýba komplexnosť CNC výrobnej technológie a jej jednotné riadenie a preto
plánuje obstarať prostredníctvom projektu 5 osé obrábacie centrum. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko
efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok,
najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú technickú úroveň...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej
ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné
čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Priemysel v regióne Levíc má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma LOMAN, s.r.o. Región však trápi vysoká miera
nezamestnanosti a prílišná priama a nepriama koncentrácia výroby na automobilový priemysel. Firma sa zaoberá
predovšetkým kovoobrábaním a výrobou komponentov do pracovných strojov. Zamestnáva v súčasnosti 14 pracovníkov.
Produkcia je určená tak na domáci, ako aj na zahraničné trhy. Niektoré stávajúce výrobné zariadenia sú fyzicky a morálne
zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýba komplexnosť CNC výrobnej technológie a jej jednotné riadenie a preto
plánuje obstarať prostredníctvom projektu 5 osé obrábacie centrum. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko
efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok,
najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú technickú úroveň...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej
ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné
čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Dodávka technológie bude realizovaná si v období 01/2013 - 12/2013 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie numerické
obrábacie stroje budú vyradené až po spustení nových CNC technológií. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž
technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo
skúsených interných zamestnancov a externého administrátora. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom CNC strojovom parku. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí EÚ tak, aby výroba vyhovovala po stránke
ekonomickej efektívnosti a kvality, a dodržaní nárokov na životné prostredie. Ak chce žiadateľ splniť svoje ciele, musí urobiť
opatrenia a investície, ktorými tieto úlohy dosiahne. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za
nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je opodstatnená, žiadateľ sa v súčasnosti má k dispozícii zastaranú technológiu.
Práve preto potrebuje doplniť svoju výrobu s efektívnymi a inovatívnymi strojmi aby obstál v konkurencii prostredníctvom
lacnejšej a efektívnejšej výroby. Ak by sa projekt nerealizoval žiadateľ by bol nútený nakupovať stroje postupne, čim by sa
znížila efektivita zámeru a tým pádom by bol ohrozený jeho podnikateľský zámer a konkurencieschopnosť spoločnosti. V
regióne je súčasne cca 12 % - ná nezamestnanosť, pridelením prostriedkov a realizáciou projektu by sa vytvorili nové
pracovné miesta v pocte min. 1 a v súvislosti s dlhodobými zámermi by sa vytvorilo 3 ďalšie. Realizácia prinesie zvýšenie
konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte = trvalý rozvoj.

Investícia je trvalo udržateľná, nakoľko plánovaná investícia bude ešte dlhodobo využívaná a vytvorí nové pracovné
príležitosti. Prostredníctvom ušetrených nákladov na obnovenie technologického zariadenia z prostriedkov eurofondov a
súčasne predajom nových kvalitných výrobkov z inovatívnej sústavy viacerých zariadení bude financovaná ďalšia výroba, čim
budú vytvorené pracovné miesta udržané. Z finančnej analýzy je zrejmé, že projektový zámer je dlhodobo udržateľný a po
ukončení realizácie aktivít projektu budú jeho výstupy samostatne fungujúcimi jednotkami s výbornou perspektívou.
Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia popísané vo SWOT analýze, napr. zvýšenie konkurencie v podobnom odvetví
výroby. Na základe finančného plánu žiadateľa by nenávratný finančný príspevok umožnil firme v budúcnosti rozšíriť výrobnú
kapacitu, čo bude priamo spojené s vytváraním nových pracovných miest a zároveň podnik rozšíri svoj územný vplyv a trhový
podiel. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu je manažment podniku pripravený upraviť produkciu podľa trhových
požiadaviek, plánovaná investícia umožňuje zmenu produkcie vo viacerých variantoch, čim sa eliminujú externé riziká.
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Ekonomika ŽSK je zastúpená všetkými odvetviami,pričom rozhodujúci je priemysel a stavebníctvo.Priemerná miera
nezamestnanosti je 11,52%(2011).Žilina je súčasťou ekonomickej zóny Katovice–Ostrava–Žilina a strategickým dopravným
uzlom. EMP, s.r.o. so sídlom v Žiline, je mladá,rozvíjajúca sa spoločnosť, zameraná na strojársku výrobu v segmente
kovoobrábania a zámočníctva a výskum a vývoj v tejto oblasti.Strojárstvo je najviac postihnutým odvetvím dopadmi globálnej
hospodárskej krízy.Súčasné prostredie je charakterizované nárastom a tlakom konkurenčných spoločností, ktoré sa snažia
minimalizovať výrobné náklady, obmedziť výdavky a stať sa ešte konkurencieschopnejšími.Tlak na znižovanie cien produkcie
je možné efektívne riešiť nákupom inovatívnych technológií, novým know-how do výroby. NFP sa javí ako jediný vhodný
nástroj financovania nákupu novej technológie.Zo SWOT analýzy vyplýva, že silnými stránkami projektu sú:
vysokokvalifikovaný, odborne zdatný personál;doterajšie skúsenosti a zmluvy s odberateľmi;priestory s dostatočnou
kapacitou;skúsenosti s realizáciou obdobných projektov;výskumno-vývojové a konštrukčné centrum;zabezpečenie
komplexnosti služieb pre zákazníka;certifikácia ISO.

Prijímateľ bude schopný dodržať všetky hodnoty merateľných ukazovateľov, nakoľko zakúpenie novej technológie vygeneruje
2 inovatívne výrobné postupy, bude vyžadovať prijatie nových zamestnancov na jeho obsluhu, zvýšenie
konkurencieschopnosti z pohľadu precíznejšieho a efektívnejšieho spracovania výrobkov, vyššiu pridanú hodnotu a rozsah
dodaných produktov zákazníkom bez nutnosti využívania služieb subdodávateľov. Komplexnejšie a precíznejšie spracovanie
výrobkov zároveň dáva príležitosť získať aj nových zákazníkov, či nové objednávky od existujúcich a stabilizovanie
odberateľského segmentu. Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb spolu s výskumno-vývojovými aktivitami
prijímateľa dávajú predpoklad schopnosti udržať si pozície na trhu aj v prípade zhoršenia súčasného stavu strojárenského
sektora. V regióne je silno zastúpená strojárska výroba, v súčasnej dobe KIA a jej dodávatelia rozširujú výrobu, čo
predpokladá rast dopytu po výrobkoch žiadateľa. Nárast dopytu môže znamenať aj rast ponuky konkurencie, a je preto
nevyhnutné aby EMP, s.r.o. zrealizovala zamýšľanú investíciu z pohľadu svojho ďalšieho rastu, stability a vyrovnania sa s
konkurenciou.

Žiadateľ sa rozhodol pre nákup technológie preto, že inovatívna a komplexná technologická vyspelosť strojov a zariadení
dokáže úspešne zabezpečovať konkurencieschopnosť a udržateľný rast spoločnosti. CNC vertikálne obrábacie centrum 5-osé
slúži na presné a tvarové obrábanie - frézovanie dielov plynulo v 5-tich osiach. Je možné, že pri nezrealizovaní obstarania
technológie by mohla spoločnosť naďalej v budúcnosti začať čeliť vysokému tlaku nezrealizovateľných požiadaviek
zákazníkov. Popis hlavnej aktivity projektu: Aktivita 1: Nakúpiť CNC vertikálne obrábacie centrum 5-osé Trvanie aktivity:
08/2012 – 01/2014 (18 mesiacov) Popis podporných aktivít projektu: Riadenie projektu: Zabezpečenie projektového
riadenia, zúčtovania, monitorovania a administratívy.Trvanie aktivity: 08/2012 – 01/2014 (18 mesiacov) Publicita a
informovanosť Publicita projektu zabezpečená v súlade s Nariadeniami Komisie.Trvanie aktivity: 08/2012 – 01/2014 (18
mesiacov) Celkovú zodpovednosť za projekt má konateľ Ing. Vladimír Šutara. Ekonomickú stránku projektu koordinuje
finančná manažérka Mária Šutarová. Administratívna stránka projektu bude zabezpečená v spolupráci s externou
konzultačnou spoločnosťou.

Projekt vecne a funkčné nadväzuje na predošlé aktivity spoločnosti. Financovanie nákupu technológie je v súčasnosti
komplikovanejšie, voľné finančné zdroje sa znižujú, keďže EMP, s. r. o. investuje do vedy a výskumu (má vlastné vývojové a
výskumno-konštrukčné centrum) a zároveň prístup k externému financovaniu je kvôli opatrnosti bánk zložitejší. Význam
nástroja NFP sa v súčasnej dobe javí ako kľúčový nástroj financovania nákupu novej inovatívnej technológie. EMP, s. r. o. má
už skúsenosti s riešením projektov podporených z iných zdrojov: Projekt 1: Výzva VMSP 2009-II Názov projektu: Výskum
technologických možností za účelom zefektívnenia a zvýšenia kvality výroby logistických zariadení. Strojárstvo, ako odvetvie
priemyslu so silných zastúpením a tradíciami v Žilinskom kraji, patrí k najviac postihnutým dopadmi globálnej hospodárskej
krízy. Realizáciou aktivít projektu dôjde k okamžitým účinkom: prispeje sa k podpore a tvorbe nových pracovných miest s
priamym efektom vzrastu zamestnanosti v kraji. Realizáciou projektu dôjde i k multiplikačným efektom z pohľadu dodávateľa
technologického vybavenia, dodávateľov vstupných materiálov do výroby, odberateľov a regiónu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečená finančná i prevádzková udržateľnosť výsledkov projektu z
vlastných zdrojov (zisk) aj v rámci budúceho rozvoja s dopadom na udržanie plánovanej hodnoty počtu novovytvorených
pracovných miest (2 muži, 1 žena). Projekt je schopný samofinancovania ihneď po ukončení projektu. Situáciu dokladuje
finančná analýza, miera výnosovosti projektu predstavuje hodnotu väčšiu ako 1 a zároveň čistá súčasná hodnota projektu je
väčšia ako 0, t. z. že daný projekt je vhodný tak z pohľadu investície, ako aj z pohľadu dlhodobej finančnej udržateľnosti
realizovaného projektu. Vzhľadom na životné prostredie je projekt dlhodobo udržateľný, nová technológia je energeticky menej
náročná a znižuje spotrebu energie, prispievajú k ochrane životného prostredia s ohľadom na budúce generácie. Eliminácia
rizík a ich dopadov zo SWOT analýzy bude zabezpečená prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania
rizík pri uplatňovaní zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po
jeho ukončení.
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Spoločnosť PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí v Topoľčanoch. Zamestnávame 32 pracovníkov. V roku 2010 sme rozšírili
naše podnikateľské aktivity o výrobu – obstarali sme ako prvý na SR výrobnú linku na výrobu stretch fólie. Projekt sme
zrealizovali za pomoci NFP. Výrobu realizujeme vo vlastných priestoroch. Máme zavedený systém manažérstva kvality ISO
9001:2008. V súčasnosti pociťujeme potrebu zrealizovať 2. etapu tohto projektu, pretože vyrábame kvalitnú stretch fóliu, ale
nevieme ju lepšie finalizovať, nedokážeme vyrábať nové výrobky s vyššou PH (pre-stretch, granáty, tenká fólia), sme
obmedzený výrobnou kapacitou súčasnej linky a evidujeme straty na vstupoch, lebo súčasná technológia nedokáže
spracovať odpadovú fóliu a zaradiť ju opäť do výrobného procesu. Máme dostatok priestorových možností na umiestnenie
nových technológií a dostatočné skladové kapacity pre nové výrobky.

Realizáciou projektu sa do výroby zavedú 3 nové technológie - linka na spracovanie odpadovej stretch fólie, automatický
prevíjač stretch fólie a automatický stroj na výrobu pre-stretch fólie, ktoré umožnia vyrábať nové produkty – menšie rozmery
stretch fólie, pre-stretch fóliu, granáty – fólia na balenie malých predmetov a tenkú fóliu. Tieto výrobky sú lepšie ocenené na
trhu, čo povedie k zvýšeniu tržieb, ich diverzifikácii a zvýšeniu PH. Na jej rast bude mať priamy vplyv aj zníženie nákladov
prostredníctvom využitia odpadovej fólie vo výrobnom procese (linka na spracovanie odpadovej fólie) a efektívnejšie využitie
existujúcej výrobnej linky k čomu prispejú nové technológie a ich zaradenie do výrobného procesu. Nové technológie umožnia
aj tzv. bezdutinkovú výrobu, ktorá predstavuje najnovší trend vo výrobe fólie. Projekt nám umožní expandovať na trhy nové,
ale aj znížiť závislosť na dodávateľoch niektorých komodít. Prispeje k zlepšeniu operatívnosti pri komunikácii s odberateľmi a
zvýši našu konkurencieschopnosť. V rámci projektu sa vytvorí 1 nové pracovné miesta pre zástupcu znevýhodnenej skupiny.
Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2 Opisu projektu.

V rámci projektu sa obstarajú zavedú 3 nové inovatívne technológie - linka na spracovanie odpadovej stretch fólie,
automatický prevíjač stretch fólie, automatický stroj na výrobu pre-stretch fólie. Realizácia prebehne podľa časového
harmonogramu, ktorý je uvedený v podrobnom rozpočte projektu. Dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov. Pri realizácii
projektu nepredpokladáme významnejšie problémy, pretože sa jedná o relatívne jednoduchý proces – 3 hlavné aktivity.
Aktivity realizačne na seba nenadväzujú, preto budú prebiehať súbežne. Celková predpokladaná výška projektu je 951 126,00
EUR. Konečná výška projektu bude známa po realizovanom verejnom obstarávaní. Finančné zabezpečenie projektu bude
realizované prostredníctvom vlastných zdrojov. Personálne budú realizáciu projektu zabezpečovať 3 skúsení pracovníci, ktorí
majú potrebnú prax v oblasti, ktorú budú mať v projekte na starosti. Detailne poznajú technológiou výroby a majú skúsenosti s
implementáciou predchádzjúceho projektu. Každý z nich sa zúčastnil na realizácií min. jedného projektu v rámci OP KaHR.
Koordináciu bude zabezpečovať konateľ spoločnosti – Mgr. Peter Krošlák.

Projekt vznikol na základe skúseností a reálnych potrieb v našej výrobe stretch fólie. Vychádzalo sa z nasledovných potrieb:
zefektívnenie súčasnej výroby, dopyt po nových produktoch, zníženie nákladov využitím odpadovej fólie. Boli zvažované
viaceré možnosti. V oblasti linky na spracovanie odpadovej stretch fólie sme podobné staršie riešenie nenašli. Pri prevíjacích
strojoch sme museli alternatívy analyzovať hlbšie. Výsledkom analýz (položiek pri opravách a údržbe, konkurencie, trendov vo
výrobe, dopytov od odberateľov, stratégie firmy a dopadov na životné prostredie) a prepočtov rentability sa ukázalo ako
dlhodobo najefektívnejšie investovať do novej technológie. Vzhľadom na finančnú náročnosť predkladaného projektu bola
jedným z podporných argumentov tohto rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP. Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len
zakúpením staršej technológie, oveľa dlhšie, alebo vôbec nie. Tým by sa však pozitívny kumulatívny efekt predĺžil, čo by sa
negatívne prejavilo na našej konkurencieschopnosti. Vhodnosť realizácie projektu podporuje aj skúsený tím, ktorý realizoval
samotný projekt zavádzania výroby fólie vo firme.

Výsledkom projektu bude schopnosť našej spoločnosti lepšie finalizovať našu produkciu stretch fólie, prostredníctvom
produkcie nových výrobkov a využívať odpadovú fóliu opäť vo výrobnom procese. Kumulácia týchto pozitívnych dopadov sa
prejaví pri realizácii produktov na trhu, čím sa zabezpečí dostatok zdrojov na udržateľnosť výstupov projektu do budúcna.
Máme skúsený tím obchodníkov s dlhoročnou znalosťou trhu. Realizáciou našich produktov na trhu dôjde ku generovaniu
nových tržieb a prostredníctvom zníženia nákladov aj k zvýšeniu pridanej hodnoty. Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita
spoločnosti a zvýši sa jej konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto svedčia
aj výsledky FA, ktoré predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých rokoch výroby po ukončení realizácie projektu, čím sa
dokladuje fakt, že projekt bude samoudržateľný do budúcna. Stabilita firmy zaručí aj stabilitu existujúcich i nových pracovných
miest. Z pohľadu environmentálnej možno konštatovať, že projekt je environmentálne udržateľný. Spolufinancovanie projektu
budeme zabezpečovať z vlastných zdrojov. Možné riziká sú popísané v kapitole 6 Opisu projektu.
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Súčasné vybavenie kovospracujúcej dielne technicky neumožňuje poskytovanie komplexných služieb v oblasti spracovania
materiálov a výrobkov. Prostredníctvom aktuálnej technológie je možné iba čiastočné spracovanie polotovarov (ohýbanie,
brúsenie, zinkovanie, leštenie, zváranie). Nie je možné precízne rezanie najmä tenkých a krehkých materiálov. Pri používaní
súčasných technológií dochádza k tepelnému ovplyvňovaniu zóny rezu, na materiál je často vyvíjaná vysoká sila, vyšší odpad
materiálu. Pri rezaní je nutné meniť rôzne násady a hlavice, prípadne je nutné používať viacero strojov. Výmeny násad a
presuny polotovar tak vnášajú do výroby časové oneskorenia, čím narastá čas výroby a neproduktívny čas kvalifikovaných
pracovníkov, ktorý sa musia venovať týmto podporným činnostiam. Aby bolo možné splniť náročnejšie požiadavky
zákazníka, musí spoločnosť žiadateľa niektoré služby rezania zabezpečiť cez partnerov alebo zákazku odmietnuť. Okrem
toho, že spoločnosti takto vznikajú dodatočné náklady je problémom aj skutočnosť, že polotovar prechádza v niekoľkých
etapách inými pracovnými dielňami, ktoré sa špecializujú iba na jednu časť spracovania polotovaru (rezanie).

V rámci projektu sa plánuje zakúpiť inovatívna technológia do kovospracujúcej dielne spoločnosti VUMAT SK, s.r.o., ktorá
bude slúžiť na poskytovanie služieb vysoko kvalitného rezania. Vďaka týmto technológiám budeme schopný rezať veľké
portfólio materiálov s malou aj veľkou hrúbkou. Rezanie bude spĺňať požiadavky na: • malý odpad materiálu • úzky rez •
vysokú presnosť rezu • tvarovú komplexnosť rezu Predmetom dodanej technológie bude stroj na rezanie vodným lúčom a
abrazívnym vodným lúčom. Technológia, ktorá bude predmetom dodávky je inovatívna najmä z dvoch hľadísk: 1. umožňuje
poskytovanie jedinečnej služby rezania rôznych materiálov a polotovarov zákazníkov. Keďže sa tým rozšíri celkové portfólio
poskytovaných služieb, zákazníci, tak dostanú viacero služieb na jednom mieste, čo ušetrí ďalšie náklady spoločnosti
žiadateľa. 2. druhým pozitívnym aspektom je samotná vlastnosť technológie, ktorá podáva vyšší výkon pri tom istom čase,
šetrí množstvo a kvalitu spracovávaného materiálu či polotovaru. K obsluhe nového technologického zariadenia predpokladá
spoločnosť žiadateľa vytvoriť 2 pracovné miesta, ktorých udržanie je nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania služby.

Výsledkom projektu bude modernizácia činnosti a rozšírenie portfólia poskytovaných služieb spoločnosťou VUMAT SK, s.r.o.
Dobu realizácie projektu plánuje spoločnosť v trvaní 6 mesiacov od uzavretia Zmluvy o NFP v prípade úspešnosti projektu.
Aktivitou projektu bude samotný nákup a dodávka technológie a jej skúšobná prevádzka v rozsahu max. 6 mesiacov.
Následne prebehne skúšobná prevádzka novo nakúpenej technológie a zaháji sa proces náboru pracovných síl. Náklady na
dodávku technológie predstavujú 632 453,00 EUR. Bez príspevku z fondov EÚ by nebolo možné zrealizovať základný cieľ
projektu v požadovanom rozsahu a kvalite. Z odborného hľadiska bude na priebeh a manažment aktivít dohliadať odborný
garant projektu – konateľ spoločnosti p. F. Zicho. Na administráciu projektu – korešpondenciu, prípravu monitorovacích správ
a žiadostí o platbu – využije spoločnosť okrem interného pracovníka p. M.Panáka v pozícii projektového asistenta aj
externých spolupracovníkov, ktorí majú skúsenosť s administráciou a implementáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ.

Vzhľadom na pomerne vysokú konkurencieschopnosť v poskytovaní služieb v oblasti stavebníctva v Žilinskom regióneje
nevyhnutné hľadať spôsoby a cesty, ako obstáť v konkurenciia udržať, resp. prilákať klientelu a ponúkať, čo najkvalitnejšie
služby. Modernizáciou a komplexnosťou poskytovaných služieb, vďaka dodanej vyspelej technológii spoločnosť dosiahne
skvalitnenie a zefektívnenie svojej činnosti. Na základe vykonaného prieskumu trhu vie spoločnosť dopredu garantovať dopyt
po danom type služieb. Zakúpenie technológie v požadovanom rozsahu a kvalite je pomerne finančne náročné a to je ďalší z
dôvodov , prečo sa spoločnosť uchádza o spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a bez príspevku z EÚ by bolo bolo problematické
ciele projektu zabezpečiť v požadovanom rozsahu. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov z fondov EÚ. Nakoľko,
bola zapojená do implementácie projektu v oblasti cestovného ruchu v Nízkych Tatrách. Získané skúsenosti a odbornosť v
príslušnej oblasti sú garanciou dosiahnutia výsledkov predkladaného projektu.

Spoločnosť má dlhoročný stabilný okruh klientov s ktorými spolupracuje a výrazný pokles klientely nepredpokladá. Na
základe vykonaného prieskumu a ohlasov zo strany klientely je reálny predpoklad zvýšeného využitie služieb spoločnosti
VUMAT SK, s.r.o., čím sa zabezpečí udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu vďaka novej technológii, následne
kvalitnejšími službami a zvolením vhodnej marketingovej stratégie je možné predpokladať nárast klientely, schopnosť
spoločnosti obstáť v konkurencii a zvýšenie výkonnosti žilinského regiónu, čím sa prispeje k eliminácii možného rizika
nízkeho dopytu zo strany klientov, resp. obchodného rizika a k základnej filozofii OP. Prípadné opravy samotnej tehnológie
bude spoločnosť financovať z vlastných zdrojov určených na údržbu. K novej technoólogii je nevyhnutné vytvoriť dve nové
pracovné miesta na obsluhu predmetného stroja a ich dlhodobé udržanie za účelom prevádzky. Vzhľadom na vysokú
nezamestnanosť a záujem o kvalitné služby sa nepredpokladá nenaplnenie a neschopnosť udržania vytvorených pracovných
miest.
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Firma KOVYT, spol. s r.o. sa od svojho vzniku v roku 1993 zaoberala zákazkovou kovovýrobou. Sídlo firmy bolo v
prenajatých priestoroch strojárskeho podniku VAB a.s. Bánovce nad Bebravou až do roku 1999, kedy sa presťahovala do
novovybudovaných vlastných priestorov na ulicu Hollého 1190 v Bánovciach nad Bebravou. Objem výroby v roku 2011 bol 5
076 568,35 EUR, z ktorého 96 % predstavujú zahraničné zákazky a 4 % domáce zákazky. Ako vidieť, naša spoločnosť sa
orientuje hlavne na zahraničné trhy. Výrobu určenú pre zahraničného odberateľa predstavujú kovové časti a konštrukcie pre
malotraktory a nakladače, rôzne prípravky a kovové časti strojov podľa nimi zaslanej výkresovej dokumentácie. Roky 2008-9
boli poznamenané krízou, na ktorú sme reagovali organizačnými zmenami a optimalizáciou výroby, aby sme znížili výrobné
náklady. Výsledky sa dostavili. Pridaná hodnota stúpla, čo je dobrý predpoklad do budúcnosti z hľadiska hospodárenia firmy.
Predávame menej za lepšiu cenu, lebo sme vďaka úsporným opatreniam v poslednom roku dosiahli menšiu výrobnú spotrebu.
Pozitívny dopad uvedených opatrení sa prejavil už v roku 2010 a 2011.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu našej spoločnosti nákupom
inovatívneho technologického zariadenia za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti KOVYT, spol. s r.o. a stať
sa stabilným a spoľahlivým dodávateľom u našich terajších zákazníkov ako aj získať výrobný potenciál na nadviazanie
spolupráce s novými zákazníkmi. Obstaraním technológií odstráni KOVYT, spol. s.r.o. svoje slabšie miesto vo výrobnom
programe, týkajúce sa frézovania. Technická úroveň obstaraných technológií nám umožní inovovať 2 výrobné postupy: 1.
Výroba malých, stredných rotačných dielov s možnosťou vŕtania a frézovania - CNC sústružnícke centrum, 2. Výroba stredne
veľkých zvarených dielov a odliatkov na horizontálnom CNC obrábacom centre v 3-osiach. Realizáciou projektu budú
vytvorené nové pracovné miesta, v roku ukončenia realizácie projektu to budú 3 pracovné miesta, ktoré obsadíme mužmi,
jeden z nich bude zo znevýhodnenej skupiny. Do piateho roku po ukončení realizácie projektu vytvoríme ďalšie 2 pracovné
miesta, z toho jedno miesto pre muža a jedno pre ženu. Celkom tak bude do roku 2018 prijatých 5 nových zamestnancov.

Technická úroveň obstaraných technológií nám umožní inovovať 2 výrobné postupy. Žiadateľ bude projekt realizovať vo
vlastných výrobných priestoroch. Vo výrobnej hale budú umiestnené nové technológie. Inštalácia technológií si nevyžaduje
žiadne stavebné práce. Na základe Prieskumu trhu, ktorý žiadateľ vykonal pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP boli
stanovené ceny technológií, ktoré KOVYT, spol. s r.o. zamýšľa obstarať. Po podaní žiadosti o poskytnutie NFP vykoná
žiadateľ verejné obstarávanie v zmysle Zákona č. 25/5006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami výzvy
KaHR-111SP-1101. Spoločnosť KOVYT, spol. s r.o. na základe technickej špecifikácie definovala požiadavky na jednotlivé
technológie. Konkrétne technologické zariadenie bude dodané na základe verejného obstarávania, ako bolo uvedené vyššie.
S víťazom verejného obstarávania bude uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodávku technológií.

Investíciou do novej technológie chceme dosiahnuť zvýšenie úrovne kvality našich výrobkov, v porovnaní s klasickými
numericky riadenými strojmi, dôjde k výraznému zvýšeniu presnosti produktov, čím budeme schopní dodržať špecifikácie
dané zákazníkom. Umožní nám to zaviesť do výroby produkty, ktoré nám súčasná technológia nedovoluje vyrábať. Nákupom
inovatívnej technológie tak zvýšime konkurencieschopnost spolocnosti KOVYT, spol. s r.o. a staneme sa stabilným a
spoľahlivým dodávateľom pre našich zákazníkov. Rozhodnutie spoločnosti realizovať tento projekt prišlo na základe faktu, že
týmto rokom sa zameriavame na zvýšenie objemu výroby so širším sortimentom výrobkov vyrábaných v menších sériách.
Obstaraním inovatívnych CNC naplníme strategický cieľ spoločnosti a v dosahovaní tržieb dosiahneme úroveň pred
celosvetovou krízou. Ako bolo spomenuté, firma dosiahne vyššie tržby a pridanú hodnotu, pozitívne vzrastie produktivita práce.

Realizácia projektu bude pokračovať aj po skončení spolufinancovania projektu. Bude spočívať v zabezpečení výroby, v
nákupe nástrojov, náradia, prípravkov. V zmysle zvýšenia efektívnosti, presnosti a kvality výroby a zmysle zníženia
energetickej náročnosti a nákladov na nepodarky bude pokračovať obnova strojového parku podľa možností spoločnosti aj
po skončení spolufinancovania. Úspešné zrealizovanie projektu bude mať za následok zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty
firmy, takto získané prostriedky bude možné použiť na ďalšie aktivity firmy, ktoré sú zadefinované v jej strategických cieľoch.
Skúsenosti a poznatky, ktoré žiadateľ získal pri príprave projektu a získa počas jeho realizácie plánuje v budúcnosti využiť pri
získaní ďalšej podpory z fondov EÚ tak, aby zabezpečil nie len udržateľnosť už realizovaného projektu, ale tiež efektívne
fungovanie celej spoločnosti KOVYT, spol. s r.o.. Marketingové zabezpečenie projektu bude v súlade s firemnou stratégiou a
nastavenou propagáciou, a teda predaj podporovaný prostredníctvom účastí na slovenských aj medzinárodných výstavách a
tvorbou katalógov, ktoré sú prezentované potenciálnym odberateľom.
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EKOPAK TRADE, a.s. je úspešne etablovanou spoločnosťou na trhu papierenských výrobkov so sídlom v Prešovskom
regióne, ktorý dlhodobo obsadzuje posledné priečky ekonomických ukazovateľov za Slovensko. Miera evid. nezamestnanosti
dosiahla k 30.11.2011 v PSK 18,67%, v okrese Prešov 16,91%, za SR 13,33%. V rámci SR vykazuje PSK dlhodobé prvenstvo
v náraste počtu uchádzačov o zamestnanie. Veľkoformátové výseky s flexografickou potlačou sú pri súčasnom technolog.
vybavení žiadateľa vo veľmi obmedzenom režime a ich výroba prebieha na zariadení s jednou tlačovou jednotkou. Táto
technológia má však svoje obmedzenia - dokáže zastrešiť cca 20% z požadovaných tvarov a má pomerne nízku produktivitu
práce (cca 200 ks/hod.) Nové druhy obalov žiadateľ nedokáže odberateľom dodať alebo má obmedzenú možnosť ich vyrábať
v kooperácii s inými dodávateľmi obalov, ktorí veľkoformátovú technológiu výsekov vo svojom technologickom vybavení majú.
Predpoklady úspešnej realizácie projektu: existujúci dopyt po nových výrobkoch, kvalifikovaný výrobný a riadiaci kolektív,
dobré finančné zázemie firmy, stabilita a rast firmy, vlastné výrobné priestory, skúsenosti s tvorbou a realizáciou podobných
investícii.

EKOPAK TRADE, a.s. je úspešne etablovanou spoločnosťou na trhu papierenských výrobkov so sídlom v Prešovskom
regióne, ktorý dlhodobo obsadzuje posledné priečky ekonomických ukazovateľov za Slovensko. Miera evid. nezamestnanosti
dosiahla k 30.11.2011 v PSK 18,67%, v okrese Prešov 16,91%, za SR 13,33%. V rámci SR vykazuje PSK dlhodobé
prvenstvo v náraste počtu uchádzačov o zamestnanie. Veľkoformátové výseky s flexografickou potlačou sú pri súčasnom
technolog. vybavení žiadateľa vo veľmi obmedzenom režime a ich výroba prebieha na zariadení s jednou tlačovou jednotkou.
Táto technológia má však svoje obmedzenia - dokáže zastrešiť cca 20% z požadovaných tvarov a má pomerne nízku
produktivitu práce (cca 200 ks/hod.) Nové druhy obalov žiadateľ nedokáže odberateľom dodať alebo má obmedzenú možnosť
ich vyrábať v kooperácii s inými dodávateľmi obalov, ktorí veľkoformátovú technológiu výsekov vo svojom technologickom
vybavení majú. Predpoklady úspešnej realizácie projektu: existujúci dopyt po nových výrobkoch, kvalifikovaný výrobný a
riadiaci kolektív, dobré finančné zázemie firmy, stabilita a rast firmy, vlastné výrobné priestory, skúsenosti s tvorbou a
realizáciou podobných investícii.

V rámci realizácie projektu prebehne 1 hl. aktivita: Nákup technológie na výrobu nových typov obalov a Podporné aktivity:
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Trvanie projektu:11/2012-06/2013. Zakupovaný Veľkoformátový vysekávací
stroj (rotačný výsek) s flexografickou potlačou umožní produkciu produktov, ktoré sú požadované odberateľmi a na výrobu
ktorých zatiaľ žiadateľ nie je dostatočne technicky vybavený. Vďaka výrobe predajných obalov na novom zariadení bude
možné využívať maximálnu variabilitu adhéznych materiálov rôznych kombinácií (papier, strojná lepenka, skladačková
lepenka, vlnitá lepenka, plasty, polyméry, kombinované materiány rôznych gramáží). Nový stroj bude možné integrovať do
výr. procesu súčasne vyrábaných obalov a zdokonaľovať ho – rýchlejší proces tlače a vyrezávania tvarov. Jedine tento typ
technológie umožní žiadateľovi inovovať výrobný proces tak, že výsledný efekt bude viacnásobný (nové typy obalov, inovácia
súčasných obalov). Žiadateľ za účelom realizácie hl. aktivity a zabezpečenia publicity projektu zostavil realizačný tím z radov
svojich zamestnancov, zložený z koordinátora/finančného manažéra, projektového manažéra a technického manažéra.

Bez NFP by žiadateľ nebol schopný zabezpečiť financovanie nákupu technológie v plnej výške v stanovenom termíne,
nakoľko by šlo o vysokú nárazovú investíciu, na ktorú by sa musel finančne pripravovať dlhšie obdobie resp. rozložiť
investíciu do niekoľkých rokov. Následkom toho by nemohol preniknúť na nový trh v priebehu 1 roka a tvorba 6 nových miest
by sa tiež odložila. Žiadateľ prostredníctvom invest. projektov už dlhodobo priebežne investuje do svojho technolog.
vybavenia a zvyšuje svoju konkurencieschopnosť. Popri invest. projektoch spoločnosť v posledných 6 rokoch úspešne
realizovala dva projekty - jeden zameraný na modernizáciu technológie výroby obalov z vlnitej lepenky a druhý riešil úspory
energie a využiteľnosť obnov. zdrojov energie v existujúcich výrobných priestoroch. Inovatívna technológia bude prínosom i
pre odberateľov spoločnosti, nakoľko sa zvýši produktivita práce, skrátia sa dodacie lehoty a žiadateľ bude schopný vyrábať
produkty, na výrobu ktorých predtým nebol technicky vybavený. Odberateľom sa zredukuje nutnosť dovozu sofistikovaných
obalov zo zahraničia (nakoľko na našom trhu nie je dostatočná ponuka), čo následne zníži ich náklady na vlastnú produkciu.

Výsledky finančnej analýzy potvrdzujú udržateľnosť výsledkov projektu. Predpokladané príjmy z predaja výrobkov pokryjú
prevádz. výdavky projektu, nakoľko žiadateľ sa rozhodol zrealizovať projekt až po preskúmaní trhu a získania istoty, že odbyt
výrobkov bude zabezpečený zo strany súčasných zákazníkov i potenciálnych nových klientov. Financovanie možných
opráv/údržby novej technológie po skončení projektu zabezpečí žiadateľ z vlastných zdrojov. EKOPAK TRADE, a.s. pri svojej
súčasnej hlavnej oblasti pôsobenia (výrobe obalov z vlnitej lepenky) i napriek pretrvávajúcim ťažkostiam, ktoré sú spojené
hlavne s nákupom polotovaru vlnitej lepenky z veľkej vzdialenosti a jej cenovej nestability, dosiahla v minulom roku dobré
finančné výsledky so stabilizovaným okruhom svojich odberateľov. Táto skutočnosť je dostatočne silnou garanciou
zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu aj po skončení realizácie projektu. Pri zvýšenom objeme výroby na súčasných
zariadeniach i na novej technológií je žiadateľ schopný dlhodobo udržať nové pracovné miesta. Zároveň si upevní svoju
konkurencieschopnsoť na zahraničných trhoch. Úverovému zaťaženiu bude vďaka tomu čeliť bez rizika finančného ohrozenia.
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Spoločnosť s ručením obmedzeným Tradičná pekáreň vznikla v roku 2007 transformáciou zo živnostenského podnikania
súčasného konateľa p. Jaroslava Zemanoviča. Výrobný program tvoria rôzne druhy pekárenských a cukrárenských výrobkov
vyrobených z prvotriednych surovín. Súčasný sortiment tvorí viacero druhov chleba, žemlí , rožkov, cereálneho pečiva,
koláčov, kysnutého pečiva, cukrárskych výrobkov a lístkového pečiva. Okrem uvádzanej výroby pekárskych a cukrárskych
výrobkov je predmetom činnosti aj predaj na trhoch, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, pohostinská činnosť a iné

Prínosy projektu spoločnosti Tradičná pekáreň s.r.o. sa prejavia vo viacerých oblastiach: - zvýšenie ekologickej bezpečnosti
technologických procesov vo výrobe tak, aby sa maximálne znížil nepriaznivý dopad výroby na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti, - zvýšenie odbytu produktov spoločnosti - rozšírenie sortimentu vyrábaných pekárenských
výrobkov - zavedenie výroby bezlepkového pečiva a dia výrobkov - vyššia kvalitatívna a kvantitatívna úroveň vyrábanej
produkcie, - inovácia výrobného procesu - zlepšenie konkurenčnej pozície v segmente trhu s pekárenskými výrobkami zníženie nezamestnanosti v cieľovom území (vplyvom rastu zamestnanosti, dochádza k rastu príjmov, a tým realizácia nášho
projektu ovplyvní do určitej miery aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva), - nárast tržieb a pridanej hodnoty. Po
úspešnom ukončení projektu spoločnosť predpokladá zefektívnenie výroby a dosiahnutie max. úsporného a bezstratového
priebehu pečenia výrobkov, využitie odpadovej energie spalín a pár z pekárenských pecí, max. využitie vstupnej energie a
vytvorenie 2 pracovných miest.

Projekt bude tvoriť jedna hlavná aktivita, ktorej výsledkom bude 1 inovovaný výrobný postup a vytvorenie 2 nových
pracovných miest . Projekt bude realizovaný v časovom horizonte 24 mesiacov, konkrétne v období 10/2012- 09/2014.
Podporné aktivity - publicita a riadenie projektu - budú kopírovať časový horizont hlavných aktivít. V projekte je navrhnutý
nákup technologickej linky na pečenie chleba. Linka pozostáva z plynovej etážovej pece, plynovej rotačnej pece, kysiarne a
ekobloku . Investícia do technologického vybavenia je dôležitá z hľadiska ďalšieho rastu spoločnosti a zvýšenia jej
konkurencieschopnosti.

Realizáciou predkladaného projektu dôjde k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti Tradičná pekáreň
s.r.o., čo následne prispeje k zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa v regióne. Projekt predpokladá vytvorenie 2 priamych nových
pracovných miest, ako aj vytvorenie viacerých nepriamych pracovných miest, čím priamo či nepriamo (dodávatelia,
odberatelia) prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Projekt prispeje najmä k rozvoju MSP, k zvýšeniu podielu priemyslu
na tvorbe HDP v regióne, k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a taktiež prispeje k ekonomicky efektívnemu
podnikaniu spoločnosti a k tvorbe nových pracovných miest Po úspešnom ukončení projektu spoločnosť predpokladá
zefektívnenie výroby a dosiahnutie maximálneho úsporného a bezstratového priebehu pečenia výrobkov, využitie odpadovej
energie spalín a pár z pekárenských pecí, maximálne využitie vstupnej energie

Po skončení spolufinancovania projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť
pokryla prevádzkové náklady. Vzhľadom k existujúcim kontraktom, atraktívnosti výrobkov a výrobného procesu je predpoklad,
že spoločnosť bude aj naďalej minimálne počas nasledujúcich rokov vyrábať súčasné, ale aj inovované výrobky, ktoré jej
umožní vyrábať nová technológia. Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených vyspelých technológii budú financované
výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. Spoločnosť má vlastnú predajnú
sieť, spolupracuje s domácimi obchodnými sieťami. Výsledky tejto investície sa stanú plne vlastníctvom spoločnosti, ktorá
plánuje aj naďalej dlhodobo podnikať v pekárenskej výrobe. Spoločnosť pri investícií vhodne kombinuje vlastné zdroje s NFP.
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V okrese Stropkov nezamestnanosť v 11/2011 dosiahla 17,61%, chýba železnica, diaľnice, letisko. Je tu veľká komunita
Rómov. Trh práce však ponúka elektrotechnickému priemyslu dostatočne kvalifikovanú a lacnú pracovnú silu. Podnik
STROPTEL je na trhu stabilizovaný. Má 95 zamestnancov, ktorí vykonávajú manuálnu prácu, obsluhujú zariadenia, výrobné
linky. Možnosti výroby transformátorov sú milión ks/mesiac. STROPTEL je držiteľom cert. kvality ISO9001. Výhodami
podniku sú kvalita, nižšia cena práce, variabilita, schopnosť plniť malé objednávky, zabehnuté obchodné vzťahy, najvyššie
hodnotenia u odberateľov. Slabou stránkou je neefektivita výrobného procesu, obmedzenia spojené s pozíciou a dopravou,
tlak na dodacie termíny a silná konkurencia. Sortiment produkcie obmedzuje možnosti odbytu a rastu. Ručná výroba je
neudržateľná, vyžaduje sa kúpa inovatívnej výrobnej technológie. V odvetví je potreba nových komponentov. Kríza odstavila
viaceré konkurenčné európske podniky. V krajínách ložísk nerastných surovín vznikajú výrobné dielne. Odberatelia pri nízkej
cene akceptujú dlhšiu dodaciu dobu. Zníženie spotreby môže ovplyvniť odbyt konečných výrobkov.

Inovovaný výrobný postup automatizuje zdĺhavé, oddelené procesy výroby, zníži náklady, zvýši kvalitu, kapacitu a plynulosť,
rozšíri sortiment, zvýši objem exportu a tržieb. Obsluha navrhovanej výrobnej linky si vyžiada vytvorenie 8 pracovných miest.
Zvýši sa pridaná hodnota výstupných produktov. Kapacitné a technické možnosti výroby umožnia vyrobiť veľké množstvá
zložitých výrobkov v krátkych časoch. V prípade negatívnej situácie na trhoch, alebo zásahu vyššej moci, či inej nepriaznivej
situácie, bude možné zakúpenú technológiu pri prijateľných nákladoch použiť aj na iné ako primárne plánované druhy
výrobkov, spoločnosť by to využila pre zmenu sortimentu, čo nepochybne zabezpečí udržateľnosť projektu na obdobie viac
ako päť rokov. Projekt vhodne dopĺňa projekty štátnej správy a samosprávy, zamerané na hospodársky a sociálny rozvoj.
Stroptel nakupuje vstupné súčiastky aj od subjektov v regióne. Pri rozšírení sortimentu vďaka výrobnej linke, by sa nákup v
regióne navýšil. Žiadateľ vyvinie snahu o možnosť kompletizácie vyrobených komponentov žiadateľom, alebo inými
subjektami regiónu. Moderné spôsoby výroby budú využité v spolupráci so SPŠ elektrotechn. pri výučbe študentov.

Projekt bude realizovaný v jednotlivých krokoch. Popis obsahu a výkonu jednotlivých realizačných aktivít: Hlavná aktivita –
kúpa a zavedenie inovatívnej technológie do prevádzky obsahuje: 1. Objednávka a podpis zmluvy s vybraným dodávateľom
podľa výsledku verejného obstarávania - vykoná konateľ s dodávateľom 2. Príprava umiestnenia výrobnej linky - vykonanie
zabezpečí riaditeľ úseku výroby a úsek výroby 3. Inštalácia linky, ukončená podpisom preberacieho protokolu - vykoná
konateľ s dodávateľom s podporou úseku výroby 4. Zaškolenie obsluhy - vykonanie v spolupráci s dodávateľom zabezpečí
riaditeľ úseku výroby a úsek výroby 5. Spustenie riadnej prevádzky - vykonanie v spolupráci s dodávateľom zabezpečí
riaditeľ úseku výroby Projekt sa začne realizovať po účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a ukončí sa najneskôr 30.11.2013.

Bez pomoci z NFP by nebolo možné začať s plánovanou produkciou. Technická náročnosť, množstvá a termíny podmieňujú
automatizáciu. Stroptel nedisponuje prostriedkami v cene technológie. Zakúpenie iba niektorých stanovíšť plánovanej
výrobnej linky by neznížilo cenu výrobku na trhovú cenu. Stroptel má s dlhodobými projektami hlboké skúsenosti, pri vzniku
plne prevzala výrobu a projekty angl. firmy Telspec. S významnými firmami (Braun, Siemens, P&G, Slovak a Poland Telecom)
dlhodobo splupracuje na projektoch vývoja a výroby komponentov a služieb. Z verejných prostriedkov bol v 2005 schválený
projekt Poloaut. cínovanie transformátorov a cievok , v 2008 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na projekt Testovanie
transform. a cievok. V 2009 projekt Zvýšenie produktivity a automatizácia výroby cievok vo firme Stroptel. Všetky projekty boli
úspešné. Realizácia projektu podporí región s nezamestnanosťou a rómskou komunitou. Pracovný trh v regióne ponúka
starších zamestnancov, absolventi priemyselných škôl odchádzajú. Odberatelia Stroptelu nakupujú v Ázii, požadujú veľmi
nízku cenu a za podmienky vysokej kvality a okamžite príjmu ponuku prijateľnej ceny, kvality a dodacích termínov výroby.

Riadne financovanie výsledkov projektu umožnia získané tržby. Projekt plánuje inovatívny výrobný program s prijatím 8
nových zamestnancov. Zakúpenie výrobnej linky poskytne variabilitu, zvýšenú hodnotu produkcie a rozšírenie sortimentu.
Nárastom produkcie sa zvýši postavenie podniku STROPTEL na trhu, zabezpečí sa udržateľnosť objemu výroby, pracovných
miest, rast podniku a jeho príležitostí na trhu. Podnik nebude ohrozený tendenciami nákupov v Ázii. Trhová cena, kvalita a
lehoty zabezpečia odbyt. Odberatelia neuprednostnia nákupy od ázijskej konkurencie. Zavedením inovatívnej výrobnej linky
získa podnik konkurenčný náskok oproti stredným spoločnostiam, vyrábajúcim pomalšími výrobnými postupmi. Po ukončení
realizácie aktivít projektu, bude výrobná linka používaná vo výrobe, s potrebou len bežných prevádzkových nákladov, z
finančného hľadiska krytými tržbami z produkcie. Z hľadiska prevádzky a údržby tieto zabezpečí v záruke dodávateľ výrobnej
linky, neskôr školení zamestnanci podniku. Zhrnutie výsledkov finančnej analýzy: Miera výnosovosti projektu: 138,77% Čistá
súčasná hodnota projektu: 552,07 (v tis. EUR)
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Priemysel v regióne Púchova má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma JA servis. Región však trápi vysoká miera
nezamestnanosti a prílišná priama a nepriama koncentrácia výroby na automobilový a gumárenský priemysel. Firma sa
zaoberá predovšetkým kovoobrábaním a výrobou a opravou foriem pre gumárenský priemysel. Zamestnáva 13 pracovníkov,
ktorí pracujú v troch divíziách (kovoobrábanie, zámočníctvo, obchod) . Celá produkcia je umiestňovaná na domácom trhu.
Niektoré technologické zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a údržbu, ako aj na prestavovanie na
iný druh výrobkov, neumožňujú vyrábať výrobky najvyššej kvality. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko
efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých
stránok, najmä „subdodávkovanie...“ a „nízku flexibilitu výroby“ ako aj „obmedzené finančné prostriedky...“. Projektom tiež
firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajš
…
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Obstaranie inovatívnej výrobnej technológie do novej výrobnej
prevádzky spoločnosti Mihálik ÚK, s.r.o.

Dodávka a montáž homogenizačnej linky pre zmesné zeolitové
produkty.

Vyspelé technológie - otvorené dvere k inováciám

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti STAVKOV, s.r.o.
zavedením inovatívnych technológií vo výrobe

Konjunktúra - obstaranie inovatívnej technológie pre SMALTOVŇA,
s.r.o.

Obstaranie technológie ofsetovej tlače a súvisiacich technológií v
spoločnosti EIP Services, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Radovan Kendereš EBEN –
výroba a predaj nábytku obstaraním inovatívnych a vyspelých
technológií

Modernizácia výroby paliet v spojení so znižovaním negatívneho
vplyvu povrchovej úpravy na životné prostredie

Inovácia zastaranej technológie výroby, spojená so vznikom nových
pracovných miest pre príslušníkov MRK a rast
konkurencieschopnosti spoločnosti QUERCUS, s.r.o.

Nákup technológie na spracovanie kovov
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Spoločnosť Mihálik ÚK, s.r.o. vznikla dňa 18.12.2000 zápisom do obchodného registra. Na začiatku podnikateľskej činnosti
bola zameraná na realizáciu stavebných prác poskytovanie služieb v oblasti kúrenárskych a vodoinštalačných prác, ktoré
vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu postupne utlmila. Koncom roka 2009, resp. začiatkom roka 2010 spoločnosť prešla
významnými organizačno-majetkovými zmenami a to zmenou štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zmenou spoločníkov
spoločnosti, ktorí do spoločnosti priniesli potrebné finančné zdroje a know-how, ako aj nové smerovanie spoločnosti v oblasti
podnikania a to výroby spojovacích materiálov-klincov. Nové smerovanie spoločnosti sa ihneď po spustení výroby klincov
ukázalo ako úspešný, revitalizujúci krok. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu novej výrobnej prevádzky v Senici.
Vybudovanie novej prevádzky zabezpečí rozšírenie objemu produkcie a rast pridanej hodnoty spoločnosti a tak prispeje k
dosiahnutiu konkurenčného postavenia spoločnosti na trhu. Rozhodnutie realizácie projektu vyplýva z vykonania SWOT
analýzy.

Realizácia projektového zámeru je zameraná na zavedenie modernej, inovatívnej technológie, ktorá výraznou mierou
prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti spoločnosti Mihálik ÚK, s.r.o. Nová, inštalovaná technológia umožní svojimi
technickými parametrami flexibilne a v plnej miere napĺňať všetky zákazky a zároveň poskytovať vysokokvalitné produkty pre
splnenie požiadaviek aj tých najnáročnejších klientov na trhu s klincami pre drevársky priemysel a tým získať požadovaný
trhový podiel v danej oblasti výroby, čím sa zabezpečí konkurencieschopnosť celej spoločnosti. Úspešné zrealizovanie
projektového zámeru bude zároveň priaznivo vplývať nielen na udržania a motivovanie súčasných pracovníkov, ale vďaka
rastu objemu produkcie umožní tiež vytvoriť 9 nových pracovných miest, pričom 7 bude vytvorených do ukončenia prác na
projekte a ďalšie 2 do piatich rokov po ukončení prác na projekte. Výsledky projektu budú synergicky vplývať aj na ostatné
skupiny, ktorými budú najmä dodávatelia vstupných surovín a odberatelia.

Vybraná technológia predstavuje najvhodnejší variant možných technických riešení - technologických zariadení a
predstavuje optimálne skĺbenie technických parametrov a ceny. Zvolené technické riešenie predstavuje tiež optimalizáciu
výroby z pohľadu úspory energie, efektívnejšieho využitia vstupnej suroviny a vplyvu výroby na kvalitu produktu. Technické
riešenie vychádza zo samotnej potreby inovácie výrobného procesu a produktu. Obstarávaná technológia patrí medzi TOP
technológie výroby strojných klincov. Realizáciu projektu vo všetkých jeho etapách bude zabezpečovať projektový tím, ktorý
je tvorený konateľmi/spoločníkmi spoločnosti ako aj externými členmi, ktorí majú dlhoročné bohaté skúsenosti s realizáciou
viacerých investičných zámerov, skúsenosti v oblasti zabezpečenia odbytu a nevyhnutné technické znalosti o technológiách.
Aktivity projektu predstavujú jednotlivé výrobné postupy, ktoré budú zavedené v novej výrobnej prevádzke. Realizácia aktivít
projektového zámeru sú vhodne technicky previazané a navrhnuté tak, aby bolo možné dosiahnutie ich úspešnej realizácie aj
z časového hľadiska. Pri časovom plánovaní bola započítaná aj časová rezerva.

Podpora financovania tohto investičného zámeru prostredníctvom štrukturálnych fondov je základom pre rozvoj ďalších
investičných aktivít spoločnosti smerom do budúcnosti. Vplyv nenávratného finančného príspevku na ďalší vývoj spoločnosti
je jedným z najvýznamnejších determinantov jej ďalšieho napredovania. I napriek skutočnosti, že spoločnosť od svojho
nového podnikateľského smerovania dosahuje už v súčasnosti viditeľné zlepšenie hospodárenia (tvorba zisku) nemá dostatok
voľných finančných zdrojov na zrealizovanie takéhoto veľkého investičného zámeru čisto z vlastných zdrojov a preto je
získanie NFP nevyhnutným predpokladom realizovateľnosti projektu z finančnej stránky. Z personálnej stránky je
realizovateľnosť projektu plne zabezpečená a to prostredníctvom skúseností vhodne zostaveného projektového tímu. Z
regionálneho hľadiska polohy miesta realizácie projektu, je umiestnenie prevádzky veľmi vhodné z dôvodu vybudovanej
infraštruktúry (blízkosť diaľnic, železničných uzlov a pod.).

Realizovateľnosť ako aj samotná udržateľnosť projektového zámeru po jeho ukončení je podmienená obstaraním
technologických zariadení, ktoré tvoria predmet (aktivity) projektu. Dané technológie prinesú spoločnosti zabezpečenie
požadovaného objemu výroby výrobkov v požadovanom čase, pri dosahovaní vysokvalitatívnych parametrov, pri dosahovaní
požadovanej úrovne nákladov na jednotku produkcie, čím spoločnosť nielenže dokáže zabezpečiť potreby už zazmluvneného
objemu produkcie, ale dokáže osloviť aj nových, individuálnych zákazníkov s náročnejšími potrebami. Spoločnosť zároveň
plánuje v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte realizovať ďalšie investičné aktivity smerujúce do inovácie výrobného
procesu a produktu, ktoré bude financovať prostredníctvom príjmov, ktoré prinesie realizácia predkladaného projektu.
Spoločnosť si uvedomuje, že každá investičná akcia môže byť ohrozená viacerými rizikami, ktoré je potrebné pred samotnou
realizáciou zmapovať a eliminovať najmä využitím svojich silných stránok a príležitostí a z tohto dôvodu vykonala hĺbkovú
analýzu tzv. SWOT analýzu, ktorá je rozpracovaná v prílohe č. 1 tejto žiadosti o NFP.
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ZEOCEM, a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s tradíciou so spracovaním prírodných materiálov. Od roku 1998 sa
stala jedným z najvýznamnejších európskym spracovateľom a producentom výrobkov zo vzácneho prírodného ekologického
minerálu zeolitu. V súčasnosti prevádzkuje svoje podnikateľské aktivity vo vlastných priestoroch v rámci Prešovského kraja,
ktorý je charakterizovaný ako druhý najväčší na Slovensku, ale tiež ako región s nízkou HDP a vysokou mierou
nezamestnanosti. Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001:2008. Zamestnáva 126 ľudí. Má silný
výskum a vývoj, ktorého výstupy významne napomáhajú zvyšovať jej konkurencieschopnosť. Najnovšími výsledkami sú nové
enviroprodukty s výrazným ekologickým efektom a širokospektrálnym využitím v priemyselných aplikáciách. Na ich výrobu
však spoločnosť nemá moderné výrobné zariadenie, ktoré by umožňovalo ichprodukciu vo veľkom. Jedná sa o finančne
náročné zariadenie, ktoré by však umožnilo prostredníctvom realizácie nových produktov na trhu zvýšiť
konkurencieschopnosť firmy a zlepšilo by jej stabilitu.

Celkový špecifický zámer investičného projektu priamo súvisí so strategickým cieľom spoločnosti a požadovanou trvalo
udržateľnou úrovňou konkurencieschopnosti firmy na trhu. Špecifickým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je inovácia
výrobných procesov prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie - homogenizačnej linky. Investícia do nového
inovatívneho technologického vybavenia umožní efektívne využitie získaných poznatkov výskumu a vývoja nových produktov
a zavedenie daných enviroproduktov na trh v rámci produktového portfólia spoločnosti s predpokladaným nárastom tržieb a
zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti. Nová inovatívna technológia bude patriť k jedinečným inovatívnym aplikáciám
výrobného procesu pre inovatívne produkty a umožní aj efektívne zvýšiť výrobný a konkurenčný potenciál spoločnosti pri
zhodnocovaní jedinečnej ekologickej suroviny. Investíciou sa dosiahne výrazné zvýšenie inovatívnosti výrobných postupov v
spoločnosti a zároveň sa podporí zamestnanosť v regióne. V rámci investičného zámeru bude potrebné vytvoriť 4 nové
pracovné miesta obslužného personálu. Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2 Opisu projektu.

Celková implementácia projektu je navrhnutá na základe predošlých skúseností s realizáciou investičných akcii a zavádzania
nových technológii a výrobných postupov v spoločnosti. Projekt je rozvrhnutý do časového obdobia 18 mesiacov, počas
ktorého bude možné dodať, inštalovať a celkovo zaviesť novú inovatívnu technológiu do výrobného procesu s dostatočným
časovým priestorom aj na požadovanú administráciu projektu. Projekt bude celkovo riadený interným projektovým
manažérom, ktorý bude koordinovať s vybratým dodávateľom technológie celkový proces dodávky a zavedenie technológie
do výroby. Finančnú správu projektu bude mať na starosti interný finančný koordinátor projektu, ktorý zabezpečí priebeh
finančných transakcii spojených s predkladaným projektom, ako aj komunikáciu s implementačným orgánom. Projektový
manažér a finančný koordinátor budú spolu participovať v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov na nasledovnom výbere
vhodných nových zamestnancov. Celková predpokladaná výška projektu je 721 700 EUR. Konečná výška projektu bude
známa po realizovanom verejnom obstarávaní. Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných
zdrojov.

Celková implementácia projektu je navrhnutá na základe predošlých skúseností s realizáciou investičných akcii a zavádzania
nových technológii a výrobných postupov v spoločnosti. Projekt je rozvrhnutý do časového obdobia 18 mesiacov, počas
ktorého bude možné dodať, inštalovať a celkovo zaviesť novú inovatívnu technológiu do výrobného procesu s dostatočným
časovým priestorom aj na požadovanú administráciu projektu. Projekt bude celkovo riadený interným projektovým
manažérom, ktorý bude koordinovať s vybratým dodávateľom technológie celkový proces dodávky a zavedenie technológie
do výroby. Finančnú správu projektu bude mať na starosti interný finančný koordinátor projektu, ktorý zabezpečí priebeh
finančných transakcii spojených s predkladaným projektom, ako aj komunikáciu s implementačným orgánom. Projektový
manažér a finančný koordinátor budú spolu participovať v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov na nasledovnom výbere
vhodných nových zamestnancov. Celková predpokladaná výška projektu je 721 700 EUR. Konečná výška projektu bude
známa po realizovanom verejnom obstarávaní. Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných
zdrojov.

Projekt súvisí s reálnou potrebou investície do rozvoja nového výrobného procesu pre výrobu nových produktov.
Homogenizačná linka bude zabezpečovať automatickú výrobu zeolitových zmesí s vysokou presnosťou navažovania
jednotlivých komponentov. Linka predpokladá využívať najvyspelejšie technológie z oblasti váženia, dávkovania a miešania,
vďaka ktorým je garantovaná vysoká kvalita výsledného produktu. V prípravnej fáze boli zvažované viaceré možnosti.
Výsledkom analýz (najmä jej nákladovej položky, trendov vo výrobe, očakávaných dopytov, stratégie firmy a dopadov na
životné prostredie) a prepočtov rentability sa ukázalo ako dlhodobo najefektívnejšie investovať do novej modernej inovatívnej
technológie. Vzhľadom na finančnú náročnosť predkladaného projektu bola jedným z podporných argumentov tohto
rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP. Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len zakúpením staršej technológie, alebo
vôbec nie. Toto by však neprinieslo požadovaný pozitívny efekt z vlastného vývoja výrobkov, čo by sa negatívne prejavilo na
našej konkurencieschopnosti. Vhodnosť realizácie projektu podporuje aj skúsený tím, ktorý realizoval podobné projekty v
minulosti.
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Mesto Medzilaborce, kde STROJLAB, s.r.o. sídli a má prevádzku, patrí kvôli ek. sile podnikateľského prostredia a miere
nezamestnanosti k najpomalšie sa rozvíjajúcim oblastiam SR. PSK zaostáva v hospod. rozvoji za úrovňou SR aj za
priemerom EÚ. Je to kraj s 2. najvyššou mierou nezamestnanosti a nedostatkom voľných prac. miest. V súčasnosti je žiadateľ
nútený riešiť na laserové rezanie materiálu u konkurencie, čo znižuje jeho zisk. Laserové pálenie kovov pri výrobe výpalkov a
dielcov u ňho prebieha:1. menej presným rezaním plazmou pri výrobkoch, kde orezanie nemusí byť maximálne ostré; 2.
laserovým rezaním u konkurencie na staršom type lasera, kvôli čomu je nutné výpalky následne mechanicky upravovať
vyhladzovaním hrán. Pre inováciu výroby je nevyhnutné zakúpiť kompletnú technológiu, ktorá žiadateľovi umožní laserové
pálenie kovov s maximálne presnými reznými líniami a následne výpalky uskladňovať. Kľúčové predpoklady úspešnej
realizácie projektu: vlastné priestory, stabilná zamestnanecká sieť, vnútropodnikové smernice pre riadenie, kontrolu aj výrobu,
medzinárodné pôsobenie, dobré meno a pozícia na trhu, existujúci dopyt po laserovo pálených výrobkoch, schopnosť tvorby
nových miest.

Vďaka novým technológiám bude možné inovovať 4 výrobné postupy, vznikne potreba vytvoriť 5 prac. miest, zvýši sa objem
výroby súčasných aj nových výrobkov, a tým dôjde k rastu tržieb a pridanej hodnoty u žiadateľa. V regióne je dostatočné
množstvo kvalifik. prac. sily, ktorá trpí dlhodobou nezamestnanosťou, preto je predpoklad, že bude záujem zo strany
uchádzačov dostatočný a podmienkou prijatia nebude predchádzajúca prax s obsluhou novozakup. technológií. Záujem o
produkty pálené laserom je preukázateľný z viacerých strán, čo eliminuje riziko nedostatočného dopytu. Efektivizáciou
súčasného výrobného procesu sa odstráni závislosť žiadateľa na využívaní služieb laser. rezania materiálov u externej
spoločnosti (čo o.i. odstráni náklady a čas na prepravu), skrátia sa dodacie lehoty pre odberateľov, zanikne nutnosť výpalky
mechanicky opracovať. Okrem prac. miest vytvorených u žiadateľa je vysoký predpklad, že jeho zintenzívnenie a
efektivizácia výroby vyvolá potrebu vytvorenia prac. miest aj u odberateľov výrobkov žiadateľa (stimul podnikateľského
prostredia a prispenie k znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti v regióne).

Projekt tvoria 3 hlavné a 2 podporné aktivity. Hl. aktivity: 1.Laserové rezacie zariadenie, 2.Mostový žeriav a žeriavová dráha,
3.Regálový zakladač. Podporné aktivity: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. Všetky aktivity sú naplánované na 6
mesiacov (10/2012-03/2013). Realizačný tím zložený z koordinátora/tech. manažéra a finan. manažéra zabezpečí plnenie hl.
aktivít aj aktivity Publicita a informovanosť. Žiadateľ definoval tech. požiadavky na technológiu, nevyhnutnú pre inováciu a
efektivizáciu výroby. Najvýhodnejšie ponuky na logické celky z prieskumu trhu zahrnul do rozpočtu projektu. Nákup lasera
bude efektívny iba za súčasného nákupu mostového žeriavu s dráhou, ktorý bude na páliace zariadenie vykladať kovové
plechy a výpalky skladať z lasera. Bez žeriavu, pomocného manipulačného zariadenia na vykladanie plechov na laser, by bol
laserový páliaci stroj nepoužiteľný.Výpalky je potrebné uskladňovať do regálov (skladovacieho systému), kam ich bude
možné ukladať vďaka regálovému zakladaču. Nákup reg. zakladača so sklad. systémom je nevyhnutný – v súčasnosti nemá
žiadateľ priestory ani kapacitu na uskladnenie plánovaného objemu výroby po realizácií projektu.

Bez získania NFP by pre žiadateľa nebolo možné realizovať plánovanú investíciu v rámci projektu v časovom horizonte len 6
mesiacov a ani v plnom finančnom rozsahu. Nákup technológií by prebiehal postupne a keďže komplexná inovácia výroby je
možná iba s využitím všetkých 3 technológií súčasne, pozitívny dopad investície by bol značne oddialený, kým by neboli v
prevádzke všetky 3 logické celky a s tým aj všetky pozitívne dopady projektu. Získanie NFP výrazne podporí zavádzanie
vyspelých technológií - preukázateľne urýchli proces zavedenia inovácie do výroby a zvýšenia konkurencieschopnosti
žiadateľa, nakoľko najväčší dopyt v rámci strojárskej výroby je práve po výpalkoch resp. dielcoch vypálených laserom.Týmto
sa zvýši atraktivita regiónu pre ďalšie podniky, ktorých produkcia závisí od dodaných výrobkov žiadateľa, čo pozitívne
ovplyvní cieľový región PSK. Žiadateľ disponuje kvalitným riadiacim manažmentom s dlhoročnými skúsenosťami, dostatočnou
technickou vybavenosťou v procesnom riadení a má bohaté skúsenosti so zabezpečením vzdelávacieho procesu pre
zamestnancov ako aj s investíciami do svojej prevádzky – realizoval projekty výstavy výrobných hál a zakúpenie technológií.

Žiadateľ má zazmluvnený odbyt služieb a výrobkov a do budúcna očakáva jeho zvýšenie aj vďaka investíciám do inovácií vo
výrobe. Po ukončení projektu budú náklady na údržbu a prevádzku technológií kryté z vlastných zdrojov žiadateľa (z tržieb za
nové výrobky). Zvýšené tržby taktiež zabezpečia aj pokrytie nákladov na mzdy nových zamestnancov. Žiadateľ očakáva finan.
udržateľnosť projektu s vysokou istotou na základe prieskumu potrieb trhu a komunikácie so súčasnými i potenciálnymi
odberateľmi. Ponúkaná služba laser. pálenia výpalkov zlepší image regiónu, pritiahne nových investorov, čo sa odrazí na
zvýšenej ek. výkonnosti regiónu. S rastom objemu zákaziek bude možné udržať nové miesta a vytvoriť ďalšie aj po skončení
projektu. Na to ale potrebuje žiadateľ poskytovať kvalitu pálenia, aká je na trhu vysoko žiadaná pričom v cieľovom regióne
takúto kvalitu laserového pálenia nevie v súčasnosti poskytnúť žiadna spoločnosť. Podľa výsledkov finan. analýzy bude
zabezpečená finan. udržateľnosť investície. V roku žiadateľ 2012 plánuje rozšírenie jednej z výrobných hál, čo potvrdzuje fakt,
že spoločnosť chce do budúcna zväčšovať intenzitu svojej činnosti a realizovať zákazky väčších objemov.
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Spoločnosť STAVKOV, s.r.o. vznikla 28.6.1995 a pôsobí v Komárne. Od svojho vzniku spoločnosť pôsobí v priemyselnej
výrobe - v oblasti kovovýroby. Hlavnou výrobnou náplňou je výroba zvukovo a tepelne izolovaných kontajnerov pre špeciálne
účely. Výrobné priestory sú umiestnené v Komárne a sú vo vlastníctve spoločnosti. Prevažnú väčšinu svojej produkcie
spoločnosť exportuje, hlavne do krajín západnej Európy. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 24 zamestnancov. Výroba
špeciálnych kontajnerov je certifikovaná - spoločnosť je držiteľom certifikátu udeleného spoločnosťou Germenischer Lloyd pre
oblasť zvárania. Zámerom ďalšieho rozvoja spoločnosti sú investície do inovatívnych technológií, ktoré posilnia stabilitu
spoločnosti a zvýšia jej konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch. Existujúce technologické vybavenie už
neumožňuje nárast produkcie ani zvýšenie jej kvality. Z tohoto dôvodu sa majitelia spoločnosti rozhodli pre zavedenie
inovovanej výroby.

Realizácia projektu bude viesť k obstaraniu a implementácii 6 inovatívnych technológií do výroby - CNC hydraulický
ohraňovací lis na plech, 2x hydraulické nožnice na plech, žeriav mostový, žeriavová dráha s mostovým žeriavom, lakovacia a
sušiaca kabína. Celková investícia do výroby sa prejaví na celkovej kvalite výrobku, jeho ekologickejším parametrom ako aj
dosiahnutí vyššej pridanej hodnoty a navýšení tržieb, čo prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti na náročných
medzinárodných trhoch. V rámci projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta, z toho 1 pracovné miesto pre príslušníka
marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Pri stanovení hodnoty merateľných ukazovateľov sme vychádzali z našich
doterajších skúseností a plánov. Nepredvídané okolnosti a navrhované spôsoby ich riešenia sú bližšie popísané v časti 2
Opisu projektu. V závislosti na výsledkoch realizácie projektu ako aj na situácii na medzinárodných trhoch po ukončení krízy
predpokladáme v budúcnosti ďalšiu etapu inovovania výroby a jej rozšírenie. Realizácia tohoto projektu prispeje k motivácii
pre iné subjekty pôsobiace v meste Komárno a okolí, pri inovácii ich výrobných aktivít

Realizácia projektu bude viesť k obstaraniu a implementácii 6 inovatívnych technológií do výroby - CNC hydraulický
ohraňovací lis na plech, 2x hydraulické nožnice na plech, žeriav mostový, žeriavová dráha s mostovým žeriavom, lakovacia a
sušiaca kabína. Technické riešenie projektu je špecifikované v časti 4.1. Opisu projektu. Realizácia projektu je stanovená na
obdobie 16 mesiacov, pričom sa uvažuje aj s pomerne dlhými dodacími lehotami na obstarávané technológie. Pri realizácii
investície nepredpokladáme významnejšie problémy, nakoľko dodávateľmi technológií po uskutočnení verejného
obstarávania budú renomované spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v odbore a takisto pracovníci spoločnosti STAVKOV
disponujú skúsenosťami z realizácie obdobných projektov v minulosti. Celková výška investície predstavuje 597 496 EUR,
pričom konečná výška investície bude známa po zrealizovaní verejného obstarávania. Finančné zabezpečenie projektu bude
realizované prostredníctvom vlastných zdrojov.

Projekt vznikol na základe skúseností a reálnych potrieb vo výrobe špeciálnych kontajnerov. Vychádzalo sa z nasledovných
potrieb: zefektívnenie súčasnej výroby, dopyt po inovovaných produktoch, zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov. V rámci
analýz boli zvažované dve alternatívy: obstaranie starších použitých technológí alebo obstaranie nových technológií.
Výsledkom analýz (položiek pri opravách a údržbe, konkurencie, trendov vo výrobe, dopytov od odberateľov, stratégie firmy a
dopadov na životné prostredie) sa ukázalo ako dlhodobo najefektívnejšie investovať do novej technológie. Vzhľadom na
finančnú náročnosť predkladaného projektu bola jedným z podporných argumentov tohto rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP.
Neposkytnutím NFP by sa projekt realizoval len zakúpením staršej technológie v obmedzenom rozsahu, čo by neviedlo k
vytvoreniu plánovaných 2 pracovných miest a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti na náročných medzinárodných
trhoch. Región mesta a okresu Komárno bol v minulosti silne zameraný na strojárenský priemysel, ktorý po spoločenských
zmenách postihol značný útlm. Napriek rastu priemyselnej produkcie regiónu nie je stále priemysel na úrovni spred 10-15
rokov.

Výsledkom projektu bude schopnosť našej spoločnosti lepšie finalizovať našu produkciu špeciálnych kontanerov,
prostredníctvom zavedených inovácií. Tieto pozitívne dopady sa prejavia pri realizácii produktov na trhu, čím sa zabezpečí
dostatok zdrojov na udržateľnosť výstupov projektu do budúcnosti. Disponujeme skúseným tímom s dlhoročnou znalosťou
trhu. Realizáciou našich produktov na trhu dôjde ku generovaniu nových tržieb a prostredníctvom zníženia nákladov aj k
zvýšeniu pridanej hodnoty. Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita spoločnosti a zvýši sa jej konkurencieschopnosť, čo sa
pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto svedčia aj výsledky FA, ktoré predpokladajú kladný CF projektu v
jednotlivých rokoch výroby po ukončení realizácie projektu, čím sa dokladuje fakt, že projekt bude samoudržateľný do
budúcna. Stabilita firmy zaručí aj stabilitu existujúcich i nových pracovných miest. Z pohľadu environmentálnej možno
konštatovať, že projekt je environmentálne udržateľný. Spolufinancovanie projektu budeme zabezpečovať z vlastných
zdrojov. Možné riziká sú popísané v kapitole 6 Opisu projektu.
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Spoločnosť SMALTOVŇA, s.r.o. pôsobí v oblasti výroby smaltových výrobkov od roku 1996. Je priamym nástupcom
spoločnosti KODRETA Myjava, z ktorej prevzala zamestnancov a technológiu. Pôvodná technológia bola v priebehu rokov
postupne modernizovaná, stále však má vysoký podiel manuálnej práce, obmedzenú mieru variability, čo zvyšuje čas
potrebný na prípravu zákazky. Potreba inovácie výrobného procesu je preto významným prvkom zvýšenia produkcie,
racionalizácie výrobných nákladov a stabilizácie podniku. Potrebu inovácie potvrdzuje i skutočnosť, že súčasná situácia
poklesu ekonomického rastu krajiny a dopytu v dôsledku globálnej hospodárskej krízy ohrozuje existenciu predovšetkým
malých a stredných podnikov, ktoré sa na zamestnanosti v regiónoch podieľajú najväčšou mierou. Na základe analýzy trhu a
vnútorných procesov vzišli požiadavky na modernizáciu výrobnej technológie, ktorá doposiaľ nebola inovovaná a má výrazný
vplyv na výrobu samotnú; odbúranie vysokej miery subdodávok z externého prostredia a v neposlednom rade rozšírenie
portfólia podnikania o produkciu plastových informačných tabúľ. Potenciál inovácie zároveň spočíva v znižovaní
environmentálnych vplyvov produkcie.

Strategickosť realizácie projektu spočíva v inovácii výrobnej technológie z hľadiska úplnej výmeny zastaranej a nepružnej
technológie. Obstaraná technológia spĺňa prísne kritériá z hľadiska vplyvu na životné prostredie a špecifické požiadavky na
technológiu potrebnú pre smaltársku výrobu. V primárnom aspekte sa po zrealizovaní projektu zvýši objem výroby a skráti čas
na realizáciu zákazky. Vznikne väčšia variabilita a bude možné vyrábať väčšie množstvo druhového sortimentu.
Prostredníctvom sieťotlače sa eliminuje potreba subdodávky. Moderné zariadenia na výrobu plastových tabúľ rozšíria
produktové portfólio a ponúknu na trh rad výrobkov aj v nižšej cenovej hladine ako sú smaltované, určené pre potreby
odberateľov zo segmentov mimo agresívneho výrobného prostredia. Vývoj štruktúry výroby sa po realizácii projektu bude
zameriavať najmä na využívanie obstarávanej technológie pri súčasnom dopĺňaní už existujúcou technológiou. Vznikne tak
koncepcia, ktorá zabezpečí pre podnik ekonomický rast, stabilnú zákaznícku základňu, udržateľnosť pracovných miest a ich
rozšírenie. Všetky tieto aspekty podporia napĺňanie stanovených merateľných ukazovateľov a zabezpečia predchádzanie
možným rizikám.

Technické riešenie realizácie projektu vyplýva z povahy projektu – inovácie strojno-technologického vybavenia. Projekt bude
realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Nákup inovatívnej technológie a uvedenie do prevádzky, na ktorú sa
viaže splnenie stanovených merateľných ukazovateľov. V rámci aktivity bude obstarných 11 inovatívnych technológií s cieľom
modernizovať výrobný proces spoločnosti a zároveň umiestniť na trh nový produktový rad. Na realizáciu aktivity bude priamo
nadväzovať tvorba nových pracovných miest. Nakoľko sa očakáva vplyvom realizácie projektu rast objemu zákaziek spojený
s rastom produkcie, potreba novej a kvalifikovanej pracovnej sily bude aktuálna. Realizácia aktivity je súčasťou realizačnej
fázy projektu. Časová postupnosť realizácie projektu bude nasledovná: 1) realizácia procesu verejného obstarávania; 2)
dodanie technológie víťazom verejného obstarávania; 3) skúšobná prevádzka; 4) uvedenie do plnej prevádzky. Organizačné
zabezpečenie realizácie projektu bude mať na starosti projektový tím zložený z vlastných zamestnancov, ktorí majú
skúsenosti s realizáciou a riadením projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Potreba realizácia projektu je daná situáciou na odbytovom trhu charakterizovanom hospodárskou recesiou. Vychádza zo
skutočnosti, že postupné investovanie a dopĺňanie produktového portfólia nedokáže zabrániť ohrozeniu ekonomickej likvidity
spoločnosti a súčasných pracovných miest. Preto je nutné v krátkom intervale doplniť technologické vybavenie na takú
úroveň, aby bolo možné uspieť na trhu. Aby mohla spoločnosť uspieť na trhu, musí realizovať opatrenia zamerané na
zvýšenie efektivity výroby, ktorá je daná úsporami na vstupoch a energiách, skrátením času dodávky, vysokou mierou
flexibility a variability výrobných zariadení, elimináciou platených služieb u druhých dodávateľov a zároveň musí aj flexibilne
rozširovať ponuku na základe dopytu na trhu so zníženou absorpčnou schopnosťou. Potreba napĺňania týchto faktorov je
kľúčová z hľadiska stabilizácie spoločnosti. Bez pomoci z NFP by mohlo dôjsť k ohrozeniu súčasných pracovných miest v
dôsledku poklesu dopytu, sprevádzaného dlhým časom čakania na realizáciu zákaziek a prípadným rozmachom konkurencie.
Prípadná realizácia projektu poukáže na motivačný účinok podpory zo štrukturálnych fondov EÚ.

Udržateľnosť projektu možno sledovať z viacerých hľadísk. Z ekonomického hľadiska udržateľnosť projektu vyplýva z
pozitívnej bilancie podnikateľskej činnosti. Je previazaná na doterajšie hospodárske výsledky spoločnosti a tvorbu zisku.
Práve spoločnosť SMALTOVŇA, s.r.o. má predpoklady pre dosiahnutie finančných ziskov, ktoré sa premietnu do finančnej
udržateľnosti výsledkov projektu. Obstaraním modernej technológie sa zintenzívni výroba, dôjde k nárastu tržieb a rastu
pridanej hodnoty, čím sa zlepší celková likvidita. Inštitucionálna udržateľnosť je zabezpečená prostredníctvom administratívnotechnických kapacít. Spoločnosť úspešne realizovala viacero obdobných investičných zámerov a preto je reálny predpoklad
pre dosiahnutie špecifických cieľov, merateľných ukazovateľov, ako aj pokračovanie výstupov projektu v dlhodobom časovom
horizonte. Personálna udržateľnosť je v zmysle udržania súčasných a novovytvorených pracovných miest. Vplyvom
modernizácie a diverzifikácie výroby sa dosiahne rast odbytu, čím sa zabezpečí rast produkcie a zosilní sa potreba na
udržanie a rozvoj zamestnanosti. Z pohľadu ľudských zdrojov je udržateľnosť naviazaná práve na budúci rast objemu
produkcie.
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Východiskovú situáciu v odvetví polygrafie a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: - národného (polygrafia
stabilné odvetvie, rastúci objem investícií a produktivita práce, s výrazným podielom exportu) - regionálneho a trhového
(regionálny dopyt prevyšujúci regionálnu ponuku, zánik 2 stredne veľký tlačiarní, tradícia v regióne) - EIP Services, s.r.o.
(chýbajúce technologické vybavenie pre komplexnú hárkovú tlač, skúsenosti s projektmi i s podporou EÚ, odborne
kvalifikovaný personál, doterajšie pozitívne ekonomické výsledky) - zákazníka (požiadavky na komlexné služby a plnofarebnú
hárkovú tlač, presadzovanie trendov - web to print) EIP Services, s.r.o. vznikla v roku 2006 a poskytuje 2 základné typy
služieb a to: a) poradenské služby b) vydavateľskú činnosť a polygrafickú výrobu. V rámci vydavateľských služieb a
polygrafickej výroby v súčasnosti zabezpečujeme: a) grafické spracovanie podkladov (prepress) b) digitálnu tlač (press) do
formátu A3+ c) ofsetovú tlač – subdodávateľsky (press) d) knihárske spracovanie – väzbu V1, termoväzbu, falcovanie,
ostatné čiastočne subdodávateľsky (postpress) – väzbu V2, ostatné druhy väzby

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné výsledky: A. výrazným spôsobom zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti
EIP Services, s.r.o. pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: - obstaraním nových moderných technológií, ktorými
dosiahneme inováciu/vznik 6 nových inovovaných výrobných postupov - podstatným zvýšením výkonnosti spoločnosti,
znížením miery potrebnej dodávateľskej kooperácie a zvýšením miery samostatnosti, čo prispeje k posilneniu našich silných
stránok, oslabeniu slabých stránok a využitiu príležitostí - doplnením súčasného portfólio služieb a posilnením zavedených
trendov v spoločnosti – orientácia na komplexné služby, web to print, využívanie integrovaného manažérskeho systému a
kontinuálne vzdelávanie - vytvorením 9 nových pracovných miest B. prispejeme k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s
Národnou stratégiou TUR a to nasledovným spôsobom: - k zvýšeniu ekonomickej prosperity - k zvýšeniu kvality životného
prostredia - k sociálnej solidarite a inklúzii - k vyrovnanému regionálnemu rozvoju C. z pohľadu regionálneho trhu a
zákazníka - vyplníme medzeru na trhu - splneníme zákaznícke požiadavky vr. nových trendov - komplexnosť služieb

Spoločnosť EIP Services, s.r.o.si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre
realizáciu plánovaných projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom havných aktivít, ktorými sú: 1. Obstaranie
technológií pre prepress 2. Obstaranie technológií pre press 3. Obstaranie technológií pre postpress a podporných aktivít
ako sú: 4. Riadenie projektu 5. Publicita a informovanosť Uvedené aktivity budú zabezpečované výhradne interným
projektovým tímom, ktorý je zložený zo zamestnancov spolčonosti tak, aby boli plne využití ich odborné skúsenosti či už v
oblasti samotnej polygrafie (zabezpečujú technickú stránku projektu) ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania a
účtovníctva. Aktivity plánujeme realizovať za 11 mesiacov a to v priebehu roku 2013. Súčasťou časovej disponibility je aj
poistná rezerva v prípade nepredvídaných okolností. Predmetom projektu sú zariadenia, ktoré vytvárajú predpoklad pre
rozvoj polygrafickej výroby a predstavujú efektivitu výroby a chránia životné prostredie. Predmetom projektu sú zariadenia,
ktoré sa v regióne vyskytujú v obmedzenom počte, ktorý neuspokojuje dopy trhu (5 far.ofsetový stroj).

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk: - súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v
strategických dokumentov - na základe trhových príležitostí na regionálnom trhu - z pohľadu efektu pre spoločnosť - z
pohľadu očakávaní a potrieb zákazníkov Za posledné 3 roky spoločnosť realizovala viacero významných investičných i
neinvestičných projektov v súhrnnej výške viac ako 750 tis. Eur. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí: - výstavba
polyfunkčnej budovy vrátane prevádzkových priestorov - vybudovanie integrovaného manažérskeho systému - obstaranie
digitálneho produkčného centra – s podporou ERDF - vybudovanie web to print – www.eiprint.sk - vytvorenie 2 nových
pracovných miest a súvisiace vzdelávanie pre zamestnancov spoločnosti – za podpory ESF Na základe doterajších
ekonomických výsledkov nie je spoločnosť schopná samostatne realizovať investíciu takého veľkého rozsahu z dôvodu
nedostatku finančných zdrojov v plnej výške (či už interných alebo externých). Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala
prehodnotenie zvoleného tech. variantu a viedla by k nákupe používaných strojov, ktoré však nespĺňajú politiku environ.
manažérstva.

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenia
na trhu. Obstaraním nových moderných technológií rozšírime technické vybavenie, čo sa prejaví v podstatnom rozšírení
produktového portfólia a umožní tak získanie nových zákaziek, resp. realizáciu existujúcich zákaziek vo vlastnej réžii pri
minimalizovaní nákladov na subdodávky a skrátení dodacích lehôt. Zníženie miery kooperácie spolu s novými technológiami
získanými i s prispením zdrojov EÚ nám vytvoria väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizáciu riadenia a
zhodnotenie doterajších investícií. V súčasnosti sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak
môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi (viď Opis č.6) - projektová udržateľnosť - administratívna a personálna
udržateľnosť - finančné a ekonomické zabezpečenie - obchod a zákazníci/zákazky - dopad na ŽP, zmeny legislatívy a
technická udržateľnosť - pokračovanie aktivít projektu Rozvoj polygrafickej výroby má neustále rastúci význam na celkovej
ekonomickej aktivite spoločnosti, a preto i ďalšie investície budú smerovať k využitiu trhovej príležitosti.
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Firma „Radovan Kendereš EBEN - výroba a predaj nábytku“ vznikla v roku 1996. V súčasnosti pôsobí vo svojom regióne ako
malý výrobca nábytku, špecializovaný hlavne na výrobu veľkorozmerného nábytku, ikonostasov a sakrálneho nábytku.
Zamestnáva 9 zamestnancov a spolupracuje s viacerými externými spolupracovníkmi (živnostníkmi) a firmami pri dodávke
čiastkových komponentov a čiastkových prác. Má zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001:2009. Vzhľadom na veľké
množstvo firiem podnikajúcich v drevárskej výrobe a ich konkurenčnú ponuku, požiadavky na kvalitu finálnych výrobkov sa
neustále zvyšujú. Požadovanú kvalitu je preto čo raz ťažšie dosiahnuť s použitím súčasných technológií. Nakoľko obstaranie
novej technológie je pomerne finančne náročné a firma by nebola schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných
zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o nenávratný finančný príspevok. Okres Humenné sa vzhľadom na
evidovanú mieru nezamestnanosti 16,51% umiestňuje na 28. mieste od konca spomedzi všetkých 79 okresov na Slovensku,
preto vytvorenie 2 nových pracovných miest predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

Rozšírením výroby o nové technológie si žiadateľ upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov,
zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Žiadateľ bude dosahovať rovnakú kvalitu výroby ako poprední európski výrobcovia.
Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 2 pracovné miesta. Tieto miesta budú udržané v súlade s podmienkami výzvy minimálne
počas doby udržateľnosti projektu. Žiadateľ tieto miesta v prípade že sa osvedčia a nedôjde k iným nepredvídateľným
okolnostiam plánuje rozšíriť. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa
nárast ročného obratu do roku 2018 na cca 0,83 mil. EUR. Po úspešnej realizácii projektu bude žiadateľ schopný pružne
reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať nových klientov z dôvodu nedostatočnej vybavenosti. Budú
dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany životného prostredia. Nové zariadenia budú energeticky úspornejšie a
šetrnejšie k životnému prostrediu. Zníži sa množstvo vyprodukovaných nepodarkov a odpadu pri výrobe, spotreba lakov
klesne a využívané laky budú neškodné k ŽP. Lepšie hosp. výsledky umožnia ďalšie investície.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
žiadateľa boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest. Dodávateľ
technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti žiadateľa vzhľadom na
pomerne veľa konkurenčných spoločností na trhu zaoberajúcich sa drevovýrobou. Pre udržanie sa v takomto konkurenčnom
prostredí je potrebné neustále pracovať na svojom rozvoji a hľadaní konkurenčných výhod. Z prognóz a argumentov budúceho
vývoja vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom a požiadavkám na kvalitu, ale aj množstvo a sortiment
vyrábaných výrobkov. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu
organizačnú štruktúru s rozdelenými kompetenciami, ktorá je zárukou efektívneho fungovania firmy a dosahovania
stanovených cieľov. V minulosti žiadateľ realizoval viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti
pre realizáciu ďalších. Všetky boli doposiaľ financované z vlastných zdrojov žiadateľa resp. úverových prostriedkov bez
príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR. Investícia plánovaná prostredníctvom predkladaného projektu je finančne pomerne náročná a
žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju celú z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska žiadateľ zriadil projektový tím, ktorý bude dohliadať ako na realizáciu aktivít projektu, tak aj na jeho
udržateľnosť v zmysle kompetencií jednotlivých členov. Z finančného hľadiska žiadateľ predpokladá prostredníctvom
dosiahnutých vyšších výnosov zo zefektívnenia výroby vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj firmy. Prípadné
nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú zároveň musieť
byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR proti poškodeniu alebo odcudzeniu. Z výsledkov
finančnej analýzy vyplýva, že hodnota Čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je
10,62 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde za 9 rokov (do výpočtu nebol
zahrnutý NFP).
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Žilinský kraj dosiahol v roku 2009 vo výške HDP na obyvateľa úroveň 43 % priemeru HDP EÚ. Miera evidovanej
nezamestnanosti v Žilinskom kraji dosahuje 12,08 %, z toho v okrese Námestovo 15,71 %. Región má dobrú dopravnú
dostupnosť s napojením na diaľnicu a železnicu v Žiline a pôsobí v ňom dostok dodávateľov materiálu a strojárenských firiem
s potenciálom pre kooperáciu. Východisková situácia žiadateľa Hlavným výr. programom firmy je výroba kovových paliet,
boxov a stojanov, ktoré sa používajú v podmienkach skladového hospodárstva automobiliek v EÚ (MANN, BMW,
VOLKSWAGEN, RENAULT, PEUGEOT, PORSCHE, OPEL). Projekt bude realizovaný vo vlastnom areáli firmy v obci Novoť
č. 1086. Spoločnosť má vybudované materiálne, technické a personálne podmienky pre realizáciu projektu. V súčasnosti
zamestnáva 42 pracovníkov. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy: - vysoká kvalita
poskytovaných služieb za konkurenčnú cenu - kvalifikovaná pracovná sila - stabilná odbytová základňa založená na
dlhodobej spolupráci so zákazníkmi - dlhoročné podnikateľské a manažérske skúsenosti majiteľov - schopnosť realizovať
komplexné dodávky vo veľkých sériách

Realizácia projektu prispeje k výraznému zlepšeniu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov výroby paliet. Projekt zahŕňa
inováciu troch výrobných postupov: - ohýbanie a tvarovanie plechu - strihanie plechu - povrchová úprava výrobku Nová
technológia umožní zvýšenie objemu výroby a produktivity práce s priamym vplyvom na zvýšenie pridanej hodnoty v
zákazkách, nárast tržieb, udržanie a postupné zvyšovanie zamestnanosti. Prostredníctvom projektu dôjde k vytvoreniu 4 prac.
miest pre mužov, z toho 2 miesta pre znevýhodnené skupiny. Projekt bude mať priaznivý vplyv na nasledovné cieľové
skupiny – žiadateľ, zákazníci, dodávatelia, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia projektu pomôže generovat zdroje
pre realizáciu ďalších projektov zameraných na modernizáciu výroby. Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu pomôžu
pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spol. je pripravená čeliť slabým stránkam a ohrozeniam projektu
vyplývajúcim zo SWOT analýzy, preventívnymi opatreniami - zlepšenie organizácie práce - presun k výrobe s vyššou
pridanou hodn. - získanie nových zákazníkov - vytváranie dostatočného prac. kapitálu a zlepšenie úverového potenciálu

Vlasný výrobný areál firmy v obci Novoť je dostatočne dimenzovaný pre umiestnenie technológie. Aktivity projektu sú
zamerané na riešenie výr. procesov, ktoré je potrebné inovovať a zvýšiť ich kapacitu, k čomu sú prispôsobené aj požadované
tech. parametre. Projekt plánujeme začať realizovať v októbri 2012 tak, aby sme vytvorili časový priestor pre proces
schvaľovania, podpisu zmluvy o NFP a VO. Po uzavretí dodávateľských zmlúv začnú dod. s výrobou. Pred ukončením
výroby, pripravia, v priestoroch našej spoločnosti, podmienky pre inštaláciu. Následne budú stroje dovezené a inštalované.
Dodávatelia zabezpečia zaškolenie obsluhy a bude spustená skúšobná prevádzka. Po jej ukončení bude spustená ostrá
prevádzka. Plné ukončenie aktivít plánujeme na december 2013. Zdôvodnenie vybraného variantu Vzhľadom k požiadavkám
svojich zákazníkov potrebujeme doplniť technol. vybavenie o stroje umožňujúce počítačové zadávanie inštrukcií pre výrobu,
automatické nastavenie presnosti výroby a rýchly prechod na nový typ výrobku, to spĺňajú CNC a NC stroje. Pre kvalitnú
povrchovú úpravu výrobkov je potrebné zrealizovať modernizáciu lakovacej linky tak, aby uspokojovala legislatívne
požiadavky.

Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa NSRR a OP Ka HR, ako aj cieľa Opatrenia 1.1. v bodoch zvyšovanie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalého rozvoja prostredníctvom moderných technológií. K dosiahnutiu cielov OP
KaHR prispejeme najmä: - implementáciou moderných inovatívnych technológií šetrných k živ. prostrediu - cez úsporu
nákladov dosiahnutie zvýšenia pridanej hodnoty a rast konkurencieschopnosti - stabilizácia firmy umožní rast zamestnanosti
Projekt je v súlade s PHSR Žilinského VUC. Spolufinancovanie projektu je plánované z vlastných zdrojov, t.j. 215.891 Eur.
Po nábehu výroby nových technológií bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť
projektu je 5 rokov od ukončenia projektu. Vstupná investícia je pre firmu vysoká a nezískanie NFP by ohrozilo samotnú
realizáciu projektu, resp. neúmerne predĺžilo dobu realizácie, čím by došlo k eliminovaniu pozit. stránok a nenaplneniu cieľov
projektu. Projekty zrealizované za posledné 3 roky: - Obstaranie nákladného automobilu - Prekrytie dvora pre účely
skladového hospodárstva - Obstaranie vysokozdvižných vozíkov - Obstaranie pásovej píly - Výstavba admin. budovy

Po nábehu výroby nových technológií bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť
projektu je 5 rokov od ukončenia projektu, miera výnosovosti je 140 %, ČSH je 166 tis. EUR. Finančné zabezpečenie
prevádzky po ukončení projektu plánujeme postupnou akumuláciou prevádzkového kapitálu zo zdrojov spoločnosti a
úverových zdrojov, získanie ktorých bude umožnené zlepšenými hospodárskymi výsledkami. Z materiálno technického
hľadiska firma disponuje vlastnou prevádzkovou budovou pre umiestnenie projektu a taktiež kvalifikovaným personálom
schopným zabezpečiť adekvátne využitie obstarávaných technológií. Opatrenia na riešenie ohrození a slabých stránok
vyplývajúcich zo SWOT analýzy: - Získanie dodatočných súkromných alebo bankových zdrojov - Presun k výrobe s nižším
podielom manuálnej práce a vyššou pridanou hodnotou - Zlepšenie organizácie práce s cielom úspory nákladov - Znižovanie
materiálovej a energetickej náročnosti výroby prostredníctvom nových technológií - Hladanie nových zákazníkov, účasť na
výstavách a veľtrhoch
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Spoločnosť QUERCUS, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 1994 a je nositeľom dlhoročnej tradície
produkcie renomovaných výrobkov. Miesto realizácie projektu sa nachádza v meste Lučenec s aktuálnou mierou
nezamestnanosti na úrovni 23%, pričom naša spoločnosť sa snaží toto číslo eliminovať tým, že momentálne zamestnáva 75
zamestnancov a dáva prácu ďalším 30 na dohodu o vykonaní práce. Súčasný stav popisovaných technológií už presiahol
minimálnu dĺžku životnosti garantovanú výrobcom, čo spôsobuje častú poruchovosť, nevyhnutné odstávky výroby, či vysoké
prevádzkové náklady, čo má za následok zníženie produktivity. Uvedené technológie sú tiež nepresné a neekologické z
dôvodu častých opráv, výmeny olejov a vysokej energetickej náročnosti. Zo SWOT analýzy vyplýva, že medzi slabé stránky
spoločnosti patria vysoké energetické náklady, zastaralosť vybraného technologického vybavenia a nedostatočná variabilita
produkcie. Pri realizácii projektu spoločnosť využije svoje silné stránky, ako napr. skúsený a vysokokvalifikovaný manažment,
dlhodobá spolupráca s renomovanými obchodnými partnermi, vysoká kvalita produkcie, dopyt dlhodobo prevyšujúci
momentálne produkčné kapacity.

Inštaláciou a uvedením do prevádzky všetkých inovatívnych technologických zariadení bude projekt v roku 2014 ukončený.
Modernizáciou procesu sa zabezpečí širšia škála vyrábaných výrobkov, zvýši sa efektívnosť a kapacita produkcie a klesnú
prevádzkové náklady. Realizácia prinesie inováciu 9 výrobných postupov, ktoré sú viazané na oblasť prvotného spracovania
drevnej hmoty, automatizovaného opracovania prírezov, mokrého reziva, procesu sušenia a finalizácie úpravy suchého
reziva. Realizáciou projektu sa vytvorí 10 nových pracovných miest, z toho 9 pre príslušníkov MRK z ktorých 5 bude
obsadených ženami. Pracovné miesta sa plánujú udržať aj po ukončení realizácie projektu a to vďaka dlhodobému dopytu po
výrobkoch spoločnosti a skúsenosťami so zamestnávaním príslušníkov MRK. Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu
produkcie dlhodobo dopytovaných výrobkov spoločnosti, čím sa rozšíri jej výrobné portfólio. Následne dôjde k nárastu tržieb
pri súčasnom znížení výrobných nákladov, čo umožní akceleráciu pridanej hodnoty výrobkov spoločnosti. Dobudúcna
spoločnosť plánuje rozšírenie kapacít baliarne a expedície, vybudovanie kogeneračnej jednotky a ďalšiu spoluprácu s VŠ a
SOŠ.

Projekt pozostáva z realizácie deviatich hlavných aktivít, inovujúcich výrobnú oblasť prvotného spracovania drevnej hmoty,
automatizovaného opracovania prírezov, produkciu mokrého reziva, procesu sušenia a finalizácie úpravy suchého reziva.
Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 19 mesiacov, čo vytvára dostatočný časový priestor na kvalitné zvládnutie
realizácie všetkých aktivít a implementáciu celého projektu, vrátane skúšobnej prevádzky a zaškolenia personálu. Uvedená
dĺžka realizácie projektu je závislá hlavne od jednotlivých časových termínov dodania uvedených technologických zariadení,
čo by pri potvrdení záväznej objednávky, na základe už realizovaných projektov v minulosti nemalo trvať viac ako 6
mesiacov. Pre samotnú realizáciu projektu plánuje spoločnosť využiť vlastné odborné kapacity (detailnejšie popísané v časti
4.2. Opise projektu), zabezpečujúce pravidelné činnosti týkajúce sa investičného a strategického rozvoja spoločnosti. Na
administráciu projektu, prípravu monitorovacích správ a žiadosti o platbu využije spoločnosť okrem interných zdrojov aj
prípadné konzultácie s externou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti PM v EÚ fondoch.

Vzhľadom na pomerne vysokú konkurencieschopnosť v drevárskom odvetví je nevyhnutné hľadať spôsob, ako obstáť vo
vysokej konkurencii a udržať si súčasnú klientelu, zaujať novú a ponúkať čo najkvalitnejšie výrobky. Modernizáciou a
komplexnosťou výrobného postupu dosiahne spoločnosť skvalitnenie a zefektívnenie činnosti výroby, zvýšenie kapacity
výroby, vyššiu variabilitu vyrábaných výrobkov a zvýšenie odbytu, čo by pri aktuálnom technologickom vybavení nebolo
možné zabezpečiť. Zakúpenie technológií v požadovanom rozsahu je pomerne finančne náročné, čo je hlavným dôvodom,
prečo sa spoločnosť uchádza o spolufinancovanie zo zdrojov EÚ. V prípade nezískania príspevku z EÚ fondov hrozí, že sa
projekt nebude realizovať, resp. sa podľa finančnej situácie žiadateľa bude realizovať len jeho časť, čím nebude zabezpečené
dosiahnutie hlavného cieľa projektu v požadovanom rozsahu. Realizácia projektu je v súlade s Programovými dokumentmi na
strategickej, regionálnej a miestnej úrovni a prispeje k posilneniu a udržaniu zamestnanosti v BB regióne. Spoločnosť má
bohaté skúsenosti s implementáciou veľkých projektov za posledných 17 rokov, ktoré sú detailne popísané v časti 5.1 Opisu
projektu.

Už v súčasnosti existuje zvýšený dopyt po výrobkoch spoločnosti, ktorý výrazne prevyšuje produkčné možnosti. Realizáciou
projektu dôjde k ďalšiemu rozšíreniu produkcie dlhodobo dopytovaných výrobkov, komplexnému zefektívneniu produkcie,
zvýšeniu kapacity výroby a rozšíreniu výrobného portfólia. Vďaka tomu sa predpokladá nárast tržieb spoločnosti pri znížení
súčasných výrobných nákladov, čo umožní akceleráciu pridanej hodnoty výrobkov spoločnosti. Spoločnosť plánuje realizovať
ďalšie aktivity, financované hlavne zo zvýšených výnosov plynúcich z realizácie projektu. Zámerom je rozšírenie kapacít
baliarne, expedície hotových výrobkov, skvalitnenie prezentácie výrobkov na domácich i medzinárodných výstavách.
Posilnenie rozvozu výrobkov zakúpením nových úžitkových vozidiel a vybudovaním kogeneračnej jednotky na výrobu tepla a
elektrickej energie, spaľujúcej drevný odpad vznikajúci pri výrobe, ktorá zabezpečí kompletnú energetickú samostatnosť
spoločnosti. Na realizáciu tohto zámeru bude nevyhnutné zabezpečiť ďalšie personálne kapacity, preto plánových 10
pracovných miest chceme udržať aj do budúcna a pri obsadzovaní nových miest naďalej aktívne spolupracovať so SOŠ v
okrese Lučenec.

AKB Martinská kaliareň s.r.o. bola spustená do prevádzky v novembri 2007 v areáli bývalých ZŤS Martin s cieľom realizácie
tepelného a chemickotepelného spracovania kovov.Chemickotepelné a tepelné spracovanie (CHTS a TS) prebieha v
poloautomatickej linke vyrobenej v švajčiarskej firme CODERE SA. Spoločnosť zamestnáva v súčasnosti 10 zamestnancov a
úspešne sa etablovala na trhu, kde v regióne mesta Martin nemá konkurenciu. Firma získala certifikáty podľa noriem ISO
9001:2008 - Kvalita a ISO 14001:2004 - Environment. Tržby aj pridaná hodnota spoločnosti dostatočne rastú na to, aby sme
uvažovali aj o investovaní do ďalšej modernej technológie na tepelné spracovanie kovov, ktorá by nadväzovala na existujúcu
linku. Investícia je náročná na finančné prostriedky. Práve preto sme sa rozhodli využiť aj peniaze s fondov EÚ a spoločnosť
AKB Martinská kaliareň s.r.o. pripravila projektový zámer Nákup technológie na spracovanie kovov.

Realizovanie projektového zámeru Nákup technológie na spracovanie kovov pomôže spoločnosti AKB Martinská kaliareň, s.
r. o. v budúcnosti zvýšiť objem tržieb a umožní nárast pridanej hodnoty. Zároveň použitie novej modernej technológie bude
mať pozitívny vplyv na životné a pracovné prostredie. Firma bude schopná ponúknuť zákazníkom aj nové procesy CHTS (
chemicko-tepelného a tepelného spracovania) a taktiež navýšiť kapacity, keďže budeme mať dve hlavné pece, budeme
schopný spracovať dvojnásobok materiálu za rovnaký čas. Plánované sú štyri pracovné miesta od ukončenia realizácie
projektu, minimálne po dobu 5 rokov pre znevýhodnené skupiny a taktiež pre príslušníka MRK. V prípade úspešnosti projektu,
plánujeme rozšírenie našich služieb o nové procesy chemicko-tepelného a tepelného spracovania, zároveň by sme radi
navýšili súčasné kapacity a vďaka tomu zrealizovať a začať spoluprácu so spoločnosťami, ktorých hlavným výstupom je
sériová výroba, ktorá je samozrejme kapacitne a termínovo veľmi náročná. V súčasnosti je podiel zákazníkov so sériovou
výrobou k zákazníkom so zákazkovými výrobami v pomere 40% : 60%. Tento pomer by sme chceli vyrovnať, ak nie otočiť ,
avšak ponecháme aj priestor malým a začínajúcim firmám, ktoré potrebujú dostať šancu, pomôcť alebo poradiť. Našim
hlavným cieľom bude získanie nových zákazníkov a taktiež presunutie projektov našich súčasných zákazníkov, ktoré sa
tepelné spracovávajú u konkurencie k nám.
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Projekt pozostáva s nákupu cementačnej pece, dusíkovej lázne a dusíkového generátora spolu s dusíkovou lázňou.
Cementačnú Pec s dusíkovou lázňou zapojíme do už existujúcej linky a budeme schopný ponúknuť zákazníkom aj nové
procesy CHTS chemicko-tepelného a tepelného spracovania a taktiež navýšiť kapacity. Pojazdnosť celej linky je preto veľmi
dôležitým faktorom, zapojíme ju do zostavy k olejovej lázni a vedľa nej postavíme dusíkovú lázeň – tým docielime to, že sa
budú môcť vykonávať potrebné práce. Realizáciu, riadenie a implementáciu projektu majú na starosti konateľ a hlavný
technik spoločnosti . Obaja už majú skúsenosti s obstarávaním podobnej inovatívnej technológie.Pre úspešné zvládnutie
procesu prípravy projektovej dokumentácie spojenej s predkladaným zámerom a následnej implementácie projektu bola
zazmluvnená spolupráca s externou poradenskou fir
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Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SKL Cuting, s.r.o.
prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na spracovanie
diamantových koruniek

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s. r.o.
implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov

Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov

Zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu
prostredníctvom nových výrobných technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HYDREX, s.r.o.
obstaraním inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RUDOS
RUŽOMBEROK , s.r.o. zavedením nových inovatívnych technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti WOODMETAL, s.r.o.

Nákupom inovatívnych technológií podporiť zvyšovanie
konkurencieschopnosti podniku

Inovácia firmy KOVACO, spol. s r.o.

Výroba produktu KP1

197 500,00

96 685,00

401 550,00

269 168,99

2 374 680,00

385 000,00

711 000,00

387 085,00

230 000,00

3 337 500,00
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Východisková situácia v regióne: Zamestnanosť: V okrese Veľký Krtíš je dlhodobo vysoká nezamestnanosť. Ponuka
vŕtacích koruniek: Inovatívna technológia na výrobu diamantových vŕtacích koruniek sa na Slovensku nenachádza
Východisková situácia žiadateľa, uchádzačov o zamestnanie a odberateľov: Spoločnosť SKL Cuting, s.r.o. bola založená v
roku 2008 a od svojho vzniku sa zaoberá strojárenskou výrobnou činnosťou. Orientuje sa na veľkosériovú výrobu v
trojsmennej prevádzke. Spoločnost SKL Cuting, s.r.o. je výrobcom polotovarov a komplexných výrobkov. Od svojho vzniku
vytvorila 28 pracovných miest. Okrem toho spoločnosť aj obchoduje s diamantovými vŕtacími korunkami, ktoré nakupuje v
zahraničí a predáva na Slovensku. Radi by sme čo najviac výrobných činností v tejto oblasti začali zabezpečovať samy,
zvýšili tak svoju konkurencieschopnosť a dali tak nezamestnaným prácu, ktorej v našom regióne nie je dostatok. Výstupy
zo SWOT analýzy: Spoločnosť je v neustálom rozvoji a zdokonaľuje sa po technickej aj personálnej stránke. Spoločnosť
disponuje certifikátom ISO 9001.

Od realizácie projektu spoločnosť očakáva zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Súčasný výrobný technologický park
rozšíri o stroje na orezávanie, letovanie a zabrusovanie koruniek. Táto technológia sa na Slovensku doteraz nenachádza.
Tým, že budeme tieto nástroje vyrábať na Slovensku budeme mať oproti konkurencii zo zahraničia výhodu. Vlastnou výrobou
dokážeme oproti nákupu ušetriť nemalé náklady. Veľké, stredné, ale aj malé firmy potrebujú k svojej práci stroje a zariadenia
ktoré využívajú diamantové nástroje. Sú aj špecializované firmy zaoberajúce sa iba rezaním a vŕtaním betónu. To je hlavná
cieľová skupina odberateľov. V súčasnosti s týmito produktmi obchodujeme, takže máme vybudovanú sieť klientov. Našim
cieľom je začať im namiesto tovaru zo zahraničia predávať vlastnú produkciu a tým prinášať nové pracovné miesta na
Slovensku.

Na základe našej znalosti dopytu od klientov, ktorým brúsne korunky dodávame, sme si určili cieľ. Technológie boli vybrané
tak, aby sme pokryli čo najkomplexnejší proces a boli čo najmenej odkázaní na subdodávky. Pri určovaní požiadaviek na
konkrétne stroje sme zohľadnili obstarávacie a prevádzkové náklady, energetickú a procesná efektívnosť. Stroje budú
obstarané na základe verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou. Spolufinancovanie bude zabezpečené
vlastnými zdrojmi a bankovým úverom. Dodávateľ/lia zabezpečia aj dovoz technológie do priestorov žiadateľa, inštaláciu a
zaškolia personál. Ten bude zodpovedať za kvalitu výstupov. Účtovníčka zabezpečí zaúčtovanie a zaradenie technológií do
majetku. Obchodný riaditeľ zabezpečí potvrdenie objednávok od odberateľov a materiál od dodávateľov. Riadiť a kontrolovať
procesy bude riaditeľ spoločnosti. Žiadateľ nebol ešte prijímateľom pomoci z OP KaHR, nadviaže preto spoluprácu s externou
spoločnosťou, ktorá zabezpečí monitorovanie a žiadosti o platbu. Časový harmonogram vychádzal z odhadu procesov
vyhodnocovania žiadosti, verejného obstarávania a dodania technológie.

Žiadateľ má zabezpečenú sieť odberateľov, čo zaručuje udržateľnosť projektu. Bez pomoci NFP by projekt nebol
realizovateľný: žiadateľ nedokáže ani v kombinácii vlastných a úverových zdrojov pokryť investíciu. Žiadateľ má skúsenosti s
investičnými projektmi z vlastných zdrojov. Doteraz zakúpil 12 strojov (lisy, píly, sústruhy, zváračské zariadenia). Takisto má
skúsenosti s vytváraním nových pracovných miest. zamestnávaním: firma vznikla v r.2008 a ku dnešnému dňu má 28
zamestnancov a plne vyťaženú výrobu v troch smenách. V regióne Veľkého Krtíša sú akékoľvek investície, ktoré napomôžu
vzniku nových pracovných miest veľmi vhodné, vzhľadom na alarmujúcu meiru nezamestnanosti.

Z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska spoločnosť s pomocou NFP bude ponúkať kvalitné, rýchle a komplexné služby.
Keďže projekt vychádza z požiadaviek súčasných klientov, predpokladáme, že aj odbyt produkcie bude zabezpečený
súčasnými odberateľmi. Realizáciou projektu spoločnosť upustí od nákupu tovaru a nahradí ho vlastnou výrobou. Zrýchli sa
dodávka. Po technickej stránke bude výrobu zabezpečovať prevádzka. Neskoršia údržba, financovanie chodu zariadení,
ostatné nároky a menšie investície budú realizované z tržieb vytvorených predajom vlastnej produkcie. Finančná udržateľnosť
bude po ukončení realizácie projektu zabezpečená platným cenníkom vychádzajúc z trhových cien. Spoločnosť SKL Cuting,
s.r.o. disponuje vlastnými aj cudzími zdrojmi na spolufinancovanie projektu. Inštitucionálne zabezpečenie realizácie projektu
bude zabezpečené zamestnancami spoločnosti, ako aj externou agentúrou, ktorá má skúsenosti s implementáciou projektov
tohto typu. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt je udržateľný.
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Priemysel v regióne Žarnovica má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj spoločnosť ZIN s.r.o. Región však trápi vysoká
miera nezamestnanosti, (BB kraj - nezamestnanosť na úrovni 20,05 %, okres Žarnovica 21,85 %). Spoločnosť ZIN. s r.o.
vznikla 20.04.1995 a jej výrobný program tvoria: výroba bleskozvodov – hlavný výr.program, žiarivé zinkovanie a kovovýroba.
Predpokladom realizácie projektu sú dlhoročné skúsenosti žiadateľa v odbore, vlastné výrobné priestory a kapacity,
skúsenosti s realizáciou projektov z VZ aj ŠF, rozbehnutá výroba a obchod, dominantné postavenie vo výrobe bleskozvodov v
SR, personálne kapacity. Realizácia projektu je nevyhnutná z dôvodu: - zastaralosti časti technologického parku požiadaviek trhu na sofistikovanejšie a nové typy výrobkov - nutnosti posilnenia konkurencieschopnosti a inovačného
potenciálu - potreby zvýšenia výrobnej kapacity a posilnenia ekonomických ukazovateľov Spoločnosť má vypracovaný
detailný systém riadenia rizík.

Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov. Realizáciou
projektu okrem hlavného cieľa prispejeme k splneniu špecifických cieľov s nasledujúcim efektom: zvýšenie kvality produkcie,
zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie produktivity a efektivity výroby, ekologizácia výroby čo predstavuje hlavný predpoklad
pre rast konkurencieschopnosti. Naplnením tohto cieľa dôjde k významnému posunu v kapacitách a možnostiach spoločnosti
lepšie a efektívnejšie uspokojovať potreby prevažne zahran.zákazníkov, ktorí požadujú nové a sofistikovanejšie výrobky čo
sa prejaví v dosahovaní merateľných indikátorov. Realizácia projektu bude umožnená práve získaním NFP. Po ukončení
projektu nepredpokladáme nedodržanie hodnôt merateľných ukazovateľov z dôvodu ich reálneho stanovenia na základe
súčasnej situácie a poznania trhu vychádzajúc zo silných stránok a existencii opatrení na elimináciu rizík rozpracovaných v
opise projektu.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, bude nasledovať
hlavná aktivita A1: obstaranie inovatívnej technológie, zavedenie technológie do výroby, nárast objemu produkcie a
vytvorenie 4 nových pracovných miest. Termíny dodania budú zakotvené v kúpnej zmluve, bude vytvorená rezerva pre
nepredvídateľné udalosti. Financovanie prebehne z VZ a následne refundáciou v zmysle Zmluvy o NFP. Hlavnú
zodpovednosť za projekt bude mať koordinátor projektu-hlavný manažér riadenia. Žiadateľ má skúsenosti s úspešnou
implementáciou projektov financovaného zo ŠF v rámci dvoch grantových schém, je držiteľom certifikátu pre Systém
manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.

Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza zo súčasnej technologickej vybavenosti spoločnosti, ktorá je nevyhovujúca,
nízkej produktivite a kvalite ako aj požiadaviek zákazníkov na nové produkty a služby. Spoločnosť nedisponuje finančnými
prostriedkami, ktoré by jej umožnili realizovať projekt bez poskytnutia NFP a zároveň by neohrozilo výrobu a zamestnanosť.
Bez zavedenia inovatívnej technológie predpokladáme zníženie našej konkurencieschopnosti, neudržanie objemu výroby a
zákaziek a tým aj tržieb z predaja, čo bude mať za následok ohrozenie pracovných miest súčasných zamestnancov. Priamy
účinok projektu sa prejaví napr. novými pracovnými miestami v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Odôvodnenie
vhodnosti realizácie - vlastné výrobné priestory - dopravná dostupnosť - dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily dostupnosť surovín a výrobných materiálov - dlhodobo etablovaná spoločnosť, jej výborné meno a referencie - zabezpečenie
stabilného odbytu

Ihneď po ukončení realizácie projektu (dodávke technológií), budú tieto tvoriť zisk a pridanú hodnotu. NFP činí projekt ešte
efektívnejším ale zároveň bez jeho poskytnutia by nebolo možné z vlastných zdrojov investíciu realizovať. Fin. analýza
preukázala návratnosť finančných prostriedkov a dlhodobú udržateľnosť. Spolufinancovanie bude zabezpečené vlastnými
zdrojmi. Riadenie projektu a realizácia bude zabezpečená projektovým tímom, ktorý má bohaté dlhoročné skúsenosti vo
výrobe a s implementáciou ŠF projektov. Po ukončení podpory z prostriedkov EÚ v dôsledku dosiahnutia vyšších hodnôt
zisku, bude spoločnosť naďalej pokračovať v obnove technologického zariadenia z vlastných a cudzích zdrojov. Inovatívna
technológia umožní rozširovať produktové portfólio a flexibilne reagovať na zmeny dopytu.
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Spoločnosť PEKÁREŇ, s.r.o. sa zaoberá výrobou chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov. Poslaním spoločnosti je
vyrábať kvalitné, chutné, zdravotne nezávadné základné potraviny podľa tradičnej domácej receptúry pri súčasnom
dodržiavaní hygienických a environmentálnych noriem. Víziou spoločnosti je neustále zlepšovať procesy kvality pri výrobe
pekárenských výrobkov a uspokojovať zákazníkov lokálne aj regionálne v rámci geograficky vymedzeného trhového priestoru.
Spoločnosť pôsobí na miestnom až regionálnom trhu v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár a Detva. Hlavné
produkty spoločnosti sú: a) Chlieb (biely, tmavý) b) Pečivo (bežné, jemné) c) Ostatné pekárenské výrobky Spoločnosť má
rozpracovanú certifikáciu v systéme manažérstva kvality potravinárskej výroby ISO 22 000, ktorá v sebe integruje normy ISO
9001:2008 a HACCP. Od svojho vzniku získala spoločnosť na relevantnom regionálnom trhu významné postavenie. Výrobná
prevádzka spoločnosti sa nachádza v obci Halič, v okrese Lučene vo vlastných výrobných priestoroch.

Projekt bude mať významný prínos v oblasti zámeru spoločnosti zvýšiť výrobnú kapacitu, ktorá povedie k nárastu predaja
produktov spoločnosti, ktoré sú v súčasnej dobe limitované výrobnou kapacitou. Realizáciou projektu sa rozšíri súčasná
výrobná kapacita na dvojnásobok, teda 2500 - 5000 ks chleba denne pri dvojzmennej prevádzke. Tento cieľ je dlhodobý,
dosiahne sa v horizonte 5 rokov. Nakupované technologické zariadenia sú moderné technológie používané v potravinárskom
priemysle. Vďaka týmto inovatívnym a progresívnym technológiám sa dosiahne úspora energetických nákladov, kedže
energetická náročnosť existujúcich technológií je vyššia ako u plánovaných technológií. Projekt tak bude mať pozitívny prínos
pre ochranu životného prostredia. Nakupovaná inovatívna a progresívna technológia umožní využívať zvyškové teplo, ktoré
bude spätne využívané vo výrobnom procese na vykurovanie pekárenských pecí, čím sa zároveň zníži množstvo emisí
vypúšťaných do ovzdušia.

Spoločnosť disponuje personálnymi, technickými, logistickými, ako aj priestorovými kapacitami pre úspešnú realizáciu
predkladaného projektu. Za úspešnú realizáciu projektu bude zodpovedný výrobný riaditeľ a konateľ spoločnosti Peter Köböl
a druhý konateľ spoločnosti Miloš Heckel. Projekt, vzhľadom na jeho charakter, obsahuje iba jednu hlavnú projektovú aktivitu:
„Aktivita 1 – Modernizácia technológií pekárenskej výroby“ s trvaním 9 mesiacov. Predmetom hlavnej aktivity je nákup a
dodávka inovatívnej výrobnej pekárenskej technológie. Jednotlivé kroky realizácie projektu sú logicky prepojené a ich
realizácia je možná iba v uvedenej postupnosti. a) Verejné obstarávanie a výber dodávateľa technológie b) Doprava
technológie do výrobných priestorov c) Montáž a inštalácia technológie d) Zaškolenie pracovníkov na prácu s technológiou
e) Skúšobná prevádzka a nastavovanie technológie f) Plná prevádzka a výroba V projekte budú obstarané: 1) Technológia
na pečenie chleba s príslušenstvom, 2) Technológia na pečenie výrobkov z bežného a jemného pečiva s príslušenstvom, 3)
Kotol s príslušenstvom, 4) Zariadenie na úsporu energie s využitím odpadového tepla.

Projekt svojou realizáciou: - podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - eliminuje negatívne dopady na životne
prostredie, - podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a nediskriminácie, - podporuje konkurencieschopnost
podniku, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu, - prispieva k znižovaniu regionálnych disparít.
Technológia bola vybraná tak, aby sme dokázali zvýšiť kvalitu našich produktov, ako aj dvojnásobne zvýšiť výrobnú kapacitu
v dlhodobom horizonte. Výrobný postup aj produkcia výrobkov týkajúca sa predkladaného projektu je vysoko inovatívna. V
dôsledku toho, že sa zvyšuje podiel tržieb z pekárenskej výroby na celkových tržbách spoločnosti, priamo úmerne sa daný
nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty. Projekt implementácie vyspelej inovatívnej technológie je po finančnej stránke
stabilný a udržateľný. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela zvoliť postupnú realizáciu projektu
z dôvodu vysokej finančnej náročnosti a rozložiť ju na obdobie viacerých rokov, čo by znamenalo zmenu dosahovaných
indikátorov a v značnej miere by eliminovalo pozitívny synergický efekt predkladaného zámeru.

Realizovaný projekt podporí trvalo udržatelný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cielmi Stratégie udržatelného
rozvoja EU v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb a tým aj HDP. Na základe
finančnej analýzy je projekt prijateľný a udržateľný vo všetkých indikátoroch a spoločnosť je životaschopná v dlhodobom
meradle aj po skončení projektu. Projekt má priaznivú dobu návratnosti a efektívnosť vynaložených prostriedkov je
preukázateľná, čo v konečnom dôsledku prispieva k dlhodobej stratégii a zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti.
Rizikovou položkou sú ceny vstupných materiálov a cena energií. Obe položky nie je možné ovplyvniť žiadateľom. Cena
základnej vstupnej suroviny – múky sa odvíja od cien obilnín a situácie v danom produkčnom roku v poľnohospodárstve.
Vývoj cien energií rovnako nie je možné predvídať. Spoločnosť by musela pri nečakanom zvýšení cien poľnohospodárskych
vstupov a/alebo energií zvýšiť aj ceny finálnych výrobkov.
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Spoločnosť TITAN-Tatraplast, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako najmladší člen skupiny TITAN Group. Cieľom spoločnosti je
komplexné uspokojenie potrieb zákazníka orientovaného na polotovary vo forme dosiek, tyčí a profilov z plastov. Vzrastajúci
počet požiadaviek na pridanú hodnotu našich polotovarov a výrobkov nás núti realizovať dokončovacie práce na výrobkoch vo
vlastnej réžií. Vplyvom hospodárskej krízy niektorí naši dodávatelia obmedzili výrobu a tým predĺžili aj termíny pre naše
objednávky. V snahe udržať si našich zákazníkov chceme do našej ponuky zahrnúť aj komplexné spracovanie plastov. Práve
termín dodania sa dnes stáva kľúčovým a aj vďaka rýchlym dodacím termínom sa spoločnosť chce presadiť na domácom
trhu a vytvoriť si v rámci Slovenska jedinečné postavenie, zabezpečením novej, modernej, inovatívnej technológie. Rýchlo
rozvíjajúci sa trend v oblasti výroby a spracovania plastov a najmä ich kvalita spolu s rastúcim dopytom, ako aj silnejúca
konkurencia na trhu si vyžaduje rozšírenie core-businessu spoločnosti o moderné a inovatívne technologické zariadenia s
orientáciou na efektívnejšiu výrobu s vyššou kapacitou, vyššou pridanou hodnotou.

Realizáciou projektu si podnikateľský subjekt zabezpečí vlastné inovatívne technologické vybavenie nevyhnutné na
zabezpečenie a realizáciu produkcie vo výrobnom sektore na spracovanie plastov pre automobilový, strojársky nábytkársky
priemysel a reklamu s vysokou pridanou hodnotou. Spoločnosť bude môcť akceptovať vyšší počet zákaziek vďaka novej
výrobnej činnosti, čo sa prejaví nárastom objemu produkcie a súvisiacim rastom tržieb. Nové technologické vybavenie
zároveň vytvorí predpoklady pre ďalšie rozširovanie spoločnosti a vytváranie nových pracovných miest v sektore výroby s
vysokou pridanou hodnotou. Z realizácie projektu budú zároveň profitovať aj samotní klienti spoločnosti, nakoľko im bude v
krátkom dodacom čase a na vysokej profesionálnej úrovni poskytnutá komplexná ponuka plastových produktov.

Projekt bude spustený po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého vzíde dodávateľ pre jednotlivé zariadenia: Tvárniaci stroj pre ohýbanie plastov za studena - Univerzálny frézovací CNC stroj na obrábanie plastov - Vertikálna
formátovacia píla pre spracovanie plastov - Mobilná viacnásobná ohýbačka pre spracovanie plastov - Ohrievačka pre
spracovanie plastov V rámci jednotlivých aktivít budú zahrnuté aj činnosti ako sú technická príprava na inštaláciu
technológie, samotná inštalácia technológie, odskúšanie vo výrobe a zavedenie do prevádzky. Pracovníkov bude nutné
zaškoliť dodávateľom technológií a následne po zaškolení sa spustí skúšobná prevádzka.

Projektové aktivity jednoznačne vychádzajú z konkrétnych potrieb spoločnosti, ktorá má jasnú predstavu o svojom ďalšom
rozvoji a presadení sa na trhu. Projektu predchádzala analýza súčasného stavu, ktorá závermi potvrdila naliehavosť riešenia
danej problematiky. V súčasnosti má stabilných klientov a eviduje záujem ďalších potenciálnych zákazníkov z viacerých
regiónov SR, avšak na uspokojenie takéhoto dopytu potrebuje neustále vyvíjať a rozširovať svoje podnikateľské aktivity .
Realizáciou projektu spoločnosť vyrieši problém s dodávateľmi, ktorí vplyvom hospodárskej krízy obmedzili výrobu a tým
predĺžili aj termíny pre objednávky, ktoré boli už v réžii spoločnosti. V snahe udržať si svojich zákazníkov chce spoločnosť
zahrnúť do svojej výrobnej činnosti aj komplexné spracovanie plastov. Z toho dôvodu na ďalší rozvoj, ktorý zásadným
spôsobom zlepší konkurencieschopnosť spoločnosti, je potrebná nová inovatívna technológia.

Po ukončení spolufinancovania realizácie projektu predpokladá žiadateľ zabezpečenie realizácie projektu prostredníctvom
vlastných ľudských a finančných zdrojov. Technológia, ktorá je predmetom predkladaného projektu patrí k najmodernejším
svojho druhu a nepredpokladá sa jej rýchle morálne zastarávanie, zároveň umožňuje poskytovanie plnohodnotných kvalitných
plastových produktov v dlhodobom časovom horizonte a zároveň vytvára priestor aj pre inovovanie sortimentu smerom k
potrebám trhu a klientov. To vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj spoločnosti a opakovanú realizáciu projektových aktivít už
mimo predkladaného projektu.
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Žiadateľ spoločnosť HYDREX, s.r.o. sídli v meste Hriňová, v okrese Detva, v lokalite kde má strojárenská výroba dlhodobé
tradície. Cieľom firmy je upevnenie si postavenia na domácom trhu z pozície atraktívnosti zamestnania a vysokej kvality
svojich výrobkov a služieb, na zahraničných trhoch z pozície získania obchodných kontraktov. Tieto ciele sa firma snaží
dosiahnuť prispôsobením výrobných technológií požiadavkám odberateľa, zvyšovaním kvality výrobkov a služieb,
zabezpečením nárastu objemu výroby a samozrejme aj dosiahnutím zisku spoločnosti v súlade so strategickými zámermi
spoločníkov firmy. . Firme chýba komplexnosť CNC výrobnej technológie a jej jednotné riadenie. Výroba je aj z dôvodu
vysokej prácnosti relatívne nízko efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré
zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok vlastných zdrojov" a "nedostatočnú technickú úroveň...". Projektom tiež firma
využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov".
Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu
bude mať firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast kvality, kvantity a najmä flexibility
výroby, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude
dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. OP. Realizáciou
projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do podobných výrobných
zariadení, resp. do inovatívnych technológií. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.

Dodávka technológie bude realizovaná si v období 01/2013 - 12/2013 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie numerické
obrábacie stroje budú vyradené až po spustení nových CNC technológií. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž
technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo
skúsených interných zamestnancov a externého administrátora. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom CNC strojovom parku. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších 2 pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Hriňová, ako i k ďalším cieľom
stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obnovy
výrobnej technológie a stavebných projektov, ako aj projekt spolufinancovaný z ERDF (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 17-ročnými skúsenosťami firmy v strojárstve,
doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite
doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projektu bude po
jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho
výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológii, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu
zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu
objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii
najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na nových
technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom
horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako skončí životnosť technológie.
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Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. vznikla v roku 1996. Z malej firmy sa spoločnosť rozrástla na stredne veľkú
spoločnosť, ktorá rozšírila svoje aktivity o obchodnú činnosť. Závery marketingového prieskumu preukázali spoločnosti
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. existujúci priestor na trhu v odvetví strojárstva. RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. ponúka
kompletné riešenie problematiky stlačeného vzduchu, čo zahŕňa poradenstvo, vypracovanie návrhov, dodávku a montáž,
záručný a pozáručný servis. Spojením zodpovednej práce, schopností pracovníkov v pracovnom tíme a vysokou kvalitou
ponúkaných produktov sa žiadateľ v relatívne krátkej dobe dostal medzi popredné spoločnosti vo svojom odbore na
Slovensku. V súčasnosti spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. nedosahuje potrebné kapacity v technickom a
technologickom vybavení výroby a nedokáže v dostatočnej miere pokrývať trhový potenciál v oblasti náhradné diely a výrobky
pre železničný segment. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa
požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces
spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré umožnia zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú
náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť
spoločnosti.Zastaralá technológia a nedostatočné vybavenie vo výrobnom procese núti spoločnosť nakupovať služby formou
subdodávok. Keďže firma nedokáže sama pokryť záujem odberateľov, je často nútená zákazky odmietať. Realizáciou projektu
získa žiadateľ technológie v požadovanej kvalite a dokáže tak uspokojiť požiadavky existujúcich zákazníkov a získať nových,
budúcich odberateľov.

Prostredníctvom finančnej pomoci zo strany štrukturálnych fondov spoločnosť rozšíri svoje výrobné možnosti, podporí vývoj
vlastnej produkcie, čo bude mať za následok rozšírenie produktového radu a ponuky vlastnej produkcie ako odraz zvýšenej
kvality produkcie a poskytovaných doplnkových služieb (servis a montáž), efektom všetkého bude zvýšenie zamestnanosti
vyplývajúcej z dodatočnej tvorby nových pracovných miest. Realizáciou projektu vytvorí žiadateľ nové pracovné miesta v
počte 2, z toho 1 miesto bude obsadené mužom a 1 miesto bude vytvorené pre ženu. Pracovné miesta budú navýšené aj po
ukončení realizácie projektu, a to predovšetkým v nadväznosti na zvýšenie objemu práce, ktorý žiadateľ predpokladá v
súvislosti s projektom. Žiadateľ navýši počet novovytvorených miest ešte o tri pracovné pozície. Nové technologické
vybavenie prevádzkových priestorov zabezpečí vyššiu účinnosť využitia technologických a ľudských kapacít spoločnosti, čím
sa zvýši produktivita práce a konkurencieschopnosť spoločnosti, čo sa premietne do rastu tržieb a pridanej hodnoty
produkcie. Predpokladané merateľné ukazovatele výsledku a dopadu sú kvalifikovane vypočítané na základe súčasnej
situácie na trhu v danom odvetví. S pohľadu cieľových skupín projektu, zamestnancov firmy, bude predkladaný projekt
pozitívne vplývať formou zlepšených pracovných podmienok. Ostatné cieľové skupiny projektu, ktorými sú odberatelia,
dodávatelia, partneri žiadateľa, budú priamo benefitovať z realizácie projektu. Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. sa
bude snažiť dosahovať merateľné ukazovatele stanovené v projekte dôsledným monitoringom, kontrolou a koordináciou
všetkých aktivít naplánovaných v rámci projektu.

Spoločnosť má dostatočné kapacity na úspešné zrealizovanie projektu. V období od začiatku existencie spoločnosti
implementoval žiadateľ niekoľko technológií do výrobného procesu. Na implementáciu projektu budú využité bohaté
skúsenosti z riadenia predchádzajúcich projektov, či už po stránke manažérskej alebo technickej. Spoločnosť disponuje
dostatočným počtom kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti, ktorí budú garanciou pre úspešné zavedenie obstarávaných
technológií do výrobného procesu spoločnosti. V rámci strojového parku využíva niekoľko podobných technológií. Nové
moderné technológie vhodne doplnia a rozšíria technologické portfólio spoločnosti a zabezpečia zefektívnenie výroby. Kvalita
a efektivita výroby úzko súvisí s používanou technológiou. Technológie a zariadenia, ktoré žiadateľ plánuje obstarať, spĺňajú
najvyššie kvalitatívne parametre kladené na tento druh zariadení. Zariadenia neprodukujú splodiny a sú energeticky úsporné,
spĺňajú požiadavky CE. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na október 2012. Projekt bude realizovaný 12 mesiacov,
projekt bude ukončený v mesiaci september 2013. Technológie obstará žiadateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami stanovenými výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a
naplnia vytýčený cieľ – rast konkurencieschopnosti žiadateľa zavedením inovatívnych a vyspelých technológií na vysokej
kvalitatívnej úrovni. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe
skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov
spoločnosti. V prípade nezískania NFP by spoločnosť musela realizovať projektový zámer postupne, v menších finančných
objemoch, čo by spôsobilo zníženie plánovaných synergických efektov investície, zníženie potenciálu rastu
konkurencieschopnosti spoločnosti a stratu potenciálnych odberateľov. Po zrealizovaní projektu budú priebežne napĺňané aj
špecifické ciele projektu, ktoré budú mať aj regionálny dopad na priame okolie miesta realizácie projektu prostredníctvom
vytvorenia nových pracovných miest. Spoločnosť v minulosti realizovala úspešne viacero projektov zameraných na rozšírenie
spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti na trhu, o čom svedčí dnešné postavenie spoločnosti na trhu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných peňažných tokov z realizácie
projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom obstaraných
technológií bude môcť žiadateľ rozšíriť kapacity a skvalitniť poskytované služby. Po skončení spolufinancovania z
prostriedkov pomoci EU, bude finančná udržateľnosť projektu zabezpečená v prvých rokoch po realizácií z prostriedkov
spoločnosti, kým nebude dosiahnutá návratnosť projektu a ďalej si bude projekt zarábať na svoju prevádzku sám. Spoločnosť
sa bude v rámci možností aj v budúcnosti snažiť získať zdroje z fondov EÚ, či už na investičné, alebo neinvestičné
(vzdelávacie) projekty. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Aktivity budú zamerané na priebežné udržiavanie a zvyšovanie úrovne
progresívnych technologických postupov, vytvorenie pracovných miest, nové formy marketingu a propagácie a tým získavanie
nových trhov pre firmu. Rast dopytu po produkcii spoločnosti, ako i zvýšené požiadavky potenciálnych odberateľov finálnych
výrobkov na ich kvalitu podmieňuje nutnosť spoločnosti rozširovať svoj produktový rad ako i celkovú výrobu.
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Spoločnosť WOODMETAL, s.r.o. vznikla 20.07.2006 v Trstenej okres Tvrdošín. Zameranie výroby NACE 31 výroba nábytku,
prevažné zameranie 31.09.0 výroba ostatného nábytku. Počet zamestnancov 45 z toho 14 žien a 2 zdravotne postihnutíznevýhodnení zamestnanci (k 31.12.2011). Okres Tvrdošín zaznamenal nezamestnanosť 12,72 % k 30.11.2011 ale už k
31.12.2011 sa nezamestnanosť zvýšila na 13,73 % a prekročila priemernú nezamestnanosť v SR. Pridaná hodnota z výroby
nábytku pred realizáciou projektu v roku 2007 bola 120 tis EUR a tržby za rok 2007 boli 435 tis EUR. Spoločnosť v
príslušnom regióne nachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily ale sa borí s nedostatkom financií na inováciu výroby.
Nevie zabezpečiť plnenie požiadaviek existujúcich a nových odberateľov na: výrobu nábytkových segmentov do vysokých
teplôt, vlhkého prostredia, korpusovanie v mieste výroby, výrobu zložitejších segmentov do bankového sektoru. Nevie si
udržať dostatočnú konkurencieschopnosť z dôvodu nepostačujúcich výrobných kapacít, nedostatočnej automatizácie výroby,
stále využívanej manuálnej práce zamestnancov a z dôvodu vysokých energetických nákladov vo výrobe.

Po ukončení bude spoločnosť dostatočne konkurencieschopná v SR a v zahraničí. Dôjde k automatizácii výroby (nanášanie
lepidiel, vŕtanie otvorov, narážanie kolíkov, montáž korpusov) zníži sa negatívny dopad na životné prostredie
(zníženie:odpadu pri rezaní, emisií organických látok ), zvýšia sa výrobné kapacity, odstráni manuálna práca, zníži sa
energetická náročnosť výroby, spustí sa výroba nových typov výrobkov. Inovujú sa 4 technologické postupy: olepovania hrán,
opracovania dielcov vŕtaním, montáže korpusov, kolíkovania. Nákupom 4 inovatívnych zariadení sa umožní plnenie EÚ
noriem a prienik na nové trhy aj mimo EÚ. Zvýši sa počet zamestnancov ako výsledok o 8 z toho o 2 ženy a 1
znevýhodneného zamestnanca a počet zamestnancov o 2 ako dopad z toho 1 žena a 1 znevýhodnený zamestnanec.
Žiadateľ má naplánovaný nárast tržieb do roku 2018 na 2 150 tis EUR, nárast pridanej hodnoty do 2018 na 910 tis EUR.
Vďaka nákupu inovatívnej techn. naplánované ukazovatele splní a je predpoklad aj prevýšenia naplánovaných hodnôt.
Previazanosť na budúce aktivity: podpora adaptability zamestnancov vzdelávaním, znižovanie en. nároč. zateplením a
využitím OZE, nákup zariadenia na laserové opracovanie

Aktivity A1-A4 (Nákup Priebežnej olepovačky hrán s príslušenstvom, CNC vŕtacieho automatu s prísluš., Korpusovacieho
lamelového lisu s prísluš., Zariadenia na vŕtanie a narážanie kolíkov do hrán s prísluš.) sú naplánované na 12/2012-12/2013
t.j. 13 mesiacov s dostatočnou časovou rezervou na dodávku, inštaláciu a spustenie výroby. Dodacie termíny sú cca do 6
mesiacov od objednávky prípadne uhradenia záloh. Technické riešenia sú podporené plnením požiadaviek odberateľov na
kvalitu, prevedenie vzhľadu, objemu zákaziek, plnenie noriem EÚ, zlepšením kvality životného prostredia, schopnosťou
nových zariadení byť kompatibilnými s existujúcimi ale aj s plánovanými zariadeniami v ďalšej etape inovácie. Viď. OPIS , 4.
Technické riešenia umožnia: lepiť z dvoch zásobníkov dve rôzne farby lepidiel, použíť tzv. PUR lepidlo, lepenie hrán už od 8
mm, súčasné vŕtanie 6 strán oproti pôvodným 5 stranám, zvýšenie maximálnej dĺžky opracovávaného dielca z 240 na 300
mm, 100 %nú automatizáciu montáže korpusov, automatizáciu vŕtania a narážania kolíkov. Žiadateľ má funkčný tím
preverený implementáciou de minimis (Nákup Priebežnej olepovačky hrán na EVA lepidlo,Nákup nárezového centra) v roku
2010.

Projekt vykazuje prvky inovatívnosti:automatizácia výroby, pozitívny dopad na životné prostredie, zvyšovanie kapacít,
eliminácia manuálnej práce, znižovanie energetickej náročnosti výroby, kvalitatívne zvyšovanie výroby, inovácia postupov
výroby a výroba nových typov výrobkov. Žiadateľ sa snažil aj v minulosti postupne inovovať proces výroby o čom svedčia aj
investície do strojov za predchádzajúce roky. Ale v súčasnosti nie je schopný finančne zabezpečiť všetky stroje tak, aby splnil
požiadavky existujúcich a nových odberateľov (kúpeľnový a kuchynský segment, bankový sektor). Hrozí strata časti zákaziek
pre neschopnosť komplexných dodávok. Bez grantu bude realizovať investíciu vo výške do 50 % a nenastúpi ani cestu
laserového opracovania v ďalšej etape inovácie. Bez grantu z EÚ na projekt v plnom rozsahu nepristúpi k ďalšiemu
vzdelávaniu zamestnancov na podporu adaptability a odsunie aj realizáciu stavebnej investície na znižovanie energetickej
náročnosti výroby. Nevyhnutnosť podpory získania grantu je zdôvodnená aj vytvorením 8 nových pracovnych miest ako
výsledok a 2 ako dopad. Vďaka automatizácii budú vytvorené pracovné miesta vhodné aj pre ženy a znevýhodnených
zamestnancov.

Po ukončení realizácie projektu bude spoločnosť schopná realizovať ďalšiu inováciu výroby: nové nárezové centrum a 5-osé
CNC zariadenie , nová technológia na laserové opracovanie, nákladný automobil slúžiaci na zásobovanie a prepravu
hotových výrobkov k odberateľovi, nová výrobná hala s kancelárskymi a skladovými priestormi , zateplenie existujúcich
výrobných priestorov a využívanie OZE vo výrobe tepla. Projekt je životaschopný a ekonomicky udržateľný. Po zrealizovaní
celej ivestície sa tvoria výnosy ktoré prekračujú náklady. Udržateľnosť je podporená výsledkami vo FA (miera výnosnosti
105,5 % a výška ČSH 74,45). Plánuje sa ďalšie zvyšovanie počtu zamestnancov ako dopad projektu. Možné externé riziká spôsob ich eliminácie:zvyšovanie minimálnej mzdy-investície do inovatívnej technológie zvyšujú pridanú hodnotu a tým aj
mzdy zamestnancov, zvýšenie energetických nákladov vo výrobe -ďalšie plánované investície sú do zateplenia a OZE,
zníženie kúpyschopnosti veľkých odberateľov- postúpenie výrobkov aj do siete maloodberateľov, riziko zlej platobnej
disciplíny- riešenie platieb cez faktoring, dopad krízy na nábytkástky priem- diverzifikácia výroby na iné interiérové výrobky z
drev
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Žiadateľ sa zameriava na zabezpečenie dodávky kompletných dielov pre zváranie, prípadne montáž. INFINITY GROUP a.s.
je hlavným výrobcom tvárových výpalkov v Banskobystrickom kraji. Komplexne zabezpečuje výrobu a dodávku výpalkov a ich
následné spracovanie. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti INFINITY GROUP a.s. je strojársky priemysel, pre ktorý je na
území Slovenskej republiky v rokoch 2008-2010 charakteristický prepad produkcie tržieb, výnosov, zamestnanosti a
zhoršenie výsledkov hospodárenia. Spoločnosť sa rozhodla pre realizáciu projektu z potreby zvyšovania
konkurencieschopnosti v oblasti výroby, nakoľko konkurencia sa neustále zvyšuje a pre udržanie si stabilnej pozície na trhu a
kvality výrobkov je potrebné inovovať výrobné technológie, od ktorých závisí kvalita a kvantita produktov. Miestom realizácie
projektu je okresné mesto Zvolen, ktoré sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Realizáciou projektu žiadateľ, spoločnosť INFINITY GROUP a.s. zmodernizuje výrobu a obstará inovatívne výrobné
technológie, ktoré jej umožnia upevniť si postavenie na trhu, zvýšiť konkurencieschopnosť skvalitnením výroby a rozšíriť
ponuku produktov. Žiadateľ bude vďaka inovatívnym technológiám vyrábať kvalitnejšie výrobky, čo mu zvýši odbyt produktov
a rozšíri odberateľskú základňu. Predpokladáme, že zvýšením odbytu produktov a získaním ďalších klientov sa nám zlepšia
hospodárske ukazovatele, čo sa prejaví najmä v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Obstaraním inovatívnej technológie sa
vytvorí 5 nových pracovných miest, čo bude mať pozitívny dopad na ekonomickú a sociálnu situáciu konkrétnych
zamestnaných osôb.

Žiadateľ v rámci predkladaného projektu bude obstarávať inovatívne výrobné zariadenia: CNC ohraňovací lis, hydraulický
rovnací lis, CNC vertikálne obrábacie centrum, ktoré budú mať vďaka modernejšej technológie prínos pre spoločnosť najmä v
zlepšení presnosti výroby, zvýšení kvality produktov a znížení prevádzkových nákladov. Realizácia jednotlivých aktivít
projektu bude prebiehať 12 mesiacov, pričom aktivity budú realizované súbežne. Žiadateľ začne realizovať aktivity projektu po
podpise odberateľsko-dodávateľských zmlúv s dodávateľmi, ktorí vzídu z obchodnej verejnej súťaže. Samotná realizácia
aktivít pozostáva z objednania zariadení, ich dodania a inštalácie, vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu. Záručný a
pozáručný servis obstarávaných zariadení bude zastrešovať dodávateľ zariadenia. Dohliadať na realizáciu projektu bude
projektový tím pozostávajúci z projektového, finančného a technického manažéra. projektový tím bol zostavený z odborníkov,
ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov zameraných na obstarávanie výrobných technológií.

Spoločnosť INFINITY GROUP a.s. bola založená zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, v
oddiely: Sa, vložka číslo 923/S, dňa 5.2.2008 s právnou formou Akciová spoločnosť. INFINITY GROUP a.s. je hlavným
výrobcom tvarových výpalkov v Banskobystrickom regióne. Komplexne zabezpečuje dodávku výpalkov a ich následné
spracovanie. Nakoľko sú na naše výrobky kladené stále vyššie požiadavky ohľadne kvality spracovania, pre udržanie si
stabilnej pozície na trhu je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenie nových technológií, ktoré dokážu produkovať výrobky v
požadovanej kvalite. Obstarávacia cena týchto zariadení je veľmi vysoká, preto sa žiadateľ rozhodol využiť možnosť získania
NFP na nákup výrobnej technológie a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť. Projekt má tiež prínos pre zlepšenie
socioekonomickej situácie v regióne, nakoľko sa jeho realizáciou vytvorí 5 nových pracovných miest.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z viacerých hľadísk. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečovať
skúsený, kvalifikovaný personál, s ktorým už dlhodobo spolupracuje. Novú výrobnú jednotku bude obsluhovať odborne
zaškolený personál. Potrebné školenie pracovníkov, zamestnaných na obsluhu novej výrobnej linky zabezpečí
zamestnávateľ a dodávateľ. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená lepšími hospodárskymi
výsledkami spoločnosti súvisiacimi s realizáciou projektu. Realizáciou projektu dôjde k úsporám na energiách a materiálových
vstupoch, tieto úspory budú investované do ďalšieho rozvoja spoločnosti a budú prispievať k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti. Tiež sa zvýši kvalita a objem produkcie, čoho synergickým efektom opätovne dôjde k zlepšeniu
hospodárskych výsledkov a vytvoreniu potrebných zdrojov na udržanie výsledkov projektu. Udržanie vytvorených pracovných
miest bude zabezpečované z výsledkov projektu. V prípade, ak by vznikli škody, poruchy alebo nečakané výdavky, žiadateľ
ich uhradí z vlastných finančných zdrojov.
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Priemysel v regióne Žiarnu nad Hronom má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma KOVACO, spol. s r.o.. Región
však trápi vysoká miera nezamestnanosti spojená s úpadkom strojárskeho priemyslu. Firma sa zaoberá výrobou strojov a
zariadení. Sú to finálne výrobky v oblasti priemyselných manipulátorov a stavebných strojov. Firma zamestnáva 17
pracovníkov a niektoré činnosti si objednáva externe. ( 25-30 externistov). 2/3 produkcie je umiestňovaných na zahraničné
trhy. Niektoré stávajúce technologické zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýba
komplexnosť CNC výrobnej technológie a jej jednotné riadenie. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko
efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých
stránok, najmä „nedostatok vlastných zdrojov...“ a „nedostatočnú technickú úroveň...“. Projektom tiež firma využije príležitosti,
ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov“. Projektom by bolo
možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánovaná kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 5 ďalších v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu bude
mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast kvality, kvantity a najme flexibility
výroby, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude
dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. POP. Realizáciou
projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do podobných výrobných
zariadení, resp. do inovatívnych technológii. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.

Dodávka technológie bude realizovaná asi v období 09/2013 – 03/2014 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie numerické
obrábacie stroje budú vyradené až po spustení nových CNC technológii. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž
technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo
skúsených interných zamestnancov a externého administrátora a účtovníka. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä
v poklese konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom CNC strojov parku. Pre zabezpečenie
organizačnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné
sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny
personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového týmu a ich úloh v projekte, je uvedená v časti 4.2 POP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability 17 zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla, vďaka agresívnej konkurencií z
tretích krajín, prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších 5 pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Žiaru n/Hronom, ako i k ďalším cieľom
stanoveným strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 POP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala projekty obnovy
výrobnej technológie a stavebných projektov, ako aj projekt spolufinancovaný z ERDF (podrobne viď v časti 5 POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 13-ročnými skúsenosťami firmy v strojárstve,
doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite
doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po
jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho
výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu
zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu
objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt prispeje k eliminácií
najmä hrozby konkurencie z tretích krajín. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na
nových technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca 4 roky,
ktorú hodnotu považujeme za optimálnu, nakoľko nastane oveľa skôr ako sa skončí životnosť technológie.
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V súčastnosti je v regióne vysoká miera nezamestnanosti a samotný Banskobystrický kraj nedosahuje HDP na obyvateľa
75% priemeru krajín EÚ. Okres Detva patrí v Banskobystrickom kraji k okresom so značne problémovou situáciou z hľadiska
zamestnanosti, rozvoja ľudských zdrojov a kvality života obyvateľov. Naša spoločnosť má všetky predpoklady, aby daný
projekt zrealizovala a výrobu v regióne spustila, nakoľko máme zabezpečený dostatok suroviny, taktiež máme zabezpečenú
kvalifikovanú pracovnú silu a všetky potrebné energetické zdroje a prístup k infraštruktúre. V našom regióne, ani na celom
Slovensku, ani v krajinách bývalej východnej Európy, okrem Poľska, sa výroba produktu KP1 v súčasnosti nerealizuje. Naša
spoločnosť má veľmi výhodnú polohu na spustenie tejto výroby, nakoľko sa nachádzame v srdci Slovenska a je možné
prisúvať surovinu zo všetkých krajov a z dlhodobého hľadiska aj z ostatných krajín východnej Európy.

Hodnoty uvedené v sekcii č.12 sú z nášho pohľadu zrealizovateľné, nakoľko plánované spracovanie suroviny je podľa
skutočného výstupu srvátky od nášho dodávateľa v súčasnosti. Tržby sme plánovali podľa súčasných cien daného výrobku
na trhu a skutočnej produkcii KP1 podľa technickej správy projektu. Daný výrobný proces nemožno spustiť bez minimálne 8
pracovníkov a plán výnosov nákladov je vyčíslený v prílohe č.1 - opis projektu. Odráža sa od reálnych súčasných hodnôt na
trhu. V prípade, že by nastal negatívny vývoj v svetovej ekonomike v prípade celosvetovej krízy, ktorý by mohol naše tržby i
samotnú výrobu negatívne ovplyvniť, budeme sa snažiť eliminovať ho ďalším spracovaním tejto suroviny na konečný produkt
pre konečného spotrebiteľa ako napr. výživové doplnky. Tento projekt je previazaný na nášho dodávateľa, ktorý sa
špecializuje na výrobu syrov, z ktorých vzniká veľké množstvo druhotnej suroviny - srvátky. V prípade, že tento projekt
úspešne zrealizujeme, uvažujeme z dlhodobého hľadiska o vybudovaní linky na spracovanie odpadových vôd.

Trvanie realizácie projektu predpokladáme od začatia montáže po uvedenie do skúšobnej prevádzky 9 mesiacov od
podpísania zmluvy. Príjem a úschova čerstvej a zahustenej srvátky, Pasterizačná stanica srvátky, Úschova pasterizovanej
srvátky a CIP stanica budú zrealizované do 3 mesiacov od zahájenia. Kombinovaná jednotka membránovej filtrácie UF/NF,
Vodné hospodárstvo membránových filtrácií, Kombinovaná jednotka membránovej filtrácie RO/ROP (opcia), Úschova
bielkovinovej frakcie srvátky (WPC), Úschova NF retentátu , Odparovacia stanica , a Kryštalizácia budú zrealizované do 6
mesiacov od zahájenia. Vypieracie stupne, Vibrofluidná sušiareň, Mletie a triedenie, Uskladnenie práškového produktu a
Baliaca linka produktu budú zrealizované do 9 mesiacov od zahájenia. Projekt chceme zrealizovať formou generálneho
dodávateľa, ktorý bude vybraný vo verejnom obstarávaní. Je dôležité aby celý projekt zrealizoval jeden dodávateľ, nakoľko
ide o veľmi zložitý výrobný celok, v ktorom sú jednotlivé celky navzájom prepojené. Bez toho, aby jeden celok nebol
ukončený, nemožno výrobu spustiť. Preto pri viacerých dodávateľoch by mohlo dôjsť k predĺženiu realizácie projektu.

Bez pomoci z nenávratných finančných prostriedkov, by projekt nemohol byť realizovateľný, nakoľko je veľmi finančne
náročný. Preto daný projekt chceme financovať z troch zdrojov. Vlastné zdroje, ktoré do projektu vloží naša spoločnosť
predstavujú 739 955,- EUR, úverové zdroje 2 600 000,- EUR a nenávratný finančný príspevok 3 339 955,- EUR. Bez
nenávratného finančného príspevku nie je možné zrealizovať ani časť projektu, nakoľko by nebolo možné spustiť výrobný
proces. I keď naša spoločnosť nemá výraznejšie skúsenosti s výrobou, od roku 2000 ako naša spoločnosť funguje, sme
zrealizovali viacero zložitých technologických projektov, ktoré sú rozpísané v bode 5 prílohy č.1. Väčšina týchto projektov bola
financovaná zo zdrojov Európskej únie a naša spoločnosť ich pre našich obchodných partnerov realizovala od základného
kameňa až po spustenie do skúšobnej prevádzky. Taktiež sme odstraňovali chyby a vychytávali nedostatky v skúšobných
prevádzkach týchto projektov. Tieto skúsenosti budú mať pre nás pri spúšťaní plánovanej výroby značný význam.

Financovanie prevádzkových nákladov na spustenie výroby budeme riešiť vlastnými zdrojmi a časť nákladov na
zabezpečenie materiálových zásob prefinancujeme prostredníctvom kontokorentného úveru. Úverové zdroje, investičné ako aj
prevádzkové, máme predjednané z peňažným ústavom, o čom predkladáme aj nezáväznú ponuku. V prípade ohrozenia z
hľadiska výkyvov na finančných trhoch, čiže nedostatku finančných prostriedkov, budeme ohrození minimálne, nakoľko vieme
ovplyvniť resp. znížiť cenu základnej suroviny a taktiež je možné predĺžiť dobu splácania úverov na dlhšiu dobu, nakoľko
životnosť technológie je minimálne 12 rokov a investícia aj splatenie úverov je naplánované na 6 rokov. V prípade, že by aj
došlo ku celosvetovej kríze na svetových trhoch, táto komodita sa bude stále predávať, len jej cena bude kolísať. V našej
finančnej analýze sme už teraz počítali s nižšou cenou ako je v súčasnosti na svetových trhoch. Podľa ekonomickej analýzy
je projekt návratný už v roku 2018. V prílohe č.5 finančnej analýzy predkladáme aj podrobný finančný plán nákladov a výnosov
podľa množstva spracovanej suroviny a plánovaných nákladov na energie, mzdy a ostatné náklady.
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HSH spoločnosť s ručením
obmedzeným

DIPEX spol.s r.o.

BOTH, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie spoločnosti ORGECO spol. s r.o.

Inovatívne technológie v spoločnosti HPM Therm, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.
s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií

Modernizácia výroby v spoločnosti EUROPIN, s.r.o. za súčasného
zvýšenia konkurencieschopnosti.

Inovácia výrobného procesu v oblasti reklamnej činnosti v
spoločnosti IKE, spol.s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením laserového
CNC rezacieho zariadenia

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu skla a sklenených
výrobkov v spoločnosti CRYSTAL SERVICE, s.r.o.

Inovatívne technológie vo výrobe mäsových výrobkov

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIPEX zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom obstarania
inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti BOTH, s.r.o.

263 863,20

171 066,40

1 101 036,40

86 400,00

92 687,00

204 052,00

202 166,67

113 672,40

907 956,00

184 626,00
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Spoločnosť ORGECO spol. s r.o. pôsobí na trhu strojárskeho priemyslu už od roku 1993. Medzi jej hlavné portfólio patrí
kovovýroba krytov, ochranných mriežok a svetelných dekorov. Okrem iného aj výroba zariadení priemyselnej a dekoratívnej
iluminácie. Spoločnosť sa zaoberá výrobou na základe vlastnej konštrukcie, ale taktiež vyrába produkty podľa výrobnej
dokumentácie iných firiem. Svojimi produktmi dokážeme konkurovať ako domácim, tak aj zahraničným výrobcom. V
súčasnosti pociťujeme nedostatok inovatívnej výrobnej technológie. Progresívne trhy EÚ, na ktoré sa snažíme preniknúť,
vyžadujú vyššiu efektivitu výroby a produktivity práce. Stratégiu našej spoločnosti je nutné postaviť na odstránení vysokého
nároku na ručnú prácu a zvýšenie dôrazu na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Prostredníctvom nákupu technológií by
došlo k zvýšeniu produktového portfólia spoločnosti. Nové produkty budú konkurovať domácim výrobcom čím sa zvýši
konkurencieschopnosť regiónu. Nákupom novej technológie by sa podporila zamestnanosť kvalifikovaných pracovných síl, na
čo by nadväzovalo zvyšovanie zamestnanosti aj v subdodávateľskom procese.

Prostredníctvom realizácie projektu dosiahne spoločnosť nákup inovatívnej technológie, ktorá nadviaže na doposiaľ
používanú technológiu. Uľahčí a urýchli výrobné procesy, čo prinesie zefektívnenie výroby a zvyšovanie produktivity práce.
Po prebehnutí nákupu výrobnej technológie sa zvýši potreba zamestnanosti v našej spoločnosti a tým pádom aj v regióne ako
celku. Nové produkty, vyrábajúce sa prostredníctvom inovatívnej technológie, zvýšia konkurencieschopnosť regiónu na
domácich aj zahraničných trhoch. Inovatívne prvky novej technológie pomôžu zlepšeniu manažérskeho procesu vedenia v
spoločnosti a umožnia vytvorenie nových subdodávateľských kanálov v regióne. Takto nastavené procesy umožnia
zvýšenému ekonomickému rastu odvetvia a podporia ekonomický rozvoj regiónu. Zavedením moderných výrobných postupov
sa odbúra nákladovosť výroby, keďže je materiálovo menej náročná. Tento faktor umožní šetrenie životného prostredia. K
nemu ešte viac dopomôže nižšia produkcia chybných výrobkov a nižšia produkcia odpadov z výroby.

Realizácia projektu bude nadväzovať na súčasný proces výroby v spoločnosti. Nové inovatívne technológie budú plynule
preberať úlohy doposiaľ využívaných výrobných zariadení. Prostredníctvom nej dôjde k zásadnému strategickému
napredovaniu vo veci výroby nových výrobkov spĺňajúcich aj vysoké nároky našej klientskej základne. Za pomoci
investičného napredovania môžeme zvyšovať konkurencieschopnosť spoločnosti, efektívnosť výroby a tým pádom prenikať
na nové trhy na území SR aj v zahraničí. Nákup inovatívnej technológie prebehne prostredníctvom verejného obstarávania.
Na základe jeho výsledkov dôjde k podpisu zmluvy s víťazným dodávateľom. Samotná realizácia projektu spočíva v nákupe
inovatívnej technológie a jej inštalácii v spoločnosti ORGECO spol. s r.o. Po uvedení technológie do chodu prebehne školenie
nových a existujúcich zamestnancov na nové výrobné zariadenie.

Priemyselná výroba osvetľovacích zariadení má v regióne okresu Nové Zámky dlhodobú tradíciu. Spoločnosť ORGECO spol.
s r.o. sa postupnými krokmi vypracovala z malého podniku na stredne veľký. Jej produkcia sa neustále kvantitatívne aj
kvalitatívne zvyšovala, čo má za následok rozšírenie kapitálového vybavenia spoločnosti. Prostredníctvom investícii sa
snažíme napredovať a odolávať neustále silnejším konkurenčným tlakom vo svojom okolí. Každoročne dochádza k
operatívnym investičným nákupom drobnejšieho charakteru, ktoré dopomáhajú lepšie uspokojiť čoraz zvyšujúce sa nároky
našej klientskej základne. V spoločnosti si uvedomujeme, že najväčšiu pomoc by pre ňu predstavoval investičný impulz
strategického charakteru, akým je práve nákup inovatívnej technológie. Prostredníctvom tejto technológie budú prúdiť do
našej spoločnosti inovácie, ktoré sú základným kameňom jej napredovania. Nakoľko medzi dlhodobé plány spoločnosti patrí
okrem iného zaradiť sa na vedúce priečky výrobcov osvetľovacích zariadení v podmienkach SR, potreba inovatívnej
technológie zo strany spoločnosti je na mieste. Týmito spoločnými krokmi zvýšime nielen konkurencieschopnosť našej
spoločnosti, ale aj celého regiónu.

Skúsenosti spoločnosti s výrobou produktov určených na interiérovú a exteriérovú dekoratívnu ilumináciu dosahujú už takmer
dve desaťročia. Prostredníctvom investícii do inovatívnej technológie, ktorá poputuje do našej spoločnosti, v prvom rade
dosiahneme zvýšenie výroby a prienik na nové trhy. Rozšírenie výroby nám umožní rozšíriť produktové portfólio, čo bude mať
za následok vytvorenie nových pracovných miest a to najmä v radoch vysokokvalifikovaných pracovníkov. Pri realizácii
projektu bude dochádzať k čerpaniu vlastných finančných zdrojov ako aj priebežné čerpanie zdrojov zo Štrukturálnych fondov
EÚ. Prostredníctvom externých financií sa nám podarí naštartovať investične náročnú výrobu, ktorá v budúcnosti za pomoci
multiplikačného efektu investícii podporí ďalšie investičné plány spoločnosti. Tie budú smerovať opätovne do rozšírenia
výroby, znižovania materiálovo náročnej výroby a odstránenia výrobných postupov zaťažujúcich životné prostredie. Svojou
zvyšujúcou konkurencieschopnosťou podmieni k vytvoreniu zdravého konkurenčného prostredia v regióne okresu Nové
Zámky a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
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HPM Therm, s.r.o. so sídlom v Moravskom Lieskovom je zameraná na strojársku výrobu v oblasti tepelnej techniky.
Spoločnosť sa od svojho vzniku v roku 1998 zameriava na výrobu výmenníkov tepla Cu/Al pre priemyselné technológie, haly,
obchodné centrá – kusové dodávky, radiátorov, podlahových a stropných konvektorov do interiérov a mobilných prostriedkov a
chladičov výkonových polovodičov na báze tepelných trubíc pre trakčnú techniku. Skúsenosti firmy s navrhovaním,
konštrukciou, výrobou výmenníkov siahajú až do roku 1982. Väčšina produkcie spoločnosti je určená pre zahraničných
odberateľov. Stávajúca technológia, na ktorej spoločnosť produkuje od roku 2002, t.j. Cu rúrka 5/8“, geometria 60/30, má určité
technologické hranice výroby. Oproti konkurencii je materiálovo náročnejšia, výrobky majú väčšiu hmotnosť a samotná výroba
má nižšiu produktivitu, čím firma stráca konkurencieschopnosť. Od novej technológie, ktorá je postavená na spracovaní Cu
rúrky 1/2“ a geometrii výmenníkov 38/33, žiadateľ očakáva naplnenie najvýraznejších potrieb ako zvýšenie produktivity výroby,
zníženie jej materiálovej a energetickej náročnosti, a najmä zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov a spoločnosti.

Po ukončení projektu budú do HPM Therm, s.r.o. zavedené 3 nové inovatívne výrobné technológie: lamelový lis, lisovací
prípravok a obojstranná rezačka rúrok. Zapojením týchto technológií do procesu výroby bude v spoločnosti zavedený 1 nový
inovovaný výrobný postup, vďaka ktorému sa zníži materiálová a energetická náročnosť výroby, rozšíria sa technologické
možnosti výroby, vývoja a zavedenia nových výrobkov a zvýši sa jej kvalita a kapacita. Modernizáciou a inováciou
technologického vybavenia budú vytvorené podmienky pre zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti HPM
Therm, s.r.o., zabezpečí sa rast kvality produkcie a zefektívnenie výroby v HPM Therm, s.r.o. a podporí sa tvorba pracovných
miest vďaka rozvoju podnikania HPM Therm, s.r.o. Vďaka prínosom realizácie projektu vytvorí spoločnosť už počas realizácie
projektu 1 pracovné miesto a po jeho ukončení ďalšie 3. Všetky tieto pracovné miesta udrží minimálne počas 5 rokov po
ukončení projektu. V porovnaní s rokom 2010 sa tržby a pridaná hodnota vďaka inovácii, ktorú projekt prinesie, zvýšia takmer
o štvrtinu. Hlavnými užívateľom výsledkov projektu budú okrem žiadateľa jeho zamestnanci, odberatelia a dodávatelia.

Realizácia projektu bude trvať 10 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1 – Obstaranie
inovatívnych technológií a ich zavedenie do výroby V rámci hlavnej aktivity budú obstarané a do výroby zavedené 3
inovatívne technológie, ktoré sa budú využívať vo výrobe HPM Therm, s.r.o.: lamelový lis, lisovací prípravok a obojstranná
rezačka rúrok. Zapojením týchto moderných zariadení sa vo firme zavedie inovovaný postup výroby výmenníkov tepla,
vznikne nové pracovné miesto a vytvoria sa podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti. Riadenie projektu Publicita a
informovanosť V rámci podporných aktivít bude na efektívne riadenie projektu zriadený projektový tím na čele s konateľom
spoločnosti HPM Therm, s.r.o. v úlohe projektového manažéra. Odborné zabezpečenie projektu bude realizované
dodávateľom technológií, vybranými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, za podpory zamestnancov žiadateľa
vrátane odborného garanta projektu. V rámci podporných aktivít žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú publicitu a informovanosť
o projekte, ktorý bude realizovať.

d1) Vhodnosť projektu vyplýva z východiskovej situácie výroby prostredníctvom technológie, používanej od roku 2002, ktorá
má určité technologické hranice výroby, je materiálovo náročná, výrobky majú väčšiu hmotnosť a samotná výroba má nižšiu
produktivitu, čím firma stráca konkurencieschopnosť. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície by si spoločnosť HPM
Therm, s.r.o. nákup technológie nemohla dovoliť v uvedenom rozsahu z vlastných zdrojov, musela by obmedziť bežné
činnosti. Realizácia nákupu technológie po častiach v dlhšom období by okrem navýšenia obstarávacích nákladov mohla
spôsobiť stratu zákazníkov. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj prioritami
EÚ. d2) HPM Therm, s.r.o. je zameraná na strojársku výrobu v oblasti tepelnej techniky. Od svojho vzniku sa zameriava na
výrobu výmenníkov tepla Cu/Al pre priemyselné technológie, haly, obchodné centrá, radiátorov, podlahových a stropných
konvektorov do interiérov a mobilných prostriedkov a chladičov výkonových polovodičov na báze tepelných trubíc pre trakčnú
techniku.Jej kvalifikovaný a skúsený personál zabezpečí úspešnú realizáciu projektu po odbornej i administratívnej stránke.

Po ukončení realizácie aktivít projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov
projektu z vlastných zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí údržbu nových
technológií, ktoré budú v plnej miere využívané pri výrobe, a po ich dobe životnosti zabezpečí v prípade potreby ich obnovu.
Udržateľnosť bude podporená aj skúsenosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s technológiami používanými pri
výrobe. Vďaka pozitívnym hospodárskym výsledkom a priaznivým finančným ukazovateľom hospodárenia spoločnosti počas
celej jej existencie bude firma schopná alokovať dostatok prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania ako aj dlhodobej
udržateľnosti výsledkov aktivít projektu, čo dokazuje aj výsledok finančnej analýzy. Spoločnosť HPM Therm, s.r.o. bude
zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a
uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho
ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú náležite minimalizované.

KaHR-111SP-1101

Žiadateľ má sídlo v Trenčianskom kraji, ktorý patrí k ťažiskovým priemyselným oblastiam SR s pestrou štruktúrou výroby,
ktorej výkonnosť je v dôsledku nedostatku fin. zdrojov poznačená pomerne nízkymi inovačnými aktivitami. Žiadateľ rozvíja
obchodné aktivity od r. 1993 v obci Beluša. Orientuje sa na sofistikovanú kovovýrobu - bankovú, trezorovú, archivačnú a
skladovú techniku. Od svojho vzniku postupne rozširuje obchodné aktivity a tiež portfólio produktov, zároveň buduje
prevádzkový areál. Temer 48 % produkcie exportuje. Má vybudované stabilné DOV, zamestnáva 163 osôb. Uvedomuje si, že
zvyšovanie efektívnosti, optimalizácia prevádzkových nákladov a preferovanie inovatívnych a enviro ohľaduplných technológií
patrí k ťažiskovým nástrojom zvyšovania konkurenčnej schopnosti pri zostrujúcom sa konkurenčnom prostredí a rastúcich
požiadavkách klientov. Z uvedeného dôvodu má záujem aplikovať ďalšie inovatívne prístupy, využívať vo výrobnom procese
moderné výkonné zariadenia. A tak predmetom projektu je zavedenie špičkovej technológie, ktorá zabezpečí rast tržieb a
tvorbu pridanej hodnoty. V referenčnom roku 2007 spoločnosť dosahovala tržby 8,0 mil. EUR a pridanú hodnotu 4,3 mil. EUR.

Po ukončení aktivít žiadateľ, ktorý je aj cieľovou skupinou, bude disponovať vysoko inovatívnou výrobnou a manipulačnou
technológiou, vďaka ktorej sa u neho výrazne zvýši miera inovatívnosti a vzrastie počet inovovaných výr. postupov o 23.
Uvedenie technológií do prevádzky umožní výrazné skvalitnenie a rozšírenie ponuky produktov a tým vytvorenie podmienok
pre lepšie a rýchlejšie uspokojovanie požiadaviek klientov. Významne sa zefektívni výrobný proces, čo sa spolu s nárastom
predaja a tržieb priaznivo odzrkadlí aj na tvorbe pridanej hodnoty. Zlepšenie výkonnosti sa premietne do zvýšenia
konkurenčnej schopnosti a posilnenia pozície na relevantnom trhu. V neposlednom rade realizácia projektu bude mať
priaznivý dosah na stav zamestnanosti v danej lokalite – projekt umožní vytvoriť 25 nových pracovných miest. Realizáciou
projektu žiadateľ získa ďalšie skúsenosti s fondmi EÚ, ktoré využije pri príprave ďalších projektov (vzdelávanie
zamestnancov, oblasť ŽP, výskum a vývoj). Projekt môže byť inšpirujúcim zdrojom aj pre iných podnikateľov v lokalite.

Realizácia projektu je zameraná na obstaranie progresívnych technolog. a manipul. zariadení. Ich obstaranie je potrebné v
záujme rastu kapacity, výkonnosti spoločnosti, rozšírenia škály produktov, rastu kvality a pružnosti v činnosti, čo sa premietne
do rastu konkurencieschopnosti. Technické riešenie je podrobne popísané v Prílohe č. 1, časť 4. Projekt bude
implementovaný 24 mesiacov – od 04. 2013 do 03. 2015. Vecnou náplňou projektu budú hlavné aktivity: Aktivita A1 Obstaranie zariadení, logické celky 1, 2, 7, 10, 11, 15, 16, 19 Aktivita A2 - Obstaranie zariadení, logické celky 4, 5, 9, 14
Aktivita A3 - Obstaranie zariadení, logické celky 3, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 20 a podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita
a informovanosť. Hl. aktivity budú realizované dodávateľsky. Dodávatelia, vybraní vo VO, zabezpečia potrebné technické a
pracovné kapacity na ich realizáciu. Podporné aktivity zabezpečí žiadateľ svojimi odbornými kapacitami v rámci činnosti
projektového tímu. Žiadateľ má pre potreby implementácie k dispozícii skúsený odborne zdatný projektový tím, kvalitné
personálne, odborné, výrobné a technické zázemie. Má i skúsenosti s úspešnou implementáciou projektov.

Prínos pomoci pre predložený projekt je smerodajným pre budúci úspešný vývoj žiadateľa, prispeje k posilneniu jeho
konkurenčnej schopnosti, čo zodpovedá strategickým zámerom rozvoja spoločnosti a tiež cieľom opatrenia 1.1. Realizácia
ambiciózneho a finančne náročného projektu priaznivo ovplyvní aj sociálne - ekonomický rozvoj príslušnej lokality a zvýši
zamestnanosť. Vplyv viacerých súčasných faktorov v podobe hospodárskej krízy a zhoršenia finančnej situácie podnikov núti
podnikateľské subjekty intenzívnejšie hľadať inovatívne riešenia. Obdobným tlakom je vystavený aj žiadateľ, ak chce
uvedeným tlakom úspešne odolávať, musí inovovať technológie a pracovné postupy. Vzhľadom na finančnú náročnosť
investície by žiadateľ realizáciu projektu bez spolufinancovania zo zdrojov ERDF nemohol v plnom rozsahu zabezpečiť, musel
by projekt realizovať v menšom rozsahu, po častiach a v dlhodobejšom časovom horizonte. To by oddialilo očakávané
pozitívne efekty a prínosy pre žiadateľa a tiež pre lokálne sociálne, ekonomické e environmentálne prostredie, pre tvorbu prac.
miest a TUR danej lokality.

Žiadateľ je garantom dlhodobej, minimálne 5-ročnej udržateľnosti výsledkov projektu. Nadobudnutý majetok bude využívať
výhradne pre potreby svojich podnikateľských aktivít v priestoroch výrobného areálu v Beluši. Spoločnosť bude financovať
následnú prevádzku a potrebnú obnovu technických zariadení z vlastných zdrojov. Využívanie inovatívnej technológie jej
umožní rozšíriť spektrum produktov, prijímať nové objednávky od zákazníkov, lepšie a rýchlejšie uspokojovať ich potreby a
zvýšiť kvalitu a efektívnosť, čo sa odzrkadlí na raste predaja a tržieb. Aj na základe výsledkov finančnej analýzy - miera
výnosovosti projektu dosahuje 140,49 % - je projekt schopný vyprodukovať potrebné peňažné toky zabezpečujúce prevádzku
a finančnú udržateľnosť projektu. Finančná analýza tvorí Prílohu č. 5 k ŽoNFP. Na základe doterajšieho fungovania je tiež
zrejmé, že žiadateľ má z prevádzkového hľadiska dostatočné personálne, vecné a technické kapacity dlhodobo
zabezpečujúce efektívnu prevádzku investíciou získaných technologických a manipulačných zariadení.
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EUROPIN, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby špeciálnych zdravotníckych pomôcok. Výroba je zameraná na
komponenty do jednorázových lekárskych pomôcok pre diabetikov na zisťovanie hladiny cukru v krvi. EUROPIN, s.r.o. bola
založená v roku 1997 v Trenčíne - pôvodne v prenajatých priestoroch Meriny, od roku 2006 sa spoločnosť presťahovala do
vlastných priestorov do Trenčianskych Stankoviec. EUROPIN, s.r.o. sa zameriava na: výrobu lanciet pre odber kapilárnej krvi
pacientov, na výrobu kanýl pre prednaplnené sklenené striekačky, na aplikáciu inzulínu a na výrobu špeciálnych
zdravotníckych ihiel na rôzne použitie. Ročná výroba je asi 700 miliónov kusov (údaj za rok 2012), kde 55% tvoria lancety a
45% kanyly. Súčasná výroba nedokáže uspokojiť požiadavky na trhu, ktorý už preferuje inzulínové kanyly s menším
rozmerom a zdrsňovanie povrchu ihiel čistejšou metódou, ako doteraz používané metódy zdrsňovania povrchu pieskom.
Spoločnosť vyrába svoje produkty pre zahraničný trh. Silnými stránkami spoločnosti sú kvalita vyrábaných produktov,
flexibilita, široký sortiment ihiel, existencia dopytu po presných a špecifických výrobkov.

Spoločnosť si stanovila hodnoty merateľných ukazovateľov cieľavedome a zodpovedne na základe doterajšieho vývoja
spoločnosti a očakávaných plánov v budúcnosti. Realizáciou projektu dôjde k inovovaniu 3 nových výrobných postupov a
vytvoreniu 1 pracovného miesta pre nezamestnaného vo veku 15 - 29 rokov. Manažment spoločnosti neočakáva nenaplnenie
hodnôt merateľných ukazovateľov, nakoľko získaním NFP a realizovaním projektu sa otvoria nové trhy (už existujú potenciálni
odberatelia) a nová výroba si bude vyžadovať nových zamestnancov. Zavedením novej technológie produkcia bude
kvalitnejšia, efektívnejšia, rýchlejšia, energeticky menej náročná a hlavne bez odpadu. Zaobstaraním novej technológie
laserovej zdrsňovačky sa zabezpečí inovatívne zdrsňovanie povrchu ihiel, je šetrná k ihlám tenkých priemerov, kamerový
inšpekčný systém zabezpečí 100% kontrolu vnútorných deformácii ihiel a rovnačka - sekačka zabezpečí drobnejšie delenie
trubky na kanylové odrezky. Zaobstaraním technológii sa zlepší kvalita ihiel a zabezpečí novú špecifickú dopytovanú výrobu
pri značnej úspore energie a pridružených vstupných materiálov.

Po technickej stránke bude realizácia hlavnej aktivity zabezpečená dodávateľom, ktorý bude víťazom verejnej obchodnej
súťaže, resp. verejného obstarávania, realizovaného po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP medzi žiadateľom a MHRS.
Realizácia projektu pozostáva z nákupu laserovej zdrsňovačky, kamerového inšpekčného systému a rovnačky - sekačky, 3
hlavných aktivít, ktoré budú realizované čo naskôr 12/2013 až 11/2014, podporné aktivity budú časovo kopírovať hlavné
aktivity. Podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované potrebným technickým
vybavením a vlastnými personálnymi kapacitami. Spoločnosť má samozrejme záujem o čo najskoršiu realizáciu projektu
nakoľko si uvedomuje potrebu týchto zariadení na udržanie si svojho postavenia na trhu a vytváranie nových odberateľských
kontraktov. Spoločnosť venovala zostaveniu projektového tímu veľkú pozornosť a prioritu, má vytvorený kvalitný projektový
tím, ktorý je schopný čeliť všetkým prekážkam. Projektový tím sa skladá z tímu kvalifikovaných ľudí s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti výroby lanciet, kanýl a špeciálnych zdravotníckych ihiel.

Spoločnosť EUROPIN, s.r.o. sa od svojho vzniku neangažovala v získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na žiadny
účel a ani neobdržala žiadne prostriedky z EÚ. Na druhej strane však spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov,
vzhľadom k tomu, že každý nový výrobok, ktorý firma vyrába je špecifický, líši sa požiadavkami, čiže vždy je zároveň aj
novým projektom. Po schválení tohto projektu však spoločnosť plánuje využiť naskytnuté možnosti a zapojiť sa i do ďalších
výziev v rámci OP KaHR. Všetky jestvujúce technológie zakúpila z vlastných zdrojov a za pomoci úverov, ktoré splácala. Je
samozrejmé, že realizácia projektu vytvorí predpoklady pre ďalšie projekty. Udelený finančný príspevok teda vníma
spoločnosť ako impulz pre ďalší rozvoj. Zároveň si uvedomuje, že bez udelenia finančného príspevku – a teda bez impulzu –
nie je možné tento rozvoj naštartovať. Bez realizácie projektu by spoločnosť mohla prísť o významných odberateľov a tržby,
stratila by svoje postavenie na trhu. Projekt je v súlade s PHSR TSK. TSK uvádza vo svojom strategickom dokumente
prioritu vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonického využívania celého územia.

EUROPIN,s.r.o. si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu, v čom nevidí žiadnu prekážku. Vedenie firmy
stanovilo hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedne a uvážene s cieľom ich bezproblémového dosiahnutia v prípade
schválenia projektu a získania príspevku. Tým, že si firma stanovila primerané výdavky projektu v súvislosti s princípmi
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, je riziko nedosiahnutia udržateľnosti projektu minimálne. Udržateľnosť projektu a jeho
výsledkov po finančnej stránke projektu bude zaistená očakávaným nárastom tržieb. Dosiahnutie plánovaných hodnôt tržieb
bude zabezpečené čiastočne prostredníctvom udržania súčasného odbytu produkcie a produkcie nových výrobkov po
zrealizovaní projektu. Na základe výsledkov finančnej analýzy, môžeme konštatovať, že bola splnená podmienka dlhodobej
finančnej udržateľnosti realizovaného projektu, investícia bude prínosom pre firmu a bude prispievať k zlepšeniu finančnoekonomických ukazovateľov firmy. Na základe hodnôt indexu bonity za roky 2010,2011 a 2012 možno konštatovať - dobré
finančné zdravie podniku ako celku, ktoré bude zárukou finančnej stability podniku a tým tiež udržateľnosti výsledkov projektu.
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Spoločnosť sa zaoberá digitálnou tlačou na rôzne druhy materiálov ako papier, plátno, PVC, autoplachty. Tieto produkty
orezáva na požadovaný tvar, veľkosť a upravuje rôznymi technikami ako vyrezávanie, nažehlovanie, laminovanie,
gravírovanie. Vyrába rôzne reklamné produkty z dreva, kovu, plastov, textilu a pod. Spoločnosť sa nachádza v okrese Veľký
Krtíš, v Banskobystrickom kraji, kde je evidovaná najvyššia miera nezamestnanosti. V rámci analýzy silných a slabých stránok
firma identifikovala najväčšie nedostatky vo vyššej časovej náročnosti niektorých výrobných procesov, nízkej výkonnosti
rezacích zariadení a nižšej kvalite a kapacite tlačiarenských zariadení. Obstaranie inovatívnej technológie by malo pre firmu
veľmi veľký prínos, a to v raste konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy a v znížení nákladov. Nevyhnutnosť pomoci je
podmienená obmedzenými finančnými prostriedkami. Projekt by bol realizovateľný z vlastných zdrojov iba čiastočne, prínosy
projektu by neboli také výrazné a nedošlo by k úplnému naplneniu cieľov. Projekt generuje okamžité účinky, a to zníženie
nezamestnanosti, rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, tržieb, zlepšeniu situácie v regióne.

Realizáciou projektového zámeru dôjde k obstaraniu piatich inovatívnych a vyspelých technológií, ktorými sa vo veľkej miere
inovuje výrobný proces v oblasti reklamnej činnosti a zvýši sa kvalita poskytovaných produktov a služieb. Projektom sa
obstará veľkoformátová solventná tlačiareň, ktorá má väčšie rozlíšenie, rýchlosť a kapacitu tlače a väčší formát. Tunel pre
sieťotlač je UV vytvrdzovací tunel, ktorý umožní tlačiť kvalitnejšími farbami rýchlejšie za sebou. Stolová fréza má vyšší výkon,
rýchlosť rezania a rezaciu plochu. Laser CO2 slúži na tepelné opracovanie plastov a dreva, dokáže opracovať hrubšie
materiály bez ďalšieho opracovania. Diamantová brúska plastov opracováva hrubšie materiály, zabrusuje a dolešťuje plasty a
zvyšuje kvalitu výrobkov. Dôjde tak k rozšíreniu produktového portfólia, vytvoreniu nových obchodných možností, zníženiu
nákladov na energie, k nárastu zisku o 7 – 20 %. Inovuje sa 5 výrobných postupov a vytvoria sa 2 nové pracovné miesta.
Realizácia projektu vytvorí predpoklad pre ďalšie aktivity v regióne aj u žiadateľa. Umožní ďalšiu modernizáciu strojového
parku, vytvorenie subdodávateľskej pozície, rast spoločnosti, a tým aj konkurencieschopnosti regiónu.

IKE, spol.s.r.o. sa rozhodla pre výber technológií veľkoformátovú tlač, úpravu predmetov a spracovanie plastov a rôznych
materiálov na základe dôkladnej analýzy silných, slabých stránok spoločnosti. Vybrané technológie zabezpečia rast
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty firmy a napĺňajú tak stanovené ciele spoločnosti. Technické zabezpečenie projektu
sa uskutoční prostredníctvom výberu najvhodnejšieho dodávateľa, vykonaním verejného obstarávania v súlade so zákonom.
Obstaranie technológií je zahrnuté v jednej aktivite „Obstaranie inovatívnych technológií pre reklamnú výrobnú činnosť“, ktorej
začiatok je 1/2014 a ukončenie 12/2014. Technológie budú nakupované postupne a do úvahy sa berie aj finančnú realizáciu
projektu, t.j. platby dodávateľom. Na technické a administratívne zvládnutie projektu bude dohliadať kvalifikovaný personál
pozostávajúci z odborníkov s mnohoročnými skúsenosťami s výrobou reklamy a realizáciou podobných aktivít, zoskupený v
realizačnom tíme: obaja konatelia spoločnosti, ekonómka, vedúci reklamnej výroby a externá poradenská spoločnosť. Počas
realizácie hlavnej aktivity budú zároveň prebiehať podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť

Obstaranie inovatívnej technológie by malo pre firmu veľmi veľký prínos, a to v raste konkurencieschopnosti a pridanej
hodnoty firmy a v znížení nákladov. Nevyhnutnosť pomoci je podmienená obmedzenými finančnými prostriedkami. Projekt by
bol realizovateľný z vlastných zdrojov iba čiastočne, prínosy projektu by neboli až také výrazné a nedošlo by k plnému a
úplnému naplneniu cieľov. Preto považujeme vhodnosť realizácie a nevyhnutnosť pomoci za kľúčový faktor realizácie
projektu. Nevyhnutnosť realizácie projektu je možné zdôvodniť aj prostredníctvom okamžitých účinkov pomoci. Dôjde k
vytvoreniu pracovných miest pre mladých, zníženiu nezamestnanosti, rastu konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, tržieb,
ziskovosti firmy, k zlepšeniu situácie v regióne. Projekt je v súlade so strategickými dokumentami na národnej (NSRR, OP
KaHR, Schéma štátnej pomoci, Lisabonská stratégia) i regionálnej úrovni(PHSR a ÚP kraja). V rámci regiónu prispieva tiež k
znižovaniu nezamestnanosti v regióne, ktorá je vysoká. Firma IKE má skúsenosti s realizáciou podobného projektu
financovaného z eurofondov zameraného na technológie a zamestnávanie MRK, a tiež s podobnými investičnými projektami.

Udržateľnosť projektu a výsledkov je zaistená tým, že projekt je finančne zabezpečený. Výdavky boli zvolené zodpovedne a
primerane, v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti. Vďaka dlhotrvajúcim dodávateľsko-odberateľským
vzťahom má firma zabezpečený súčasný i budúci odbyt. Získa nové zákazky, udrží súčasných klientov, zvýšia sa tržby, z
ktorých môže financovať pokračovanie aktivity, aj financovanie ďalších podobných aktivít. O dlhodobej finančnej udržateľnosti
realizovaného projektu hovorí čistá súčasná hodnota investície a miera výnosnosti, ktorá vo finančnej analýze je na úrovni
214,02% ( > 100%), t.j. čistý CASH-FLOW projektu prevýšil hodnotu investície, čím je splnená podmienka dlhodobej finančnej
udržateľnosti. Ohrozenia projektu: zmeny ekonomického a podnikateľského prostredia (eliminácia: flexibilné prispôsobenie sa
podmienkam, priebežná analýza trhových podmienok, predvídanie možných zmien a tvorba rezerv); legislatívne zmeny
(eliminácia: adaptácia na legislatívne zmeny); neschválenie žiadosti o NFP (riešenie: využitie kombinácie vlastných a cudzích
zdrojov); poškodenie technológie neodborným zachádzaním (riešenie: zaškolenie obsluhy a poistenie majetku)
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Firma Štefánia Hostinová – HOSTIN začala realizovať podnikateľskú činnosť v roku 1992. V novembri 2012 dosiahla 20
ročné skúsenosti s výrobou výrobkov z lisovaného plechu a plechových dielov a drôtu. Firma má k dispozícii 2 výrobné haly a
zamestnáva 5 zamestnancov. Hlavným produktom podniku sú celonerezové zábrany proti vtákom, ktoré sa inštalujú na
budovy. Celkovo firma ponúka až 150 druhov rôznych zábran, ktoré sú distribuované na Slovensku i v zahraničí väčšími či
menšími odberateľmi. Firma je schopná poskytovať služby v oblasti jedoduchého spracovania plechov, tiež ohýbanie profilov,
rovnanie a formátovanie drôtov a práce na výstredníkových lisoch. Od r.2010 poskytuje firma elektroerozívne obrábanie
vodivých materiálov s cieľom veľmi presného obrábania všetkých kovových materiálov. V roku 2012 dosiahli tržby 654 707,42
EUR. Znakom stability a predpokladov udržateľnosti projektu je i výška tržieb na jedného zamestnanca, ktorá dosahuje až 130
941,48 EUR. Predkladaný projekt nemá jednoducho nahradiť zastaralé zariadenia využívané pri výrobe. Cieľom je rozšíriť
výrobné kapacity o inovatívne výrobné zariadenie spĺňajúce požiadavky na ochranu životného prostredia a úsporu energií.

Firma HOSTIN bude po zrealizovaní projektu disponovať modernou technológiou rezania plechov – laserovým fiberovým
strojom vrátane stĺpového otočného žariavu na podávanie materiálu. Jedná sa o inovatívnu technológiu s menšou
energetickou náročnosťou a vyššou produktivitou. Nové zariadenie umožní časovo, energeticky a materiálovo efektívnejšiu
výrobu výpalkov z plechu. Technológia pozitívnym spôsobom ovplyvní samostatnosť podniku, prienik na nové trhy a celkovú
konkurencieschopnosť. Projekt tak naplní ukazovateľ Počet inovovaných výrobných postupov: 1. Efektom spomínaných
benefitov bude rast obratu spoločnosti a pridanej hodnoty. Firma očakáva celkový obrat spoločnosti v roku 2019 vo výške asi
900 000 EUR a pridanej hodnoty vo výške asi 503 000 EUR (ukazovatele dopadu Nárast tržieb a Nárast pridanej hodnoty).
Uvedený rast obratov spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v segmente obrábania plechov umožní
vytvoriť dve nové pracovné miesta, ktoré budú obsadené občanmi vo veku 15-29 rokov. Firma plánuje s využitím výsledkov
projektu pri nových rozvojových projektoch, predovšetkým na ďalšie rozširovanie výroby a obstaranie nových zariadení napr.
ohrňovací lis.

Projekt bude realizovaný vo výrobnej prevádzke na ulici SNP 129 v obci Smolenice. Budova so súpisným číslon 270 ležiaca
na parcele č. 466, ktorá je na LV č. 359 uvádzaná i pod označením po ZMVM č. 83 patrí vlastníčke podniku a jej manželovi.
Zariadenia budú obstarané rámci jednej hlavnej aktivity: Obstaranie fiberovacieho laserového stroja so stĺpovým otočným
žeriavom. Technické špecifikácie technológií boli pripravované dlhodobo na základe plánovaných výrobných kapacít.
Realizáciu projektu bude zabezpečovať Ing. Tomáš Hostin, ekonomický manažér a Daniel Hostin, výrobný manažér projektu,
ktorí budú zastávať pozíciu finančného a technického manažéra projektu. Za dodržanie všetkých zmluvných záväzkov voči
Riadiacemu orgánu a taktiež dodávateľom bude niesť plnú zodpovednosť majiteľka firmy Štefánia Hostinová, ktorá bude plniť
funkciu supervízora projektu. Inštalácia zariadenia môže byť realizovaná v priebehu 3 týždňov, projekt však počíta so širším
časovým fondom slúžiacim na objednanie, dovoz, inštaláciu, skúšobnú prevádzku a finančné ukončenie projektu. Projekt
bude realizovaný s dostatočnou časovou rezervou v období 8 mesiacov, indikatívne od marca 2014 do októbra 2014.

Problematika konkurencieschopnosti podnikov a nezamestnanosti patrí k základným témam rozvoja SR. Predkladaný projekt
pomáha napĺňať stanovené ciele a znižovať nezamestnanosť. Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné
zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu. Pomoc je nevyhnutná vzhľadom na finančné možnosti firmy.
Projekt by nebol bez pomoci realizovateľný. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci.
Nákupom technológií sa okamžite zvýšia výrobné kapacity firmy, firma bude môcť prijímať ďalšie objednávky, odstráni
subdodávateľov, bude vytvárať okamžite dve nové pracovné miesta. Pre potreby projektu bol v rámci podniku vytvorený
realizačný projektový tím, ktorý bude dohliadať na realizáciu hlavných aktivít a implementáciu celého projektu a dodržiavanie
všetkých zmluvných podmienok. Spolu s technickými kapacitami bude vytvárať kvalifikovaný odborný personál podmienky pre
úspešné zvládnutie projektu. Projekt je v súlade s príslušnými národnými strategickými dokumentami NSRR, OP KaHR, i s
regionálnymi dokumentami ako PHSR Trnavského kraja a územným plánom obce Smolenice. Predkladaný projekt napĺňa i
Lisabonskú stratégiu.

Podnik disponuje v súčasnej dobe viacerými dielňami s technologickým vybavením, ktoré je schopné zabezpečiť stabilné
hospodárenie. Z účtovnej závierky za rok 2012 je možné vyčítať, že tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli výšku až 654
70,42 EUR. Hospodárenie spoločnosti bolo vyrovnané a spoločnosť dosiahla zisk. Po realizácii projektu rozšíri spoločnosť
výrobné kapacity a bude sa usilovať o penetráciu na nové trhy, čo sa prejaví na raste tržieb a zvýšení konkurencieschopnosti.
Tržby za výrobky vyrábané prostredníctvom nových zariadení dosiahnu v 1.roku asi 494 000 EUR. Tržby generované výrobou
na novom zariadení v roku 2019 – 5 rokov po zavedení výrobných technológií - by mali predstavovať 511 000 EUR. Celkové
tržby spoločnosti by však v roku 2019 mali dosiahnuť až 900 000 EUR a pridaná hodnota bude na úrovni 503 000 EUR. K
najzávažnejšiemu riziku patrí pokles dopytu v rámci trhu, kedy opatrením budú investície do marketingu a posilnenie
obchodníckych pozícií. Vplyvy vis major nie je možné predvídať a eliminovať prostredníctvom poistných zmlúv. Veľkým
rizikom pre projekt je samozrejme samotné neschválenie NFP, čo nie je možné ovplyvniť žiadnym spôsobom.
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Spoločnosť CRYSTAL SERVICE, s.r.o. vznikla v roku 2007, sídli v Dubnici nad Váhom a predmetom činnosti je výroba a
spracovanie úžitkového dekoračného skla a výroba kryštáľu. Hlavnými činnosťami je tavenie skla, výroba sklenených
výrobkov fúkaním, lisovaním, ručné brúsenie, chemické leštenie, maľovanie sklenených produktov. Vyrábame rôzne druhy
pohárov, tanierov, mís, podnosov, váz a džbánov. Spoločnosť sa nachádza v Trenčianskom kraji, kde je rozvinutý sklársky
priemysel už viac ako 100 rokov. V blízkosti sa nachádza skláreň Lednické Rovné a Nemšová. Nachádza sa v blízkosti hraníc
Českej republiky, so sklárňami ktorej tiež spolupracujeme. Zamestnávame ľudí z okolia, tiež z bývalých sklární, z regiónu
Poltára, Českej republiky, ktorí si nemohli nájsť zamestnanie v odbore v ich regióne. V Lednických Rovniach sa nachádza
stredná odborná škola sklárska, s ktorou spolpracujeme, poskytujeme jej polotovary a učni tu brigádujú na dohodu.
Spoločnosť potrebuje modernizáciu zariadenia aj rozšírenie kapacity výroby, pretože eviduje vyšší dopyt po výrobkoch ako je
kapacita výroby a pôvodnej taviacej peci na sklo už končí životnosť. Rozšírenie výroby pomôže preniknúť na nové trhy v
zahraničí

Spoločnosť realizáciou projektu „Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu skla a sklenených výrobkov v spoločnosti
CRYSTAL SERVICE s.r.o.“ obstará pre sklársku výrobu novú taviacu pec s vyššou kapacitou tavby a bezpečnejším
systémom filtrácie vzduchu. K taviacej peci patrí vypalovacia pec, kde sa vypaľujú nádoby - panvy, v ktorých sa potom taví
sklo v taviacej peci. Hydraulický automatický lis nahradí starý pákový, umožní lisovať zložitejšie kusy, rozšíri sortiment a
odbremení pracovníkov od ťažkej práce. Projekt inovuje 2 výrobné postupy – proces tavby skla a lisovania sklenených
výliskov. Vytvorí a udrží sa 10 pracovných miest, z toho 4 pre mladých a 5 pozícií sa vytvorí pre mužov a 5 pre ženy. Tržby
vzrastú o 15 - 20%. Ukazovateľ „Nárast tržieb“ v roku 2019 dosiahne 1 500 000 € a „Nárast pridanej hodnoty“ 320 000 €.
Realizáciou projektu spoločnosť dosiahne vyššiu produktivitu, rozšírenie ponuky, rast zamestnanosti, prienik na nové trhy,
nárast tržieb a zvýšenie konkurencieschopnosti. Úspešná realizácia projektu umožní odkúpiť budovu, kde prebieha výroba a
rozšíriť výrobu natoľko, aby mohla spoločnosť v budúcnosti vytvoriť i novú prevádzku.

Spoločnosť Crystal service pripravila projekt po dôkladnom zvážení a vykonaní analýzy situácie v spoločnosti a na trhu.
Projekt tvorí 1 hlavná aktivita „Modernizácia a zvýšenie kapacity výroby skla nákupom nových inovatívnych technológií“, ktorá
je naviazaná na hlavný cieľ projektu: modernizácia a zvýšenie produktivity výroby prostredníctvom inovatívnych technológií,
umožní dosiahnuť špecifické ciele projektu a naplniť hodnoty jednotlivých ukazovateľov. Realizácia projektu bude zastrešená
konateľom spoločnosti, ktorý bude pôsobiť ako hlavný manažér projektu. Okrem neho bude v projekte zainteresovaný aj
výrobný riaditeľ, ktorý zastreší technickú stránku projektu. Obaja budú dohliadať, aby boli dodržané všetky zmluvné záväzky
voči riadiacemu orgánu aj dodávateľom. Spoločnosti bude pri realizácii pomáhať i externý finančný manažér a externá
poradenská spoločnosť. Inštalácia výrobnej technológie bude prebiehať vo vlastných priestoroch, postupne. Dĺžka realizácie
projektu je určená na 12 mesiacov, s realizáciou v mesiacoch január 2014 – december 2014, kedy bude prebiehať celý
proces od prípravy výrobných priestorov cez objednávku, dovoz, montáž, zaškolenie a finančné ukončenie projektu

Spoločnosť potrebuje modernizáciu zariadenia i rozšírenie kapacity výroby, pretože eviduje zvýšený dopyt po výrobkoch,
ktorý je vyšší ako kapacita výroby. Taviaca pec na sklo potrebuje výmenu, pretože jej končí životnosť a nová má vyššiu
kapacitu tavby a lepšie vlastnosti. Pôvodný pákový lis na sklo vyžaduje častú údržbu a je namáhavý na prácu. Modernizáciu
strojového parku si spoločnosť nemôže dovoliť z dôvodu vysokej finančnej náročnosti, avšak výmena a kúpa inovatívnych
zariadení prispeje k zvýšeniu produktivity i vyššej zamestnanosti. Preto sme sa rozhodli využiť možnosť predložiť žiadosť o
NFP, vďaka ktorému podporíme konkurencieschopnosť spoločnosti. Projekt je v súlade s prislúchajúcimi strategickými
dokumentami na národnej, sektorovej i regionálnej úrovni. Projekt v rámci kraja podporuje tradičné sklárske odvetvie,
prispieva k rozvoju podnikania a inovácií a podporuje export výrobkov. Má veľký prínos pre región hlavne v oblasti rozvoja
MSP, zvýšenia konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Spoločnosť nemá skúsenosti s realizovaním projektov z EÚ fondov,
avšak má bohaté skúsenosti s podobnými investičnými projektami a spolupracuje s certifikovanou poradenskou spoločnosťou

Spoločnosť bude schopná dlhodobo udržať výsledky projektu aj po skončení realizácie. Obstaráme 3 nové technológie, ktoré
spoločnosti zvýšia produktivitu a tržby o 15 %. Spoločnosť tak zvýšením kapacity produkcie a následne zvýšenými príjmami
bude schopná rožšíriť výrobu, zabezpečiť prevádzku a udržať nové pracovné miesta. O udržateľnosť projektu sa bude starať
konateľ spoločnosti pán Palček, v spolupráci s administratívnymi a technickými pracovníkmi a externou poradenskou
spoločnosťou. Spoločnosť analyzovala možné riziká spojené s projektom: 1.Neschválenie NFP, kedy využijeme alternatívne
možnosti financovania – kombinácia vlastných a cudzích zdrojov, 2. Problémy pri hľadaní pracovníkov s dostatočnou
kvalifikáciou, čo môžeme vyriešiť predbežným prieskumom trhu práce a výberom pracovných síl z regiónu iných sklárskych
podnikov, 3. Neočakávaný výpadok dopytu môžeme eliminovať rozdelením produkcie na viacero trhov. V rámci finančnej
analýzy projekt dosahuje vysokú mieru výnosnosti, pretože taviaca pec s ostatnými novými zariadeniami zabezpečuje takmer
všetky výnosy spoločnosti - tržby za sklenené polotovary. Ďalej potom spoločnosť zhodnocuje svoje výrobky dekorovaním.
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- žiadateľ sa nachádza v regióne západného Slovenska v Nitrianskom kraji v okrese Nitra - v regióne Nitrianskeho kraja sú v
súčasnosti 2 spracovatelia hydiny–HSH(s podielom na trhu 20%) a HYZA Topoľčany(s podielom na trhu 50%), ktorí sú aj
výrobcami hydinových mäsových výrobkov, - hlavnou činnosťou je spracovanie živej hydiny-odvetvie, kde sebestačnosť
výroby poklesla za posledných 10 rokov zo 100% na dnešných 50%, - podiel slovenských hydinových mäsových výrobkov na
slovenskom trhu na úrovni 64%, z toho je iba polovica(32%) hydinových mäsových výrobkov od slovenských spracovateľov
hydiny, - široký sortiment výroby hydinových mäsových výrobkov, - výroba vysokokvalitných mäsových výrobkov s vysokým
obsahom mäsa, - potreba obnovy niektorých technologických zariadení na výrobu a balenie mäsových výrobkov, ktoré sú
predmetom projektu, - možnosť zlepšenia kvality vyrábaných mäsových výrobkov, - možnosť používania kvalitnejších
obalových materiálov, ktoré zaujmú aj odberateľa, - možnosť výroby kalibrovaných mäsových výrobkov v rovnakej hmotnosti
cez nákup novej kontinuálnej plničky, - možnosť zvýšenia objemu výroby a naplnenia výrobnej kapacity pri hydinových
mäsových výrobkoch

Obstaraním technológie zabezpečíme inováciu 2 výrobných postupov–procesu výroby mäsových hydinových výrobkov
(kontinuálna vákuová plnička) a procesu balenia a označovania výrobkov (baliace stroje a etiketovacie a vážiace zariadenie).
Výsledkom projektu bude vytvorenie 2 nových pracovných miest obsadených 1 ženou (vedúci expedient) a 1 mužom
(špecialista plnenia mäsových výrobkov). Vedúci expedient zabezpečí balenie a označovanie výrobkov a špecialista plnenia
mäsových výrobkov zabezpečí výrobu výrobkov. Dôvodom ich vytvorenia je zefektívnenie a zrýchlenie procesu výroby, aby
prebiehal súvisle bez prerušenia. Očakávame zvýšenie objemu výroby mäsových výrobkov, čo sa prejaví v raste objemu
tržieb a pridanej hodnoty. Možné negatívne javy: -zníženie tržieb a pridanej hodnoty z dôvodu znižovania spracovania
hydiny, ale očakávame zvyšovanie výroby mäsových výrobkov a tržieb z tohto odvetvia -zníženie počtu zamestnancov z
dôvodu poklesu spracovania hydiny, ale očakávame zvyšovanie zamestnanosti vo výrobe mäsových výrobkov, Z dôvodu
cieľa na zvýšení sebestačnosti v potravinárstve na úroveň 80%, bude projekt previazaný na ďalšie podporné projekty v
odvetví výroby mäsových výrobkov

Aktivity projektu: 1 Automatické etiketovacie a vážiace zariadenie - nahradenie váhy ESPERA ESC 903 (1993) novou časový rozvrh:VO+6-8 týždňov 2 Baliaci stroj na balenie do prieťažnej fólie - nahradenie Podtáckovej baličky AUTOMAC 33
(1999) novou - časový rozvrh:VO+10-12 týždňov 3 Automatický hlbokoťažný baliaci stroj - nahradenie Vákuovej baličky
VARIOVAC 2000 VA (1999) novou - časový rozvrh:VO+14 týždňov 4 Kontinuálna vákuová plnička - nahradenie Vákuovej
narážky HTS (2004) novou - časový rozvrh:VO+4-6 týždňov Na realizácii projektu sa budú podieľať 3 osoby:
technológ(vedenie celého projektu a jeho realizáciu), účtovník(vypracovanie projektu) a vedúci ÚV(realizácia projektu v praxi)
Špecifické ciele: 1/Modernizácia technologickej vybavenosti priestorov výroby mäsových výrobkov -nové technológie, ktoré
nahradia staré zariadenia 2/Zvýšenie efektivity výrobného procesu -nové technológie 3/Zvýšenie efektivity využitia
obalových materiálov -nové na spotrebu obalových materiálov úspornejšie baliace stroje a nová plnička pre výrobu presne
kalibrovaných výrobkov 4/ Vytvorenie nových pracovných miest -2 nové pracovné miesta na obsluhu obstaraných zariadení

sebestačnosť v hydine klesla za 10 rokov zo 100% na 50%-objem našej výroby klesol z 10930 na 7862 ton - podiel
slovenských hydinových mäsových výrobkov iba 64% -veľa technológií je v účtovníctve vykázaných s nulovou zostatkovou
účtovnou hodnotou, ktoré sú náročné na opravy a zastarané -realizujeme iba nevyhnutné investície z vlastných zdrojov na
opravy, prípadne nevyhnutný nákup pokazených strojov -investície na rozšírenie objemu výroby mäsových výrobkov by
nebolo možné v takomto rozsahu vôbec realizovať bez prostriedkov z NFP a prišlo by u nás k poklesu výroby mäsových
výrobkov -aby sme sa presadili na trhu sú potrebné investície do kvalitnejších technológií -iba prílevom investícií do odvetvia,
je možné zvýšiť podiel domácich výrobcov na trhu a sebestačnosť domácej výroby V Nitrianskom kraji sú 2 spracovatelia
hydinového mäsa–HSH(podiel na trhu 20%) a HYZA Topoľčany(podiel na trhu 50%), ktorí vyrábajú mäsové výrobky -spojitosť
projektu s horizontálnymi prioritami Nitrianskeho kraja Trvalo udržateľný rozvoj a Rovnosť príležitostí - dlhodobejšie projekty
realizujeme od roku 2004–cez Program SAPARD(1), SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka(3), Program rozvoja vidieka(2)

Podnik plánuje v dôsledku realizácie projektu dosiahnuť vyššiu výkonnosť v porovnaní s obdobím pred realizáciou projektu,
ktorá sa prejaví v celkovom raste hodnôt finančných ukazovateľov v 5. bežnom roku po ukončení prác na projekte pre tržby z
predaja vlastných výrobkov a služieb absolútne na úrovni 16,2 mil. Eur a pre pridanú hodnotu absolútne na úrovni 2,685 mil.
Eur. Plánovanú hodnotu uvádzame v 5. bežnom roku nasledujúcom po plánovanom termíne ukončenia prác na projekte-k
30.04.2019. Nárast pridanej hodnoty 2.685.000,00 EUR Nárast tržieb
16.200.000,00 EUR OHROZENIA -ďalšie
znižovanie výroby a spracovania hydiny na Slovensku -výrazné zvýšenie cien vstupov do výroby -pokračovanie politiky
obchodných reťazcov so znižovaním podielu domácich potravín -zníženie kúpyschopnosti domácich spotrebiteľov nemožnosť získania prostriedkov na ďalší rozvoj a technologické vybavenie Je potrebná diverzifikácia výroby a
prispôsobenie výroby požiadavkám zákazníkov, čomu napomôžu nové technológie. To prispeje k udržaniu pracovných miest.
Realizáciou projektu plánujeme zvýšiť tržby z ÚV o 7 % - 103 361 EUR ročne. Miera výnosovosti projektu je 104,9 % a ČSH
kladná.
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Spoločnosť DIPEX spol. s r.o. (ďalej tiež len „DIPEX“) vznikla v decembri 1991. Výroba spoločnosti DIPEX sa zameriava na
nasledovné produkty vyrábané spracovaním skleného vlákna: tkané výstuže, biaxiálne a multiaxiálne výstuže a
kombimateriály. Prevažná časť výroby z prevádzky technických textílií je určená zahraničným odberateľom v rámci celej
Európy. Použitie sklenených vlákien vo forme nekonečných vlákien, striží alebo vaty je veľmi široké. Napríklad v asfaltových
strešných krytinách, elektoroizolačných pásoch, výstužiach sadrových spojív, filtračných materiáloch v chemickom priemysle
a podobne. V priebehu posledných rokov je výrazný trend nárastu výrobných kapacít uhlíkových vlákien. Uhlíkové vlákna
patria medzi najpevnejšie vlákna používané na výrobu polymérnych kompozitov. Použitie výstuží z uhlíkových vlákien je
široké, v súčasnosti sa používa v rôznych odvetviach priemyslu na celom svete (napr. automobilový, letecký, energetický a
pod.) V súčasnosti spoločnosť DIPEX nedisponuje zariadeniami, ktoré by umožňovali spracovanie uhlíkových vlákien, preto
je pre udržanie jej konkurencieschopnosti kľúčové zaviesť výrobu materiálov na báze uhlíkových vlákien.

Aktivity projektu sú zamerané na zavedenie výroby materiálov na báze uhlíkových vlákien prostredníctvom obstarania a
zavedenia 1. ihlového tkacieho stavu (2ks), 2. multiaxiálneho zošívacieho stroja (1ks) a 3. biaxiálneho zošívacieho stroja
(1ks). Po realizácii projektu dôjde k nasledovným pozitívnym výsledkom: A) Inovácia výroby a tým rozšírenie oblastí
pôsobnosti spoločnosti DIPEX kde sa uplatňujú materiály na báze uhlíkových vlákien ako napríklad: výroba elektrickej
energie, výroba osobných vozidiel, zásobníky energetických médií (vodík, zemný plyn) a pod. B) Zvýšenie
konkurencieschopnosti: materiály z uhlíkových vlákien sú progresívnym trendom budúcnosti, v rámci regiónu strednej Európy
bude DIPEX jediným výrobcom materiálov na báze uhlíkových vlákien. C) Zvýšenie počtu zamestnancov: zavedenie nových
technológií do prevádzky spoločnosti bude znamenať vytvorenie 10 nových pracovných miest pre mužov aj ženy D)
Posilnenie súčasných pozícií na medzinárodnom trhu vďaka sortimentu sklených ako aj uhlíkových vlákien E) Pozitívny vplyv
na životné prostredie F) Pozitívna synergia s výrobcami produktov využívajúcich materiály z uhlíkových vlákien v regióne

Realizácia aktivít bude prebiehať vo vlastných voľných priestoroch spoločnosti v nasledovných fázach: - príprava a priebeh
verejnej súťaže na obstaranie zariadení, uzatvorenie zmluvy na ich dodávku - príprava výrobných priestorov na umiestnenie
zariadení v spoločnosti DIPEX, výroba zariadení na strane dodávateľa - realizácia dodávky a montáže zariadení v
pripravených výrobných priestoroch spoločnosti DIPEX - uvedenie zariadení do skúšobnej prevádzky - vzdelávanie a
inštruktáž nových ako aj jestvujúcich zamestnancov na obsluhu stroja počas obdobia montáže a skúšobnej prevádzky zaradenie strojov do plnej prevádzky Podporné realizačné aktivity: - administratívne riadenie projektu (žiadosti o platbu,
monitorovacie správy a pod.) - publicita projektu - monitorovanie výsledkov a dopadov projektu Žiadateľ disponuje
odborným personálom s bohatými skúsenosťami z realizácie rôznych projektov (napr. V období posledných troch rokov
zaviedol z vlastných finančných zdrojov do výroby 2 tkacie stavy a 2 zošívacie stroje). Taktiež, v roku 2004 spoločnosť
DIPEX dosiahla certifikát riadenia kvality ISO 9001.

Medzi hlavné prínosy realizácie predkladaného projektu patrí zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIPEX zavedením
vyspelej a inovatívnej technológie na spracovanie uhlíkových vlákien. Realizácia projektu je základným predpokladom
udržania konkurencieschopnosti podniku na trhu. Realizáciou projektu sa zavedie v strednej Európe unikátna výroba, ktorá
bude ťažiť z geografickej blízkosti dodávateľa suroviny (vo vzdialenosti cca 100km) ako aj odberateľov produktov (množstvo
výrobcov a dodávateľov v rámci automobilového priemyslu v blízkom regióne). Ďalším významným prínosom je zvýšenie
zamestnanosti v regióne, vzhľadom na skutočnosť, že projekt predpokladá vytvorenie 10 trvaloudržateľných pracovných
miest vytvárajúcich vysokú pridanú hodnotu. Samotná výroba materiálov na báze uhlíkových vlákien je z pohľadu dopadov na
životné prostredie neutrálna - samotné využitie týchto materiálov má však pozitívny vplyv na životné prostredie. Napriek
neustálej snahe o modernizáciu technologického parku spoločnosti, ide v rámci aktivít projektu a zavedenie nového typu
výroby, ktorý by v prípade neposkytnutia NFP mohla spoločnosť zavádzať iba postupne, resp. v obmedzenej miere.

Realizácia projektu umožní spoločnosti DIPEX realizovať výrobu technologicky vyspelých materiálov. Výstupy z výroby
spoločnosti budú umiestňované na medzinárodnom trhu v celej Európe, avšak budú pozitívne ovplyvňovať aj podnikateľské
prostredie v bezprostrednej blízkosti. Zavedenie novej výroby na báze uhlíkových vlákien prinesie posilnenie spoločnosti aj z
finančného hľadiska. Po spustení výroby na nových zariadeniach odhadujeme nárast tržieb o cca 8,15 mil. EUR a pridanej
hodnoty o cca 1,4 mil. EUR v porovnaní s rokom 2007. Miera výnosovosti sa na základe finančnej analýzy odhaduje na
úrovni cca 136%. Konkurenčná výhoda spoločnosti DIPEX pozostáva z nasledovných faktorov: - Jedinečné postavenie v
strednej Európe - Geografická blízkosť dodávateľa suroviny – uhlíkového vlákna - Nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s
konkurenciou - Skúsený manažment a personál - Geografická blízkosť odberateľov (napr. automobilový priemysel) Synergia
uvedených výhod predstavuje dostatočné predpoklady pre uplatnenie výrobkov spoločnosti DIPEX vyrobených na báze
uhlíkových vlákien na regionálnom ako aj medzinárodnom trhu
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Spoločnosť BOTH, s.r.o. vznikla v roku 2001, pričom tradícia výroby siaha až do roku 1995. V obci Povoda ako aj v širšom
regióne patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom. Predmetom podnikania spoločnosti je najmä výroba kovových výrobkov,
zámočnícke a sústružnícke práce ako aj kovoobrábanie. Cieľom spoločnosti je rozšíriť svoje výrobné kapacity o inovatívne
výrobné zariadenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na životné prostredie najmä z pohľadu nízkej materiálovej náročnosti,
energetickej úspornosti a nižších nárokov na údržbu a zároveň sa zvýši ich kvalita. Snahou spoločnosti je rozširovať a
inovovať výrobné kapacity, aby bola schopná pokryť dopyt po jej výrobkoch. Nové technológie taktiež umožnia vyrábať
výrobky, ktoré v súčasnosti nie je schopná produkovať a musí uvedené výrobky dovážať zo zahraničia. Nové technológie
umožnia ich výrobu vo vlastnej réžii. V rámci projektu budú obstarané a inštalované výrobné zariadenia, ktoré významne
zvýšia výrobný a konkurenčný potenciál spoločnosti. To zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepší jej
postavenie na trhu. Ďalším efektom realizácie projektu bude vytvorenie dvoch pracovných miest.

Spoločnosť bude mať po ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii moderné výrobné technológie, ktoré jej umožnia
stabilizáciu a posilnia jej konkurencieschopnosť na trhu. Zároveň jej umožnia vyrábať niektoré výrobky, ktoré v súčasnosti
vyrábať nemôže z dôvodu čiastočne zastaraných výrobných technológií. Zvýši sa jednak celková kapacita výroby, ale aj
presnosť s akou sa jednotlivé výrobky opracovávajú, čo zároveň prispeje k zvýšeniu ich kvality. Zároveň dôjde k značnému
urýchleniu výroby, pretože moderné technológie pracujú neporovnateľne rýchlejšie a nevyžadujú náročnú údržbu. Nová
technológia umožní spoločnosti získať nové zákazky. Potenciálni odberatelia spoločnosti požadujú hotový výrobok, t.z. aby
prešiel všetkými fázami opracovania vrátane ohýbania a zvárania. A toto práve umožní nová technológia, ktorú chce
spoločnosť v rámci projektu obstarať (v súčasnosti využívaný outsourcing zvyšuje náklady a z dlhodobého hľadiska je
ekonomicky nevýhodný). Nové technológie taktiež umožnia spoločnosti vyrábať výrobky, ktoré v súčasnosti nie je schopná
produkovať a v súčasnosti ich musí dovážať zo zahraničia. Nové technológie umožnia výrobu vo vlastnej réžii.

Potreba zavádzania inovatívnych výrobných technológií (IVT) bola spoločnosťou identifikovaná už v skoršom období.
Spoločnosť realizovala aktivity, ktoré priniesli nové možnosti a variabilitu produktov spoločnosti. Vykonaním analýzy situácie
na trhu a dôslednom zvážení sa spoločnosť rozhodla obstarať nové IVT, ktoré jej umožnia zvýšiť kapacitu a rýchlosť výroby a
zároveň umožnia výrobu nových výrobkov. V súčasnosti využívaná VT neumožňuje rozvinúť plný potenciál, pre ktorý je na
trhu priestor. Podrobná technická špecifikácia bola pripravovaná do finálnej podoby postupne, na základe skúseností
manažmentu spoločnos
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Zavedenie inovatívnej výroby hliníkových túb v spoločnosti I.S.F.
Inžiniering, s.r.o..

Implementácia moderných technologických zariadení s cieľom
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ŽOS-EKO, s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti HESTA, spol. s r.o. zavedením
inovatívnych technológií

Posilnenie konkurencieschopnosti firmy ARGIM, spol. s r. o.
vybudovaním systému laserového zvárania tenkostenných
nerezových trubiek

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TAXON s.r.o.
prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KACHNIC, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PLASTKOVO s.r.o
nákupom a zavedením inovatívnej a vyspelej technológie Laserové
rezacie centrum

Dodávka vodorovného frézovacieho a vyvrtávacieho stroja

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MRA betón, s.r.o.
zavedením inovatívnej technológie na výrobu betónovej zmesi.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy EDM, s.r.o. prostredníctvom
zavádzania inovatívnych technológií do procesu high-end výroby

4 000 000,00

1 053 850,00

295 000,00

114 000,00

194 000,00

496 025,00

205 750,00

208 351,50

459 001,60

729 111,00
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Spoločnosť I.S.F. Inžiniering, s.r.o. (ISFI) bola založená v roku 2007 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Od svojho
vzniku sa spoločnosť zameriavala najmä obchodnú činnosť a poradenskú činnosť pre podnikateľov v oblasti ekonomickej a
stavebnej. Stratégiou našej spoločnosti je začať s výrobnou činnosťou, ktorá by diverzifikovala príjmy spoločnosti a
zastabilizovala ju. Pre nedostatok finančných zdrojov a vysoké nároky na know-how sme sa rozhodli majetkovo spoločnosť
posilniť. V súčasnosti prebieha zápis nových vlastníkov do obchodného registra. ISFI spĺňa charakteristiku MSP. Po
očakávaných majetkových zmenách bude ISFI aj naďalej spĺňať definíciu MSP. ISFI nemá v súčasnosti zavedený systém
manažérstva kvality ISO, procesne je však tento systém aplikovaný prostredníctvom majoritného vlastníka I.S.F., s.r.o., ktorý
je držiteľom certifikátu ISO 9001:2009. Spoločnosť pôsobí v prenajatých priestoroch o celkovej výmere 950 m2. Tento priestor
je dostatočný pre plánované umiestnenie 2 liniek na výrobu Al túb . Projekt je alokovaný do mesta Žarnovica. V regióne je
dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Priemerná miera nezamestnanosti v okrese za rok 2011 dosiahla úroveň 20,06 %.

V rámci realizácie sa obstarajú 2 plne automatické vysoko rýchlostné linky na ich výrobu. Linky budú umiestnené do
prenajatých priestorov, ktoré sú zmluvne zabezpečené. Zmluvne zabezpečený je aj odbyt cca 80% plánovanej produkcie. Pri
rozbehu výroby sa využije know-how skúsených pracovníkov, ktorí zaučia nových zamestnancov. Zavedením výrobného
programu do činnosti spoločnosti sa: - diverzifikujú tržby spoločnosti, - dôjde k výraznému nárastu tržieb a pridanej hodnoty,
- vytvoria nové pracovné miesta (40), - zavedie najmodernejšia technológia na výrobu hliníkových túb, - posilní sa stabilita
spoločnosti. Z environmentálneho pohľadu je technológia bezproblémová, s uzavretým systémom spracovania vstupov, kde
odpadom budú hliníkové zvyšky, ktoré sa dajú ľahko recyklovať a s efektívnym využívaním energií. Výrazný dopad projektu
sa prejaví na zvýšení pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky v spoločnosti, ktorá doteraz profitovala najmä z predaja
tovaru a poradenskej činnosti. Po rozbehu výroby bude výroba certifikovaná v systéme ISO. Projekt podporí rozvoj
pridružených profesií. Nepredvídateľné okolnosti a ich riešenie sú popísané v časti 2 Opisu projektu.

V rámci projektu sa rozbehne výrobný program na výrobu hliníkových túb. Realizácia prebehne podľa časového
harmonogramu, ktorý je uvedený v opise projektu. Dĺžka realizácie projektu je 8 mesiacov, počas ktorého bude možné dodať,
inštalovať a celkovo zaviesť novú inovatívnu technológiu do výrobného procesu s dostatočným časovým priestorom aj na
požadovanú administráciu projektu. Pri realizácii projektu nepredpokladáme významnejšie problémy. Celková predpokladaná
výška projektu je 9 919 420,00 EUR bez DPH. Konečná výška projektu bude známa po realizovanom verejnom obstarávaní.
Finančné zabezpečenie projektu bude realizované prostredníctvom vlastných zdrojov. Personálne bude realizáciu projektu
zabezpečovať skúsení projektový tím, kde všetci členovia majú potrebnú prax v oblasti, ktorú budú v projekte zastrešovať.
Každý z nich sa zúčastnil na realizácií min. jedného projektu v rámci OP KaHR. Projekt bude riadený projektovým
manažérom, ktorý bude koordinovať aktivity. Technický dohľad bude riadiť celkový proces dodávky a rozbeh výroby.
Finančný manažér zabezpečí kontrolu finančných tokov spojených s projektom. Komunikáciu so SIEA bude mať na starosti
člen zodpovedný za implementáciu.

Predkladaný projekt sa zaoberá zavedením modernej inovatívnej výroby hliníkových túb. Naša spoločnosť tak reaguje na
potrebu udržania a zvýšenia konkurencieschopnosti a zabezpečenie jej stability. To sa dosiahne novými tržbami a primeranou
pridanou hodnotou, ktoré sa projektom dosiahnu. Projekt vznikol na základe podrobnej analýzy exitujúce trhu a identifikácia
voľných kapacít, o ktoré sa budeme uchádzať. Toto bude možné len využitím najmodernejšej výrobnej technológie, ktorá v
sebe zahŕňa viacero inovácií v tomto výrobnom segmente. Vzhľadom na finančnú náročnosť predkladaného projektu bola
jedným z podporných argumentov tohto rozhodnutia aj možnosť čerpať NFP. Neposkytnutím NFP by sa významne posunula
návratnosť projektu, čo by prekračovalo nami stanovenú maximálnu dobu návratnosti pri plánovaní predmetnej investície a
projekt by sme nerealizovali. Táto skutočnosť by sa negatívne prejavila aj na zamestnanosti v regióne a jeho stabilite.
Vhodnosť realizácie projektu podporuje zabezpečený odbyt a skúsený realizačný tím, ktorý realizoval podobné projekty v
minulosti.

Investícia do spustenia modernej inovatívnej výroby hliníkových túb prinesie do spoločnosti nové tržby. Produktom budú
hliníkové tuby, spĺňajúce náročné kvalitatívne kritéria. Realizácia dostatočného množstva výrobkov na trhu, zabezpečí
dostatok zdrojov na fungovanie firmy. Vo firme dôjde k výraznému nárastu PH. Týmto sa zabezpečí dlhodobá stabilita
spoločnosti a zvýši sa jej konkurencieschopnosť, čo sa pozitívne prejaví na celkovej udržateľnosti projektu. O tomto svedčia
aj výsledky FA, ktoré predpokladajú kladný CF projektu v jednotlivých rokoch, čím sa dokladuje fakt, že projekt bude
samoudržateľný do budúcna. Stabilita firmy zaručí aj stabilitu vytvorených pracovných miest. Vstupy a ich dodávatelia budú po
ukončení implementácie projektu kľúčovým článkom pre zachovanie udržateľnosti projektu. Tu sa pozitívne prejaví súčasná
snaha o predjednanie kapacít s dodávateľmi. Portfólio možných dodávateľov budujeme už v súčasnosti. Okrem vstupov sú
dôležitým bodom aj možný odberatelia, kde nepredpokladáme výraznejšie problémy, vzhľadom na predbežné
nakontrahovanie cca 80% plánovanej produkcie. Z pohľadu environmentálnej možno konštatovať, že projekt bude
environmentálne udržateľný.
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Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. vznikla zápisom dňa 14. 05. 1996. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie
ekologickoobchodných služieb pre fyzické a právnické osoby, obce, mestá a regióny v rámci územia Slovenskej republiky.
Firma prevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, zber odpadov a na nakladanie s
odpadmi vrátane ich prepravy. Okrem aktivít zameraných na oblasť životného prostredia sa spoločnosť venuje aj výrobe
kovových konštrukcií a kovoobrábaniu. Vzhľadom na dlhodobé pôsobenie spoločnosti na trhu je možné konštatovať, že
súčasný technologický park firmy je zastaralý. Práve činnosti spojené so strojárskou výrobou vystúpili v poslednej dobe do
popredia záujmu našich odberateľov. Súčasná technológia nám neumožňuje zvládať množstvá a kvalitu výrobkov, ktoré od
nás naši zákazníci vyžadujú. Prioritou našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb a z toho dôvodu musíme niektoré
zákazky odmietať. Nevyhnutným predpokladom pre rozvoj tejto činnosti je nákup novej technológie. Spoločnosť však v
súčasnosti nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na jeho modernizáciu a preto nie je momentálne plne schopná
uspokojiť dopyt jej odberateľov.

Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej a vyspelej technológie, ktorú v prípade tohto projektu predstavuje nákup CNC
sústruhu, CNC hydraulického ohraňovacieho lisu, CNC sústruhu na opracovanie dvojkolesia a Laseru. Dôvodom na
obstaranie tejto technológie je reakcia na neuspokojený dopyt zákazníkov a reakcia na súčasnú zastaralú technológiu
spoločnosti. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť
dopytu jej obchodných partnerov vzťahujúcemu sa k tomuto predmetu podnikateľskej činnosti. Projekt zároveň prispeje k
zvýšeniu miery spolupráce s ďalšími obchodnými partnermi v regióne. V súvislosti s realizáciou projektu bude potrebné
zvýšenie aktuálneho počtu pracovníkov a to o jedenásť nových pracovných miest. Tieto pracovné miesta sa uvažuje obsadiť
tromi ženami a ôsmimi mužmi. Zároveň sa uvažuje s vytvorením troch pracovných miest pre znevýhodnené skupiny. Po
ukončení realizácie budú inovované štyri výrobné postupy a dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti.
Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti ŽOS-EKO, s.r.o. čo je stanovené ako cieľ tohto
projektu.

Predmetom projektu je realizácia štyroch hlavných aktivít, ktorých doba realizácie sa predpokladá na 14 mesiacov so
začiatkom v máji roku 2014. V predmete projektu sa nenachádzajú neoprávnené náklady a všetky plánované technológie
spĺňajú podmienku oprávnenosti. Pomocou využitia nových technológií ponúknuté služby budú poskytované v širšom
sortimente a s vyššou kvalitou, čím sa zvýši spoľahlivosť a efektívnosť. Pri výbere technológií boli brané do úvahy
prevádzkové náklady, energetická náročnosť, cena, efektívnosť, vplyv na životné prostredie a hospodárnosť. V rámci projektu
bude zo strany dodávateľov realizovaná montáž, skúšobná prevádzka, zaškolenie zamestnancov žiadateľa, záručný a
pozáručný servis dodaných technológií. Zo strany žiadateľa bude vytvorený tím zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na
realizácií projektu tak po technickej, ako aj po finančnej a ekonomickej stránke. Okrem samotných konateľov spoločnosti sa
bude na implementácii projektu podielať aj externá agentúra, ktorá zabezpečí bezproblémový a hladký chod celého priebehu
realizácie projektu.

Poskytnutie NFP pozitívne ovplyvní plánované aktivity spoločnosti. Bez poskytnutia NFP by naša spoločnosť nemohla takýto
projekt realizovať a teda ani plánované zvýšenie našej konkurencieschopnosti by tak nebolo možné. Nedostatok finančných
prostriedkov nám nedáva možnosť realizovať väčšie investičné akcie. Máme však bohaté skúsenosti s realizáciou menších
investičných projektov, aj keď nie realizovaných z verejných zdrojov, alebo zo zdrojov Európskeho spoločenstva.
Spolupracujeme preto s externou agentúrou, ktorá má personálne zabezpečenie a kvalifikáciu na zabezpečenie celého
projektového cyklu. V okrese Martin bola miera nezamestnanosti vo februári 2013 podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny (zdroj: www.upsvar.sk/statistiky/) stanovená na 10,79% a tak každé novovytvorené pracovné miesto je výraznou
pomocou pri zlepšovaní situácie tohto regiónu. Okamžitým účinkom realizácie nášho projektu bude vytvorenie jedenástich
nových pracovných miest.

Firma chod prevádzky zabezpečuje konateľmi a hlavne vysoko kvalifikovaným manažmentom. Po skončení
spolufinancovania sa budeme snažiť optimalizovať a zvyšovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami v
regióne, zvyšovať výkonnosť a efektivitu práce za pomoci nových technológií. Základným predpokladom úspechu rozvoja je
poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom a hlavne blízkosť k zákazníkom. Okrem priamych efektov, medzi ktoré počítame
rast tržieb a posilnenie pozície na trhu bude mať realizácia tohto projektu aj nepriame efekty, ako napríklad úspora nákladov,
produktivita práce, zvýšenie spokojnosti zo strany zákazníkov. Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je možné
zhodnotiť projekt ako perspektívny a finančne udržateľný. Prevádzkové príjmy budú v dostatočnej miere postačovať na
pokrytie bežných prevádzkových výdavkov. V prípade vonkajších negatívnych vplyvov bude potrebné prehodnotiť
marketingovú stratégiu, najmä cenovú stratégiu s cieľom dodržania príslušných hodnôt merateľných ukazovateľov.
Obstarávaná technológia nebude mať žiadny negatívny dopad na životné prostredie a po celú dobu jej prevádzky bude
environmentálne udržateľná.
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HESTA, spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Patrí medzi najdlhšie pôsobiacich výrobcov plastových okien a dverí na
Slovensku. Cieľom spoločnosti je kvalita výrobkov a maximálna spokojnosť zákazníka. Investície do nových technológií a
softwaru radia spoločnosť medzi popredných výrobcov plastových okien. Vo výrobe plastových okien patrí spoločnosť medzi 4
najväčších výrobcov na Slovensku. Firma identifikovala v rámci SWOT analýzy najväčšie nedostatky v absentujúcej
inovatívnej technológii reflektujúcej na dopyt po individuálnom prevedení a výrobe a dodaní atypických výrobkov. Firma
pociťuje nedostatok v absentujúcom inovatívnom nárezovom a obrábacom centre a inovatívnej a vyspelej horizontálnej 4hlavej zváračke so začisťovacím automatom. Východiskovú situáciu v regióne je možné charakterizovať negatívne z hľadiska
vysokej miery nezamestnanosti. Z pohľadu firmy je táto situácia v istom zmysle pozitívna, nakoľko firma sa dokáže dostať ku
kvalitným pracovníkom. Región disponuje veľkým počtom osôb, ktoré prešli strojárskou výrobou. Takéto osoby je možné
začleniť do akejkoľvek časti výrobného procesu. Realizáciou projektu prispeje k zlepšeniu východiskovej situácie v regióne.

Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti, posilnenie postavenia na trhu, rozšírenie výrobnej činnosti
na zahraničné trhy, zvýšenie kvality výrobkov, zvýšenie produktivity práce, zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie počtu
pracovných miest. Hodnoty všetkých merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu firma stanovila reálne a pri zohľadnení
všetkých možných rizík a tak, aby boli udržateľné aj po ukončení realizácie projektu. Udržateľnosť bude zabezpečená hlavne
z doterajších tržieb, ale aj tržieb a ziskov, ktoré prinesú nové obchodné možnosti, rozšírenie výroby, rozšírenie produktového
portfólia, zvýšenie konkurencieschopnosti. K udržateľnosti bude prispievať tiež silné postavenie spoločnosti na trhu, ktoré v
prípade nepriaznivého vývoja zabezpečí dosiahnutie a udržanie hodnôt merateľných ukazovateľov. Firma identifikovala riziká,
ku ktorým navrhla možnosti ich riadenia, ktoré uvádzame v bode 2.1 a 3 Opisu. Realizácia projektu bude mať vplyv aj na
realizáciu ďalších projektov, v rámci ktorých bude možné použiť výstupy a výsledky projektu pre budúce akcie. Realizácia
projektu bude mať prínos aj pre nepriame cieľové skupiny, ktorými sú odberatelia spoločnosti.

Výber technológií bol založený na výsledkoch SWOT analýzy. Konkrétne techn. riešenie reflektuje na potreby firmy
identifikované v rámci analýzy. Firma sa rozhodla pre technické riešenie z dôvodu významného prínosu oboch technológií, a
to v podobe rastu konkurencieschop., tržieb, pridanej hodnoty, posilnenia si trhovej pozície, či tvorby nových prac. miest.
Zvolené výrobné zariadenia najviac reflektujú a zapadajú do súčasného stavu technologického vybavenia firmy. Obstaranie
oboch technológií je zahrnuté v aktivite, ktorá začína 01/2014 a končí 04/2015. Voľbu jednej aktivity firma zvolila z dôvodu, že
obe technológie je z časového, finančného a technického hľadiska možné obstarať naraz. Hlavná aktivita bude časovo,
technicky a finančne realizovateľná.Technické zvládnutie projektu bude zabezpečené základným vybavením, technológie
budú umiestnené vo výrobnej hale spoločnosti. Firma vytvorila realizačný tím pozostávajúci z odborníkov z výroby s bohatými
skúsenosťami s realizáciou podobných projektov (viď bod 4.1 a 4.2 Opisu). Hlavná aktivita je priamo previazaná na všetky
špecifické ciele a hlavný cieľ. Jej realizácia zabezpečí dosiahnutie cieľov a naplnenie merateľných ukazovateľov.

Projekt by bol realizovateľný z vlastných zdrojov iba čiastočne, prínosy projektu by neboli až také výrazné a nedošlo by k
úplnému naplneniu cieľov. Projekt má okamžité účinky pomoci: vytvorenie 3 nových pracovných miest pre mladých, z toho 1
pre MRK, zníženie nezamestnanosti, rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, tržieb, ziskovosti firmy, zlepšenie situácie
v regióne. Realizáciou projektu firma prispeje k zlepšeniu východiskovej situácie v regióne, a to z viacerých aspektov. V rámci
analýzy východiskovej situácie v Prešovskom regióne môžeme konštatovať, že ku koncu 02/2013 bola miera
nezamestnanosti v okrese Prešov 18,45%. Ďalším aspektom je podpora podnikateľského prostredia v regióne. Projekt je v
súlade a prispieva k cieľom PHSR Prešov, PHSR PSK, OP KaHR, schémy ŠP, Dekády začleňovania rómskej populácie,
Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v SR, Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť po roku
2010 a okrem iného aj NSRR. Firma realizovala už niekoľko investičných projektov, predmetom ktorých bolo obstaranie
inovatívnych výrobnách technológií (zoznam viď bod 5.1 Opisu) financovaných prevažne z vlastných zdrojov, prípadne formou
leasingu.

HESTA pôsobí na trhu už 20 rokov, počas ktorých plynule rástli tržby a počet predaných výrobkov. Firma disponuje kvalitnou
klientskou databázou. Práve táto skutočnosť predstavuje silnú argumentačnú bázu pre udržateľnosť projektu, ale aj realizáciu
podobných projektov a celkový rast a rozvoj firmy. Dlhodobé udržanie výsledkov projektu z finančnej stránky bude
zabezpečené práve súčasnou finančnou a ekonomickou situáciou a stabilitou firmy, ale aj vďaka prínosom, ktoré budú plynúť
s realizácie projektu. Firma získa nové zákazky, udrží súčasných klientov, zvýšia sa jej tržby a vytvorí dodatočné zisky, z
ktorých bude môcť financovať nie len pokračovanie aktivity, ale aj realizovanie ďalších podobných aktivít. Aktivity projektu
budú po ukončení naďalej pokračovať v ďalších následných aktivitách. Z veľmi pozitívnych výsledkov finančnej analýzy
vyplýva, že investícia zabezpečuje tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti, bude prinášať prostriedky
navyše, t.j. zisk. Index bonity za posledné 3 roky vykazuje hodnoty vyššie ako 2, čo predstavuje veľmi dobrú finančnú situáciu
podniku. Firma si je vedomá možných rizík a ohrození, ktoré bližšie popisujeme v bode 2.1 a 3 opisu.
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Žiadateľom pre tento projekt je spoločnosť ARGIM, spol. s r. o. so sídlom v Komárne, založená 31.1.2000. Spoločnosť vlastní
a prevádzkuje priemyselný areál na prenájom, v minulosti sa podieľala na kompletizácií svietidiel a lámp pre zahraničných
odberateľov. V súčasnosti žiadateľ úzko spolupracuje s tuzemským výrobcom nerezových trubiek ako základnej suroviny pre
výrobu ďalších produktov. Primárnym zámerom projektu je skompletizovať technologické zariadenie na výrobu nových
produktov z tenkostenných nerezových trubiek. Ťažiskovým produktom budú v tomto prípade viacstupňové medicinálne mikroihly, počíta sa však aj s výrobou celej škály ďalších výrobkov. Obstaraním predmetnej technológie by spoločnosť
diverzifikovala svoju výrobu a rozšírila produktový sortiment o tento to ojedinelý a zároveň vysoko dopytovaný typ výrobku,
ktorý by tak bolo možné zaradiť do sériovej výroby. Realizácia predkladaného projektu vychádza z reálneho záujmu
tuzemských a zahraničných odberateľov o výrobky vyrábané prostredníctvom technológie obstaranej v rámci projektu.
Bližšia špecifikácia plánovaných produktov je uvedená v prílohe č.1: Opis projektu, v časti 2.2 Predpokladaná situácia v
budúcnosti.

Po zrealizovaní projektových aktivít bude v prevádzke žiadateľa inštalovaná vysoko progresívna a inovatívna technológia na
laserové zváranie tenkostenných nerezových trubiek. Vďaka tomu bude žiadateľ schopný vyrábať rôzne druhy
vysokokvalitných výrobkov na báze tejto suroviny(viacstupňové medicinálne mikro-ihly, rôzne druhy dutých trubičiek a špirál
používaných ako sondy, čidlá a pod.) s vysokými nárokmi na presnosť a kvalitu vyhotovenia, ktoré budú konkurovať
výrobkom zahraničných dodávateľov. Aby boli zabezpečené aj formálne požiadavky dodržiavania štandardov kvality,
certifikuje žiadateľ v čo najkratšom časovom období po realizácii projektu systém riadenia kvality, resp. jednotlivé procesy
výroby podľa príslušných noriem ISO. Z pohľadu merateľných ukazovateľov počíta projekt v budúcnosti s nasledovnou
situáciou: - inovovanie 1 výrobného procesu - vytvorenie dvoch nových pracovných miest ako výsledku realizácie aktivít
projektu - zachovanie týchto dvoch pracovných miest počas obdobia udržateľnosti - nárast tržieb podniku na 220 352,51
EUR v roku 2019 - nárast pridanej hodnoty podniku na 109 798,00 EUR v roku 2019

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej aktivity "Obstaranie systému laserového zvárania tenkostenných nerezových
trubiek", ktorá bude realizovaná externým dodávateľom - víťazom verejného obstarávania. Cieľom tejto aktivity bude
vybudovanie pracoviska na zváranie tenkostenných trubiek, ktoré bude mať nasledovné časti: - samostatne stojaca
pracovná stanica s uchopovacím a polohovacím zariadením a laserovou optikou - laserový zdroj Zariadenie bude schopné
uchopovať a zvárať trubky z laserom zvariteľnej ocele s priemerom 2 až 6mm, s hrúbkou steny 0,15 až 0,6mm, s typom
uloženia: - trubka v trubke (trubka s menším priemerom je vlisovaná do trubky s väčším priemerom, tieto trubky sa k sebe
zvárajú obvodovo) - trubka s uzáverom (trubka má na jednom konci vlisovaný nerezový uzáver, ktorý sa k trubke zvára
obvodovo) - trubka so zlisovaným koncom (trubka má jeden koniec zlisovaný, zvar je lineárny v mieste styku zlisovaných
plôch) Na obsluhu pracoviska plánuje žiadateľ zamestnať dvoch zamestnancov - pracovníkov obsluhy zariadenia a kontroly
výrobkov. Montáž a oživenie systému, ako aj zaškolenie zamestnancov bude vykonané dodávateľom, bez nároku na odplatu.

Dôvody realizácie projektu vychádzajú z vývoja a skúšobnej výroby predmetných výrobkov z tenkostenných nerezových
rúrok, z pozitívneho ohlasu potenciálnych odberateľov na vyrobené vzorky ako aj ich pretrvávajúceho záujmu v prípade
spustenia sériovej výroby. Realizáciou aktivít projektu získa spoločnosť technológiu umožňujúcu vyrábať výrobky na vysokej
technologickej úrovni, vysokej kvality s požadovanými parametrami presnosti a tesnosti. Pre firmu to bude predstavovať
významný krok smerom k inovácií výrobného procesu, čím sa posilní jej konkurencieschopnosť na trhu.

Z inštitucionálneho hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená zo strany žiadateľa - spoločnosti ARGIM, spol. s r. o.
Obstarané zariadenie bude zaradené do majetku spoločnosti a využívané pri jej podnikateľskej činnosti. Zariadenie bude
obsluhované zamestnancami spoločnosti; pre tento účel plánuje žiadateľ vytvoriť dve pracovné miesta. Administratívnu časť
implementácie projektu zabezpečia konatelia žiadateľa v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Z finančného
hľadiska bude udržateľnosť projektu dosiahnutá prostredníctvom príjmov z predaja výrobkov produkovaných uvedeným
zariadením. Po produktoch z tenkostenných nerezových trubiek je na trhu vysoký dopyt, ktorý je relatívne izolovaný od
makroekonomických faktorov. Z uvedeného dôvodu možno rátať s dobrými predpokladmi finančnej udržateľnosti projektu, ako
možno usudzovať aj z výsledkov finančnej analýzy. Podrobný opis rizík projektu je uvedený v prílohe č. 1 Opis projektu v
kapitole 3: SWOT analýza projektu.
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Od roku 1997 spoločnosť Taxon s.r.o. vyrába kompletný sortiment nerezového gastronomického zariadenia. Spoločnosť sídli
vo vlastnom areáli v Hornej Strede, čo bude aj miestom realizácie projektu. Výrobky Taxon sú úspešné v hodnotení kvality
vyhotovenia a designu nielen na domácom trhu, ale aj na zahraničných trhoch. Produkcia výroby presahuje 10 tisíc výrobkov
za rok, pri výrobnom opracovaní vyše 200 000 kg ušľachtilej nerezovej ocele. S ohľadom na neustály zákaznícky tlak na cenu
a kvalitu a to hlavne od odberateľov z EÚ, je pre firmu nutné sa týmto požiadavkám prispôsobovať i po stránke opracovania
materiálu, pri použití nových výrobných technológii. Kvalitatívne požiadavky trhov na technologické strojové opracovanie sú
pre TAXON obmedzené a pri požiadavke na spracovanie silnejšej hrúbky plechu a čistoty delenia (rezu) sú pre firmu
nesplniteľné. Cieľom projektu je aj dosiahnutiu konkurencieschopnosti produkcie výroby na EÚ trhu. Silnými stránkami
spoločnosti sú kvalita vyrábaných produktov, flexibilita, široký sortiment gastronomických zariadení, existencia dopytu po
špecifických výrobkov.

Spoločnosť si stanovila hodnoty merateľných ukazovateľov cieľavedome a zodpovedne na základe doterajšieho vývoja
spoločnosti a očakávaných plánov v budúcnosti. Realizáciou projektu dôjde k inovovaniu 2 nových výrobných postupov a
vytvoreniu 5 pracovných miest. Manažment spoločnosti neočakáva nenaplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov, nakoľko
získaním NFP a realizovaním projektu sa otvoria nové trhy (už existujú potenciálni odberatelia) a nová výroba si bude
vyžadovať nových zamestnancov. Kúpou nových technológii sa docieli: zvýšenie kvality delenia plechu „rezaním“ (vznikne
čistý rez) oproti deleniu plechu „sekaním“ , pri ktorom vznikajú na plechu ostré stopy po deliacom nástroji, spracovanie
plechov vyššej hrúbky 6-10 mm, výrobu nových produktov v segmente gastronomického zariadenia. Zavedením technológie
do výroby sa zlepší kvalita a množstvo výrobkov za značnej úspore energii. Technológia prinesie nové možnosti vo výrobe a
v konečnom dôsledku sa posilní kokurencieschopnosť spoločnosti.

Po technickej stránke bude realizácia hlavnej aktivity zabezpečená dodávateľom, ktorý bude víťazom verejnej obchodnej
súťaže, resp. verejného obstarávania, realizovaného po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP medzi žiadateľom a MHRS.
Realizácia projektu pozostáva z nákupu laseru a hydraulického ohraňovacieho lisu - 2 hlavných aktivít, ktoré budú
realizované čo naskôr 12/2013 až 11/2014, podporné aktivity budú časovo kopírovať hlavné aktivity. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované potrebným technickým vybavením a vlastnými
personálnymi kapacitami. Spoločnosť má samozrejme záujem o čo najskoršiu realizáciu projektu nakoľko si uvedomuje
potrebu týchto zariadení na udržanie si svojho postavenia na trhu a vytváranie nových odberateľských kontraktov. Spoločnosť
venovala zostaveniu projektového tímu veľkú pozornosť a prioritu, má vytvorený kvalitný projektový tím, ktorý je schopný čeliť
všetkým prekážkam. Projektový tím sa skladá z tímu kvalifikovaných ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby
gastronomických zariadení.

Spoločnosť TAXON s.r.o. sa od svojho vzniku neangažovala v získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na žiadny
účel a ani neobdržala žiadne prostriedky z EÚ. Po schválení tohto projektu však spoločnosť plánuje využiť naskytnuté
možnosti a zapojiť sa i do ďalších výziev v rámci OP KaHR - na ďalšiu inováciu strojového vybavenia výroby. Všetky
jestvujúce technológie zakúpila z vlastných zdrojov a leasingu. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou dlhodobejších
projektov, s nákupom technológii, manažér výroby pomáhal v minulosti zavádzať vysekávací stroj. Je samozrejmé, že
realizácia projektu vytvorí predpoklady pre ďalšie projekty. Udelený finančný príspevok teda vníma spoločnosť ako impulz pre
ďalší rozvoj. Zároveň si uvedomuje, že bez udelenia finančného príspevku – a teda bez impulzu – nie je možné tento rozvoj
naštartovať. Bez realizácie projektu by spoločnosť mohla prísť o významných odberateľov a tržby, stratila by svoje postavenie
na trhu. Projekt je v súlade s PHSR TSK. TSK uvádza vo svojom strategickom dokumente prioritu vytvárať podmienky pre
zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonického využívania celého územia.

Spoločnosť TAXON s.r.o. si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu, v čom nevidí žiadnu prekážku. Vedenie
firmy stanovilo hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedne a uvážene s cieľom ich bezproblémového dosiahnutia v
prípade schválenia projektu a získania príspevku. Tým, že si firma stanovila primerané výdavky projektu v súvislosti s
princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, je riziko nedosiahnutia udržateľnosti projektu minimálne. Udržateľnosť
projektu a jeho výsledkov po finančnej stránke projektu bude zaistená očakávaným nárastom tržieb. Dosiahnutie plánovaných
hodnôt tržieb bude zabezpečené čiastočne prostredníctvom udržania súčasného odbytu produkcie a produkcie nových
výrobkov po zrealizovaní projektu. Na základe výsledkov finančnej analýzy, môžeme konštatovať, že bola splnená podmienka
dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu, investícia bude prínosom pre firmu a bude prispievať k zlepšeniu
finančno-ekonomických ukazovateľov firmy. Na základe hodnôt indexu bonity za roky 2010,2011 a 2012 možno konštatovať
dobré finančné zdravie podniku ako celku, ktoré bude zárukou finančnej stability podniku a tým tiež udržateľnosti výsledkov
projektu.
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Žiadateľom o NFP je spoločnosť KACHNIC, s.r.o. so sídlom vo Veľkom Krtíši. V súčasnosti je hlavným zameraním
spoločnosti sprostredkovanie výroby pre klientov, činnosť firmy je tak založená na sprostredkovaní výroby žiadaného tovaru
pre klientov externými dodávateľmi, ktorí disponujú požadovanou technológiou, čím sa priamo úmerne zvyšujú náklady na
výrobu výrobkov a zvyšuje sa riziko chybovosti a tým aj riziko reklamácií. Zámerom firmy je na jednej strane zmeniť doterajšiu
sprostredkovateľskú činnosť na vlastnú výrobnú činnosť, a na druhej strane zvýšiť jednak svoju konkurencieschopnosť,
jednak znížiť riziko chybovosti a reklamácií výrobkov a tým znížiť výrobné/prevádzkové náklady a v neposlednom rade
zaviesť inovatívny spôsob výroby jednoduchých výrobkov z kovov do spoločnosti. Tieto ciele plánuje spoločnosť KACHNIC,
s.r.o. dosiahnuť prostredníctvom podania projektu, ktorého predmetom je kúpa technológie: horizontálneho CNC sústruhu a
univerzálnej CNC brúsky. Miesto realizácie - okres Veľkého Krtíša vykazuje dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti a nízku
ekonomickú aktivitu a nízku mieru inovatívnosti podnikov. Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že projekt má predpoklady na
úspešnú realizácie. Slabé stránky a riziká budú spoločnosťou KACHNIC, s.r.o. včas identifikované a eliminované.

Vďaka realizácii projektu a jeho dvoch aktivít (Nákup zariadenia Horizontálny CNC sústruh a Nákup zariadenia Univerzálna
CNC brúska) sa v prvom rade zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti KACHNIC, s.r.o.. Realizácia projektu je naplánovaná
na 09/2013-08/2015 (aktivita 1 - 09/2013-08/2014 a aktivita 2 - 09/2014-08/2015). Firme to umožní zmeniť svoju doterajšiu
podnikateľskú činnosť zameranú len na sprostredkovanie výroby na začatie svojej vlastnej výroby strojárenských výrobkov
(najmä oceľových komponentov na výrobu pneumatík). Spoločnosť KACHNIC, s.r.o. plánuje projektom dosiahnuť nasledovné
hodnoty merateľných ukazovateľov: Počet inovovaných výrobných postupov - 2 Počet novovytvorených pracovných miest 4 Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov - 2 Počet novovyvorených pracovných miest
obsadených mužmi - 3 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami - 1 Na základe očakávaní a analýz
spoločnosť nepredpokladá nesplnenie uvedených ukazovateľov. Realizácia projektu firme pomôže v nastavení a zavádzaní
inovatívnych procesov predstavujúcich základ pre budúce projekty rozširujúce výrobu a potenciálne vytvárajúce ďalšie
pracovné miesta.

Predmetom aktivít projektu je: Nákup zariadenia Horizontálny CNC sústruh – toto zariadenie zabezpečuje obrábanie
kovových predmetov, ich úpravu a celkové spracovanie technológiou sústruženia, a to formou vŕtania frézovania. Nákup
zariadenia Univerzálna CNC brúska – toto zariadenie zabezpečuje obrábanie kovových predmetov, ich úpravu vysoko
presným brúsením. Projekt bude realizovaný v termíne 09/2013 – 08/2015. Nakoľko príde k obstaraniu dvoch strojov,
projekt bude realizovaný v 2 etapách. Nákup sústruhu sa realizuje v termíne 09/2013 – 08/2014 a umožní spustenie prvej
výroby, obstaranie brúsky je naplánované v termíne 09/2014-08/2015. Nákup technológií bude v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. Obstaranie a zavedenie uvedených strojov si nevyžaduje realizáciu ďalších prác vo forme stavebných
úprav. Stroje budú umiestnené a spustené do prevádzky v priestoroch spoločnosti. Dodávka strojov bude zabezpečená zo
strany dodávateľa vybraného na základe verejného obstarávania v súlade s podmienkami výzvy a platnej legislatívy. Riadenie
projektu bude zabezpečené žiadateľom, ktorý má zároveň na starosti koordináciu projektu, monitoring a technický dozor

Predkladaný projekt prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti KACHNIC, s.r.o. s pozitívnymi výsledkami na
tvorbu nových pracovných miest a zvýšenie inovatívnosti spoločnosti. Realizácia projektu by nebola možná, resp. by bola
možná len s obmedzeniami, bez spolufinancovania formou nenávratného finančného prostriedku, nakoľko ide o veľké
investičné náklady. Implementácia projektu však prinesie pozitívne dopady na situáciu v regióne z pohľadu zníženia
nezamestnanosti vytvorením 4 pracovných miest a zvýšením ekonomických ukazovateľov firmy, čo sa prejaví zvýšením
ekonomickej aktivity v regióne. Realizácia je plne v súlade a nadväzuje na priority a ciele príslušných strategických a
plánovacích dokumentov - PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja (v rámci Prioritnej osi 2 – Inovácie a rast
konkurencieschopnosti priemyslu) a PHSR mesta Veľký Krtíš. V rámci jeho PHSR je možné predkladaný projekt začleniť pod
Priority 2 – Ekonomický rozvoj s využitím domácich zdrojov. Napriek skutočnosti, že spoločnosť KACHNIC, s.r.o. doteraz
nemá priame skúsenosti s realizáciou obdobných projektov (skúsenosti len zo sprostredkovania výroby a predaja), v rámci
predkladaného projektu zostaví kvalifikovaný tím ľudí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s nákupom a sprevádzkovaním
investičných projektov podobného charakteru.

Výsledkom projektu bude zaobstaranie sústruhu a brúsky, ktoré sa stanú súčasťou technologického vybavenia spoločnosti
KACHNIC, s.r.o. Nielen počas trvania projektu, ale aj v období 5 rokov po jeho ukončení budú vytvorené a udržané 4 pracovné
miesta. Nastavená výroba a uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklady udržateľnosti projektu i po skončení financovania z
prostriedkov štátnej pomoci. Možné ohrozenia udržateľnosti projektu sú eliminované dobrou orientáciou firmy na trhu,
vytvorenou sieťou odberateľov a z hľadiska veľkosti aj flexibilitou spoločnosti. Z inštitucionálneho hľadiska bude udržateľnosť
projektu garantovaná konateľmi spoločnosti. Stroje budú obsluhované zamestnancami, ktorí budú vyškolení pre prácu s
danými strojmi a budú kompetentní na ich obsluhu aj po ukončení doby trvania projektu. Vyškolení zamestnanci tak budú
môcť odovzdávať svoje zručnosti a znalosti v prípade rozšírenia výroby aj novým zamestnancom. Finančná udržateľnosť
projektu bude pokrytá tržbami z predaja výrobkov vyrábaných na nových strojoch. Spolufinancovanie projektu bude
zabezpečené úverom a následné pokrytie prevádzkových nákladov bude z vlastných zdrojov žiadateľa vytvorených z tržieb.Z
výsledkov finančnej analýzy vyplýva finančná udržatenosť projektu, keď miera výnosnosti je 103,20% a čistá súčasná
hodnota 29 660.
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Spoločnosť PLASTKOVO, s. r. o. bola založená v roku 2002 a v regióne Orava patrí k významným zamestnávateľom. Výroba
má v súčasnosti prevažne strojársky charakter a prioritne sa zameriava na kovovýrobu. Technologické zariadenia používané
v súčasnosti vo firme: - umožňujú spracovávať materiály len do hrúbky 4 mm, - ich používaním nie je možné dosiahnuť
požadovanú kvalitu pri hrubších materiáloch, - neumožňujú pružne reagovať a v požadovanej miere plniť požiadavky
odberateľov, - nútia firmu kooperovať s inými subjektami, pretože spoločnosť nedokáže komplexne pokryť požiadavky
odberateľov vo vlastnej réžii a je závislá od iných dodávateľov – z hľadiska, kvality, ceny, času atď. (odberatelia túto
skutočnosť vnímajú negatívne), - nie sú spôsobilé splniť prísne kvalitatívne kritériá požadované od odberateľov. Pre
spoločnosť PLASTKOVO, s. r. o. je nevyhnutné zabezpečiť modernú technológiu pre laserové rezanie kovov, nakoľko jej
obstaranie si vyžaduje aktuálna situácia na trhu a je to potrebné aj v záujme zvýšenia potenciálu spoločnosti, udržania
zamestnanosti, rozšírenia sortimentu a zvýšenia konkurencieschopnosti firmy.

Po realizácii projektu bude mať spoločnosť PLASTKOVO s.r.o. k dispozícii modernú inovatívnu technológiu - laserový rezací
stroj, ktorý jej zabezpečí značnú samostatnosť pri výrobe kovových výrobkov a zníženie závislosti na subdodávateľoch.
Inovatívna technológia významnou mierou prispeje k zvýšeniu produkcie, k rozšíreniu vlastného produktového portfólia a k
zvýšeniu objemu vlastnej výroby, čo sa prejaví aj na posilnení pozície spoločnosti na trhu. Z pohľadu zákazníka, resp.
odberateľov dokážeme realizovať objednávky v kratších dodacích lehotách, vo vyššej kvalite a dokážeme sa prispôsobiť aj
špecifickým požiadavkám zo strany odberateľov. V dôsledku realizácie projektu zamestnáme 2 zamestnancov do 29 rokov 1 muža a 1 ženu. Po ukončení realizácie plánujeme nadviazať na aktivity projektu rozšírením technologického portfólia firmy
o ohraňovací lis pre hrubšie materiály a technológiu pre úpravu hrán hrubších plechov pred zváraním čo tiež významnou
mierou prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a konkurencieschopnosti firmy.

Vzhľadom na skutočnosť že spoločnosť nevlastní moderné a inovatívne zariadenie na rezanie materiálov v hrúbke viac ako 6
mm a dosiaľ používané zariadenie je pred koncom technologickej životnosti rozhodli sme sa pre obstaranie Laserového
rezacieho centra. Termín realizácie projektu: 04/2014 - 10/2014 Projekt sa uskutoční realizáciou hlavnej aktivity Obstaranie výrobnej technológie, ktorá zahŕňa: - obstaranie inovatívnej technológie – verejné obstarávanie v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní (04/2014 – 07/2014) - dodanie a inštalácia laserového rezacieho centra - 1 ks Laserové
rezacie centrum (vrátane zaškolenia pracovníkov) – (08/2014 – 10/2014) Aktivita bude realizovaná nákupom laserového
rezacieho centra, jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky a zaškolením obsluhy. Organizačne bude aktivita zabezpečená
pracovníkmi spoločnosti PLASTKOVO, s.r.o.

V súčasnosti odberatelia požadujú najmä vysokú kvalitu a nízku cenu, pričom často ide aj o rýchlosť dodávky a služby
poskytované zákazníkovi. V prípade používania laserového rezacieho zariadenia na delenie materiálu: - sa zlepší rezanie
zložitých tvarov, - zvýši sa presnosť a rýchlosť rezania, - zvýši sa produktivita pri opakovanej hromadnej výrobe s
garantovanými technickými parametrami - odstráni sa závislosť spoločnosti na subdodávateľoch, - obrábanie má vysokú
pridanú hodnotu. Realizácia projektu je v súlade so strategickými dokumentmi na národnej (NSRR 2007-2013, Národná
stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013), regionálnej (územný plán Žilinského
samosprávneho kraja - ŽSK, PHSR ŽSK) a miestnej úrovni (územný plán obce Nižná, PHSR obce Nižná a mesta Tvrdošín).
Bez NFP by sme projekt nedokázali zrealizovať, nakoľko organizácia nemá dostatok vlastných zdrojov a ich obstaranie
prostredníctvom bankových úverov by neúmerne finančne zaťažilo spoločnosť a mohlo ohroziť jej ďalšie fungovanie.
Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizovaním podobných projektov financovaných z vlastných zdrojov.

Po zavedení inovatívnej technológie - laserového rezacieho centra dôjde k rozšíreniu výrobných kapacít, výrobného
programu, modernizácii už fungujúcich kapacít a taktiež k zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu vyrábaných výrobkov.
Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov bude zabezpečená práve vďaka výrobe, ktorú budeme realizovať nadobudnutou
inovatívnou technológiou. Úspešná realizácia projektu umožní spoločnosti zvýšiť svoju konkurenciechopnosť na trhu s
kovovými výrobkami. Budeme schopní dodávať nezávisle od subdodávateľov, v primeraných lehotách a v požadovanej
kvalite. Rozšírením a skvalitnením výroby budeme pre obchodných partnerov zaujímavejším partnerom. Možným ohrozením
by boli legislatívne zmeny, rastúca konkurencia a celková ekonomická situácia na trhu, ktorým chceme čeliť skvalitnením a
rozšírením výroby. Prevádzka bude zabezpečená kvalifikovanými pracovníkmi našej spoločnosti, ktorý tvoria stabilný a
odborne vzdelaný pracovný kolektív. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená z vlastných príjmov spoločnosti. Z finančnej
analýzy vyplynulo, že po realizácii projektu bude miera výnosovosti 100,58 %, projekt bude životaschopný a trvalo udržateľný.
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V dnešnej zložitej dobe ekonomickej stagnácie je každý investor nútený dvojnásobne premýšlať, počítať a rozhodovať o
efektívnosti a návratnosti investície do nového výrobného zariadenia. Na jednej strane stojí cieľ zvýšiť produktivitu výroby a
minimalizovať rozpracovanosť, na strane druhej sú obavy o zvládnutie novej progresívnej technológie po stránke technickej i
ekonomickej. I napriek zložitosti dnešnej doby zaznamenáva žiadateľ vysoký dopyt súčasných zákazníkov po jeho výrobkoch,
a to ako zo strany slovenských, tak hlavne zo strany zahraničných firem (IT). Má teda v úmysle naďalej zameriavať svoju
výrobu na domáci trh, ale hlavne i na export a pre uspokojenie svojho dopytu plánuje rozšírenie súčasnej produkcie. S tým
však vzniká nutnosť obstarania ďalšej výrobnej technológie, preto žiadateľ pristúpil k uskutočneniu tohoto projektu. Zámerom
realizovaného projektu je obstaranie modernej výrobnej technológie pre oblasť obrábania. Konkrétne sa jedná o obstaranie
nového CNC technologického zariadenia s vyššími technickými a užitkovými parametrami, ktoré májú zvýšiť efektivnosť
výroby žiadateľa. Tá bude následne slúžiť vo výrobnom procese žiadateľa. Toto rozšířenie výrobného procesu žiadateľa bude
mať konečný dopad vo výraznom zvýšení efektivity výrobného procesu a v dlhodobom raste konkurencieschopnosti žiadateľa
a to i na mezinárodní úrovni.

Popisovaný projektový zámer firmy pokračuje v nastavenom trende, poskytovanie služieb v oblasti kovoobrábania. Podstatou
projektu je nákup novej modernej výrobnej technológie – 4 osé vodorovné, frézovacie a vyvrtávacie centrum. Prostredníctvom
nákupu technológie pre presné obrábanie sa celý výrobný cyklus posúva, spolu s predošlými investíciami, na výrazne vyššiu
technologickú úroveň. Cieľom predkladaného projektu je rast konkurencieschopnosti spoločnosti a jej pridanej hodnoty
prostredníctvom obstarania nového CNC stroja. V rámci realizácie projektu má dôjsť k dosiahnutiu týchto cieľov: - Obstaranie
1 stroja v oblasti presného obrábania. - Vytvorenie 3 nových pracovných miest.. - Rast pridanej hodnoty. - Rast tržieb. Výrazný rast efektivity a konkurencieschopnosti spoločnosti. - Rozšírenie kvality a kvantity produkcie

V rámci predkladaného projektu je v pláne obstaranie 1 novej modernej výrobnej technológie. Novo obstaraná technológia
nebude nahradzovať žiadne súčasné strojové vybavenie spoločnosti žiadateľa, ale bude v plnej miere rozširovať žiadateľove
výrobné kapacity. Nie je v pláne predávať žiadnu zo súčasných technológií, ktorým v súčasnosti žiadateľ disponuje. Na
základe analýzy dospel žiadateľ k záveru, že najvhodnejším variantom bude kúpiť taký multifunkčný stroj, ktorý predovšetkým
nahradí starý výrobný postup výroby. Výstupom z tejto technológie je presný obrobok vyrobený kompletne na jednom
pracovisku. Vďaka novej technológii bude nahradený starý výrobný postup výroby konkrétnych kusov na viacerých strojoch
postupne, nahradenie náročných a nákladných a kooperácií pri výrobe, tak aby bol nový stroj schopný vyrobiť výrobky na
jedno uplynutie. Projekt bude realizovaný zo strany skúšobného projektového tímu, ktorý bol zostavený z odborných a
vedúcich pracovníkov spoločnosti BAMU, s.r.o., ktorí sa už v minulosti podieľali na realizácii obdobných investičných
projektov. Členovia projektového tímu majú zároveň dlhoročné skúsenosti v obore. Projektový tím bol zostavený s ohľadom
na zastúpenie všetkých oblastí a pohľadov na náklady a prínosy projektu. Rozdelenie aktivít medzi jednotlivých členov tmu
odpovedá ich odborným skúsenostiam. Pre riešenie individuálnych špecifických úloh môžu byť do tímu krátkodobo prizvaní
odborníci z daných oborov.

Cieľom predkladaného projektu je rast pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom obstarania
vyššie uvedeného. Žiadateľ má zámer realizovať projekt spočívajúci v obstaraní 1 výrobnej technológie. Vďaka tejto
technológii dôjde k zlúčeniu niekoľko výrobných procesov do jedného, k zkráteniu výrobných časov pre realizovanú kusovú až
malosériovú výrobu, ktorá tvorí hlavný výrobný program spoločnosti. Obstaraním nového stroja sa zrýchli výroba a bude
možné vyrábať diely, ktoré doteraz žiadateľ vyrábať nemohol. Obstaraním totohoto CNC stroja sa teda rozšíria výrobné
možnosti, dôjde následne k optimalizácii a zeefektívneniu výroby a výrobky nájdu lepšie uplatnenie na domácich i
zahraničných trhoch. Po stránke ľudských zdrojov je projekt zaistený. Projekt nemá dopad na emisie vypúšťané do ovzdušia,
vzhľadom na to, že sa jedná o bezemisnú technológiu. Udržateľnosť z technologického, finančného, personálneho i
inštitucionálneho hľadiska je zaistená. Udržateľnosť je zaistená po všetkých stránkach. Projekt je plne realizovatelný a
výrazne rentabilný. Náklady projektu budú financované z úveru a tieto budú splatené z príjmov generovaných prevádzkovým
cash flow projektu. Financovanie projektu je zaistené.

Udržateľnosť z technologického hľadiska - V rámci projektu bude obstaraná moderná výrobná technológia na vysokom
technologickom stupni vývoja s vysokou pridanou hodnotou. Životnosť tohto nadobudnutého zariadenia výrazne prekračuje
dobu udržateľnosti projektu. Spoločnosť plánuje využívanie nadobudnutej technológie v trojsmernej prevádzke. Využitie stroja
je počítané na dobu minimálne 9 rokov, kedy by malo strojné vybavenie dosahovať deklarovaných presností. Udržateľnost z
finančného hľadiska - Nová technológia je obstarávaná v súvislosti s rozvojom výroby a dopytom portfólia stálych aj budúcich
odberateľov žiadateľa. Udržateľnosť z personálneho hľadiska - Spoločnosť tvorí spoľahlivý a stabilný kolektív zamestnanov s
veľmi nízkou fluktuáciou. V súvislosti s realizáciou projektu dôjde k navýšeniu ich počtu o 3 pracovníkov. Udržateľnosť z
inštitucionálneho hľadiska - Prevádzka žiadateľa spĺňa všetky platné normy a legislatívu Slovenskej republiky. Projekt bude
realizovaný na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa – spoločnosti BAMU, s.r.o. Taktiež budova, kde bude nové
zariadenie umiestené, je vo vlastníctve žiadateľa. Obidve vyššie zmienené skutočnosti sa po dobu udržateľnosti projektu
nebudú meniť. Udržateľnosť projektu je zaistená taktiež z inštitucionálneho hľadiska.
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Spoločnosť MRA betón, s.r.o. vznikla v roku 2009 (zápis do ORSR 30.9.2005) a má dvoch konateľov:Milan Richtárik a
Jaroslav Richtárik. Milan Richtárik začal podnikať už v roku 1992, kedy si založil živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie
kamiónovej prepravy sypkých stavebných hmôt najmä pre Považskú cementáreň, a.s. Ladce. MRA betón, s.r.o. je od začiatku
zameraná na výrobu betónových zmesí a poskytovanie komplexných dopravných služieb súvisiacich s dodávkami betónových
zmesí, pričom neskôr rozšírila svoj sortiment o špeciálne výrobky ako liate potery, pri ktorých realizuje aj ich pokládku. MRA
betón, s.r.o. vlastní dve betonárky, pričom jedna je v Ilave a druhá vo Vlkanovej, ktoré sa zameriavajú na výrobu betónu.
Tretia v prenájme, situovaná vo Sverepci je orientovaná na výrobu liatych poterov. V oblasti liatych poterov pôsobí na trhu v
okolí 150 km a v oblasti výroby betónových zmesí môže pokryť okruh 40 km. Spoločnosť patrí síce k menším, ale o to
flexibilnejším vo svojom odbore. Práve kvalitou, rýchlosťou, ale aj diverzifikáciou svojej výroby sa snaží udržať si svoju
konkurencieschopnosť, pričom má v súčasnosti 4 zamestnancov, ktorí dbajú na zdokonalenie technického vybavenia.

Trh, na ktorom pôsobí spoločnosť MRA betón, s.r.o. je charakteristický výraznou konkurenciou, a tým sa zvyšuje tlak
zákazníkov na spoľahlivosť, kvalitu, rýchlosť, flexibilitu, inovatívnosť, nízke dodávateľské ceny a individuálny prístup. Nákup a
zavedenie novej technológie na výrobu betónových zmesí umožní realizovať zákazky presne, v dohodnutom časovom rámci,
vo vysokej kvalite a s čo najnižšou cenou. Projekt prispeje ku zvýšeniu tržieb na úroveň 3.175.000 EUR a pridanej hodnoty na
úroveň 440.000 EUR v roku 2020. V dôsledku realizácie projektu bude inovovaný jeden postup výroby betónovej zmesi.
Spoločnosť vytvorí 5 pracovných miest pre pozície: traja vodiči domiešavača, strojník, údržbár, pričom budú pravdepodobne v
dôsledku náročnosti fyzickej práce všetky obsadené mužmi a z toho štyrmi občanmi vo veku 15 – 29 rokov (vrátane).
Nenaplnenie merateľných ukazovateľov by mohlo nastať iba z dôvodu vyššej moci, pričom by sa spoločnosť následne snažila
danú situáciu riešiť prostredníctvom realizácie krízovových opatrení. Výstupy a výsledky projektu budú motivujúcim prvkom
pre ďalšie spoločnosti, aby svoju inovovali technológiu a zlepšili tak svoju technologickú i energetickú efektívnosť.

Realizácia projektu bude prebiehať od 09/2014 do 04/2015 a budú jej predchádzať prípravné stavebné práce pre osadenie
technológie, ktoré budú financované z vlastných prostriedkov, mimo nákladov projektu. Prevádza bude spustená v 05/2015.
Aktivita č.1 Nákup a inštalácia technológie na výrobu betónových zmesí prispeje ku naplneniu špecifických cieľov ako aj
merateľných ukazovateľov projektu. Žiadateľ zrealizoval prieskum trhu pre určenie cenovej úrovne vybranej technológie.
Víťazná ponuka od spoločnosti TRANSUNIT s.r.o. na „Dodávku a inštaláciu technologického zariadenia na výrobu betónovej
zmesi s výkonom 2,00 m3 na zámes ( technický výkon 80 m3 / hod.) predstavuje dvojhriadeľovú miešačku BHS DKX2,0 a
riadiaci systém MARTEK ME30 E-MIX“. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu zabezpečovať Milan
Richtárik. Prípravu podkladov pre implementáciu bude zabezpečovať Jaroslav Richtárik a nákladovú efektívnosť bude
sledovať Erika Gombúrová.Realizácia uvedenej aktivity projektu prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na výrobu
betónových zmesí prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ku vytvoreniu
nových pracovných miest.

V prípade, ak by sa projekt nerealizoval, spoločnosť MRA betón, s.r.o. by nebola schopná zabezpečiť kvalitné a rýchle
poskytovanie výroby pre svojich klientov, čo by mohlo spôsobiť realizáciu úsporných opatrení vo forme znižovania počtu
zamestnancov. Vzhľadom na zvýšený dopyt po výrobkov a službách nato nadväzujúcich spoločnosti je nevyhnutné
modernizovať a inovovať technologické vybavenie pre výrobu betónovej zmesi. V regióne je plánovaných niekoľko
významných stavebných akcií spojených s výstavbou dopravnej infraštruktúry realizovaných MDVaRR SR. Vzhľadom na
lokalizáciu plánovanej betonárky v Považskej Bystrici bude mať spoločnosť MRA betón, s.r.o. najvyššiu pravdepodobnosť
dodávky betónových zmesí pre dané stavebné akcie, realizované budúci vysúťaženými dodávateľmi. Predkladaný projekt je
plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (Príloha č.1 ŽoNFP).
Spoločnosť zatiaľ nerealizovala projekt financovaný z externých zdrojov, avšak má skúsenosti s realizáciou podobných
projektov financovaných z vlastných zdrojov (betonárka Ilava a Vlkanová). Predkladaný projekt je teda pokračovaním inovácie
technologickej základne spoločnosti.

1)Administratívna udržateľnosť výsledkov projektu – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom vysporiadaní
finančných vzťahov s poskytovateľom bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne dodržiavať všetky
ustanovenia zmluvy o NFP vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu. 2)Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom zaškolenia pracovníkov v oblasti správneho používania technológií, starostlivosťou o
technológie a autorizovaným servisom technológií v súlade s odporúčaniami výrobcu. 3)Finančná udržateľnosť výsledkov
projektu – po ukončení realizácie projektu a jeho financovania zo ŠF budú vstupy do výroby, ako aj celková prevádzka
spoločnosti zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa. Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska,
čo potvrdzujú aj výsledky finančnej analýzy : miera výnosovosti projektu je 157,90% a diskontovaná čistá súčasná hodnota
projektu je 639.100 eur. 4)Z hľadiska environmentálneho sú predmetom projektu najnovšie technológie, ktoré minimalizujú
negatívne dopady na ŽP, majú nízku spotrebu energie, nízku hlučnosť, minimalizujú množstvo spotrebovaného materiálu.
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Spoločnosť EDM, s.r.o. vznikla v roku 2007 a špecializuje sa na vývoj a výrobu zariadení na trhu high-end výrobkov (s
nízkym objemom výroby), kde sú integrované rôzne technológie (elektronika, mechanika, softvér). Zariadenia sa vyznačujú
komplexnými montážnymi štruktúrami a požadujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť. Nakoľko však EDM, s.r.o. nedisponuje
modernou a inteligentnou technológiou, ktorá by im zabezpečila silnejšie postavenie na európskom trhu v spojení s
budovaním nových odbytových liniek, zamestnávaniu nových pracovníkov, rozširovaním výrobného portfólia, skvalitňovaním a
zefektívňovaním výroby, tak sa spoločnosť rozhodla investovať do potrebných inovačných zariadení a technológií, ktoré
zabezpečia konkurencieschopnosť v segmentoch zdravotníckych zariadení, grafických zariadení a analytických zariadení
(rontgeny, brožúrovacie stroje, tlačiarenské komponenty, EKG prístroje a podobne). Vzhľadom k tomu, že nákup potrebných
výrobných položiek je pre našu spoločnosť finančne náročný a kľúčový, predkladáme preto tento projektový zámer, ktorým sa
snažíme získať finančné zdroje na zabezpečenie nákupu potrebných strojov, zariadení a softwaru.

Realizáciou projektu sa dosiahne skvalitnenie a zvýšenie výroby high – end technologických zariadení, ktorými sú v
súčasnosti v portfóliu EDM, s.r.o. nasledovné zariadenia • X-Ray (röntgénové) stroje • Brožúrovacie stroje • Ink Jet
tlačiarenské stroje • Zdravotnícke zariadenia • Stroje na konečnú úpravu papiera Okrem zvýšenia výroby dôjde aj k
zvýšeniu zamestnanosti o 12 zamestnancov (11 mužov a 1 žena), z ktorých budú 2 mladí ľudia do 29 rokov, nárast tržieb je
odhadovaný na 8 992 tis. € v roku 2020, nárast pridanej hodnoty bude v roku 2020 až 971 tis. €. Technické vybavenie
spoločnosti sa rozšíri o 1 CNC vysekávací list servoelektrický alebo ekvivalentný hydraulický,2 vertikálne 3-osé obrábacie
centrá, 1 vertikálne 5-osé obrábacie centrum, 1 horizontálny CNC sústruh a 1 výrobný software na riadenie výroby. Vďaka
realizácii projektu dôjde k zvýšeniu výroby v spoločnosti, čo povedie aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti na európskom trhu
s high - end zariadeniami, v neposlednom rade dôjde aj k trom novým inovatívnym výrobným postupom (1. v spracovaní
plechov, 2. v kovoobrábaní, 3. v riadení výroby). Realizácia projektu prinesie osoh celému regiónu okresu Tvrdošín a obci
Nižná

Samotný projekt bude realizovaný v troch fázach. Prvá fáza bude charakteristická vykonanín verejného obstarávania so
všetkými úkonmi potrebnými na jeho zdarné absolvovanie. Následne pristúpime k samotnému obstaraniu jednotlivých
logických celkov, ktoré budú 4 (fáza 2 a 3): • Logický celok č. 1 - CNC vysekávací lis – servoelektrický alebo ekvivalentný
hydraulický • Logický celok č. 2 - Vertikálne 3 – osé obrábacie centrum a Horizontálny CNC sústruh • Logický celok č. 3 Vertikálne 5 – osé obrábacie centrum a Vertikálne 3 – osé obrábacie centrum • Logický celok č. 4 – Výrobný software V
druhom polroku roku 2014 budú obstarané logické celky č. 2 a 3, následne v prvom štvrťroku roku 2015 budú obstarané
logické celky 1 a 4. EDM, s.r.o. sa tak rozhodla na základe firemného cash-flow a pokladá takto rozdelené obstarávanie
jednotlivých logických celkov za najsprávnejšie. Na samotnú realizáciu projektu budú dozerať dvaja man
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DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou

Herman Slovakia Distribution s.r.o.

MPC PLUS spol. s r.o.
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RBS Tatry, s.r.o.
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STELMO SK, s.r.o.

NOVA - S a.s.

HS Services, s. r. o.

CI REGIO, spol. s.r.o.

Modernizácia výroby zavedením progresívnych strojných technológií
pri výrobe nábytku

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herman Slovakia
Distribution s.r.o. zriadením inovatívnej výroby rezných nástrojov

Inovatívna a vyspelá technológia na výrobu vaječných cestovín a
výrobu chleba v spoločnosti MPC PLUS spol. s r.o.

Technologické inovácie v spoločnosti MAT-obaly, s.r.o.

Inovácia výroby spoločnosti RBS Tatry, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti DANUBIA a.s. zavedením
inovatívnej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti STELMO SK, s.r.o.,
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NOVA - S a.s.
zriadením progresívnej linky povrchových úprav výrobkov

Zvýšenie konkurencieschopnosti HS Services, s. r. o.

Zriadenie inovatívneho výrobného a servisného centra

282 647,00

2 137 500,00

1 934 990,00

171 270,80

744 850,00

59 636,00

203 500,00

2 439 414,50

265 600,00

3 999 000,00
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Región vykazuje slabý rozvoj priemyslu a vysokú mieru nezamestnanosti s osobitými dopadmi na znevýhodnené skupiny.
Slabá úroveň cestnej infraštruktúry odrádza potenciálnych investorov investovať v tomto regióne.Firma pôsobí v oblasti
nábytkárskej výroby a vyrába hlavne pre domáci trh. - silné stránky (kvalita výroby, kvalifikovaní zamestnanci a manažment,
stabilná finančná situácia, imidž firmy, stabilná sieť dodávateľov a odberateľov, nízke výrobné náklady) - slabé stránky (nízka
finalizácia výroby, nižšia úroveň pridanej hodnoty, absencia technológií, nedostatok vlastného kapitálu, energetická
náročnosť, zhoršené pracovné podmienky) - príležitosti (podpora inovácií a tech. transferov cez eurofondy, podpora
podnikateľov zo strany kraja a obce, kvalifikovaná prac. sila v regióne, dôraz zákazníkov na kvalitu, vysoká kúpyschopnosť
zákazníkov najmä v zahraničí, pozitívne zmeny v oblasti vzdelávania) - hrozby (hospodárska kríza, dostupnosť úverov, nízka
vymožiteľnosť práva, rast daňového zaťaženia podnikateľov, monopol surovinovej základne (Lesy SR), dumpingové ceny
listnatého reziva v krajinách východnej Európy) Firme chýbajú technológie na udržanie konkurencieschopnosti

Hodnoty merateľných ukazovateľov (MU) vychádzajú z prínosov nových technológií, ako aj požiadaviek na tvorbu nových
prac. miest súvisiacich s novými technológiami, ktoré nám umožnia používať nové inovatívne výrobné postupy, ktorých
výsledkom budú presnejšie a kvalitnejšie výrobky, rast podielu finálnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, rast exportu,
rast výrobnej kapacity a produktivitu práce, rast tržieb a celkovej konkurencieschopnosti. Nové technológie si vyžiadajú
vytvorenie 17 nových prac. miest. Plánujeme dať prac. príležitosti aj znevýhodneným skupinám (2) a zamestnancom do 29
rokov (3). Vznik prípadných rizík nenapĺňania MU bude eliminovaný včasnou identifikáciou a monitorovaním rizík a
uplatňovaním zásad projektového manažmentu počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. V nadväznosti na
výsledky projektu plánujeme v budúcnosti ďalšie investície s tvorbou nových pracovných miest. Vplyv na ďalšie subjekty a
ich aktivity - rast odberu drevnej suroviny od urbariátov - odber nábytkových prírezov od lokálnych píl - vstup nových
drevárskych firiem v regióne - investície drevárskych firiem do nových technológií - tvorba nových pracovných miest

Projekt bude pozostávať zo 6 hlavných aktivít (HA), ktoré predstavujú nákup jednotlivých technológií. HA začnú v januári
2014 a budú trvať 4 mesiace. Je v nich zahrnuté obdobie od objednania tovaru na základe zmluvy s dodávateľom až po jeho
inštaláciu v prevádzke, kedy bude možné spustiť výrobu s danou technológiou. Hlavné aktivity pozostávajú z nasledovných
aktivít (prínosy zariadení sú podrobne opísané v Opise projektu bod 4.1): HA 01 Nákup 4-stranného hobľovacieho a
profilovacieho automatu HA 02 Nákup automatickej cinkovacej linky HA 03 Nákup širokopásovej brúsky HA 04 Nákup lisu
na lepenie za studena typ I HA 05 Nákup lisu na lepenie za studena typ II HA 06 Nákup CNC - obrábacieho centra
Odbornú stránku projektu zabezpečia zamestnanci firmy - Ing.Štefan Nemčík (koordinácia projektových činností, komunikácia
s ministerstvom), Ing. Juraj Nemčík (určenie technických parametrov technológií, komunikácia s dodávateľom, kontrola
dodaných technológií), Ján Kohút (spustenie technológií do výroby, výber a zaškolenie zamestnancov). Administratívnu
stránku zabezpečí Ing. Martin Golian zo spoločnosti Global Procurement s. r. o. (monitoring, fin. riadenie, verejné
obstarávanie)

Bez nenávratného finančného príspevku by bola firma schopná uskutočniť len asi 30 % z plánovanej investície. Uskutočnenie
plnej investície by predstavovalo neúmerné úverové zaťaženie a nebolo by možné v kratšom časovom horizonte, čo by mohlo
ohroziť konkurencieschopnosť firmy a jej ďalší rozvoj. Firma už úspešne realizovala podobné investičné projekty, najmä do
technológií a výrobných priestorov (v priebehu posledných 3 rokov za zhruba 750 000 EUR). Región vykazuje slabý rozvoj
priemyslu a vysokú mieru nezamestnanosti. Drevospracujúci priemysel má vysokú exportnú výkonnosť a je druhým
najkonkurencieschopnejším priemyselným odvetvím SR. Jedným z hlavných odvetví drevospracujúceho priemyslu je
nábytkársky priemysel, ktorý dosahuje vysoký stupeň finalizácie výrobkov z dreva a patrí k priemyslom s najväčšou pridanou
hodnotou. Pre zabezpečenie konkurenčnej schopnosti na domácom a na zahraničných trhoch je však nutné, aby nábytkárske
firmy inovovali svoje strojové zariadenia. V poslednom období je veľký záujem zahraničných firiem o finálne nábytkárske
výrobky. Naša firma by rada využila túto možnosť, preto je aj náš projekt zameraný na nákup technológií pre väčšiu finalizáciu
výrobkov.

Firma bude po skončení spolufinancovania projektu zo ŠF financovať svoje aktivity z vlastných zdrojov. Na základe
výsledkov fin. analýzy (FA) dosahuje investícia mieru výnosnosti 160,33 %, čo zabezpečí splácanie úveru, tvorbu
primeraného zisku, udržateľnosť výsledkov projektu. Z pohľadu SWOT analýzy a FA sa ako najrizikovejšie javia ceny drevnej
suroviny z dôvodu monopolu štátneho podniku Lesy SR. Tejto situácii sa snažíme predísť dobrými vzťahmi a viacročnými
kontraktmi na nákup dreva s miestnymi urbariátmi. V prípade potreby vieme zabezpečiť drevo aj z Ukrajiny. Vo výnosoch sme
zohľadnili aj faktor finančnej krízy. V súčasnosti pociťujeme veľký záujem o naše výrobky a snažíme sa neustále rozširovať
portfólio svojich zákazníkov, čím minimalizuje riziko zníženia tržieb. Z tohto pohľadu sa javí pokles tržieb ako málo
pravdepodobný. Ďalšie hrozby ako neochota bánk poskytovať úvery, nízka vymožiteľnosť práva, rast daňového zaťaženia,
dampingové ceny listnatého reziva vo východnej Európe sa budeme snažiť eliminovať znižovaním výrobných nákladov,
rozširovaním odberateľov, vhodným nastavením zmluvných podmienok, zvyšovaním kvality výrobkov a včasným rokovaním s
bankami o úvere.
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Spoločnosť HSD, s.r.o. založená v roku 2009 sa zaoberá technickým poradenstvom, profesionálnym predajom a servisom
výrobkov pre stavebné, montážne a strojárske firmy. Kvalitou produktov a vynikajúcimi službami sa stabilne etablovala na
domácom i zahraničných trhoch. Predávané produkty si necháva vyrábať zahraničnými výrobcami pod vlastnou medzinárodne
registrovanou značkou HERMAN, ktorá je zákazníkmi vyhľadávaná. Spoločnosť sa rozhodla rozšíriť obchodno-predajné
zameranie svojej podnikateľskej činnosti o vlastnú výrobu abrazívnych rezných nástrojov. Strategické rozhodnutie o
investovaní do výrobnej činnosti bolo prijaté na základe preukázania jej ziskovosti a rentability. Pre bezproblémové zavedenie
linky do prevádzky si spoločnosť zabezpečila dlhodobú zmluvnú spoluprácu so špičkovým odborníkom z oblasti výroby
abrazívnych nástrojov, ktorý bude pôsobiť ako technický garant v projektovom tíme. Po spustení výrobného procesu sa
spoločnosť stane jediným domácim výrobcom tohto typu výrobkov. Podpisom zmlúv o budúcich zmluvách s viacerými
odberateľmi na slovenskom, bieloruskom a ruskom trhu si navyše zaistila okamžitý odbyt svojich výrobkov.

Výstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej
činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Zavedený
inovatívny výrobný program umožní vytvorenie 22 nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje obsadiť 15 z týchto miest
mladými občanmi vo veku od 15 do 29 rokov, 3 z nich znevýhodnenými občanmi a 3 príslušníkmi MRK. Novovytvorené
pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne
s dlhodobou vysokou mierou nezamestnanosti sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne, spokojnosti a sociálneho
postavenia zamestnancov v celej spoločnosti. Novovytvorené pracovné miesta budú obsadené počtom 15 mužov a 7 žien.
Technologická linka na výrobu ultratenkých rezných nástrojov bude mať pozitívny vplyv na zlepšovanie kvality životného
prostredia v regióne prostredníctvom zníženia spotreby surovín a úsporou energetických nákladov.

Zámerom spoločnosti je na zakúpenej inovatívnej linke vyrábať ultratenké rezné abrazívne nástroje. V súčasnosti v oblasti
strojárenskej a priemyselnej výroby veľmi prudko rastie spotreba ultratenkých abrazívnych nástrojov, ktoré sa požívajú ako
spotrebný materiál pre delenie a opracovávanie ocele. Ultratenké rezné nástroje postupne vytláčajú nástroje štandardných
doteraz používaných hrúbok, nakoľko urýchľujú a zefektívňujú prácu a znižujú spotrebu materiálu. Spoločnosť bude na
zakúpenej technologickej linke vyrábať najžiadanejší typ abrazívnych rezných nástrojov. Pre bezproblémové spustenie
výroby si spoločnosť zabezpečila dlhodobú spoluprácu so špičkovým odborníkom z oblasti zavádzania a manažmentu výroby
a predaja abrazívnych nástrojov, ktorý bude pôsobiť ako technický garant v projektovom tíme. Pre potreby riadenia a
garancie kvality pre výrobnú činnosť si taktiež vypracovala precízny interný systém manažérstva kvality, ktorý bude následne
certifikovaný. Členovia projektového tímu sú odborníkmi v oblasti abrazívnych nástrojov a sú teda schopní zabezpečiť
bezproblémový chod linky a dozerať na vysokú kvalitu výrobkov.

Spoločnosť si aktuálne necháva abrazívne nástroje vyrábať u európskych výrobcov, no ich kvalita je pre technologicky
zastarané strojné vybavenie neuspokojivá a nestála. Tento stav z dlhodobého hľadiska neudržateľný, nakoľko kvalita
hotových výrobkov je pre udržanie si zákazníkov kľúčová. Nákup modernej výrobnej linky umožní vytvorenie technologicky
progresívneho inovovaného výrobného programu, ktorého výstupom budú vysoko kvalitné ultratenské rezné nástroje, ktoré sú
aktuálne najvyhľadanejším výrobkom na trhu. Po spustení výrobného procesu sa spoločnosť stane jediným domácim
výrobcom abrazívnych rezných nástrojov. Projekt v plnej miere prispieva k naplneniu rozvojových cieľov a zmierňovaniu
disparít Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj mesta Revúca, definovaných v PHSR, ÚP a Regionálnej inovačnej
stratégii. Tak na úrovni kraja ako aj mesta sa dôraz kladie na ekonomický rozvoj MSP, znižovanie nezamestnanosti a
zlepšovanie kvality životného prostredia. Skúsenosti s realizáciou priemyselných projektov má spoločnosť prostredníctvom
svojho technického garanta, ktorý dlhoročne pôsobí ako vedúci projektových tímov pre zavádzanie, plánovanie a riadenie
abrazívnej výroby.

Spoločnosť má v súčasnosti zaistený okamžitý odbyt svojich produktov a to na základe podpisu Zmlúv o budúcich zmluvách
s viacerými odberateľmi na slovenskom, bieloruskom a ruskom trhu. Doposiaľ zazmluvnený objem výrobkov a vysoký dopyt
na trhu je zárukou, aby sa výrobná linka bezprostredne po spustení do prevádzky stala rentabilnou a tvorila zisk. Kapacita
linky poskytuje priestor pre navýšenie tržieb do budúcnosti. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej
5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Realizáciou projektu sa vygenerujú dodatočné finančné prostriedky, ktoré
spoločnosť použije na modernizáciu svojho výrobného programu rozšírenie portfólia výrobkov o výrobu ultratenkých rezných
nástrojov iných priemerov ako aj brúsnych nástrojov, a financovanie aktivít na získanie nových zákazníkov. Toto pozitívne
ovplyvní udržanie a tvorbu ďalší pracovných miest. Projekt bude mať pozitívny vplyv na zlepšovanie kvality životného
prostredia v regióne mesta Revúca znížením spotreby energií a materiálu.
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MPC PLUS spol. s r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi vznikla v roku 1995, zaoberá sa prevažne obchodnou činnosťou. Do
roku 2004 kompletne zabezpečovala predaj produkcie jej partnerského podniku MPC CESSI a.s. – cestoviny, múku,
pekárenský a cukrárenský tovar. Sprostredkovanie predaja cestovín a mlynské krmivá pre export vykonávala do marca 2013.
Okrem týchto obchodných činností prevádzkovala spoločnosť MPC PLUS spol. s r.o. prevádzku autoservisu – oprava a
údržba osobných a nákladných automobilov, traktorov a vysokozdvižných vozíkov, pneuservis a umývanie áut; ďalej čistiace
a upratovacie služby. V indexe bonity vykazuje táto spoločnosť extrémne dobré výsledky. V rámci diverzifikácie činnosti,
udržania svojho postavenia na slovenskom trhu a zvýšenia konkurencieschonosti a po dôkladnom prieskume sa spoločnosť
MPC PLUS spol. s r.o. rozhodla rozšíriť svoje podnikanie o vlastnú výrobnú činnosť – výrobu a predaj pšeničných sušených
vaječných cestovín, z pasterizovanej vaječnej hmoty a výrobe chleba.

Úspešná realizácia predkladaného projektu spoločnosti PMC PLUS spol. s r.o. sa v budúcnosti prejaví vo viacerých
oblastiach. Prínos investičného projektu môžeme zhrnúť do nasled. bodov: •inovácia výrobného procesu (vzhľadom na
konkurenciu) •zaistenie vhodnej konkurenčnej pozície v segmente trhu s cestovinami a pekárenskými výrobkami •zníženie
nezamestnanosti v cieľovom území (vplyvom rastu zamestnanosti, dochádza k rastu príjmov, a tým realizácia projektu
ovplyvní do určitej miery aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva) •rozšírenie klientely, zvýšenie odbytu produktov
spoločnosti •rozšírenie sortimentu výrobkov na trhoch SR a EÚ (vaječné cestoviny, chlieb) •vysoká kvalitatívna a
kvantitatívna úroveň vyrábanej produkcie •dosiahnutie stanovených tržieb, pridanej hodnoty a ich rast •zabezpečenie
ekologickej bezpečnosti technologických procesov vo výrobe tak, aby sa maximálne znížil nepriaznivý dopad výroby na
životné prostredie •efektivita energetickej náročnosti Po úspešnom ukončení projektu spoločnosť predpokladá efektívne
fungovanie výroby a dosiahnutie maximálneho úsporného a bezstratového priebehu výroby cestovín a chleba, vytvorenie 20
nových pracovných miest

Projekt budú tvoriť dve hlavné aktivity, ktorých výsledkom budú 2 inovovane výrobné postupy a vytvorenie 20 nových
pracovných miest . Projekt bude realizovaný v časovom horizonte 24 mesiacov, konkrétne v období 06/2013- 05/2015.
Podporné aktivity - publicita a riadenie projektu - budú kopírovať časový horizont hlavných aktivít. V projekte je navrhnutý
nákup technologickej linky na pečenie chleba a linky na výrobu vaječných cestovín. Investícia do technologického vybavenia
je dôležitá z hľadiska ďalšieho rastu spoločnosti a zvýšenia jej konkurencieschopnosti. Linka na výrobu vaječných cestovín
pozostáva z: a)Zásobník na surovinu b)Spracovanie a dávkovanie suroviny c)Poloautomatická linka na výrobu 4–8
vaječných cestovín d)Sušiarne s elektrickým vyhrievaním e)Poloautomatické balenie Linka na výrobu chleba pozostáva z:
a)príprava cesta s dodávkou surovín b)delenie, váženie, tvarovanie a predkysnutie c)automatické osadzovanie
vytvarovaných a predkysnutých bochníkov do automatickej, elektronicky riadenej kysiarne d)automatické a riadené
osadzovanie vykysnutých bochníkov na pečné e)krájanie, balenie finálnych výrobkov

Realizáciou predkladaného projektu dôjde k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti MPC PLUS spol. s
r.o., čo následne prispeje k zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa v regióne. Projekt predpokladá vytvorenie 20 priamych nových
pracovných miest, ako aj vytvorenie viacerých nepriamych pracovných miest, čím priamo či nepriamo (dodávatelia,
odberatelia) prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Projekt prispeje najmä k rozvoju MSP, k zvýšeniu podielu priemyslu
na tvorbe HDP v regióne, k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a taktiež prispeje k ekonomicky efektívnemu
podnikaniu spoločnosti a k tvorbe nových pracovných miest. Po úspešnom ukončení projektu spoločnosť predpokladá
zavedenie nových výrobných procesov, dosiahnutie maximálneho úsporného a bezstratového priebehu výroby výrobkov
(vaječné cestoviny, chlieb), maximálne využitie vstupnej energie.

Po skončení spolufinancovania projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť
pokryla prevádzkové náklady. Obidve výrobné linky budú produkovať kvalitné výrobky schopné presadiť sa na trhu. Vzhľadom
na dlhodobé skúsenosti v oblasti predaja a distribúcie cestovín, je predpoklad že spoločnosť bude schopná flexibilne reagovať
na požiadavky trhu, vytvárať si dlhodobé obchodné vzťahy s odberateľmi. Atraktívnosť výrobkov a výrobného procesu nového
zamerania spoločnosti vytvára predpoklad, že spoločnosť sa bude tejto činnosti venovať dlhodobo, pri neustálom zameraní sa
na inovatívnosť výroby, ktorú jej umožní nová technológia. Úspešné zrealizovanie projektu bude mať za následok zvýšenie
tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Získané prostriedky bude možné použiť na ďalšie aktivity, ktoré sú zadefinované v
strategických cieľoch. Skúsenosti a poznatky, ktoré spoločnosť získala pri príprave projektu a získa počas jeho realizácie
plánuje v budúcnosti využiť pri získaní ďalšej podpory z fondov EÚ tak, aby zabezpečila nie len udržateľnosť už realizovaného
projektu, ale tiež efektívne fungovanie celej spoločnosti MPC PLUS spol. s r.o.
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MAT-obaly, s.r.o. sídli v prievidzskom okrese, ktorý patrí medzi výrazne priemyselné okresy SR. Nevhodná štruktúra
priemyslu a zastaralé technológie sa odzrkadľujú v nižšej konkurencieschopnosti a vysokej nezamestnanosti. K 28.2.2013
dosahovala nezamestnanosť v TSK 11,44%, v okrese Prievidza však až 14,13% s dlhodobou nezamestnanosťou až 59%.
Produkciu firmy MAT-obaly tvorí spracovanie odpadovej plastovej fólie na regranulát a z neho následným spracovaním výroba
rôznorodých fólií a obalov. Prirodzeným trhom pre produkciu firmy sa stali veľkoobchody s obalovým materiálom, samosprávy
a priemysel. Momentálne sú činnosti pri spracúvaní vstupnej suroviny vykonávané čiastočne manuálne. Zo SWOT analýzy
vyplýva, že hlavnými silnými stránkami firmy sú jej diverzifikované portfólio klientov a výrobkov a kvalita produkcie. Na druhej
strane, manuálne postupy pri spracúvaní, drahé vstupné suroviny a kapacitné obmedzenia sú limitujúcimi faktormi.
Financovanie z európskych zdrojov na zakúpenie nových technológií a dostupnosť lacnejších zdrojov surovín predstavuje
príležitosť pre firmu. Nevyužitie týchto príležitostí včas ohrozuje budúcnosť firmy možným nástupom konkurencie.

Obstaraním nových výrobných strojov zautomatizuje firma časť svojej výroby, zvýší jej kapacitu a zabezpečí možnosť
nakupovať lacnejšiu vstupnú surovinu. Táto inovácia prinesie nárast pridanej hodnoty a tržieb. Rozšírením produkcie sa
vytvoria dve nové pracovné miesta vo výrobe. Zrejme budú obsadené mužmi – snaha bude, aby išlo o mladých
nezamestnaných do 29 rokov, keďže pôjde o namáhavejšiu fyzickú prácu. Po ukončení realizácie vznikne ďalšia pozícia v
oblasti obchodu alebo výroby. Je predpoklad, že pozícia bude obsadená ženou. Cenové riziko bude minimalizované
procesom VO a akýkoľvek nárast ceny je znášaný žiadateľom. Časové riziko bolo eliminované na základe skúseností firmy.
Projektovým plánom a spoluprácou s ÚPSVaR sa zníži riziko súvisiace s náborom nových zamestnancov. Riziko pri náraste
pridanej hodnoty a zvýšení tržieb bolo znížené kalkuláciou podľa súčasného trendu a diverzifikovaným portfóliom klientov.
Príklad MAT-obaly môže slúžiť ako návod pre iné firmy v segmente, ako vhodnou investíciou do technológie zvýšiť
konkurencieschopnosť. Sama firma do budúcnosti prehĺbi svoje skúsenosti s EÚ projektmi, zvýši výrobnú kapacitu a zlacní
produkciu a upevní si pozíciu na trhu.

Zvolené riešenie vyplýva zo SWOT analýzy, projektu APVV a znalosti požiadaviek trhu a odvetvia. Pri zvažovaní alternatív
bola kritickým faktorom komplexnosť procesu. Zakúpením len niektorých strojov, prijatím nových síl alebo ne-podniknutím
žiadnych krokov nie je možné docieliť ďalší rozvoj. Zakúpenie nových výrobných strojov je tak jedinou komplexnou cestou pre
rast podniku. Projektový tím pozostáva z interných zamestnancov. PaedDr. D. Matejka, projektový manažér, je konateľom
podniku s bohatými projektovými skúsenosťami. Technický manažér, Ing. T. Matejka, vo firme pôsobí ako riaditeľ výrobného
závodu. Ing. A. Minariková, finančný manažér projektu, vedie ekonomické oddelenie MAT-obaly. Ing. J. Maslen je vedúcim
výroby. V projekte bude koordinovať projektové aktivity a zároveň zodpovedať za nábor nových zamestnancov. Uskutočnia sa
2 hlavné aktivity (HA). HA1 Obstaranie a inštalácia nových výrobných strojov (01-09/2014) zahŕňa objednanie, dodanie a
inštaláciu nových technológií. Počas HA2 Vytvorenie nových pracovných miest (05-08/2014) budú vytvorené a obsadené
nové pracovné miesta. Po celú dobu projektu budú prebiehať podporné aktivity Riadenie projektu, Publicita a informovanosť.

Investícia do nových výrobných strojov, ktoré budú eliminovať slabé stránky vyplývajúce zo SWOT analýzy, je nutná.
Vzhľadom k značnej finančnej nákladnosti potrebnej technológie však bez mimoriadneho prísunu kapitálu nebude táto
investícia uskutočniteľná skôr ako v mnohoročnom horizonte. Nerealizácia investície alebo jej oneskorenie z dôvodu
chýbajúcich zdrojov otvára príležitosť realizácie niektorých ohrození (napr. priestor pre konkurenciu penetrovať záujmové
trhy). Tiež tvorba nových pracovných miest by týmto bola oneskorená až ohrozená. Zvýšenie objemu výroby, kvality výroby
ako aj zníženie jednotkovej ceny za nákup odpadových fólií prinesie zvýšenie obratu a pridanej hodnoty. NFP tvorí základný
predpoklad dosiahnutia tohto cieľa. Aktivity projektu nachádzajú oporu v relevantných strategických dokumentoch: OP KaHR,
PHSR aj ÚP TSK, PHSR aj ÚP mesta Handlová ako aj v Inovačnej stratégií SR 2007-2013. Firma už úspešne
implementovala dva projekty spolufinancované z európskych zdrojov a má teda dostatočné skúsenosti s implementáciou
obsahovo aj formálne podobných projektov. Zároveň členovia projektového tímu sú kvalifikovaní na dohľad a kvalitné
zvládnutie aktivít.

Výsledky projektu majú veľký predpoklad udržateľnosti po jeho ukončení, keďže realizácia aktivít projektu predstavuje
integrálnu súčasť firemnej stratégie. Nové technológie bude integrovaná do výrobných procesov a zvýšený cashflow a úspory
sú zohľadnené vo finančnej analýze. V nadväznosti na realizáciu projektu sa predpokladá vyradenie starej centrifúgy.
Predpokladaný nárast zákaziek so sebou prinesie väčšiu výrobnú záťaž. Novovytvorené pracovné miesta tak budú nutné kvôli
dosiahnutiu udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu. Zamestnanie nových pracovníkov je aj formou znižovania rizík,
keďže tým bude možné efektívne zvládnuť a multiplikovať prínos projektu. Z pohľadu administratívnej a technickej
udržateľnosti je projekt relatívne nenáročný. Ide o jednorazovú investíciu. Projekty podobného rázu už boli v minulosti vo firme
riešené. Po obstaraní technológie sa táto stane súčasťou prevádzky a nebude si vyžadovať mimoriadnu starostlivosť a
administratívu v porovnaní s aktuálnym stavom. Aktivity spojené so zvýšeným objemom produkcie a zákaziek budú pokryté
novovytvorenými pracovnými miestami. Finančná analýza ilustruje výhodnosť a nízku rizikovosť projektu.
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Miesto realizácie projektu je v meste/okrese Spišská Nová Ves, Košický kraj. Podľa prieskumu trhu je v lokalite stúpajúci
trend vývoja priemyselnej produkcie/produkcie výrobkov z gumy a plastu a v rámci SR je pozitívny očakávaný predpoklad
vývoja priemyselnej výroby. RBS Tatry, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou plastových a hliníkových výrobkov
lisovaním. Pôsobí vo vlastných výrobných priestoroch o rozlohe približne 12 000 m2 s výbornou logistickou dostupnosťou v
priemyselnom parku v Spišskej Novej Vsi. Z výsledkov SWOT analýzy projektu vyplýva, že projekt má silné základy pre
úspešnú realizáciu. Žiadateľ je dobre fungujúcou spoločnosťou, ktorá má stálych zákazníkov, pričom vie zabezpečiť i
prispôsobenie sa ich požiadavkám. Dôležitým pozitívnym faktorom je, že spoločnosť už úspešne realizovala projekt
financovaný zo ŠF zameraný na inovatívne investície, tento bol riadne ukončený a nachádza sa vo fáze porealizačného
monitorovacieho obdobia. Zároveň je pozitívnym i fakt, že priemyselná produkcia plastových a hliníkových výliskov je v
značnej miere rozvíjaným odvetvím a má predpoklad pre rozvoj i v budúcnosti i so zameraním na rôznorodé cieľové skupiny.

Po zavedení zakúpených zariadení a nástrojov do výroby predpokladáme: rozšírenie portfólia vyrábaných produktov,
zvýšenie energetickej efektívnosti produkcie, zvýšenie efektívnosti manipulácie s materiálmi a formami a zvýšenie počtu
pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku. Dôvodom napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov budú samotné ciele
projektu, keďže inovácia produkcie spôsobí nárast počtu inovovaných výrobných postupov, s rozšírením produktového
portfólia súvisí i vytvorenie nových pracovných miest a ako dopad následne i zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty. Žiadateľ
plánuje riziko nenapĺňania hodnôt ukazovateľov riadiť najmä formou prevencie, priebežne počas realizácie projektu bude
prebiehať interná finančná kontrola všetkých tokov v rámci projektu a stavu realizácie, kontroly budú vyhodnocované a bude
sa hľadať/riadiť prípadný dopad na indikátory projektu. Ak bude pre nás priaznivý finančný vývoj, určite budeme uvažovať
nad ďalšími aktivitami, ako napr.: ďalšie rozširovanie produkcie, vyhľadávanie a nákup nových špecializovaných nástrojov,
resp. zariadení pre špeciálne služby, neustále zefektívňovanie produkcie i z pohľadu úspory, resp. správneho využívania
energií a i.

V projekte zrealizujeme jednu komplexnú aktivitu: 1. Nákup inovatívnych technológií a nástrojov výroby (01/2014-12/2015).
Previazanosť aktivity so špecifickými cieľmi a hlavným cieľom je jednoznačná, realizáciou nákupu technológií a nástrojov a
ich zavedením do produkcie dosiahneme zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti v spoločnosti i rozšírením
produktového portfólia. Predpokladá sa zabezpečenie nákupu zariadení/nástrojov: 1. Formy pre finálne produkty - nákup
foriem na výrobu plastových a hliníkových výliskov, ktoré tvoria jednotlivé komponenty pre 7 nových finálnych produktov. 2.
Otočný stĺpový žeriav - 4 ks otočného stĺpového žeriavu, ktoré budú slúžiť na manipuláciu v produkcii. 3. Menič napätia - 10
ks meničov napätia pre efektívne využívanie energie pre vstrekovacie lisy. Potreba investície do vybraných
zariadení/nástrojov je podnietená zákazníkmi a ich požiadavkami a vedením, ktoré hľadá možnosti zefektívnenia aktuálnej
produkcie. Projekt bude riadiť tím (koordinátor, technický a finančný manažér, administratíva). V minulosti realizovaný projekt
zo ŠF bol zastrešovaný rovnakými osobami, ktoré sú plánované i v tomto projekte, takže majú relevantné skúsenosti.

Podľa odhadov ŠÚSR na základe indikátora dôvery v priemysle je aktuálne rastúci trend v priemysle, ktorý vyplýva z
očakávaného rastu priemyselnej produkcie. Dá sa teda predpokladať, že bude priemysel na Slovensku zaznamenávať rozvoj,
no je potrebné rozvíjať investície a zamestnanosť, čo je i cieľom projektu. Projekt považujeme za vhodný a účelný v spojitosti
so zameraním výzvy i rôznych strategických dokumentov a to z nasledujúcich dôvodov (ktoré sú i v súlade so strategickými
cieľmi daných dokumentov): -predmetom je obstaranie inovatívnych technológií a nástrojov výroby; -príspevok k znižovaniu
energetickej náročnosti a zvyšovaniu efektívnosti výroby; -vytvorenie nových pracovných miest i cielene pre mladých
nezamestnaných; -podpora rastu tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti žiadateľa. Nevyhnutnosť pomoci je
podporená faktom, že investícia je i z pohľadu obratu značná, jej financovanie z vlastných zdrojov v celom rozsahu by bolo
problematické a v danej podobe ťažko realizovateľné. Žiadateľ v minulosti úspešne realizoval projekt financovaný zo ŠF
(inovatívne investície), od založenia prešiel investičnými aktivitami spojenými s vytvorením a rozširením prevádzky.

Výnosovosť projektu je prevyšujúca 100% a čistá súčasná hodnota má kladnú hodnotu, z čoho vyplýva životaschopnosť
projektu a teda predpoklad pozitívneho vplyvu projektu na žiadateľa. Tvorba cashflow v období realizácie projektu a v období
udržateľnosti výsledkov projektu má stúpajúcu tendenciu. Zabezpečenie prevádzky po ukončení realizácie projektu bude
prebiehať viac-menej rovnako ako aktuálne, skúseným personálom i novoprijatými zamestnancami. Predaj nových finálnych
produktov nám v budúcnosti zabezpečí dostatočné finančné prostriedky na prevádzku nakupovaných zariadení a foriem,
prípadne na ďalšie rozširovanie ponuky výrobkov našej spoločnosti. Pri riadení rizík a hrozieb predpokladáme, že naše
doterajšie skúsenosti a znalosti a taktiež schopnosti vedúcich pracovníkov vo vytváraní finančných plánov spoločnosti sú
natoľko dostačujúce, že nebudú limitujúcim faktorom realizácie projektu. Je potrebné podotknúť, že finančné ale i
prevádzkové riadenie spoločnosti je založené na neustálej kontrole a prehodnocovaní aktuálneho stavu a snažíme sa tak
flexibilne reagovať na prípadné vzniknuté zmeny, či podnety.
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DANUBIA a.s. vznikla v roku 1992 transformáciou zo š.p. Pekárne a cukrárne Dunajská Streda. Hlavným predmetom činnosti
je výroba pekárska a cukrárska, cestovinárska a polotovary, ďalej je to predaj výrobkov subjektom vo vlastných predajniach,
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti. Firma v súčasnosti
prevádzkuje 5 vlastných maloobchodných predajní v Dunajskej Strede. Spoločnosť v roku 2012 vyrobila 715 ton chleba, 1478
ton bežného a jemného pečiva, 109 ton strúhanky a 37 ton cukrárskeho pečiva, 8 ton mrazených výrobkov. Pri tak širokom
sortimente vyrábaných výrobkov je firma DANUBIA a.s. závislá na značnej potrebe ručnej práce, čo predstavuje potenciálne
riziko vzhľadom na kvalitu, ale aj kvantitu jej produkcie. DANUBIA a.s. patrí medzi stredne veľké firmy a v súčasnosti k
31.3.2013 zamestnáva 97 zamestnancov z toho 61 žien. Patrí medzi stabilné potravinárske podniky v Trnavskom kraji. Od
svojho vzniku dosahuje veľmi dobré výsledky v produkcii a v kvalite pekárenských a cukrárenských výrobkov. Strategickým
cieľom pekárne je dosahovanie a udržanie čo najvyššej kvality vyrábanej produkcie pri uspokojovaní rastúceho dopytu.

Hlavným cielom DANUBIA po zavedení inovatívnych technológií je zníženie podielu ručnej práce pri zachovaní
zamestnanosti, zvyšovanie sortimentu vybraných výrobkov pri rastúcej kvalite výrobkov a zvyšovaní trhového podielu.
Stratégiou spoločnosti je byť konkurencieschopnou, modernou výrobno-obchodnou spoločnosťou v európskych podmienkach
s produkciou rentabilných pekárenských a cukrárenských výrobkov. Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov pre
spoločnosť zakladá hlavný zámer jej úspešného podnikania v súčasnosti ako aj pre budúce obdobie, čo deklaruje
progresívnym zvyšovaním výkonnosti firmy. Nakupovaná technológia:preklápač dieží, vyguľovač cesta, osadzovacie
zariadenie chlebov do pece a rozvaľovač cesta. Po ukončení realizácie aktivít projektu, teda po nakúpení nových
technológií, bude spoločnosť disponovať inovatívnou technológiou, ktorá zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti a vyššiu
kvalitu výrobkov. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre občanov vo veku 15-29 rokov,
ktoré bude udržateľné po dobu min. 5 rokov. Pracovné miesto bude novovytvorené a bude rešpektovať nediskriminačné
princípy.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity a jej realizáciou sa naplní hlavný ciel projektu, a to: zníženie podielu ručnej práce
nákupom modernej inovatívnej technológie, zvýšenie kvality výrobkov. Dodávka technológie ako aj jej montáž bude
zabezpečená dodávateľom, ktorý vyplynie z obstarávania. Dodávateľ technológie, ako aj žiadateľ disponujú s odborným a
profesionálnym tímom, a tak predurčujú úspešné realizovanie projektu a naplnenie jeho cielov. Súlad profesionálnych
skúseností zamestnancov dodávateľa eliminuje možné podnikateľské riziká a ohrozenia spojené s realizáciou projektu.
Dlhoročná prax spoločnosti DANUBIA v oblasti podnikania a realizácie investičných projektov zabezpečí naplnenie
indikátorov výsledku a dopadu. Realizácia projektu sa vykonáva v mieste sídla žiadateľa. Majiteľom objektu i pozemku je
žiadateľ. Priestorová kapacita dáva dostatok priestoru pre montáž a umiestnenie novej technológie. Miesto realizácie je
pripojené na dostatočne dimenzovaný zdroj elektrickej energie, vody, plynu a kanalizácie, v tomto smere nebude potrebné
vykonávať žiadne úpravy. Areál disponuje výhodnou infraštruktúrou na dodávku technológie ako aj samotnej prevádzky
spoločnosti.

Realizáciou projektu inovatívnych technológií sa získajú nové obchodné kontakty nakoľko spoločnosť bude schopná
reagovať na väcší počet požiadaviek, a tak rozšíriť pokrytie regiónu. Žiadatel nedisponuje zdrojmi, ktoré by pokryli celkové
náklady na realizáciu projektu. Rozsah a komplexnosť inovácie, ktoré si projekt vyžaduje, nie je možné pokryť bez súčinnosti
toch hlavných činiteľov, a to: vlastné zdroje, samotná výroba a v neposlednom rade NFP. Spoločnosť má stabilné postavenie
na regionálnom trhu . Svoje postavenie v produkcii pekárenských výrobkov si neustále upevňuje s cieľom rozširovania
trhového podielu , čo potvrdzujú stabilné dlhodobé dodávateľsko- odberateľské vzťahy. Tomuto cielu podriadila investičné
zámery v oblasti rekonštrukcií a modernizácií jednotlivých ýrob a v zlepšovaní prac. prostredia zamestnancov. Počas svojej
existencie firma dosiahla preukázatelné výsledky v oblasti pekárenskej a cukrárenskej výroby, ktoré má zámer neustále
skvalitňovať, pri rastúcom objeme výroby, pri najlepších kvalitatívnych ukazovatešoch, s dôrazom na dosahovanie co
najvyššej efektívnosti a rentabilite.

Zavedením novej technológie spoločnosť získa pridanú hodnotu a konkurencieschopnosť v danom regióne. Zároveň vytvára
pracovné miesta pre obyvateľov regiónu. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov a dopadov projektu je neustále
sledovanie ekonomickej situácie a zámerov konkurentov v danej oblasti. Spoločnost aktívne a okamžite reaguje na
požiadavky trhového segmentu. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude spoločnosť vyvíjať všetky potrebné aktivity
spojené s prevádzkou a údržbou nových technológií. V prípade akýchkolvek vonkajších vplyvov je pripravená reagovať novou
marketingovou a produktovou stratégiou na dosiahnutie želaných cieľov. Spoločnosť DANUBIA dosahuje v podnikateľskej
činnosti od svojho vzniku dlhodobo priaznivé ekonomické výsledky, hospodári so ziskom pri zvyšovaní objemu výroby, čo sa
prejavuje rastom výkonnosti firmy. Predpokladá sa, že si firma udrží obratovosť svojich aktív na pôvodnej úrovni, čo je
dôležitým aspektom udržateľnosti jej fungovania, ako aj udržateľnosti výsledkov projektu. Financovanie projektu bude
zabezpečené NFP a vlastnými zdrojmi spoločnosti, ktoré má vyhradené na inovácie a rozvoj. Samotná prevádzka bude
financovaná z výroby.
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Nedostatok investičného kapitálu v regióne obmedzuje inovačné aktivity firiem a vyvoláva potrebu zlepšiť prístup k finan.
prostriedkom aj z verejných zdrojov na stimuláciu technologického rozvoja. Firma STELMO SK,s.r.o. je zameraná na výrobu
oceľových konštrukcií. Časť jej výrobného programu tvorí spracovanie ocele, iných kovov a výroba oceľových tvarových
výpalkov. Výroba výpalkov sa uskutočňuje na dvoch páliacich strojoch–CNC Plazma a Autogén. S týmito strojmi dokáže
spoločnosť len z časti uspokojiť požiadavky zákazníkov na výrobu presných oceľových a iných kovových výrobkov z plechu.
Silnou stránkou firmy je ohraňovanie na ohraňovacom lise a otryskávanie. Vzhľadom na existujúcu konkurenciu v regióne, je
spoločnosť, ktorá nie je schopná poskytnúť vypaľovanie aj na laserovom stroji menej konkurencieschopná a hrozí jej odliv
klientely. Na základe požiadaviek zákazníkov spoločnosti a zvyšujúceho sa dopytu po takýchto výrobkoch vzniká potreba
zakúpenia inovatívnej technológie - nového laserového páliaceho stroja, ktorý bude schopný presnejšie, rýchlejšie a
energeticky úspornejšie vypáliť kovové výrobky. Spoločnosť žiadateľa má tržby vo výške 1 175 150 EUR a zamestnáva 8
zamestnancov.

Obstaraním inovatívnej technológie-laserového páliaceho stroja dôjde k: - zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti –
ponuka komplexných služieb v oblasti výroby kovových výpalkov - rozšíreniu sortimentu vlastnej produkcie a zvýšenie
výrobnej kapacity - zvýšeniu kvality výpalkov - väčšia rýchlosť, pálenie otvorov, nižšia cena - efektívnejšej výrobe dosiahnutie úspor materiálov a energie - nárastu tržieb spoločnosti v roku 2020 oproti roku 2014 o 201 600,00 EUR - nárastu
pridanej hodnoty v roku 2020 oproti roku 2014 o 141 094,56 EUR - inovácii 1 výrobného procesu – zdokonalenie výrobnej
metódy a spracovania tvarových kovových výpalkov - vytvoreniu 4 nových pracovných miest, čím dôjde k rozvoju regiónu s
vysokou mierou nezamestnanosti a nižšou životnou úrovňou (3 miesta-občania vo veku 15-29 rokov) - uspokojeniu rastúcich
požiad. zákazníkov na výrobky vyrábané na laserovom páliacom stroji. Vzhľadom na to, že ukazovatele sú stanovené reálne,
neočakávajú sa problémy pri ich napĺňaní, ani v horizonte piatich rokov po ukončení projektu. V prípade problémov bude
manažment hľadať marketingové, ekonomické riešenia, aby udržal stroj v efektívnej prevádzke a zamestnanosť.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Aktivita1: Obstaranie technológie: LASEROVÝ
PÁLIACI STROJ s technickými parametrami: - Pracovná plocha:3000mmx1500mm, Výkon:3200W-4000W, Rýchlosti:
simultánne (XaY) min. 110 m/min, Presnosť: polohovacia odchýlka +0,1 mm, priemerná polohovacia šírka rozptylu +0,03 mm,
Maximálne hrúbky plechu: konštrukčná oceľ do 20 mm, ušľachtilá oceľ 12-15 mm, zliatina hliníka 8–10 mm. Odberateľ stroja
– STELMO SK, s.r.o. bude z technického pohľadu zodpovedný za umiestnenie stroja (v súčasnosti je v priestoroch výrobnej
haly pripravená - plocha, kde bude umiestnený), pripojenie na elektrinu, plyn a pripojenie stlačeného vzduchu (je k dispozícii).
Pri inštalácii bude potrebný žeriav, ktorý je v hale tiež k dispozícii (mostový). T:02/2014-04/2015 Súčasťou tejto aktivity
bude výber dodávateľa v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.., prostredníctvom osoby
spôsobilej pre verejné obstarávanie. Implementácia projektu bude zabezpečovaná prostredníctvom skúseného
projektového tímu (viď. 4.2. Opis projektu) – koordinátor, finančný manažér, projektový manažér, adm. pracovník a
spolugarant.

D1) Projekt úplne zapadá do súčasného portfólia aktivít spoločnosti STELMO SK, s.r.o.. Firma má na prevádzku stroja všetky
technické predpoklady a disponuje tímom ľudí, ktorí už majú praktické skúsenosti s laserovým páliacim strojom. Navrhovaná
technológia predstavuje technologickú špičku v oblasti páliacich strojov. Firma má skúsenosti v oblasti výroby tvarových
výpalkov, čo súvisí s nedávnym projektom prevzatia prevádzky vypaľovania od inej spoločnosti. Predkladaný projekt bude
mať výrazný vplyv na konkurencieschopnosť firmy STELMO SK, s.r.o. v regionálnom aj celoeurópskom kontexte (výpalky sú
súčasťou aj výrobkov vyvážaných do Dánska, Fínska a Rakúska), zvýšenie kvality produkcie, jej flexibility, rýchlosti výroby,
úspory energie. Jedným z najdôležitejších prínosov je prijatie 4 nových ľudí do zamestnania. D2) Doterajšie skúsenosti
žiadateľa s postupným zavádzaním nových technológií (ktorými diponuje v súčasnosti) budú uplatnené v rámci predkladaného
projektu. Členovia projektového tímu majú dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov v rámci čerpania finančných
prostriedkov z fondov EÚ a budú predpokladom efektívneho využitia pridelených prostriedkov.

Spoločnosť STELMO SK je 8 rokov významným dodávateľom kovových výrobkov a konštrukcií a má stabilné ekonomické
ukazovatele. Cieľom projektu je čo najlepšie uspokojovať rastúce požiadavky klientov v oblasti dodávky kovových výpalkov a
ďalších súvisiacich výrobkov. Dlhodobú udržateľnosť prevádzky zakúpenej technológie a zamestnanosti zabezpečí lepšia
konkurencieschopnosť súvisiaca s komplexnosťou ponuky, flexibilitou, cenovou dostupnosťou výrobkov a služieb. Finančná
udržateľnosť projektu po jeho realizácii bude zabezpečená rozšírením sortimentu produkcie a zvýšením výrobnej
kapacity–odbytu a teda tržieb pri prevádzkovo efektívnych nákladoch. Vzniknuté disponibilné zdroje zabezpečia finančnú
udržateľnosť, existenciu a ďalší rozvoj spoločnosti. Čistá súčasná hodnota v rámci finančnej analýzy je 65,41 a miera
výnosnosti je rovná 116,59%, čo potvrdzuje udržateľnosť predkl. projektu. Súčasná hodnota CF je v každom roku kladná, čo
znamená, že na finančné udržanie projektu budú postačujúce príjmy generované projektom. V rámci odbytu má spoločnosť
podpísané zmluvy o odbere výpalkov (viď.Opis projektu)-čím je zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu. Projekt vytvorí
4 nové prac. miesta.

KaHR-111SP-1201

Spoločnosť NOVA - S a.s. vznikla v roku 1994 transformáciou štátneho podniku na súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť
sa od svojho vzniku orientuje na vývoj technológií, výrobu strojov pre zákazníkov z oblasti priemyslu spracovania drôtov. Z
hľadiska potreby diverzifikácie výrobného programu je pre spoločnosť prioritný vstup na trh povrchových úprav výrobkov, na
ktorom ešte nie je etablovaná, z dôvodu jeho vysokej perspektívnosti vyplývajúcej z podrobnej trhovej analýzy. Žiadateľ si
nákupom inovatívnej technológie lakovne a jej zavedením do výroby zaistí bezkonkurenčné a stabilné postavenie na trhu.
Zmluvou o budúcej zmluve so strategickým odberateľom si žiadateľ vopred zabezpečil taký odbyt výrobkov, aby lakovňa
tvorila dostatočný zisk. Pre minimalizáciu rizík spojených s doposiaľ neetablovaním sa na trhu si spoločnosť zabezpečila
dlhodobú spoluprácu s dodávateľom technológie v oblasti kontroly kvality a jeho technologický dozor nad prevádzkou lakovne,
ako aj podporu pri zaškolení a vzdelávaní zamestnancov lakovne. Manažment lakovne tvoria vyštudovaní odborníci v oblasti
strojárenstva a majú rozsiahle skúsenosti i s pôsobením na trhu povrchovej úpravy kovových materiálov.

Výstupom realizácie predkladaného projektu bude zefektívnenie a modernizácia výrobného programu spoločnosti ako aj jej
inovačnej činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb, a teda celkovo zvýšením
konkurencieschopnosti na trhu. Inovácia výrobného procesu prispeje k zvýšeniu inovačnej činnosti čo umožní vytvorenie
celkovo 25 nových pracovných miest po spustení výroby v roku 2015. Spoločnosť plánuje obsadiť 17 z týchto miest mladými
občanmi vo veku od 15 do 29 rokov a 3 z nich znevýhodnenými osobami. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po
dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Zvýšenie zamestnanosti v regióne s dlhodobou vysokou
mierou nezamestnanosti sa pozitívne odzrkadlí v zlepšení životnej úrovne, spokojnosti a sociálneho postavenia
zamestnancov v spoločnosti ako celej. Novovytvorené prac. miesta budú obsadené počtom 17 mužov a 8 žien. Zároveň budú
vytvorené 3 prac. miesta pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu. Inovatívna technológia spadajúca do BAT
technológií tiež bude mať výrazne pozitívny vplyv na zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne ako aj úsporu
energetických nákladov spoločnosti.

V súčasnosti sa na trhu používa neefektívny systém mokrého lakovania, ktorý je založený na rozpúšťadlovej báze, nanášajú
sa rôzne počty farebných vrstiev, čo so sebou prináša vysokú nákladovosť, nízku produktivitu práce a nadmerné zaťažovanie
životného prostredia. Prísne požiadavky zákazníkov a environmentálnej legislatívy v oblasti povrchových úprav dokážu
naplniť len dve techniky lakovania, a to kataforézne (základný náter) a práškové (vrchný náter), ktoré sú súčasťou
navrhovaného technického riešenia. Len tieto dve technológie dokážu splniť prísne požiadavky zákazníkov a
environmentálneho legislatívneho rámca. Navrhovaná linka povrchových úprav žiadateľa bude využívať špičkovú - BAT
technológiu, ktorá v súčasnosti nemá na trhu konkurenciu, čo je zárukou vysokej konkurencieschopnosti hotových kvalitných
výrobkov na trhu.Členovia projektového tímu sú vyštudovanými odborníkmi v oblasti strojárstva,podnikového manažmentu so
zameraním na strojárstvo, disponujú potrebnou kvalifikáciou a dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti povrchových
úprav. Projektový tým je schopný zabezpečiť bezproblémový chod lakovne, dozerať na vysokú kvalitu výrobkov a dostatočne
zaškoliť pracovnú silu

Projekt zohľadňuje potreby žilinského regiónu v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinskeho
samosprávneho kraja. Projekt je s ním plne v súlade, ktorej jednou z hlavných špecifických cieľov je zvyšovať
konkurencieschopnosť priemyslu a služieb Žilinského samosprávneho kraja.Predkladaný projekt je taktiež v súlade s
Rámcovou stratégiou Žilinského kraja pre oblasť inovačného rozvoja, Územným plánom ŽSK, Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Námestovo a Územným plánom mesta Námestovo. Pomocou investície do inovácie výrobného
postupu obstaraním modernej inovatívnej technológie linky povrchových úprav výrobkov a jej zavedením do výroby
dosiahneme technicky dokonalý a zároveň v súčasnosti aj vysoko konkurencieschopný proces výroby, čo nám umožní
vyrábať podstatne kvalitnejšie, rýchlejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Výsledkom projektu bude kvalitatívne nový
produkt v súčasnosti bez adekvátnej konkurencie na trhu. Skrátenie výrobného času, pri zvýšení kvality produkcie a znížení
ekonomických nákladov výroby a tlaku na životné prostredie nám prinesie podstatnú konkurenčnú výhodu, ktorú by sme bez
podpory z NFP nemohli v požadovanom rozsahu nadobudnúť.

Zavedením modernej inovatívnej technológie do výroby sa vytvorí vysoko efektívny výrobný proces, čím sa dosiahne
zvýšenie konkurenčnej schopnosti spoločnosti prejavujúcej sa nárastom pridanej hodnoty a tržieb a prispeje sa k zníženiu
nezamestnanosti v regióne s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu umožní vytvorenie 25
novovytvorených pracovných miest, pričom 17 z nich bude obsadených mladými občanmi vo veku od 15 do 29 rokov.
Novovytvorené pracovné miesta budú udržané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Projekt
bude mať výrazne pozitívny vplyv na zlepšenie kvality životného prostredia v regióne Námestovo, keďže nová inovatívna
lakovňa spoločnosti NOVA - S a.s. s progresívnou technológiou sa vyznačuje prakticky bezodpadovosťou,
recyklovateľnosťou, absenciou škodlivých rozpúšťadiel, pigmentmi bez nebezpečných ťažkých kovov. Z dlhodobého hľadiska
projekt vytvára kladnú hodnotu ČSH, čo využije nielen na udržanie výsledkov projektu, ale zdroje budú použité na ďalší rozvoj
spoločnosti.
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V okr. Nové Mesto nad Váhom bola miera nezamest. 8,80% v 12/12 a zvyšuje sa. HS Services, s. r. o. vznikla 04.09.2009.
Podnikať začala v prenaj. priestor. a vzhľadom na finan. situáciu fy. boli do majetku zakúp. len použ. stroje, prevaž. všetky po
gen. oprave. Prenaj. priestory boli priestor. nevyhov. a neumož. ďalší rozvoj spoloč. napriek tomu, že manažment fy. cítil, že
dokáže zabezpečiť výr. aj v podstat. väčšom rozsahu, v 11/2011 kúpili vlast. výr. halu, vrátane prísluš. pozem., opravili ju a v
r. 2012 sa presťahovali do vlast. priestorov. To umožnilo nákup ďalších, aj keď stále použ. strojov. Spoloč. vyrába časti stroj. a
dielce pre partnerské spol. presne podľa požiadaviek zákazníka. Zameriava sa viac na kus. ako sériovú výrobu. Na zač. sa
zameriavala viac na výr. rozmer. menších súčiastok a častí stroj., vzhľadom na dopyt na trhu stále viac rozširuje svoju činnosť
aj v obl. výr. rozmer. väčších dielcov, platní, zvarencov a celých konštruk. pre výr. odvetvia. Zákazníkmi sú spol., ktoré
vyrábajú stroje a linky na výr. komponentov. Usilujeme sa investovať do nákupu inovat. tech., zefektív. súčas. výr., zníženie
ener. nároč. s cieľom zníž. negat. dopadu na život. prostredie.

Plánujeme prijať mlad. ľudí bez viacročnej praxe a spoloč. si sama postupne vychová kvalifik. odborníkov pre program. a
obrábanie na CNC strojoch, počiatočné osob. nákl. na takýchto zamest. sú oveľa nižšie, ako pri kvalifik. ľuďoch s praxou,
ktorých môže spol. získať len „preplatením“ zamest. z konkuren. fy.. Plánujeme vytvoriť 2 prac. miesta pre mužov (vo veku do
29 r.) a prijať ich po spustení novej inovat. technológie s min. praxou na priamu prácu pri stroji obstar. technológie spojené s
akt. č. 02 – 1 muž a 1 na pomocné a dokončovacie práce spojené s výrobou - aktiv. č. 01. Počas real. projektu vytvoriť 1 nové
prac. miesto pre 1 ženu na admin. práce spojené s aktivit. č. 01. Prac. miesta budú udržané v období 5 rokov po finan. ukon.
projektu. Dôjde k celkovému zvýš. konkuren. HS Services, s. r. o. V prípade situácie poklesu záujmu z dôvodu vyššej moci a
stúpajúceho nárastu nezam., poklesu tržieb, naša spoloč. pristúpi k posilneniu akt. v oblasti marketingu, cenotvorby ako aj
vytvorí prostredie na realizáciu ďalších nevyhnutých požiad. pre budúce trhy. Súčasťou nehnuteľ., ktorú máme vo vlastníctve
je nezast. pozemok - v priebehu 2 r. chceme pristaviť novú halu, dop. na región.

Proj. budeme realiz. akt. č. 01 - 11/13-03/14 a č. 02 - 01/14-03/14. Akt. č. 01 1. č. projektu je naviazaná na zabezpeč.
nákupu CNC horizont. vyvrtávačky na oprac. rozmerovo veľkých dielcov. Zavedením tech. dôjde k výraznému posunu tech.
postupov fy. smerom k možnostiam výroby a obrábania rozmerovo veľkých platní, zvarencov a veľkých častí konštrukcií.
Skráti sa čas obrábania, zvýši sa presnosť a kvalita obrábania, zvýši sa efektivita výroby a nepriamo aj osobné náklady na
zamestnanca, zníži sa energet. nároč. stroja, znížia sa rež. nákl. na výrobu a zmiernia sa nepriaznivé vplyvy výroby na život.
prostredie. Akt. č. 02 2. č. investície je zameraná do nákupu prog. na súvislé obrábanie na CNC horizont. vyvrtávačky. Bude
slúžiť na sprac. dát od zákazníka pomocou prevodníkov na konkrétny výstup pre daný stroj. Po sieti budú sprac. dáta
zasielané priamo na stroj. Prog. zvolí optimálne param. obrábania, nasimuluje chod prog. na stroji priamo v počítači, kde ho
bude môcť programátor vopred skontrol. a tým sa eliminuje chybovosť. Dodávateľ bude vybraný v zmysle zák. o VO č.
25/2006 Z.z. a jeho doplnení. Realizač. tím - 4 zamestnanci. Riad. a publicita budú v zmysle zml. o NFP.

Akt. č. 01: Uvedením CNC horiz. vyvrt. do prevádzky sa rozšíri nielen stroj. park fy., ale najmä sa výrazne rozšíria možnosti
obráb. veľkorozmerových dielcov, čo je konkur. výhodou oproti ostatným menším fy. v regióne. Vzhľadom na novú, moder.
tech. obrábania sa skrátia časy obráb. a zvýši sa presnosť obráb. aj pri menších toleran., čím výrazne porastie efekt. práce.
Moderné tech. už spĺňajú najnovšie požiad. na zniž. ener. nároč., čím sa na objem výr. znížia aj režij. nákl. v súvislosti s
úsporou el. ener. potrebnej na chod stroja a eliminujú sa nepriaz. vplyvy priem. výr. na život. prostredie. Akt. č. 02: V reg.
pôsobnosti fy. sa neg. prejavuje aj nedostatok absol. stred. škôl, ktorí ukončia štúd. v strojár. odbor. a v reg. je tiež nedostatok
kvalifik. obsluhy pre CNC obráb. stroje. Prac. sila, ktorá je dostupná - je drahá, naopak - množstvo mlad. ľudí nevie nájsť uplat.
na trhu práce. Z tohto dôvodu sa spol. rozhodla spolu s CNC horizont. vyvrtávačkou – Akt. č. 01 obstarať k stroju aj softvér k
CNC horiz. vyvrtávačke – Akt. č. 02. Vhod. zosieťovaním počítača a stroja bude možné stroj programovať. - Projekt je v
súlade s plán. a strateg. dokum. - Bez NFP - nie je možné real.

Čo sa týka udržateľnosti výsledkov projektu, dôjde k nárastu pridanej hodnoty na plánovanú hodnotu v r. 2019 na 549 224,04
€, voči r. 2007, kedy bola pridaná hodnota vo výške 0,- €, nakoľko spoločnosť vznikla v období po požadovanom východ. roku,
vytvoreniu prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu, zvýši sa kvalita výroby, zvýši sa ochrana životného prostredia,
zvýši sa počet inovovaných výrobných postupov o 2 so zameraním na zníženie energ. náročnosti, čím dôjde k zníženiu ceny
výstupov, zvýšeniu produk. práce a k nárastu tržieb na plánovanú hodnotu v r. 2019 vo výške 784 188,- €, voči r. 2007, kedy
bola výška tržieb 0 €, nakoľko spoločnosť vznikla v období po požadovanom východiskovom roku. Miera výnosovosti projektu
nášho projektu nákupom nových inov. technológií je uvedená v prílohe č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza vo výške 111,21%.
Firma v priebehu roka 2013 plánuje realizáciu projektu certifikácie spoloč. – manažment riadenia kvality ISO 9000, certifikácia
bude spracovaná a realizovaná v spolupráci s externou firmou. Predpokladaný začiatok realizácie projektu certifikácie je máj
2013. Fy. má už v tomto čase pripravené ciele smerovania. Riziká boli dávno vopred eliminované.
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Žiadateľ, firma CI REGIO, spol. s r.o., bol ako podnikateľský subjekt zapísaný do Obchodného registra SR dňa 23.12.2003.
Spoločnosť pôsobila najprv v oblasti konzultácií a v oblasti investícií. Postupne rozširovala svoj predmet činnosti. S rastúcou
konkurenciou na trhu a vplyvom hospodárskej krízy v súčasnosti začali stagnovať tržby, čo malo za následok znižovanie
pridanej hodnoty. Vedenie spoločnosti sa preto po zadefinovaní medzere na trhu rozhodlo rozšíriť pôsobenie firmy o oblasť
zákazkovej výroby výstužných prvkov železobetónových konštrukcií. Inovatívne výrobné a servisné centrum spoločnosti CI
REGIO, spol. s r.o. bude jedným z najmodernejších zariadení tohto druhu na Slovensku a jeho zriadenie bude viesť k
diverzifikácii podnikateľských aktivít firmy, povedie k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov nárastom tržieb, pridanej hodnoty
a zisku. Žiadateľ plánuje obstarať najmodernejšie inovatívne technológie na úpravu a spracovanie betonárskej ocele na
výrobu výstužných prvkov železobetónových konštrukcií s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a uspokojiť dopyt
odberateľov.

Realizáciou projektu žiadateľ vybuduje výrobné a servisné centrum úprav a spracovania betonárskej ocele na výrobu
výstužných prvkov železobetónových konštrukcií, dosiahne stabilné a diverzifikované podnikateľské prostredie potrebné pre
svoju činnosť, vytvorí dlhodobo udržateľné pracovné miesta v počte 40, a v neposlednom rade dosiahne rast výkonnosti a
konkurencieschopnosti na trhoch, na ktorých pôsobí. Projekt podporuje transfer nových technológií do Prešovského
samosprávneho kraja z hľadiska inovácie výrobkov, ich kvality a konkurencieschopnosti, čím jeho realizácia prispeje k
modernizácii priemyslu v regióne. Prostredníctvom inovatívneho centra s najmodernejšími výrobnými technológiami dosiahne
spoločnosť požadovanú efektívnosť výroby, nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a následne produktivity práce. Žiadateľ
získa zrealizovaním projektu dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre uspokojenie odberateľov. Zriadením centra sa
rozširujú a diverzifikujú podnikateľské aktivity žiadateľa, čím sa stáva konkurencieschopnejší a maximalizuje predpoklad
dlhodobej prosperity firmy.

Inovatívne výrobné a servisné centrum bude zriadené vo vlastných výrobných priestoroch žiadateľa v priemyselnom parku
Záborské, okres Prešov. Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou výrobnej linky nie sú potrebné. Stanovený čas nevyhnutný
na kvalitnú realizáciu projektu je 12 mesiacov. Začiatok realizácie je naplánovaný na január 2014, ukončenie na december
2014. Doba realizácie projektu zohľadňuje dodacie lehoty od dodávateľov. Projekt pozostáva z 1 aktivity s názvom "Výrobné a
servisné centrum". Dodávateľ inovatívnych výrobných technológií v rámci centra bude vybratý na základe verejného
obstarávania, ktoré CI REGIO, spol. s r.o. vykoná po podaní Žiadosti o NFP v súlade s podmienkami výzvy KaHR-111SP1201. Projekt nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, ani na okolité stavby, skôr naopak. Obstarané moderné
technológie budú efektívne využívať energetické zdroje, postupy výroby spĺňajú prísne štandardy a normy EÚ. Spol
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Spoločnosť pôsobí na Slovensku v oblasti poskytovania poradenských obchodných a projektových služieb najmä s ohľadom
na strojársky priemysel, pričom si počas svojej histórie vybudovala silný projektový tím zložený z vedenia spoločnosti a
zamestnancov v minulosti pracujúcich v strojárskom segmente s citom pre obchod, rast kvality a hľadanie riešení. Povrchová
úprava nanášaním náterovej hmoty na materiál alebo opracovaním, patrí v súčasnosti k najdôležitejším technológiám pri
výrobe funkčných konštrukčných celkov v strojárstve. Tým, že sa materiály dostávajú do vzájomného pôsobenia s okolitým
prostredím vzniká korózia, ktorá ovplyvňuje spoľahlivosť, životnosť, využiteľnosť a nároky na údržbu. Povrchová úprava má
vplyv na funkčnosť, ale aj vzhľad strojárenských výrobkov. dodávateľské reťazce sa zameriavajú na hromadenie celého
procesu výroby, avšak naša idea je ísť cestou zvyšovania kvality, ponúkania nových riešení na báze inovatívnych technológii
s úzkym zameraním na povrchové opracovanie polotovarov v priemysle a strojárstve, čím získame stabilnú základňu
odberateľov a z dlhodobého hľadiska vylepšíme kvalitu opracovania a tým zvýšime spoľahlivosť, životnosť a využiteľnost.

Zúžitkovaním súčasných obchodných vzťahov na strojárskom trhu a premyslením stratégie pred podaním projektu
dospejeme k dosiahnutiu cieľa zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti s využitím súčasného know-how a to tak, že
komplexom inovatívnych technológii zameraných na skupinu opracovania a obrábania budeme schopný na linke povrchových
úprav a obrábacích centrách sprocesovať viac polotovarov ako konkurencia, nakoľko naše zameranie a trackovanie zákaziek
bude úzko vyhradené pre veľké objemy povrchového opracovania. Vychádzajúc zo súčasných zmlúv na zamýšľaných
technologických celkoch plánujeme opracovať niekoľko tisíc zvarencov, odliatkov, kusovníkov, plechov a polotovarov
kovového charakteru za rok pričom dosiahneme vyššiu efektivitu opracovania vďaka novej komplexnej linke spôsobilej na
vŕtanie, frézovanie, 7D, 3D, 2D+ obrábanie budeme vykonávať procesy efektívnejšie a tým produkovať i vyššiu pridanú
hodnotu pre zákazníka, nakoľko naše opracované kovové skupiny výrobkov budú mať dlhšiu životnosť a spoľahlivosť, čím
znížime reklamácie u konečného odberateľa. v horizonte dopadu plánujeme naplno realizovať kontrakty a akcelerovať tak rast
zamestnanosti a tvorbu pridanej hodnoty

Projekt sa bude realizovať v prenajatých priestoroch do 3000 m2 plochy, pričom výroba bude automatizovane dohliadaná
komplementárnym SW. Projekt bude riadený líniovo vzhľadom na úzke vedenie a projektovo podporovaný bude
prostredníctvom certifikovaného IPMA PM Michala Polačeka Personálne, administratívne a technické kapacity spoločnosti
budú riadené nástrojmi projektového riadenia tak, aby organizácia práce bola dostatočne pružná, aby bol zaistený optimálny
výber technológie, jej bezproblémové inštalovanie a oživenie, spustenie skúšobnej a sériovej výroby. Realizácia
obstarávania prebehne ešte pred začiatkom projektu teda do leta 2013 a v prípade uplynutia zákonných lehôt budú
uplatnené objednávky voči dodávateľom technológii už v 07/2013 a teda príde k začatiu projektu. Nakoľko sa jedná o
komplikovanú technológiu realizácia dodávok v rámci projektu je nastavená na 24 mesiacov, čím si minimalizujeme riziko
nevčasnej dodávky, nakoľko prvok dodávateľov vnímame ako slabú stránku projektu, nakoľko zmluvne nastavené pokuty
pokryjú náklady na investíciu a vyvolané náklady avšak nie stratenú obchodnú príležitosť

Povrchová úprava kovov je súhrn technologických procesov, ktorými sa mení povrch kovovej súčiastky tak, aby sa upravili jej
povrchovo - mechanické vlastnosti (oteruvzdornosť, odolnosť voči erózii), odolnosť voči prostrediu (korózievzdornosť) alebo
dizajn (vzhľadové vlastnosti). Technológie zahŕňajú široké spektrum úprav povrchu - tepelné, chemické, mechanické,
nanášanie prídavných vrstiev - termicky, mechanicky, chemicky, elektrochemicky, striekaním náterov a pod. Vhodnou úpravou
povrchu výrobku sa môže výrazne predĺžiť jeho životnosť. tento proces má široké využitie v oblasti strojárstva a priemyslu,
nakoľko každá mechanická súčiastka tvorená kovom je tak odolná a životaschopná ako bola povrchovo upravená, nakoľko
vady sa dostávajú do kovu práve cez prehliadnuté medzery a chyby v povrchovej úprave, pričom ako je známe koróziu nie je
možné zastaviť iba do výrobku nevpustiť. Povrchové opracovanie kovov je ako zušľachtilý plášť, ktorý čím viac je zušľachtený
tým viac komponent vydrží. Dopyt po kvalitnom zušľachtení opracovaním je v strojárstve o to väčší keď cenovo vytláča lacné
výrobky dovoz z číny a preto je investícia vhodná na podporu zo ŠF s čím je spojený rast zamestnanosti

Udržatenosť projektu bude zabezpečená dosahovaním ekonomických a personálnych ukazovateľov, ktoré budú základom
prospešného fungovania spoločnosti i do budúcnosti. Zároveň základným kameňom udržatelnosti je nominácia na 8 ročný
kontrakt s odberateľom TATRAVAGÓNKA a RCC Prakovce, ktoré majú pokrytý vlastný odbyt a sú stabilnými spoločnosťami v
sektore strojárstva. Udržateľnosť projektu z pohľadu projektového riadenia bude zabezpečená súčasným PM Michalom
Polačekom, ktorý sa v praxi osvedčil už viac rokov ako je životnosť spoločnosti od jej založenia, čiže viac ako 6 rokov čo je
predpokladom pre dlhodobú spoluprácu. Udržateľnosť projektu z pohľadu zamestnanosti bude dosahovaná ekonomickými
hodnotami, ktoré poskytnú dostatočný priestor pre krytie mzdových výdavkov ako i odmien. Udržanie zamestnancov na
pracovných miestach vytváraných účelovo pre MRK bude osobitou výzvou celého tímu ako i spoločnosti, nakoľko nám záleží
na dodržaní stanovených indikátorov a začlenení MRK do pracovného kolektívu bez pocitu krivdy na hociktorej strane.
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Spoločnosť DV, s.r.o. pôsobí na slovenskom a českom trhu v oblasti poskytovania inžinierskych služieb v automobilovom
priemysle a to vo výskumno-vývojovej konštrukčnej a technologickej činnosti. Z dôvodu diverzifikácie portfólia poskytovaných
služieb ako aj z dôvodu získania praktických realizácií a tým rozšírenia vlastného know-how sa spoločnosť rozhodla
realizovať vo vlastnej réžii výrobu plechových podzostáv pozostávajúcich z lisovaných dielov spájaných lepením a nitovaním.
Na Slovensku sa technológia robotické nitovanie takmer vôbec nevyužíva a momentálne sme nominovaní na realizáciu
konkrétnej zákazky nového modelu Audi Q7 a preto sa spoločnosť DV s.r.o. rozhodla využiť túto dieru na slovenskom trhu.
Širšie väzby na automotive priemysel nám pomohli získať nomináciu na 8 ročný kontrakt pre výrobu komponentov pre AUDI,
pričom v súčasnosti nielen v regióne ale i v rádiuse 500km neexistujú spoločnosti využívajúce high-tech robotizované
pracoviská pre dodávku lisovaných dielov spájaných nitovaním, čo je jedna z najprogresívnejších metód najmä z pohľadu
energetických úspor a dosiahnutej kvality, ktorá nie je deformovaná nadmerným množstvom tepla do spojov.

Už priebežne počas sprevádzkovania transferového lisu a niektorých robotizovaných pracovísk bude spoločnosť produkovať
portfólio týchto platformových– dielov pre Audi Q7, Porsche Cayenne a Tuareg: • pravý a ľavý domček kolesa - Radhaus
hintenaussen L/P • časť podlahy G.Boden hinten Vorderteil a G.Bodenteil hinten • výstuha sedačky QTR RRM Mitte Pre
model Audi Q7: • časť strechy • pravá a ľavá výstuha • pravá a ľavá výstuha 2000T transferový lis bude produkovať
výlisky nielen pre projekt Audi Q7 ale aj pre ďalšie projekty. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2015 a naša
spoločnosť bude za týmto horizontom na ceste k plnohodnotnej 3 zmennej prevádzkyschopnosti ktorú budeme udržiavať a v
prípade pozitívnych ohlasov od odberateľa i rozširovať v horizonte 8 rokov, čím vytvoríme 40 pracovných miest z toho 27 pre
kategóriu do 29 rokov a 2 MRK Vzhľadom na zabezpečenie odbytu a plánované trvanie kontraktu 8 rokov plánujeme vytvoriť
a udržať tieto miesta minimálne po dobu 5 rokov čím zastabilizujeme pracovný personál vo výrobe a vytvoríme priestor pre
rast zamestnanosti ako i začlenenie MRK do pracovného i spoločenského života

Projekt sa bude realizovať v prenajatých priestoroch do 3000 m2 plochy, pričom výroba bude automatizovane dohliadaná
komplementárnym SW. Projekt bude riadený líniovými zamestnancami vybratými do projektovej štruktúry. Personálne,
administratívne a technické kapacity spoločnosti DV, s.r.o. budú riadené nástrojmi projektového riadenia tak, aby organizácia
práce bola dostatočne pružná, aby bol zaistený optimálny výber technológie, jej bezproblémové inštalovanie a oživenie,
spustenie skúšobnej a sériovej výroby. V rámci tohto projektu bol vytvorený projektový tím s presne zadefinovanými úlohami,
termínmi plnenia a konkrétnych zodpovedností a so zadefinovaním míľnikov projektu. Realizácia obstarávania prebehne ešte
pred začiatkom projektu teda do leta 2013 a v prípade uplynutia zákonných lehôt budú uplatnené objednávky voči
dodávateľom technológii už v 07/2013 a teda príde k začatiu projektu. Nakoľko sa jedná o komplikovanú technológiu
realizácia dodávok v rámci projektu je nastavená na 24 mesiacov, čím si minimalizujeme riziko nesprávnej dodávky, nakoľko
posledná platba bude zrealizovaná až po plnej funkčnosti.

Skúsenosti DV, s r.o. s realizáciou projektov pramenia z už realizovaných dodávok pre zákazníkov z automobilového
priemyslu. Realizované projekty, či sa jedná o projekty v oblasti lisovacieho náradia, kontrolných prípravkov, meracích
prípravkov a iné, boli spravidla súčasťou komplexného zadania a spoločnosť DV, s.r.o. bola riešiteľom parciálnych úloh v
rámci zadania. Projektanti DV, s.r.o. spravidla pripravovali podklady a vstupy pre ťahové simulácie plechových výliskov ako aj
vyhodnocovali výstupy a zapracovávali ich do konštrukcie lisovacieho náradia a majú s tým dlhoročné skúsenosti zo svojho
predchádzajúceho pôsobenia. V druhej polovici roku 2007 bol sformulovaný zámer vybudovať schopnosť projektovať
zariadenia pre automatizáciu zváracieho procesu v automobilovom priemysle. Prvé projekty boli zrealizované v rámci
subdodávok pre zahraničných odberateľov začiatkom roku 2008. Tam boli získané aj prvé skúsenosti, ktoré boli ďalej
rozvíjané. Pri projektovaní zariadení boli našimi projektantmi zohľadňované dodané výsledky simulácii výrobných procesov.
Spokojnosť so zámerom realizovať investíciu v regióne prejavili i dotknuté verejné a správne orgány.

Udržatenosť projektu bude zabezpečená dosahovaním ekonomických a personálnych ukazovateľov, ktoré budú základom
prospešného fungovania spoločnosti i do budúcnosti. Zároveň základným kameňom udržatelnosti je nominácia na 8 ročný
kontrakt s odberateľom VW a výrobcom luxusných tried automobilov AUDI. Skúsený projektový tím je základom
administratívnej udržatelnosti. Postupný nábeh výroby /vid FA/ a viaczmennosť zabezpečí udržanie zamestnanosti v
dopadovom období a najmä tvorbu stanovených ekonomických ukazovateľov tržieb a pridanej hodnoty z ktorej budú
financované mzdy zamestnancov ako i splátka úveru. Ekonomická krivka dosahuje TOP horizont ešte pred skončením
dopadového obdobia, avšak pokles je spôsobený viac predzmluvneným poklesom cien. Zamestnanosť bude udržaná v
zmysle stanovených ukazovateľov i horizontálneho charakteru. Udržanie zamestnancov na vytvorených pracovných miestach
bude súčasťou kultúry spoločnosti ako i softskill práce so zamestnancami v záujme predchádzania syndrómu vyhorenia
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Spoločnosť SLUŽBA NITRA, s.r.o. má sídlo v okresnom meste Nitra. Miera nezamestnanosti v Nitrianskom kraji za rok 2012
je 13,3%. Tržby v oblasti priemyslu dosiahli 6188,8 mil. Eur. Na celkovom objeme tržieb SR sa Nitriansky kraj podieľal 7,5%.
Spoločnosť SLUŽBA NITRA, s.r.o. od roku 1955 sa zaoberá výrobou komponentov pre automobilový a elektrotechnický
priemysel a sú to plastové výlisky, svetlá, plošné spoje. Odberateľmi sú slovenské a zahraničné spoločnosti. Ku koncu roka
2012 mala naša spoločnosť 224 zamestnancov a obrat v roku 2012 dosiahol 15247722 Eur. Zo súčasným strojovým parkom
zaostávame oproti rastúcim požiadavkám trhu na kvalitu, presnosť a sortiment výrobkov. Situácia si vyžaduje naše promptné
reakcie na požiadavky trhu a investovanie do modernizácie výrobných kapacít. Slabou stránkou žiadateľa je nedostatok
vlastných finančných prostriedkov v potrebnom objeme na realizáciu všetkých aktivít predkladaného projektu. Predpokladmi
pre úspešnú realizáciu projektu sú silné stránky spoločnosti akými sú dlhoročné vzťahy s odberateľmi, kvalifikovaní
pracovníci, znalosť potrieb trhu a reakcia na smerovanie vývoja automobilového a elektrotechnického priemyslu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu spoločnosť SLUŽBA NITRA,s.r.o. moderným strojovým parkom dosiahne naplnenie
hodnôt merateľných ukazovateľov nasledovne: inovatívne výrobné technológie zabezpečia zvýšenie objemu výroby a rozšíria
sortiment výrobkov pre požiadavky neustále rastúceho elektrotechnického a stále významného automobilového priemyslu.
Zvýšená produktivita a znížené výrobné náklady povedú k rastu tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti
na domácom a zahraničnom trhu. Pre obsluhu nových zariadení vytvoríme 8 pracovných miest, z ktorých 4 pracovné miesta
obsadíme občanmi vo veku od 15 - 29 rokov. Nové technológie prispejú k realizácii budúceho projektu spolupráce so
strednými elektrotechnickými školami v oblasti praxe žiakov. Prípadné možné riziká nenaplnenia merateľných ukazovateľov
vplyvom nepriaznivých trhových podmienok eliminujeme dôsledným výberom nových zariadení zabezpečujúcich vysokú
kvalitu výrobkov. Za rok 2012 podľa údajov ŠÚ SR sa tržby v priemysle zvýšili vo výrobe dopravných prostriedkov o 26,8%, a
vo výrobe elektrotechnických a optických výrobkov o 11,3%. Na základe uvedeného predpokladáme nárast našej produkcie
pre daný trh.

Projekt budeme realizovať v čase od 11/2013 do 10/2015 v 11 aktivítách. Prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 1,3,4,5,10,11
zabezpečíme vyššiu kvalitu dopytovaných výrobkov. Prostredníctvom aktivít 6 a 8 zabezpečíme rozšírenie sortimentu a rast
objemu výroby. Aktivity 2 a 11 zefektívnia, sprehľadnia skladovanie a pohyb veľkého počtu vstupných komponentov pri
zvýšení objemu výroby. Aktivita 9 umožní efektívne značenie výrobkov v súlade s vysokými štandardmi automobilového a
elektrotechnického priemyslu. Aktivita 7 umožní recykláciu plastového odpadu a zefektívni využitie materiálu. Súčasťou aktivít
je uvedenie zariadení do prevádzky, zavedenie inovovaných výrobných a vývojových postupov, postupov manažérstva kvality
ISO. Nové technológie budú umiestnené vo výrobných halách popri stávajúcich strojoch. Organizačné zabezpečenie projektu
uskutoční projektový tím. Budú ho tvoriť prevažne interní zamestnanci s bohatými skúsenosťami s realizáciou investičných
projektov. Projektový manažér a manažér monitoringu budú zabezpečení externe. Projekt s pomocou NFP eliminuje slabé
stránky spoločnosti akými sú nedostatok potrebného objemu finančných prostriedkov na všetky aktivity v krátkom čase.

Dôvodom nevyhnutnosti pomoci pri realizácii predkladaného projektu je nedostatok vlastných finančných prostriedkov pre
nárazovú investíciu súčasne do všetkých procesov výroby, ktoré je vzhľadom k zvýšeniu konkurencieschopnosti potrebné
realizovať. Bez pomoci NFP by sme projekt uskutočnili iba čiastočne, prípadne postupne v rozsiahlom časovom horizonte a
nedosiahli okamžitého účinku. Vhodnosť investície do inovatívnych technológií vyplýva z našich ročných rokovaní s
majoritným odberateľom Škoda Auto o jeho budúcich požiadavkách na naše výrobky. V roku 2012 tržby z výroby dopravných
prostriedkov a elektrotechnických výrobkov zaznamenali zvýšenie, čo nám dáva zvýšený predpoklad na riešenie ich potrieb v
rámci dodávok súčiastok. Investícia bude zároveň prínosom pre Nitriansky kraj pri plnení strategického cieľa PHSR, ktorým je
dosiahnutie stability ekonomického vývoja. Vhodnosť realizácie projektu spočíva taktiež v znížení nezamestnanosti v regióne
(13,3%) vytvorením 8 nových pracovných miest. Skúsenosť spoločnosti s realizáciou investičných projektov a zavedením
systému ISO je ďalším dôvodom vhodnosti a predpokladom úspešnosti realizácie nášho projektu.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená využitím obstaraných moderných zariadení.
Udržateľnosť technických vlastností nových zariadení a eliminácia hrozby porúch bude spočívať v dodržaní režimov
prevádzky, správnej obsluhe a pravidelnej údržbe. Naša spoločnosť má dostatok skúsených a kvalifikovaných pracovníkov,
má stabilné postavenie na trhu, svojou priaznivou cenovou politikou a výberom správneho segmentu trhu dokážeme čeliť
hrozbám zo strany konkurencie. Hrozba rastúcich cien materiálov a energií bude eliminovaná práve zaobstaraním nových
technológií, ktoré ich efektívne využívajú. Prostredníctvom zavedenia nových technológií spoločnosť rozšíri sortiment, zvýši
objem výroby a kvalitu výrobkov, čím zabezpečí rast tržieb a pridanej hodnoty. Touto realizáciou zachováme počet
zamestnancov na rovnakej úrovni. Efektívne využitie inovatívnych strojov a zariadení zabezpečí vytvorenie výnosov v každom
roku po zrealizovaní investície, ktoré prevyšujú prevádzkové náklady. Zvýšenie tržieb po ukončení realizácii aktivít projektu
poskytne finančné prostriedky na ďalší vývoj spoločnosti v smere investícií do moderných technológií a vytvárania nových
pracovných miest
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Spoločnosť K R O N SK, s.r.o. pôsobí na SK už od roku 1995, za tento čas získala dôveru mnohých
nábytkárskychspoločností a stolárskych firiem. Hlavnou aktivitou je predaj drevoplošného materiálu, k ostatným aktivitám
patrí predaj nábytku, formátovanie a hranovanie dielcov, rozvoz tovaru. V súčasnosti poskytuje služby v troch veľkoobchodoch
s drevoplošným materiálom v Senici, v Nitre a Bánovciach nad Bebravou a 1 predajni nábytku v Senici. Súčasne vybavenie
drevospracujúcej dielne technicky je súčasnej dobe zastaralé. Zo SWOT analýzy vyplýva, že inovácia do strojárskeho parku
je veľmi finančne náročná, a preto sa spoločnosť K R O N SK, s.r.o. rozhodla realizovať projekt cez štrukturálne fondy.
Súčasne kupuje firma polotovary, alebo si dáva vyrábať niektoré produkty externým firmám. Po zaobstaraní vlastného
strojového parku by bola firma samostatná, skvalitnila, urýchlila a zefektívnila by sa výroba. Konkurencia v drevospracujúcom
odvetví je pomerne dosť vysoká, preto sa spoločnosť snaží cez investície do inovatívnych technológií a nových efektívnejších
výrobných postupov posilniť svoju pozíciu v existujúcej konkurencii,profesionalizovať svoju činnosť a reagovať na potreby
klientov

Prostredníctvom projektu dosiahne spoločnosť modernizáciu a profesionalizáciu činnosti stolárskej dielne, zefektívni sa
výroba, jednotlivé dielce sa budú vyrábať priamo v priestoroch spoločnosti, čo ušetrí prevádzkové náklady a čas. Dôležitým
aspektom do budúcnosti bude okrem vlastností technológie komplexnosť výrobného procesu od počiatočného spracovania do
výsledných produktov v jednom tíme a v jednom technologickom parku. Práve komplexnosť bude mať výrazný vplyv na
zvýšenie kvality produktov. Uvedené skutočnosti v konečnom dôsledku podporia nárast pridanej hodnoty,
konkurencieschopnosť spoločnosti v danom regióne. Využívaním novej technológie má projekt pozitívny dopad aj z
ekologického hľadiska, odpadový materiál, bude používaný na ďalšie spracovanie v drvičke dreveného odpadu a využívaný
na vykurovanie v zimnom období. Mimo vykurovacieho obdobia bude tento odpad rozdrvený a v briketovacom lise premenený
na vykurovacie brikety, ktoré budú predávané zákazníkom. K obslužnosti nového technologického parku predpokladá
spoločnosť K R O N SK, s.r.o. vytvoriť 16 pracovných miest, ktorých udržanie je nevyhnutné pre zabezpečenie ďalšej
prevádzky stolárskej dielne.

Realizácia projektu bude prebiehať v 4 hlavných aktivitách, ktorými sa obstará 27 nových inovatívnych technológii. Aktivita 1
: Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva A1 bude prebiehať od Marca 2014 – Apríla 2014, počas 2 mesiacov
Aktivita 2 : Spracovanie polotovaru nábytku a výroba nábytku A2 bude prebiehať od Mája 2014 – Júna 2014, počas 2
mesiacov Aktivita 3 : Spracovanie odpadu - odsávanie A3 bude prebiehať od Júla 2014 – Augusta 2014, počas 2 mesiacov
Aktivita 4 : Tlačové zariadenia A4 bude prebiehať od Júla 2014 – Augusta 2014, počas 2 mesiacov, súbežne s A3 Riadenie
projektu : Roman Dobrovolný, konateľ spoločnosti bude v projektovom tíme na pozícii projektového manažéra. Martin
Papánek bude na pozícii technický manažér. Na pozícii koordinátor je určená Jarmila Ščastná, bude zodpovedná za
korešpondenciu, prípravu monitorovacích správ a žiadostí o platbu.Finančný manažér bude zamestnanec externej
spoločnosti, bude to osoba so skúsenosťami s administráciou a implementáciou projektov podporených a financovaných zo
zdrojov EÚ. Projekt sa bude realizovať výhradne v priestoroch drevospracujúcej dielne – v budove Spoločnosti K R O N SK,
s.r.o.

V prípade, že by sa daný projekt nerealizoval, spoločnosť bude naďalej využívať technológiu, ktorou disponuje a ponúkať
rovnaké služby. To znamená, že po určitom čase odstaví niektoré zariadenia a tým nedôjde k zefektívneniu, komplexnosti a
profesionalizácii vo výrobe ani možnosti vytvoriť nové pracovné miesta. Uvedený stav povedie k zníženiu
konkurencieschopnosti spoločnosti. Bez finančného príspevku z OP KaHR bude pre spoločnosť K R O N SK, s.r.o. nemožné
zrealizovať hlavný cieľ projektu v požadovanom rozsahu. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov podporených z
fondov EÚ. V polovici roka 2009 požiadala o NFP z OP KaHR, vďaka žiadosti bolo zakúpené nerezové centrum, štvorstranná
fréza a odsávacie zariadenie do pobočky Senica. V roku 2010 podala ďalšiu žiadosť o NFP z OP KaHR. Vďaka dotácii bolo
zakúpené do pobočky v Nitre nárezové centrum, hraňovacie stroje a CNC obrábacie centrum so vzduchotechnikou a
odsávacím zariadením. Vzhľadom na technickú náročnosť súčasnej technológie, pomerne vysokú konkurenciu sa spoločnosť
snaží neustále zlepšovať a zefektívňovať svoju výrobu investovaním do inovatívnych zariadení a skvalitnenia poskytovaných
služieb.

Na základe výsledkov analýzy, ktorými sú čistá súčasná hodnota investície a miera výnosovosti, môžeme konštatovať,že
bola splnená podmienka dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu, investícia bude prínosom pre firmu K R O N
SK s.r.o. a bude prispievať k zlepšeniu finančno-ekonomických ukazovateľov firmy. Čistá súčasná hodnota investície
vyjadrujúca súčet súčasnej hodnoty budúcich hotovostných tokov plynúcich z investície a hotovostného toku v nultom roku
dosahuje hodnotu 4 981 > 0. Miera výnosnosti investície vyjadrujúca o koľko % je čistá súčasná hodnota vyššia než hodnota
investície, dosahuje hodnotu až 111,12% > 100%. Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude určite
zabezpečovať tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe
zisku. Celkové výnosy projektu budú vyššie ako prevádzkové náklady, čím je zabezpečený pozitívny CASHFLOW v
krátkodobom aj dlhodobom horizonte projektu a tým súvisiaca zabezpečená likvidita projektu. Ako najrizikovejší vstup do
finančnej analýzy sú tržby, ktoré chce žiadateľ udržať tak, ako ich má určené vo finančnej analýze a to hľadaním nových trhov.
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Stavebná oblasť na Slovensku neuveriteľné expandovala a bude sa takýmto smerom uberať aj naďalej. So spotrebou
stavebných prvkov a materiálov narástol aj dopyt po POLYSTYRENE. 70-80% zateplených nehnuteľnosti spotrebuje
polystyrén čo dokazujú ročné nárasty tržieb na Slovenskom trhu ako aj zvýšené kapacity jednotlivých výrobcov. Dopad
svetovej krízy aj keď to bude znieť neuveriteľne má priaznivý vplyv na výstavbu výroby stavebných polystyrénových dosiek.
Výstavba výroby bola pred 2-3 rokmi zaujímavým investičným artiklom. Dnes možno konštatovať, že je už neskoro, ale opak
je pravdou. Stavebná činnosť, vďaka svetovej hospodárskej kríze zastala čím sa vytvorilo tzv. vákuum nečinnosti a tak sa
celé obdobie zatepľovania zmrazilo a naštartuje sa o rok o dva opäť. Týmto sa obdobie, kedy sa zateplia všetky budovy v SK
posunie o pár rokov a tak tu nastáva priestor, pre nové spoločnosti, ktoré chcú do tejto komodity investovať a využijú
zastavený čas na dôkladnú prípravu výroby. Žiadateľ sa na túto situáciu snaží v dostatočnom predstihu reagovať
predkladaným projektom.

Penový polystyrén je na Slovensku i v okolitých krajinách najrozšírenejším materiálom používaným pre ochranu budov pred
chladom, hlukom a teplom. V roku 2006 zaznamenala jeho celková spotreba v porovnaní s predchádzajúcim rokom
mimoriadne dynamický nárast o 33 % zo 14 993 ton na 20 075 ton. Z toho väčšina smeruje do stavebníctva, zostatok je
spracovaný na obaly. Z hospodárskeho pohľadu možno konštatovať že spotreba produkujúca dopyt v kontexte vládnej
podpory zatepľovania a všeobecného trendu úspor energii v budovách zabezpečí dostatočnú zákazkovú náplň pre inovatívnu
technológiu, ktorá sa prostredníctvom predkladaného projektu zavedie vo fabrike na východnom Slovensku v regióne
Košického samosprávneho kraja. Environmentálny dopad bude zabezpečený najmä v sekundárnom merite, nakoľko finálne
produkty vychádzajúce z našej inovatívnej výrobnej linky budú podkladom pre investície či už podnikateľských subjektov ale i
obyvateľstva do úspor energii. Zamýšľaná investícia je jedným z najnovších modelov vo svojej kategórii a nebude mat
nepriaznivý vplyv na ŽP.

Realizácia projektu sa bude opierať o skúsenosti projektového tímu z minulosti, ktoré získali pri implementácii niekoľkých
vzdelávacích projektov v rámci štrukturálnych fondov. Tím bude zabezpečovať administratívnu, obchodnú, projektovú a
technickú realizáciu projektu. Po podpise zmluvy o pridelení NFP a realizovaní VO bude vedenie kontaktovať dodávateľa o
nadobudnutí účinnosti zmluvy s cieľom optimálneho načasovania dodávky a spojazdnenia technológie. Následne po
obojstrannej komunikácii budeme postupne implementovať projekt za použitia všetkých dostupných informácii, skúseností a
technického vybavenia. Priebežná kontrola bude prebiehať zo strany štatutárneho orgánu aby sa tak predišlo rizikám
spojeným s implementáciou projektu a nemuseli sa technologické celky implementovať v časovej tiesni. Nakoľko je realizácia
rozplánovaná na 23 mesiacov predpokladáme že budú uspokojené predstavy majiteľov ako i dodávateľov a všetkých
dotknutých zmluvných strán.

Predkladaný projekt primerane rieši znižovanie slabých stránok regiónu a využíva jeho potenciál rozvoja najmä v oblasti
zamestnanosti a nízkej diverzifikácie priemyslu. Keďže výsledné produkty sú finálne výrobky, ktoré majú možnosť ďalšieho
kombinovaného spracovania, dôjde k zvýšeniu miery finalizácie a následne pridanej hodnoty, čím dôjde k podpore
ekonomického rast regiónu. Nakoľko demografický vývoj regiónu predpokladá vyššiu pôrodnosť a teda aj potrebu mladých
rodín osamostatniť sa, vníma vedenie spoločnosti príležitosť využitia finálnych produktov nielen v oblasti zatepľovania starých
budov ale aj v novostavbách. Investíciami v dotknutom regióne taktiež plánuje spoločnosť nepriamo vplývať na vyššie
politické inštitúcie s cieľom dosiahnutia dobudovania infraštruktúry pre lepšie využitie podnikateľského potenciálu, z čoho
budú v konečnom dôsledku ťažiť aj občania východného Slovenska. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými ale i
regionálnymi dokumentmi čo v neposlednom rade podporuje jeho vhodnosť pre realizáciu v dotknutom regióne.

Z ekonomického pohľadu je projekt strategicky premyslený a vychádza z trhových ukazovateľov predikujúcich rast
odberateľských trhov spojených s potrebou obyvateľstva šetriť energetické zdroje a minimalizovať tak náklady na život.
Predpokladaný dopyt podporuje udržateľnosť i po skončení pomoci zo štrukturálnych fondov, nakoľko budúce marže a pridaná
hodnota budú základom pre nasledujúce inovatívne investície či už do technológii alebo rastu zamestnanosti nadväzujúceho
na výrobu. Nakoľko spoločnosť dbá na dodržiavaní všetkých záväzkov a teda i environmentálnych bude jej vedenie v
prípadne investície orientovať do ekologickej výroby. Už samotná povaha projektu výroby zatepľovacích materiálov nesie
prvky udržateľnosti i z environmentálneho pohľadu, nakoľko svojimi multiplikačnými dopadmi znižuje zaťaženie životného
prostredia a šetrí energetické zdroje na strane obyvateľstva.
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Oproti EÚ je v slovenských podnikoch zastarala technologická základňa, obmedzený prístup k novým progresívnym
technológiám, vrátane nižšej vybavenosti meracími a regulačnými systémami, ako aj nedostatočná informovanosť. Na
základe poznatkov z minulých rokov možno konštatovať, že mnohé problémy v strojárskych závodoch, súvisiace s nižšou
technickou úrovňou, pružnosťou, dlhými časmi na prípravu výroby, výrobu a vysokými nákladmi, boli dané aj nízkym
využívaním výpočtovej techniky, nízkym stupňom počítačovej podpory v predvýrobných a výrobných fázach, nízkym alebo
nijakým stupňom integrácie podnikových systémov. Naša spoločnosť disponuje technickým vysoko profesionálnym zázemím
s využitím CAD/CAM systémov, ale momentálne nemá praktickú realizáciu do výrobného procesu. Obstaraním takejto
technológie umožní poskytnúť komplexné služby potenciálnym zákazníkom. Predpokladom realizácie projektu je znalosť trhu
a problematiky, dostatočný dopyt po vysoko presnom opracovaní, flexibilita a variabilita technológie, procesné riadenie
spoločnosti, orientácia na zákazníka a mnohé ďalšie.

Na trhu je pomerne málo spoločností, ktoré vlastnia technologické celky schopné opracovávať veľké rotačné obrobky.
Spojenie takejto technológie s existujúcim technickým zázemím vo forme v kvalitných technických pracovníkov, posilnenie
predvýrobných etáp 3D simuláciou, výkonné pracovné stanice, CAD a CAM systémy využívané na vysokej profesionálnej
úrovni obnovia progres žiadateľa a vytvoria konkurenčnú výhodu, ktorá bude prispievať aj k trvalo udržateľnému rozvoju
spoločnosti. Spoločnosť vytvorí 3 nové pracovné miesta z toho 2 z nich budú cielene obsadené mladými nezamestnanými. Tí
dostanú možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu, získať skúsenosti a poznatky pri práci s najmodernejšou technikou dostupnou na
trhu. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov najmä zvýšením konkurencieschopnosti podniku a služieb prostredníctvom inovácií.
Inovácie vytvoria podmienky pre vznik a rozvoj najvýznamnejších zdrojov rastu postavených na využívaní poznatkov, raste
efektívnosti a účinnosti rozhodujúcich ekonomických a sociálnych procesov. Pre potreby udržania hodnôt MU, budeme
preobsadzovať novovytvorené pracovné miesta a hľadať nové trhy za účelom dosiahnutia tržieb a pridanej hodnoty.

Projekt začína spracovaním podrobného harmonogramu investičného zámeru, ktorý okrem analýzy trhu zahŕňa etapy vývoja
produktu, návrh a validáciu riešenia, investičnú aktivitu do oblasti zabezpečenia novej technológie s následnými krokmi
výroby špeciálnych výrobných prípravkov. Nové technologické riešenie bude uvedené do prevádzky formou výroby vzoriek,
ktoré podrobíme detailnej analýzy. Cieľom analýzy bude potvrdiť schopnosť procesu zabezpečiť opakovateľnosť a
reprodukovateľnosť pri požadovaných vstupoch a maximálnych výstupoch. Štatistickými metódami potvrdíme stabilitu a
riadenosť procesu, čím budeme môcť validovať pripravenosť na sériovú výrobu. Všetky spomínané kroky budú rozdelené do
jednotlivých míľnikov s priradením zdrojov, zodpovedných a samozrejme časových jednotiek. Riaditeľ projektu: Ing. Juraj
Čapek. Členovia tímu: Ing. Róbert Šimo, Ing. Andrea Petrová, Ing. Jana Golejová, Ing. Vladimír Lazárik Nákupom vertikálneho
numericky riadeného sústruhu sa dosiahne multiplikačný efekt - rozvoj kooperačných vzťahov, diverzifikácia portfólia, prienik
na trh trieskového obrábania rotačných súčiastok, získanie významného dodávateľa, zvýšenie pridanej hodnoty.

Projekt je finančne náročný, preto bez pomoci z NFP by sme uvažovali len o kúpe používanej lacnej technológie. Bez pomoci
z NFP by sa nevytvorili žiadne nové pracovné miesta. Taktiež úroveň výrobkov vyrobených staršou lacnejšou technológiou by
nemohla konkurovať v celoeurópskom meradle, v žiadnom prípade by neznamenala dynamický prienik na nové trhy. Súlad s
regionálnymi stratégiami PHSR danej VUC je úzko previazaný na národné a nadnárodné stratégie vedomostnej ekonomiky a
preto možno konštatovať i súlad s regionálnymi strategickými a plánovacími dokumentmi. Medzi hlavný cieľ horizontálnej
priority Trvalo udržateľný rozvoj patrí zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického
rastu. Projekt prispieva k udržateľnosti ekonomického rastu vo všetkých štyroch bodoch. Momentálne realizujeme výskumnovývojový projekt v rámci výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Máme bohaté
skúsenosti s komerčnými projektmi. Napr. Projekt Z1 MAF Geostanica UB – Hinten s rotátorom, Projekt Z1 MAF Geostanica
UB – Hinten s lineárnou jednotkou, Projekt VW 368 FKL Körnenstanica a. i.

Administratívne bude projekt zabezpečený riadiacimi pracovníkmi, ktorých si hradí žiadateľ z vlastných zdrojov aj počas
realizácie projektu, pričom inštitucionálna udržateľnosť bude daná a viazaná na výstupy a výsledky projektu. Primárne využitie
zakúpeného zariadenia je dané súčasnou naplnenosťou výroby a dopytom zo strany súčasných zákazníkov. Sekundárne
využitie je predpokladané v nadväznosti na možnosť presnej výroby súčiastok doplňujúcich komplexný technologický celok.
Tu počítame s rastom tržieb, ktoré zabezpečia nielen prevádzkovú schopnosť, ale i neustále investičný rozvoj, servis a
upgrade inovácií vo vzťahu na neustály progres na trhu moderných strojových technológií. Predpokladáme zdroje investovať
aj do účasti na technických výstavách, kde budeme sledovať trendy v oblasti strojárskej výroby. V prípade potreby sme
pripravený investovať do súvisiacich modernizácií, čím eliminujeme riziko zastarania technológie a budeme tak držať krok s
vedou a technikou. Žiadateľ plánuje investíciu financovať vlastnými a úverovými zdrojmi v nasledovnom pomere: - Vlastné
zdroje: 250 000 Eur - Úverové zdroje: 200 000 Eur
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V okrese Stropkov je početná rómska komunita, vysoká nezamestnanosť, ktorá vo februári 2013 dosiahla 20,09 %, medzi
nezamestnanými je aj veľa mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov. Trh práce neponúka dostatočne kvalifikovanú pracovnú
silu. V okrese chýba železnica, diaľnice, medzin. letisko. Žiadateľ je na trhu výroby sviečok od r. 2004. Má 11
zamestnancov, ktorí vykonávajú manuálnu prácu a obsluhujú stroje a zariadenia. Možnosti výroby sú obmedzené rýchlosťou
ľudských rúk. Výhodami spoločnosti sú kvalita, nižšia cena práce, variabilita, schopnosť plniť malé objednávky, vysoké
technicko-improvizačné schopnosti. Slabá stránka je špecifickosť výrobného procesu, problémy spojené s pozíciou a
dopravou, tlak na dodacie termíny a silná konkurencia. Ručná výroba je neudržateľná, vyžaduje sa kúpa inovatívnej výrobnej
technológie. Príležitosťou je, že v odvetví je dostatočný dopyt po výrobkoch produkcie podniku a kríza odstavila viaceré
konkurenčné európske podniky. Kríza však môže ovplyvniť odbyt konečných výrobkov. Región je naviac pre odberateľov
vzdialený a nelákavý.

Kúpa inovatívnej technológie automatizuje zdĺhavé, oddelene procesy, zníži náklady, zvýši kvalitu, kapacitu a plynulosť,
rozšíri sortiment, zvýši objem exportu a tržieb. Pri rozšírení sortimentu vďaka výrobnej technológii by sa odber podniku Jozef
Dolutovský - JODO navýšil. Obsluha navrhovanej technológie si vyžiada vytvorenie 1 pracovného miesta. Do výrobného
procesu sa zabuduje nový postup, čo zvýši pridanú hodnotu výstupu. Kapacitné a technické možnosti výroby umožnia vyrobiť
výrobky v krátkych časoch. V prípade negatívnej situácie na trhoch, alebo zásahu vyššej moci, či inej nepriaznivej situácie,
bude možné zakúpenú technológiu pri prijateľných nákladoch použiť aj na iné ako primárne druhy výrobkov, spoločnosť by to
využila pre zmenu sortimentu, čo nepochybne zabezpečí udržateľnosť projektu na obdobie viac ako päť rokov. Projekt vhodne
dopĺňa projekt mesta Stropkov zameraný na hospodársky a sociálny rozvoj. Vstupné materiály výroby budú dodávané
regionálnymi subjektmi, čím je daná previazanosť projektu s inými aktivitami v regióne.

Výber predkladaného technického riešenia možno zdôvodniť primárne požiadavkou funkčnosti a povahou výrobku .
Technická varianta bola určená aj podľa situácie na trhu a cieleného efektu inovácie. Potreba investície do vybraných
zariadení je daná potrebami odberateľov sviec, ktorí vyžadujú kvalitu a krátke dodacie termíny s nízkou cenou. Ďalšie dôvody
výberu predkladaného technického riešenia sú šetrenie nákladov a časovo efektívnejšia produkcia. Rozvrh aktivít: Hlavná
aktivita – Zakúpenie a sprevádzkovanie inovačnej výrobnej technológie obsahuje: 1. Objednávka a podpis zmluvy s
vybraným dodávateľom podľa výsledku verejného obstarávania 2. Príprava umiestnenia strojov 3. Inštalácia, ukončená
podpisom preberacieho protokolu 4. Zaškolenie obsluhy 5. Spustenie riadnej prevádzky Organizačne realizáciu projektu
zabezpečí Jozef Dolutovský s pomocou vedúceho zamestnanca a dodávateľa. Realizované aktivity povedú k zhotoveniu
kvalitných a lacných sviečok v krátkom čase, previazaním na ktoré podnik dosiahne stanovené ciele.

Bez pomoci z NFP by nebolo možné začať s plánovanou produkciou. Trhová cena, množstvá a termíny podmieňujú
automatizáciu. Žiadateľ nedisponuje prostriedkami v cene technológie. Zakúpenie iba ďalších ručných obrábacích zariadení
by neprinieslo zvýšenie efektivity a neznížilo cenu výrobku na trhovú cenu. Realizácia projektu podporí región s
nezamestnanosťou nad 20,09% a rómskou komunitou. Pracovný trh v regióne ponúka starších zamestnancov, absolventi
priemyselných škôl odchádzajú. Odberatelia požadujú prijateľnú dodaciu dobu za podmienky vysokej kvality. Podnik dokáže
okamžite po zavedení technológie vstúpiť na trh a realizovať zákazky, ktoré kapacitne bolo nevyhnutné odmietnuť. Projekt
vhodne dopĺňa projekt mesta Stropkov zameraný na hospodársky a sociálny rozvoj. Podnik má za sebou úspešnú realizáciu
projektu Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu ( TDGS ), Výstavba rekreačného zariadenia poskytujúceho ubytovacie a
reštauračné služby na Domaši. Výsledkom daného projektu je rekreačné zariadenie Penziónu JODO v atraktívnom prostredí
oblasti Domaša – Valkov, ktoré ponúka široké spektrum služieb. Podnik Jozef Dolutovský – JODO nemá s inými projektami
skúsenosti.

Riadne financovanie výsledkov projektu umožnia získané tržby. Projekt plánuje inovatívny výrobný program s prijatím
nového mladého zamestnanca. Zakúpenie technológie poskytne variabilitu, zvýšenú hodnotu produkcie a rozšírenie
sortimentu. Nárastom produkcie sa zvýši postavenie žiadateľa na trhu, zabezpečí sa udržateľnosť objemu výroby, pracovných
miest, rast a príležitosti. Podnik Jozef Dolutovský - JODO nebude ohrozený lacnými producentmi. Trhová cena, kvalita a
prijateľné lehoty zabezpečia podniku odbyt. Zavedením inovatívnej technológie získa konkurenčný náskok oproti stredným
spoločnostiam, vyrábajúcim pomalšími výrobnými postupmi. Po ukončení realizácie aktivít projektu, bude technológia
používaná vo výrobe, s potrebou len bežných prevádzkových nákladov, z finančného hľadiska krytými tržbami z produkcie. Z
hľadiska prevádzky a údržby tieto zabezpečí v záruke dodávateľ, neskôr školení zamestnanci spoločnosti. Zhrnutie
výsledkov finančnej analýzy: Miera výnosovosti 174,08%, Výpočet výšky Čistá súčasná hodnota projektu: 93,01 (v tisíc EUR).
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Obuvnícky priemysel v regióne Partizánske má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma WINTOPERK, s.r.o. Región
však trápi vysoká miera nezamestnanosti a prílišná priama a nepriama koncentrácia strojárenského priemyslu. Firma sa
zaoberá predovšetkým výrobou pracovnej, zdravotnej, trekingovej a farmárkovej obuvi. Zamestnáva v súčasnosti 44
pracovníkov. Takmer 70 % produkcie je určenej na zahraničné trhy (ČR - EÚ). Niektoré stávajúce výrobné zariadenia sú
fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a údržbu. Firme chýba výkonná a efektívna technológia, ktorá bude súčasťou
lindy desma. Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma
úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú
technickú úroveň...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť
financovania rozvojových projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo
SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Tri nové
pracovné miesta budú vytvorené ešte počas realizácie projektu a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu
bude mať firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast kvality, kvantity a najmä flexibility
výroby, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude
dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. OP. Realizáciou
projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do podobných výrobných
zariadení, resp. do inovatívnych technológií. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti

Dodávka technológie bude realizovaná v období 01/2014 - 06/2015 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko staršie
technológie budú vyradené až po spustení nových technológií. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a
zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo skúsených
interných zamestnancov a externého administrátora. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom strojovom parku. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability 44 zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba troch
nových pracovných miest, z toho 2 miesta budú obsadené občanmi vo veku 15-29 rokov, ešte počas realizácie projektu a
ďalších dvoch pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike
znižovania nezamestnanosti v regióne Partizánske, ako i k ďalším cieľom stanovených strategickými dokumentmi na
regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP).Firma má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným
zabezpečením investičných projektov,keďže už realizovala projekty obnovy výrobnej technológie a stavebných projektov
(podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 17-ročnými skúsenosťami firmy vo výrobe
pracovnej a zdravotnej obuvi, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý
ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník
vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím
nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológii, nepríde realizáciou projektu
k poklesu počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z
očakávaného rastu objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt
prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na
nových technológiách a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v
strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako skončí životnosť technológie.
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Spoločnosť Innovia, s.r.o. sídli meste Trnava, ktoré je krajským mestom Trnavského samosprávneho kraja. Samotná
prevádzka lakovne bude umiestnená v katastrálnom území Dolné Krškany, ktoré leží v okrese Nitra a je súčasťou
Nitrianskeho samosprávneho kraja . Dolné Krškany sú mestská časť Nitry. Z pohľadu nezamestnanosti je Trnavský kraj z
pomedzi deviatich krajov na druhom mieste, keď bez práce je tu takmer 10,02% obyvateľov, kým v Nitrianskom kraji je to až
14,58%, čo ho radí až na piate miesto spomedzi všetkých krajov. Z týchto nezamestnaných je viac ako jedna tretina dlhodobo
nezamestnaných. Vo väčšine sa jedná o ľudí vo veku do 30 rokov a starších ľudí. Momentálne má spoločnosť už viac ako 6
rokov skúseností v stavebnom priemysle a za tento rekordne krátky čas sa dostala medzi špičku slovenských stavebných
spoločností. Spoločnosť hľadá neustále cesty, vďaka ktorým by nielen rozšírila svoje portfólio služieb, ale zároveň by
napomohla pri znižovaní nezamestnanosti a zvyšovaní hospodárskej výkonnosti Slovenskej republiky. Momentálne firma
hľadá vhodné spôsoby ako zrealizovať investíciu do založenia novej inovatívnej lakovne a to v meste Nitra.

Spoločnosť po ukončení realizácie aktivít projektu bude disponovať najmodernejšími zariadeniami,vďaka ktorým zavedie
inovatívny výrobný postup a rozšíri svoje firemné kapacity a dosiahne vyššiu kvalitu svojich kovových výrobkov s pozitívnym
dopadom na životné prostredie.Výrobky spoločnosti vďaka zvýšenej kvalite preniknú na nové trhy.AJ vďaka obstaraniu
nových zariadení spoločnosť zvýši tržby z roku 2007 (680,692,79 Eur) o 8 218 819,21 Eur na sumu 8 899 512,00 Eur v roku
2020. Takisto sa zvýši aj pridaná hodnota. Dosiahne sa to novým výrobným postupom a produktom s vyššou kvalitou za
lepšiu cenu.Zakúpenie zariadení si automaticky vyžiada, vzhľadom na to že terajší zamestnanci sú už teraz vyťažení,
zamestnanie 6 nových zamestnancov do termínu ukončenia projektu a tieto miesta sa udržia minimále do roku 2020. Bude sa
jednať o 1 ženu a 5 mužov do roku 2020 ,z ktorých budú 4 pracovné miesta určené pre občanov vo veku 15 - 29
rokov.Napĺňanie všetkých merateľných ukazovateľov je závislé od schopnosti kontrahovať dostatočný počet výhodných
objednávok, čo vzhľadom na technologický vývoj vo svete i regióne a zabehnutý systém obch. zastupovania spoločnosti
vidíme bezproblémovo.

Projekt je realizovaný jednou hlavnou aktivitou, ktorej obsahom je Zavedenie inovatívnej technológie lakovania kovových
výrobkov v rámci procesu ich výroby. Začiatok projektu je 01/2014, kedy začne spoločnosť s prípravou verejného
obstarávania, ktorého ukončenie je v pláne v priebehu roka 2015. Vzhľadom na dodacie podmienky na zariadenia obsiahnuté
v projekte, ktoré sa pohybujú medzi 1-6 mesiacmi, predpokladáme fyzické ukončenie realizácie na konci roka 2015.
Technické riešenie pozostáva s nákupu zariadení 9 logických celkov, ktoré prakticky vytvoria linku, ktorá bude určená na
povrchovú úpravu kovových výrobkov prostredníctvom vysokokvalitného lakovania v lakovni. Tieto sú detailne popísané v
Opise projektu. Menované zariadenia tvoria zvyšia nielen kvalitu novovyrábaných výrobkov, ale aj pracovného a životného
prostredia. Organizačné zabezpečenie bude realizované prostredníctvom projektového tímu pozostávajúceho z projektového
manažéra, finančno-administratívneho manažéra, manažéra personálnych zdrojov a implementačného manažéra a 4
technických pracovníkov.

Nutnosť predkl. projektu vyplýva predovšetkým z potreby inovatívnosti a zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá je daná dopytom
po kovových výrobkoch vyššej triedy zo strany zákazníkov.Realizáciou projektu má spoločnosť všetky predpoklady na
zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti v Trnavskom a Nitrianskom regióne a postupne v rámci
celej SR rozšírením prevádzok.Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: • Program rozvoja NR a TT kraja
• Rozvojovým plánom 2007-2013 NUTS II Západné Slovensko • Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013 • NS TUR SR
Realizáciou projektu sa dosiahne dopyt po materiáloch určených na výrobu výrobkov od dodávateľov spoločnosti a
stanovenie priaznivej cenovej politiky hotových výrobkov, čo kladne ovplyvní hospodárenie odberateľov spoločnosti.Tým
pádom sa pozitívny efekt prenesie aj na iné firmy v regióne.Nerealizáciou projektu sa predraží iné súvisiace s činnosti
žiadateľa a aj odberatelia budú musieť nakupovať drahšie výrobky, čo môže spôsobiť znižovanie počtu zamestnancov nielen
u žiadateľa. Pri čiastočnej realizácii projektu sa nedosiahne požadovaná kvalita výrobkov a tým pádom bude investícia
neefektívna

Realizáciou projektu Innovia založí novú lakovňu kovových výrobkov, vďaka čomu sa vytvorí inovatívny výrobný proces
vysoko kvalitných výrobkov, po ktorých je na trhu vysoký dopyt, Jedine dodávkou takýchto výrobkov bude firma schopná
uspokojiť zvýšené nároky zákazníkov na kvalitu a kvantitu a taktiež dokáže znížiť cenu svojich stavebných služieb, čo
prispeje k rozmachu spoločnosti a tvorbe ďalších pracovných miest. Skutočnú životaschopnosť investície preukazujú výsledky
finančnej analýzy, ktoré preukazujú, že investícia je pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú udržateľnosť
realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov podniku žiadateľa.Projekt je
trvalo finančne udržateľný, lebo investícia vytára kladnú hodnotu čistej súčasnej hodnoty vo výške 396,78tisíc EUR. Miera
výnosovosti hovorí, že čistá súčasná hodnota je o 129,48% vyššia než hodnota investície. To znamená, že o túto hodnotu
prevyšuje čistý Cash-flow projektu samotnú hodnotu investície. Investícia jednoznačne zabezpečí tvorbu zdrojov, z ktorých
bude možne spoločnosť i naďalej rozvíjať. Na základe indexu bonity vidieť, že spoločnosť je vo veľmi dobrej kondícii.
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Spoločnosť MT SOLAR s.r.o. sa radí medzi začínajúce podniky.Momentálne firma vyrába malé vzorky plastových výliskov na
vstrekolise.Zámerom spoločnosti je výroba metiel a kartáčnických výrobkov nielen pre slovenský,ale aj pre zahraničný
trh.Každoročne sa dovezie na slovenský trh zo zahraničia,prevažne z Českej republiky,kartáčnických výrobkov za 4
mil.EUR.Na Slovensku neexistuje firma,ktorá sa zaoberá touto výrobou na profesionálnej úrovni.Existujú malé prevádzky,ktoré
robia úzky sortiment a v malom množstve.Malý výrobcovia majú len zastarané jednoúčelové výrobné stroje na jeden druh
metiel.Plánované stroje majú neporovnateľnú kapacitu a hlavne rôznorodý sortiment kartáčnických výrobkov.Spoločnosť má
niekoľko partnerských dodávateľských firiem,s ktorými spolupracuje.Silnými stránkami spoločnosti sú: - vyhovujúca rozloha
výrobných priestorov a poloha umiestnenia výrobnej prevádzky - znalosť trhu a konkurencie - Skúseností majiteľov
spoločnosti s kartáčnickou výrobou Slabými stránkami sú: -staršie zariadenia s vysokou energetickou náročnosťou závislosť od dodávateľov jednotlivých polotovarov - nedostatok finančných prostriedkov na spustenie výroby kief a
kartáčníckych výrobko

Kúpou automatických liniek na metly sa zvýši produktivita a hlavne kvalita výrobkov,firma bude schopná vyrobiť celú metlu
alebo kartáčnícky výrobok.Na zariadeniach obstaraných z prostriedkov pomoci tak plánuje firma vyrábať široký sortiment
metiel, kartáčnických a maliarskych výrobkov.Spoločnosť plánuje zaviesť aj systém riadenia kvality.Stratégiou spoločnosti je
v priebehu jedného až dvoch rokov zabezpečiť produkciu 15% až 20% všetkých týchto výrobkov kartáčnického priemyslu pre
slovenský a 3% produkcie pre český trh.Nárast a rozšírenie produkcie samozrejme vyvolá i vytváranie nových pracovných
miest-celkovo 5 a k inovovaniu 2 výrobných metód.Po úspešnej realizácii tohto projektu sa spoločnosť plánuje opätovne
zapojiť do výziev zameraných na obstaranie inovatívnych technológií a rozšíriť tak výrobnú prevádzku.Žiadateľ si stanovil
hodnoty merateľných ukazovateľov uvážene a s cieľom ich dosiahnutia a preto neočakáva žiadne riziká z ich
nenaplnenia.Realizáciou projektu sa vďaka nasadeniu nových výrobkov na trh očakáva nárast tržieb,čo predstavuje
dostatočný predpoklad dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej stránke.

Spoločnosť plánuje pre naplnenie výroby v rámci predkladaného projektu obstarať tri inovatívne strojné zariadenia: -1ks
frézovacie a vŕtacie centrum (na obrábanie dreva) -2ks Automatický vyvrtávací a zatĺkací stroj na výrobu metiel,kefiek,
kartáčníckych a maliarskych potrieb. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity „Obstaranie 3 inovatívnych strojných
zariadení“.Po technickej stránke bude realizácia projektu ako takého realizovaná prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
vybraný na základe verejného obstarávania.Realizácia hlavnej ako i podporných aktivít bude realizovaná v období od 01/2014
– 08/2014, nakoľko spoločnosť má záujem o kúpu predmetných zariadení čím skôr.V súčasnosti firma disponuje zastaranými
strojmi,avšak tieto sú jednoúčelové,energeticky náročné a vyznačujú sa častou poruchovosťou,firma je teda málo
konkurencieschopná a tiež závislá od subdodávateľov jednotlivých častí.V rámci projektového riadenia budú uskutočňované
hlavné činnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP,ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami za pomoci
poradenstva externého odborníka,ktorý má skúsenosti s realizáciou projektov tohto charakteru.

Bez udelenia nenávratného finančného príspevku by spoločnosť nebola schopná realizovať predmetný projekt ani v malej
časti,nakoľko súčasným portfóliom produktov nevytvára dostatočný zisk na modernizáciu strojovej základne a teda nieje
schopná uviesť na trh nový produkt súčasnými kapacitami.Tiež zastaranosť súčasných zariadení a závislosť od dodávateľov
jednotlivých častí hrá v neprospech spoločnosti.Vzhľadom na vek spoločnosti nemala spoločnosť doteraz možnosť sa zapojiť
do žiadnych výziev ani dlhodobejších projektov financovaných z iných zdrojov,má však skúsenosti s relaizáciou investičných
projektov.Sme presvedčený, že spoločnosť zvládne realizáciu projektu takýchto rozmerov a v
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V ekonomickej výkonnosti a príjmoch obyvateľstva zaostáva Prešovský kraj v hospodár. rozvoji za úrovňou SR, na tvorbe
HDP sa podieľa najmenej, región trápi vysoká miera nezamestnanosti 20,66%. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je
spracovanie prírodného kameňa: dlažby, obklady, obrubníky, výroba kozubov, kuchynských dosiek, pomníkov, sakrálnej
architektúry a iné. Poskytované služby: porez, povrchová úprava brúsením, leštením, tvarovaním, pieskovaním. Sídlo
spoločnosti je v Prešove, ďalšie prevádzky sú v Bratislave a L.Mikuláši, výrobné priestory sú v obci Záhradné. Predpokladom
realizácie projektu sú skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov z EÚ, rozbehnutá výroba a obchod, stabilní odberatelia,
dobré meno a personálne kapacity. Realizácia projektu je nevyhnutná z dôvodu: - nevyhovujúcej technologickej vybavenosti
a nutnosti inovovania a doplnenia výrob. postupov - posilnenia konkurencieschopnosti, inovačného potenciálu, výrob.
kapacity a produktivity, udržania a posilnenia ekon. ukazovateľov - potreby rozšírenia sortimentu a zvýšenia kvality zabezpečenia ekologizácie výroby technológiami priateľskými k ŽP - nedostatku vlastných zdrojov, potreba získania NFP.

Cieľ projektu dosiahneme aktivitou A1: Obstaranie inovatívnej technológie t.j. Kantovacia linka, Mostový žeriav, Mostová píla,
Odkaľovacie zariadenie. Technológie umožnia inováciu a rozšírenie výrob. procesu, zvýšenie konkurencieschopnosti,
ekologizáciu výroby, rozšírenie sortimentu produktov a služieb vo vysokej kvalite, zvýšenie produktivity, pozitívny vývoj
ekonom. ukazovateľov - nárast tržieb a pridanej hodnoty a vytvorenie a udržanie pracovných miest. Počet inovov. výrob.
postupov: 4 Počet novovytvor. PM: 2 z toho 2pre občania vo veku 15-29 rokov a 1 žena Nárast pridanej hodnoty: 319 535€
Nárast tržieb: 1 331 397€ Dodržanie hodnôt ukazovateľov zabezpečíme reálnosťou ich stanovania prostredníctvom analýz,
poznania trhu a prognóz vývoja ekonom. situácie spoločnosti, ich nedodržanie nepredpokladáme. Pre prípad zničenia,
poškodenia či krádeže budú technológie poistené. Projekt je naviazaný na strategický plán spoločnosti v oblasti inovácií,
otvárania nových prevádzok, rozšírenia cieľového trhu či spustenia projektu ťažby v dobývacom priestore Žarnov, pre ktorých
realizáciu je obstaranie novej technológie nevyhnutné. Projekt je v súlade s národ. a region. rozvoj. dokumentmi

Popis realizácie projektu: Prípravná fáza: spracovanie - varianty, FINA, prieskum trhu, spracovanie ŽoNFP. Organizačnotechnické zabezpečenie bolo realizované žiadateľom. Spôsob realizácie projektu vychádza s cieľov projektu, potrieb
spoločnosti, skúseností a realizácie podobných projektov, pri zohľadňovaní časových, technických a finančných podmienok.
A1: Obstaranie inovatívnej technológie -predpokladaný termín realizácie: 10/2013 -12/2014 Aktivita pozostáva z: realizácie VO prostredníctvom OSO v zmysle platnej legislatívy a overenie poskytovateľom ( 10/2013 - 11/2013) - výroba a
dodávka technológie: Kantovacia linka, Mostový žeriav, Mostová píla, Odkaľovacie zariadenie, vrátane montáže, ukotvenia
strojov do základov a zaradenie do užívania. (11/2013 - 10/2014) - finančná realizácia ( záver. ŽoP), monitorovanie (záver.
MS) - (08/2014 - 12/2014), poistenie, finančné riadenie, publicita a iné. Termíny dodania budú zakotvené v Kúpnej zmluve,
zároveň bola vytvorená rezerva na proces VO a nepredvídateľné udalosti. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a
následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP. Túto činnosť zabezpečí projektový manažér a ekonóm spoločnosti.

Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza zo súčasnej nedostatočnej inovatívnej technologickej vybavenosti spoločnosti. Pri
stanovení variantu riešenia sme vychádzali z technologického, ekonomického a environmentálneho hľadiska. V súčasnosti
spoločnosť nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by umožnili realizovať projekt iba z vlastných resp. úverových
zdrojov, bez jej ohrozenia. Inovácia a doplnenie 4roch výrobných procesov novými technológiami je nevyhnutné. Zotrvanie
súčasného stavu spôsobí zníženie konkurencieschopnosti, objemu výroby a zákaziek a tým aj tržieb z predaja, čo bude mať
za následok ohrozenie pracovných miest súčasných zamestnancov. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou podobných
projektov: "Rozšírenie výrobných kapacít kamenárskej výroby prostredníctvom inovatívnych technológií" a "Zavádzanie
inovatívnej technológie CNC obrábacie centrum do kamenárskej výroby ISPA Prešov, s.r.o.". Oba boli úspešne ukončené. V
súčasnosti realizuje projekt vzdelávania zamestnancov. Taktiež spoločnosť realizovala projekt na získanie banského
oprávnenia a má pridelený dobývací priestor Žarnov. Aktivity spoločnosti sú v súlade s regionálnymi rozvojovými dokumentmi.

Predpokladom zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu bude prvorado obstaranie inovatívnej
technológie. Udržateľnosť: Prevádzková - výdavky na prevádzku budú zabezpečené tržbami spoločnosti. Administratíva zabezpečená kvalifikov. projektovým tímom, doterajšie skúsenosti s realizáciou projektov dokumentujú schopnosti
vytvoreného PT. Inštitucionálna -je garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu, ktorá je nositeľom
projektu ako aj jeho udržateľnosti. Finančná - v prípade vzniku nepredvídaných finančných nákladov bude spoločnosť
financovanie zabezpečovať z vlastných, prípadne úverových zdrojov, je bonitným klientom. Financovanie projektu predkladaný projekt bude financ. z NFP 50% a 50% z vlastných zdrojov žiadateľa. FINA preukázala návratnosť finančných
prostriedkov pri predpokladanom vývoji ekonomických ukazovateľov, NFP činí projekt ešte efektívnejším, ale zároveň bez
jeho poskytnutia by nebolo možné z vlastných zdrojov investíciu realizovať. Zavedenie technológie sa pozitívne prejaví na
zvýšení konkurencieschopnosti a inovač. potenciálu, ekonomických ukazovateľoch či vytvorení nových prac. miest a udržanie
súčasných.
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Firma FINES, a.s. bola založená v mieste priemyselnej časti drevárskeho a nábytkárskeho komplexu Žilina. Po rozpade
štátneho podniku obnovila výrobu so 40 pracovníkmi a pokračovala v tradícii spracovávania masívneho materiálu – buk a
smrek. Jej finálne výrobky, medzi ktorými vynikali najmä kuchynské rohové sety a poschodové postele, boli v prevažnej miere
orientované na domácich spotrebiteľov. Firma sa v priebehu krátkeho časového obdobia zorientovala na trhu a zamerala sa
na konkrétne potreby užívateľa. Zvyšujúci sa konkurenčný tlak novo vzniknutých výrobných firiem nábytku nútil k neustálemu
zdokonaľovaniu technológie a vývoju nových výrobkov, kvalitnému marketingu a potreby kvalifikovaných pracovníkov v
príslušných odboroch. Ponúkaný finálny produkt sa rozšíril o mnoho ďalších výrobkov v sedacom, lôžkovom a stolovom
programe. Rast podnikateľských aktivít firmy a nárast obratu vyústil v roku 2012 v jej transformáciu na akciovú spoločnosť. V
súčasnosti pôsobí ako výrobca najväčšieho sortimentu čalúneného nábytku a bytových doplnkov na Slovensku s veľkou
pôsobnosťou i v Českej republike a zamestnáva takmer 250 zamestnancov.

Realizáciou predkladaného projektu sa očakáva významný ekonomický prínos pre FINES, a.s. Predovšetkým bude veľmi
pozitívne ovplyvnená konkurencieschopnosť spoločnosti a efektivita výrobnej prevádzky. Nakoľko spoločnosť má veľké
množstvo zamestnancov, široké portfólio služieb a rôzne zamerania v oblasti nábytkárskeho priemyslu, je potrebné zdôrazniť,
že realizácia priamo súvisí s výrobným oddelením spoločnosti. Technológia bude zapojená priamo do výrobného procesu,
ktorý ďalej tvorí pridanú hodnotu pre ďalšie oddelenia a je možné konštatovať, že práve toto oddelenie je jedným z
najdôležitejších základných pilierov spoločnosti. V rámci realizácie projektu sa očakáva aj zníženie zaťaženia ovzdušia
škodlivinami, nakoľko nový kotol bude obsahovať pokrokové možnosti filtrácie, tým sa do ovzdušia nedostanú takmer žiadne
splodiny a iné nežiaduce častice. Zároveň teplo, ktoré sa uvoľní zo spaľovaného dreveného materiálu, bude možné efektívne
využiť.

Obstarané technológie v rámci projektu budú žiadateľom priamo aplikované pri vlastnej výrobnej činnosti, pri zefektívnení
procesu obrábania drevárskeho materiálu. Následne budú výsledky expedované prostredníctvom distribučných kanálov na
Slovenský a zahraničný trh. Žiadateľ bude schopný naďalej rozširovať svoje podnikateľské pôsobenie aj do členských krajín
Európskej únie, nakoľko sa stane pre tento trh zaujímavejší. Realizáciou aktivít projektu – nákup inovatívnej technológie,
spoločnosť zároveň inovuje jeden výrobný postup vo svojej prevádzke. V procese výroby nábytku z dreva bude novoprijatý
zamestnanec (ktorý bude spĺňať všetky podmienky stanovené vo výzve) zabezpečovať činnosti a úlohy pre plynulý proces
výroby a to konkrétne: • dohliadať na chod a obsluhovať CNC obrábacie centrum, • kontrolovať funkčnosť CNC
obrábacieho centra, • kontrolovať funkciu a chod kotla, • zabezpečovať pravidelné čistenie kotla, • starať sa o funkčnosť
nakúpenej technológie, • starať sa o čistotu technológií a iné činnosti súvisiace s výrobným procesom, • prevádzať základné
preventívne prehliadky činností linky, • vykonávať základné premazanie všetkých pohyblivých častí technológií

Využitie výstupov v očiach kúpyschopného obyvateľstva na Slovensku bude spočívať v rozšírení a skvalitnení sortimentu
domácich výrobkov. Pre slovenskú ekonomiku to bude znamenať zvýšenie príjmu do štátnej pokladnice. Nákup domácich
produktov priaznivo ovplyvní vývoj domáceho HDP. Vývoz výrobkov zo SR má tiež pozitívny vplyv. Nakoľko žiadateľ sa
nachádza v dobrej ekonomickej situácii a je schopný potenciálne zamestnať aj ďalšiu pracovnú silu, bude v budúcnosti
vytvárať podmienky pre vytvorenie nových pracovných miest. Vytvorenie pracovného miesta naopak dáva priestor pre nákup
nových technológií. Nové technológie sú potrebné pre udržiavanie kroku s neustále sa rozvíjajúcou a pribúdajúcou
konkurenciou. Finančná situácia spoločnosti je podľa ukazovateľov v prílohe Index bonity vo všetkých sledovaných rokoch
na úrovni „dobrá“, nakoľko spoločnosť dbá o to, aby udržiavala pomer vlastných a cudzích zdrojov financovania svojich potrieb
na jednotnej úrovni. Hodnoty ukazovateľov za sledované roky jasne naznačujú, že zásluhou ekonomického systému je
finančná kondícia firmy stabilizovaná a z roka na rok sa mierne zlepšuje.

Po skončení realizácie projektu sú naplánované aktivity, ktoré budú zabezpečovať udržateľnosť projektu z dlhodobého
hľadiska. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie 1 nového pracovného miesta. Novoprijatý zamestnanec prejde školením
na obsluhu nakúpenej technológie. Bude oboznámený s procesom výroby nábytku, tak, aby bola zabezpečená plynulá
prevádzka a proces výroby. Tým bude zabezpečená odborná spôsobilosť pracovníka, čo bude mať pozitívny vplyv na
dlhodobú udržateľnosť projektu. Z pohľadu vedenia spoločnosti budú realizované aktivity obchodného charakteru, ktoré
zabezpečia finančnú udržateľnosť projektu. Spoločnosť identifikovala aj faktory najviac ovplyvňujúce zisk, CASH FLOW.
Jedná sa predovšetkým o vplyv predajnej ceny, vplyv objemu výroby, zmeny v cene základných vstupov ako aj zmeny
nárastu mzdových nákladov na jednotku produkcie. V nadväznosti na spracovanú stratégiu spoločnosti – cenovú, investičnú,
finančnú, ako aj zhodnotenia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrozenia, spoločnosť predpokladá ďalší pozitívny rozvoj.
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Spoločnosť PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o. plánuje realizovať predkladaný projekt v okrese s mierou evidovanej
nezamestnanosti na úrovni takmer 24%. Región Vranov nad Topľou, sa už dlhšiu dobu nevie vysporiadať s vysokou mierou
nezamestnanosti a to aj napriek existujúcemu priemyselnému parku hneď za mestom, ktorý však zíva prázdnotou.
Absentujúca komplexná dopravná infraštruktúra a chabá technická vybavenosť sú dôvodmi ešte prázdneho priemyselného
parku. Aj napriek vhodnej polohe regiónu - cestný ťah na Poľskú republiku a Ukrajinu, sa nedarí zvýšiť jeho
konkurencieschopnosť. Naša spoločnosť predpokladá, že realizácia projektu zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva a podporíme
tak ďalšie zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu. Spoločnosť bola založená ešte v roku 2007 pod obchodným menom
BUKÓZA, s.r.o a zameriavala sa hlavne na stavebno-technické práce. Predpoklady spoločnosti pre realizáciu projektu (viď.
SWOT analýza): - vlastná surovinová základňa, - vhodná výrobná infraštruktúra, - nízko-odpadová výroba, a iné. Cieľovými
skupinami projektu sú spoločnosti orientované výrobným programom v odvetviach - stavebný a chemický priemysel.

Predkladaný projekt je zameraný na nákup technológie za účelom výroby práškovej a vláknitej celulózy. Koncepcia našej
spoločnosti spočíva v inovovanom prístupe k výrobnému procesu (postupu) a tiež v excelentnosti skladby danej technológie.
Práve skladba technológie a vhodné nastavenie vstupných a výstupných parametrov zabezpečí inováciu výrobného postupu.
Devízou našej spoločnosti je aj typ vstupného materiálu, ktorý je pre svoju variabilitu použiteľný pri výrobe viacerých stupňov
práškovej a vláknitej celulózy. Samotná výroba bude plne automatizovaná, avšak je potrebné zabezpečiť nové personálne
kapacity pre riadenie, obsluhu a servis danej výroby. Z tohto dôvodu plánujeme vytvoriť 32 nových pracovných miest, ktoré sú
potrebné pre bezproblémový chod výroby. Samotné produkty môžeme definovať ako produkty s vysokou pridanou hodnotou,
pretože vstupným materiálom je celulóza (poloprodukt) ako taká a konečným produktom, produktom našej výroby bude
produkt s využitím vo viacerých oblastiach. Zakomponovaním novej technológie predpokladáme značný nárast tržieb
spôsobený - širokospektrálne produktové portfólio, variabilita využiteľnosti produktu a excelentnosť produktu.

Predmetná technológia bude umiestnená v existujúcich výrobných priestoroch. Dané priestory má spoločnosť v dlhodobom
prenájme a nachádzajú sa v areáli, kde sídli naša spoločnosť. Momentálne sú priestory po technicko-realizačnej stránke plne
k dispozícii na realizáciu aktivít predkladaného projektu. Vzhľadom k faktu, že predmetný objekt v minulosti slúžil ako výrobná
hala, nie je potrebné realizovať rozsiahle stavebné úpravy v zmysle stavebného zákona. Realizované bude osadenie
technológie,následne oživenie a inštalácia podporných programov. Časový harmonogram realizácie je navrhnutý s patričnou
rezervou pre realizáciu verejného obstarávania, dodanie technológie, jej osadenie a následné oživenie v mieste realizácie a
tiež pre realizáciu podporných aktivít ako zaškolenie personálu. Z dôvodu bezproblémovej implementácie projektu bude
vytvorený projektový tím v zložení: koordinátor projektu, finančný a projektový manažér. Tieto pozície budú zastrešené
interne. Načrtnutá hlavná aktivita má priamu nadväznosť na stanovený cieľ projektu a tiež na špecifické ciele projektu. Nákup
vyspelej technológie výrazne zvýšime konkurencieschopnosť našej spoločnosti a vytvoríme nové pracovné miesta.

V rámci projektu plánujeme zaobstarať rozsiahly technologický celok skladajúci sa z viacerých zariadení a podporných
zariadení, pričom je nutné pre následnú prevádzku technológie zachovať jeho celistvosť a komplexnosť. Realizovať nákup tak
rozsiahlej a finančne náročnej technológie nie je možné bez pomoci formou NFP. Z technicko-realizačného hľadiska je preto
nutné zaobstarať celý technologický celok. Realizáciu projektu v predloženej podobe má pre región s mierou
nezamestnanosti na úrovni takmer 24% značný význam. Jednak skrz novovytvorené pracovné miesta v našej spoločnosti, na
stane druhej predpokladáme prejavenie multiplikačného efektu v kontexte sekundárnej zamestnanosti. Tiež predpokladáme
zvýšenie kooperácie ďalších podnikateľských subjektov pôsobiacich v regióne vo forme dodávateľsko-odberateľských
vzťahov. Projekt úzko súvisí s ukazovateľmi v strategickom dokumente Prešovského samosprávneho kraja, v PHSR 20082015 a to v nasledujúcich bodoch: - prior. téma 1 - Rozvoj podnikania - prior. téma 10 - Predchádzanie dlhodobej
nezamestnanosti - prior. téma 11 - Zníženie soc. vylúčenosti MRK, a iné. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov
(viď. Opis projektu).

Naša spoločnosť plánuje po ukončení financovania projektu z prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu
financovať predmetnú výrobu z vlastných zdrojov, z výnosov za predané výrobky z predmetnej výroby. V krátkodobom
horizonte plánujeme ďalšie investície do zvýšenia kvality a excelentnosti produktov, čím budeme schopní flexibilne reagovať
na načrtnuté ohrozenia (viď. SWOT analýza). Ostatné načrtnuté ohrozenia súvisia s vonkajším ekonomickým prostredím,
napr.: globálna hospodárska kríza, ktoré v zásade nevieme ovplyvniť, avšak využitím príležitostí (viď. SWOT analýza) vieme
zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu. S tým samozrejme súvisí aj počet vytvorených miest, ktoré ďalšími investíciami
budeme zvyšovať. Kofinancovanie projektu bude zabezpečené kombináciou vlastných a úverových zdrojov v pomere 20:80.
Z finančnej analýzy vyplýva, že miera výnosovosti je na úrovni 110,47% a výška ČSH na úrovni 320,62. Uvedené údaje sú
jasným dôkazom, že projekt vykazuje primeranú mieru výnosovosti, čo znamená, že finančná udržateľnosť nie je ohrozená. V
čase prípravy projektu nepredpokladáme riziká, ktoré by výrazným spôsobom mohli ohroziť výsledky a výstupy projektu.

KaHR-111SP-1201

Spoločnosť TZB Global, s.r.o. pôsobí v oblasti výroby a dodávok vzduchotechnických rozvodov a klimatizačných systémov v
regióne Trnavského samosprávneho kraja už od roku 1995. Výrobný závod v Malej Mači sa postupnými zmenami vo
vlastníckych vzťahoch v roku 2002 pretransformoval do podoby súčasnej spoločnosti. Za naše hlavné produktové portfólio
považujeme výrobu štvorhranného a kruhového potrubia, vzduchotechnických prvkov, závesných a kotviacich systémov
uchytávania VZT a komponentov klimatizačných jednotiek. Naša výroba je sústredená v moderných výrobných halách o
celkovej rozlohe 4.500 m2, so súčasnou ročnou výrobnou kapacitou 250.000 m2 vzduchotechnických rozvodov. Spolu s
ostatným vyrábaným sortimentom tak spracujeme ročne 8.500 ton materiálu. Spoločnosť kladie dôraz na spoľahlivosť a
vysokú kvalitu svojich výrobkov. Spoločnosť si napriek kvalitnej vybavenosti strojnými zariadeniami uvedomuje potrebu
inovácií, ktoré sú hlavným nositeľom ekonomického rozvoja. Každým rokom sa snažíme neustále napredovať a zvyšovať
objem vyrobenej produkcie. Vzhľadom na tento fakt je potreba zakúpenia inovatívnej technológie veľmi vysoká.

V odvetví, v ktorom naša spoločnosť podniká, pociťujeme čoraz väčšie konkurenčné tlaky. Vyrovnať sa konkurencii a
vyrábať čoraz kvalitnejšie výrobky je našou každodennou motiváciou. Od realizovaného projektu očakávame množstvo
pozitívnych výsledkov. Najdôležitejším je nárast flexibility pri rôznorodých požiadavkách našich klientov. Medzi ďalšie
podstatné faktory patrí nárast vyrábanej produkcie, zvyšovanie produktivity práce, rozvoj kvalifikačných zručností našich
zamestnancov, znižovanie potrieb materiálovej základne a znižovanie energetických nákladov. Najdôležitejším výsledkom
projektu, na ktoré budú nadväzovať ostatné výstupy, je zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti v podobe nákupu
inovatívnej technológie. Realizáciou aktivít projektu zároveň zvýšime zamestnanosť v regióne, nakoľko zvýšením objemu
vyrábanej produkcie sa v spoločnosti vytvoria nové pracovné miesta. Po uskutočnení projektu budeme môcť výrobné kapacity
využívať v maximálnej možnej miere. Realizáciou projektu sa zároveň znížia negatívne dopady na životné prostredie. Nárast
konkurencieschopnosti výrobného závodu bude mať priaznivý dopad na celkový ekonomický rast a rozvoj v regióne.

Realizácia aktivít projektu je zložená z nákupu modernej technológie. Technológia pozostáva z výrobného zariadenia, ktoré
je rozdelené na tri časti. Fiber laserového centra, jeho automatizácie a príslušného softvéru. Táto inovatívna technológia bude
slúžiť na zavedenie inovácií do výroby. Ich výsledkom bude spustenie moderného výrobného programu. Prvou fázou
realizácie projektu bude uskutočnenie procesu verejného obstarávania. Jeho výsledkom bude výber najvhodnejšieho
dodávateľa, ktorý dodá požadovanú technológiu na základe našich technických požiadaviek. Celý odberateľsko-dodávateľský
vzťah bude upravovať rámcová zmluva. V druhej fáze realizácie projektu dôjde k nákupu a inštalácii výrobnej technológie. Po
spustení strojného zariadenia do prevádzky je možné operatívne sa prispôsobiť požiadavkám našich klientov. V prípade
potreby zabezpečíme vzdelávacie aktivity týkajúce sa obsluhy novej výrobnej linky. Výrobný proces nastavený na základe
nových parametrov umožní efektívnejšie využívanie výrobných zdrojov. Zníženie nákladov na výrobu bude znamenať nárast
hospodárskeho výsledku spoločnosti. Dodatočne získane finančné prostriedky bude možné použiť v ďalšom investičnom
procese.

Spoločnosť je vo svojom odvetví úspešným výrobcom a producentom komponentov do klimatizačných jednotiek. Tieto
komponenty sú do značnej miery dodávané do výrobných hál a podnikateľských centier. Vzhľadom na značný nárast výstavby
týchto centier, prosperuje aj naše odvetvie. Dopyt po našej produkcii je vysoký. Súčasná vybavenosť strojnou technológiou je
síce na relatívne dobrej úrovni, uvedomujeme si však nutnosť neustáleho napredovania. Z kapacitného hľadiska disponuje
spoločnosť veľkou výrobnou halou, ktorá spĺňa logistické a skladovacie požiadavky na výrobu. Z hľadiska infraštruktúrneho
prepojenia na cestné a železničné siete je závod umiestnený na strategickom mieste, v tesnej blízkosti krajského mesta
Trnava a neďalekej blízkosti hlavného mesta Bratislavy. Táto poloha umožňuje podniku dobrú dostupnosť odberateľskododávateľských kanálov a zároveň inštitucionálnu dostupnosť. Výrobný podnik disponuje kvalifikačnou pracovnou silou. Či už
sa jedná o výrobných zamestnancov alebo zamestnancov administratívnej sféry. Predmetný zamestnanci majú dostatočné
skúsenosti nielen s výrobou, ale aj s realizáciou investičných projektov.

Realizácia projektu spĺňa všetky faktory trvalej udržateľnosti. Z ekonomického hľadiska nadviažeme na predchádzajúce
realizované projekty. Výsledkom bude zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty. Okrem využitia zisku v bežnej prevádzke závodu
sa dodatočne získané finančné zdroje použijú na realizáciou ďalších investičných aktivít. Nakoľko sú na naše aktivity
naviazané firmy v subdodávateľskom reťazci, zvýšia sa aj ich obraty. Zo sociálneho aspektu podporíme zvýšenie
zamestnanosti. Realizáciou projektu sa zvýši objem výroby čo bude mať za následok zvýšenie počtu pracovných miest.
Súčasní zamestnanci získajú nové poznatky a kvalifikačné zručnosti. Environmentálny dopad realizácie projektu bude viac
ako priaznivý. Nakoľko budeme pracovať s najmodernejšími technológiami nebudeme spotrebovávať žiadne plyny na výrobu
laserového lúča ako staršie technológie rezania laserom. Technológia je výrazne hospodárnejšia v spotrebe elektrickej
energie. Hlavnou dopadovou stránkou projektu bude nárast konkurencieschopnosti spoločnosti. Tento proces naštartuje
aktivitu aj v konkurenčných spoločnostiach. Realizácia projektu tak dopomôže celkovému ekonomickému rastu výrobného
odvetvia.
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Spoločnosť OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. vznikla v novembri 1998 za účelom výroby špeciálnej obuvi. Presadiť sa so svojou
produkciou a uviesť ju do obchodnej siete nebolo ľahké, vyžadovalo si to vysokú kvalitu a včasné plnenie objednávok pre
zákazníka. Preto všetko svoje pracovné úsilie sústredili pracovníci spoločnosti na kvalitné vypracovanie výrobkov a tým si
vytvorila dobré meno svojej značky. Pracovné nasadenie, ktoré pracovníci vynakladajú pri práci, vynahradzovalo nedostatok
kvalitnej technológie, ktorá je potrebná na výrobu špeciálnej obuvi. Svojim profesionálnym prístupom k práci sme si po
určitom období vytvorili dobré meno u zákazníka a taktiež aj medzi obchodníkmi s vyrábanou komoditou na Slovensku a v
Európe. Postupne sa spoločnosť rozrastala a po piatich rokoch svojej činnosti zamestnávala už 150 zamestnancov. Postupne
sa spoločnosť rozrástla čo do počtu zamestnancov na 213 kmeňových zamestnancov.

Navrhovaný projekt rieši dosiahnutie cieľov nákupom nových inovatívnych technologických zariadení a strojov. Zakúpené
technológie a stroje zhodnotia majetok spoločnosti, ale hlavne zabezpečia získanie konkurenčnej výhody, ktorej následkom
bude dosahovanie vyššej kvality výrobkov a teda zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti a zníženie dodávateľskej závislosti.
Taktiež pri realizácii projektu bude vytvorených 26 novovytvorených pracovných miest (20 žien, 6 mužov), z toho 18
pracovných miest, bude obsadených občanmi vo veku 15-29 rokov, 3 pracovné miesta budú cielene vytvorené príslušníkmi
MRK a 9 pracovných miest bude vytvorených pre znevýhodnených občanov v súvislosti s realizáciou projektu.

V rámci realizácie projektového zámeru bude zabezpečená inovácia jedného výrobné postupu "Zvýšenie kvality výroby
membránových topánok pre tuzemských i zahraničných odberateľov a tým zvýšenie konkurencieschopnosti" a zároveň budú
vytvorené dva neodmysliteľné výrobné postupy a to "Výroba foriem a prípravkov pre vlastnú obuvnícku výrobu" a "Príprava
nových typov obuvi vyhovujúcej normám EU v oblasti bezpečnosti pri práci aplikáciou nových skúšobných metód".
Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., avšak bez
finančnej pomoci zo ŠF nie je jeho realizácia možná.

Ekonomická oblasť - prostredníctvom rozvoja podnikateľských aktivít podniku zvýšia príjmy štátneho rozpočtu ako aj miestnej
samosprávy, výsledky realizácie projektu budú priaznivo vplývať na finančno-ekonomické ukazovatele spoločnosti a to v
ukazovateľoch zvýšenia tržieb spoločnosti za vlastné výrobky, pridanej hodnoty a zlepšenia rentability, likvidity, aktivity.
Sociálna oblasť - Sociálny aspekt realizácie projektu je ďalej viditeľný aj vytvorením a obsadením 18 pracovných miest cielene
pre pracovníkov zo skupiny občanov vo veku 15 – 29 rokov, 3 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a 9
občanov zo znevýhodnenej skupiny v dôsledku realizácie projektu. Environmentálna oblasť - zlepšenie nakladania s
výrobnými odpadmi a to vo forme zlepšenia manipulačnej a separačnej techniky, ktorou spoločnosť dosiahne efektívnejšie
nakladanie s odpadmi a zároveň skvalitní logistiku prepravy výrobného odpadu na skládky odpadu resp. recyklačné linky.

Spoločnosť OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. si v plnej miere uvedomuje, že na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je potrebné
zabezpečiť eliminovanie negatívnych faktorov charakterizujúcich situáciu v regióne v oblasti rozvoja podnikateľskej činnosti
sektora MSP. Predkladaný projektový zámer je zo strany konateľov spoločnosti dlhodobo pripravovaný a detailne
prepracovaný. Udržateľnosť projektu po jeho realizácií z finančného hľadiska je zabezpečená zvýšením
konkurencieschopnosti, možnosťou presadiť sa na iných trhoch, a tým spojeným nárastom tržieb. Spolufinancovanie projektu
zo strany žiadateľa je zabezpečené z vlastných zdrojov. Operátori obsluhujúci nové technológie sa budú zúčastňovať
rekvalifikačných kurzov a výcvikov spojených s prevádzkou technológií.
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Spoločnosť DEEM s.r.o. so sídlom v Liptovskom Hrádku, vznikla v roku 1993. Už 19-ročná história, dlhá tradícia a pozícia na
trhu v oblasti vývoja, výroby, obchodu a poradenstva jej zaručuje silné postavenie v tejto oblasti priemyslu a obchodu. Firma
má stabilné postavenie aj na medzinárodnom trhu v oblasti priemyslu a obchodu. Odberateľmi sú zákazníci z rôznych
sektorov, najmä technického a automobilového priemyslu v sektore stále progresívneho „small car business“, ale aj zákazníci
zo stále nastupujúcim rastom obalov pre kozmetický a potravinársky priemysel. V súčasnosti sa dopyt po plastových
výrobkoch zvyšuje, čo do kvality aj kvantity. Aktuálny stav v technologickom vybavení firmy je charakteristický skôr starším
strojným a technickým parkom, ale na druhej strane komplexnou technologickou vybavenosťou. Spoločnosť disponuje
vlastnou prevádzkovou budovou a príslušným rozľahlým pozemkom s kompletnými inžinierskymi sieťami potrebnými pre ďalší
podnikateľský rozvoj. Spoločnosť na základe silnejúceho konkurenčného tlaku identifikovala potrebu zvýšenia svojej
konkurencieschopnosti a to formou inovácie, ktorá prinesie vyššiu kvalitu, bezpečnosť a životnosť výrobkov.

Žiadateľ po skončení realizácie projektu bude mať vo výrobe k dispozícii moderné technológie, čo umožní zlepšiť postavenie
firmy na trhu. Spoločnosť implementáciou projektu rozšíri svoje produktové portfólio, čo umožní jeho vstup na nové trhy a tým
zníži riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácii projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Predkladaný projekt zabezpečí optimalizáciu výroby plastových produktov (úspora
materiálu, výrobných nákladov, zvýšenie miery odolnosti výrobkov, zvýšenie kvality jednotlivých parametrov produktov a
zvýšenie druhovosti sortimentu) a prispeje k zvýšeniu produktivity práce, inovovaniu výrobného procesu, vytvoreniu 10
nových pracovných miest (5 pre ženy, 5 pre mužov, 3 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných a jedno cielene pre
MRK), zvýšeniu dopytu po produktoch DEEM s.r.o., zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty, zvýšeniu zamestnanosti v regióne,
zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, čiastočnému zníženiu regionálnych disparít, posilneniu a rozvíjaniu
výskumnej a vývojovej základne podnikateľskej sféry

Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov a bude pozostávať z jednej hlavnej a 2 podporných aktivít: Hlavná aktivita:
Obstaranie progresívnych technológií na výrobu plastov - bude obstaraných 25 inovatívnych zariadení. V rámci aktivity sa
osadia nové zariadenia, zaškolí sa obsluha zariadenia a spustí sa skúšobná prevádzka. Technické zabezpečenie realizácie
aktivity projektu bude vykonávané externe – dodávateľom technológií. Podporné aktivity: • Riadenie projektu • Publicita a
informovanosť Zodpovednosť za realizáciu podporných aktivít, ktoré budú trvať počas celej doby realizácie projektu a
kompletnú administratívnu stránku, komunikáciu s RO/SORO ako i spracovávanie pravidelnej dokumentácie v rámci projektu
bude zabezpečovať v plnej miere konateľ spoločnosti Ing. Martin Mach. Za technickú stránku realizácie projektu bude
zodpovedný Mgr. Michal Kališka, ktorý pôsobí v spoločnosti DEEM s.r.o. ako technický garant. Finančnú stránku a monitoring
projektu bude mať na starosti Ing. Zdenka Lizuchová, ktorá bude zodpovedná za prípravu žiadostí o platbu a za projektové
účtovníctvo. Žiadateľ zabezpečí prefinancovanie projektu z úverových zdrojov.

Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na silnejúci konkurenčný tlak a potrebu zvýšenia
konkurencieschopnosti DEEM s.r.o. ako aj vzhľadom na potreby jednotlivých cieľových skupín. Pre udržanie postavenia
spoločnosti na trhu je potrebné zvýšiť kvalitu a efektivitu výroby. Realizácia projektu bude predstavovať prínos pre budúcich
zamestnancov žiadateľa, jeho dodávateľov a odberateľov. Pozitívom je aj podpora zamestnanosti v regióne, pretože vďaka
projektu sa vytvorí 10 pracovných miest. Bez získania NFP by spoločnosť DEEM s.r.o. nemohla realizovať projekt v
potrebnom rozsahu, z vlastných finančných zdrojov by v blízkych rokoch nedokázala zabezpečiť výsledky projektu. DEEM
s.r.o. je žiadateľom spôsobilým na realizáciu projektu, keďže má skúsenosti s realizáciou projektov a efektívny projektový tím,
schopný zabezpečiť realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke. Projektový manažér má dlhoročné
skúsenosti s riadením projektov a vedúci technický pracovník s odbornou stránkou predkladaného projektu.

Projekt spoločnosti DEEM s.r.o je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy zameranej na postupné zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. V prípade zakúpenia inovatívnej technológie dokáže žiadateľ ponúkať konkurenčne schopné produkty
v požadovanom objeme a cene. Vďaka výrobe na moderných inovatívnych technológiách bude vedieť flexibilne reagovať na
požiadavky odberateľa. O administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky výsledkov projektu po skončení doby
trvania projektu sa bude starať vedenie spoločnosti, ktoré bude analyzovať výsledky projektu a podľa potreby navrhovať
prípadne koordinovať ďalšie rozširovanie technologického parku, alebo potrebu tvorby ďalších pracovných miest. Finančná
udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej činnosti spoločnosti. V rámci realizácie
projektu sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu počas implementácie negatívne ovplyvniť výsledky aktivít projektu a ohroziť
dosiahnutie stanovených cieľov. Projektový tím dopredu predvídal možné ohrozenia projektu a pripravil pre každé riziko
náhradné riešenie, ktoré bude eliminovať negatívne dopady na indikátory.
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Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky s vlastnou širokou produktovou radou výrobkov.
Svoju výrobu zahájila v roku 2002 a dnes disponuje vyspelou technológiou pre výrobu oceľových výmenníkov kotlov v
mnohých parametroch prevyšujúcej súčasný európsky štandard, čo sa prejavuje kvalitou finálnych výrobkov. O vysokej kvalite
výrobkov a spokojnosti zákazníkov hovorí skutočnosť, že podstatná časť produkcie (až do 75 %) je exportovaná do všetkých
krajín EÚ a taktiež do bývalých krajín Sovietskeho zväzu. Vo výrobe kotlov na biomasu má spoločnosť ATTACK, s.r.o. všetky
predpoklady stať sa lídrom na európskom trhu. Spoločnosť je držiteľom certifikátu riadenia akosti podľa normy ISO 9001.
Výroba je realizovaná vo vlastných výrobných halách vo výrobnom areáli vo Vrútkach s potrebnou infraštruktúrou pre ďalší
rozvoj výroby. Spoločnosť má vlastné výskumné a vývojové centrum, kde vývojoví pracovníci v spolupráci s akademickým
prostredím inovujú a pripravujú výrobkové a procesné inovácie. Na chod spoločnosti sú subdodávateľsky naviazané viaceré
podnikateľské subjekty zo Žilinského regiónu, ale aj ostatných regiónov Slovenska.

Po úspešnej implementácii projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a to rozšírením produktového portfólia o nové výrobky s vyššou pridanou hodnotou.
Zavedením inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie sa udržia existujúce a vytvorí sa 6 nových kvalifikovaných
pracovných miest, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Zlepší sa produktivita výroby plechových krytov s priamym
vplyvom žiadateľa na kvalitu a logistiku. Zrýchli sa vývojový proces a následne zavedenie na medzinárodný trh kvalitatívne
nových produktov. Podporí sa udržateľnosť zrealizovaných projektov a vytvorené zdroje bude žiadateľ investovať do ďalších
výrobkových, procesných a marketingových inovácii. Komponenty vyrábané na inovatívnej technologickej linke zlepšujúcej
vplyv prevádzky na životné a pracovné prostredie budú v prevažnej miere použité pre kompletizáciu výrobkov žiadateľa, čo
výrazne eliminuje riziká projektu. Vyspelá výrobná technológia umožní výrobu tvarovo zložitejších plechových opláštení s
moderným dizajnom a kvalitnou povrchovou úpravou.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom „Zavedenie inovatívnej technologickej linky do výrobného procesu“ s
dĺžkou realizácie 15 mesiacov. Po procese VO bude nasledovať výroba a dodávka výrobnej technológie pozostávajúcej z 3
logických celkov na miesto realizácie projektu, kde prebehne jej inštalácia vrátane zaškolenia obsluhy. Po úspešnej
skúšobnej prevádzke bude nová výrobná technológia uvedená do trvalej prevádzky. Realizačný projektový tím pozostávajúci
z 5 osôb s potrebnou kvalifikáciou a projektovými skúsenosťami odpracuje na projekte 400 dní. Ako najvhodnejšie zariadenia
boli vybraté počítačom riadené špičkové výrobné technológie, na ktoré v rámci prieskumu trhu všetci oslovení zástupcovia
medzinárodne uznávaných výrobcov predložili 3 ponuky spĺňajúce technickú špecifikáciu. Po úspešnom zavedení inovatívnej
technologickej linky do výrobného procesu budú inovované 3 výrobné postupy: vysekávanie, ohraňovanie a povrchová
úprava plechových dielov. Po zahájení implementácie projektu bude vytvorených 6 nových pracovných miest z toho 4
pracovné miesta budú obsadené občanmi vo veku 15 – 29 rokov.

Predkladaný projekt je v súlade so strategickým zámerom spoločnosti ATTACK, s.r.o.. zvýšiť konkurencieschopnosť podniku
na trhu vykurovacích zariadení s vyššou pridanou hodnou a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta s osobitným dôrazom
na mladých ľudí do 29 rokov. Realizáciou projektu sa efektívne využijú existujúce výrobné kapacity ( haly a pozemky )
sústredené vo výrobnom areáli vo Vrútkach. Taktiež sa využije trhový potenciál a dopyt po inovatívnych energeticky
úsporných vykurovacích zariadeniach s pozitívnym vplyvom na životné prostredie spĺňajúcich nové legislatívne požiadavky
stanovené EU s cieľom obmedziť produkciu emisií skleníkových plynov, znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť podiel energie
z obnoviteľných zdrojov. Projekt prispeje k vytváranie potrebného inovačného prostredia pre realizáciu projektov
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúcich do produktových a procesných inovácii s cieľom dosiahnuť
zvýšenú pridanú hodnotu. Dôjde k rozvoju vlastnej ekologickej výrobnej základne a zabezpečí sa priamy vplyv na výrobu
tvarovo zložitejších plechových opláštení s moderným dizajnom a kvalitnou povrchovou úpravou.

Realizáciou projektu spoločnosť ATTACK, s.r.o. zníži závislosť na subdodávateľských vzťahoch. Očakávaným dopadom
projektu bude nárast tržieb z predaja nových produktových radov s vyššou pridanou hodnotou. Pri uvádzaní inovovaných
výrobkov na medzinárodný trh spoločnosť využije existujúce obchodné a servisné siete s potrebnou podporou. Vytvorené
finančné zdroje budú efektívne investované do zvyšovania energetickej efektívnosti výroby, rozširovania inovatívnej a
ekologickej výrobnej základne, získavania nových trhov, rozvoja IKT a na projekty VaV. Žiadateľ bude poskytovať študentom
a doktorandom témy na diplomové a doktorandské práce. Vypočítaná miera výnosovosti projektu vo finančnej analýze
vyjadruje ekonomickú vhodnosť realizovanej investície, ktorá navyše eliminuje slabé stránky žiadateľa. Predkladaný
projektový zámer počíta s realizáciou prác v zmysle platnej legislatívy a postup realizácie prác je bežný na trhu. Tento projekt
nemá negatívny dopad na prevádzku spoločnosti. Ak budú v budúcností dosiahnuté predpokladané výnosy, bude tento projekt
znamenať pre podnik značný prínos v jeho rozvoji a postavení na trhu vykurovacej techniky.
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BB kraj je krajom s veľmi vysokou mierou nezamestnanosti. Od roku 2008 došlo viac ako k dvojnásobnému nárastu počtu
nezamestnaných aj v okrese BB. (9,81 %). Spoločnosť I.T.SERVIS s.r.o. vznikla v roku 2004 so zameraním na poradenskú a
obchodnú činnosť v odbore textilného, odevného a pletiarenského priemyslu. Ručnej výrobe výrobkov z pravej čokolády sa
venuje vyše roka, avšak na tomto podnikat. zámere sme pracovali takmer 4 roky. Predpokladom realizácie projektu sú 15ročné skúsenosti v odbore cukrár-pekár - v zastúpení p. Striebornou, vlastné novovybudované výrobné priestory v hodnote
cca 450 tis. EUR, skúsenosti s realizáciou investičných projektov z vl. zdrojov, rozbehnutá výroba a obchod, dobré meno.
Realizácia projektu je nevyhnutná z dôvodu: - spoločnosť nedisponuje špeciálnou technológiou - požiadaviek zákazníkov a
trhu na nové a kvalitné produkty - nutnosti posilnenia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu - potreby zvýšenia
výrobnej kapacity a posilnenia ekonomických ukazovateľov Projektom využijeme príležitosti, ktoré ponúka vonkajšie
prostredie, najmä možnosť získania NFP a neexistenciu konkurencie v regióne. Máme vypracovaný detailný systém riadenia
rizík.

Realizáciou projektu okrem hlavného cieľa prispejeme k splneniu špecifických cieľov. Ich naplnením dôjde k významnému
posunu v kapacitách a možnostiach spoločnosti lepšie a efektívnejšie uspokojovať potreby zákazníkov čo sa prejaví v
bezproblémovom dosahovaní zadefinovaných hodnôt merateľných indikátorov. Ich nedodržanie nepredpokladáme z dôvodu
reálneho stanovenia na základe súčasnej situácie a poznania trhu vychádzajúc zo silných stránok a existencii opatrení na
elimináciu rizík rozpracovaných v opise projektu. Po ukončení realizácie budeme mať k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú
technológiu, ktorá umožní spoločnosti rast kvality, kvantity a najmä flexibility výroby, ktorú si vyžaduje náročné trhové
prostredie. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do
inovatívnych technológií a tým rast výkonnosti regiónu. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti. Realizácia projektu bude umožnená práve získaním NFP.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, dôjde v rámci aktivity
1: obstaranie technológie k obstaraniu a zavedeniu technológie do výroby, následne k nárastu objemu produkcie a vytvoreniu
2 nových pracovných miest. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP.
Projektový tím bude pozostávať z členov tímu, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a práci v odbore
predmetu projektu, ako aj nevyhnutné vzdelanie. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu, ich úloha a kompetencie v
projekte je rozpracovaná v opise projektu.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, dôjde v rámci aktivity
1: obstaranie technológie k obstaraniu a zavedeniu technológie do výroby, následne k nárastu objemu produkcie a vytvoreniu
2 nových pracovných miest. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP.
Projektový tím bude pozostávať z členov tímu, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a práci v odbore
predmetu projektu, ako aj nevyhnutné vzdelanie. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu, ich úloha a kompetencie v
projekte je rozpracovaná v opise projektu.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, dôjde v rámci aktivity
1: obstaranie technológie k obstaraniu a zavedeniu technológie do výroby, následne k nárastu objemu produkcie a vytvoreniu
2 nových pracovných miest. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP.
Projektový tím bude pozostávať z členov tímu, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a práci v odbore
predmetu projektu, ako aj nevyhnutné vzdelanie. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu, ich úloha a kompetencie v
projekte je rozpracovaná v opise projektu.
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Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaní zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, dôjde v rámci aktivity
1: obstaranie technológie k obstaraniu a zavedeniu technológie do výroby, následne k nárastu objemu produkcie a vytvoreniu
2 nových pracovných miest. Financovanie prebehne z vlastných zdrojov a následne refundáciou v zmysle zmluvy o NFP.
Projektový tím bude pozostávať z členov tímu, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a práci v odbore
predmetu projektu, ako aj nevyhnutné vzdelanie. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu, ich úloha a kompetencie v
projekte je rozpracovaná v opise projektu.

Spoločnosť c2i, s.r.o. sa vyprofilovala ako technicky veľmi zdatná firma,čo prináša pre firmu zaujímavé zákazky. Cieľom firmy
je zamerať sa na veľkých zákazníkov a veľké projekty nakoľko malé firmy sú nestabilné.Cieľom firmy je behom pár rokov (do
2016) zamestnávať 350–500 ľudí,zastabilizovať manažment, organizačnú štruktúru a interne procesy.Po úspešnej realizácii
projektu sa plánuje vypracovať na priameho dodávateľa civilného letectva a kozmonautiky.Predmetom projektu sú dva druhy
technológií - špecializované a štandardné technológie. Špecializované technológie sa vyznačujú možnosťou nastavenia
parametrov výrobkov na miery a požiadavky zákazníka a umožňujú jemné úpravy daného stroja. Obstaranie týchto zariadení
je signálom pre zákazníkov, že firma je nielen technicky veľmi zdatná, ale že tiež pozerá do budúcna a snaží sa prispôsobiť
súčasným trendom.V rámci projektu sa uvažuje s vytvorením 50 pracovných miest, pričom z tohto počtu bude 20 určených
špeciálne pre mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov a 2 pracovné miesta cielene pre MRK. Žiadateľ si uvedomuje povinnosti
udržateľnosti vytvorených pracovných miest.Realizáciou projektu dôjde k inovácii 8 výrobných postupov.

V rámci projektu sa počíta s obstaraním celkovo 17 inovatívnych strojných zariadení, ktoré vytvoria podmienky pre radikálne
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a umožnia spoločnosti sa zaradiť medzi top 10 producentov v automobilovom
priemysle v oblasti špecializovaných kompozitných autodielov. Obstaranie technológií je strategicky rozdelené do 2 celkov a
hlavných aktivít podľa potreby jednotlivých zariadení s realizáciou 09/2013-12/2014.Spoločnosť chce čo najskôr obstarať
predmetné zariadenia,nakoľko už má podpísaný projekt,kde tieto zariadenia nevyhnutne potrebuje. Spoločnosť c2i, s.r.o.
disponuje vysoko kvalifikovaným, odborne zdatným manažmentom. Spoločnosť eviduje na vedúcich funkciách celkovo 6
odborníkov. Na realizácii projektu sa budú priamo podieľať 4 odborníci z vedenia podniku, externá účtovníčka podniku a
externý odborník na projekty financované z EÚ fondov(popis úloh v opise projektu).Spoločnosť v súčasnosti disponuje
relatívne zánovným a funkčným IKT vybavením, určeným na riadenie prevádzky výroby a prislúchajúcich činností.Realizácia
aktivít projektu prispieva k napĺňaniu hlavného a špecifických cieľov projektu

Spoločnosť si uvedomuje nevyhnutnosť realizácie tohto projektu a ted aobstarania predmetných strojných zariadení,avšak nie
je schopná tento projekt zrealizovať bez poskytnutia NFP.Celkovo dôjde realizáciou projektu k vytvoreniu 50 nových
pracovných miest, z ktorých 2 pracovné miesta budú určené pre príslušníkom MRK a 20 pracovných miest pre mladých ľudí
vo veku 15-29 rokov,ktorí sú evidovaný na ÚPSVaR minimálne 6 mesiacov pred plánovaným prijatím do
zamestnania.spoločnosť c2i,s.r.o. je významným zamestnávateľom v meste Dunajská Streda.Najväčší rozmach z pohľadu
počtu zamestnancov nastal v roku 2012 a ďalší sa očakáva v priebehu rokov 2013 až 2014 v dôsledku zazmluvnených
kontraktov.Spoločnosť c2i,s.r.o. má skúsenosti s realizáciou investičných projektov financovaných z vlastných zdrojov
žiadateľa–ide o obstaranie jestvujúcej výrobnej technológie,ktorá momentálne pre firmu produkuje.Spoločnosť c2i,s.r.o.
spolupracovala v minulosti aj s agentúrou SARIO,kde sa prezentovala na podujatí s názvom Business Friendly Slovakia v
Düsseldorfe, kde firma reprezentoval High Tech na Slovensku.Projekt je v súlade s PHSR TSK,schémou štátnej
pomoci,OPKaHR, Národným strategickým a referenčným rámcom.

Spoločnosť c2i, s.r.o si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu, v čom nevidí žiadnu prekážku. Vedenie firmy
stanovilo hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedne a uvážene s cieľom ich bezproblémového dosiahnutia v prípade
schválenia projektu a získania príspevku.Modernizácia výroby zabezpečí: -rast konkurencieschopnosti spoločnosti, čím sa
upevní pozícia spoločnosti na trhu - rast tržieb a pridanej hodnoty, čo vytvorí priestor pre ďalší rozvoj firmy a rast počtu
zamestnancov čím sa následne zabezpečí udržateľnosť projektu a jeho plánovaných výsledkov.Dlhodobá udržateľnosť
finančnej stránky projektu bude zaistená očakávaným nárastom tržieb.Z pohľadu posúdenia ekonomickej výkonnosti
investície bola zostavená finančná analýza v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v zmysle príručky pre žiadateľa, ktorá preukazuje, že
investícia je pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k
zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov podniku. Dosiahnuté hodnoty: -Miera výnosnosti investície=250,45% Čistá súčasná hodnota investície=3677,06 Predkladaný projekt životaschopný a dlhodobo ekonomicky u
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Spoločnosť SMALTOVŇA, s.r.o. bola založená v roku 1996, sídli na Bratislavskej 25 v meste Holíč v blízkosti hraníc s
Českou republikou. Spoločníkom a zároveň konateľom spoločnosti je p. Miroslav Mišík. Smaltárska výroba má v regióne
dlhoročnú tradíciu. Pôvodná koncepcia smaltovania ako takého, je vlastne nanášanie anorganického skla na vyformovaný
kovový povrch a následne jeho stabilizácia vo vypaľovacej peci. Tento postup býva aplikovaný jednak pri výrobe
smaltovaného riadu, ale aj pri výrobe informačných tabúľ, reklamných predmetov a kvôli vynikajúcej odolnosti smaltu, aj pre
výrobky aplikované vo vysoko agresívnom prostredí. Potrebu inovácie potvrdzuje i skutočnosť, že súčasná situácia poklesu
ekonomického rastu krajiny a dopytu v dôsledku globálnej hospodárskej krízy ohrozuje existenciu predovšetkým malých a
stredných podnikov, ktoré sa na zamestnanosti v regiónoch podieľajú najväčšou mierou. Na základe analýzy trhu a
vnútorných procesov vzišli požiadavky na modernizáciu výrobnej technológie, ktorá doposiaľ nebola inovovaná a má výrazný
vplyv na výrobu samotnú; odbúranie vysokej miery subdodávok z externého prostredia a v neposlednom rade rozšírenie
portfólia podnikania.

Strategickosť realizácie projektu spočíva v inovácii výrobnej technológie z hľadiska úplnej výmeny zastaranej a nepružnej
technológie. Obstaraná technológia spĺňa prísne kritériá z hľadiska vplyvu na životné prostredie a špecifické požiadavky na
technológiu potrebnú pre smaltársku výrobu. V primárnom aspekte sa zvýši objem výroby a skráti čas na realizáciu zákazky.
Vznikne väčšia variabilita sortimentu, bude možné prostredníctvom moderných lisov vyrábať väčšie množstvo druhového
sortimentu. Prostredníctvom sieťotlače sa eliminuje potreba subdodávky a zároveň skráti čas na jej realizáciu a dosiahne sa
aj väčšia variabilita konečných povrchových úprav. Moderné zariadenia na výrobu plastových tabúľ – tvarovanie a potlač –
rozšíria produktové portfólio a ponúknu na trh rad výrobkov aj v nižšej cenovej hladine ako sú smaltované výrobky pre potreby
odberateľov zo segmentov, ktorých sa dotýka povinnosť značenia prvkami bezpečnosti, ale mimo poveternostných vplyvov a
agresívneho výrobného prostredia. Zrealizovanie predkladaného projektu vytvorí vhodné podmienky pre ďalšie rozvíjanie
podnikateľských aktivít spoločnosti v segmente trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí.

Realizačnú fázu bude tvoriť proces verejného obstarávania a Hlavná aktivita projektu, počas ktorej bude zaobstaraných 13
nových inovatívnych technológií. Proces verejného obstarávania bude spustený hneď po podpise zmluvy o NFP, najneskôr
však do 45 dní od jej podpisu. Aktivita 1 – Obstaranie inovatívnej technológie A1 bude prebiehať počas 5 mesiacov od
03/2014 – 07/2014 Inovácia technologického procesu bude postavená na nasledovných technológiách : 1.Skrutkový
kompresor 2. Kondenzačná sušička 3.Elektrický ohýbací stroj 4. Smaltovacia pec 5.Tabuľové hydraulické nožnice
6.Hydraulický lis 110t 7.Elektrický lis 80t 8.Hydraulický dierovací stroj 9.Stojanová vŕtačka 10.Digitálna tlačiareň
11.Laserová vyrezávacia jednotka 12. Automatický sieťotlačový stroj 13.Bodová zváračka Podporné aktivity projektu sú
tvorené Riadením projektu Publicitou a informovanosťou Podporné aktivity budú zabezpečované projektovým tímom a budú
trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít. Funkciu koordinátora projektu bude zastávať konateľ spoločnosti. Úlohu
project team leadera bude zastávať p. Peter Hílek. Finančne bude riadiť projekt externý finančný manažér.

Potreba realizácia projektu je daná situáciou na odbytovom trhu charakterizovanom hospodárskou recesiou. Vychádza zo
skutočnosti, že postupné investovanie a dopĺňanie produktového portfólia nedokáže zabrániť ohrozeniu ekonomickej likvidity
spoločnosti a súčasných pracovných miest. Preto je nutné v krátkom intervale doplniť technologické vybavenie na takú
úroveň, aby bolo možné uspieť na trhu. Aby mohla spoločnosť uspieť na trhu, musí realizovať opatrenia zamerané na
zvýšenie efektivity výroby, ktorá je daná úsporami na vstupoch a energiách, skrátením času dodávky, vysokou mierou
flexibility a variability výrobných zariadení, elimináciou platených služieb u druhých dodávateľov a zároveň musí aj flexibilne
rozširovať ponuku na základe dopytu na trhu so zníženou absorpčnou schopnosťou. Potreba napĺňania týchto faktorov je
kľúčová z hľadiska stabilizácie spoločnosti. Bez pomoci z NFP by mohlo dôjsť k ohrozeniu súčasných pracovných miest v
dôsledku poklesu dopytu, sprevádzaného dlhým časom čakania na realizáciu zákaziek a prípadným rozmachom
konkurencie. Projekt je v súlade s národnými ako regionálnymi dokumentmi, s Národným strategickým referenčným rámcom
2007-2013, ako aj PHSR TSK.

Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt bude trvalo udržateľný a jeho miera výnosovosti realizácie projektu viac než 100%
(116,57%). Podstatná časť výroby sa bude realizovať na novozaobstaraných strojoch, čím sa predpokladá navýšenie tržieb
spoločnosti v priemere 8% ročne. Ako najrizikovejší vstup do finančnej analýzy sú tržby, ktoré chce žiadateľ udržať tak, ako
ich má určené vo finančnej analýze a to hľadaním nových trhov, odberateľov a zvýšením počtu zákazníkov. V prípade
zvýšenia cien vstupov, nastane vďaka novým technológiám ich úspora, takže nebudú mať ceny vstupov až taký veľký dopad
na zmenu výnosnosti a udržateľnosť projektu. Inštitucionálna udržateľnosť je zabezpečená prostredníctvom administratívnotechnických kapacít. Personálna udržateľnosť je v zmysle udržania súčasných a novovytvorených pracovných miest.
Pracovníci na svojich pracovných postoch budú školení tak, aby boli schopní kvalifikovane plniť svoje pracovné úlohy a
ovládať obstaranú technológiu. Riziko ekonomického charakteru bude riešené minimalizovaním flexibilným postupom
implementácie, zodpovedným hospodárením, presným plnením povinností vyplývajúcich pri zúčtovaní projektu.
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Spoločnosť KOVO SIPOX a.s. sídli v PSK v meste Stropkov. Tento okres sa vyznačuje vysokou mierou evidovanej
nezamestnanosti, ktorá predstavuje výšku cca 18,11% čo je o 4,52% viac oproti miere evidovanej nezamestnanosti v rámci
Slovenska, ktorá predstavuje 13,59% za rok 2011. Na území tohto okresu sa nachádzajú 4 priemyselné závodné jednotky
podnikov s 20 a viac zamestnancami. Uvedené údaje svedčia o tom, že podpora udržania a rozvoja zamestnávateľských
jednotiek v okrese je nevyhnutná. V súčasnosti disponujeme zastaralou výrobnou technológiu so zložitou obsluhou a
nevyhovujúcim technickým stavom z hľadiska systému manažérstva a environmentu. Stav má negatívny dopad na výrobný
proces, čoho dôsledkom je zvyšovanie výrobných nákladov. Pri súčasnom stave nedokážeme skrátiť čas potrebný na výrobu
produktov, naplniť termíny na dodanie podľa požiadaviek odberateľa, zvýšiť úsporu energií ani znížiť škodlivé vplyvy na
životné prostredie v tom
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Vývoj nezamestnanosti má v regióne stredného a horného Liptova negatívne stúpajúcu tendenciu. Miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese Liptovský Mikuláš v roku 2011 presiahla hodnotu 13%. Projektom sa vytvoria 6 nových pracovných
pozícií, pre 5 mužov a 1 ženu, žiadateľ sa zaväzuje tieto miesta udržať po dobu 5 rokov od ukončenia projektu. Spoločnosť
MIBERAS, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2002, firma prešla z fyzickej osoby podnikateľ na spoločnosť s ručením
obmedzeným 11.06.2009. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba nábytku, kuchynských liniek, vstavaných šatníkov,
detských izieb, interiérových dverí, drevených schodov, drevených altánkov a prístreškov. Od svojho založenia pracuje s
kvalifikovaným personálom, ktorý je garantom spoľahlivej práce a tým kvalitnými vyrobenými tovarmi. Nevýhodou spoločnosti
je používanie zastaralej technológie cca 30 rokov, dvoch novších technológií približne 4 roky a využíva naplno stroje, ktoré sú
kapacitne nedostatočné, konkrétne olepovačka a CNC. Zo SWOT analýzy vyplýva, že spoločnosť má silné postavenie na trhu
s výrobou nábytku, dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaný personál, ktorý zabezpečuje kvalitu a dobré meno spoločnosti.

Vďaka novej technológii, ktorá umožní vyrábať väčšie množstvo produkcie, v lepšej kvalite sa počíta s ďalším stúpaním
tržieb – od roku 2014 sa predpokladá minimálne 30 % nárast, čo predznačuje finančnú udržateľnosť projektu aj v budúcom
období. Vedenie projektu zvolilo k naplneniu indikátorov výsledku čo sa týka pracovných miest viacero alternatívnych plánov:
• Nové technológie projektu spoločnosť zostavila na základe potreby inovovať výrobný proces, zlepšiť kvalitu ponúkaných
tovarov a požiadaviek zákazníkov, čo je motivujúce aj pre samotných zamestnancov pracovať pre úspešnú spoločnosť na
moderných technológiách • Vedenie zvolilo motivačný systém, najlepší zamestnanci budú odmenení prostredníctvom
finančných i nefinančných benefitov Riziko nezáujmu o obsadenie vytvorenej pracovnej pozície - pracovná pozícia bude
udržateľná, v prípade fluktuácie bude okamžite vybraný ďalší pracovník. Realizáciu obdobného projektu môže uskutočniť
ktorákoľvek spoločnosť, disponujúca podobným výrobným programom. Svoje skúsenosti a know-how v prípade úspešnej
realizácie projektu je spoločnosť ochotná ďalej predať firmám, ktoré by sa chceli uchádzať o obdobné projekty.

Realizácia projektu je naplánovaná na 9 mesiacov, s rozdelením na 3 hlavné aktivity a 2 podporné aktivity. Aktivity projektu
boli navrhnuté tak, aby na seba logicky nadväzovali, mali dostatočnú rezervu na ich úspešnú realizáciu, boli previazané na
ciele projektu a naplnili stanovené merateľné indikátory. Aktivita 1 – Obstaranie CNC nárezového centra, chaotického skladu
a skrutkového kompresora A1 bude prebiehať v období od februára 2014 do apríla 2014 Aktivita 2 – Obstaranie
jednostrannej automatickej olepovačky hrán A2 bude prebiehať v období od máj 2014 do júla 2014. Aktivita 3 – Obstaranie
širokopásovej brúsky, riešenia výroby nábytku a hydraulického lisu A3 bude prebiehať v mesiacoch od augusta 2014 –
októbra 2014 Všetky aktivity sú stanovené tak, aby naplnili ciele projektu Na riadenie projektu spoločnosť vyčlenila 3
zodpovedné osoby z toho 2 konatelia firmy, ktorí budú zodpovedať za úspešný priebeh celého projektu. Technická kapacita
žiadateľa pozostáva z technologického, strojového a vozového parku a administratívnych priestorov. Pozemky a budovy, v
ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť sú majetkovoprávne vysporiadané a sú vo vlastníctve spoločnosti.

Spoločnosť potrebuje moderné technológie aby bola schopná plniť zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov.Na zabezpečenie
budúcich zákaziek je nevyhnutné inštalovať moderné inovatívne technológie predstavujúce špičku vývoja. Zotrvať na
súčasnej technickej úrovni znamená zaostávať za konkurenciou, na čo by odberatelia mohli reagovať odchodom ku
konkurenčným subjektom. Nedostatočné finančné zdroje predstavujú bariéru v oblasti rozvoja spoločnosti, čo spôsobuje aj
nerealizáciu dôležitých aktivít, ktoré sú východiskovou záležitosťou pre podporu rozvoja konkurencieschopnosti spoločnosti.
V Lipt.Mikuláši a okolí je veľa malých firiem 1-2 stolárových, ktoré ponúkajú podobné produkty za nižšie ceny lebo
nezamestnávajú, nemajú dielne schválené príslušnými orgánmi,nemusia vynakladať prostriedky na ich zákonné
prevádzkovanie, preto sa chce spoločnosť zamerať aj na nich a dodávať im polotovary na výrobu nábytku za ceny ktoré sa im
neoplatí „fušovať“ doma v garáži. Je nevyhnutné realizovať daný projekt aj z dôvodu nízkej úrovne nábytkárskeho priemyslu
na regionálnej a celoeurópskej úrovni firiem. Konatelia majú skúsenosti s riadením a manažovaním aktivít projektov, majú
odborné znalosti a prax.

Určitým rizikom pre spoločnosť je neistota z pohľadu dopytu po výrobkoch – nepredvídateľné udalosti, ktoré môžu zmeniť
záujem odberateľov. Elimináciou je diverzifikácia odvetví, do ktorých bude smerovať odbyt výrobkov a aktívna snaha o
nájdenie nových trhov, čo je podporené flexibilitou strojného vybavenia a odbornými znalosťami zamestnancov. Aktivity
projektu budú po jeho ukončení zabezpečené prostredníctvom interného personálu. Konatelia spoločnosti, ktorí majú
skúsenosti s implementáciou a riadením predchádzajúcich realizovaných projektov. Konatelia budú dohliadať na výkon
zamestnancov, najmä na výsledky aké sa budú dosahovať prostredníctvom novej inovatívnej technológie. V prípade vzniku
neočakávaných finančných nákladov bude spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov. Predpoklad nárastu
tržieb z dôvodu zvýšenia odbytu, ktorý bude dosiahnutý zlepšením kvality výrobkov a rozšírením sortimentu v súvislosti s
obstaraním novej technológie. Podstatná časť výroby sa bude realizovať na novozaobstaraných strojoch, čím sa predpokladá
navýšenie tržieb spoločnosti v priemere 8% ročne.
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METAKOV s. r. o. je situovaná v meste Spišská Nová Ves, v priemyselnom areáli, v Košickom kraji. Podnik realizuje širokú
škálu činností v oblasti strojárenskej výroby a povrchovej úpravy. Východisková situácia: - realizácia produktu hlavne v
oblasti strojárskej výroby, - podnik má zameranie na presné delenie materiálu prostredníctvom moderných laserových
technológií, - skúsenosti v oblasti veľkosériových aj malosériových zákaziek zameraných na delenie a opracovanie dielov s
vysokou presnosťou, Silné stránky zariadenia sú: - umiestnenie v priemyselnom areáli, - vysoká kvalita výstupov produkcie,
- moderné deliace technológie na báze laseru, - vlastné pracovisko povrchovej úpravy elektromagnetickým spôsobom práškovaním, - neustály rast spoločnosti a finančná samostatnosť, - získanie do skupiny spoločnosti so zameraním na
trieskové obrábanie s vysokou pridanou hodnotou na moderných zariadeniach. Slabé stránky zariadenia sú: - vysoká
hlučnosť súčasnej lakovacej linky, - dlhý časť výmeny farby v technológii práškovej lakovacej linky - z dôvodu systému
technologickej linky - znížená efektívnosť využitia linky len na 60 %. Podrobnejšie informácie sú v opise projektu.

Po ukončení realizácie aktivít bude výsledkom inovovaná priebežná práškovacia lakovňa o systém rýchlej výmeny farieb a
filtrácie. Uvedené zavedenie technológie umožní zvýšenie využitia kapacity lakovne v čase zo 60 na 80 % čo súvisí zo
zvýšením produktivity a efektivity produkcie povrchovej úpravy o 33 %. Výsledok bude mať vplyv na potrebu nového
personálu - 2 nových pracovných miest, tiež výsledkom bude zvýšenie tržieb spoločnosti a pridanej hodnoty, ako dlhodobý
efekt. K týmto ukazovateľom sa žiadateľ zaväzuje. Využitie plnej kapacity nového výrobného zariadenia bude zabezpečené
pokrytím povrchovej úpravy z vlastnej výrobnej produkcie strojárskych produktov spoločnosti, ktorá má každoročne rastúci
charakter. V súčasnosti spoločnosť exportuje svoju produkciu do krajín EU, pričom najväčší odberateľ je v Taliansku. Pre
zabezpečenie sa proti dopadu negatívnych vplyvov na trhu (kríza a pod.) plánuje podnik rozšíriť svoju ponuku produkčných
schopností do viacerých krajín EU, ako doteraz, s viacsmenným využitím kapacít. Uvedeným sa eliminujú možné negatívne
dopady v prípade negatívnych výkyvov na trhu. V súčasnosti ďalej rozširované výrobné kapacity spoločnosti podporujú tento
projekt.

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej vo VO. Ide o nasledovnú aktivitu:
Aktivita 1 - Inovácia priebežnej práškovej lakovne o systém rýchlej výmeny farieb a filtrácie Aktivita bude realizovaná
dodávateľským spôsobom, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v súlade s legislatívou SR a EU. Aktivita
bude prebiehať v období od júna 2014 do novembra 2014. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí
manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov inovatívnych technológií (napr. laserové
technológie pre spracovanie hutného materiálu: Prima Industrie PLATINO 2040 / CP3500, Prima Industrie Zaphiro / CV5000,
Adige LT652 / DC2500, prášk. lak. linka Ideal-Line / IPO ecology atď.). Projekt z dôvodu svojho zamerania nebude mať
žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia
konkurencieschopnosti podniku a produkčnej schopnosti podniku, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia
podniku ako takého, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia. Podrobnejšie informácie sú v opise projektu.

Realizácia projektu a objem výdavkov je odvodený od súčasnej technológie, technologických podmienok práškovej
povrchovej úpravy požiadaviek z hľadiska efektívnosti a produktivity práce zariadenia. Inštaláciou inovovaného zariadenia
dôjde k zvýšeniu vyťaženia zariadenia zo 60 na 80 % počas prevádzky, čo je zvýšenie efektívnosti zariadenia o 33 %. Objem
investície však presahuje možnosti akumulovaných zdrojov alebo prípadného úverovania v takej miere, aby to nezvyšovalo
neúmerne riziká pre spoločnosť do budúcnosti. Charakteristickým znakom strojárskeho priemyslu, oblasti povrchovej úpravy
práškovaním, je vysoká rýchlosť povrchovej úpravy, bez potreby dlhého technologického času na schnutie. Vypaľovaním sa
stáva náter permanentným. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu slabých stránok: - zníženie hlučnosti zariadenia, zvýšenie vyťaženia zariadenia zo 60 na 80 %, zvýšenie efektívnosti o 33 %. Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými
výdavkami a cieľmi výzvy a tiež v súlade s PHaSR mesta a okresu Spišská Nová Ves a VUC Košice, ktoré venujú dôraz na
zvyšovanie produkcie v regióne, zvyšovanie zamestnanosti v regióne a celkové zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu.

Podnik METAKOV s. r. o. ukončením realizácie projektu, nadobudne inovovanú priebežnú práškovú lakovňu o systém rýchlej
výmeny farieb a filtrácie. Uvedené umožní zvýšenie vyťaženia výrobného zariadenia zo 60 na 80 %, zvýšenie produktivity o
33% s významným dopadom do tržieb spoločnosti. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má charakter samostatnej
návratnosti. Pričom sám projekt zvýšenou produkciou a jej predaným objemom zabezpečí pre podnik zvýšenie tržieb podniku
a zvýšenie zisku a CF. Uvedené faktory predstavujú základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu. Uvedené faktory aj
naďalej budú podporovať všeobecné faktory okolia priemyselného parku, dobré obchodné využívanie kapacít spoločnosti,
multiplikáciu využitia kapacít v rámci skupiny malých podnikov METAKOV. Systém práškovej povrchovej úpravy je pre
strojársky priemysel efektívny, vzhľadom na vysokú produktivity. Predpokladáme, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné
jednak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, kedže podnik pôsobí úspešne na trhu už 7 rokov a je riadený
skúsenými manažérmi, o čom svedčia aj dlhodobé vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme aj v indexe bonity
podniku.
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Spoločnosť TOMARK, s.r.o. vznikla v auguste roku 1995 a sídli v meste Prešov. Špecializuje sa na obrábanie, tvárnenie,
delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a komponentov so zameraním najmä pre automobilový priemysel.
Široké spektrum technológií umožňuje aj náročným zákazníkom spoločnosti vyhotoviť výrobky podľa ich výkresovej
dokumentácie, prípadne podľa našich konštrukčných riešení. Na základe realizovanej analýzy silných a slabých stránok
spoločnosti, príležitostí a ohrození na trhu a ekonomického vývoja, definovalo vedenie spoločnosti cieľ – zaviesť inovatívne a
vyspelé technológie výrobných procesov v spoločnosti TOMARK, s.r.o., čím sa zvýši jej konkurencieschopnosť a dlhodobo
zabezpečí rozvoj a ekonomická prosperita spoločnosti, ale predovšetkým zefektívni sa výrobný proces. Zároveň si vedenie
spoločnosti uvedomuje aj potrebu riešenia znižovania dlhodobej nezamestnanosti a predkladaným projektom sa vytvoria nové
dlhodobo udržateľné pracovné miesta v regióne okresu Prešov, kde je evidovaná miera nezamestnanosti ku koncu februára
2013 nad priemerom SR vo výške 18,45 %.

Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie vytýčených cieľov projektu – celkového cieľa a špecifických cieľov projektu,
pričom vedenie spoločnosti definovalo jasne víziu ďalšieho smerovania spoločnosti TOMARK, s.r.o. Z odvetvového hľadiska
vedenie spoločnosti predpokladá, že podstatnú časť výroby bude realizovať 3 novými inovovanými výrobnými postupmi, čím
svoju výrobu zefektívni a skvalitní (zníženie chybovosti centrálnym automatickým ovládaním technológií). Spoločnosť bude
realizovať svoju výrobu s použitím inovatívnych, vyspelých a energeticky úspornejších technológií ovládaných softvérom.
Investície do rozvoja spoločnosti budú prínosom pre nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti s vysokou
mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie: - zavedenie troch inovatívnych a vyspelých technologických
výrobných postupov, a to zvárania, opracovania a úpravy kovov a vyvŕtavania, - vytvorenie celkom 6 pracovných miest, čím
prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov a zvýšeniu kvality života, - zefektívnia,
skvalitnia a zmodernizujú sa výrobné procesy spoločnosti, a tým sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu

Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedný žiadateľ, po podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ pomoci TOMARK, s r.o. Hlavná aktivita projektu 1. Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií bude realizovaná prostredníctvom
obstarania, dodania a sprevádzkovania technológií. Výber dodávateľa prebehne v súlade s právnymi predpismi (zákon NR
SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení) a požiadavkami Riadiaceho orgánu. Na základe výsledkov
výberu dodávateľa bude uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom. Jednotlivé
činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov projektu. Hlavná aktivita projektu bude
paralelne prebiehať spolu s podpornými aktivitami, a to riadenie projektu a publicita projektu. Zabezpečenie podporných
aktivít bude v kompetencii poverených osôb s dostatočnými skúsenosťami. Kompetencie zodpovedných pracovníkov budú
rozdelené podľa oblasti, na ktorú sa špecializujú - finančné riadenie, monitoring, publicita, účtovníctvo, technologické a
odborné skúsenosti. Realizácia projektu nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Predkladaný projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa o nenávratný finančný príspevok,
konkurencie a možností na trhu. Týmto projektom v spol. TOMARK, s.r.o. vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie
inovačného potenciálu a tým zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti, zvýšime zamestnanosť o 6 novovytvorených
pracovných miest (z toho 4 miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých občanov od 15 do 29 rokov). Realizáciou tohto
projektu zavedieme 3 inovované výrobné postupy výroby kovových konštrukcií, zvýšime tržby a zvýšime pridanú hodnotu
(bližšie informácie viď Opis projektu a Finančná analýza). Projekt svojim zameraním pomáha zmierňovať regionálne disparity
prostredníctvom investícií do technológií a tvorby pracovných miest v oblastiach s najvyššou mierou nezamestnanosti,
znižovať sociálne rozdiely v spoločnosti (zvyšovaním kvality života mladých nezamestnaných), pomáha rozvíjať obchodné
partnerstvá a zvyšovať ekonomickú úroveň regiónu s nízkou ekonomickou činnosťou, vytvára prostredie priateľské k
inovatívnym technológiám a tým podporuje ďalší rast ekonomiky obce, okresu, kraja ale aj celého Slovenska.

Jednou z priorít spol. TOMARK, s.r.o. je dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu. Investície do moderných strojov a
technológií vrátane softvéru bude znamenať zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu s výrobou a predajom
kovových konštrukcií a výrobkov z kovu. Vylepšené podnikateľské prostredie vhodné pre ďalší rozvoj a nové činnosti sú
základom pre rast podnikateľského subjektu. Dôjde k zvýšeniu tržieb, čím sa otvoria možnosti pre ďalšie investície do oblasti
výroby, zavedenia inovatívnych technológií či spoluprácu s akademickou sférou (napr. výskum, vývoj, experimentálne postupy
a pod.). Čistá súčasná hodnota projektu je 154 629,34 EUR, t.z. plánovaná miera výnosovosti je 113,65 % (vyššia ako je
súčasná). Nepredpokladáme dodatočné investície pre udržanie výsledkov projektu. Inovované výrobné postupy výroby s
dôrazom na kvalitu, energetickú efektívnosť a environmentálnu vhodnosť znamenajú pre zamestnancov spoločnosti stabilitu a
istotu trvalo udržateľného pracovného miesta so sociálnymi benefitmi. Tento aspekt považuje vedenie spoločnosti za dôležitý
predovšetkým pri skupine mladých nezamestnaných (vo veku 15-29 rokov).

KaHR-111SP-1201

Spoločnosť MI PLASTIK PLUS bola založená v roku 2009. Od svojho vzniku podnes úspešne rozbehla prevádzku výroby
plastových odliatkov v Michalovciach. Spoločnosť momentálne disponuje viacerými formami na výrobu plastových výliskov.
Spoločnosť zamestnáva 34 pracovníkov, ktorí pracujú v 3-smenej prevádzke. Výrobná činnosť je prispôsobená požiadavkám
trhu. Súčasné technologické vybavenie nedovoľuje spoločnosti ďalší rast a rozširovanie. Zámerom je zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie a nárast zamestnanosti. Spoločnosť v súčasnosti
vyrába rôzne technické diely predovšetkým pre použitie v elektrotechnickom a automobilovom priemysle. Hlavnú časť výroby
tvorí produkcia plastových výliskov pre elektrotechnický priemysel pre spoločnosti Bosch-Siemens, Askol, Proces, Stroptel a
automobilový priemysel pre spoločnosť Contitech, ako napr. plastové diely pre Opel Insignia. Naša spoločnosť získala
postupne dobré meno a v súčasnosti vyrába plastové výlisky v objeme niekoľko sto ton ročne pre použitie na slovenskom
trhu, alebo určené na export do zahraničia (Maďarsko, Nemecko, Brazília)

Predkladaný projekt je pre firmu kľúčovým z hľadiska udržania a posilnenia si postavenia na trhu plastových výliskov v rámci
domáceho trhu. Projektom vytvoríme 3 nové pracovné miesta. Cielene pre mladých bude vytvorené 1 pracovné miesto.
Predmetom projektu je nákup: - 3 vstrekolisov (stroje na vstrekovanie plastov do foriem pod vysokým tlakom) - 2 3osých
robotov pre vstrekolisy - nevyhnutného príslušenstvo ku vstrekolisom. Spomínané výrobné technológie sú vysoko
inovatívne, s rýchlym pracovným cyklom a energeticky efektívne oproti súčasne používaným technológiám. Práve
obstaraním zvolenej inovatívnej technológie, bude môcť spoločnosť vyrábať požadované nové produkty v oblasti plastových
výrobkov: - rozmerovo väčšie výrobky - výrobky obsahujúce iné súčasti - a zvýši sa naša výrobná kapacita o 30%.

Projekt, vzhľadom na jeho charakter, obsahuje iba jednu hlavnú projektovú aktivitu, konkrétne „Obstaranie technológie“.
Predmetom aktivity je obstaranie technológie prostredníctvom verejného obstarávania, následne nákup a dodanie inovatívnej
výrobnej technológie zo strany jednotlivých víťazov V.O. Zamestnanci, ktorí budú zodpovedať za dodanie a implementáciu
technológie do výrobného procesu vytvoria projektový tím. Ich skúsenosti z predchádzajúcich investícii, zručnosti
nadobudnuté niekoľkoročným pôsobením v oblasti výroby plastových výrobkov, budú základom úspechu aj tohto investičného
zámeru. Stroje sa po ukončení realizácie projektu zaradia do procesu výroby, ktorý je už zabehnutý a bude riadený vedúcim
výroby. Firma kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov a spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami. Firma
úspešne obhájila systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 (certifikačný audit spoločnosťou SGS Slovakia).

Spoločnosť cieľavedome vytvára podmienky pre zvyšovanie kvality výroby, zavádza nové kontrolné a meracie technológie. V
oblasti základných materiálov a technológie výroby trvalo spolupracuje s výskumno-vývojovými základňami rôznych
dodávateľských firiem, čo je z hľadiska zvyšovania kvality nevyhnutné. Zaistenie kvality výroby, optimálna cenová úroveň
výrobkov a spokojnosť zákazníkov sú hlavnými kritériami spoločnosti. Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj
vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU v oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie tržieb a tým aj HDP. Je reálny predpoklad, že spoločnosť bude mať v dôsledku realizácie
projektu vyšší obrat a tým aj zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja našej spoločnosti. Ihneď po zrealizovaní projektu budú s
využitím obstaraných technológií generované tržby a zisk. Projektom zvýšime naše výrobné kapacity o 30%. Projekt je
prijateľný a udržateľný vo všetkých indikátoroch a firma je jednoznačne životaschopná v dlhodobom meradle aj po skončení
projektu. Projekt jednoznačne zvyšuje dobu návratnosti a efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Samotný projekt bude pokračovať: - Maximálnym využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod
spoločnosti a jej ďalší rozvoj. - Realizovaním ďalších aktivít na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti
Realizovaním predloženého projektu, teda obstaraním inovatívnej progresívnej technológie, a tým rozšírením výrobných
kapacít a produktového portfólia firmy a zefektívnením výroby napomôže rastu firmy a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj a
rast firmy. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že projekt bude trvalo udržateľný i z dlhodobého hľadiska.
Realizovaný projekt podporí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného
rozvoja EU. Projekt svojou realizáciou: - podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest, - ovplyvňuje rozvoj ľudských
zdrojov, - eliminuje negatívne dopady na životne prostredie, - podporuje zachovávanie princípov rovnosti zaobchádzania a
nediskriminácie, - podporuje konkurencieschopnosť podniku, - prispieva k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti regiónu, prispieva k znižovaniu regionálnych disparít.
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Okres Veľký Krtíš patrí z dlhodobého hľadiska medzi najzaostalejšie okresy v rámci celej SR. Miera nezamestnanosti v okrese
Veľký Krtíš dosahuje dlhodobo najvyššie hodnoty v rámci celej Slovenskej republiky. V mesiaci január 2012 to bolo 24,58 %
miery evidovanej nezamestnanosti, čo predstavuje celkom 5 274 uchádzačov o zamestnanie a 7. Poradie v rámci SR. V
okrese je slabá resp. žiadna tvorba nových pracovných miest, región je informačne a dopravne poddimenzovaný. Jestvujúce
priemyselné podniky, ktoré boli stabilným zamestnávateľom boli zrušené (napr. bývalý LIAZ, Krtíšska mliekáreň), iné sú v
útlme (napr. Baňa Dolina, a.s.) a nové vznikajú len veľmi pomaly. Hrubý domáci produkt tvoria vo veľkej miere malí a strední
podnikatelia podnikajúci na území okresu Veľký Krtíš. Spoločnosť ERCE, s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 1993, v roku 1998
sa fyzická osoba transformovala na s.r.o. Radí sa k stabilným podnikom, ktoré majú zabezpečenú odberateľsko-dodávateľskú
základňu a svoje miesto na domácom trhu. Spoločnosť má záujem ďalej rozvíjať svoje podnikanie a prostredníctvom
modernizácie zvýšiť kapacitu výroby aj kvalitu produkcie a tým si nielen udržať svoju pozíciu na domácom trhu, ale roz

Výrobné kapacity spoločnosti ERCE, s.r.o. sú v súčasnej dobe využité na 100 % celkovej kapacity. V mesiaci marec 2012
uzavrel manažment spoločnosti nájomnú zmluvu na prenájom výrobnej haly a skladových priestorov so spoločnosťou
NATURAL PRODUCT, s.r.o., Krtíšska 305, Bušince, ktorá je ich vlastníkom. Podnikateľské priestory sa nachádzajú vo
Veľkom Krtíši v priemyselnej zóne mesta na adrese Škultétyho 89. Výrobná hala poskytne dostatočný priestor pre rozšírenie
produkcie a aj dostatočný skladový priestor. Po ukončení realizácie aktivít projektu spoločnosť získa moderné centrum výroby
cestovín valcovanou technológiou. Časť zariadení bude modernizovaná vrátane posilnenia automatizácie výroby zavedením
modernej výpočtovej techniky a budú zakúpené nové, výkonné technologické celky, čím sa zvýši kapacita aj kvalita
produkcie. Spoločnosť bude mať vytvorené podmienky pre ďalší rozvoj, získa nových odberateľov, zvýši kapacitu výroby, čím
v konečnom dôsledku môže prispieť aj k tvorbe nových pracovných miest.

Spoločnosť ERCE, s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 1993, pričom sa v roku 1998 transformovala fyzická osoba na s.r.o. Pôsobí
v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, s nedostatočnou tvorbou nových pracovných príležitostí. Postupne si získala
kvalitou svojich výrobkov stálych odberateľov. Má záujem sa postupne presadiť aj na zahraničných trhoch a predovšetkým na
trhu Európskej únie. Vrcholový manažment má osobný záujem na napredovaní spoločnosti. Hlavným zámerom spoločnosti
Realizácia projektu bude obsahovať: - Verejné obstarávanie na tovary podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších
ERCE, s.r.o. je plne uspokojiť zákazníka, ktorý očakáva vysokú kvalitu a primeranú cenu. Svoj zámer chce spoločnosť
predpisov - Realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi - zakúpenie, dodávka a montáž jednotlivých zariadení. dosiahnuť aj rekonštrukciou a modernizáciou centra výroby cestovín valcovanou technológiou. Predmetná modernizácia je
Uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie technickej obsluhy. - Riadenie projektu (implementácia, publicita, monitoring,
nevyhnutná na posilnenie pozície spoločnosti na trhu a na zvýšenie konkurencieschopnosti. V oblasti výroby cestovín
externá a interná kontrola) – externý dodávateľ a žiadateľ.
požiadavky spotrebiteľov neustále stúpajú, zvyšuje sa počet konkurenčných firiem a konkurenčné prostredie nedovoľuje
používať morálne opotrebované zariadenia. Špecifické ciele projektu sú vlastne aj hlavnými dôvodmi zavedenia
modernizovanej technológie a sú nasledovné: rast produkčnej kapacity rekonštrukciou a modernizáciou centra výroby
cestovín valcovanou technológiou, zvýšenie automatizácie výroby, zvýšenie kvality výroby.

Zárukou trvalej udržateľnosti projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania. Nová a
modernizovaná technológia bude umiestnená vo výrobnej hale, ktorá sa nachádza v priemyselno-výrobnej zóne mesta Veľký
Krtíš a ktorá bude zrekonštruovaná z vlastných zdrojov majiteľa. Objekt nie je vo vlastníctve žiadateľa, na jeho vyžívanie je
podpísaná nájomná zmluva s vlastníkom objektu a pozemku NATURAL PRODUCT s.r.o. na dobu neurčitú s tým, že zmluva je
do roku 2025 nevypovedateľná a po tomto roku je výpovedná lehota 24 mesiacov. Projekt po ukončení aktivít bude
pokračovať vo svojom výrobnom programe, ktorým je výroba cestovín valcovanou technológiou. Udržateľnosť projektu je z
finančného hľadiska zabezpečená žiadateľom, ktorý z vlastných zdrojov a z nových príjmov, ktoré získa zvýšením produktivity
bude pokračovať v modernizácii a rozširovaní výrobných zariadení. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska je vo vytvorení 2
pracovných miest a vo zvýšení doterajšej produkcie. Pracovné miesta budú charakteru trvalého pracovného pomeru. Projekt
bude čeliť možným ohrozeniam tým, že sa môže objaviť iná konkurencia (fi FRITEX) poskytujúca rovnaké alebo podobné
výrobky za nižšie ceny.
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Spoločnosť ORAC SLOVAKIA, s.r.o. realizuje výrobu v Lipanoch, na území Prešovského kraja, ktorý patrí medzi
najzaostalejšie regióny v SR, s vysokou nezamestnanosťou, nízkou produktivitou práce a nízkou tvorbou pridanej hodnoty.
Spoločnosť aktuálne zamestnáva 93 zamestnancov v stálom pracovnom pomere. Firma pôsobí na trhu v oblasti výroby
stavebných dekoračných produktov od roku 2000 a od vzniku svojej existencie sa významne etablovala na slovenskom trhu.
Firma je orientovaná proexportne, pričom kľúčovým trhom sa pre ňu stal belgický trh. Postupne však preniká aj na nové trhy a
to hlavne na ruský. Súčasne však firma čelí vysokej konkurencii zo zahraničných trhov (hlavne z Poľska, Ruska a Číny), ktoré
postupne znižujú jej podiel na rozhodujúcich trhoch. Od roku 2002 firma investovala značné finančné prostriedky do
rekonštrukcie výrobných a administratívnych priestorov v areáli v Lipanoch. Firma však potrebuje nutne investovať do
zefektívňovania výroby, zvyšovania kvality produktov, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania servisu. Potrebuje zvýšiť
celkovú produktivitu práce, ktorá sa dá dosiahnuť aj znížením celkových nákladov pomocou zavedenia nových inovatívnych
technológií.

Predmetom projektu je zakúpenie a zaradenie nových moderného výrobných zariadení do výroby. Projekt významne
zefektívni výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt zákazníkov, čo
je v súčasnej konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu
cieľových skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: 4 inovované
výrobné postupy, 8 novovytvorených a udržaných pracovných miest, 8 vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené
skupiny v dôsledku realizácie projektu, 8 novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 - 29 rokov, 6
novovytvorených a udržaných pracovných miest obsadených mužmi, 2 novovytvorených a udržaných pracovných miest
obsadených ženami, nárast pridanej hodnoty: 2 812 624,00 EUR (r. 2019), nárast tržieb: 8 523 105,00 EUR (r. 2019).
Realizáciou projektu sa zvýši kvalita produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov pri výrobe. Týmto projekt prispeje k
nárastu tržieb, k rastu produktivity práce a firme umožní ďalší rozvoj.

Predmetom projektu bude zakúpenie a zaradenie novej inovatívnej výrobnej technológie v rámci hlavnej aktivity projektu
"Nákup novej inovatívnej technológie", ktorá zahŕňa obstaranie 4 logických celkov: 1) 1 vysokotlakové zmiešavacie
zariadenie pre spracovanie polyuretánu, 2) 2 Hydraulické lisy pre výrobu polyuretánových profilov, 3) 1 lakovacia a sušiaca
kabína pre lakovanie polyuretánových výrobkov, 4) 1 formátovacia píla s CNC nastavovaním parametrov rezania. Firma
plánuje využívať tieto technológie pri výrobe stavebných dekoračných produktov. Obsluhu technológie zabezpečia vyškolení
zamestnanci. Nové technológie budú zaradené do stávajúceho výrobného procesu v jestvujúcich priestoroch. Realizácia
projektu zníži závislosť na dodávateľoch polotovarov a podporí export hotových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.
Projekt taktiež umožní rozšíriť sortiment produktov. Realizácia projektu je plánovaná od 01/2014 - 12/2014 (12 mesiacov).
Realizáciu projektu zabezpečí projektový tím, zložený z manažmentu firmy a exter. manažmentu. Dodávku technológií a
strojov zabezpečí dodávateľ vybraný na základe VO. Nové pracovné miesta obsadí personálne oddelenie v spolupráci s
UPSVaR Sabinov.

Firma pôsobí na trhu v oblasti stavebnej dekoračnej výroby od roku 2000. Momentálne firma čelí vysokej konkurencii zo
zahraničných trhov, ktoré postupne znižujú jej podiel na kľúčových trhoch. Firma preto potrebuje investovať do zvyšovania
kvality výroby, do zefektívňovania výroby, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania zákazníckeho servisu, aby bola
schopná udržať stávajúcu konkurenčnú pozíciu. Realizácia projektu plne nadväzuje na jestvujúcu výrobu a súčasne plne
vytvára podmienky pre ďalšie akvizície firmy na domácom a zahraničných trhoch. Firma však bez získania NFP nie je
schopná projekt realizovať v navrhovanej komplexnej forme a to z dôvodu nedostatku vlastných fin.zdrojov. Bez pomoci z
NFP by projekt nebol realizovateľný alebo by bol realizovateľný iba vo veľmi obmedzenom rozsahu. Spoločnosť má
skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Projekt taktiež počíta s vytvorením a
udržaním 8 nových prac. miest cielene pre osoby znevýhodnené na trhu práce. Všetky novovytvorené pracovné mieste budú
cielene určené osobám vo veku 15-29 rokov. Projekt pomôže firme realizovať trhovú protiofenzívu, pričom posilní jej pozíciu
na kľúčových trhoch.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť firmy, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty a zvýši sa podiel na
kľúčových trhoch. Investícia vytvára kladnú ČSH vo výške 361,60 tis. EUR. Keďže ČSH je na konci obdobia kladná, investícia
je rentabilná. Ukazovateľ výnosovosti predstavuje 185,09%. Investícia je výhodná a zabezpečí zhodnotenie investície počas
sledovaného obdobia o 85,07 %. (viď. Finančná analýza). Investícia tak zabezpečí fin. a ekonomickú udržateľnosť výsledkov
projektu aj po jeho skončení. Vrámci projektu bude vytvorených a udržaných 8 nových prac. miest, s možnosťou tvorby i
udržania ďalších pracovných miest v budúcnosti. Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom
prieskumu trhu, zefektívňovaním a zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a zákazníkmi a tiež aktívnymi operáciami na
získavanie ďalších trhov (t.j. stabilizácia a rozširovanie odbytu). Zníženie kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť
ekologickosť produkcie znížením množstva odpadov z výroby. Ďalšie investície firmy budú smerované do ďalšieho
technologického vybavenia výroby a tiež do odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov. Výsledky projektu sú teda
dlhodobo udržateľné.
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Spoločnosť AG FOIL s.r.o patrí k najväčších výrobcov fólii a etikiet v odvetví identifikovania a označovania výrobkov v
strednej Európe. Má svoje dcérske spol. v Českej republike a v Srbsku, v Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine,
Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine má obchodné zastúpenia. Celkový obrat spoločnosti za rok 2012
dosiahol 5,7 mil. EUR. Od založenia v r. 2001 je spoločnosť zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na požiadavky a
nároky svojich zákazníkov. Spoločnosť si je vedomá potreby flexibilne reagovať na potreby trhu, na meniace sa požiadavky
zákazníkov a reagovať na aktivity konkurencie. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 41 zamestnancov. Obstaranie novej
technológie je finančne náročné a spoločnosť nie schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Obstaraním
novej technológie spoločnosti umožní obsluhu nových segmentov trhu zavedením inovovaného produktu plnofarebných
etikiet. Hoci situácia na trhu práce je v regióne nadpriemerná keď miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Piešťany ku
koncu februára 2013 bola 9,80 %, spoločnosť vytvorením 2 pracovných miest svojou mierou prispeje k ďalšej podpore
zamestnanosti.

Obstaraním novej technológie spoločnosť posilní svoju trhovú pozíciu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov, znížia sa
vstupné náklady, zabezpečí sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne
produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 7 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 2 prac. miest počas
realizácie projektu a 1 po realizácii projektu. Spoločnosť bude schopná obslúžiť nové segmenty trhu novým kvalitnejším
produktom, pružnejšie reagovať meniaci sa dopyt a bude svojou konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov.
Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP. Nové zariadenie bude výrazne energeticky úspornejšie a
šetrnejšie k ŽP. Znížia sa vstupné náklady prípravy tlače, množstvo nepodarkov. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti
umožnia ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu v ktorom
spoločnosť pôsobí. Nepriamo rozvoj spoločnosti svojím odbytom bude stimulovať aj dodávateľské subjekty a bude vplývať aj
na konkurenciu u ktorej vyvolá potrebu inovovať svoje technologické kapacity.

Na realizáciu aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu, časť 4.2. Požiadavky na nákup konkrétnej
technológie vyplynuli z trhových potrieb a ich premietnutia do výrobného programu spoločnosti. Bol uskutočnený prieskum
trhu za účelom porovnania cien technológie a stanovenia cien technológie v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v
logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po
schválení projektu bude nevyhnutné vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetného zariadenia v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní. Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri
inštalácii dôjsť k potenciálnym problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do
prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Dôjde k vytvoreniu 2
prac. miest počas realiz. projektu a 1 po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí potrebné zaškolenia obsluhujúcich
pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti pri súčasnom
zabezpečovaní meniacich požiadaviek zákazníkov a meniacich sa podmienkach na trhu. Už v súčasnosti spoločnosť čelí
vyšším nárokom kladeným na kvalitu a množstvo vyrábaných výrobkov. Je dopyt po menších a častejších sériách výrobkov.
Predpoklad je že v budúcnosti tieto požiadavky naberú na intenzite. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a
výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu
uspokojených objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje
dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V
minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu
ďalších. Tieto však boli doposiaľ realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaná investícia je však finančne
natoľko náročná, že žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný
príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Žiadateľ má
vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Prostredníctvom
dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov
na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj
spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných resp. úverových finančných zdrojov.
Obstaraná technológia bude zároveň musieť byť poistená v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z
výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti
projektu je 130,67 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície dôjde v roku 2020.
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Spoločnosť Mihálik ÚK, s.r.o. vznikla dňa 18.12.2000 zápisom do obchodného registra. Na začiatku podnikateľskej činnosti
bola zameraná na realizáciu stavebných prác poskytovanie služieb v oblasti kúrenárskych a vodoinštalačných prác, ktoré
vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu postupne utlmila. Koncom roka 2009, resp. začiatkom roka 2010 spoločnosť prešla
významnými organizačno-majetkovými zmenami a to zmenou štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zmenou spoločníkov
spoločnosti, ktorí do spoločnosti priniesli potrebné finančné zdroje a know-how, ako aj nové smerovanie spoločnosti v oblasti
podnikania a to výroby spojovacích materiálov-klincov. Nové smerovanie spoločnosti sa ihneď po spustení výroby klincov
ukázalo ako úspešný, revitalizujúci krok. Realizáciou projektu dôjde k posilneniu výrobnej prevádzky vo Veľkom Šariši, čím sa
zabezpečí rozšírenie objemu produkcie, rast pridanej hodnoty, zlepšenie finančno-ekonomických ukazovateľov spoločnosti a
tým sa posilní konkurenčné postavenie spoločnosti na trhu. Rozhodnutie realizácie projektu vyplýva z vykonania SWOT
analýzy.

Realizácia projektového zámeru je zameraná na zavedenie modernej, inovatívnej technológie, ktorá výraznou mierou
prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti spoločnosti Mihálik ÚK, s.r.o. Nová, inštalovaná technológia umožní svojimi
technickými parametrami flexibilne a v plnej miere napĺňať všetky zákazky a zároveň poskytovať vysokokvalitné produkty pre
splnenie požiadaviek aj tých najnáročnejších klientov na trhu s klincami a sponami do dreva, čím spoločnosť dosiahne
požadovaný trhový podiel v danej oblasti výroby, čím sa zabezpečí konkurencieschopnosť celej spoločnosti. Úspešné
zrealizovanie projektového zámeru bude zároveň priaznivo vplývať nielen na udržania a motivovanie súčasných pracovníkov,
ale vďaka rastu objemu produkcie umožní tiež vytvoriť 10 nových pracovných miest, pričom 9 bude vytvorených do ukončenia
prác na projekte a ďalšie 1 do piatich rokov po ukončení prác na projekte. Výsledky projektu budú synergicky vplývať aj na
ostatné skupiny, ktorými budú najmä dodávatelia vstupných surovín a odberatelia.

Vybraná technológia predstavuje najvhodnejší variant možných technických riešení a predstavuje optimálne skĺbenie
technických parametrov a ceny. Zvolené technické riešenie predstavuje tiež optimalizáciu výroby z pohľadu úspory energie,
efektívnejšieho využitia vstupnej suroviny a vplyvu výroby na kvalitu produktu. Technické riešenie vychádza zo samotnej
potreby inovácie výrobného procesu a produktu. Obstarávaná technológia patrí medzi TOP technológie výroby strojných
klincov. Realizáciu projektu vo všetkých jeho etapách bude zabezpečovať projektový tím, ktorý je tvorený
konateľmi/spoločníkmi spoločnosti ako aj externými členmi, ktorí majú dlhoročné bohaté skúsenosti s realizáciou viacerých
investičných zámerov, skúsenosti v oblasti zabezpečenia odbytu a nevyhnutné technické znalosti o technológiách. Aktivity
projektu predstavujú jednotlivé výrobné postupy, ktoré budú zavedené vo výrobnej prevádzke Veľký Šariš. Realizácia aktivít
projektového zámeru sú vhodne technicky previazané a navrhnuté tak, aby bolo možné dosiahnutie ich úspešnej realizácie aj
z časového hľadiska. Pri časovom plánovaní bola započítaná aj časová rezerva v prípade vzniku nepredvídaných okolností.

Podpora financovania tohto investičného zámeru prostredníctvom štrukturálnych fondov je základom pre rozvoj ďalších
investičných aktivít spoločnosti smerom do budúcnosti. Vplyv nenávratného finančného príspevku na ďalší vývoj spoločnosti
je jedným z najvýznamnejších determinantov jej ďalšieho napredovania. I napriek skutočnosti, že spoločnosť od svojho
nového podnikateľského smerovania dosahuje už v súčasnosti viditeľné zlepšenie hospodárenia (tvorba zisku) nemá dostatok
voľných finančných zdrojov na zrealizovanie takéhoto veľkého investičného zámeru čisto z vlastných zdrojov a preto je
získanie NFP nevyhnutným predpokladom realizovateľnosti projektu z finančnej stránky. Z personálnej stránky je
realizovateľnosť projektu plne zabezpečená a to prostredníctvom skúseností vhodne zostaveného projektového tímu.

Realizovateľnosť ako aj samotná udržateľnosť projektového zámeru po jeho ukončení je podmienená obstaraním
technologických zariadení, ktoré tvoria predmet (aktivity) projektu. Dané technológie prinesú spoločnosti zabezpečenie
požadovaného objemu výroby výrobkov v požadovanom čase, pri dosahovaní vysokvalitatívnych parametrov, pri dosahovaní
požadovanej úrovne nákladov na jednotku produkcie, čím spoločnosť nielenže dokáže zabezpečiť potreby už zazmluvneného
objemu produkcie, ale dokáže osloviť aj nových, individuálnych zákazníkov s náročnejšími potrebami. Spoločnosť zároveň
plánuje v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte realizovať ďalšie investičné aktivity smerujúce do inovácie výrobného
procesu a produktu, ktoré bude financovať prostredníctvom príjmov, ktoré prinesie realizácia predkladaného projektu.
Spoločnosť si uvedomuje, že každá investičná akcia môže byť ohrozená viacerými rizikami, ktoré je potrebné pred samotnou
realizáciou zmapovať a eliminovať najmä využitím svojich silných stránok a príležitostí a z tohto dôvodu vykonala hĺbkovú
analýzu tzv. SWOT analýzu, ktorá je rozpracovaná v prílohe č. 1 tejto žiadosti o NFP.
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DARYN, s.r.o. so sídlom v Sobranciach sa zaoberá výrobou, montážou a dodávkou oceľových konštrukcií a kontajnerov
rôznych druhov a typov, ktoré exportuje do celej Európy. Prevádzka sa nachádza pri hlavnom dopravnom ťahu KOŠICE VYŠNÉ NEMECKÉ. Spoločnosť má vo vlastníctve výrobné zariadenia a výrobné priestory. Celková plocha areálu je 0,45 ha, z
čoho budovy, stavby a spevnené plochy predstavujú asi dve tretiny plochy. Od svojho založenia v roku 1992 postupným
rozvojom a rozširovaním spoločnosť dosiahla súčasný stav.
V súčasnosti zamestnávame na TPP 6 zamestnancov a
dávame prácu ďalším 10 živnostníkom. V r. 2011 sme zaviedli Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 pre
výrobu a spracovanie kovov. V súčasnosti zaznamenávame rastúci dopyt po našich výrobkoch, čomu nevyhnutne
potrebujeme prispôsobiť a zmodernizovať našu výrobnú kapacitu, avšak nedostatok zdrojov nám to neumožňuje – čo je v
súčasnosti úzke miesto nášho výrobného procesu. Používané technologické zariadenia vo výrobe sú z veľkej časti
opotrebované a zastarané, čo znižuje produktivitu práce, zvyšuje náklady a zvyšuje riziko nekvalitnej finálnej výroby. To
všetko znižuje našu konkurencieschopnosť na trhu.

Po realizácii projektu bude inovovaný výrobný proces o technológiu na výrobu kovových kontajnerov, čo nám umožní rozšíriť
a skvalitniť našu ponuku. Z toho dôvodu očakávame a plánujeme nárast tržieb o 120000,00 Eur a zvýšenie pridanej hodnoty o
15000,00 Eur. Po realizácii projektu predpokladáme zvýšenie počtu vytvorených pracovných miest o 2 zamestnancov na
TPP, z toho obe pracovné miesta budú vytvorené pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov. Prípadnú ďalšiu potrebu
zamestnancov budeme riešiť pomocou živnostníkov. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie
konkurencieschopnosti našej spoločnosti a zvýšenie zamestnanosti v regióne okresu Sobrance. V nie poslednom rade sa
výberom vhodnej technológie zohľadňoval vplyv na životné prostredie, pričom realizácia projektu bude mať naň pozitívny
vplyv, a to najmä vďaka energeticky úsporným zariadeniam. Zároveň všetky použité technológie patria k tým, čo spôsobujú
minimum emisií hluku, prachu a odpadov.

Projekt sa začne realizovať v apríli 2014 v súlade s predloženým harmonogramom realizácie projektu. Realizácia aktivít
projektu je plánovaná na obdobie 9 mesiacov s termínom ukončenia a odovzdania do prevádzky v decembri 2014. Jednotlivé
aktivity sa budú realizovať v logickom časovom slede pod drobnohľadom riaditeľa p. Ing. Pavla Rynika a odborníkov
dodávateľských firiem. Zároveň pred dokončením fyzickej realizácie projektu v decembri 2014 zabezpečíme výberovým
konaním obsadenie nami vytvorených pracovných miest na obsluhu zakúpených strojov a zariadení. Každý zamestnanec
pracujúci na nových strojoch a zariadeniach prejde dôkladným preškolením a zaučením. Všetky dodávky technológie,
materiálu a montážne práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Po ukončení projektu v
decembri 2014 plánujeme podať záverečnú Žiadosť o platbu.

d1) V prípade neschválenia NFP nebude naša spoločnosť z vlastných a úverových zdrojov realizovať daný projekt. Zvýšenie
konkurencieschopnosti je priamo závislé na realizácii projektu, pretože pokiaľ nebude projekt realizovaný, nedokážeme
prekonať úzke miesto našej potencionálnej výrobnej kapacity v dostatočnej kvalite. Z toho dôvodu nedokážeme zvýšiť tržby,
pridanú hodnotu a zamestnať nových zamestnancov. Môže sa to tiež prejaviť v stagnácii firmy a k tomu prislúchajúcim
dopadom aj na zamestnancov a ich životnú úroveň. Tiež nedokážeme uspokojiť zvyšujúci sa dopyt po našich výrobkoch zo
strany našich odberateľov. d2) Plne sa orientujeme na výrobu, montáž a dodávku oceľových konštrukcií a kontajnerov.
Máme vo vlastníctve výrobné priestory, v ktorých bude zakúpená technológia umiestnená. Konateľ Ing. Pavol Rynik má
dlhoročné skúsenosti vo výrobnej sfére a tiež skúsenosti s realizáciou veľkých investičných projektov. V minulých rokoch sme
zrealizovali rekonštrukciu strojov z úveru v hodnote 120 tis. €.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z FA, z ktorej je zrejmé, že projekt po
realizácii bude generovať výnosy, ktoré budú postačovať na pokrytie prevádzkových nákladov a tvorbu zisku. Pri tvorbe FA
sme pri výnosoch vychádzali z kapacitných možností projektovanej technológie, cenovej hladiny vyrábaných výrobkov a
predpokladaného dopytu po týchto výrobkoch. Riziko nenaplnenia plánov sme eliminovali tým, že sme zamýšľaný vyrábaný
objem produkcie stanovili s rezervou. I napriek tomu očakávame od r. 2015 rentabilitu tržieb 10,00% a rentabilitu investície
8,00%. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite budú zabezpečovať naši zamestnanci s dlhoročnými
skúsenosťami s realizáciou obdobných projektov a skúsenosťami vo výrobe oceľových konštrukcií a kontajnerov. Novoprijatí
zamestnanci prejdú výberom a následne dôkladným zaškolením. Všetci zamestnanci sa zúčastňujú školení so zameraním na
zvyšovanie ich odborných zručností. Realizácia projektu je v súlade s našimi strategickými a rozvojovými plánmi. Počas
realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.
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Žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom vzniklo v roku 1960 spojením družstiev zo 4 obcí v prešovskom
regióne: Široké, Víťaz, Ovčie, Hrabkov. Činnosť žiadateľa je zameraná na rastlinnú a živočíšnu výrobu, okrem toho sa
zameriava na rastlinnú produkciu a finálne spracovanie produktov z hovädzieho a bravčového mäsa. Projekt je zameraný na
prevádzku pre spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov, pričom predmetom projektu je technológia na spracovanie a
výrobu mäsových výrobkov. Súčasný objem výroby dosahuje 24105 kg ročne, čo nie je dostatočné vzhľadom na existujúci a
možný dopyt, ako aj plánované rozširovanie portfólia výrobkov a odberateľov, čo je potvrdené výsledkami SWOT analýzy.
Hlavným dôvodom je nedostatočná kapacita a zastaralosť súčasných technológií, ktorých dôsledkom je výrazne zníženie
efektivity výrobného procesu. S tým súvisia časté poruchy v rámci prevádzky zariadení spôsobujúce výpadky výroby,
znižovanie produkcie a prestoje vo výrobe. Napriek záujmu o ponúkaný sortiment v širšom regióne, existujúcim možnostiam
žiadateľa a dopytu na trhu nie je v súčasnosti vzhľadom na uvedené problémy možné osloviť a uspokojiť väčších možných
odberateľov.

Modernizácia prevádzky a zavedenie nových technológií a postupov, ktorých výsledkom bude zefektívnenie a rozšírenie
výroby a portfólia produktov v rámci existujúcej prevádzky žiadateľa, prispeje k podpore udržateľného rozvoja a zvýšeniu
konkurencieschopnosti podniku. Realizácia projektu tak umožní žiadateľovi rozširovať regionálny záber odbytu, získať nových
odberateľov pre produkty spoločnosti a rozšíriť sieť vlastných maloobchodných predajní. Výsledkom bude zvýšenie pridanej
hodnoty a tržieb spoločnosti. Zároveň bude výsledkom projektu vytvorenie 4 nových pracovných miest, z čoho 2 miesta budú
určené mladým nezamestnaným. Realizácia projektu tak prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne, a najmä miestnej
zamestnanosti v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti. Okrem uvedených výsledkov a dopadov prispeje realizácia
projektu k významnej úspore energií. V prípade ohrozenia dosiahnutia plánovaných hodnôt ukazovateľov bude žiadateľ
postupovať v súlade s rozvojovou a marketingovou stratégiou, prípadné riziko odchodu prijatých pracovníkov bude vzhľadom
na dostupnosť voľnej pracovnej sily v regióne riešené ich nahradením v spolupráci s UPSVaR Prešov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Technologická modernizácia prevádzky. Súčasťou aktivity je
nákup zariadení a moderných technológií nevyhnutných pre modernizáciu a rozširovanie výroby na základe verejného
obstarávania, ako aj následná dodávka a inštalácia zariadení a ich uvedenie do prevádzky. Jedná sa o výrobnú linku na
spracovanie mäsových výrobkov v rámci existujúcej prevádzky žiadateľa. Obstaranie vyspelej technológie je dôležité
vzhľadom na súčasný stav a plánovaný rozvoj žiadateľa. Riadenie projektu, vrátane finančného riadenia, monitoringu a
publicity, bude zabezpečovať interný projektový tím žiadateľa pozostávajúci z projektového a finančného manažéra,
odborného technického pracovníka a majstra výroby. Projektový tím bude rozšírený o externú odborne spôsobilú osobu pre
verejné obstarávanie a poradcu pre riadenie. Vedenie účtovníctva projektu, personalistika v súvislosti s vytvorením a
udržaním pracovných miest a ďalšie podporné činnosti budú zabezpečené v rámci bežných činností spoločnosti. Riadenie
projektu vychádza z doterajších skúseností žiadateľa s implementáciou projektov, vrátane projektov podporených zo
štrukturálnych fondov.

Realizácia projektu je pre žiadateľa nevyhnutná z viacerých dôvodov. V prvom rade je investícia do modernizácie výroby Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená predovšetkým z tržieb dosiahnutých realizáciou investície a zavádzaním
nutná vzhľadom na zastaralosť a havarijný stav existujúcich výrobných zariadení a technológií. Zároveň je v súlade so nových technológií a postupov do výroby, ako aj rozšírením portfólia produktov a zvýšením odbytu. Očakávaná udržateľnosť
strategickými zámermi žiadateľa nástrojom na zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zvýšenia efektivity a výstupov projektu, vrátane udržateľn
produkcie, rozširovanie sortimentu a siete odberateľov a zákazníkov, čo je v súlade s požiadavkami regionálneho trhu, na
ktorý sa žiadateľ zameriava. Bez získania pomoci by vzhľadom na obmedzené finančné zdroje nebolo možné zabezpečiť
investíciu v plánovanom rozsahu a v plánovanom čase. Časový posun realizácie investícií by negatívne ovplyvnil plánovaný
rozvoj a rozširovanie odbytu vzhľadom na existujúcu a narastajúcu konkurenciu. Nedostatok finančných zdrojov priamo súvisí
s dopadmi globálnej krízy v regióne a vytvára reálne riziko poklesu tržieb. Realizácia projektu je preto nevyhnutná aj vzhľadom
na potrebu diverzifikácie produktov spoločnosti vzhľadom na požiadavky trhu v regióne. Žiadateľ má dostatok materiálnych a
personálnych zdrojov na realizáciu projektu, ako aj na okamžitý nábeh prevádzky na obstaraných zariadeniach.
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DYNAMIK TRADING, s.r.o.

DRU a.s.

Herba Drug, s.r.o.

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa rozširuje a inovuje svoje výrobné
možnosti a vytvára nové pracovné miesta v okrese Stará Ľubovňa

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o.
zavádzaním inovatívnych technológií do výroby nábytku

Inovácia a intenzifikácia výrobných technológií spoločnosti
Kláštorná s.r.o. implementáciou inovácií a technologických
transferov

Zefektívnenie výroby PET predliskov a možné uzavretie cyklu
výroby PET fliaš v procese vyššieho využitia sekundárneho PET
materiálu

INJECTA, a.s. – investícia do technológie na výrobu zdravotníckych
pomôcok

Inovácia výrobného procesu firmy THYMOS, spol. s r.o.

Podporné technologické zariadenie výroby drevených truhiel

Rekonštrukcia a modernizácia betonárne

Nákup inovatívnych technológií s vytvorením pracovných miest v
DRU a.s. Zvolen

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herba Drug, s.r.o.
prostredníctvom inovácie výrobného procesu

3 982 083,33

371 850,00

1 099 750,00

2 443 017,20

3 958 662,40

448 014,50

2 496 372,00

504 706,00

362 706,50

469 715,10
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Celkovú ekonomickú situáciu kraja charakterizujeme ako nepriaznivú. Chýbajúca infraštruktúra, členitý reliéf a početné
rómske etnikum odrádza zahraničných investorov a tak väčšinu pracovných miest tvoria domáce spoločnosti. Priemyselná
produkcia ako celok výrazne zaostáva. Tržby v kraji sú tvorené v rámci CR a ľahkými odvetviami priemyslu. Úroveň
nezamestnanosti dlhodobo presahuje hranicu 20%. Nositeľmi pracovných miest sú zväčša subjekty verejného sektora –
zdravotníctvo, školy, úrady. Až po nich nasledujú súkromné podniky. Spoločnosť GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa patrí
medzi najväčšie podniky v okrese, pričom jej produkcia je známa i v zahraničí. Aktuálne zamestnáva 73 pracovníkov, z toho
46 mužov a 27 žien. Produkcia podniku je orientovaná na výrobu širokej škály alkoholických nápojov a octu. S ročným
obratom cca 12 mil. Eur je významným lokálnym odberateľom, čím na seba viaže ďalšie pracovné miesta. Kvalita jej
produkcie bola mnohokrát ocenená. V súčasnosti však spoločnosť nie je schopná dostatočne flexibilne reagovať na
požiadavky trhu čo sa prejavuje poklesom tržieb. Hlavným nedostatkom je nízka objemová produkcia a chýbajúci alternatívnynealkoholický výrobný program

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície podniku na trhu, čím prispejeme k
rozvoju potr. výroby v SR. Realizáciou projektu výrazne inovujeme produkciu alkohol.nápojov (15 prod. radov) ako i octu.
Nové technológie prinesú úsporu času, energie a nákladov. Z enviro. hľadiska predstavujú optimálne riešenie výroby. Nový
program pochutín bude ponúkať štyri základné produktové rady určené širokej skupine konzumentov doma i v zahraničí.
Projektom vytvoríme 45 nových pracovných miest, ktoré sa nebudú viazať len na obsluhu nových zariadení, ale na potrebu
rozšíreného laboratórneho testovania (pochutiny), marketingových aktivít (všetky výrobky), nákupu surovín (pochutiny),
skladovej logistiky (všetky výrobky) a riadenia (pochutiny), využijem pri tom služby UPSVaR Stará Ľubovňa. Riziká spojené s
realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z predošlých investícií ako i
služby ex.poradcov pre oblasť automat. potr.výroby (PIO CHEMPIK) a oblasť štruk.fondov (Euro Dotácie). Návrhy riešení
jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola 3.

Zvolené technické riešenie – komplexné rozšírenie výr. kapacít cez obstaranie technológie na výrobu a plnenie pochutín,
octu a liehovín vychádza okrem iného z podmienky samotných, na sebe nezávislých prevádzok. Akákoľvek porucha alebo
odstávka jednej prevádzky neovplyvní ostatné. Požadujeme aby každá linky bola dodaná ako komplet spolu s uvedením do
prevádzky. Eliminujeme čiastkové dodávky a prípadnú nekompatibilitu jednotlivých zariadení, čo nám v minulosti spôsobilo
problémy. Z čas. realizácie plánujeme ročný harmonogram 01/2014-12/2014, počas ktorého bude realizovaná kompl.
dodávka. Z pohľadu výkonu prác priamo na mieste inštalácie liniek bude čas.najnáročnejšie spájanie technolog.uzlov do
funkčného celku. Z tohto dôvodu budú nové linky umiestnené do nových hál, a ich inštalácia len minimálne naruší súčasnú
prevádzku. Výber dodávateľa -VO začneme v 05/2013 a 01/2014 vystavíme objednávku na dodanie liniek. Riadenie projektu
bude proj. tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií a zodpovedností jednotlivých osôb je uvedený v Opise-kap.
4. Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je možné plnenie cieľov
projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie a pod. - región: priame
vytvorenie 45 pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov, zvyšovanie prezentácie regiónu a pod. - konečných
zákazníkov: dostupnosť ponuky produktov s vyššími kvalitatívnymi parametrami na širšom území, väčšia možnosť výberu z
ponuky alkoholických i nealkoholických produktov na trhu, Poskytnutie NFP umožní realizácie finančne náročného zámeru,
ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať vzhľadom na obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a
čiastkovou realizáciou vzniká strata z neobsadenia miesta na trhu. Zvýšenie kapacity produkcie podporí i lokálneho
producenta liehu BGV, ktorého dodávky využívame pri výrobe octu i liehovín. Realizácia zámeru v plnej miere je v súlade so
základ.strateg. dokumentmi mesta, kraja a SR viď Opis kapitola 2. Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných
projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať investične náročné i z fondov EU a ŠR SR podporované
projekty.

Udržateľnosť ADMINISTRATÍVNA Každý člen z PT disponuje dostatkom skúseností a potrebne oboznámený s úlohami,
ktoré sa od neho očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5. Vytvorenie a
udržanie 40 pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby, kde vo fáze udržateľnosti rozšírime počet
zamestnancov ďalších 5 TECHNICKÁ Garantovaná komp. dodávkou každej linky so záručným a pozáručným servisom.
Obsluha bude riešená zaškoleným pracovníkmi, čím minimalizujeme riziko poškodenia. Všetky linky budú navyše poistené
EKONOMICKÁ Rozšírením objemu produkcie a vhodným marketingom dokážeme realizovať vyššie tržby. Diverzifikovaním
výroby získame nových klientov a nové trhy, čo opäť prispeje k rastu tržieby. Nové linky budú menej poruchové čím klesajú
výdavky na servis a údržbu. Úspory výdavkov a rast tržieb dokážu generovať dostatok zdrojov na splácanie úveru i rast zisku
spoločnosti viď výsledky fin. analýzy Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít konkurencie,
dlhodobých kontraktoch, využívaní technol. noviniek a vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem. Podrobne to rozoberá
Opis–kapitola 3
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Hospodárskym centrom regiónu horného Zemplína je okresné mesto Vranov nad Topľou s počtom 23 tis. obyvateľov. Z
hľadiska zamestnanosti sa súčasná situácia v regióne vyznačuje vysokým podielom dlhodobo nezamestn. osôb, pričom
väčšinu týchto osôb tvoria znevýhodnené skupiny, mladí a príslušníci MRK. V priemyselnej výrobe podnikov dominuje
drevársky a drevospracujúci priemysel, ktorý má v regióne tradíciu. Týmto výrobným zameraním sa zaoberá aj žiadateľ,
spoločnosť VADIN s.r.o., ktorá vznikla koncom roku 2007 a jej výrobná prevádzka sídli v mestskej časti Čemerné mesta
Vranov nad Topľou. Predmetom jej podnik. činnosti je okrem iného aj stolárska výroba, v rámci ktorej sa zameriava na výrobu
kuchynských liniek a vstavaných skríň na mieru. Produkcia podniku sa zameriava výlučne na lokálny trh a vzhľadom na nízku
úroveň jeho inovačného rastu a technologického vybavenia nemá dostatočnú konkurenčnú schopnosť a potenciál na rast
produkcie. Výroba prebieha prostredníctvom strojov s vysokým stupňom fyzického opotrebenia a strojné vybavenie prevádzky
tvorí formátovacia píla, olepovačka hrán, začisťovací agregát a ručné náradie. Spoločnosť zamestnáva v súčasnosti 6
zamestnancov v TPP.

Predmetom projektu bude nákup inovatívnych CNC technolog. zariadení na výrobu dreveného nábytku v prevádzke
spoločnosti VADIN s.r.o. v mieste realizácie v mests. časti Čemerné vo Vranove nad Topľou. Realizáciou projektu sa
dosiahne zvýšenie inovačnej úrovne výrob. procesu s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť podniku. Výsledkom
realizácie aktivít projektu bude nákup CNC obrábacieho centra, CNC nárezového centra, CNC olepovačky hrán, odsávania a
softvéru na prepojenie a programovanie všetkých stojov, ktoré zabezpečia presnú, rýchlu a kvalitnú prípravu materiálu, jeho
spracovanie a obrábanie pred samotnou finalizáciou výrobkov. Prostredníctvom obstaraných zariadení budú inovované 3 výr.
postupy - formátovanie materiálu, obrábanie dosiek a olepovanie hrán. Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté
vytvorením 6 nových prac. miest cielene pre mladých vo veku 15-29 rokov, z toho 6 muži, 1 Róm - 1 znevýhod. uchádzač.
Všetky prac. miesta budú vytvorené z dôvodu rozšírenia výrobnej kapacity podniku a personálneho zabezpečenia činností
spojených s prevádzkou projektu. Inováciou 3 výr. postupov dôjde k nárastu tržieb na 390 000 EUR a pridanej hodnoty na 179
000 EUR v r. 2019.

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavnej aktivity projektu: "Obstaranie inovatívnych technológii pre zabezpečenie
vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN": -nákup CNC nárezového centra-na rýchle a presné formátovanie dosiek nákup CNC obrábacieho centra-na rýchle obrábanie dosiek veľkých formátov -nákup CNC olepovačky hrán-na olepenie hrán
veľkoplošných materiálov ABS hranami na zvýšenie kvality a produktivity práce a elimináciu ručnej práce -nákup Software +
BAR CODE systém-pre vzájomné prepojenie a programovanie všetkých strojov -odsávanie + dodávka stlačeného vzduchu.
Realizácia hl. aktivity bude prebiehať počas 14 mesiacov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie činnosti postupnej inštalácie
technológie, jej plynulého uvedenia do prevádzky a zaškolenie zamestnancov na obsluhu strojov. Hl. aktivita projektu bude
realizovaná dodávateľom vybraným vo VO po podpise zmluvy. Z hľadiska organizačného zabezpečenia bude riadenie
projektu zabezpečovať projektový tím spoločnosti VADIN v spolupráci s externými poradcami. Publicita projektu bude
zabezpečená v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu.

Projektovým zámerom chce žiadateľ zlepšiť svoje ekonomické postavenie. Neustála potreba zvyšovania
konkurencieschopnosti podniku vyžaduje zefektívnenie výrobného procesu a zvyšovanie prid. hodnoty produkcie.Tieto nároky
nie je možné dosiahnuť bez zvýšenia inovačnej úrovne technologických zariadení. Potreba inovačného rastu v spoločnosti
VADIN s.r.o. je opodstatnená najmä z dôvodu nevyhnutného zvyšovania produktivity a kvality, zabezpečenia materiálovoenerget. efektívnosti výr. procesu a zvýšenia odbytu produkcie. Zvyšovanie konkurencieschopnosti je pre žiadateľa
nevyhnutnou výzvou na zabezpečenie odbytu svojej produkcie. Žiadateľ nemá dostatočné disponibilné zdroje na investície do
inovatívnych technológií, keďže podnik vplyvom vysokej nákladovosti výroby nedosahuje hospodársky výsledok, ktorý by
umožňoval vytvárať dostatočné zdroje na požadované inovatívne investície. Preto sa žiadateľ uchádza o poskytnutie pomoci
prostredníctvom NFP, bez ktorého by projektový zámer nevedel v plnom rozsahu realizovať. Predpokladom úspešnej
realizácie predkladaného projektu sú skúsenosti externých poradcov s realizáciou investičných projektov a vysoké nasadenie
konateľa a pracovníkov spoločnosti.

Žiadateľ zabezpečí počas prevádzky projektu aj po jeho realizácii udržanie všetkých výsledkov a výstupov projektu.
Predpokladom optimálneho fungovania prevádzky je zabezpečenie dostatočných finanč. tokov plynúcich z výrobného procesu
počas životnosti projektu. Ekonomická udržateľnosť bude zabezpečená počas celej doby životnosti investície a je vyjadrená
ukazovateľmi stanovenými vo finančnej analýze (príloha 5). ČSH investície na konci 6. roku životnosti predstavuje 184 480
EUR a miera výnosovosti investície je 126,05 %. Príjmy projektu budú zabezpečené zmluvným dojednaním s odberateľmi a
budú determinované vývojom cien konkurenčných výrobkov. Ekonomická udržateľnosť je zabezpečená kladnými peňažnými
tokmi z prevádzky projektu,ktorý nepotrebuje financovanie cudzími zdrojmi (úvery,dotácie). K trvalej udržateľnosti výsledkov a
výstupov projektu napomôže rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania zamestnancov na novovzniknutých
pozíciách a tímová práca s dôrazom na vedenie kolektívu s príslušníkmi MRK. Spoľahlivú prevádzku a prevádzkyschopnosť
technológie bude ovplyvňovať stanovená životnosť strojov, správne zaobchádzanie so zariadeniami, ich servis a údržba.
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Kláštorná s.r.o. je jedným z najvýznamnejších výrobcov minerálnych vôd v SR.Pôsobí v okrese Martin s mierou evidovanej
nezamestnanosti 11,04%. Jej hlavnou činnosťou je čerpanie a plnenie minerálnej vody.Silnou stránkou spoločnosti je
technológia spracovania a plnenia minerálnej vody s najvyššimi parametrami kvality a hygieny od ťažby až po spotrebiteľské
balenie.Slabou stránkou spoločnosti je vyťažená kapacita PET linky znemožňujúca jej ďalší rozvoj a rast pri súčasnej
nemožnosti vyťaženia kapacity sklo linky. Doplnenie technologických zariadení inovatívneho charakteru je pre spoločnosť
veľká príležitosť na získanie stabilnej pozície na domácom trhu,ako aj v zahraničí,čo vo veľkej miere závisí od schopnosti a
rýchlosti byť inovatívny a od kvality vo výrobných procesoch.Kláštorná s.r.o. predkladá projekt kvalitatívneho a kvantitatívneho
rozšírenia jej výrobných kapacít transferom inovatívnej technológie na plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľských
balení.Realizácia uvedeného zámeru si vyžaduje inováciu technológie výroby v rozsahu modernizácie strojov, prístrojov a
zariadení s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty spoločnosti pri znížení dopadu na ŽP.

Spoločnosť predpokladá realizáciou projektu upevnenie svojej pozície na trhu, zvýšenie distribúcie a tržieb a tým aj
produkcie širokej palety jej produktov na zaujímavé trhy,za ktoré označuje trh privátnych značiek v rámci SR a susediacich
krajín. Taktiež predpokladá aplikáciu dvoch inovovaných výrobných postupov a vytvorenie 12 nových pracovných miest za
zachovania rovnosti príležitostí, MRK a mladých. Spoločnosť bude mať možnosť upevniť svoju pozíciu na trhu vďaka
zvýšeniu kapacity a zefektívneniu výroby a výrobného procesu a s tým spojeným vplyvom na potrebu zvyšovania kvalifikácie
a vzdelania zamestnancov. Výsledkom realizácie projektu bude doplnenie stávajúcej technológie Kláštorná s.r.o. a vytvorenie
technologicky unikátnej linky na plnenie minerálnych vôd s výrobou obalových materiálov v reálnom čase „on-line“, čo umožní
v maximálnej možnej miere operatívne uplatnenie produktových inovácií priamo v sériovej výrobe. Doplnenie stávajúcej
výrobnej technológie o inovatívne riešenia prinesie zvýšenie maximálnej výrobnej kapacity v rámci PET programu na 18000
kusov za hodinu nominálneho výkonu plniča, zníženie energetických a materiálových nárokov so súčasne nižším dopadom
na ŽP.

V rámci technickej realizácie vybraného variantu dôjde k doplneniu súčasnej technologickej linky slúžiacej na realizáciu
výrobného programu spoločnosti sklo o inovatívne zariadenia:Vzduchové hospodárstvo,Zblokovaný vyfukovací stroj s
plničom a uzatváračkou na výrobu PET fliaš,ich plnene a uzatváranie, Stroj na výrobu sýtených nápojov, Etiketovací stroj,
Popisovacie zariadenie, Aplikátor odnosných rúčiek, Balička skupinových balení s výstupom na paletizáciu. Uvedené
technologické riešenie umožní jednak paralelné využitie PET liniek v reálnom čase a alternáciu sklo linky na PET program,čo
v konečnom dôsledku prinesie priamy dopad jednak na zvýšenie pridanej hodnoty,ako aj na rast výrobnej kapacity a možností
odbytu v zmysle zvýšenej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej výrobkov.Hlavná aktivita-Dodávka technologických
zariadení ich montáž a uvedenie do prevádzky - bude trvať 12 mesiacov a v rámci nej dôjde k osadeniu technologického
riešenia,jeho napojeniu a inštalácii, kapacitami dodávateľa,ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania.
Organizačné zabezpečenie projektu bude pokryté vlastnými kapacitami so skúsenosťami z roku 2010 získanými realizáciou
podobného projektu.

Žiadateľ deklaruje nevyhnutnosť realizácie projektu vytvoreným priestorom na domácich a zahraničných trhoch, kde je
schopná spoločnosť vďaka realizácii projektu a rozšíreniu kapacity zaujať významné postavenie a získať tak zaujímavé
obchodné kontrakty,ktoré budú viesť k rastu tržieb a pridanej hodnoty a tvorbe nových pracovných miest.Vzhľadom na výšku
investície môže spoločnosť s určitosťou konštatovať,že predmetný projekt by bol bez schválenia NFP nerealizovateľný v
období niekoľkých ďalších rokov,čím by spoločnosť prišla o nemalé tržby.A súčasne spoločnosť nie je schopná z vlastných
ziskov realizvoať investíciu takých rozmerov.Spoločnosť môže zdôvodniť vhodnosť realizácie projektu aj tým, že už v roku
2010 úspešne realizovala podobný projekt ,tiež zameraný na modernizáciu výrobnej prevádzky.Podporením tohto projektu sa
stane spoločnosť jednou z najvýznamnejších a najväčších výrobcov,producentov balených minerálnych vôd na území SR a
bude prezentovať domáce výrobky na zhraničných trhoch.

Spoločnosť očakáva od realizácie projektu vysoký prínos.Okrem upevnenia si pozície na domácom trhu sa predpokladá aj
obsadenie časti zahraničného trhu,modernizáciou výrobných postupov,iniciatívnosťou produktov,zvýšením kapacity a
zefektívnením výroby.Zvýšením produkcie a dodávok spoločnosť očakáva tiež získanie si dôvery zahraničných výrobcov
nekonkurenčných produktov,čo by umožňovalo dlhodobú spoluprácu a tým udržateľnosť výstupov a výsledkov
projektu.Ďalšie navýšenie výroby resp.poskytovanie služieb plánuje spoločnosť financovať z vlastných zdrojov.Tiež udržanie
aktuálneho počtu zamestnancov,resp.navýšenie počtu závisí od realizácie projektu a výsledku realizácie daných aktivít.S
prípadnými ohrozeniami,vyplývajúcimi zo SWOT analýzy sa plánuje spoločnosť vysporiadať v rámci svojich možností a
flexibilne reagovať vďaka vysokoodbornému personálu.Zvýšená produkcia sa odrazí i vo výške tržieb.Spoločnosť si je
vedomá stanovených merateľných ukazovateľov a nepredpokladá žiadne riziká pri ich plnení a udržateľnosti.V prospech
udržateľnosti projektu hovorí i environmentálna,prevádzková a finančná udržateľnosť projektu ako aj pozitívne výsledky
finančnej analýzy,ktorá je súčasťou príloh.
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Spoločnosť General Plastic, a.s., pôsobí na trhu od r. 2002, pričom primárnym cieľom bolo zabezpečiť recykláciu PET-fliaš na
území Slovenskej republiky. Počas svojej histórie prešla viacerými zmenami a výrazným investičným rozvojom. Projektový
zámer bude realizovaný v prevádzke spoločnosti, ktorá je umiestnená v meste Senica v Trnavskom kraji, ktorý sa okrem
iného vyznačuje aj dobre vybudovanou dopravnou infraštruktúrou a potenciálom rozvoja. Spoločnosť postupne rozširovalo
svoje podnikateľské aktivity o výrobu nových produktov a zvyšovala objemy výroby. V súčasnosti spoločnosť patrí medzi
lídrov v oblasti recyklácie odpadového plastového materiálu a jeho opätovného zhodnotenia do finálneho produktu PETpredliskov. Realizácia projektu je tiež odpoveďou na výsledky vykonanej SWOT analýzy, t.j. využitia silných stránok (najmä
postavenie lídra na trhu, zabezpečený odbyt a dlhoročné skúsenosti) a príležitostí (najmä získanie NFP a zavedenie
inovatívnych postupov) za účelom posilnenia konkurenčného postavenia spoločnosti v intenciách trvalo udržateľného rozvoja.
Realizáciou projektu sa prispeje k zníženiu nezamestnanosti v okrese s osobitným zameraním na zamestnanie mladých ľudí.

Realizácia projektu umožní inováciu troch výrobných postupov a zvýši stupeň finalizácie výroby, čo je úzko späté so
zvýšením efektivity výroby, ktorá sa prejaví v raste pridanej hodnoty spracovania. Projekt predpokladá zvýšenie objemu
produkcie čo spolu so zabezpečeným odbytom zabezpečí rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. Zvýšenie
objemu výroby v trojsmennej prevádzke vyvolá potrebu zamestnania 25 nových zamestnancov do ukončenia prác na projekte
(r. 2015). Nastavenie merateľných ukazovateľov vychádza zo známych požiadaviek trhu, požiadaviek technologických
procesov a potreby ľudských zdrojov. Všetky tieto faktory boli starostlivo zvážené pred vypracovaním samotného projektu.
Najväčším rizikom nedosiahnutia stanovených ukazovateľov je najmä nedosiahnutie požadovaných tržieb (záruka návratnosti
investície a udržateľnosti pracovných miest), ktoré je eliminované najmä tým, že odbyt produkcie je zmluvne zabezpečený
dlhodobými odberateľmi.Realizácia projektu prospeje celému regiónu najmä v oblasti: •zníženia nezamestnanosti •zvýšenia
odvodov •ochranu životného prostredia •trvaloudržateľného rozvoja •rovnosti príležitosti •zamestnanosti MRK
•zamestnanosti mladých

Obstarávané technológie predstavujú unikátne a jedinečné technologické riešenie „zhotovené na mieru“ podľa technických
parametrov a požiadaviek. Technické riešenie tak predstavuje maximálne splnenie potrieb samotných výrobných postupov pri
výrobe jednotlivých výrobkov od predprípravy vstupného materiálu (úprava PET- vločiek), cez jeho prvotné spracovanie do
PET –predliskov, až po výrobu uzáverov. Projekt je investične náročný a preto by nebolo možná jeho realizácia v
predkladanom rozsahu realizovateľná bez podpory NFP. Z časového hľadiska bola realizácia naplánovaná na 15 mesiacov v
rámci ktorých je tiež započítaná časová rezerva. Za realizáciu projektu zodpovedá skúsený projektový tím, ktorý sa v
minulosti podieľal na viacerých významných investičných akciách samotnej spoločnosti. Realizácia aktivít projektu vedie k
naplneniu špecifických cieľov ako aj hlavného cieľa spoločnosti, čím prispievajú k rozvoju spoločnosti
(konkurencieschopnosti) v súlade s cieľom opatrenia OP KaHR.

Realizácia projektu je v súlade so strategickými dokumentmi na národnej ako aj regionálnej úrovni, ako je najmä: • OP
KaHR (opatrenie 1.1), • NSRR, • Inovačná stratégia SR • PHSR Trnavského kraja, • PHSR mesta Senica, Spoločnosť
počas svojej histórie realizovala viacero investičných akcií na podporu svojho konkurenčného postavenia, čoho je výsledkom
je dnešné postavenie lídra na trhu v oblasti recyklácie a zhodnotenia odpadov z plastu. Spoločnosť v minulosti tiež úspešne
zrealizovala investičný projekt z finančnou podporou štrukturálnych fondov. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v
Senickom okrese dlhodobo pohybuje v rozpätí od 11 do 12%, pričom počet ponúkaných voľných pracovných miest v
priemyselnej výroby sa pohybuje na veľmi nízkej úrovni. Realizácia projektu v krátkom čase vytvorí 25 pracovných miest (do
ukončenia projektu v r. 2015) a minimálne ďalších 7 v čase po ukončení prác na projekte (do r. 2020). Spoločnosť sa po
zrealizovaní projektu zaradí medzi významných zamestnávateľov v Senickom okrese.

Základným predpokladom zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu je plynulá tvorba finančných zdrojov na
zabezpečenie a rozširovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, čo zabezpečuje nielen udržateľnosť výsledkov projektu ale
aj podniku ako celku z ekonomického hľadiska. Ekonomická životaschopnosť investície bola posúdená na základe finančnej
analýzy projektu, ktorá preukázala správne rozhodnutie spoločnosti zrealizovať investíciu z pohľadu návratnosti investície a
tvorby zdrojov, ktorých kumuláciou sa umožní celkový rozvoj spoločnosti. Tieto zdroje plánuje spoločnosť využiť na
zakúpenie: • vstrekolisov, formy, • stroja na výrobu LDPE fólií, • etiketovačky, • posilnenie vybavenosti laboratória •
posilnenie logistiky prostredníctvom rozšírenia vozového parku o nové nákladné automobily. Spoločnosť vykonala tiež
rizikovú/citlivostnú analýzu vstupných údajov finančnej analýzy na základe ktorej identifikovala jednotlivé rizikové faktory ako
aj spôsoby ich účinnej eliminácie.
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Spoločnosť INJECTA, a. s. je partnerskou spoločnosťou spoločnosti CHIRANA T. Injecta, a.s., ktorá je jedným z
najväčších svetových výrobcov jednorázových striekačiek a injekčných ihiel. Spoločnosť INJECTA, a. s. predstavuje
výrobnú zložku pre niektoré časti produktového portfólia, predovšetkým pre inovatívne výrobky a výrobky vyššieho štandardu.
Vzhľadom na strategické potreby spoločnosti je potrebné zabezpečiť komplex výrobných zariadení, ktoré budú slúžiť pre
výrobu novej časti výrobného portfólia - pôjde o veľké striekačky, odberové ihly, ihly pre podávanie inzulínu a inzulínové
striekačky. Vo všetkých prípadoch ide o špecializované produkty s veľkým odbytovým potenciálom a neustálym rastom trhu.
Pre zabezpečenie takejto výroby bude v rámci predkladaného projektu vytvorených 40 pracovných miest, z toho 28 pre
mladých ľudí, čo prinesie pozitívny efekt aj pre sociálnu situáciu v regióne. Projekt bude nadväzovať na vlastný výskumný
program, ktorého obsahom je primárne skúmanie materiálov a postupov ich spracovanie pre tieto inovatívne výrobky.
Synergia týchto projektov veľmi významne posilní konkurencieschopnosť spoločnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude spoločnosť disponovať moderným technologickým vybavením potrebným pre
významné fungovanie na svetovom trhu zdravotníckeho vybavenia. Striekačky s veľkým objemom pracujú pod vysokým
tlakom v súčinnosti s dávkovacími zariadeniami (pumpami), s veľkou presnosťou a ľahkým posuvom piesta vo valci. Často
krát ide o dávkovanie aj počas niekoľkých hodín pod veľkým tlakom a preto musí byť konštrukcia striekačky prispôsobená
daným podmienkam. Vzhľadom na časté použitie pri dialýze alebo transfúzii krvi môžu byť tieto produkty sterilizované gama
radiáciou. Preto musia použité materiály a konštrukcia striekačky byť schopné pracovať aj po sterilizácii gama, ktorá
výrazným spôsobom ovplyvňuje charakteristiky plastových materiálov a gumy. Odberové ihly budú úplne novým produktom,
doposiaľ v SR nevyrábaným a dôvodom ich výroby je trhový potenciál a možnosť intenzívnejšieho využitia existujúcich
distribučných kanálov na svetovom trhu. Ihly pre podávanie inzulínu sú atraktívne ako výrobok kvôli neustálemu rastu trhu.
Inzulínové striekačky budú vybavené extrémne tenkými kanylami, aby sa zjednodušilo používanie a znížil sa pocit bolesti u
pacientov.

Projekt bude realizovaný tímom skúsených interných zamestnancov. Za projektové riadenie bude zodpovedať projektový
manažér, finančný manažér bude zabezpečovať projektové účtovníctvo, finančné vykazovanie, riešenie spolufinancovania
projektu. Technický manažér bude zabezpečovať koordináciu dodávok a prác dodávateľov. Formou dodávok od externých
dodávateľov budú obstarané formou verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy. Projekt obsahuje jednu hlavnú
aktivitu, ktorej obsahom bude zabezpečenie vhodných technológií a podporené aktivity - riadenie projektu a publicitu a
informovanosť. Po obstaraní technológií budú tieto uvedené do skúšobnej prevádzky a po úspešnom splnení všetkých
stanovených podmienok budú definitívne zaradené do štandardnej pravidelnej výroby. Súčasťou aktivít bude aj nábor nových
zamestnancov, keďže v rámci projektu bude vytvorených min 40 pracovných miest.

Vhodnosť realizácie projektu súvisí jednak s vhodnosťou žiadateľa - spoločnosti INJECTA, a.s. a jednak so samotnou
koncepciou a obsahom projektu. Spoločnosť INJECTA, a.s. je prepojeným podnikom so spoločnosťou CHIRANA T.Injecta,
a. s., ktoré je jedným z najvýznamnejších výrobcov tohoto sortimentu. Vďaka tejto spolupráci má spoločnosť INJECTA, a.s.
zabezpečený odbyt prostredníctvom využívania existujúcich distribučných kanálov a obchodných partnerov. Dôležitým
faktorom je tiež nadväznosť na vlastné výskumné aktivity zamerané najmä na materiálové inžinierstvo, ktoré umožnia výrobu
výrobkov s niekoľkoročným technologickým náskokom pred konkurenciou tak pokiaľ ide o samotné výrobky ako aj o výrobné
postupy, ktoré využitím moderných technológií, výrobných postupov a hi-tech materiálov dokážu pri nižšej energetickej a
materiálovej náročnosti produkovať kvalitnejšie výrobky. Cieľom spoločnosti INJECTA, a.s. je byť výrobcom inovatívnych a hitech produktov vyššej rady a v spolupráci so spoločnosťou CHIRANA T.Injecta, a. s. vyrábať tieto výrobky pod vlastnou
značkou ako aj pod značkami svetových firiem ako OEM výrobca.

Hlavným zdrojom udržateľnosti výsledkov projektu je efektívne prevádzkovanie vybavenia obstaraného v rámci projektu a
efektívne vyškolenie a využitie pracovníkov, ktorí budú prijatí do pracovného pomeru v rámci tohoto projektu. Trhový úspech
je daný najmä schopnosťou vyrábať žiadané produkty v dostatočnej kapacite a pri nízkych nákladoch. Predkladaný projekt je
koncipovaný tak, aby tieto predpoklady boli splnené. Technické, finančné i projektové riziká boli dôsledne zanalyzované a
projekt je nastavený tak, aby neohrozovali jeho udržateľnosť. Navrhovaný projekt prinesie rýchly rast spoločnosti (po úplnom
zavedení výroby očakávame ročný predaj až 12 mil veľkých striekačiek, 100 mil odberových ihiel a 100 mil rôznych prevedení
inzulínových, tuberkulínových a Luer striekačiek. Uvedené objemy aj pri veľmi konzervatívnych kalkuláciách dávajú
predpoklad dosiahnutia 10 až 30% trhového podielu na relevantných obsluhovaných trhoch a vytvoria veľmi stabilnú výrobnú
prevádzku s pozitívnym dopadom na sociálnu a ekonomickú situáciu v regióne.
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Potravinársky priemysel v regióne Prešovského kraja má dlhoročnú tradíciu. Nezamestnanosť v okrese Kežmarok je jedna z
najvyšších v SR. Značka THYMOS je spotrebiteľom známa už 20 rokov. Výroba firmy je rozdelená na výrobu korenín a
korenených zmesí, sladkej produkcie strukovín. Podstatná časť produkcie je umiestňovaná na domáci trh. Súčasné
technologické zariadenia, ktoré budú predkladaným projektom nahradené sú náročné na údržbu, energie a sú vysoko prašné,
hlučné a nepresné. Vo výrobe vzniká mnoho nepodarkov a výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti málo efektívna.
Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä
„nedostatočnú technickú úroveň ...“, „vysoké réžie“ a „zastaraný strojový park“. Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej
ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov“ a „možnosť skvalitnenia a
rozšírenia sortimentov....“ Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä
silnejúci tlak čínskych výrobcov a kapitálovo silných zahraničných firiem.

Hodnoty indikátorov projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom personálneho a finančného riadenia firmy. Vzhľadom
na skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné považovať za reálne.4 nové
pracovné miesta pre mladých nezamestnaných, budú vytvorené ešte počas realizácie projektu a budú merateľné inštitútom
výsledkového ukazovateľa. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja
firmy. Indikátor „počet inovovaných výr. postupov.“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou viacerých
technologických celkov. Po ukončení realizácie projektu bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu,
ktorá umožní firme rast kvantity, flexibilita, ale najmä kvality výroby. Firma projektom zrealizuje druhú etapu rekonštrukcie
strojového parku, ktorá je svojim obsahom a nákladmi, kľúčová. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. POP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do inovatívnych technológii. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie miery nezamestnanosti.

Technologická nadväznosť montáže jednotlivých zariadení je podmienená ich funkčným zariadením v rámci výrobnej linky.
Dodávky budú realizované zrejme v priebehu roku 2014 a jednotlivé zariadenia budú podľa aktuálne vyrábaného sortimentu
postupne zapájané do výrobných činností. V prípade nepredvídaných časových kolízií dodávok má spoločnosť pripravené
riešenie formou „by pasu“, čim bude eliminovaný dopad na objem výroby aktuálneho sortimentu. Aktivity projektu, ako aj
príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím,
zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne neefektívnom a neflexibilnom strojovom parku. Pre zabezpečenie
administratívnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a
dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať
administratívny personál v zmysle noriem SMK. Špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti
4.2 POP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá k dispozícií zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Projektom priamo a veľmi konkrétne nadväzuje na prvú etapu
modernizácie technológií, ktorá bude financovaná zo zdrojov ERDF (výzva KaHR-111 SP-1201). Realizácia projektu by bez
NFP prichádzala do úvahy v roku 2016 až 2020 a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a
jej dlhodobá stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Okamžitým účinkom pomoci je
jednoznačne tvorba 5 nových pracovných miest, z toho 4 cielene pre mladých nezamestnaných a to ešte počas realizácie
projektu a ich následné dlhodobé udržanie. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k poklesu počtu dlhodobo
nezamestnaných mladých osôb, v regióne Kežmarok. Okrem toho, realizáciou projektu sa zabezpečí stabilizácia pracovných
pozícií firmy. Firma má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov,
keďže do obnovy technológií firma investovala v minulosti formou vlastných a bankových zdrojov (podrobne viď v časti 5
POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená 20 ročnou skúsenosťou firmy s výrobou korenín, stabilitou
značky a najmä samotnou realizáciou predkladaného projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnej
technológie a zabezpečí firme najmä rast kvality a flexibility výrobného procesu, ktoré zákazník vyžaduje. Projektom príde aj
ku eliminácii subdodávky v procese výroby sáčkov. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite
začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho výsledku a projekt je trvalo udržateľný. Napriek
inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné
miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy strojov a najmä z očakávaného rastu objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy
sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt prispeje k eliminácií najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie
projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na nových zariadeniach a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z
finančnej analýzy vyplýva skorá návratnosť investície, nakoľko sa projekt týka celého výrobného procesu firmy.
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Spoločnosť Kamil Kubik je najväčšou drevospracujúcou firmou na Slovensku a v krajinách V-4 so zameraním na spracovanie
drevných surovín s následným využitím na výrobu truhiel. Na trhu pôsobí od roku 1991. Od začiatku svojej existencie sa
venuje výrobe drevených truhiel, používaným materiálom je smrek, dub, topoľ, buk, lipa. V roku 1994 firma rozšírila svoju
produkciu o truhly z materiálu LDTD a SDTD (lamino-drevotriesková doska - bukas). Postupne zvyšovala výrobnú kapacitu,
rozširovala sortiment svojich výrobkov a okruh zákazníkov. Vybudovala si vedúce postavenie na domácom trhu a podarilo sa
jej presadiť aj na zahraničných trhoch. Nakoľko firma vyrába viac druhov modelov a ponúka svoje produkty zákazníkom aj v
neštandardných rozmeroch dochádza k častému nastavovaniu strojov na výrobu jednotlivých modelov, ktoré je však prácne
a časovo náročné. Ak spoločnosť neinvestuje do novej inovatívnej technológie, ktorá jej umožní zefektívnenie výrobných
postupov, zníženie nákladovosti výroby a skrátenie pracovných časov, hrozí jej odliv terajších zákazníkov a nemožnosť
oslovenia nových, čo bude mať za následok zníženie výrobných kapacít, objemu predaja a s tým súvisiacu stratovosť výroby.

Po ukončení projektu bude mať spoločnosť Kamil Kubik k dispozícii vysoko kvalitnú inovatívnu technológiu na výrobu truhiel,
ktorá jej umožní zefektívniť výrobu znížením energetickej náročnosti, znížením jednotlivých pracovných úkonov a skrátením
výrobných časov a zároveň jej dovolí vyrábať komplikovanejšie a kvalitnejšie výrobky, čím si spoločnosť posilní svoje
postavenie na trhu a zvýši svoju konkurencieschopnosť. Finálne produkty budú určené na zahraničný trh pre špecializované
firmy, ale tiež aj pre pohrebné služby a veľkosklady s pohrebným tovarom na celom území Slovenska. Realizáciou projektu –
doplnením a modernizáciou jestvujúcej technologickej linky o inovatívnu, vysoko kvalitnú technológiu na spracovanie dreva a
následnú výrobu truhiel, sa spoločnosť zaradí medzi prvých a jedinečných výrobcov truhiel na Slovensku aj v zahraničí.
Všetky stroje v rámci doplnenia technológie budú kompatibilné s jestvujúcou technologickou linkou, čím sa zabezpečí
bezproblémová prevádzka a zvýši sa kvalita výroby. Spoločnosť počíta po realizovaní projektu s nárastom tržieb na hodnotu
1 600 000 EUR a pridanej hodnoty vo výške 1 023 000 EUR v roku 2019, ako aj s vytvorením 20 pracovných miest.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom implementácie hlavnej aktivity: A1 – Obstaranie inovatívnej
technológie pre výrobu truhiel. Realizáciu plánuje žiadateľ v termíne 10/2013 – 09/2014. Nová inovatívna technológia bude
predstavovať doplnenie jestvujúcej technologickej linky o nové technológie, obstaraním ktorých žiadateľ vytvorí komplexný
technologický celok na výrobu truhiel, ktorý mu umožní zvýšenie výrobných kapacít spoločnosti. Predmetom hlavnej aktivity
bude obstaranie technológie, ktorá pozostáva z nasledovných komponentov: - Priebežný lis na špárovku GB/13 PA BO Frézovacie a vŕtacie CNC centrum ACCORD 40 FX TVN SCM - Brúsiaca kabína vybavená robotom na brúsenie Automatická olepovačka hrán ME 25 - Automatická štvorstranná viacvretenná fréza TOPSET MASTER - Automatický
systém riadeného odsávania - Kondenzačná sušiareň dreva BEFI Za organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude
zodpovedný žiadateľ - majiteľ spoločnosti, pán Kamil Kubik. V projekte bude zastávať pozíciu hlavného koordinátora projektu,
bude zodpovedný za celkový priebeh implementácie a riadenia projektu počas jeho realizácie.

V súčasnosti firma Kamil Kubik nedisponuje dostatočnými výrobnými kapacitami, v dôsledku čoho nie je schopná prijímať
ďalšie zákazky a vyhovieť požiadavkám zahraničných firiem, ktoré prejavili záujem o jej produkty. Bez realizácie projektu by
firma nedokázala uskutočniť vytýčené ciele a ďalšie investície do výroby by boli neuskutočniteľné. Keďže projekt je investične
veľmi nákladný, jeho realizácia nie je možná bez pomoci NFP. V roku 2009 žiadateľ úspešne realizoval projekt v rámci výzvy
číslo KaHR-111SP-0902, v dôsledku čoho získal dostatok skúseností s realizáciou projektov podporených zo ŠF, preto nevidí
problém ani v realizácii predkladaného projektu. Ciele projektu napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia.
Projekt prispieva aj k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR ZASK a ostatných plánovacích dokumentov kraja. Realizáciou
projektu sa vytvorí 20 nových pracovných miest, z čoho 15 miest bude obsadených mužmi a 5 ženami, pričom 10 pracovníkov
bude zo znevýhodnenej skupiny a 10 pracovných miest bude vytvorených pre mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov. Tým
projekt prispeje k naplneniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj a rovnosť príležitostí.

Obstaraním novej, inovatívnej technológie na výrobu truhiel, ktorá efektívne doplní existujúcu technologickú linku a vytvorí
ucelený komplexný technologický celok na výrobu truhiel, dôjde k výraznému zvýšeniu kvality a variabilnosti výrobkov,
rozšíreniu produktového portfólia a najmä zvýšeniu výrobných kapacít, čo bude viesť k rastu tržieb a zvýšeniu
konkurencieschopnosti spoločnosti, ako aj k expanzii výroby pre zahraničných odberateľov, ktorí majú už v súčasnosti veľký
záujem o produkty žiadateľa. Žiadateľ príjme 20 nových stálych zamestnancov, z čoho 10 pracovných miest bude
vytvorených cielene pre mladých ľudí vo veku od 15 – 29 rokov, čím zabezpečí personálnu udržateľnosť. Z výsledkov
finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov aj po ukončení
realizácie projektu, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu by sa odstránili niektoré ohrozenia
popísané vo SWOT analýze - nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov na doplnenie technologickej linky,
finančná náročnosť projektu, vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry obmedzujúce rozvoj podnikania, vysoké
odvodové zaťaženie.
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Lokalita v ktorej plánujeme zrealizovať projekt sa nachádza v mesta Nitra. Mesto sa zaraďuje do významných centier
kultúrneho, spoločenského života a cestovného ruchu na Slovensku. Na rozvoj regiónu pôsobí hospodárstvo ako multifunkčný
faktor. Ekonomický rozvoj ovplyvňuje prostredníctvom výroby a realizácie tovarov a služieb. Priemysel je rozhodujúcim
odvetvím ekonomického a sociálneho rozvoja kraja. Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť
realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite a dlhoročná tradícia. Skvelé výsledky
dosahujeme vďaka kvalitnej práci našich odborných zamestnancov a kvalifikovanému vedeniu spoločnosti. Realizáciu
náročných stavieb zvládame bez problémov aj vďaka vlastnému dopravnému parku a stavebným mechanizmom. Na základe
výsledkov SWOT analýzy chce žiadateľ využiť silné stránky a príležitosti projektu: -meno a história firmy, -využitie
skúseností s výrobou transportbetónu od roku 1996, -osobné kontakty s majiteľmi stavebných firiem, -operatívna zmena
výrobného programu, -druh a kvalita betónu podľa konkrétnej stavby, -dobré umiestnenie výrobných priestorov, -výroba aj v
zimnom období.

Jedná sa o rekonštrukciu a modernizáciu betonárne v meste Nitra s maximálnou výrobnou kapacitou 25000m3/rok. Konečný
produkt má byť transportný betón požadovanej kvality. Zámerom našej spoločnosti je vyhovieť požiadavkám zákazníkov,
nakoľko sme zaznamenali nárast dopytu po danom produkte aj kvôli zvyšujúcej stavebnej činnosti a rozvoju regiónu.
Navrhované riešenie rekonštrukcie a modernizácie betonárne nákupom danej technológie na výrobu betónových zmesí nám
umožní konkurovať aj tým najväčším výrobcom betónových zmesí v našom regióne. Pomocou tejto rekonštrukcie a
modernizácie betonárne budeme môcť aplikovať moderné receptúry na výrobu betónových zmesí a vyrábať tak
vysokopevnostné a špeciálne betónové zmesi, ktoré sú čoraz častejšie požadované pri realizáciách dnešných moderných
stavieb. Nová technológia nám umožní výrobu transportbetónu aj v zimných mesiacoch, čiže aj pri vonkajších teplotách pod
bodom mrazu, čo hlavne zvýši našu konkurencieschopnosť na stavebnom trhu v Nitrianskom regióne.

Predmetom ŽoNFP bude rekonštrukcia a modernizácia betonárne umiestnenej v jestvujúcich priestoroch (areálu), ktoré má
žiadateľ v dlhodobom prenájme (na základe platnej nájomnej zmluvy). Pozemok je rovinatý a oplotený. Predmetné územie
je mimo dosah zastavaného územia, nezasahuje do obytných oblastí. V prípade úspešnosti projektu - po podpise zmluvy o
poskytovaní NFP s Riadiacim orgánom vykoná žiadateľ verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa. Po akceptácií procesu VO
podpíše žiadateľ zmluvu s úspešným uchádzačom a pristúpi k rekonštrukcii a modernizácii betonárne. Systém financovania
bude, v zmysle platnej Výzvy a Príručky pre žiadateľa, refundácia na základe uhradených účtovných dokladov (faktúr).
Začiatok realizácie hlavnej aktivity - rekonštrukcia a modernizácia betonárne - je plánovaná na 09/2013 a ukončenie 11/2014.
Stanovené obdobie je dostatočné na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie betonárne - nákup zariadenia, osadenie,
inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude mať na starosti konateľ spoločnosti
(koordinátor projektu) a projektový manažér.

Pri predkladanom projekte je dôležité zachovanie celistvosti, nakoľko sa jedná o rozsiahli technologické celok, ktorý je
potrebné realizovať v plnom rozsahu. Bez pomoci (NFP) by žiadateľ nebol schopný realizovať projekt v plnom rozsahu alebo
iba v obmedzenom rozsahu a rovnako nebol schopný splniť stanovené ukazovatele ako napr. vytvorenie nových pracovných
miest. Nakoľko sa jedná o projekt, ktorého realizáciu je možné zvládnuť v relatívne krátkom čase, účinok pomoci môže byť
okamžitý. Nitra sa pripravuje na dynamický rozvoj a je dôležité, aby bol v meste dostatok kvalitných materiálov. Pri prudkom
rozvoji stavebnej výroby na západnom Slovensku je problém zabezpečiť dobrý stavebný materiál a získať ho včas. Preto je
dôležité, že betonárka dokáže ponúknuť v krátkom čase kvalitné produkty v dostatočnom množstve pre zákazníkov. Zároveň
odstrániť problémy s novými požiadavkami na tvorbu a ochranu životného prostredia, zvýšiť komfort obsluhy. Navrhované
riešenie umožní konkurovať aj tým najväčším výrobcom betónových zmesí v našom regióne.

Investičné náklady: -Rekonštrukcia a modernizácia betonárne - nákup technológie Prevádzkové náklady: -Materiál – jedná
sa o suroviny potrebné k výrobe transportbetónu ako sú kamenivo voda, cement, prísady a prímesy, -Osobné nákladymzdové náklady pre všetkých piatich pracovníkov, -Energie-jedná sa o spotrebu dodatočnej el. energie, vody a plynu pri
prevádzke technológie, -Údržba-pri tejto technológii výroby je dôležité pravidelná údržba - v ročnom paušálnom servisnom
poplatku, -Poplatky a dane-poplatky OÚŽP, poplatky za prevádzku mestu Nitra, -Iné náklady-nájom za priestory v ktorých
bude prebiehať výroba Výnosy: -Tržby za výrobky-50 €/m3 pri plánovanej produkcii 17 500 m3/rok Miera výnosnosti je
111,48% a Výpočet výšky ČSH je 137,97. Spolufinancovanie projektu(žiadateľ) bude zabezpečené vlastnými zdrojmi do
výšky 60% oprávnených výdavkov projektu. Po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov št. pomoci bude
prevádzka projektu financovaná z tržieb z predaja výroby (transportného betónu). Finančná situácia je extrémne dobrá a
realizácia projektu pomôže k jej udržaniu. Projekt vykazuje primeranú mieru výnosovosti - finančná udržateľnosť by nemala
byť ohrozená.
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Potravinársky priemysel v regióne má dlhoročnú tradíciu, napriek útlmu v druhej polovici 90-tych rokov. Značka DRU je
spotrebiteľom známa už viac ako 40 rokov. Výroba firmy je rozdelená na výrobu sladkého a slaného pečiva. Podstatná časť
produkcie je umiestňovaná na domáci trh. Súčasné technologické zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, sú náročné na
opravy a údržbu, ako aj na prestavovanie na iný druh výrobkov, neumožňujú vyrábať nové, trhom žiadané výrobky. Výroba je
aj z dôvodu vysokej prácnosti málo efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo aspoň čiastočne
eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä „fyzickú a morálnu zastaranosť časti technologických zariadení…“, „nízky
podiel výrobkov umiestnených na zahraničných trhoch“ a nedostatok finančných zdrojov na rozvojové projekty. Projektom tiež
firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť získania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ…“ a „zvýšenie objemu exportu…“ Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia
definované vo SWOT analýze, najmä početnú a finančne silnejšiu konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánovaná kvalifikovaným odhadom personálneho a finančného
riadenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné
považovať za reálne.4 nové pracovné miesta pre mladých nezamestnaných, budú vytvorené počas realizácie projektu a 2
ďalšie pracovné pozície, budú vytvorené do roku 2019. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím
na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných výr. postupov.“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu –
kúpou technológie. Po ukončení realizácie projektu bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá
umožní firme rast kvality, kvantity a najme flexibility výroby. Firma projektom zrealizuje druhú etapu rekonštrukcie strojového
parku, ktorá je svojim obsahom kľúčová. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6.
POP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do
inovatívnych technológii. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie miery nezamestnanosti.

Technologická nadväznosť montáže jednotlivých zariadení nie je podmienená ich funkčným zariadením v rámci výrobnej
linky. Dodávky budú realizované v priebehu roku 2014 a jednotlivé zariadenia budú podľa aktuálne vyrábaného sortimentu
postupne zapájané do výrobných činností. V prípade nepredvídaných časových kolízií dodávok má spoločnosť pripravené
riešenie formou „by pasu“, čim bude eliminovaný dopad na objem výroby aktuálneho sortimentu. Aktivity projektu, ako aj
príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím,
zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne neefektívnom a neflexibilnom strojovom parku. Pre zabezpečenie
administratívnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a
dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať
administratívny personál s využitím KIS NORIS. Špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti
4.2 POP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá k dispozícií zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Projektom priamo a veľmi konkrétne nadväzuje na prvú etapu
modernizácie technológií, ktorá bude financovaná zo zdrojov ERDF (výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101). Realizácia projektu by
bez NFP prichádzala do úvahy v roku 2018 až 2020 a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na
konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Okamžitým
účinkom pomoci je jednoznačne tvorba štyroch nových pracovných miest cielene pre mladých nezamestnaných a to ešte
počas realizácie projektu a ich následné dlhodobé udržanie. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k poklesu počtu
dlhodobo nezamestnaných mladých osôb, v regióne Zvolen. Okrem toho, realizáciou projektu sa zabezpečí stabilizácia
pracovných pozícií firmy. Firma má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných
projektov, keďže do obnovy technológií firma investovala v minulosti takmer 1 mil. EUR formou vlastných a bankových zdrojov
(podrobne viď v časti 5 POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená viac ako 40 ročnou skúsenosťou firmy s výrobou sladkého
a slaného pečiva, stabilitou značky a najmä samotnou realizáciou predkladaného projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite
doplní aspekt inovatívnej technológie a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt
bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko
negatívneho výsledku a projekt je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu
počtu zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy strojov a najmä z
očakávaného rastu objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt
prispeje k eliminácií najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na
nových zariadeniach a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva takmer okamžitá návratnosť
investície, nakoľko sa projekt týka celého výrobného procesu firmy.
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Herba Drug, s.r.o. vyrába kozmetické a čistiace produkty pre domáci aj zahraničný trh. Miestom realizácie projektu je vlastný
výrobný areál v Smižanoch. Okres Spišská Nová Ves jeden z ekonomicky najmenej rozvinutých okresov SR s mierou
nezamestnanosti dlhodobo pohybuje na úrovni okolo 18%. Žiadateľ zamestnáva 46 pracovníkov a je najvýznamnejším
zamestnávateľom v obci. Na základe SWOT analýzy sú silnými stránkami podniku najmä jeho história, stabilné postavenie na
trhu, etablované obchodné značky a zákaznícky prijateľný pomer cena/kvalita produktov. Podnik dlhodobo vyrába aj produkty
pod značkami veľkoodberateľov (obchodné reťazce, výrobcovia kozmetiky). Najvyššiu pridanú hodnotu majú výrobky
emulznej a liehovej kozmetiky, ktoré podnik v súčasnosti nemôže vyrábať kvôli nedostatočnému/zastaralému
technologickému vybaveniu. Podnik je limitovaný pri rozširovaní sortimentu výrobkov, plnení potrieb súčasných aj
potenciálnych klientov, expanzii na trhu, vlastnom vývoji produktov a v snahe zaviesť certifikáty kvality (GMP,ISO9001). V
zmysle záverov SWOT analýzy projekt odstráni slabé stránky, umožní využiť príležitosti a eliminovať ohrozenia v záujme
zvýšenia konkurencieschopnosti podniku.

Po realizácii projektu budú zavedené moderné výrobné technológie, ktoré umožnia výrobu vlastnú výrobu emulznej a liehovej
kozmetiky, t.j. produktov najvyššou pridanou hodnotou. Zároveň budú zavedené ďalšie moderné technológie súvisiace s
celým spektrom vyrábaných produktov (plnenie, balenie, značenie, váženie, kontrola, vlastný vývoj výrobkov). Na základe
zhodnotenia požiadaviek súčasných aj potenciálnych odberateľov sa po projekte predpokladá nárast tržieb a pridanej hodnoty
(ukazovatele dopadu). Nové technológie fixne zavedú 10 inovovaných výrobných postupov a vytvoria 5 nových pracovných
miest (z toho 4 nezamestnaní vo veku 15-29 rokov). Tieto miesta budú udržateľné aj v prípade fluktuácie zamestnancov
(dostatok uchádzačov v regióne). Vzhľadom na zhodnotenie možných rizík projektu (administratívne, technické, ekonomické rast cien vstupov, riziko odbytu, personálne riziká a riziko odbytu a pod.) žiadateľ uviedol v Opise projektu opatrenia na
elimináciu uvedených rizík. Hodnoty ukazovateľov sú nastavené realisticky s ohľadom na doterajšiu stabilnú ekonomickú
históriu podniku, dlhodobé vzťahy so súčasnými veľkoodberateľmi a mapovanie potrieb potenciálnych nových klientov.

Projekt zavádza inovatívne výrobné technológie pre výrobu emulznej a liehovej kozmetiky a technológie súvisiace s celým
Re
sortimentom produkcie (úprava vstupov a prostredia, plniace, baliace, značiace, kontrolné, vážiace zariadenia, vybavenie
laboratória - vlastný vývoj produktov a kontrola kvality). Projekt pokrýva všetky fázy výrobného cyklu a umožní technologické
zlepšenie výrobného procesu a zvýšenie kvality produkcie (relevantné pre súčasnú aj novú produkciu vo vlastnej réžii po
projekte). Zložky sortimentu sú z hľadiska ich zloženia vyrábané podľa príslušných postupov a receptúr (vlastných,
licencovaných alebo vlastnených odberateľmi). Táto skutočnosť je určujúca vo vzťahu k špecifikácii navrhovaných
technológií. Alternatívy realizácie projektu sa tak primárne netýkajú možných technologických postupov, ale zabezpečenia
kvalitatívnych štandardov (GMP, ISO9001) a kapacity výroby. Žiadateľ definoval technológie na základe zhodnotenia
súčasných vzťahov s odberateľmi a realistickej predikcie potrieb súčasných aj potenciálnych odberateľov. Hlavné aktivity
projektu sú zamerané na obstaranie technológií, ktoré umožnia zvýšiť konkurencieschopnosť podniku, rast tržieb a pridanej
hodnoty.
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Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoj ekologickej výroby
spoločnosti Eurotron component, a.s. nákupom inovatívnej
technológie

Inovatívne a vyspelé technológie pre pekáreň MANNA

Rast kvality a kvantity výroby, zníženie odpadovosti a časových strát

Inovatívne technológie pre Metales, s.r.o.

Lisovňa plastov v Matúškove

Výroba presných lisovacích a strihacích komponentov pre
elektrotechnický priemysel

Nízkoenergetická stacionárna linka na spracovanie kovového
odpadu

Rozšírenie výroby plastov s doplnením kovových výliskov

Nákup inovatívnych technológií v podmienkach spoločnosti Pasell
Slovakia, s.r.o.

Nová technológia potlače a technológia kartonáže
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Eurotron component, a.s. pôsobí od r. 2003 v silnej medzinárodnej konkurencii elektrotechnického priemyslu
charakteristického vysokými nárokmi na inovácie. Absencia inovatívnych zariadení sťažuje udržanie sa v konkurencii
vývojárov a výrobcov elektrotechnických komponentov. S 2D testermi nie je možné znížiť percento nekvality výrobkov
včasnou detekciou závad, znížiť spotrebu materiálu zvýšením presnosti výroby. Zároveň je potreba znížiť závislosť od
externých dodávateľov dusíka a tým i time to market. Trh zároveň vyžaduje zdokonaliť čistenie DPS na 2 letovacích linkách a
znižovať negatívny vplyv výroby na ŽP pri zachovaní primeranej ceny individuálnej kusovej výroby. Spoločnosť má
kvalifikovaný výrobný a riadiaci personál, nízku fluktuáciu, stabilnú sieť odberateľov, dobré meno a doteraz sústavný rast
firmy, rovnako ako garantovanú kvalitu produktov zavedenými ISO normami. V regióne žiadateľa je takmer 14%
nezamestnanosť, prioritne mladých ľudí. Nedostatok pracovných príležitostí, slabé využitie existujúcich výrobných kapacít z
dôvodu nízkeho vlastného kapitálu spoločností a nedostatok finančných zdrojov na nákup efektívnych inovatívnych výrobných
technológií brzdí jeho ďalší rast.

Zavedenie inovačnej testovacej technológie zvýši kvalitu produkcie s odhalením nekvality až na 95%, zníži sa objem
reklamácií a výdavkov na logistiku, materiál, čím poklesne negatívny vplyv výroby a opráv na ŽP. Internou výrobou dusíka sa
eliminuje závislosť od dodávateľov. Vysoko automatizované čistiace zariadenia umožnia dosiahnuť požadovanú čistotu.
Zefektívni sa výroba, diverzifikuje produktové portfólio, a podnikateľské riziko, zvýši sa export a pridaná hodnota výroby a
posilní udržateľný rozvoj spoločnosti. Zvýši sa inovačný potenciál, zjednoduší logistika a vytvorí 1 pracovné miesto v 2014 a 1
do r. 2019. S rizikom predĺženia harmonogramu meškaním dodávok, či výberu nových zamestnancov ráta časová rezerva.
Technológie budú poistené, straty spôsobené vplyvom vyššej moci refundované poisťovňou. Finančné riziko je eliminované
detailným rozpočtom a finančnou analýzou. Zvýšenie produktivity práce a odbyt zvýšia tržby, čo umožní ďalej inovovať
výrobu, vytvoriť pracovné miesta a posilňovať konkurencieschopnosť. Dopĺňanie odborného vzdelania je predpokladom
ďalšieho rastu zamestnancov. Inovácie zvýšia záujem o spoločnosť na medzinárodných technických fórach, veľtrhoch a
výstavách.

Projekt trvá 6 mesiacov. Všetky hlavné aktivity: Aktivita 1 AOI 3D Systém, Aktivita 2 Výrobník dusíka a Aktivita 3 Zariadenie
na čistenie dosiek plošných spojov a podporné aktivity – riadenie a publicita a informovanosť sú rozvrhnuté počas celého
trvania projektu 01 - 06/2014. Hlavné aktivity zahŕňajú objednávku 4 zariadení, ich nákup, dodávku a inštaláciu, skúšobnú
prevádzku, prebratie a zaradenie do majetku protokolmi, poistenie majetku, označenie o spolufinancovaní v súlade s
Manuálom pre publicitu a informovanosť, vytvorenie pracovného miesta. Na zmluvu po VO, dodávku, inštaláciu technológií,
jej spustenie a skúšobnú prevádzku bude dohliadať realizačný tím zložený z 3 odborníkov spoločnosti –vedúcich pracovníkov
so skúsenosťami s riadením investičných projektov. Budú zodpovedať za administráciu projektu, predkladanie monitorovacích
správ a ZOP, sledovanie harmonogramu a dodržiavanie rozpočtu. Zaškolenie zamestnancov pre prácu, obsluhu a údržbu
inovatívnej technológie bude zabezpečené zo strany dodávateľa. Pri obstarávaní nových technológií rozhodne: cena, výkon,
energetická spotreba, percento odhalenia nekvality, dopady na životné prostredie a servis zo strany dodávateľa.

Poskytnutie NFP predstavuje významný stimul, ktorý umožní nepoľaviť v zavádzaní technologických inovácií napriek
obmedzeným zdrojom v dôsledku spomalenia celosvetového trhu, a tak nezaostať za konkurenciou. Bez poskytnutia
príspevku by bol projektový zámer realizovateľný len obmedzene, čo by znamenalo zníženie pozitívneho vplyvu na žiadateľa
a na ekonomiku ako takú. Vďaka realizácii projektu bude môcť firma obstáť v tvrdej súťaži domácich i zahraničných výrobcov,
čo zabezpečí inštitucionálnu, ekonomickú a personálnu udržateľnosť podniku ako i synergický efekt na utlmené podnikanie
cieľového regiónu v podobe stimulácie ďalších podnikateľských aktivít odberateľov a dodávateľov a vytváraním pracovných
miest. Všetky doteraz uskutočnené investície do novej technológie boli realizované a personálne zastrešené internými
pracovníkmi spoločnosti a financované z vlastných zdrojov žiadateľa. Zamestnanci disponujú znalosťami a skúsenosťami z
oblasti riadenia a realizácie investičných projektov, a to z technického, odborného a administratívneho hľadiska. Projekt
nadväzuje na odporúčania Európskej komisie pre SR tvorbou pracovných miest pre mladých a zvyšovaním inovačného
potenciálu výroby.

Personálna udržateľnosť projektu je zabezpečená dostatočným zastúpením kvalifikovaných ľudských zdrojov a ich rozšírením
o 1 pracovné miesto v r. 2014 a o 1 do r. 2019. Firma nemá fluktuáciu zamestnancov, čo je dôkazom jej dobrej
zamestnaneckej politiky. Finančný a ekonomický rast spoločnosti sa kontinuálne vyvíja pozitívne bez výrazných výkyvov.
Vďaka správnym manažérskym rozhodnutiam a hospodáreniu turbulencie trhu a celosvetová kríza spoločnosť výrazne
nezasiahli. Nakoľko podnik nemá problémy s odbytom a záujem o jeho výrobky neustále rastie, je možné predpokladať, že
zakúpené zariadenia budú využívané v plnej miere. Financovanie prevádzkových nákladov, údržby a prípadných opráv bude
kryté výnosmi z predaja výrobkov. Riziko dopadu ekonomickej krízy a možných poklesov odberu výrobkov je minimalizované
dostatočnou diverzifikáciou odberateľov a výroby. Vďaka predkladanému projektu spoločnosť modernizuje výrobu, zvýši
kapacitu a flexibilitu výroby, minimalizuje odpad a nepodarkovosť, zníži výrobné náklady, čím vzrastie jej atraktivita pre
ďalších odberateľov, posilní sa jej pozícia na trhu, zvýšia tržby i pridaná hodnota čo zabezpečí inštitucionálnu a finančnú
udržateľnosť podniku.
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V súčasnosti je výroba pekárne MANNA umiestnená vo vlastných, novovybudovaných výrobných priestoroch v obci
Kapušany pri Prešove, ktoré plne zodpovedajú všetkým hygienickým požiadavkám kladeným na pekárenskú výrobu.
Technologické vybavenie pekárne, ktoré pozostáva z etážovej a rotačnej pece, miešača cesta rohlíkovača a ďalších
doplnkových technológií neumožňuje pekárni MANNA dosahovať požadovanú kvalitu a ani kvantitu vyrábaných produktov.
Tieto zariadenia sú aj neúnosne energeticky náročné, čo má negatívny dopad na ekonomiku výroby. Firma MANNA je v
regióne zavedenou pekárenskou výrobou s každoročne sa zvyšujúcimi tržbami a rozširujúcou sa základňou svojich
zákazníkov. So súčasným stavom technologického vybavenia nie je firma schopná pokryť dopyt po jej výrobkoch a tiež
dosahovať požadovanú kvalitu svojej produkcie. Preto je nevyhnutné po realizácii vlastných výrobných priestorov pristúpiť ku
inovácii a doplneniu vyspelých technických zariadení vo výrobnom procese, ktoré by prispeli k dosahovaniu cieľa zvýšenia
kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne, a tak dopomohli ku zvýšeniu konkurencieschopnosti pekárne v regióne jej pôsobnosti.

Hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené pri príprave žiadosti o NFP vychádzali z prirodzeného stavu potreby určenej
samotným žiadateľom. Ukazovateľ výsledku „Inovované výrobné postupy“ je jasným pomenovaným slabých miest
výrobného procesu, ktoré chce žiadateľ projektom odstrániť. Uskutočnením projektu dôjde ku podstatnej inovácii výrobných
procesov pekárne MANNA, ktorá má jednoznačnú previazanosť na hodnoty ukazovateľov dopadu – „Nárast tržieb“ a „Nárast
pridanej hodnoty“. Plánované hodnoty tržieb a pridanej hodnoty sú v priamej korelácii na zvýšenú kvalitu a kapacitu výroby,
ktorú chceme dosiahnuť cez inováciu výrobných postupov. Stanovené finančné ukazovatele sú reálne a vychádzajú z
dlhoročných skúseností a sú taktiež odrazom už teraz nepokrytého dopytu po našich výrobkoch. Hodnoty ukazovateľa Počet
novovytvorených pracovných miest vo výsledku aj v dopade sú stanovené na priamej podpore nových miest, ktoré budú
nutné pre manažovanie nového objemu výroby, ktorý chceme dosiahnuť. Samozrejme vo vzťahu na novovytvorené miesta
sme brali v úvahu uplatnenie vytvorenia miest pre mladých občanov vo veku 15-29 rokov, pri dodržaní princípu rovnosti
príležitostí medzi mužmi a ženami.

Kritériá na požadované inovatívne technológie boli stanovené v prieskume trhu pre ŽoNFP jasne a budú transformované do
verejnej súťaže podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti. Na základe realizácie
verejného obstarania, vybraní dodávatelia zrealizujú cez záväzné objednávky predaj a inštaláciu jednotlivých technológií v
pekárni MANNA. Po inštalovaní všetkých zariadení sa spustí skúšobná prevádzka a dôjde k zaškoleniu pracovníkov podľa
štandardných postupov. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita projektu, až po
regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov. Organizačné
zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú
implementáciu a to skúseností s projektmi podobného zamerania z predošlého obdobia a projektový tím s bohatými
skúsenosťami s implementáciou. Jednotlivé aktivity projektu, ich postupnosť sú racionálne previazaná s hlavnou myšlienkou
žiadosti dosiahnuť stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti v pekárni MANNA cez zavedenie inovatívnych a
vyspelých technológií.

Žiadateľ sa rozhodol realizovať predkladaný projektový zámer za pomoci nenávratného finančné príspevku z viacerých
atribútov. V reálnom ponímaní bez získania NFP by musel žiadateľ pristúpiť k realizácii projektového zámeru postupnými
krokmi, alebo zámer realizovať v menšom, neucelenom rozsahu, čo by prinieslo viacero negatív. Zvolený variant projektu v
súčasnosti predstavuje najnovší trend v pekárenskej výrobe. Úspešnosť realizácie myšlienky v zmysle podnikateľského
projektu rozhodujúcou mierou závisí od profesionálnych kvalít jej realizátora. V prípade majiteľa firmy Ing. Petra Kačmára,
ktorý má bohaté skúsenosti s vedením malého súkromného podniku a tiež potrebné vedomosti a odbornú prax v oblasti
výroby, nevnímame priestor pre problémovú implementáciu projektu. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s vlastnou výrobou a s
tým realizovanými investíciami. Projektový zámer má podporu na všetkých oblastných úrovniach, či sa to týka miestnej,
regionálnej alebo vyššieho záujmu Slovenskej republiky dosahovať stupeň vysokej inovatívnosti a podpory cez vyspelé
technológie podnecujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti, ako základného prístupu rozvoja ekonomiky a hospodárskeho
rastu.

Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná inovácia technologického vybavenia pekárne. Súčasný a nový zamestnanci
prejdú zaškolením a budú schopní efektívne využívať nové zariadenia. Pri realizácii projektu budú vytvorené pracovné miesta
aj pre občanov od 15 do 29 rokov. Majiteľ firmy má záujem budovať a rozvíjať firmu, čoho dôkazom bola aj výstavba
výrobných priestorov so všetkých potrebným logistickým zázemím. Ohrozenia vyplývajúce z vykonanej SWOT analýzy
chceme eliminovať využívaním inovatívnych technológií, vďaka ktorým dosiahneme zvýšenie efektivity výroby, vyššiu
výrobnú kapacitu, kvalitu a rozšírenia portfólia produktov. Po stránke riadenia spoločnosti nedôjde k žiadnej zásadnej zmene.
Spoločnosť je v súčasnosti dobre etablovaná na trhu a vyspelé technológie jej umožnia zníženie nákladov a zároveň zvýšenie
produkcie a skvalitnenie finálnych produktov. Kofinancovanie projektu bude uskutočnené z vlastných zdrojov žiadateľa, preto
realizáciou projektu nedôjde k zvýšeniu úverového zaťaženia závodu. Z tohto pohľadu realizácia projektu nevytvára žiadne
negatívne efekty, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu.
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MICRO JUNTAS SK, s.r.o. má sídlo a prevádzku v meste Spišská Nová Ves, v Košickom kraji. KSK dlhodobo patrí ku krajom
s najvyššou nezamestnanosťou v rámci SR. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla k 31.12.2012 v Košickom kraji
19,58%, v okrese Spišská Nová Ves19,14%.Firma je od r. 2004 dcérskou spoločnosťou MICRO JUNTAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO Ltda.Vyrába tesnenia z rôznych materiálov a medzivinuťové izolácie do kompresorov. V oblasti výroby tesnení do
kompresorov je jedným z dvoch popredných výrobcov takýchto tesnení na svete.S použitím svojich výrobných technológií
žiadateľ nie je schopný reagovať na dopyt svojich zákazníkov po niektorých typoch výrobkoch (na cca 50 tesnení a izolácií
nových typov a tvarov). Väčšina výroby je zákazkového charakteru, a tak je pre žiadateľa dôležité udržanie
konkurencieschopnosti a dobrého mena spojeného s promptnosťou reakcií na dopyt.Veľká časť úspechu jeho pôsobenia na
trhu vychádza práve zo schopnosti vyhovieť zákazníkom pri ich rastúcich požiadavkách. Žiadateľ disponuje potrebnými
skúsenosťami a know-how, avšak nie technológiami. Zo SWOT analýzy vyplýva prevládanie silných stránok nad slabými, čo
je predpokladom úspešného zvládnutia projektu

Nové zariadenia skvalitnia výrobný proces (nižšia odpadovosť výroby,odstránenie časových strát), ale zároveň sa ich
zavedením umožní výroba typovo a tvarovo nových tesnení a izolácii.Dôjde k inovácií 1 výrobného postupu a k výrobe 50
nových typov tesnení a izolácií. Počas realizácie projektu žiadateľ vytvorí 3 nové pracovné miesta.Nové pracovné príležitosti
znížia odchod mladých ľudí z regiónu. Žiadateľ predpokladá, že okrem priamych pracovných miest vyvolá jeho zvýšená
podnikateľská aktivita potrebu vytvorenia pracovných miest u partnerov. Potenciál rastu zákazníckeho portfólia vidí žiadateľ
veľmi pozitívne, keďže momentálne je vo fáze certifikácie nových výrobkov pre nových potenciálnych klientov z Turecka a
Malajzie. Na projekt nadväzujú ďalšie aktivity plánovaného rastu spoločnosti, ktoré zvýšia inovačný potenciálu regiónu,
zabezpečia prílev kapitálu a rozvoj subdodávateľských vzťahov s ostatnými spoločnosťami, čo bude mať pozitívny vplyv na
vývoj miestnej ekonomiky – projekt môže byť inšpiráciou pre iné MSP v regióne.Riziko zníženia odbytu tržieb a pridanej
hodnoty je eliminované širokým sortimentom výrobkov a množstvom zákaziek.

HA 01 Nákup nových technológií na inováciu výroby (11/2013-10/2014) a podporné aktivity (11/2013-10/2014) Riadenie
projektu, Publicita a informovanosť. Trvanie aktivít je podľa predpokladaných dodacích lehôt. Zakúpené budú: Brúska na nože
na rezacie stroje, Navíjač odpadového materiálu (2ks), Lisovací stroj (3ks), Rezací stroj na rezanie papierového a oceľového
materiálu, Rezací stroj na rezanie polyesterových pások, Malé lisovacie formy (24ks), Veľké lisovacie formy (15ks), Kalander.
Investovať do technológií žiadateľ nevyhnutne potrebuje pre inováciu a efektivizáciu svojej výroby. Realizáciu aktivít zastreší
realizačný tím:koordinátorka projektu/finančná manažérka (zodpovedná za celkové riadenie, administratívu projektu a
realizáciu všetkých projektových aktivít, zodpovedná za čerpanie NFP), projektový asistent (podporu pri technickej
stránke),technický manažér (správna montáž technológií, ich spustenie do prevádzky). Aktivity priamo súvisia s dosiahnutím
cieľov:nové zariadenia budú využívané v rámci 2 inovovaných postupov a každé z nich prispeje k ich inovácii, produkcii
nových výrobkov, to vyvolá potrebu tvorby miest a zvýšia sa tržby a pridaná hodnota.

Spoločnosť plánuje projekt zrealizovať aj bez získania NFP, avšak v dlhšom časovom horizonte, aby investície do technológií
neboli nárazové. Bez NFP by bolo dosiahnutie výsledkov a tvorba miest postupná. Celkový prínos zámeru pre spoločnosť by
bol menší.Žiadateľ vytvorí 3 nové pracovné miesta počas projektu, jedno ešte pred začatím realizácie projektu, čo zníži
odchod mladých ľudí z regiónu. Inovácia výrobných postupov bude spočívať najmä vo využívaní úspornejších technológií a v
zavedení výroby cca 50 nových typov tesnení a izolácií. Aktivity projektu, stanovené ciele aj plánované dosiahnutie
merateľných ukazovateľov sú koncipované tak, že prispievajú k napĺňaniu cieľov strategických rozvojových dokumentov na
úrovni regiónu, štátu aj EÚ. Ide najmä o Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves, PHSR KSK, Európa 2020, NSRR20112014,IS SR 2007-2013, RIS KSK, HP TUR,HP RP.Žiadateľ dosiaľ neimplementoval projekt financovaný zo ŠF, disponuje však
dlhoročnými skúsenosťami a dostatočnou technickou vybavenosťou v procesnom riadení na zvládnutie projeku. Investičné
projekty realizované žiadateľom za posledné 3 roky:nákup haly,jej kompletná rekonštrukcia, nákup zariadení a technológii.

Za administratívnu stránku udržateľnosti bude zodpovedný koordinátor projektu, dohliadne na predkladanie následných
monitorovacích správ.Počas doby udržateľnosti budú vytvorené ďalšie pracovné pozície. Predpokladané tržby za väčšie
množstvo súčasných ako aj nových typov výrobkov zabezpečia návratnosť vstupnej investície a navyše vykryjú aj náklady na
novovytvorené pracovné miesta. Projekt podľa výsledkov FA vytvára dostatočný cash flow v krátkodobom aj dlhodobom
horizonte, podnik mal v r. 2010 dobrý a v 2011 a 2012 mierne horší ekonom. stav. Spoločnosť nemá problémy s odbytom a
záujmom o jej služby a výrobky a do budúcna očakáva zvýšenie tohto záujmu aj vďaka zavedeniu inovácií vo výrobe. Po
ukončení financovania z NFP budú prevádzkové náklady spojené s údržbou a prevádzkou technológií kryté z tržieb za
súčasné i nové výrobky. Zvýšené tržby tiež zabezpečia aj pokrytie nákladov na mzdy novoprijatých zamestnancov. Žiadateľ
očakáva finančnú udržateľnosť projektu s absolútnou istotou na základe prieskumu potrieb trhu. Eliminácia vonkajších
hrozieb: prehľad o potrebách trhu, investovanie do technológií, tvorba a udržiavanie miest, snaha využívať NFP a znížiť
energetickú náročnosť výroby
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Metales, s.r.o. bola založená v roku 1999 a pôsobí v meste Dolný Kubín s mierou nezamestnanosti 16 %. V regióne je
relatívne silná tradícia priemyselnej výroby. V priebehu svojho 13-ročného pôsobenia si firma získala relatívne silné
postavenie na Slovenskom a zahraničných trhoch. Medzi hlavné produkty firmy patria komponenty pre rôzne oblasti priemyslu
(strojárstvo, automotive a pod.). Aktuálna nasýtenosť trhu núti firmy k poklesu predajných cien a tým k poklesu úrovne
pridanej hodnoty. Zároveň sa tvorí nevyhnutnosť inovácie za účelom udržania konkurencieschopnosti. Požiadavka
odberateľov firmy je najmä na presnosť a flexibilitu výroby, v ktorej má aktuálny stav technologického vybavenia firmy, isté
medzery. Realizáciou projektu sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy (najmä absenciu technológie
horizontálneho CNC obrábania a nedostatok finančných zdrojov) a to využitím svojich silných stránok (najmä tradíciou a
skúsenosťami). Projektom firma využije príležitosť zo SWOT (možnosť čerpať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb (najmä
neuspokojenie náročnejších potrieb zákazníkov).

Obstaraním dvoch technologických celkov zameraných na CNC horizontálne obrábanie, dokáže firma rozšíriť portfólio svojej
produkcie o obrobky s vyššími nárokmi na presnosť a obrobky, ktoré nie je možné obrábať na vertikálnych obrábacích
strojoch. Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu
pracovníkov. Projektom sa vytvorí až 6 pracovných miest (z toho 4 pre mladých nezamestnaných) ešte pred ukončením
realizácie projektu a ďalšie 2 v horizonte 5 rokov od ukončenia realizácie, inovujú sa dva výrobné postupy. Uvedené
merateľné ukazovatele výsledku budú dosiahnuté samou podstatou projektu. Merateľné ukazovatele projektu boli plánované
vrcholovým manažmentov v spolupráci s ekonomickým oddelením firmy a spolu s dlhoročnými skúsenosťami firmy a jej
majiteľa v obore, dávajú záruku reálnosti. Rast a úspech firmy Metales, s.r.o. bude pozitívne motivovať iné priemyselné firmy
k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká realizácie projektu sú podrobne
identifikované, spolu s návrhy ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Jediná hlavná aktivita projektu „nákup inovatívnej výrobnej technológie“, bude implementovaná prostredníctvom interných a
externých členov projektové tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu
projektu. Previazanosť aktivity s cieľmi je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za inštaláciu technológie a rozbeh výroby bude
zodpovedný vedúci CNC obrábania Ing. Milan Ftorek. Zapájanie technológie do stávajúcej výroby , si nevyžiada v podstate
žiadne prestoje a jej spustenie bude bez efektu na stávajúci výrobu. Obsluha technológie bude dodávateľom zaškolená pri
dodaní strojov. Realizácia projektu bude tiež rešpektovať normu SMK, konkrétne ISO 9001:2008, ktorú si firma osvojila už v
roku 2003. Dodávateľ technológie bude identifikovaný procesom verejného obstarávania, ktorý bude realizovať externá
spôsobilá osoba. Stroje budú dodané v priebehu roku 2014. Nevyhnutnosť obstaranie konkrétnej výrobnej technológia je
voľbou z viacerých variantných riešení. Preferované boli skúsenosti s aktuálnym predmetom činnosti a požiadavky aktuálnych
významných zákazníkov.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z viacerých variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s
dôrazom na obsahovú stránku predchádzajúceho projektu v rámci výzvy KaHR 111 SP 1101 (technológia vertikálneho
obrábania). Absencia CNC technológie horizontálneho obrábanie je hlavným dôvodom realizácie predkladaného projektu.
Aktuálne požiadavky stávajúcich i potenciálnych zákazníkov smerujú k požiadavke obrábania výrobkov, ktoré nie je možné
obrobiť vertikálne a k vyššej presnosti a flexibilite. Rastúci tlak na znižovanie cien je sprevádzaný tlakom na kvalitu produkcie
a sortiment. Okamžitým účinkom pomoci je najmä tvorba 6 nových pracovných pozícií, čo prispieva k zníženiu miery
nezamestnanosti v regióne. Realizácia projektu je nevyhnutná aj z dôvodu realizácie vízie firmy – prenik na východné trhy.
Bez NFP nie je firma schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného projektu.
Firma je jednoznačne schopná implementácie projektu v danom rozsahu a to vzhľadom k obratu firmy, počtu zamestnancov,
skúsenostiam s implementáciou významných výrobných celkov do výroby, ako dlhoročným skúsenostiam v obore
kovoobrábania (viď opis)

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú 13ročné skúsenosti firmy v obore a 20ročné
skúsenosti jej konateľa, stabilné hospodárske výsledky a vývoj počtu zamestnancov. Firma realizáciou projekt nevstupuje na
„neprebádanú pôdu“, naopak rozširuje portfólio stávajúcich produktov, preto nehrozí riziko neodhadnutia trhového správania
sa. Predmet projektu eliminuje hrozby vo SWOT – najmä pokles dopytu po výrobkoch spoločnosti a vstup silného konkurenta
na trh a to vplyvom upevnenia si postavenia na trhu a rastom konkurencieschopnosti. Po ukončení realizácie projektu, si tento
nevyžaduje ďalšie investície, okamžite začína tvoriť tržby a pridanú hodnotu a je tým schopný dlhodobého samofinancovania.
Finančná analýza prezentuje cca 5 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k vrátaniu
investície príde skôr ako budú stroje účtovne odpísané (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Ich životnosť je pritom aj 3x
dlhšia ako doba odpisovania. Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, nie je možné
predkladať problémy pri zavádzaní technológie do praxe či odbornom zaškolení obslužného personálu.

KaHR-111SP-1201

Spoločnosť SKH plastic, spol. s r.o. vznikla v závere roka 2009 a na trhu pôsobí od roku 2010, kedy začala so svojou
výrobnou činnosťou v obci Matúškovo v tesnej blízkosti okresného mesta Galanta ležiaceho v Trnavskom samosprávnom
kraji. Hlavným predmetom podnikania je produkcia výrobkov z plastu. V súčasnosti má spoločnosť rozbehnuté viaceré
výrobné programy výroby plastových komponentov. Medzi najdôležitejšie patria výrobné programy do automobilového a
elektrotechnického priemyslu. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 190 zamestnancov a v roku 2012 dosiahol objem
celkových tržieb hodnotu viac ako 16,5 mil. EUR. Súčasné technické vybavenie spoločnosti pritom umožňuje výrobu len
užšieho množstva výrobkov s využitím približne 170-tich foriem. Využitie súčasných výrobných kapacít je veľmi veľké a ďalší
rast objemu výroby, tržieb i zisku je podmienený inováciou a rozširovaním výrobného programu s nadväznými službami
tvoriacimi vyššiu pridanú hodnotu.Spoločnosť má predpoklady a potenciál pre takéto zmeny, ktoré by zvýšili jej celkovú
konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť na trhu.

Ako vyplýva z cieľov a zamerania predkladaného projektu, po ukončení realizácie aktivít dôjde sprevádzkovaním unikátnej
modernej technológie k rozšíreniu výrobných kapacít, rozšíreniu výrobného programu, modernizácii a inovácii už fungujúcej
výroby, a tým k celkovému zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu vyrábaných výrobkov. Navrhovaným technologickým
transferom – Nákupom novej inovatívnej technológie vstrekovacieho lisu s uzatváracou silou 27.000 kN získa spoločnosť
SKH plastic, spol. s r.o. dostatočne výkonné a moderné priemyselné zariadenie, ktoré umožní využiť ďalších približne 30
foriem pre výrobu plastov rôzneho charakteru. Inovatívnym prvkom však ani zďaleka nie je len samotné rozšírenie počtu
foriem vo výrobe. Nákupom CNC univerzálneho frézovacieho centra získame inováciu vo forme možnosti úprav výrobných
foriem, čo nám umožní rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. Takto sa nám podstatne rozšíri nie len celkový počet
alternatívnych výrobkov, ale aj ich druh a charakter. Realizáciou projektu vytvoríme 38 pracovných miest, z toho bude 28 žien
a 10 mužov, 5 pracovných miest bude vytvorených pre mladých nezamestnaných. Zvýšime tržby a pridanú hodnotu
spoločnosti.

Predkladaný projekt pozostáva z 2 aktivít – Nákup novej technológie vstrekovacieho listu s uzatváracou silou 2.700 ton a
Nákup novej technológie CNC univerzálneho frézovacieho centra. Realizáciou daných aktivít naplníme hlavný a špecifické
ciele projektu. Projekt bude realizovaný v termíne august 2013 až december 2013. Dodávka a montáž inovatívnych
technológií bude realizovaná dodávateľskou firmou (firmami),víťazom (-mi) verejného obstarávania. Riadenie a publicitu
projektu zabezpečí projektový tím zložený z interných zamestnancov spoločnosti, hlavnými zodpovednými osobami budú
konatelia spoločnosti Dipl. Ing. Milan Macháček a Dipl. Ing. Arpád Szakács. Na koordináciu aktivít projektu počítame s
prípadným využitím externých konzultantov so skúsenosťami v oblasti riadenia, implementácie a vykazovania projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ. Realizácia projektu je ekologická a nemá výrazný dopad na životné prostredie.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu je nevyhnutnou pre našu spoločnosť ak chceme byť naďalej
konkurencieschopní a udržať si svoje momentálne postavenie na trhu a súčasných zákazníkov. Nakoľko aj ostané firmy
pôsobiace v tomto odvetví v našom regióne zavádzajú, alebo už zaviedli podobné výrobné systémy je naša spoločnosť
nútená vynaložiť nemalé investície do zavedenia novších a modernejších technologických riešení. V súčasnom
konkurenčnom prostredí spoločnosť, ktorá neinvestuje do svojej budúcnosti je odsúdená k neúspechu. Realizáciou projektu
sa nám podarí znížiť nezamestnanosť najmä v okrese Galanta, zamestnáme 38 nových pracovníkov. Ciele a stratégie
projektu sú v súlade s cieľmi a stratégiami vecne príslušných strategických a plánovacích dokumentov - PHSR mesta Galanta,
PHSR Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009 – 2015, Stratégie rozvoja priemyslu na území Trnavského
samosprávneho kraja, Európa 2020 ako aj samotného OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiaci pracovníci
majú kvalifikované vzdelanie a dlhodobú prax v obore. Spoločnosť v minulosti modernizovala už existujúce prevádzky a došlo
k zakupovaniu nových strojov a zariadení.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, po ukončení realizácie aktivít a ich následnom sprevádzkovaní dôjde k rozšíreniu
výrobných kapacít, k novým inovovaným výrobným postupom a k rozšíreniu sortimentu vyrábaných výrobkov.
Predpokladáme každoročne zvyšujúce sa príjmy z tržieb za vlastné výrobky a komplementárne služby. Kombináciou týchto
faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok, stabilné fungovanie našej spoločnosti a možnosť ďalšieho
rozširovania výrobných kapacít. Naše ciele v podnikaní by mohla ohroziť najmä silnejúca konkurencia a dramatický pokles
výroby niektorého z plánovaných producentov automobilov (potenciálnych odberateľov). Týmto hrozbám sme schopní čeliť aj
vďaka realizácii nášho projektu, kde sa nám charakterom výroby rysuje možnosť preorientovať sa aj na iné typy zložitejších
výrobných celkov s vyššou pridanou hodnotou, čo nás zaradí medzi atraktívnych a progresívnych dodávateľov
automobilového a elektrotechnického priemyslu aj v čase prípadného celkového poklesu objednávok v segmente.
Predpokladaná doba návratnosti vložených investičných prostriedkov je cca. 4,5 roka, čo je veľmi priaznivé k porovnaní s
ekonomickou životnosťou obstarávaných technológií.
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Žiadateľ poskytuje predaj, inštaláciu a servis strojných technológií zameraných zväčša na spracovanie káblových zväzkov na
území Slovenskej republiky, Maďarska a čiastočne Českej republiky, ako výhradný distribútor zahraničných výrobcov strojov.
V súčasnosti z pohľadu servisných činností obsluhujeme cca 150 odberateľov. Súčasťou servisu zariadení je najmä
výmena rýchloopotrebovateľných strihacích a lisovacích dielov, ktoré nakupujeme pre našich zákazníkov v zahraničí.

Realizácia projektu bude spočívať v inštalácii nakúpených strojov a zariadení podľa rozpočtu projektu, do už jestvujúcich
výrobných priestorov bez nutnosti väčších úprav. Prvú časť, inovovaný výrobný postup, budú tvoriť zariadenia a prístroje na
Realizáciou projektu rozšíri naša spoločnosť svoje pôsobenie aj do samotnej výroby presných strihacích a lisovacích dielov,
diagnostiku, meranie a konverziu výstupných dát do takého formátu, aby mohli priamo slúžiť ako vstupné dáta pre CNC
čím vyjde v ústrety svojim odberateľom širšou variabilnosťou ponuky, skrátením dodacích lehôt a nižšou cenou pri zachovaní
výrobné zariadenia. Druhý inovovaný výrobný postup bude realizovaný na CNC strojoch formou progresívneho presného
kvality. Realizáciou aktivít projektu prinesieme do regiónu s tradičnou strojárskou výrobou nové inovované výrobné postupy
elektroerozívneho obrábania a brúsenia materiálov vysokej tvrdosti. Pre úspešnú realizáciu bude vytvorený realizačný tím z
a novovytvorené pracovné miesta.
interných a externých pracovníkov zo skúsenosťami v oblastiach progresívnych strojárskych a IT technológií, investičných
činností a riadenia projektov.

Žiadateľ je na trhu od roku 1996. Od začiatku budoval svoje podnikateľské zámery v oblasti dodávok strojov pre výrobu
komponentov pre elektrotechnický priemysel v spolupráci so zahraničnými spoločníkmi. Po rozšírení svojej činnosti aj na
komplexné servisné a udržiavacie práce sa neskôr osamostatnil. Po odchode zahraničného kapitálu, finančné zdroje na
ďalšie plánované aktivity, ktoré sú súčasťou projektu, chce riešiť z NFP a vlastných zdrojov. Bez zdrojov z NFP by bol projekt
realizovateľný len v obmedzenom rozsahu, a bez možnosti následnej realizácie dlhodobých zámerov rozšírenia výroby a
ďalších technológií ( povrchové úpravy). Región vykazuje nadpriemernú nezamestnanosť, popri tom je tu dlhoročná tradícia
strojárskej výroby, čo je možné pri personálnom obsadzovaní novovytvorených pracovných miest pri projekte zúročiť.

Dlhodobé odberateľské zmluvy, dobré znalosti potrieb zákazníkov, v širšom regióne nevýznamná konkurencia a výstupy z
realizácie samotného projektu, budú vytvárať pre nás odbytovú stabilitu aj do budúcnosti. Očakávaným stabilným odbytom a
dostatkom odborne fundovaných pracovníkov v regióne bude zabezpečená udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu a
najmä zamestnanosti. Pre zabezpečenie finančnej rovnováhy a udržateľnosti výsledkov v prípade výpadku produkcie z
projektu, budú môcť byť použité zdroje z hlavných činností, o čom nasvedčuje aj vysoká stabilná bonita spoločnosti. Ďalšou z
alternatív je i rozšírenie územnej pôsobnosti na trhu.
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Spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. sa od svojho vzniku v r. 1996 zameriava na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s
kovovým odpadom, vrátane jeho recyklácie. Dodávateľmi vstupných surovín sú prevažne priemyselné podniky a komunálna
sféra v Prešovskom a Košickom kraji. Svoje služby ponúka žiadateľ odberateľom z hutníckeho a kovospracujúceho priemyslu,
ktorí od nej odoberajú rôzne druhy vytriedeného a upraveného materiálu (kovový šrot). Silnou stránkou žiadateľa sú dlhoročné
skúsenosti v oblasti, silné postavenie na trhu s vybudovanou sieťou spracovateľských prevádzok, dostatočné know-how a
zabezpečenie surovinovými zdrojmi. Z pohľadu projektových cieľov je súčasná situácia spoločnosti žiadateľa a regiónu
poznačená nízkou technologickou úrovňou recyklácie kovového odpadu, ktorá nedokáže kapacitne a dostatočne efektívne
zhodnocovať jednotlivé zložky. Vysoké ekologické zaťaženie odpadmi z procesu spracovania, ktoré žiadateľ ukladá na
skládku vytvára investičnú potrebu na zvýšenie inovačnej úrovne procesu recyklácie druhotných surovín.
Konkurencieschopnosť podniku ohrozuje nedostatočná vybavenosť podniku inovatívnymi BAT technológiami vo výrobných
postupoch.

Predmetom projektu je nákup vysoko efektívnej BAT technológie na spracovanie kovov v závode KOVOZBER. Vstupná
surovina sa bude spracovávať na novej recyklačnej linke určenej na manipuláciu, strihanie a triedenie kov. odpadu za účelom
jeho zhodnotenia a získania druhotnej suroviny z kovov, ktorá bude ďalej spracovaná v hutnom priemysle. Zvýšenie
inovačnej úrovne recyklácie prinesie pozit.dopad v znížení znečisťovania zložiek ŽP odpadmi a efektívne zhodnotenie
surovinových zdrojov. Merateľné ukazovatele projektu budú naplnené vytvorením a udržaním 5 prac. miest pre mladých ľudí a
zavedením 1 inovatívneho výr.postupu dôjde po realizácii k nárastu tržieb na 12 543 045 € a pridanej hodnoty na 1 935 866 €
v r. 2020. Naplnenie stanovených hodnôt ukazovateľov zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostr. zvýšenia
spracovateľskej kapacity, materiálovo-energetickej efektívnosti a kvality produktov s vysokou pridanou hodnotou. Ďalšími
príležitosťami projektu je zavedenie inovatívneho produktu na trh, prienik na nové trhy a zlepšenie ekonom. postavenia
podniku. Zároveň je predpoklad zapojenia projektu v rámci budúcich aktivít žiadateľa v rámci zhodnocovania ostatných
odpadov.

V rámci realizácie bude projektový cieľ naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity-Obstaranie nízkoenergetickej stacionárnej
linky na spracovanie kovového odpadu, ktorá zahŕňa nákup inovatívnej technológie tvoriacu jeden LC pozostávajúci z týchto
hlavných častí, ktoré na seba v rámci výrobného postupu na seba nadväzujú: 1.Stacionárny nakladač kov. materiálu s
vopred určenou dráhou pohybu 2.Strihacie zariadenie – na úpravu kov. šrotu 3.Hydraulická sústava 4.Príslušenstvo
technologickej linky: -Eliminátor jalovej energie -Integrovaný bezpečnostný, vyhodnocovací, kamerový a radiačný systém Softštartér – zariadenie na rozbeh elektromotorov -Predohrev hydraulických systémov Z časového hľadiska bude hl.aktivita
realizovaná v rámci jednej etapy a bude prebiehať počas doby 18 mes., ktorá je potrebná na zabezpečenie činnosti postupnej
inštalácie technológie, jej plynulého uvedenia do prevádzky a zaškolenie zamestnancov na obsluhu strojov. Hl.aktivita
projektu bude realizovaná dodávateľom vybraným VO po podpise zmluvy s poskytovateľom a organizačné zabezpečenie pri
riadení projektu zariadi žiadateľ vlastnými ľudskými zdrojmi v spolupráci s ext.dodávateľom ext.manažmentu.

Z hľ. ekonom. významu projektu sa predpokladá jeho pozit. prínos v oblasti zlepšenia postavenia podniku žiadateľa
nachádzajúceho sa v regióne Košického kraja, v kt. makroekonom.ukazovatele objemu priem. produkcie, tržieb za vlastné
výkony, výšky pridanej hodnoty výrobkov a produktivity práce nedosahujú úroveň v porovnaní s celoslovenským priemerom.
Vzhľadom na zámer žiadateľa vytvoriť v rámci realizácie a prevádzky projektu 5 nových prac.miest pre mladých ľudí, je projekt
prínosom v oblasti zamestnanosti v regióne, kde podiel evid. nezamestn. mladých ľudí do 29 r. tvorí až 35,99%. Realizácia
aktivít projektu bude znamenať naplnenie strateg.reg. dokumentov v oblasti zavádzania inovat. technológií šetriacich ŽP a
podporujúcich trvalo udržat.ekonom. rozvoj podnikov (PHSR Košického samosprávneho kraja). Projekt.zámerom sa zvýši
efektívnosť zhodnocovania kov. odpadov a pridaná hodnota podniku. Žiadateľ nemá dostatočné disponibilné zdroje na
investície do inovat. technológií, podnik vplyvom nízkej pridanej hodnoty produkcie nevytvára potrebný cash-flow a zdroje na
nevyhnutné investície. Žiadateľ sa uchádza o poskytnutie NFP, bez ktorého by projekt nevedel realizovať.

Žiadateľ zabezpečí počas udržateľnosti projektu zachovanie všetkých výsledkov a dopadov projektu. Finančná udržateľnosť
bude zabezpečená dostatočnými prevádzk. príjmami počas životnosti investície. Kladné peňažné toky z prevádzky projektu
prevyšujú záporné počas celej doby udržateľnosti projektu. Príjmy projektu budú zabezpečené na zákl. existujúcich
dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Počas doby realizácie a udržateľnosti projektu žiadateľ vytvorí 5 nových prac. miest
pre mladých ľudí a zabezpečí počas tejto doby udržanie existujúcich a novovytvorených prac. miest. Determinujúcimi faktormi
ohrozenia finančnej udržateľnosti projektu sú ceny surovín, ktoré závisia od vývoja na trhu (výr. spotreba). Cena týchto
nákladov bola stanovená z hľadiska očakávaného vývoja a ich výška sa výrazne nezmení. Ďalšie riziká ohrozujúce plánovanú
výšku odbytu žiadateľ neočakáva vzhľadom na predbežné zabezpečenie svojej produkcie odberateľmi v rámci EÚ a vysoký
dopyt po inovatívnom produkte, ktorý sa realizuje v objeme plánovanej trhovej produkcie 4 500 t/rok. ČSH investície na konci
6. r. životnosti predstavuje 845 740 EUR a miera výnosovosti investície je finančnou analýzou stanovená na 161,67%.
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Prešovský kraj patrí medzi najchudobnejšie regióny, i keď jeho regionálny hrubý domáci produkt za posledné roky pravidelne
rastie, jeho výška je stále hlboko pod priemerom EÚ. Významným odvetvím je priemyselná výroba a stavebná produkcia.
Priemysel zamestnáva 33,7 % zo všetkých zamestnancov v kraji. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti LPH a.s. je výroba
výliskov z plastov, vrátane montáži vyšších celkov. Spoločnosť LPH a.s. je privátnou spoločnosťou so 100% podielom
slovenského kapitálu. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1999. Začala s dodávkami plastových dielcov pre chladničky Calex, neskôr spoločnosť realizovala montáže ako subdodávky pre bielu techniku. Na prelome rokov 2006 a 2007 bola
realizovaná výstavba novej priemyselnej haly v Poprade Matejovciach so zameraním na výrobu vstrekovaných dielcov a
montáži. Spoločnosť LPH a.s. poskytuje zákazníkom komplexné riešenie v oblasti plastových dielov od návrhu, cez prototypy,
výrobu foriem, validáciu, vstrekovanie plastov, montáže až po logistiku. Výstupy zo SWOT analýzy, ktoré sú predpokladom na
úspešnú realizáciu projektu sú vysoká kvalita vyrábaných výrobkov, stabilná pozícia na trhu a iné (viď časť 3 opisu projektu).

Žiadateľ plánuje prijať 10 nových zamestnancov na zabezpečenie prevádzky novej technológie, ktorá je predmetom projektu.
Po skončení realizácie projektu bude spoločnosť LPH a.s. schopná optimalizovať a stabilizovať zákaznícku základňu v
súlade s vývojom a podmienkami v regióne, merať a znižovať prebytočné náklady, zefektívniť materiálové toky, zvyšovať
výkonnosť a produktivitu práce. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvýši kapacita výroby a s tým spojené rozšírenie
dodávateľskej základne. To dáva možnosť žiadateľovi presadiť sa na rôznych trhoch, či už v segmente automobilovej výroby
alebo bielej techniky. Softvér pre vyhodnocovanie jednotlivých parametrov výroby posunie úroveň produktivity smerom nahor
ako aj značne eliminuje možnosť dodania nezhodnej produkcie smerom k zákazníkovi čo výrazne posilní postavenie
spoločnosti LPH a.s. z pozície konkurencieschopnosti a pozitívneho hodnotenia kvality dodávanej produkcie od odberateľov.
Predmetom projektu je obstaranie vysoko inovatívnych technológií, ktoré majú nízku energetickú náročnosť a sú šetrné k
životnému prostrediu. Tým spoločnosť naplní stanovené ciele projektu.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: A1 – Obstaranie inovatívnych
technológií. Predmetom hlavnej aktivity bude obstaranie vysoko inovatívnych technológií, ktoré budú mať pozitívny vplyv na
životné prostredie. Realizáciu projektu plánuje žiadateľ v termíne 10/2013- 09/2015. Riadenie projektu bude realizované
zmluvným vzťahom s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti riadenia a implementácie projektov. Publicita projektu
bude zabezpečovaná na základe nariadenia EK o publicite. Počas doby realizácie projektu bude na dostupnom mieste
inštalovaná informačná tabuľa informujúca o prebiehajúcom projekte. Za všetky činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou
projektu vo všetkých jeho fázach je zodpovedný predseda predstavenstva – Ing. Dušan Manduľák, PhD. V projekte bude
zastávať pozíciu hlavného koordinátora projektu, bude zodpovedný za celkový priebeh implementácie a riadenia projektu
počas jeho realizácie.

Keďže projekt je investične veľmi nákladný, jeho realizácia nie je možná bez pomoci nenávratného finančného príspevku. V
regióne Prešovského kraja, konkrétne v okolí mesta Poprad, sa nachádza vysoké množstvo nezamestnaných ľudí, často vo
veku od 15 - 29 rokov. Región východného Slovenska je najviac postihnutým regiónom čo do miery nezamestnanosti.
Realizáciou projektu sa vytvorí 10 nových pracovných miest. Tým projekt výrazne prispeje k naplneniu cieľov horizontálnej
priority trvalo udržateľný rozvoj a rovnosť príležitostí. Priemysel v kraji je rôznorodý, bez výraznej orientácie na niektoré
výrobné odvetvia. Pre ďalší ekonomický rozvoj Prešovského kraja majú obrovský význam existujúce priemyselné parky a
investície aj v mieste realizácie projektu v meste Poprad - mestskej časti Matejovce. Ciele projektu napĺňajú cieľ OP KaHR,
ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR mesta Poprad a ostatných
strategických a plánovacích dokumentov kraja. Spoločnosť LPH a.s. má skúsenosti s realizáciou projektov podporených z
fondov EÚ. Za posledné roky realizovala projekt spolufinancovaný z verejných prostriedkov.

Personálnu udržateľnosť projektu plánuje žiadateľ zabezpečiť prostredníctvom kvalitného vzdelávania a rozvoja
zamestnancov. Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená zavedením novej technológie, ktorá ušetrí náklady na
energie a umožní optimalizáciu výrobných procesov. Spoločnosť bude po ukončení realizácie projektu schopná efektívnejšie
vyvíjať vlastnú podnikateľskú činnosť v tejto oblasti vďaka tomu, že bude disponovať komplexnou inovatívnou technológiou.
Na základe uvedeného spoločnosť zvýši svoje výrobné kapacity, rozšíri svoje portfólio a bude schopná prijímať väčšie
množstvo zákaziek, čím zvýši svoju konkurencieschopnosť. Žiadateľ príjme 10 nových zamestnancov, z čoho 10 pracovných
miest bude vytvorených cielene pre mladých ľudí vo veku od 15 - 29 rokov, čím zabezpečí personálnu udržateľnosť. Z
výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov aj po
ukončení realizácie projektu, čo preukazuje jej finančnú udržateľnosť. Realizáciou projektu by sa odstránili niektoré ohrozenia
popísané vo SWOT analýze, ako finančná náročnosť projektu a vysoká finančná zaťaženosť.
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Spoločnosť PASELL Slovakia, s.r.o. v súčasnosti vo svojom výrobnom závode v Poprade vyrába komponenty do domácich
spotrebičov. Uvedené komponenty sú v závode vyrábané v troch prevádzkach - výroba z gumy, výroba z plastu a výroba z
ťažkého betónu. Z gumy spoločnosť vyrába najmä tesniace komponenty, tesnenie dvier práčok, teleskopické hadice (nádržka
– bubon) využívané pri výrobe práčok a iných domácich spotrebičov. Na prevádzke spoločnosť disponuje šiestimi lismi na
vstrekovanie vulkanizovaného EPDM. Taktiež z plastu sú vyrábané komponenty pre výrobcov práčok, najmä sa jedná o
korugované odtokové hadice. Na prevádzke výroby ťažkého betónu spoločnosť produkuje protizávažia do domácich
spotrebičov. V súčasnosti spoločnosť vyrába 14 typov protizávaží podľa špecifikácie klientov čo sa týka tvaru a hmotnosti.
Spoločnosť svojimi dlhodobo vysokou kvalitou práce a spoľahlivosťou získala kontrakty na nových odberateľov výrobkov. S
prílevom nových objednávok rastie aj potreba na rozšírenie produktového portfólia o nové inovatívne výrobky a tiež na
zvýšenie výrobných kapacít. Realizáciou predkladaného projektu spoločnosť dosiahne nielen nárast konkurencieschopnosti,
ale aj hospodársky rast.

Realizáciou predkladaného projektu spoločnosť zvýši svoju konkurencieschopnosť a svoje výrobné kapacity zvýšením
produktivity a znížením spotreby času pri podporných operáciách. Z hľadiska získaných a v blízkej budúcnosti očakávaných
nových zákaziek od nových klientov a navýšenia výroby súčasného majoritného klienta, je zvýšenie produktivity a výkonu
nevyhnutné. Z hľadiska výroby sa stane kľúčovým produktom spoločnosti výroba komponentov do domácich spotrebičov
najmä z ťažkého betónu. Tieto komponenty budú tvoriť viac ako 70 % produkcie spoločnosti. Tieto komponenty budú
dodávané súčasným klientom a tiež ďalším výrobcom domácich spotrebičov. Realizácia projektu prinesie okrem zvýšenia
inovovaných výrobných postupov aj k vytvoreniu pracovných miest. Počas realizácie bude vytvorených 6 pracovných miest
pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí vo veku 15 až 26 rokov. Z tohto počtu budú 2 miesta vytvorené pre príslušníkov
Marginalizovanej rómskej komunity. Všetky vytvorené pracovné miesta budú určené pre mužov v dôsledku náročnosti práce.
Tieto pracovné miesta budú vytvorené a udržané aj po skončení projektu.

Realizácia projektu je založená na obstaraní, dodaní a spustení výroby na novej technológií. Nová technológia na výrobu
betónových protizávaží umožní rýchle reakcie na požiadavky zákazníkov. Podľa špecifikácie zákazníka spoločnosť bude
schopná promptne meniť zloženie zmesi na výrobu, zmenu/úpravu foriem a pod. Projektu bude realizovaný v období apríl
2014 až marec 2015. Počas tohto obdobia prebehne verejné obstarávanie, dodanie technológie a spustenie výroby.
Organizačne bude projekt zabezpečovať projektový tím tvorený 7 ľuďmi. Jedná sa o zástupcov vedenia spoločnosti Pasell
Slovakia spolu s odborníkmi zo spoločnosti. Lídrom projektu bude najskúsenejší člen tímu Francesco Amitrano – konateľ
spoločnosti. Realizáciou jedinej hlavnej aktivity projektu – Nákup inovatívnej technológie dôjde k naplneniu špecifických
cieľov projektu a tým pádom aj v celkovému cieľu projektu. Nová inovatívna technológia okrem zvýšenia výrobných kapacít,
produktivity zvýši aj inovatívny potenciál spoločnosti. Hlavným inovačným faktorom spoločnosti vznikne možnosť
implementácie najnovších výsledkov výskumu a vývoja vo výrobe betónových komponentov do výroby.

Realizácia projektu nákupu novej linky na výrobu betónových protizávaží je podmienená poskytnutím nenávratného
finančného príspevku z fondov Európskej únie. Bez tejto pomoci spoločnosť Pasell Slovakia, s.r.o. nedisponuje takým
množstvom finančných prostriedkov, aby bolo možné projekt realizovať. V prípade, že projekt nebude podporený, bude sa
realizovať len v oklieštenej podobe – bude zakúpená len jedno zariadenie na vybíjanie protizávaží. Pracovné miesta pri tomto
scenári nebudú vytvorené. Zároveň tento scenár ohrozí aj naplnenie pripravovaných kontraktov s novými odberateľmi, resp.
vyvolá úvahu o rozšírení výroby v inom výrobnom závode skupiny Pasell Group. Prešovský samosprávny kraj, na území
ktorého sa bude projekt realizovať, vo svojich strategických dokumentoch definuje priority, ktoré sú zhodné s naplnením
projektu. Jedná sa najmä zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do výroby.
Okrem toho realizácia projektu napĺňa rezortné priority, najmä podporou zamestnanosti a vytvorením pracovných miest pre
príslušníkov Marginalizovanej rómskej komunity.

Po skončení projektu bude obstaraná technológia využívaná vo výrobe na naplnenie zákazníckych objednávok. Objem
objednávok súčasných zákazníkov má rastúcu tendenciu, čo v kombinácií s pripravovanými kontraktmi s novými zákazníkmi
(spoločnosti Bosch Siemens a Indesit, PL) zabezpečí maximálne využitie technológie a tým aj jej finančnú udržateľnosť. S
využitím výrobných liniek sú priamo previazané aj udržanie pracovných miest s potenciálom nárastu. Ten bude ovplyvnené
objemom objednávok. Potenciálnymi ohrozeniami projektu a zároveň pokračovania výroby po jeho skončení môžu byť najmä
rast cien vstupov a zlepšenie konkurenčných výrobkov. Oba tieto faktory sú v pravidelných intervaloch kontrolované a pri
náznaku ohrozenia budú vyvodené kroky k ich eliminácií. Či už hľadaním nových dodávateľov, resp. pravidelným
porovnávaním vlastných výrobkov s konkurenčnými. Z finančnej analýzy projektu vyplýva, že technológia bude v každom
roku svojej existencie generovať zisk s postupným rastúcim trendom. Najvážnejším ohrozením finančnej prosperity budú rast
cien vstupov a technické poruchy zariadení. V dôsledku toho budú zariadenie podliehať pravidelným technickým prehliadkach
a opravám.
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FLEXOPRINT, s.r.o. bola založená v máji 2005 a svoju činnosť prevádzkuje v meste Ružomberok s mierou nezamestnanosti
13 %. Regionálna tradícia vo výrobe papiera, súvisí aj s predkladaným projektom. Firma pôsobí takmer výhradne na
domácom trhu, na ktorom si vybudovala stabilnú pozíciu v predmete činnosti – výroba flexibilných obalov, ktoré sú v prevažnej
miere určené na balenie potravín, ako aj ďalších výrobkov. Aktuálna nasýtenosť trhu núti firmy k poklesu predajných cien a
tým k poklesu úrovne pridanej hodnoty. Zároveň sa tvorí nevyhnutnosť inovácie za účelom udržania konkurencieschopnosti.
Firma zaznamenal požiadavky zákazníkov na vyššiu kvalitu potlače obalov a na komplexnosť poskytovaných služieb.
Kolísavá kvalita potlače je dané využívaním stávajúceho potlačového stroja na konci svojej životnosti a komplexnosť nie je
možné zabezpečiť absenciou technológie kartonáže na výrobu obalov pre viackusové balenia produkcie klientov. Projektom
sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy a to využitím svojich silných stránok (podrobne viď opis projektu).
Firma využije príležitosť zo SWOT (možnosť získať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb, najmä však hrozbu konkurencie.

Obstaraním inovatívnej technológie UV Flexotlače a technológie na potlač, výsek a lepenie kartónov, dokáže firma rozšíriť
portfólio svojej produkcie o obaly náročnejšie na presnosť a kvalitu a najmä o kartónové obaly pre viackusové balenia rôznych
produktov. Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu
pracovníkov. Projektom sa vytvorí až 9 pracovných miest (7 pre mladých nezamestnaných) ešte pred ukončením realizácie
projektu, ďalšie 4 v horizonte 5 rokov od ukončenia realizácie projektu a zavedie sa nový výrobný postup kartonáž a výrazne
sa inovuje výrobný postup potlač obalov. Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú dosiahnuté samou podstatou
projektu. Indikátory projektu boli plánované vrcholovým manažmentov v spolupráci s ekonómom firmy a využitím dlhoročných
skúseností firmy a jej majiteľov , dávajú záruku reálnosti. Rast a úspech firmy FLEXOPRINT, s.r.o. bude pozitívne motivovať
iné priemyselné firmy k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká realizácie
projektu sú podrobne identifikované, spolu s návrhy ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Jediná hlavná aktivita projektu „nákup výrobnej technológie“, bude implementovaná prostredníctvom interných a externých
členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu projektu.
Previazanosť aktivity s cieľmi, je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za inštaláciu technológie a rozbeh výroby bude
zodpovedný technický manažér Ing. Martin Tóth a riaditeľ Ing. Ladislav Bradiak. Zapájanie technológie do stávajúcej výroby ,
si, vzhľadom na veľkorysé priestorové kapacity firmy, nevyžiada v podstate žiadne prestoje a jej spustenie bude bez efektu na
stávajúci výrobu. Obsluha technológie bude dodávateľom zaškolená pri dodaní strojov. Dodávateľ technológie bude
identifikovaný procesom verejného obstarávania, ktorý bude realizovať externá spôsobilá osoba. Technológie v zmysle dvoch
technologických celkov budú dodané v priebehu roku 2014. Nevyhnutnosť obstaranie konkrétnej výrobnej technológie je
jednoznačnou voľbou z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti (podrobne viď opis časť 4.1). Preferované boli
reálne požiadavky silných zákazníkov firmy.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s dôrazom
na definované konkrétne požiadavky najvýznamnejších klientov firmy FLEXOPRINT, s.r.o. Okrem radikálneho zvýšenia
konkurencieschopnosti, dôjde realizáciou projektu k eliminácií subdodávok v oblasti kartonáže a vysokokvalitnej potlače
obalov, ktoré činnosti firma nedokáže na stávajúcich technológiách zabezpečiť. Rastúci tlak na znižovanie cien je
sprevádzaný tlakom na kvalitu produkcie a sortiment. Okamžitým účinkom pomoci je najmä tvorba 9 nových pracovných
pozícií, čo prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. Realizácia projektu je nevyhnutná aj z dôvodu realizácie
vízie firmy – „výroba pod jednou strechou“, ktorá súvisí najmä s komplexnosťou výrobného programu. Bez NFP nie je firma
schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného projektu. Firma je jednoznačne
schopná implementácie projektu v danom rozsahu a to vzhľadom k obratu firmy, počtu zamestnancov, skúsenostiam s
implementáciou významných výrobných celkov do výroby, ako aj dlhoročným skúsenostiam v obore (viď opis).

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú 8-ročné skúsenosti firmy v obore a dlhoročné
skúsenosti jej spoločníkov, stabilné hospodárske výsledky a rastúci vývoj počtu zamestnancov. Firma realizáciou projekt
nevstupuje na „neprebádanú pôdu“, naopak rozširuje portfólio stávajúcich produktov, preto nehrozí riziko neodhadnutia
trhového správania sa. Predmet projektu eliminuje hrozby vo SWOT – najmä hrozbu konkurencie a to vplyvom upevnenia si
postavenia na domácom trhu a snahou o prienik na náročnejšie zahraničné trhy. Po ukončení realizácie projektu, si tento
nevyžaduje ďalšie investície, okamžite začína tvoriť tržby a pridanú hodnotu a je tým schopný dlhodobého samofinancovania.
Finančná analýza prezentuje cca 6 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k vrátaniu
investície príde skôr ako budú stroje účtovne odpísané (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Ich životnosť je pritom aj 2x
dlhšia ako doba odpisovania. Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, nie je možné
predpokladať problémy pri zavádzaní technológie do praxe či odbornom zaškolení obslužn
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SILICON, a.s.
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HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti firmy CNI Tlač servis, spol. s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SILICON, a.s.
vybudovaním prevádzky na spracovanie serpentinitu

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy MEDAS s.r.o. zavedením
inovatívnych technológií pri výrobe potravinárskych výrobkov

Rozšírenie možností a zefektívnenie obrábania kovov smerom k
rastu konkurencieschopnosti spoločnosti FIMAD, s.r.o.

Zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DDO, s.r.o. na trhu
spracovávania hutného materiálu

Technologické a vývojové zariadenia pre zvýšenie
konkurencieschopnosti

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NÁBYTKÁR, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti modernizáciou hrubej deliacej linky

Zavedenie inovatívnej technológie v chránenej dielni

Diverzifikácia činností a posilnenie konkurencieschopnosti
spoločnosti Hydraflex Slovakia, s.r.o.

578 975,00

3 992 500,00

1 598 000,00

1 092 917,32

754 000,00

237 000,00

355 199,99

345 000,00

145 100,00

104 480,00
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CNI Tlač servis, spol. s r.o. bola založená v roku 1994 a pôsobí v obci Slovenské Pravno, v regióne s mierou
nezamestnanosti 13 %. a relatívne silnou tradíciou priemyselnej výroby. V priebehu svojho 18-ročného pôsobenia si firma
získala relatívne silné postavenie na Slovenskom polygrafickom trhu. Firma sa zaoberá prípravou farieb, spotrebného
materiálu pre polygrafiu, vývojom a výrobou ČOV pre tlačiarne a pod. Aktuálna nasýtenosť trhu núti firmy k poklesu
predajných cien a tým k poklesu úrovne pridanej hodnoty. Zároveň sa tvorí nevyhnutnosť inovácie za účelom udržania
konkurencieschopnosti. Požiadavka odberateľov je najmä na dodávku etikiet pre nápojový, potravinársky a kozmetický
priemysel a to v tej najvyššej kvalite. Požiadavku je možné reálne plniť iba nákupom technológie digitálnej tlače, ktorou firma
nedisponuje. Projektom sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy (najmä neplnenie požiadaviek významných
zákazníkov a nedostatok voľných prostriedkov) a to využitím svojich silných stránok (najmä stabilitou firmy a skúseným
manažmentom). Projektom firma využije príležitosť zo SWOT (možnosť čerpať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb, najmä však
hrozbu konkurencie.

Obstaraním inovatívnej technológie digitálnej rotačnej potlače, dokáže firma rozšíriť portfólio svojej produkcie o etikety
rôznych druhov, vrátane personalizovaných etikiet, ktorých podiel na trhu prudko stúpa. Výsledkom realizácie projektu bude
rast ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu pracovníkov. Projektom sa vytvorí až 6
pracovných miest (z toho 4 pre mladých nezamestnaných) ešte pred ukončením realizácie projektu, ďalšie 2 v horizonte 5
rokov od ukončenia realizácie projektu a zavedie sa nový výrobný postup digitálnej tlače. Uvedené merateľné ukazovatele
výsledku budú dosiahnuté samou podstatou projektu. Merateľné ukazovatele projektu boli plánované vrcholovým
manažmentov v spolupráci s ekonomickým oddelením firmy a využitím dlhoročných skúseností firmy a jej majiteľa v
polygrafickom obore, dávajú záruku reálnosti. Rast a úspech firmy CNI Tlač servis, spol. s r.o. bude pozitívne motivovať iné
priemyselné firmy k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká realizácie projektu
sú podrobne identifikované, spolu s návrhy ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Jediná hlavná aktivita projektu „nákup výrobnej technológie“, bude implementovaná prostredníctvom interných a externých
členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu projektu.
Previazanosť aktivity s cieľmi je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za inštaláciu technológie a rozbeh výroby bude
zodpovedný vedúci technik Martin Kopecký a konateľ Ing. Peter Petrík. Zapájanie technológie do stávajúcej výroby , si
nevyžiada v podstate žiadne prestoje a jej spustenie bude bez efektu na stávajúci výrobu. Obsluha technológie bude
dodávateľom zaškolená pri dodaní strojov. Realizácia projektu bude tiež rešpektovať normu SMK, konkrétne ISO 9001:2008,
ktorú si firma osvojila už v roku 2002. Dodávateľ technológie bude identifikovaný procesom verejného obstarávania, ktorý
bude realizovať externá spôsobilá osoba. Digitálny tlačový stroj pre rotačnú potlač materiálov, bude dodaný v priebehu roku
2014. Nevyhnutnosť obstaranie konkrétnej výrobnej technológie je jednoznačnou voľbou z mála variantných riešení rastu
konkurencieschopnosti. Preferované boli reálne požiadavky silných zákazníkov firmy.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s dôrazom
na definované konkrétne požiadavky najvýznamnejších klientov firmy CNI Tlač servis, spol. s r.o.., t.j. na výrobu etikiet,
vrátane personalizovaných etikiet, ktoré nie je možné vyrobiť na stávajúcich zariadeniach firmy a kooperácia by radikálne
znížila cenovú konkurencieschopnosť etikiet. Absencia digitálnej rotačnej tlače je hlavným dôvodom realizácie predkladaného
projektu. Rastúci tlak na znižovanie cien je sprevádzaný tlakom na kvalitu produkcie a sortiment. Okamžitým účinkom pomoci
je najmä tvorba 6 nových pracovných pozícií, čo prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. Realizácia projektu je
nevyhnutná aj z dôvodu realizácie vízie firmy – rozšírenie výroby zavádzaním nových technológií. Bez NFP nie je firma
schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného projektu. Firma je jednoznačne
schopná implementácie projektu v danom rozsahu a to vzhľadom k obratu firmy, počtu zamestnancov, skúsenostiam s
implementáciou významných výrobných celkov do výroby, ako aj dlhoročným skúsenostiam v obore (viď opis).

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú 18-ročné skúsenosti firmy v obore a
dlhoročné skúsenosti jej konateľa, stabilné hospodárske výsledky a vývoj počtu zamestnancov. Firma realizáciou projekt
nevstupuje na „neprebádanú pôdu“, naopak rozširuje portfólio stávajúcich produktov, preto nehrozí riziko neodhadnutia
trhového správania sa. Predmet projektu eliminuje hrozby vo SWOT – najmä hrozbu konkurencie a to vplyvom upevnenia si
postavenia na trhu a rastom konkurencieschopnosti. Po ukončení realizácie projektu, si tento nevyžaduje ďalšie investície,
okamžite začína tvoriť tržby a pridanú hodnotu a je tým schopný dlhodobého samofinancovania. Finančná analýza prezentuje
cca 5 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k vrátaniu investície príde skôr ako budú
stroje účtovne odpísané (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Ich životnosť je pritom aj 2x dlhšia ako doba odpisovania.
Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, nie je možné predpokladať problémy pri zavádzaní
technológie do praxe či odbornom zaškolení obslužného personálu.
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Spoločnosť SILICON, a.s. vznikla v roku 1999. Je vlastníkom dobývacích práv v dobývacom priestore KN-C 4930/9 na území
mesta Dobšiná, okres Rožňava. Dobývací priestor je tvorený haldou o objeme cca 1,8 mil. ton, ktorá vznikla ako vedľajší
produkt ťažby a spracovania azbestu z azbestonosného serpentinitu. Okres Rožňava dlhodobo patrí medzi okresy s 3.
najvyššou nezamestnanosťou v SR (viac ako 29%). Po dlhoročnom vlastnom výskume je žiadateľ technicky schopný využiť
surovinu na ekologickú výrobu oxidu kremičitého (SiO2) a hydroxidu horečnatého (MgOH2). SiO2 sa využíva ako plnidlo pri
výrobe gumy, plastov, tmelov, tesniacich hmôt, v sklárstve, výrobe žiaruvzdorných materiálov, ale aj na výrobu čistého
kremíka (Si). MgOH2 má uplatnenie vo viacerých priemyselných odvetviach, predovšetkým v gumárenskom priemysle ako
ekologický a netoxický spomaľovač horenia a supresor dymu. Využiteľný je aj pri čistení odpadových vôd, výrobe izolačných
materiálov a v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Dopyt po oboch výrobkoch dlhoročne stúpa a ich využitie je
variabilné (diverzifikácia výroby). Žiadateľ má vybudované obchodné vzťahy v oblasti obchodovania s výrobkami na báze
chloridu horečnatého.

Realizáciou projektu vznikne moderná technológia na spracovanie serpentinitu na oxid kremičitý a hydroxid horečnatý.
Prevádzka bude využívať výsledky vlastného výskumu žiadateľa, úžitkový vzor 5677 Spôsob výroby oxidu kremičitého zo
serpentinitovej nerastnej suroviny. Prostredníctvom realizácie projektu žiadateľ vytvorí 42 pracovných miest (32 muži, 10
ženy, z toho 4 príslušníci MRK a 27 miest pre mladých do 29 rokov). Projekt bude mať teda významný pozitívny prínos na
úrovni samosprávy (zníženie nezamestnanosti v okrese s jednou z najvyšších nezamestnaností v SR) i na úrovni štátu
(príspevok k efektívnemu využitiu vlastnej surovinovej základne). Po ukončení aktivít projektu žiadateľ plánuje rozšíriť a
špecializovať výrobu na výrobu silikagelu z SiO2 (vlastný patent 286560) a výrobu čistého MgOH2, prípadne výrobu
priemyselne využiteľných hydroxidov na báze hliníka a vápnika. V prípade záujmu o výrobky má žiadateľ v pláne zvýšiť
produkčné kapacity, čím sa vytvoria ďalšie pracovné miesta. Do roku 2020 je možné predpokladať nárast o ďalších 8 miest.
Projekt má preto z dlhodobého hľadiska významný dopad na zamestnanosť, rozvoj a životnú úroveň ľudí na území miestnej
samosprávy.

Projekt bude realizovaný podľa štandardných postupov projektového manažmentu. Pre realizáciu je vytvorený tím
pozostávajúci z hlavného projektového manažéra, finančného manažéra, technického manažéra a projektovej manažérky so
stanovenými projektovými úlohami. Projekt pozostáva z jednej aktivity (Vybudovanie prevádzky na spracovanie serpentinitu).
Spolu s podpornými aktivitami Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú realizované 18 mesiacov. Dodávateľ bude
určený na základe verejného obstarávania. Po inštalácií technológií bude spustená prevádzka, najskôr formou skúšobnej
prevádzky. Aktivity projektu priamo nadväzujú na dosiahnutie stanovených cieľov, či už hľadiska cieľa a špecifického cieľa
projektu, pretože realizáciou aktivít dôjde k zavedeniu modernej jedinečnej a inovatívnej prevádzky na spracovanie
serpentinitu, ktorá zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Vzhľadom k tomu, že ide o technologicky previazaný súbor
zariadení, bude projekt realizovaný jedinou aktivitou. Začiatok 03/2014 bol zvolený s prihliadnutím na dostatočnú časovú
rezervu súvisiacu s VO. Termín ukončenia 09/2015 zohľadňuje náročnosť inštalácie technológie, spustenie výroby je
plánované na rok 2015.

Z hľadiska hospodárskych záujmov regiónu i SR dôjde realizáciou projektu k viacerým pozitívnym prínosom: - Vytvorenie 42
nových pracovných miest v oblasti s nezamestnanosťou nad 29% (za okres Rožňava) - Postupná sanácia zdevastovaného
územia - Vysoká konkurencieschopnosť z hľadiska efektívnosti výrobných procesov a výstupnej kvality - Efektívne využitie
zdrojov surovín Žiadateľ, spoločnosť SILICON, a.s. existuje od roku 1999 a výskumu využitia predmetnej lokality sa venuje už
viac ako 10 rokov. Počas týchto výskumov boli získané dva úžitkové vzory a jeden patent, ktoré budú využité pri technológií
spracovania serpentinitu. Dlhoročná kvalitná príprava dáva predpoklad úspešnej realizácie predkladaného projektu. Riziká,
ktoré boli pri príprave projektu identifikované boli riešené v štádiu prípravy IPKZ a sú na ne pripravené preventívne opatrenia.
Zvolený technologický postup zohľadňuje princípy najlepších výrobných postupov s ohľadom na životné prostredie,
efektívnosť výroby a využívanie prírodných zdrojov. Projekt je v súlade s príslušnými strategickými dokumentmi SR, VÚC a
mesta. Bez pomoci z NFP by žiadateľ projekt realizoval len v obmedzenom rozsahu a dlhšom časovom rámci.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z viacerých hľadísk: - Administratívne a inštitucionálne zabezpečenie prevádzky
výstupov projektu zo strany žiadateľa bude zabezpečené vďaka vybudovaným štruktúram spoločnosti SILICON, a.s., ktoré
budú realizáciou predkladaného projektu ďalej posilnené. Zodpovednosti vytvoreného projektového tímu bude plynulo
preberať operatívny manažment zodpovedný za budúci chod prevádzky. - Z technického hľadiska bude udržateľnosť
zabezpečené prostredníctvom skutočnosti, že žiadateľ disponuje dostatkom vstupnej suroviny, ide o modernú technológiu,
ktorá navyše umožňuje ďalšie rozširovanie a zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie. Nadväzujúcim projektom bude napríklad
rozšírenie produkcie o chemické spracovanie serpentinitu a výroba silikagélu. - Z finančného hľadiska je projekt udržateľný a
samofinancovateľný (tak prevádzkové ako i prípadné nadväzujúce investičné náklady) tak ako preukazuje finančná analýza
projektu. Vďaka tomu je zabezpečené aj udržanie nových pracovných miest, ktoré budú vytvorené vďaka realizácií projektu.
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Okres Sp. Nová Ves patrí k málo okresom SR s nárastom počtu obyvateľstva. Nepriaznivá je situácia v pracovných
príležitostiach. Aktuálnu mieru evid. nezamest. má 18,02% (2/2013, 26. poradie). V SR je to 16,2%. V evidencii sú početní
nezamestnaní, ktorí sú z ekonomických odvetví priemyselná výroba a aj mladí nezamestnaní. Spoločnosť MEDAS vznikla v
2003 s cieľom výrobná činnosť v potravinárstve. Hlavnou komoditou je med. Firma je významný nákupca medu na Slovensku.
Med nakupuje (má vybudovanú dodávateľskú sieť po celom Slovensku, cca. 30 nákupcov) spracováva ho a vyrába rôzne
produkty a spotrebiteľské balenia pre tuzemsko a zahraničie. V r. 2012 bola ročná produkcia 2000 t, z toho exportovala 1 000
ton produkcie, čo je 60% celkového exportu medu. Hlavné činnosti spoločnosti sú: -spracovanie medu, -výroba dietetických
homogénnych potravín, -spracovanie ovocia, zeleniny, suchých plodov a orechov, -obchodná činnosť s produkciou. Kvalita
výrobkov je vysoká a stabilná (0 počet reklamácií). Dbá sa na prísne dodržiavanie predpisov a zavedených systémov riadenia
kvality. Spoločnosť má v 13 kmeň. zamest. Kapacity a štruktúra súčasných výrobných zariadení nestačia pokryť expanzné
zámery spo

Realizáciou projektu sa uskutoční obstaranie, zavedenie a spustenie 2 moderných výrobných liniek – na spracovanie
viskóznych dietetických produktov a - pre spracovanie ovocia, zeleniny a škrupinových plodov. Linky budú vybavené
zariadeniami pre kontrolu vstupných surovín, ich presné a kvalitné spracovanie (presné dodržanie technologických postupov
a výrobných parametrov), automatické navažovanie, zmesovanie a balenie do obalov rôznych typov a veľkostí, výstupná
kontrola kvality. Zavedením tejto inovatívnej a výkonnej technológie sa plánuje niekoľko krát znásobiť objem produkcie oproti
roku 2012. Počet inovovaných výrobných postupov bude 2, čo bude – postup výroby a spracovanie produktov za „studena“ a
– skvalitnenie postupu spracovania ovocia, zeleniny a škrupinových plodov optickou technológiou. Nárast počtu nových
pracovných miest bude min. 16 až 18, v tom pre mladých nezamestnaných vo veku od 15-29 rokov v počte 11. Žien sa
plánuje prijať 6 a 1 pracovník zo znevýhodnených skupín. Z dôvodu nasadzovania technologicky náročných zariadení je malá
pravdepodobnosť uplatnenia sa pracovníka z radov MRK.

Vyšpecifikované technologické zariadenia pre 2 výrobné linky, predstavujú 2 hlavné aktivity projektu, budú dodané na základe
uskutočneného verejného obstarávania a podľa uzavretých dodávateľsko odberateľských zmlúv. Technické a technologické
riešenie bolo navrhnuté v zmysle potrieb rozvoja spoločnosti a jeho zámeru dostať sa do pozície významného a stabilného
producenta výrobkov z medu a na báze medu a spracovania ovocia, zeleniny a orechov. Navrhnuté výrobné linky sú
nevyhnutné pre zabezpečenie vysokej kvality a objemu výrobkov, ktorú práca pri samostatných a málo výkonných a na ručnú
prácu náročných súčasných strojoch v ani krátkodobom meradle nie je schopná zabezpečiť. Žiadateľ si bude zabezpečovať
realizáciu projektu svojimi vlastnými odbornými a administratívnymi kapacitami za spolupráce s externým odborníkom.
Uskutočňovať sa bude v priebehu 18 mesiacov a v 2 časových etapách. V prvej sa obstará prevažná väčšina zariadení prvej
linky a kontinuálna fritéza a pražiareň z druhej linky a v druhej etape zostávajúce zariadenie prvej linky a ostané zariadenia
druhej linky. Pre prefinancovanie projektu sa plánuje použiť vlastné prostriedky, dlhodobý úver a prekleňovací úver a NFP.

Žiadateľ v súčasnosti pôsobí na trhu ako malá rodinná firma a chce reagovať na požiadavky a potreby európskeho trhu a
najmä jeho teritoriálnej disproporcie v oblasti dopytu a ponuky v rôznych častiach európskeho trhu v komodite medu a
výrobkov na báze medu, ovocia a zeleniny a orechov. Neustály rast požiadaviek trhu po objemoch a sortimente nie je možné
súčasnými zariadeniami naplniť a je nutné investovať do automatických a univerzálnych technologických zariadení, ktoré
dokážu rýchlo a s dostatočným výkonom reagovať na kvantitu, kvalitu a sortiment produkcie v uvádzaných produktoch.
Poskytnutie NFP je šancou na realizáciu tohto zámeru, na vybavenie spoločnosti touto technológiou a na významné
presadenie sa na európskom trhu, na vytvorenie viacerých pracovných miest a na zvýšenie zamestnanosti v spišskom
regióne. Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu potravinárskeho priemyslu založenom na využití miestnych surovín a práce
domácich dodávateľov. Je potrebná neodkladná pomoc, pretože na situáciu v tejto oblasti reagujú aj zahraniční konkurenční
spracovatelia (najmä ázijskí, ktorí síce nie sú zatiaľ kvalitou konkurenčneschopní, ale cenou áno).

Trvalá udržateľnosť bude založená na: - udržaní kvality, -vzdelávaní a tréningoch vlastných pracovníkov, - intenzívnom
marketingu, - ďalšej diverzifikácii technológie a výroby a na zavádzaní ďalších technologických doplnkov, kompletných
technológií, podľa vývoja a požiadaviek slovenského a európskeho trhu, - zabezpečovaní dostatočných tržieb v zmysle
finančného plánu podniku. Hlavným argumentom pre TUR je neustály a rastúci dopyt po uvedených výrobkoch. Po ukončení
aktivít tohto projektu bude udržateľnosť výstupov a výsledkov zabezpečovaná tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb
a v napĺňaní rozvojovej a marketingovej stratégie spoločnosti. Prevádzku zabezpečia vlastní a prijatí zamestnanci na
novovytvorené pracovné miesta a dodávatelia externých služieb. Získanie pozície veľkého dodávateľa tejto produkcie je
strategickým a existenčným zámerom a cieľom spoločnosti. Financovanie procesu je nastavené na udržanie kladného
kumulovaného Cash Flow počas celej doby realizácie projektu a zároveň na vytváranie zdrojov na ďalšiu investičnú obnovu
po roku 2022. Zisk z podnikania sa bude investovať aj do obnovy objektov a na energetické úspory a využitie obnoviteľných
zdrojov energií
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Od roku 2009 tržby v priemysle SR, Trenč. kraja i okresu Ilava rastú, aj keď s ústupom dynamiky. Okres Ilava v porovnaní s
Trenč. krajom vykazuje lepšie výsledky vo vývoji tržieb aj zamestnanosti. Napriek rastu tržieb a produktivity počet
zamestnancov v kraji klesá, v okrese spomaľuje rast. Nezamestnanosť v okrese Ilava i v TSK je dlhodobo pod priemerom SR,
ale v čase rastie, výraznejšie za posledný rok a na úrovni kraja. Pre neisté vyhliadky ekonom. vývoja, s cieľom ustáť
nepriaznivú situáciu a napredovať je aj pre súkromné spoločnosti rozhodujúca optimalizácia výdavkov a investície do
modernizácie a automatizácie. FIMAD, s.r.o. patrí medzi etablované firmy venujúce sa zákazkovej výrobe súčiastkovej
základne pre väčšie spoločnosti - komponenty i finálne celky pre rôzne oblasti využitia s celosvetovým záberom. Má 15 ročné
skúsenosti, kvalitnú a flexibilnú produkciu, skúsený manažment a stabilných odberateľov. Vo všetkých ekonom.
ukazovateľoch kontinuálne rastie, no s klesajúcim podielom pridanej hodnoty. Ak si chce zachovať konkurencieschopnosť,
musí posilniť výrobu sofistikovanejších produktov s vyššou presnosťou a pridanou hodnotou. Viac v Opise a kap. 3 SWOT.

Dôvod projektu je dopyt po výrobkoch, ktoré s terajšou technológiou nie sme schopní zabezpečiť a sme limitovaní v
opracovaní rozmerovo väčších a presnejších obrobkov. Odstránia sa úzke miesta vo výrobe a riziko prevádzkového výpadku
kľúčových technol. PRÍNOS INVESTÍCIE: -rozšírenie možností a kapacity výroby, komplexnejšie služby a uspokojenie viac
zákazníkov -možnosť uchádzať sa o zákazky, ktoré sme doposiaľ museli odmietnuť, -výrazne zvýšená flexibilita pri
dodávkach -nižšie výrobné náklady, produktívne, kvalitné a presné obrábanie -rast konkurencieschopnosti a výkonnosti
spoločnosti, -rast tržieb, pridanej hodnoty výrobkov i spoločnosti -12 nových prac. miest v regióne -odborný rast a ďalšie
vzdelávanie zamestnancov, zlepšenie ich postavenia na trhu práce; Širší dopad sa prejaví v regióne i odvetví zvýšením
produktivity dodávateľov, objemu dodáv.-odberateľských vzťahov, kooperáciou s ďalšími podnikmi v odvetví, zlepšením
možností pre prax študentov spolupracujúcich SOŠ, apod. Je zodpovedne naplánovaný, s dostatočnými finančnými,
technickými a personálnymi zdrojmi, so skúsenosťami z invest. projektov, identifikácie a riešenia rizík a nepredvídateľných
situácií.

Pred predložením projektu bola vykonaná SWOT analýza projektu, identifikované riziká a variantné riešenia zámeru.
Optimálne riešenie bolo rozpracované do úrovne predkladaného projektu. Realizoval sa prieskum trhu za účelom identifikácie
základných parametrov a ceny obstarávaného vybavenia. Projekt má jednu hlavnú aktivitu a 6 podporných aktivít. Jeho
realizácia bude od 09/2013 do 12/2014, čo zohľadňuje aj potrebu vykonania VO pred realizáciou. Dodávka strojov bude
postupná, na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi. Zároveň bude prijímaný a zaškoľovaný obslužný personál, tak, aby
bol pripravený k spusteniu zariadení do prevádzky. Projektový tím zložený z interných i externých zamestnancov je zapojený
do realizácie vo všetkých fázach projektu. Bude dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluvných podmienok, s
uplatnením systému rozdelenej kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, ekonomické a administratívne stránky. Po
ukončení fázy realizácie prejde zodpovednosť tímu do zabezpečenia udržateľnosti projektu s dôrazom na identifikáciu a
následné riešenie potenciálnych rizík. Viac v Opise, kap.4

Realizácia bude prínosom v troch rovinách–na mikroúrovni, pre širšie okolie i na makroúrovni. Vzhľadom na potrebu
optimalizácie činností a znižovania nákladov a na druhej strane aj potreby modernizácie a rozširovania výrobných možností
pre zachovanie postavenia na trhu a rast konkurencieschopnosti, v súčasnosti, v čase spomalenia rastu, by celkový zámer
nemohol byť realizovaný len z vlastných zdrojov. Bez dotácie môžeme zabezpečiť len čiastkovú, nekompletnú investíciu a
vyrábať s nižšou pridanou hodnotou. Vďaka poskytnutým zdrojom sa znížia požiadavky na disponibilitu vlastnými resp.
úverovými zdrojmi, nová technológia sa tak stane pre nás prístupnejšia, môžeme zamestnať viac pracovníkov a poskytnúť
komplexnejšie služby. Projekt je v súlade s PHSR TSK–podpora a rozvoj tradičných odvetví priemyslu, podpora podnikania,
inovácií i mesta DNV - napomáha s napĺňaním jeho rozvoj.priorít. (viac Opis). Zvyšuje zamestnanosť v regióne, pre
zamestnancov vytvára predpoklad kvalifikačného rastu a zvyšovania odbornej úrovne. Manažment má skúsenosti s
invest.projektmi, o čom svedčia investície do zariadení počas 7 rokov 2,5 mil. EUR z vlastných zdrojov, ako aj rekonštrukcia
prevádzkov. priestorov.

Postavenie FIMADu na trhu zaručuje, že udržateľnosť je dlhodobá. Projekt je pre nás kľúčovým zámerom rozvoja. Proj. tím
má skúsenosti s riadením, výrobou, čím eliminujeme nesprávne nastavenie cieľov a ďalšej udržateľnosti. Vzhľadom na našu
stratégiu posilnenia postavenia na trhu budeme pokračovať v obnove strojov a rozširovaní výr. kapacít i ďalších opatreniach
na znižovanie nákladov. Uvedomujeme si, že zastavenie modernizácie by znamenalo stratu postavenia na trhu a útlm
činnosti, vedúci k zániku firmy. To zabezpečí udržanie vytvorených pracovných miest. Už pri príprave bol predbežne
monitorovaný záujem o prácu u nás s relevantnou spätnou väzbou. Tech. udržateľnosť je daná komplexnou dodávkou a
poistením. Schopnosť realizovať projekt a prevádzku dokumentujú naše doterajšie výsledky. Investícia je pokračovaním v
rozvoj. zámeroch, ktoré sme analyzovali. Krytie je zabezpečené z vlastných a úver. zdrojov. Cez projekt sa vytvára priestor na
výraznejší rast tržieb a prid. hodnoty. Na základe fin.analýzy môžeme konštatovať, že prevádzka spoločnosti je finančne
udržateľná v každom roku a spoločnosť bude schopná splácať všetky svoje záväzky.
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Od r. 2009 tržby v priemysle SR, Trenč. kraja i okresu Ilava rastú, aj keď s ústupom dynamiky. Okres Ilava v porovnaní s TSK
vykazuje lepšie výsledky vo vývoji tržieb aj zamestnanosti. Napriek tomuto rastu počet zamestnancov v kraji klesá, v okrese
spomaľuje rast. Nezamestnanosť v okr. Ilava i v TSK je dlhodobo pod priemerom SR, ale v čase rastie, výraznejšie za
posledný rok a na úrovni kraja. Pre neisté vyhliadky ekonom. vývoja, s cieľom ustáť nepriaznivú situáciu a napredovať je aj
pre súkr. spoločnosti rozhodujúca optimalizácia výdavkov a investície do modernizácie a automatizácie. DDO, s.r.o. je
etablovanou firmou venujúcou sa deleniu a ohýbaniu hutného materiálu s doplňujúcimi službami žíhania, pieskovania a
zvárania. Má 8 ročné skúsenosti, stabilný kmeň zákazníkov, ročnú produkciu cca 10 000 ton polotovarov, s uplatnením v
rámci konečných výrobkov pre rôzne priem. odvetvia a oblasti využitia. Vo všetkých ekonom. ukazovateľoch kontinuálne
rastie, no s klesajúcim podielom pridanej hodnoty. Ak si chce zachovať konkurencieschopnosť, musí investovať do
moderných technológií umožňujúcich komplexnejšie služby s vyššou finalizáciou a pridanou hodnotou. Viac v Opise a SWOT.

Dôvod realizácie - zákazníci vyžadujú komplexné a špecializované služby rezania, rovnania a ohýbania, ktoré zatiaľ firma
nedokáže poskytnúť. PRÍNOS INVESTÍCIE: •rozšírenie služieb a sortimentu výrobkov, •väčšia finalizácia výroby, zvýšenie
produkcie, výpalky vo vyššom štandarde, •nižšie výrobné náklady a závislosť na externých kooper. •vyššia flexibilita a
kvalita •rast konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti •rast tržieb, pridanej hodnoty •10 nových prac. miest v regióne
•odborný rast a ďalšie vzdelávanie zamestnancov, zlepšenie ich postavenia na trhu práce; Širší dopad sa prejaví v regióne i
odvetví zvýšením produktivity dodávateľov, objemu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kooperáciou s ďalšími podnikmi v
odvetví, zlepšením možností pre prax študentov spolupracujúcich SOŠ, apod. Projekt je zodpovedne naplánovaný, s
dostatočnými finančnými, technickými a personálnymi zdrojmi, so skúsenosťami z invest. projektov, identifikácie a riešenia
rizík a nepredvídateľných situácií. Návrhy riešenia rizík obsahuje kap. 6 Opisu, elimináciu ohrození kap. 3.

Pred predložením projektu bola vykonaná SWOT analýzu projektu, boli identifikované riziká a variantné riešenia zámeru.
Optimálne riešenie bolo rozpracované do úrovne predkladaného projektu. Realizoval sa prieskum trhu za účelom identifikácie
základných parametrov a ceny obstarávaného vybavenia. Projekt má jednu hlavnú aktivitu a 6 podporných aktivít. Jeho
realizácia bude od 09/2013 do 12/2014, čo zohľadňuje aj potrebu vykonania VO pred realizáciou. Dodávka strojov bude
postupná, na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi. Zároveň bude prijímaný a zaškoľovaný obslužný personál, tak, aby
bol pripravený k spusteniu zariadení do prevádzky. Projektový tím, zložený z interných i externých zamestnancov je
zapojený do realizácie vo všetkých fázach projektu. Bude dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluvných
podmienok, s uplatnením systému rozdelenej kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, ekonomické a administratívne
stránky. Po ukončení fázy realizácie prejde zodpovednosť tímu do zabezpečenia udržateľnosti projektu s dôrazom na
identifikáciu a následné riešenie potenciálnych rizík. Viac v Opise, kap.4.

Projekt bude prínosom v troch rovinách – na mikroúrovni, pre širšie okolie i na makroúrovni. Vzhľadom na potrebu
optimalizácie činností a znižovania nákladov a na druhej strane aj potreby modernizácie a rozširovania výrobných možností
pre zachovanie postavenia na trhu a rast konkurencieschopnosti, v súčasnosti, v čase spomalenia rastu, by celkový zámer
nemohol byť realizovaný len z vlastných zdrojov. Bez dotácie môžeme zabezpečiť len čiastkovú, nekompletnú investíciu a
vyrábať s nižšou pridanou hodnotou. Vďaka poskytnutým zdrojom sa znížia požiadavky na disponibilitu vlastnými resp.
úverovými zdrojmi, nová technológia sa tak stane pre nás prístupnejšia, môžeme zamestnať viac pracovníkov a poskytnúť
komplexnejšie služby. Projekt je v súlade s PHSR TSK–podpora a rozvoj tradičných odvetví priemyslu, podpora podnikania,
inovácií i mesta DNV - napomáha s napĺňaním jeho rozvoj. priorít. (viac Opis). Zvyšuje zamestnanosť v regióne, pre
zamestnancov vytvára predpoklad kvalifik. rastu a zvyšovania odbornej úrovne. Manažment má skúsenosti s invest.
projektmi, o čom svedčia investície do zariadení počas 7 rokov 1,2 mil. EUR z vlastných zdrojov, ako aj rekonštrukcia
prevádzkov. priestorov.

Postavenie DDO na trhu zaručuje, že udržateľnosť je dlhodobá. Projekt je pre nás kľúčovým zámerom rozvoja. Proj. tím má
skúsenosti s riadením, výrobou, čím eliminujeme nesprávne nastavenie cieľov a ďalšej udržateľnosti. Vzhľadom na našu
stratégiu posilnenia postavenia na trhu budeme pokračovať v obnove strojov a rozširovaní výr. kapacít i ďalších opatreniach
na znižovanie nákladov. Uvedomujeme si, že zastavenie modernizácie by znamenalo stratu postavenia na trhu a útlm
činnosti, vedúci k zániku firmy. Rozvoj firmy zabezpečí udržanie vytvorených pracovných miest. Už pri príprave projektu bol
predbežne monitorovaný záujem o prácu u nás s relevantnou spätnou väzbou. Technická udržateľnosť je daná komplexnou
dodávkou zariadení a ich poistením. Schopnosť realizovať projekt a zabezpečiť prevádzku dokumentujú naše doterajšie
výsledky. Investícia je pokračovaním v rozvoj. zámeroch, ktoré sme analyzovali. Krytie je zabezpečené z vlastných a úver.
zdrojov. Cez projekt sa vytvára priestor na výraznejší rast tržieb a prid. hodnoty. Na základe fin.analýzy môžeme konštatovať,
že prevádzka spoločnosti je finančne udržateľná v každom roku a spoločnosť bude schopná splácať všetky svoje záväzky.
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Firma UNICOL s.r.o. dnes disponuje možnosťami a technológiou na výrobu zavedených štandardných vláknarenských
druhov koncentrátov vysokej kvality, predovšetkým bielych a čiernych, ale hlavne ľudským potenciálom a technickým knowhow na ďalší rozvoj smerom k výrobkom s vyššou pridanou hodnotou. Existujúce výrobné zariadenie (výkon 90 – 180
kg/hodinu podľa použitých surovín) umožňuje štandardnú prípravu koncentrátov požadovanej kvality pre zabehnutých
zákazníkov v efektívnych objemoch od 500 kg vyššie. Nie je však vhodné na efektívnu prípravu vzoriek požadovaných
zákazníkmi v čase vývoja nových sortimentov, kedy sú požadované vzorky v množstve 1-5 kg, ako aj nie je vhodné na
prípravu malých množstiev často špeciálnych koncentrátov aditív (cenovo väčšinou veľmi zaujímavých) v objemoch 10-100 kg
pre iný typ zákazníkov a na lisovanie a vystrekovanie plastov. Na hodnotenie štandardných ako aj vyvíjaných nových typov
farebných koncentrátov sú vo firme k dispozícii základné laboratórne zariadenia. Chýbajú však zariadenia na prípravu
štandardných vzoriek vlákien a výliskov potrebných pre vývoj jednotlivých aplikácií ako aj pre prezentáciu zákazníkom.

Realizácia tohto projektu s vysokým stupňom technologického know-how predstavuje doplnenie aktuálnych výrobných
kapacít firmy UNICOL s.r.o. o chýbajúce medzičlánky vlastného výskumu a vývoja. Doplnenie je potrebné pre vzorovanie
nových farebných odtieňov a vývoj koncentrátov na širšej báze nosičov pre rôzne oblasti aplikácie, ako aj pre efektívnu
prípravu vzoriek a malých výrobných partií a následnú úpravu vlastností niektorých typov koncentrátov. Cieľom projektu je
doplnenie stávajúcich zariadení, doplnenie ktorých zabezpečí vo firme UNICOL další rozvoj. Pre budúcnosť to znamená
jednoznačné posilnenie postavenia firmy UNICOL u jeho súčasných zákazníkov ako aj v regióne a jeho
konkurencieschopnosti v dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí, ktoré vyžaduje neustálu inováciu výrobkov. Taktiež prinesie
zvýšenie efektivity využitia surovín a energií v časti inovácií a rozvoja ako i u samotnej výroby. Realizácia vyššie uvedených
aktivít prinesie priamo vytvorenie min. 2 nových pracovných miest (vývojovo-technický pracovník) s cieľom ich obsadenia
mladými nezamestnanými do 29 rokov. Merateľným predpokladaným prínosom je aj vývoj nových výrobkov resp.
technologických postupov.

Firma UNICOL s.r.o. disponuje dostatočnou technickou i personálnou infraštruktúrou zabezpečujúcou výkon prác súvisiacich
s riešením navrhovaného projektu. V rámci štandardne vybaveného laboratória vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly
zabezpečuje hodnotenie základných parametrov potrebných pre výskumné práce. V súčasnosti sa UNICOL stretáva s
požiadavkami súčasných zákazníkov, ako aj nových – potenciálnych na ďalší servis v zmysle rozvoja palety svojich
výrobkov. Jediným logickým variantom zabezpečenia požadovaných aktivít je preto doplnenie stávajúcej výrobnej linky
formou nákupu zariadení podľa projektu, ktoré sú pre očakávané činnosti a aktivity nevyhnutné. Vzhľadom na technologickú
podobnosť s vo firme existujúcimi zariadeniami je možné predpokladať bezproblémové spustenie a využívanie nových
zariadení. Tieto sa plánujú umiestniť v stávajúcich priestoroch firmy s bezproblémovým napojením na potrebné médiá.
Navrhovaný projekt rieši využitie nových ako i stávajúcich zariadení ako základňu priemyselného výskumu a následného
zavedenia do výroby nových typov koncentrátov na odlišných (ako v súčasnosti používaných) nosičoch ako aj nových
odtieňov.

Okrem samotného investičného zabezpečenia plánovaných zariadení (čomu má napomôcť NFP) je z pohľadu financovania
surovín a samotného vývoja realizácia projektu taktiež náročná vzhľadom na vyššiu cenovú hladinu vstupujúcich surovín
ako i výsledných produktov a bude predstavovať dalšiu finančnú záťaž firmy UNICOL. Pomoc štátu vo forme NFP je preto
pomerne rozhodujúcim faktorom pre samotnú rýchlosť ako i kontinuitu rozvoja firmy pre najbližších niekoľko rokov. Projekt tiež
napomôže vytvoreniu nových pracovných miest v regióne, ktorý patrí z pohľadu zamestnanosti k tým s vyššou mierou
nezamestnanosti. Pracovníci firmy UNICOL už v minulosti (pred samotným vznikom firmy) boli angažovaní v mnohých
projektoch aplikačného vývoja pre významné svetové firmy ako napr. Ciba, BASF, Cabot, Degussa, Clariant, Precheza a pod.,
čo vytvorilo predpoklady na pokračovanie v týchto aktivitách aj po založení firmy UNICOL s.r.o. Po jej založení a stabilizácii sa
firma uchádzala o niekoľko projektov v rámci rôznych výziev. V rokoch 2011-12 UNICOL s.r.o. úspešne realizoval projekt
APVV, výzva VMSP 2009-II s názvom „Použitie recyklovaného PET vo výrobe koncentrátov“.

Založenie firmy UNICOL s.r.o. a jej úspešný rozvoj v rokoch 2009-12 napriek nie najpriaznivejším skutočnostiam vývoja
hospodárstva v Európe v danom období preukázalo reálnosť dosahovania postavených cieľov a schopnosť pracovníkov firmy
uplatniť sa v náročnom konkurenčnom prostredí. Firma vytvárala a zvyšovala zdroje na svoj ďalší rozvoj a zvyšovala
zamestnanosť (z pôvodne 4 pracovníkov na súčasných 11). Obdobné možno očakávať aj pri navrhovanom projekte.
Ohrozenia z možnej recesie v Európe rieši UNICOL diverzifikáciou svojich aktivít. Na jednej strane je to hľadanie možností
nákupov surovín z lacnejších oblastí (Ázia), na druhej vývoj a ponuka nových požadovaných výrobkov pre výrobcov vlákien i
plastov pre slovenské i európske firmy, ale i napr. do Južnej Ameriky nepostihnutej krízou. Taktiež investícia do týchto
zariadení má napomôcť firme k zvýšeniu konkurencieschopnosti a k prístupu na nové trhy špecializovaných výrobkov s
vyššou pridanou hodnotou. Finančná situácia firmy sa zlepšuje každým rokom od je vzniku (2008). Tento trend
predpokladáme aj v ďalších rokoch, čomu má napomôcť aj kúpa plánovaného technologického zariadenia.

KaHR-111SP-1201

Nábytkár s.r.o. v súčasnosti patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti predaja nábytkového kovania a príslušenstva na
Slovenskom a Českom trhu. Celkový obrat spoločnosti dosiahol za rok 2012 cez 6,6 mil. EUR. Ako dynamicky rozvíjajúca sa
spoločnosť musí neustále pracovať na skvalitňovaní a rozširovaní ponuky tovarov a služieb. Od svojho vzniku je spoločnosť
zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov. Spoločnosť si je vedomá neustálej
obmeny požiadaviek zákazníkov a silnejúcej konkurencie v danom odvetví, preto sa snaží na trh a jeho požiadavky reagovať
pružne. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 26 stálych zamestnancov. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne
finančne náročné, spoločnosť nie je schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov. Čo sa týka existujúcej
situácie v regióne kde sa bude projekt realizovať, miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín ku koncu februára
2013 bola 15,14%, čo je viac ako je celoslovenský priemer. Preto realizácia projektu a vytvorenie 4 prac. miest počas realiz.
projektu a 1 po realiz. projektu predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

V súčasnosti gro tržieb je tvorené obchodnou činnosťou pozostávajúcou z nákupu nábytkových komponentov z Poľska a ich
predaja na Slovenskom a Českom trhu. Vzhľadom na množiace sa reklamácie na dodávaný tovar chce žiadateľ využiť
vytvorenú obchodnú sieť odberateľov a zahájiť vlastnú výrobu týchto komponentov. Dosiahne sa tým skrátenie dodacích a
reklamačných lehôt, zvýšenie kvality výroby, odstránenie nákladov na dopravu z Poľska, čím si spoločnosť zabezpečí rast
konkurencieschopnosti. Zahájením vlastnej výroby sa predpokladá nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 7,16 mil. EUR.
Dôjde k vytvoreniu 4 prac. miest počas realiz. projektu a 1 po realiz. projektu. Budú dosahované požadované parametre aj v
rámci ochrany ŽP. Nové zariadenia budú energeticky nenáročné a šetrné k ŽP. Lepšie hosp. výsledky spoločnosti umožnia
ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory
spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región aj z hľadiska znižovania nezamestnanosti.
Konkurenčné podnikateľské subjekty v záujme udržania si konkurencieschopnosti budú musieť inovovať svoje výrobné
prostriedky.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Výrobné priestory sú prispôsobené tak, že nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy, preto pri inštalácii technologie by nemalo
dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a
spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 4 prac. miest počas
realiz. projektu a 1 po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluh. pracovníkov.

Žiadateľ pôsobí na trhu ako predajca nábytkových komponentov a nábytkového kovania. Počas svojej pôsobnosti si
vybudoval širokú sieť zákazníkov. Podiel jeho tržieb z predaja tovarov výrazne prevažuje tržby z predaja vlastných výrobkov.
Keďže tovar, ktorý predáva na slovenskom a českom trhu dováža prevažne od poľských producentov rozhodol sa tento
vstupný článok eliminovať a neskôr úplne nahradiť vlastnou výrobou. Takýmto spôsobom chce znížiť počty hromadiacich
reklamácií, urýchliť proces vybavovania objednávok a reklamácií a vďaka silnej zákazníckej základni, kde má zaručený odbyt
zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty. Po organizačnej stránke disponuje
dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru zamestnancov, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V
minulosti spoločnosť realizovala viacero investičných aktivít z vlastných, resp. úverových zdrojov, ktoré so sebou priniesli
potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Nakoľko obstaranie novej technológie je pomerne finančne náročné a žiadateľ by
nebol schopný túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov, rozhodol sa zapojiť do projektu a požiadať o NFP.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala
počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých prevádzkových
výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti
výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné nepredvídateľné
výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných resp. úverových finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú zároveň musieť
byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že
Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 107,89 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v rokoch 2014-2015 dôjde v roku 2021 (do výpočtu nebol zahrnutý
NFP).
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Naša spoločnosť vznikla 07.11.2002 so zameraním na predaj oceľových plechov, zvitkov, prístrihov, pásky a ostatného
hutníckeho materiálu, na celom území SR. Pre obstaranie novej kombinovanej deliacej linky sme sa rozhodli z dôvodu
zvýšenia konkurencieschopnosti nielen na slovenskom trhu, ale aj na trhu EÚ. Ďalším dôvodom je rozšírenie sortimentu
výroby, kvantity výrobkov, ako aj zlepšenie ich kvality. Konkurenčnou výhodou vých. Slovenska je jeho strategická poloha.
Ako jediný región SR hraničí s tromi krajinami, pričom sa zároveň nachádza v hraničnom pásme EÚ. Košický kraj je druhým
najvýznamnejším ekonomickým centrom v krajine. Hlavnými priemys. odvetviami sú strojárstvo, hutnícky, elektrotechnický,IT
priemysel, potravinársky a chemický priemysel. Projekt je však realizovaný v prevádzke Haniska, kde je miera
nezamestnanosti na úrovni 21,31%. V súčasnosti je pre nás nevyhnutné reagovať na trendy v odvetví a prispôsobovať im
výrobný sortiment, ako aj technológie. Predovšetkým: •znižovanie nákladov •znižovanie energetickej náročnosti •zvyšovanie
kvality ponúkaných výrobkov Zo SWOT analýzy vyplýva, že silné stránky prevyšujú slabé a spoločnosť uplatňuje ofenzívnu
stratégiu.

Zavedením novej technológie dôjde k: •zvýšeniu kvality výroby–zlepší sa kvalita vlastných výrobkov •zefektívneniu
nákladov–zvýši sa rýchlosť linky,znížia sa prestoje pri zavádzaní zvitkov •zníženiu nákladov na výrobu–kontinuálne delenie
bude bez zastavení, a tým ušetríme elektr. energiu •rozšíreniu portfólia výrobkov–a tým zvýšenie konkurencieschopnosti,
keďže sa rozšíri ponúkaná hrúbka delených plechov, a tým aj portfólio nadeleného materiálu Cieľom projektu je inovovať a
skvalitniť produkty, znížiť výrobné náklady, znížiť energetickú náročnosť výroby a eliminovať chybovosť. Z pohľadu
sledovania merateľných ukazovateľov bude situácia pre žiadateľa nasledovná: •dôjde k vytvoreniu 1 inovovaného výrob.
postupu •zavedením inovatívnych a vyspelých technológií sa zvýšia tržby a pridaná hodnota •vytvoria sa 2 nové prac.
miesta pre mladých ľudí. Tieto miesta budú obsadené mužmi, nakoľko sa jedná o fyzicky náročnú prácu, ktorá nie je vhodná
pre ženy. Realizáciou projektu nepredpokladáme výrazné komplikácie, keďže organizačné zabezpečenie projektu bolo
dôsledne rozpracované. Realizáciou projektu budú profitovať aj dodávatelia vstupných materiálov uvedení v Opise projektu.

Realizácia projektu bude mať 1 aktivitu: Aktivita 1 – Obstaranie strojných zariadení Podporné aktivity – riadenie projektu,
publicita a informovanosť. Realizácia aktivity bude prebiehať v období od 01/2014 do 06/2014, t.j. 6 mesiacov
Organizačné zabezpečenie projektu Ing. Juraj Barkáč – konateľ spoločnosti, hlavný projektový manažér, ktorý bude
zabezpečovať implementáciu projektu spolu s hlavným technickým manažérom projektu a projektovým manažérom Ing.
Milan Okajček – vedúci výrobného úseku, hlavný technický manažér projektu, ktorý bude zodpovedný za dodávku zariadení,
jeho inštaláciu a zaškolenie personálu Ing. Eva Mičaninová – manažér kvality a životného prostredia, člen projektového tímu.
Bude spolupracovať s hlavným projektovým manažérom, hlavným technickým manažérom projektu na úspešnej
implementácii projektu v mieste realizácie. Bude zodpovedná za reportovanie projektu. Úspešná realizácia
predchádzajúcich projektov z fondov EÚ je dôkazom skúseností personálneho zabezpečenia projektu. Aktivita je previazaná
na dosiahnutie špecifických cieľov a následne na dosiahnutie hlavného cieľa projektu.

Spoločnosť vníma situáciu na trhu a v snahe reagovať na trendy v odvetví, pripravila projekt modernizácie a rozšírenia
výrobných kapacít. Projekt je navrhnutý tak, aby maximalizoval prínosy pre žiadateľa, zvýšil jeho konkurencieschopnosť a
zlepšil postavenie na trhu, avšak zohľadňuje aj záujmy regiónu, ktorý vďaka realizácii získa modernú a prosperujúcu výrobu
inovatívnych výrobkov, stabilného zamestnávateľa. Situácia na trhu si v súčasnosti vyžaduje zvyšovanie kvality produktov pri
poklese ceny pre koncového zákazníka. Taktiež sa kladie dôraz na využívanie inovatívnych technológií, ktoré majú minimálny
dopad na životné prostredie. Vzhľadom na investičnú náročnosť je pre realizáciu projektu nevyhnutná pomoc, bez ktorej by
nebolo možné realizovať tento projekt. Predpoklady pre úspešnú realizáciu daného projektu: •Vhodnosť našich vlastných
priestorov na spomínaný projekt z hľadiska veľkosti, lokalizácie a napojenia na dopravnú infraštruktúru •Potenciál regiónu z
hľadiska využitia inovatívnej technológie •Zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti v regióne •Blízkosť zákazníkov
a dodávateľov Realizáciou projektu chceme aktívne prispieť k dosah. nár. a reg. cieľov

Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené vlastnými zdrojmi spoločnosti BarCom spol. s r.o.. Tieto zdroje
budú pochádzať z predaja výrobkov, ktoré budú vyrábané na novej deliacej linke. Po skončení spolufinancovania, bude
projekt sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť pokryla prevádzkové náklady.
Udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami projektového tímu, ako aj vybudovanou stálou pozíciou na
trhu. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: •personálneho – spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002
•inštitucionálneho – sme dynamicky rozvíjajúcou firmou •finančného – obstaraním technológie budeme dosahovať vyššie
tržby •environmentálneho – realizácia tohto projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie •technologického – pri
výbere technológie sa vychádzalo z podmienky, aby boli použité inovatívne technológie (tzv. BAT technológia) FA ukazuje
na udržateľnosť projektu, kde ČSH je kladné číslo a cash-flow je kladný už v prvom roku po ukončení realizácie projektu.
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Ľupčianka, s.r.o. sa zameriava na separáciu a nakladanie s komunálnym odpadom rôzneho druhu. Oblasťou pôsobenia
spoločnosti je región Žilinského kraja, najmä spádová oblasť Liptova, v ktorej má spoločnosť prevádzku. Súčasne, v rámci
rozšírenia produktového cyklu, zriadila spol. chránenú dielňu, ktorá sa zaoberá výrobou produktov z papiera. Pri výrobe v
značnej miere využíva recyklovaný materiál. V súčasnej dobe spoločnosť v rámci chránenej dielne zamestnáva 6
pracovníkov, z toho 4 ZŤP. Súčasná technológia v chránenej dielni v spoločnosti Ľupčianka, s.r.o však nepostačuje
uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov. Kapacita a ponuka služieb a výrobkov chránenej dielne kvôli neustále sa
zvyšujúcemu dopytu po recyklovaných výrobkoch stále nie je dostačujúca. Z tohto dôvodu spoločnosť uvažuje o modernizácii
a rozšírení výroby. V roku 2007 vykázala nárast tržieb 1.578.570,00 EUR a nárast pridanej hodnoty vo výške 512.547,00
EUR. Pre uspokojenie narastajúcich požiadaviek zákazníkov je potrebné rozšírenie výroby a nové investície do strojového
vybavenia. Zavedením 2 inovatívnych technológií do výroby sa dosiahne výrazné zefektívnenie, skvalitnenie a zrýchlenie výr.
procesov.

Nákupom novej technológie dosiahne spoločnosť rozšírenie výroby produktov z papiera, zavedenie nových výrobkov,
výrazné zvýšenie efektivity výroby, ako aj diverzifikáciu výrobnej činnosti. Realizáciou projektu sa dosiahne: - zavedenie 2
inovovaných výrobných postupov; - vytvorenie 2 nových pracovných miest v chránenej dielni, z toho 1 pre znevýhodnené
skupiny; - vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre ženu; - vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre muža; - nákup 2
nových inovatívnych technológii; - zvýšenie objemu tržieb na 3 041 983,00 EUR v roku 2020; - nárast pridanej hodnoty na
612 547,00 EUR v roku 2020. Očakávaný rast tržieb spolu s rastom pridanej hodnoty predpokladá realizáciu investícií do
ďalších inovatívnych technológií a modernizácie výroby. O produkty spoločnosti je neustále sa zvyšujúci záujem, keďže sa
jedná o výrobky chránenej dielne a podnikatelia tak objednávkami výrobkov z tejto prevádzky využívajú možnosti splnenia
povinnosti v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 - Nákup a zavedenie do prevádzky 2
inovatívnych technologických zariadení. Predpokladaný začiatok realizácie projektu/aktivity je 01/2014 a ukončenie v
12/2015. V rámci tejto aktivity spoločnosť zakúpi dve inovatívne a vyspelé techológie: a) poloautomatická lepička, b)
automatický flexotlačový sloter. Pred inštaláciou technologických zariadení prebehne povinné školenie novoprijatých
pracovníkov. Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať: Bc. Ján Bubniak - ako štatutárny orgán, zodpovedá za
realizáciu a výstupy projektu; Viera Lúčanová – projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu; Mária
Cadríková – vedúca strediska chránenej dielne (technický manažér), zabezpečí plynulé zaradenie technológie do výrobného
procesu.

Ľupčianka, s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 19.09.1994. Jej hlavnou činnosťou je podnikanie s iným ako
nebezpečným odpadom. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi a s realizáciou investičných projektov.
Rozvoj priemyslu prudko zvyšuje požiadavky na kvalitu. V prípade ak by spol. neinovovala výrobný proces, nedokázala by ani
v strednodobom horizonte vyhovieť širokej skupine zákazníkov a ich dopytu po produktoch. Zavedenie inovatívnej technológie
do výroby zvýši pridanú hodnotu výstupných produktov. Realizáciou projektu sa dosiahne trvalo udrž. rast, zvýšenie
konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti (2 nové pracovné miesta pre skupinu 15-29 ročných, muža a
ženu, z toho jedno miesto pre znevýhodnené skupiny). Inovácie sú jedným z nástrojov, kt. umožnia vybudovanie modernej
konkurencieschopnej spol., zrovnateľnej s konkurenciou v Európe a vo svete. Konateľ spol. p. Bubniak, v odbore pracuje vyše
30 rokov a má významné skúsenosti s realizáciou projektov zavádzania inovatívnych technológií. Bez získania NFP a
následnej realizácie predloženého projektu by tak spoločnosť rýchlo a nenávratne stratila náročne získanú trhovú pozíciu.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
vedenia spoločnosti Ľupčianka, s.r.o. a projektovým tímom. Zavedením technologického zariadenia dosiahne Ľupčianka, s.r.o.
zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty, rozšírenie produktového radu a kvality výrobkov, čím zároveň dosiahne plánované
rozšírenie okruhu svojich odberateľov. Spoločnosť po zavedení novej technológie nebude mať v žilinskom regióne žiadnu
relevantnú konkurenciu. V rámci SR využíva podobnú technológiu len niekoľko spoločnosti, ale ani jedna z nich nie v takom
rozsahu ako plánuje spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. Udržateľnosť projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude
zabezpečená rastom konkurencieschopnosti spoločnosti, posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahr. a
domácich odberateľov.
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Hydraflex Slovakia, s.r.o. je obchodno-výrobná spoločnosť zameriavajúca sa na výrobu a predaj hydraulických a
pneumatických komponentov a ohýbanie hadíc. Od roku 2011 spoločnosť začala vlastný vývoj a výrobu hydraulických
koncoviek pre všetky odvetvia priemyslu. Prevažujúca činnosť spoločnosti je predaj komponentov avšak ŽoNFP podáva
žiadateľ na svoju činnosť výroby hydraulických a mechanických prvkov zariadení. Hydraflex Slovakia s.r.o. zaznamenáva
každoročný nárast tržieb aj zamestnancov. Hydraulické koncovky, ktoré spoločnosť vyrába sama využíva do ďalších
výrobkov, ktoré produkuje ale ich aj predáva odberateľom nielen na Slovensku, s ktorými spolupracuje ako ich dodávateľ.
Napriek tomu, že je spoločnosť dlhodobo zisková a jej dopyt sa neustále zvyšuje nielen na domácom ale aj zahraničnom trhu,
je neustále závislá od nákupu súčiastok od talianskych výrobcov, pretože niektoré výrobky nestíha z kapacitných dôvodov
vyrábať a niektoré z technických dôvodov nevyrába vôbec.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením nových technológií sa
tiež dosiahne zvýšenie kvalitatívnej úrovne produktov. Technológia CNC zakúpená týmto projektom zabezpečí dostatočnú
finančnú istotu spoločnosti a možnosť zakúpenia ohýbačky vďaka, ktorej bude spoločnosť schopná vyrábať nový typ
koncoviek nevyrábaných na Slovensku, uhlových koncoviek pre hydraulické a pneumatické hadice. Výhodou realizácie tohto
projektu nebude len získanie finančnej istoty na nákup ohýbačky, ale toto zariadenie bude súčasťou výroby týchto uhlových
koncoviek. Finálne výrobky CNC zariadenia zakúpeného v tomto projekte budú následné ohýbané a budú z nich vyrábané
práve tieto uhlové koncovky. Existujúca štruktúra zamestnancov bude zabezpečovať realizáciu aktivít počas realizácie
projektu ako aj po skončení realizácie projektu. V budúcnosti je predpoklad zmeny štruktúry zamestnancov a zvýšenie ich
počtu.

Predmetom riešenia projektu je nákup CNC technológie na výrobu uhlových koncoviek hydraulických hadíc. Realizácia
projektu bude prebiehať v 3 hlavných aktivitách a 2 podporných aktivitách: Aktivita č.1: Nákup, inštalácia a skúšobná
prevádzka CNC zariadenia 08/2013 – 03/2014 Výstup: 1 inovovaný pracovný postup - v rámci aktivity bude nainštalovaná
CNC technológia na výrobu priamych koncoviek hydraulických hadíc, - dodávku stroja zabezpečí dodávateľ vybraný na
základe verejného obstarávania, - spustenie skúšobnej prevádzky. Aktivita č.2: Vytvorenie pracovného miesta a zaškolenie
pracovníka pre prácu so zariadením 01/2014 – 03/2014 Výstup: 1 vytvorené pracovné miesto - vytvorenie pracovného
miesta, - zaškolenie pracovníka pre prácu so zariadením. Aktivita 3 Spustenie výroby 04/2014 – 04/2014 - spustenie
výroby. Riadenie projektu 08/2013 – 04/2014 Riadenie projektu bude zabezpečené žiadateľom prostredníctvom interných
zamestnancov, ktorí budú dohliadať na realizáciu projektu, koordináciu, monitoring a finančné riadenie. Publicita projektu
08/2013 - 04/2014 Publicita projektu bude zabezpečená počas celej realizácie projektu

Žiadateľ plánuje zakúpiť, nainštalovať a spustiť prevádzku CNC zariadenia na výrobu priamych koncoviek. Nový stroj bude
možné využiť pri výrobe priamych koncoviek hydraulických hadíc, ktoré sa v súčasnosti vo veľkej miere dovážajú, keďže
spoločnosť ich nestíha vyrábať. Vhodnosť projektu je zabezpečená prostredníctvom: - zvýšenia konkurencieschopnosti a
postavenia na domácom trhu spoločnosti Hydraflex
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Spol. Protech Service vyvíja svoju činnosť v meste Prešov od r. 2002 s cieľom poskytovania profesionálnych služieb v oblasti
ostrenia a výroby štandardných a špeciálnych nástrojov pre trieskové obrábanie kovov. Región Šariša je známy svojou
vysokou nezamest., nízkou produktiv. práce a nízkou tvorbou HDP. Vysoká nezam. je sčasti tvorená množstvom mladých
nezamestnaných od 15 do 29 rokov. K zvráteniu tohto nepriazn. stavu prispieva aj projekt spol. ProTech Service, ktorá je v
oblasti obrábania, povlakovania a ostrenia kovov najvýznamn. firmou v regióne. Spoločnosť má v súč. 41 zamestnancov a
strojné zar. vo veku od 1 do 25 r. Pôsobí vo výrobnom areáli v meste Prešov a výr. priestory má v dlhodobom prenájme. S
cieľom inovovať strojno-tech. potenciál z dôvodu vysokých požiadaviek zákazníkov na kvalitu a presnosť rezných nástrojov
používaných prevažne v automob. priem. spoločnosť nutne potrebuje zakúpiť nové špičkové zariadenia na obrábanie kovov.
K napĺňaniu hlavných cieľov spoločnosti významne pomáhajú dlhodobé skúsenosti dlhoročne lojálnych zamestnancov a
ambícia nájsť správne riešenie pre každú zákaznícku aplikáciu v čo najkratšom čase a v prijateľnej cene.

Výsledkom projektu bude obstaranie inovatívnych strojno-technologických zariadení zaradených do 3 logických celkov: 1.
technológia výroby a úpravy nosičov nástrojov, v rámci ktorej bude obstarané obrábacie centrum 5-osé s príslušenstvom 2.
inovačné centrum utváračov špôn PCD nástrojov a výroby ideálne hladkej reznej hrany laserom 3. technológia výroby
dynamicky vyvážených rotačných a profilových nástrojov Tieto technológie dodajú dodávatelia vybraní na základe verejného
obstarávania. Technológie budú umiestnené do výr. haly v závode v Prešove. Projekt bude generovať 5 nových prac. miest
pre mladých, z toho 1 pre MRK - znevýhodnený, 4 muži, 1 žena. Zakúpené technológie s pomocou NFP zahŕňajú nové alebo
zdokonalené výrobné metódy opracovania pre dosiahnutie špičkových geometrií rezných nástrojov, možnosť inštalácie novej
alebo zdokonalenej výrobnej technológie, ktorá garantuje trvalú úroveň kvality výrobkov a služieb požadovanú pre nové
alebo zdokonalené produkty. Dopadom projektu bude zvýšenie tržieb na 3 000 000 EUR a pridanej hodnoty na 1 500 000
EUR v r.2019. Ukazovatele budú udržané min. počas 5r. po ukončení realizácie projektu.

Realizácia projektu zahŕňa 1 hl. aktivitu: Obstaranie inovatívnych technológií, počas ktorých budú obstarané a zavedené do
prevádzky nové inovat. strojno-tech. zariadenia od dodávateľov vybraných vo verejnom obstarávaní. Projekt bude realizovaný
počas 15 mesiacov od 10/2013 do 12/2014. Dodávka technológií prebehne podľa čas. harmonogramu a ich inštalácia v
súlade so zmluv. podmienkami. Po inštalácii prebehne testovanie prevádzky zariadení, zaškolenie obsluhy a ostatných
pracovníkov, ktorých práce sa nové strojné zariadenia a technológie budú týkať. Vytvorené budú 5 nové prac. miesta, z toho
budú všetci mladí vo veku 15-29 rokov, z toho 4 muži, 1 žena, 1 Róm - 1 znevýhodnený uchádzač. Noví zamestnanci prejdú
špeciálnym výcvikom a zaškolením obsluhy. Tomuto zaškoleniu bude venovať spoločnosť ProTech Service veľkú pozornosť,
keďže sa jedná o vysokošpec. technológie a práca s nimi je náročná. Fin. vysporiadanie projektu, priebežný a následný
monitoring budú prebiehať v súlade so zmluvou o NFP. Projekt bude tech. a administr. zabezpečený vrcholovým
manažmentom podniku, ktorý v minulosti úspešne zabezpečoval realizáciu projektu z grant. programu NADSME.

Spoločnosť ProTech Service pôsobí na trhu výroby a vývoja rezných nástrojov pre slov. strojársky a automobil. priemysel od
r. 2002. Za túto dobu si vybudovala stabilnú domácu aj zahr. klientelu, kt. vyžaduje neustálu inováciu, skvalitňovanie
produkcie a ekologizáciu výrob. procesu a vyvíja neustále tlak na modernizáciu výrob. postupov spoločnosti. Zakúpené
technológie umožnia nielen výrobu nástrojov a testovanie, ale budú môcť vyvíjať nové typy a zdokonaľovať výrobky a tak
zostať aj do budúcnosti na trhu konkurencieschopná. Zakúpená technológia bude výrazne ekologickejšia, s nižšou spotrebou
el. energie a drahých materiál. vstupov do výroby. Spoločnosť je v procese vlastnej ISO certifikácie, pričom si uvedomuje, že
práve toto je správna cesta k získavaniu kreditu stabilného partnera na slov. strojár. trhu. Rozvoj firmy je výrazným
motivujúcim faktorom malého rodinného podniku. Nezanedbateľný je práve prínos projektu v oblasti zvyšovania zamest. v
hosp. zaostávajúcom regióne PSK. Projekt s uvedeným zameraním podporí a využije exist.vzdelávacie inštitúcie v Prešove,
ktorých absolventi majú v súčasnosti problém s uplatnením. Projekt je v súlade s rozvojovými dokumentami PSK a SR.

Spol. ProTech Service bude po skončení realizácie projektu financovať rozvoj. investíciu z vlast. zdrojov. Hlav. prínosom
získaného NFP bude možnosť výrazného rozvoja firmy vo zvýšení kvality produkcie a poskytovaného vývoja a servisu pre
zákazníkov, čo sa pozitívne odrazí vo zvýšení podielu spoločnosti na dom. a zahr. trhoch, nárastu jej tržieb a pridanej
hodnoty. Fin. prostriedky z NFP vo výške 50% budú použité priamo na zakúpenie novej inovat. technológie. Žiadateľ bude
spolufin. aktivity predlož. projektu vo výške 50%. Po ukončení proj. bude spol. zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovov.
investície z vlast. prostriedkov, pričom predpokladá, že bude schopná všetky náklady vrátane udržaných pracovných miest
financovať z výnosov zo svojej činnosti, o čom svedčia aj výsledky proj. fin. analýzy, kde výnosovosť investície dosahuje
127,21% a projekt má kladnú ČSH 394,02 tis. Eur. Pri realizácii projektu spoločnosť zvážila všetky riziká (opis, 6.
Udržateľnosť) a keďže má firma dlhodobo zabezpečené dodávky a odbyt svojich výrobkov a služieb, vie aktívne čeliť možným
ohrozeniam, a to profesionálnym prístupom, pružnou reakciou na trh, poistením majetku či kontinuál. vzdelávaní zamestn.
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V súčasnosti je v Banskobystrickom kraji obrovská miera nezamestnanosti, približne 20% a okres Detva sa pohybuje na
úrovni 17%.Naša spoločnosť podniká na Slovenskom trhu od roku 1996 a od roku 1999 sa zaoberáme výrobou energie s
obnoviteľných zdrojov.Naša spoločnosť zamestnáva kvalifikovanú pracovnú silu a máme vytvorený, dokumentovaný a
udržovaný procesný prístup riadenia kvality.Za hlavný proces bol identifikovaný proces sústreďujúci sa na poskytovanie
služieb v oblasti výroby elektrickej energie a tepla.CMC spol s.r.o. vlastní viacero nehnuteľností, nakoľko plánujeme
priemyselnú výrobu rozhodli sme sa pre nehnuteľnosť ktorá sa nachádza v okrajovej časti Dúbravy a je v našom
vlastníctve.Taktiež je pripojená na všetky potrebné inžinierske siete.V blízkosti tejto nehnuteľnosti je bioplynová stanica, z
ktorej budeme odoberať prebytkové teplo.Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 1073 ton slamy obilnej, 1450 ton slamy
kukuričnej, 361 ton slamy slnečnicovej 1400 ton slamy repkovej a 322 000 ton pilín.V Banskobystrickom kraji je ročne
vyprodukované 452 ton slamy, z toho sa 60% nevyužije ani nijako finančne nezhodnotí.Pridaná hodnota na pilinách, ktoré sa
predávajú surové je takmer nulová.

Realizáciou projektu spustíme inovatívny výrobný postup, čiže najmodernejšie spracovanie daných materiálových vstupov pri
výrobe peletiek.Po realizácii projektu vytvorí naša spoločnosť 8 nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných.Tieto
pracovné miesta budú udržané počas celej doby udržateľnosti projektu, čiže minimálne na 5 rokov.Nakoľko tento výrobný
proces je vysoko efektívny, dôjde jeho realizáciou k dokonalému využívanie obnoviteľných zdrojov a celkovo k lepšiemu
využívaniu vzácnych zdrojov v prírode.Po spustení tejto výroby do prevádzky neodkladne zavedieme na tento výrobný
postup systém manažérstve kvality ISO 9001, aby naša spoločnosť produkovala len kvalitné produkty.

Po vykonaní výberu z troch variant možnosti spracovania daných surovín sme sa rozhodli pre síce ekonomicky náročný
projekt, ale jeho realizáciou môžeme byť konkurencieschopný aj prevádzkam zo západnej Európy. Vypracovali sme
projektovú dokumentáciu na novú technológiu, vykonali prieskum trhu a vypracovali sme investičný projekt pre SIEA a
finančné inštitúcie. Celý výrobný systém bude pozostávať s dvoch výrobných liniek Výroba peletiek z pilín a Výroba peletiek
zo slamy. Obe technologické linky budu montované súčasne, dodávku a montáž bude dodávať jeden dodávateľ ktorý bude
vybratý vo verejnom obstarávaní na základe ním predloženej ponuky. V prípade schválenia NFP sme schopný začať s
realizáciou projektu v novembri 2013 a a ukončiť projekt v septembri 2014.Samotná realizácia projektu by sa nemala predlžiť
na viac ako 12 mesiacov.

Bez pomoci z nenávratných finančných prostriedkov, by projekt nemohol byť realizovateľný,nakoľko je veľmi finančne
náročný.Preto daný projekt chceme financovať z dvoch zdrojov.Vlastné zdroje ktoré vloží na spoločnosť predstavujú 1 099
315,- Eur a nenávratný finančný príspevok 1 099 315,- Eur. Zrealizovať projekt v našom regióne je vhodné nakoľko sa v
Banskobystrickom kraji vyprodukuje ročne 452 ton slamy, z toho sa 60 % nevyužije ani nijako finančne nezhodnotí, a v
blízkom okolí je veľa spoločností ktoré produkujú piliny.Naša spoločnosť ma ku plánovanému typu výroby dostatočné
množstvo surovín dostatok kvalifikovaných síl a skúsenosti s obdobnými projektami keďže sme v rokoch 2009 a 2010
zrealizovala projekt financovaný Európskou úniou - výstavba bioplynovej stanice. Realizácia tohto projektu je vhodná aj z
toho dôvodu že je v súlade s územným plánom obce Dúbravy,s integrovanou stratégiou rozvoja územia Podpoľania,s
plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického kraja na roky 2007 až 2013 a s národným strategickým
rámcom ako aj so schémou štátnej pomoci.

Finančnú udržateľnosť projektu dokladujeme podrobnou finančnou analýzou.Ziskovosť projektu je zabezpečená inovovaným
výrobným postupom,ktorým maximálne využívame vstupné suroviny,je energeticky nenáročný a produkt je predajný s
vysokou pridanou hodnotou. Projekt je návratný, čiže po finančnej stránke trvalo udržateľný, nakoľko je od prvého roku
spustenia do prevádzky ziskový. Podrobná finančná analýza je vykonaná v bode 6 v prílohe č.1.Podla prílohy č.5 tejto žiadosti
čistá súčasná hodnota v priebehu 5 rokov je 55 672 EUR. Odbytová udržatelnosť je zabezpečená zmluvami o budúcich
zmluvách na odber našich produktov. Z environmentálneho hľadiska je projekt udržateľný pretože neprodukuje počas celej
doby udržatelnosti žiadne emisie,minimálne množstvá komunálneho odpadu a odpadových vôd a nemá iné negatívne vplyvy
na životné prostredie.
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Dominantné postavenie v regióne má ťažobný priemysel. Rentabilita ťažby uhlia na Hornej Nitre je stále nižšia a je
nevyhnutné perspektívne zavádzať do tohto regiónu alternatívne výrobné odvetvia. V opačnom prípade hrozí veľmi výrazný
nárast nezamestnanosti a hospodársky kolaps okresu Prievidza. Hornonitrianska oblasť patrí medzi oblasti s najviac
ohrozeným životným prostredím. Nezamestnanosť dosiahla vo februári 2013 už 14,13%. Výroba vo firme nie je dostatočne
automatizovaná, prevláda veľký podiel manuálnej práce a vykazuje pomerne vysokú energetickú náročnosť. Obrábacie stroje
majú viac ako 30 rokov a prejavujú sa problémy s dodržaním kvality a presnosti výroby, ktorú dnes požadujú zákazníci. Je to
tiež náročné na spotrebu elektrickej energie. Ďalšími úzkymi miestami sú: • tlakové skúšky, ktoré sú vykonávané na
zastaranom agregáte REXROTH, ktorý vnáša nečistoty do nových prvkov a po jeho vypnutí klesá tlak, takže musí byť stále
zapnutý • doterajší systém tvorby dokumentácie, technológie, správy výkresov a prípravy výroby je manuálny. V prípade,
že spoločnosť nebude inovovať svoj technologický park neudrží si konkurencieschopnosť a následne stratí trhy.

Technologická a softvérová inovácia umožní vytvoriť celkovo nové, viac automatizované, výrobné postupy a tiež trvalo udržať
existujúci počet pracovných miest a následne ich zvýšiť. Nákup novej CNC technológie priamo umožní vytvoriť nové
pracovné miesto pre mladého človeka do 29 rokov. Investičný zámer v konečnom dôsledku umožní vyrábať cca. o 5
lokomotív ročne viac a v lepšej kvalite. To sa prejaví na zvýšení tržieb a pridanej hodnoty. Dôležitým výsledkom bude
vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie trhových požiadaviek v oblasti banskej mechanizácie a tiež propagácia slovenského
strojárenstva. Realizáciou projektu budú do značnej miery eliminované slabé stránky spoločnosti, ktoré boli špecifikované
vo SWOT analýze. Negatívne stavy spôsobené z dôvodu vyššej moci sú zmiernené diverzifikáciou trhu. Spoločnosť dodáva
svoje výrobky do viacerých štátov Európy a Ázie. Tým sú do istej miery odbúrané aj trhové riziká, ktoré môžu nastať v
jednotlivých krajinách vplyvom zlej ekonomickej situácie. Inovácia výrobného procesu umožní ďalší rozvoj spoločnosti a v
budúcnosti zvyšovať zamestnanosť v priemyselnom odvetví, ktoré je jednou z alternatív k ťažobnému priemyslu regiónu.

CNC sústruh a hydraulický agregát budú inštalované vo výrobnej hale, ktorú má spoločnosť v majetku. Na umiestnenie
technológie nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy. Dodávatelia budú niesť zodpovednosť za inštaláciu zariadení, za
zaškolenie personálu, priebeh skúšobnej prevádzky a záručný a pozáručný servis. Dodávateľ softvéru nainštaluje svoj
produkt na existujúcu výpočtovú techniku, zaškolí príslušných pracovníkov, vloží do systému príslušné údajové databázy a
bude zabezpečovať záručný a pozáručný servis. Realizácia projektu je plánovaná do konca roka 2014. Všetky tri aktivity
budú prebiehať súčasne. Verejné obstaranie bude zabezpečené externým expertom. Celkové riadenie projektu zastreší
technický riaditeľ. Na realizáciu nákupu a inštaláciu bude dohliadať výrobný riaditeľ. Ekonomiku a účtovníctvo projektu
povedie súčasná ekonómka firmy. Títo pracovníci majú dlhoročné skúsenosti vo svojom odbore. Nákup CNC stroja umožní
zvýšiť konkurencieschopnosť a priamo zvýšiť počet pracovných miest. Nákup hydraulického agregátu zníži energetickú
náročnosť a zrýchli skúšobné procesy. Nový softvér zmodernizuje pracovné postupy.

Jednou zo slabých stránok spoločnosti je nedostatok investičných prostriedkov a teda nie je zabezpečený potrebný inovačný
rozvoj. Spoločnosť dlhodobo vykazuje pozitívne ekonomické výsledky, avšak vzhľadom na nutné investície v
predchádzajúcich rokoch už nemá dostatočné možnosti na náročnejšie investičné aktivity. V prípade nerealizovania projektu
by spoločnosť zrejme neudržala svoju konkurencieschopnosť. Región Hornej Nitry bol poznačený transformáciou ekonomiky
a poklesom pracovných príležitostí v priemysle. Dominantné postavenie má stále ťažobný priemysel aj napriek tomu, že
rentabilita ťažby uhlia je stále nižšia. Na udržanie zamestnanosti a odvrátenie hospodárskeho kolapsu tohto regiónu je
potrebné rozvíjať alternatívne výrobné odvetvia. Realizácia projektu priamo podporí udržanie a zvýšenie pracovných miest v
regióne v inom ako ťažobnom priemysle. Projekt je plne v súlade s rozvojovými plánmi EÚ, SR, TSK a mesta Prievidza.
Toto je ukázané v Opise projektu časť 2.4 Prínos realizácie projektu. Spoločnosť v rokoch 2009 – 2012 realizovala
investičné aktivity za cca. 613 000 EUR. Podrobný popis aktivít je uvedený v Opise projektu časť 5.1 Profil žiadateľa.

Vstupné suroviny, okrem spaľovacích motorov a hydromotorov, sú zabezpečené prostredníctvom domácich dodávateľov. Po
realizácii projektu nedôjde k zmene dodávateľov a dodávky sú zmluvne zabezpečené. Postavenie spoločnosti na
zahraničných trhoch, kde sa produkcia firmy už presadila a BEVEX je overenou značkou, dáva reálny predpoklad, že po
realizácii projektu (od roku 2014) budú dodávky každoročne rásť o cca. jednu až dve závesné lokomotívy. Na základe
doterajších skúseností je platobná disciplína odberateľov na vysokej úrovni a všetky dodávky boli splatené načas. Vzhľadom
na veľkosť a vlastnícku štruktúru banských spoločností je reálny predpoklad, že tento trend ostane aj nasledujúcich rokoch.
Možné riziká sú tiež minimalizované diverzifikáciou trhu. Výrobky sú dodávané do Poľska, Ruska a na domáci trh. V
súčasnosti prebiehajú intenzívne obchodné rokovania v Číne. Firmu riadia skúsení pracovníci, ktorí sú súčasne aj jej
vlastníkmi. Fluktuácia zamestnancov je prakticky nulová. Realizácia projektu dáva predpoklad, že spoločnosť si aj naďalej
udrží súčasných skúsených pracovníkov a v budúcich rokoch rozšíri ich počet. Vo firme je zavedený systém manažérstva
kvality ISO 9000.
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Spoločnosť Dunajškrob Starch, a.s. je v rámci SR jedinou škrobárňou zaberajúcou sa produkciou pšeničného škrobu.
Zvyšná potreba pšeničného škrobu či už na technologické, alebo potravinárske účely je zabezpečovaná dovozom suroviny zo
zahraničia. Prevádzka spoločnosti sa nachádza v obci Dolný Ohaj, okres Nové Zámky, ktorý eviduje mieru nezamestnanosti
18,11%. V súčasnosti používaná technológia spoločnosti nedokáže v plnej miere zabezpečiť požadovanú kvalitu a objemy
deproteinovaných technických škrobov. Má to za následok zníženú efektivitu a výťažnosť vstupnej suroviny, ako aj kolísajúcu
kvalitu výstupného produktu – technického škrobu. Súčasné skladové kapacity spoločnosti sú rozdelené na niekoľkých
miestach v rámci areálu spoločnosti. Okrem toho je technický škrob skladovaný vo forme big-bagov, resp. skladovaný v
zašívaných papierových vreciach. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by
umožnili zefektívniť výrobu a priniesli dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb
a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Doplnenie linky na výrobu škrobu o deproteinačný logický celok zabezpečí vyčistenie škrobových suspenzií od
bielkovinových prímesí. V súčasnom spôsobe deproteinácie škrobu je spotreba vody cca 15 m3, pričom inovatívna
technológia zabezpečí zníženie spotreby vody na 3 až 4 m3, čo je zníženie spotreby o 70 – 80%. Po realizácii investície bude
skladové hospodárstvo na uskladnenie škrobov riešené formou centrálneho skladu s kapacitou 150 – 170 paliet. Týmto sa
skráti manipulačný čas, ako aj výrazne zníži riziko poškodenia a znehodnotenia prepravovaného škrobu medzi jednotlivými
skladmi. Inštalovanie technológií zvýši mieru inovatívnosti a poskytne priestor na realizáciu podobných projektov v
budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť. Stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 3,47
mil. EUR. Počas realizácie projektu bude vytvorených 16 nových pracovných miest a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia
projektu. Odhad pridanej hodnoty a tržieb bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja spoločnosti. Indikátor „počet
inovovaných výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – obstaraním technol. pozostávajúcej z 3
log. celkov

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 16 prac. miest počas realiz.
projektu a 2 po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Efekt deproteinácie je prínosom pre spoločnosť špecializovanú na výrobu škrobov pre technické účely, pretože umožňuje
dosiahnuť vyššiu kvalitu a tým vyhovieť vysokým nárokom odberateľov. Zavedenie takejto technológie má okrem inovačného
charakteru aj možnosť nahradiť vlastnou produkciou doterajšie dovozy technických škrobov (pozitívny vplyv na bilanciu
zahraničného obchodu), ale najmä podporiť zamestnanosť na vidieku. Zdroje poskytnuté ako NFP pomôžu naplniť vytýčený
cieľ – zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnych a vyspelých technológií. K pokrytiu investičných
nákladov NFP dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z
vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové aktivity a kontinuálne
zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti. Spoločnosť Dunajškrob Starch, a.s. je držiteľom certifikátu ISO
9001:2008 na „Výrobu, spracovanie a balenie pšeničného škrobu a pšeničnej bielkoviny, nákup, balenie a predaj škrobu a
škrobárenských produktov, ktoré majú nezastupiteľné miesto okrem potravinárstva najmä v technických aplikáciách.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý zabezpečí
všetky dôležité zložky pre úspešnú udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie
zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, ktoré budú výsledkom zakúpenia novej technológie z dôvodu zvýšenia
objemu výroby a následného zvýšenia trhového podielu. Tieto výhody, ktoré nová technológia ponúka poskytnú spoločnosti
možnosť byť viac konkurencieschopnou na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť
zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Pozitívny
predpokladaný vývoj spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a
tým aj udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu sa vytvorí 16 nových pracovných miest. Z výsledkov finančnej analýzy
vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej
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OZO - RECYCLING, s.r.o. sa zameriava na zber, separáciu a nakladanie s komunálnym odpadom, v súčasnosti prevádzkuje
systém zberu, špec. skartovania a lisovania kancelárskeho papiera a papierových obalov. Ide o archivovanú dokumentáciu,
ktorá je vyradená na skartáciu, ale vzhľadom na to, že obsahuje dôverné údaje alebo údaje obsahujúce obchodné tajomstvo,
musí byť znehodnotená tak, aby nedošlo k nežiaducemu úniku týchto údajov. Prost. skartácie, následného zlisovania a
odpredaja na ďalšie spracovanie sa separovaný odpad z papiera recykluje a ďalej zhodnocuje. Skartovacie stroje, svojou
výkonnosťou a kvalitou skartovania nepostačujú aktuálnemu dopytu a požiadavkám trhu. Sú fyzicky a morálne opotrebované,
trpia častou poruchovosťou a nízkou efektivitou výkonu. Hodinový výkon zariadení je 660 kg zberového papiera, tento výkon
je dnes už nedostatočný. Spoločnosti sa otvára spolupráca s viacerými novými dodáv., ale brzdou ďalšieho rozvoja sú
zastarané technológie s nízkym výkonom. Zavedením inov. tech. do výroby sa dosiahne výrazné zefektívnenie, skvalitnenie a
zrýchlenie výr. procesov V roku 2007 spoločnosť vykázala tržby vo výške 45 807,60 EUR a pridanú hodnotu – 7 866,96
EUR.

OZO - RECYCLING, s.r.o. dosiahne zakúpením vyspelých technológií najvyššiu kvalitu nakladania s papierovým odpadom
skartáciou a lisovaním. Zabezpečia tiež dosiahnutie vyššej triedy bezpečnosti skartácie dokumentov. Realizáciou projektu
sa dosiahne: - zavedenie 1 inovatívneho výrobného postupu; - vytvorenie 2 nových pracovných miest pre zamestnancov vo
veku 19-25 rokov (muža a ženu); - nákup 2 nových inovatívnych technológií veľkoobjemového skartovania a lisovania; zvýšenie objemu tržieb na 447 761,00 EUR v roku 2020; - nárast pridanej hodnoty na 240 000,00 EUR v roku 2020.
Očakávaný rast tržieb spolu s rastom pridanej hodnoty predpokladá spoločnosti realizáciu investícií do ďalších inovatívnych
technológií recyklácie odpadového papiera. Súčasne, zvýšenie kapacity spracovaného dopadu umožní firme, ktorá upravený
papier od OZO – RECYCLING, s.r.o. odkupuje, zvýšenie kapacity výroby papierových výrobkov a inštaláciu nových,
inovatívnych technológií, čím sa dosiahne účelné využitia NFP. Činnosť spoločnosti prispieva k zvýšeniu objemu
vyzbieraného papiera, ktorý mnohokrát končí ako nezužitkovaný odpad na skládkach, alebo je zneškodnený v spaľovniach
KO zaťažujúc tým ŽP.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 - Zavedenie inovatívneho systému skartovania.
Predpokladaný začiatok realizácie projektu/aktivity je 01/ 2014 a ukončenie v 12/ 2015. V rámci tejto aktivity spoločnosť
zakúpi a do výrobného procesu zavedie: a) lisovací kontajner; b) skartovací stroj. Dodávateľ technologických zariadení
vzíde z verejného obstarávania. Pred inštaláciou technologických zariadení prebehne povinné školenie obsluhy – dvoch
novoprijatých pracovníkov. Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať: Michal Škuta – ako štatutárny orgán,
projektový koordinátor; Bc. Ján Bubniak - ako riaditeľ spoločnosti (projektový manažér) zodpovedá za realizáciu a výstupy
projektu; Zuznana Slimáková – ekonomický manažér, administrácia a monitorovanie projektu; RNDr. Marián Sabo –
technický manažér, zabezpečí plynulé zaradenie technológie do výrobného procesu.

OZO – RECYCLING, s.r.o. vznikla zápisom do OR dňa 02.07.2001. Jej hlavnou činnosťou je podnikanie s iným ako
nebezpečným odpadom. Rozvoj priemyslu, ako aj požiadavky na nakladanie s dokumentmi, obsahujúce citlivé informácie v
zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, prudko zvyšuje požiadavky na kvalitu a rozsah služieb
nakladania s touto skupinou odpadu. V prípade ak by spol. neinovovala výrobný proces, nedokázala by vyhovieť požiadavkám
širokej skupiny zákazníkov. Zavedenie inovatívnej technológie zvýši efektivitu výroby, kvalitu skartácie a lisovania, dosiahne
sa trvalo udrž. rast spoločnosti a regiónu, zvýšenie konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty (240 000,00 EUR v roku
2020) a zamestnanosti (2 prac. miesta pre ľudí od 15-29 rokov, z toho 1 miesto pre znevýhodnené skupiny). Inovácie sú
jedným z nástrojov, kt. umožnia vybudovanie modernej konkurencieschopnej spol., zrovnateľnej s konkurenciou v Európe a vo
svete. Spoločnosť má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov zavádzania inovatívnych technológií. Bez získania NFP a
následnej realizácie projektu by tak spol. rýchlo a nenávratne stratila náročne získanú trhovú pozíciu.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
vedenia ľudských zdrojov spoločnosti OZO – RECYCLING, s.r.o. a zohratým projektovým tímom. Zvýšenie tržieb a pridanej
hodnoty, ktoré umožní realizácia projektu, umožní spoločnosti zvýšenie odberu odpadového papiera od existujúcich klientov
a tiež plánované rozšírenie okruhu svojich odberateľov. Spoločnosť po zavedení novej technológie bude mať v v žilinskom
regióne výsostné postavenie. Jej dosah sa rozšíri aj do iných regiónov, nakoľko v rámci SR poskytuje podobnú službu iba
niekoľko málo spoločnosti, ale ani jedna z nich nie v takom rozsahu a objeme skartovania, ako plánuje spoločnosť OZO –
RECYCLING, s.r.o. Udržateľnosť projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude zabezpečená rastom
konkurencieschopnosti spoločnosti, posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahr. a domácich odberateľov.
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Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu a vykonáva podnikateľskú činnosť od roku 2000. Poskytujeme služby vysokej
kvality a zamestnávame kvalifikovaných pracovnú silu. Na súčasnú činnosť podniku máme zavedený systém manažérstva
kvality ISO 9001:2008. Na plánovanú výrobu máme zmluvne zabezpečený dostatok suroviny - biele mliečne vody,
technologické vody a retentát. Na Slovensku sa spomínané suroviny nikde nespracovávajú ani v krajinách východnej Európy.
Naša spoločnosť má v dlhodobom prenájme nehnuteľnosť v priemyselnom areály mesta Hriňová, okres Detva,
Banskobystrický kraj. V Banskobystrickom kraji je vysoká miera nezamestnanosti ako i v samotnom okrese Detva.
Banskobystrický kraj nedosahuje HDP na obyvateľa 75% priemeru krajín Európskej únie. Miesto realizácie projektu sa
nachádza v strede Slovenska a je možné prisúvať suroviny zo všetkých krajov Slovenska a z dlhodobého hľadiska aj z
okolitých krajín.

Po zrealizovaní projektu na výrobu produktu KP1 a projektu na výrobu produktov KP2, KP3 a KP4, spustení výrobných
činností na spracovanie druhotných surovín, t.j. srvátka, biele, technologické vody a retentátu vybudujeme a zavedieme
systém kvality aj na túto výrobnú oblasť. Naša spoločnosť ako prvá na Slovensku spustí výrobu spomínaných
druhotných surovín, čím získame konkurenčnú výhodu. Realizácia projektu napomôže i vývoju situácie v kraji z hľadiska
znižovania nezamestnanosti, zvyšovania hrubého domáceho produktu na obyvateľa ako i znižovaniu rozdielov medzi
jednotlivými oblasťami európskej únie. Hodnoty uvedené v sekcii 12 sú realizáciou tohto projektu dosiahnuteľné. Výroba je
plánovaná od skutočných výstupov surovín nášho dodávateľa. tržby sme plánovali podľa súčasných cien na trhu. Náklady sú
taktiež plánované podľa súčasných cien. Výrobný proces nie je možné spustiť bez minimálne 19 pracovníkov.

Po dlhodobom zvažovaní spracovania druhotných mliekarenských surovín sme sa rozhodli pre výrobu produktov KP2, KP3 a
KP4, nakoľko pri tejto výrobe budeme dosahovať najvyššiu pridanú hodnotu a dosiahneme najlepší ekonomický efekt. V
súčasnosti máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na novú technológiu, vykonaný prieskum trhu a vypracovaný
investičný projekt pre SIEA a finančné inštitúcie. V prípade schválenia nenávratného finančného prostriedku vieme začať s
realizáciou projektu v novembri 2013 a ukončenie projektu bude v júni 2014. Všetky logické celky budú montované
súčasne. Projekt chceme realizovať formou generálneho dodávateľa, ktorý bude vybraný vo verejnom obstarávaní. Je
dôležité, aby dodávku celej technológie vykonal jeden zhotoviteľ, nakoľko ide o zložitý technologický celok a jednotlivé
logické celky sú navzájom prepojené. V prípade, že by jeden logický celok nebol funkčný nie je možne spustiť celkový
výrobný proces.

Plánovaná výroba je vhodná z hľadiska plánovanej polohy realizácie projektu, dostatku surovín, dostatku kvalifikovanej
pracovnej sily a skúseností členov realizačného tímu s obdobnými projektami. Plánovaný projekt chceme financovať z troch
zdrojov. Vlastné zdroje, ktoré do projektu vloží naša spoločnosť predstavujú 631 141,- EUR, úverové zdroje 2 200 000,- EUR a
nenávratný finančný príspevok 2 831 000,- EUR. Bez nenávratného finančného príspevku nie je možné zrealizovať ani časť
projektu, nakoľko by nebolo možné spustiť výrobný proces. Projekt je možné realizovať celkovo alebo vôbec. I keď naša
spoločnosť nemá výraznejšie skúsenosti s plánovanou výrobou, od roku 2000 sme zrealizovali viacero projektov, ktoré boli
zložité technologicky ako i finančne. Tieto projekty sme rozpísali v bode 5 prílohy č.1 tejto žiadosti. Niektoré projekty boli
financované zo zdrojov Európskej únie a naša spoločnosť ich realizovala ako celky. Následne v skúšobných prevádzkach
týchto projektov sme vychytávali nedostatky a odstraňovali chyby. Tieto skúsenosti majú pre nás neoceniteľný význam.

Projekt je trvalo udržateľný. Trvalá udržateľnosť je zabezpečená po finančnej, odbytovej ako i environmentálnej stránke. Z
prílohy č.5 Finančná analýza je zrejmé že projekt je rýchlo návratný, ziskový, čiže po finančnej stránke trvalo udržateľný,
nakoľko čistá súčasná hodnota projektu v priebehu 5 rokov je kladná hodnota. Investičné úverové zdroje máme dohodnuté s
finančným ústavom VÚB a.s., Zvolen - záväzný úverový prísľub z dňa 21.3.2013. Prevádzkové náklady na spustenie výroby
budeme riešiť vlastnými zdrojmi a časť nákladov na zabezpečenie obežných aktív refinancujeme prostredníctvom
kontokorentného úveru. Prevádzkové úverové zdroje máme taktiež predjednané s finančným ústavom. Ohrozenie z hľadiska
výkyvov na finančných trhoch vieme eliminovať znížením cien základných surovín a predĺžením doby splácania investičných
úverov na dlhšiu dobu. Životnosť technológie je minimálne 12 rokov a investičný úver je naplánovaný na 5 rokov. V zmysle
bodu 6.2. prílohy č.1 je projekt udržateľný i z hľadiska odbytu, nakoľko máme vypracované zmluvy o budúcich zmluvách na
odber produktov. Nová technológia na spracovanie druhotných surovín bude mať najvyšší význam z environmentálneho
hľadiska v oblasti odpadových vôd, nakoľko výstup z tejto technológie bude čistá voda, ktorá bude následne používaná pri
spracovaní mlieka, usušený produkt KP2 určený ku kŕmeniu, mokrý produkt KP4 určený ako surovina pre bioplynovú stanicu
na výrobu bioplynu a whey protein concentrate (WPC) KP3 určený ako potravinársky produkt.
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Spoločnosť Zlievareň Zábrež, a.s. vznikla 23.12.1999. Spoločnosť je orientovaná na výrobu presných odliatkov metódou
vytaviteľného voskového modelu. Ročná kapacita je 150-200 ton odliatkov z uhlíkových, nízko, stredne a vysoko legovaných
ocelí. Ďalšími materiálmi sú sivá a biela liatina. Výrobné série je možné realizovať od 10 ks až po 1 milión ks. Odliatky tepelne
spracovávame normalizačným žíhaním, žíhaním na mäkko a zušľachťovaním. Spoločnosť vyrába odliatky, ktoré nachádzajú
uplatnenie v mnohých priemyslových odvetviach ako strojárstvo, hutníctvo, lesná technika, elektrotechnika a iné. Cieľom
našej spoločnosti je vytvorenie takých technologických podmienok, aby naši zákazníci boli plne spokojní s našou prácou. V
súvislosti s obstaraním novej technológie spoločnosť zvýši kvalitu a kvantitu vyrábanej produkcie, čím plne uspokojí
požiadavky zákazníkov. Po schválení projektu bude spoločnosť disponovať modernou technológiou, ktorej prevádzka bude
mať výrazný vplyv na spoločnosť z hľadiska rôznych faktorov – zvýšenie konkurencieschopnosti, nárast tržieb a pridanej
hodnoty, ekologizácia výroby.

Projekt pre podnik prinesie v 5. roku po ukončení projektu ekonomické prínosy v podobe nárastu pridanej hodnoty na hodnotu
765 000 EUR a nárast tržieb na hodnotu 1 500 000 EUR. Prínosy predkladaného projektu môžeme zhrnúť do nasledovných
bodov: - zvýšenie objemu realizovanej produkcie, - zvýšenie kvality vyrábanej produkcie, - ekonomický rast spoločnosti, silné konkurenčné postavenie na trhu, - expanzia na nové trhy, - čiastočná eliminácia fyzickej práce, - zníženie
nezamestnanosti v cieľovom regióne, - nárast tržieb a pridanej hodnoty, - zlepšenie konkurenčnej pozície, - rozšírenie
okruhu klientely spoločnosti o nových zákazníkov.

Realizácia plánovaných aktivít bude zabezpečená počas obdobia 10 mesiacov. Jedná sa o dodávku obaľovacej linky, ktorá
pozostáva z technologických celkov. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na september 2013. Počas nasledujúceho
obdobia po podpísaní zmluvy o NFP bude vykonané verejné obstarávanie, realizovaný nákup, dodanie a montáž novej
technológie. Pre jej obsluhu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta a to pre mužov vo veku 15 - 29 rokov. Za organizačné a
technické zabezpečenie novej technológie, komunikáciu s víťazom VO bude zodpovedať projektový manažér spolu s
ekonomických manažérov. Administratívne zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zabezpečené vlastnými
zamestnancami spoločnosti. Realizácia samotného projektu bude pokračovať nasledovnými aktivitami: - maximálnym
využitým novo obstaranej technológie, - realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality ponúkaných služieb v zmysle
požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť Zlievareň Zábrež, a.s. neuvažuje pri projekte využiť žiadneho partnera.

d1)Hlavný cieľ, definovaný spoločnosťou Zlievareň Zábrež, a.s. je plne v súlade s cieľom výzvy KaHR-111SP-1201,
spadajúceho pod Opatrenie 1.1. – „Inovácie a technologické transfery“. Cieľom projektu je zefektívnenie a modernizácia
výrobného procesu a tým dosiahnutie zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Zlievareň Zábrež, a.s. pomocou obstaranie
vyspelého technologického zariadenia. Jedným z dôležitých aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti podniku je
zlepšovanie ekonomických ukazovateľov jeho podnikateľskej činnosti cestou rozširovania sortimentu ponuky. Obstaranie
novej technológie predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade dlhodobého úveru by bol finančný prospech plynúci z
inovácie výrobného programu znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu. Vzhľadom
na dlhodobú históriu firmy a jej schopnosť dlhodobo dosahovať zisk existuje silný predpoklad, že výsledky projektu budú
trvalo udržateľné tak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového.Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne
náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého finančného príspevku nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov.

Predpokladaný projekt bude v budúcnosti udržateľný v podobe inovatívnej výrobnej technológie. Táto investícia je
prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkového ekonomickému rastu. Počas
realizácie projektu aj po jeho ukončení bude administratívnu udržateľnosť zabezpečovať kvalifikovaný projektový tím. Pre
obsluhu nových technológií sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Tieto 2 voľné miesta sú určené pre mužov vo veku 15 - 29
rokov. Nakoľko táto pozícia je technicky a fyzický náročná pre ženu, budú na tieto pozície vybratý len muži. Inštitucionálna
udržateľnosť projektu je garantovaná dlhodobým a úspešným pôsobením spoločnosti na trhu. Finančná udržateľnosť – v
prípade vzniku nepredvídateľných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných
zdrojov. Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpeného stroja budú financované výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných
služieb prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti.
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Trh závodných automodelov je na Slovensku veľmi malý, ale v celosvetovom meradle sa jedná o veľmi vyspelý, neustále
rastúci trh a obľúbené hobby, ktoré má svojich stálych zákazníkov. Príkladom je trh USA, kde v roku 2012 cca. 400 000
stálych zákazníkov minulo na svoje hobby v priemere 2 050,- USD ročne. To znamená, že v roku 2012 sa len v USA predal
automodelársky tovar v objeme zhruba 630 miliónov Eur. Spoločnosť XRAY, s.r.o. je jednou z najúspešnejších spoločností
na tomto trhu a jedinou poslednou spoločnosťou, ktorá vyrába svoje portfólio mimo územie Číny a Taiwanu. Takmer 100%
všetkých výrobkov si spoločnosť XRAY, s.r.o. vyvíja a kompletne vyrába vo svojich vlastných výrobných priestoroch na
vlastných technológiách, takže takmer 100% finálnej produkcie je Slovenského pôvodu. Závodné modely značky XRAY sú
jedny z najúspešnejších na celom svete s množstvom získaných ocenení v rôznych závodných kategóriách. O najvyššej
kvalite výrobkov značky XRAY svedčí aj 24 ocenení „Automodel roka“ získaný v Amerických, Nemeckých, Anglických a iných
médiách z celého sveta a majiteľ spoločnosti a hlavný dizajnér Ing. Juraj Hudý získal v roku 2010 titul Slovenský podnikateľ
roka v inováciách

Na dosiahnutie spoločnosťou stanoveného hlavného cieľa a špecifických cieľov je nevyhnutné, aby spoločnosť XRAY, s.r.o.
prijala inovačnú stratégiu rozvoja. Základom stratégie je investícia do nových inovatívnych technológií umožňujúcich
efektívnu a ziskovú výrobu závodných RTR automodelov, čím adekvátne zareaguje na aktuálny trend vo svete automodelov,
čo znamená výrobu, predaj a vývoj závodných RTR automodelov. Spoločnosť XRAY, s.r.o. plánuje vybudovať úplne nový trh
luxusných závodných RTR automodelov, čím by získala svetové prvenstvo a nemalé finančné zisky z tohto nového
lukratívneho trhu. Prínosom bude nie len podstatné zvýšenie obratu a zisku, ale zároveň možnosť ďalšieho rozvoja a
rozširovania spoločnosti ako aj vytvorenie nových pracovných príležitostí. Vďaka týmto investíciám dôjde vo firme k zvýšeniu
zamestnanosti o 6 zamestnancov. Odbyt bude zabezpečený prostredníctvom využitia doterajších, ako aj novovytvorených
odbytových kanálov, ktoré vychádzajú z reálnych požiadaviek trhu. Spoločnosť prostredníctvom využitia odbytových ciest vie
zabezpečiť vyťaženosť technológie a zároveň umiestniť zvýšenú produkciu výrobkov vrátane produkcie nových/inovovaných
výrobkov.

Spoločnosť XRAY, s.r.o. plánuje od roku 2015 zahájenie výroby luxusných závodných RTR automodelov. Aby bolo možné
začať s touto výrobou je nutné investovať do rozšírenia technologického vybavenia spoločnosti. Na kompletné nakúpenie
technológii však spoločnosť XRAY, s.r.o. nemá dostatok vlastných prostriedkov a preto žiada o pomoc v rámci štrukturálnych
fondov. Spoločnosť má k dispozícii vlastné finančné zdroje na krytie 60% a žiada o 40% na nákup týchto technológii.
Spoločnosť plánuje obstaranie nasledovných technológií: CNC sústruh: kombinovaný dlhotočný a krátkotočný, priemer
tyčového materiálu: 32-40mm - 2 ks, CNC sústruh: kombinovaný dlhotočný a krátkotočný, priemer tyčového materiálu: 2328mm - 1 ks, CNC fréza: počet osí: 3, minimálny posuv v rozsahu: minimálne X=1000, Y=500, Z=500 - 2 ks, CNC fréza: počet
osí: 5, minimálny posuv v rozsahu: minimálne X=500, Y=430, Z=400 - 2 ks, čím budú vytvorené 4 inovované výrobné postupy
priaznivé k životnému prostrediu. Obstaraním inovatívnych technológií spoločnosť XRAY, s.r.o. vytvorí 6 nových prac. miest,
z toho 4 prac. miesta pre občanov vo veku 15 – 29 rokov, 1 prac. miesto cielene pre ženu a 2 prac. miesta pre znevýhodnené
skupiny.

Realizácia projektu sa pozitívne prejaví vo viacerých oblastiach HP TUR. Výsledky realizácie projektu budú priaznivo vplývať
na finančno-ekonomické ukazovatele spoločnosti a to najmä v ukazovateľoch zvýšenia tržieb spoločnosti za vlastné výrobky,
pridanej hodnoty a zlepšenia rentability, likvidity, aktivity a ostatných pomerových ukazovateľov. Prostredníctvom rozvoja
podnikateľských aktivít podniku nastane zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu ako aj miestnej samosprávy a to
prostredníctvom zvýšenia odvodu daní a poplatkov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Sociálny aspekt sa prejaví
znižovaním nezamestnanosti a zabezpečením sociálnych potrieb novoprijatých zamestnancov. Výsledky projektu budú
pozitívne pôsobiť na motiváciu zamestnancov a zvýšenie príjmov spoločnosti, ktoré bude môcť v súlade so svojim spôsobom
odmeňovania prideľovať zamestnancom za ich vykonanú prácu. Realizácia projektu prinesie aj zvýšenie kvalifikácie
zamestnancov v IT technológiách, zvýšenie kvality života väčším výberom služieb a inovatívnym spôsobom ich poskytovania.
Realizácia projektu sa okrem iného zaoberá i ekologizáciou výroby obstaraním technológie šetrnej k životnému prostrediu.

Projekt je životaschopný a ekonomicky udržateľný nakoľko miera výnosovosti projektu podľa finančnej analýzy sa pohybuje na
úrovni 145,05 %. Vzhľadom na objem tržieb, ktoré spoločnosť dosahuje a že žiadateľ disponuje dobrým odberateľským
zázemím je možné s veľkou pravdepodobnosťou odhadnúť objem tržieb, vyvolaných realizáciou predkladaného projektu.
Hodnoty indikátorov sú nastavené triezvo a aj pri poklese predpokladanej miery výnosovosti projektu existuje len malá
možnosť nenaplnenia stanovených ukazovateľov. Zamestnanci spoločnosti pôsobiaci vo výrobe budú redundantne zaškolení
tak, aby boli viacerí schopní ovládať nové technologické zariadenia. Pomocou navrhovaného technologického zariadenia
bude spoločnosť okamžite pripravená začať s výrobou nových typov automodelov, čo bude okamžite pozitívne stimulovať i
ďalšie vlastné aktivity žiadateľa v oblasti kontinuálneho technologického rozvoja. Udržateľnosť projektu po jeho realizácií z
finančného hľadiska je zabezpečená zvýšením konkurencieschopnosti, možnosťou presadiť sa na iných trhoch a tým
spojeným nárastom tržieb. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa je zabezpečené z vlastných zdrojov.
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POLYSTON s.r.o. je chemická firma pôsobiaca najmä ako výrobca a spracovateľ materiálu Polyston (ktorý spoločnosť aj
sama vyvinula), keramických platni Neolith a technického kameňa pre pracovné dosky kuchýň, recepcií, laboratórií a
ambulancií. Spoločnosť pôsobí na stredoeurópskom trhu od roku 1999 a je jedinou slovenskou firmou, ktorá má v širokej
ponuke materiálov určených pre vyššie menované oblasti aj vlastný výsledok výskumu a vývoja. Výroba v sebe zahŕňa
kompletný program od kúpy kvalitných vstupných materiálov, cez najmodernejšie spracovanie s ohľadom na efektivitu práce a
životné prostredie až po kvalitnú montáž a predajný a popredakný servis. Predmetným projektom chce firma získať dotáciu na
kúpu inovatívnej výrobnej automatickej linky pre odlievanie a úpravu SOLID SURFACE. Pomocou tejto výrobnej linky by firma
POLYSTON bola jedna z mála výrobných firiem v Európe, ktorá by dokázala realizovať odlievanie a úpravu rôznych druhov
veľkoplošných pracovných dosiek. Spoločnosť k dnešnému dňu zamestnáva 17 zamestnancov a patrí k stabilnýmým
zamestnávateľom na území Banskobystrického kraja.

Realizáciou investície do kontinuálneho zariadenia získa POLYSTON, s.r.o. viaceré výhody, či už s dopadom na samostného
žiadateľa alebo na najbližšie ekonomické, sociálne a environmentálne okolie: - inovatívnou technológiou vytvorí žiadateľ 9
nových pracovných miest do konca realizácie projektu, čím výrazne prispeje k poklesu nezamestnanosti v regióne Banskej
Bystrice (z toho 8 vo veku do 29 rokov), - integráciou najmodernejšej technológie do výrobného procesu prispeje k ochrane
životného prostredia s ohľadom na nárast efektivity práce a produkcie. Pomocou dôkladnej filtrácie a najmodernejších
komponentov eliminuje žiadateľ potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie v procese odlievania a úpravy polymérov,
- nárastom produkcie bude žiadateľ viacej využívať služby svojích súčasných dodávateľov ako aj kooperujúce firmy, čím bude
mať investícia pozitívny vplyv na ekonomické okolie žiadateľa. Obstaraním technológie spoločnosť eliminuje slabé stránky
vyplývajúce z nevyhovujúceho technického vybavenia a zameria sa na zvyšovanie kvality výrobkov, čo povedie k nárastu
konkurencieschopnosti. Úspech firmy môže pozitívne propagovať územie ako vhodné prostredie pre podnikanie.

POLYSTON s.r.o. bude projekt realizovať na základe aktuálnych programových dokumentov, ako aj na základe vlastných
skúsenosti z troch úspešne implementovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. V prvej etape sa vykonal
prieskum trhu na potenciálnych dodávateľov, čím sa určila predbežná cenová hladina investície. Prieskum trhu bol
realizovaný formou predkladania cenových ponúk na jeden logický celok. Verejné obstarávanie sa začne až po kladnom
výsledku a ukončení hodnotiaceho procesu zo strany poskytovateľa v súlade s príručkou pre žiadateľa. Realizácia projektu je
plánovaná na 23 mesiacov od 1.2.2014 do 31.12.2015 v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom: Kúpa kontinuálneho
zariadenia pre odlievanie a úpravu SOLID SURFACE. Koordináciu, technickú a administratívnu stránku zabezpečí konateľ
spoločnosti - pán Koša, ktorý má bohaté skúsenosti s úspešnou realizáciou projektov a bude taktiež dozerať na požadovaný
priebeh realizácie projektu pre naplnenie jeho cieľov.

POLYSTON s.r.o. je jediná firma vo svojom odbore, ktorá realizuje okrem obchodu aj predaj vlastného výrobku, ktorý sama
vyvinula. Z bližšej analýzy konkurencie je zrejmé, že PLYSTON s.r.o. potrebuje investičný stimul pre udržanie kroku so
zahraničnými výrobcami. Ak má slovenský priemysel stavať na vlastnej výrobe, tak práve POLYSTON s.r.o. je vhodným
podnikom na demonštrovanie potreby investovať do slovenských výrobkov. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že firma má v
súčasnosti za sebou realizáciu 3 projektov zameraných z prostriedkov EÚ na kúpu inovatívnych technológií a nemá problém s
plnením či už výsledkových alebo dopadových ukazovaľov. Firma dosahuje kažodoročne výrazný percentuálny nárast tržieb a
pridanej hodnoty, čo je potrebné hodnotiť aj ako pozitívny dopad pridelených dotácií. Firma je schopná investície
spolufinancovať, čo značí o finančnom zdraví žiadateľa. Tvorbou pracovných miest výrazne znižuje disparity medzi regiónmi.
Projekt nadväzuje na aktivity regiónu v oblasti rozvoja inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti výroby podporou
zavádzania nových technológií do výroby, ako aj v oblasti vzájomnej kooperácie priemyselných podnikov v regióne.

O udržateľnosti projektu predkladaného žiadateľom svedčí fakt, že ku dnešnému dňu má firma úspešne realizované 3
investičné projekty podporené zo zdrojov EÚ. Plnenie výsledkových a dopadových ukazovateľov nie je firme cudzie a žiadateľ
je schopný aj vďaka finančnej stabilite realizovať či už nárast tržieb, pridanej hodnoty alebo tvorbu pracovných miest vo
vopred nastavených číslach. Rozvoj spoločnosti v oblasti výroby, efektívita práce, rozšírenie produktového portfólia,
obsadenie nových trhov a upevnenie pozície na jestvujúcich trhoch sú hlavnými faktormi úspechu udržteľnosti. Ten istý
prístup má žiadateľ záujem implementovať aj na predkladaný projekt, čím sa deklaruje eliminácia rizík spojených s
nenaplením cieľov určených žiadateľom. Obstarávaná technológia poskytne také výrobné kapacity, vstupné náklady, úsporu
energie a produktivitu práce, ktoré zabezpečia plnenie finančného plánu, tzn. pokrytie všetkých nákladov a postupné
zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. Návratnosť investície sa predpokladá už v prvých rokoch od ukončenia realizácie
projektu, čo deklaruje priložená financná analýza.
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Priemysel v regióne Martin má dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma ALUPRINT. Región však trápi vysoká miera
nezamestnanosti a prílišná priama a nepriama koncentrácia na automobilový priemysel. Firma sa zaoberá predovšetkým
výrobou etikiet pre nápojový a potravinársky priemysel a zamestnáva takmer 90 pracovníkov. Podstatná časť produkcie je
umiestňovaná na zahraničné trhy. Niektoré technologické zariadenia sú fyzicky a morálne zastarané, náročné na opravy a
údržbu, ako aj na prestavovanie na iný druh výrobkov, neumožňujú vyrábať nové, trhom žiadané, výrobky najvyššej kvality.
Výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti relatívne nízko efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo
aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä „nekomplexnosť moderných výrob. zariadení“ a „nízku
flexibilitu tlače“ ako aj „nedostatok finančných zdrojov“. Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie
prostredie, najmä „možnosť získania NFP na realizáciu projektu…“ a „odchod niektorých európskych konkurentov…“.
Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu z tretích krajín.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánovaná kvalifikovaným odhadom personálneho a finančného
riadenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 POP) je tieto údaje možné
považovať za reálne.12 nových pracovných miest bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 5 ďalších v období 5 rokov
od ukončenia projektu. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy.
Indikátor „počet inovovaných výr. postupov.“ bude dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou technológie. Po ukončení
realizácie projektu bude mať firma k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožní firme rast kvality, kvantity
a najme flexibility výroby, ktorú si vyžaduje trh-zákazník. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude
dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. POP. Realizáciou
projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do podobných výrobných
zariadení, resp. do inovatívnych technológii. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti

Dodávka technológie bude realizovaná asi v priebehu 01-08/ 2014 a odráža reálne možnosti dodávateľov a predpoklad
dátumu podpisu zmluvy o NFP. Inštalácia technológie zásadne neovplyvní fungovanie spoločnosti, nakoľko starý tlačiarenský
stroj bude vyradený až po spustení nového. Aktivity projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie
práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím, zostavený z projektovo skúsených interných
zamestnancov. Potreba obstarania novej technológie tkvie najmä v poklese konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v
relatívne neefektívnom a neflexibilnom strojov parku. Pre zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu má
spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov
(vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál v zmysle firmou uplatňovaných
noriem kvality ISO. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so
skúsenosťami s implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového týmu a ich úloh v projekte je uvedená
v časti 4.2 POP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability takmer 90 zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla, vďaka agresívnej
konkurencií z tretích krajín, prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba 12
nových pracovných miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších 5 pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu.
Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Martin, ako i k ďalším cieľom
stanoveným strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 POP). Firma má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už realizovala mnoho projektov obnovy
výrobnej technológie a stavebných projektov, ako aj projekt spolufinancovaný z ESF i ERDF (podrobne viď v časti 5 POP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená viac ako 19-ročnou históriou firmy vo výrobe polygrafickej
produkcie, doterajšou stabilitou a najmä samotnou realizáciou projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt
inovatívnej technológie a zabezpečí firme najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho
ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho
výsledku a tento je trvalo udržateľný. Napriek inovatívnej technológií, nepríde realizáciou projektu k poklesu počtu
zamestnancov, naopak, budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu
objemu výroby. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 POP, ale projekt prispeje k eliminácií
najmä hrozby konkurencie z tretích krajín. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou výroby na
novom hybridnom tlačiarenskom zariadení a to zaužívanými pracovnými postupmi. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť
investície cca 5-6 rokov, ktorú hodnotu považujeme za optimálnu, keďže nastane oveľa skôr ako sa skončí životnosť
technológie.
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PSS SVIDNÍK, a.s.

PEVA s.r.o.

Spoločnosť Kováč s.r.o.

AFINOX s.r.o.

HB - LaserCut s.r.o.

VICTORIA PREŠOV, s.r.o.

MTS, spol. s r.o.

SKL MECHANIC s.r.o.

GOHR, s.r.o.

TATRAS, s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti PSS SVIDNÍK, a.s. nákupom
inovatívnej technológie zvislého sústruženia

Výroba prefabrikovaných betónových prvkov

Zvýšenie konkurencieschopnosti Spoločnosti Kováč s.r.o.
prostredníctvom inovácie technológie pre sklársku výrobu

Modernizácia a rozšírenie strojárenskej výroby

Nákup inovatívnej technológie na laserové obrábanie kovov

Inovácia technologického vybavenia za účelom zavedenia výroby
nového produktu – chladené a mrazené polotovary

Inováciou technológii k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti
MTS, spol. s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku SKL MECHANIC s.r.o
prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o.
zavádzaním nových inovatívnych technológií

Inovatívna technológia výroby peliet TATRAS

136 000,00

1 058 626,50

207 400,00

409 950,00

261 410,00

107 750,00

352 008,33

493 218,50

444 700,00

491 526,50
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Ekonomická a sociálna situácia nášho regiónu je jedna najhorších v Slovenskej republike. Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. je
jedna z dvoch najväčších zamestnávateľov v meste Svidník a je nosným podnikom v regióne. Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s.
v priebehu svojej novodobej histórie preukázala svoju životaschopnosť a šikovnosťou svojich pracovníkov sa dokázala
rozvíjať a stať sa rešpektovaným výrobcom v svojom obore. Postupne obnovujeme svoje zastaralé strojné vybavenie a
ponúkame neustále inovované produkty vlastného konštrukčného vývoja porovnateľné so svetovými štandardami v obore.
Tak ako je uvedené v SWOT analýze spoločnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na technologickú modernizáciu a
inováciu spoločnosti v porovnaní s konkurenciou, keďže konkurencia nemusí riešiť zastaralosť strojného vybavenia v takom
rozsahu. Spoločnosť investuje značné prostriedky do obnovy zariadenie a postupne sa približuje k technickej vybavenosti
našej konkurencie, avšak tento proces je dlhodobý a niektoré potrebné investície sú nad naše možnosti. Túto našu slabú
stránku sa nám doteraz darilo prekonávať najmä skúsenosťami, vysokou odbornosťou, šikovnosťou, kreativitou a nasadením
našich pracovníkov.

Zámerom projektu je nákup karuselu, zariadenia na zvislé sústruženie. Stroj umožní výrazne urýchliť čas opracovania dielov
pre výrobu mäsostrojov a tlakových nádob, zníženie nákladov na opracovanie a dosiahnuť vyššiu kvalitu našich konečných
produktov. V súčastnosti sú tieto činnosti zabezpečované odosielaním predvyrobených dielov až tretiny našej produkcie
mäsostrojov na opracovanie externým firmám. Predpokladáme vysokú vyťaženosť stroja pre existujúcu produkciu, nových
produktov, ako aj pre externé prostredie, kedže je nedostatok kapacít zvislého sústruženia na Slovensku. Priama obsluha
stroja si vyžaduje 2 pracovníkov, ďalší pracovník je potrebný pre predvýrobnú prípravu, plánujeme zamestnať ženu a
následné profesie zvárač a brusič, kde plánujeme zamestnať jedného pracovníka MRK. Nárast tržieb vyplýva z
predpokladaného zvýšenia objednávok z hľadiska skrátenia našich dodacích termínov minimálne o 30 dní a predaja nových
produktov. Toto zariadenie umožní tiež opracovať diely väčších rozmerov, ktoré nebolo možné opracovať na Slovensku. Preto
projekt bude mať pozitívny vplyv na rast produkcie aj iných strojárskych podnikov na Slovensku.

Hlavná aktivita nákup zariadenia na zvislé sústruženie a s tým súvisiace činnosti zabezpečované dodávateľom stroja, ako je
jeho doprava do sídla firmy, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. Projekt bude realizovaný na
základe schválenej žiadosti, odbornej spôsobilosti zamestnancov spoločnosti a časového harmonogramu. Spoločnosť má
dlhoročné skúsenosti v riadení vnútro firemných projektov, tak aj z riadenie viacerých projektov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov. Naša spoločnosť každoročne realizuje investície v rôznom rozsahu, preto si myslíme, že sme plne
kompetentní na realizáciu predkladaného projektu. Realizácia aktivity projektu nákupu a uvedenia stroja do prevádzky je
priamo previazaná s dosiahnutím stanovených cieľov. Výsledkom projektu bude obstaranie inovatívnej technológii,ktorá sa
prejaví vo zvýšení kvality produktov, zvýšení produkcie našich strojov novej generácie na spracovanie mäsa a v skrátení
časov dodávok. Obstaranie technológie napomôže systémovému skompletizovaniu modernizačného programu výroby.
Výsledky nám umožnia cenovo konkurencieschopne produkovať požadovanú kvalitu výrobkov.

Slabou stránkou našej spoločnosti je nižšia technologická úroveň výroby v porovnaní s úrovňou konkurencie, ako je uvedené
aj vo SWOT analýze. Nižšia technologická úroveň výroby je daná históriou spoločnosti. Postupne sa nám ju darí vyrovnávať,
v čom by nám významne mal pomôcť aj tento projekt. Zvýšenie našej kokurencieschopnosti podporí zamestnanosť v našom
regióne, v ktorom je vysoká miera nezamestnanosti. O zakúpení tohto stroja sa v našej spoločnosti uvažuje už mnoho rokov.
Keďže sa jedná o pomerne vysokú investíciu a naša spoločnosť musela neustále priebežne riešiť zastaralosť strojného
vybavenia a opravy strojov v existujúcej výrobe na zakúpenie nového stroja nemala dostatok voľných finančných prostriedkov,
aj ked táto investícia je pomerne efektívna. Bez pomoci z NFP by projekt bol odsunutý na niekoľko rokov resp. by projekt
nebol realizovateľný. Projekt je v súlade s cieľom podpory v rámci OP KaHR, priority NSRR rozvíjať konkurencieschopný a
efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby a znižovanie disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR. Naša
spoločnosť ako jedna z mála na Slovensku dokázala udržať strojárenskú výrobu s vysokou pridanou hodnotou v regióne s
veľmi nepriaznivou ekonomickou a sociálnou situáciou. Projekt je v súlade s dokumentom „Stratégia rozvoja pre Prešovský
samosprávny kraj na obdobie 2008 – 2015“, prioritná téma: Rozvoj podnikania a s PHSR mesta Svidník na roky 2007 – 2013,
časti podnikanie.

História našej spoločnosti aj výsledky, ktoré dosiahla naše spoločnosť v posledných rokoch, keď sa prejavujú dôsledky
ekonomickej krízy dáva predpoklad, že projekt bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít projektu. Výsledky projektu
sú udržateľné žiadateľom z finančného a aj prevádzkového hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu v stanovenom
rozsahu a kvalite. Žiadateľ nepredpokladá problémy financovania ďalšej výroby žiadateľa, keďže v doterajšej histórii nemal
problémy tohto charakteru. Z hľadiska udržania počtu prijatých zamestnancov v súvislosti s realizáciou projektu
nepredpokladáme problémy, kedže v súčasnosti tieto činnosti nakupujeme za vyššie náklady externe. Zo SWOT analýzy sa
javí ako najvýznamnejšie ohrozenie v budúcnosti nedostatok finančných prostriedkov na technologickú modernizáciu a
finančná kríza v eurozóne. Tieto ohrozenia eliminujeme snahou reinvestovať všetky dostupné vlastné zdroje do obnovy
výroby a tiež uchádzaním o štrukturálne fondy, ďalej snahou o zachovanie svojej pozície na európskom trhu pričom
diverzifikáciou svoj rast orientujeme na nové rýchlo rastúce východné trhy, ako Rusko a trhy strednej a juhovýchodnej Ázie.
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PEVA s.r.o. vznikla v roku 2004. Pôsobí na východnom Slovensku v Košiciach - Krásna. V súčastnosti zamestnáva 81
pracovníkov a tým sa radí do kategórie stredný podnik. V svojej činnosti uplatňuje normy ISO 9001, OHSAS 18001,ISO
14001.Firma využíva najnovšie technológie know – how, čo ju radí medzi moderné spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti:
lešenárskych,natieračských,zámočníckych prác, dopravy,mechanizácie, autoservisu a lakovne, stavebnej oblasti.K hlavnej
činnosti patrí výroba a dodávka celej škály betónových zmesí v modernej betonárni a s tým súvisiace služby. Na základe
požiadaviek odberateľov na dodávky prefabrikovaných betónových prvkov sme sa začali zaoberať myšlienkou rozšíriť portfólio
našich produktov o dopytované výrobky. Po vyhodnotení možností, prieskume trhu a najmä potvrdení neexistencie výroby
tohto typu v celom regióne Košického a Prešovského kraja sme sa rozhodli realizovať danú investíciu. Cieľom je rozšíriť
portfólio produktov o požadované výrobky a vďaka výrobe na najmodernejšej technológii si zabezpečiť technologický náskok
v odbore. Vďaka tomu chceme dosiahnuť rast tržieb, pridanej hodnoty a zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v
regióne.

Realizáciou projektu spoločnosť plánuje rozšírenie produkcie do segmentu s vyššou pridanou hodnotou. Investícia prinesie
rozšírenie portfólia našich produktov o prefabrikované betónové prvky.Nový typ výrobkov vyrábaných najmodernejšou
technológiou znamená výrazný kvalitatívny posun. Po zrealizovaní investičnej akcie očakávame zvýšenie tržieb, pridanej
hodnoty a stabilizáciu finančnej a ekonomickej situácie. Hodnoty merateľných ukazovateľov finančného charakteru–„Nárast
tržieb“ a „Nárast pridanej hodnoty“ sú plánované (5 rokov po ukončení projektu) v roku 2020: „Nárast tržieb“ =5.680.000€
„Nárast pridanej hodnoty“=1.250.000€.Prevádzka technológie si vyžiada vytvorenie 11 pracovných pozícií, ktoré plánujeme
obsadiť a udržať v súlade s podmienkami výzvy z toho: 8 miest mladými nezamestnanými od 15 do 29 rokov, 1 „absolvent“ +
2MRK (znevýhodnení).Tieto pracovné miesta budú vytvorené najneskôr v priebehu realizácie projektu.Zavedením špičkovej
technológie vznikne prevádzka, ktorá zaradí spoločnosť k najmodernejším firmám na výrobu prefabrikovaných betónových
prvkov na Slovensku a prinesie progresívny typ výrobkov do oblasti, kde výroba takýchto produktov prakticky neexistuje.

Spoločnosť určila technické požiadavky a na základe vykonaného prieskumu trhu stanovila oprávnené výdavky a výšku
NFP.Technológia predstavuje vzhľadom na merateľné výsledky jeden nedeliteľný celok. Z tohto dôvodu bude realizovaná len
jedna aktivita - - Nákup a montáž technológie. Aktivita bola navrhnutá v logickej a časovej súvislosti na schvaľovací proces
ŽoNFP a potrebu vykonania VO. Je plánovaná na 24 mesiacov 10/2013-09/2015. Organizačné a technické zabezpečenie
projektu bude vykonávať projektový tím. Tím tvoria projektový a technický manažer v jednej osobe, ekonóm projektu a
konateľ s riadiacou a kontrolnou činnosťou nad celým projektom. Budú zastrešovať nasledujúce činnosti: -zabezpečenie
podmienok pre dodávku a montáž strojov a zariadení -komunikácia a spolupráca s dodávateľmi zariadení -zaškolenie
zamestnancov na nové výrobné postupy a technológie (v spolupráci s dodávateľom) -reorganizácia výroby z dôvodu nových
zariadení -komunikácia so SIEA VO vykoná externista-odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní. Najprv prebehne
skúšobná prevádzka, aby sa odstránili prípadné nedostatky. Po spustení ostrej prevádzky prevezmú riadenie a zodpovednosť
zamestnanci firmy.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zabezpečiť trvalo udržateľný rast orientovaním sa na neustále zvyšovanie kvality a
zavádzanie nových progresívnych technológií a systémov vo výrobe. V súvislosti s danou investíciou chce manažment
spoločnosti dosiahnuť rozšírenie produkcie do segmentu s vyššou pridanou hodnotou. Realizácia projektu prinesie rozšírenie
portfólia našich produktov o prefabrikované betónové prvky. Priamu konkurenciu v plánovanom segmente v našom regióne
nemáme a navyše predpokladáme, že by sme výrobou betónových prvkov zaplátali vzniknutú dieru, keďže v našom regióne
sa žiadna spoločnosť vyrábajúca podobné výrobky nenachádza. Tento zámer vznikol aj z potreby spoločnosti, resp.
mestských častí a obcí stavať nízkorozpočtové obytné priestory pre svojich obyvateľov. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s
realizáciou dlhodobých investičných aktivít. Väčšinou sa jednalo o investície do strojov a zariadení, prestavby hál a budov,
výstavbu rodinných domov na účely predaja.Tieto realizoval z vlastných resp.úverových zdrojov. S projektami financovanými
z verejných zdrojov skúsenosti nemá. Tento projekt z dôvodu fin. náročnosti však bez pomoci z ver. zdrojov nie je schopný
prefinancovať.

Po skončení projektu bude PEVA,s.r.o. prevádzkovať novú technológiu z vlastných zdrojov, pretože bude súčasťou
výrobného procesu. Ide o perspektívny výrobný program s predjednanými odberateľmi. Výsledky investície sa stanú plne
vlastníctvom spoločnosti, ktorá plánuje aj naďalej dlhodobo podnikať vo výrobe betónových prefabrikátov. V relevantnom okolí
nie je subjekt, ktorý by bol schopný poskytovať daný druh (štruktúru) produkcie a v takomto rozsahu. Manažment spoločnosti
dlhodobo pracuje v oblasti betonárskej výroby a vie zabezpečiť potrebný zásobník zákaziek. Materiálové vstupy pre
prevádzku sú bežne na trhu dostupné od viacerých dodávateľov, preto nepredstavujú riziko pre prevádzku. Plánované objemy
tržieb a štruktúra nákladov umožní financovanie prevádzky technológie. Realizáciou projektu sa výrazným spôsobom zvýši
inovatívny potenciál firmy. Technické zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu vychádza z vlastných výrobných
priestorov, ktoré už v súčasnosti slúžia na podobný typ výroby. Fin.analýza preukázala,že investícia bude prínosom a bude
zabezpečovať fin. udržateľnosť projektu a prispeje k zlepšovaniu fin.ekon.ukazovateľov - ČSH=965,19 a miera výnosovosti je
145,59%.
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Spoločnosť Kováč s.r.o. vznikla v roku 2002 a v súčasnosti zamestnáva 65 zamestnancov v TPP. Od začiatku svojej
činnosti sa orientovala na oblasť spracovania a úpravu plochého skla. Vďaka kvalitnému personálnemu a technickému
potenciálu sa spoločnosť za posledné roky zaradila medzi najvýznamnejšie vo svojej oblasti nielen v regióne Trenčianskeho
kraja ale celej SR. V súčasnosti je spoločnosť primárne. spracovateľom a dodávateľom plochého skla pre potreby v
stavebníctve, nábytkárskom priemysle, v kúpeľňových a krbových štúdiách (krbové podložky), pre výrobcov okien a dverí
(výplne okien, dvojsklá, trojsklá, opláštenie budov), sáun, schodíšť, pochôdznych skiel (stupnice, zábradlia, madlá) a
výťahových presklených šácht. Napriek dobrej pozícii na trhu spoločnosť pociťuje potrebu inovácie, modernizácie a
zefektívnenia výrobných procesov súvisiacich so spracovaním plochého skla – digitálnou tlačou na sklo, ktorá má v tomto
sektore široké uplatnenie a existuje po nej značný dopyt, nakoľko v súčasnosti používané tlačiarenské techniky a používané
technológie už nezodpovedajú moderným trendom a limitujú spoločnosť v objeme a rozsahu výroby.

Predmetom projektu je obstaranie modernej technológie, ktorá svojou úrovňou zodpovedá moderným európskym a svetovým
štandardom a ktorá v podmienkach SR a ČR nemá žiadnu konkurenciu. Jedná sa o technológiu digitálnej tlače keramického
atramentu na sklo, pričom finálny produkt má extrémnu trvácnosť, je vysoko kvalitný a má veľmi široké využitie; výroba je
bezkazová, flexibilná vo vzťahu k finálnemu vzhľadu výrobku ale tiež vo vzťahu k objemu dodávky a rýchlosti jej vybavenia..
V dôsledku realizácie projektu spoločnosť zásadným spôsobom zvýši efektivitu spracovania plochého skla, eliminuje
závislosť výroby na subdodávkach (ktorá existovala pri iných typoch tlače) a docieli sa plynulosť výroby, zvýši sa kapacita
výroby a flexibilita výroby, zvýši sa energetická hospodárnosť výroby, znížia sa náklady v dôsledku eliminovania kazovej
výroby a rozšíri sa portfólio výrobkov. Priamym dôsledkom realizácie projektu bude nárast pridanej hodnoty vytvorenej
spoločnosťou, v dôsledku zvýšenej kapacity výroby a rozšírenia portfólia výroby sa predpokladá nárast tržieb a vznikne
taktiež potreba vytvoriť nové pracovné miesta (vytvorenie 2 nových prac. miest pre mladých nezamestnaných).

Predmetom hlavnej aktivity projektu: Aktivita 1 Nákup inovatívnej technológie je nákup technológie digitálnej tlače na sklo a
umývacej linky na sklo ako jej nevyhnutnej súčasti. Realizácii projektu bude predchádzať výber dodávateľa v súlade so
zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dodaná technológia bude umiestnená v priestoroch patriacich Spoločnosti
Kováč, s.r.o. v Dubnici n. Váhom. Časový rozvrh realizácie projektu (12/2013 – 11/2014) bol navrhnutý so zreteľom na termíny
dodávok stanovených dodávateľom technológií, tak aby realizácia projektu nebola ohrozená časovými sklzmi. Projekt bude
realizovaný pod dohľadom skúseného projektového tímu vedeného konateľom spoločnosti Milanom Kováčom, za technickú
stránku zodpovedá druhý konateľ Jaroslav Kováč, za fin. a ekonom. oblasť bude zodpovedať finančná manažérka
spoločnosti Ing. Sumbalová a publicitu a informovanosť a asistenciu projektovému tímu zabezpečí asistentka konateľov Ing.
Kuzmová. Implementácia projektu bude zabezpečená externou spoločnosťou s relevantnými skúsenosťami, tak aby
prebiehala v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími podmienkami poskytovateľa.

Vzhľadom na východiskovú situáciu a potreby Spoločnosti Kováč s.r.o. identifikované v časti 10a) vytvára realizácia
predkladaného projektu – zakúpenie moderných inovatívnych technológií - potrebný predpoklad na zlepšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti na slovenskom trhu, zvýšenie automatizácie a pridanej hodnoty výroby, nárast jej tržieb a
zabezpečenie schopnosti spoločnosti uspokojovať rastúci a náročnejší dopyt po výrobkoch z plochého skla. Projekt znamená
taktiež zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov spoločnosti, zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti a použitie
technológie priaznivej k životnému prostrediu a tiež technológie, ktorá nebola v podmienkach SR doposiaľ použitá. Bez
spolufinancovanie projektu zo ŠF by projekt nebol realizovaný. V prípade realizácie projektu by tento nadviazal na v
súčasnosti prebiehajúci rozvoj spoločnosti – budovanie nových prevádzkovo-výrobných kapacít v areáli Spoločnosti Kováč.
Konatelia spoločnosti aktívne participujú na riadení spoločnosti od roku 2002, majú vysoko relevantné skúsenosti s
projektovým manažmentom, čo vytvára predpoklad pre bezproblémové zvládnutie realizácie predkladaného projektu.

Žiadateľ v súčasnosti eviduje veľký dopyt po výrobkoch, ktoré nedokáže k spokojnosti zákazníkov svojimi súčasnými
technologickými kapacitami zabezpečiť. Prostredníctvom novej technológie rozšíri portfólio svojich výrobkov o nové výrobky
(fasádne sklá, interiérové sklá, zásteny, interiérové steny rôzneho druhu, kuchynské zásteny, kúpeľne) na podstatne vyššej
kvalitatívnej úrovni. Z hľadiska ekonomického je projekt trvalo udržateľný, nakoľko spoločnosť nepredpokladá problémy s
odbytom produkcie. Projekt je tiež udržateľný z environmentálneho hľadiska, vzhľadom k tomu, že sa jedná o inovatívnu
technológiu s nízkou energetickou spotrebou, nízkou hlučnosťou a ekologickou prevádzkou. Spoločnosť Kováč dlhodobo
hospodári s pozitívnym hospodárskym výsledkom, má výbornú finančnú disciplínu, čo vytvára predpoklady pre finančnú
udržateľnosť predkladaného projektu a následnej prevádzky technológie. Projekt podporuje tiež sociálny aspekt udržateľnosti prispieva k tvorbe pracovných miest, zvlášť pre mladých nezamestnaných, ktorí sú ťažšie zamestnateľní. Projekt udržateľným
spôsobom prispieva k rozvoju Spoločnosti Kováč s.r.o. a k rozvoju dotknutého regiónu.
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Košický kraj dosiahol v roku 2010 vo výške HDP na obyvateľa úroveň 39% HDP EÚ. Miera nezamestn. v Košickom kraji
dosahuje 19,08%, z toho v okrese Košice okolie 21%. Región má dobrú dopravnú dostupnosť s napojením na cestnú a
železničnú sieť a letisko. Pôsobí tu dostatok dodávateľov materiálov a má silnú tradíciu priem. výroby s dobrou prac. silou.
Spoločnosť AFINOX s.r.o. vznikla v r. 2009. Hlavným výrobným programom firmy je vývoj, výroba a predaj technológií pre
potravinársky priemysel, umývacích tunelov a častí strojov. Zaoberá sa aj výrobou oceľových konštrukcií pre stavebníctvo s
ich následnou montážou. Poskytuje aj služby v oblasti stavebníctva. Pripravovaným výrobným programom sú tlakové nádoby.
Projekt bude realizovaný v areáli na Železničnej ul. v Čani. Spoločnosť má vybudované mater., techn. a personálne
podmienky pre realizáciu projektu. V súčasnosti zamestnáva 21 pracovníkov. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo
SWOT analýzy: - vysoká kvalita výrobkov a služieb - kvalifikovaná pracovná sila - stabilná odbytová základňa - dlhoročné
podnikateľské a manažérske skúsenosti - schopnosť realizovať komplexné dodávky - diverzifikovaná podnikateľská činnosť

Prostredníctvom realizácie projektu spoločnosť plánuje výrazné zvýšenie výroby v oblasti subdodávok baliacich strojov,
stavebných konštrukcií, lisov na syry, priemyselných umývačiek a rozšírenie sortimentu svojich výrobkov o tlakové nádoby.
Projekt zahŕňa inováciu troch výrobných postupov - delenie materiálu, ohýbanie plechu a zváranie. Implementácia modernej
technológie umožní zvýšenie objemu výroby a produktivity práce, čo bude mať priamy vplyv na nárast pridanej hodnoty v
realizovaných zákazkách a nárast tržieb. Realizáciou projektu vznikne 5 nových pracovných miest, z toho 2 pre ženy a 4 pre
mladých do 29 rokov, ako výsledok projektu. Do 5-tich rokov od ukončenia vytvoríme ďalších 5 pracovných miest.
Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spol. je
pripravená čeliť slabým stránkam a ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy, preventívnymi opatreniami: - zvýšením
kvality a objemu výroby a výrobou nového radu výrobkov - zlepšením organizácie práce - získaním nových zákazníkov tvorbou pracovného kapitálu

Výrobný areál firmy je dostatočne dimenzovaný pre umiestnenie novej výroby. Aktivity projektu sú zamerané na riešenie
zlepšenia výrobných procesov, v ktorých máme najväčšie zaťaženie. Projekt plánujeme začať realizovať v decembri 2013
tak, aby sme vytvorili časový priestor pre proces schvaľovania, podpisu zmluvy o NFP a VO. Po uzavretí dodávateľských
zmlúv začnú dodávatelia s výrobou technológie. Pred ukončením výroby pripravia v priestoroch našej spoločnosti podmienky
pre inštaláciu. Následne budú stroje dovezené a inštalované. Dodávatelia zabezpečia zaškolenie obsluhy a bude spustená
skúšobná prevádzka. Po jej ukončení bude spustená ostrá prevádzka. Plné ukončenie aktivít plánujeme na september 2015.
Zdôvodnenie vybraného variantu: Jednotlivé technológie boli vybrané s ohľadom na potrebu zabezpečenia výroby v
operáciách delenie materiálu, ohýbanie plechu a zváranie. Vybraná technológia presne zapadá do postupu výroby a dopĺňa
súčasné zariadenie firmy. Proces výroby izolátorov je presne zadefinovaný a jednotlivé činnosti môžu byť realizované iba
prostredníctvom navrhnutých zariadení, a preto sme neuvažovali o inom variante riešenia projektu.

Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa NSRR a OP Ka HR, ako aj cieľa Opatrenia 1.1. v bodoch zvyšovanie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalého rozvoja prostredníctvom inovácií. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme
najmä: - cez implementáciu nami vyvinutých výrobkov dosiahneme zvýšenie pridanej hodnoty a rast konkurencieschop. využitím vlastných inovácií zlepšíme prostredie na rast inovačného potenciálu - prispejeme k rastu zamestnanosti Projekt je
v súlade s PHSR Košického VUC a obce Čaňa. Je v súlade s územným plánom obce. Spolufinancovanie projektu je z
vlastných zdrojov. Majiteľ práve ukončil výstavbu haly pre firmu, do ktorej investoval značné prostriedky, preto nebude možné,
aby firma realizovala takú veľkú investíciu a nezískanie NFP by ohrozilo samotnú realizáciu projektu, resp. neúmerne predĺžilo
dobu realizácie, čím by došlo k eliminovaniu pozit. stránok a nenaplneniu cieľov projektu. Neuskutočnenie projektu by
neprispelo k znižovaniu medziregionálnych rozdielov v tvorbe HDP a vysokej miery nezamestn. Zreal. projekty: - Výstavba
prevádzkovej haly - Moderniz. spracovania plechu - Moderniz. delenia materiálu - Zavedenie strojárenskej výroby

Po nábehu nových technológií, s čím je spojené obnovenie výroby lisov a umývačiek a výroba nového výrobku - tlakových
nádob, bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu je 5 rokov od ukončenia
projektu, miera výnosovosti je 137%, ČSH je 286 tis. EUR. Finančné zabezpečenie prevádzky po ukončení projektu
plánujeme postupnou kumuláciou prevádzkového kapitálu zo zdrojov spoločnosti a úverových zdrojov, získanie ktorých bude
umožnené zlepšenými hospodárskymi výsledkami. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje prevádzkovou
budovou pre umiestnenie projektu, a taktiež kvalifikovaným personálom schopným zabezpečiť výrobu. Plánujeme prijať
ďalších zamestnancov. Opatrenia na riešenie ohrození a slabých stránok vyplývajúcich zo SWOT analýzy: - Implementácia
nových technológií do výroby - Urýchlenie vytvárania nového prevádzkového kapitálu - Zlepšenie úverového potenciálu firmy
cez zlepšenie hospodárenia - Získanie dodatočných súkromných a bankových zdrojov - Budovanie užších vzťahov s
existujúcimi zákazníkmi a hľadanie nových zákazníkov doma a v zahraničí - Zlepšenie organizácie práce s cieľom úspory
nákladov
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V regióne Trebišov ku koncu januára miera nezamestnanosti bola na úrovni 27,4 %, čo je v porovnaním s priemerom
Slovenska vyššia o viac ako 100 %. Spoločnosť HB-LaserCut s.r.o. bola založená 30.07.2009 . Aby sme v roku, keď bola
spoločnosť zaregistrovaná, mohli začať výrobu, na základe finančných možností zakúpili sme opotrebovanú technológiu.
Postupnou výrobou a hľadaním nových možností ku dnešnému dňu je spoločnosť životaschopná a zamestnáva 8
pracovníkov. Aj napriek veľkým problémov vzhľadom na technické a morálne opotrebovanie technológie majitelia spoločnosti
hľadajú nové možností napredovania firmy. Po predbežných jednaniach naskytá sa veľká šanca vyrábať a dodávať naše
výrobky mimo územia Slovenska a v rámci krajín EU. Nevyhnutnou podmienkou je však, aby sme mali modernú technológiu.
Splnenie tohto nášho zámeru nám môže napomôcť získanie finančných prostriedkov vrámci tejto výzvy. Z SWOT analýzy
uvedenej v opise firmy vyplýva, že vzhľadom na stav výrobných zariadení, na podmienky pracovného prostredia a náročností
na kvalitu produkcie je nevyhnutná okamžitá inovácia a modernizácia technológie. Toto všetko sú hlavné dôvody, ktoré nás
viedli k podaniu tohto projektu.

Realizáciou predmetného projektu a to zakúpením inovatívnej technológie nastáva možnosť dodávať výrobky mimo územia
Slovenska. Technológia 2D rezanie plechu laserom je najmodernejšia technológia plošného opracovania plechov. S využitím
uvedenej technológie budeme schopní vyvinúť a vyrobiť kompletný výrobok a poskytnúť komplexný servis spojený s návrhom
technického riešenia využitím systémov CAD/CAM, optimalizáciou využitia materiálu, spracovaním oceľových plechov,
plechov z farebných kovov, nerezu, resp. rúr a pravouhlých profilov. To všetko nám dáva veľkú možnosť napredovania a
zabezpečenia rastu spoločnosti. Zvýšeným dopytom po našich výrobkoch očakávame vytvorenie nových pracovných
príležitostí. Ukončením realizácie projektu spoločnosť získa nové moderné a inovatívne technológie, ktoré majú za následok
zvýšenie merateľného ukazovateľa tržieb, vytvoria sa nové 4 pracovné miesta a zvýši sa pridaná hodnota. Nepriamo sa zvýši
bezpečnosť a ochrana životného a pracovného prostredia . V ďalšom kroku sa zvýši konkurencie schopnosť spoločnosti, čo
taktiež prispieva k rastu pridanej hodnoty. Po realizácii projektu plánujeme pripraviť firmu na získanie certifikátu ISO 9001 a
ISO 14000

Dodávka technológie sa bude realizovať na základe uskutočneného verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou.
Spôsob realizácie projektu bude spočívať v nákupe a v montáží novej inovatívnej technológie na laserové obrábanie
kovov.Predpokladaná doba realizácie je 3-5 mesacov. Overovacia výroba potvrdí správnu funkčnosť inovatívnej technológie.
Pre realizáciu projektu je k dispozícii objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti HB - LaserCut s.r.o.. Vzhľadom k skutočností,
že ide o najmodernejšiu technológiu úpravy plechov za pôsobenia laserom a táto technológia je už overená a funkčná aj v
iných moderných výrobných spoločnostiach, jej uvedenie do chodu by malo byť bezproblémové. Celú investičnú akciu bude
riadiť konateľ spoločnosti spolu s riadiacimi pracovníkmi, ktorý majú bohaté skúsenosti s podobnými investičnými akciami.
Implementáciu a monitoring projektu bude mať na starosti externá poradenská firma.

Vzhľadom k súčasnému stavu technológie, ktorá sa používa pri výrobe je táto už morálne opotrebovaná a z hľadiska
bezpečnosti ochrany zdravia a životného a pracovného prostredia nezodpovedá súčasným požiadavkám. Vyskytuje sa vyššia
poruchovosť stroja Novým spôsobom opracovania povrchu materiálu sa zvýši kvalita vyrobených produktov, bude
zabezpečená vysoká presnosť a zníži stratovosť pri lepšom využití plechov a ostatného spotrebného materiálu. Realizácia
projektu je závislá v značnej miere od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci výzvy. Je nevyhnutné okamžitá realizovať
predmetného projektu, aby sme mohli splniť kvalitatívne požiadavky doterajších zákazníkov. Neposkytnutím finančných
prostriedkov vzniká veľké riziko, ne nebudeme schopní naplniť tieto požiadavky. Montážou novej technológie dôjde k ďalším
možnostiam rozšírenia výroby a následne aj k vytvoreniu nových pracovných príležitostí. Vzhľadom na stav doterajšej
technológie sa plánovaná nová inovatívna technológia vyznačuje vysokou presnosťou, nižšou energetickou náročnosťou a je
šetrnejšia k životnému prostrediu. Vysokou presnosťou stroja dôjde aj k zníženiu výrobných strát a lepšieho využitia plechov.

SWOT analýzou sme poukázali na možné ohrozenia, ako je zahraničná konkurencia, zmeny podmienok vo vývoji
ekonomického života krajín EU, vzniknutá hospodárska kríza a nestabilita politického systému. Obstáť v súťaži so
zahraničnou a domácou konkurenciou je možné iba zabezpečením vysokej kvality vyrábaných výrobkov, preto je snahou
vedenia neustála modernizácia výroby. Taktiež vďaka novej modernej laserovej technológie budeme môcť zabezpečovať
širokú ponuku služieb a výroby výrobkov podľa požiadaviek zákazníka. Aj napriek niekedy chaotickým požiadavkám
zákazníkov, snahou vedenia je získať stabilných odbytových partnerov na dlhodobú spoluprácu, čím sa bude eliminovať vplyv
zmien v rámci ekonomického vývoja EÚ.Už aj v súčasnosti má spoločnosť HB-LaserCut s.r.o. podpísané niekoľko kontraktov
na dlhodobú spoluprácu, čím je zabezpečený odbyt výrobkov na niekoľko rokov dopredu. Po ukončení realizácie projektu
vedenie bude sledovať nové trendy vo vývoji pre oblasť strojárenskej výroby. Pracovníci sa pravidelne zúčastňujú
medzinárodných výstav, aby porovnávali činnosť firmy s konkurenciou. Predpokladaný projektový zámer bude vytvárať
dostatočný CASHFLOW v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

KaHR-111SP-1201

Postupne meniace sa stravovacie návyky majú za následok jednak zvyšujúci sa dopyt po reštauračných službách ako aj po
polotovaroch. Neustále rastúce požiadavky zo strany zákazníkov a zvyšujúce sa výrobné náklady nútia firmy inovovať a
zefektívňovať výrobné postupy. To je jeden z dôvodov prečo žiadateľ plánuje zaviesť úplne novú výrobu chladených
výrobkov. Firma v súčasnosti zabezpečuje služby a výrobu v 7 prevádzkových jednotkách, v ktorých je 15 stredísk.
Rozmiestnené sú vo všetkých lokalitách krajského mesta. Predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu je absencia
podobných produktov na miestnom a regionálnom trhu, výhodná poloha, existencia vlastnej maloobchodnej siete a siete
prevádzok, potenciál využiť aj externé distribučné kanály, stabilná pozícia firmy na trhu. Miesto realizácie je na realizáciu
vhodné z nasledovných dôvodov: -vlastníctvo výrobných priestorov, -vyhovujúce kapacity na výrobné, ako aj skladové
priestory -dopravná dostupnosť -vlastná maloobchodná sieť -dostupnosť kvalifikovanej a pomocnej pracovnej sily dostupnosť vstupných surovín -stabilizovaná a známa spoločnosť v meste Prešov -zvyšujúci sa dopyt po kvalitných
polotovaroch

Okrem priamych efektov, medzi ktoré počítame rast tržieb a posilnenie našej pozície na trhu, bude mať realizácia toho
projektu aj nepriame efekty, ako napr.: úspora nákladov, produktivita práce – v dôsledku využívania produktov vo vlastnom
gastro-zariadení a tiež aj distribúciou do vlastných MO prevádzok. V súčasnosti existuje výroba v menšom rozsahu z dôvodu
vysokej časovej náročnosti výroby a s tým spojená vysoká nákladovosť tejto výroby. Zavedením novej - efektívnejšej výroby,
modernou technológiou sa odbremení prevádzka kuchyne, ktorá môže fungovať efektívnejšie, s vyššou produktivitou práce a
s nižšou energetickou náročnosťou. Po ukončení realizácie projektu sa začne výroba na nových zariadeniach, čo znamená,
že budú prijatí 2 noví zamestnanci a zavedie sa výroba nových produktov. Z ekonomického hľadiska to bude znamenať
zvýšenie tržieb a s tým súvisiace zvýšenie pridanej hodnoty. Realizáciou projektu sa tak zvýši konkurencie schopnosť
žiadateľa. Zamestnaný bude minimálne 1 mladý nezamestnaný. Následne bude zaškolený a zapracovaný do výrobného
procesu.

Na základe V.O. bude vybratý dodávateľ technologického zariadenia. Na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom bude
dodaná technológia. Súčasťou dodania bude montáž zariadenia, uvedenie do chodu a nevyhnutné zaškolenie obsluhujúceho
personálu. Zariadenie bude zavedené do užívania z účtovného a prevádzkového hľadiska. Za úspešnú realizáciu, zúčtovanie
a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku a zvolený projektový tím. Realizácia projektu bude
realizovaná vlastnými personálnymi kapacitami. Po podpise zmluvy o NFP, realizácii V.O. bude zakúpená od
dodávateľa/ľov a inštalovaná technológia v rámci Aktivity 1 – obstaranie technológie. Aktivita je naplánovaná na dobu
realizácie 6 mesiacov, čo je dostatočná doba na dodávku a inštaláciu zariadení. Zodpovedný za úspešnú realizáciu projektu
je navrhnutý projektový tím. Výrobné priestory sa nachádzajú v meste Prešov, časti Solivar. Objekt je vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa.

Projekt je v súlade s hlavným cieľom prioritnej témy „rozvoj podnikania“ PHSR Prešovského kraja, ktorým je zvýšiť
konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji, špecifickým cieľom 1 je do roku 2015 zvýšiť počet
konkurencieschopných malých a stredných podnikov v Prešovskom kraji medziročne o 5%. , pretože pôjde o podporu
podnikateľskej aktivity, projekt je zameraný na obstaranie modernej inovatívnej technológie a zvyšovanie
konkurencieschopnosti nášho podniku; ide o kategóriu malý a stredný podnik a projekt je zameraný na zavádzanie
inovatívnych technológií do výroby. Po zrealizovaní projektu bude portfólio spoločnosti rozšírené o výrobu polotovarov –
chladených/mrazených pízz a knedlí, čo pozitívne dopĺňa súčasné zameranie našej spoločnosti a synergicky ho dopĺňa.
Zavedením technológií do výroby, a tým rozšírením výrobného procesu, rozšírením výrobných kapacít a zvýšením finančných
ukazovateľov akými sú obrat a pridaná hodnota dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti našej spoločnosti na trhu.

Spoločnosť bude mať v dôsledku realizácie projektu vyšší obrat a tým aj zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja našej
spoločnosti. Ihneď po zrealizovaní projektu budú s využitím obstaraných technológií generované tržby a zisk. V prípade vzniku
nepredvídateľných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z
úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti. Náklady súvisiace s prevádzkou zakúpených strojov budú financované výnosmi
z predaja, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. V prípade zmeny potrieb trhu, resp. výkyvov tržieb je spoločnosť
obchodne diverzifikovaná a vie pokryť prípadný výpadok predaja v rámci jednej prevádzky tržbami v iných prevádzkach.
Inovatívna technológia výroby nám umožní diverzifikovať naše výrobné portfólio o chladené a mrazené výrobky/polotovary.
Variabilitou výroby a možnosťou flexibilnej orientácie na viaceré druhy a modifikácie výrobkov v oblasti
chladených/mrazených výrobkov je silným predpokladom dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu.
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Východiskovú situáciu v odvetví strojárstva a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: - národného (strojárstvo
stabilné odvetvie, rastúci objem investícií a produktivita práce, s výrazným podielom exportu) - regionálneho a trhového
(regionálny dopyt prevyšujúci regionálnu ponuku, zánik malých spoločností počas krízy, tradícia v regióne) - MTS spol. s r.o.
(stabilná výrobná spoločnosť, chýbajúce technologické, závislosť na subdodávkach, skúsenosti s investičnými projektmi,
odborne kvalifikovaný personál, doterajšie pozitívne ekonomické výsledky) MTS spol. s r.o. vznikla v roku 1996 a poskytuje
zákazkovú výrobu technologických liniek pre výrobné spoločnosti z rôznych výrobných sektorov (výrobné linky, dopravníky,
montážne pracoviská, zváracie, lisovacie, skrutkovacie a testovacie stanice, deliace steny, krytovanie)

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné výsledky: A. výrazne zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti MTS spol. s
r.o. pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: - obstaraním nových moderných technológií, dosiahneme inováciu/vznik 2
nových inovovaných výrobných postupov - podstatným zvýšením výkonnosti spoločnosti, znížením miery potrebnej
dodávateľskej kooperácie a zvýšením miery samostatnosti, čo prispeje k posilneniu našich silných stránok, oslabeniu slabých
stránok a využitiu príležitostí - rozšírením súčasného technologického vybavenia o nové inovatívne technologické zariadenia
a posilnením zavedených trendov v spoločnosti – ucelený výrobný proces, využívanie integrovaného manažérskeho systému
a kontinuálne vzdelávanie - vytvoríme 5 nových pracovných miest B. prispejeme k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s
Národnou stratégiou TUR a to nasledovným spôsobom: -k zvýšeniu ekonomickej prosperity -k zvýšeniu kvality životného
prostredia -k sociálnej solidarite a inklúzii -k vyrovnanému regionálnemu rozvoju C. z pohľadu regionálneho trhu a zákazníka
-modernizácia strojárstva v regióne -splníme zákaznícke požiadavky vr. nových trendov -komplexnosť služieb

Spoločnosť MTS spol. s r.o. si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre realizáciu
plánovaných projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: 1. Obstaranie technologického vybavenia
a podporných aktivít ako sú: 2. Zadefinovanie technickej špecifikácie 3. Výber dodávateľa 4. Riadenie a implementácia
projektu Uvedené aktivity budú zabezpečované projektovým tímom, ktorý je zložený zo zamestnancov spoločnosti a
odborníkmi s externej poradenskej spoločnosti tak, aby boli plne využité ich odborné skúsenosti či už v oblasti samotne
strojárskej výroby (zabezpečujú technickú stránku projektu) ale i v oblasti riadenia projektu, obstarávania a účtovníctva.
Aktivity plánujeme realizovať za 9 mesiacov a to v priebehu roku 01/2014 a 09/2014. Súčasťou časovej disponibility je aj
poistná rezerva v prípade nepredvídaných okolností. Predmetom projektu sú zariadenia, ktoré vytvárajú predpoklad pre
rozvoj strojárskej výroby a predstavujú efektivitu výroby a chránia životné prostredie. Predmetom projektu sú zariadenia, ktoré
sa v regióne vyskytujú v obmedzenom počte

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk: - súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v
strategických dokumentov - na základe trhových príležitostí na regionálnom trhu - z pohľadu efektu pre spoločnosť - z
pohľadu očakávaní a potrieb zákazníkov Za posledné roky spoločnosť realizovala viacero významných investičných
projektov. Medzi najvýznamnejšie projekty patria: - výstavba budovy sídla firmy - výstavba skladových priestorov - výstavby
výrobných priestorov - výstavba prístupových komunikácii a rekonštrukcia sídla firmy - nákup výrobných technológii rôzneho
charakteru V Súčasnom období je spoločnosť schopná realizovať projekt len s pomocou finančných zdrojov z EU. Realizácia
projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného technického variantu a viedla by k nákupe používaných strojov,
ktoré však nespĺňajú politiku environ. manažérstva

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenia
na trhu. Obstaraním nových inovatívnych technológií rozšírime technické vybavenie, čo nám umožní získanie nových
zákaziek, resp. realizáciu existujúcich zákaziek vo vlastnej réžii pri minimalizovaní nákladov na subdodávky a skrátení
dodacích lehôt. Zníženie miery kooperácie spolu s novými technológiami získanými i s prispením zdrojov EÚ nám vytvoria
väčší predpoklad pre variabilitu v rámci cenotvorby, optimalizáciu riadenia a zhodnotenie doterajších investícií. V súčasnosti
sme pripravení na úspešnú realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi (viď
Opis č.6) - projektová udržateľnosť - administratívna a personálna udržateľnosť - finančné a ekonomické zabezpečenie obchod a zákazníci/zákazky - dopad na ŽP, zmeny legislatívy a technická udržateľnosť - pokračovanie aktivít projektu
Rozvoj strojárskej výroby má neustále rastúci význam na celkovej ekonomickej aktivite spoločnosti, a preto i ďalšie investície
budú smerovať k využitiu trhovej príležitosti
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Žiadateľom o NFP je spoločnosť SKL MECHANIC s.r.o., ktorá vznikla v roku 2010. Zaoberá sa opracovaním kovov
jednoduchým spôsobom a výrobou jednoduchých výrobkov z kovu. Vzhľadom na existujúci výrobný program spoločnosti je
potrebné finalizáciu vyrábaných komponentov riešiť cez kooperačné firmy, ktoré sú vzdialené niekoľko sto kilometrov od
podniku. Aby mohol podnik vylúčiť subdodávky iných firiem je potrebné obstaranie inovatívnej technológie. Inštalácia
inovatívnych technologických zariadení, by znížila náklady na prepravu, čo by ovplyvnilo cenu výrobkov a tým by sa zvýšila
možnosť presadenia sa na trhu vo väčšom objeme. Pôjde o obstaranie dvoch lakovacích liniek a tvarovacieho automatu
drôtu, ktoré umožnia spoločnosti zlepšovanie hospodárskeho výsledku. Projekt sa bude realizovať vo Veľkom Krtíši, ktorý má
24 % nezamestnanosť. Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a konkurencieschopnejší podnik
pozitívne ovplyvní výkonnosť hospodárstva BBSK. Naplnené ciele projektu budú znamenať odstránenie slabých stránok, tzn.
potrebu zavedenia inovatívnych technológií, zefektívnenie výroby, zvýšenie pozitívneho vplyvu na ŽP a zamestnanie nových
ľudí.

Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na hodnotu 700 tis. EUR a nárastu tržieb na
hodnotu 4 800 tis. EUR do 5 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstatovať aj sociálny prínos pre región v podobe 6
novovytvorených pracovných miest, z ktorých 4 pracovné miesta budú určené pre mladých občanov vo veku 15 až 29 rokov.
Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie stanovených merateľných ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať zo zdrojov
iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Nevyhnutným predpokladom pre štart inovovácie výroby podniku v oblasti
výroby jednoduchých výrobkov z kovu je implementácia predkladaného projektu. Po ukončení projektu bude do výroby
spustená nová technológia, ktorá zlepší kontinuitu výrobného programu, odstráni doterajšie slabiny výrobného procesu a
prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby. Ak nedôjde k realizácii projektu z finančných dôvodov, bude môcť podnik
obstaranie inovatívnej technológie uskutočniť až v horizonte niekoľkých rokov a bude nútený hľadať nové možnosti
diverzifikácie svojej výroby.

Dodávateľské firmy, ktoré budú úspešné vo VO zabezpečia počas implementácie projektu fyzickú realizáciu hlavných aktivít.
Realizácia projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku SKL MECHANIC s.r.o. prostredníctvom zavedenia
inovatívnych technológií do výroby“ bude prebiehať v rámci nasledovných aktivít, od apríla 2014 do decembra 2014:
1.Obstaranie lakovacej linky na nanášanie práškových farieb 2.Obstaranie lakovacej linky na nanášanie tekutých farieb
3.Obstaranie tvarovacieho automatu drôtu Skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb dodávateľa zaručia, že aktivity
projektu budú vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí
manažment podniku SKL MECHANIC s.r.o., ktorý má skúsenosti s realizáciou investičných projektov, pričom príkladom je
obstaranie technológie v roku 2008 - Laser: TruLaser 3030 – výkon 3200 W s rotalasom na presné delenie plechov a
rúr kruhového a hranatého rozmeru. Celý časový rámec a postupnosť sú navrhnuté tak, aby v priebehu trvania projektu došlo
k odstráneniu k odstráneniu definovaných slabých stránok a ku dosiahnutiu stanovených cieľov.

Projekt je v súlade s podporovanými oblasťami v rámci schémy štátnej pomoci opatrenia 1.1. Inovácie a technologické
transfery, podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Projekt je v súlade so strategickými
a plánovacími dokumentmi banskobystrického kraja, ako aj mesta Veľký Krtíš v oblasti podpory priemyselných podnikov
prostredníctvom zavádzania inovácií do výroby. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP, pretože nové technológie budú menej
náročné na energie. Jedným z aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti podniku je zlepšovanie ekonomických
ukazovateľov podnikateľskej činnosti cestou neustálej inovatívnosti výroby, ktorá prinesie zvyšovanie kvality vyrábaných
produktov. Zrealizovanie projektu umožní zvýšenie kvality výroby, kt. predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade
úveru by bol finančný prospech plynúci z obstaranej inovatívnej technológie, znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo
celkovú efektívnosť projektu. V prípade neschválenia NFP, by žiadateľ mohol projekt realizovať v období, keď bude
disponovať dostatkom vlastných finančných prostriedkov. Došlo by tak k strate konkurenčnej výhody medzi inými
konkurenčnými podnikmi.

Inovovanie výroby prostredníctvom novej technológie umožní kumulovať finančné prostriedky na realizáciu ďalších projektov
zameraných na prispôsobovanie sa stále meniace podmienky trhu a na ďalšie inovácie výroby a rast konkurencieschopnosti
podniku. Výsledky projektu budú trvalo udržateľné z finančného hľadiska, z hľadiska prevádzkového. Žiadateľ úspešne
realizoval projekty podobného charakteru a je spôsobilý predkladaný projekt úspešne dokončiť. Inovovanie výroby prinesie
rast podniku prostredníctvom zvyšovania tržieb. V prípade nepriaznivého vývoja plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej
diverzifikácii výroby, ktoré znížia riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu. Pretože žiadateľ má okrem výroby výrobkov z
kovu aj iné záujmové oblasti podnikania, v prípade potreby, je možné použiť finančné prostriedky aj z týchto zdrojov.
Prosperita spoločnosti poukazujú na vytváranie ideálnych podmienok pre ďalšie pokračovanie v aktivitách realizovaných v
rámci projektu. Projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať požadované kritériá miery
výnosnosti a efektívnosti a teda môžeme konštatovať, že projekt je zmysluplný.
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Spoločnosť GOHR, s.r.o. podniká na území Prešovského kraja, ktorý patrí medzi najzaostalejšie regióny v SR, pričom
kľúčovými charakteristikami regiónu sú vysoká nezamestnanosť, nízka produktivita práce, nízka tvorba prid. hodnoty a i.
Firma pôsobí na trhu v oblasti výroby strojárenských a hutných výrobkov od roku 1999. Spoločnosť aktuálne zamestnáva 113
zamestnancov v stálom pracovnom pomere. Okrem toho firma spolupracuje a využíva služby 189 SZČO. Firma sa od vzniku
svojej existencie výrazne etablovala hlavne na zahr. trhoch, ktoré sa pre ňu stali kľúčovými. Spoločnosť je predovšetkým
orientovaná proexportne. Postupne preniká aj na nové trhy. Súčasne však firma čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj
blízkych zahraničných trhov (hlavne poľský a ukrajinský), ktoré postupne znižujú jej podiel na najdôležitejšom zahr. trhu –
nemeckom. Firma potrebuje nutne investovať do zefektívňovania výroby, zvyšovania kvality produktov, do rozširovania
zákazníckeho servisu, keďže požiadavky obch. partnerov rastú hlavne z pohľadu zvyšovania kvality dodávanej produkcie.
Zároveň takto zvýši celkovú prod. práce, ktorá sa dá dosiahnuť aj znížením celk. nákladov pomocou zavedenia nových
technológií.

Predmetom projektu je zakúpenie a spustenie 4 nových moderných výrobných zariadení. Projekt významne zefektívni
výrobu, rozšíri sortiment firmy a umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu a dopyt zákazníkov, čo je v
súčasnej konkurencii najdôležitejší faktor konkurencieschopnosti. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu
cieľových skupín budú napĺňané hlavne prostredníctvom týchto výsledkových a dopadových ukazovateľov: 4 inov. výr.
postupy, 8 novovytvorených a udržaných prac. miest, 1 vytvorené prac. miesto pre znevýhodn. skup. v dôsledku realizácie
projektu, 1 prac. miesto pre MRK, 7 prac. miesta obsadené mužmi, 1 prac.miesto obsadené ženou, nárast pridanej hodnoty na
2 300 000 EUR, nárast tržieb 14 200 000 EUR v roku 2019. Spustenie modernej technológie zrýchli súčasný výrobný proces,
vďaka čomu sa zlepší kvalita produkcie vďaka ďaleko vyššej presnosti novej modernej technológii. Realizáciou projektu sa
zvýši kvalita produktov pri súčasnom znížení kazových výrobkov pri výrobe. Na zariadeniach sa budú produkovať hlavne
výpalky, vysokošpecializované strojárenské komponenty a polotovary pre ďalšiu fázu výroby.

Predmetom projektu je zakúpenie výrob. technológie v rámci hl. aktivity projektu "Obstaranie inovatívnych technológií": 1)
horizontálna CNC vyvrtávačka, 2) CNC Hydraulický ohraňovací lis, 3) 3-osé CNC Frézovacie obrábacie vertikálne centrum,
4) CNC Sústružnícke obrábacie centrum Firma plánuje využívať zakúpené technológie pri výrobe vysoko špecializovaných
strojárskych komponentov. Obsluhu technológií zabezpečia vyškolení zamestnanci. Nová technológia bude zaradená do
súčasného výr. procesu v jestvujúcich priestoroch. Realizácia projektu zníži závislosť na dodávateľoch polotovarov a podporí
export hotových výrobkov s vysokou prid. hodnotou. Projekt umožní rozšíriť sortiment firmy. Realizácia projektu je plánovaná
od 10/2013 - 12/2014 (15 mes.). Realizáciu projektu zabezpečí interný proj. tím, zložený z manažmentu firmy v kooperácii s
ext. porad. spoločnosťou so skúsenosťami s real. projektov. Dodávku technológií a strojov zabezpečí dodávateľ vybraný na
základe VO, pri kt.firma využije externú odbor. spôsobilú osobu. Publicita projektu bude zabezpečená v súlade s manuálom
pre informovanie a publicitu. Nové prac. miesta obsadí personálny úsek v spolupráci s UPSVaR Prešov.

Firma pôsobí na trhu v oblasti strojárskej kovovýroby od roku 1999. Firma čelí vysokej konkurencii z domáceho, ale aj
blízkych zahranič. trhov, kt. postupne znižujú jej podiel na kľúč.trhoch. Firma potrebuje preto investovať do zvyšovania kvality
výroby, do zefektívňovania výroby, do rozširovania sortimentu i do zlepšovania zákazníc. servisu, aby bola schopná udržať
svoju konkurenčnú pozíciu. Realizácia projektu plne nadväzuje na jestvujúcu výrobu a súčasne vytvára podm. pre ďalšie
akvizície firmy na domácom a zahr. trhoch. Zariadenia budú obsluhované 8 novými zamestnancami, ktorí budú na ich
prevádzku prijatí. Mzdové náklady budú pokryté dodatočnými tržbami z projektu. Firma bez získania NFP nie je schopná
projekt realizovať v navrhovanej komplex. forme a to z dôvodu nedostatku vlastných fin. zdrojov. Bez pomoci z NFP by projekt
mohol byť realizovaný len v obmedzenom rozsahu. Žiadateľ nemá skúsenosti s real. projektu zo ŠF EÚ, ale realizoval
množstvo interných rozvojových projektov. Vytvorenie 8 prac.miest v regióne s vysokou nezam. (okres PO) napomôže
zvýšeniu zamestnanosti a rastu kvality živ. úrovne v regióne. Projekt je v súlade s národ. a rozvojovými dokumentmi (opis,
2.4).

Projekt zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti, čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty firmy. Firma
získa nových odberateľov a zvýši podiel na nových zahraničných trhoch. Návratnosť projektu je kalkulovaná do 6 r. (viď
fin.analýza, opis). Táto návratnosť zabezpečí fin. a ekon. udržateľnosť výsledkov projektu aj po jeho skončení. Súčasne bude
v rámci výsledku vytvorených 8 nových pracovných miest, s možnosťou tvorby i udržania ďalších pracovných miest v
budúcnosti. Ohrozenia bude firma minimalizovať jednak jestvujúcim systémom prieskumu trhu, zefektívňovaním a
zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a tiež aktívnymi operáciami na získavanie ďalších trhov (t.j. stabilizácia a rozširovanie
odbytu). Zníženie kazovosti výroby by súčasne malo zlepšiť ekologickosť výroby znížením množstva odpadov z výroby.
Investícia vytvára kladnú ČSH vo výške 556 734,19 EUR. Pri výpočte bol zohľadnený aspekt tzv. časovej hodnoty peňazí.
Rozdiel diskont. výnosov a diskont. prev. nákladov za dobu ekon. životnosti obstaranej investície prevyšuje výšku diskont.
nákladov na investíciu a investícia tak vytvára kladnú súč. hodnotu. Miera výnosovosti projektu dosiahla 165,73%.
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Spoločnosť TATRAS, s.r.o. vznikla v máji 2009 (s názvom ALKALIS, s.r.o.) a je teda etablovanou spoločnosťou na
slovenskom trhu. Na základe vývoja nielen slovenskej ekonomiky, vedenie spoločnosti definovalo novo vzniknutý cieľ –
diverzifikovať podnikateľské činnosti, ktoré by zabezpečili rozvoj a ekonomickú prosperitu spoločnosti. Zároveň si vedenie
spoločnosti uvedomuje aj potrebu riešenia znižovania dlhodobej nezamestnanosti a predkladaným projektom sa vytvoria nové
dlhodobo udržateľné pracovné miesta v regióne Východného Slovenska – okres Kežmarok. Spoločnosť sa na základe
predkladaného projektu uchádza o podporu pre zavedenie modernej technológie výroby drevných peliet z drevoštiepky.
Investičné výdavky spojené so zavedením plánovanej výroby na peletovacej linke sú predmetom rozpočtu predkladaného
projektu a sú oprávnenými výdavkami definovanými v aktuálnej výzve.

Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie stanovených cieľov projektu. Znamená to, že spoločnosť TATRAS, s.r.o. obstará,
zavedie a bude efektívne používať modernú technológiu na výrobu drevných peliet. Nový výrobný program bude pre
spoločnosť znamenať stabilný výrobný program v neistej situácii v období svetovej krízy. Investovanie do peletovacej linky a
jej uvedenie do prevádzky bude zároveň prínosom pre mladých nezamestnaných a nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu
práce v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu prinesie celkom 5 nových pracovných miest.
Realizácia projektu bude predstavovať: - vytvorenie 5 pracovných miest, čím prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe
sociálnych istôt pre zamestnancov a zvýšeniu kvality života, - rozšíri a diverzifikuje sa výrobný program spoločnosti, čím
prispeje k väčšej stabilite spoločnosti na trhu a jej konkurencieschopnosti, - zvýšia sa investície do modernej výrobnej
technológie bez dopadov na životné prostredie a vytváranie ďalších environmentálnych záťaží.

Implementácia projektu bude prebiehať v prísnom súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
žiadosťou o poskytnutie NFP a jej príloh. Hlavná aktivita "Obstaranie, inštalácia a zavedenie Peletovacej linky 1 – 1,5 t/hod –
Huncovce do prevádzky" sa bude realizovať paralelne s podpornými aktivitami - Riadenie projektu a Publicita a informovanie
od 09/2013-08/2014. V časovej dotácii na realizáciu je zohľadnený priestor pre realizáciu verejného obstarávania na
dodávateľa technológie, jej dodanie a spustenie do prevádzky. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky po úspešnom
vykonaní procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov a bude uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom. Realizácia
verejného obstarávania bude zadaná osobe s oprávnením na výkon procesu verejného obstarávania. Realizáciou
podporných aktivít projektu budú poverení interní zamestnanci spoločnosti (vrátane konateľa) a externí spolupracovníci. Ich
kompetencie budú v rámci realizácie rozdelené podľa oblasti, na ktorú sa špecializujú (finančné a vecné riadenie, monitoring,
publicita).

Predkladaný projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa o nenávratný finančný príspevok,
konkurencie a možností na trhu. Týmto projektom v spol. TATRAS, s.r.o. vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie
inovačného potenciálu a tým zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti, zvýšime zamestnanosť o 5 novovytvorených
pracovných miest, z toho 4 miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých občanov od 15 do 29 rokov. Z dôvodu povahy
vytvorených pracovných miest budú všetky pre mužov. Realizáciou tohto projektu zavedieme 1 nový výrobný postup,
zvýšime tržby a zvýšime pridanú hodnotu (bli
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FirmaTransmisie engineering od roku 1998 úspešne nadväzuje na vyše 50. ročnú tradíciu strojárskej výroby v regióne mesta
Martin s vybudovanou infraštruktúrou pre jej rozvoj. Ku koncu roku 2012 vlastnila vyše 330 konštrukčných dokumentácii
rôznych strojných výrobkov úspešne prevádzkovaných vo väčšine priemyselných odvetví. Spoločnosť má certifikovaný SMQ
podľa EN ISO 9001/2000 a je držiteľom viacerých ocenení, certifikátov, patentových prihlášok a úžitkových vzorov. Vysoký
stupeň kvality a špičkovú technickú úroveň produktov dosahuje aj s využitím moderných technológii. Pri projektoch VaV
dlhodobo spolupracuje s akademickým prostredím s cieľom vybudovať vzájomný systémový vzťah. Medzinárodná
konkurencieschopnosť ekologických a energeticky úsporných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a s priaznivým
pomerom kvalita / cena s nadštandardnou technickou a servisnou podporou sa dlhodobo prejavuje na pozitívnom vývoji
ekonomických ukazovateľov a počte zamestnancov. V súčasnosti žiadateľa ohrozuje závislosť na subdodávateľoch súčiastok
z ktorých kompletizuje svoje výrobky. Žiadateľ nie je schopný garantovať dodávky výrobkov svojimi kapacitami, čo môže
ohroziť jeho konkurencieschopnosť.

Po úspešnej implementácii projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoria sa vhodné podmienky pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Zavedením inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie sa udržia existujúce a
vytvoria sa 4 nové kvalifikované pracovné miesta, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty. Zlepší sa produktivita výroby
presných súčiastok s priamym vplyvom žiadateľa na kvalitu a logistiku. Žiadateľ splní očakávania strategických zákazníkov,
ktorým bude vlastnými výrobnými kapacitami schopný garantovať zmluvné podmienky a špičkovú kvalitu výrobkov s vysokou
pridanou hodnotou. Inovácia výrobných postupov umožní optimalizovať konštrukciu prevodových agregátov s pozitívnymi
dopadmi na životné prostredie, úsporu energetických a materiálových zdrojov. Podporí sa udržateľnosť zrealizovaných
projektov a vytvorené zdroje bude žiadateľ investovať do ďalších výrobkových, procesných a marketingových inovácii.
Súčiastky vyrábané na univerzálnom obrábacom centre najnovšej generácie zlepšujúcom vplyv prevádzky stroja na životné a
pracovné prostredie budú v prevažnej miere použité pre kompletizáciu výrobkov žiadateľa, čo výrazne eliminuje riziká projektu.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom „Zavedenie 5-osého univerzálneho obrábacieho centra do výrobného
procesu“ s dĺžkou realizácie 15 mesiacov. Po procese VO bude nasledovať výroba a dodávka obrábacieho stroja na miesto
realizácie projektu, kde prebehne jeho inštalácia vrátane zaškolenia obsluhy. Po úspešnej skúšobnej prevádzke bude stroj
uvedený do trvalej prevádzky. Realizačný projektový tím pozostávajúci zo 7 osôb s potrebnou kvalifikáciou a projektovými
skúsenosťami odpracuje na projekte 353 dní. Ako najvhodnejší typ stroja bolo vybraté 5 osové univerzálne obrábacie
centrum. V rámci prieskumu trhu všetci 3 oslovení zástupcovia medzinárodne uznávaných výrobcov predložili ponuky
spĺňajúce technickú špecifikáciu. Najvýhodnejšia ponuka bola predložená na 5 osové obrábacie univerzálne centrum typ RX
10 , ktoré je konštruované podľa najnovších stupňov vývoja výroby obrábacích strojov a vyznačuje sa predovšetkým
mimoriadnou stabilitou, výkonom a presnosťou. Stroj umožňuje vo vysokej kvalite vykonávať frézovacie, a vŕtacie práce v
rozsahu posuvov vo vertikálnom, horizontálnom a šikmom smere, výrobu ozubenia a predstavuje technologickú „špičku“ vo
svojom odbore.

Spoločnosť Transmisie engineering a.s. kompletizuje svoje výrobky z výkresových súčiastok nakupovaných u externých
dodávateľov, ktoré následne prechádzajú vstupnou kontrolou žiadateľa. Veľké množstvo nameraných výrobných odchýlok
znižuje produktivitu práce a spôsobuje predĺženie termínov dodávok s rizikom zmluvných sankcií. Žiadateľ je závislý na
kapacitách svojich subdodávateľov, čo sa pri ich naplnení prejavuje dlhými termínmi dodávok. Pre zvýšenie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja sa žiadateľ postupne zavádza vo svojej výrobnej hale
inovatívne a ekologické výrobné technológie, čím splní očakávania svojich kľúčových zákazníkov. Realizácia projektu podporí
už zrealizované projekty na zriadenie meracieho pracoviska, na vybudovanie servisnej a montážnej skupiny, na podporu
exportu na nové trhy, viaceré projekty VaV a pod. Na realizácii projektu sú závislé ďalšie inovačné projekty žiadateľa, ktorý
vyše 20 rokov úspešne medzinárodne trhovo uplatňuje svoje ekologické strojné výrobky s vysokou pridanou hodnotou a s
priaznivým pomerom kvalita / cena. Sú to hlavne prevodové agregáty a strojné zariadenia podľa požiadavky zákazníka

Výroba súčiastok s vysokou presnosťou umožní optimalizáciu konštrukcie prevodových agregátov. Ponukou energeticky a
materiálovo úsporných prevodových agregátov s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a s nízkou spotrebou ropných
produktov si žiadateľ výrazne zvýši svoju konkurencieschopnosť. Očakávaným dopadom projektu budú uzatvorené kontrakty
na dodávku výrobkov žiadateľa, čím dôjde k nárastu tržieb, tržieb z exportu a pridanej hodnoty. Pri uvádzaní
optimalizovaných výrobkov na medzinárodný trh spoločnosť využije existujúce obchodné a servisné siete s potrebnou
podporu. Vytvorené finančné zdroje budú efektívne investované do zvyšovania energetickej efektívnosti výroby, rozširovania
inovatívnej a ekologickej výrobnej základne, získavania nových trhov, rozvoja IKT a na projekty VaV. Žiadateľ bude
poskytovať študentom a doktorandom témy na diplomové a doktorandské práce. Stabilné postavenie na trhu a svoju
konkurencieschopnosť potvrdil žiadateľ aj v období hospodárskej krízy, kedy dosahoval kladné hospodárske výsledky.
Vysoká miera výnosovosti projektu vyjadruje ekonomickú vhodnosť realizovanej investície, ktorá navyše eliminuje slabé
stránky žiadateľa.
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Tlačiareň Kežmarok GG s. r. o., vznikla v roku 1992. Vtedy Ján Griglák založil malú polygrafickú firmu so 7 zamestnancami
na pôde bývalej prevádzky Duklianskych tlačiarní, š. p. Postupným budovaním, rozširovaním výroby, odbytu a zakúpením
technológie sa z malej firmy vybudovala úspešná spoločnosť. V roku 2012 dosiahla celkový obrat 1,66 mil. EUR. V súčasnosti
zamestnáva 29 zamestnancov. Spoločnosť disponuje technológiami, ktoré však v súčasnosti už nepostačia pokryť dopyt a
požiadavky zákazníkov na množstvo, kratšie termíny dodávok, nový grafický dizajn, či variabilitu tvarov, veľkosti výrobkov.
Nakoľko obstaranie novej technológie je finančne náročné a spoločnosť by nebola schopná túto investíciu financovať z
vlastných zdrojov, rozhodla sa zapojiť do projektu a požiadať o NFP. Existujúca situácia v regióne je veľmi nepriaznivá. Miera
evidovanej nezamestnanosti v okrese Kežmarok je tretia najvyššia v rácmi SR. Ku koncu februára 2013 bola 29,19 %, čo je o
14,48 % viac ako je celoslovenský priemer (14,71%). Preto realizácia projektu a vytvorenie 5 prac. miest počas realiz. projektu
a 2 po realiz. projektu predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

Obstaraním nových technológií si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov, zabezpečí
sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa
nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 2,24 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 5 prac. miest počas realiz. projektu a 2 po realiz.
projektu. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou
konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP.
Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia
ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory
spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva vysokú
mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v
predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať technológie.

Všetky aktivity projektu budú zabezpečované prostredníctvom projektového tímu, ktorý bude koordinovať všetky procesy od
ich prvotnej prípravy až po samotnú implementáciu technológie a všetkých príslušných aktivít procesu. Jednotliví členovia
tímu majú potrebné teoretické predpoklady ako aj dlhoročné praktické skúsenosti v príslušnej oblasti, za ktorú sú pri realizácii
projektu zodpovední. Dodávateľ technológií bude vybratý na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o VO. Podkladom pre
vypracovanie ŽoNFP je vykonaný prieskum trhu, na základe ktorého bola stanovená cena výrobnej technológie. Aktivity
projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú
realizáciu projektu. Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii
dôjsť k problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie bude
okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 5 prac. miest počas realiz. projektu a 2
po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Dôvodom vhodnosti realizácie projektu je potreba kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z
predpokladov budúceho vývoja situácie na trhu vyplýva, že spoločnosť musí čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu a kvantitu
vyrábaných výrobkov. Žiadateľ spolupracuje s viacerými významnými spoločnosťami a nemôže si dovoliť nekvalitnú
produkciu. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru, ktorá
je zárukou jej efektívneho fungovania. V minulosti boli realizované investičné aktivity, ktoré so sebou priniesli potrebné
skúsenosti pre realizáciu ďalších. Vo väzbe na strategické rozvojové zámery spoločnosti je spustenie investičného projektu
rekonštrukcie výrobnej haly z vlastných zdrojov, ktorý sa začal riešiť už v r. 2012. Je reálne predpokladať, že spoločnosť bude
v budúcnosti realizovať ďalšie investičné projekty orientované na rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, ktoré si budú
vyžadovať obstaranie progresívnych technologických riešení. Investícia plánovaná prostredníctvom predkladaného projektu je
finančne náročná, žiadateľ si nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP.

Administratívne bude prevádzka výstupov projektu zabezpečená prostredníctvom vlastných organizačných úsekov
spoločnosti. Tieto sa počas svojho pôsobenia vyprofilovali do podoby, ktorá je najpriaznivejšia pre dosahovanie stanovených
cieľov spoločnosti. Prvoradým predpokladom na udržanie projektu je zabezpečený odbyt výrobkov. Na základe vybudovaných
dlhoročných odberateľských vzťahov má spoločnosť garantovanú dlhodobú spoluprácu so stabilnými partnermi, s ktorými
pracuje na báze viacročných rámcových zmlúv. Svoju obchodnú politiku smeruje spoločnosť k neustálemu vyhľadávaniu a
oslovovaniu nových potenciálnych zákazníkov. Vzhľadom na predpokladané tržby, ktoré vyplývajú z vykonanej finančnej
analýzy na projekt, je u žiadateľa po zohľadnení nákladov vysoký predpoklad rentability a finančnej udržateľnosti projektu.
Obstarávané technológie budú zároveň musieť byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR.
Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti
projektu je 123,66 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti obstaranej investície dôjde za 7 rokov.
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Spoločnosť KOVOMONT - PO, s.r.o. je pružná spoločnosť s technicko-univerzitným zázemím a skúsenosťami s európskymi
spoločnosťami (francúzskymi, nemeckými, českými, poľskými, cyperskými, rumunskými). Celkový obrat spoločnosti dosiahol
za rok 2012 cez 3,8 mil. EUR. Počas celého svojho pôsobenia je spoločnosť zákaznícky orientovaná, kladie vysoký dôraz na
požiadavky a nároky svojich zákazníkov. Spoločnosť si je vedomá neustálej obmeny požiadaviek zákazníkov a silnejúcej
konkurencie v danom odvetví, preto sa snaží na trh a jeho požiadavky reagovať pružne. V súčasnosti zamestnáva 4 stálych
zamestnancov a z dôvodu kolísavosti zákaziek spolupracuje s približne 58 živnostníkmi. Nakoľko obstaranie novej
technológie je pomerne finančne náročné, spoločnosť nie je schopná túto investíciu financovať výlučne z vlastných zdrojov.
Existujúca situácia v regióne nie je veľmi priaznivá. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prešov ku koncu februára
2013 bola 18,45%, čo je o 3,71 % viac ako je celoslovenský priemer (14,71%). Preto realizácia projektu a vytvorenie 8 prac.
miest počas realiz. projektu a 2 po realiz. projektu predstavuje významnú podporu na eliminovanie tohto nepriaznivého stavu.

Obstaraním nových technológií si spoločnosť upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kapacita výroby, kvalita produktov, zabezpečí
sa rast konkurencieschopnosti. Modernizáciou a rozšírením technologického vybavenia stúpne produktivita a predpokladá sa
nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 4,6 mil. EUR. Dôjde k vytvoreniu 8 prac. miest počas realiz. projektu a 2 po realiz.
projektu. Po úspešnej realizácii projektu bude spoločnosť schopná pružne reagovať na požiadavky trhu a bude svojou
konkurenčnou ponukou schopná získať nových klientov. Budú dosahované požadované parametre aj v rámci ochrany ŽP.
Nové zariadenia budú výrazne energeticky úspornejšie a šetrnejšie k ŽP. Lepšie hospodárske výsledky spoločnosti umožnia
ďalšie investície a tvorbu nových pracovných miest. Kontinuálny rast spoločnosti bude zároveň vytvárať nároky na priestory
spoločnosti a rozširovanie počtu zamestnancov. To priaznivo ovplyvní daný región, ktorý dlhodobo zaznamenáva vysokú
mieru nezamestnanosti. Výstupy projektu môžu pozitívne ovplyvniť aj ostatné podnikateľské subjekty, ktoré sú aktívne v
predmetnom podnikaní, čo bude mať za následok zostrenie konkurencie a s tým spojenú potrebu inovovať zastaralé
technológie

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 8 prac. miest počas realiz.
projektu a 2 po realiz. projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby kontinuálneho zvyšovania konkurencieschopnosti spoločnosti. Z prognóz,
argumentov budúceho vývoja a doterajších skúseností vyplýva, že žiadateľ bude čeliť stále vyšším nárokom na kvalitu a aj
množstvo vyrábaných výrobkov. Silnejúca konkurencia núti spoločnosť neustále inovovať svoje technológie a prehodnocovať
výrobné procesy. Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa
výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej
hodnoty. Po organizačnej stránke žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami a má vytvorenú fungujúcu štruktúru stálych
zamestnancov a externých spolupracovníkov, ktorá je zárukou efektívneho fungovania. V minulosti spoločnosť realizovala
viacero investičných aktivít, ktoré so sebou priniesli potrebné skúsenosti pre realizáciu ďalších. Tieto však boli doposiaľ
realizované z vlastných, resp. úverových zdrojov. Plánovaná investícia je však finančne natoľko náročná, že žiadateľ si
nemôže dovoliť prefinancovať ju z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená ako po organizačnej, tak po technickej a finančnej stránke. Z
organizačného hľadiska má žiadateľ vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru (viď opis projektu), ktorá sa vyprofilovala
počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na
udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať projektový tím. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších
prevádzkových výnosov z výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu a ďalšie investičné aj neinvestičné aktivity pre kontinuálny rozvoj spoločnosti. Prípadné
nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ riešiť z vlastných resp. úverových finančných zdrojov. Obstarávané technológie budú
zároveň musieť byť poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z výsledkov finančnej analýzy
vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 110,24 a teda projekt
je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v rokoch 2013-2015 dôjde v roku 2021 (do výpočtu nebol
zahrnutý NFP)
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Spoločnosť KENZEL s.r.o. so sídlom v Hurbanove vznikla v roku 2001. Od počiatku sa venuje výrobe bicyklov pod značkou
Kenzel, t.j. výrobe bicyklových komponentov a montáži bicyklov. Tie distribuuje okrem Slovenska do 14 Európskych krajín. Za
najväčšie identifikované nedostatky výroby je považovaná výroba ráfikov a množstvo subdodávok na jednotlivé komponenty.
Technológia produkcie bicyklových ráfikov bola obstarávaná koncom 90-tych rokoch ako nová. Dlhodobým používaním, ako aj
vekom už nespĺňa požiadavky na produkciu kvalitných výrobkov a prejavujú sa na nej známky morálnej a fyzickej
opotrebovanosti. Výsledkom sú časté poruchy technológie, prestoje vo výrobe a množstvo nepresností na finálnych
produktoch, ktoré si vyžadujú dodatočné personálne, materiálové a finančné náklady na korekcie. Týka sa to najmä produkcie
dvojstenných ráfikov. Spoločnosť taktiež nedisponuje nitovacím strojom, ktorý by prispel k zvýšeniu pevnosti kolies. Z
hľadiska zníženia množstva subdodávok má najväčší potenciál začatie vlastnej výroby nálepiek na bicykle. Odstránenie
identifikovaných disparít bude mať za následok rozvoj konkurencieschopnosti podniku a rozvoj podnikania.

Predmetom projektu je obstaranie technológie do výroby komponentov na bicykle. Jedná sa o nové stroje zaradené do
výroby ráfikov a tlačový a rezací stroj pre výrobu nálepiek a štítkov. Stroje na výrobu ráfikov nahradia aktuálne stroje, ktoré sú
morálne a fyzicky zastarané a predovšetkým nepresné. Nové stroje budú poloautomatické hydraulické s presným rezaním,
spájaním, vŕtaním dier a vtláčaním nitov do vyvŕtaných dier v ráfikoch. Zabezpečí sa tým výroba bicyklových ráfikov najvyššej
kvality. Tlačiarenský stroj a rezací ploter predstavujú rozšírenie vlastnej výroby o prvky, ktoré sú súčasťou označenia
bicyklov. Nová technológia umožní pružnejšie plniť zákazky a lepšie reagovať na zmeny na trhu s bicyklovými komponentmi.
Realizáciou projektu sa zároveň prispeje k zvýšeniu objemu a predovšetkým kvality doteraz vyrábanej produkcie, čo je
nosným a primárnym programom spoločnosti. Navonok sa to prejaví v rastre konkurencieschopnosti a predovšetkým tržieb.
Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne udržanie existujúcich pracovných miest, pričom spoločnosť po obstaraní novej
technológie a vďaka predpokladanému rastu produkcie plánuje rozšíriť počet zamestnancov o troch.

Realizácia projektu bude vykonávaná prostredníctvom dvoch aktivít: 1) Obstaranie technológie pre výrobu ráfikov; 2)
Obstaranie tlačiarenskej technológie. Tieto dve aktivity charakterizujú primárny predmet projektu, ktorým je snaha o výrobu
kvalitných výrobkov umiestniteľných na trhu. Obe aktivity budú prebiehať súčasne. Ich obsahom bude obstaranie potrebnej
technológie, ktorá inovuje výrobu ráfikov a ktorá nahradí časť subdodávok (tlačiarenská technológia). Obe aktivity sú z
časového hľadiska bezpečne realizovateľné, nakoľko začiatok aj ukončenie realizácie projektu boli stanovené s časovou
rezervou v prípade omeškania dodávky zo strany dodávateľov. Po technickej stránke sú aktivity navrhnuté tak, aby obstarané
stroje naplnili potreby spoločnosti. Z finančného hľadiska budú aktivity realizované prvotne z vlastných zdrojov, až následne
príde k refundácii časti vynaložených finančných prostriedkov. Organizačne budú aktivity zabezpečené interným personálom
– konateľmi spoločnosti s dlhoročnou praxou v oblasti riadenia. Navrhnuté aktivity vyhovujú všetkým zadaným kritériám a sú
najvhodnejším variantom na dosiahnutie plnenia špecifických cieľov, ako aj hlavného cieľa projektu

Realizácia projektu prináša inováciu a diverzifikáciu výroby, ktorých cieľom je zvýšenie pružnosti a rozšírenie portfólia
vlastných výrobkov. Treba však poznamenať, že sa jedná o obstaranie finančne náročnej technológie, ktorej obstarávanie len
z vlastných finančných prostriedkov by zaťažilo rozpočet spoločnosti na 10 a viac rokov, zabrzdilo jej rozvoj a znamenalo by
to ohrozenie súčasných pracovných miest spoločnosti, ako aj celkového konkurenčného postavenia spoločnosti. V prípade,
že by sa investícia realizovala v podstatne menšej miere, spoločnosť by nedosiahla tak významné pozitívne ekonomické
výsledky a dopady na jej konkurencieschopnosť. V prípade nezrealizovania projektu vôbec bude potrebné prehodnotiť aktivity
spoločnosti s ohľadom na udržanie súčasných zamestnancov a celkového zamerania spoločnosti. Realizácia projektového
zámeru je preto priamo závislá na schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, teda na spolufinancovaní projektu s
podporou štátnej pomoci a pomoci z EÚ. Projektový zámer má reálny predpoklad naplniť všetky očakávania a merateľné
ukazovatele a je v súlade so všetkými strategickými plánovacími dokumentmi Nitrianskeho kraja a mesta Hurbanovo.

Udržateľnosť projektu po ukončení spolufinancovania je podmienená obstaraním technológie, ktorá je predmetom projektu.
Následne sa predpokladá, že skvalitnením výrobkov, zvýšením množstva produkcie a skrátením času na realizáciu zákaziek
dôjde k rastu objemu výroby, vďaka zvýšeniu dopytu zo strany existujúcich a nových klientov. Potenciál pre rast ziskovosti
bude predstavovať aj nová tlačiarenská technológia zameraná na výrobu nálepiek a štítkov. Vďaka nej sa zníži potreba
subdodávok, pri raste produkcie sa nezvýšia výrobné náklady, odbúrajú sa časové prestoje pri kompletizácii zákaziek a
vznikne priestor pre diverzifikáciu výroby, nakoľko bude prebytočná kapacita technológie ponúknutá na trh. Snahou o zvýšenie
kvality výroby a posilnením produkcie vlastných výrobkov, deklaruje spoločnosť záujem rásť a vytvoriť si stabilnú pozíciu na
trhu. Všetky tieto predpoklady znamenajú potenciál pre reálny rast príjmov a udržateľnosť projektu v minimálne stanovenej
dobe, ale i v dlhodobom časovom horizonte. Všetky výdavky spojené s následnými aktivitami po ukončení realizácie
spolufinancovania z verejných prostriedkov bude znášať KENZEL s.r.o. a budú financované z jej vlastných zdrojov.
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Oblasť Žiliny je najväčšou priemyselnou a obchodnou oblasťou v severnej časti SR. Diverzifikovaná štruktúra výrobného
potenciálu dáva predpoklad na rýchly rozvoj. Okres dosahuje v rámci kraja najlepšie výsledky v miere EN (9–12 %) a mesto
Žilina má nezamestnanosť okolo 5 %. Stabilný stav ekonomických ukazovateľov dáva predpoklad na rozvoj nových
výrobných kapacít podnikov, čo podporuje aj existujúci dopyt v oblasti navrhovaného projektu. Žiadateľ pôsobí už od r. 2001.
Svoju činnosť zameriaval hlavne na služby v oblasti cestnej nákladnej dopravy, špedície, prenájmu stavebnej dopravy a
mechanizácie, opravy nákladných motorových vozidiel a stavebníctva. Žiadateľ plánuje nielen udržiavať tieto aktivity, ale
zaviesť aj novú výrobu, čím diverzifikuje svoje podnikanie do inej oblasti a zabezpečí si rast konkurencieschopnosti a zníži
podnikateľské riziko vyplývajúce zo súčasnej hospodárskej krízy. Vznik nového úseku kovoobrábania a výroby plastových
výrobkov spolu navzájom súvisí a je výsledkom analýzy podnikateľských príležitostí. Ekonomicky rozvinutý región s
dostatkom potenciálnych odberateľov a stredné školstvo pripravujúce operátorov CNC sú ďalšie predpoklady pre realizáciu
projektu.

Celkovým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti firmy obstaraním novej inovatívnej technológie na výrobu kovových
foriem a nástrojov a produkciu plastových výrobkov rozličného sortimentu. Konkurenčnou výhodou žiadateľa bude možnosť
vyrábať si vlastné formy pre výrobu plastových výrobkov a zároveň možnosť dodávať nové alebo repasované formy pre iných
odberateľov. Po ukončení projektu žiadateľ získa konkurenčnú výhodu na trhu v regióne, nakoľko bude disponovať modernou
výkonnou a inovatívnou technológiou, ktorá mu umožní pružne reagovať na potreby odberateľov, zaručí vysokú kvalitu
produkcie a zvýši pridanú hodnotu výroby. Žiadateľ diverzifikáciou zníži svoje podnikateľské riziko. Budú sa tu vyrábať alebo
repasovať formy pre rôzne druhy výroby (kovanie, vstrekovanie plastov a pod.) a budú sa vyrábať plastové výrobky rôzneho
sortimentu. CNC obrábacie centrum predstavuje špičkovú technológiu s využitím prvkov IKT. Ako priamy výsledok realizácie
projektu budú vytvorené pracovné miesta pre kvalifikovanú pracovnú silu na obsluhu novej technológie určené pre
pracovníkov s vyššou kvalifikáciou, čím sa vytvára predpoklad pre zamestnanie mladých ľudí z regiónu.

Realizácia projektu bude obsahovať: - Verejné obstarávanie na tovary podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších
predpisov - Realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi - zakúpenie, dodávka a montáž jednotlivých zariadení. Uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie technickej obsluhy. - Riadenie projektu (implementácia, publicita, monitoring,
externá a interná kontrola) – skúsený externý dodávateľ a žiadateľ. Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými
cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii projektu a súvisiacou aktivitou je
zakúpenie týchto zariadení, ktorému predchádza výber dodávateľa. Celková realizácia projektu projektu je plánovaná na 12
mesiacov, od 01/2014 do 12/2014.

Celkovým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti firmy obstaraním novej inovatívnej technológie na výrobu kovových
foriem a nástrojov a produkciu plastových výrobkov rozličného sortimentu. Konkurenčnou výhodou žiadateľa bude možnosť
vyrábať si vlastné formy pre úsek výroby plastových výrobkov a zároveň možnosť dodávať nové alebo repasované formy pre
iných odberateľov. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ napriek finančnej stabilite nebol schopný realizovať projekt výlučne z
vlastných alebo úverových zdrojov. Získaním NFP dosiahne konkurenčnú výhodu a bude mať vytvorené podmienky pre svoj
ďalší rozvoj, diverzifikáciou zníži svoje podnikateľské riziko a prispeje aj k tvorbe nových pracovných miest. Žiadateľ doteraz
nerealizoval žiadny projekt podporený zo zdrojov EÚ, pre realizáciu projektu použije aj externé kapacity v osobách, ktoré
majú dostatok skúsenosti s realizáciou projektov ako aj skúsenosti v oblasti verejného obstarávania. Technologické riešenie
si žiadateľ vybral na základe analýzy trhu v danom segmente a analýzy konkurencie. Technické riešenie bolo zvolené tak, aby
dokázal zabezpečiť náročné požiadavky súčasného zákazníka, aby vedel flexibilne reagovať na požiada

Zárukou trvalej trvalej udržateľnosti (TU) projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel a
ktorá bude umiestnená v priemyselnej zóne, ktorá je aj územným plánom mesta Žilina určená na výrobu. Firma po ukončení
projektu bude pokračovať vo svojom výrobnom programe, ktorým bude okrem novej výroby aj doterajšia hlavná činnosť
žiadateľa. TU z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov a z nových príjmov, ktoré získa zavedením
nového výrobku, žiadateľ bude modernizovať a rozširovať výrobu. Diverzifikácia podnikania znižuje riziko finančných
problémov. TU z prevádzkového hľadiska spočíva vo vytvorení trvalých nových pracovných miest pre novú výrobu.
Administratívna TU je v kapacitách, ktoré žiadateľ vlastní a bude ich využívať aj po ukončení projektu. Riziká bude žiadateľ
eliminovať zavedením stálej kvality výroby (certifikát kvality na novú výrobu). Finančná analýza predikuje, že projekt vytvorí
každoročne (až na prvý rok uvedenia do prevádzky) výnosy, ktoré prevýšia prevádzkové náklady súvisiace s investíciou
vrátane odpisov, vytvorí dostatok prostriedkov na splácanie úveru vrátane úrokov a poplatkov s ním spojenými a je dlhodobo
likvidný.
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Persson s.r.o. začala fungovať v 12/2009. Je vlastnená 1 spoločníkom-konateľom- s podnikateľskou aktivitou výroba piva,
pričom konateľ má skúsenosti s výrobou piva už od r. 2004, kedy sa spolupodieľal na realizácií väčších pivovarov. V firme
pôsobí i hlavný sládek, ktorý má 17-ročnú prax v odbore výroba piva a sladu a bol i technickým riaditeľom v pivovaroch-Stein
a Kaltenecker. Tím dopĺňa skúsená VŠ-vzdelaná hlavná účtovníčka s 10-roč.praxou. V roku 2012 dosiahli tržby firmy výšku
127 070 EUR. Spoločnosť realizuje svoju produkciu v Trnavskom a Nitrianskom kraji, no hoci sa snaží využívať kvalitné
tradičné suroviny pri výrobe piva bez potravinárskych náhrad a nastoľuje vysoký štandard a špecifickú chuť svojich výrobkov,
pre kt.sú vyhľadávané spotrebiteľmi, naráža na problém zatiaľ obmedzených vlastných výrobno-technologických kapacít , kt.
plánuje vyriešiť predloženým projektom. Projekt v žiadnom prípade nemá jednoducho nahradiť zastaralé výrob.zariadenia, ale
sa ním majú rozšíriť výrobné kapacity o inovatívne výrobno-technologické zariadenia spĺňajúce požiadavky na ochranu
životného prostredia, úsporu energií a v neposlednom rade hygienické štandardy výroby piva.

Persson s.r.o. po zrealizovaní projektu bude disponovať novými modernými technológiami pre výrobu piva, ktoré umožnia
zabezpečiť najmodernejší výrobný proces v rámci malého priemyselného pivovaru pôsobiaceho v SR. Projekt rozšíri
spoločnosti výrobné kapacity a umožní penetráciu do nových segmentov trhu akou je i výroba pivných špeciálov, kt. majú
veľký trhový potenciál. Inštalované budú 3 technologické celky so zameraním na spracovanie sladu a mladiny, kvasenie piva
pri stálej teplote zabezpečené chladiacim systémom. Uvedené výrobné technológie pomôžu tiež firme zabezpečiť časovú a
materiálovú efektivitu výroby, zníženie spotreby energie, zvýšenie kvality produkcie, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na
zvýšení konkurencieschopnosti spoločnosti. Efektom spomínaných benefitov bude rast obratu spoločnosti a taktiež rast
pridanej hodnoty (viď tab.merateľné ukazovatele projektu). Tiež sa inovuje 1 výrobný postup a vytvorí sa 6 nových pracovných
miest pre občanov vo veku 15-29 rokov. Z toho vyplýva, že poskytnutie NFP bude sprevádzané multiplikačným efektom,kt.
bude priaznivo pôsobiť na tvorbu nových prac.miest, rast život.úrovne, pokles nezamestnanosti a tvorbu HDP v meste
Žarnovica.

Projekt bude realiz.v exist.priest.určených na výrob.využitie v Žarnovici so s.č.1391 na parcel.č. 2078/1, pričom vlastník
nehnuteľ.prostred.nájomnej zmluvy dáva súhlas s realiz. fy.Persson s.r.o. a tá je opráv.nehnuteľ.užívať počas obdobia od
plán.začatia prác na projekte do 5 r.po fin.ukončení.V rámci 1 hl.aktivity "Obstaranie technológie na výrobu piva vrátane
príslušenstva" budú obstarané 3 technol.celky a to:Technol.na spracov.sladu a mladiny, Technol.kvasenia,
Technol.chladenia. Technické špecifikácie zariadení boli pripravované dlhodobo na základe plán.výrob.kapacít. Ceny
zariadení boli stanov.prieskumom trhu v zmysle Príručky pre žiadateľa. Realiz.budú zabezpečovať konateľ (manažér projektu,
kt.okrem riadenia bude niesť plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých zmluv.záväzkov voči RO a dodávateľom), hlavný
sládek (obstar.technol.na výrobu piva a dohladať na výrob.proces a zodpoved.za prácu zamestnancov) a účtovník (na
finančný manažment). Inštal.zariadení môže byť realiz.v priebehu 5-6 týždňov, no počíta sa so širším čas.fondom slúžiacim
na objed., dovoz, inštal., skúšob.prevádzku a finanč.ukončenie. Projekt bude realizovaný s dostatočnou časovou rezervou v
období 8 mesiacov.

Problematika konkurencieschopnosti podnikov a zamestnanosti patrí k základným témam rozvoja SR. Predkladaný projekt
pomáha napĺňať stanovené ciele a znižovať nezamestnanosť. Vhodnosť realizácie projektu a nevyhnutnosť pomoci je možné
zdôvodniť prínosmi projektu a finančnou stránkou projektu. Pomoc je nevyhnutá vzhľadom na finančné možnosti firmy. Projekt
by nebol bez pomoci realizovateľný. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na okamžité účinky pomoci. Nákupom
technológií sa okamžite zvýšia výrobné kapacity firmy, firma bude môcť prijímať ďalšie objednávky, bude vytvárať okamžite
nové pracovné miesto. Odstránenie nedostatkov práve realizáciou projektu bude pomáhať pri napĺňaní cieľov stanovených v
relevantných plánovacích dokumentoch. Pre potreby projektu bol v rámci podniku vytvorený fundovaný realizačný projektový
tím, ktorý bude dohliadať na realizáciu hlavnej aktivity a implementáciu celého projektu a dodržiavanie všetkých zmluvných
podmienok. Spolu s technickými kapacitami bude vytvárať kvalifikovaný odborný personál podmienky pre úspešné zvládnutie
projektu.

Firma nedisponuje v súčasnej dobe vlastným technol.vybavením, kt.je schopné zabezpečiť stabilné hospod.(ani zvyšovanie
produkcie) a ani zvyšovanie konkurencieschopnosti bez modernizácie technológie pri výrobe piva - bez projektu. Napriek tomu
z účtovnej závierky za rok 2012 je možné vyčítať, že tržby z predaja vlastných výrobkov dosiahli výšku 127 070 EUR.
Hospodárenie spoločnosti bolo vyrovnané a spoločnosť dosiahla zisk. Po realizácii projektu rozšíri spoločnosť výrobné
kapacity a bude sa usilovať o penetráciu na nové trhy - po projekte už i napr. výrobou pivných špeciálov. Projektom sa
zabezpečí sledovanie a udržanie stabilnej kvality a zároveň bude môcť vzrásť výrobná kapacita piva až na cca. 15.000 hl
ročne. Kombinácia menovaných benefitov sa prejaví na raste tržieb, raste pridanej hodnoty, kt.budú viesť k zvýšeniu
ziskovosť, čo vytvorí dostat.zásobu finanč.prostriedkov na udržanie výsledkov projektu a zvýšenie celkovej
konkurencieschopnosti podniku. Celkové tržby firmy by v roku 2019 mali dosiahnuť až 650 000 EUR (najmä vďaka realizácii
projektu ich výrazný rast). Fin.analýza dokazuje, že projekt je dlhodobo fin.udržateľný a je charakteriz.dostatočnou mierou
výnosovosti.
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Východiskovú situáciu v odvetví spracovania výroby vykurovacích telies a z pohľadu projektu môžeme hodnotiť z hľadiska: národného – stabilné odvetvie, rastúci objem tržieb, s výrazným podielom exportu, stabilná produktivita práce - regionálneho
– oživenie strojárskej výroby, výborná dopravná dostupnosť, pôsobenie Žilinskej univerzity, dostatok odbornej pracovnej sily HT- design, s.r.o. - chýbajúce technologické vybavenie pre výrobu delenie a ohýbanie materiálu, skúsenosti s realizáciou
interných projektov, odborne kvalifikovaný personál, doterajšie pozitívne ekonomické výsledky, rozvinutá spolupráca so
Žilinskou univerzitou HT- design, s.r.o. vznikla v roku 2004. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú výskum a vývoj, návrh,
výroba, realizácia, skúšobníctvo a servis v oblasti tepelných vykurovacích telies - krbových vložiek. Produkty spoločnosti
rozdeľujeme do dvoch základných skupín: - vykurovacie telesá na drevo, - vykurovacie telesá na plyn. Po SWOT analýze
spoločnosti, je jednoznačné, že projekt je možné realizovať a bude mať prínos nielen pre žiadateľa, ale i región.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné výsledky: A. výrazným spôsobom zvýšime konkurencieschopnosť
spoločnosti HT- design, s.r.o. pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja: - obstaraním nových moderných
technológií, ktorými dosiahneme inováciu výrobných procesov - podstatné zvýšenie výkonnosti spoločnosti, čo prispeje k
posilneniu našich silných stránok, oslabeniu slabých stránok a využitiu príležitostí - rozvoj súčasného portfólio produktov
a posilnením zavedených trendov v spoločnosti - vytvorením 7 nových pracovných miest - Zvýšenie odbornej
spôsobilosti zamestnancov vzhľadom na zaškolenie na používanie nových technológií v praxi B. prispejeme k trvalo
udržateľnému rozvoju v súlade s Národnou stratégiou TUR a to nasledovným spôsobom: - k zvýšeniu ekonomickej
prosperity - k zvýšeniu kvality životného prostredia - k sociálnej solidarite a inklúzii - k vyrovnanému regionálnemu
rozvoju C. z pohľadu regionálneho trhu a zákazníka - splníme zákaznícke požiadavky vr. nových trendov - komplexnosť
služieb

Spoločnosť HT- design, s.r.o. si počas svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre
realizáciu plánovaných projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorými je Obstaranie výrobnej
technológie a podpornými aktivitami sú: 1. Riadenie projektu 2. Publicita a informovanosť Uvedené aktivity budú
zabezpečované interným projektovým tímom a externou poradenskou spoločnosťou. Interný tím je zložený zo zamestnancov
spoločnosti tak, aby boli plne využité ich odborné skúsenosti, či už v oblasti zavedenia technológie do prevádzky, ale i v
oblasti riadenia projektu, obstarávania a účtovníctva. Aktivity plánujeme realizovať za 15 mesiacov a to v priebehu
roku 2013 a 2014. Súčasťou časovej disponibility je aj poistná rezerva v prípade nepredvídaných okolností. Predmetom
projektu sú technológie, ktoré vytvárajú predpoklad pre zjednodušenie fyzicky náročnej práce zamestnancov, zároveň
predstavujú efektivitu výroby a sú šetrné k životnému prostrediu.

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk: - súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v
strategických dokumentov - na základe trhových príležitostí na regionálnom trhu - z pohľadu efektu pre spoločnosť - z
pohľadu očakávaní a potrieb zákazníkov Medzi najvýznamnejšie projekty patrí: - každoročný vývoj nového Produktového
radu (LUNA DIAMOND 2013, INTERRA 2012, BRILANT2011) - rekonštrukcia odbytovej skladovacej haly 3 - Ohraňovací lis Zvárací automat - Vysokozdvižný vozík Pri výbere technológie sme volili 3 variantné riešenia, ktoré sú opísané v kapitole č.
4. Sledovali sme prínos pre spoločnosť, región, zákazníkov, dodávateľov a ekonomiku hospodárstva. Zároveň sme volili
technológiu s prínosom pre environmentálnu politiku. Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného
technického variantu a viedla by k nákupu iba časti technológie, ktoré však nespĺňajú potrebu spoločnosti, neboli by
zabezpečené ciele projektu a ani spoločnosti.

Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti a posilní jej postavenia
na trhu. Obstaraním nových moderných technológií rozšírime technické vybavenie, čo sa prejaví v podstatnom rozšírení
produktového portfólia a umožní tak získanie nových zákaziek, resp. realizáciu existujúcich zákaziek so skrátením
dodacích lehôt. Novými technológiami získanými i s prispením zdrojov EÚ sa nám vytvorí väčší predpoklad pre variabilitu v
rámci cenotvorby, optimalizáciu riadenia a hodnotenie doterajších investícií. V súčasnosti sme pripravení na úspešnú
realizáciu projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme charakterizovať nasledovnými faktormi (viď Opis č.6) - projektová
udržateľnosť - administratívna a personálna udržateľnosť - finančné a ekonomické zabezpečenie - obchod a
zákazníci/zákazky - dopad na ŽP, zmeny legislatívy a technická udržateľnosťKCvefb19
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Spoločnosť AMBROPEK, spol. s r.o. bola založená 17.03.2004. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba a predaj
mrazených pekárenských polotovarov. Spoločníci firmy investovali do pozemku a priestorov v Dunajskej Strede (miera
nezamestnanosti ku koncu februára 2013 je 14,49%), aby pomocou NFP vybudovali pekáreň vybavenú najvyspelejšou
technológiou pre výrobu mrazeného predpečeného a predkysnutého pečiva. Ako výsledok NFP firma kúpi a dá do prevádzky:
- linku s maximálnou variabilitou na výrobu pekárenských výrobkov - linku na výrobu širokej škály výrobkov z jemného pečiva
- skladovacie priestory na skladovanie výrobkov vyrobených na oboch linkách. Spoločnosť si uvedomuje, že nové typy
výrobkov vyžadujú objemné kapitálové investície do výroby, nákup novej technológie, čo čiastočne prináša aj skoro úplnú
automatizáciu všetkých procesov vo výrobe. Dnes na Slovensku nikto nevyrába vo veľkokapacitných pomeroch rustické
chleby a špecifické pekárenské výrobky. Dopyt po týchto výrobkov je značný, ale bol by výrazný, keby produkty s vyššou
pridanou hodnotou by boli ponúkané za dostupné ceny. V prípade realizácie projektu budú hlavnými užívateľmi spoločnosť, jej
zamestnanci a zákazníci.

Hlavným cieľom spoločnosti je inovovať sortiment existujúcich mrazených pekárenských výrobkov na dnešnom trhu a
priblížiť ich tak aj požiadavkám zahraničných trhov, na ktorých spoločnosť plánuje preraziť. Vychádzajúc z existujúcej situácie
na trhu pekárenských výrobkov, príležitostí a z možností smerovania ktorými sa môžu pekárenské podniky uberať, sortiment
ponúkaných výrobkov bude vytvorený výrobkami s vyššou pridanou hodnotou. Pekárenský výrobok ktorý neponúka pre
spotrebiteľa žiadnu pridanú hodnotu, nie je konkurencieschopný v porovnaní s lacným dovozom pekárenských výrobkov a
taktiež nemôže obstáť na zahraničných trhoch. Projekt bude ukončený v roku 2015, no už v roku 2014 sa začne prejavovať
socioekonomický a environmentálny efekt z projektu, ktorý bude pokračovať aj v ďalších rokoch sledovaného obdobia. V roku
2020, predpokladá žiadateľ tržby v objeme 13 686 561 EUR a pridanú hodnotu 5 468 431 EUR. Realizáciou aktivít projektu
prispeje k okamžitému naplneniu hodnôt výsledkových merateľných ukazovateľov „počet inovovaných výrobných postupov“
prostredníctvom obstarania 10 technológií a „počet novovytvorených pracovných miest“ vytvorením 50 nových pracovných
miest.

Na uskutočnenie aktivít projektu bol vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov. Konkrétne zloženie tímu a
kompetencie jednotlivých členov sú bližšie rozvedené v Opise projektu (viď časť 4.2). Na základe investičných potrieb
spoločnosti boli presne zadefinované požiadavky na jednotlivé obstarávané zariadenia a následne bol zrealizovaný prieskum
trhu za účelom stanovenia cien technológií v projekte. Aktivity projektu boli navrhnuté v logickej časovej následnosti s
predpokladanou dobou ako na schvaľovací proces, tak aj samotnú realizáciu projektu. Po jeho schválení bude nevyhnutné
vykonať verejné obstarávanie na dodávku predmetných zariadení v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pred samotnou inštaláciou bude nevyhnutné pripraviť výrobné priestory tak, aby nemohlo pri inštalácii dôjsť k potenciálnym
problémom, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie spustenia obstaraných zariadení do prevádzky. Na inštaláciu a spustenie
bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Zároveň dôjde k vytvoreniu 50 prac. miest počas realizácie
projektu a 99 po realizácii projektu. Dodávateľ technológií zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich praconíkov.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – zvýšenie konkurencieschopnosti,
kvality a štandardnosti mrazených pekárskych polotovarov využitím inovácií na báze zavádzania vyspelých technológií. K
pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o
značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť
nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu
spoločnosť predkladá Žiadosť o NFP. Kvalitu výrobkov považuje firma AMBROPEK, spol. s r.o. za rozhodujúci fenomén
podnikania v pekárenskej oblasti. Je to nielen základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale aj nositeľom celkovej
podnikateľskej prosperity na konkurenčne náročných trhoch. Systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín firmy bude
založený na účinnej aplikácii medzinárodných noriem. Spoločnosť musí získať v pomerne krátkej dobe vhodné certifikáty ISO
a HACCP. Vo finančnej analýze boli zahrnuté personálne a iné náklady súvisiace so získaním certifikátu a dodržania
predpisov.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý zabezpečí
všetky dôležité zložky pre úspešnú udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie
zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, ktoré budú výsledkom zakúpenia novej technológie z dôvodu zvýšenia
objemu výroby a následného zvýšenia trhového podielu. Tieto výhody, ktoré nová technológia ponúka poskytnú spoločnosti
možnosť byť konkurencieschopnou na domácom a aj zahraničnom trhu. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť
zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie aktivít projekt. tímom. Realizáciou projektu sa vytvorí 50
nových prac. miest. Pozitívny predpokladaný vývoj spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu
návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť projektu. Na základe uskutočneného výpočtu finanč. analýzy dôjde k
návratnosti obstaranej investície za 6,5 roka, čo sa považuje za veľmi dobrú v porovnaní s očakávanou dobou v tomto
priemysle. Hodnota ČSH investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 3 812,75 z čoho vyplýva, že projekt je
dlhodobo finančne udržateľný.
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Žiadateľom o NFP je spoločnosť Avalle, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006. Štiepku a pelety podnik predáva od roku 2012.
Najväčší problém s dodávanou surovinou je jej kvalita, pretože dodávatelia ju riadne nekontrolujú a peleta je prašná a láme
sa. Moderná inovatívna technológia má schopnosť nekvalitný materiál a prach odlúčiť. Prach sa potom používa na
vykurovanie sušičky a do peliet ide len kvalitný materiál. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku, zvyšovanie
schopnosti podniku uspokojovať narastajúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia výroby prostredníctvom obstarania
inovatívnej technológie a jej uvedenie do prevádzky. Tieto zámery spoločnosti sú závislé na realizovaní predkladaného
projektu. Projekt sa bude realizovať v okrese Lučenec, ktorý má vyše 20 % nezamestnanosť. V okolí Lučenca sú stredné
školy s odbormi v potrebnej kvalifikácii, preto je tu dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Naplnené ciele projektu budú
znamenať odstránenie slabých stránok, ktoré predstavuje potreba zavedenie inovatívnych technológií, zefektívnenia výroby,
zvýšenia pozitívneho vplyvu na ŽP a zamestnanie nových pracovníkov.

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a konkurencieschopnejší podnik pozitívne ovplyvní
výkonnosť BBSK. Okrem ekonomického prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na absolútnu hodnotu 380
400,00 EUR a v podobe nárastu tržieb na absolútnu hodnotu 1 500 000,00 EUR do 5 rokov po ukončení projektu, bude projekt
predstatovať aj sociálny prínos pre región a to 10 pracovných miest, z ktorých 3 pracovné miesta budú pre ženy, 7 pre
mužov, 1 pre príslušníka MRK, 1 pre znevýhodnené skupiny. Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie merateľných
ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať zo zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu
inovovácie výroby podniku je implementácia predkladaného projektu. Pôjde o obstaranie sušiacej a peletovacej linky, ktorá
umožní spoločnosti zlepšovanie hospodárskeho výsledku a rast konkurencieschopnosti. Po ukončení projektu bude do výroby
spustená nová technológia, ktorá zlepší kontinuitu výrobného programu, odstráni doterajšie slabiny výrobného procesu a
prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Dodávateľská firma úspešná vo VO zabezpečí počas implementácie projektu fyzickú realizáciu hlavnej aktivity. Realizácia
projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Avalle, s.r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnej technológie
do výroby“ bude prebiehať v rámci hlavnej aktivity s názvom „Obstaranie inovatívnej technológie“, od apríla 2014 do decembra
2014. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, kt. má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov – príkladom je skúsenosť konateľa spoločnosti Avalle, s.r.o. Ing. Igora Lúčanského, ktorý v
rokoch 2003-2005 vybudoval závod na plnenie vody Ostrolúcka v hodnote 6 700 tis. EUR. Dlhoročné skúsenosti a kvalita
poskytovaných služieb dodávateľa zaručia, že aktivita bude vykonaná na vysokej kvalitatívnej úrovni. Administráciu a
kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy Avalle, s.r.o., ktorý má skúsenosti s realizáciou
investičných projektov, pričom príkladom je obstaranie prebaľovacej linky. Celý časový rámec a postupnosť sú navrhnuté
tak, aby v priebehu trvania projektu došlo k odstráneniu slabých stránok a ku dosiahnutiu stanovených cieľov.

Projekt je v súlade s podporovanými oblasťami schémy štátnej pomoci opatrenia 1.1. Inovácie a technologické transfery,
podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, v súlade so strategickými dokumentmi BB
kraja, mesta Lučenec v oblasti podpory podnikov cez inovácie vo výrobe. Projekt má pozitívny vplyv na ŽP, vstupnými
produktmi sú obnoviteľné prírodné zdroje. Aspektom zvyšovania rastu podniku je zlepšovanie ekonomických ukazovateľov
podnikateľskej činnosti cestou stálej inovatívnosti výroby, kt. prinesie zvyšovanie kvality vyrábaných produktov. Projekt
umožní zvýšenie kvality výroby avšak predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol finančný prospech
plynúci z obstaranej inovatívnej technológie, znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie
projektu. Ak nedôjde k realizácii projektu z finančných dôvodov, bude môcť podnik obstaranie inovatívnej technológie
uskutočniť až v horizonte niekoľkých rokov a bude nútený hľadať nové možnosti diverzifikácie svojej výroby. V prípade
neschválenia NFP, by žiadateľ mohol projekt realizovať až v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných prostriedkov.

Výsledky projektu budú udržateľné z finančného hľadiska aj prevádzkového, pretože žiadateľ je spôsobilý projekt
úspešne dokončiť. Inovovanie výroby umožní rozšíriť počet odberateľov, zlepšiť schopnosť napĺňať požiadavky trhu, čo
prinesie rast podniku prostredníctvom zvyšovania tržieb. Kumulácia finančných prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky
pre realizáciu ďalších projektov zameraných na inovácie a rast konkurencieschopnosti podniku .
V prípade
nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej diverzifikácii výroby, kt. znížia riziko plynúce z
neplánovaného vývoja trhu. Žiadateľ má okrem výroby peliet aj iné oblasti podnikania, v prípade potreby je možné použiť
prostriedky aj z týchto zdrojov. Predkladaný projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať
požadované kritériá miery výnosnosti a efektívnosti. Miera výnosnosti vyšla na úrovni 101,5 %, čo spĺňa požadovanú mieru
vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná hodnota projektu je na úrovni 27,82 tis. EUR, čo predstavuje kladnú hodnotu a teda môžeme
konštatovať, že projekt je zmysluplný.
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JAMP SVORADA, s.r.o. sa špecializuje na strojársku výrobu, konštrukcie a montáže. Cieľavedomým zavádzaním inovatívnej
techniky do výroby, využívaním vhodných metód riadenia, flexibilitou, investovaním do nových technologických postupov a
vzdelávania a špičkovou kvalitou služieb a produktov (podľa noriem ISO 9000:01, 9001:2000) sa presadili aj na svetovom
trhu: 90% vyrobeného tovaru sa exportuje. Požiadavky trhu, tlak konkurencie a snaha znížiť závislosť od externých
dodávateľov vytvorili potrebu vykryť chýbajúcu výrobnú kapacitu pre stredne veľké zvarence (väčšinou oceľové výrobky).
Spoločnosť v súčasnosti vlastni veľké aj malé obrábacie centrum, no tieto technológie nedokážu opracovať výrobky s
požadovanými rozmermi, preto je nevyhnutné obstarať novú inovatívnu technológiu. Spoločnosť pôsobí v regióne priemyselne
vyspelého Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti s dlhodobou strojárskou tradíciou. Nezamestnanosť v TSK v r. 2012
dosiahla 9,95%. Kraj má najvyšší podiel populácie v produktívnom veku (73,3 %). Najviac ľudí je zamestnaných v TSK v
priemysle (49%) a obchode (10%), preto je strategickým záujmom kraja zvyšovať produktivitu a konkurencieschopnosť v
priemysle.

Vďaka projektu bude zakúpená moderná technológia predstavujúca najvyššiu úroveň v predmetnej výrobe s vysokou
flexibilitou korenšpodujúcou s požiadavkami odberateľov. Spoločnosť prostredníctvom zefektívnenia a diverzifikácie
výrobných postupov dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, vyššiu efektivitu a kvalitu práce a vytvoria sa tak
predpoklady pre jej ďalší rozvoj. Prostredníctvom realizácie projektu sa tiež zvýši inovačný potenciál spoločnosti, pričom sa
predpokladá nárast pridanej hodnoty na 2 395 000 EUR a nárast tržieb na 6 383 000 EUR v roku 2014. Na základe už
nadviazaných kontaktov s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi je vysoká pravdepodobnosť, že stroj bude kapacitne
optimálne vyťažený. Ide o zavedenie úplne novej modernej technológie s minimom kazových výrobkov, v porovnaní s
existujúcimi technológiami bude mat aj výrazne nižšiu energetickú náročnosť počas prevádzky. Stroj budú obsluhovať 3 ľudia
v 3-smennej prevádzke. Budú vytvorené 2 nové udržateľné pracovné miesta pre mladých nezamestnaných do 29 rokov a 1
pracovné miesto mimo tejto kategórie.

Projekt sa bude realizovať 8 mesiacov. Pozostáva z dvoch paralelných aktivít: 1 – Horizontálny frézovací a vyvŕtávací stroj a
2 - Podporné aktivity: riadenie projektu, informovanosť a publicita, obe sú rozvrhnuté počas celého trvania projektu 11/2013 –
06/2014. Hlavná aktivita projektu zahŕňa objednávku zariadenia, nákup, dodávku a inštaláciu, skúšobnú prevádzku, prebratie
do majetku preberacím a zaraďovacím protokolom, poistenie majetku, označenie nálepkou o spolufinancovaní z ERDF v
súlade s Manuálom na publicitu a informovanosť. Pri obstaraní nových technológií rozhodne: cena, výkon, energetická
spotreba, percento odhalenia nekvality, dopady na ŽP a servis zo strany dodávateľa. Na zmluvu po VO, dodávku, inštaláciu
technológií, jej spustenie a skúšobnú prevádzku bude dohliadať realizačný tím zložený z 3 odborníkov spoločnosti –vedúcich
pracovníkov so skúsenosťami s riadením investičných projektov a externý expert. Budú zodpovedať za administráciu
projektu, pre
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Spoločnosť CIPI, s. r. o. pôsobí na trhu od r. 2005 a špecializuje sa na výrobu a montáž svetlíkových a polykarbonátových
systémov, oceľových konštrukcií, zariadení pre odvod dymu a tepla pri požiari, protihlukových stien a príslušenstva pre
dopravné komunikácie. Súčasťou jej portfólia je aj spracovanie plechu prostredníctvom CNC zariadení. Vzhľadom na jej
primárnu orientáciu na komplexnosť dodávok, celý výrobný proces pozostáva z viacerých, na seba nadväzujúcich výrobných
postupov. Časť týchto výrobných postupov si spoločnosť zabezpečuje vo vlastnej réžii, časť nakupuje od subdodávateľov.
Existencia týchto subdodávateľských vzťahov však dostáva spoločnosť do závislosti od časových a kapacitných možností
dodávateľa, čo sa často prejavuje dlhými dodacími lehotami, či neschopnosťou v danom čase pokryť požadovaný dopyt
zákazníkov, čo oslabuje alebo min. komplikuje konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Negatívom je dopad vyšších
výrobných nákladov na ceny i finančnú situáciu spoločnosti v porovnaní s realizáciou výrobných činností vo vlastnej réžii.
Spoločne s uvedeným negatívnym prvkom výrobného procesu chce spoločnosť zlepšiť aj kvalitu svojich výrobkov a predlžiť
ich životnosť.

Realizácia projektu prinesie spoločnosti inováciu 4 výrobných postupov. Tri z inovovaných výrobných postupov – očistenie
vstupného materiálu, finálna povrchová úprava a spracovanie plechu zároveň spoločnosť presunie od subdodávateľov pod
vlastnú kontrolu do vlastných priestorov. Všetky tri inovované výrobné postupy jednoznačne prispejú k úspore výrobných
nákladov, rastu pridanej hodnoty a posilnia konkurencieschopnosť spoločnosti vďaka skráteniu dodacích lehôt, keďže
spoločnosť nebude závislá na časových a kapacitných možnostiach dodávateľa, čo vytvorí priestor pre rast tržieb. Nové
technológie zároveň vytvoria predpoklady pre rozšírenie výrobného sortimentu spoločnosti a zároveň môže tieto činnosti
spoločnosť zaradiť do svojho portfólia ako službu pre iné výrobné subjekty, čo sa opäť môže pozitívne prejaviť na tržbách
spoločnosti. Štvrtý výrobný postup, ktorý spoločnosť realizáciou projektu zinovuje, je rezanie hliníkových profilov, a ten
vytvorí predpoklady pre rast tržieb, rast pridanej hodnoty vďaka schopnosti vyrábať rýchlejšie a možnosti vyrábať aj nové,
najmä atypické profily, ktoré nie sú na trhu bežne dostupné. Realizáciou projektu spoločnosť vytvorí 4 pracovné miesta.

Projekt bude spustený po úspešnej realizácii verejného obstarávania, ktorého výsledkom budú podpísané zmluvy s
dodávateľmi 4 technológií. Realizácia projektu je rozdelené do 4 aktivít: 1. Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb 2.
Otryskávací stroj 3. Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov 4. Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov
Každá aktivita zahŕňa obstaranie, montáž, zavedenie technológie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na novú
technológiu a harmonogram realizácie všetkých aktivít je naplánovaný na 24 mesiacov. Zároveň budú vytvorené aj 4
pracovné miesta - 3 určené pre mladých nezamestnaných vo veku 15 - 29 rokov a jedno pre znevýhodneného občana, pričom
títo noví zamestnanci budú prijatí za účelom obsluhovania nových technológií. Celá realizácia projektu bude prebiehať pod
vedením skúseného 4-členného projektového tímu. Označenie miesta realizácie projektu i obstaraných technológií ako aj
informovanie o realizácii projektu bude zabezpečené v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP z OP
KaHR.

Cieľom projektu je zlepšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zvýšenia efektivity a inovácie výrobného procesu a
rozšírením sortimentu výroby. Rast výrobnej aktivity, tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti vďaka realizácii projektu posilní
nielen ekonomické postavenie spoločnosti na trhu, ale aj ekonomický potenciál regiónu – spoluprácou s regionálnymi
obchodnými partnermi sa rast ekonomickej činnosti má možnosť preniesť aj na iné podnikateľské subjekty a v neposlednom
rade sa môže preniesť na zamestnancov v podobe ustálených, príp. rastúcich miezd, čím sa zachová, príp. zvýši
kúpyschopnosť obyvateľstva v regióne. Nemožnosť spolufinancovať projekt zo štrukturálnych fondov EÚ by viedla k
skutočnosti, že jeho realizácia by sa musela odložiť, rozdeliť na menšie časti alebo by sa museli prehodnotiť ďalšie plánované
investičné aktivity spoločnosti. Spoločnosť v ostatných 3 rokoch investovala najmä do zabezpečenia vlastného výrobného
areálu a zároveň úspešne zrealizovala investičný projekt financovaný z prostriedkov EÚ, ktorý smeroval taktiež do doplnenia
technologického vybavenia spoločnosti. Obe investičné aktivity boli úspešné a priniesli pozitívny efekt pre spoločnosť.

Obstarané technológie spoločnosť plánuje dlhodobo využívať v rámci výrobného procesu. Ich potreba vychádza z interných
potrieb a nových možností spoločnosti, ako aj z potreby zvýšenia akcieschopnosti na trhu. Spoločnosť presne vie, na čo
technológie budú slúžiť a vie vopred predpokladať ich vyťaženosť a schopnosť generovať tržby. Tri z obstaraných technológií
prispejú k úspore nákladov, rastu pridanej hodnoty a posilnia konkurencieschopnosť spoločnosti. Štvrtá obstarávaná
technológia smeruje k rozšíreniu sortimentu a rastu kapacity výroby. Na základe finančnej analýzy spoločnosť predpokladá,
že prostredníctvom technológií bude generovať tržby vo výške cca 485 000 € v prvom roku po ukončení projektu, ktoré by
mohli následne každoročne rásť o cca 10 000 €. Ročné prevádzkové náklady by sa mali pohybovať na úrovni cca 322 000 €.
Kritickým bodom môže byť hodnota vstupných surovín, keďže tvoria prevažnú časť prevádzkových nákladov a ich cena je
určovaná svetovým/regionálnym trhom. Nové technológie by mali priniesť úsporu nákladov i rast pridanej hodnoty výroby,
vďaka čomu by mali tržby rásť rýchlejšie ako náklady, čo by sa malo pozitívne prejaviť aj zlepšením bonity spoločnosti.
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Spoločnosť Laná a.s. pôsobí ako výrobca drôtov a vodičov na báze hliníka, ktoré sú využiteľné najmä v energetickom
priemysle v oblasti distribúcie energie, už viac ako 45 rokov a je jediným výrobcom lán a vodičov na báze hliníka v oblasti
strednej Európy a krajín V4. Tak ako každá výrobná spoločnosť v rámci vývoja globalizácie trhov a internacionalizácie
spoločností čelí tlakom na znižovanie cien, výzvam v súvislosti so šetrením nákladov, ekologizáciou výroby, zvyšovaním
produktivity, posilňovaním logistiky a kvality výrobkov a ďalším výzvam. Zároveň čelí aj konkurencii, ktorá je vybavená väčším
technickým a finančným kapitálom. Rast konkurencieschopnosti spoločnosti je daný najmä inováciami a modernizáciou
strojového a technologického vybavenia, ktoré umožní rast produktivity a zároveň aj šetrenie nákladov. Zárukou rastu
konkurencieschopnosti sú najmä investície do moderných inovatívnych technológií, ktoré umožnia rast kvality výrobkov a
produktivity vo výrobe. Hlavným dlhodobým cieľom firmy je rozšírenie podielu na trhu lán a vodičov na báze Al,
prostredníctvom zvyšovania kvality našich výrobkov a zvýšenia flexibility pri napĺňaní požiadaviek našich klientov.

Prostredníctvom realizácie projektu, ktorý je zameraný na nákup inovatívnych a vyspelých technológií a ich zavádzanie do
výroby bude zvýšená kvalita a objem produkcie, celkový nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného
procesu. Projekt bude mať tiež pozitívny vplyv na životné prostredie - jednotlivé inovatívne technológie, ktoré nahradia
zastarané stroje, podporia zníženie spotreby energie oproti súčasnému stavu o približne 10%, modernizácia výrobného
procesu a jeho efektívne riadenie tiež zabezpečí zníženie nepodarkovosti a zvýšenie celkovej kvality výrobkov, čo má vplyv
na zlepšenie využívania materiálových, technologických a personálnych zdrojov. Projekt nám umožní využívať také
inovatívne a vyspelé technológie, ktoré nadväzujú na aktuálny vývoj v oblasti nášho pôsobenia. Vývoj smeruje k tomu, aby
sme vedeli čo najflexibilnejšie reagovať na požiadavky našich zákazníkov, aby sme vyrábali čo najkvalitnejšie produkty za čo
najnižšie náklady a s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Zároveň bude v rámci projektu vytvorených 21 nových
pracovných miest, z toho 14 pre občanov vo veku do 29 rokov v zmysle výzvy a bude inovovaný 1 výrobný postup.

Projekt bude realizovaný zdatným odborným personálom prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu: 1. Obstaranie
vyspelých technológií na výrobu lán a vodičov z Al a inovácia výrobného procesu; 2. Vytvorenie nových pracovných miest vo
výrobe lán a vodičov na báze Al. V rámci Aktivity 1, ktorej cieľom je obstarať, inštalovať a zaradiť do výrobného procesu novú
inovatívnu technológiu a inovovať výrobný proces lán a vodičov na báze hliníka, budú v rámci 1 logického celku obstarané 4
technologické časti: drôtoťah, priamy zlaňovací stroj, trhací stroj a softvérové riešenie pre riadenie výroby. Aktivita bude
realizovaná projektovým tímom a dodávateľom technológií bude externý dodávateľ – víťaz procesu verejného obstarávania.
V rámci Aktivity 2 bude v nadväznosti na zavedenie inovatívnej technológie a inováciu výrobného postupu, vytvorených 21
pracovných miest, aby sa ukončil celkový proces inovácie výrobného procesu, z ktorých 14 bude obsadených uchádzačmi o
zamestnanie do 29 rokov. Aktivita bude realizovaná projektovým tímom, v podmienkach spoločnosti žiadateľa Laná a.s.. Pri
výbere zamestnancov budú rešpektované všetky princípy rovnosti príležitostí a nediskriminácie.

Hlavným dlhodobým cieľom firmy je rozšírenie podielu na trhu lán a vodičov na báze Al, prostredníctvom zvyšovania kvality
našich výrobkov a zvýšenia flexibility pri napĺňaní požiadaviek našich klientov. Tým, že chceme plniť načas všetky zadania
našich zákazníkov a rozširovať vplyv nášho pôsobenia, je potrebné, aby sme tomu prispôsobili aj naše technológie.
Prostredníctvom realizácie projektu, ktorý je zameraný na nákup inovatívnych a vyspelých technológií a ich zavádzanie do
výroby bude zvýšená kvalita a objem produkcie, celkový nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného
procesu. Vďaka investícii do technológií zabezpečíme v rámci inovovaného výrobného procesu: zvyšovanie efektivity šetrenie nákladov; kvalitatívne zlepšenie výroby; zvýšenie bezpečnosti práce; zníženie vplyvov na ŽP a šetrenie zdrojov.
Inovácia technologického parku a inovácia výrobného procesu pri správnom smerovaní obchodu vyvolá zvýšenie objednávok
a tým aj tržieb našej spoločnosti, čo v budúcnosti umožní ďalší inovačný rozvoj firmy v oblasti produktov žiadaných trhom a
ďalšie zvyšovanie konkurencieschopnosti plnením požiadaviek našich zákazníkov.

Na implementáciu predkladaného projektu a investičného zámeru obstarania nových inovatívnych technológií pri výrobe lán a
vodičov z hliníka, má spoločnosť Laná a.s. všetky predpoklady. Technologické know-how, dlhá tradícia výroby a profesionálne
personálne zázemia, v kombinácii s dobre plánovanými kooperačnými a marketingovými aktivitami sú zárukou
bezproblémovej implementácie a udržateľnosti projektu, tak aby projekt zabezpečil požadované hodnoty merateľných
ukazovateľov a zabezpečil tak konkurencieschopnosť firmy, rast jej tržieb a pridanej hodnoty. Po ukončení projektu bude
projekt zabezpečený profesionálnym projektovým tímom a nová technológia bude tvoriť také výnosy, ktoré každý rok prevýšia
prevádzkové náklady a odpisy súvisiace s investíciou. Z daného dôvodu je projekt životaschopný a dlhodobo ekonomicky
udržateľný. Nadobudnutá technológia zaradená do výrobných procesov vo vlastných priestoroch spoločnosti a dlhodobého
investičného majetku spoločnosti Laná a.s. a v mieste realizácie projektu. Vytvorených 21 pracovných miest bude vďaka
výnosovosti v hodnote 109,02%, rastu tržieb, pridanej hodnoty a tým aj konkurencieschopnosti udržateľných minimálne do
roku 2020.
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Spoločnosť R-GLASS Trade s.r.o., ktorá sa dlhodobo venuje dekorácii skla rôznymi technikami vznikla v roku 2009. Prioritou
spoločnosti je dekorácia zoskloviteľnými obtlačkami a priamou potlačou skla. Koncom roka 2012 spoločnosť uspela pri kúpe
časti podniku Slovglass Poltár, s.r.o. (toho času v konkurze), konkrétne časť podniku v obci Cinobaňa časť Katarínska Huta v
okrese Poltár. Na základe Zmluvy o kúpe podniku nadobudol kľúčové dlhodobé aktíva tejto časti podniku (pozemky, budovy a
technológie), avšak bez akýchkoľvek ďalších aktív, pasív, či právnych vzťahov. Zároveň kúpou spoločnosť získala
technologické zariadenia, na ktorých sa bude vyrábať úžitkové sodnodraselné sklo a zariadenia na výrobu a dekoráciu skla.
Cieľom predkladaného projektu a zámerom spoločnosti je vytvoriť také technologické podmienky, ktoré by umožnili vyrábať
doteraz produkované výrobky s cieľom zlepšenia cenovej a trhovej diferenciácie plus inovácie a zušľachtenie a vo výrobe sa
orientovať na efektívnosť, s prísnym ohľadom na trhovú cenu. Pri plánovaní aktivít boli brané do úvahy možné riziká, no je
možné konštatovať, že realizáciou projektu je ich možná eliminácia na minimálnu úroveň.

Predmetom proj. je obstaranie nových, rýchlejších a úspornejších tech. liniek, ktoré umožnia nielen zvýšenie kapacity a
efektívnosti ale aj zvýšenie inovatívnosti výroby podniku. Zároveň predmetom projektu nie je iba jednoduchá obnova
výrobných zariadení, ale obstaranie nových IT, ktoré majú pozitívny dopad na ŽP najmä z pohľadu vysokej energetickej
efektívnosti a najmä zavedenia nových inovatívnych prvkov do výroby – využitie zostatkového tepla zo spalinového kotla.
Prostredníctvom realizácie proj. dôjde k obstaraniu a zavedeniu nasledovných technológií: •Moderná technológia sklárskej
pece •Generátor kyslíka •Organický Rankinov Cyklus. Realizáciou projektu sa výrazne ušetrí el. energia (35 % súčasných
zariadení). Výsledky projektu budú okrem pozitívnych vplyvov na úroveň zamestnanosti (vytvorenie 15 PM), ŽP ako aj
hospodársku aktivitu v okolitom regióne, ktorý sa vyznačuje jednými z najhorších parametrov nezamestnanosti na Slovensku.
Z pohľadu žiadateľa budú aktivity projektu kladne vplývať na ďalšie zlepšenie finančných ukazovateľov spoločnosti akými sú
tržby a pridaná hodnota

Realizácia projektu bude pozostávať z radu vzájomne nadväzujúcich aktivít a činností: - obstaranie inovatívnej technológie
sklárskej pece - sekcia dobudovania a zmodernizovania prevádzky príprava surovín - Kmenáreň bude pracovať v plnej
automatizácii. V minulosti to bolo riešené dovozom. - sekcia stavba taviaceho agregátu oxyfuell 27 - najdlhší časový úsek
(do 5 mesiacov) pri včasnom zabezpečení žiaromateriálov - sekcia sprevádzkovanie kyslíkového generátora - Kyslikový
generátor zariadenie ako také bude umiestnené v bývalej kotolni nakoľko táto už nebude potrebná z dôvodu využitia
odpadového tepla - sekcia ORC jednotky - Rankinov cyklus musí byť uvedený do prevádzky ako posledný, nakoľko je
potrebné odpadové teplo zo sklárskej pece. Hlavná aktivita projektu je priamo previazaná s hlavným cieľom aj so
špecifickými cieľmi projektu, t.j. ciele budú dosiahnuté prostredníctvom hlavnej aktivity. Prieskumom trhu boli zadefinované
ceny IVT. Praktická impl. predkladaného proj. bude zabezpečená realizačným tímom, ktorý bude dohliadať na jednotlivé
súčasti projektu (kroky, termíny, admin.).

Žiadateľ dôsledne zhodnotil možnosti spoločnosti a na základe tejto analýzy detailne zadefinoval jednotlivé aktivity. V
procese bolo vyhodnotených niekoľko možných variant rozvoja spoločnosti a na základe tejto analýzy identifikoval potrebné
výrobné zariadenia pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Následne zhodnotil súčasné technologické možnosti
technológií a identifikoval špecifikáciu týchto zariadení (výkon, funkčnosť a ďalšie prevádz. parametre). Projekt je plne v
súlade s týmito dokumentami: - PHSR BBSK roky 2007-2013 - Územným plánom BBSK -Regionálna inovačná stratégia
BBSK -NSRR, OPKaHR, Schémou štátnej pomoci a Európa 2020 Spoločnosť disponuje bohatými skúsenosťami s
realizáciou obdobných projektov zameraných na obstaranie a zavedenia nových tech. do prevádzky, keďže počas svojej
existencie mnohokrát realizovala nákup výr. zariad.. Zároveň disponuje skúsenosťami s realizáciou investičných projektov
(rozširovanie prevádzky).

Výroba bude realizovaná v existujúcich výrobných priestoroch. Manažment spoločnosti navyše strategicky uvažuje nad
ďalším rozširovaním výrobných a skladových priestorov spoločnosti, čo vytvára ďalší predpoklad tech. udrž.i výroby na
zariadeniach proj. Výroba bude prebiehať na základe už existujúceho know-how spol. Zar. budú priebežne udržiavané a
servisované zamestnancami technického útvaru a servisnými pracovníkmi dodávateľov technológií, aby sa predišlo ich
nežiaducej poruchovosti, resp. ich poškodeniu neodbornou manipuláciou. Možné riziká spojené s realizáciou proj. plánuje
spoločnosť riešiť aktívnym prístupom operatívne pri ich vzniku. Všetkým identifikovaným rizikám je možné aktívnym prístupom
a správnou aktivitou predísť až úplne eliminovať. FA preukázala TUR proj. z finančného hľadiska, nakoľko kumulovaný cash
flow dosahuje kladnú hodnotu. Proj. spĺňa všetky predpoklady na financovanie zo štrukturálnych fondov a úspešnú realizáciu
a dosiahnutie stanovených cieľov, ako aj cieľov opatrenia a prioritnej osi. Urdž. prac. miest presahuje sledované obdobie
(súvis s tech), v kt. sa bude tech. priebežne inovovať aby boli zabezpečené podmienky na ich udržanie.
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Významný podiel na realizácii priemyselnej výroby má výroba kovových výrobkov a ich častí. Spoločnosť Remeslo strojal,
s.r.o. dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a má bohaté skúsenosti v strojárskej výrobe. Svoju činnosť vykonáva vo vlastných
výrobných priestoroch prostredníctvom potrebných strojov a zariadení, ktoré sú tiež jej vlastníctvom. Spoločnosť sídli a svoju
prevádzku má umiestnenú v Žiari nad Hronom, ktoré je zároveň okresným mestom. Jej umiestnenie je tak vzhľadom na
dopravnú prístupnosť, vybavenosť inžinierskymi sieťami a lokalizáciou v okresnom meste veľmi výhodné. Snahou
spoločnosti je neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Rozvoj a vývoj trhu
núti spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie
špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych
zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, zvýšiť kvalitu a kvantitu vyrábanej produkcie, znížiť materiálovú náročnosť ako
aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.

Po ukončení projektu bude spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov
neustále stúpajú. Bez projektu nebude možné vyhovieť zvýšenému počtu objednávok, ktoré spoločnosť v súčasnosti
registruje. S novými technológiami sa dosiahne rast tržieb na úroveň 13,25 mil. Eur, pridanej hodnoty, produktivity práce,
zníženie tvorby odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na jednotku tržieb. Portfólio zákazníkov spoločnosti je
veľmi diverzifikované a prípadná recesia jedného segmentu odberateľov nedokáže narušiť ekonomické výsledky podniku. Je
veľmi nepravdepodobné, že v reálnom čase nastane pokles všetkých odberateľských odvetví súčasne. Pri možnom vzniku
hospodárskej recesie jedného odvetvia sa spoločnosť dokáže v krátkom čase sústrediť na iné. Projekt bude mať priamy a
dlhodobý dopad na spoločnosti, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. Pri plánovanom
zvýšení výroby po ukončení projektu bude požiadavka na vyššie objemy nakupovaných materiálov do kovovýroby, ktoré sa
premietnu do vyšších tržieb dodávateľských spoločností. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty
regionálneho HDP.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní strojno-technologických CNC zariadení do zámočníctva a kovovýroby. Samotnému
obstaraniu predchádza prieskum trhu na požadované zariadenia, spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky
Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom
projektu, skúseným projektovým tímom zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh
jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať napĺňanie jeho cieľov. Obstaranie bude prebiehať potvrdením obchodných zmlúv a
uzavretím objednávok pre jednotlivé stroje. Konkrétne sa v projekte obstará: - CNC horizontálna dosková vyvrtávačka - CNC
stolová horizontálna vyvrtávačka Časový harmonogram je navrhnutý na obdobie 1/2014 – 12/2015. V rámci týchto 24
mesiacov sa budú objednávať, dodávať a postupne po inštalácii uvádzať do výroby jednotlivé stroje. Realizáciou aktivít sa
prispeje k okamžitému naplneniu hodnôt výsledkových merateľných ukazovateľov „počet inovovaných výrobných postupov“
prostredníctvom inštalácie inovatívnej CNC technológie a „počet novovytvorených pracovných miest“ prostredníctvom
zamestnania 7 nových pracovníkov.

Predkladaný projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom modernizácie
strojárskej technológie výroby, napomôže k naplneniu budúcich investičných zámerov spoločnosti. Realizáciou projektu sa
spoločnosti naskytne možnosť rozšíriť a inovovať svoje výrobné portfólio, následne bude môcť zvýšiť výrobu, kvalitu
produkcie a prispievať tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. V konečnom dôsledku to bude mať za následok
vyššie finančné efekty a podporí sa tak rozvoj podnikania v cieľovom území. Realizácia samotného projektu bude
pokračovať maximálnym využitím novo obstaraných výrobných zariadení a realizáciou procesu neustáleho zlepšovania kvality
ponúkaných služieb v zmysle požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. ako súčasť skupiny REMESLO sa
zaoberá strojárskou výrobou. Je držiteľom certiﬁkátu ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, má zavedený systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009 čím plne zodpovedá za kvalitnú prácu svojich
zamestnancov a za dodržiavanie manažérstva kvality v danej oblasti. Ďalej spoločnosť vlastní Oprávnenie na “Veľký
zváračský preukaz”.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to: inštitucionálna, finančná a strategická. Inštituc.
udržateľnosť bude zabezpečená dlhodobým a efektívnym pôsobením spoločnosti na trhu. Z fin. hľadiska bude pokračovanie
zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, z dôvodu zvýšenia objemu výroby. Strat. udržateľnosť bude zabezpečená
samotným predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí
spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný
samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k
znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Spoločnosť má vybudovanú organizačnú štruktúru, ktorá dokáže pružne reagovať na
rôzne zmeny v priebehu fungovania spoločnosti. Realizáciou projektu sa vytvorí 7 novýh pracovnýh miest. Z výsledkov
finančnej analýzy vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je
593,81 a teda projekt je dlhodobo finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v 2014-2015 dôjde v roku 2019 (do
výpočtu nebol zahrnutý NFP).
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Ideovým zámerom projektu je snaha ponúknuť spotrebiteľovi zdravý alebo zdraviu prospešný nápoj, ktorý možno pripraviť
veľmi jednoducho a pritom rýchlo. Inšpiráciu čerpal majiteľ spoločnosti z vlastných skúseností z pôsobenia vo firmách
zaoberajúcich sa výrobou teplých nápojov, z poznania trhu, z analýz potvrdzujúcich dlhotrvajúci trend rastu spotreby wellness,
zdravých a zdraviu prospešných nápojov, bylinných zmesí, bio potravín, potravín obsahujúcich sekundárne dodané zdraviu
prospešné látky alebo potravín so skrášlujúcim efektom. Dynamika rastu spotreby takýchto nápojov vo vyspelých krajinách
potvrdzuje, že trend spotreby v krajinách strednej a východnej Európy bude rásť, nakoľko spotrebiteľ CEE (Central Eastern
Europe) kopíruje trendy spotreby vyspelej Európy dlhoročne

Prostredníctvom realizácie projektu bude obstaraná nová technológia (2 linky na výrobu jednorazových instantných
nápojov), využitím ktorej bude môcť spoločnosť využiť potenciál na trhu a komplexne reagovať na požiadavky svojich
zákazníkov. Výsledkom projektu bude vytvorenie komplexného radu produktov spĺňajúcich požiadavku jednoduchej a
rýchlej prípravy za súčasného zdravotného alebo zdraviu prospešného benefitu. Originálne receptúry – výsledok
dlhoročného procesu skúmania riešia momentálne nasledovné okruhy spotreby: wellness, skrášľovací účinok, zdravie a
možno ich neustále vyvíjať a zlepšovať. Výsledný produkt - kapsula je koncipovaná tak, aby bola použiteľná do väčšiny
na trhu dostupných SSDS prístrojov určených na prípravu nápojov. Zoznam produktov jednotlivých subsegmentov: Wellnees: guarana, acai, ginkgo biloba, cactinea, oliola - Skrášľovací účinok: garcinia cambogia, L-carnitin, artičoky Zdravie: Q 10 koenzým, prírodné antioxidanty,lecitín, žen šen, zázvor, resveratrol, vláknina, hliva, rakytník

Realizácia projektu je plánovaná počas roku 2014 v trvaní 12 mesiacov. Celý projekt bude realizovaný v Nitre, časť
Horné Krškany, Novozámocká ulica 104 v priemyselnej hale pripravovanej na výrobu potravín. V súčasnosti je
hotová kompletná rekonštrukcia výrobných a skladovacích priestorov, nakladacích rámp. Hala je v majetku spoločnosti
Herman Steel, s.r.o., Zmluva o nájme je koncipovaná ako dlhodobá bez možnosti vypovedania zo strany majiteľa
objektu a s pevnými fixne stanovenými čiastkami. Pri výbere technológie nebolo zvažovaných viacero alternatív
vzhľadom k tomu, že technológia nie je skladačkou bežne dostupných častí, jedná sa o vývoj a špeciálnu
konštrukciu, ktorú dodávatelia musia vedieť uviesť do praxe. Nasledovať bude realizácia verejného obstarávania v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého bude dodávateľ požadovanej technológie na výrobu jednorazových
instantných nápojov. Po jej dovezení, inštalovaní a odskúšaní bude uvedená do plnej prevádzky.

Projekt tvorí súčasť podnikateľskej stratégie firmy, smerujúcej k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti, a
to ako na domácich, tak aj na zahraničných trhoch. Prostredníctvom realizácie projektu bude obstaraná nová technológia – 2
zariadenia na výrobu jednorazových instantných nápojov, s pomocou ktorej bude môcť spoločnosť využiť potenciál na trhu
a komplexne reagovať na požiadavky svojich zákazníkov. Výsledky projektu, teda novo zakúpená technológia, bude
využívaná aj po jeho skončení a bude základom pre realizáciu ďalšej výroby spoločnosti. Technológia nakúpená v rámci
projektu bude aktívne využívaná žiadateľom a jeho zamestnancami. Realizáciou projektu vzrastie pridaná hodnota na
úroveň 654 000 EUR (v roku 2019) a zároveň vzrastú tržby na úroveň 1 202 000 EUR (v roku 2019). Na uvedené
výsledky projektu priamo nadväzujú zamestnanci spoločnosti, ktorí budú pracovať na 14 novovytvorených pracovných
miestach, vrátane pracovných miest určených pre mladých nezamestnaných (15-29 rokov) a iné znevýhodnené skupiny.

Predkladaný projekt bude v budúcnosti udržateľný vďaka zrealizovanému obstaraniu inovatívnej výrobnej technológie.
Táto investícia je prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkovému
ekonomickému rastu. Tým, že spoločnosť bude schopná uspokojiť doteraz neuspokojené požiadavky zákazníkov, posilní
sa jej pozícia na trhu, čo povedie k rastu tržieb a celkovému ekonomickému rastu spoločnosti. V dôsledku vyššieho
zisku bude spoločnosť pravidelne pristupovať k inovácii výrobného procesu, čo bude znamenať rozšírenie ponuky
poskytovaných služieb / (tovarového portfólia). Predaj tovaru bude riešený formou distribučných kanálov moderného trhu v
prvej etape 5 krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina), v budúcnosti v krajinách blízkeho východu,
západnej Európy, Južnej Kórei a Japonska. V súčasnosti firma DELEON, s.r.o. disponuje Rámcovými kúpnymi zmluvami s
firmami: Makro ČR, Tesco stores SR a TESCO stores ČR a Zmluvou o budúcej obchodnej spolupráci s firmou COOP Jednota
Slovensko, s.d..
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Firma CIBI je jediným výrobcom slaných pochúťok na Slovensku, ktoré majú špeciálne dietetické vlastnosti: amarantové,
bezlepkové, bio výrobky. Jedinečnosť uvedených výrobkov spočíva tvarom a chuťou podobným klasickým snackom avšak so
zníženým obsahom tuku a so zvýšeným obsahom vlákniny s nízkou kalorickou hodnotou. Všetky výrobky sú vyrobené z
prírodných surovín, bez chemických prísad na základe špeciálnych receptúr. Prioritný výrobný program predstavujú pečené
lupienky s redukovaným tukom, 90% výroby je BIO, 98% výroby ide na export, 30% zo všetkých vstupných surovín je od
slovenských pestovateľov. Druhým nosným programom spoločnosti je predaj extrudovaných trojdimenzionálnych výrobkov so
špecifickými vlastnosťami v kvalite bio. V súčasnosti si podnik produkciu týchto výrobkov necháva vyrábať u českého partnera
podľa požiadaviek svojich odberateľov a na základe vlastných receptúr. Výrobky sa predávajú od novembra 2012, pričom
celkový objem predaja neustále rastie. Problémom je, že nakoľko sa výroba realizuje u českého partnera, nemôže ju podnik
priamo regulovať, stráca pridanú hodnotu na vlastnej výrobe a v súčasnosti podnik nedokáže pokryť požiadavky svojich
zákazníkov.

Podnik prostredníctvom projektu zabezpečí spustenie prevádzky unikátnej modernej linky na výrobu, distribúciu, dochutenie
a balenie pečených trojdimenzionálnych extrudovaných výrobkov v biokvalite. Zavedenie tejto linky umožní žiadateľovi
spustenie nového výrobného programu zamerané na extrudované biovýrobky, zabezpečí mu zvýšenie
konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb. Produkcia trojdimenzionálnych extrudovaných výrobkov bude realizovaná
vo vlastnej výrobnej prevádzke, čo umožní žiadateľovi: • absolútnu kontrolu vstupov do výroby, • kontrolu samotnej
produkcie, kvality produkcie • flexibilné prispôsobovanie výroby požiadavkám zákazníkov • výskum a vývoj nových
technologických postupov výroby a receptúr produktov • zvýšenie tržieb a možnosť zvyšovania produkcie • nárast pridanej
hodnoty výroby. Výroba extrudovaných výrobkov má pre žiadateľa obrovský rozvojový potenciál, tieto výrobky získavajú na
popularite v západnej časti Európy, Škandinávii, Austrálii a v Spojených štátoch amerických a dodávkami týchto výrobkov by
žiadateľ dosiahol konkurenčnú výhodu v dodávkach na trhy, na ktorých môže dostatočne speňažovať svoju produkciu.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou: Aktivita 1 Nákup linky na výrobu, distribúciu, dochutenie a balenie
pečených trojdimenzionálnych extrudovaných výrobkov v biokvalite. Aktivita predstavuje obstaranie prevádzkových
predmetov – dlhodobého hmotného majetku, podľa výsledkov verejného obstarávania. Intervencia predstavuje high-tech
technológiu, unikátnu modernú linku na výrobu, distribúciu, dochutenie a balenie pečených trojdimenzionálnych
extrudovaných výrobkov v biokvalite. Zavedenie tejto linky umožní žiadateľovi spustenie nového výrobného programu
zamerané na extrudované biovýrobky, zabezpečí mu zvýšenie konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb. Podporné
aktivity: Riadenie projektu - bude zabezpečované kombináciou interných a externých zdrojov, všetky aktivity riadenia
projektu, ktoré sa budú realizovať, sa budú zabezpečovať interne. Spoločnosť má vytvorené dostatočné technicko –
administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu. Publicita a informovanosť - Bude zabezpečovaná v súlade s
platným Manuálom publicity a informovanosti. Publicita a informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov
spoločnosti

Projektovým zámerom sa naplní cieľ opatrenia 1.1 a to zvýšením efektívnosti výroby. Čím sa zabezpečí zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku, rast pridanej hodnoty a zvýšenie efektivity výroby. Obstaranie komplexnej výrobnej linky je
dôležitým krokom pre rast produkcie spoločnosti a zvyšovanie technologickej inovatívnosti výroby. Projektové náklady sú
vzhľadom na inovácie technológie vysoké, čo spôsobí dlhodobú návratnosť investície. Podpora projektu prostredníctvom NFP
zabezpečí rýchlejšiu návratnosť investície a umožní žiadateľovi Ján Cibulka - CIBI rýchlymi opatreniami zvýšiť svoju
profitabilitu a zabezpečiť ďalšie nevyhnutné inovácie v rámci podniku. Investícia by sa nemohla bez podpory realizovať v
danom rozsahu a v tak krátkom čase, čo by spôsobilo zníženie konkurencieschopnosti podniku najmä na medzinárodných
trhoch. Ján Cibulka - CIBI pravidelne obnovuje výrobné technológie a investuje do inovácií výroby. Realizácia projektov
naviazaných na výrobné segmenty jej produkcie sú pravidelnými aktivitami podniku. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s
realizáciou investičných projektov pre technologické transfery, ako aj s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov (de
minimis).

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa Ján Cibulka – CIBI. Nákupom novej technológie sa
stane modernou prevádzkou na výrobu produktov zdravej výživy. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu objemu výroby a tým
zvýšeniu objemu tržieb a zvýšeniu počtu zamestnancov. Žiadateľ Ján Cibulka - CIBI plánuje aj v budúcom období vytvoriť
nové pracovné miesta a súčasne udržať už vytvorené, čo je vzhľadom ne región s vysokou mierou nezamestnanosti veľmi
pozitívny krok. Nové technológie umožnia vyvíjať nové výrobky s novými príchuťami, ako aj orientáciu prevádzky na
"bezkarbónovú" výrobu a tým ekologizáciu výroby . Orientácia žiadateľa je na eko a bioprodukty s uplatnením nielen na
slovenskom ale aj zahraničných trhoch, finalizácia poľnohospodárskej produkcie, najmä z domácich surovín smerom k
výrobkom s vysokou pridanou hodnotou. Realizáciou projektu (zvýšením predaja výrobkov, nové výrobky) dôjde k zvýšeniu
podielu firmy CIBI na slovenskom ale aj zahraničných trhoch a vytvoreniu stabilnej značky v oblasti výroby výrobkov zdravej
výživy, ktoré zaručujú trvalú udržateľnosť výroby a teda aj projektu.
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Východisková situácia v regióne: - projekt bude realizovaný v Žilinskom kraji, v okrese Žilina, v meste Žilina - okres s
vysokou mierou nezamestnanosti (9,86% v 03/2013) - dostatočný počet kvalifikovaných uchádzačov o prácu na trhu.
Východisková situácia žiadateľa: - spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1995, pričom od roku 2002 pôsobí pod súčasným
názvom - žiadateľ sa venuje výstavbe a rekonštrukcii rodinných domov, priemyselných objektov, výrobe kovových konštrukcií
pre stavebné účely - súčasné vybavenie kovospracujúcej dielne neumožňuje výrobu kompletných stavebných prvkov, ich
spracovanie do konečnej podoby prebieha u externých spoločnostiach, čoho výsledkom je znížená kvalita ako aj menej
efektívny výrobný proces, ktorý je zároveň náročný na logistiku - spoločnosť a jeho projektový tím má množstvo skúseností s
investičnými projektami najmä z vlastných zdrojov, ale aj s úspešnou implementáciou projektu podporeného z OP KaHR.
Výstupy so SWOT analýzy: - zastarané strojové a technologické zariadenie - neefektívny proces výroby stavebných prvkov kvalitu produktov ovplyvňujú externý subdodávatelia.

Realizáciou projektu dôjde k obstaraniu novej inovatívnej technológie, ktorá umožní kompletizáciu kovových polotovarov
priamo vo výrobnej hale, čím sa predpokladá efektívnejší proces výroby, ako aj vyššia kvalita produktov. Nové zariadenia
budú výkonnejšie a s nižšou spotrebou energie. Zároveň dôjde k zníženiu odpadových materiálov vo výrobnom procese.
Žiadateľ po realizácii projektu bude môcť realizovať celý výrobný proces vo vlastných priestoroch od počiatočného
spracovania vstupnej suroviny, až po finalizáciu výrobkov. Výsledkom projektu bude obstaranie nasledovných zariadení: zariadenie na predohrev a žíhanie s tristorovým riadením procesu tepelného spracovania - mostový žeriav - plazmový rezací
stroj - automatická ohýbačka trubiek CNC - zdroj pre zváranie MIG - zdroj pre zváranie metódou TIG - ukosovačky hydraulické profilové nožnice s dierovaním - orbitálny zvárací automat potrubia - magnetická vŕtačka - montážny zdroj TIG.
K obsluhe nového technologického zariadenia predpokladá spoločnosť vytvoriť 6 nových pracovných miest, ktorých udržanie
je nevyhnutné pre zabezpečenie výrobného proces.

Výsledkom projektu bude modernizácia činnosti a rozšírenie portfólia poskytovaných služieb spoločnosťou VUMAT SK, s.r.o.
Dobu realizácie projektu plánuje spoločnosť v trvaní 9 mesiacov, v období od 02/2014 do 10/2014. Hlavnou aktivitou
projektu bude samotný nákup a dodávka technológie. Následne prebehne skúšobná prevádzka novo nakúpenej technológie a
zaháji sa proces náboru pracovných síl. Náklady na dodávku technológie predstavujú 1 126 407,90 EUR, pričom bez
príspevku z fondov EÚ by nebolo možné zrealizovať projekt v požadovanom rozsahu a kvalite. Z odborného hľadiska bude
na priebeh a manažment aktivít dohliadať odborný garant projektu – konateľ spoločnosti pán Zicho. Na administráciu projektu
– korešpondenciu, prípravu monitorovacích správ a žiadostí o platbu – využije spoločnosť okrem internej pracovníčky pani
Galbavej, aj externých spolupracovníkov, ktorí majú skúsenosť s administráciou a implementáciou projektov financovaných
zo zdrojov EÚ. Externí pracovníci budú vybraní po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Obstaranie novej
technológie bude prebiehať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na pomerne vysokú konkurencieschopnosť v poskytovaní služieb v oblasti stavebníctva v Žilinskom regióne je
nevyhnutné hľadať spôsoby a cesty, ako obstáť v konkurencii. Jeden so spôsobov, ako udržať, resp. prilákať klientelu, je
ponúkať, čo najkvalitnejšie služby. Modernizáciou technologického vybavenia umožní zvýšiť rozsah poskytovaných služieb a
ich skvalitnenie. Zakúpenie technológie v požadovanom rozsahu a kvalite nie je možné realizovať len z vlastných zdrojov.
Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov z fondov EÚ, nakoľko implementovala projekt podporený z OP KaHR a
zároveň vo viacerých projektoch spoločnosť realizovala stavebné práce ako víťaz verejného obstarávania. Získané skúsenosti
a odbornosť v príslušnej oblasti sú garanciou dosiahnutia výsledkov predkladaného projektu. Realizáciou projektu sa vytvorí
minimálne šesť nových pracovných miest. Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy štátnej pomoci a
napĺňa ciele stanovené v operačnom programe konkurencieschopnosť a hospodársky rast, zároveň je v súlade s viacerými
regionálnymi a národnými stratégiami, horizontálnymi prioritami a pod.

Spoločnosť má dlhoročný stabilný okruh klientov, s ktorými spolupracuje a výrazný pokles klientely nepredpokladá. Na
základe vykonaného prieskumu a ohlasov zo strany klientely je reálny predpoklad zvýšeného využitia služieb spoločnosti
VUMAT SK, s.r.o., čím sa zabezpečí udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu vďaka novej technológii, následne
kvalitnejšími službami a zvolením vhodnej marketingovej stratégie je možné predpokladať nárast klientely, schopnosť
spoločnosti obstáť v konkurencii, čo prispeje k eliminácii možného rizika nízkeho dopytu zo strany klientov, resp. obchodného
rizika. Prípadné opravy samotnej technológie bude spoločnosť financovať z vlastných zdrojov určených na údržbu.
Implementácia projektu predpokladá nárast tržieb žiadateľa a zníženie prevádzkových nákladov, čo predstavuje základný
predpoklad pre stabilnú prevádzku spoločnosti v nasledovných rokoch a tiež pre zabezpečenie prostriedkov na investície do
nových technológií. Žiadateľ plánuje získané skúsenosti zúročiť aj v ďalších rokoch pri investičných projektoch.
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Spoločnosť TOPHOLZ,s.r.o. sídli a riadi svoju výrobnú prevádzku v obci Krnča,okres Topoľčany,Nitriansky samosprávny
kraj.Spoločnosť TOPHOLZ,s.r.o. stabilne pôsobí na trhu od roku 2002 v oblasti píliarskej výroby,ťažby a spracovania
dreva,výroby drevených obalov a paliet ako i drobných výrobkov z dreva.Na začiatku sa spoločnosť zaoberala predovšetkým
píliarskou výrobu.Úpadok stavebného priemyslu v roku 2006 a nástup hospodárskej krízy v roku 2008 mal za následok
výpadok časti stavebné rezivo.V roku 2009 spoločnosť rozšírila portfólio výroby o ťažbu a výrobu biomasy t.j. zhodnocovanie
drevnej hmoty pre energetické účely.V súčasnosti možno povedať že činnosť spoločnosti TOP HOLZ s.r.o. možno rozdeliť do
nasledovných kategórií: -Stolárske rezivo, konštrukčné, nábytkové prírezy a stavebné rezivo -Podlahy a obklady z dreva Drevné obaly a palety -Zhodnocovanie drevnej hmoty pre energetické účely-pelety,drevná štiepka,palivové drevo -Čistenie
vodných tokov od náletových drevín koreňov a nánosov ktoré vytvárajú prekážku v profiloch tokov. Každá z častí výrobného
portfólia spoločnosti TOPHOLZ s.r.o. má svoje postavenie v spoločnosti a zabezpečuje spoločnosti konkurenčnú výhodu.

Realizáciou projektu-nákupom inovatívnej a vyspelej technológie sa zvýši produktivita práce,kapacita výroby,kvalita výrobkov
a prispeje sa k ekologizácii výroby.Výsledkom realizácie projektu je inštalácia nových inovatívnych technológií,ktorá umožní
rozšírenie v oblasti pôsobenia o ďalšie regióny–umožní získať nových odberateľov a zvýšiť dodávaný objem výrobkov
súčasným odberateľom.Zvýši sa i kvalita ponúkaných výrobkov a v neposlednom rade dôjde k vytvoreniu 4 nových
pracovných miest určených pre mladých vo veku 15-29 rokov(1 žena a 3 muži),z ktorých budú všetky 4 pracovné miesta
vytvorené počas realizácie projektu a po realizácii projektu sa počíta s udržaním týchto pracovných miest.V priebehu
nasledujúcich rokov v prípade ďalšieho rozširovania portfólia výrobkov sa uvažuje s vytvoreným ďalších pracovných
miest,avšak to závisí od finančnej situácie žiadateľa.Vzhľadom na súčasnú situáciu na pracovnom trhu vedenie spoločnosti
nepredpokladá problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest a týmto pracovníkom zabezpečí patričné
vnútropodnikové zaškolenie.Obstarním plánovanej technológie dojde k inovovaniu jedného výrobného procesu-procesu
sušenia.

Pri realizácii projektu sa nepredpokladajú žiadne komplikácie vzhľadom na kvalitne zostavený projektový tím, ktorý je
kombináciou interných zamestnancov firmy a externého pracovníka v oblasti čerpania Európskych financií. Súčinnosť týchto
dvoch zložiek vytvorí ideálne podmienky pre bezproblémovú realizáciu projektu po vecnej, časovej i finančnej
stránke.Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity,zameranej na obstaranie novej sušiarenskej
technológií.Realizácia projektu bude zabezpečená formou externej dodávky prostredníctvom dodávateľa, ktorý vzíde ako
víťaz v rámci verejného obstarávania. Realizácia projektu je priamo previazaná stanovené ciele projektu.Bez schválenia
projektu a obstarania inovatívnej etchnológie nedôjde ani k naplneniu stanovených merateľných ukazovateľov ani k
dosahovanius tanovených cieľov.Spoločnosť venovala zostaveniu projektového tímu veľkú pozornosť a prioritu. Projektový
tím je tvorený 3 odborníkmi, pričom 2 sú priamymi zamestnancami firmy. Presný popis úloh jednotlivých členov tímu je
uvedený v časti 5. Zabezpečenie realizácie projektu Opisu projektu.

V hornonitrianskom regióne je veľmi málo sušiarenských kapacít. Keďže sa pri výstavbe nízkoenergetických domov a výrobe
nábytku používa prevažne masívne drevo, hlavne v zimnom období sušené masívne drevo je potrebné voziť z väčšej
vzdialenosti, čím vznikajú firmám väčšie náklady na prepravu.Bez schválenia projektu a pridelenia NFP by spoločnosť nebola
schopná obstarať plánovanú technológiu, nakoľko nedisponuje vlastnými finančnými prostriedkami v takej výške.Obstaranie
tejto technológie je nevyhnutné pre ďalšie fungovanie firmy, nakoľko nekvalitné rezivo príp. nekvalitné vysušenie reziva
vytvára veľké problémy na stavbách a pri výrobe nábytku.Spoločnosť TOPHOLZ,s.r.o. sa od svojho vzniku neangažovala v
získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na žiadny účel, rovnako neobdržala žiadne prostriedky z EÚ.Spoločnosť
však má skúsenosti s realizáciou investičných projektov v podobe investícií do strojného vybavenia a zabezpečenia vlastných
výrobných priestorov.Predkladaný projetk je v súlade s PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja, Inovačnou stratégiou SR na
roky 2007 – 2013,s napĺňaním rozvojového plánu NUTS II Západné Slovensko 2007 – 2013.

Spoločnosť TOPHOLZ,s.r.o. si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu,v čom nevidí prekážku.Vedenie firmy
stanovilo hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedne a uvážene s cieľom ich bezproblémového dosiahnutia v prípade
schválenia projektu.Tým,že si firma stanovila primerané výdavky projektu v súvislosti s princípmi hospodárnosti,účelnosti a
efektívnosti,je riziko nedosiahnutia udržateľnosti projektu minimálne.Modernizácia výroby zabezpečí -rast
konkurencieschopnosti spoločnosti,čím sa upevní pozícia spoločnosti na trhu -rast tržieb a pridanej hodnoty,čo vytvorí
priestor pre ďalší rozvoj firmy a rast počtu zamestnancov čím sa následne zabezpečí udržateľnosť projektu a plánovaných
výsledkov aj po finančnej stránke.Spoločnosť disponuje kvalitnými odbornými a administratívnymi kapacitami,ktoré budú
spoločne zabezpečovať komplexnú udržateľnosť projektu.Spolufinancovanie projektu bude zaistené z vlastných
zdrojov,spoločnosť bude teda schopná finančne riadiť realizáciu projektu.Miera výnosnosti investície podľa finančnej analýzy
predstavuje 149,87% a ČSH=347,62 tis.Pozitívne výsledky finančnej analýzy hovoria o životaschopnosti a dlhodobej
ekonomickej udržateľnosti projektu
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Celkovú ekonomickú situáciu kraja charakterizujeme ako nepriaznivú. Chýbajúca infraštruktúra, členitý reliéf a početné
rómske etnikum odrádza zahraničných investorov a tak väčšinu pracovných miest tvoria domáce spoločnosti. Priemyselná
produkcia ako celok výrazne zaostáva. Tržby v kraji sú tvorené v rámci CR a ľahkými odvetviami priemyslu. Úroveň
nezamestnanosti dlhodobo presahuje hranicu 20% Nositeľmi pracovných miest sú zväčša subjekty verejného sektora –
zdravotníctvo, školy, úrady. Až po nich nasledujú súkromné podniky. Spoločnosť BGV, s.r.o. patrí medzi najväčšie podniky v
okrese, pričom jej produkcia je známa i v zahraničí. Aktuálne zamestnáva 69 pracovníkov, z toho 44 mužov a 25 žien.
Produkcia podniku je orientovaná na výrobu liehu a alkoholických nápojov. S ročným obratom cca 12 mil. Eur je významným
lokálnym odberateľom poľnohospodárskej produkcie, čím na seba viaže ďalšie pracovné miesta. V súčasnosti však
spoločnosť nie je schopná dostatočne saturovať potreby svojich odberateľov a vytvárať vyššiu pridanú hodnotu. Hlavným
nedostatkom je obmedzená technická kapacita skladu liehu, nevhodná plnička a chýbajúce zariadenie na zhodnotenie
technického liehu.

Dôvodom realizácie projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície podniku na trhu, čím prispejeme k
rozvoju potravin. výroby v SR. Realizáciou projektu výrazne inovujeme produkciu liehu ako i alkoholických nápojov. Nové
technológie prinesú úsporu času, energie a nákladov. Z enviro. hľadiska predstavujú optimálne riešenie výroby. Nový program
nemrznúcich zmesí bude ponúkať dva produktové rady určené širokej skupine motoristov doma i v zahraničí. Projektom
vytvoríme 45 nových pracovných miest, ktoré sa nebudú viazať len na obsluhu nových zariadení, ale na potrebu rozšíreného
laboratórneho testovania, marketingových aktivít (všetky výrobky), nákupu surovín (výroba liehu), skladovej logistiky (všetky
výrobky) a riadenia (nemrznúce zmesi), využijeme pri tom služby UPSVaR Stará Ľubovňa. Riziká spojené s realizáciou
projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z predošlých investícií ako i služby
externých poradcov pre oblasť automatizovanej výroby (PIO CHEMPIK) a oblasť štrukturálnych fondov (Euro Dotácie). Návrhy
riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola 3.

Zvolené technické riešenie – Komplexná inovácia a rozšírenie výroby vychádza z podrobného posúdenia možných variantov
realizácie viď. Opis kapitola 4. Požadujeme aby každá technológia bola dodaná ako komplet spolu s uvedením do
prevádzky. Čím eliminujeme prípadnú nekompatibilitu jednotlivých zariadení celku. Z časovej realizácie uvažujeme o
harmonograme 01/2014-12/2014, počas ktorého bude realizovaná kompletná dodávka. Z pohľadu výkonu prác priamo na
mieste inštalácie technologických celkov bude časovo najnáročnejšie inštalovanie a oživovanie jednotlivých celkov. Z tohto
dôvodu budú zariadenia umiestnené vo vyhradených priestoroch tak aby ich inštalácia len minimálne narúšala súčasnú
prevádzku. Jednotlivé možnosti boli konzultované s projektantom a potenciálnymi dodávateľmi. Výber dodávateľa - VO
začneme v 05/2013. Realizáciu projektu začneme 01/2014 vystavením objednávky na dodanie technologických celkov.
Riadenie projektu bude projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií a zodpovedností jednotlivých
osôb je uvedený v Opise-kap. 4. Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých
nie je možné plnenie cieľov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - žiadateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie
konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu, prienik na nové trhy, diverzifikácia produkcie a pod. - región: priame
vytvorenie 45 pracovných miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov, zvyšovanie prezentácie regiónu a pod. - konečných
zákazníkov: dostupnosť ponuky produktov s vyššími kvalitatívnymi parametrami na širšom území, väčšia možnosť výberu z
ponuky alkoholických nápojov i nemrznúcich zmesí na trhu, Poskytnutie NFP umožní realizácie finančne náročného zámeru,
ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať vzhľadom na obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a
čiastkovou realizáciou vzniká strata z neobsadenia miesta na trhu. Zvýšenie kapacity produkcie podporí i lokálneho
producenta liehovín GAS Familia, s.r.o., ktorému budeme schopní plniť dodávky podľa požiadaviek. Realizácia zámeru je v
plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď Opis kapitola 2. Predošlé skúsenosti s
úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať investične náročné projekty.

ADMINISTRATÍVNA Každý člen z proj.tímu disponuje dostatkom skúseností a je oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5 Vytvorenie a udržanie 40
pracovných miest vyplýva z reálnych potrieb rozširovania výroby, ktoré vo fáze udržateľnosti rozšírime o ďalších 5
zamestnancov. TECHNICKÁ Garantovaná komplexnou dodávkou každej technológie so záručným a pozáručným servisom.
Obsluha bude zaškolenými pracovníkmi, čím minimalizujeme riziko poškodenia. Celá technológia bude poistená.
EKONOMICKÁ Rozšírením objemu produkcie a vhodným marketingom dokážeme realizovať vyššie tržby. Zavedením novej
výroby získame ďalších klientov a trhy, čo opäť prispeje k rastu tržieb. Nová technológia bude menej poruchová čím klesnú
výdavky na servis a údržbu. Úspory výdavkov a rast tržieb dokážu generovať dostatok zdrojov na splácanie úveru i rast zisku
spoločnosti viď. výsledky finančnej analýzy. Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít
konkurencie, dlhodobých kontraktoch, využívaní technol. noviniek a vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem.
Podrobne to rozoberá Opis – kapitola 3.
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Spoločnosť BEK Kolíňany, s.r.o. sídli v obci Kolíňany v Nitrianskom okrese.Miestom realizácie projektu je mesto
Nitra.Spoločnosť BEK Kolíňany,s.r.o. sa venuje v rámci podnikania výskumu a vývoju v oblasti prírodných a technických vied
a plánuje sa venovať výrobe agropeliet.Súčasná situácia v národnom hospodárstve kladie čím ďalej tým väčšie nároky na
zhodnocovanie toho,čo bolo doteraz často považované za odpad.Takto je to aj s kukuričným kôrovím, ktoré zostáva na poli a
je následne zaorané.Uvedené kôrovie nie je schopné sa cez zimu rozložiť a tak poskytnúť pôde živiny.Zostáva nerozložené aj
niekoľko rokov.Pelety z dreva majú v dôsledku dlhšieho regulačného cyklu rastu dreva a zložitejšieho spracovania až
dvojnásobne vyššiu cenu než agropelety.Pritom oveľa citlivejšie reagujú na rast dopytu ako agropelety,keďže ročné dostupné
množstvo odpadového dreva,je v dôsledku pomalšieho reprodukčného cyklu dreva oveľa nižšie než zásoby kukuričného
kôrovia.Vzhľadom na vysoký úrodotvorný potenciál, je kukuričné kôrovie predurčené na energetické využitie.

Realizáciou projektu sa očakáva ekonomický prínos pre BEK Kolíňany, s.r.o. Predovšetkým to veľmi pozitívne ovplyvní
konkurencieschopnosť spoločnosti, pretože dnes na Slovensku nikto nespracúva kukuričné kôrovie.Spoločnosť plánuje v
dôsledku realizácie projektu rozbehnúť výrobu agropeliet,ktorá vytvorí priestor pre rast hodnôt finančných ukazovateľov-tržby
z predaja vlastných výrobkov a služieb.Pre mesto Nitra projekt prinesie pracovné príležitosti, pre jej obyvateľov nové možnosti
vykurovania svojich domácností lacnejšou formou energie. V porovnaní s cenou zemného plynu vychádza vykurovanie
agropeletami o 50 % lacnejšie. Okrem toho to prinesie pre obyvateľov čistejšie ovzdušie a lepšie životné prostredie.Pre
podnikateľské subjekty (odberateľov) sú výsledky projektu (agropelety) možnosťou zníženia nákladov na vykurovanie a tým
väčšiu konkurenčnú schopnosť pri predaji svojich výrobkov a služieb.ealizáciou aktivít projektu – nákup inovatívnej
technológie, spoločnosť inovuje jeden výrobný postup vo svojej prevádzke a vytvorí 8 pracovných miest pre mužov vo veku
15-29 rokov(evidovaných na ÚPSVaR minimálne 6 emsiacov).Všetci zamestnanci prejdú školením u dodávateľa technológie.

Obstarávaná technológia je postavená na tom,že ťažko rozložiteľné časti kukuričného kôrovia(odpad) sa zozberajú a vyrobia
sa z nich agropelety pre ďalšie energetické využitie.Realizáciou aktivít projektu spoločnosť inovuje 1 výrobný postup vo svojej
prevádzke.Po dodávke a inštalovaní technolog. zariadení bude potrebné nových pracovníkov vyškoliť pre proces výroby a
obsluhu technologických zariadení.Všetci zamestnanci prejdú školením u dodávateľa technológie.Technologické zariadenie
na výrobu peliet je súvislý logický celok,ktorý sa plánuje v rámci projektu obstarať, pozostáva z nasledovných súčastí: •
Peletovacia linka vrátane príslušenstva • Pásová sušiareň vrátane príslušenstva Všetko centrálne riadené riadiacim
pultom.K peletovacej linke bude pridaná sušička na sušenie biomasy na požadovanú peletovaciu 14 % vlhkosť,čo zabezpečí
dostatočnú kvalitu a výhrevnosť vyrábaných agropeliet a tým aj konkurenčnú schopnosť pri predaji a výhodnú cenu
agropeliet.Realizácia aktivít projektu bude prebiehať počas 15 mesiacov(10/2013-12/2014) pomocou kvalitného a skúseného
projektového tímu(Opis bod 4.2).Technológi abude obstaraná od tretích strán na základe verejného obstarávania.

Projekt od zberu, cez spracovanie odpadovej biomasy na agropelety nemá na Slovensku konkurenciu. V súčasnej dobe je
tento proces na Slovensku úplne nový, jedinečný. Je možné ho využiť ako príklad pre iné európske krajiny. Uvedený projekt
prepojí prvovýrobu, zabezpečí spracovanie suroviny a následne sa môžu výsledky uvedeného projektu využiť v meste a okolí
na
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Spoločnosť Hi-Reklama, s. r. o. je jedna z najväčších a najkomplexnejších reklamných agentúr. Na reklamnom trhu pôsobí od
roku 2000. Náplňou jej činnosti je kompletný servis v oblasti reklamy od signmakingu (výroba reklamných tabúľ, svetelných
reklám, informačných systémov) cez výrobu tlačových produkcií (vizitky, plagáty, prospekty, katalógy), dodávku reklamných
predmetov vrátane povrchovej aj hĺbkovej potlače až po zabezpečenie marketingových a kultúrnych eventov, plánovania
reklamných kampaní a nákupu mediálneho priestoru. V posledných rokoch zaznamenáva trh s reklamou prudký nárast.
Neustále sa zvyšujúce nároky nielen na kvalitu, ale aj na rýchlosť dodávky a v posledných rokoch najmä na prevádzkové
náklady a ekológiu a pracovné podmienky pracovníkov núti výrobcov technológií prichádzať stále s novými inováciami. Medzi
poslednými novinkami je práve technológia UV tlače, kedy sa farbivo nevpíja do materiálu, na ktorý je tlačený, ale pomocou
UV žiarenia „zaschne“ na povrchu. Takisto sa prechádza na výrobu ekologických bannerov, čo nám navrhovaná technológia
umožní. Projekt bude realizovaný vo vlastných priestoroch.

Za pomoci moderných inovatívnych technológií firma posilní svoju konkurenčnú výhodu. Realizácia projektu bude mat
nasledovné pozitívne efekty na našu firmu: - rozšíri možnosti tlače - zväčší portfólio aplikácií výroby našej firmy - zväčší
záber klientov - prinesie pozitívny vplyv na pracovné podmienky - prinesie pozitívny vplyv na životné prostredie - rozšíri
realizáciu produktov, ktoré nebolo možné bez tejto technológie realizovať - zníži výrobné náklady - zväčší produktovú
kapacitu - zväčší nárast objemovej výroby Navrhovaný projekt napomôže spoločnosti Hi-Reklama, s.r.o. držať krok so
súčasnými najmodernejšími trendmi v oblasti tlače, čím si zabezpečí konkurencieschopnosť nielen na miestnom trhu.
Zakúpením inovatívnej technológie dôjde k znižovaniu záťaže na životné prostredie. Obrovskou výhodou nakupovanej
technológie oproti ostatným technológiám v súčasnosti bežne používanými na tlač je relatívna neškodnosť voči životnému
prostrediu.

Pre všetky zariadenia požadujeme, aby ponúkali vynikajúci výkon a spoľahlivosť. Aby to boli moderné, vyspelé a inovatívne
technológie, ktoré budú technologicky vyspelé aj o pár rokov. Projektom plánujeme obstarať vyspelú inovatívnu technológiu:
- Rezací stôl - Transferový lis pre sublimačnú tlač - Veľkoformátová UV tlačiareň - Laser CO2 - Sublimačná tlačiareň
Spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o. bude realizovať projekt s vlastnými personálnymi kapacitami. Spoločnosť má skúsenosti v
oblasti riadenia menších a väčších projektov prevažne v reklamnom biznise. Spoločnosť má taktiež skúsenosti s úspešnou
realizáciu projektu zo ŠF EU, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Za celkové riadenie a koordinovanie
realizácie projektu bude zodpovedný konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň obchodným riaditeľom. Za koordináciu jednotlivých
aktivít projektu a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedať ďalší konateľ, ktorý je zároveň výrobný riaditeľ firmy, za
finančné riadenie a účtovanie projektu bude zodpovedná ekonómka.

Naša spoločnosť sleduje trendy v odvetví a usiluje sa o udržanie svojej pozície na trhu. Jednou z politík spoločnosti je byť čo
najkomplexnejšia reklamná agentúra, t.j. dokázať zabezpečiť výrobu vo vlastnej réžii čo najširšiu paletu výroby reklamných
médií. Preto je potrebné, aby sme neustále inovovali technologický park a zameriavali sa na najnovšie a najlepšie vybavenie.
Tým, že budeme plne sebestační, čo sa týka rôzneho typu tlače, predovšetkým veľkoformátovej, opracovania médií do finálnej
podoby (porez materiálov), apod., budeme sa môcť usilovať o širší okruh zákazníkov a naša ponuka bude komplexnejšia, čo
bude prínosom pre našich zákazníkov. Projekt implementácie vyspelej inovatívnej technológie je po finančnej stránke
zdravý a udržateľný. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela zvoliť etapizáciu realizácie
projektového zámeru a rozložiť z dôvodu vysokej finančnej náročnosti investíciu na obdobie viacerých rokov, čo by
samozrejme znamenalo zmenu dosahovaných indikátorov a v značnej miere eliminovalo pozitívny synergický efekt
predkladaného zámeru.

Výška tržieb a ich stúpajúca tendencia zaručuje finančnú stabilitu firmy aj v prípade nečakaných udalostí. V budúcnosti
budeme pokračovať v našej doterajšej snahe byt schopní ponúknuť čo najširšie spektrum produktov. Vieme zabezpečit
takmer čokoľvek, čo sa týka reklamy a s tým súvisiacimi produktmi. Doteraz vždy sme sa dokázali prispôsobiť požiadavkám
trhu a zákazníkov. Nárast dopytu po veľkoformátovej tlači, tlači ekologických bannerov, porez reklamných produktov (3D
nápisy, apod.) , ktorý možno badať v súčasnosti má stúpajúcu tendenciu a podľa našich skúseností bude v najbližších rokoch
stúpať. Takisto bude rásť dopyt po produktoch, ktoré sú zdravotne nezávadné a šetrné k životnému prostrediu. Presne tieto
parametre spĺňa technológia, ktorá je predmetom predkladaného projektu. Samotný projekt bude pokračovať: - Maximálnym
využívaním inštalovanej technológie na zabezpečenie zdrojov na chod spoločnosti a jej ďalší rozvoj. - Realizovaním ďalších
aktivít na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti.
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Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je spoločnosť STATON, s.r.o. so sídlom v Turanoch, okres. Martin. Je to
spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami s povlakovaním nástrojov. Tejto činnosti sa vo svojich výrobných
priestoroch venuje už 15 rokov. Cieľom predkladaného projektu je obstaranie novej technológie na povlakovanie nástrojov
metódou PVD. Táto metóda oproti v súčasnosti využívaným metódam umožňuje povlakovať nástroje z materiálov, ktorých
zahriatie na vyššie teploty spôsobuje ich deformácie. Nová technológia dokáže naniesť povlak na nástroje pri nižšej teplote,
čím nedôjde k poškodeniu nástroja a zároveň prostredníctvom povlaku získa nové, požadované vlastnosti. Najväčšou
výhodou žiadateľa sú dlhoročné skúsenosti s nanášaním povlakov a super tvrdých vrstiev na nástroje, vysoko kvalitný
personál s vysokou odbornosťou a tiež skúsenosti a znalosti získané z výskumu a vývoja. Spoločnosť STATON, s.r.o. má
zriadené spoločné výskumné pracovisko s Univerzitou Komenského, ktoré je priamo umiestnené v objekte spoločnosti. Toto
pracovisko pracuje na výskume zloženia nových typov vrstiev, vlastností nástrojov po ich aplikácii a tiež testovaním týchto
nástrojov.

Projekt zakúpenia novej inovatívnej technológie – plazmového depozičného zariadenia skončí v roku 2015. Po jeho skončení
bude obstaraná technológia plne využívaná v dvojzmennej prevádzke. Na základe dopytov zo strany odberateľov bude
spoločnosť realizovať ďalšie kroky so zakúpením ďalších zariadení fungujúcich rovnakou metódou. Okrem toho spoločnosť
naďalej bude vo výskumnom pracovisku skúmať nové typy povlakov tak, aby zariadenie bolo využité na 100% a generovalo
očakávané tržby a zároveň pridanú hodnotu. Okrem týchto ukazovateľov sú v projekte a po jeho skončení definované ďalšie
ukazovatele, najmä vytvorenie 2 pracovných miest. Tieto miesta vzhľadom na mieru nezamestnanosti nebude problém
obsadiť. Pri ukazovateľoch nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty môžu konečné výsledky v roku 2020 ovplyvniť tržby a
pridaná hodnota z iných divízií spoločnosti, resp. pokles objemu výroby na už v súčasnosti využívaných technológiách. To
môže byť ovplyvnené poklesom objednávok, ale aj zvýšenými cenami vstupov, zlepšením sa konkurencie a pod. Vedenie
spoločnosti STATON, s.r.o. urobí všetko preto, aby tento scenár nenastal a došlo k naplneniu ukazovateľov v plánovanom
rozsahu.

Spoločnosť STATON, s.r.o. pre predkladaný projekt zvolila nákup inovatívnej technológií, plazmového depozičného
zariadenia, pracujúcich technológiou PVD(Physical Vapour Deposition). Hlavným dôvodom pre výber uvedenej metódy sú
reálne potreby trhu. Argumenty pre využitie uvedenej metódy sú nasledovné: • možnosť nanášať povlaky na substráty
vyrobené zo širokého spektra materiálov – kov, zliatiny, plast,... • možnosť využívať širšie spektrum povlakovacích
materiálov • možnosť pracovať s ekologickou technológiou • opracovanie výrobkov prebieha pri nižšej teplote, čo znižuje
dobu opracovania a tým aj náklady na opracovanie • rozšírenie produktového portfólia spoločnosti. Organizačne projekt
budú zabezpečovať zamestnanci spoločnosti STATON, s.r.o. Konkrétne sa jedná o veľmi skúsených a odborne pripravených
zamestnancov. V prípade potreby bude projektový tím operatívne dopĺňaný. Realizácia projektu priamo prispieva k
naplneniu špecifických cieľov projektu, čo priamo ovplyvňuje aj naplnenie hlavného cieľa projektu. Na základe súčasnej
situácie na trhu a dopytov súčasných a potenciálnych zákazníkov je veľký predpoklad, že k naplneniu cieľov projektu dôjde.

Projekt nákupu inovatívnej technológie pre spoločnosť STATON, s.r.o. bude realizovaná v obci Turany, okres Martin.
Predložený projekt je v súlade Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. V rámci tohto
strategického dokumentu strategického dokumentu napĺňa cieľ 2B Dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti podnikov a
služieb najmä prostredníctvom inovácií a cieľ 2C Skvalitnenie výskumu a vývoja a zvyšovanie stupňa využiteľnosti ich
výstupov pre prax. Zakúpenie nového plazmového depozičného systému je pre spoločnosť STATON, s.r.o. podmienený
podporou vo forme nenávratného finančného príspevku. Bez neho spoločnosť nie je finančne schopná predmetné zariadenie
obstarať. V prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku spoločnosť uvedenú technológiu neobstará.
Spoločnosť STATON, s.r.o. v minulosti úspešne žiadala o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Projekt
Výskumno-vývojové centrum plazmových technológií s rozpočtom viac ako 1,5 mil. EUR je v súčasnosti úspešne
implementovaný v podmienkach STATON, s.r.o. Okrem toho Spoločnosť realizovala niekoľko komerčných projektov pre
svojich zákazníkov.

Po skončení realizácie projektu v roku 2015 bude obstarané Plazmové depozičné zariadenie schopné samostatného
fungovania a tým aj vlastnej ekonomickej sebestačnosti. Už počas behu projektu bude zariadenie svojou prevádzkou
generovať zisk. Výška zisku bude mať po spustení dvojzmennej prevádzky zariadenia v roku 2016 rastúcu tendenciu. Tým
dokáže okrem nákladov na prevádzku generovať aj ďalšie finančné prostriedky. V prípade očakávaného pozitívneho vývoja
objemu objednávok od zákazníkov, spoločnosť v budúcnosti plánuje obstaranie ďalšieho takéhoto zariadenia. Na
hospodárske výsledky plynúce z prevádzky zariadenia bude mať veľký vplyv technický stav zariadenie. Kvôli tomuto
významnému vplyvu v rámci finančnej analýzy počítame s pravidelnými technickými prehliadkami a údržby zariadenia tak,
aby nevznikla potreba nečakanej odstávky výroby. Zavedenie technológie do prevádzky finančne ovplyvní aj celkové
finančné zdravie spoločnosti. Na základe finančnej analýzy je vidieť, že realizácia projektu bude od zavedenia technológie do
prevádzky generovať zisk. Tento zisk bude s nárastom objemu výroby kontinuálne rásť, čo dáva priaznivý výhľad aj pre
celkové hospodárenie organizácie.
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Spoločnosť KORADOOR, s.r.o. so sídlom v Sučanoch bola založená zápisom do obchodného registra okresného súdu Žilina
dňa 30.11.2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnej dobe patrí medzi najväčších zákazkových výrobcov
dverí a zárubní na Slovensku. Spoločnosť je dlhodobo orientovaná na tuzemský trh, ale v súčasnej dobe expanduje aj na
zahraničné trhy, napr. Nemecko, Česká republiky, Rusko, Rakúsko a iné, čo je odrazom kvality výrobkov firmy. Avšak,
súčasné strojné zariadenia sú príliš zastarané, májú cca 40 rokov. Momentálne technický stav je adekvátny veku pričom
nezohľadňuje všetky bezpečnostné požiadavky podľa noriem EÚ. Keďže následkom globálnej finančnej krízy sa znížil záujem
o vyrábané produkty, snaží sa zvýšiť svoju pozíciu na trhu nábytku pomocou obstarania inovatívnych technológií, ktoré
efektívne doplnia jestvujúcu technológiu a zautomatizujú výrobu, čo žiadateľovi umožní zvýšenie konkurencieschopnosti v
tomto segmente. Obstaraním zariadení sa dosiahne odbúranie subdodávok, ktoré momentálne spoločnosť rieši
prostredníctvom iných firiem zaoberajúcich sa výrobou dverí a zárubní

Žiadateľ po realizácií predkladaného projektu bude mať k dispozícií nové inovatívne technológie na výrobu dverí a zárubní,
čo umožňuje napĺňať stanovené ciele spoločnosti. Novou technológiou bude možné vyrábať kvalitnejšie výrobky, zvýši sa
kapacita výroby a vytvoria sa podmienky pre zavedenie výroby nových typov výrobkov. Spoločnosť chce predkladaným
projektom dosiahnuť zefektívnenie a inováciu výrobného procesu, a to rozšírením výrobného procesu o nové produkty a
zväčšením výroby. Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, čo v konečnom
dôsledku smeruje k naplneniu cieľov spoločnosti, k zvýšeniu jej príjmov a pridanej hodnoty, čo následne umožní obstaranie
ďalšieho inovatívneho technologického vybavenia a nových strojov na výrobu nábytku, dverí a zárubní, prípadne realizáciu
ďalších projektov, ako aj rozširovanie výrobného portfólia a obsadzovania nových trhov. Spoločnosť počíta po realizovaní
projektu s nárastom tržieb na hodnotu 1 340 299 EUR a pridanej hodnoty vo výške 614 599 EUR v roku 2019, ako aj s
vytvorením 7 nových pracovných miest zo skupiny mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov bola vytýčená hlavná aktivita projektu: A1 – Obstaranie inovatívnej technológie na
výrobu dverí a zárubní. Realizáciu plánuje žiadateľ v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného
obstarávania v termíne 12/2013 – 11/2014. Nová technológia bude predstavovať doplnenie súčasného strojného zariadenia o
inovatívnu technologickú linku, pomocou ktorej sa zavedie automatizácia a zvýšenie inovačných aktivít vo výrobe a taktiež
bude možné vyrábať väčší sortiment výrobkov v požadovanej kvalite a za kratší výrobný čas. Obstaraná technológia bude
pozostávať z nasledovných komponentov: - Širokopásová brúska EUROSAND - Frézovacie a vŕtacie CNC centrum
ACCORD - Automatická ťažká olepovačka hrán OLIMPIC - Viac etážový ITALPRESSE XL / 6-S - Formátovacia píla
SI350EP Za organizačné zabezpečenie a všetky činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou projektu vo všetkých jeho
fázach bude zodpovedný konateľ spoločnosti – pán Ľuboš Málik, ktorý bude v projekte zastávať pozíciu hlavného
koordinátora projektu, bude zodpovedný za celkový priebeh implementácie a riadenia projektu počas jeho realizácie.

V súčasnosti žiadateľ disponuje zastaraným výrobným zariadením a nemá prostriedky a výrobné kapacity pre uspokojenie
požiadaviek zákazníkov. To prináša potrebu ďalšej inovácie výrobného procesu firmy obstaraním inovatívnych technológií na
výrobu dverí a zárubní. Bez realizácie projektu by tak firma nemala možnosť uskutočniť vytýčené ciele a ďalšie investície do
výroby by boli neuskutočniteľné. Keďže financovanie projektu je investične veľmi nákladné, jeho realizácia nie je možná bez
pomoci NFP. V rokoch 2009–2010 spoločnosť úspešne zrealizovala projekt financovaný z príspevkov ŠF EÚ cez OP
Zamestnanosť a Sociálna inklúzia. V rámci realizácie tohto projektu žiadateľ nadobudol dostatočné skúsenosti s jej
implementáciou, čo dáva dobré predpoklady pre úspešnú realizáciu aj predkladaného projektu. Ciele projektu napĺňajú ciele
OP KaHR a samotného opatrenia. Projekt prispieva aj k naplneniu cieľov stanovených v PHSR ZASK a v ostatných
plánovacích dokumentoch kraja. Realizáciou projektu sa vytvorí aj 7 nových pracovných miest pre mladých ľudí vo veku 15-29
rokov, z čoho 6 bude obsadených mužmi a 1 ženou. Tým projekt prispeje k naplneniu cieľov HP TUR a rovnosť príležitostí.

Obstaraním inovatívnej technológie na výrobu dverí a zárubní pomocou zavedenia inovačných aktivít do výroby dôjde k jej
automatizácii a modernizácii, čo prispeje k výraznému zvýšeniu kvality výrobkov a najmä k rastu tržieb a zvýšeniu
konkurencieschopnosti spoločnosti. Po ukončení projektu bude mať spoločnosť k dispozícii komplexnú, vysoko kvalitnú
inovatívnu technológiu na výrobu dverí a zárubní, ktorá jej umožní zefektívniť výrobu znížením energetickej náročnosti a
zvýšením výrobných kapacít, čím si spoločnosť výrazne posilní svoje postavenie na domácom trhu a zvýši svoje možnosti
preniknúť na trhy nové. Finálne produkty budú určené predovšetkým na tuzemský trh ale aj na zahraničný trh pre
špecializované firmy v oblasti nábytkárstva. Žiadateľ plánuje vytvoriť 7 nových pracovných miest cielene pre mladých ľudí vo
veku 15-29 rokov, čím zabezpečí personálnu udržateľnosť projektu. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že
spoločnosť bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov aj po ukončení realizácie projektu, čo preukazuje jeho
finančnú udržateľnosť. Realizáciou projektu sa tak odstránia niektoré ohrozenia uvedené v SWOT analýze.
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Spoločnosť SANTA-TRANS.SK, s.r.o. je distribučná spoločnosť. Zabezpečuje distribúciu výrobkov firiem skupiny Kofola –
významného výrobcu nealkoholických nápojov strednej a východnej Európy. Spoločnosť sídli v okrese Žilina, ktorý má
13,26% mieru nezamestnanosti. Veda a výskum neustále prináša nové poznatky. Neustále sa meniaci životný štýl prináša
nové požiadavky na výživu. Len flexibilné aplikovanie týchto požiadaviek a poznatkov do praxe môže priniesť želané
výsledky. Či už ide o celospoločenské požiadavky na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, alebo záujem jednotlivca o
udržanie vitality, dobrého fyzického a duševného stavu. Predpokladom pre realizáciu projektu je zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy, rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, nové trendy v oblasti zdravého stravovania, dopyt
spotrebiteľa po kvalitných zdravých potravinách.

Po ukončení realizácie projektu budeme mať inov.technológiu – aseptickú linku na výrobu nealkoholických nápojov bez
použitia konzervačných látok a 40 nových pracovníkov (20 muži a 20 ženy), z toho 30 pracovníkov vo veku 15-29 rokov.
Inovov.technológia výroby nealkoholických nápojov prinesie zvýšený dopyt po našich produktoch čo sa prejaví v náraste
tržieb a pridanej hodnoty. Inov.technológie je pokračovaním neustálej potreby inovovať výrobné procesy vzhľadom na rýchly
technologický pokrok. Pre zabezpečenie plnenia plánovaných merateľných ukazovateľov využijeme všetky skúsenosti,
skúsenosti zamestnancov, externých odborníkov, priebežne budeme vyhodnocovať stav ukazovateľov a využijeme
skúsenosti spoločnosti KOFOLA, čo sa prejaví na plnení ukazovateľov. Pri predaji využijeme aj stále rastúci trend zdravého
životného štýlu, ktorého propagáciu aktívne podporujeme. Skúsenosti z realizácie projektu budeme prezentovať na výstavách
v SR a zahraničí, na prac.stretn.odborníkov Zväzu obchodu a CR, Potravin.komory, Asoc.výrobcov nealko a minerálnych vôd.
Záujem o výrobky na trhu bude prínosom aj pre región a to v podobe pracovných príležitostí a zvýšenom objeme
nakupovaných vstupných surovín.

Potreba investície vychádza z potreby zabezpečiť konkurencieschopnosť firmy a tá vychádza z trendov zdravého životného
štýlu. Pre výrobu čerstvých štiav v ktorých budú zachované v maximálnom objeme všetky výživové látky. Takéto zariadenia
nám chýbajú. Realizácia projektu je naplánovaná od 08/2013 do 01/2015. Projekt je rozvrhnutý na realizovanie štyroch
hlavných aktivít a to: Aseptická linka Vodáreň Kotolňa Sklad a dvoch pomocných aktivít a to Riadenie projektu, Publicita a
informovanosť. V rámci hlavných aktivít budeme v priemyselnej hale spoločnosti KOFOLA implementovať aseptickú linku
ktorá nevyhnutne potrebuje novú vodáreň, novú kotolňu a nový sklad. Inovácia aseptickej linky na výrobu nealkoholických
nápojov je v tom, že pri príprave sa nepoužívajú žiadne konzervačné látky. K inovovanej technológii budeme potrebovať 40
nových zamestnancov. Pre úspešné zvládnutie realizácie projektu máme navrhnutý riadiaci projektový tím z interných a
externých odborníkov a časový harmonogram realizácie. Pre proces verejného obstarávania využijeme OSO pre VO, ktorá
zabezpečí celú odbornú administráciu a súlad so zákonom 25/2006 Z.z. Realizácia projektu je previazaná s cieľom projektu.

Realizácia projektu je v súlade s PHSR Mesta Žilina, PHSR Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007-2013, Rámcovou
stratégiou Žilinského regiónu, Územného plánu VUC Žilinského kraja a aj OP KaHR. Strategickými cieľmi týchto dokumentov
je trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov, podpora zamestnanosti,...
Realizácia projektu je v súlade s týmito strategickými dokumentmi. Spoločnosť SANTA-TRANS.SK patrí medzi malé podniky
v regióne, využíva potenciál regiónu, stabilne pôsobí na trhu a zamestnáva obyvateľov regiónu. Pre potreby takejto inovácie
nemá dostatok voľných finančných zdrojov. Má skúsených pracovníkov, spolupracuje so spoločnosťou KOFOLA a ich
vzájomné dobré vzťahy sú predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu.

Výsledky projektu budú mať pozitívny vplyv na kvalitu produktov nealkoholických nápojov, na zdravý životný štýl obyvateľov
SR, na zdravie,(výrobky bez použitia konzervantov), na vedomostnú úroveň obyvateľstva, na zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti, ako aj vplyv na zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Spoločnosť SANTA-TRANS.SK počas realizácie aktivít
projektu bude využívať vlastných interných odborníkov a externých odborníkov. Interní zamestnanci pri použití know-how
spoločnosti KOFOLA prevezmú administratívne zabezpečenie procesu výroby nealkoholických nápojov po ukončení
realizácie projektu. Na finančné zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu sa budú využívať finančné prostriedky získané
z tržieb za výrobky vyrobené na inovovanej linke. Zmysluplnosť dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu
ČSH vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia ako: problém s aplikáciou technológie, strata odberateľov,
zmena legislatívy na podnikanie, nová konkurencia, nedostatok finančných zdrojov, nedosiahnutia plánovaných merateľných
ukazovateľov sme identifikovali a analyzovali a pripravili eliminačné opatrenia na ich úspešné zvládnutie.
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BMZ a.s. je strojárska výrobná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou. Nachádza sa v kraji s veľmi vysokou mierou
nezamestnanosti. Jej produkty sú určené hlavne pre úpravárenský priemysel a spracovanie surovín. Spoločnosť zaviedla a
používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v odbore Strojárska výroba. Firma podniká vo vlastných
priestoroch a na vlastných pozemkoch, má možnosti na zavedenie nových technológií do výroby. Hlavným dlhodobým cieľom
firmy je rozšírenie podielu na trhu výroby strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo prostredníctvom podpory kvality našich
výrobkov a zvýšenia flexibility pri napĺňaní požiadaviek našich klientov. Jedným zo spôsobov, ktorými chce firma zvyšovať
svoju konkurencieschopnosť je doplnenie nových inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu firmy. Popri
doplnení nových inovatívnych technológií je nevyhnutné aj nahradenie niektorých súčasných zastaralých technológií novými,
modernými, ktoré umožnia nárast produktivity, zníženie nepodarkovosti a umožnia v danej fáze výrobného procesu znížiť
spotrebu energie.

Realizácia projektu nám umožní dosiahnuť nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného procesu v
podmienkach BMZ a.s. prostredníctvom inovácie výrobného procesu. Cez zavedenie inovatívnych vyspelých technológií
(CNC obrábací stroj, CNC páliaci stroj, Otryskávací box, CNC hydraulický ohraňovací lis), zvýšenie efektivity výroby a rast
pridanej hodnoty podporíme konkurencieschopnosť spoločnosti BMZ a.s. Dosiahneme plnenie najvyšších požiadaviek
našich odberateľov na kvalitu produktov. Zabezpečíme zvyšovanie produktivity a šetrenie nákladov. Synergickým efektom
úspešnej realizácie projektu je vytvorenie 3 pracovných miest vo výrobe, čo môže prispieť k zníženiu nezamestnanosti v
regióne. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Očakávame, že jednotlivé inovatívne
technológie, ktoré nahradia zastaralé stroje (CNC obrábací stroj, CNC páliaci stroj, CNC hydraulický ohraňovací lis),
zabezpečia zníženie spotreby energie oproti súčasnému stavu o cca 10 – 15%). Otryskávací box rozšíri výrobnú základňu a
zabezpečí zvýšenie produktivity výrobného procesu.

Projekt bude realizovaný skúsenými zamestnancami prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: 1.1 Obstaranie inovatívnych strojov
V rámci danej aktivity sa obstarajú 4 inovatívne technológie - CNC obrábací stroj, CNC páliaci stroj, Otryskávací box, CNC
hydraulický ohraňovací lis. Obstaranie prebehne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bude spĺňať kritéria
efektivity, hospodárnosti a účelnosti. Technológia, ktorá sa obstará, bude kompatibilná s doteraz používanými strojmi,
prístrojmi. Projekt sa bude realizovať v priestoroch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti BMZ a.s. Vytvoria sa 3
pracovné miesta vo výrobe: - obsluha CNC páliaceho stroja, - obsluha CNC obrábacieho stroja, - obsluha CNC
ohraňovacieho lisu. Všetky pracovné miesta chceme obsadiť mladými ľuďmi vo veku 15-29 rokov, ktorí sú evidovaný na
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny viac ako 6 mesiacov a ktorí patria na trhu práce medzi znevýhodnené skupiny
obyvateľstva. Pri výbere využijeme databázu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a oslovíme súčasných zamestnancov,
aby nám odporučili svojich známych, ktorí by boli schopní a ochotní pracovať v našej spoločnosti.

Vďaka investícii do inovácie výrobného procesu zabezpečíme: - zvyšovanie efektivity a šetrenie nákladov, - kvalitatívne
rozšírenie výroby, - ochranu životného prostredia, - zvýšenie bezpečnosti práce, - zvýšenie počtu pracovných miest v našej
spoločnosti. Úspešná realizácia projektu umožní zvýšiť počet pracovníkov vo výrobe na strojových zariadeniach, čo môže
prispieť k zníženiu nezamestnanosti v regióne. Pozitívny vplyv projektu sa teda neodrazí len na zvyšovaní
konkurencieschopnosti podniku, ale pozitívne efekty pocíti aj externé prostredie podniku. Projekt je vďaka inovácií a
vytvoreniu pracovných miest v súlade so strategickými dokumentmi verejného sektora. Bez pomoci z NFP by projekt nebol v
danom rozsahu realizovateľný. BMZ a.s. má skúsenosti s realizáciou rôznych projektov - dostali finančné prostriedky na
podporu vytvárania pracovných miest a podporu udržania v zamestnanosti. Spoločnosť BMZ a.s. získala certifikát
manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Za realizáciu projektu budú zodpovední zamestnanci, ktorí majú bohaté
skúsenosti v oblasti svojho pôsobenia. Kompetencie pre riadenie projektu sú rozvíjané manažérskymi a inými odbornými
školeniami.

Po skončení realizácie projektu budú mať na starosti jeho administratívne zabezpečenie zodpovední zamestnanci určení
predsedom predstavenstva, pričom predseda predstavenstva bude na celý proces dohliadať. Technológia obstaraná v rámci
realizácie aktivít projektu bude umiestnená v priestoroch vlastnených spoločnosťou BMZ a.s. Zaväzujeme sa udržať investíciu
a jej pozitívne efekty v regióne prijímajúcom pomoc minimálne počas doby udržateľnosti projektu. Projekt bude po skončení
realizácie projektu financovaný z vlastných zdrojov, ktoré budú navyše rásť vďaka úspešnej implementácií projektu, čo
dokazujú aj výsledky pripravenej finančnej analýzy (z finančnej analýzy vyplýva, že investičný projekt je prijateľný, zvyšuje
požadovanú mieru výnosnosti a zvyšuje aj trhovú hodnotu firmy). Po skončení realizácie projektu predpokladáme: získanie nových odberateľov našich výrobkov, a tým aj zvýšenie objednávok, - v prípade zvýšenia výroby aj vytvorenie
ďalších pracovných miest. 3 nové pracovné miesta budú vďaka rastu tržieb, pridanej hodnoty a tým aj k
konkurencieschopnosti trvalo udržateľné. Projekt tak multiplikuje pozitívny efekt z vynaloženej investície.
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Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu a zaoberá sa výrobou nástrojov a samotnou výrobou
komponentov. V segmente nástrojární sa zaraďuje medzi 5 významných nástrojární SR. Z geografického hľadiska sa
spoločnosť nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj
rozvojový potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Regionálny trh práce v
Nitrianskom kraji však z dlhodobého pohľadu charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti (16,35%) spojená s úpadkom
strojárskeho priemyslu. Výrobný proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili
zefektívniť výrobu, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši
celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti. Vyspelá technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú
investíciu, ktorá sa prejaví vo zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity
vyrábanej produkcie, v uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy.

Hodnoty výsledkových a dopadových indikátorov projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia spoločnosti.
Vzhľadom na skúsenosti spoločnosti s realizáciou investičných projektov je možné tieto údaje považovať za reálne. Počas
doby realizácie projektu bude vytvorených 16 pracovných miest a 2 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Stúpne
produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 12,14 mil EUR. Indikátor „počet inovovaných
výrobných postupov“ bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – obstaraním technológie rozdelenej do 3 logických
celkov. Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality,
produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na relevantných trhoch.
Po ukončení realizácie projektu bude mať spoločnosť k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá jej umožní
rast kvality, kvantity a najmä flexibility výroby v náročnom trhovom prostredí. Možné riziká a nástroje ich eliminácie sú
podrobne popísane v časti 6 Opisu projektu. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP.

Realizácia projektu, ktorá spočíva v obstaraní technológie pre divíziu výroby lisovacích nástrojov a foriem a divíziu výroby
plechových zostáv bude realizovaná v období 01/2014 – 12/2015 a odráža reálne možnosti dodávateľa a predpoklad dátumu
podpisu zmluvy o NFP. V rámci týchto 24 mesiacov sa budú objednávať, dodávať a postupne po inštalácii uvádzať do výroby
nasledovné technológie: 5-osé CNC portálové obrábacie centrum lisovacia CNC linka laserové rezacie centrum Aktivity
projektu, ako aj príprava pre montáž technológií a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich
realizovať tím, zostavený z projektovo skúsených odborníkov. Potreba obstarania novej technológie tkvie v poklese
konkurencieschopnosti spoločnosti, spočívajúcej v relatívne nekomplexnom strojovom parku. Rozhodnutie pre konkrétne
technologické riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach spoločnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti.
Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom projektu, skúseným projektovým tímom
zloženým z kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí budú koordinovať priebeh jednotlivých fáz projektu ako aj kontrolovať
napĺňanie jeho cieľov.

Spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o. si už dlhší čas dala za cieľ zvýšiť svoje výrobné kapacity a zmodernizovať svoje výrobné
postupy aby bola konkurencieschopnejšou a aby dokázala v požadovanom množstve a kvalite uspokojiť potreby svojich
zákazníkov. Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatok finančných zdrojov na obstaranie novej technológie. K
pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o
značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť
nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu
spoločnosť predkladá žiadosť o nenávNFP. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nových pracovných miest.
Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v nitrianskom regióne, ako i k ďalším
cieľom stanovených v strategických dokumentoch na národnej a regionálne úrovni. Spoločnosť má bohaté skúsenosti s
realizáciou a organizačným zabezpečním investičných projektov, a je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 a 14001:2004.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je zabezpečená skúsenosťami spoločnosti v strojárstve, doterajším
stabilným rastom a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a
zabezpečí spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Po ukončení realizácie aktivít projektu
bude jeho pokračovanie zabezpečené z finančného hľadiska lepšími hospodárskymi výsledkami. Tieto by sa mali dosiahnuť
prostredníctvom výhod, ktoré bude poskytovať nová inštalovaná technológia. Zároveň spoločnosť predpokladá získanie
nových zákaziek. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k znižovaniu
zamestnanosti v spoločnosti. Je predpoklad vytvorenia 16 pracovných miest. Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že
hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 696,94 a teda projekt je dlhodobo
finančne udržateľný. K návratnosti investície obstaranej v rokoch 2014-2015 dôjde v roku 2021 (do výpočtu nebol zahrnutý
NFP).
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Spoločnosť Výstavba vodných elektrární s.r.o. pôsobí na trhu už takmer 8 rokov a jej hlavnou činnosťou sú rekonštrukcie,
realizácia a modernizácia vodohospodárskych zariadení. Dopyt po jej výrobkoch päťnásobne prevyšuje jej možnosti.
Vzhľadom na fakt, že spoločnosť nemá vlastné výrobné kapacity v potrebnom rozsahu, nemôže v plnej miere uspokojovať
potreby zákazníkov, v súčasnosti pokrýva asi 20% dopytu, cieľová hodnota predstavuje pokrytie 80% dopytu. Okrem toho
existuje neuspokojený dopyt po výrobkoch, ktoré v súčasnosti nedokáže vyrobiť, pretože nedisponuje vhodnou technológiou
umožňujúcou takúto výrobu. Na území SR sa nachádza niekoľko stoviek vodných diel, ktoré v najbližších rokoch budú
potrebovať rekonštrukciu alebo modernizáciu. Pri rozvoji hydroenergetiky v súlade s Koncepciou využitia potenciálu vodných
tokov SR je ďalšia príležitosť na dodávku nových vodohospodárskych zariadení. V regióne a mieste sídla spoločnosti je
výborná dostupnosť infraštruktúry – diaľničná sieť (D1, cca 5 km), železničná sieť (cca 500 m). Infraštruktúra umožňuje
jednoduchú dopravu do ČR (približne 15 km od miesta výroby). SWOT analýza ukazuje na prevahu silných stránok a
príležitostí

Predmetom projektu je nákup inovatívnych a vyspelých technológií, ktoré budú slúžiť na výrobu jednotlivých technologických
častí vodných diel, ako sú napr. haťové polia, haťové klapky, česlá, dopravníkové kontajnery, dopravníky, mechanické a
hydraulické rýchlouzávery, armatúry spodných výpustí, čistiace stroje, vráta na plavebných komorách atď. Vyspelú
technológiu v tomto projekte predstavujú zariadenia, ktoré zásadne pomôžu pri samotnej výrobe technologických častí
vodohospodárskych diel. Nákup týchto technológií bude znamenať prakticky sebestačnú výrobnú kapacitu spoločnosti pre
potreby jej zákaziek. Spoločnosť bude aj naďalej kooperovať niektoré časti zákaziek a využívať služby subdodávateľov, ale v
oveľa menšej miere ako doteraz. Projekt vytvorí 40 nových pracovných miest, z toho 27 bude pre nezamest. občanov do 29
rokov a zároveň umožní výrazný nárast tržieb spoločnosti na 4 640 000 EUR a nárast pridanej hodnoty na 928 000 EUR v
roku 2020. V prípade neplnenia merateľných ukazovateľov bude možný okamžitý prechod na nový sortiment napr. v oblasti
automotive, železničného, chemického, stavebného a leteckého a potravinárskeho priemyslu, ako aj tepelnej a jadrovej
energetiky.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je obstaranie, inštalácia a uvedenie do prevádzky technológie na výrobu
hydroenergetických zariadení, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita, ktorá sa zrealizuje v termíne 01/2014 –
06/2015. Predmetom aktivity je dodávka a montáž nasledovných technologických pracovísk: - Združené obrábacie
pracovisko - Pracovisko na povrchovú úpravu dielov - Pracovisko na delenie a zváranie materiálu - Pracovisko na
manipuláciu s opracovávanými dielmi Pre naplnenie cieľov projektu je nevyhnutné úspešne zrealizovať aktivitu, teda
obstarať všetky pracoviská. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej projektovej aktivity, ako aj za celkové riadenie
projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Za nainštalovanie technológie bude zodpovedný
víťaz VO. Personálne zabezpečenie tvorí tím zložený zo skúsených pracovníkov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti
strojárenstva a hydroenergetiky. Spoločnosť má dostatočné administratívne a ostatné kapacity potrebné pre realizáciu
projektu, vysporiadané vlastnícke vzťahy (dlhodobý nájom výrobnej haly) a pripravený spôsob náboru a prípravy nových
zamestnancov.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť ciele spoločnosti a došlo by stagnácii výroby. Spoločnosť nedisponuje
dostatočným investičným kapitálom na realizáciu tak rozsiahlej investície. Keďže jednotlivé technologické pracoviská na seba
nadväzujú, je potrebné obstarať ich ako celok naraz. Inak by nebolo možné realizovať výrobu hydroenergetických zariadení v
plánovanom rozsahu, kvalite a čase. Práve obstaranie komplexnej technológie umožní spoločnosti zabezpečenie
sebestačnosti vo výrobe, inováciu výrobného procesu, získanie nových zákaziek, nárast tržieb a najmä zvýšenie
konkurencieschopnosti. Účinok pomoci bude okamžitý. V prípade nezískania NFP je pre spoločnosť nemožné projekt
realizovať. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP KaHR ako aj ciele samotného opatrenia 1.1. Projekt zároveň
prispieva k naplneniu horizont. priorít TUR, MRK a RP, keďže vytvorí 40 pracovných miest, z toho 38 pre mužov a 2 pre ženy,
5 pre osoby zo znevýhodnených skupín a 2 pre príslušníkov MRK. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v
PHSR TSK a PHSR mesta Dubnica/Váhom. Vrcholový manažment spoločnosti má skúsenosti s realizáciou veľkých
investičných projektov.

Výstupom projektu budú rôzne druhy hydroenergetických zariadení. Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná
vytváraním prevádzkového kapitálu, pridanej hodnoty a zisku priamo činnosťou výrobnej linky a následne dobre zabehnutou
obchodnou činnosťou spoločnosti. Vzhľadom na potenciál trhu, na základe postavenia spoločnosti na ňom a vzhľadom na
neuspokojený dopyt súčasných zákazníkov je predpoklad, že novovzniknutá výrobná kapacita spoločnosti bude využívaná v
dvojzmennej a neskôr trojzmennej prevádzke. Žiadateľ má uzatvorené zmluvy o dielo na dodávku hydroenergetických
zariadení a výstavbu vodných diel, čo podporuje prevádzkovú udržateľnosť projektu. Z výsledkov finančnej analýzy projektu
vyplýva, že žiadateľ bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s
výrobnou prevádzkou, čo preukazuje na finančnú udržateľnosť projektu. K minimalizácii možného negatívneho vývoja vo
vzťahu k projektu a rizika neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele v dôsledku trhových podmienok žiadateľ prispieva
dôsledným personálnym a technickým zabezpečením výsledkov projektu. Realizácia projektu má pozitívny vplyv na životné
prostredie.

KaHR-111SP-1201

TANAX TRUCKS a. s. si svoju pevnú pozíciu na tuzemskom i zahraničnom trhu systematicky buduje od r.2000. V rámci EÚ
dominujú obchodné vzťahy predovšetkým s Nemeckom, Rakúskom a Českom. Obchodná činnosť patrí medzi ťažiskové
činnosti spoločnosti a podieľa sa na celkových tržbách za realizovaný predaj tovaru v oblasti automobilového a strojárenského
priemyslu. Hlavnými komoditami sú náhradné diely TATRA a MAN (riadenie, podvozkové komponenty, doplnkové moduly) a
spracovanie a výroba zákaziek podľa požiadaviek zákazníka. Našou snahou je poskytovať služby na vysokej úrovni,
zabezpečujúce plnenie požiadaviek odberateľov v oblasti kvality a dodacích termínov, a to pri obojstrannej cenovej
výhodnosti. Na základe týchto dôvodov potrebujeme doplniť technológie nevyhnutné pre zabezpečenie technologického cyklu,
zodpovedajúceho potrebám našich zákazníkov tak, aby sme dosiahli vyššiu kvalitu a efektívnosť našich služieb. V súčasnosti
časť činností, pre vykonávanie ktorých nemáme technologické zariadenia, zabezpečujeme v kooperácií. Niektoré zo strojov,
ktorými disponujeme, sú už zastarané, čo nám nedovoľuje zvýšiť produkciu podľa požiadaviek zákazníkov a vyžadujú si
zvýšené dodatočné náklady.

Realizáciou projektu sa zvýšia tak personálne ako aj technické kapacity vo firme. Zvýši sa počet zamestnancov o 10, inovuje
sa 9 výrobných postupov obstaraním 10 nových druhov inovatívnych technológií v celkovom počte 13 kusov, ktoré prispejú k
zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti. Realizáciou projektu rozšírime naše technologické možnosti, ktoré dnes
nakupujeme v kooperácií alebo odmietame zákazky tohto druhu. Umožní nám to optimalizovať technologický proces
spoločnosti s cieľom zvýšiť podiel zákazok s vyššou pridanou hodnotou. Táto skutočnosť spolu s investíciami, ktoré už
realizujeme, bude mať významný vplyv pre stabilizovanie našej pozície na trhu a vytvorí tiež predpoklady pre ďalší rozvoj
spoločnosti. Zefektívni sa celý technologický proces, zvýši sa produkcia a znížia sa celkové prevádzkové náklady spoločnosti
aj vzhľadom k energetickej úspore nakupovaných zariadení. Vzhľadom na vekovú štruktúru strojov budeme aj v období po
skončení projektu riešiť ďalšiu obnovu strojného parku, tak aby sme boli schopní plniť požiadavky zákazníkov na kvalitu a
efektívnosť výroby. Činnosti po skončení projektu budeme financovať z vlastných zdrojov.

Trvanie projektu je naplánované na 24 mesiacov, od januára 2014 do konca roka 2015, predovšetkým vzhľadom na
množstvo nakupovaných technológií. Hlavnou aktivitou projektu je 1. Nákup a montáž nových inovatívnych technológií. V
prvej fáze trvania projektu bude potrebné uskutočniť verejné obstarávanie na nákup nových technológií v súlade so Zákonom
o verejnom obstarávaní. Následne po schválení tohto verejného obstarávania objednáme nové strojové vybavenie, ktorého
dodacia lehota sa pri jednotlivých technológiách líši. Po dodaní jednotlivých technologických zariadení prebehne tiež prípadné
zaškolenie zamestnancov. Z personálneho pohľadu bude za realizáciu projektu zodpovedný projektový manažér, ktorým
bude jeden z konateľov spoločnosti. Projektový manažér bude zabezpečovať chod celého projektu, usmerňovať činnosť
zamestnancov v súvislosti s projektom, komunikovať s dodávateľmi a pod. Účtovanie projektu bude v kompetencii účtovníčky
spoločnosti. Za realizáciu verejného obstarávania bude zodpovedný externý pracovník, ktorý bude mať odbornú spôsobilosť
vykonávať túto činnosť, v spolupráci s obchodným manažérom spoločnosti.

Nenávratný finančný príspevok je v rozpočte spoločnosti TANAX TRUCKS a. s. významnou položkou. Investičné aktivity
realizované z vlastných prostriedkov firmy sú obmedzené vzhľadom na výšku investície. Nákup komplexnej, kvalitnej a
inovatívnej technológie je finančne náročný a realizácia projektu bez pomoci a nenávratného finančného príspevku by
negatívne ovplyvnila výsledok hospodárenia a ekonomickú situáciu spoločnosti. Realizácia projektu výrazne posilní
konkurencieschopnosť spoločnosti, umožní oveľa vyššiu presnosť a kvalitu výroby a poskytovaných služieb, čím sa zníži
objem odpadov a negatívny vplyv na životné prostredie, väčšia presnosť a rýchlosť spracovania umožní firme získanie nových
segmentov produktov. Ide taktiež o rozšírenie produktovej škály. V regióne s vysokou mierou nezamestnanosti sa vytvorí 10
pracovných miest a investície umožnia spoločnosti v dlhodobom horizonte konkurovať zahraničnej konkurencii a tiež zvýšiť
svoje exportné možnosti.

Hlavnou stratégiou spoločnosti je zvyšovanie konkurencieschopnosti a získavanie nových odberateľov na domácom i
zahraničnom trhu, tým zvýšenie trhového podielu spoločnosti. Pri výbere dodávateľa je pre odberateľov jedno z
najdôležitejších kritérií kritérium kvality. Realizáciou projektu sa významne zvýši kvalita produkcie. Práve vyššia kvalita
umožní dlhodobejšiu konkurencieschopnosť. Prevádzka bude po skončení projektu zabezpečená z vlastných zdrojov
žiadateľa, čo dokazuje aj finančná analýza. Nové technológie budú generovať každý rok dostatočné výnosy na udržanie
ponuky výrobkov a služieb aj v budúcnosti. Ekonomická udržateľnosť - prispôsobenie sa možnostiam miestnych zdrojov,
vrátane zdrojov pracovných síl - zohľadnenie investičných zámerov spoločnosti v regióne v záujme ich prepojenia v súlade s
princípmi TUR - vytvoria sa dlhodobé pracovné príležitosti - neustále zvyšovanie kvality výrobkov a služieb Ekologická
udržateľnosti - dodržiavanie ekologických noriem - znižovanie vznikajúcich odpadov - využívanie ekologicky prijateľnejších
materiálov v technologickom procese Sociálna udržateľnosť - zamestnanie dlhodobo nezamestnaných a uplatňovanie
rovnosti šancí
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Spoločnosť McCarter a.s. vznikla v roku 2002 a podniká v oblasti výroby čerstvých štiav z ovocia a zeleniny. Okrem toho aj
distribuuje značkové potravinárske výrobky. Prevádzka je v Dunajskej Strede a v súčasnosti má 150 zamestnancov, región
má skoro 13,00% mieru nezamestnanosti. Spoločnosť dlhodobo spolupracujeme s partnermi ako Tesco, Billa, Coop, CBA,
Hypernova, Kaufland, Metro a iní. Vyrába džúsy fresh, ktoré sú ojedinelé v rámci Strednej Európy. Veda a výskum neustále
prináša nové poznatky. Neustále sa meniaci životný štýl prináša nové požiadavky na výživu. Len flexibilné aplikovanie týchto
požiadaviek a poznatkov do praxe môže priniesť želané výsledky. Či už ide o celospoločenské požiadavky na zlepšenie
zdravotného stavu obyvateľstva, alebo záujem jednotlivca o udržanie vitality, dobrého fyzického a duševného stavu.
Predpokladom pre realizáciu projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti,
nové trendy v oblasti zdravého stravovania, dopyt spotrebiteľa po kvalitných zdravých potravinách, skúsenosti s čerpaním
finančných prostriedkov z fondov EÚ a vo výskume a vývoji

Po ukončení realizácie projektu budeme mať inovovanú technológiu výroby čerstvých štiav z ovocia a zeleniny, lisovaním a 6
nových pracovníkov (3 muži a 3 ženy), z toho 4 pracovníci vo veku 15-29 rokov. Inovovaná technológia výroby čerstvých štiav
prinesie zvýšený dopyt po našich produktoch, čo sa prejaví v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Inovácia technológie je
pokračovaním neustálej potreby inovovať výrobné procesy v našej spoločnosti vzhľadom na rýchly technologický pokrok. Pre
zabezpečenie plnenia plánovaných merateľných ukazovateľov využijeme všetky naše skúsenosti, skúsenosti zamestnancov,
priebežne budeme vyhodnocovať stav ukazovateľov a využijeme všetky skúsenosti s propagáciou a podporou predajnosti
výrobkov, čo sa prejaví na plnení ukazovateľov. Pri predaji využijeme aj stále rastúci trend zdravého životného štýlu, ktorého
propagáciu aktívne podporujeme. Skúsenosti z realizácie projektu budeme prezentovať na výstavách v SR a zahraničí, na
stretnutiach Zväzu obchodu a CR, Potravin.komory, Asociácie výrobcov nealko a minerálnych vôd. Záujem o výrobky na trhu
bude prínosom aj pre región a to v podobe pracovných príležitostí a zvýšenom objeme nakupovaných vstupných surovín

Potreba investície vychádza z potreby zabezpečiť konkurencieschopnosť firmy a tá vychádza z trendov zdravého životného
štýlu. Chýbajú nám zariadenia pre výrobu čerstvých štiav, v ktorých budú zachované, v maximálnom objeme, všetky výživové
látky. Takéto zariadenia potrebujeme doplniť do výroby. Realizácia projektu je naplánovaná od 01/2014 do 04/2015. Projekt
je rozvrhnutý na realizovanie jednej hlavnej aktivity Nákup a zaradenie technologických zariadení do výrobného procesu a
dvoch pomocných aktivít a to Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. V rámci hlavnej aktivity budeme v prevádzke
Dunajská Streda implementovať do výrobnej linky tieto technologické uzly: hydraulický piestový lis, zásobné tanky s
príslušenstvom, sterilizačný systém a systém riadenia celého procesu lisovania, miešania a sanitácie. K inovovanej
technológii bude potrebovať 6 nových zamestnancov. Pre úspešné zvládnutie realizácie projektu máme navrhnutý riadiaci
projektový tím z interných odborníkov a čas.harmonogram. Pre proces verejného obstarávania využijeme OSO pre VO, ktorá
zabezpečí celú odbornú administráciu a súlad so zákonom 25/2006 Z.z. Realizácia projektu je previazaná s cieľom projektu

Realizácia projektu je v súlade s PHSR Mesta Dunajská Streda, PHSR Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009-2015,
Rozvojovým plánom 2007– 2013 NUTSII Západné Slovensko. Strategickými cieľmi týchto dokumentov je trvalo udržateľný
rozvoj, zlepšovanie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov, podpora zamestnanosti,... Realizácia projektu je v
súlade s týmito strategickými dokumentmi. Firma McCarter a.s. patrí medzi stredné podniky v regióne, využíva potenciál
regiónu (spotrebuje produkty vypestované v regióne a využíva rozsiahle zásoby pitnej vody), stabilne pôsobí na trhu a
zamestnáva obyvateľov regiónu. Pre potreby takejto inovácie nemá dostatok voľných finančných zdrojov. Spoločnosť
McCarter a.s. už úspešne realizovala projekty financované z fondov SAPARD, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a v
súčasnosti realizuje projekt v rámci opatrenia OP VaV. Spoločnosť má potenciál pre úspešné zvládnutie aj tohto investičného
projektu.

Výsledky projektu budú mať pozitívny vplyv na kvalitu produktov koncentrátov, drení a štiav, na zdravý životný štýl
obyvateľov SR, na zdravie,(výrobky bez použitia konzervantov), na vedomostnú úroveň obyvateľstva, na zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti, ako aj vplyv na zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Spoločnosť McCarter a.s. počas
realizácie aktivít projektu bude využívať najmä vlastných interných odborníkov. Interní zamestnanci majú dostatočné
skúsenosti a prevezmú administratívne zabezpečenie procesu výroby čerstvo lisov.ovoc a zelenin.štiav po ukončení
realizácie projektu. Na finančné zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu sa budú využívať finančné prostriedky získané
z tržieb za výrobky vyrobené na inovovanej linke. Zmysluplnosť dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu
ČSH vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia ako: problém s aplikáciou technológie, strata odberateľov,
zmena legislatívy na podnikanie, nová konkurencia, nedostatok finančných zdrojov, nedosiahnutia plánovaných merateľných
ukazovateľov sme identifikovali a analyzovali a pripravili eliminačné opatrenia na ich úspešné zvládnutie.
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Spoločnosť Mäspoma spol. s r.o. plánuje realizovať predkladaný projekt na periférii mesta Zvolen. Daná lokalita je
charakteristická dynamickým rozvojom a zlepšovaním infraštruktúry ako takej. Veľký dôraz pri napredovaní sa kladie hlavne
na občiansku vybavenosť s čím je spojené aj vytváranie vhodných podmienok pre nové investície. Problémom regiónu však
naďalej ostáva miera nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje na úrovni viac ako 10%. Spoločnosť Mäspoma spol. s r.o. pôsobí
v danej lokalite už od roku 1991 a radí sa k významným výrobcom korenín, koreninových zmesí, ochucovadiel, prírodných a
umelých obalových materiálov. Silné stránky spoločnosti, ktoré sú predpokladmi pre realizáciu projektového zámeru, napr.: flexibilita a operatívna zmena výrobného programu, - dobrý obchodný tím, - široká distribučná a logistická sieť, a príležitosti,
napr.: - rozšírenie produktového portfólia. Cieľovými skupinami sú mäsospracovatelia a spoločnosti pôsobiace v
potravinárskom priemysle, konkrétne segmenty - koreniny, koreniace zmesi, prírodné a umelé črevá, technologické prípravky
a ostatné pomocné materiály do mäsovýroby, ktoré postupne zvyšujú svoje požiadavky na kvalitu a komplexnosť.

Výstupom predkladaného projektu bude moderná a komplexná technologická základňa, ktorú budú využívať hlavne divízia
umelých čriev. Využitím nového technologického zariadenia dosiahneme nasledujúce parametre merateľných ukazovateľov: inovovaný výrobný postup - nová technologická skladba vyžaduje inováciu aj v prístupe k samotnným výrobným postupom,
preto bude realizovaná inovácia, - novovytvorené pracovné miesta - využitím novej technológie vznikajú aj zvýšené nároky
na personálne kapacity, pričom k bezproblémovému chodu jednotlivých výrobných procesov je daný počet novovytvorených
pracovných miest na úrovni 6 adekvátny, - nárast pridanej hodnoty - nová technológia nám umožní zvýšenie kvality tlače a
vyššiu mieru variability pri riasení, - nárast tržieb - zakomponovanie novej technológie do výroby nám umožní rozšíriť
kapacitu riasenia a rozšírenie produktového portfólia čo povedie k zvýšeniu tržieb. Prostredníctvom nastavenia optimálnej
cenovej politiky a poskytnutia komplexnej ponuky produktov s orientáciou na zákazníka predpokladáme značný nárast tržieb
v rozsahu, ktorý zabezpečí finančné zdroje pre ďalší bezproblémový chod.

Technológia, ktorá je predmetom ŽoNFP bude umiestnená v existujúcich výrobných priestoroch spoločnosti Mäspoma spol. s
r.o. Tieto priestory má spoločnosť vo výlučnom vlastníctve a momentálne slúžia výrobné priestory pre činnosť divízie umelých
čriev. Vzhľadom k charakteru už prebiehajúcej výroby a vybavenosti daných priestorov nie sú potrebné žiadne stavebné
úpravy v zmysle stavebného zákona. V tomto prípade je potrebné výlučne osadenia technológie. Časový harmonogram
realizácie aktivít je navrhnutý s prihliadnutím na viacero faktorov. Jednak realizácia verejného obstarávania v prípade
schválenia ŽoNFP a lehotami pre dodanie, inštaláciu a následné oživenie technológie priamo v mieste realizácie. Z
organizačného hľadiska bude pre bezproblémovú realizáciu projektu stanovený projektový tím: koordinátor projektu - konateľ
spoločnosti; projektový manažér - project manager; finančný manažér - vedúci ekonomického úseku Hlavná aktivita projektu
má priamy súvis s cieľom projektu, pričom realizáciou danej aktivity dosiahneme aj špecifické ciele - nákupom vyspelého
technologického zariadenia zvýšime konkurencieschopnosť našej spoločnosti a tiež vytvoríme nové pracovné miesta.

Vzhľadom k faktu, že v rámci projektu plánuje naša spoločnosť zaobstarať rozsiahlejší technologický celok a je nevyhnutné
zachovať jeho celistvosť a komplexnosť, daný projekt nie je možné realizovať bez pomoci formou NFP. Jednotlivé časti
technologického celku sú na seba z technicko-realizačného hľadiska naviazané a preto realizácia projektu v obmedzenom
rozsahu nie je možná. Realizácia projektu v načrtnutej podobe má pre región značný význam nie len skrz tvorbu nových
pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, ale tiež prostredníctvom zintenzívnenia kooperácie s ďalšími
relevantnými subjektmi z podnikateľského prostredia. Predpokladáme prejavenie multiplikačného účinku vo viacerých
oblastiach - zamestnanosť, výroba a investície. Nastavené ukazovatele úzko súvisia s ukazovateľmi načrtnutými v
strategickom dokumente mesta Zvolen, konkrétne v PHSR pre roky 2007-2013 a to v nasledujúcich bodoch: - priorita 1.13 Zníženie zamestnanosti, - priorita 2.1 - Podpora inovačného rozvoja. Naša spoločnosť má skúsenosti s realizáciou
dlhodobejších projektov, tieto boli financ
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Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s. v
oblasti spracovania drevných štiepok

Modernizácia polygrafickej technológie

Inovatívna technológia v spoločnosti Alfa print, s.r.o.

Obstaranie inovatívnych zariadení s dôrazom na ekológiu

Výroba veľkoformátových tlačiarenských strojov s využitím
inovatívnych technológií a postupov
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Firma pôsobí v Žilinskom samosprávnom kraji, kde je evidovaná miera nezamestnanosti cca 13%. Spoločnosť L – TRADE,
s.r.o. vznikla v roku 2000. Oblasť zamerania projektu podľa SK NACE je:v 2562 Obrábanie. Výroba spoločnosti je situovaná v
okrese Martin, v meste Martin v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy. V súčasnosti sú hlavnými
prekážkami rozvoja spoločnosti najmä tieto faktory: - nedostatočná kapacita výrobných zariadení, - nedostatočná technická
vybavenosť na uspokojenie nových náročných potrieb zákazníkov, - nedostatok vlastného voľného kapitálu na zavedenie a
realizáciu inovačných zmien. Východisková situácia vo vzťahu k cieľovým skupinám: Zákazníci (odberatelia): nedostatočné
uspokojovanie požiadaviek zákazníkov. Dodávatelia: nedostatočný odbyt materiálových zdrojov z dôvodu potreby obstarania
novej technológie. Zamestnanci: obmedzená kvalifikácia pri práci s novými technológiami, priame prepojenie na produktivitu
práce a odmeňovanie zamestnancov. Investíciu takéhoto charakteru, nie je možné realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa.

Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií - 5 osového obrábacieho centra pre potreby efektívnejšej výroby, či
už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a
spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu. Výstupom projektu bude 1 inovovaný výrobný postup. Počet
novovytvorených pracovných miest pre občanov od 15 do 29 rokov – 1 vytvorené pracovné miesto obsadené mužom.
Spoločnosť po realizácii projektu predpokladá, že využívaním novej technológie sa dosiahnu nasledovné ciele, ktoré sú v
súlade s operačným programom KaHR: • zvýšenie zamestnanosti, • zvýšenie výrobnej kapacity, • zvýšenie
konkurencieschopnosti žiadateľa, • nárast tržieb a pridanej hodnoty, • zvýšenie efektivity práce. Nová technológia je
navrhovaná tak, aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie. Zrealizovaný projekt bude mať priamy pozitívny efekt na
cieľové skupiny a to odberateľov, dodávateľov aj zamestnancov žiadateľa. Zrealizovaním projektu sa dosiahne naplnenie
hlavného cieľa projektu a to zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a pridanej hodnoty spoločnosti L – TRADE, s.r.o.

Celková dĺžka trvania realizácie projektu je 12 mesiacov. Projekt bude prebiehať od 01/2014 do 12/2014. Obsahovo je
projekt rozdelený na 1 hlavnú a 2 podporné aktivity nasledovne: Hlavná aktivita: Obstaranie a zavedenie viacosového
obrábacieho stroja. Podporné aktivity: Riadenie projektu, publicita a informovanosť. Predmetom projektu je obstaranie
inovatívnej technológie na zlepšenie výrobného postupu podniku : 1. inovovaný výrobný postup – obrábanie kovových dielov
v 5 osiach Technológia bude umiestnená v prenajatých priestoroch na základe platnej nájomnej zmluvy, kde žiadateľ
vystupuje ako nájomca. Obstaranie technológie bude prebiehať na základe zákona o verejnom obstarávaní. Administratívne a
technicky sa bude projekt realizovať interným a externým personálom.

Predkladaný projekt nie je možné realizovať bez finančnej pomoci Európskej únie nakoľko investícia je finančne náročná.
Obstaraním technológie a jej zavedením do prevádzky dôjde k okamžitému účinku vo vzťahu k stanoveným cieľom a to:
zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, nárast tržieb a pridanej
hodnoty, zvýšenie efektivity práce. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR kraja, ÚP VÚC, ÚP mesta, NS RR 2007 – 2013,
OP KaHR. Projekt je v súlade s Inovačnou stratégiou SR 2007 – 2013. Projekt výrazne prispieva k HP TUR a RP. Projekt
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a nemá negatívny dopad na životné prostredie. Žiadateľ zatiaľ
nerealizoval projekty financované zo zdrojov EÚ. Vzhľadom na fakt, že na trhu existuje neuspokojený dopyt po výrobkoch
spoločnosti L – TRADE, s.r.o. a spoločnosť spolupracuje s mnohými strategickými partnermi, možno konštatovať, že odbyt jej
produkcie ako aj ostatné výsledky projektu budú zabezpečené minimálne po dobu 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Investícia získaná zo zdrojov EÚ bude zachovaná v regióne.

Žiadateľ neidentifikoval závažné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a dospel k záveru, že
nakoľko neexistujú žiadne vážne riziká, projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Udržateľnosť výsledkov z hľadiska:
finančného – navrhovaný projekt vznikol na základe požiadaviek zákazníkov. Na základe neustále sa zvyšujúcich požiadaviek
sa predpokladá, že po ukončení realizácie projektu dosiahne spoločnosť vyšší zisk, čo je zárukou ďalšieho rozvoja
spoločnosti. inštitucionálneho – spoločnosť L – TRADE, s.r.o. je stabilne sa rozvíjajúcim podnikom. Prostredníctvom
realizácie tohto projektu je vysoký predpoklad, že firma dosiahne svoje ciele a to zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty,
zlepšenie postavenia na trhu, a tým zlepšenie konkurencieschopnosti. Žiadateľ predpokladá udržanie počtu zamestnancov na
rovnakej úrovni a vytvorenie nových miest. Na základe výsledkov hodnotenia firmy a finančnej analýzy je zrejmé, že
spoločnosť dosahuje dlhodobo dobré finančno-ekonomické výsledky podnikania a ide o zdravú firmu a projekt je
životaschopný. Spoločnosť L – TRADE, s.r.o bude aj po ukončení projektu naďalej investovať do zveľaďovania majetku z vl.
zdrojov.
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Pre región ako celok je charakteristická tradičná rozvetvenosť priemyselnej základne s pretrvávajúcim vysokým podielom
práce na produkcii. Veľké rezervy v rozvoji priemyslu celého TSK sú v rozvoji malého a stredného podnikania. Spoločnosť
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. pôsobí na trhu 16 rokov a hlavnou náplňou jej činnosti je výroba hydraulických členov a
technologických celkov využívajúcich hydrostatické členy, technológie na spracovanie rádioaktívnych odpadov (RAO) z
prevádzky a vyraďovania jadrových zdrojov. Na základe SWOT analýzy sa spoločnosť ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. plánuje
viac etablovať na trhu pre nakladanie s nebezpečným odpadom, látkami (NOL) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO). Disponuje
skúseným a kvalifikovaným personálom a rozširuje svoje kapacity v strojárskej výrobe. Z tohto dôvodu má spoločnosť v
záujme vyrábať vysoko sofistikované kontajnery na nakladanie s NOL a RAO. Potenciálnym trhom pre kontajnery v SR na
RAO a VJP sú napr. jadrové elektrárne. Kontajnery na NOL majú využitie v petrochem., chem. a strojár. priemysle.
Spoločnosť chce využiť svoju dlhodobú tradíciu v strojárskej výrobe, dlhodobé dodávateľské a odberateľské vzťahy.

Predmetom predkladaného projektu je nákup súboru inovatívnych a vyspelých technológií na výrobu vysoko sofistikovaných
kontajnerov. Nákup týchto technológií bude znamenať prakticky sebestačnú výrobnú kapacitu spoločnosti pre potreby jej
zákaziek. Z hľadiska inovatívnosti výrobných postupov realizácia projektu prinesie významné zlepšenie súčasných
výrobných procesov. Vyrobený produkt– vysoko sofistikované kontajnery je kvalitatívne nový produkt firmy ZŤS – VÝSKUM A
VÝVOJ a.s. Po ukončení projektu bude mať žiadateľ k dispozícií inovatívnu technológiu na výrobu kontajnerov, čo prispeje k
naplneniu stanovených cieľov spoločnosti. Zabezpečené kontrakty na odber budúcej situácie majú pozitívny vplyv na
posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti, ako aj uvedenie novej technológie do prevádzky; vytvorenie 40 nových
pracovných miest s rovnosťou príležitostí; výrazný nárast tržieb a rast pridanej hodnoty spoločnosti. Žiadateľ má regióne
rozvinuté odberateľské - dodávateľské vzťahy, spoluprácu s Trenčianskou univerzitou a Strednou priemyselnou školou v
Dubnici nad Váhom. Možné negatívne stavy a situácie vyplývajúce zo SWOT analýzy bude žiadateľ riešiť priebežne v rámci
riadenia rizík.

V procese výroby kontajnerov v rámci technologického pracoviska bude použitý súbor inovatívnych postupov. Hlavnou
aktivitou je vytvorenie technologického pracoviska na výrobu kontajnerov, kde bude riešené inovatívne usporiadanie a
skladba výrobnej technológie. Technologické pracovisko bude pozostávať z 2 horizontálnych CNC vyvrtávačiek CNC,
doskového poľa, karuselového stola, otočného stola. Momentálne neexistuje žiadny výrobný podnik v rámci Slovenskej
republiky, ktorý by vlastnil výrobné technológie v tomto priestorovom 3D rozmiestnení. Výhodou tohto rozmiestnenia je
modularita systému. Ďalším inovatívnym postupom je naváranie povrchu páskovou elektródou. Aktivita je priamo prepojená
na špec. ciele ako modernizácia strojov, zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality výroby s využitím vyspelých technológii.
Odborní pracovníci žiadateľa reprezentujú zastúpenie jednotlivých oddelení v organizačnej štruktúre, ktoré budú zodpovedné
za realizáciu projektu a majú odbornú spôsobilosť na realizáciu aktivity projektu. Ich skúsenosti sú podložené
predchádzajúcimi projektmi a aktivitami investičného a analytického charakteru.

Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov spoločnosti. Tieto ciele v plnej miere
korešpondujú s cieľmi Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj cieľmi príslušného opatrenia.
Projekt je v súlade so strategickou oblasťou 1. Priemysel a služby definovanej v PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ktorá je zameraná na zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva cez podporu podnikania, inovácií, znalostí a výskumu;
je v súlade s prioritnou osou 1 - priemysel a prioritnou osou 5 - ľudské zdroje, žiadateľ realizáciou navrhovaného projektu v
budúcnosti prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v okrese Dubnica nad Váhom (40 novovytvorených pracovných miest), a tým
sa zvýši počet, kvalita a štruktúra ponuky pracovných miest v Trenč. samosprávnom kraji, ako aj jeho výsledkom bude
pracovisko pre vysoko sofistikované kontajnery vyrobené inovatívnym postupom. Z uvedeného vyplýva, že projekt priamo
prispieva k vývoju a zavádzaniu inovatívnych technológií, postupov a výrobkov do praxe. Žiadateľ má skúsenosti s viacerými
podobnými projektmi, akými sú pracovisko fragmentácie odpadov, pracovisko suchej dekontaminácie a ďalšími

Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná vytváraním prevádzkového kapitálu, pridanej hodnoty a zisku priamo
činnosťou tejto výrobnej linky a následne dobre zabehnutou obchodnou činnosťou spoločnosti. Možným ohrozeniam, ako sú v
SWOT analýze bude žiadateľ čeliť tým, že má uzavreté zmluvy o budúcom odbere produkcie, ako aj zmluvy o technologickej
spolupráci. Vzhľadom na potenciál trhu, ktorý je popísaný v opise projektu a na základe analýzy spoločnosti sa predpokladá
využitie novej výrobnej kapacita spoločnosti v trojsmennej prevádzke. Momentálne je zvyšujúci sa dopyt po využívaní jadrovej
energie, ako aj výrobkoch petrochemického priemyslu. Tento trend hodlá využiť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., pričom chce
ponúknuť svojim existujúcim a novým obchodným partnerom produkty spĺňajúce požiadavky, ktoré sa kladú na vysoko
sofistikované produkty. Spoločnosť má tiež kvalifikovaný manažment so znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
predmetu projektu a skúsenosťami s realizáciou investičných projektov, má taktiež zabezpečený dlhodobý prenájom
nehnuteľnosti, v ktorej sa bude realizovať aktivita projektu.
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Vznik spoločnosti INDUSTRY LOGISTICS & MANAGEMENT, s. r. o. sa datuje od roku 2010, avšak svoju výrobnú činnosť
rozbehla začiatkom roku 2013, kedy kúpou strojného zariadenia – Deliacej linky na priečne delenie plechov, vrátane jej
súčastí a príslušenstva prijala do pracovného pomeru 4 nových zamestnancov. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je
výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom a výroba a hutnícke spracovanie kovov.
Spoločnosť sídli a svoju prevádzku má umiestnenú v prenajatých priestoroch v Považskej Bystrici. Jej umiestnenie je tak
vzhľadom na dopravnú prístupnosť, vybavenosť inžinierskymi sieťami a lokalizáciou v okresnom meste veľmi výhodné.
Snahou spoločnosti je neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Výrobný
proces spoločnosti potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu. Vyspelá
technológia, ktorú plánuje spoločnosť obstarať jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo zvýšení
konkurencieschopnosti, v náraste tržieb a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie a tiež možným
preniknutím na nové trhy.

Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality,
produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na relevantných trhoch.
Projekt zabezpečí spoločnosti rozšírenie výroby, zvýšenie kapacít ako aj schopnosť poskytovať zákazníkom komplexné
riešenia. Inštalovanie nových, moderných technológií zvýši mieru inovatívnosti a poskytne priestor na realizáciu ďalších
podobných projektov v budúcnosti s cieľom rozvíjať spoločnosť. Investíciou sa vygenerujú kladné peňažné toky, ktoré
spoločnosť využije na dosahovanie a udržanie stanovených cieľov projektu, ako aj podporu celkovej podnikovej stratégie.
Stúpne produktivita a predpokladá sa nárast ročných tržieb do roku 2020 na cca 15,6 mil. Eur. Počas realizácie projektu bude
vytvorených 16 nových pracovných miest a 4 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu.Odhad pridanej hodnoty a tržieb
bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja spoločnosti. Indikátor „počet inovovaných výrobných postupov“ bude
dosiahnutý samotnou podstatou projektu – obstaraním technológie pozostávajúcej z 5 logických celkov.

Spoločnosť INDUSTRY LOGISTICS & MANAGEMENT, s. r. o. vypracovala projekt s názvom „Technológie otvárajúce nové
možnosti“, ktorého ťažisko je v rozšírení a skvalitnení súčasného výrobného procesu spoločnosti, v zakúpení zariadení na
spracovanie zvitkového a tabuľového materiálu a technologických zariadení pre obrábanie, opracovanie a povrchovú úpravu
kovov s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti strojového parku, zefektívnení výrobných kapacít a v neposlednom rade
zvýšenie kvalifikácie zamestnancov a podpora rastu zamestnanosti v regióne v Trenčianskom kraji. Rozhodnutie pre
konkrétne technologické riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach spoločnosti a zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. V rámci VO bude vybraný najvhodnejší návrh podľa stanovených kritérií pre výber dodávateľa.
Časový harmonogram uvedený v tab.č.11 je odvodený od predpokladaného termínu schválenia ŽoNFP a následného podpisu
zmluvy o poskytnutí NFP. Časový harmonogram je konzistentný s cieľom projektu a špecifickými cieľmi. Organizačné
zabezpečenie projektu bude zabezpečené dôsledným manažmentom projektu. Na inštaláciu a spustenie bude okrem
projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – Zvýšenie konkurencieschopnosti
spoločnosti zavedením inovatívnych a vyspelých technológií. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným
príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť
len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu
aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného dôvodu spoločnosť predkladá Žiadosť o NFP. Z realizácii projektu budú
profitovať aj cieľové skupiny prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok na pracovisku. Výstupy a výsledky projektu
budú použité na rozvojové aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti. Hlavným
predmetom činnosti spoločnosti je kovovýroba, opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie. Spoločnosť kúpou Deliacej
linky na priečne delenie plechov získala bohaté skúsenosti s realizáciou investičných zámerov, taktiež disponuje dostatočným
počtom kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti, ktorí budú garanciou pre úspešné realizovanie projektu.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý zabezpečí všetky
dôležité zložky pre úspešnú udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie zabezpečené
lepšími hospodárskymi výsledkami, ktoré budú výsledkom zakúpenia novej technológie z dôvodu zvýšenia objemu výroby a
zvýšenia trhového podielu. Tieto výhody, ktoré nová technológia ponúka poskytne spoločnosti možnosť byť viac
konkurencieschopnou na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená
prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Pozitívny predpokladaný vývoj
spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť
projektu. Realizáciou projektu sa vytvorí 16 nových pracovných miest. Na základe uskutočneného výpočtu čistej súčasnej
hodnoty pri obstaraní technológie v rokoch 2014 a 2015 dôjde k návratnosti investície v roku 2022. Hodnota čistej súčasnej
hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 260,95 z čoho vyplýva, že projekt je dlhodobo finančne
udržateľný.
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Žilinský región zaznamenal v posledných rokoch významný hospodársky rast, ktorý je predovšetkým podporený prílevom
veľkých zahraničných investícií najmä do automobilového a elektrotechnického priemyslu. Tento prílev dosiahol aj pokles
miery nezamestnanosti takmer o 3 percentá na úroveň 10 percent v roku 2009. Avšak vplyvom krízy miera nezamestnanosti
znovu stúpla na úroveň 13 percent. Spoločnosť CRT-Electronic vhodne využila príchod nových spoločností do regiónu, kde
dodávateľsky realizuje dodávku profesionálnych a technologicky vyspelých elektronických zariadení. Tento trh je súčasťou
automatizačného odvetvia elektrotechnického priemyslu, ktorý zaznamenáva neustály rast vďaka technologickému pokroku a
inováciám a kríza sa ho nedotkla v takej miere ako ostatných výrobných odvetví. Spoločnosť sa však neorientuje len na
lokálnych a regionálnych odberateľov v SR a ČR, ale aj do iných okolitých štátov. Počet pracovníkov v posledných rokoch
mierne klesal, ale toto nastalo z dôvodu reštrukturalizácie spoločnosti na zdravú a stabilnú firmu, pripravenú k novým
investíciám, ktoré prinesú ďalšie pracovné priležitosti.

Spoločnosť po ukončení realizácie aktivít projektu bude disponovať najmodernejšími zariadeniami,vďaka ktorým inovuje svoje
výrobné postupy a rozšíri svoje kapacity a dosiahne vyššiu kvalitu vyrábaných elektronických zariadení s pozitívnym
dopadom na životné prostredie.Výrobky spoločnosti vďaka zvýšenej kvalite preniknú na nové trhy.Vďaka obstaraniu nových
zariadení zvýši tržby o 71,97% a pridanú hodnotu o viac ako 17,88% k roku 2019. Dosiahne sa to nárastom počtu
vyrobených produktov a taktiež vyššou kvalitou za lepšiu cenu.Zakúpenie zariadení si automaticky vyžiada, vzhľadom na to
že terajší zamestnanci sú už teraz vyťažení, zamestnanie 4 nových zamestnancov do termínu ukončenia projektu a ďalších 2
do roku 2019. Bude jednať o 2 ženy a 2 mužov do roku 2014 resp. o 1 ženu a 1 muža do roku 2019 ,z ktorých budú 2
pracovné miesta určené pre občanov vo veku 15 - 29 rokov do roku 2014 resp. 1 pracovné miesto do roku 2019.Napĺňanie
všetkých merateľných ukazovateľov je závislé od schopnosti kontrahovať dostatočný počet výhodných objednávok, čo
vzhľadom na technologický vývoj vo svete i regióne a zabehnutý systém obch. zastupovania spoločnosti vidíme
bezproblémovo

Projekt je realizovaný jednou hlavnou aktivitou, ktorej obsahom je Inovácia a rozšírenie výroby elektronických zariadení.
Začiatok projektu je 10/2013, kedy začne spoločnosť s prípravou verejného obstarávania (v spolupráci s externou
špecializovanou spoločnosťou), ktorého ukončenie je v pláne 1/2014-4/2014. Vzhľadom na dodacie podmienky na zariadenia
obsiahnuté v projekte, ktoré sa pohybujú medzi 1-8 mesiacmi, predpokladáme fyzické ukončenie realizácie do12/2014.
Technické riešenie pozostáva s nákupu 1 ks Laserovacieho stroja na popisovanie DPS , 1 ks Automatického optického kontr.
systému , 1 ks Testovacieho zariadenia pre vnútroobv. testy DPS, 1 ks Laserovaciho stroja na plastové kryty , 1 ks Záložného
zdroja elektrickej energie a 1 ks Zariadenia pre chladenie a zvhlčovanie haly a 10 ks 2D scannerov. Menované zariadenia
tvoria zvyšia nielen kvalitu novovyrábaných výrobkov, ale aj pracovného a životného prostredia. Organizačné zabezpečenie
bude realizované prostredníctvom projektového tímu pozostávajúceho z projektového manažéra, man. logistiky a marketingu,
finančného manažéra,administratívneho pracovníka, 3 technických pracovníkov a externej spoločnosti k výkonu procesu VO

Nutnosť predkl. projektu vyplýva predovšetkým z potreby inovatívnosti a zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá je daná dopytom
po výrobkoch vyššej triedy zo strany zákazníkov. Realizáciou projektu má spoločnosť všetky predpoklady na zvýšenie
konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti, nielen v regióne Žilinského kraja, ale aj v krajinách západnej
Európy. Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: • PHSR ŽSK, • Rámcová stratégia Žilinského regiónu
pre oblasť inovačného rozvoja, • Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, • NS TUR SR, Realizáciou projektu sa
dosiahne dopyt po materiáloch určených na výrobu elektronických zariadení od dodávateľov spoločnosti a stanovenie
priaznivej cenovej politiky hotových výrobkov, čo kladne ovplyvní hospodárenie odberateľov spoločnosti.Tým pádom sa
pozitívny efekt prenesie aj na iné firmy v regióne. Nerealizáciou projektu hrozí vzhľadom na rýchly vývoj v danom odvetví
strata zákazníkov spoločnosti a tým pádom znižovanie počtu zamestnancov nielen v spoločnosti CRT-Electronic.Pri
čiastočnej realizácii projektu sa nedosiahne požadovaná kvalita výrobkov a tým pádom bude investícia neefektívna

Realizáciou projektu CRT-Electronic zmodernizuje svoje výrobné linky a výrobné procesy, vďaka čomu sa zvýši množstvo
vyprodukovaných výrobkov, ale najmä ich kvalita. Podobný efekt bude mať zariadenie pre chladenie a zvlhčovanie výrobnej
haly, ktoré odstráni drobný prach, ktorý sa usádzal na výrobkoch a znižoval ich kvalitu. Bude to mať aj priaznivý vplyv na
pracovné a životné prostredie. Momentálna situácia na trhu určuje jasný smer a tým je ponuka vysoko kvalitných
technologický riešení. Jedine dodávkou takýchto výrobkov bude firma schopná uspokojiť zvýšené nároky zákazníkov na
kvalitu a kvantitu. Veľkou výhodou je spolupráca s výskumnými firmami, ktoré ponúkajú systematické riešenia výroby
výrobkov, ktoré prispievajú k vysokej kvalite a priaznivej cene, čo podporuje udržateľnosť výsledkov projektu. Podla vydanej
metodiky, finančná udržateľnosť projektu bola hodnotená na základe výpočtu miery výnosovosti, ktorá musí mať kladnú
hodnotu aby bol projekt trvalo udržateľný. Projekt dosahuje mieru výnosovosti 231,14% a dá sa konštatovat, že je trvalo
udržateľný. Ukazovatele fin. výkonnosti (CSH, VMV a Doba návratnosti) dosahujú tiež priaznivé hodnoty.
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Spoločnosť CHETRA SK, s.r.o. pôsobí na špičke firiem zaoberajúcich sa tesniacou technikou už 14 rokov ako výhradný
zmluvný partner nemeckej firmy Chetra GmbH Dichtungstechnik, ktorá patrí medzi popredných svetových výrobcov tesniacej
techniky. Vytvorili sme jedno z najkvalitnejších servisných a diagnostických centier mechanických upchávok a čerpadiel na
Slovensku. Väčšina odborníkov firmy CHETRA SK, s.r.o. pochádza z prostredia chemického a papierenského priemyslu, čo
predurčuje k riešeniu problémov utesňovania špeciálnych zariadení aj v ťažkých prevádzkových podmienkach. Spoločnosť
zároveň disponuje vlastnou výrobou komponentov pre rôzne typy špeciálnych strojárenských technológií - oddelenie výroby
spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. produkuje komponenty pre mechanické upchávky a čerpadlá. Našimi odberateľmi sú firmy z
východnej Európy a popredné slovenské firmy – U.S. Steel Košice s.r.o., Mondi SCP a.s. Ružomberok, Slovnaft a.s.
Bratislava, Slovenské elektrárne a.s..

Projekt je zameraný na výrobu vysokovýkonných „Hi-Tech“ mechanických upchávok a obslužných systémov do agresívnych
a extrémnych prostredí za použitia kompozitných materiálov a nanotechnológií, na rozvoj aplikácií HVOF nástrekov a na
vytvorenie strediska na renovácie armatúr. Realizácia projektu by znamenala vytvorenie novej výroby a servisu na vysokej
kvalitatívnej a technickej úrovni. Oblasti, na ktoré bude projekt orientovaný a akú problematiku bude riešiť v rámci zvolených
aktivít, budú produkty, ktoré vzniknú na základe predkladaného projektu určené primárne na exportné trhy a v rámci SR na
oblasti s vysokou ochranou životného prostredia i na priemyselné aplikácie. Očakávaný stav po ukončení realizácie projektu
vidíme v prínose v oblasti výroby mechanických upchávok, servisu armatúr a HVOF nástrerkov, v prínose ku
konkurencieschopnosti spoločnosti CHETRA SK, s.r.o., kde predkladaný projekt bude mať významný prínos k rastu
konkurencieschopnosti spoločnosti a k budúcemu rozšíreniu jej produktového portfólia a v prínose nie len pre región, kde
žiadateľ pôsobí, ale aj pre Slovenskú republiku.

Projekt je zameraný na obstaranie inovatívnej technológie a licencie. Realizácia projektu sa uskutoční v štyroch
samostatných logických celkoch. Logický celok č. 1: Výroba mechanických upchávok, armatúr a príslušenstva, Aktivita č. 1:
Dodanie technológie na výrobu delených mechanických upchávok - špeciálne technológie. Aktivita č. 2: Dodanie technológie
na výrobu príslušenstva. Logický celok č. 2: Linka na renováciu armatúr, Aktivita č. 3: Dodanie technológie na úpravu armatúr.
Aktivita č. 4: Dodanie technológie na testovanie armatúr. Aktivita č. 5: Dodanie zariadenia na realizáciu HVOF nástrekov.
Logický celok č.3: Servisné činnosti, Aktivita č. 6: Dodanie technológie - jednotky pre zabezpečenie požiadaviek na kvalitu
hydraulických olejov. Logický celok č. 4: Licencia know-how Chetra GmbH Mníchov, Aktivita č. 7: Zakúpenie licencie - knowhow od spoločnosti Chetra GmbH Dichtungstechnik.

Realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti pracovníkov firmy CHETRA SK, s.r.o. v oblasti kovovýroby, servisu a
aplikácií mechanických upchávok, konštrukcie inovatívnych výrobkov, technológií a strojov a hľadanie individuálnych riešení
pre klientov. Projekt je zameraný najmä na zvýšenie efektivity vlastnej výroby, podporu výskumu a technologického rozvoja a
aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, nepriamo aj na transfer technológií, vybudovanie kvalitnejšieho spojenia medzi
podnikateľmi s univerzitami a subjektmi výskumu a vývoja, rozvoj podnikateľských sietí a zoskupení, poskytovanie
podnikateľských služieb, budovanie hnedých parkov, na podporu udržateľných modelov výroby prostredníctvom zavádzania
systémov kvality a systémov environmentálneho manažmentu, noriem, ochrany duševného vlastníctva, vrátane investícií do
vzdelávania pracovníkov; podporu prezentácie podnikov. Spoločnosť CHETRA SK, s.r.o., implementáciou projektu zabezpečí
udržanie a zvyšovanie zamestnanosti u vedomostne a znalostne najvýznamnejších pracovníkov zabezpečujúcich najvyššiu
pridanú hodnotu v čase poklesu konvenčnej strojárenskej výroby.

Technické a administratívne zabezpečenie implementácie navrhovaného projektu zabezpečí vyprofilovaný interný projektový
tím, ktorý sa vytvorí z vlastných personálnych kapacít. Bude koordinovať technické aktivity, bude prispievať k technickým
riešeniam v rámci projektových aktivít. Spoločnosť má odborne zdatný tím vedúcich zamestnancov a ostatných odborne
zaškolených pracovníkov, ktorými sa zabezpečí bezproblémová realizácia stanovených aktivít a ich sprevádzkovanie.
Spoločnosť CHETRA SK, s.r.o. implementáciou projektu zabezpečí udržanie a zvyšovanie zamestnanosti u vedomostne a
znalostne najvýznamnejších pracovníkov zabezpečujúcich najvyššiu pridanú hodnotu v čase poklesu konvenčnej
strojárenskej výroby. To znamená, aktivity prispievajúce k rastu konkurencieschopnosti priemyslu a služieb financovaných z
ERDF. Projekt sa aj po jeho ukončení bude naďalej vyvíjať. Rast konkurencieschopnosti našej firmy dôsledkom realizácie
projektu podnieti rast v ostatných zúčastňujúcich sa podnikateľských subjektoch a multiplikačný efekt podporí hospodársky
rast v regióne.
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Žilinský región disponuje veľkým množstvom zdrojov biomasy vhodnej na energetické účely. Je tretím najlesnatejším
regiónom Slovenska, je tu rozvinutý aj drevospracujúci priemysel produkujúci veľké množstvo odrezkov a pilín, ktoré sú
technologicky nevyužívané a sú k dispozícii na energetické využitie. Patrí zároveň k regiónom s vysokou mierou
nezamestnanosti v rámci SR. V súčasnej dobe je v segmente využívania obnoviteľných zdrojov energie pre malé a
individuálne projekty minimálna ponuka palivových zdrojov. V regióne sú stovky malých kotolní na fosílne palivá napr. aj vo
verejných budovách; miestne zdroje obnoviteľných palív sa prakticky nevyužívajú. Žiadateľom je spoločnosť špecializovaná
na oblasť využívania biomasy, ktorá je na trhu 5 rokov. Spoločnosť v súčasnosti nemá vlastnú sebestačnú výrobnú
prevádzku. SWOT analýza ukazuje prevahu silných stránok a príležitostí. Pozitívami projektu sú prirodzený dostatok vstupnej
suroviny (biomasy), dostupná pracovná sila, potreba takýchto produktov na trhu a všeobecný trend prechodu k obnoviteľným
zdrojom energie. Ohrozenia vyplývajú hlavne zo súčasnej ekonomickej krízy a pomalého tempa prechodu na obnoviteľné
zdroje energie.

Navrhnutá výrobná linka rieši výrobu biopalív, ktoré budú vhodné pre využitie v malých a stredných kotolniach s kotlami na
drevné štiepky a energetické pelety. Z nehomogénnej zmesi kusov dreva rôznej veľkosti, kôry, prachu, ihličia, lístia s
rozličnou vlhkosťou sa budú vyrábať zušľachtené palivá so štandardnými kvalitatívnymi znakmi. Projekt vytvorí 13 nových
pracovných miest, z toho 9 bude pre nezamestnaných občanov do 29 rokov a zároveň umožní výrazný nárast tržieb
spoločnosti na 1 030 000 EUR a nárast pridanej hodnoty na 206 000 EUR v roku 2020. To sa dosiahne vďaka zavedeniu
novej konkurencieschopnej výroby v oblasti, kde existuje neuspokojený dopyt na trhu a zároveň tento dopyt dynamicky stúpa.
V opise projektu sú podrobne popísané identifikované riziká a scenáre ich riešení. Ďalších cca. 50 miest vznikne v
dodávateľskom reťazci pri výrobe a dodávkach štiepok, čo poukazuje na multiplikačný efekt projektu. Vzhľadom na
odoberanie drevnej hmoty z podnikov v regióne je predpoklad úspešného rozvoja týchto podnikov v dlhodobom horizonte.
Tým, že projekt bude významne podporovať aj trh s kotlami na biomasu, vzniká tu synergický efekt.

Predmetom technického riešenia je linka na intenzifikáciu využitia dendromasy na energetické účely. Súčasťou linky sú
prihrňovací šnek, vibračný triedič, dopravníky a násypky, separátor kovov, sušička štiepok, drvič drevných štiepok, peletovací
lis, zdroj tepla – spaľovacia komora, meranie a regulácia, elektroinštalácia, odkôrňovač a štiepkovač, baliace zariadenie.
Inovatívnosť projektu spočíva okrem iného v tom, že navrhnutá linka využíva viaceré technológie, ktoré by samostatne
nedávali výsledný efekt. Vzhľadom na charakter projektu, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita, ktorá bude
realizovaná v termíne 01/2014 – 02/2015. Úspešnou realizáciou aktivity sa naplnia ciele projektu. Personálne zabezpečenie
tvorí tím zložený zo skúsených pracovníkov, ktorí už niekoľko rokov pôsobia v oblasti využívania biomasy na energetické
účely. Súčasťou tímu je aj vrcholový manažment spoločnosti, ktorý má skúsenosti s realizáciou väčších projektov.
Spoločnosť má dostatočné administratívne a ostatné kapacity potrebné pre realizáciu projektu, vysporiadané vlastnícke
vzťahy (dlhodobo prenajaté priestory) a pripravený spôsob náboru a prípravy nových zamestnancov.

Spoločnosť nedisponuje dostatočným investičným kapitálom na realizáciu tak rozsiahlej investície. Keďže ide o
technologickú linku, nie je možné ju realizovať po častiach alebo postupne, ale je potrebné realizovať celú navrhovanú
investíciu. V prípade nezískania NFP je pre spoločnosť v uvažovanom čase nemožné projekt realizovať. Doterajšie projekty
spoločnosti boli zamerané na viaceré oblasti využívania OZE. Išlo o projekt využívania bioplynu z poľnohosp. biomasy, projekt
overovania možností pestovania plantáží rýchlorastúcich energet. drevín a projekt využívania popola zo spaľovania biomasy
ako komponentu na hnojenie a rehabilitáciu lesných pôd poškodených priemyselnými imisiami. Z investičných projektov, napr.
Bioplynová stanica Hontianské Moravce, Bioplynová stanica Ladzany. V súčasnosti nie je na trhu v SR firma, ktorá by
ponúkala vlhkostne a veľkostne homogenizované energetické štiepky. Trend prechodu z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje
energie, ako aj štátna energetická politika a podporné finančné nástroje štátu, dávajú dobré predpoklady, že nedôjde k takým
zmenám podmienok, ktoré by ohrozili reálnosť cieľov projektu. Projekt je v súlade s PHSR ZSK a PHSR obce Sučany.

Spotreba energie na vykurovanie a prípravu TÚV je trvalá potreba, takže udržateľnosť predkladaného projektu je založená na
pokrytí potrieb obyvateľov, verejnej správy a priemyslu Slovenska. Vychádzajúc z trendov, podpory štátu a politík EÚ,
dynamického rastu dopytu a nedostatku znalostnej bázy pre zušľachťovanie málo výhrevného paliva vlhkej biomasy na palivá
s výhrevnosťou porovnateľnou s najkvalitnejším čiernym uhlím, je predpoklad nielen udržania plánovaného stavu
zamestnancov a plánovaných ekonomických výsledkov, ale ich každoročné zvyšovanie. Produkované zušľachtené palivá sa
môžu umiestniť tak u maloodberateľov, ako aj u veľkoodberateľov, akými sú veľké teplárne a elektrárne. Žiadateľ má
uzatvorené rámcové zmluvy na dodávku suroviny aj odbyt produktov, čo podporuje prevádzkovú udržateľnosť projektu. Z
výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že žiadateľ bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie
všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Plánovaná výroba
prispieva k zlepšovaniu životného prostredia tým, že jej produkty nahrádzajú napr. v teplárňach fosilné palivá, predovšetkým
uhlie.
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Polygrafický priemysel je konečným užívateľom produktov papierenského a lepenkárskeho priemyslu. Patrí medzi najväčších
spotrebiteľov výrobkov z papiera a slúži všetkým sektorom hospodárstva vrátane verejných orgánov, finančných služieb,
distribučných služieb a výrobného priemyslu. Spoločnosť VALEUR, s.r.o. je výrobno-obchodnou spoločnosťou s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti polygraf. a tlačiarenskej výroby. Rýchly technický rozvoj a nároky na aktuálnosť informačného obsahu
zvyšujú požiadavky na rýchlosť, flexibilitu, multimediálnosť spracovania zákaziek a na personalizáciu vydaní. Cieľom firmy je
uľahčiť prácu zamestnancom za pomoci nových inovatívnych technológií a zároveň zvýšiť a skvalitniť produkciu výroby na
uspokojenie požiadaviek odberateľov. Mesto Dunajská Streda má výhodnú geografickú polohu, nachádza sa v tzv. zlatom
trojuholníku miest Viedeň - Bratislava - Győr, vyhodnotenú medzinárodnými inštitúciami ako najvhodnejšiu lokalitu na
investovanie v rámci EÚ v nasledujúcich rokoch. Miera nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda ku koncu februára 2013
dosiahla 14,49 %. V prípade realizácie projektu budú hlavnými užívateľmi spoločnosť, jej zamestnanci a zákazníci.

Po úspešnom ukončení realizácie projektu firma očakáva prínos predovšetkým u týchto skupín užívateľov: Spoločnosť
VALEUR, s.r.o. – zvýšenie variability produktov, skvalitnenie tlačiarenských výrobkov vyrábaných inovatívnou polygrafickou
technológiou pre oblasť press, zvýšenie výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb, rast produktivity práce, zvýšenie
konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví výroby. Zamestnanci – príjem nových zamestnancov - predpoklad prijatia 4
nových zamestnancov – 2 muži a 2 ženy (jeden zo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva a jeden z kategórie občania vo veku
15 – 29 rokov) a lepšie pracovné podmienky kmeňových zamestnancov. Zákazníci – časovo efektívna dodávka produktov
firmy s prispôsobením sa požiadaviek zákazníkom a tým aj zlepšenie kvality poskytovaných služieb a prístup ku kvalitnejším
výrobkom, zameranie sa na náročných zákazníkov s potenciálne vysokou pridanou hodnotou. Z regionálneho aspektu projekt
prispeje k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP a tiež k napĺňaniu potrieb v oblasti ochrany ŽP, predovšetkým obmedzenou
hlučnosťou a energetickou úsporou cca o 10 % v porovnaní so štandardným technologickým postupom a procesom výroby.

Výber obstarávanej technológie v rámci predpokladaného projektu bol vykonaný na základe prieskumu trhu s cieľom
zadefinovania najlepšej alternatívy s dôrazom na minimalizáciu finančnej náročnosti a maximalizáciu ekonomickej
efektívnosti. Predkladaný projekt bude realizovaný vo vlastnej výrobnej hale od 11/2014 do 10/2015 a pozostáva z jednej
hlavnej aktivity: Aktivita 1 – Nákup ofsetového hárkového tlačového stroja formátu B2. Technológia pre oblasť – tlačiarenskej
výroby – uskutočňuje samotnú ofsetovú hárkovú tlač. V porovnaní so staršími tlačovými strojmi - nový ofsetový tlačový stroj
je schopný na jeden prechod potlačiť naraz 8 rôznych farieb alebo 1 až 4 farby obojstranne, čo znamená že pri obojstrannej
tlači sa zdvojnásobuje tlačový výkon. Rozhodnutie pre konkrétne technol. riešenie bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach
spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosť má odborne zdatný tím vedúcich pracovníkov a ostatných
pracovníkov a zároveň dôjde k vytvoreniu 4 nových pracovných miest. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového
tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Dodávateľ technológie zabezpečí aj potrebné zaškolenia obsluhujúcich pracovníkov.

V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ - zmena projektového zámeru - rozloženie na etapy, viaceré roky, z dôvodu
vysokej finančnej náročnosti. Konečný efekt - zmena indikátorov a synergického efektu predkladaného zámeru. Nákupom
inovatívnej polygrafickej technológie sa zvýši produktivita práce, odbyt a podiel tržieb, čo spoločnosti umožní ďalšie investície
do inovácie výroby, čím sa zlepší ekonomická situácia firmy pre naplnenie zámeru stabilizácie, rozvoja a kvalitnejšej výroby posilnenie postavenia na trhu – možnosť rozšíriť svoj podiel v regiónoch TT a NT kraj a zahraničný podiel o Maďarsko a
Rakúsko. VALEUR, s.r.o. je stabilnou firmou s vlastným výrobno-technologickým zázemím v oblasti polygrafickej výroby s
bohatými skúsenosťami s nákupom inovatívnej polygrafickej technológie z vlastných zdrojov a aj vďaka príspevku z fondov
EÚ. Systém riadenia výroby obsahuje systém zabezpečovania akosti výrobkov so stanovenými opatreniami na dosiahnutie
požadovanej kvality. Spoločnosť používa špeciálny tlačový manažérsky informačný systém s názvom PrintingOffice. Toto SW
riešenie bolo vyvinuté pre polygrafický priemysel a prispôsobené špeciálnym potrebám a požiadavkám spoločnosti.

Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej výroby na celkových
tržbách spoločnosti. Priamo úmerne sa daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty produkcie spoločnosti. Projekt je po
finančnej stránke zdravý a udržateľný. Doba návratnosti celej investície je pri uvádzaných predpokladoch 6 rokov, čiže projekt
je pri podpore formou nenávratného finančného príspevku ekonomicky opodstatnený/udržateľný. Doba návratnosti vlastných
zdrojov je pri uvádzaných predpokladoch 3 roky od ukončenia realizácie aktivít projektu. Z výsledkov finančnej analýzy
vyplýva, že Hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby ekonomickej životnosti projektu je 197,39 a teda projekt
je dlhodobo finančne udržateľný. Produkt, inovácie v technológii realizované projektom, inovácie vo výrobkoch a výška
pridanej hodnoty a zisku vytvorená projektom v rokoch 2015-2020 dáva dostatočnú záruku pre finančnú stabilitu spoločnosti.
Spoločnosť cielene hľadá a v budúcnosti bude pokračovať vo vyhľadávaní subdodávateľov z pomerne menej vyvinutých
regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti, čím podporí ich ekonomický rozvoj a rast zamestnanosti.
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Alfa print, s.r.o. so sídlom v Martine má vyše 10-ročnú históriu. Významne pôsobí vo svojej kategórii tlače hlavne na
slovenskom trhu, no profituje aj z pôsobenia v európskom priestore. V polygrafickom priemysle sa firma presadila produkciou
zameranou na efektívnu výrobu a jej vysokú kvalitu. Ťažisko tvorí výroba časopisov a kníh, katalógov a prospektov, letákov a
rôznych informačných produktov. Svoju činnosť začínala s 2 maloformátovými strojmi, neskôr bol zakúpený jednofarebný
tlačiarenský stroj formátu A2. Následne sa posilňoval strojový park, pribudli stroje na väzbu V2, V1 a falcovací automat. V roku
2005 bolo zakúpené zariadenie na výrobu CTP platní. Tri tlačové stroje, ktorými firma disponuje, boli vyrobené v rokoch 2004,
2005 a 2010, takže 2 z nich sú už fyzicky aj morálne zastarané a nezodpovedajú súčasným trendom a požiadavkám
náročných zákazníkov. Podnikateľ v súčasnom prostredí nemôže obstáť medzi konkurenciou bez technologických a
informačných inovácií. Zaváhanie alebo stagnácia znamená stratu postavenia a konkurenčných výhod. Pre upevnenie trhovej
pozície a zvýšenie konkurencieschopnosti je pre Alfa print, s.r.o. nevyhnutné inovovať technologické vybavenie.

Po ukončení realizácie projektu bude do spoločnosti Alfa print, s.r.o. zavedená nová inovatívna výrobná technológia: 4farbový ofsetový tlačový stroj B2. Zapojením novej technológie do procesu výroby bude v spoločnosti zavedený 1 inovovaný
výrobný postup, vďaka ktorému sa technicky významne zlepší súčasný výrobný proces po kvalitatívnej i kvantitatívnej
stránke. Zníži sa energetická náročnosť výroby a zvýši sa jej kvalita a kapacita. To prinesie zefektívnenie výroby a
optimalizáciu prevádzkových nákladov. Vďaka inovácii, ktorú projekt prinesie, vzrastú tržby a pridaná hodnota spoločnosti,
budú vytvorené a udržané nové pracovné miesta. Zamestnanci budú pracovať v rámci lepších pracovných podmienok. Projekt
bude prínosom aj pre zákazníkov Alfa print, s.r.o., ktorí budú môcť nakupovať kvalitnejšie výrobky s vyššou pridanou
hodnotou a zároveň za výhodnejšiu cenu, vo väčšom množstve a s kratšími dodacími lehotami. Realizácia projektu umožní
rozšíriť výrobu, ako aj osloviť nových potenciálnych odberateľov z rôznych odvetví. Zvýšenie objemu výroby prinesie zvýšenie
tržieb a zlepšenie hospodárskych výsledkov aj dodávateľom Alfa print, s.r.o. a rast zamestnanosti v regióne.

Realizácia projektu bude trvať 7 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Aktivita 1 – Nákup a
zavedenie ofsetového tlačového stroja Predmetom aktivity je nákup 4-farbového ofsetového tlačového stroja B2 a jeho
zavedenie do výroby. Cena stroja bola stanovená na základe prieskumu trhu podľa najnižšej ponuky. Tento stroj má v sebe
implementované najmodernejšie technológie v oblasti tlače, vlhčenia a príjmu dát, čo výrazne zvýši kvalitu tlače. Zapojením
tejto inovatívnej technológie sa zavedie inovovaný postup polygrafickej výroby, vzniknú nové pracovné miesta a vytvoria sa
priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj firmy. Riadenie projektu Publicita a informovanosť V rámci podporných aktivít bude
zriadený projektový tím na čele s konateľom Alfa print, s.r.o. v úlohe projektového manažéra. Finančný manažment bude
zabezpečovať finančný riaditeľ žiadateľa a administratívnu stránku projektový asistent. Odborné zabezpečenie projektu bude
realizované dodávateľom technológie, vybraným v súlade so zákonom o VO, za podpory odborného garanta a konzultanta
projektu. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú publicitu a informovanosť o projekte, ktorý bude realizovať.

d1) Vhodnosť projektu vyplýva z východiskovej situácie na trhu v oblasti polygrafického priemyslu, kde technologické a
informačné inovácie a s nimi súvisiaca schopnosť naplniť želania zákazníkov sú základným motorom rozvoja a
konkurencieschopnosti firiem. Dva z troch tlačových strojov, ktorými firma disponuje, sú už fyzicky aj morálne zastarané a
nezodpovedajú súčasným trendom a požiadavkám. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície by si spoločnosť Alfa print,
s.r.o. nákup technológie nemohla dovoliť v uvedenom rozsahu a kvalite z vlastných zdrojov, resp. by riskovala stratu
zákazníkov. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj prioritami EÚ. d2) Alfa
print, s.r.o. pôsobí v polygrafickom priemysle a zaoberá sa najmä výrobou časopisov a kníh, katalógov a prospektov, letákov a
rôznych informačných produktov. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska,
vyhovujúce technické podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológie.
Predpokladom úspešnej realizácie projektu sú tiež viaceré úspešné investičné akcie rovnakého charakteru.

Po ukončení projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí údržbu novej technológie, ktorá
bude v plnej miere využívaná pri výrobe, a po jej dobe životnosti zabezpečí v prípade potreby jej obnovu. Udržateľnosť a
trvalosť výsledkov projektu bude podporená aj skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú prax v práci s
technológiami používanými pri výrobe. Vzhľadom na pozitívne hospodárske výsledky firmy je reálny predpoklad, že aj po
ukončení projektu budú vytvorené podmienky pre ďalšie financovanie výroby a technologických inovácií. Významným
predpokladom finančnej udržateľnosti projektu je okrem výsledku finančnej analýzy aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje
zisk. Alfa print, s.r.o. bude zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a
monitorovania rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého
projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise
projektu.
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V súčasnosti sa v spoločnosti TEPRON spol. s r.o. vykonávajú jednotlivé operácie na zariadeniach, z ktorých niektoré sú už
morálne a fyzicky zastarané a nedosahujú odberateľmi požadovanú kvalitu výrobkov, dosahujú nízku produktivitu práce a
vyžadujú vysoké náklady na údržbu, na energie a prevádzku zariadení a zároveň majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Kontrola kvality sa vykonáva na ručne ovládaných digitálnych výškomeroch, ktorá je náročná na čas a zároveň vyžaduje
značný podiel ľudského faktora pri kontrole kvality vyrábaných dielov. Inovácia výroby a celková stratégia spoločnosti
TEPRON spol. s r.o. predstavuje zavádzanie vysoko produktívnych technológií na trieskové obrábanie kovov a kontrolu
kvality výrobkov, čím bude dosiahnuté zníženie množstva nepodarkov vo výrobnom procese. Pri opracovávaní výrobkov
dochádza ku niekoľkonásobnému upnutiu výrobkov, kde sa musí následne presnosť výrobku dosahovať dodatočnými
korekciami. Tento postup je náročný na čas a znižuje produktivitu práce. Realizácia predkladaného projektového zámeru
umožní používanie nových výrobných postupov pri trieskovom obrábaní kovov, zvýši sa produktivita práce a zavedie sa
trojzmenná prevádzka.

Stratégiou rozvoja spoločnosti TEPRON spol. s r.o. je rozširovať sortiment výrobkov a zvyšovať podiel dodávok vo výrobnom
odbore – výroba dielov, zvarencov, podskupín pre strojné zariadenie, v čom má spoločnosť TEPRON spol. s r.o. dlhodobé
skúsenosti a dostatočný prehľad potrieb trhu. Po obstaraní zariadení a realizovaní projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti
a rast výroby firmy TEPRON spol. s r.o.“ sa očakáva zvýšenie objemu výroby, zvýšenie produktivity práce a nárast kvality
výrobkov, ktoré musia spĺňať prísne kritériá stanovené odberateľmi. Výhodou voči konkurenčným firmám je, že v spoločnosti
TEPRON spol. s r.o. je zavedený systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001. Iba splnením týchto podmienok je možné
lepšie uplatnenie sa na trhoch Európskej únie. Obstaraním a následným zavedením nových výrobných zariadení do
výrobného procesu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta počas doby realizácie projektu pre vysokokvalifikovaných
pracovníkov, ktorí budú zo skupiny občanov vo veku 15 - 29 rokov a 1 pracovné miesto bude obsadené zamestnancom zo
znevýhodnených skupín.

Realizácia projektového zámeru spoločnosti TEPRON, spol. s r.o. bude zameraná na plnenie hlavného a špecifických cieľov
a to obstaraním nového počítačom riadeného vodorovného frézovacieho a vyvrtavacieho stroja s potrebným príslušenstvom a
softvérovým vybavením. Obstaraním tejto modernej CNC technológie projekt prispeje k rastu tržieb, rastu pridanej hodnoty,
zvýšeniu kvality a kvantity ponúkaných služieb, nárastu zamestnanosti a k zlepšeniu kvality životného prostredia a
prostredníctvom nákupu nového portálového súradnicového 3D meracieho stroja horizontálneho sa docieli zvýšenie kvality
výrobkov. Týmto sa vytvoria podmienky pre rast produktivity práce pri rozmerovej kontrole kvality vyrábaných dielcov,
pribudnú nové výrobné postupy, zníži sa možná reklamácia kvality od zákazníkov, zvýši sa konkurencieschopnosť a dôjde k
nárastu zamestnanosti. Realizáciou dôjde k vytvoreniu 2 nových výrobných postupov, k vytvoreniu 2 nových pracovných
miest, z toho 2 pracovné miesta budú obsadené mužmi, nakoľko výroba je fyzicky náročná, 2 pracovníkov vo veku 15 - 29
rokov a napokon realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu 1 pracovného miesta pre znevýhodnené skupiny v dôsledku
realizácie projektu.

Realizáciou projektového zámeru dôjde k naplneniu nasledovných HP TUR. Ekonomická oblasť - výsledky realizácie
projektu budú priaznivo vplývať na finančno-ekonomické ukazovatele spoločnosti a to najmä v ukazovateľoch zvýšenia tržieb
spoločnosti za vlastné výrobky, pridanej hodnoty a zlepšenia rentability, likvidity, aktivity a ostatných pomerových
ukazovateľov. Ekonomický prospech sa však prejaví aj navonok, kedy sa prostredníctvom rozvoja podnikateľských aktivít
podniku zvýšia príjmy štátneho rozpočtu ako aj miestnej samosprávy a to prostredníctvom zvýšenia odvodu daní a poplatkov
súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Sociálna oblasť - pozitívne výsledky projektu budú priaznivo pôsobiť na motiváciu
zamestnancov a zvýšenie príjmov spoločnosti, ktoré bude môcť v súlade so svojim spôsobom odmeňovania prideľovať
zamestnancom za ich vykonanú prácu. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu ekonomického postavenia spoločnosti, čo sa
bude priaznivo premietať v možnosť lepšej motivácie zamestnancov, zamedzí sa riziko fluktuácie a posilnia sa sociálne istoty
zamestnancov. Environmentálna oblasť - zamýšľaná technológia má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Miera výnosovosti investície je na úrovni 145,28 %, t.z. že čistá súčasná hodnota je o 45 % vyššia ako hodnota investície.
Čistý CASH-FLOW projektu prevýšil samotnú hodnotu investície o 68 %. Tržby z predaja výrobkov porastú z 1 627 tis € v roku
2012 na 1 980 tis € v roku 2019 a hrubý zisk v roku 2019 vzrastie na 242 tis. €. Nárast pridanej hodnoty predstavuje 970 tis. €
na konci roku 2019. Z uvedeného vyplýva, že plánovaná investícia sa javí viac ako životaschopná, smerom do budúcnosti
zlepší finančné zdravie spoločnosti. Po realizácii projektu je spoločnosť TEPRON spol. s r.o. schopná financovať výrobu z
vlastných finančných zdrojov na modernom strojovom parku, ktorý bude sústavne dopĺňať o ďalšie výrobné zariadenia. Týmto
budú vytvorené podmienky na ďalší rozvoj spoločnosti prostredníctvom vývoja nových a inovácie už jestvujúcich produktov.
Neustále vzdelávanie a praktické zdokonaľovanie našich zamestnancov, by malo taktiež prispieť k tomu, aby naša spoločnosť
nestratila postavenie na trhu, ale naopak neustále si ho upevňovala.
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Bansko-bystrický samosprávny kraj je región s najvyššou nezamestnanosťou, ktorá ku koncu minulého roka presiahla 20% .
Podiel tržieb priemyslu na celkových tržbách dlhodobo klesá, V dôsledku pretrvávajúcich výrob s nižšou pridanou hodnotou a
nižších investícií do technológií je produktivita práce dlhodobo a výrazne pod celoslovenským priemerom. Spoločnosť
INCLUSIVE4ALL s.r.o. identifikovala na trhu podnikateľskú príležitosť v oblasti inovatívnej výroby tlačiarenských strojov, na
ktorú s pomocou tímu medzinárodných expertov pripravila a podáva predkladaný projekt. SWOT analýza jednoznačne
ukazuje, že sú splnené predpoklady na úspešné zrealizovanie projektu pri minimálnych rizikách. Spoločnosť našla v BBSK
vhodné priestory na umiestnenie takejto výrobnej činnosti, zároveň s dobrým potenciálom pracovného kapitálu, nakoľko v
dôsledku realizácie projektu vzniknú desiatky nových pracovných miest. Podpora z EŮ fondov predstavuje príležitosť vybaviť
za pomoci inovatívnej technológie výrobnú halu na produkciu tlačiarenských strojov, ktoré sa budú predávať na globálnych
trhoch a prispieť tak k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a zároveň k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu.

Spoločnosť prináša pre BBSK projekt s vysokou pridanou hodnotou, ktorý významne prispeje k jeho rozvoju. V rámci projektu
bude zriadená výroba tlačiarenských strojov pre priemyselnú tlač za pomoci najmodernejších dostupných technológií.
Výsledkom inovovaného výrobného procesu budú vysokoekologické tlačiarenske stroje, ktoré používajú jedinečnú ekologickú
technológiu vodou riediteľného atramentu. Uvedená charakteristika zabezpečí konkurenčnú výhodu pri predaji strojov do
celého sveta, nakoľko trh jednoznačne indikuje dopyt po zariadeniach tohoto typu. Globálny trh zároveň umožní eliminovať
riziká spojené s potenciálnym poklesom dopytu v dôsledku lokálnych kríz, čím znižuje pravdepodobnosť neúspechu
realizácie projektu a nedosiahnutia plánovaných ukazovateľov. Konkurencieschopnosť žiadateľa výrazne vzrastie, čo umožní
vytváranie predpokladaného počtu nových pracovných miest. Keďže výroba bude realizovaná za pomoci najmodernejších
dostupných technológií, predpokladáme dosahovanie vysokej efektívnosti a produktivity práce. Projekt počíta aj s vytvorením
pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, nakoľko zamestnanci budú prechádzať sériou školení pre potreby
výrobného procesu.

Realizácia projektu je plánovaná počas obdobia 16 mesiacov, v rámci ktorého budú obstarané, dodané a odskúšané
technológie potrebné pre výrobný proces. Súčasťou projektu je aj skúšobná prevádzka a nábeh testovacej výroby. Technické
riešenie, ktoré bolo bolo navrhnuté tímom vysokokvalifikovaných medzinárodných odborníkov, zohľadňuje použitie
najmodernejších dostupných technológií a licenčných práv. Časový harmonogram zahŕňa potrebnú rezervu na elimináciu
možných rizík. Projekt má 1 hlavnú aktivitu: 1. Obstaranie, dodávka a inštalácia technológií Obstaranie bude realizované
podľa predpísaných pravidiel, t.j. uskutočnením procesu verejného obstarávania. Uvedený proces bude bezprostredne
generovať tvorbu nových pracovných miest, ktoré vzniknú v dôsledku projektu, celkovo vznikne až 25 nových pracovných
miest. Aktivita bude riadená špičkovým tímom medzinárodných expertov, ktorí budú zároveň garantom úspešnej realizácie
celého projektu. Podporné aktivity: 1. Riadenie projektu 2. Publicita a informovanosť Uvedené aktivity zabezpečí žiadateľ
kombináciou interných a externých zdrojov v súlade predpísanými pravidlami a podmienkami EÚ

BBSK patrí dlhodobo medzi najchudobnejšie regióny SR. Okrem najvyššej miery nezamestnan
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Okres Spiš. N. Ves, ktorý má tradíciu v strojárskej výrobe a ťažkom priemysle (dnes tvorí 44,5%), vykazuje neustály kladný
demografický vývoj, s nárastom obyvateľstva o 2,4% v r. 2011 oproti r. 2005. Aktuálna miera evid. nezamest. je 18,02%, miera
SR je 14,71%. V evidencii sú evidovaní nezamestnaní v ekonomickom odvetví (SK NACE – C25: výroba kovových
konštrukcií) vo významnom počte, prac. silu môžu poskytnúť absolventi Technickej akadémie v Sp. Novej Vsi a možnosť
ďalšej kvalifikácie Zváračská škola v Poprade. Spoločnosť vznikla v r. 2004 ako SOJ, s.r.o. Jamník. V roku 2010 zmenila
majiteľa a pod novým obchodným názvom AGA priemyselný park s.r.o. predstavuje malú rodinnú firmu. Má 4 pracovníkov.
Ročný obrat v 2011 bol 18,5tis.€, v 2012 už 197tis.€. Výrobný program sa orientuje na výrobu strojárskych komponentov
zváraním a opracovaním. Existujúce vybavenie technológiami a zariadeniami predstavuje staršie, používané a väčšinou
nedostatočne presné a výkonné (málo efektívne) stroje. Rodinný podnik chce stavať svoju budúcnosť na zavádzaní
efektívnych a inovatívnych technológií, využívať potenciál regiónu, svoj vlastný odborný potenciál a existujúci ľudský potenciál
v regióne.

Realizáciou projektu sa uskutoční inovácia a rozšírenie troch technologických pracovísk - pracoviska pre výrobné operácie
obrábania materiálu, pracoviska pre operácie zvárania a zriadenie inovovaného pracoviska pre operácie tvárnenia materiálu,
ktoré významnou mierou posilnia výrobné kapacity a výstupnú kvalitu strojárskej výroby dielov a komponentov. Projektom sa
obstará 10 druhov výrobných strojných zariadení s príslušenstvom (celkov). Počet inovovaných výrobných postupov bude 6.
Projektom sa vytvoria 4 nové pracovné miesta, 3 pre mužov, 1 pre ženy, 2 miesta pre pracovníka vo veku od 15 – 29 rokov a
1 pre pracovníka pre znevýhodnené skupiny. Z dôvodu nasadzovania technologicky náročných zariadení je malá
pravdepodobnosť uplatnenia sa pracovníka z radov MRK. Zvýšením konkurencieschopnosti má žiadateľ šancu konkurovať na
trhu dodávateľov pre veľké podniky a to najmä snahe podnikov z Poľska a z Česka, ktoré sa tu aktivizujú. Spolu so
zavádzaním technológií bude žiadateľ uskutočňovať zaškoľovanie a odborné vzdelávanie nových pracovníkov a začne proces
zavádzania systému kvality.

Vyšpecifikované technologické zariadenia pre 3 inovované pracoviská (3 hlavné aktivity projektu) budú dodané na základe
uskutočneného verejného obstarávania a podľa uzavretých dodávateľsko odberateľských zmlúv. Technické riešenie bolo
navrhnuté v zmysle potrieb rozvoja podniku a jeho zámeru dostať sa do pozície subdodávateľa veľkých strojárskych podnikov
v území – výrobcu konštrukčných dielov v požadovanej kvalite a kvantite a operatívnosti dodávok.
Navrhnuté pracoviská sú nevyhnutné pre zabezpečenie vysokej kvality a kvantity výrobkov, ktorú ručná práca pri vysokom
počte rovnakých dieloch a v dlhodobom meradle nie je schopná zabezpečiť. Žiadateľ si bude zabezpečovať realizáciu
projektu svojimi vlastnými odbornými a administratívnymi kapacitami za spolupráce s externým odborníkom a podľa
spracovaného projektového zámeru Modernizácie technologického vybavenia podniku. Uskutočňovať sa bude v priebehu 18
mesiacov a v 3 časových etapách. V prvej sa obstarajú, zakružovačka plechu, ohraňovací lis a obrábacie centrum, potom
zváracie stroje a CNC sústruh a nakoniec mostový a stĺpový žeriav a vzduchotechnika, ktoru sa zároveň zabezpečia lepšie
pracovné podmienky v zvarovni a vykurovanie.

Žiadateľ, ktorý v súčasnosti pôsobí na trhu ako malá rodinná strojárska firma, chce reagovať na požiadavky a potreby veľkých
strojárskych firiem v tomto území v oblasti subdodávok strojárskych konštrukčných dielov a komponentov pre svoje finálne
produkty. Aktivity bývalých majiteľov v minulosti neviedli k vytváraniu zdrojov pre rozvoj tejto firmy a táto v súčasnosti
nedisponuje dostatočnými zdrojmi pre zaobstarávanie vhodnej výrobnej technológie na zriadenie efektívnych výrobných
pracovísk s progresívnymi technológiami, ktoré by postavili firmu do konkurencieschopného postavenia. Poskytnutie NFP je
šancou na realizáciu tohto zámeru, na vybavenie podniku vhodnou technológiou a presadenie sa na strojárskom trhu, na
vytvorenie viacerých pracovných miest a zvýšenie zamestnanosti a na stabilizáciu tohto odvetvia v tomto regióne. Je potrebná
neodkladná pomoc, pretože na situáciu v oblasti požiadaviek finálnych výrobcov reagujú aj zahraniční konkurenční
subdodávatelia a žiadateľ so svojou súčasnou technológiou, založenou na ručnej opakovanej práci nie je dostatočne
konkurencieschopný. Žiadateľ má skúsenosti s projektom rozbehu a niekoľkoročného vedenia veľkej strojárskej firmy.

Trvalá udržateľnosť bude založená na pilieroch: - v zavádzaní systému kvality, - v neustálom vzdelávaní a tréningoch
vlastných pracovníkov, - na intenzívnom a systematickom marketingu, - v ďalšej diverzifikácii technológie a výroby a na
zavádzaní ďalších technologických doplnkov, kompletných technológií, podľa vývoja a požiadaviek miestneho, regionálneho
trhu, - v zabezpečovaní dostatočných tržieb v zmysle finančného plánu podniku. Po ukončení realizácie aktivít tohto projektu
bude udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečovaná tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb a v napĺňaní
rozvojovej a marketingovej stratégie podniku. Prevádzku zabezpečia vlastní a prijatí zamestnanci na novovytvorené pracovné
miesta a dodávatelia externých služieb. Získanie pozície trvalého subdodávateľa je strategickým a existenčným zámerom a
cieľom podniku. Financovanie procesu je nastavené na udržanie kladného kumulovaného Cash Flow počas celej doby
realizácie projektu a zároveň na vytváranie zdrojov na ďalšiu investičnú obnovu po roku 2020. Zisk z podnikania sa bude
investovať aj do obnovy objektov a na energetické úspory a využitie obnoviteľných zdrojov energií pre chod podniku
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Spoločnosť Herb-Pharma je výrobcom a dodávateľom nutraceutík, cosmeceutík, farmaceutík a zdravotníckych prostriedkov.
Vízia spoločnosti Herb-Pharma prichádza na globálny trh s jasnou koncepciou zdravia človeka, založeného na prírodných a
biotechnologických produktoch. Spojenie prírody so zdravím človeka je prirodzeným vývojom existencie ľudskej civilizácie,
ktorá aj v najbližšom desaťročí bude hrať veľmi dôležitú úlohu na zvýšení celkovej kvality života jednotlivca. Herb-Pharma
prevádzkuje vlastné vývojové a výrobné pracoviská. Tím vedcov, biológov, lekárov, farmaceutov a chemikov sa podieľa na
príprave, vývoji a testovaní surovín a finálnych prípravkov. Spoločnosť je zameraná na produkciu zdravotníckych pomôcok,
výživových doplnkov a kozmetických prípravkov.

Ukončenie realizácie projektu bude po účasti na nasledovných výstavách : Cosmobelleza- Barcelona 2009, Beauty
International – Dusseldorf 2009, Cosmoprof – Bologna 2009, Beautyworld Middle East - Dubai 2009, Cosmoprof – Las Vegas
2009, Intercharm Russia – Moskva 2009, Cosmoprof Asia – Hong Kong 2009. Účasťou na týchto výstavách sa predpokladá
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, získanie nových odbytíšť na zahraničných trhoch , čo prispeje k zvýšeniu
hodnoty exportu, a predpokladá sa aj zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti. Predpokladá sa aj nárast počtu nových
zamestnancov v spoločnosti a udržanie pôvodných miest ktoré by boli bez realizácie projektu zrušené.

Realizácia projektu spočíva v účasti spoločnosti na výstavách a veľtrhoch a zabezpečení propagačných materiálov
potrebných pre výstavy. Jedná sa o nasledovné výstavy: Cosmobelleza- Barcelona 2009, Beauty International – Dusseldorf
2009, Cosmoprof – Bologna 2009, Beautyworld Middle East - Dubai 2009, Cosmoprof – Las Vegas 2009, Intercharm Russia –
Moskva 2009, Cosmoprof Asia – Hong Kong 2009. Realizáciou sa rozumie prenájom výstavnej plochy, príprava výstavného
stánku pozostávajúceho z 3 obvodných stien, označenia stánku, loga spoločnosti, reklamné nápisy. Montážne prvky
hliníkovo sklenené, montážne prvky stánku budú použité na všetky výstavy, doprava exponátov na miesto vystavovania a
odvoz, ubytovanie a propagačné materiály. Výstavný stánok sa použije na všetky výstavy čo prispieva k ekonomike projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má veľmi širokú škálu cieľových spotrebiteľov, pretože kozmetické výrobky a
prípravky, potravinárske doplnky a zdravotnícke pomôcky sú určené pre širokú škálu osôb vo vekovom intervale od narodenia
do 100 rokov má zabezpečený odbyt svojich výrobkov a nie je predpoklad že by firma mala problém s realizovaním svojej
produkcie. V spoločnosti pracuje popredný tím odborníkov ktorí spolupracujú pri vývoji nových prípravkov. Spoločnosť
disponuje personálnymi zdrojmi schopnými zrealizovať predkladaný projekt, nakoľko spoločnosť už obdobné činnosti vo
svojej minulosti realizovala. Súčasný tlak prostredia na udržanie konkurenčných výhod núti spoločnosť svoju produkciu a
ceny prispôsobovať konkurencii, a z toho dôvodu nemá v súčasnosti spoločnosť dostatok finančných prostriedkov aby mohla
sama zrealizovať účasti na vyššie uvedených prestížnych veľtrhoch a výstavách. Získanie NFP by umožnilo spoločnosti
zrealizovať účasť na týchto výstavách a veľtrhoch a dopomôcť firme k udržaniu konkurenčných výhod a k zefektívneniu
činnosti spoločnosti.

Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá naplnenie uvedených výstupov projektu. Hlavne na základe predpokladaného
zvýšenia tržieb spoločnosti, ktoré sa dosiahnu prezentáciou firmy na vyššie uvedených prestížnych veľtrhoch a výstavách a
následným získaním nových obchodných kontaktov a odberateľských kanálov, v budúcnosti bude spoločnosť schopná
realizovať účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách z vlastných prostriedkov, čím zabezpečí trvalú udržateľnosť
projektu.
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Cieľom projektu je prvá účasť našej firmy na výstave SWIATLO 2009 vo Varšave a výroba nového katalógu svietidiel.
Výstava Swiatlo 2009 Varšava: Po úspechoch, ktoré dosahujeme v predaji do Ruska a Ukrajiny, sa Poľsko prekvapujúco
rýchlo stalo ďalšou zaujímavou exportnou krajinou s veľkým potenciálom. Stalo sa tak po enormných obchodných aktivitách
manažmentu firmy. Pre rozvoj ďalších aktivít v Poľsku si veľa sľubujeme od akcie, ktorá má celoštátnu pôsobnosť a je
zameraná na osvetlenie. Nový katalóg výrobkov: Pri sortimente vyše 500 aktuálnych vyrábaných výrobkov (svietidiel) je
nesmierne ťažké ich mať obrazovo – fotograficky -katalógovo zdokumentované. Fotenie krištáľových sklenených lustrov,
nástenných a stolových svietidiel je zložitá a finančne náročná záležitosť. Problémom je správanie skla pri fotografovaní. Bez
kvalitného katalógu je však predaj nemožný. Preto by nesmiernym pomocníkom pri predaji bol nový katalóg, archív fotografií
svietidiel. Tie potom poslúžia nielen ako podkladový materiál pre katalóg, ale aj pre webovú stránku firmy. Situácia v regióne:
Sme jediným výrobcom krištáľových svietidiel na Slovensku. Z pohľadu predaja však nejde o veľkú výhodu, pretože takmer
celú produkciu vyvážame .Na trhoch kde umiestňujeme naše výrobky je konkurencia obrovská. Východisková situácia: Sme
stredne veľká firma s uzatvoreným výrobným procesom samostatne zvládajúca výrobu, vzorovanie, predaj. V regióne je
dostatok pracovnej sily výrobnej (odbornej) i technicko – hospodárskej. Výstupy zo SWOT analýzy: - kvalifikovaná pracovná
sila ( lacnejšia ako u konkurencie ) - široký – variabilný výrobný sortiment - znalosť trhu - členstvo SR v EU - certifikované
výrobky a ochranná známka

Realizáciou projektu plánujeme pochopiteľné navýšenie objemu výroby, s tým spojeného predaja, tržieb a zisku. Navýšenie
výroby bude znamenať zníženie výrobnej réžie a tým aj zvýšenie celkovej rentability. Nemáme totiž žiadne úzke miesta, ktoré
by bránili zvládať vyššie objemy. Pritom nárast pracovníkov nebude výrazný. Budovu a strojné zariadenie totiž využívame len
na jednu smenu. Negatívne možné stavy, ktoré môžu ovplyvniť projekt sú: - závislosť na dovoze vstupných surovín situácie vis major Vstupom do EU sa nám len zlepšili možnosti alternatívnych dodávateľov surovín. Tu problém vylučujeme.
Dampingové ceny: Tieto sú prakticky nemožné. V našej „ kategórii“ kvality niet tak mamutieho výrobcu, ktorý by zaplavil veľmi
široký trh odberateľov potenciálne nízkymi cenami. Prechodom na euro menu sa vyhneme aj riziku silnej koruny. Vis major.
Tomu predchádzame aspoň poistením budovy a zariadení. Aj s prípadným vznikom konkurencie v regióne máme silnú
pozíciu ( skúsenosti, vlastná budova, certifikát, manažment, webová stránka....), získanú takmer desaťročnou úspešnou
činnosťou.

Nevyhnutnosť pomoci: Projekt je finančne veľmi náročný a jeho plné financovanie je pre nás nereálne. Je to úplne zrejmé z
dosahovaných obratov a dosiahnutého zisku. Spolufinancovanie dokážeme zrealizovať pôžičkou z peňažného ústavu.
Skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov máme dostatočné. Za spolufinancovania z verejných prostriedkov sme
Časový rozvrh aktivít je u projektov tohto druhu pomerne jednoducho zvládnuteľný. Výstava: Technickú časť výstavy
zvládli: - strojné brúsenie sklenených komponentov - temperovaciu pec - lisovacie formy - pneumatický lisovací prípravok zabezpečuje Vystavovateľská organizácia. Našou starosťou je výber a inštalácia exponátov a účasť manažmentu. Zvládneme
zriadenie chránenej dielne bez spolufinancovania: - rozbeh výroby - nákup a inštaláciu strojov - nákup lisovacích foriem to bezproblémovo. Katalóg: Ide o tzv. dodávku na „kľúč“. Zmluvne dohodneme požadované termíny i kvalitu. Určite je v
výrobu prípravkov na svietidlá - výrobu lustrových ovesov od lisovania po finálne leštenie - vzorovanie svietidiel - certifikáciu
silách dodávateľa v požadovaných termínoch zrealizovať predmet zmluvy.
svietidiel - medzinárodné certifikáty -kompletnú výrobu, skúšanie, balenie svietidiel -realizáciu vzorkovne s vyše 100
exemplármi svietidiel a lustrových ovesov -zhotovenie webovej stránky -kúpu budovy a pozemku Na realizáciu projektu sme
pripravení aj po stránke organizačného zabezpečenia, profesnej histórie. Realizovali sme aj podobné projekty.

Po ukončení realizácie projektu získame veľkú výhodu v možnosti ponuky cez kvalitný katalóg výrobkov. Svietidlá budú viac
prehľadné, lepšie čitateľné, výraznejšie sa zobrazia doteraz nezvýraznené vlastnosti.: ostrosť brúsených hrán sklenených
komponentov, jednotlivé farebné odtiene, smaltované svietidlá s 24 karátovým zlatom. Množstvo vyrobených katalógov nám
umožní dodať ich všetkým aj potencionálnym záujemcom. Dodať ich môžeme (katalógy) aj vytypovaným možným
odberateľom. Účasťou na výstave určite získame nových odberateľov, zlepšíme imidž, pozveme k prehliadke našich
výrobkov tie firmy, ktoré doteraz nezrealizovali cestu k nám. Financovanie ďalšej našej výroby alebo služieb je zabezpečené
z bežných obratov a zároveň istené poskytnutým konto korentným úverom zo Slovenskej sporiteľne. Počty
zamestnancov určite neznížime naopak, dôjde k ich zvýšeniu. V regióne je dostatok kvalifikovanej sily v každej kategórii.
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Žiadateľ sídli v Michalovciach, v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, kde je aj napriek tomu problém nájsť
kvalifikovaného pracovníka na novovytvorené miesto. Chýbajúca infraštruktúra tiež znižuje príležitosť na rozvoj regiónu.
Žiadateľ sa vyprofiloval na významného, prosperujúceho dodávateľa progresívnych drevárskych technológií. To je dané aj
tým, že nie je len lokálne zameraný, ale dodáva výrobky okrem SR, aj do ďalších 11 krajín Európy. To eliminuje nepriaznivé
dopady okolitého podnikateľského prostredia a tiež vonkajšie vplyvy. Pre zabezpečenie ďalšieho rastu firmy a jej dlhodobého
rozvoja je potrebné vyvíjať a vyrábať moderné výrobky pre drevársky priemysel, posilniť pozície na súčasných trhoch a
expandovať na nové trhy, aktívnejšie pristúpiť k profesionálnej prezentácií výrobkov na tradičných ale najmä na nových
trhoch, čo pomôže eliminovať možné hrozby v budúcom období.

Predpokladom pre dosiahnutie uvedených hodnôt ukazovateľov bude získanie nových trhov a nárast počtu predaných
strojov, čím dosiahneme nárast tržieb a zisku a nárast pridanej hodnoty. Aby sme vyrobili vyšší počet strojov, vytvoríme nové
pracovné miesta. Rozšírením cieľových trhov ešte viac zdiverzifikujeme budúce negatívne stavy - riziká dočasných
výpadkov predaja kvôli politickým vplyvom, alebo hospodárskym krízam v jednotlivých krajinách. V prípade nenapĺňania
merateľných ukazovateľov zlepšíme marketingové aktivity na problémových trhoch a budeme hľadať spoluprácu pri
kooperačnej výrobe komponentov pre firmy s podobných zameraním. Spoluprácou s firmami, dodávajúcimi
drevospracovateľskú technológiu pre veľké podniky nášho regiónu, budeme participovať na ich aktivitách dodávkami
komponentov technologických celkov, ktoré vieme vyrobiť v našich podmienkach – dopravníky, manipulačné systémy.

Aktivitami pre dosiahnutie cieľa bude účasť na významných výstavách a veľtrhoch v EÚ a tretích krajinách rokoch 2009 až
2010, konkrétne : Drema Poznaň – marec-apríl 2009, Forstmesse Luzern – august 2009, BIFE-TIMB Bukurešť – september
2009, Expobois Paríž – marec 2010, LignoNovum Budapešť – jún 2010 a LignumExpo Nitra – september-október 2010.
Keďže výstavy sa konajú zväčša v dvojročných cykloch nie je reálne skrátiť plánované dvojročné obdobie. Okrem týchto
výstav sa v danom období zúčastníme ako vystavovatelia v každom roku ďalších 3 výstav. Pre realizáciu aktivít máme
dlhoročné skúsenosti, bohaté materiálne a personálne zabezpečenie. Celú organizáciu účasti si budeme zabezpečovať vo
vlastnej réžii, bez partnera. Máme k tomu osvedčené vlastné postupy a metodiku – vytvorenú počas 50 zrealizovaných výstav
v minulosti. Pre realizáciu projektu nie je potrebné zakúpenie žiadnych zariadení.

Žiadateľ vyrába a dodáva už 15 rokov drevoobrábacie stroje do 11 krajín. Vlastnými silami sme si realizovali aktívnu účasť na
42 výstavách, preto máme veľké organizačné skúsenosti. Pre realizáciu zámeru máme ľudské, vedomostné a materiálne
zdroje, no aby sme realizovali aktívnu účasť na všetkých 6 finančne náročných výstavách počas nasledujúcich 2 rokov, k
tomu nám chýbajú dostatočné finančné zdroje, pretože si z vlastných zdrojov v tomto období financujeme ďalších 6 výstav.
Podobný projekt (8 výstav) sme úspešne realizovali v rokoch 2005-2006 a vieme, že bez finančnej pomoci z NFP nebudeme
môcť účinne zabezpečiť finančne náročnú účasť na popísaných výstavách v budúcich rokoch a kvalitnú prezentáciu.
Nedisponujeme takými voľnými finančnými zdrojmi. Bez NFP môžeme: - financovať tieto výstavy zo zisku v neskoršom
termíne, - výrazne zredukovať počet výstav, na ktorých sa zúčastníme, - podstatne zmenšiť náklady na výstavné plochy len
na malé infostánky, čím nebudeme môcť predviesť stroje v činnosti záujemcom práve v období, keď je boom v spracovaní
dreva a naše stroje sú veľmi žiadané aj na nových trhoch a môžeme dosiahnuť výrazný rast obchodných príležitostí na týchto
trhoch.

Žiadateľ má vytvorené potrebné štruktúry a mechanizmy na realizáciu projektu, na udržateľnosť výstupov projektu po jeho
realizácií. Manažment a ostatní zainteresovaní pracovníci majú dostatočné vedomosti a skúsenosti, ako postupovať po
ukončení projektu, aby jeho výsledky boli multiplikovateľné. Po realizácii projektu predpokladáme ďalší nárast predaja a zisku,
udržanie a zvýšenie zamestnanosti, čo vytvorí finančné a ľudské zdroje na úspešné pokračovanie porealizačných aktivít v
budúcom období. Opakovaná účasť na výstavách v nových krajinách, hľadanie ďalších predajcov, zlepšovanie
informovanosti o našich výrobkoch na trhoch EÚ, cielená reklama, vývoj nových výrobkov podľa požiadaviek nových
zákazníkov, budú nasledovať aj v ďalších rokoch po skončení realizácie projektu – vyhneme sa tak výraznejšiemu vplyvu
popísaných hrozieb v budúcnosti. Návratnosť projektu bude do 2 rokov od ukončenia realizácie projektu.
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SOS electronic s.r.o. je distributérom elektronických súčiastok. Priamo na sklade drží 8000 najpoužívanejších typov. Je
držiteľom certifikátu ISO 9001:2001. Sortiment propaguje v knižnom katalógu, prostredníctvom internetu, obchodných
zástupcov, prostredníctvom účasti na výstavách, vlastného časopisu a iných propagačných aktivít. Zákazníkmi sú výrobcovia
elektronických zariadení vyrábajúcich komunikačné technológie, meraciu a regulačnú techniku, produkty do automobilového,
vojenského priemyslu a pre zdravotníctvo, ako aj vývojárske spoločnosti. Spoločnosť SOS electronic s.r.o. bola založená v
roku 1995, má sídlo a sklad v Košiciach. Od roku 2005 má vytvorené špeciálne exportné oddelenie, ktoré sa zaoberá
predajom súčiastok do krajín Európy a, Ázie. Aktívne vyhľadáva slovenských výrobcov, ktorým poskytuje veľmi výhodné
podmienky na prezentáciu a predaj ich výrobkov prostredníctvom aktivít spoločnosti a to nielen na Slovensku, ale aj smerom
do zahraničia.

V súčasnom období prevláda silná tendencia nárastu obchodných a distribučných kanálov smerom z Ázie a západnej Európy
na Slovensko. Našim cieľom je podporiť rozšírenie predajných kanálov zo Slovenska do krajín Európy, pomôcť pri umiestnení
produktov slovenských výrobcov na zahraničný trh. Predpokladáme nárast počtu slovenských výrobcov, ktorých výrobky
môžeme propagovať a predávať. Predpokladáme nárast tržieb za predaj produktov slovenských výrobcov. Cieľom je zvýšiť
konkurencieschopnosť našej spoločnosti, prostredníctvom získavania nových slovenských a zahraničných odberateľov a
zároveň budovať pozitívny image SR. Našim cieľom je poskytnúť zamestnancom ideálne sociálne zázemie stabilnej firmy.
Našim cieľom je úzko spolupracovať s s elektrotechnickými školami, podporovať ich a tak pomôcť pri výchove nových
kvalitných potenciálnych zamestnancov výrobných elektrotechnických podnikov a vývojových firiem.

organizačná časť– nadefinovanie stratégie a cieľov, spôsobu oslovenia zákazníkov, objednania výstavnej plochy,
definovania výzoru stánku, zabezpečenia dopravy a ubytovania účastníkov výstavy technická časť –pozostáva zo samotnej
technickej realizácie výstavy, ktoré bude zabezpečené externou firmou, vybranou na základe výberového konania:
vyhotovenie projektu a technickej dokumentácie stánku v grafickom programe, zabezpečenie stavby stánku (montáž a
demontáž stánku), zabezpečenie stavebných dielov pre stánok, zabezpečenie vnútorného vybavenia stánku, zabezpečenie
osvetlenia stánku, prívodu médií , zabezpečenie a realizácia grafických podkladov potrebných na výrobu stánku,
zabezpečenie prepravy vystavovaného tovaru materiálno-propagačná časť – tá pozostáva z nadefinovania a prípravy
materiálov a propagačných predmetov na výstavu, ich návrh, príprava podkladov a samotná realizácia, ktorá bude riešená
prostredníctvom externej firmy vybranej na základe výberového konania.

Účasťou na medzinárodných výstavách sa chceme podieľať na propagácii a zlepšení informovanosti nielen o našom regióne
a celej SR, ale zároveň aj k oboznamovaniu stredných a malých elektrotechnických výrobných a vývojových firiem o
možnostiach umiestnenia ich produktov na slovenskom a zahraničnom trhu. Presadzovaním slovenských výrobcov na
domácich a zahraničných trhoch sa budeme podieľať na zvyšovaní konkurencieschopnosti ich produkcie, chceme prispieť k
zvýšeniu zapojenia podnikov do medzinárodnej deľby práce a zvýšeniu efektívnosti pri realizácii obchodných činností.
Spoločnosť SOS electronic s.r.o. je nezávislým distributérom elektronických súčiastok na Slovensku. Sme držiteľom certifikátu
ISO 9001:2001. Sortiment, ktorý držíme na sklade propagujeme v knižnom katalógu, prostredníctvom internetu, obchodných
zástupcov, prostredníctvom účasti na výstavách, vlastného časopisu a iných propagačných aktivít. Našimi zákazníkmi sú
predovšetkým výrobcovia elektronických zariadení z rôznych odvetví a vývojárske spoločnosti. Spoločnosť SOS electronic
s.r.o. bola založená v roku 1995, má sídlo a sklad v Košiciach. V súčasnosti plánujeme rozbehnúť aktivity aj na zahraničných
trhoch. Aktívne spolupracujeme so slovenskými výrobcami , ktorým poskytujeme veľmi výhodné podmienky na prezentáciu
ich výrobkov prostredníctvom našich aktivít.

Predpoklad - vzhľadom na neustály vývoj elektronického priemyslu sa aj naďalej bude spoločnosti SOS electronic v
podnikaní dariť a získaním nových kontaktov a príležitostí dokáže zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov z vlastných
zdrojov. V prípade potreby vie spoločnosť túto situáciu riešiť aj úverom. Minimalizácia rizika konkurencie spočíva v ponuke
širokého sortimentu produktov, v rýchlom a adresnom doručovaní dohodnutým nadštandardným podmienkam s prepravnými
spoločnosťami, v udržiavaní dobrých dodávateľsko – odberateľských vzťahoch a v nadväzovaní nových obchodných
kontaktov. Na základe získaných kontaktov na veľtrhoch, spoločnosť bude môcť jednoduchšie predávať tovar mimo územia
SR, čo samozrejme súvisí s cieľom propagovať slovenské výrobky v zahraničí. Na etablovanie na nových trhoch využijeme
doterajšie kontakty, znalosti a skúsenosti, pritom sa budeme snažiť využiť všetky marketingové aktivity ako sú propagácie v
tlači, na webových stránkach, organizácia rôznych výstav, stretnutí a školení.
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Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov je súkromná spoločnosť založená v roku 1991 v Prešove. Na slovenskom trhu patrí
ELCOM k lídrom medzi dodávateľmi elektronických registračných pokladníc, príslušenstva a doplnkového sortimentu pre
obchodné prevádzky. Pôsobenie spoločnosti je možné rozdeliť do troch základných oblastí – registračné pokladnice,
príslušenstvo a softvérové vybavenie. Svojim sortimentom registračných pokladníc pokrýva všetky segmenty slovenského
trhu – najnižší segment malých prenosných pokladníc určeným malým prevádzkam, stredný segment vyšších typov pokladníc
pre stredne veľké prevádzky a najvyšší segment POS systémov pre hypermarkety a nákupné centrá.
V súčasnej dobe
pokrýva spoločnosť ELCOM svojimi registračnými pokladnicami a POS systémami približne 80% slovenského trhu.
V
rokoch 1992 až 1994 pôsobil ELCOM ako oficiálny poradca MF SR na príprave zákonných noriem o registračných
pokladniciach. Rovnako je tomu aj v súčasnosti, pri prechode Slovenska na menu Euro.

V súčasnosti spoločnosť ELCOM, predáva registračné pokladnice a príslušenstvo k nim takmer do 50 krajín sveta.
Najvýznamnejšiu pozíciu si spoločnosť získala na trhu strednej a východnej Európy a v pobaltských krajinách. Kľúčovými
exportnými krajinami v súčasnosti sú Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Grécko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko a krajiny bývalej
Juhoslávie.
Spoločnosť ELCOM v súvislosti s napĺňaním svojich strategických cieľov plánuje preniknúť a získať
významnú pozíciu na trhoch západnej Európy, hlavne v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Španielsku a trhoch severnej
Ameriky (USA a Kanada). V neposlednej miere medzi kľúčové ciele spoločnosti patrí taktiež upevnenie súčasnej pozície na
existujúcich trhoch (ako sú napr. Francúzsko, Portugalsko, Veľká Británia, krajiny Beneluxu, škandinávske krajiny) získaním
nových odberateľov, ale aj atakovaním nových segmentov trhu prostredníctvom nových produktových radov a ich
prezentáciou na medzinárodnej výstave „CeBIT 2009“.
Spoločnosť ELCOM vďaka prezentácii na výstave
medzinárodného charakteru - CeBIT, rozšíri svoje príležitosti uplatnenia sa na medzinárodných trhoch.

Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov bude realizovať projekt kombináciou vlastnej pracovnej sily a činnosti dodávateľa, ktorý je
víťazom obchodnej verejnej súťaže a ktorý bude realizovať dodávku činností súvisiacich s účasťou spoločnosti ELCOM na
výstave CeBIT 2009. Na technické zabezpečenie projektu je potrebné zabezpečiť registráciu a rezerváciu výstavnej plochy na
výstave CeBIT 2009 v Hanoveri, navrhnúť a zabezpečiť výrobu výstavného stánku, marketingových materiálov, prospektov,
katalógov, reklamných predmetov, návrh a výrobu multimediálnej prezentácie a iných, ale aj prenájom prezentačnej techniky.
Taktiež je potrebné zabezpečiť dopravu techniky a ľudí na miesto výstavy a aj ubytovanie pre zamestnancov spoločnosti,
ktorí sa výstavy osobne zúčastnia. Spoločnosť ELCOM bude pri realizácii projektu dodržiavať overené postupy s cieľom
dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo najefektívnejšom a účelnom využití finančných prostriedkov.

CeBIT v Honoveri je so svojimi bezmála 500 000 návštevníkmi už tradične najväčším a najznámejším veľtrhom informačných
technológií, nových trendov a inovácií na svete. CeBIT je pre spoločnosti z celého sveta najlepším miestom na prezentovanie
nových technológií, trendov a riešení, v odvetviach IT, priemyslu a obchodu. Zároveň je to najlepšie miesto na získavanie
nových obchodných a partnerských kontaktov, nakoľko až 80% návštevníkov veľtrhu sú obchodníci vyhľadávajúci obchodné
príležitosti. Pre spoločnosť Elcom je tento veľtrh perspektívny, z dôvodu možného nadviazania kvalitných obchodných
kontaktov so spoločnosťami pôsobiacimi najmä v oblasti informačných technológií, softvérových riešení, zdravotníckych
technológií a spoločností vo verejnom a súkromnom sektore, kde môže spoločnosť Elcom umiestniť svoje terajšie výrobky,
prípadne nové plánované produkty.

Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov sa počas svojej doterajšej existencie etablovala na domácom a zahraničnom trhu v
segmente elektronických registračných pokladníc a ich príslušenstva a má vybudované dobre fungujúce obchodné vzťahy
hlavne ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu. Realizáciou projektu sa spoločnosť viac zviditeľní na medzinárodnom
trhu a nadviaže nové obchodné vzťahy s potencionálnymi partnermi v zahraničí, čo umožní ďalší rozvoj firmy a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch.

V priebehu rokov 2009 - 2010 sa plánujeme zúčastniť 4 zahraničných výstav a rovnako aj neskôr pokračovať v nastúpenom
trende v zmysle napĺňania strednodobých a dlhodobých plánov spoločnosti ktoré sú zamerané na zvýšenie výroby a tým aj
odbytu strojárenských výrobkov, ktorých prezentácia na nových trhoch a marketingová podpora je dôležitou súčasťou
stratégie spoločnosti WEP TRADING a.s. Zvýšením odbytu a tržieb plánujeme pokračovať v primeranej úprave miezd
zamestnancov spoločnosti, ktorý má od vzniku spoločnosti rastúci charakter a teda realizáciou tohto projektu sa z
makroekonomického hľadiska zvýši export a konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, pričom sa rovnako podporí rast
miezd a životnej úrovne vo východoslovenskom regióne.

Spoločnosť sa pri realizácii projektu bude opierať o skúsenosti z minulosti pri organizácii zahraničných pracovných ciest a
prezentácie spoločnosti na výstavách a veľtrhoch, ktorých sa zúčastnila či už v zahraničí alebo na území Slovenskej
republiky. Spoločnosť po nadobudnutí účinnosti zmluvy s odkladacou podmienkou prenechá zmluvné plnenie na reklamnú
agentúru Roko, ktorá má skúsenosti s realizáciou komplexných služieb súvisiacich s organizáciou výstav, pričom sa bude
postupovať v súlade so schváleným rozpočtom ku ktorému sa viaže chronologické plnenie zmluvného záväzku. Organizačné
plnenie bude zabezpečené riaditeľom spoločnosti WEP TRADING a.s. a relevantnými zúčastnenými organizačnými zložkami.
Po schválení vizuálu propagačných materiálov a ich následnej tlači v požadovanom množstve sa organizačne zabezpečí
doprava personálu a prezentovaného strojárenského zariadenia na jednotlivé výstavy.

Spoločnosť WEP TRADING a.s. ako už bolo spomenuté sa zaoberá okrem iného výrobou uhľových píl UPK 1000 a ich
obchodovaním, pričom si uvedomuje silu marketingu a potrebu prezentácie svojich výrobkov na nových trhoch. Kvalita
organizačnej a technickej realizácie projektu bude zabezpečená skúseným personálom, ktorý má skúsenosti z organizácie
zahraničných pracovných ciest, prezentácie na výstavách i veľtrhoch a uvedomuje si potrebu postupovania v zmysle procesov
manažmentu kvality za účelom dosiahnutia najvyššej pridanej hodnoty pre spoločnosť. Spoločnosť WEP TRADING a.s.
plánuje pokračovať vo svojom raste vo všetkých faktoroch (výroba, tržby, počet zamestnancov, mzdy, goodwill) k čomu
smeruje aj realizácia aktivít, súvisiacich s obnovou a rozširovaním technologického parku, vzdelávania a výchovy
zamestnancov i využívanie moderných IKT, priamo prepojených na ciele projektu Prezentácia spoločnosti WEP TRADING
a.s. na nových trhoch strednej a východnej Európy. Preniknutím na nové trhy a potvrdením kvality na existujúcich
odberateľských trhoch plánujeme pokryť takmer 20% našej súčasnej výroby uhľovými pílami pri viac než 25% podiele na
tržbách, čo prispeje k rastu exportu a teda aj životnej úrovne v regióne čím sa priamo naplnia ciele plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Prešovského kraja. Projekt je taktiež priamo prepojený na stratégiu rozvoja konkurencieschopnosti
Slovenska.

V roku 2010 ako i v ďalších rokoch si plánujeme udržiavať dobré meno sústavným zlepšovaním kvality výrobkov ako i
prezentáciou na zahraničných výstavách a veľtrhoch, nakoľko si uvedomujeme že udržiavanie a zlepšovanie dobého mena
spoločnosti nie je jednorazová záležitosť. Po skončení realizácie projektu spoločnosť neplánuje prerušiť aktivity súvisiace s
marketingovým zviditeľnením sa na odberateľských trhoch, práve naopak po prieskume a analýze nových trhov sa pokúsi
preniknúť na ďalšie trhy, čím by si zabezpečila zvýšenie odbytu a tržieb, a tým priamo získať finančné prostriedky na budúce
prezentačné aktivity spoločnosti WEP TRADING a.s.

Po realizácii aktivít, ktoré sú predmetom projektu, očakávame zvýšenie tržieb z exportu, diverzifikáciu tržieb do nových
teritórií, upevnenie pozície značky CHIRANA na trhu so zdravotníckou technikou, získanie nových informácií, ktoré bude
možné využiť pri vývoji nových výrobkov. V r. 2009 spoločnosť uvedie na trh nové výrobky, takže aktivity uvedené v projekte
budú príležitosťou na umiestnenie nových výrobkov na nové trhy (nový rad stomatologických súprav, anestetické prístroje s
novými prvkami – Low flow a Minimal flow anestézia, anestézia novým anestetickým prostriedkom – xenónom), rozšírenie
poskytovania služieb zákazníkom – okrem dodania samotného prístroja, rozšírenie jeho funkčných vlastností vďaka novým
komponentom, doplnkom a službám spojeným s jeho využívaním. Kvalitné nové prospekty, katalógy, videoprezentácia budú
na vysokej úrovni prezentovať slovenského výrobcu na zahraničných trhoch. Jednotlivé aktivity majú širokospektrálne
zameranie, nie sú úzko orientované na jeden cieľ a výsledky bude možné využíť v širšom meradle.

Prospekt bude realizovaný priamo spoločnosťou CHIRANA Medical, a.s. . Aktivity projektu budú zahrnuté do marketingového
plánu vrátane rozpočtu na r. 2009, jeho realizácia bude sledovaná vedením spoločnosti. Na realizáciu výstavných stánkov a
prezentačných materiálov bolo uskutočnená obchodná verejná súťaž, s víťazom podpísaná zmluva o budúcej zmluve.
Jednotlivé aktivity budú zadávané podľa konkrétnej potreby s ohľadom na efektívnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov.
Objednávanie výstavnej plochy, ubytovania, leteniek, spracovanie programu aktivity bude vykonávané odborom marketingu a
odsúhlasované obchodným riaditeľom spoločnosti. Balkánsky stomatologický kongres, výstava Crodent, výstava Medica
Düsseldorf – pri realizácii bude spolupracovať príslušný obchodný manažér, ktorý má toto teritórium na starosti. Odd.
marketingu objedná výstavnú plochu, obchodný manažér zabezpečí exponáty, víťaz obchodnej verejnej súťaže – návrh
stánku, montáž a demontáž stánku, dovoz exponátov. Priebeh prezentácie na výstavách riadi obchodný manažér pre dané
teritórium. Euroanaesthesia, Milano – výstavnú plochu spolu so stánkom objedná odd. marketingu, obchodný manažér
zabezpečí exponáty, ich odvoz na a z výstavy. Prezentačné materiály zabezpečí odd. marketingu. Bannery, prospekty,
videoprezentácia – organizačne zabezpečí odd. marketingu, výroba bude zadaná víťazovi obchodnej verejnej súťaže, pri
spracovaní podkladov po obsahovej stránke budú spolupracovať príslušné útvary spoločnosti – technický a výrobný úsek,
obchodní manažéri Misie – vedenie spoločnosti zadá konkrétne úlohy, ktoré je treba prerokovať, odd. marketingu zabezpečí
letenky a ubytovanie, účastníci cesty pripravia rokovania. Po ukončení misie vypracujú správu z cesty, ktorá bude slúžiť
vedeniu spoločnosti pre ďalšie rozhodovanie o strategických otázkach spoločnosti. Vedenie spoločnosti zohľadní náklady,
ktoré sú predmetom projektu, do finančného plánu spoločnosti, zabezpečí ich včasnú úhradu a evidenciu v súlade s
požiadavkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Odd. marketingu zabezpečí zodpovedajúcu
propagáciu aktivít realizovaných z fondov EÚ.

Spoločnosť sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom stomatologickej, dýchacej a anestetickej techniky (stomatologické
súpravy, stomatologické kreslá, stomatologické náradie, anestetické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu pľúc, monitory k
týmto prístrojom). Moderná história výroby dentálnej techniky sa spája s novou obchodnou značkou radu stomatologických
súprav SMILE. Od roku 2000, kedy spoločnosť priniesla na trh prvé stomatologické súpravy SMILE v najvyššej triede –
SMILE CHARM a SMILE ELEGANT sa úspešne rozvíjajú i ďalšie prevedenia zubných súprav i kresiel, anestetická technika
sa vyrába pod názvom VENAR a dýchacie prístroje pod názvom CHIROLOG. V technickom rozvoji sú pre r. 2009 pripravené
do výroby nové inovácie prístrojov. Zámerom projektu je zlepšenie marketingových činností a celkového image spoločnosti,
získanie nových trhových podieloch na perspektívnych trhoch. To všetko s cieľom dosiahnuť lepšiu konkurencieschopnosť
voči zahraničným výrobcom, hlavne prostredníctvom odlíšenia sa na základe známej a tradičnej ochrannej známky spojenej s
kvalitným produktom. Cieľom je dosiahnutie lepšej pozície spoločnosti, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe prítomnosti
priamo na trhoch prostredníctvom účasti na výstavách a misiami. Stratégia a zámery spoločnosti sa orientujú na lepšie
využitie rastových príležitostí na trhoch tak v rámci spoločného trhu EÚ ako i trhov mimo tento priestor. Vychádzajúc z vyššie
uvedeného aktivity projektu nadväzujú na históriu a strategické zámery spoločnosti, sú jedným z článkov jej progresívneho
napredovania. Nenávratný finančný príspevok umožní rozšíriť marketingové aktivity spoločnosti nad rámec bežného
marketingového plánu.

Na základe výsledkov dlhoročného pôsobenia spoločnosti na trhu zdravotníckej techniky (tradícia strojárskej výroby v Starej
Turej od r. 1935), prekonanie dôsledkov rôznych transformácií firiem pôsobiacich v Starej Turej a stabilizácia spoločnosti
CHIRANA Medical, a.s. na trhu so zdravotníckou technikou nielen na Slovensku a v krajinách bývalého RVHP, ale taktiež
svoje miesto na trhoch západných európskych štátov, môžeme konštatovať, že projekt upevní toto miesto spoločnosti na trhu,
umožní spoločnosti ďalší rozvoj –v oblasti obchodnej, ale predovšetkým v oblasti vývoja nových výrobkov, inovácii už
existujújich, v rozvoji technologickej základne a skvalitňovaní technickej úrovne vyrábanej produkcie. Aktivity, zrealizované v
rámci projektu, dajú priestor rozvoji pracovnej sily, obohateniu o nové poznatky z iných krajín, a tým ďalšiemu rozvoju
spoločnosti. Spoločnosť má vybudovaný stabilné zloženie zamestnancov, má vybudovanú a inovovanú technologickú
základňu, má vybudovanú distribučnú sieť, rozšírením ktorej bude zabezpečený ďalší rozvoj spoločnosti – inovácie portfólia
výrobkov, konkurencieschopnosť v oblasti technických a užívateľských vlastností vlastností výrobkov, znižovanie energetickej
náročnosti výroby, zabudovanie moderných technológií do nových výrobkov, zohľadnenie environmentálnych požiadaviek na
výrobky,... S rozšírením trhov je spojené zvyšovanie tržieb, zvýšenie objemu výroby a udržanie počtu zamestnancov.
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História spoločnosti WEP TRADING sa traduje od roku 1997 kedy vznikla vo východoslovenskom regióne vzhľadom na dopyt
po strojárenskej technológii a ponuku kvalifikovanej pracovnej sily. Od svojho vzniku sa zaoberala strojárenskou výrobou a
tvárnením plechov. Postupnými strategickými krokmi, získaním oprávnení a osvedčení z MDPT SR, sa spoločnosť
dopracovala k samostatnej výrobe. Spoločnosť tiež disponuje certifikátom kvality STN EN ISO 9001:2001. Okrem samostatnej
výroby sa spoločnosť zaoberá aj obchodovaním s dvojkotúčovými uhlovými pílami UPK 1000, ktoré zatiaľ tvoria 15% výroby
ale až 18% tržieb, pričom sa plánuje zvýšenie odbytu týchto hotových strojárenských výrobkov najmä získaním nových
odberateľov na nových trhoch ako aj zvýšením dopytu zo strany stálych obchodných partnerov.
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Podnikateľské aktivity spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. sú orientované najmä na vývoj, výrobu a predaj zdravotníckych
prístrojov - stomatologickej techniky, dýchacej a anestetickej techniky. Spoločnosť je proexportne orientovaná, pravidelne
prezentuje svoje výrobky na výstavách v zahraničí. V súčasnosti sú v štruktúre tržieb z exportu dominantné teritóriá: Rusko 48 %, Poľsko - 12 %, Slovensko – 9 %, Ukrajina – 7 %, Nemecko – 4%, Francúzsko 2, 5 %, Turecko – 1,9 %, ostatné teritóriá
sú zastúpené menej ako 1,5 %. Nakoľko má spoločnosť rozpracované aj iné trhy, v r. 2008 sa aktívne rozvíja trh bývalej
Juhoslávie (Srbsko, Bosna a Herzegovina, Slovinsko, Chorvátsko), je veľmi dôležité podporiť prezentačné aktivity v tejto
oblasti. Príležitosťou sú pre to výstavy – Zagreb a výstava pri príležitosti konania Balkánskeho stomatologického kongresu,
ktorý sa koná každý rok v inej krajine, pre r. 2009 je to bulharská Varna. Kongresu sa zúčastnia odborníci z Albánska,
Bulharska, Rumunska, Cypru, Grécka, Turecka, Srbska, Bosny a Herzegoviny, Čiernej Hory, preto sa črtá dobrá príležitosť na
priamu prezentáciu vo viacerých krajinách oblasti. Spoločnosť sa snaží rozvíjať export svojich výrobkov do krajín Európskej
únie, má CE značku a príslušné certifikáty kvality, preto považuje za dôležité získavať kontakty a prezentovať svoje výrobky
potenciálnym partnerom vo vyspelých európskych štátoch – Nemecko, Taliansko. Podiel na týchto trhoch sa postupne
zvyšuje, ale je treba stále držať krok s tradičnými miestnymi výrobcami. V projekte sú zahrnuté dve obchodné misie – USA –
s cieľom získania viac informácií o tomto trhu, legislatívnych požiadavkách na zdravotnícku techniku, potenciálnych
dodávateľov komponentov pre zdravotnícku techniku, prípadne spoluúčasť na riešeniach, Mexiko – z predchádzajúcich
stretnutí s odborníkmi sme získali prvé poznatky o spôsobe poskytovania služieb v zdravotníckom systéme - napríklad služby
podávania anestézie pri chirurgických zákrokoch, ... zaujímavé sú tiež technické riešenia prístrojov, pochádzajúce z tejto
oblasti. Pre prezentáciu sú potrebné zodpovedajúce propagačné materiály – katalógy, prospekty a ďalší informačný materiál
o spoločnosti.
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Účasť spoločnosti EVPÚ a.s. Nová Dubnica na výstavách a
veľtrhoch

Zlepšenie pozície QUADRIQ, a.s. v obchodnej konfrontácii na
trhoch EÚ prostredníctvom vyššej úrovne prezentačných aktivít na
medzinárodnom veľtrhu MosBuild 2009 Moskva

Účasť spoločnosti EMTEST, a.s. na výstavách a veľtrhoch na
Slovensku a v krajinách EÚ.

Zvýšenie konkurencieschopnosti ORAC SLOVAKIA, s.r.o. podporou
účasti na medzinárodných veľtrhoch

Zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície výrobkov AXA,
spol. s r.o. na zahraničných trhoch

Zlepšenie pozície firmy LEADER LIGHT s.r.o. v obchodnej
konfrontácii na trhoch EÚ prostredníctvom vyššej úrovne
prezentačných aktivít na medzinárodnom veľtrhu svetelnej techniky
Showtec Berlín

Podpora exportu extrudovaných a mrazených potravín

Zlepšenie pozície firmy Stroptel s.r.o. v obchodnej konfrontácii na
trhoch EÚ prostredníctvom vyššej úrovne prezentačných aktivít na
medzinárodnom veľtrhu v Mníchove.
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Projekt bude realizovaný v niekoľkých fázach : 1. fáza – dôsledná príprava propagačných a informačných materiálov, s
jasnou a jednoduchou vypovedacou schopnosťou v jazykovej mutácii príslušnej krajiny. Materiáli budú aktuálne a komerčne
zaujímavé . 2. fáza - dôsledné štúdium teritória z hľadiska možností absorbovania ponúkaného sortimentu našej spoločnosti,
výber najvhodnejších partnerov pre spoluprácu a obchod, výber najvhodnejších exponátov reprezentujúcich maximálny
rozsah produkcie. 3. fáza - primeraná príprava koncepčného riešenia výstavného stánku a tomu adekvátny výber plochy.
4. fáza – adresné pozvania do stánku, pre vytypované subjekty pre spoluprácu a obchod. 5. fáza – v primeranom predstihu
pred konaním veľtrhu, prostredníctvom komunikačno – propagačných prostriedkov ponúknuť potenciálnym návštevníkom
EVPÚ a.s. má ambície prezentovať svoje produktové riešenia na zahraničných trhoch. Chce poukázať na to, že spoločnosť je Po ukončení aktivít projektu, spoločnosť očakáva nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzťahov s predpokladom veľtrhu dostatok zaujímavých informácií o spoločnosti, jej výrobnom sortimente a výskumných a vývojových ambíciách v
konkurencie schopná a pôsobením na medzinárodných veľtrhoch chce zvýšiť povedomie o spoločnosti a o širokom spektre jej následnej penetrácie na miestne trhy. Zámerom úspešnej penetrácie je akvizícia nových segmentov a zvýšený medzinárodný prospech zákazníkov. Ä 6. fáza – samotná realizácia stánku a stretnutia s návštevníkmi v stánku. – návšteva stánkov
činností. Má záujem o nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzťahov. To umožní získanie prehľadu o aktuálnej záujem o produkciu spoločnosti. Následná bude realizácia ďalších aktivít, potrebných pre úspešné etablovanie sa na trhoch, potenciálnych konkurentov – získanie informácií o ich výrobnom programe, technickej
situácii na danom trhu a rozvoj nových aktivít. Tieto činnosti budú viesť k napredovaniu v oblasti produktového portfólia
na základe získaných prieskumov a analýz.
úrovni, stave vývoja a cenách, prípadne o možnosti
spolupráce
vo vývoji a výrobe. Projekt bude realizovaný vlastnými pracovníkmi obchodného a marketingového útvaru, ktorí pripravia
koncepciu, technické podklady a zadania pre vybranú spoločnosť a budú projekt manažovať. Výstavná plocha sa zakúpi na
príslušnom výstavisku a stánok bude realizovaný dodávateľským spôsobom, špecializovanou spoločnosťou, vybranou
postupom obchodnej verejnej súťaže. Propagačné materiáli budú objednané u špecializovanej spoločnosti, vybranej
postupom obchodnej verejnej súťaže. Pri ich návrhu a tlači bude vybratá spoločnosť konzultovať jednotlivé varianty a najlepší
variant bude realizovaný. Preklady budú objednané u špecializovanej spoločnosti, vybranej postupom obchodnej verejnej
súťaže.

Aktívna účasť so stánkom na výstave umožní:
- vytvoriť si obraz o potenciáli regiónu prostredníctvom veľtrhu, ako
osobitného komunikačného média - o firmách a jej predstaviteľoch na základe osobného rozhovoru - urobiť marketingový
prieskum trhu, nielen miestneho ale aj v iných krajinách, nakoľko na silných špecializovaných veľtrhoch sa zúčastňuje
väčšina významných svetových firiem.
- reagovať na nové možnosti vychádzajúce z otvoreného medzinárodného
trhového prostredia
aktívne vystupovanie, čo umožní stabilne sa začleniť do konkurenčných štruktúr a postupne
získavať
relevantnú trhovú pozíciu.
Realizácia projektu bude mať zásadný vplyv na zviditeľnenie a.s. na trhoch
EÚ, nakoľko prezentácia na uvedených medzinárodných veľtrhoch finančne náročná natoľko, že prakticky eliminuje výhody,
ktoré účasťou na veľtrhu a.s. získa. Spoločnosť sa tak vyrovná konkurenčným firmám, ktoré sú tiež podporované vo svojej
krajine. Realizáciou projektu sa spoločnosti zvyšuje miera návratnosti investícií vynaložených do nadväzovania nových
obchodných vzťahov, lebo prvé zákazky sú malé a neefektívne – ale potrebné pre rozvoj obchodného vzťahu. Vytvorí sa
priestor pre nových partnerov v nových teritóriách. Dopyty z nových teritórií umožnia nielen udržať súčasnú zamestnanosť,
ale aj mierne zvýšenie – o 3 nové pracovné miesta. Stabilizujú sa existujúci partneri, ktorí nie sú v exporte spoločnosti v
súčasnosti významní – ale s významným potenciálom.

Pre udržanie výsledkov z prvej účasti je nutné účasť aktívne zopakovať aspoň dva krát. Tým sa zabezpečí pokračovanie
aktívneho prístupu k potenciálnym cieľovým skupinám. Umožní to neustále sledovanie zmien a trendov na trhu a pružne
reagovať na vzniknuté situácie. Bude možné aktuálne reagovať na zmeny v trhovej pozícii. Očakávaný hospodársky rast
spoločnosti bude vyvolávať prijatie organizačných opatrení nutných pre plnenie strategických cieľov. Tiež bude možné
rozvíjať nadviazané kontakty .

Na základe skúseností zo sledovania trhu od roku 1991 máme dostatočné informácie o celosvetovom trhu, ktoré sú
podporené aj inštaláciami zariadení, pričom každoročne sledujeme konkurenciu na 2-3 výstavách celosvetového charakteru a
v odbornej tlači. Nakoľko na Slovensku nie je integrátor riešení s rovnakým zameraním ako naša spoločnosť a aj z dostupných
informácii vieme, že v okolitých krajinách a v Európe sú spoločnosti, s ktorými sa prekrývame v produktovom portfóliu len
čiastočne.
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Spoločnosť QUADRIQ, a.s. sa na slovenskom trhu profiluje ako jeden z najvýznamnejších subjektov poskytujúcich služby v
oblasti komplexnej ochrany majetku a ako významný integrátor najvyspelejších technológií. Kapacitné možnosti našej firmy
ako i pripravované rozvojové zámery vytvárajú priestor pre výraznejšie presadenie sa na zahraničných trhoch. Naša firma sa
po celý čas venuje problematike aktívnej propagácie svojich produktov a to tak ako i na tuzemských a zahraničných trhoch. V
rámci dlhodobo spracovaného marketingového plánu podniku zabezpečujeme komunikáciu so stálymi zástupcami našich
odberateľov na zahraničných i tuzemských trhoch. Zároveň v rámci plánovaných zámerov sústavne rozvíjame ďalšie aktivity návštevy zahraničných trhov s cieľom dojednať ďalšie obchodné zastúpenia a zabezpečenia nových odbytových miest pre
našu produkciu. Pri všetkých kontaktoch s predstaviteľmi našich stávajúcich i potencionálnych zákazníkov využívame
podporné nástroje propagácie o našich službách a produktoch napr. propagačné materiály, tlačené katalógy, farebné vzorky.
Pomocou všetkých týchto metód sa snažíme zlepšiť informáciu v zákazníckej verejnosti o rozsahu a kvalite našej produkcie.

Profesionalitou a vysokou kvalitou produktového portfólia spoločnosti QUADRIQ, a.s. vytvárame čoraz väčšie možnosti
presadenia sa spoločnosti aj na zahraničných trhoch. Účasťou spoločnosti QUADRIQ, a.s. na medzinárodnom veľtrhu
MosBuild Moskva 2009 vytvárame možnosť osloviť celý rad potencionálnych zákazníkov a získania nových odberateľov na
ruskom a ukrajinskom trhu. Týmto v rámci plánovaných zámerov sústavne rozvíjame ďalšie zvýšenie exportu našej produkcie
do Ruska a Ukrajiny, pričom na týchto trhoch sa výrazne prejavuje v našom obore rastúca konkurencia. Na presadenie sa je
nutná aktívna účasť našich odborníkov a predstaviteľov na špecializovanom veľtrhu MosBuild Moskva 2009, kde sa počas
svojich pracovných aktivít stretnú s jednotlivými stávajúcimi i potencionálnymi odberateľmi. To im umožní na malom priestore
osloviť celý rad potencionálnych zákazníkov. Podľa prepočtov nášho ekonomického oddelenia dosiahneme pri skvalitnení
propagačných aktivít, ktorých výsledok sa prvý raz prejaví na akcii MosBuild Moskva 2009, zvýšenie exportu o 3% a tým
zvýšenie obratu spoločnosti o 7%.

Ďalšie zvýšenie exportu našej produkcie do Ruska a Ukrajiny máme v pláne zabezpečiť realizovaním aktívnej účasti na
medzinárodnom veľtrhu MosBuild Moskva 2009, ktorý je zameraný na na stavebníctvo a elektroinštalácie a s tým súvisiace
záležitosti, kde sa v rámci svojich pracovných aktivít naši zástupcovia stretnú s jednotlivými stávajúcimi i potencionálnymi
odberateľmi. To nám umožní na malom priestore osloviť celý rad potencionálnych zákazníkov. V rámci aktívnej účasti na
veľtrhu naši pracovníci použijú pre poskytnutie informácií o firme QUADRIQ, a.s a o jej produkcii našim zákazníkom tlačené
katalógy, propagačné materiály ako aj multimediálne spracované informácie na DVD nosičoch. Spracovanie komplexných
údajov o spoločnosti QUADRIQ, a.s, o jej službách, produktoch, cenách, distribúcii, obchodnej sieti v jazykových mutáciách:
nemčina a angličtina vo forme multimediálneho DVD umožní zabezpečiť na jednoduchom a malom priestore dodanie Celkovým realizovaním projektu by sa vytvoril priestor pre úplnú podporu predaja prostredníctvom výstav ako aj upevnenie
komplexných informácií o spoločnosti našim zahraničným obchodným partnerom. Distribúciou spomínaného DVD pri pozicie značky Quadriq na svetovom trhu a zároveň aj prezentácia Slovenska. Zvýšením predaja by sa vytvoril finančný
pracovných cestách našich expertov pri ich rokovaniach s individuálnymi obchodnými partnermi na veľtrhoch a výstavách, ale priestor na investície do posilnenia produktového portfólia a tým aj do ďalšieho rozvoja spoločnosti.
aj na iných obchodných aktivitách, sa vytvorí komplexný informačný tlak na našich potencionálnych odberateľov. Tlačené
katalógy, ktoré budú obsahovať základné informácie o rozmanitosti našich služieb a technických parametroch jednotlivých
produktov, budú presadzované pri plánovanej marketingovej komunikácii firmy na tuzemských i zahraničných trhoch s cieľom
zabezpečenia zvýšenia exportu produkcie na zahraničných trhoch. Cieľom obchodnej politiky organizácie je presadiť sa so
svojimi výrobkami aj na zahraničných trhoch. Do blízkej budúcnosti plánujeme rozvíjať naše aktivity aj na ruských a
ukrajinských trhoch. Ciele obchodnej politiky zahraničného obchodu pre roky 2008 –2012 sú zamerané na presadenie sa na
týchto nových trhoch, ale aj na posilnenie svojej pozície na už rozbehnutých trhoch.
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EMTEST, a.s. patrí k špičkovým slovenským spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú vývojom komplexných softvérových a
hardvérových riešení pre riadenie verejnej a nákladnej dopravy. Spoločnosť priamo vyvíja sw a hw časť produktov, následne
vyrába mechanické prístroje a zariadenia, ktoré sú inštalované u odberateľa.Je to jediná slovenská spoločnosť, ktorá realizuje
vývoj sw pre riadenia verejnej dopravy. V súčasnosti úspešne predáva produkty na trhu: SR, ČR, Poľsko, Litva. Firma má v
súčasnosti pokrytý 90% trhu SR, 40% trhu ČR v oblasti dodávania produktov pre prepravcov zabezpečujúcich verejnú
hromadnú dopravu. Aktívne vstúpila na trh v Litve a Poľsku. Spoločnosť registruje zvyšujúci sa záujem o svoje produkty zo
zahraničia, pričom odborné výstavy sú optimálnym obchodným nástrojom na prezentáciu produktov a uzavretie obchodných
kontraktov. Výstavy priamo prispievajú k rastu obchodných príležitostí pre spoločnosť.

Projekt zlepší prezentáciu produktov spoločnosti na zahraničných trhoch, prispeje k zvýšeniu informovanosti odberateľov o
slovenských produktoch. Informatizácia spoločnosti má za následok záujem dopravcov a prepravcov automatizovať systém
riadenia dopravy a automatizovať systém vybavovania cestujúcich. Vďaka inovatívnym technológiám využívaným pri vývoji a
výrobe produktov spoločnosti EMTEST, a.s., produkty majú reálnu šancu uspieť na zahraničných trhoch a spoločnosť
dokáže vďaka zvýšenej výrobnej kapacite dodávať pre zahraničie komplexné riešenia pre dopravné riadiace a informačné
systémy. Vďaka novým trhom a obchodným kontraktom spoločnosť zvýši obrat o 62% a celkovo zvýši počet zamestnancov o
40. Pri nábore zamestnancov spoločnosť aktívne spolupracuje so Žilinskou univerzitou pri zamestnávaní absolventov IT
odborov a výsledky inovačných aktivít prezentuje v rámci ICT klustra vytvoreného v žilinskom regióne.

Rozvrh aktivít zodpovedá jednotlivým termínom a krajinám, kde sú organizované výstavy. Spoločnosť EMTEST, a.s. bude
prezentovať produkty na 9 výstavách. Projektový tím žiadateľa pozostáva z 3 interných zamestnancov. Budú vykonávať
činnosti: - registrovať spoločnosť ako vystavovateľa a komunikovať s organizátorom príslušnej výstavy, - spolupracovať s
dodávateľom pri dodávke výstavného stánku, preprave tovaru, príprave propagačných materiálov, - priamo sa účastniť na
výstave a spracovávať vyhodnotenia úspešnosti účasti (počet návštevníkov, počet obchodných stretnutí, počet obchodných
kontraktov apod.), - administratívne spracovanie projektu (príprava hodnotiacich správ, podkladov pre žiadosti o platbu ap.), spracovávať informácie pre publicitu projektu o podpore z eurofondov. Riadením a controllingom projektu je poverený
obchodný riaditeľ, ktorému projektový tím mesačne predkladá správu o realizácii aktivít a ktorý kontroluje efektívnosť a
hospodárnosť vynaložených nákladov. Pre aktivity sa počíta s nákupom 2 typov výstavných stánkov: pre verejnú dopravu a
pre nákladnú dopravu z dôvodu variabilnosti vystavovných produktov a prekrývaniu termínov výstav.

Firma plánuje uplatniť stratégiu rozvoja trhu – vstúpiť na nové trhy a inovovať produkty. Zahraničný trh pre firmu predstavuje
reálne obchodné príležitosti. Prenikanie na nové trhy si vyžaduje udržiavanie kroku s konkurenciou. Účasť na výstavách je
nevyhnutná pre prezentáciu produktov a porovnávanie s trendami vývoja. Spoločnosť investuje do vývoja nových produktov,
inovácie produktov a nemá dostatočné finančné krytie na účasť na výstavách. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou
projektov, napr. zavádzanie ISO, zavedenie projektového riadenia. Spoločnosť sa úspešne účastní tendrov v SR aj v
zahraničí , kde sa stala víťazom a zabezpečuje produkty a služby pre vybraných verejných dopravcov. Za úspešný
považujeme projekt zavedenia Univerzitnej karty (elektronická identifikačná karta pre študenov), kde spoločnosť tento produkt
vlastnými silami vyvíjala, testovala a implementovala. Spoločnosť bola ocenená ako Inovatívna spoločnosť v žilinskom
regióne a je spoluzakladateľom ICT klastra v žilinskom regióne. Aktívne spolupracuje so Žilinskou univerzitou. Realizáiou
projektu získame nové obchodné kontrakty, zvýšime odbyt produktov, zvýšime výrobnú kapacitu a vytvoríme nové pracovné
miesta. V zahraničí budeme prezentovať slovenskú firmu zaoberajúca sa vývojom softvéru.

Po ukončení projektu spoločnosť bude mať uzavreté nové obchodné kontrakty na dodávku komplexných riešení pre
odberateľov. Vďaka kontraktom rozšírime výrobné kapacity, zvýšime počet zamestnancov (v oblasti vývoja a výroby) a
dodaním produktov zvýšime obrat spoločnosti. Vývoj a výroba produktov je financovaná z predaja týchto produktov, vzhľadom
k tomu, že sa realizujú individuálne riešenia pre odberateľov až na základe podpísanej zmluvy. Ohrozením pre udržateľnosť
výsledkov projektu môže byť zahraničná konkurencia – z dostupných analýz však vychádzajú produkty spoločnosti EMTEST,
a.s. o 10-20% lacnejšie pri porovnateľnej kvalite, čo ich robí zaujímavými pre odberateľov. Druhým ohrozením je vysoké
tempo technologických zmien – vďaka vlasnému vývoju (máme 50 vývojových zamestnancov), spolupráci so Žilinskou
univerzitou a dôrazom na vzdelávanie v IT trendoch dokážeme držať krok aj so zahraničnými spoločnosťami.
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Žiadateľ ORAC SLOVAKIA, s.r.o. kontinuálne modernizuje technológie na výrobu stavebných dekorácií a tapiet, vyvíja a
zdokonaľuje technologické postupy z pohľadu efektivity výroby aj z pohľadu zdravia zamestnancov. V regióne s
nezamestnanosťou 13,8% zamestnáva viac ako 100 ľudí s plánom na ďalšie rozšírenie ľudských kapacít. ORAC SLOVAKIA,
s.r.o. ako slovenská výrobná spoločnosť má vysoké predpoklady úspešného vstupu na konkurenčný európsky trh vďaka
vysokej kvalite svojich výrobkov, moderným a environmentálne šetrným výrobným programom, kvalifikovanej pracovnej sile,
potenciálu rastu a pod. Značka produkovaná žiadateľom je v súčasnosti známa medzi odborníkmi, no už menej medzi širokou
verejnosťou v SR i v zahraničí. Predkladaný projekt má tendenciu pomôcť zintenzívniť propagáciu a konkurencieschopnosť
slovenskej firmy, ako aj postavenie jej zamestnancov. Prvými krokmi na etablovanie sa na európskom trhu je účasť na
prestížnych medzinárodných veľtrhoch.

Spoločnosť si uvedomuje, že zvýšenie pridanej hodnoty výroby a nárast tržieb je možný len zintenzívnením podnikania a
rozšírením odberateľskej základne, čo je možné dosiahnuť skvalitnením vlastnej prezentácie, a to najmä aktívnou účasťou na
medzinárodných veľtrhoch. Veľtrhy poskytujú priestor pre tvorbu nových obchodných partnerstiev a konfrontáciu produktov v
svetovej konkurencii. Aj po ukončení projektu bude spoločnosť systematicky pokračovať v prezentačných aktivitách na
veľtrhoch doma i v zahraničí a propagovať svoje výrobky a región, v ktorom pôsobí. Realizácia projektu podporí dynamický
vývoj spoločnosti v oblasti rastu zamestnanosti (novovzniknuté marketingové oddelenie), čím prispeje k pozitívnemu vývoju
miery nezamestnanosti v regióne, a v oblasti vlastných propagačných aktivít, vďaka ktorým sa zintenzívnia aj výrobné a
distribučné aktivity spoločnosti.

Všetky aktivity budú realizované podľa harmonogramu projektu, ktorý je nastavený v snahe maximalizovať dosiahnuté ciele,
výsledky a dopady. Aktivity spojené s dizajnom, tlačou, prekladom materiálov a ich transportom budú zabezpečené
dodávateľmi na základe vykonanej OVS. Niektoré aktivity budú prebiehať paralelne ako príprava a preklad propagačných
materiálov do viacerých jazykových mutácií, iné sú na sebe navzájom závislé ako napr. následná tlač katalógov, prevoz
propagačných materiálov na veľtrh, ktoré musia byť na mieste konania sedem dní pred začatím veľtrhu. Vtedy bude
realizovaná i dekorácia stánku a katalógy poskytnuté odborným pozorovateľom. Organizačne bude realizácia zastrešená
administratívnymi pracovníkmi, marketingovým oddelením materskej firmy a novo vytvoreným marketingovým oddelením v
Lipanoch.

Spoločnosť je technologicky popredný výrobný podnik, ktorý nastúpil trend zavádzania technologických inovácií a výroby
šetrnej k životnému prostrediu už od svojho vzniku. Väčšina investícií smerovala do modernizácie, výskumu a rozširovania
podniku, ktorý bude v budúcnosti centrom výroby a logistiky strednej a východnej Európy pre výrobky pod značkou ORAC.
Sústredenie sa na technologickú modernizáciu výroby a menej na propagáciu však začína byť handicapom v súťaži
marketingových aktivít zahraničnej konkurencie. Cieľom podniku je rozširovať a skvalitňovať výrobu a úspešne predávať
vysokokvalitné výrobky v konkurencii európskeho trhu. To si vyžaduje posilnenie značky, prienik a etablovanie sa na
zahraničnom trhu prostredníctvom kvalitnej prezentácie a vytvárania medzinárodných obchodných partnerstiev. Získanie NFP
by znamenalo príležitosť neupustiť od inovačných aktivít a zároveň zintenzívniť marketing, ktorý prináša rast obchodných
príležitostí spoločnosti. Spoločnosť zrealizovala mnohé investičné projekty nákupu technológií vo vlastnej réžií a podieľala sa
na účasti materskej spoločnosti na veľtrhoch v zahraničí, a teda má dostatočné skúsenosti v oblasti organizácie a riadenia
projektov.

Vysoký predpoklad udržateľnosti projektu je zabezpečený dostatočnou podporou ľudského kapitálu, ako aj finančnými zdrojmi
z budúcich výnosov z predaja výrobkov a služieb. Vytváranie obchodných partnerstiev počas veľtrhov podporí ďalšie
podnikanie spoločnosti generujúce nárast tržieb. Zvýšený zisk umožní do budúcnosti systematický rozvoj výsledkov projektu
a ďalšie marketingové aktivity. Preniknutie a etablovanie sa na zahraničnom trhu podporí diverzifikáciu odberateľov z hľadiska
oblasti podnikania a trhu, čo prinesie zníženie závislosti na jednom druhu odberateľov, ako i závislosť od lokálnych
odberateľov a stability miestnej ekonomiky. Ďalší rozvoj propagácie spoločnosti bude personálne zabezpečený súčasnými
administratívnymi pracovníkmi a náborom nových marketingových pracovníkov, ktorí budú mať na starosti presadzovanie
značky a získavanie nových klientov.
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Spoločnosť AXA, spol. s r.o. je jediná na Slovensku, ktorá sama vyvíja a vyrába pekárenské pece s príslušenstvom a zároveň
zabezpečuje aj servis týchto strojov. Predaj výrobkov si firma zabezpečuje hlavne cez internet a účasťou na výstavách. Z
celkového objemu predaja (23,8 mil.Sk v roku 2007) je 40% export do štátov EU, bývalého sovietskeho zväzu a Austrálie. V
roku 2007 vytvorila spoločnosť pridanú hodnotu 4,25 mil.Sk a zisk po zdanení 251 tis.Sk. Spoločnosť nemá v súčasnosti
žiadne otvorené úvery. Má možnosť čerpať kontokorent do limitu 1,5 mil.Sk, ktorý však využíva iba sporadicky. V roku 2007
bola celková zadĺženosť spoločnosti 65%.Všetky svoje aktivity financuje z vlastných zdrojov. Spoločnosť má v súčasnosti 12
zamestnancov na trvalý pracovný úväzok a dvoch zamestnáva na dohodu o vykonaní práce.

Projekt sa začne realizovať v januári 2009 a ukončí sa v novembri 2010. Dopady výsledkov projektu budú citeľné aj v
nasledujúcich najmenej 5 až 7 rokov po skončení realizácie aktivít projektu. Predpokladané výsledky realizácie projektu v
roku 2015 oproti nultému roku 2008: -tržby z predaja výrobkov a služieb sa zvýšia o 20 mil.Sk -zvýši sa počet nových trhov
o 5 -zvýši sa počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere o 7 -zvýši sa pridaná hodnota spoločnosti o 3,87 mil.Sk vytvoria sa predpoklady pre zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Celkové náklady na realizáciu projektu budú 7 550 ti.sk, z
toho oprávnené náklady sú 7 370 tis.Sk a neoprávnené náklady sú 180 tis.Sk. Neoprávnené náklady sú náklady na mzdy
účastníkov výstav a výdavky na propagáciu a informovanosť o projekte EU.

V rámci účasti spoločnosti AXA, spol. s r.o. na výstavách zabezpečuje dodávateľ kompletný servis výstavy, t.j. výrobu
prezentačných materiálov, návrh, výrobu, montáž a demontáž stánku, letenky, ubytovanie, prepravu stánku a exponátov na a
z výstavy. Obchodnú verejnú súťaž bude riadiť Ján Hladký, obchodný manažér. Jednotlivé aktivity bude organizovať a riadiť
konateľ spoločnosti Ladislav Sopko. Projekt počíta s 9 aktivitami: Aktivita 1: návrh a výroba prezentačných materiálov
Aktivita 2: výstava BAKEPOL v Kielce, Poľsko, 5 dní Aktivita 3: výstava GASTRA v Nitre, SR, 4 dni Aktivita 4: výstava
CHLIB v Kijeve, Ukrajina, 4 dni Aktivita 5: výstava IBA v Duseldorfe, Nemecko, 7 dní Aktivita 6: výstava SALIMA v Brne,
Česká republika, 4 dni Aktivita 7: výstava AGROPRODMAŠ v Moskve, Rusko, 4 dni Aktivita 8: výstava POLAGRA v
Poznani, Poľsko, 4 dni Aktivita 9: výstava INDAGRA v Bukurešti, Rumunsko, 5 dní

d1) V roku 2007 nastal pokles tržieb spoločnosti AXA spol. s r.o. o 4,5 mil.Sk a spoločnosť bola nútená znížiť stav
zamestnancov zo 14 v roku 2006 na 12 v roku 2007. Dôvodom bola nedostatočná prezentácia produktov spoločnosti o.i. aj
preto, lebo sa prezentovala v jednom „balíku“ s inými firmami a výsledkom bol pokles exportu zo 60% na súčasných 40%.
Takáto prezentácia je relatívne lacná, ale efekt je nízky. Ukazuje sa, že ak chce spoločnosť naviazať na priaznivý vývoj
výkonov spoločnosti z minulých rokov, musí sa oveľa agresívnejšie presadzovať hlavne na zahraničných trhoch. Ak by sa
tento projekt nerealizoval, došlo by k stagnácii ktorej dôsledkom by bol trvalý pokles zisku až strata. d2) Spoločnosť AXA,
spol. s r.o. bola založená v roku 1991 a od roku 1998 sa zameriava iba na výrobu a predaj pekárenskej technológie.
Spoluzakladateľom bol aj Ladislav Sopko, ktorý je v súčasnosti jediný spoločník, konateľ a riaditeľ spoločnosti. Okrem vlastnej
výroby spoločnosť aj dováža pekárenské stroje hlavne z Talianska a kooperuje s Poľskými výrobcami. Vrcholový
manažment spoločnosti tvoria, okrem riaditeľa, aj ďalší štyria manažéri s príslušným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude garantom udržateľnosti výsledkov projektu, tak ako v súčasnosti, odborne
spôsobilý manažment spoločnosti. Realizácia projektu umožní vytvoriť kapitálovo silnú spoločnosť, ktorá bude schopná z
vlastných zdrojov finančne zabezpečiť všetky následné prezentačné aktivity na zahraničných trhoch. V roku 2015 spoločnosť
plánuje dosiahnuť: -tržby 43 mil.Sk -pridanú hodnotu 8,31 mil.Sk -CF (zisk po zdanení+odpisy) 950 tis.Sk -použiteľný CF
(stav finančných účtov k 31.12.2015) 4,6 mil.Sk a zabezpečí tak trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.
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Kapacitné možnosti našej firmy ako i pripravované rozvojové zámery vytvárajú priestor pre výraznejšie presadenie sa na
nemeckom trhu a trhoch okolitých krajín. Naša firma sa po celý čas venuje problematike aktívnej propagácie svojich výrobkov
a to tak ako i na tuzemských a zahraničných trhoch. V rámci dlhodobo spracovaného marketingového plánu podnik
zabezpečuje komunikáciu so stálymi zástupcami svojich odberateľov na zahraničných i tuzemských trhoch. Zároveň v rámci
plánovaných zámerov sústavne rozvíjame ďalšie aktivity - návštevy zahraničných trhov s cieľom dojednať ďalšie obchodné
zastúpenie a zabezpečenie nových odbytových miest pre našu produkciu. Pri všetkých kontaktoch s predstaviteľmi našich
stávajúcich i potencionálnych zákazníkov využívame podporné nástroje propagácie o našej produkcii napr. propagačné
materiály, tlačené katalógy, farebné vzorky. Pomocou všetkých týchto metód sa snažíme zlepšiť informáciu v zákazníckej
verejnosti o rozsahu a kvalite našej produkcie.

Cieľom obchodnej politiky organizácie je presadiť sa so svojimi výrobkami aj na zahraničných trhoch. Do blízkej budúcnosti
plánujeme rozvíjať naše aktivity aj na nemeckom trhu. Ciele obchodnej politiky zahraničného obchodu pre roky 2008 –2010
sú zamerané na presadenie sa na nových trhoch, ale aj na posilnenie svojej pozície na už rozbehnutých trhoch. Skvalitnenie
a vzužívanie nových marketingových činností a zvýšenie konkurencieschopnosti sa prejaví zvýšením počtu našich
odberateľov na zahraničných, ale i tuzemských trhoch. Zároveň v rámci plánovaných zámerov sústavne rozvíjame ďalšie
aktivity Ďalšie zvýšenie exportu našej produkcie do Nemecka, Západnej Európy, Ameriky a Azie máme v pláne o. i.
zabezpečiť práve realizovaním aktívnej účasti našich odborníkov a predstaviteľov na špecializovanom veľtrhu v Berlíne.

Ďalšie zvýšenie exportu našej produkcie do sveta máme v pláne zabezpečiť realizovaním aktívnej účasti na medzinárodnom
veľtrhu v Berlíne, ktorý je zameraný na špeciálnu svetelnú techniku, kde sa v rámci svojich pracovných aktivít naši
zástupcovia stretnú s jednotlivými stávajúcimi i potencionálnymi odberateľmi. To nám umožní na malom priestore osloviť celý
rad potencionálnych zákazníkov. V rámci aktívnej účasti na veľtrhu naši pracovníci použijú pre poskytnutie informácií o firme
Leader Light s.r.o.. a o jej produkcii našim zákazníkom tlačené katalógy, propagačné materiály ako aj multimediálne
spracované informácie na DVD nosičoch. Spracovanie komplexných údajov o spoločnosti Leader Light s.r.o.., o jej
výrobkoch, technológii výroby, cenách, distribúcii, obchodnej siete v jazykových mutáciách: nemčina a angličtina vo forme
multimediálneho DVD umožní zabezpečiť na jednoduchom a malom priestore dodanie komplexných informácií o spoločnosti
našim zahraničným obchodným partnerom. Distribúciou spomínaného DVD pri pracovných cestách našich expertov pri ich
rokovaniach s individuálnymi obchodnými partnermi na veľtrhoch a výstavách, ale aj na iných obchodných aktivitách, sa
vytvorí komplexný informačný tlak na našich potencionálnych odberateľov. Tlačené katalógy, ktoré budú obsahovať
základné informácie o rozmanitosti výroby a technických parametroch jednotlivých výrobkov, budú presadzované pri
plánovanej marketingovej komunikácii firmy na tuzemských i zahraničných trhoch s cieľom zabezpečenia zvýšenia exportu
produkcie s na zahraničných trhoch.

Strategický cieľ projektu je postavený tak, aby bol zabezpečený trvalý rozvoj spoločnosti. Realizovanie projektu je zásadným
Celkovým realizovaním projektu by sa vytvoril priestor pre úplnú podporu predaja prostredníctvom výstav ako aj upevnenie
krokom k naplneniu strategického cieľa, na ktorý nadväzujú ďalšie ciele. Samotný projekt bude pokračovať nasledovnými
pozicie značky Leader Light na svetovom trhu a zároveň aj prezentácia Slovenska. Zvýšením predaja by sa vytvoril finančný
aktivitami: -nadväzovanie obchodných kontaktov so zahraničnými partnermi -realizácia nových zahraničných kontraktov priestor na investície do vývoja nových výrobkov a tým aj ďaľší rozvoj spoločnosti. Projektom bude podporená firma z regiónu
zvýšenie výrobnej činnosti. Tieto aktivity budú financované z prevádzkových zdrojov. Po naplnení súčasnej kapacity je
s vysokou mierou nezamestnanosti, naplnením cieľov projektu sa zvýši zamestnanosť v regióne.
možné aj rozširovanie výroby z úverových a prevádzkových zdrojov.
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Žiadateľ - spoločnosť Alfa Bio Slovakia s.r.o., v súčasnosti realizuje dve hlavné podnikateľské činnosti, extrúznu výrobu a
baliarenskú výrobu. • Extrúzna výroba je nosnou aktivitou tvoriacou v súčasnosti reálnu pridanú hodnotu produkcie
žiadateľa. o Výroba sójových texturátov. Tovarová skupina zaznamenáva dlhodobý pokles, neustále však vykazuje
významnú atraktivitu. Produkcia je realizovaná na trhoch SR, ČR, HU, RO a CRO, pričom nevykazuje reálny predpoklad rastu
realizovaných objemov. o Výroba obilninových a kukuričných extrudátov – cereálií a chrumiek. Komodita zaznamenáva v
rámci produkcie dlhodobý medziročný rast. Produkcia je realizovaná na trhoch SR, ČR a RO súčasnýobjem však
nezodpovedá reálnemu potenciálu. • Baliarenská a pražiarenská výroba je pôvodná výrobná činnosť žiadateľa začínal, z
dlhodobého hľadiska s klesajúcou strategickou významnosťou. Produkcia je realizovaná na trhoch SR, ČR Identifikované
strategický riešenie - nový unikátny, výrobný program primárne orientovaný na export • Výroba mrazených bezmäsitých jedál
zdravej výživy,. o Žiadateľ disponuje ojedinelým Know-how, pre všeobecnú akceptáciu produktov v domácom i
medzinárodnom meradle. o Východiská boli overované detailným prieskumom na fórach určujúcich trendy v danej oblasti a
spotrebiteľskými testami. o Význam tohto výrobného programu podčiarkuje skutočnosť, že v spojitosti s ním má žiadateľ už
rozpracované princípy rebrandingu celej spoločnosti a všetkých komunikačných nástrojov.

Žiadateľ - spoločnosť Alfa Bio Slovakia s.r.o., v súčasnosti realizuje dve hlavné podnikateľské činnosti, extrúznu výrobu a
baliarenskú výrobu. • Extrúzna výroba je nosnou aktivitou tvoriacou v súčasnosti reálnu pridanú hodnotu produkcie
žiadateľa. o Výroba sójových texturátov. Tovarová skupina zaznamenáva dlhodobý pokles, neustále však vykazuje
významnú atraktivitu. Produkcia je realizovaná na trhoch SR, ČR, HU, RO a CRO, pričom nevykazuje reálny predpoklad rastu
realizovaných objemov. o Výroba obilninových a kukuričných extrudátov – cereálií a chrumiek. Komodita zaznamenáva v
rámci produkcie dlhodobý medziročný rast. Produkcia je realizovaná na trhoch SR, ČR a RO súčasnýobjem však
nezodpovedá reálnemu potenciálu. • Baliarenská a pražiarenská výroba je pôvodná výrobná činnosť žiadateľa začínal, z
dlhodobého hľadiska s klesajúcou strategickou významnosťou. Produkcia je realizovaná na trhoch SR, ČR Identifikované
strategický riešenie - nový unikátny, výrobný program primárne orientovaný na export • Výroba mrazených bezmäsitých jedál
zdravej výživy,. o Žiadateľ disponuje ojedinelým Know-how, pre všeobecnú akceptáciu produktov v domácom i
medzinárodnom meradle. o Východiská boli overované detailným prieskumom na fórach určujúcich trendy v danej oblasti a
spotrebiteľskými testami. o Význam tohto výrobného programu podčiarkuje skutočnosť, že v spojitosti s ním má žiadateľ už
rozpracované princípy rebrandingu celej spoločnosti a všetkých komunikačných nástrojov.

Žiadateľ prostredníctvom aktívnej prezentácie na výstavách, veľtrhoch v zahraničí uskutoční všetky potrebné kroky na
získanie aktívnych obchodných partnerov zabezpečujúcich realizáciu jeho produkcie na ich domácich trhoch. V rámci
oprávnených nákladov čerpania NFP žiadateľ uskutoční nasledovné aktivity: • Účasť na výstavách o ANUGA 2009 – (Kolín,
Nemecko) najvýznamnejšia výstava v rámci potravinárstva v Európe o PLMA 2010 – (Amsterdam, Holandsko)
najvýznamnejšia obchodno-kontraktačná výstava v rámci Privátnych značiek v Európe • Účasť na obchodných misiách v
zahraničí o UK, DE, AT, IT, NL, CZ, PL, HU, RO, CRO, LO a Taiwan • Zrealizuje obstaranie o variabilnéj a maximálne
funkčnej prezentačnej expozície vo forme mobilného výstavného systému využiteľnej na väčšine prezentačných fór o
realizácie firemno-produktového reprezentatívneho prezentačného katalógu v 4 verziách a celkovo 10 cudzích jazykoch o
realizácie prezentačných letákov na celkovo 24 produktových skupín v celkovo v 42 verziách s textami v 10 jazykoch,
pričom v danom jazyku vyhotoví iba tie letáky obsahujúce produktovú skupinu s reálne identifikovanou príležitosťou na
komerčný úspech.

S ohľadom na veľmi vhodne načasovanie projektu vo vťahu k novému výrobnému programu, je projekt ideálnou formou
podpory rastu konkurencieschpnosti žiadateľa s cieľom dosiahnutia štandardnej úrovne v rámci pôvodných krajín EU. • V
čase uskutočňovania prvej vlny obchodných misií bude prebiehať intenzívny vývoj sortimentu a práve poznatky a požiadavky
na nich získané budú podkladom pre vývoj konkrétnych výrobkov. • Nasledovná účasť na výstave ANUGA 2009 v Kolíne
umožní odprezentovanie výsldkov na najvýznamnejšom potravinárskom fóre v Európe. Vzhľadom na povahu a načasovanie ju
oprávnene považujeme za najúčinnešiu a ekonomicky najvýhodnejšiu formu prezentácie v danej dobe. • Na nasledovné
obdobie je v projekte naplánovaná druhá vlna obchodných misií. Z krajín zaradených do druhej vlny obchodných misií budú s
veľkou pravdepodobnosťou pochádzať práve potenciálni distribútori tovarov a služieb skontaktovaný osobne na ANUGE • Po
roku a štvť po spustení projektu ja naplánovaná prezentácia žiadateľa na veľtrhu PLMA 2010 v Amsterdame, najväčšom
Európskom kontraktačnom fóre v rámci privátnych značiek. Získanie kontraktu takejto povahy umožní žiadateľovi plne
optimalizovať výrobné procesy a definitívne prejsť na kontinuálnu plánovitú výrobu, prípadne pristúpiť k rozšíreniu výrobných
kapacít.

Zvýšiť počet svojich odberateľov na zahraničných i tuzemských trhoch. Zároveň v rámci plánovaných zámerov sústavne
rozvíjať ďalšie zvýšenie exportu našej produkcie do jednotlivých teritórií. Zabezpečíme to realizovaním aktívnej účasti našich
odborníkov a predstaviteľov na špecializovaných veľtrhoch, kde sa počas svojich pracovných aktivít stretnú s jednotlivými
súčastnými i potencionálnymi odberateľmi. To im umožní na malom priestore osloviť celý rad potencionálnych zákazníkov. V
rámci tejto cesty počítame, že naši pracovníci použijú pre poskytnutie informácií o firme Stroptel a o jej produkcii našim
zákazníkom tlačené katalógy, propagačné materiály ako aj multimediálne spracované informácie na DVD.

Ďalšie zvýšenie exportu našej produkcie máme v pláne zabezpečiť realizovaním aktívnej účasti na medzinárodnom veľtrhu v
Mníchove, kde sa v rámci svojich pracovných aktivít naši zástupcovia stretnú s jednotlivými stávajúcimi i potencionálnymi
odberateľmi. To nám umožní na malom priestore osloviť celý rad potencionálnych zákazníkov. V rámci aktívnej účasti na
veľtrhu naši pracovníci použijú pre poskytnutie informácií o firme Stroptel a o jej produkcii našim zákazníkom tlačené
katalógy, propagačné materiály ako aj multimediálne spracované informácie na DVD nosičoch. Spracovanie komplexných
údajov o spoločnosti Stroptel, o jej výrobkoch, technológii výroby, cenách, distribúcii, obchodnej siete v jazykových
Strategický cieľ projektu je postavený tak, aby bol zabezpečený trvalý rozvoj spoločnosti. Realizovanie projektu je zásadným
mutáciách: nemčina a angličtina vo forme multimediálneho DVD umožní zabezpečiť na jednoduchom a malom priestore
krokom k naplneniu strategického cieľa, na ktorý nadväzujú ďalšie ciele. Samotný projekt bude pokračovať nasledovnými
Projektom bude podporená firma z regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti, naplnením cieľov projektu sa zvýši
dodanie komplexných informácií o spoločnosti našim zahraničným obchodným partnerom. Distribúciou spomínaného DVD pri
aktivitami: - nadväzovanie obchodných kontaktov so zahraničnými partnermi - realizácia nových zahraničných kontraktov zamestnanosť v regióne.
pracovných cestách našich expertov pri ich rokovaniach s individuálnymi obchodnými partnermi na veľtrhoch a výstavách, ale
zvýšenie výrobnej činnosti. Tieto aktivity budú financované z prevádzkových zdrojov. Po naplnení súčasnej kapacity je
aj na iných obchodných aktivitách, sa vytvorí komplexný informačný tlak na našich potencionálnych odberateľov. Tlačené
možné aj rozširovanie výroby z úverových a prevádzkových zdrojov.
katalógy, ktoré budú obsahovať základné informácie o rozmanitosti výroby a technických parametroch jednotlivých výrobkov,
budú presadzované pri plánovanej marketingovej komunikácii firmy na tuzemských i zahraničných trhoch s cieľom
zabezpečenia zvýšenia exportu produkcie s na zahraničných trhoch. Cieľom obchodnej politiky organizácie je presadiť sa so
svojimi výrobkami aj na zahraničných trhoch. Ciele obchodnej politiky zahraničného obchodu pre roky 2008 –2010 sú
zamerané na presadenie sa na nových trhoch, ale aj na posilnenie svojej pozície na už rozbehnutých trhoch.
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Kapacitné možnosti našej firmy ako i pripravované rozvojové zámery vytvárajú priestor pre výraznejšie presadenie sa na
zahraničných trhoch. Naša firma sa po celý čas venuje problematike aktívnej propagácie svojich výrobkov a to tak ako i na
tuzemských a zahraničných trhoch. V rámci dlhodobo spracovaného marketingového plánu podnik zabezpečuje komunikáciu
so stálymi zástupcami svojich odberateľov na zahraničných i tuzemských trhoch. Zároveň v rámci plánovaných zámerov
sústavne rozvíjame ďalšie aktivity - návštevy zahraničných trhov s cieľom dojednať ďalšie obchodné zastúpenie a
zabezpečenie nových odbytových miest pre našu produkciu. Pri všetkých kontaktoch s predstaviteľmi našich stávajúcich i
potencionálnych zákazníkov využívame podporné nástroje propagácie o našej produkcii napr. propagačné materiály, tlačené
katalógy, farebné vzorky. Pomocou všetkých týchto metód sa snažíme zlepšiť informáciu v zákazníckej verejnosti o rozsahu a
kvalite našej produkcie.

• Po ukončení projektu bude žiadteľ systematicky pokračovať v aktivitách zameraných na prezentáciu spoločnosti, získavanie
nových odberateľov, etablovanie sa na nových trhoch v rámci pravidiel a intencií firemnej CI a nástrojov konkrétne zvolenej
stratégie. • Rýchlejšie úspešné uvedenie novej produktovej vygeneruje v kratšom časovom úseku dodatočné zdroje na
marketingvú podporu. • V období predstavujúcom reálny časový úsek realizácie projektu bude pozitívny dopad na
marketingový rozpočet žiadateľa veľmi významný. • Krajiny vymenované v projekte predstavujú základnú vzorku, ktorú je
schopný žiadateľ personálne a organizačne ošetriť. • Gro aktivít žiadateľa v rámci projektu je plánovaných i bez
spolufinancovania z prostriedkov pomoci de minimis, avšak bez neho by bol časový harmonogram ich realizácie odhadom o
100% dlhší. • Rozširovaním personálneho obsadenia exportného, marketingového i obchodného oddelenia žiadateľa budú
naplnené kapacitné predpoklady pre ďalšie aktivity.
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Banskobystrický pivovar, a.s.

ATTACK, s.r.o.

Juraj Králik - ZAJO

MARPEX s.r.o.

VILLA PRO s.r.o.

BRIK, a.s.

BOST SK, a.s.

Slovaktual s.r.o.

SEZ PLASET s.r.o.

KONŠTRUKTA - Industry, akciová
spoločnosť

Prezentácia originálnej chuti a tradičnej receptúry slovenského piva
„URPINER“

Podpora účasti podniku ATTACK, s. r. o. na medzinárodných
výstavách a obchodných misiách

Budovanie pozície spoločnosti Juraj Králik - ZAJO na nových trhoch

Účasť firmy Hengstler, s.r.o. na výstavách Industry Expo Bratislava,
MSV Nitra, EloSys Trenčín a Ampér Praha

Účasť spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na medzinárodných výstavách
a veľtrhoch

Podpora účasti výrobnej spoločnosti BRIK, a.s. na veľtrhoch a
výstavách

Prezentácia produktov BOST SK, a.s.

Podpora účasti spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. na slovenských a
zahraničných výstavách, veľrthoch

Podpora exportu

Účasť KONŠTRUKTY-Industry, a.s. na veľtrhoch, výstavách a
obchodných misiách v r.2009-2011

49 789,04

100 790,06

120 623,64

22 648,52

117 131,15

99 761,55

171 582,40

53 534,96

88 250,00

100 016,80
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Novodobá história pivovaru siaha do roku 2007, kedy došlo k jeho odkúpeniu od správcu konkurznej podstaty a vytvoreniu
novej spoločnosti Banskobystrický pivovar, s.r.o. V súčasnosti spoločnosť produkuje alkoholické i nealkoholické pivo ako i
doplnkového nealko nápoje: BB-kola, BB-hrozno. Zmenou majiteľa došlo aj k zmene v oblasti politiky kvality a marketingu
pivovaru. Každoročné výdavky spoločnosti na marketingové aktivity sa pohybujú na úrovni 1,5 až 2 mil. Sk. K týmto výdavkom
je potrebné prirátať náklady na prezentáciu sa v odborných periodikách či prestížnych magazínoch. Základné prezentačné
aktivity: a) účasti na výstavách a veľtrhoch - AGROKOMPLEX Nitra - SALIMA Brno b) billboardová kampaň – oblasť
Oravy c) podpora „veľkoodberateľov“ – vybrané reštaurácie, pohostinstvá, krčmy, výčapy a bufety d) budovanie
maloodberateľskej siete e) doplnková podpora predaja – súťaže f) reklamné články

Očakávaná situácia po realizácií projektu odráža vyvolaný zvýšený záujem o produkciu nápojov Banskobystrického pivovaru.
V prvom rade očakávame zvýšený záujem samotných koncových spotrebiteľov, ktorí budú následne ovplyvňovať dopyt zo
stravy „veľkoodberateľov“. Výstavné prezentácie majú za úlohu podporiť aj budovanie maloobchodnej siete a tým rozšírenie
odbytu našej produkcie. V súvislosti s realizáciou marketingových aktivít očakávame rozšírenie trhového potenciálu našej
spoločnosti minimálne na úrovni medziročného rastu o 5 tis. hl piva ročne. V tomto zmysle pripravujeme aj investičné projekty
zamerané na skvalitnenie výrobných procesov a celkové rozšírenie našej produkcie. Od účasti na vybraných výstavách
očakávame aj získanie ďalších cien kvality, ktorými potvrdíme značku „URPINER“ ako synonymum kvality.

Zabezpečenie prezentačných materiálov pre potreby výstav - vypracovanie návrhov: Ext. - schválenie návrhov: MR + PM jazykové preklady: Ext. - fyzická realizácia materiálov vrátane dodávky: Ext. - prevzatie materiálov a ich následná distribúcia
na výstavy: PM SALIMA Brno 2009 - zabezpečenie výstavnej plochy, dopravy, distribúcia prezentačných materiálov: PM návrh stánku: Ext. - schválenie návrhu: MR + PM - fyzická realizácia stánku: Ext. - prevzatie stánku: PM - prevádzka
stánku, komunikácia s návštevníkmi: PM - zhodnotenie výstavy: PM AGROKOMPLEX Nitra 2009 - zabezpečenie výstavnej
plochy, dopravy, distribúcia prezentačných materiálov: PM - návrh stánku: Ext. - schválenie návrhu: MR + PM - fyzická
realizácia stánku: Ext. - prevzatie stánku: PM - prevádzka stánku, komunikácia s návštevníkmi: PM - zhodnotenie výstavy:
PM Ext. - EIP Services, s.r.o. MR - marketingový riaditeľ PM - projektový manažér

Pri posudzovaní vhodnosti realizácie projektu sme vychádzali z viacerých aspektov, ktoré môžeme rozdeliť na dve základné
skupiny: A) prieskumy a skúsenosti z minulosti - prieskumy trhu - definované relevantné trhy - vytvorenie koncepcie
marketingových aktivít - realizácia konkrétnych marketingových aktivít B) rozvojové aktivity do budúcnosti - modernizácia
technologického vybavenia podniku - rozšírenie produkčných kapacít - vybudovanie maloobchodných sietí odbytu Obe
skupiny aktivít nám poskytli resp. ich plány nám poskytujú dostatočné podklady na to, aby sme účasť na výstavách a
veľtrhoch definovali ako najvhodnejší variant prezentácie našej spoločnosti pre konečných konzumentov ako i
veľkoodberateľov. Priama konfrontácia s konkurenciou v súťažiach kvality a chuti nám dokazuje, že patríme medzi
najlepších slovenských pivovarníkov. Značka URPINER si tak získava stratených konzumentov. Nedávna história pivovaru
je rozhodujúcim faktorom potreby výraznej prezentácie sa. Pred transformáciou pivovaru bol URPIN známy ako pivo nízkej
kvality a nedostatočnej chuti. Obnova tradičnej receptúry a investície do kvality priniesli výsledky výrazného zlepšenia, o
ktorom treba presvedčiť hlavne konzumenta.

Udržateľnosť projektu z finančného hľadiska je zaručená podrobným plánovaním a rozpočtovaním marketingových aktivít,
pričom plány výdavkov do budúcnosti majú jednoznačne rastúci trend. Pre obdobie roku 2010 a ďalších máme definovanú
minimálnu hranicu ročných výdavkov na marketing 3,1 mil. SKK, predpokladáme však, že reálne výdavky podstatne vyššie.
Uvedená suma bude niekoľkonásobne vyššia v prípade ak budeme realizovať projekt technickej inovácie a rozšírenia výroby,
pre ktorú budeme musieť zabezpečiť dlhodobý odbyt. Garancia účasti na výstavách a veľtrhoch aj po ukončení projektu
vyplýva z vysokého potenciálu prezentácie sa novým resp. pripomenutia sa už existujúcim odberateľom. Navyše pri súčasnej
konkurencii a zameraní nášho pivovaru je účasť na slovenských a českých výstavách v doplnení o podporné aktivity predaja
najefektívnejšou formou marketingu, od ktorej nebudeme ustupovať.
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Spoločnosť ATTACK, s. r. o., pôsobiaci na trhu od roku 2002, je významným dodávateľom a exportérom kotlov v oblasti
vykurovacej techniky. Patrí k najväčším výrobcom na Slovensku, viackrát oceneným na medzinárodných výstavách. Od roku
2003 je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. V súčasnosti zamestnáva 64 zamestnancov. V Žilinskom regióne nemá
spoločnosť ATTACK, s. r. o. významného konkurenta. Výraznejšími sú západoslovenské podniky, ktoré sa však
nešpecializujú tak úzko na vykurovaciu techniku ako spoločnosť ATTACK, s.r.o. Aj napriek tomu si svoj podiel na trhu podnik
dokáže stále udržať zásluhou vysokej kvality a dobrej cenovej politiky. Spoločnosť od svojho vzniku zameriavala svoje
aktivity na slovenský trh a aj na exportné aktivity. Na zahraničných trhoch v súčasnosti končí približne 50 % produkcie
spoločnosti. Pre ďalší rozvoj spoločnosti a udržanie kroku s konkurenciou je dôležité upevňovanie a rozširovanie podielu na
zahraničnom trhu. Pre podnik je potrebné riešenie nových odbytových kanálov aj z dôvodu rozširovania výroby, ktorú
umožňuje nová realizovaná technológia. Projekt umožní spoločnosti podporiť zdravý rast a jeho výsledky využívať na ďalší
rozvoj spoločnosti

Počas realizácie projektu podnik na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a zahraničných misiách získa možnosť
prezentácie svojich produktov výroby a tým predstavenie kvality produkcie, ktorá je porovnateľná so zahraničnými výrobcami.
Pre zviditeľnenie sa mimo slovenského trhu bude potrebné zúčastňovať sa prezentačných akciách čím častejšie, to však
podľa možností podniku, pretože ide o finančne náročnejšiu časť marketingovej oblasti. Podnik po úspešnom zrealizovaní
projektu získa nových zahraničných odberateľov. Počíta s nárastom o 13 trhov do roku 2015. To umožní zvýšenie podielu
exportu na celkovej produkcii výroby a následne zníženie rozptýlenia na existujúcich trhoch a koncentrovanie sa na
najvýnosnejší z nich, teda na zahraničný trh. Podnik počíta aj s výsledkami, keď tento projekt neprinesie očakávaný nárast
odberateľov. V tomto prípade bude vyvíjať nové prezentačné techniky, napr. rozširovanie internetovej prezentácie a následne
internetový obchod a zakladanie nových dcérskych spoločností v zahraničí.

Aktivity projektu budú realizované dodávateľským spôsobom, na základe vykonanej obchodnej verejnej súťaže - skúsenou
výstavnou agentúrou. V roku 2009 sa podnik zúčastní na výstave v Nemecku, Francúzku, Španielsku a Fínsku. V roku 2010
na výstave v Nemecku, Poľsku a Taliansku. Obchodné misie bude realizovať v roku 2009 v Kanade, USA, Francúzsku,
Španielsku a Fínsku. Podnik po prihlásení sa u organizátora a jeho potvrdení výstavnej plochy na výstave, zabezpečí
rezerváciu ubytovania a dopravy pre účastníkov. Budú rozposlané firemné pozvánky a riešená koncepcia stánku, podľa
stanovených cieľov účasti na výstave. Stánok je "vizitkou" podniku, preto bude dôraz kladený na jeho optickú úpravu, aby
návštevníkovi dokladal prednosti a kladný imidž podniku ATTACK, s. r. o. Tejto aktivite podnik kladie zvýšenú pozornosť, čo
bolo ocenené na viacerých medzinárodných výstavách. Každý deň výstavy bude zhodnotený jej priebeh. Spracovanie
výsledkov účasti a vyhotovenie záverečnej správy ukáže, či účasť na výstavách bola úspešná a priniesla očakávané
výsledky. Pred realizáciou zahraničných misií bude zabezpečené ubytovanie a doprava. Účastníci misií cieľové krajiny
navštívia za účelom vyhľadávania a oslovovania nových zákazníkov.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je jedným z významných slovenských výrobcov tepelnej techniky. Pretože ide o podnik s čisto
slovenským kapitálom a know how, môže táto skutočnosť znamenať v otázke finančnej samostatnosti určitú nevýhodu oproti
podnikom so zahraničnou účasťou. Podnik však riadia ľudia s bohatými manažérskymi a riadiacimi skúsenosťami, ktoré
získali jednak v predchádzajúcich zamestnaniach a jednak pri úspešnej realizácií projektov z minulých rokov. Úspešná
realizácia projektu prinesie pre podnik rozširovanie produkcie a následné zvyšovanie tržieb prinesú väčšiu finančnú
nezávislosti a ďalšiu prosperitu. Z mnohých projektov realizovaných podnikom uvádzame projekt z roku 2006. Cieľom bola
rekonštrukcia výrobnej haly pyrolitických kotlov ATTACK DP. Umiestnenie projektu bolo v areály spoločnosti a na
nehnuteľnosť bolo vynaložených 8,3 mil. Sk a na technológiu 23 mil. Projekt bol realizovaný s vlastných zdrojov, bez
zapojenia partnerov. Účasť na prezentačných akciách predstavuje pre podnik významnú aktivitu v zabezpečení si nových a
udržaní starých odberateľov. Keďže všetky spomenuté akcie sú pre podnik finančne náročné, bez pomoci z NFP by sa
nemohli uskutočniť v takom rozsahu a množstve. Podnik by tak nemohol udržiavať a rozširovať proces internacionalizácie v
potrebnej miere.

Trvalá udržateľnosť projektu je závislá na úspešnej prezentácii podniku na veľtrhoch, výstavách a zahraničných misiách a
následné získanie nových zahraničných odberateľov a tým rozšírenie medzinárodného trhu odbytu. Tento špecifický cieľ
potom umožní dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti na domácom trhu a
vnútornom trhu EÚ. Z dlhodobého hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená z vlastných zdrojov, keďže vďaka rozšíreniu
odbytových kanálov projekt prinesie zvýšenie obratu, zvýšenie objemu a kvality produkcie po rozšírení technického vybavenia
podniku, následne zvýšenie disponibilného časového fondu zamestnancov a ich produktivity práce, a zníženiu nákladovosti
niektorých položiek. Ak projekt neprinesie očakávaný nárast zahraničných odberateľov, bude sa podnik sústreďovať na
výraznejšie aktivity prezentácie so sústreďovaním sa na zahraničný trh. Niekoľkonásobne rozšíri internetovú prezentáciu a
následne aj internetový obchod, sprístupní na internete podnikovú technickú databázu pre spolupracujúcich projektantov,
servisných a montážnych pracovníkov, v rámci posilňovania podielu spoločnosti ATTACK, s.r.o. na zaujímavých zahraničných
trhoch bude zakladať dcérske spoločnosti, rozširovať výrobnú kapacitu zo zameraním na vyššiu sériovosť produkcie, a
skvalitňovať infraštruktúru.
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Žiadateľ sa zaoberá dizajnovaním outdorového oblečenia a toto, rovnako ako akékoľvek iné oblečenie podlieha módnym
trendom, napriek tomu, že pre tento druh oblečenia je dôležitá najmä jeho funkčnosť. V priebehu svojej existencie žiadateľ
postupne prenikol z domáceho trhu aj na viac či menej vzdialené trhy, na ktorých má svoje zastúpenie. Jedná sa o trhy ČR,
Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Bulharska, Grécka či Čile.
Žiadateľ sa v minulosti na výstavách zúčastňoval skôr pasívne za účelom podpory svojho partnera prezentáciou svojich
produktov a tiež finančnou podporou. Z tohto dôvodu nemal možnosť prezentovať výhradne svoju firmu a nadobudnúť
rozsiahlejšie obchodné kontakty. Žiadateľ pociťuje tento fakt ako deficit pre rozvoj vlastnej výroby a z dlhodobého hľadiska aj
hrozbu poklesu výroby a predaja svojich produktov.

Realizáciou aktivít projektu, sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a nastane rozvoj firmy na zahraničných trhoch.
Účasťou na veľtrhoch a výstavách získa možnosť prezentácie vlastnej firmy, značky a výrobkov v sieti medzinárodných
výrobcov. Zachytí najnovšie trendy, inovácie či nové technológie v danej oblasti, ktoré bude vedieť premietnuť do svojich
výrobkov, čím zvýši záujem o značku ZAJO. Výsledkom projektu bude uzatvorenie objednávok s odberateľmi, čím firma
okrem zvýšenia výroby získa aj pre ňu veľmi dôležitú spätnú väzbu na výrobky – čo jej umožní stále napredovať. Jedným z
cieľov firmy je tiež uzatvoriť nové zmluvy o distribúcii. Účasťou na obchodných misiách žiadateľ dostatočne zmapuje nové
trhy - odbytištia pre vývoz produkcie, vyhľadá nové kontakty na odberateľov aj distribútorov. Dôležité je spomenúť aj prieskum
trhu, trhového prostredia či kúpnych návykov zákazníkov.

Projekt bude realizovaný troma aktivitami: o výrobou propagačných materiálov, o účasťou na veľtrhoch/výstavách, o
účasťami na obchodných misiách. V prvej fáze pred uskutočnením prvej výstavy alebo obchodnej misie bude realizovaná
prvá aktivita – výroba propagačných materiálov pre účely zlepšenia povedomia a promotion o firme. V druhej fáze sa budú
zástupcovia spoločnosti zúčastňovať na výstavách a obchodných misiách v priebežnom poradí so zameraním sa na trhy
Veľkej Británie a Írska, Nemecka, Nórska, Litvy, Bulharska, Rumunska, Talianska ale aj na trhy mimo EÚ ako USA, Kanada,
Mexiko, Čile, Austrália, Nový Zéland, Rusko, Japonsko, Malajzia, Južná Kórea, Čína či SAE. Z organizačného hľadiska budú
realizáciu projektu zabezpečovať majiteľ firmy Mgr. Juraj Králik ako výkonný riaditeľ, Ing. Jaroslav Pecháček ako manažér pre
export a Peter Juhás, ktorý pôsobí vo funkcii produktového manažéra.

Pre firmu je realizácia tohto projektu dôležitá z titulu ďalšieho rozvoja a napredovania značky do budúcnosti. V podmienkach
zvyšujúcej sa konkurencie na trhu športového oblečenia, musí firma ZAJO za účelom udržania si svojho postavenia,
preniknúť na nové trhy a globalizovať svoju produkciu. Konkurencia sa prejavuje aj v tlaku na znižovanie cien produktov, preto
sa aktivity projektu zameriavajú aj na vyhľadávania lacnejších dodávateľov. Žiadateľ je úspešná slovenská firma
zaoberajúca sa šitím turistických odevov a športových doplnkov. Ponúka široký sortiment vysokokvalitného outdoor oblečenia
pre extrémne športy a turistiku. Na trhu pôsobí dvanásty rok a čo sa objemu produkcie týka, zastáva 1. miesto na domácom
trhu, okrem neho pôsobí na trinástich zahraničných trhoch. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou podobných projektov,
nakoľko sa pravidelne zúčastňuje domácich aj zahraničných výstav a absolvuje zahraničné pracovné cesty za účelom rozvoja
firmy. Vo firme pôsobí skupina odborníkov, ktorí neustále pracujú na nových modeloch produktov a sledujú svetové trendy. Pri
uskutočňovaní uvedených aktivít je však firma obmedzovaná rozpočtom na ne určeným.

Po ukončení projektu bude projekt pokračovať v svojom ďalšom rozvoji – žiadateľ bude uzatvárať zmluvy s novozískanými
odberateľmi alebo dodávateľmi (pričom bude dolaďovať detaily distribúcie, dopravy či rôznych cenových zvýhodnení pri
väčších odberoch). Plánuje aj ďalšie obchodné misie a účasť na výstavách v spolupráci s miestnymi partnermi, s cieľom nájsť
ďalšie možnosti uplatnenia sa na trhu susedných krajín získaného partnera v danom regióne. Z finančného hľadiska je projekt
udržateľný vzhľadom na skutočnosť, že po jeho realizácii si nevyžaduje ďalšie výrazné investície – tie ktoré nastanú, napr. na
modernizáciu trendov, budú samofinancované z príjmov spoločnosti. Z prevádzkového hľadiska je projekt udržateľný,
spoločnosť zamestná nových pracovníkov v dôsledku realizácie projektu, ktorých náklady budú financované z rastu tržieb
firmy.
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Marpex, s.r.o. pôsobí na trhu priemyselnej automatizácie od r. 1993. Predmetom jej činnosti je veľkoobchod, dodávka, servis
a montáž zariadení priem. automatizácie, ako sú optoelektronické snímače, relé, automatizačné a riadiace jednotky. Firma má
12 prac., tržby 2 mil. €, v dôsl. krízy v tomto roku 1,3 mil. €. Marpex, s.r.o. je zároveň zmluv. zástupcom firmy Hengstler.
Hengstler, s.r.o. je dcérskou firmou nem. koncernu, ved. výrobcu priemyselných počítacích a riad. komponentov. Hengstler je
najväčším zamestnávateľom v kežmarskom okrese s 23 % nezam. Pracuje preň 350 zamestnancov, tržby sú 7 mil. €.
Pokles dopytu po strojár. produkcii znížil dopyt po výrob. Hengstler, čo ohrozuje udržanie prac. miest vo firme i v regióne.
Odrazilo sa to i na poklese tržieb Marpexu ako jeho výhrad. zástupcu. Prezentácie fi Hengstler na veľtrhoch napomôžu
zastaviť pokles dopytu a zvrátiť negatívny trend.

Marpex, s.r.o. zastúpi firmu Hengstler na týchto výstavách: Industry Expo Bratislava vo februári 2010, na Medzinárodnom
strojárskom veľtrhu Nitra v máji 2010, EloSys Trenčín v októbri 2010 a Ampér Praha v apríli 2011. Počas nich Marpex, s.r.o.
absolvuje 160 obchodných rokovaní, pričom na expozíciách sa využijú tlačené i elektronické prezentačné materiály a
výstavný stánok pre prezentáciu firmy Hengstler, s.r.o. Nadobudnuté obchodné kontakty a obchodné vzťahy prispejú k
tvorbe 5 pracovných miest vo firme Marpex, k nárastu jej tržieb na úroveň 2 010 207 € a k rastu pridanej hodnoty firmy Marpex
na úroveň 319 583 €. Zároveň dôjde k zvýšeniu tržieb firmy Hengstler, čo napomôže udržaniu pracovných miest
významného kežmarského zamestnávateľa v regióne, ktorého nezamestnanosť patrí medzi najvyššie na Slovensku.

Aktivita 1 Obstaranie prezentačných materiálov pre účasť na výstavách: v priebehu februára 2010 sa obstará 65 závesných
informačno-prezentačných panelov (60 x 90 cm), 5 000 firemných prospektov formátu A3, 3 000 farebných katalógov A4 (20
strán), a 2 000 prezentačných CD nosičov; Aktivita 2 Účasť na výstave Industry Expo Bratislava: 23.-25. február 2010
–bude navrhnutý a vyhotovený výstavný stánok pre plochu 50 m2, na ktorom bude prezentácia firmy Hengstler, s.r.o. v
zastúpení Marpex, s.r.o. s využitím prezentačných materiálov Aktivita 3 Účasť na výstave MSV Nitra: 25.-28. máj 2010 bude navrhnutý a vyhotovený výstavný stánok pre plochu 90 m2, kde sa uskutoční prezentácia Hengstler, s.r.o. v zastúpení
pracovníkov spoločnosti Marpex, s.r.o. s využitím prezentačných materiálov Aktivita 4 Účasť na výstave EloSys Trenčín:
12.-15. október 2010 – expozícia produkcie Hengstler v zastúpení pracovníkov firmy Marpex, s.r.o. s použitím prezentačných
materiálov a výstavného stánku na ploche 50 m2 Aktivita 5 Účasť na výstave Ampér Praha: apríl 2011 - expozícia produkcie
Hengstler v zastúpení pracovníkov firmy Marpex s použitím prezentačných materiálov a výstavného stánku na ploche 40 m2

Zníženie dopytu po elektrotechnických výrobkoch v dôsledku hospodárskej krízy sa prejavilo v aktuálnom poklese predaja
výrobkov firmy Hengstler, s.r.o. Hengstler zamestnáva 350 pracovníkov a predstavuje jedného z najväčších zamestnávateľov
v regióne Kežmarok, ktorý trpí vyokou nezamestnanosťou dlhodobo nad 20 %. Recesia sa prejavila i v poklese tržieb firmy
Marpex, s.r.o., ktorá je zmluvným zástupcom kežmarského Hengstleru z úrovne 2 mi. Sk na 1,3 mil. Cieľom firmy Marpex je
prostredníctom prezentácie produkcie Hengstler na veľtrhoch dosiahnuť nárast odbytu jej výrobkov firmy Hengstler zvýšenie
pokrytia ich distribúcie na Slovensku i v Českej republike. Marpex má dlhodobé skúsenosti s podporou predaja i
prostredníctvom účasti na výstavách a každý rok je účastníkom vybraných veľtrhov. Vplyvom krízy však došlo k zníženiu
tržieb Marpex, s.r.o., čo spôsobilo, že prezentácia fi Hengstler na výstavách v žiaducom rozsahu by bola oveľa ťažšie
realizovateľná.

Prezentačné materiály, ktoré zostanú po absolvovaní všetkých výstav, budú použité pri ďalších formách podpory predaja.
Marpex, s.r.o. sa v budúcnosti plánuje zúčastniť i ďalších výstav, v rámci ktorých bude výstavný stánok i naďalej využitý.
Výstupom projektu budú nadviazané obchodné kontakty, uzavretie obchodných vzťahov a dohôd a následné dodanie tovarov
a služieb. Pre uvedené aktivity má firma Marpex, s.r.o. zabezpečené dostatočné administratívne kapacity: dvaja zamestnanci
v oblasti skladu a logistiky, štyria technicko-obchodní špecialisti, ekonomicko-marketingový pracovník, dve zamestnankyne
zodpovedné za financie a účtovníctvo, riaditeľ podniku – konateľ firmy a jeho asistentka. Spoločnosť disponuje obchodnými
priestormi v jej sídle v Dubnici nad Váhom i potrebnou technickou vybavenosťou pre plynulý priebeh všetkých aktivít
súvisiacich s podnikaním i predkladaným projektom.
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Spoločnosť VILLA PRO s.r.o. sídli v okrese Spišská Nová Ves. Vo východoslovenskom kraji je dlhodobo nepriaznivá situácia
na trhu práce, vyznačujúca sa veľkou mierou nezamestnanosti. Z tohto dôvodu sa celý východoslovenský kraj označuje za
najchudobnejšiu oblasť Slovenska. Preto vzniká potreba podpory podnikania a tým podpory tvorby pracovných miest a prílevu
nových investícií a finančných prostriedkov do firiem pôsobiacich na tomto území. VILLA PRO s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca
vo vývoji, výrobe a realizácii inteligentných riešení vstupov určených pre správu, kontrolu, finančnú efektivitu, optimalizáciu a
organizáciu vstupov pre firmy, hotely, školy, nemocnice, veľkokapacitné garáže, parkoviská a fyzické osoby. Na domácom a
zahraničnom trhu je jednou z uznávaných firiem. Nepôsobí však a nemá obchodné zastúpenie na všetkých zahraničných
trhoch, na ktoré by chcela so svojimi výrobkami preniknúť. Pre firmu je ohrozujúci aj fakt rastu konkurencie na trhu. Preto je
dôležitý prílev finančných prostriedkov do spoločnosti VILLA PRO s.r.o., ktoré by boli určené na propagáciu a marketing
spoločnosti v rámci jej účasti na medzinárodných veľtrhoch a tým rozširovanie svojej pôsobnosti.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu bude odrážať úspech propagácie spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na
jednotlivých veľtrhoch a výstavách. Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú úspešne dosiahnuť. Ich nadefinovanie
vychádza z potreby zvyšovania predaja spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na zahraničných trhoch. Predpokladaným stavom po
úspešnom ukončení projektu je práve dosiahnutie všetkých plánovaných hodnôt prostredníctvom realizácie všetkých
naplánovaných aktivít projektu. Počas realizácie projektu má spoločnosť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch možnosť
prezentácie svojich produktov výroby a tým predstavenie kvality produkcie, ktorá je porovnateľná so zahraničnými výrobcami.
Spoločnosť po úspešnom zrealizovaní projektu získa nových domácich a zahraničných odberateľov. To umožní zvýšenie
podielu exportu na celkovej produkcii výroby. Úspech spoločnosti VILLA PRO s.r.o. bude prínosom pre okres Spišská Nová
Ves prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest a znížením miery nezamestnanosti.

Realizácia projektu bude trvať 22 mesiacov, od októbra roku 2009 do júla roku 2011. V rámci projektu je naplánovaných 12
aktivít. Príprava na výstavy je prvá aktivita, ktorá v sebe zahŕňa návrh, výrobu, dodanie, montáž a demontáž, prepravu
výstavného stánku, prenájom výstavnej plochy, registráciu a zápis do katalógu vystavovateľov, prepravu vystavovaných
výrobkov a zabezpečenie návrhu, výroby a dodávky propagačných materiálov. Ostatné aktivitu sú obsahovo zamerané na
účasť spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na jednotlivých medzinárodných veľtrhoch. Organizačné a materiálne zabezpečenie prvej
aktivity bude zo strany dodávateľa vybraného na základe už zrealizovanej obchodnej verejnej súťaži. Organizačné
zabezpečenie ostatných aktivít ako aj implementácia projektu a jeho finančné riadenie bude zabezpečené zo strany
spoločnosti VILLA PRO s.r.o.. Kvalitné zabezpečenie propagačných materiálov a komplexu výstavného stánku je
nevyhnutnou súčasťou prípravy spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na medzinárodné veľtrhy.

Modernizácia a zvyšovanie výrobných kapacít, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť realizuje, vyvoláva potrebu adekvátneho
zvýšenia objemu predaja. Nevyhnutnosť finančnej pomoci spočíva v potrebe posilnenia marketingovej a prezentačnej
predajnej stratégie spoločnosti. Keďže sú účastnícke výdavky na medzinárodných veľtrhoch veľmi veľké, bez finančnej
pomoci by spoločnosť nemohla absolvovať účasť na všetkých naplánovaných veľtrhoch. Naplánované veľtrhy sú pre
spoločnosť VILLA PRO s.r.o. dôležité z hľadiska prezentácie sa na nových trhoch a získanie nových kontraktov a kontaktov.
Prípadné poskytnutie NFP na aktivity slúžiace na podporu predaja synergickým spôsobom zvýšia efektivitu inovácií do
technológií a výrazne zlepšia konkurenčnú schopnosť spoločnosti.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti prostredníctvom získania nových obchodných partnerov a
žiaducou diverzifikáciou predaja. Účasť na veľtrhoch patrí medzi veľmi efektívne marketingové aktivity nielen v oblasti predaja,
ale aj zbierania nových podnetov pre nadväzujúce výskumné a vývojové projekty a inovácie. Z hľadiska trvalej udržateľnosti
projektu je dôležité naplnenie cieľov projektu, teda úspešné výsledky účasti podniku na veľtrhoch a výstavách a následné
získanie nových zahraničných odberateľov a tým rozšírenie odbytu na medzinárodnom trhu. Tento špecifický cieľ umožní
dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na
domácom trhu a vnútornom trhu EÚ. Z dlhodobého hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená z vlastných zdrojov, keďže
vďaka rozšíreniu odbytových kanálov projekt prinesie zvýšenie obratu, zvýšenie objemu a kvality produkcie po rozšírení
technického vybavenia podniku, následne zvýšenie disponibilného časového fondu zamestnancov a ich produktivity práce, a
zníženiu nákladovosti niektorých položiek.
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Spoločnosť BRIK, a.s vznikla 04.01.2001. Predmetom činnosti je hlavne výroba nábytku: 31.09 výroba ostatného nábytku.
Spoločnosť má vytvorený produkt s ochrannou známkou brik pod číslom 207978 a 207977 vydanou Úradom priemyselného
vlastníctva SR. Vďaka tomu došlo k vývoju ucelenej rady pôvodného dizajnového nábytku pre bytové i nebytové interiéry
sériovým spôsobom. Predaj produktov je zaistený hlavne prostredníctvom vlastnej obchodnej siete pod značkou brik interiér
štúdií (Praha, Bratislava, Budapešť, Kremnica, Košice, Žilina, Zlín a Brno) a zmluvných autorizovaných predajní v Českej
republike, na Slovensku a v Maďarsku. Doterajší počet typov výrobkov 380. BRIK, a.s. k 30.06.2009 zamestnáva 85
zamestnancov. Banskobystrický kraj v mesiaci jún 09 zaznamenal 18.38 % nezamestnanosť, zvýšenie od januára 2009 o
20,26%. Tento údaj je alarmujúci. BRIK spracoval vlastnú stratégiu stabilizácie zamestnancov. Pridaná hodnota z výroby
nábytku pred realizáciou projektu 967 000,00 EUR a tržby v hodnote 3 250 000,00 EUR. Spoločnosť v dôsledku
hospodárskej krízy pociťuje nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu a marketing a na vzdelávanie zamestnancov.

V prípade získania NFP na účasť, na nových doteraz neabsolvovaných výstavách a vďaka pomoci na realizáciu katalógov
bude BRIK, a.s. schopná zvýšiť svoju konkurencieschopnosť natoľko, že predpokladá: Zvýšenie počtu zamestnancov z 85
na 87, tzn. o 2 zamestnancov z toho jedna žena do konca roka 2010 a 1 muž do konca roka 2015, t.j. o 2,35 %. Zvýšenie
tržieb do roku 2015 na 3 954 000,00 EUR. Nárast pridanej hodnoty do roku 2015 na hodnotu 1 444 000,00 EUR. Toto
dosiahne vďaka úspešnej prezentácii svojej značky brik, podpore konkurencieschopnosti a schopnosti zvýšiť doterajší počet
typových výrobkov z 380 na 420. Upevní sa pôsobenie na súčasných trhoch, predpokladá sa získanie nových odberateľov a
spoločnosť zastabilizuje existujúce pracovné miesta svojim zamestnancom. Žiadateľ predpokladá do konca roka 2010
uzavretie nových zmlúv na odbyt výrobkov v predpokladanom počte 25. Previazanosť na budúce aktivity: žiadateľ následne
pristúpi k jazykovým vzdelávaniam svojich zamestnancov pre možnosť v budúcnosti absolvovať aj výstavy v Nemecku,
Veľkej Británii a Rakúsku. Predpokladá sa aj rozšírenie siete predajní.

Aktivita 1: Zabezpečenie prezentačných materiálov aj s priestorom na zúčtovanie (01.06.2010-31.08.2010) je v dostatočnom
predstihu pred Aktivitou 2: Zabezpečenie účasti na výstavách. Vystava Tendence (01.09.2010-30.11.2010). Výstava
MODDOM (01.10.2010-31.12.2010) Realizácia celého projektu prebehne počas 7 mesiacov. Zabezpečenie prezentačných
materiálov a výstav bude zabezpečovať víťaz OVS Mr.DESIGN spol. s r.o. ktorý uvedené služby vie poskytovať a má
referencie z poskytovania služieb aj pre iných vystavovateľov. Nedodržanie technických podmienok a termínov je zmluvne
ošetrené sankciami a pokutami. Žiadateľ má funkčný realizačný tím preverený z predchádzajúcich akcií realizovaných v
spoločnosti. Vedúci projektu-konateľ :organizačné zabezpečenie aktivít 1a 2. Ekonóm projektu:ekonomické a účtovné činnosti
pre aktivity 1a 2 a podporné aktivity. Obchodný riaditeľ:technické zabezpečenie katalógov, prezentácie na výstavách.
Produktový manažér: technické zabezpečenie výsledkov projektu. Projektový manažér: externá pomoc pri implementácii
projektu.

Nevyhnutnosť pomoci-NFP vyplýva ako dôsledok hospodárskej krízy ktorá núti výrobcov obmedzovať výdavky na PR a
vzdelávanie zamestnancov a tým zastaviť zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti. Štatistika ukazuje, že tie spoločnosti
ktoré aj počas krízy investovali do propagácie, boli schopné rýchlejšie odstrániť dôsledky krízy. Bez NFP žiadateľ nebude
schopný projekt zrealizovať. Bude nutený zastaviť prijímanie nových zamestnancov a hrozí aj riziko znižovania
zamestnancov v dôsledku znižovania počtu zákaziek . Vďaka projektu pomôže znížiť vysokú nezamestnanosť v regióne.
Žiadateľ deklaruje pozitívne skúsenosti z implementácie žiadostí v SOP PS. Pozitívne výsledky obchodu a marketingu
deklaruje vytvorením vlastnej značky výrobkov, vlastného dizajnu, predajom cez sieť obchodov a interiérových štúdií. Pomoc
formou NFP pre žiadateľa sa prejaví v príslušnom regióne, v SR, v ČR a MR kde sa sieť štúdií bude rozširovať. Žiadateľovi
zostanú finanancie na podporu vzdelávania zamestnancov (jazyky, IKT, obchodné zručnosti)a tým bude schopný následne
absolvovať aj výstavy vo VB, Nemecku, Rakúsku.Dostupnosť infraštruktúry a dostatok pracovnej sily -vhodnosť pre región s
nezamestn. 18,38 %.

Administartívne zabezpečenie udržateľnosti: Brik interiérové štúdiá a predajne cez ktoré sa uskutočňuje predaj a vďaka
možnosti rozšíriť túto sieť je jedna z možností projektu na preukázanie pokračovania v aktivitách . BRIK vytvoril vlastnú
stratégiu stabilizácie zamestnancov. Finančné zabezpečenie:spoločnosť vykazuje dlhodobo pozitívny hospodársky
výsledok, základné imanie spoločnosti 258 912,57 EUR je prejavom pozitívneho prístupu k financiám a znakom
dôveryhodnosti smerom k verejnosti aj k bankovým subjektom. Uvedené umožní udržanie pracovníkov a dokonca ich
zvyšovanie. Eliminácia rizík: Riziko zvyšovanie minimálnej mzdy-žiadateľ pravidelne investuje do nákupu inovatívnej
technológie, zvyšuje pridan. hodnotu výroby. Priemerná mzda zamestnanca v súčasnosti je 600 EUR t.j cca 2 násobok
minimálnej mzdy. Riziko zvyšovania energetických nákladov vo výrobe-v minulosti prechod na alternatívny zdroj vykurovanie
1 haly, plán zmena palivovej základne 2. haly.Riziko zníženie schopnosti odberateľov poskytovať hodnotné objednávky-predaj
pre hotely, kancelárie. Zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva-podpora malopredaja novými predajňami. Možná zlá platobná
disciplína -ošetrené v zmluvách.
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Spoločnosť BOST SK, a.s. pôsobí na špičke strojárenských podnikov už 19 rokov, či už spojený s vývojom jednoúčelových
strojov, ale hlavne v zastupovaní svetových výrobcov strojov (Veľká Británia, Japonsko, Nemecko, Taliansko, Česko a iné),
kde v spolupráci s týmito výrobcami sme inovovali strojný park na Slovensku o progresívne technológie a robotizáciu.
Popritom sme vytvorili jedno z najväčších strojárskych servisných a diagnostických centier na Slovensku. Spoločnosť BOST
SK, a.s. sa preto na základe dlhoročných skúseností v oblasti strojárenstva rozhodla pre vytvorenie svojej vlastnej značky
produktov BOST AP, ktorá by svojou kvalitou, ale aj cenou mohla byť konkurencie schopnou na domácom a zahraničnom
trhu. Značku BOST AP predstavujú 3 produkty – stroje, robotické pracoviská a náradie, ktoré by sme chceli prezentovať v
tuzemsku a zahraničí pomocou tohto projektu.

Realizáciou projektu Prezentácia produktov BOST SK, a.s. sa spoločnosť začne intenzívnejšie presadzovať na tuzemskom a
zahraničnom trhu. Tak zvýšime konkurencieschopnosť BOST SK, a.s. a vytvoríme podmienky pre veľmi pokrokové výrobky a
služby jedinečné v EU, čím by sa zvýšil predaj na vnútornom trhu EÚ a ostatných svetových trhoch. Spoločnosť BOST SK,
a.s., implementáciou projektu zabezpečí hospodársky rast cca o 50% a zamestnanosť o 1 pracovníka, ako aj priame
zachovanie ďalších 83 pracovných miest v rámci spoločnosti. Po úspešnej realizácii projektu očakávame prínos
predovšetkým u týchto skupín užívateľov: a. BOST SK, a.s. –nárast tržieb a produktivity práce z vlastných výrobkov a
služieb, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví výroby b. Zamestnanci – stálu pracovnú príležitosť pre
kmeňových zamestnancov c. Zákazníci – prístup k novým a kvalitnejším výrobkom a službám d. Študenti – oboznámenie
študentov s novými technológiami

Projekt bude pozostávať z nasledovných 27 aktivít: • 1 - Obchodná misia Bulharsko 2009 • 2 - Obchodná misia Veľká
Británia 2009 • 3 - Obchodná misia Fínsko 2010 • 4 - Obchodná misia Nórsko 2010 • 5 - Výstava METAV Düsseldorf
Nemecko 2010 • 6 - Obchodná misia Švédsko 2010 • 7 - Obchodná misia Chorvátsko 2010 • 8 - Obchodná misia Dánsko
2010 • 9 - Výstava MSV Nitra 2010 • 10 - Obchodná misia Švajčiarsko 2010 • 11 - Obchodná misia Poľsko 2010 • 12 Obchodná misia Belgicko 2010 • 13 - Obchodná misia Holandsko 2010 • 14 - Obchodná misia Maďarsko 2010 • 15 Obchodná misia Taiwan 2010 • 16 - Výstava AUTO-MOTO show Trenčín 2010 • 17 - Obchodná misia Ukrajina 2010 • 18 Obchodná misia Česká republika 2010 • 19 - Výstava MSV Brno 2010 • 20 - Obchodná misia Srbsko 2010 • 21 - Výstava
DOMEX & NÁBYTOK Trenčín 2010 • 22 - Výstava VIENNA-TEC Viedeň 2010 • 23 - Výstava ELO - SYS Trenčín 2010 • 24 Obchodná misia Irak 2010 • 25 - Obchodná misia Rumunsko 2010 • 26 - Výstava Bagdad Interantional Fair 2010 • 27 Výstava MIDEST Paris 2010

Realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Vladimíra Bielika (generálny riaditeľ, zakladateľ a vlastník spoločnosti
BOST SK, a.s.) v oblasti vývoja a konštrukcie inovatívnych výrobkov, technológií a strojov. V súčasnosti pôsobí vo vedeckých
radách Trenčianskej univerzity a úzko spolupracuje ako s vedením univerzity tak i s vedeniami jednotlivých technických fakúlt
v oblasti transferu najnovších poznatkov v strojných technológiách. V minulosti sa mu podarili zrealizovať 3 projekty s
vykonanou verejnou súťažou: Rok 2005 – projekt - Zriadenie multifunkčnej výrobnej prevádzky implementácia progresívnych
výrobných technológii v skratke BOST výroba – vo výške 1.178.970 € opatrenie 1.1 OP Priemysel a služby. Rok 2006 –
projekt De Minimis - Kúpa CNC sústruhu – projekt vo výške 89.896,5 €. Rok 2009 – projekt - Implementácia produktívnych
technológii vo výške 932.910 € - opatrenie 1.1 OP KaHR.

Prezentáciou produktov BOST AP presadíme značku na domácom a zahraničnom trhu, čo bude mať za výsledok daľšie
aktivity: • Vytvorenie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov s tuzemskými a zahraničnými obchodnými partnermi. •
Vytvorenie priameho zastúpenia spoločnosti BOST SK, a.s. • Vytváranie spoločných projektov s tuzemskými a zahraničnými
obchodnými partnermi na predaji ostatných produktov spoločnosti ako napr. služieb vzdelávania v oblasti strojárskej výroby plánujeme v spolupráci so štátnou organizáciou SARIO a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka zvyšovať vzdelanie
strojárskych odborníkov zo zahraničia. • Zvýšime export Slovenskej republiky a znížime jej import.
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Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1990 a v roku 2008 sa stala členom švajčiarskej spoločnosti AFG
Arbonia-Forster-Holding AG. Firma sa orientuje na výrobu plastových okien a hliníkových dverí. Spoločnosť patrí medzi
najdynamickejšie rozvíjajúce sa firmy a vypracovala sa na prvé miesto v konkurencii domácich výrobcov. Po vstupe do EÚ sa
medzi zahraničnými konkurentmi zviditeľnila vysokým medziročným nárastom produkcie až o 75%. Stratégia budovania
obchodných zastúpení a presadzovanie inovatívnych technológií priniesli výsledky vo zvýšenom podiely na českom trhu a
vnímaní značky SLOVAKTUAL ako technologického lídra. Od januára 2005 je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a
OHSAS 18001. Patrí k najväčším výrobcom plastových okien na Slovensku s podielom až 40 %, viackrát ocenených podľa
časopisov Eurostav a Trend.

Počas realizácie projektu spoločnosť na medzinárodných výstavách, veľtrhoch získa možnosť prezentácie svojich produktov
výroby a tým predstavenie kvality produkcie, ktorá je porovnateľná so zahraničnými výrobcami. Pre zviditeľnenie spoločnosti
bude potrebné zúčastňovať sa na prezentačných akciách čím častejšie, to však podľa možností spoločnosti, pretože ide o
finančne náročnejšiu časť marketingovej oblasti. Noví odberatelia zahraničných aj domácich trhov znamenajú pre
spoločnosť výraznú možnosť nárastu tržieb, zvyšovania prosperity a tiež zvýšenia podielu exportu na celkovej produkcii
výroby. Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. sa bude naďalej sústreďovať na domáci a zahraničný trh a podporovať inovácie a
kvalitu svojej produkcie podľa požiadaviek zákazníkov, ktorých spokojnosť je pre spoločnosť na prvom mieste.

Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. sa v roku 2010 zúčastní medzinárodných a domácich výstav, veľtrthov Bratislave, Brne,
Nitre, Banskej Bystrici a Prahe. Aktivity projektu sa budú realizovať dodávateľským spôsobom, na základe vykonanej
obchodnej verejnej súťaže. Spoločnosť po prihlásení sa u organizátora výstavy, veľrthu a jeho potvrdení výstavnej plochy,
zabezpečí rezerváciu ubytovania a dopravy pre účastníkov. Budú vytlačené propagačné materiály v troch jazykových
mutáciách. Bude navrhnutý a inštalovaný stánok, ktorý bude reprezentovať spoločnosť na výstave, veľrthu. Z dôvodu
časového prekrývania sa výstav boli navrhnuté v rámci obstarania 2 stánky. Každý deň výstavy bude zhotovený jej priebeh.
Spracovanie výsledkov účasti a vyhotovenie záverečnej správy ukáže, či účasť na výstavách bola úspešná a priniesla
očakávané výsledky.

Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. je jedným z významných výrobcov plastových okien a hliníkových dverí na Slovensku. V
súčasnosti je vďaka špičkovej technológii a svojim skúsenostiach zaraďovaná medzi najvýznamnejších výrobcov svojich
produktov doma aj v zahraničí. Export spoločnosti predstavuje až 37% obratu spoločnosti, ktorý je smerovaný na trhy do
Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Švajčiarska a Francúzska. Účasť na prezentačných akciách predstavuje
pre spoločnosť významnú aktivitu v zabezpečovaní si nových a udržaní starých odberateľov. Keďže všetky spomenuté akcie
sú pre spoločnosť finančne náročné, bez pomoci NFP by sa nemohli uskutočniť v takom rozsahu a kvalite. Spoločnosť by tak
nemohol udržiavať a rozširovať proces internacionalizácie v požadovanej miere.

Od úspešnej prezentácie podniku na výstavách, veľtrhoch a následné získanie nových zahraničných aj domácich
odberateľov a tým rozšírenie medzinárodného trhu odbytu závisí trvalá udržateľnosť projektu. Z dlhodobého hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená z vlastných zdrojov, keďže vďaka rozšíreniu odbytových kanálov projekt prinesie zvýšenie obratu,
zvýšenie objemu predávaných výrobkov po rozšírení skladových priestorov a technického vybavenia podniku, následné
zvýšenie disponibilného časového fondu zamestnancov a ich produktivity práce a zníženie nákladovosti niektorých položiek.
Ak projekt neprinesie očakávaný nárast zahraničných a domácich odberateľov, bude sa podnik sústreďovať na výraznejšie
aktivity prezentácie so sústreďovaním sa na zahraničný a domáci trh prostredníctvom obdchodných/oblastných zástupcov - na
domácom trhu, internetovej prezentácii, prezentácii cez tlačové média a elektronické propagačné materiály. Takisto na
domácom trhu sa bude prezentovať prostredníctvom bilbordov a ponúkaním zaujímavých akcií zameraných na oslovenie
zakázníkov.
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Firma SEZ PLASET s.r.o pôsobí v regióne Spiš, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti. Hlavným zameraním
firmy je výroba plastových výliskov, predovšetkým pre elektrotechnický priemysel. Základom úspešného a ziskového
podnikania firmy je pružná reakcia na stále náročnejšie požiadavky odberateľov, hlavne v oblasti presnosti výliskov, ale aj z
pohľadu elektrických, tepelných a trvanlivostných parametrov výrobkov. Pre zabezpečenie týchto požiadaviek doplnila firma
svoje technologické vybavenie o nové lisy a využíva softwér na simuláciu zatekania hmôt, i kontrolný 3D merací prístroj. V
bezprostrednej blízkosti firmy je veľmi dobre vybavená nástrojáreň, čo zvyšuje operatívnosť firmy pri skúšaní a prípadných
úpravách foriem, a tým zvyšuje pružnosť dodávok výrobkov. Firma disponuje kvalifikovanými odbornými pracovníkmi, čo dáva
tiež predpoklad presadenia sa na zahraničných trhoch. Toto technologické vybavenie umožní prekonať súčasnú väčšinovú
orientáciu na trh SR a uchádzať sa o dodávky v zahraničí pre popredné svetové elektrotechnické a iné firmy. Výroba je
ekologicky nezávadná, nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Po ukončení projektu predpokladáme, že sa zlepší celkovo pozícia firmy, firma sa dostane do povedomia aj v zahraničí.
Prezentáciou firmy na vybraných veľtrhoch v Ruskej Federácií, v Arabských Emirátoch a v Nemecku, vystavením výrobkov a
účinným zviditeľnením sa aj prostredníctvom kvalitných katalógov, sa otvorí cesta na daný trh, nadviažu sa obchodné
kontakty a získajú sa neoceniteľné informácie o konkurenčnom prostredí, o špecifikách a potrebách trhu. Bezprostredne po
veľtrhoch sa budú naďalej rozvíjať aktivity na získanie partnerov, budú sa realizovať vzájomné stretnutia za účelom
vybudovania stabilných, dlhotrvajúcich ochodných partnerstiev. V konečnom dôsledku to bude viesť k nárastu výroby a
predaja výrobkov, k celkovej prosperite firmy, a tým k zabezpečeniu finančných zdrojov na rozvoj firmy. Projekt prinesie
zvýšenie predaja výrobkov, takže sa vytvorí priestor pre zvýšenie počtu pacovníkov firmy. V cieľovom roku 2016
predpokladáme navýšenie počtu o 6 pracovníkov oproti východziemu stavu v roku začiatku realizácie projektu. Dôjde k
nárastu tržieb o 195 tis. EUR a narastie aj PH. Toto bude mať kladný dopad aj na situáciu v regióne.

Za účelom prieniku na vytypované trhy, plánujeme aktívnu prezentáciu firmy na významných zahraničných veľtrhoch:
1.ELEKTRO Moskva, Ruská federácia, ktorý sa koná v júni 2010 2.MIDDLE EAST ELCTRICITY, Dubai, Arabské Emiráty,
ktorý sa koná vo februári 2011 3.HANNOVER MESSE, Hannover, Nemecko, ktorý sa koná v apríli 2011 Súčasťou
prezentácie firmy sú aj kvalitné prezentačné materiály, takže plánujeme v rámci aktivít aj tvorbu dvojjazačného katalógu,
ktorým sa bude firma prezentovať na uvedených veľtrhoch, ale aj priebežne počas trvania projektu a následne po skončení
realizácie projektu. Zabezpečenie aktivít projektu bude koordinované vedúcimi pracovníkmi firmy a skúsenými vlastníkmi
firmy. Jednotlivé aktivity budú zabezpečované dodávateľským spôsobom, v súlade s výsledkami uskutočnenej verejnej
obchodnej súťaže, čiastočne však aj vlastnými silami. Týka sa to aktivít, ktoré nemohli byť predmetom súťaže ( prenájom
výstavnej plochy, registrácia firmy na veľtrhu a zápis do katalógu, preprava pracovníkov do miesta konania veľtrhu, ako aj
zabezpečenie ubytovania ). Organizáciu bude zabezpečovať poverený pracovník. Každá účasť na veľtrhu bude prerokovaná
na porade vedenia.

Časový horizont projektu je naplánovaný na obdobie 17 mesiacov, od 02/2010 do 06/2011. V tomto období sa konajú
významné medzinárodné veľtrhy, ktoré sú veľmi vhodné na prezentáciu a zviditeľnenie sa firmy. Veľtrhy sú v krajinách, kde je
vysoká návštevnosť týchto veľtrhov, hlavne odbornou verejnosťou a potencionálnymi partnermi. Firma SEZ PLASET s.r.o
dodáva svoje výrobky slovenským elektrotechnickým firmám, ktorých výrobky sú vo svete známe, čo tiež prispeje k celkovej
prezentácii firmy. Významný podiel na úspešnej prezentácií firmy má aj kvalitný prezentačný katalóg. Z pasívnych účastí na
týchto veľtrhoch vieme, že sa na nich zúčastňujú vo veľkom množstve firmy, ktoré môžu s veľkou pravdepodobnosťou
predstavovať našich cieľových odberateľov. Zaroveň veľtrhy dajú aj reálnu predstavu o konkurencii, hlavne z pohľadu kvality a
nákladovosti. Výber teritórií veľtrhov je zvolený tak, aby boli pokryté európske, ázijské a blízkovýchodné trhy. Navrhované
aktivity sú vysoko finančne náročné a realizácia z čiste vlastných alebo úverových zdrojov by trvala podstatne dlhší čas, príp.
by to nákladovo neúmerne zaťažilo firmu, čo by znamenalo stratu konkurenčnej výhody.

Po ukončení raelizácie aktivít projektu bude firma naďalej vyvíjať aktivity smerujúce k získaniu nových partnerov a k
navýšeniu predaja výrobkov celkom. V súlade s plánovanou stratégiou firmy je zámer aj naďalej pokračovať v procese
inovácie a vývoja nových produktov, čím sa rozšíri sortiment a kvalita ponúkaných produktov. Tým sa vytvoria predpoklady
pre zvýšenie záujmu zákazníkov na domácom, ale i na zahraničných trhoch. Orientáciou na elektrotechnický priemysel, ktorý
požaduje výlisky s vysokou mierou presnosti a kvality, budeme čeliť hrozbe prieniku azijských firiem na trh, ktoré ponúkajú
síce cenovo výhodné produkty, ale kvalitatívne na nižšej úrovni. Firma sa nachádza v regióne, kde je dostatok
kvalifikovaných pracovníkov, vzhľadom na prítomnosť strednej odbornej školy priamo v meste Krompachy, ako aj na výchovu
odborníkov a špecialistov na TU v Košiciach. Za účelom posilnenia pozície na súčasných trhoch, ako aj získania pozície na
nových trhoch, nevyhnutné bude vykonávať dôslednú marketingovú činnosť. Za týmto účelom plánujeme zabezpečiť školenia
a treningy pre zamestnancov, podieľajúcich sa na obchodných aktivitách.
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Firma KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť pôsobí v Trenčianskom regióne a patrí medzi najvýznamnejšie podniky s
významnou mierou exportných aktivít. Región za posledné obdobie zaznamenal prerušenie činnosti mnohých strojárskych
podnikov. KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť sa ako jeden z mála podnikov udržala v oblasti strojárstva,
predovšetkým orientáciou na medzinárodné trhy. Aj týmto spoločnosť prispela k udržaniu zamestnanosti a rozvoju regiónu. V
súčasnosti vplyvom hospodárskej krízy hrozí stagnácia strojárskych podnikov v regióne. Firma KONŠTRUKTA-Industry,
akciová spoločnosť v tejto právnej forme existuje od roku 1996, no už predtým patrila k najvýznamnejším strojárskym
podnikom v Trenčianskom kraji. Firma chce naďalej pokračovat v tradícii dobrého mena pre Slovensko a zaujať významné
postavenie v medzinárodnej spolupráci a medzinárodnej konkurencii. Spoločnosť chce realizáciou projektu eliminovať slabé
stránky, ako získavanie obchodných prípadov v niektorých komoditách, získavanie marketingových informácií z nových
teritórií a ohrozenia, ako je rast domácej konkurencie na súčasných teritóriách, náročnejšie získavanie nových zákazníkov.

Projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov z dôvodu vytipovania trhov, na ktorých chce KONŠTRUKTAIndustry, akciová spoločnosť prezentovať svoje aktivity a vytipovania potenciálnych zákazníkov, ktorých osloví na výstavách
a misiách. Predpokladom je naplnenie obchodného plánu, a tým aj tržieb obchodnými prípadmi od oslovených zákazníkov.
Zvýšenie obchodnej zabezpečenosti má priamu úmeru na zvyšovanie personálnych kapacít spoločnosti, čím je možné
naplnenie merateľných ukazovateľov. Výstupom projektu bude účasť spoločnosti na ôsmich výstavách a obchodných
misiách uvedených v aktivitách projektu. Na základe týchto aktivít chce KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť rozšíriť
pôsobenie na uvedených trhoch a vybudovať obchodné vzťahy s novými zákazníkmi. V prípade nenaplnenia merateľných
ukazovateľov z dôvodu vyššej moci je spoločnosť pripravená realizovať opatrenia vyplývajúce z Risk manažmentu
spoločnosti. Opatrenia sú vypracované na zefektívnovanie riadenia nákladov a motivácie zamestnancov. V súvislosti s
realizáciou projektu sa zvyšujú nároky na zamestnancov, preto sa spoločnosť uchádza o NFP aj na projekt Vzdelávania
zamestnancov financovaný z fondov EÚ.

Časový rozvrh aktivít je navrhnutý podľa organizácie a prípravy výstav, ktoré sú nástrojom marketingových aktivít
spoločnosti. Výstavy a veľtrhy – realizácia a zabezpečenie účasti na výstavách je riešená po technickej stránke objednaním
výstavnej plochy, vypracovaním grafického návrhu stánku, zabezpečením technického vybavenia stánku ako aj
zabezpečením ubytovania, dopravy zástupcov spoločnosti na výstave. Misie – predstavujú zahraničné pracovné cesty s
cieľom prezentácie výrobného portfólia spoločnosti. Organizačno-technické zabezpečenie predstavuje rezerváciu leteniek,
ubytovania, rokovacích a prezentačných priestorov, propagáciu výrobného portfólia a inovácií v oblasti výroby. Obidve
skupiny aktivít budú propagované podľa potrebných požiadaviek a podmienok na propagáciu financovania z fondov EÚ na
dané aktivity.

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskej únie umožňuje prezentovať spoločnosť na teritóriách, na ktorých
KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť nemala za bežných finančných podmienok spoločnosti možnosť prezentovať
svoje výrobky a služby u potenciálnych zákazníkov. V súčasnom období bez pridelenia NFP z fondov EÚ by došlo k útlmu
marketingových aktivít a väčšina z týchto aktivít by sa nerealizovala. KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť je
zameraná projektovo a obchodné prípady dvoch nosných komodít (Technologické zariadenia pre pneumatikársky priemysel,
technologické zariadenia pre spracovanie explozívnych materiálov) sa realizujú vo forme projektov v časovom horizonte od 4
do 12 mesiacov. Na základe výstupov z tohto projektu bude možné oživiť výrobu (konštrukčné práce, logistiku, výrobu,
spracovanie materiálov a ďalšie) a prostredníctvom zadania kooperačných prác a subdodávok iným spoločnostiam v regióne
bude mať úspešná realizácia projektu vplyv nielen na KONŠTRUKTU-Industry, akciovú spoločnosť, ale aj na ďalšie
spoločnosti. Finálnym výsledkom bude i zvýšenie exportu Slovenskej republiky.

Zabezpečenie realizácie výstupov a výsledkov projektu bude riadené členmi projektového tímu. Po skončení
spolufinancovania projektu bude spoločnosť pokračovať v udržiavaní a rozvíjaní novozískaných a vybudovaných vzťahov.
Na potlačenie rizikových vplyvov uvedených v SWOT analýze bude spoločnosť reagovať výstupmi z technického rozvoja
výrobkov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu. Zachovanie a
zvyšovanie počtu zamestnancov vyplýva zo schopnosti spoločnosti udržať sa na trhu a flexibilne prispôsobiť sa a splniť
požiadavky zákazníkov. Prvý úspešný prienik na nové trhy a nadviazanie spolupráce s novými zákazníkmi poskytuje možnosť
dlhodobej spolupráce garantovanej ponúkanými produktmi zo strany KONŠTRUKTY-Industry, akciovej spoločnosti. Podobné
skúsenosti má spoločnosť so súčasnými zákazníkmi.
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Rudolf Bakala TERMOGAS

Mediterran Slovakia s.r.o.

KODRETA furniture, s.r.o.

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

PSS SVIDNÍK

BOTTLING PRINTING, s.r.o.

CANOR, spol. s r.o.

TATRAPET export-import

HASTA, s.r.o.

Foresta SK, a.s.

VIPO a.s.

Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na
veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí

Zvýšenie konkurencieschopnosti Mediterran Slovakia s.r.o. účasťou
na veľtrhoch

Účasť na výstavách

Účasť spoločnosti THERMO/SOLAR na výstavách

Podpora účasti spoločnosti POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
SVIDNÍK, a.s. na výstavách

Prezentácia sa spoločnsoti na domácich a medzinárodných
veľtrhoch

Podpora účasti podniku CANOR, s. r. o. na medzinárodných
výstavách

TATRAPET - podpora predaja na zahraničných trhoch a výstavách

HASTA, s.r.o. prezentuje svoj výrobný program na medzinárodnej
výstave

Podpora účasti na medzinárodných veľtrhoch

Zlepšenie pozície a konkurenčnej schopnosti VIPO a.s. na
medzinárodných trhoch

93 467,00

41 050,68

65 230,23

40 592,19

50 431,50

49 132,50

96 058,00

34 944,08

31 598,50

44 718,50

25 696,00
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Spoločnosť Rudolf Bakala TERMOGAS patrí medzi najväčších výrobcov tepelnej techniky na Slovensku. Od začiatku, od
roku 1995 sa spoločnosť zamerala na výrobu stacionárnych kotlov. Postupne však rozšírila svoju výrobu o sortiment
nástenných atmosferických kotlov, stacionárnych kotlov, splyňovacích kotlov, kotlov na pelety a tuhé palivo, ako aj
zásobníkov TÚV. Hlavným zameraním spoločnosti je: - dôraz na kvalitu výrobkov a služieb; - spoľahlivosť; environmentálna znášanlivosť; - účinnosť a dlhá funkčná životnosť výrobkov Spoločnosť má skúsenosti len s účasťou na
domácich výstavách a veľtrhoch, na ktorých získala dostatočné skúsenosti pre expanziu na zahraničný trh a nadobudla
dostatok sebadôvery pre účasť na zahraničných veľtrhoch a výstavách. Na domácom trhu má spoločnosť zastúpenie cez
vlastných predajcov a obchodných partnerov, ktorých rady chce rozšíriť aj o zahraničné spoločnosti.

Úspešnou realizáciou predkladaného projektu sa spoločnosť stane konkurencieschopnejšou v porovnaní s domácimi a
zahraničnými podnikmi. Zvýši sa aj informovanosť zahraničných firiem o výrobkoch a službách spoločnosti a tiež sa zlepší jej
samotná prezentácia na domácich a zahraničných trhoch. Projektom sa naplnia vytýčené ciele - vstup spoločnosti na nové
zahraničné trhy a zvýšenie podielu už na existujúcom domácom trhu. Pre zabezpečenie zvýšenia informovanosti
zahraničných odberateľov o výrobkoch TERMOGAS® si spoločnosť vybrala medzinárodné veľtrhy, výstavy a obchodné misie
konané v krajinách EU i mimo nej. Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne: - ročný nárast pridanej hodnoty o 15%
(výška pridanej hodnoty v roku 2012 je 69 960,25 EUR), - vytvorenie 3 nových pracovných miest, - ročné zvýšenie tržieb
spoločnosti o 10% (výška tržieb v roku 2012 je 1 838 244,01 EUR), - absolvovanie 143 obchodných rokovaní

Predkladaný projekt bude realizovaný projektovým tímom v období od 9/2010 do 8/2012 prostredníctvom 32 aktivít. Každá
aktivita zodpovedá jednej absolvovanej výstave alebo obchodnej misii, ktorých sa spoločnosť zúčastní. Aktivity 1 – 24:
absolvovanie obchodných misií v krajinách EU a svet. Aktivity 25 – 32: absolvovanie medzinárodných veľtrhov a výstav v
krajinách EU. Začiatok/koniec aktivít: 2010/2012 Výrobu a dodávku prezentačných materiálov a výrobu stánku, zaisťujú
víťazi OVS, ktorými sa stali spoločnosti Alfa print, s.r.o. a KORONA MEDIA, s.r.o.. Projektový tím, ktorý bude reprezentovať
spoločnosť na výstavách, veľtrhoch a obchodných misiách pozostáva z: Rudolf Bakala – koordinátor projektu: - rokovanie
na výstavách a misiách Marián Hollý – obchodný manažér: - zabezpečovanie účasti na výstavách a rokovania s
realizátormi expozície Anton Bakala – projektový manažér: - zabezpečenie výstupov a výsledkov projektu

Hlavným cieľom spoločnosti je získanie nových zahraničných, ale aj domácich obchodných partnerov a rozšírenie okruhu
klientov prostredníctvom zastúpenia na medzinárodných veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách. Druhotným, ale rovnako
významným výsledkom predkladaného projektu bude ročný nárast tržieb o 10% (východisková hodnota tržieb za rok 2008 je 1
255 545,40 EUR) a ním súvisiacim zvýšením zisku spoločnosti a ročný nárast pridanej hodnoty o 15% (východisková výška
pridanej hodnoty za rok 2008 je 40 000,00 EUR). Priamym výstupom projektu bude aj zvýšenie počtu zahraničných trhov.
Tento výstup si vyžiada nárast celkovej produkcie výroby približne o 15% za rok. V dôsledku všetkých vyššie spomenutých
faktov sa stane spoločnosť konkurencieschopnejšou, a to nielen na domácom trhu, ale po zvýšenej internacionalizácii, aj vo
vzťahu k zahraničným výrobcom. Bez NFP by spoločnosť tieto výsledky nedosiahla v stanovenom termíne s takou vysokou
efektívnosťou. Dôsledkom projektu bude okrem spomínaných výsledkov aj udržanie a vznik nových pracovných miest, čo sa
pozitívne odrazí v zamestnanosti Stredoslovenského regiónu, ktorý patrí k regiónom s najvyššou nezamestnanosťou.

Po úspešnom ukončení projektu sa okamžite prejavia viditeľné výsledky absolvovaných výstav, veľtrhov a obchodných misií,
t.j. ročný nárast tržieb o 10%, ročný nárast pridanej hodnoty o 15%, vytvorenie 3 nových pracovných miest v priebehu roku
2011. Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená: - zvýšením dopytu po výrobkoch TERMOGAS® zo
strany zahraničných zákazníkov, - uzatvorením dlhodobých zmlúv s novými zahraničnými obchodnými partnermi, dosiahnutím odhadovaného ročného nárastu tržieb o 10% (východisková hodnota za rok 2008 je 1 255 545,40 EUR), rozšírením klientely na území SR, - pravidelným prieskumom trhu a analýzou konkurencie, - dobrej personálnej politiky,
každoročného preškoľovania a kontinuálneho vzdelávania zamestnancov s cieľom zabrániť ich fluktuácii Z finančnej
analýzy vyplýva, že vďaka NFP bude projekt vytvárať dostatočné kladné finančné toky počas rokov, kedy sa spoločnosť
zúčastní na obchodných misiách, veľtrhoch a výstavách.
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Stavebníctvo a s tým súvisiace profesie predstavujú jednu z oblastí najviac zasiahnutú poklesom ekonomickej činnosť v
dôsledku hospodárskej krízy. Žiadateľ, výrobca škridiel, patrí do kategórie malých a stredných podnikov stabilne zavedených
na trhu. V minulosti sa zúčastňoval na medzinárodných veľtrhoch v odbore, prostredníctvom ktorých prezentoval svoju značku
a získaval nové odberateľsko-dodávateľské vzťahy, pričom účasť na veľtrhoch prinášala rast tržieb. V súčasnej dobe sú
prostriedky na prezentáciu vo forme nových katalógov a účasti na výstavách značne limitované, na strane druhej práve teraz
vzrastá potreba oživiť trh, zvýrazniť meno a prezentovať nové produkty na medzinárodných fórach pre verejnosť a odborníkov.
Žiadateľ vidí veľký potenciál posilniť meno značky a uviesť svoju produkciu na nové trhy prostredníctvom prestížnym
medzinárodných veľtrhov zameraných na jeho oblasť pôsobenia. Pre koordináciu projektových aktivít vytvorí zároveň 2
pracovné miesta.

Predkladaný projekt prispeje k zvýšeniu efektivity marketingových aktivít a celkovej prezentácie spoločnosti. Účasť na veľtrhu
a nové propagačné materiály sú príležitosťou prezentovať svoje produkty a inovácie odbornej a laickej verejnosti, pričom
dosiahnutý je priamy kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. To zvyšuje účinnosť marketingových aktivít. Vďaka kvalitným
propagačným materiálom a fyzickej účasti na veľtrhoch, fórach a prednáškach, ktoré sú tu organizované, je vysoká
pravdepodobnosť vytvorenia nových podnikateľských partnerstiev, ktoré stimulujú výrobu a tým nárast tržieb a pridanej
hodnoty. Pred každou výstavou budú vopred dohodnuté stretnutia, ktorých počet je stanovený na minimálne 5 na každú
výstavu. Realizácia projektu si vyžiada vytvorenie dvoch pracovných miest. Mnohé stretnutia budú dohodnuté ešte pred
samotným veľtrhom, aby sa tak zabezpečila vysoká efektivita účasti. Kvalitné portfólio produktov spoločnosti a poskytované
školenia sú zárukou záujmu domácich a zahraničných odberateľov o spoluprácu. Udržanie nárastu produkcie, a tým
merateľných ukazovateľov je zabezpečené aj dostatočne diverzifikovaným portfóliom klientov.

Projekt pozostáva z troch aktivít, ktoré boli nastavené v snahe maximalizovať dosahovanie stanovených merateľných
ukazovateľov na úrovni výsledku a dopadu a cieľov. Aktivity reflektujú potrebné úkony pre účasť na jednotlivých veľtrhoch
časovo a obsahovo. Aktivita 1 Střechy Praha 2010, aktivita 2 CONECO 2010 a aktivita 3 Veletrhy Brno 2010 zahŕňajú
prípravu a tlač propagačných materiálov, registráciu a zápis do katalógu, prenájom výstavnej plochy a vybavenia stánku,
prepravu propagačných materiálov a stánku, montáž a účasť na veľtrhu, kontrahovanie a predvádzanie produktov. Projektové
aktivity budú riadené koordinátorom projektu, na efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynakladaných prostriedkov a
účtovníctvo bude dozerať finančný manažér. Priebeh konkrétnych aktivít a zabezpečenie informovanosti verejnosti o
spolufinancovaní z EÚ bude riadiť projektový manažér. Všetko sú interní zamestnanci spoločnosti.

Sektor, v ktorom žiadateľ pôsobí patrí medzi tie postihnuté hospodárskou krízou. Prezentáciu na veľtrhoch, ktoré sú síce
dôležitým zdrojom nových zákaziek, ale zároveň predstavujú vysoké náklady musí prehodnotiť. Pre malé a stredné podniky sa
stáva čoraz ťažie dostať sa k finančným zdrojom, preto sú nútení hľadať ďalšie zdroje financovania. Poskytnutie nenávratného
finančného príspevku predstavuje pre žiadateľa významný stimul, ktorý umožní nepoľaviť v propagácii spoločnosti a jej
produktov. Bez poskytnutia príspevku by bol i predkladaný projektový zámer realizovateľný v redukovanej podobe, čo by ale
znamenalo znížený pozitívny vplyv na spoločnosť a na ekonomiku ako takú. Žiadateľ čerpal finančné prostriedky na
zvyšovanie odborných zručností zamestnancov v rámci Národných projektov. Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti
spoločnosti a na realizáciu projektov podporených z EÚ zamestnanci disponujú dostatočnými skúsenosťami s realizáciou a
organizáciou investičných a neinvestičných projektov. Projekt prispieva k stimulácii hospodárskej činnosti v regióne, a
zároveň vytvorením pracovných miest je jasný jeho sociálny prínos.

Marketingové aktivity nepriamo podporia zvýšenie podnikateľských príležitostí spoločnosti, s čím sa nevyhnutne spája
zvyšovanie produkcie, nárast počtu zamestnancov, ako aj celkového obratu spoločnosti. Vysoký predpoklad udržateľnosti
projektu je zabezpečený dostatočnou podporou ľudského kapitálu, ako aj finančnými zdrojmi z budúcich výnosov z predaja
výrobkov a služieb. Vytváranie obchodných partnerstiev počas veľtrhov podporí ďalšie podnikanie spoločnosti generujúce
nárast tržieb. Zvýšený zisk umožní do budúcnosti systematický rozvoj výsledkov projektu a ďalšie marketingové aktivity.
Preniknutie a etablovanie sa na zahraničnom trhu podporí diverzifikáciu odberateľov z hľadiska oblasti podnikania a trhu, čo
prinesie zníženie závislosti na jednom druhu odberateľov, ako i závislosť od lokálnych odberateľov a stability miestnej
ekonomiky. Ďalší rozvoj propagácie spoločnosti bude personálne zabezpečený súčasnými administratívnymi pracovníkmi a
náborom nových pracovníkov, ktorí budú mať na starosti presadzovanie značky a získavanie nových klientov.
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Otvorenie hraníc EU a lacný dovoz z Ďalekého Východu ustavične zvyšuje konkurenciu v nábytkárskom priemysle. Keďže
Slovensko, je malá krajina, je nevyhnutné pre firmu našej veľkosti propagovať naše výrobky na Slovensku ale hlavne
aklimatizovať sa na medzinárodnom trhu a zaoberať sa vývozom našich výrobkov, aby sme zvýšili objem výroby a nárast
tržieb. Ďalšou hrozbou tejto doby je momentálna svetová finančná kríza. Pre výrobnú firmu ako je naša je najvhodnejšou
stratégiou na preniknutie na domáce a zahraničné trhy účasť na výstavách. Zvýši sa tak povedomie firmy /meno firmy a
výrobky prislúchajúce k našej registrovanej značke pre nábytok „KODRETA“, nová línia nábytku/, výrobky sa postupne
udomácnia na trhu, získajú sa noví odberatelia a zvýši sa objem predaja do zahraničia a na Slovensku. Zvýšením odbytu
dosiahneme väčší objem výroby a následne nárast tržieb a pridanej hodnoty, väčšiu produktivitu práce a udržíme staré a
vytvoríme nové pracovné miesta. História a kvalita značky KODRETA, know-how našich zamestnancov a vedúcich
pracovníkov, ako aj vysoká konkurencieschopnosť výrobkov a služieb na domácom i zahraničnom trhu, sú najlepším
predpokladom úspešnej realizácie projektu.

S realizáciou podobných projektov máme niekoľkoročné skúsenosti. Podľa doterajších skúseností, nám výstavy prinesú
niekoľko úspešnosti z nových kontaktov /pravidelné objednávky, umiestnenie do katalógu/. Zvýšenou propagáciou našej firmy
a nábytku, sa toto číslo bude zvyšovať. Účasťou na medzinárodných výstavách zvýšime informovanosť o našej firme a
výrobkoch, obchodníci nábytkárskeho segmentu začnú viac rozpoznávať našu značku na zahraničných trhoch. I v
nábytkárskom priemysle platí, čím známejšia značka výrobku, tým viac potenciálnych zákazníkov sa samo ozve a prejavia
záujem o výrobky. Pomocou výstav sa zlepší prezentácia našej firmy aj na Slovenskom trhu. Úspešné začlenenie našej
firmy do domáceho a medzinárodného trhu napomôže k nájdeniu nových kontaktov, a získaniu financií na ďalšiu účasť na
výstavách z projektu a na iných výstavách, dôležitých pre náš segment. Účasť na medzinárodných výstavách napomôže k
zvýšeniu obratu firmy a zisku firmy. Ak sa tak nestane z dôvodu, ktorý neovplyvníme, budeme musieť použiť iné formy
marketingu, ako je internet, priame oslovenie zákazníkov a inzercia, aby sme dosiahli obrad, ktorý potrebujeme.

Každoročne sa zúčastňujeme na domácich alebo niektorých zahraničných výstavách, organizujeme si všetko sami ako firma
v nasledovných postupoch. 1. Na výstavu je nutné sa prihlásiť min. polroka až rok dopredu, aby bola istá účasť a dobré
umiestnenie na výstavisku. 2. Katalógy a iné propagačné materiály vyhotovuje externá firma vybraná pomocou obchodnej
verejnej súťaže. 3. Výstavný stánok a doplnky do stánku dodáva externá firma vybraná pomocou obchodnej verejnej súťaže.
4. Montáž stánku a prepravu stánku na výstavisko zabezpečuje externá firma vybraná pomocou obchodnej verejnej súťaže.
5. Elektrickú energiu a ostatné nutnosti na chod stánku zabezpečuje organizátor výstaviska, my si upresníme, čo
potrebujeme. 6. Prepravu našich zamestnancov a ubytovanie si zabezpečujeme sami.

Pravidelná účasť na výstavách je najlepší prostriedok na pripomenutie mena firmy a výrobkov, na udržanie obchodných
vzťahov, na predstavenie nových výrobkov. Vieme, že bez navýšenia predajnosti ako na Slovensku tak aj v zahraničí nie je
pre našu firmu možné finančne vyžiť, a preto NFP pokladáme za najlepší spôsob, ako jednorázovo preniknúť na iné trhy a
získať ďalšie financie na pokračovanie v tomto projekte i po jeho prvofázovom ukončení. Vlastné zdroje nám ročne dovolia
zúčastniť sa jednej až dvoch výstav. Účasť na viacerých výstavách ročne pomôže k lepšiemu a rýchlejšiemu zviditeľneniu
firmy, zväčšeniu trhu, objemu zákazníkov a objednávok. Vlastné zdroje investujeme okrem účasti na výstavách aj do obnovy
technológie, do zatepľovania a znižovania nákladov, atď. a preto touto cestou žiadame o NFP. Zúčastnili sme sa výstavy
stoličiek Promosedia v Taliansku, zúčastnili sme sa aj výstavy v Kolíne v Nemecku, v Kodani v Dánsku a niektorých výstav v
Českej Republike. Organizáciu a technické zabezpečenie výstav si organizujeme sami. Návštevou viacerých výstav v
krátkom období zvýšime povedomie o našej firme a o našich výrobkoch, zvýšime predaj a tým zabezpečíme rýchlejší rast
firmy.

Po ukončení projektu sa plánujeme pravidelne zúčastňovať na výstavách v Udine, Štokholme, Nitre a v Paríži. Financovanie
výstav v budúcnosti plánujeme z financií získaných z predaja nových zákazníkov. Zvýšením predajnosti sa zvýši objem
výroby, a následne zisk firmy, ktorý plánujeme investovať do marketingu a prezentácie firmy v zahraničí, ako aj do technológie
a inovácie pracovného prostredia. Udržíme takto aj súčasný počet zamestnancov. Účasť na výstavách pomôže k zvýšeniu
konkurencieschopnosti našej firmy najmä v zahraničí a k uchyteniu sa na Európskom trhu. Naše výrobky reprezentujeme ako
kvalitné, s moderným a pekným dizajnom, za primeranú cenu a s doplnkovými službami. Vystavenie výrobkov na výstavách
vždy pomôže a presvedčí zákazníkov aby vedeli čo si kupujú. Pomôže to k odlíšeniu od lacného dovozového nábytku z
Ďalekého Východu a zvýši konkurencieschopnosť. Počas svetovej finančnej krízy je ťažké naplno podporovať marketing
firmy a zároveň investovať do technológie a inovácie pracovného prostredia. Realizáciou tohto projektu podporíme našu firmu,
zvýšime objem výroby, a udržíme súčasnú zamestnanosť.
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Spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. je jeden z najvýznamnejších a najstarších európskych výrobcov termických
slnečných kolektorov, ktorý nemá konkurenciu v rámci Banskobystrického regiónu a celého Slovenska. Jeho kokurenciu tvoria
zahraničné firmy. Aj keď spoločnosť vyrába výrobky vo veľmi dobrých technických a cenových reláciách, zaostáva v
porovnaní s najväčšími európskymi konkurentmi v aktivitách podporujúcich predaj výrobkov. Pre spoločnosť je dôležité
prelomiť túto bariéru a dosiahnuť prostredníctvom účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch kvalitnejšiu propagáciu
svojich výrobkov a tým zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Intenzívnejšie využívanie
slnečnej energie v spoločnosti je predpokladom pre zvýšenie energetickej bezpečnosti, samostatnosti a spomalenia
globálnych zmien klímy vo svete, v EÚ i v SR.

Počas realizácie projektu podnik na národných a medzinárodných výstavách a veľtrhoch získa možnosť prezentácie svojich
produktov výroby a tým predstavenie kvality svojej produkcie, ktorá je porovnateľná so zahraničnými výrobcami.
Prostredníctvom zrealizovaných obchodných rokovaní počas výstav, má spoločnosť možnosť získať nové zákazky, nadviazať
výhodnú spoluprácu a tým zvýšiť nárast tržieb a pridanej hodnoty. Naplánované hodnoty merateľných ukazovateľov sú
nastavené reálne, na základe finančnej analýzy, prezentačných možností podniku a predpokladov o zvyšovaní ľudských
zdrojov. Pre ešte výraznejšie zviditeľnenie sa na domácom a zahraničnom trhu bude potrebné zúčastňovať sa na
prezentačných akciách čím častejšie, to však podľa možností podniku, pretože ide o finančne náročnejšiu časť marketingovej
oblasti. Podnik po úspešnom zrealizovaní projektu získa nových domácich a zahraničných odberateľov. To umožní zvýšenie
podielu exportu na celkovej produkcii výroby a následne zníženie rozptýlenia na existujúcich trhoch a koncentrovanie sa na
najvýnosnejší z nich.

Realizácia projektu spočíva v účasti spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., v roku 2010, na štyroch vybraných veľtrhoch,
ktoré sú z hľadiska nákladov a predpokladaných prínosov pre spločnosť najvýhodnejšie. Ide o účasť na národnom veľtrhu
Racioenergia Bratislava a na medzinárodných veľtrhoch IFH Intherm Norimberg, Intersolar Mníchov a Aquatherm Praha.
Silnou podporou predaja bude kvalitný viacjazyčný prezentačný film na DVD nosiči, ktorý bude pre spoločnosť
sprostredkovaný dodaváteľskou firmou. Predpokladaný časový harmonogram realizície aktivít predkladaného projektu je 19
mesiacov, a to od augusta 2009, kedy sa začnú pripravovať prezentačné CD, do februára 2011.

Modernizácia a zvyšovanie výrobných kapacít, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť realizuje, vyvoláva potrebu adekvátneho
zvýšenia objemu predaja. Realizácia projektu zároveň pomôže zmierniť dôsledky celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá sa
negatívne prejavuje aj na vývoji predaja slnečných kolektorov doma i vo svete. Nevyhnutnosť finančnej pomoci spočíva v
potrebe posilnenia marketingovej a prezentačnej predajnej stratégie spoločnosti. Keďže účastnícke výdavky veľmi veľké bez
finančnej pomoci by spoločnosť nemohla absolvovať účasť na všetkých naplánovaných veľtrhoch. Naplánované veľtrhy sú pre
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. dôležité z hľadiska prezentácie sa na nových trhoch a získanie nových kontraktov. Prípadné
poskytnutie NFP na aktivity slúžiace na podporu predaja synergickým spôsobom zvýšia efektivitu inovácií do technológií a
výrazne zlepšia konkurenčnú schopnosť spoločnosti.

Z hľadiska trvalej udržateľnosti projektu je dôležité naplnenie cieľov projektu, teda úspešné výsledky účasti podniku na
veľtrhoch a výstavách a následné získanie nových zahraničných odberateľov a tým rozšírenie medzinárodného trhu odbytu.
Tento špecifický cieľ potom umožní dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti
na domácom trhu a vnútornom trhu EÚ. Z dlhodobého hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená z vlastných zdrojov, keďže
vďaka rozšíreniu odbytových kanálov projekt prinesie zvýšenie obratu, zvýšenie objemu a kvality produkcie po rozšírení
technického vybavenia podniku, následne zvýšenie disponibilného časového fondu zamestnancov a ich produktivity práce, a
zníženiu nákladovosti niektorých položiek.
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Potravinárske strojárne Svidník a.s. (ďalej PSS a.s.) sú spoločnosťou, ktorá sa podľa výrobného sortimentu radí do skupiny
strojárenských výrobných podnikov s výrobou strojov a zariadení potravinárskeho charakteru. Sme jediným z rozhodujúcich
výrobcov strojov a zariadení pre potravinársky priemysel v rámci Slovenskej republiky a jedným z najvýznamnejších
zamestnávateľov v Prešovskom kraji. Hlavnými produktmi firmy sú stroje na spracovanie mäsa, pivovary, kooperácie a
nádrže (tlakové a netlakové). Takmer 80% produkcie vzniká vo vlastnom podnikovom konštrukčnom oddelení. Viac ako 92%
produkcie v minulom roku bolo exportovanej, najmä do štátov Európskej únie, Ruska, Ukrajiny a štátov strednej Ázie. Naša
spoločnosť vyrába konkurenčné produkty ako z hľadiska kvality a tak najmä ceny. Slabou stránkou je zaostávajúca
prezentácia našej spoločnosti na týchto trhoch v porovnaní s úrovňou konkurencie ako je uvedené aj vo SWOT analýze.

Cieľom tohto projektu je práve zvýšiť našu konkurencieschopnosť aj v oblasti prezentácie na medzinárodných výstavách
porovnateľnou na úroveň prezentácie našej konkurencie. Zvolili sme výstavy na našich rozhodujúcich exportných trhoch,
ktoré plánujeme rozvíjať aj v budúcnosti. Náležitou prezentáciou, ktorá aj v čase svetovej ekonomickej krízy bude prezentovať
našu spoločnosť ako zdravú a ďalej expandujúcu očakávame, že budeme môcť využiť naše silné stránky na rozšírenie
objemu tržieb s našimi existujúcimi zákazníkmi. Zároveň náležitá prezentácia na týchto výstavách bude obrovskou
príležitosťou pre vzbudenie záujmu a pre osobné stretnutia aj s novými potenciálnymi zákazníkmi. Predkladaný projekt je pre
našu spoločnosť kľúčovým z hľadiska udržania a posilnenia si konkurencieschnopsti na našich rozhodujúcich exportných
trhoch, ako aj pre našu expanziu do ďalších krajín Európy, strednej Ázie a blízkeho vchodu.

Projekt bude realizovaný na základe schválenej žiadosti, odbornej spôsobilosti zamestnancov spoločnosti a časového
harmonogramu. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s projektovým riadením a má skúsených pracovníkov v riadení vnútro
firemných projektov, tak aj z riadenie dvoch projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov. Naša spoločnosť sa
každoročne zúčastňuje na medzinárodných výstavách, preto si myslíme že sme plne kompetentní na realizáciu
predkladaného projektu. Aktivity projektu sú rozdelené na podporné aktivity, ktoré bude zabezpečovať naša spoločnosť vo
vlastnej réžii a hlavné aktivity na ktoré je požadované spolufinancovanie. Hlavné aktivity sú účasť na výstave WORLD FOOD
UZBEKISTAN 2010, marec 2010, účasť na výstave IFFA 2010, 08.05.2010 – 13.05.2010, Nemecko, účasť na výstave BEER
2010 SOČI , máj 2010, Rusko, účasť na výstave IN PROD MASH KYJEV 2010, september 2010, Ukrajina a účasť na
výstave WORLD FOOD KAZACHSTAN 2010, november 2010.

Zámerom je posilnenie postavenia na našich rozhodujúcich exportných trhoch, na ktorých už dlhodobo pôsobíme a plánuje si
na nich udržať a posilniť svoju pozíciu. Na základe aj našich dlhoročných skúseností vieme že bez účasti na kľúčových
výstavách, je veľmi ťažko budovať povedomie o našej značke a tým aj našej pozície na danom trhu. Zároveň účasť na
výstavách je veľmi ekonomický spôsob realizácie osobných stretnutí s novými, ale aj existujúcimi zákazníkmi. S niektorými
zákazníkmi by sme bez stretnutia na výstave, prakticky sa nemali ani šancu osobne stretnúť. Návštevy v sídle našej firmy
kvôli zlej dopravnej dostupnosti zo západu a administratívnym prekážkam pre klientov z východu sú veľmi obmedzené. Bez
osobných stretnutí so zákazníkmi firma sa nerozvíja ako v obchodnej tak aj kvalitatívnej úrovni. Preto účasť na výstavách je
pre úspech na exportných trhoch dôležitá. V prípade nezískania nenávratného finančného príspevku by sme účasť na
výstavách museli zredukovať. Dôsledok by bolo, že by sme museli obmedziť počet stretnutí z kapacitných dôvodov
priestorových, aj personálnych. Zároveň úroveň prezentácie našej firmy by zďaleka nedosahovala úroveň prezentácie našej
konkurencie.

Naše postavenie v segmente strojárenskej výroby zaručuje, že udržateľnosť projektu bude dlhodobá. Doterajšie skúsenosti a
vybudované firemné zázemie v danej oblasti sú zárukou pre efektívneho využitia získanej pomoci, ktorá bude ďalším
akcelerátorom pre rozvoj a napredovanie našej spoločnosti. Pre nás nie je tento projekt prvou ani poslednou účasťou na
medzinárodných výstavách. Vzhľadom na našu stratégiu posilnenia postavenia na našich exportných trhoch budeme naďalej
pokračovať v prezentácii našej firmy na vybraných medzinárodných výstavách. Plne si uvedomujeme, že neúčasť na
výstavách na našich rozhodujúcich exportných trhoch by pre nás znamenalo nielen stratu postavenia na strojárenskom trhu.
Organizačné a prevádzkové zabezpečenie udržateľnosti je dokladované najmä doterajšou históriou a postavením spoločnosti
na trhu.
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Firma BOTTLING PRINTING, s.r.o. je odborníkom v oblasti priemyselného značenia a kódovania. Rovnako tak pomáha
riešiť problémy s identifikáciou produktov. Ponúkame široký sortiment digitálnych označovacích systémov pre každý úsek
výroby. Od potlače jednotlivých kusov cez skupinové balenie až k distribučným jednotkám. Naše produkty predstavujú rôzne
varianty programovateľných technológií. Súčasná situácia v oblasti marketingu a prezentácie sa našej spoločnosti na
jednotlivých trhoch je založená na aktívnej účasti na výstavách a veľtrhov v SR, ČR a RO. Taktiež realizujeme pravidelné
prezentácie pre vybraný okruh klientov - ROADSHOW. V súvislosti s pretrvávajúcou krízou pociťujeme medziročný pokles
tržieb o približne 25 %. Intenzívnou prezentáciou sa a zviditeľňovaním našich riešení chceme zvýšiť predajnosť našich
produktov a vrátiť sa v tržbách na hodnoty z minulosti.

Očakávaná situácia po realizácií projektu odráža vyvolaný zvýšený záujem o produkty našej spoločnosti. V prvom rade
očakávame celkový nárast objemu obchodu. Sekundárnym dôsledkom bude rozšírenie výrobných kapacít a potenciálny rast
pracovných miest. Celkovo v súvislosti s realizáciou marketingových aktivít, v rámci predkladaného projektu, očakávame
rozšírenie trhového potenciálu našej spoločnosti, kde chceme získať späť stratené pozície. Z dlhodobého hľadiska počítame
s medziročným rastom v rozmedzí troch až piatich percent. Na jednotlivých veľtrhoch bude mať možnosť okrem priamej
konfrontácie s konkurenciu realizovať viaceré obchodné jednania. Na základe skúseností z predchádzajúcich výstav
predpokladáme, že sa nám podarí vytvoriť minimálne 250 obchodných prípadov s časovým horizontom plnenia 2-3 roky.

Rozsah projektu a jednotlivých marketingových aktivít nás nútia vzhľadom na obmedzené personálne a časové kapacity
realizovať projekt čo najjednoduchšie. Prostredníctvom OVS sme si vybrali spoločnosť, ktorá pre nás zabezpečí všetky
aktivity i podaktivity od objednávky výstavnej plochy a úhrady registračného poplatku až po zabezpečenie dopravy a
ubytovania našich zamestnancov na mieste výstavy. Rovnako tak pre nás zabezpečí návrh a realizáciu jednotlivých
výstavných stánkov a samozrejme aj prezentačných materiálov. Z našej strany bude zabezpečená kontrola plnenia
harmonogramu a sledovaných ukazovateľov projektu a samozrejme účasť na veľtrhoch. Dohľad zabezpečí projektový tím.
Projekt sme vtesnali do časovej hranice jedného kalendárneho roka. Dosiahneme tým zaradenie všetkých výdavkov do
jedného účtovného obdobia a lepšie vykazovanie tak ekonomických ako i neekonomických indikátorov projektu.

Opodstatnenosť a vhodnosť realizácie projektu vysvetľujeme ako reflexiu na súčasnú situáciu na trhu. Prehlbujúca sa
hospodárska kríza znižuje naše obraty a boj o zákazníka sa stáva čoraz náročnejším. Bez prezentovaní sa na významných
domácich a zahraničných veľtrhoch môže našu pozíciu na trhu ľahko prebrať konkurencia, čo by znamenalo úplný zánik našej
spoločnosti. Realizovaním projektu dosiahneme vyššie povedomie o našej spoločnosti v skupine už existujúcich ale hlavne
potenciálnych klientov. Stretneme sa v priamej konfrontácii s našou konkurenciou a zistíme aké nové trendy v označovaní a
kódovaní sa presadzujú na trhu. Rovnako tak veríme, že na početných obchodných rokovaniach, ktoré sú súčasťou
veľtrhov dôjde k uzatvoreniu viacerých významných obchodných vzťahov. Pre nás to bude znamenať garantovaný odbyt
našej produkcie a ponúkaných riešení, čo sa prejaví v raste tržieb, pridanej hodnoty, vyššom zisku a raste disponibilných
miezd našich zamestnancov. Minimálne sa vyhneme redukovaniu stavov, skôr naopak očakávame vytvorenie dvoch nových
pracovných miest.

V prípade predkladaného projektu vnímame udržateľnosť v rovine: Administratívnej – pozície projektového tímu budú
obsadené internými zamestnancami s vysokou lojálnosťou a odbornosťou Administratívny pracovník bude vykonávať činnosti
spojené s poprojektovým monitorovaní a pravidelne bude predkladať monitorovacie správy v zmysle požiadaviek
poskytovateľa pomoci. Inštitucionálnej – samotná existencia našej spoločnosti s dlhodobým existenčným výhľadom. Pokiaľ
budeme existovať, budeme realizovať marketingové aktivity. Legislatívnej – projekt bude realizovaný pri plnení všetkých
právnych noriem. Nepredpokladáme, že sa ocitneme v konkurze resp. úpadku, alebo že na naša spoločnosť skončí
likvidáciou v súlade s obchodným právom. Finančnej – projekt je podrobne naplánovaný. Pre obdobie roku 2010 a ďalších
máme definovanú minimálnu hranicu ročných výdavkov na marketing 100 000 EUR.
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Firma CANOR je spoločnosť s ručením obmedzeným, sídliaca v Prešove. Zaoberá sa vývojom a výrobou audio zariadení v
oblasti elektroniky, audio High-end produktov už viac ako desať rokov. Pre ďalší rozvoj spoločnosti a udržanie kroku s
konkurenciou je dôležité upevňovanie a rozširovanie podielu na zahraničnom trhu. Pre podnik je potrebné riešenie nových
odbytových kanálov aj z dôvodu rozširovania výroby a vývoja elektroniky. Projekt umožní spoločnosti podporiť zdravý rast
firmy a jeho výsledky využívať na ďalší rozvoj spoločnosti, presadiť sa na nových medzinárodných trhoch nielen v Európe ale
aj na iných kontinentoch sveta. Počas realizácie projektu spoločnosť na 10 medzinárodných výstavách počas rokov 2010
aaž 2011 získa možnosť prezentácie svojich produktov, a tým osloví nových odberateľov v zahraničí, čím sa zvýši objem
produkcie vo firme, jej objednávky a tržby za predaj. Vhodnými propagačnými materiálmi zviditeľní svoju spoločnosť v
zahraničí.Zároveň projekt prinesie nárast pracovných miest vo firme a zároveň v regióne.

Pre zviditeľnenie sa mimo slovenského trhu je nevyhnutné pokračovať aj po ukončení projektu na medzinárodných
výstavách, presadiť meno spoločnosti na nepreskúmaných trhoch, ponúkať svoje tovary a služby špičkovej kvality pre
odberateľov v oblasti elektroniky. Je to najdôležitejší krok marketingovej stratégie našej spoločnosti a presadenie sa medzi
širokou ponukou audio techniky na svete. Spolu s účasťou na výstavách je cieľom firmy formou propagačných materiálov a
uverejňovania inzercie v audio časopisoch High end ďalej pokračovať v promotion svojich výrobkov. Spoločnosť po
úspešnom zrealizovaní projektu získa nových zahraničných odberateľov. Počíta s nárastom o 8 trhov do roku 2016. To
umožní zvýšenie podielu exportu na celkovej produkcii výroby, zvýšenie objemu výroby a počtu zamestnancov v spoločnosti,
nárastu tržieb. Spoločnosť CANOR, s.r.o počíta aj s výsledkami, keď tento projekt neprinesie očakávaný nárast
odberateľov. V tomto prípade bude vyvíjať nové prezentačné techniky, napr. rozširovanie internetovej prezentácie a následne
internetový obchod a zakladanie nových dcérskych spoločností v zahraničí.

Časť aktivít projektu bude realizovaná dodávateľským spôsobom, na základe vykonanej obchodnej verejnej súťaže (VOS) –
jedná sa o návrh a tlač, preklad a distribúciu propagačných materiálov potrebných pre účasť na výstavách vo viacerých
jazykových mutáciách, nakoľko si firma nevie zabezpečiť v súlade s hospodárnosťou a efektívnosťou tieto služby vo vlastnej
réžii. Čo sa týka zabezpečenia výstavného stánku, jeho prenájmu spolu s energiami, so zabezpečením techniky do stánku,
ubytovaním na výstavách a zabezpečením dopravy a prepravy výrobkov i osôb na výstavy- spoločnosť si bude robiť vo
vlastnej réžii v súlade s kritériami VOS ako sú hospodárnosť, efektívnosť využitia finančných prostriedkov. V roku 2010 až
2011 sa podnik zúčastní na 1 výstavách v Nemecku, Veľkej Británii , Taliansku, Francúzsku, na Slovensku, v Českej
Republike, v Rakúsku, v Holandsku, v Poľsku a zakončí svoju šnúru výstav v roku 2011 v USA (Las Vegas). Spoločnosť po
prihlásení sa u organizátora a jeho potvrdení výstavnej plochy na výstave, zabezpečí rezerváciu ubytovania a dopravy pre
účastníkov. Bude riešená koncepcia stánku. Každý deň výstavy bude zhodnotený jej a na záver vyhodnotený správou z
výstavy.

Spoločnosť CANOR, s.r.o. je jedným z významných slovenských výrobcov audio techniky. Ide o podnik s čisto slovenským
kapitálom zameraným na výrobu a zároveň vývoj nových výrobkov. Spoločnosť riadia ľudia s bohatými manažérskymi a
riadiacimi skúsenosťami, ktoré získali jednak v predchádzajúcich zamestnaniach. Úspešná realizácia projektu prinesie
zvýšenie objemu výroby, nárast nových odberateľov na svetových trhoch a následné zvyšovanie tržieb a prílev financií do
prešovského regiónu. Daný projekt je realizovaný v súlade s cieľmi a aktivitami výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a
prispeje k zviditeľneniu nielen spoločnosti CANOR ale aj Slovenska v zahraničí. Po ukončení výstav bude firma uverejňovať
články v prestížnych časopisoch pre audio- elektroniku, čo zdokladuje pri monitorovacích správach projektu. Účasť na
výstavách predstavuje pre podnik významnú aktivitu v zabezpečení si nových a udržaní starých odberateľov. Keďže všetky
spomenuté akcie sú pre podnik finančne náročné, bez pomoci NFP by sa nemohli uskutočniť v takom rozsahu a množstve.
Podnik by tak nemohol dostatočne prezentovať svoju činnosť a kvalitu v Európe ani v Amerike.

Trvalá udržateľnosť projektu je závislá na úspešnej prezentácii spoločnosti na všetkých spomínaných výstavách na získaní
nových zahraničných odberateľov, a tým rozšírenie medzinárodného trhu odbytu. Tento špecifický cieľ potom umožní
dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti na domácom trhu a vnútornom trhu
EÚ. Z dlhodobého hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená z vlastných zdrojov, keďže vďaka rozšíreniu odbytových kanálov
projekt prinesie zvýšenie obratu, zvýšenie objemu a kvality produkcie, následne zvýšenie počtu zamestnancov. Ďalší prínos
projektu vidíme v skúsenostiach s realizovaním výstav v zahraničí a taktiež s realizáciou projektov. V prípade ďalších
možností čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ sa bude firma aktívne zapájať do výziev a hľadať vedľajšie financie
okrem vlastných zdrojov na kofinancovanie výstav a propagačných materiálov na výstavy. Záujmom firmy je rozšírenie
ponuky svojich výrobkov a služieb aj na iné trhy ako sú: Čína, Japonsko, Rusko, a to bude predmetom pokračovania výstav v
budúcnosti. Plánom je rozšírenie propagácie formou internetovej prezentácie a následne vytvorenie internetového obchodu.
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TATRAPET je jediná firma v regióne zaoberajúca sa výrobou krmív pre spoločenské zvieratá. Výroba sa traduje už od roku
1992, kedy bola zahájená výroba krmív pre exotocké vtáctvo a drobné hlodavce.Postupne sa tak rozvíjal a stúpal záujem o
domáce produkty. O niekoľko rokov bola zahájená druhá časť výroby a to výroba kožených obojkov, vodidiel, náhubkov a
postrojov pre psov, ktorá bola novinkou . V súčasnosti firma a jej výrobné skupiny stoja pevne na vybudovaných základoch a
ťaží hlavne z niekoľkoročnej tradície postavenej na kvalitných základoch. Ucelený sortiment, ktorý sa pravidelne obmieňa a
upravuje, tak aby zodpovedal meniacim sa požiadavkám trhu a zákazníkov je ďalšou silnou stránkou firmy. Moderná
technológia, ktorú sa podarilo vo výrobe krmív pre vtáctvo a hlodavce vybudovať v roku 2008, je zárukpu efektívnosti,
dodržiavania kvality ako aj udržania hladiny konkurencieschopnosti cien. Firma má už niekoľko rokov systém riadenia kvality
ISO 9001:2000, ktorý bol v r. 2008 úspešne certifikovaný na ISO 9001:2008. silné stránky: kvalita a cenová výhoda výrobkov,
šírka sortimentu, dobré zabepečenie firmy, spolupráca s množstvom zákazníkov a obchodných reťazcov, silný imidž

Zvýšenie exportu a prerazenie na zahraničné trhy je v súčasnosti hlavnou a nie ľahkou úlohou. Skúsenosti s predajom na
Slovensku a ďalších dvoch krajinách sú dobrým východiskom pre možnosť pohľadu na možnosť rozvoja smerom do
zahraničia. Firma má tiež veľké skúsenosti s obchodnou spoluprácou s veľkými nadnárodnými spoločnosťami, pričom s
mnohými spolupracuje už niekoľko rokov. Spolupráca s týmito spoločnosťami umožnila umiestniť výrobky TATRAPET do
viacerých hyper a supermarketov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Získanie nových obchodných partnerov v rôznych
regiónoch sveta a využitie nadobudnutých skúseností by napomohlo k zvýšeniu exportu a následne aj objemu výroby. V
rámci Európy by sme chceli preniknúť na trhy bývalej východnej Európy /Chorvátsko, Srbsko, a ďalšie balkánske krajin
BUlharsko, Rumunsko, Ukrajina/ V rámci bývalej západnej Európy - Škandinávia a v rámci južnej Európy Malta Grécko,
Taliansko. Tieto skutočnosti pomôžu zamestnať viac pracovníkov a tiež vytvárať priestor pre inováciu výrobkov a rozširovanie
sortimentnej rady. Vytvorením nových pracovných miest aj menšia firma, akou je TATRAPET napomôže k zlepšeniu situácie
zamestnanosti v regióne.

Účasť na 4 výstavách - ZOOEXPO Kyjev Ukrajina 20.-22.04.2010, INTERZOO Norinberg Nemecko 13.-16.05.2010,
SUPERZOO Las Vega USA 21.-23.09.2010 a ZOOMARK Bologna Taliansko. Na tieto výstavy je potrebný prenájom
výstavnej plochy, montáž a realizácia stánku, výroba propagačného materiálu, preprava vystavovaného tovaru a náklady
samotných vystavovateľov. Tecnické zebezpečenie projektu budeme riešiť spoluprácou s dodávateľmi, ktorí majú bohaté
skúsenosti s realizovaním podobných projektov. Na projekt je potrebný vypracovať návrh a výstavbu prezentačného stánku,
návrh na prepravu vystavovaného tovaru a výroba propagačného materiálu. Realizácia projektu pozostáva z organizačnotechnického zabezpečenia a vedenia projektu. Je potrebné podrobné vypracovanie projektovej dokumentácie, prenájom
výstavnej plochy, montáž a demontáž stánku, požičovné potrebného mobilaru, prezentačných zariadení, kuchynského
vybavenia a zariadenia, nákup a pokládka podlahovej krytiny, výroba a inštalácia grafických prvkov, výroba propagačného
materiálu a preprava vystavovaného tovaru.

Veľkosť regiónu, v ktorom momentálne aktívne predávame naše výrobky, je pre nás v súčasnej dobe nedostatočná. Na
udržanie a rozšírenie aktivít je potrebné zvýšiť aktivitu a tlak v ďalších regiónoch EU a vo svete, v ktorých zatiaľ nepredávame.
Z vyššie uvedeného je účasť na veltrhoch a výstavách, ktoré uvádzame v projekte, nevyhnutná k splneniu našich cieľov.
Účasť na medzinárodných výstavách je finančne náročná a bez pomoci by sme neboli schopní ju realizovať. Firma
TATRAPET má dlhodobé bohaté podnikateľské skúsenosti: dlhodobofungujúca výroba výrobkov pre spoločenské zvieratá,
niekoľkoročné skúsenosti s predajom vlastných výrobkov na Slovensku, Česku a Poľsku, vybudovaná moderná technológia
konkurencieschopné ceny a zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2008. V roku 2008 sme sa zúčastnili svetového
veľtrhu chovateľských potrieb v nemeckom Norimbergu INTERZOO ako jedniný slovenský vystavovateľ a pravidelene
vystavujeme aj na Medzinárodnom veľtrhu PET FAIR v poľskom Lodži. Z dlhodobých projektov sme realizovali projekt na
dobudovanie výrobných kapacít skladových priestorov a nákup techniky a technológie.Tieto realizujeme priebežne a ciele
týchto projektov plníme.

Firma TATRAPET svojou doterajšou existenciou a aktivitami si vybudovala základy, o ktoré sa môže v budúcnosti opierať má vybudovaný pevný výrobný program, ktorý je možné do budúcnosti rozširovať. Má vybudovanú modernú technológiu,
vysokú efektívnosť výroby, konkurencieschopné ceny, dodávateľské vzťahy, pevné zázemie v odbyte v regióne a okolitých
krajinách, obchodnú spoluprácu s nadnárodnými obchodnými spoločnosťami, má vytvorené vlastné finančné zdroje na rast a
rozvoj, profesionálny tím pracovníkov, ktorých pravidelne školí a vzdeláva. Vyrába výrobky najvyššej kvality za dostupné ceny
pre širokú verejnosť. Aj po skončení projektu a spolufinancovania firma bude vyvíjať ďalšie aktivity a možnosti zvyšovať
výrobu a vyrábať ďalšie výrobky, ktoré doteraz nevyrába, tak aby zákazníkom poskytovala čo najväčší komfort a komplexnosť
služieb. Zvyšovaním odbytu a rozvojom trhov dôjde k zvyšovaniu výroby a odbytu výrobkov a následne sa bude generovať
dostatok nových finančných zdrojov na ďalší rozvoj a expanziu. To bude mať za následok, že firma prejde za pomoci projektu
a pomoci spolufinancovania samostatný ekonomický režim, kde začne využívať svoje vlastné ekonomické zdroje.
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HASTA, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje sa na dodávky komponentov pre výrobcov okien a dverí z
dreva, plastu a hliníka. Rovnako tak na dodávky objektového kovania, mechanických zábranných systémov, kartových
systémov a automatických dverových systémov V oblasti vlastnej produkcie sa zameriava na produkciu doplnkových
produktov ku kovaniam, parapetných plechov a zabezpečovanie generálnych kľúčov elektronických i mechanických Súčasné
hospodárske výsledky spoločnosti sú výrazne poznačené hospodárskou krízou, ktorá sa prejavila výrazným útlmom v
stavebníctve, pre ktoré je určená majoritná časť našich produktov a tovarov Výnimkou sú práve generálne kľúče, ktoré
nezávisia od rozvoja stavebníctva ale od bezpečnosti Na základe vyššie prezentovaných skutočností vyvíjame intenzívnejšie
aktivity v oblasti marketingu s cieľom stabilizovania trhového podielu a zachovania úrovne tržieb

Po realizácií projektu očakávame zvýraznený dopyt po našich produktoch. Silné oživenie dopytu si sľubujeme od segmentu
generálnych elektronických i mechanických kľúčov, ktoré sú minimálne viazané na oblasť výstavieb nových a rekonštrukciu
už existujúcich objektov. V prípade očakávaného nárastu dopytu po našich parapetných doskách a doplnkoch ku kovaniam
bude sprievodným javom rast zamestnanosti a tvorba nových pracovných miest. Očakávame vytvorenie dvoch nových
pracovných miest, ktoré môžu byť ešte rozšírené vyvolaným dopytom. V oblasti ekonomiky a tržieb našej spoločnosti
predpokladáme, že postupne dokážeme získať späť stratené pozície na trhu a objem tržieb sa v roku 2010 vráti na úroveň z
roka 2008. Po prekonaní krízy uvažujeme s 3 a 5 percentným každoročným rastom. V rámci cieľového trhu ČR
predpokladáme pokrytie viacerých regionálnych trhov, hlavne Moravy vých. a juž. ČR. Dlhodobým výhľadom je pokrytie celej
ČR.

Takmer všetky činnosti spojené s realizáciou projektu sme prenechali na generálneho dodávateľa. Dosiahli sme tak
odbremenenie našich administratívnych pracovníkov. Osobami priamo zainteresovanými na priebehu projektu budú: členovia projektového tímu, - zamestnanci výroby, ktorí pripravia exponáty na výstavu - obchodní zástupcovia, ktorí sa
zúčastnia výstavy Generálny dodávateľ zabezpečí - prezentačné materiály, - výstavný stánok, - dopravu exponátov na
výstavisko, - službu prepravy zástupcov našej spoločnosti na výstavisko a ubytovacie kapacity, Lehoty a termíny dodávok
zo strany generálneho dodávateľa boli stanovené tak aby vytvárali dostatočnú časovú rezervu a predišli sme tak zbytočne
stresujúcim momentom. Po ukončení projektu budú na asistenta projektového manažéra presunuté všetky povinnosti s
monitorovaním a s predkladaním správ na RO.

Hlavným dôvodom pre našu účasť na medzinárodnej výstave v Brne je prezentácia vlastných produktov, ktoré ponúkame ako
doplnkový sortiment ku kovaniam, parapetné plechy rôznych profilov a farebných prevedení a systémy generálnych kľúčov.
Rozhodnutie o účasti na výstave vyplynulo hlavne zo súčasného stavu hospodárstva, kedy naši hlavní odberatelia prežívajú
útlmové obdobie a minimalizujú svoje objednávky u nás. Výsledkom je tak výrazný pokles tržieb čo má nepriaznivý dopad na
celé fungovanie našej spoločnosti. Zavádzanie úsporných opatrení nedokáže vyrovnať rozdiel medzi výdavkami a klesajúcimi
príjmami. Redukovanie stavu zamestnancov by podľa nás znamenalo rezignáciu a podvolenie sa súčasnej situácii.
Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti sme sa rozhodli ísť opačnou cestou a zvýraznenými marketingovými aktivitami
prevziať trhové podiely odchádzajúcej konkurencie. Predpokladáme, že a nám podarí získať nových klientov nie len na
českom trhu ale i na slovenskom, poľskom , maďarskom, rakúskom a nemeckom trhu. Vychádzame pri tom z predpokladu, že
medzinárodnej výstavy sa zúčastnia aj odberatelia z vyššie spomenutých krajín.

Naša udržateľnosť projektu vychádza z podrobného plánovania a minulých skúseností. Osoby zainteresované na príprave a
riadení projektu identifikovali tieto roviny udržateľnosti, z ktoré v prípade stabilnej legislatívnej a politickej situácie dokážeme
zabezpečiť. Administratívna udržateľnosť – PT bude zložený z interných zamestnancov, ktorí vynikajú svojou odbornosťou a
lojálnosťou k firme.
Inštitucionálnu udržateľnosť - na trhu pôsobíme už viac ako 13 rokov. Sme stabilnou spoločnosťou,
ktorá vyhľadáva na trhu príležitosti. Prípadné hrozby riešime, tak aby sme neohrozili fungovanie spoločnosti ako celku.
Legislatívna udržateľnosť - pri svojej činnosti rešpektujeme platnú legislatívu SR a EÚ. Zaväzujeme sa plniť zmluvné
podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Finančná udržateľnosť - dlhodobo vykazujeme kladný HV a máme
medzi finančnými inštitúciami vysokú kredibilitu.
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Realizácia projektu napomáha k riešeniu priorít NSRR: Vedomostná ekonomika a jej – špecifická priorita Vytvorenie
inkuzívnej informačnej společnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnéj vedomostnej ekonomiky, - špecifická priorita
Zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárského rastu. Ciele PHSR Banskobystrického kraja 2007 – 2013: Inovácie a rast
konkuren. priemyslu, Informačná spoločnosť, Poľnohospodárstvo, lesníctvo. Východisková situácia: žiadateľ sa zaoberá
vývojom sofistikovaných lesnických aplikácií už 12 rokov. Dokladom expanzie firmy na trhu sú tržby za predaj vlastných
výrobkov a služieb, ktoré sa v roku 2008 oproti roku 2005 zvýšily o 400%. Veľtrhov a výstav sme sa v minulosti zúčastnili
málo a tiež vlastníme iba obmedzené množstvo letákov a propagačných materiálov. Realizáciou projektu máme záujem o
účasť na veľtrhu SILVA-REGINA 2010, veľtrhu LIGNUM-EXPO 2010, veľtrhu DREVO-LES 2011, potrebujeme vytvoriť
prezentačné materiály: letáky, videoprezentáciu. Plánovaná hodnota indikátoru "výsledku": počet obchodných rokovaní na
veľtrhoch: 30; "dopadu": nárast pridanej hodnoty na 182 567,- EUR; nárast tržieb na 577 574,- EUR, počet vytvorených nových
prac. miest: 1.

Plánované hodnoty tržieb 577 574,-EUR v roku 2016 a pridanej hodnoty 182 567,- EUR chceme dosiahnuť rastom
obchodných príležitostí, ktoré získame účasťou na výstavách. Oslovíme odbornú verejnosť a potenciálnych zákazníkov s
ponukou existujúcich softwarových produktov, ako aj budeme prezentovať nový lesnícky software WEBLES, ktorý rieši
problematiku lesníckej výroby a výrobných miezd. Vhodnými zákazníkmi tejto softwarovej aplikácie sú vlastníci lesov –
mestá, obce, drobní, veľkí vlastníci nielen z Banskobystrického kraja, ale z celej Slovenské republiky. Potenciálni zákazníci
budú oslovení na vyššie uvedených veľtrhoch, s následnou možnosťou uzavretia zmluvy na dodávku niektorého z našich
produktov. Uzatvorením obchodných kontraktov s novými zákazníkmi dôjde k dlhodobému nárastu tržieb, pridanej hodnoty, k
vytvoreniu 1 pracovného miesta a k zajistení lepšej pozície na trhu. Projekt je previazaný s budúcima aktivitama, chcema sa
zúčastnit veľtrhu: SILVA-REGINA 2012, LIGNUM-EXPO 2012, DREVO-LES 2013.

Realizácia projektu zahŕňa následujúce aktivity: Veľtrh SILVA-REGINA Brno 2010 (návrh a výstavba stánku, výstavná
plocha, zápis do katalógu, preprava vystavovaného tovaru, prevádzkové výdavky na chod stánku, cestovné výdavky,
výdavky na ubytovanie počas výstavy) termín: Marec 2010-Jún 2010; Veľtrh LIGNUM-EXPO Nitra 2010(návrh a výstavba
stánku, výstavná plocha, zápis do katalógu, preprava vystavovaného tovaru, prevádzkové výdavky na chod stánku,
cestovné výdavky, výdavky na ubytovanie počas výstavy), termín: August 2010-November 2010; Veľtrh DREVO-LES Nitra
2011(návrh a výstavba stánku, výstavná plocha, zápis do katalógu, preprava vystavovaného tovaru, prevádzkové výdavky
na chod stánku, cestovné výdavky, výdavky na ubytovanie počas výstavy), termín: August 2011-November 2011;
Prezentačné materiály, termín: Marec 2010-November 2011; Videoprezentácia, termín: Marec 2010-Apríl 2010; Riadenie
projektu, termín: Marec 2010-November 2011; Publicita a informovanosť, termín: Marec 2010-November 2011. Organizačne
zabezpečovať realizáciu projektu bude Ing. Petrusková Alena – externý pracovník; Ing. Suško Ján, Ing. Laučík Ivan.

Realizácia projektu je podmienená uzatvorním zmluvy o poskytnutí NFP s ministerstvem hospodárstva. Žiadateľ vyvinul nový
sofistikovaný softvér WEBLES, ktorý chce s ostatnými produktmi ponúkať na veľtrhoch, ale nemá dostatok letákov a
prezentačných materiálov. Má zabezpečený kvalitný tým projektu – manažéra pre grantové projekty Ing. Petruskovou, Ing.
Suška a Ing. Laučíka. Súčasne na realizácii projektu má vlastné finančné prostriedky prevyšujúce polovicu oprávnených
výdajov na projekt. Z vyššie uvedeného vyplýva, že realizácia kvalitného projetku bez pomoci z NFP by nebola možná.
Cieľom riešenia súčasnej situácie v regióne je zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti kraja rastom ekonomiky cestou
trvalo udržateľného rozvoja. Víziou je kraj so zdravým zamestnávateľským a podnikateľským prostredím uplatňujúcim rovnosť
príležitostí a s primeraným trvalo udržateľným ekonomickým rastom. Medzi prioritné osi rozvoja tohoto kraja patrí: Inovácie a
rast konkurencieschopnosti priemyslu, Informačná spoločnosť, Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka. Realizáciou
projektu dôjde k nárastu tržieb firmy o 116 179,- EUR, k nárastu pridanej hodnoty firmy o 16 597,- EUR do roku 2016.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu je zabezpečené finančnými prostriedkami, ktoré budú
získané na základe nadviazania obchodných kontaktov a spolupráce s podnikateľskými subjektmi v počas jednotlivých
veľtrhov. Nami ponúkané softvéry pre oblasť lesníctva, sú veľmi žiadaným produktom, ktorý rieši problematiku lesného
podniku. Trvale udržateľné hospodárenie v lesoch vyžaduje riadenie lesa pomocou IKT - softvéru, ktorý podporuje
environmentálnu, ekonomickú a sociálnu zložku trvale udržateľného rozvoja. Vlastníci lesa, subjekty poskytujúce služby
lesníctvu budú musieť vo väčšej miere používať IKT pre riadenie lesa. Očakávané výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné.
Po skončení projektu bude vybudovaná štruktúra, ktorá umožní pokračovanie aktivít – firma bude naďalej spolupracovať s
manažérom pre grantové projekty Ing. Petruskovou. Ďalej firma bude mať dostatok finančných prostriedkov na ďalšie
medzinárodné veľtrhy a výstavy, kde bude uzatvárať nové obchodné kontrakty. So zvyšujúcou sa konkurencieschopnosťou
firmy následne po realizácii projektu môžeme predpokladať udržanie a ďalšie navýšenie počtov zamestnancov.
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Základnou podnikateľskou aktivitou žiadateľa je vývoj a výroba strojnotechnologických zariadení hlavne pre gumárenský
priemysel. Svoje produkty navrhovateľ v prevažnej miere exportuje. V súčasnosti v dôsledku globálnej ekonomickej krízy
Žiadateľ sa v dôsledku intenzívnej marketingovej a prezentačnej činnosti etabluje resp. posilní svoje postavenie v teritóriách
poklesli investičné aktivity doterajších rozhodujúcich odberateľov žiadateľa, ktorými sú tradiční výrobcovia automobilových
perspektívnych z hľadiska odbytu jeho nosných produktov a stane sa dodávateľom strojnotechnologických zariadení pre novo
plášťov, napr. Continental AG a z tohto dôvodu je žiadateľ nútený zintenzívniť svoje obchodné aktivity na trhoch, ktoré sú
budované resp. modernizované kapacity na výrobu automobilových plášťov v týchto teritóriách.
svetovou hospodárskou krízou zasiahnuté relatívne menej – Čína, India, juhovýchodná Ázia, Južná Amerika a krajiny
bývalého Sovietskeho zväzu.

Projektový zámer sa zrealizuje vlastnými pracovníkmi žiadateľa. Pri realizácii účasti žiadateľa na odbornej výstave v Indii sa
využijú služby špecializovanej firmy, ktorá dodávateľsky zaistí všetky náležitosti súvisiace s účasťou na výstave. Dodávateľ
zaisťujúci účasť žiadateľa na výstave v Indii bol vybraný na základe obchodnej verejnej súťaže. Obchodné misie do
záujmových teritórií zorganizuje žiadateľ sám, pričom na stanovenie nákladov na jednotlivé obchodné misie vykonal prieskum
trhu s cieľom zaistiť maximálnu hospodárnosť dopravy a ubytovania účastníkov misií.

Navrhovaný projekt reaguje na potreby žiadateľa rozšíriť a zintenzívniť marketingové pôsobenie v teritóriách s perspektívou
odbytu nosných položiek jeho produktového portfólia, hlavne zariadení na výrobu automobilových plášťov. Existujúci
odberatelia žiadateľa v tomto segmente buď už saturovali svoje investičné potreby alebo v dôsledku hospodárskej krízy
obmedzili resp. posunuli svoje investičné aktivity. Z tohto dôvodu žiadateľ na základe analýzy odbytových možností pre svoje
produkty vybral teritóriá s potenciálom odbytu, avšak pôsobenie na týchto trhoch je náročné z dôvodu geografickej odľahlosti,
existujúcej domácej konkurencie, špecifických požiadaviek zákazníkov a odlišnej podnikateľskej kultúry. Na zintenzívnenie
svojho marketingového pôsobenia na vybraných teritóriách žiadateľ vypracoval projekt na získanie finančného príspevku na
podporu jeho marketingových a prezentačných činností. Aktivity projektu – účasť na špecializovanej výstave obchodné misie
s cieľom priamej prezencie – boli zvolené na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa s podporou predaja produktov
charakteru investičných celkov, kde sú potenciálni odberatelia známi a ich počet je pomerne obmedzený.

Hlavným výsledkom projektu bude udržanie resp. zvýšenie objemu dodávok strojárskych produktov žiadateľa presadením sa
v nových teritóriách a posilnením postavenia na existujúcich trhoch. Predaj produktov do týchto teritórií bude mať priaznivé
ekonomické dopady na žiadateľa v tom, že mu umožní udržať prípadne i zvýšiť objemy výroby a stabilizovať počet
pracovných miest. Predaj produktov bude tiež generovať prostriedky na inováciu produkcie a na ďalšie marketingové
pôsobenie, čo napomôže úsiliu žiadateľa čeliť hrozbe novo vznikajúcej konkurencie.
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MACCAFERRI CENTRAL EUROPE
s.r.o.

MIKON, spol. s r.o.

Alena Benešová - ODEMA

EURODESIGN, s.r.o.

POLYGRAF PRINT spol. s r.o.

HASMA

YADO s.r.o.

PSS SVIDNÍK

S & S Kovovýroba s.r.o.

Total Security Systems s. r. o.

Glass LPS, s.r.o.

Zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti spoločnosti Eurogabions
v obchodnej konfrontácii doma i v zahraničí

Účasť firmy MIKON spol. s r.o. na medzinárodnom strojárenskom
veľtrhu v Brne v roku 2010

Účasť firmy Alena Benešová – ODEMA na medzinárodných
odevných výstavách

Eurodesign na ceste dobývania trhu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Polygraf Print spol. s
r.o. na medzinárodných trhoch

Účasť HASMA, s.r.o. na elektrotechnických veľtrhoch a výstavach v
roku 2010

YADO šije pre Vás

Podpora účasti spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. na výstavách

Internacionalizácia spoločnosti S & S Kovovýroba s.r.o.

Prezentácia na medzinárodných výstavách = vstup na nové trhy!

Zlepšenie obchodného potenciálu firmy účasťou na výstavách
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Spoločnosť EUROGABIONS s.r.o. v súšasnosti úspešne rozvíja svoje aktivity na trhu strednej a juhovýchodnej Európy. Už
dnes sa aktívne zúčastňuje odborných výstav a veľtrhov, čo prispieva k neustálemu odbornému rastu pracovníkov firmy
rovnako ako k výmene najnovších poznatkov. Týka sa to najmä renomovaných veľtrhov a výstav v zahraničí, ktorých účasť
považuje spoločnosť za maximálne prioritnú, z pohľadu prezentácie a podpory svojej výrobnej činnosti, zintenzívnenia
obchodných vzťahov, výmeny skúseností ako aj z pohľadu zvýšenia informovanosti o nových trhoch. Spoločnosť chce svoju
účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch riešiť komplexnejšie, pričom chce zlepšiť úroveň a metódy prezentačných
aktivít a aktívne pôsobiť pri propagovaní výsledkov svojej činnosti doma i v zahraničí.

Za účelom zlepšenia svojho postavenia na medzinárodných trhoch, vytipovala spoločnosť sériu veľtrhov a výstav, ktoré
pokladá za kľúčové z pohľadu svojej účasti. Každá výstava prináša možnosť prezentovať spoločnosť, jej produkty, služby a
prispieť tak k zlepšeniu pozície spoločnosti ako slovenského podnikateľského subjektu v zahraničí. Zároveň si firma od
účasti sľubuje zvýšenie povedomia o svojej značke a produktoch, rozvoj potenciálnych obchodných partnerstiev ako aj
zvýšenie efektívnosti pri realizácii obchodnej činnosti. Spoločnosť plánuje sústrediť sa na budovanie trvalých vzťahov, ktoré
by mali byť výsledkom úspešnej prezentácie spoločnosti na jednotlivých podujatiach. Firma preto do budúcna plánuje cielene
rozvíjať vybudované vzťahy ako aj získané skúsenosti. Účasť na najvýznamnejších veľtrhoch a výstavách plánuje cielene
podporovať a zabezpečovať autonómne.

Projekt sa bude realizovať aktivitami, namierenými na zlepšenie pozície žiadateľa v medzinárodnom meradle a
zintenzívnenie jeho vzťahov s potenciálnymi partnermi v zahraničí. Aktivitami sa rozumejú účasti žiadateľa na výstavách a
veľtrhoch doma i v zahraničí. EUROGABIONS vytipoval 28 výstav a veľtrhov, pričom účasť na týchto podujatiach má naplniť
celkový cieľ projektu. Aktivity projektu sa budú týkať zabezpečenia účasti spoločnosti na jednotlivých výstavách. V oblasti
technického zabezpečenia pôjde o obstaranie prezentačných výstavných stánkov, prezentačných materiálov, zabezpečenie
prepravy stánkov a materiálov na miesto výstav. Organizačné zabezpečenie aktivít projektu ako zabezpečenie ubytovania,
dopravy a účasti firmy na danej výstave bude realizované projektovým tímom, tvoreným zástupcami spoločnosti
EUROGABIONS s.r.o.

1. Spoločnosť EUROGABIONS s.r.o. má potenciál posilniť svoje postavenie na identifikovaných trhoch vzhľadom na
komplexnosť ponúkaných služieb, konkurencieschopnú produktovú základňu ako aj bohaté know-how v oblasti, v ktorej
pôsobí. Spoločnosť má dobré vyhliadky na úspešné naplnenie cieľov projektu, k čomu má napomôcť aj jej skúsenosť s
doposiaľ realizovanými prezentačnými aktivitami doma i v zahraničí. Účasť na vytipovaných aktivitách by však pomohla k
zlepšeniu postavenia spoločnosti a zefektívneniu jej prezentácie. 2. Spoločnosť EUROGABIONS stála pri zrode výroby a
používania drôtokamenných prvkov v stavebníctve na Slovensku. Ponúka komplexné technické riešenia v oblasti cestného,
vodohospodárskeho, železničného a občianskeho staviteľstva. Bohatý výrobný program ako aj členstvo v profesných
komorách, združeniach a pôsobenie odborníkov v organizačnej štruktúre predurčuje spoločnosti úspešné pôsobenie v rámci
aktivít projektu.

Realizáciou projektu sa výrazne zvýši povedomie kľúčových odvetví o činnosti spoločnosti EUROGABIONS s.r.o., zlepší sa
jej pozícia a konkurencieschopnosť v obchodnej konfrontácii doma i v zahraničí v rámci vytipovaných trhov. Propagácia
spoločnosti je nevyhnutným krokom k stimulácii ďalšieho rastu spoločnosti na domácom i zahraničnom trhu. Spoločnosť sa
bude aj v budúcnosti aktívne zapájať do účasti na veľtrhoch a výstavách, tak aby účelne využila výsledky projektu a naďalej
rozvíjala potenciál medzinárodnej spolupráce a rozvoj vzťahov so svojimi partnermi na Slovensku a v zahraničí. Spoločnosť
získa v priebehu projektu ďalšie know-how v oblasti propagácie, nadviaže vzťahy s ďalšími partnermi a bude tieto vzťahy
rozvíjať i v budúcnosti. Účasť na kľúčových podujatiach po skončení realizácie projektu bude spoločnosť zabezpečovať vo
vlastnej réžii, bez nutnosti získania externých zdrojov.
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Spoločnosť Mikon spol. s r.o patrí k významným gumárenským, textilným a strojárenským firmám v strednej Európe v rámci
ktorej realizuje svoju obchodnú činnosť na Slovensku, v Česku, v Poľsku a Maďarsku. Na Slovenskom trhu tvorí významnú
pneuservisnú sieť s 32-mi vlastnými predajnými a servisnými miestami, ktoré predstavujú cca 30 % z existujúcej siete
predajní a servisných miest v oblasti pneumatikárstva. S ohľadom na progres spoločnosti, ktorý kontinuálne prebieha od jej
založenia v roku 1992, je cieľom spoločnosti Mikon spol. s r.o. diverzifikovať cieľové trhy a s ohľadom na dobrú geografickú
polohu, rovnaké trhové podmienky a jazykovú príbuznosť rozšíriť svoje pôsobenie na českom trhu.

V rámci realizácie hlavnej aktivity, ktorá je predmetom tohto projektu je zámerom žiadateľa zrealizovať počas veľtrhu 10
obchodných rokovaní. Úspešná realizácia projektu by mala predstavovať nevyhnutný stimul pre pevnejšie etablovanie sa
spoločnosti Mikon spol. s r.o na českom trhu. Nové kontakty prispejú k dosiahnutiu najmä krátkodobých a strednodobých
cieľov projektu, ktorými sú najmä rozšírenie povedomia a informovanosti o spoločnosti Mikon spol. s r.o, postupne zvyšovať
trhový podiel na českom trhu, uviesť nové produkty, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy, čím sa zvýšia tržby
spoločnosti, zvýši sa imidž spoločnosti a zabezpečí sa maximálna vyťaženosť výrobných kapacít spoločnosti Mikon spol. s
r.o. Rozšírenie pôsobenia spoločnosti Mikon spol. s r.o. na českom trhu by malo vytvoriť priestor aj pre dosiahnutie
dlhodobých cieľov a to najmä zabezpečenie neustáleho zvyšovania kvality produkcie, efektívne využívanie existujúcich aj
nových pracovných kapacít , rast počtu zamestnancov spoločnosti a posilnenie imidžu slovenských firiem v zahraničí.

Projekt je tvorený jednou hlavnou aktivitou: Účasť na strojárenskom veľtrhu v Brne v Českej republike Realizáciu bude
zabezpečená externý dodávateľ. V rámci zabezpečenia účasti spoločnosti Mikon spol. s r.o. na veľtrhu pôjde predovšetkým o
komplexnú dodávku výstavného stánku vrátane súvisiacich služieb /rezervácia výstavnej plochy, osadenie a vybavenie
výstavného stánku, zabezpečenie propagačných a reklamných materiálov a tlačovín a pod./. Súčasťou prezentačných prvkov
budú aj vzorky vybraných produktov. Reklamné a prezentačné materiáli budú obsahovať informácie o celej produkcie
spoločnosti. Podporné aktivity projektu – riadenie, monitoring, zúčtovanie projektu budú zabezpečené zamestnancami
definovanými v rámci projektového tímu. Publicita a informovanosť bude zabezpečená priebežne formou označenia stánkov
logami, vlajkami EÚ a SR, informovaním širokej verejnosti o účasti na výstave.

Spoločnosť bude s ohľadom na stratégiu marketingu realizovať cielenú expanziu prostredníctvom zvyšovania povedomia o
obchodnej činnosti, produktoch a službách prostredníctvom propagačných aktivít na veľtrhu. Oslovenie a osobný kontakt s
potencionálnymi zákazníkmi je najvýznajmnejším faktorom, ako ponúknuť výhody spolupráce so spoločnosťou MIKON spol. s
r.o. Medzi výhody, ktoré spoločnosť MIKON bude prezentovať sú najmä individuálny prístup a starostlivosť o zákazníka,
vysoká kvalita produkcie, rýchlosť a krátke dodacie termíny. Získané kontakty na potencionálnych obchodných partnerov sú
zásadné z hľadiska dosiahnutia obchodnej a výrobnej stratégie spoločnosti, očakáva sa zvýšený záujem o služby a produkty
spoločnosti Mikon spol. s r.o. na českom trhu čím vzrastú exportné tržby spoločnosti. Cieľom spoločnosti Mikon spol. s r.o. je
prostredníctvom prezentačnej kampane veľtrhu rozšíriť počet zmluvných obchodných partnerov a zviditeľniť seba a Slovenskú
republiku na českom trhu. Účasť na veľtrhu prináša možnosti sledovania nových trendov, postupov konkurencie, získavania
poznatkov a ich prenosu do vlastného predajného procesu a kvality poskytovania služieb.

Samotný projekt vytvorí podmienky pre ďalšiu výrobu z dlhodobého hľadiska t.j. minimálne 5 rokov. Vývoj Cash Flow a kladný
hospodársky výsledok bude zdrojom financovania rozvojových aktivít vrátane účasti na ďalších výstavách. V prípade
dodatočných investícií do strojov a zariadení plánujeme preinvestovať časť hospodárskeho výsledku. Zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu vyplýva z jasnej marketingovej stratégie. Spoločnosť Mikon spol. s r.o. považuje investície
vynaložené na propagáciu, zviditeľnenie a cielenú informačnú kampaň za nevyhnutný predpoklad zvýšenia a stabilizácie
odbytových možností, ktoré sú v súčasnosti jedinou zárukou rozvoja v dobe hospodárskej krízy. Získanie nových obchodných
partnerstiev a rozšírenie potenciálu zákazníkov pre absorpciu spoločnosťou poskytovaných služieb prispeje k zabezpečeniu
komplexnej finančnej, ekonomickej a personálnej udržateľnosti prosperity spoločnosti.
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Spoločnosť Alena Benešová – ODEMA pôsobí na trhu odevného priemyslu od roku 1995, kedy bola založená prvá dielňa s
15 pracovníkmi. V dnešnej podobe predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci podnik s najnovšími technologickými procesmi v
rámci výroby odevov. V roku 2008 mala spoločnosť 31 zamestnancov a dosiahla tržby vo výške 2,7 mil. EUR. Spoločnosť
ročne vyprodukuje viac ako 100 000 kusov výrobkov dámskej a pánskej konfekcie. Ponúkaný výrobný sortiment zahŕňa
dámske kabáty, kostýmy, sukne, nohavice, blúzky, šaty a pánske kabáty, obleky, plášte, saká, nohavice, košele, viazanky.
Spoločnosť pôsobí v regióne s dlhoročnou tradíciou v odevníctve. V roku 2008 dosiahla Spoločnosť Alena Benešová –
ODEMA má zavedený Systém manažérstva kvality ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000, vlastní environmentálny certifikát STN
EN ISO 14 001:2005 a certifikát AQAP 2110/Z1:2005, ktorý sa využíva v prípade získania vojenskej zákazky. V súčasnosti
má spoločnosť odberateľov prevažne zo Slovenka a Čiech, zo zahraničia sú to Slovinsko, Nemecko, Chorvátsko. Pre ďalší
rozvoj spoločnosti je nevyhnutná intenzívnejšia expanzia na európske trhy, k čomu má napomôcť práve účasť na
medzinárodných kontraktačných výstavách.

Po zrealizovaní projektu spoločnosť Alena Benešová - ODEMA počíta so zvýšením odbytu. Spojením s významnou
talianskou textilnou firmou Becherucci chce spoločnosť expandovať aj na trhy, ktoré má už táto firma podchytené v rámci
dodávok metráže. Vzájomným spojením výrobcu metráže s dodávateľom hotovej konfekcie vznikne finálny produkt, ktorý je z
hľadiska konkurencieschopnosti lepšie predajný na trhu. Okrem týchto zákazníkov, chce spoločnosť vďaka účasti na
medzinárodných výstavách získať aj ďalších nových zahraničných zákazníkov. Plánovaným výstupom projektových aktivít je
nadviazanie nových kontaktov v oblasti medzinárodnej spolupráce a získanie 5 nových kontraktov. Spoločnosť predpokladá,
že účasťou na plánovaných výstavách a následnou aktívnou spoluprácou dosiahne rast celkových tržieb na hodnotu 3,3 mil.
EUR a pridanej hodnoty na v roku 2016. Nové kontrakty vytvoria priestor pre efektívne využívanie existujúcich výrobných
kapacít a udržanie, prípadne nárast počtu zamestnancov spoločnosti.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté účasťou na štyroch medzinárodných kontraktačných odevných výstavách, teda
prostredníctvom realizácie 4 hlavných aktivít: A1 – Výstava CPD Düsseldorf, termín realizácie 01/2010 – 05/2010; A2 –
Výstava NEXT SEASON Poznaň, termín realizácie 03/2010 – 06/2010; A3 – Výstava Pitti Immagine Uomo Florencia, termín
realizácie 01/2011 – 04/2011; A4 – Výstava PRÉT Á PORTER PARIS, termín realizácie 01/2011 – 05/2011. V rámci aktivity
č.A1 sú zahrnuté aj návrh a realizácia firemnej expozície a výroba propagačných materiálov, ktoré sa budú využívať na
všetkých výstavách a je potrené zhotoviť ich ešte pred termínom prvej výstavy. Žiadateľka bude zodpovedať za realizáciu
hlavných aktivít, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Hlavné
aktivity projektu bude technicky a organizačne zabezpečovať projektový tím tvorený majiteľkou a zamestnancami spoločnosti.
Za kvalitné prevedenie firemnej expozície a propagačných materiálov bude zodpovedný víťazný dodávateľ OVS, teda firma
Pixel plus s.r.o. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije žiadateľka pomoc poradenskej firmy.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Pre ďalšiu expanziu spoločnosti na európske trhy je
nevyhnutná účasť na medzinárodných výstavách, nakoľko v odvetví odevného priemyslu sa gro nových zákazníkov získava
práve na kontraktačných veľtrhoch. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja a PHSR Mesta Púchov. Žiadateľka Alena
Benešová má dostatocné skúsenosti s realizáciou projektov z európskych aj národných zdrojov. V súčasnosti prebieha
realizácia projektu na inováciu technológie pre výrobu a spracovanie odevov spolufinancovaného z Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Projektové aktivity majú vopred zabezpečenú trvalú udržateľnosť, pretože expanzia na zahraničné trhy je nevyhnutnou
podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti. Realizácia projektu prinesie nové obchodné kontrakty, ktoré sa pozitívne prejavia
rastom objemu ročnej produkcie, zvýšením obratu spoločnosti a posilnením konkurencieschopnosti podniku. Presunom
ťažiska odbytu na zahraničné trhy dôjde k diverzifikácii rizika vyplývajúceho z orientácie prevažne na česko-slovenský trh a
rastu exportných tržieb. Nové zahraničné trhy vytvoria priestor pre ďalší rozvoj spoločnosti, inováciu technológií, rast
výrobných kapacít a udržanie, prípadne rast počtu zamestnancov. Z finančného hľadiska je projekt vysoko rentabilný. Umožní
nárast tržieb zo súčasných 2,7 mil. EUR (rok 2008), na plánovaných 3,3 mil. EUR (rok 2016) a nárast pridanej hodnoty o
takmer 110 tis. EUR. S návratnosťou investície sa počíta už v roku ukončenia projektu. Je teda zabezpečená komplexná
finančná, ekonomická a personálna udržateľnosť výstupov projektu.
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Spoločnosť Eurodesign, s.r.o. vznikla v roku 1999. Zaoberá sa prevažne drevovýrobou – výrobou okien, dverí a nábytku. V
súčasnosti spoločnosť výrazne modernizuje a zefektívňuje výrobu zavádzaním novej technológie výroby drevených okien.
Spoločnosť Eurodesign,s.r.o. doteraz realizovala svoj odbyt výlučne prostredníctvom obchodnej činnosti založenej na
osobných aktivitách jej predstaviteľov bez akejkoľvek reklamy. Od začiatku tohto roka však bolo vytvorené samostatné
obchodné oddelenie so zámerom expandovať z regiónu do celého Slovenska, vybudovať potrebnú distribučnú sieť a
primeranú podporu predaja. Zviditeľnenie spoločnosti Eurodesign,s.r.o. a posilnenie jej pozície a konkurencieschopnosti na
slovenskom aj zahraničnom trhu je v súčasnosti základná podmienka zabezpečenia ďalšieho rastu spoločnosti a jej
dlhodobého rozvoja.

Spoločnosť Eurodesign, s.r.o. predpokladá, že zrealizovaním aktivít v rámci projektu dôjde k zviditeľneniu spoločnosti, jej
výrobného programu , ale aj samotného regiónu. Zvýšená informovanosť o spoločnosti a jej výrobnom programe prinesie
zvýšenie produkcie, čo je aj jedným z hlavných cieľom vzhľadom na zavádzanie novej technológie výroby, ktorá
niekoľkonásobne zvýši kapacitu výroby. Ďalším pozitívnym dopadom bude zvýšenie povedomia o spoločnosti
Eurodesign,s.r.o. u obyvateľov z blízkeho okolia, čo môže zvýšiť záujem o prácu v spoločnosti u kvalifikovaných pracovných
síl.

Realizácia projektu bude uskutočňovaná po technickej aj administratívnej stránke takmer výlučne vlastnými silami a
vlastnými pracovníkmi spoločnosti. Riadenie projektu zabezpečí Ing. Vladimír Ďuriš - konateľ spoločnosti. Organizáciu a
realizáciu projektu zabezpečí Ing.Šoltýs – vedúci obchodného oddelenia a sl. Kyselová – obchodná zástupkyňa spoločnosti.
Vedenie projektového účtovníctva zabezpečí p. Mičietová- vedúca ekonomického oddelenia. Administrátorom projektu, ktorý
zabezpečí administratívu projektu bude externý spolupracovník – Ing.Johanesová. Výrobu propagačných materiálov a
výstavného stánku spoločnosť Eurodesign, s.r.o. zabezpečí prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý bol vybratý na
základe verejnej obchodnej súťaže.

Účasť spoločnosti Eurodesign, s.r.o. na vyššie menovaných výstavách je veľkou príležitosťou a jednou z najvhodnejších
foriem na jej zviditeľnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou projektu spoločnosť Eurodesign,s.r.o. získa v
relatívne krátkom čase nové obchodné kontakty, nových potenciálnych zákazníkov a možnosť spropagovať a zviditeľniť svoju
značku, výrobný program a tiež región, v ktorom pôsobí. Takisto spoločnosť Eurodesign, s.r.o. bude mať možnosť získať
najnovší prehľad o situácii a najnovších trendoch v oblasti výroby drevených okien, ktorá tvorí nosnú časť jej výrobného
programu. Plné financovanie účasti na týchto výstavách je však pre spoločnosť v dnešnej dobe nereálne a tak realizácia
tohto zámeru prostredníctvom projektu je najvhodnejší spôsob ako daný zámer zrealizovať.

Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá naplnenie uvedených výstupov projektu. Hlavne na základe predpokladaného
zvýšenia tržieb spoločnosti bude spoločnosť Eurodesign,s.r.o. v budúcnosti schopná realizovať účasť na medzinárodných
veľtrhoch a výstavách z vlastných prostriedkov, čím zabezpečí trvalú udržateľnosť projektu. Po ukončení projektu bude mať
spoločnosť Eurodesign,s.r.o. uzavreté nové obchodné kontrakty na dodávku komplexných riešení pre odberateľov. Vďaka
kontraktom rozšíri spoločnosť Eurodesign, s.r.o. výrobné kapacity, zvýši počet zamestnancov, zvýši obrat spoločnosti.
Administratívne zabezpečenie výstupov projektu bude zabezpečovať spoločnosť Eurodesign,s.r.o. prostredníctvom
obchodného oddelenia, ktoré bude uzatvárať obchodné kontrakty, zabezpečovať účasť žiadateľa na verejných tendroch a
bude aktívne oslovovať potenciálnych obchodných partnerov. Po ukončení projektu sa bude spoločnosť Eurodesign,s.r.o.
naďalej zúčastňovať na výstavách, zamestnanci obchodného oddelenia budú navštevovať aj výstavy, na ktorých spoločnosť
nevystavuje a budú aktívne oslovovať potenciálnych odberateľov.
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Spoločnosť POLYGRAF PRINT spol. s r.o. pôsobí na trhu od 11.septembra 1996 a nadviazala na tradíciu kníhtlače v meste
Prešov od 17. storočia až do súčasnosti. V súčastnosti spoločnosť ako jediná v rámci Prešovského kraja pokrýva objemovo
vysokonáročné zákazky v oblasti tlačšnia kníh pri zabezpečení požadovanej vysokej kvality a technologických postupov v
rámci ofsetová tlač a následne knihárskeho spracovania. Neustále dotváranie technických, technologických a ekonomických
podmienok, sledovanie nových trendov v odvetví a blízka spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi umožňujú zabezpečenie
výroby kvalitných, cenovo prístupných a včas dodávaných výrobkov. Vďaka vysokej kvalite výrobkov a poskytovaných služieb
exportuje spoločnosť okolo 70% svojej produkcie do zahraničia. V súvislosti z danou skutočnosťou a pri súčasnom
celosvetovom negatívnom recesnom trende nevynímajúc odvetvie vydávania kníh a hlavne kníhtlače, spoločnosť POLYGRAF
PRINT spol. s r.o. nevyhnutne vyvíja ešte väčšie úsilie pre zaistenie konkurencieschopnosti vo vysokokompetitívnom
prostredí pre udržanie, zefektívnenie a rozšírenie spolupráce so súčasnými klientmi a nadviazanie nových dôležitých
obchodných partnerstiev

Realizácia navrhovaných aktivít projektu (účasť na vybraných veľtrhoch a organizovanie obchodných misií) neodmysliteľne
prispeje k udržaniu, zefektívneniu a rozšíreniu spolupráce so súčasnými klientmi, nadviazaniu nových dôležitých obchodných
partnerstiev, získaniu informáciám o súčasných ako aj potencionálnych trhoch a zákazníkoch, ako aj informácii o nových
žiadaných technologických trendoch v odvetví a tým pádom k celkovému zaisteniu a rozvoju vyššej konkurencieschopnosti
spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o. v rámci silnej konkurenčného prostredia. Hodnoty merateľných ukazovateľov
projektu boli definované reálne podľa doterajších skúseností a praxe žiadateľa za predošlé obdobie a teda v rámci výsledkov
predošlých obchodných rokovaní a následne efektu/dopadu pre hospodársky výsledok spoločnosti a v neposlednom rade pre
dopad na personálne obsadenia spoločnosti. V prípade nenaplnenia stanovených merných ukazovateľov by bola spoločnosť
nutná prehodnotiť efektivitu, rozvrh a voľbu stanovených aktivít realizovaného projektu pre budúce aktivity plánované po
realizácii projektu, ako aj niesť zodpovednosť z podmienok a záruk v rámci zmluvy o poskytnutí NFP od riadiaceho orgánu.

Projekt bude rozvrhnutý po dobu 22 mesiacov a bude zahŕňať celkovo 24 aktivít – 8 účastí na špecifických sektorových
veľtrhov kde bude spoločnosť ako vystavovateľ,8 obchodných misii zorganizovaných na rovnaké špecifické veľtrhy kde bude
spoločnosť ako návštevník/kontraktor,8 obchodných misii na veľtrhy a misie do nových krajín alebo potencionálnych trhov.
Každá plánovaná aktivita pozostáva z 3 častí a to: 1. Príprava aktivity- príprava účasti na veľtrhu či zorganizovanie misie,
2.Realizácia aktivity- veľtrh -podľa počtu dní oficiálneho programu veľtrhu +3 dni,- obchodná misia-maximálne 5 dní,
3.Vyhodnotenie aktivity- vyhodnotenie výsledkov aktivity.Priemerná dĺžka aktivity zo všetkými časťami bude 3 dní Logistické
riešenia(doprava), prenájom a vybavenie stánku na veľtrhoch(vystavovateľ)ako aj ďalšie nákladové položky súvisiace zo
špecifickou aktivitou projektu sú uvedené v podrobnom rozpočte a boli definované podľa predošlých skúseností z veľtrhov a
misii ako aj súčasných a budúcich dostupných informácii.Personálne zabezpečenie jednotlivých aktivít bude mať na starosti
Projektový manažér a team koordinátorov aktivít projektu podľa geografického rozdelenia ako aj náročnosti aktivít

Realizácia projektu nevyhnutne prispeje k udržaniu, zefektívneniu a rozšíreniu spolupráce so súčasnými klientmi, ďalej
nadviazaniu nových dôležitých obchodných partnerstiev a tým pádom k celkovému zaisteniu a rozvoju vyššej
konkurencieschopnosti spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o. v rámci silnej konkurenčného prostredia. Bez realizácie
projektu by spoločnosť nemohla naplno využiť a ani v plnej miere realizovať plánované aktivity projektu čo by negatívne
ovplyvnilo využitie potencialú pre rozvoj obchodných vzťahov a tým pádom celkovú konkurencieschopnosť spoločnosti.
Spoločnosť doteraz a ani za posledné 3 roky nezískala žiadnu pomoc z operačných programov EK ani z pomoc de minimis.
Spoločnosť realizovala vlastné projekty týkajúce sa obnovy technologického vybavenia a získania certifikátov kvality FSC a
ISO. Spoločnosť realizovala vlastné projekty týkajúce sa hlavne rozvoja obchodných vzťahov zo súčasnými ako aj
potencionálnymi zákazníkmi prostredníctvom účasti na veľtrhoch ako aj samostatných obchodných rokovaní s konkrétnymi
klientmi. -Projekt prispieva aj k napĺňaniu regionálnych cieľov a okamžitý účinok bude zahŕňať udržanie a následné zvýšenie
pracovných miest v regióne

Projekt priamo súvisí z realizovaním aktivít na podporu a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti POLYGRAF spol. s
r.o. na medzinárodných trhoch. Po ukončení projektu budú vyhodnotené reálne výstupy a dopady projektu, na základe ktorých
budú plánovane a realizované ďalšie obchodné misie a účasti na veľtrhoch ako aj ďalšie projekty súvisiace z obnovou
technologického a technického vybavenie spoločnosti, získaním a ďalších certifikátov kvality. Všetky budúce aktivity a
projekty budú financované z vlastných zdrojov spoločnosti POLYGRAF spol. s r.o. . Nepochybným prínosom projektu bude aj
zvýšenie zamestnanosti, a ďalší hospodársky rozvoj spoločnosti, a tým pádom aj rozvoj regiónu. Výstupy a výsledky projektu
budú nosné indikácie pre plánovanie ďalších obdobných a nutných aktivít (projektov) spoločnosti z dôrazom pre zistenie
efektivity daných obdobných aktivít v rámci hospodárskeho efektu spoločnosti a potreby personálneho obsadenia. Ďalšie
možné využitie bude súvisieť z plánovaním dlhodobých stratégii spoločnosti a použitých trendov v odvetví pôsobenia
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HASMA, s.r.o. je v súčastnosti jednou z mála výrobných firiem v regióne, na ktorú hospodárska kríza nemá negatívny dopad.
Odbytová náplň ani zamestnanosť nepoklesla. Tržby k 30.06.2009 sú dokonca vyššie ako v prvom polroku minulého roku. Je
to výsledok zmysluplnej inovácie výrobkov v minulých rokoch, rastu kvality výrobkov a opatrení, ktoré viedli k zníženiu cien
oproti konkurencii. Vedenie spoločnosti sa pri posudzovaní činnosti v oblasti marketingu rozhodlo venovať zvýšenú pozornosť
propagácii výrobkov na veľtrhoch a výstavach v SR a krajinách EÚ za účelom prehĺbenia medzinárodnej spolupráce s firmami
v Poľsku a následne v Nemecku. Cieľom projektu je predovšetkým naväzovať obchodné kontakty a informovať potenciálnych
odberateľov o inovovaných výrobkoch. Dopady realizácie projektu tu nie sú až tak dôležité.

Po zhodnotení výsledkov realizácie projektu, po vyhodnotení úspešnosti obchodných jednaní, bude pre firmu najdôležitejšie
stanoviť ciele ďalšieho rozvoja, stanoviť mieru a rozsah rozširovania výrobných priestorov, ďalších inovácií výrobkov a
nákupu progresívnej technológie. Tento perspektívny a pre firmu strategický projekt je už v súčasťnosti v etape prípravy
realizácie (zatiaľ stavebná časť), a z jeho realizáciou uvažuje firma v rokoch 2010 až 2012. Projekt by mal napĺňať takmer
všetky ciele OPKAHR a významne prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu.

Hlavné aktivity projektu sú len dve: A1 Inovácia katalógov, je založená na princípe odberateľského členenia výrobkov katalóg variant 1 s výrobkami pre individuálnu bytovú výstavbu - elektromerové rozvádzače v slovenskej mutácii - katalóg
variant 2 s výrobkami predovšetkým pre priemyselné použitie - nízkonapäťové káblové rozvodné a istiace skrine v slovenskej
aj anglickej mutácií. A2 Účasť na veľtrhoch a výstavach, vlastné výstavné stánky, veľtrhy ELEKTRO EXPO Bratislava,
ELOSYS Trenčín a ENERGETAB Bielsko Biala v Poľsku. Tieto aktivity realizuje víťaz obchodnej verejnej súťaže v
spolupráci s technikmi a pracovníkmi marketingu žiadateľa.

HASMA, s.r.o. je v regióne síce malou (67 zamestnancov), ale stabilnou firmou. Pre jej ďalší rozvoj sú ciele projektu veľmi
dôležité (pozri časť b). Firma zatiaľ nečerpala žiadne zdroje z fondou ŠR alebo EÚ. Finančná pomoc je pre firmu dôležitá aj z
psychologických dôvodov. Projekt nenaväzuje na predchádzajúce alebo súvisiace projekty. Predmetom činnosti žiadateľa je
výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení - prípojkových, istiacich a elektromerových rozvádzačov. Majitelia a Súhrnný ukazovateľ firmy jednoznačne vyjadruje, že firma je stabilne v dobrej finančnej pozícii (2006 až 2008 - hodnotenie 1).
konatelia firmy majú dlhoročné praktické skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní, p. Hamrák pracoval v SEZ Krompachy Udržať ukazovatele dopadu nebude problémom. Firma sa pripravuje na realizáciu náročnejšieho strategického projektu.
ako vývojový konštruktér, p. Mikula tiež v SEZ-e ako nákupca a neskôr v súkromnej firme ako úspešný obchodník. THP Súčasný projekt je prieskumom potvrdenia stratégie rozvoja firmy.
zamestnanci sú odborníci predovšetkým v technickej oblasti. Skúsenosti s realizáciami podobných projektov majú skôr z
predchádzajúcich zamestnaní. Niektorí sa podieľali na úspešnej implementácii noriem EN ISO - manažérstvo kvality a
environmentálneho manažérstva (udelenie v r. 2006 a obhajoba certifikátu v auguste 2009).
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Spoločnosť YADO s.r.o. je pomerne mladou spoločnosťou s prebratým výrobným programom a ambíciami, ktorých
dosahovanie a napredovanie dokazuje hospodárenie po dobu jej krátkeho pôsobenia. Sme dodávateľom špecializovaných
ochranných a nepremokavých odevov, ktoré z pohľadu rentability, širokého záberu odberateľov a miery pridanej hodnoty
zabezpečujú perspektívny rozvoj. Výroba je situovaná v regióne, ktorého história ale aj priemyselné korene zachádzajú do
odevného priemyslu v ktorom pôsobí a naďalej ho aj rozvíja. Spoločnosť si drží stabilné postavenie a aj napriek rýchlemu
nástupu krízy v oblasti podnikania nedošlo k drastickému prepadu tržieb a momentálne sa spoločnosť orientuje na
stabilizáciu, profesionalizáciu manažmentu a THP pracovníkov, pričom kontinuálne získava i nových zákazníkov, pričom sa
zameriava rast sériovej výroby, ktorá je z pohľadu nákladovosti efektívnejšia, no neopomína ani novými výzvami a klientmi,
ktorých osobité požiadavky sa snaží napĺňať osobitým prístupom. Prispôsobovanie sa novým trhovým podmienkam priniesla
potrebu investície do výroby, na ktorú je naviazaná potreba nachádzania nových trhov zaručujúcich odbyt našich výrobkov.

Spoločnosť predpokladá vyššiu spoločenskú zodpovednosť manažmentu, ktorého úlohou bude sprostredkovať čo najviac
obchodných stretnutí a dosiahnuť tak šírenie značky YADO a získavať progresívnym spôsobom nových odberateľov. Našim
cieľom je dotiahnuť do úspešného konca čo najviac obchodných stretnutí a popritom zanechať dobrý dojem na obchodných
stretnutiach ku ktorým sa priamo nepodpíše kontrakt. Strategicky výhodnou polohou chce spoločnosť získať podstatnú časť
stredného a z časti západného trhu so špecializovanými aj bežnými odevmi, pričom dopyt po kvalitných výrobkoch sa
predpokladá dlhodobo, vzhľadom na nízku nákladovosť a kvalitu nami poskytovaných výrobkov ako i dopyt po lacných ale
zato užitočných modeloch. Účasťou na medzinárodných výstavách v niekoľkých rokoch, i po skončení projektu, plánujeme
prezentovať značku YADO a tým si zabezpečiť dopyt po našich výrobkoch, čím priamo získame zdroje na ďalšie rozvojové
aktivity spoločnosti ako i stredoslovenského regiónu. Dosiahnutím maximálneho vyťaženia technologického vybavenia
zvýšime efektívnosť výroby, taktiež zlepšíme soci-ekonomický dopad na našich zamestnancov a tým prispejeme k rozvoju
regiónu.

Pri realizácii projektu sa budeme opierať o skúsenosti z minulosti, ktoré sme nadobudli pri organizácii zahraničných
pracovných ciest a prezentáciách spoločnosti na výstavách a veľtrhoch, ktorých sme sa zúčastnili. Nákladovosť vnímame
ako odstrašujúci faktor, avšak možnosti ponúkajúce sa zo štrukturálnych fondov prijímame ako veľkú príležitosť, ktorá
zabezpečí rast konkurencieschopnosti spoločnosti pri primeranom dopade na vlastné zdroje. Po nadobudnutí účinnosti
zmluvy s odkladacou podmienkou prenecháme vyhotovenie propagačných materiálov a organizáciu s realizáciou
zahraničných výstav agentúre CHAMELEON FILM s.r.o. , ktorá má skúsenosti so zabezpečovaním komplexných služieb
súvisiacich s účasťou spoločností na výstavách i veľtrhoch organizovaných na Slovensku a v zahraničí ako i s
implementáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Priebežné plnenie úloh bude prebiehať po odojstrannej
komunikácii medzi dodávateľom a odberateľom služieb aby sa tak minimalizovali riziká vznikajúce z komunikačného šumu
respektíve zmien v harmonograme výstav. Predchádzaním rizík budeme taktiež minimalizovať riziko nedosahovania
stanovených cieľov a dopadov.

Prezentácia spoločnosti YADO s.r.o. na nových trhoch strednej a západnej Európy a následný zvýšený dopyt po našich
výrobkoch napĺňa ciele PHSR štatisticky zaostávajúceho a nezamestnanosťou nadpriemerne postihnutého regiónu
Slovenska v oblastiach ekonomického rozvoja a konkurencieschopnosti a to najmä tvorbou pridanej hodnoty, ľudského
rozvoja a taktiež internacionalizáciou služieb a s tým spojenou možnosťou sebarealizácie, čo má v neposlednom rade
pozitívny dopad na kvalitu života periférie Trenčianskeho kraja. Spoločnosť YADO s.r.o. sa dopĺňaním svojho výrobného
programu snaží dosahovať vysoký a dlhodobo udržateľný rast, čím priamo napĺňa ciele konvergenčného programu Slovenska
a stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska. Výstupy a dopady projektu ako i realizácia investičných aktivít
spoločnosti YADO s.r.o. sú prelínané horizontálnymi prioritami a to najmä v uplatňovaní nediskriminačného prístupu medzi
pohlaviami, menšinami a vierovyznaním a vo využívaní moderných IT a IKT vo výrobe a administratíve. Vychádzajúc zo
SWOT analýzy vnímame ako našu povinnosť využiť skúsenosti manažmentu a prezentovanie kvalitnej výroby.

Spoločnosť si uvedomuje silu marketingu ako cieleného a komplexného celku, ktorého účinok by sa veľmi rýchlo stratil ak by
sa nepokračovalo v jeho rozvoji a preto plánujeme aj po skončení projektu využiť skúsenosti z možnosti prezentovania sa na
nových trhoch pri realizácii ďalších výstav i ostatných výrobkov z portfólia, ktoré plánujeme v roku 2010 rozšíriť o ďalší
sortiment v oblasti doplnkovej výroby, a tým si priamo upevňovať svoje postavenie na trhu, diverzifikovať riziko a dosahovať
stabilný dlho udržateľný rozvoj. Prezentáciou doplnkovej výroby priamo podporíme budúce podobne zamerané projekty, čím
zvýšime obraty ako i kladný hospodársky výsledok našej spoločnosti a zabezpečíme si tak dodatkové zdroje i v budúcnosti.
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PSS SVIDNÍK, a.s. sú spoločnosťou, ktorá sa podľa výrobného sortimentu radí do skupiny strojárenských výrobných
podnikov s výrobou strojov a zariadení potravinárskeho charakteru. Sme jedným z rozhodujúcich výrobcov strojov a zariadení
pre potravinársky priemysel v rámci Slovenskej republiky a jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Prešovskom kraji.
Hlavnými produktmi firmy sú stroje na spracovanie mäsa, pivovary, kooperácie a nádrže (tlakové a netlakové). Takmer 80%
produkcie vzniká vo vlastnom podnikovom konštrukčnom oddelení. Viac ako 90% produkcie je exportovanej, najmä do štátov
Európskej únie, Ruska a štátov Ázie. Naša spoločnosť vyrába konkurenčné produkty ako z hľadiska kvality a tak najmä ceny.
Slabou stránkou je zaostávajúca prezentácia našej spolocnosti na naších existujúcich a potencionálnych trhoch v porovnaní s
úrovňou konkurencie ako je uvedené aj vo SWOT analýze.

Cieľom tohto projektu je zvýšiť naše zapojenie do medzinárodnej deľby práce, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných
činností, zlepšiť našu pozíciu a konkurencieschopnosť v obchodnej konfrontácii našej produkcie na zahraničných trhoch a
zvýšit našu konkurencieschopnosť aj v oblasti prezentácie na medzinárodných výstavách a dosiahnuť úroveň prezentácie
porovnateľnú s našou konkurenciou. Zvolili sme výstavy na našich rozhodujúcich exportných trhoch, ktoré plánujeme rozvíjať
aj v budúcnosti. Náležitou prezentáciou, ktorá aj v čase svetovej ekonomickej krízy bude prezentovať našu spoločnosť ako
zdravú a ďalej expandujúcu očakávame, že budeme moct využit naše silné stránky na rozšírenie objemu tržieb s našimi
existujúcimi zákazníkmi. Zároveň náležitá prezentácia na týchto výstavách bude obrovskou príležitostou pre vzbudenie
záujmu a pre osobné stretnutia aj s novými potenciálnymi zákazníkmi. Predkladaný projekt je pre našu spoločnosť klúčovým
z hľadiska udržania a posilnenia si konkurencieschnopsti na našich rozhodujúcich exportných trhoch, ako aj pre našu
expanziu do dalších krajín Európy a Ázie.

Projekt bude realizovaný na základe schválenej žiadosti, odbornej spôsobilosti zamestnancov spoločnosti a časového
harmonogramu. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s projektovým riadením a má skúsených pracovníkov v riadení vnútro
firemných projektov, tak aj z riadenie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov. Naša spoločnosľ sa
každoročne zúčastňuje na medzinárodných výstavách, preto si myslíme že sme plne kompetentní na realizáciu
predkladaného projektu. Aktivity projektu sú rozdelené na podporné aktivity, ktoré bude zabezpečovať naša spoločnosť vo
vlastnej réžii a hlavné aktivity na ktoré je požadované spolufinancovanie. Hlavné aktivity sú: Aktivita 1 Výroba
prezentačných materiálov Aktivita 2 Účasť na výstave Pivovar, Moskva Aktivita 3 Účasť na výstave Propak Azia, Bangkog
Aktivita 4 Účasť na výstave Drinktec, Mníchov Aktivita 5 Účasť na výstave IPA, Paríž Aktivita 6 Účasť na výstave
Braubeviale, Norimberg

Zámerom je posilnenie postavenia na našich rozhodujúcich exportných trhoch, na ktorých už dlhodobo pôsobíme a plánuje si
na nich udržať a posilniť svoju pozíciu. Na základe aj naších dlhoročných skúseností vieme že bez účasti na klúčových
výstavách, je velmi tažko budovat povedomie o našej značke a tým aj našej pozície na danom trhu. Zároveň účast na
výstavách je velmi ekonomický spôsob realizácie osobných stretnutí s novými, ale aj existujúcimi zákazníkmi. S niektorými
zákazníkmi by sme bez stretnutia na výstave prakticky sa nemali ani šancu osobne stretnúť. Návštevy v sídle našej firmy
kvôli zlej dopravnej dostupnosti zo západu a administratívnym prekážkam pre klientov z východu sú veľmi obmedzené. Bez
osobných stretnutí so zákazníkmi firma sa nerozvíja ako v obchodném tak aj kvalitatívnej úrovni. Preto účasť na výstavách je
pre úspech na exportných trhoch dôležitá. V prípade nezískania nenávratného financného príspevku by sme účast na
výstavách museli zredukovat. Dôsledok by bolo, že by sme museli obmedzit počet stretnutí z kapacitných dôvodov
priestorových, aj personálnych. Zároveň úroveň prezentácie našej firmy by zďaleka nedosahovala úroveň prezentácie našej
konkurencie.

Naše postavenie v segmente strojárenskej výroby zaručuje, že udržateľnosť projektu bude dlhodobá. Doterajšie skúsenosti a
vybudované firemné zázemie v danej oblasti sú zárukou pre efektívneho využitia získanej pomoci, ktorá bude dalším
akcelerátorom pre rozvoj a napredovanie našej spoločnosti. Vzhľadom na našu stratégiu posilnenia postavenia na našich
exportných trhoch budeme nadalej pokračovať v prezentácii našej firmy na vybraných medzinárodných výstavách. Plne si
uvedomujeme, že neúčasť na výstavách na našich rozhodujúcich exportních trhoch by pre nás znamenalo stratu postavenia
na strojárenskom trhu. Organizačné a prevádzkové zabezpečenie udržatelnosti je dokladované najmä doterajšou históriou a
postavením spoločnosti na trhu.
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Spoločnosť S & S Kovovýroba s.r.o. vznikla v roku 2007. Zaoberá sa obrábaním kovov a výrobou rôznych produktov podľa
špecifických požiadaviek zákazníka. Jedná sa prevažne o kusovú a malosériovú výrobu na zákazku. Firma patrí v
Nitrianskom kraji medzi tie, ktoré sú hlavným motorom rastu ekonomickej úrovne a zo SWOT analýzy vyplýva, že má
predpoklady pre realizáciu daného projektu. Pod vplyvom nepriaznivej situácie na trhu klesajú v súčasnosti tržby a žiadateľ
preto hľadá možnosti, ako sa intenzívnejšie etablovať na domácich, ale najmä na zahraničných trhoch. Vhodnou formou
takýchto aktivít je účasť na veľtrhoch, resp. obchodných misiách. Žiadateľ v minulosti niekoľkokrát navštívil medzinárodné
veľtrhy a zistil, že je nevyhnutné investovať do výskumu a vývoja, aby bolo možné vo vyššej miere vyhovieť požiadavkám
klientov. Táto myšlienka viedla k realizácii rozsiahleho projektu, ktorá prebieha v súčasnosti. Nakoľko nedokážeme pokryť
celú sumu potrebnú na realizáciu predkladaného projektu, predkladáme žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.

Výstupom úspešne realizovaného projektu bude získanie potrebného rozhľadu v trendoch strojárskej výroby a nadviazanie
nových obchodných partnerstiev, čo zabezpečí ďalší rast spoločnosti. Uzatvorené nové zahraničné obchodné kontrakty
zabezpečia žiadateľovi možnosť vyrábať produkty s vysokou pridanou hodnotou, udržať a rozšíriť počet pracovných miest.
Žiadateľ má v horizonte 7 rokov naplánované obstaranie novej inovatívnej technológie na obrábanie kovov, ktorá bude šetrná
k životnému prostrediu, a ktorá umožní vyhovieť stále širšiemu okruhu zákazníkov. Výrazne sa zlepší konkurencieschopnosť
spoločnosti. Realizácia projektu bude mať priaznivý vplyv aj na iné cieľové skupiny: dodávateľov, odberateľov, spolupracujúce
spoločnosti a tiež multiplikačný efekt na Nitriansky kraj, nakoľko prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a zvýšeniu tvorby HDP,
čo prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu NSK a tiež k vyrovnávaniu disparít regiónov SR. Riziká budú
eliminované vhodne zvolenou marketingovou stratégiou, vytváraním finančných rezerv, kontrolou vstupných nákladov,
spoluprácou so školami a inštitúciami, inováciami technológie a rozširovaním počtu odberateľov.

Žiadateľ plánuje projekt realizovať prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1 - MSV Brno,
Aktivita 2 – Obchodná misia Tchaj-wan, Aktivita 3 – Obchodná misia Mexico, Aktivita 4 – Obchodná misia Japonsko, Aktivita
5 – Obchodná misia Argentína, Aktivita 6 – MACH-TECH, Budapešť, Aktivita 7 – MSV Nitra. Všetky potrebné služby budú
realizované dodávateľsky na základe VO. Jednotlivé hlavné aktivity budú prebiehať v časovom rozpätí 07/2013 – 06/2015. V
rovnakom časovom horizonte budú prebiehať aj podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. V záujme
organizačného zabezpečenia úspešnej implementácie projektu zostaví žiadateľ maximálne kompetentný projektový tím s
prevažným využitím externých zdrojov z dôvodu enormnej vyťaženosti súčasného personálu spoločnosti. Následkom
realizácie jednotlivých aktivít sa zvýši informovanosť žiadateľa o najnovších trendoch a potrebách v strojárskej výrobe,
nadobudne nových obchodných partnerov, podpíše nové kontrakty, v dôsledku čoho narastú tržby, pridaná hodnota, zvýši sa
konkurencieschopnosť spoločnosti i miera zamestnanosti v regióne, čo je v plnom súlade s cieľmi projektu i poskytnutia
pomoci.

Pre rozvoj a rast spoločnosti je nevyhnutné neustále zabezpečovanie náležitého počtu zákaziek, preto je potrebné aplikovať
stratégiu sledovania a využívania nových príležitostí, ktoré doba prináša. Spoločnosť S & S Kovovýroba s.r.o. však patrí
medzi malé podniky, pre ktoré investícia pokrývajúca náklady na účasti na výstavách, veľtrhoch či obchodných misiách
predstavuje položku, ktorá by znamenala enormné finančné zaťaženie vedúce aj v prípade čerpania potrebných financií z
úverových zdrojov k oslabeniu konkurencieschopnosti a obmedzeniu možností ďalšieho rozvoja spoločnosti. Situácia v
Nitrianskom kraji je pod vplyvom recesie v dôsledku hospodárskej krízy nepriaznivá, zhoršuje sa postavenie malých a
stredných podnikov a zároveň sa zvyšuje miera nezamestnanosti. Realizáciou projektu sa zlepší nielen žiadateľova situácia a
zníži sa nezamestnanosť, ale v nepriamej línii sa zlepší aj situácia ďalších cieľových skupín. Žiadateľ od svojho vzniku
neustále investuje do najnovšej technológie, ale v súčasnosti aj do výskumu a vývoja v rámci realizovaného projektu
„Priemyselný výskum v spoločnosti Kovovýroba s.r.o.“ financovaného zo štrukturálnych fondov.

Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená silnými stránkami spoločnosti a príležitosťami, ktoré sú definované vo
SWOT analýze, ako aj tým, že realizácia predkladaného projektu umožní rozšíriť výrobu na základe nových obchodných
partnerstiev a objednávok nadobudnutých na absolvovaných veľtrhoch a obchodných misiách. Zárukou administratívneho
zabezpečenia bude personálne obsadenie všetkých pracovných pozícií kompetentnými pracovníkmi, ktorí sa budú sústavne
vzdelávať. Personálne zabezpečenie výstupov projektu bude zabezpečené vznikom nových pracovných pozícií. Technická
udržateľnosť výstupov projektu bude zabezpečená starostlivosťou o výrobné technológie, tak, aby bolo možné v maximálnej
miere vyhovieť požiadavkám klientov. Finančne bude trvalá udržateľnosť projektu zabezpečená nárastom tržieb a pridanej
hodnoty v dôsledku rozšíreného portfólia odberateľov. Riziku poklesu tržieb plánujeme predísť vhodne zvolenou
marketingovou stratégiou a neustálym rozširovaním kruhu odberateľov. Nárastom vstupných výrobných nákladov zabránime
ich precíznym sledovaním a včasným odstránením príčin nárastu v záujme naplnenia merateľných ukazovateľov Nárast tržieb
a Nárast pridanej hodnoty.
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TSS Group a.s. má sídlo a výrobnú prevádzku v Trenčíne, Trenčianskom kraji, ktorý je na dobrej ek. úrovni. Najvyšší
medziročný rast tržieb za vlastné výkony a tovar tu bol dosiahnutý vo výrobe počítačových, elektronických a optických
výrobkov. Žiadateľ pôsobí primárne v oblasti vývoja a tvorby softvérových riešení a následne aj výroby moderných
zabezpečovacích elektronických zariadení – alarmov, autoalarmov a GPS systémov. Exponáty, ktoré bude prezentovať,
predstavujú moderné, kvalitné a spoľahlivé riešenia bezpečnostných a navigačných systémov. Pre úspešné presadenie
svojich výrobkov v zahraničí žiadateľovi nestačí len kvalitná výroba - nevyhnutná je aj ich propagácia na správnych miestach,
pri správnych obchodných partneroch, pred ktorými sa spoločnosť ako celok odprezentuje na profesionálnej úrovni. Priestor
pre takúto prezentáciu ponúkajú uznávané medzin. výstavy. Nakoľko silné stránky projektu (skúsenosti s tvorbou obch.
partnerstiev na medzin. úrovni, skúsenosti s realizáciou invest. a neinvest. projektov vo vlastnej réžii, schopnosť vytvoriť 3
miesta, vysoká kvalita produktov, vlastná značka) značne prevyšujú tie slabé, je vysoký predpoklad úspešnej realizácie
projektu.

Projektu prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a zvýšeniu atraktivity pre exist. aj nových odberateľov, čo
zabezpečí udržateľnosť výsledkov a dopadov projektu z viacerých strán - inštitucionálnej, ekonomickej a personálnej.
Globálny prínos projektu v podobe zvýšenia ek. činnosti spoločnosti bude mať synergický efekt - ovplyvní rôzne aspekty
života obyvateľov cieľového regiónu, budú vytvorené 3 prac. miesta, prispeje k stimulácii ďalších podnik. aktivít odberateľov a
dodávateľov, vznikne potreba tvorby ďalších miest a pod. Potenciál rastu zákazníckeho portfólia vďaka účasti na veľtrhoch je
pre žiadateľa veľký - zákazníci majú na veľtrhoch príležitosti dozvedieť sa, aké možnosti dokážu poskytnúť zabezpečovacie
systémy bez toho, aby sa orientovali len na osvedčené značky najmä západoeurópskych výrobcov. Investícia napomôže k
zintenzívňovaniu podnikateľskej činnosti, novým partnerstvám,zvyšovaniu objemu zákaziek, rastu tržieb a pridanej hodnoty. S
rastom objemu zákaziek spoločnosti porastie i využívanie miestnych zdrojov a služieb, ktoré spoločnosť využíva, čím dôjde k
stimulácii ďalších podnik. subjektov. Vďaka tomu nie je predpoklad nenaplnenia ukazovateľov projektu.

Na základe kritérií na efektívnosť, vysoký prínos pre spoločnosť a medzinárodný vplyv, boli vybrané veľtrhy, ktoré sú z
hľadiska svojho charakteru a štruktúry návštevníkov vhodné pre žiadateľa. Projektový zámer pozostáva zo štyroch hlavných
aktivít: Aktivita 1 Príprava propagačných materiálov (01/2013-03/2013) - plánované veľtrhy sa budú konať v zahraničí, a preto
propagačné katalógy a letáky budú vyhotovené vo viacerých jazykových mutáciách – AJ, NJ, ČJ, čo zvýši atraktivitu
katalógov pre širokú vrstvu záujemcov. Aktivita 2 Autosalon BRNO motor show 2013 (03/2013-05/2013), Aktivita 3 Amper
BRNO 2013 (02/2013-05/2013), Aktivita 4 Automechanika Frankfurt 2014 (08/2014-10/2014). Všetkých výstav sa zúčastnia 3
zamestnanci žiadateľa. V prípade budúceho rozhodnutia o účasti viacerých zamestnancov bude žiadateľ hradiť všetky
vzniknuté neoprávnené náklady. Podporné aktivity: Publicita a informovanosť, Riadenie projektu (obidve 01/2013-10/2014)
zabezpečí realizačný tím:koordinátor, finančný manažér a projekt asistenti. Ciele projektu sú priamo závislé na účasti na
všetkých výstavách a absolvovaných rokovaniach, od ktorých sa bude odvíjať očakávaný úspech a ekonomický rozmach.

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku predstavuje pre žiadateľa významný stimul, ktorý umožní nepoľaviť v
propagácii spoločnosti a jej produktov. Bez poskytnutia príspevku by bol i predkladaný projektový zámer realizovateľný v
redukovanej podobe, čo by ale znamenalo znížený pozitívny vplyv na spoločnosť a na ekonomiku ako takú, aj na tvorbu 3
nových miest do r. 2017. Aj napriek skutočnosti, že spoločnosť doteraz nerealizovala žiadny projekt spolufinancovaný zo
štrukturálnych fondov, vedenie spoločnosti má dostatočné dlhoročné skúsenosti (nie len za posledné 3 roky) s riadením
investičných projektov a organizovaním účasti na veľtrhoch a výstavách, čo je zárukou efektívneho a hospodárneho využitia
získaného príspevku. Vďaka prezentácií na výstavách žiadateľ získa nových partnerov a tým aj nové zákazky. Vyšší objem
zákaziek vyvolá vyššiu spotrebu materiálu a zdrojov, potrebných vo výrobnom procese, čím dôjde k stimulácií obchodných
činností u dodávateľov týchto inputov.Pozitívne výsledky účasti žiadateľa na zahraničných výstavách tak preukázateľne
vykazujú vplyv na budúcu realizáciu ďalších investičných projektov u žiadateľa aj jeho obchodných partnerov.

Projektu prispeje k zvýšeniu konkurenciesch. spoločnosti a jeho atraktivity pre existujúcich aj nových odberateľov, čo
zabezpečí dlhodobú udržat. výsledkov a dopadov projektu. Očakáva sa synergický efekt – tvorba 3 miest, stimulácia obch.
aktivít odberateľov a dodávateľov, vznik potreby tvorby ďalších prac. miest a pod. Žiadateľ stanovil hodnoty ukazovateľov
reálne, podľa svojich skúseností z návštev veľtrhov. Nakoľko má žiadateľ v súčasnosti viac ako 5000 zákazníkov a sleduje
vývoj dopytu na trhu, nemá žiaden problém s odbytom nových a pokrokových riešení v oblasti zabezp. systémov. Z týchto
dôvodov nebude mať žiaden problém zabezpečiť spolufinanc. projektu z vlastných zdrojov, ani finančnú udržateľnosť
výsledkov do budúcna. Vďaka realizácií projektu predpokladá žiadateľ uzavretie nových a udržateľných obchodných
partnerstiev, ktoré budú predpokladom vzniku nových objednávok. Na technické zvládnutie vyššieho množstva budúcich
objednávok je dostatočne vybavený svojou technológiou. Zamestnanci žiadateľa sú odborníci s potrebnou praxou v oblasti
moderných IT a komunikačných riešení, takže technické zvládnutie zákaziek nových obchodných partnerov je zaručené.
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Región Medzilaboriec je dlhodobo považovaný za jeden najzaostalejších regiónov Slovenska. Excentrická poloha voči
ekonomickým centrám, nedostatočná dopravná infraštruktúra dávajú veľmi zlé predpoklady úspešného rozvoja firiem.
Dlhodobá neúčasť na výstavách znamená ešte väčšie prehlbovanie týchto hendikepov. Naša firma je na trhu už 13 rokov a
má za sebou aj napriek neutešenej ekonomickej situácii v Európe úspešné pôsobenie. Naše lustre skrášli mnoho
spoločenských podujatí medzi inými aj shou Lets dance. Vyrábame lustre a lustrové komponenty róznych typov a
konštrukných zadaní. V spoločnosti pracujú aj pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou, čo bude mať priamy dosah aj
na túto skupinu. Slabou stránkou firmy je slabé technologické vybavenie a neschopnosť presadzovať sa na trhoch EÚ pre
dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Veľkou príležitosťou je realizácia tohto projektu
čím dosiahneme zvýšenie predajnosti našich výrobkov. V súčasnosti je predaj produktov firmy orientovaný najmä na ruský a
ukrajinský trh. Na troch EU je veľmi silná konkurencia a naše postavenie preto chceme zlepšiť marketingovými aktivitami ako
sú výstavy.

Po realizácii tohto projektu predpokladáme výrazný nárast predaja najmä na trhoch, kde sme sa ešte neprezentovali na
výstavách. Firma Glass LPS od roku 2004 vyrába krištáľové svietidlá. Po začlenení Slovenskej republiky do EU sa trhový
potenciál firmy zväčšil a prístupnosť trhov krajín EU rapídne zlepšila odbúraním administratívnych bariér obchodu. Hlavným
cieľom projektu je masívny prienik na európsky trh, ktorého potenciál je veľmi veľký. Dosiahnutím tohto cieľa zlepšíme
ekonomickú situáciu, zvýšením predaja na trhoch EÚ, zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti. Po ukončení realizácie
projektu predpokladáme naplnenie našich zámerov t.j. vytvorenie 3 pracovných miest, zvýšenie predaja a tržieb o cca 10%,
zvýšenie podielu predaných výrobkov na trhoch EÚ. Tento projekt umožní po jeho ukončení další rozvoj našej firmy
prostredníctvom väčšieho sortimentu výroby a zvýšenie počtu pracovných miest a tým zamestnaniu dlhodobo
nezamestnaných.

Časový rozvrh aktivít je v našom projekte s ohľadom na dlžku realizácie projektu zvládnuteľný. Technickú časť výstavy
zabezpečuje vystavovateľská organizácia. Našou úlohou výber a inštalácia exponátov a účasť manažmentu. S ohľadom na
skúsenosti firmy tieto činnosti vieme zvládnuť.Katalóg:Ide o tzv. dodávku na „kľúč“. Zmluvne dohodneme požadované termíny
i kvalitu. Určite je v silách dodávateľa v požadovaných termínoch zrealizovať predmet zmluvy. Máme dostatok
kvalifikovaných technicko - hospodárskych pracovníkov zabezpečujúcich riadenie firmy. Výrobu a predaj zabezpečujú
odborníci väčšinou s vysokoškolským vzdelaním technického a ekonomického smeru. Prevádzkový riaditeľ výroby má
vzdelanie sklárskeho smeru. Pracovníci sú aj jazykovo ( anglický, ruský, poľsky) a počítačovo zdatní. Iná možnosť ako riešiť
zlepšenie postavenia na trhu je veľmi problematická s ohľadom na financie a možnosti. Len reklama na internete či v médiách
nestačí, je potrebný osobný kontakt s odberateľmi ako aj s dodávateľmi. Preto tento projekt s navrhnutými aktivitami je pre
nás jediným možným riešením.

Materiálne zabezpečenie z nášho pohľadu je veľmi jednoduché. Dodávateľ zabezpečí výrobu katalógu so všetkými k tomu
náležiacimi činnosťami, hlavne s nafotením svietidiel. Naša spoločnosť zabezpečí prevzatie, kontrolu, skladovanie a
distribúciu katalógov. Z pohľadu výstavy disponujeme všetkým, čo potrebujeme k účasti na výstavách. Finančné
zabezpečenie projektu zvládneme vlastnými zdrojmi spolu s nenávratnou dotáciou. S realizáciou projektov podobného
zamerania máme skúsenosti. V roku 2009 sme sa zúčastnili výstavy v Poľsku s podporou prostriedkov EÚ. Z pohľadu
vhodnosti realizovaného zámeru je pre nás najpodstatnejší predaj výrobkov. Komodita ako kryštálový luster alebo svietidlo sa
dá pomerne jednoducho vyrobiť, no predaj je problémová,kedže v tomto segmente trhu existuje obrovská konkurencia. Iný
spúsob propagácie ako internet nedoshuje požadované výsledky nakoľko chýba kontakt so zákazníkom. Marketingové aktity
na silných trhoch EÚ sme v podstate ešte nerobili a preto výstavy vo Frankfurte ši Valencii sú pre nás nosnými aktivitami, ad
ktorých si sľubujeme nárast výroby a stabilizáciu odbytu.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu je determinované schopnosťou firmy byť na trhu konkurencieschopný. Spoločníci
a nositelia projektu majú 30 ročné skúsenosti so sklárskou výrobou a ich angažovanosť na projekte a hľadanie nových
inovatívnych postupov aj prostredníctvom tohto projektu je zárukou dlhodobého fungovania a udržania výsledkov projektu.
Účasť na výstavách v zahranicí je predpokladom dlhodobej udržateľnosti projektu. Možné ohrozenia projektu z titulu pohybu
na trhu budeme schopní lepšie prekonávať vďaka takejto propagácii spoločnosti. Z finančného a prevádzkového hľadiska
budeme projekt udržiavať spôsobom uvedeným v zmluve. Po ukončení realizácie projektu dôjde k výraznému zlepšeniu
schopnosti firmy vyrábať pre trhy EÚ, zvýši na naša konkurencieschopnosť a v neposlednom rade ide aj o nenahraditeľné
skúsenosti. V budúcnosti sa v rámci podpory prieniku na novootvorené trhy plánujeme zúčastňovať aj na iných výstavách v
rámci Európy. Do úvahy pripadá účasť na výstave vo Franfurkte nad Mohanom, Miláne, alebo Bukurešti. Keďže výstava sama
o sebe je finančne náročnou akciou, môžeme ju realizovať neskôr z vlastných prostriedkov.
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Ministerstvo hospodárstva SR

Propagácia slovenského priemyselného potenciálu a
poskytnutie bezplatných služieb MSP za účelom ich
prezentácie na zahraničných výstavách
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Spoločnosť KARLOFF vznikla v roku 2002 ako rodinná firma so zámerom vyrábať a ponúkať pre trh prémiové liehovinové
nápoje s vysokou kvalitou, ktoré sú pripravované na prírodnej surovinovej báze. V tomto roku predstavila taktiež pre trh nový
liehovinový nápoj TATRANSKÝ ČAJ, ktorého receptúra je postavená na čajovom a bylinnom základe a vychádza z tradície
silných liehovinových nápojov ponúkaných v tatranských kolibách. V priebehu nasledujúcich rokov rozširuje svoje portfólio
výrobkov. Počet pracovníkov je 7. Produkty firmy sú exportované tak na domáci ako aj na zahraničný trh. V záujme ďalšieho
rozvoja spoločnosti je však veľmi dôležité neustále hľadanie nových obchodných možností, v čom spočíva aj nevyhnutnosť
realizácie projektu, ktorá spočíva najmä v expanzii produktov na ďalšie zahraničné trhy, ktoré sú podľa predbežných analýz
pre spoločnosť KAROFF potencionálne zaujímavé. Realizácia projektu by prispela k eliminácii ohrození definovaných vo
SWOT analýze projektu, ako nedostatok zdrojov na propagačné aktivity a i. Nerealizácia projektu by sa negatívne prejavila na
propagácii značky KARLOFF a mala by za následok stagnáciu prípadne zníženie zahraničného obratu spoločnosti.

KARLOFF po skončení realizácie projektu bude mať vhodným spôsobom spropagované svoje nosné produkty, čo do
budúcnosti umožní napĺňať stanovené ciele spoločnosti. Propagácia svojho produktové portfólia a získanie nových
obchodných kontaktov umožní vstup firmy na nové zahraničné trhy. Po realizácií projektu sa celkovo zvýši
konkurencieschopnosť žiadateľa. Manažment spoločnosti vykonáva prieskum zahraničných trhov, ktoré sú vhodné na
úspešné adaptovanie svojich výrobkov na danom trhu. Výsledkom týchto prieskumov je zoznam jednotlivých medzinárodných
výstav, ktoré by chcela spoločnosť navštíviť. Jedná sa o sedem medzinárodných výstav nápojov a gastronómie ( 6 v
zahraničí a 1 na Slovensku), ktoré sú so svojou polohou a referenciami najzaujímavejšie. V dôsledku realizovania projektu sa
počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty v období po realizácie projektu. Zvýšenie príjmov žiadateľa umožňuje realizáciu
ďalších projektov. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli stanovené na kvalifikovanými pracovníkmi žiadateľa a sú reálne a
dosiahnuteľné. Projekt v dôsledku zvýšeného odbytu pravdepodobne vytvorí aj nové pracovné miesta v okrese kde sa
nezamestnanosť dlhodobo pohybuje nad úrovňou 30 %.

Spoločnosť KARLOFF s.r.o. plánuje prostredníctvom 7 aktivít projektu navštíviť sedem medzinárodných výstav. Jedná sa o
nasledovné aktivity: - Výstava 1 - Gast-Herbst 2012 Salzburg - Výstava 2 - Prodexpo 2013 Moscow - Výstava 3 - Prowein
2013 Düsseldorf - Výstava 4 - Wine Fair 2013 London - Výstava 5 - Vinexpo 2013 Bordeaux - Výstava 6 - DANUBIUS
GASTRO 2013 Bratislava - Výstava 7 - Vinexpo 2014 Hong Kong Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu: Budú
realizovať spoločne projektový manažér a koordinátor technického zabezpečenia. Publicita projektu sa bude zabezpečovať
na základe nariadenia EK o publicite. Počas doby realizácie projektu bude na jednotlivých výstavách na dostupnom mieste
inštalovaná informačná tabuľa, informujúca o prebiehajúcom projekte. Všetky materiály v súvislosti s projektom budú
označené vlajkou EÚ a logom programu. Žiadateľ bude zodpovedat za realizáciu hlavných aktivít, ako aj za celkové
riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Hlavné aktivity projektu bude technicky a
organizacne zabezpečovať projektový tím tvorený konateľmi a zamestnancami spoločnosti.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť stanovené podnikové ciele. Pre ďalšiu expanziu spoločnosti na
zahraničné trhy je nevyhnutná účasť spoločnosti KARLOFF na medzinárodných výstavách, nakoľko v odvetví výroby nápojov
sa gro nových zákazníkov získava práve na kontraktačných veľtrhoch. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú ciel
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva
k napĺňaniu cieľov stanovených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a PHSR
Mesta Kežmarok. Spoločnosť KARLOFF nemá skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných EÚ, alebo z národných
zdrojov. Kvôli eliminácií nedostatočných skúseností má uzatvorený zmluvný vzťah s profesionálnou poradenskou firmou v
oblasti vypracovania a riadenia projektov. Disponuje však skúsenosťami s realizáciou projektov, ktoré boli zamerané na
inováciu výrobného procesu spoločnosti.

Projektové aktivity majú vopred zabezpečenú trvalú udržateľnosť, pretože expanzia na zahraničné trhy je nevyhnutnou
podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti. Realizácia projektu prinesie nové obchodné kontrakty, ktoré sa pozitívne prejavia
rastom objemu ročnej produkcie, zvýšením obratu spoločnosti a posilnením konkurencieschopnosti podniku. Presunom
ťažiska odbytu na zahraničné trhy dôjde k diverzifikácii rizika vyplývajúceho z orientácie prevažne na česko-slovenský trh a
rastu exportných tržieb. Nové zahraničné trhy vytvoria priestor pre ďalší rozvoj spoločnosti, inováciu technológií, rast
výrobných kapacít a udržanie, prípadne rast počtu zamestnancov. Tým sa zabezpečí komplexná finančná, ekonomická a
personálna udržateľnosť výstupov projektu. Účasť na výstavách a veľtrhoch v zahraničí je základom pre expanziu spoločnosti
na nové trhy, čo je pre jej ďalšie fungovanie a rozvoj nevyhnutnou podmienkou. Spoločnosť bude aj po ukončení projektu
aktívne participovať na medzinárodných výstavách, pričom vzhľadom na finančnú náročnosť a snahu absolvovať väčší počet
výstav predpokladá žiadať o ďalšie príspevky z EÚ za účelom rozloženia nákladov spojených s účasťou.
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TATRAPET je jediná firma v regióne zaoberajúca sa výrobou krmív pre spoločenské zvieratá. Výroba sa traduje už od roku
1992, kedy bola zahájená výroba krmív pre exotické vtáctvo a drobné hlodavce. Postupne sa tak rozvíjal a stúpal záujem o
domáce produkty. O niekoľko rokov bola zahájená druhá časť výroby a to výroba kožených obojkov, vodidiel, náhubkov a
postrojov pre psov, ktorá bola novinkou. V súčastnosti firma a jej výrobné skupiny stoja pevne na vybudovaných základoch a
ťaží hlavne z niekoľkoročnej tradície postavenej na kvalitných základoch. Ucelený sortiment, ktorý sa pravidelne obmieňa a
upravuje tak, aby zodpovedal meniacim sa požiadavkám trhu a zákazníkov, je ďalšou silnou stránkou firmy. Moderná
technológia, ktorú sa podarilo vo výrobe krmív pre vtáctvo a hlodavce vybudovať v roku 2008, je zárukou efektívnosti,
dodržiavania kvality ako aj udržania hladiny konkurencieschopnosti cien. Firma má už niekoľko rokov systém riadenia kvality
ISO 9001:2000, ktorý bol v roku 2008 úspešne certifikovaný na ISO 9001:2008. Silné stránky: kvalita a cenová výhoda
výrobkov, šírka sortimentu, dobré zabezpečenie firmy, spolupráca s množstvom zákazníkov a obchodných reťazcov, silný
imidž.

Zvýšenie exportu a prerazenie na zahraničné trhy je v súčasnosti hlavnou a nie ľahkou úlohou. Skúsenosti s predajom na
Slovensku a ďalších troch krajinách sú dobrým východiskom pre možnosť pohľadu na možnosť rozvoja smerom do
zahraničia. Firma má tiež veľké skúsenosti s obchodnou spoluprácou s veľkými nadnárodnými spoločnosťami, pričom s
mnohými spolupracuje už niekoľko rokov. Spolupráca s týmito spoločnosťami umožnila umiestniť výrobky TATRAPET do
viacerých hyper a supermarketov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Získanie nových obchodných partnerov v rôznych
regiónoch sveta a využitie nadobudnutých skúseností by napomohlo k zvýšeniu exportu a následne aj objemu výroby. V
rámci prieniku na európske a svetové trhy by sme mohli vytvárať priestor pre inováciu výrobkov a tiež rozšírenie sortimentu.

Účasť na výstavách - ZOOSPHERE St. Peterburg Rusko október 2013, Animal Expo Paris Francúzsko október 2013, CIPS
China International Pet show Guangzhou november 2013, IIPTF India január 2014, Pro pet Madrid Španielsko marec 2014,
Animalia Istanbul Seaexpo Turecko jún 2014, PETS TODAY Atény Grécko október 2014, PETS SOUTH America Sao Paolo
Brazília október 2014, CIPS China International Pet show Peking november 2014 a PATS Anglicko marec 2015 . Realizácia
projektu pozostáva z organizačno-technického zabezpečenia a vedenia projektu. Na tieto výstavy je potrebný prenájom
výstavnej plochy vrátane stánku, vypracovanie projektovej dokumentácie, požičovné potrebného mobiliáru, požičovné
prezentačných zariadení, kuchynského vybavenia, elektroinštalačného materiálu, výroba propagačného materiálu, preprava
vystavovaného tovaru.

Veľkosť regiónu, v ktorom momentálne predávame naše výrobky, je pre nás v súčasnej dobe nedostatočná. Na udržanie a
rozšírenie aktivít je potrebné zvýšiť aktivitu a tlak v ďalších regiónoch EU a vo svete, v ktorých zatiaľ nepredávame. Z vyššie
uvedeného je účasť na veľtrhoch a výstavách, ktoré uvádzame v projekte nevyhnutná k splneniu našich cieľov. Účasť na
medzinárodných výstavách je finančne náročná a bez pomoci by sme neboli schopní ju realizovať. Firma TATRAPET má
dlhodobé podnikateľské skúsenosti: dlhodobo fungujúca výroba výrobkov pre spoločenské zvieratá, niekoľkoročné skúsenosti
s predajom vlastných výrobkov na Slovensku, Česku, Poľsku a v Maďarsku, vybudovaná moderná technológia,
konkurencieschopné ceny a zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2008. V rámci vypracovaného projektu TATRAPET podpora na zahraničných trhoch a výstavách, sme sa zúčastnili na štyroch medzinárodných výstavách - máj 2010 INTERZOO
Norinberg Nemecko, marec 2011 GLOBAL PET EXPO Orlando *USA, apríl 2011 ZOO VET EXPO Kyjev Ukrajina a máj 2011
ZOOMARK Bologna Taliansko.

Firma TATRAPET svojou doterajšou existenciou a aktivitami si vybudovala základy, o ktoré sa môže v budúcnosti opierať má vybudovaný pevný výrobný program, ktorý je možné do budúcnosti rozširovať. Má vybudovanú modernú technológiu,
vysokú efektívnosť výroby, konkurencieschopné ceny, dodávateľské vzťahy, pevné zázemie v odbyte v regióne a okolitých
krajinách, obchodnú spoluprácu s nadnárodnými obchodnými spoločnosťami, má vytvorené vlastné finančné zdroje na rast a
rozvoj, profesionálny tím pracovníkov, ktorých pravidelne školí a vzdeláva. Vyrába výrobky najvyššej kvality za dostupné ceny
pre širokú verejnosť. Aj po skončení projektu a spolu financovania, firma bude vyvíjať ďalšie aktivity a možnosti zvyšovať
výrobu a vyrábať ďalšie výrobky, ktoré doteraz nevyrába, tak aby zákazníkom poskytovala čo najväčší komfort a komplexnosť
služieb. Zvyšovaním odbytu a rozvojom trhov dôjde k zvyšovaniu výroby a odbytu výrobkov a následne sa bude generovať
dostatok nových finančných zdrojov na ďalší rozvoj a expanziu. To bude mať za následok, že firma prejde za pomoci projektu
a pomoci spolu financovania na samostatný ekonomický režim, kde začne využívať svoje vlastné ekonomické zdroje.
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Spoločnosť ATTACK, s.r.o. predstavuje lídra na slovenskom trhu v oblasti producentov vykurovacích zariadení, čo
manažment spoločnosti vníma ako záväzok poskytovania kvalitných, cenovo prístupných a spotrebou úsporných produktov
pre budúcnosť Viacero z produktov spoločnosti je držiteľom domácich i zahraničných ocenení, ktoré boli udelené nezávislou
komisiou, čo potvrdzuje kvalitu produkcie našej spoločnosti Súčasná situácia v oblasti marketingu a prezentácie sa našej
spoločnosti na jednotlivých trhoch je založená na aktívnej účasti na výstavách a veľtrhov prevažne v krajinách EÚ. Za účelom
distribúcie produkcie je aktívne využívaná sieť vlastných a zmluvných predajcov Okrem toho má naša spoločnosť na
základe zmluvných dohôd vybudovanú servisnú sieť, kde len na území SR spolupracuje s 555 servisnými pracoviskami, ktoré
garantujú servis do 24h V súvislosti s pretrvávajúcou krízou však došlo k útlmu výstavby nových a rekonštrukcii existujúcich
bytových jednotiek, čo sa prejavuje v medziročnom poklese tržieb o približne 25 %. Intenzívnou prezentáciou sa a
zviditeľňovaním našich riešení chceme zvýšiť predajnosť našich produktov a vrátiť sa v tržbách na hodnoty z minulosti

Očakávaná situácia po realizácií projektu odráža vyvolaný zvýšený záujem o produkty našej spoločnosti. V prvom rade
očakávame celkový nárast objemu obchodu. Sekundárnym dôsledkom bude rozšírenie výrobných kapacít a potenciálny rast
pracovných miest. Celkovo v súvislosti s realizáciou marketingových aktivít, v rámci predkladaného projektu, očakávame
rozšírenie trhového potenciálu našej spoločnosti, kde chceme získať späť stratené pozície. Z dlhodobého hľadiska počítame
s medziročným rastom v rozmedzí troch až piatich percent. Rovnako tak počítame so získaním nových zahraničných
obchodných partnerov, ktorí budú disponovať vlastnou distribučnou sieťou, čím nám umožnia prienik na nové regionálne trhy.
Počítame, že pomer produkcie určenej na export bude oscilovať okolo 77 až 80 % z celkovej produkcie našej spoločnosti.
Na jednotlivých veľtrhoch bude mať možnosť okrem priamej konfrontácie s konkurenciu realizovať viaceré obchodné
jednania. Na základe skúseností z predchádzajúcich výstav predpokladáme, že sa nám podarí zrealizovať minimálne 27
obchodných rokovaní s významnými veľkoodberateľmi, ktorí majú vybudovanú vlastnú distribučnú sieť.

Rozsah projektu a jednotlivých marketingových aktivít nás nútia vzhľadom na relatívne obmedzené personálne a časové
kapacity realizovať projekt čo najjednoduchšie. Prostredníctvom verejného obstarávania vyberieme dodávateľov, ktorí pre
nás zabezpečia všetky činnosti spojené s úspešným naplnením jednotlivých aktivít, t.j. prenájom plochy vrátane potrebných
prevádzkových energií, návrhy a zhotovenie výstavných stánkov a dopravu exponátov. Zo strany našich zamestnancov
bude zabezpečená kontrola plnenia harmonogramu a sledovaných ukazovateľov projektu cez pozície v projektovom tíme.
Projekt sme vtesnali do časovej hranice 24 kalendárnych mesiacov, tak aby sme splnili stanovené podmienky a mali dostatok
času na kvalitnú realizáciu projektu, s čím súvisí napĺňanie zvolených ekonomických i neekonomických indikátorov projektu.
Doba realizácie projektu zohľadňuje aj možnosť mierneho posunutia plánovaného termínu výstavy jej organizátorom, nakoľko
v čase prípravy boli striktne dané len termíny za rok 2012.
Vo fáze verejného obstarávania plánujem využiť služby
externej spoločnosti resp. osoby oprávnenej na výkon verejného obstarávania podľa zákona 25/2006 Z.z.

Opodstatnenosť a vhodnosť realizácie projektu vysvetľujeme ako reflexiu na súč. situáciu na trhu. Trvajúce riziko
hospodárskej krízy a negatívne vyhliadky na hospodársky rast v krajinách eurozóny znižuje investície v oblasti bývania ako aj
výstavby nových domov a bytov, čo následne znižuje naše obraty a boj o zákazníka sa stáva čoraz náročnejším Bez
prezentovaní sa na významných domácich a zahraničných veľtrhoch môže našu pozíciu na trhu ľahko prebrať konkurencia, čo
by výrazne ovplyvnilo našu výrobnú činnosť a v konečnom dôsledku znamenalo úplný zánik našej spoločnosti
Realizovaním projektu dosiahneme vyššie povedomie o produktoch našej spoločnosti v skupine už existujúcich ale hlavne
potenciálnych klientov. Stretneme sa v priamej konfrontácii s našou konk. a zistíme aké nové trendy sa dostávajú na trhu
Rovnako tak veríme, že na početných obchodných rokovaniach, ktoré sú súčasťou veľtrhov uzatvoríme viaceré významné
obchodné vzťahy. Pre nás to bude znamenať garantovaný odbyt našej produkcie a ponúkaných riešení, čo sa prejaví v raste
tržieb, vyššom zisku a raste miezd našich zamestnancov. Očakávame, že v dôsledku realizácie projektu dokážeme vytvoriť 2
pracovné miesta

V prípade predkladaného projektu vnímame udržateľnosť v rovine: Administratívnej Pozície projektového tímu budú
obsadené inter. zamestnancami s vysokou lojálnosťou a odbornosťou. Administratívny prac. bude vykonávať činnosti spojené
s poprojektovým monitorovaní a pravidelne bude predkladať monitor. správy v zmysle požiadaviek poskytovateľa pomoci
Inštitucionálnej Samotná existencia našej spoločnosti s dlhodobým existenčným výhľadom. Pokiaľ budeme existovať,
budeme realizovať marketingové aktivity Legislatívnej Projekt bude realizovaný pri plnení všetkých právnych noriem.
Nepredpokladáme, že sa ocitneme v konkurze resp. úpadku, alebo že na naša spoločnosť skončí likvidáciou v súlade s
obchod. právom Finančnej Projekt je podrobne naplánovaný. Pre obdobie roku 2014 a ďalších máme definovanú min.
hranicu ročných výdavkov na marketing 100 000 EUR Technickej Projekt využíva externé dodávky, pričom jeho realizáciou
neobstarávame žiadny majetok, ktorý by v súvislosti s podmienkami pomoci bolo nevyhnutné využívať počas celého monitor.
obdobia. Rovnaký princíp prenájmu plochy, stánkov, zmluvnej dopravy a pod. budeme používať aj v prípade výstav org. po
ukončení projektu
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Spoločnosť ROŠERO - P, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Od svojho vzniku sa prevažne zaoberala opravami
a modernizáciou autobusov rôznych značiek a typov. Za týchto viac ako desať rokov brány podniku opustilo vyše tisíc
autobusov. V roku 2004 sa spoločnosť začala venovať výrobe mikrobusov na podvozkoch Mercedes Benz Sprinter a Iveco
Daily. Od roku 2006 až po súčasnosť podnik rozšíril svoju produktovú škálu o výrobu midibusov Picardie na podvozku
Mercedes Benz Vario a o výrobu midibusov First na podvozkoch Iveco Daily 75C. Pre ďalší rozvoj spoločnosti, udržanie
kroku s konkurenciou, stimulovanie podniku k internacionalizácii činnosti je nevyhnutné upevňovanie a rozširovanie podielu
na domácom a zahraničnom trhu. Pre podnik je potrebné riešenie nových odbytových kanálov aj z dôvodu rozširovania
výroby. Tento zámer podniku umožní zrealizovať predkladaný projekt prostredníctvom aktivít a stanovených cieľov.

Implementáciou projektu podnik na výstavách a veľtrhoch získa možnosť prezentácie svojich produktov výroby a tým
predstavenie kvality produkcie, ktorá je porovnateľná so zahraničnými výrobcami. Pre zviditeľnenie sa mimo slovenského trhu
bude potrebné zúčastňovať sa prezentačných akciách čím častejšie, to však podľa možností podniku, pretože ide o finančne
náročnejšiu časť marketingovej oblasti. Podnik po úspešnom zrealizovaní projektu získa nových domácich aj zahraničných
odberateľov. To umožní zvýšenie podielu exportu na celkovej produkcii výroby a následne zníženie rozptýlenia na
existujúcich trhoch a koncentrovanie sa na najvýnosnejší z nich. Podnik počíta aj s výsledkami, keď tento projekt
neprinesie očakávaný nárast odberateľov. V tomto prípade bude vyvíjať nové prezentačné techniky, napr. rozširovanie
internetovej prezentácie a následne internetový obchod a zakladanie nových dcérskych spoločností v zahraničí.

Realizácia projektu bude prebiehať v rámci 5 hlavných aktivít, od augusta 2013 do októbra 2014. Aktivity projektu budú
realizované dodávateľským spôsobom, na základe vykonaného VO, skúsenou výstavnou agentúrou. V roku 2013 sa podnik
zúčastní na výstave Eurotrans BRNO ČR, na veľtrhu Busworld KOJTRIJK Belgicko a Czechbus Praha. V roku 2014 na
výstave v Hanoveri Nemecko a Autocar Expo FR. Podnik po prihlásení sa u organizátora a jeho potvrdení výstavnej plochy
na výstave, zabezpečí rezerváciu ubytovania a dopravy pre účastníkov. Budú rozposlané firemné pozvánky a riešená
koncepcia stánku, podľa stanovených cieľov účasti na výstave. Stánok je "vizitkou" podniku, preto bude dôraz kladený na
jeho optickú úpravu, aby návštevníkovi dokladal prednosti a kladný imidž podniku ROŠERO - P, s.r.o. Každý deň výstavy
bude zhodnotený jej priebeh. Spracovanie výsledkov účasti a vyhotovenie záverečnej správy ukáže, či účasť na výstavách
bola úspešná a priniesla očakávané výsledky. Za realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný
manažment podniku ROŠERO - P, s.r.o., ktorý má s implementáciou projektov niekoľkoročné skúsenosti.

Zámer projektu je plne v súlade s cieľom pomoci, ktorým je podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce. Jedným
z dôležitých aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti podniku je upevňovanie pozície na trhu a postupný rast počtu
odberateľov. Úspešná realizácia projektu prinesie pre podnik požadované smerovanie vývoja podniku, teda rozširovanie
produkcie a následné zvyšovanie tržieb, ktoré prinesú väčšiu finančnú nezávislosti a ďalšiu prosperitu. V prípade dlhodobého
úveru by bol finančný prospech plynúci z nárastu počtu odberateľov znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú
efektívnosť realizácie projektu. V prípade neschválenia NFP, by podnik mohol projekt realizovať v danom rozsahu až v
období, keď bude disponovať dostatkom vlastných finančných prostriedkov. Účasť na prezentačných akciách predstavuje
významnú aktivitu v zabezpečení si nových a udržaní starých odberateľov. Keďže všetky spomenuté akcie sú pre podnik
finančne náročné, bez pomoci z NFP by podnik nemohol udržiavať a rozširovať proces internacionalizácie v potrebnej miere.
Žiadateľ má skúsenosti s projektmi. V roku 2007 rekonštruoval mechanickú dielňu s výdavkami projektu 91 889,00 EUR.

Dlhodobá história firmy a jej schopnosť dosahovať zisk upevňujú predpoklad, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné.
Udržateľnosť projektu je závislá na úspešnej prezentácii podniku na veľtrhoch a výstavách, získaní nových odberateľov a
rozšírení medzinárodného trhu odbytu. Z dlhodobého hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená z vlastných zdrojov, keďže
vďaka rozšíreniu odbytových kanálov projekt prinesie zvýšenie obratu, objemu a kvality produkcie, zvýšenie disponibilného
časového fondu zamestnancov a ich produktivity práce a zníženie nákladovosti niektorých položiek. Ak projekt neprinesie
očakávaný nárast odberateľov, bude sa podnik sústreďovať na výraznejšie aktivity prezentácie. Rozšíri internetovú
prezentáciu, na zaujímavých trhoch bude zakladať dcérske spoločnosti, rozširovať výrobnú kapacitu zo zameraním na vyššiu
sériovosť produkcie a skvalitňovať infraštruktúru. Podpora prezentácie podniku a rast počtu odberateľov umožní kumulovať
finančné prostriedky na realizáciu ďalších projektov zameraných na zvýšenie zapojenia podnikov SR do medzinárodnej deľby
práce.
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Primárnou víziu spoločnosti je stať sa pevnou súčasťou na trhu špeciálnych riešení v oblasti informačných a komunikačných
technológii resp. v oblasti priemyselnej automatizácie. Z tohto dôvodu si vytýčila viaceré ciele, ku ktorým patrí najmä
realizácia aplikovaného výskumu a vývoja vlastných aplikácii, úzka spolupráca s inštitúciami vzdelávania, vedy a techniky
(univerzity, akadémia vied a pod.) a budovanie pozitívneho imidžu (najmä prostredníctvom publikovania aktuálnych článkov,
prezentáciami na konferenciách alebo účasťou na veľtrhoch – výstavách). Práve výsledky – reálne komerčné aplikácie
vlastných výskumných a vývojových má záujem T-Industry, s.r.o. prezentovať na vybraných zahraničných a domácich
výstavách. Cieľom projektu je odstŕaniť slabé stánky uvedené vo SWOT analýze (obmedzené možnosti financovania
marketingových nástrojov podpory predaja(najmä masívnejšej účasti na zahraničných výstavách) z vlastných zdrojov) s
využitím ponúkaných priležitostí (možnosť aktívnej(obchodnej a marketingovej)prezentácie spoločnosti na zahraničných
trhoch) s prihliadnutím na ohrozenia (pokračujúca stagnácia resp. len mierne oživenie rozvoja hospodárstva a riziko rastúcej
konkurncie)

Spoločnosť má reálne predpoklady dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 3 rokov po ukončení realizácie projektu primerané
prírastky tržieb a pridanej hodnoty v priamej súvislosti s výsledkami projektu. Bezprostredným výsledkom projektu budú
zrealizované obchodné rokovania počas veľtrhov a výstav. Ich počet sa očakáva na úrovni minimálne 210. Na základe
obchodných rokovaní sa v horizonte 3 rokov po ukončení realizácie projektu očakáva dosiahnutie pridanej hodnoty vo výške
120 000 EUR a tržieb vo výške 87 300 EUR. V porovnaní s východiskovou hodnotou v roku 2007 tak nárast merateľných
ukazovateľov dopadu v prípade pridanej hodnoty predstavuje 253 % a nárast tržieb 184 %.

Na základe posúdenia silných a slabých stránok procesov zahrnutých do marketingového mixu, najmä z pohľadu
doterajšieho spôsobu podpory predaja, spoločnosť žiadateľa o NFP prijala strategické rozhodnutie podstatne rozšíriť svoju
účasť na domácich a medzinárodných výstavám. Pri príprave účasti spoločnosti na vybraných výstavách sa bude
postupovať štandardným a v minulosti už osvedčeným spôsobom. Pre každú účasť sa v predstihu minimálne 5 mesiacov
vypracuje podrobný časový harmonogram s uvedením zodpovedných pracovníkov. Súčasťou harmonogramu je identifikácia
aktivít, ktoré sú zabezpečované vlastnými pracovníkmi a ktoré činnosti sú obsahom dodávateľských služieb. Po ukončení
každej aktivity sa vypracuje podrobné zhodnotenie účasti spoločnosti na výstave s uvedením dosiahnutých výsledkov, pričom
sa dôraz kladie na následné realizovanie rozpracovaných obchodných prípadov vzniknutých na základe obchodných rokovaní
počas trvania výstav.

D1) Zdôvodnenie z pohľadu východiskovej situácie a identifikovaných potrieb cieľových skupín: Žiadateľ v zmysle cieľovej
skupiny sa nachádza v období postupného rastu a nevyhnutne potrebuje zabezpečiť finančné prostriedky(formou NFP) na
podporu predaja vlastných výrobkov a služieb - podrobne opísané v časti 7 opisu projektu. Jedným z efektívnych nástrojov
predaja je práve účasť na vybraných špecializovaných výstavácha veľtrhoch. Žiadateľom identifikované a zvolené veľtrhy a
výstavy patria k významným vo svojich teritóriách a ich zameranie úzko súvisí s predmetom činnosti a najmä s produktmi a
službami, ktoré má žiadateľ záujem prezentovať. Žiadateľ bez NFP nie je schopný z vlastných zdrojov zabezpečiť účasť na 7
špecializovaných akciach v priebehu 12 mesiacov. D2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu: Pracovníci
uvedení v tabuľke 4.2 opisu projektu už v minulosti realizovali obdobné aktivity(časť 5.1 opisu proj.) súvisiace s prípravou a
zabezpečením prezentácie vlastných produktov na medzinárodných výstavách. K ich činnostiam patrili najmä organizačné
zabezpečenie, obsahová príprava prezentačných materiálov, realizácia konkrétnych obchodných rokovaní ...

Žiadateľ má predpoklady na trvalú finančnú udržateľnosť výsledkov projektu pokračovaním svojej hospodárskej činnosti.
Systematické budovanie pozície na trhu dodávateľov inteligentných riadiacich systémov a priemyselnej regulácie, primeraná
investičná aktivita v oblasti výskumu a vývoja je dostatočnou zárukou pokračovania prevádzky projektu. Ciele a aktivity
projektu zameraného na zvýšenie efektívnosti podpory predaja účasťou na vybraných výstavách v SR a zahraničí vytvárajú
predpoklady na zlepšenie trhovej pozície a zvýšenie celkovej dlhodobej výkonnosti predaja uvedených služieb. Žiadateľ má
dobré predpoklady eliminovať aj prípadné riziká z nenaplnenia plánovaného rastu tržieb z predaja služieb. Dokázal to
postupným posilňovaním svojej obchodnej pozície od r. 2003 do súčasnosti, pričom bol schopný primerane reagovať aj na
útlm hospodárskych aktivít zákazníkov v rokoch 2008-2010 a venovať primeranú pozornosť aj vlastnému výskumu a vývoju.
Žiadateľ vidí možnú elimináciu rizík uvedených vo SWOT analýze najmä vo vstupe na nové trhy
(Ukrajina,Rusko,Kazachstan) a v posilnení VaV vo firme s cieľom neustálej inovácie ponúkaných výrobkov a služieb v súlade
s očakávaniami zákazníkov.
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Spol. Gasparik, s.r.o. vznikla v roku 2004. V regióne má pevné postavenie. Ako zamestnávateľ i obchodný partner má dobré
meno a dlhodobé dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Prioritne sa zaoberá výrobou drevených impregnovaných stĺpov. Ďalším
činnosťami sú výroba drevených stavieb a palisád, protihlukových panelov, záhradného nábytku a detských ihrísk, poskytuje
aj služby na pestovnú činnosť a ťažbu dreva. Administratíva aj výroba sú v Makove, okres Čadca. Spoločnosť zamestnáva 42
pracovníkov - 7 v manažmente a 35 vo výrobe. Dlhodobými zámermi vlastníkov spoločnosti je stále upevňovať dosiahnutú
pozíciu na domácom trhu a rozšíriť svoju činnosť aj pre zahraničné trhy. Získavať nové pozície na trhu, rozvíjať firmu a
dosiahnuť trvalý rast produkcie drevostavieb. Účasť na medzinárodných veľtrhoch akými sú CONECO Bratislava či
DŘEVOSTAVBY Praha otvorí spoločnosti nové dvere a pomôže jej presadiť svoju prácu doma i v zahraničí. Zamestnanci
spoločnosti majú skúsenosti s realizáciou projektu z fondov EÚ v rámci PRV v r.2009. Projekt bol úspešne ukončený, čo
dokazuje cenné skúsenosti našich zamestnancov realizovať ďalší obdobný projekt

Spoločnosť svojou úspešnou prezentáciou na medzinárodných veľtrhoch, akými sú CONECO BA a DŘEVOSTAVBY Praha
môže rozvíjať svoju činnosť a pôsobenie na domácom trhu i širšom trhu EÚ. Zviditeľnenie firmy a jej produktov - drevostavieb
zabezpečí rozšírenie portfólia odberateľov (na veľtrhoch plánujeme zrealizovať 80 obchodných stretnutí s potenciálnymi
klientmi), zvýšenie výroby, rast tržieb a pridanej hodnoty. Spoločnosť tak bude môcť naďalej modernizovať svoje výrobné
kapacity, investovať do ďalších inovácií a následne vytvárať nové pracovné miesta. Realizácia projektu bude mať vplyv aj na
konkurenciu, ktorá bude motivované zvyšovať povedomie o svojich produktoch a rozširovať svoje pôsobenie na
cezhraničných trhoch. Vďaka realizácii nášho projektu získajú aj iné spoločnosti predstavu o možnosti realizácie obdobného
projektu. Výstupy tohto a podobných projektov budú mať za následok postupný rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti
minimálne na úrovni regiónu. Na základe konkurenčného prostredia sa zabezpečí rozvoj v regióne i na vnútornom trhu SR a v
zahraničí. Rozvoj podnikateľského sektora umožní tvorbu nových pracovných miest a zníženie nezamestnanosti. Eliminácia
rizík - viď opis.

Projekt bude prebiehať 14 mesiacov prostredníctvom realizácie 4 hlavných aktivít. Aktivita 1 Výroba prezentačných
materiálov pre účasť na veľtrhoch bude prebiehať v čase 1/2013 - 3/2013. Aktivita zahŕňa návrh prezentačných materiálov,
zhotovenie fotografií, textov, ich preklad do nemeckej jazykovej mutácie, grafické spracovanie a následne tlač brožúr.
Materiály budú vyhotovené a použité ako propagačný materiál spoločnosti a drevených stavieb, ktoré ponúka, na veľtrhoch
CONECO v Bratislave a DŘEVOSTAVBY v Prahe. Texty zabezpečí firma sama, ostatné výherca VO. Súbežne s A1 bude
prebiehať A2 Výstavba stánku, prostredníctvom ktorého bude spoločnosť propagovať svoje diela – drevené stavby na oboch
veľtrhoch. Pôjde o maketu kompletného domu určeného pre konečných zákazníkov. Návrh stánku a jeho vybavenie nábytkom
zabezpečí naša spoločnosť vo vlastnej réžii, výrobu a montáž stánku zrealizuje víťazný dodávateľ podľa výsledkov VO.
Počas A3 v 4/2013 sa 3 zamestnanci firmy zúčastnia veľtrhu CONECO v Bratislave a počas A4 v 2/2014 veľtrhu
DŘEVOSTAVBY v Prahe. Riadenie projektu bude prebiehať súbežne s hlavnými aktivitami 3 vlastnými zamestnancami a
externým odborníkom na eurofondy.

Vedenie spoločnosti má záujem o neustály rast a rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. V regióne Kysúc je spoločnosť veľmi
dobre známa, svoje podnikateľské aktivity by však chcela prezentovať v širšom prostredí domáceho i zahraničného trhu.
Veľmi dobrou príležitosťou je účasť na veľtrhu nadnárodného rozmeru CONECO Bratislava a DŘEVOSTAVBY Praha, kde by
naša spoločnosť prezentovala svoje produkty – drevené stavby. Trh Českej republiky je vzhľadom na sídlo spoločnosti veľmi
blízky a drevodomy v zahraničí veľmi populárne. Realizácia projektu prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo
viacerých oblastiach. Prezentácia drevených stavieb z Makova ako produktov našej spoločnosti na medzinárodných
výstavách rozvinie medzinárodnú spoluprácu, rozšíri portfólio zákazníkov a prispeje tým k ekonomickému rozvoju a
konkurencieschopnosti firmy. Vzhľadom na pomerne vysoké náklady potrebné na prezentáciu spoločnosti a jej produktov na
medzinárodných výstavách a veľtrhoch je poskytnutie nenávratnej pomoci malému podniku, ako je náš, nevyhnutnosťou. Bez
NFP by sme projekt v rozsahu, v akom je navrhnutý nerealizovali, resp. realizovali s väčším časovým odstupom na úkor iných
aktivít - inovácií.

Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe očakávaného zvýšenia tržieb spoločnosti. Prezentovaním spoločnosti a
jej produktov – drevostavieb oslovíme širokú klientelu a získame nové obchodné vzťahy a kontakty. Z uvedeného očakávame
rast tržieb, ktoré môžu byť využité na ďalší rast spoločnosti, tvorbu nových pracovných miest a pod. Financovanie vzniknutých
prevádzkových nákladov ako aj výrobných priestorov bude kryté výnosmi z predaja. V prípade vzniku neočakávaných
finančných nákladov bude spoločnosť Gasparik financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov a v prípade potreby aj z
úverových zdrojov. Spoločnosť sa bude naďalej usilovať o podporu svojho rozvoja prostredníctvom fondov EÚ, štátnych i
dotačných zdrojov nielen pre oblasť propagácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce, ale i inovácie technológií, rozvoja
ľudských zdrojov a pod. Spoločnosť v rámci svojich súčasných administratívnych kapacít nemá problém udržať výstupy
projektu. Ako je zrejmé zo súčasnej štruktúry vedenia podniku, spoločnosť má dostatočné riadiace kapacity na zabezpečenie
chodu prevádzky. V prípade zvýšenia dopytu po produktoch spoločnosti vytvoríme nové pracovné miesta.
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GM TECHNOLOGY SK s.r.o. sídli v Trenčíne, Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), ktorý je v rámci SR na dobrej
ekonomickej úrovni. Projekt prinesie stimul pre výrobcov v regióne zúčastňovať sa medzin. výstav a reprezentovať kraj aj SR
s cieľom pritiahnuť nových investorov do SR. Informácia o účasti žiadateľa na uznávaných výstavách bude stimul pre jeho
konkurentov udržať krok v oblasti marketingu, takže priaznivý dopad projektu pocíti nielen východiskový región. Žiadateľ je
svojím zameraním podnik strojárskej výroby. V tomto odvetví prevláda ustálený mierny rast. Odberateľmi sú výrobcovia
obalového skla. Hl. klienti sú veľké sklárne, kt. vlastnia niekoľko závodov. Výrobky žiadateľa sú pre nich strategickou
komoditou.Spoločnosť pravidelne návštevuje medzin. výstavy a túto propagáciu považuje za jednu z kľúčových. Silné stránky
projektu (ako know-how na výrobu sklárskych foriem, vysoká kvalita produkcie či veľké spoločnosti v portfóliu odberateľov) a
vonkajšie príležitosti ďaleko prevyšujú jeho slabé stránky a možné ohrozenia (zmena termínov konania veľtrhov z vyššej moci,
konkurencia na domácom a zahraničnom trhu, zníženie spotreby skla v potravinárskom odvetví realizácie projektu)

Projektu je kompatibilný s marketing. stratégiou spoločnosti – presadiť kvalitné výrobky na trhu medzi veľkými sklárňami
prostred. osobného kontaktu na významných zahran. výstavách a dostať do povedomia meno spoločnosti. Výmena
skúseností a poznatkov s odborníkmi počas veľtrhov, ako i nové obchodné partnerstvá prispejú k pokračovaniu a
zintenzívneniu trendu spoločnosti v oblasti zavádzania inovácií, rozšírovania svojej ponuky a následne k rastu tržieb a
pridanej hodnoty. Absolvovaním obch. rokovaní sa zvýšia podnikateľské príležitosti, kt. zvýšia produkciu, počet
zamestnancov a obrat spoločnosti. Ďalší rast produkcie spoločnosti by znamenal zvyšovanie technických a ľudských kapacít
a prílev kapitálu do regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí, čo by malo nepochybne pozitívny vplyv na vývoj miestnej
ekonomiky. Zazmluvnenie nových zákaziek prinesie vyšší objem výroby, a to zároveň predstavuje potrebu investovať do
nákupu nových technológií. Projekt tak dlhodobo priaznivo ovplyvní chod celej spoločnosti a je predpokladom pre realizáciu
ďalších investičných projektov. Nie je predpoklad nedodržania plánovaných ukazovateľov projektu vzhľadom na obchodné
možnosti, ktoré výstavy a misie prinesú

Dôvodom voľby výstav je ich zameranie po odbornej stránke (info o výr. procesoch, postupoch) a štruktúra
účastníkov.Obchodné misie žiadateľ plánuje kvôli oživeniu obchodných vzťahov s existujúcimi klientmi. Výstavy aj misie
prinesú obchodné rokovania, z ktorých vyplynú nové zákazky a z nich nové tržby. Účastníci:2.Žiadateľ nezvažoval žiaden iný
variant plánovaných výstav, nakoľko sa rozhodol pre najuznávanejšie výstavy a veľtrhy v sklárskom odvetví, aby bol boli
dosiahnuté plánované ciele projektu.Časový rozvrh všetkých aktivít bol zostavený podľa termínov konania výstav a
predbežne dohodnutých misií s partnermi. Hlavné aktivity: Aktivita 1 Príprava prezentačných materiálov (katalógy, letáky,
vizitky, bannery, USB prezentácie – v AJ,RJ,PJ,NJ,SJ), Aktivita 2 Obchodná misia Heřmanova Huť, Aktivita 3 Obchodná
misia Jedlice, Aktivita 4 Obchodná misia Lausanne, Aktivita 5 Obchodná misia Sierakow, Aktivita 6 Obchodná misia Bad
Wurzach, Aktivita 7 Obchodná misia Riazaň, Aktivita 8 Výstava Glassman Europe, Aktivita 9 Výstava Mir Stekla, Aktivita 10
Veľtrh Glasstec. Prezentované výrobky – sklárske formy. Podporné aktivity Publicita a informovanosť a Riadenie projektu
zastreší realizačný tím

Bez NFP by bol projekt realizovateľný v redukovanej podobe, čo by znížilo pozitívny vplyv na spoločnosť a na ekonomiku.
Nižší počet zrealizovaných rokovaní znamená k nižšie šance získania nových zákaziek. Spoločnosť by pravdepodobne
nenavštívila všetky z plánovaných výstav a aj počet obchodných misií (aj zákaziek) by bol nižší, resp. by boli zrealizované v
dlhšom časovom horizonte. Žiadateľ investuje nemalé prostriedky do propag. aktivít, realizovaných z vlastných zdrojov. V
súčasnosti plánuje zakúpiť do prevádzky novú technol. linku, čoho dôsledkom bude najmä zníženie dodacích lehôt, zníženie
odpadovosti, pružnejšia reakcia na objednávky a kapacity na spracovanie ešte väčšieho objemu výroby. Za posledné 3 roky
realizoval viaceré investičné projekty zamerané na nákup nových technológií, ako aj vyškolenie zamestnancov pre prácu s
nimi. Marketingové aktivity podporia zvýšenie podnikateľských príležitostí spoločnosti. Ďalší rast produkcie spoločnosti bude
znamenať zvyšovanie technických a ľudských kapacít a prílev kapitálu do regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí, čo bude mať
nepochybne pozitívny vplyv na vývoj miestnej ekonomiky.

Žiadateľ je stabilne etablovaná spoločnosť. Priebežne investuje do rozvoja a zlepšenia pozície na trhu, a teda nie je nutné sa
obávať ukončenia jeho činnosti. Inštitucionálna udržateľnosť výsledkov bude zabezpečené prostredníctvom interných
zamestnancov spoločnosti – realizačného tímu. Financovanie nákladov súvisiacich s budúcimi marketing. aktivitami (účasť na
výstavách, veľtrhoch a obchodných misiách, ako aj prezentácia kvalitnými propagačnými materiálmi) bude kryté najmä
výnosmi z predaja. Odbyt je zabezpečený zazmluvnenými zákazkami do budúcnosti a porastie vďaka novým partnerom
získaným v zahraničí. Týmto je zabezpečený zisk a príjmy do podniku pre ďalšie napredovanie podniku, napríklad nákupom
nových technológií a účasťou na ďalších výstavách a veľtrhoch. Pre zvládnutie vyššieho objemu zákaziek je žiadateľ
dostatočne kapacitne a technologicky vybavený. V súčasnosti plánuje doplniť svoje technológie o novú výrobnú linku, ktorá
ešte zvýši jeho výrobné možnosti. Žiadateľ je teda po všetkých stránkach schopný čeliť možným budúcim ohrozeniam.

12 096,72
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SF Soepenberg, s.r.o. patrí medzi stabilných zamestnávateľov v Trnave s nízkou mierou fluktuácie a narastaním počtu
zamestnancov za posledné roky, čo naznačuje dobrú sociálnu politiku vo firme a spokojnosť zamestnancov. Najviac
priemyselných podnikov je sústredených práve v okrese Trnava – až 20% zo všetkých na území TTSK. Trnava je teda
prirodzene najväčším hnacím motorom rozvoja Trnavského samosprávneho kraja. Spoločnosť SF Soepenberg, s.r.o. vznikla
ako dcérska spoločnosť holandskej spoločnosti SF Soepenberg Middle Europe Holding B.V., ktorá má viac ako 50- ročnú
históriu v obchodovaní s krmivami a hnojivami. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999 v oblasti výroby krmív,
hnojív a biopalív. Osobná účasť na výstavách a veľtrhoch nesporne patrí k formám prezentácie, kde je priestor kladený na
spoznávanie, komunikáciu a budovanie a prehlbovanie partnerstiev. Ambíciou spoločnosti je zoči-voči na intenzívnych
seminároch konaných počas výstav dostať sa do povedomia odbornej verejnosti a prispieť tak k rozvoju poznatkov
potrebných k trvalo udržateľnému rastu.

Žiadateľ očakáva, že projekt prinesie nových potenciálnych partnerov pre premenu odpadov na zložky s pridanou hodnotou
využiteľnou v potravinovom reťazci, s prínosnom pre životné prostredie formou obnoviteľných zdrojov energie. V konečnom
dôsledku projekt nepriamo prinesie stimul pre podnikateľské prostredie, na ktoré je žiadateľ napojený, či už ako dodávateľ,
odberateľ či obchodný partner. Vďaka tomu bude žiadateľ schopný zvýšiť objem výroby, a teda zvýšiť svoj obrat, čo mu
následne umožní investovať ďalšie prostriedky do ďalších marketingových aktivít resp. uskutočňovať ďalšie investície.
Spoločnosť sa neustále snaží dostať do povedomia odbornej verejnosti a neustále ju informovať o nových prístupoch a
možnostiach prostredníctvom produktov uplatniteľných v cieľových skupinách navštevujúcich výstavy a veľtrhy. Pre
dosiahnutie stanovených ukazovateľov (najmä počet absolvovaných obch. rokovaní počas konania 6 plánovaných výstav)
vyvinie žiadateľ maximálnu snahu od prvého dňa realizácie výstav, čím predíde ich nesplneniu. Tvorba nového miesta bude
úspešne zrealizovaná aj vďaka tomu, že sa uskutoční počas aktívnej účasti žiadateľa na výstavách a potrebe kvalitných
obchodných zástupco

Výstavy, na ktorých sa žiadateľ v rámci projektu zúčastní, boli vyberané z dôvodu potreby zisťovania najnovších aktivít a
smerovaní svojej konkurencie a zároveň z dôvodu prezentácie trendu svojho stabilného rastu. Sledovanie konkurencie (aj na
vybraných výstavách) jednoznačne pomôže žiadateľovi uskutočniť správne strategické aj operatívne rozhodnutia v rámci
svojich vývojovo – obchodných aktivít v snahe zabezpečiť stabilné konkurencieschopné postavenie na trhu.Hlavné
aktivity:Aktivita 1 Marketingová príprava materiálov na výstavy, Aktivita 2 Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska
výstava, Aktivita 3 Agrosalón, Aktivita 4 Techagro, Aktivita 5 Země živitelka, Aktivita 6 Alföldi Állattenyésztésiés Mezőgazda
Napok, Aktivita 7 Kaposvári állattenyésztési. Časový harmonogram bol zvolený presne podľa plánovaných mesiacov konania
výstav. Hladký priebeh zabezpečenia propagačných materiálov, ich prepravy, úspešnosť obchodných rokovaní, plnenie
všetkých podmienok Zmluvy o NFP aj podporné aktivity zastrešia výlučne interní zamestnanci žiadateľa, ktorí majú bohaté
skúsenosti s organizáciou týchto aktivít. Všetkých výstav sa zúčastnia 3 zamestnanci počas celej dĺžky ich trvania.

Vďaka získaniu grantu na podporu účasti spoločnosti na medzinárodných výstavách bude spoločnosti umožnené výraznejšie
reprezentovať slovenského výrobcu na medzinárodných trhoch, čím sa jednoznačne prispeje k zvýšeniu informovanosti
žiadateľa o potrebnách a vývoji zahraničných trhov a následné zvýšenie povedomia zahraničných partnerov o spoločnosti SF
Soepenberg, s.r.o. Sekundárny dopad projektu bude motivácia pre ostatné spoločnosti v regióne účastniť sa na výstavách,
nakoľko budú vidieť signifikantné zlepšenie viditeľnosti žiadateľa vďaka výstavám. Bez grantu by sa pravdepodobne výstav
zúčastnil nižší počet zamestnancov, čo by mohlo viesť k nižšiemu počtu zrealizovaných rokovaní vedúcich k získaniu nových
zákaziek. Okrem investovania do propagácie a účasti na veľtrhoch a výstavách žiadateľ investuje nemalé prostriedky do
strojného vybavenia a potrebného vybavenia pre svoju výrobnú činnosť, a tak nehrozí technické nezvládnutie realizácie
vyššieho objemu výroby, ktorá sa očakáva od úspešne nadviazaných udržateľných partnerstiev. Doterajšie investičné aj
neinvestičné projekty realizovala spoločnosť z vlastných resp. úverových zdrojov.

Finančné zabezpečenie udržania dosiahnutých výstupov projektu spoločnosť plánuje realizovať z prevádzkových zdrojov. Za
predpokladu získania objednávok generujúcich extra výnosy bude krytie ďalších výstav realizované z týchto zdrojov. Udržanie
vytvoreného pracovného miesta, ktoré bude obsadené ženou na pozícii Obchodný zástupca, bude pozitívne ovplyvnené
získaním nových partnerov na plánovaných zahraničných výstavách. Projekt je predpokladom zvýšenia tržieb a pridanej
hodnoty, vďaka čomu budú výsledky a dopady dosiahnuté prostredníctvom projektu udržiavané aj po skončení financovania
zo Štrukturálnych fondov. Po technickej stránke je žiadateľ tiež potrebne vybavený pokračovať vo svojej činnosti. Navyše,
žiadateľ aktívne rozširuje svoje pôsobenie aj na územie Českej republiky a Maďarska, kde si buduje svoju pozíciu na trhu a
obchodných partnerov pôvodne obsluhovaných zo Slovenska rieši lokálnymi obchodnými reprezentantami. Je teda možné
konštatovať, že disponuje prostriedkami pre dlhodobé udržanie dosiahnutých výstupov a prínosov projektu.

31 764 706,00
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Na základe GAP analýzy vykonanej v roku 2006 boli na Slovensku identifikované nasledovné hlavné zlyhania trhu: • Nízke
poskytovanie mikro zdrojov pre samostatne zárobkovo činné osoby a začínajúce podniky; • Nízky pomer činností v oblasti
domácich úverov a záruk pre SME oproti celkovému HDP; • Nízky pomer faktoringu k HDP v porovnaní s priemerom za EU25; • Málo vyvinuté činnosti rizikového kapitálu v porovnaní s HDP a ostatnými stredoeurópskymi členskými krajinami EÚ; •
Nízky pomer výdavkov na výskum a vývoj k HDP, slabá história transferov technológií; • Sieť tzv. anjelov podnikania
(business angels) prakticky neexistuje.

Revolvingové zdroje a/alebo finančné programy alebo zdroje spoločného investovania v prospech inovatívnych začínajúcich
Aktivity a operácie v rámci projektu JEREMIE vyplňujú medzeru medzi ponukou a dopytom po nástrojoch finančného Počas pôsobenia EIF ako manažéra holdingového fondu JEREMIE bude prebiehať takzvaný „transfer of know-how“ na
podnikov a/alebo existujúcich SME budú fungovať efektívne a samostatne na princípe trhového hospodárstva. Takéto zdroje Projekt sa realizuje pomocou nástrojov finančného inžinierstva, kde EIF ako manažér holdingového fondu JEREMIE
inžinierstva na slovenskom trhu. Rozvíjanie podpory financovania MSP vo forme rizikového kapitálu a záručných schém bude národné inštitúcie (SZRF, s.r.o.) Tieto budú potom poverené pokračovaním a riadením operácií po uplynutí časového
by mali hrať základnú úlohu hnacej sily podnikania, inovácie a tvorby pracovných miest. Prioritou je vytvorenie alebo expanzia pripravuje investičnú stratégiu a vyberá finančných sprostredkovateľov pre uskutočnenie operácií.
mať dlhodobý pozitívny dopad na hospodárstvo SR.
horizontu projektu.
špecializovaných poskytovateľov rizikového kapitálu a bankových záruk tam, kde došlo k zlyhaniu trhu.

KaHR-11NP-1401

Potreba podpory účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí (EÚ a trhy tretích krajín) a propagácie
slovenského priemyselného potenciálu vychádza z priamej prepojenosti výroby a obchodu, t.j. nielen z nevyhnutnosti
dosiahnutia požadovaných výrobných kapacít, ale aj z následnej nevyhnutnosti umiestnenia výrobkov a tak dosiahnutia
požadovaného stavu v slovenských výrobných podnikoch. Túto potrebu zdôvodňuje aj vládny dokument Stratégia vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020, ktorý poníma účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí ako významný
proexportný nástroj.

Implementácia navrhnutého národného projektu oficiálnych účastí na výstavách v 2. polroku 2014 zjednoduší prístup
jednotlivých slovenských výrobcov k účasti na vybraných veľtrhoch, zníži administratívnu záťaž, ktorú by museli absolvovať v
prípade realizácie účasti na výstavách na základe individuálneho projektu s podporou zo štrukturálnych fondov.
Realizáciou slovenskej expozície „na kľúč“ (výstavba stánku, prenájom plochy i tech. pripojenia), sa nebudú musieť
podnikateľské subjekty zaoberať organizačnou prípravou ich účasti na výstavách, čo taktiež prispeje k úspore finančných
prostriedkov MSP.
Z dôvodu zjednodušenia a uľahčenia prístupu k výstavám pre MSP (zníženie finančnej a administratívnej záťaže), pre 71
podnikateľských subjektov, predpokladáme nárast pridanej hodnoty tovarov a služieb, ktoré budú výsledkom úspešnej
prezentácie firiem v zahraničí. Plánovaný nárast prid. hod. je 355.000 €, pričom ide o nárast prid. hod. po dobu 5 rokov pre 71
podnikateľských subjektov a nárastom prid. hod. 1000€ ročne. Plánovaný nárast tržieb je 3,55 mil. €, pričom ide o nárast
tržieb za obdobie 5 rokov pre 71 podnikateľských subjektov a ročnom náraste tržieb 10. tis € pre jedného MSP.

43 878,68

39 158,00

46 762,37

47 114,65

20 031,24

12 259,08

14 779,56

388 777,09

MH SR na základe skúseností s realizáciou výstav v min. rokoch, prostredníctvom národného projektu predpokladá realizáciu
výstav a sprievodných akcií v 2. polroku 2014. MH SR zabezpečuje pre MSP náklady na vybudovanie spoločného
slovenského stánku , v ktorom sa môžu bezplatne prezentovať slovenské firmy. Taktiež zabezpečuje propagačnoprezentačné predmety (katalóg prezentujúci MSP a priemysel na SR, perá, notesy, USB kľúče, dáždniky). Realizáciu
výstavby spoločného stánku a grafiku stánku zabezpečí v súlade s podmienkami z verejného obstarávania technický
realizátor. MSP sa prihlasujú na konkrétne výstavy/veľtrhy v druhom polroku, na základe zverejnenia výzvy na podanie
prihlášok na web stránke MH SR. Podnikateľský subjekt, spĺňajúci kvalifikáciu MSP, si zvolí výstavu realizovaný v druhom
polroku MH SR. Po zaslaní prihlášky (poštou na MH SR) posúdi zamestnanec sekcie zahraničného obchodu, či je daný
podnikateľský subjekt vhodný k účasti na výstave (či spĺňa kvalifikáciu MSP). Sprievodná propagačná akcia je naplánovaná
iba na výstavu v Brne. Koordináciu MH SR a tech. realizátora počas doby trvania národného projektu, zabezpečí sekcia
zahraničného obchodu (celkom traja zamestnanci).

MSP často nedisponujú finančnými a časovými kapacitami (taktiež nemajú skúsenosť s podávaním projektov pre individuálnu
účasť na veľtrhoch/výstavách) na to, aby si mohli dovoliť individuálnu účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Projekt MH
SR uľahčí a stimuluje prístup MSP práve k účasti podnikateľských subjektov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí, tým, že im
poskytne pomoc vo forme bezplatnej výstavby stánku, prenájmu plochy a technických pripojení (voda, elektrina, vzduch, príp.
Hlavný úžitok z realizácie veľtrhov a výstav pre MSP bude pretrvávať po ukončení projektu, prostredníctvom vytvorenia
klimatizácia v národnom stánku). Následne im tak bude umožnené rozšírenie obchodnej činnosti daných spoločností na
nových kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov, získania prehľadu o technickom a technologickom vývoji v
trhoch tretích krajín a EÚ, práve vďaka účasti na výstavách a veľtrhoch v zahraničí.
danom odvetví priemyslu a realizácie exportných možností do konkrétneho teritória.
MH SR (sekcia zahraničného obchodu, predtým sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa) má viacročné skúsenosti s
organizáciu oficiálnych účastí podnikateľských subjektov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. V minulosti úspešne
koordinovala a organizovala realizáciu medzinárodných veľtrhov a výstav v zahraničí. V roku 2010 MH SR zrealizovalo 18
výstav, v roku 2011 to bolo 19 výstav, v roku 2012 18 výstav, v roku 2013 17 výstav a v 1. polroku 2014 to bolo 8 výstav.
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SAŽP

Mesto Gelnica

Mesto Stropkov

Mesto Tornaľa

Trnava

Bardejov

Levice

Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych
požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy

Priemyselný park v meste Gelnica

Hnedý priemyselný pak Stropkov - I.etapa

Hnedý priemyselný park Tornaľa

Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného
areálu na výrobno-servisný priemyselný park, Levice

235 517,79

4 038 854,29

3 535 790,11

9 937 627,87

9 319 827,98

9 178 902,69

7 551 330,00

Zámerom vzdelávacích a konzultačných činností organizovaných v rámci projektu je oboznámiť MSP s povinnosťami
vyplývajúcimi z aktuálnej európskej chem. legislatívy a priamou konzultáciou MSP prispieť k zabezpečeniu ich povinností tak,
aby MSP mohli bezproblémovo a bez sankcií podnikať vo svojej oblasti, čím sa napomáha k zabezpečeniu ich
konkurencieschopnosti na trhu. Realizácia projektu bude pozitívne vplývať aj na oblasť zamestnanosti aj napriek skutočnosti,
že realizáciou aktivít projektu sa priamo nevytvárajú nové pracovné miesta, ale činnosti nadväzujú na zamestnanosť, pretože
odborným vzdelávaním a konzultáciami prispievajú k udržaniu zamestnanosti v MSP.
Cieľovou skupinou sú:
• výrobcovia chem. špecialít (sektor chem. priemyslu),
• dovozcovia chemikálií z krajín mimo EÚ pre potreby slovenského priemyslu (iné priem. sektorové skupiny: hutníctvo,
strojárstvo, spracovanie dreva, kože, výroba papiera),
• následní užívatelia - používatelia chemikálií v technolog. procese.
SAŽP na základe komunikácie s príslušnými organizáciami združujúcimi subjekty, ktorých sa zmena chem. legislatívy priamo
dotýka, identifikovala, že aktivity projektu budú primárne cielené pre cca 25 MSP.

Projekt je zameraný na poskytovanie odborných školení a konzultácií/poradenstva v oblasti (v témach) sumárnej chemickej
legislatívy, REACH, CPL, IUCLID, CHESAR, ktoré z odborného hľadiska budú zabezpečované:
• externými zahraničnými školiteľmi, keďže ide o špecifické školenia z oblasti chemickej legislatívy,
• externými slovenskými (domácimi) lektormi,
• interným slovenským (domácim) lektorom – sumárna chemická legislatíva.
Administratívnu a technickú stránku vzdelávacích akcií bude zabezpečovať prijímateľ – SAŽP vlastnými kapacitami.
Metodickú stránku vzdelávacích aktivít budú zabezpečovať pracovníci SAŽP v spolupráci s odbornými lektormi.
Projekt pozostáva z realizácia nasledovných aktivít:
1. Vzdelávacie aktivity v oblasti chemickej legislatívy (predpokladaný termín realizácie: 1. štvrťrok 2014 - 3. štvrťrok 2015),
2. Konzultácie a poradenstvo za účelom identifikácie konkrétnych povinností dotknutých MSP (predpokladaný termín
realizácie: 2. štvrťrok 2014 - 3. štvrťrok 2015),
3. Podporné aktivity súvisiace so zabezpečením aktivít č. 1 a č. 2. (predpokladaný termín realizácie: 1. štvrťrok 2014 - 3.
štvrťrok 2015).
Podrobnejšie v Prílohe 1 - Opis projektu, str. 6 - 14.

Nariadenie REACH a nariadenia CLP ustanovujú jednotné pravidlá uvádzania chemických látok na trh v krajinách EÚ a ich
cieľom je upraviť používanie látok tak, aby sa minimalizovali možné riziká pre ľudí a životné prostredie. Povinnosti vyplývajúce
z oboch nariadení sú rozsiahle a vyžadujú znalosť uvedených nariadení, ale aj ďalších usmerňujúcich dokumentov potrebných
na ich správny výklad, pričom ich obsah sa odhaduje na tisíce strán.
Realizácia projektu je potrebná vzhľadom na skutočnosť, že väčšina MSP nemá dostatočné technické, odborné a jazykové
vybavenie a hlavne odborne spôsobilých pracovníkov na zvládnutie právnych povinností v registrácii, balení a označovaní
chemických látok, zmesí i výrobkov. V rámci plánovaných vzdelávacích aktivít a konzultačno-poradenskej činnosti získajú
MSP poznatky, ktoré prispejú k zabezpečeniu plnenia povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených nariadení tak, aby MSP
mohli bezproblémovo a bez sankcií podnikať vo svojej oblasti, čím sa napomáha k zabezpečeniu ich konkurencieschopnosti
na trhu. Realizácia projektu bude viesť k zlepšeniu informovanosti MSP a tak nepriamo prispievať k udržaniu zamestnanosti
MSP.

Výstupy tohto projektu umožnia MSP plniť si povinnosti v registrácii a evidencii chemických látok a umožnia MSP zdieľať
existujúce informácie o látkach využívaním prístupu SIEF a ďalších nástrojom aj v ďalšom období v rámci ich podnikania v
tejto oblasti. Udržateľnosť výstupov projektu je zabezpečená povinnosťami jednotlivých MSP, pri ktorých musia využívať
zavedené systémy:
• v oblasti registrácie nových látok,
• registračnej povinnosti do roku 2018 pre látky, ktoré sú vyrábané alebo dovážané v množstvách (1 -100) t/rok
• označovania a balenia chemických látok, ale aj pre zmesi od 1. júna 2015.
Získaním poznatkov zo vzdelávacích aktivít a konzultačno-poradenskej činnosti si MSP znížia náklady (aj keď nepriame) na
plnenie povinností legislatívy REACH a CLP.
SAŽP v spolupráci s odbornými organizáciami, prípadne ako spoluorganizátor v období 5 rokov po ukončení projektu
zorganizuje min. 2 vzdelávacie aktivity zamerané na oblasť registrácie, evidencie, označovania a balenia chemických
výrobkov a tak pre MSP sprostredkuje aktuálne požiadavky z tejto oblasti a bude prezentovať informácie o opatreniach
potrebných k plneniu požiadaviek európskej chemickej legislatívy.

Skúsenosti s realizáciou podobných projektov: 2004 Výstavba 28 bytových jednotiek v meste Gelnica
plánované ukončenie november 2005
(ukončená realizácia) 2005 Všeobecný podnikateľský inkubátor v
meste Gelnica
- plánované ukončenie október 2006
(ukončená realizácia) 2006 Vytváranie
cezhraničnej spolupráce s dôrazom na
rozvoj geoturizmu (centrum pre trávenie voľného času)
plánované ukončenie december 2007
(ukončená realizácia) 2007 Rekonštrukcia zimného štadióna v meste Gelnica
- plánované ukončenie december 2009
Súčasná situácia v regióne: Vzhľadom na nedostatky, ktoré boli
definované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gelnica ako slabé stránky SWOT analýzy v oblasti
Hospodárstva a ekonomických zdrojov vidíme nevyhnutnosť realizácie navrhovaného projektu v meste Gelnica. Slabé
stránky definované na základe SWOT analýzy:
absencia priemyselnej výroby slabá konkurencieschopnosť regiónu
slabá informovanosť o podnikateľských príležitostiach a motivácia pre potenciálnych podnikateľov nízky počet drobných
živnostníkov nedostatok nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre potenciálnych investorov
nedostatok investičného
kapitálu z vlastných zdrojov Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci: Vzhľadom k realizovaným súčasným investíciám mesta
Gelnica, mesto nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na výstavbu priemyselného parku. Ani riešenie
financovania celej investície z úverových zdrojov nie je vhodné, vzhľadom k tomu, že projekt by nezabezpečil návratnosť
investície. Preto sa mesto Gelnica rozhodlo požiadať o spolufinancovanie projektu z ERDF a ŠR. Vzhľadom k existujúcemu
dopytu po službách priemyselného parku a existencii nezamestnaných v oblastiach budúcich investorov je realizácia toho
projektu vhodná a žiadaná. Stručná charakteristika žiadateľa: Mesto Gelnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v
meste, vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, miestnych historických pamiatok.

Po ukončení realizácie jednotlivých aktivít projektu nie je predpoklad neudržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z
finančného a prevádzkového hľadiska. Z prevádzkového hľadiska: Možné ohrozenia výstupov a výsledkov projektu po
ukončení realizácie samotnej výstavby a v procese spúšťania prevádzky priemyselného parku v meste Gelnica predstavuje
najmä: migrácia kvalifikovanej pracovnej sily prehlbovanie rozdielov medzi regiónmi slabá atraktivita regiónu Tieto
ohrozenia budú eliminované vhodným výberom potencionálnych investorov priemyselného parku a postupným zvyšovaním
atraktivity regiónu z hľadiska budovania občianskej vybavenosti a infraštruktúry (výstavba 28 bytovej jednotky, rekonštrukcia
komunikácií, výstavba ČOV a dostavba kanalizácie), možností kultúrneho a športového vyžitia (rekonštrukcia Zimného
štadióna, ukončená rekonštrukcia miestneho amfiteátra) a v neposlednom rade vytvorením nových pracovných miest
novovybudovaného priemyselného parku v meste Gelnica. Z finančného hľadiska (zhrnutie finančnej analýzy): Výsledky
finančnej analýzy preukázali, že projekt bez kofinancovania z ERDF/ŠR nevygeneruje dostatok príjmov na pokrytie
prevádzkových a investičných nákladov. Projekt pokryje príjmami len prevádzkové náklady, ale nie je schopný vygenerovať
dostatok zdrojov na vstupnú investíciu, bez toho aby ceny za služby priemyselného parku nemuseli byť vyššie ako v iných
porovnateľných parkoch, čo by malo za následok nezáujem investorov. Preto je kofinancovanie zo ŠR/ERDF nevyhnutné.

KaHR-12NP-1301

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP) ustanovujú jednotné pravidlá
uvádzania chemických látok na trh v krajinách EÚ a ich cieľom je upraviť používanie látok tak, aby sa minimalizovali možné
riziká pre ľudí a životné prostredie. Základným cieľom týchto legislatívnych požiadaviek je, aby každý, kto príde do kontaktu s
chemickou látkou, dostal aj hodnoverné informácie o jej vlastnostiach a o podmienkach bezpečného zaobchádzania s látkou.
S ohľadom na skutočnosť, že vo veľkých podnikoch na implementáciu nariadenia REACH boli vyčlenené pracovné tímy, ktoré
sa zaoberali prípravami na registráciu, vykonali samotnú registráciu a reklasifikujú látky podľa nariadenia CLP, v malých a
stredných podnikoch(MSP) je veľmi ťažké zabezpečiť všetky požiadavky bez konzultácie s odborníkmi v danej oblasti.
Väčšina MSP nemá dostatočné technické, odborné a jazykové vybavenie a hlavne odborne spôsobilých pracovníkov na
zvládnutie právnych povinností v registrácii, balení a označovaní chemických látok, zmesí i výrobkov.
Povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH a naradenia CLP sú podrobne uvedené v Prílohe 1 - Opis projektu, str. 3 - 4.

KaHR-12VS-0801

Východisková situácia v regióne: Na základe vyhodnotenia vybraných ukazovateľov a indikátorov úrovne rozvoja okresov
bola v roku 2004 vykonaná regionalizácia okresov Košického kraja. Okres Gelnica bol zaradený spolu s okresom Sobrance do
poslednej skupiny okresov, ktorá je charakterizovaná ako depresná a hospodársky problémová oblasť v dôsledku
transformácie a úpadku tradičných odvetví s nízkym ekonomickým potenciálom, nedostatočnej diverzifikácie výroby, nízkej
ponuky pracovných príležitostí a vysokej miere nezamestnanosti. Na dosiahnutie zmeny tohto nepriaznivého vývoja je
potrebné zabezpečiť efektívne nasmerovanie dostupných materiálnych, finančných a ľudských zdrojov, ktoré povedú k
podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja a infraštruktúry. Východisková situácia žiadateľa a iných cieľových skupín:
Mesto Gelnica je v rámci štruktúry priemyselných odvetví poznačené z minulosti prílišnou, až jednostrannou orientáciou na
banskú ťažobnú činnosť a na to nadväzujúce obslužné činnosti. Po transformácii ekonomiky a postupnom utlmovaní a
prehodnocovaní efektívnosti banskej činnosti došlo k masívnemu poklesu priemyselnej produkcie, ktorú v súčasnosti v meste
realizujú niektoré strojárensky orientované podniky. Časť výrobných priestorov a kapacít z minulosti je ešte stále nevyužitých.
Transformácia priemyselných odvetví v regióne mala byť zameraná na presadzovanie odvetví s vyššou pridanou hodnotou,
ale investície a podporné programy ako náhrada za utlmované odvetvia do regiónu neprišli alebo neboli správne alokované.
Výstupy zo SWOT analýzy: Mesto Gelnica v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom bude vytvárať podmienky pre
stabilizáciu existujúcich podnikov so zachovaním zamestnanosti v nich a súbežné vyhľadávanie investorov do odvetví a
činností s vyššou pridanou hodnotou. Vzhľadom k vysokej miere nezamestnanosti v danom regióne predstavuje realizácia
tohto projektu jedno z hlavných riešení na zvýšenie zamestnanosti v meste Gelnica.

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu dôjde k vybudovaniu Priemyselného parku v Gelnici, kde sa príchodom investorov
(zamestnávateľov) vytvorí približne 241 pracovných miest v elektrotechnickom priemysle a ľahkom strojárstve, ktoré so sebou
prinesú aj ďalšie následné investície potrebné na prispôsobenie výrobných a administratívnych priestorov podľa požiadaviek
investorov. Po úspešnej realizácii projektu budú pravdepodobne v priemyselnom parku umiestnení štyria alebo až piati
investori. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov môže byť spôsobené možným ohrozením príchodu potencionálnych
investorov, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, zmenou trhových podmienok, z dôvodu vyššej moci atď. Previazanosť
navrhovaného projektu s existujúcimi alebo budúcimi aktivitami v regióne môže byť v podobe spolupráce so spoločnosťami
umiestnenými vo Všeobecnom podnikateľskom inkubátore v meste Gelnica, verejným sektorom, strojárskymi spoločnosťami
v obci Prakovce, elektrotechnickými spoločnosťami v obci Jaklovce alebo s miestnymi podnikateľmi a živnostníkmi.

Popis realizácie projektu: Navrhovaný projekt je rozdelený na nasledovné aktivity: Aktivita č.1 Výstavba Priemyselného
parku v meste Gelnica V rámci navrhovaných úprav nových konštrukcií je potrebné vo viacerých prípadoch koordinovať
búranie starých konštrukcií a vytváranie konštrukcií nových (napr. rekonštrukcia striech a pod.). V rámci projektu sa
nenavrhuje zásah do základových konštrukcií. Budova sa nenadstavuje a ani rekonštrukčnými prácami a úpravami
konštrukcií nedôjde ku výraznému priťaženou stavebných konštrukcií. Spevnené plochy sa odstránia v celej dvornej časti a
tiež v časti podjazdu v hrúbke 500 mm. Spevnené plochy sú tvorené vrstvou asfaltu a betónovou nosnou konštrukciou.
Začiatok realizácie aktivity: 04/2009 Koniec realizácie aktivity: 04/2011 Organizačné zabezpečenie realizácie projektu:
Tím navrhovaný na realizáciu projektu: Manažér projektu: Externý expert v oblasti riadenia a implementácie projektov
financovaných z fondov EÚ, ktorý bude poverený po dobu realizovania predkladaného projektu na plnenie predovšetkým
týchto činností súvisiacich s projektom: zodpovedá za plnenie cieľov projektu, zodpovedá za správnosť procesu výberu
zhotoviteľa diela, pripravuje priebežné a záverečnú správu. Finančný správca: Externý expert, ktorého štatutárny zástupca
žiadateľa poverí po dobu realizovania predkladaného projektu na plnenie predovšetkým týchto činností súvisiacich s
projektom: zodpovednosť za finančné správy projektu, zodpovednosť za plnenie finančných záväzkov podľa plánu,
zodpovednosť za sledovanie oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov, zodpovednosť za finančnú závierku projektu.
Koordinátor pre stavebnú a projektovú činnosť: Externý expert, ktorého štatutárny zástupca žiadateľa poverí po dobu
realizovania predkladaného projektu na plnenie predovšetkým týchto činností súvisiacich s projektom: zodpovednosť za
komunikáciu so zhotoviteľom diela po stránke odbornej stavebnej, stanovenie podmienok pre výber zhotoviteľa diela,
monitoring kvalitatívneho naplnenia realizácie stavby, zodpovednosť za súlad projektu s predloženou projektovou
dokumentáciou

KaHR-12VS-0801

Mesto Stropkov má 10200 obyvateľov,z hľadiska územného členenia je Stropkov sídlom okresu, dvanásteho v poradí medzi
trinástimi okresmi Prešovského kraja podľa rozlohy , ako aj počtu obyvateľov . Po roku 1989 v regióne vzniklo množstvo
ekonomických subjektov. Všetky vznikali rozpadom buď veľkých podnikov, alebo vznikali celkom nové. Svoju činnosť
zamerali predovšetkým na obchod a služby. V mestách okresu je podnikateľská aktivita vyššia ako v celom regióne. Región
patrí k priemerne slabým priemyselným oblastiam. Priemyselná výroba je koncentrovaná v mestách Stropkov, Giraltovce,
Medzilaborce. Ide o región s vysokou mierou nezamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v okrese
Stropkov v auguste 2008 hodnotu 11,75%. Mesto Stropkov vlastní v priemyselnej zóne výrobnú halu s pozemkom v bývalom
areály STS. V rámci areálu sa nachádzajú ďalšie výrobné a skladové haly, spevnené plochy zväčša panelové a areálové
inžinierske siete – dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, plynovod, el. nn rozvody. Predmetná časť areálu STS je v
súčasnosti nevyužívaná alebo využívaná len čiastočne na priemyselnú výrobu. Takto jestvujúce prázdne objekty chátrajú a
nie sú pravidelne udržiavané. Úlohou projektu nie je len obnova týchto výrobných objektov ale aj ich využitie a vytvorenie
priaznivých podmienok pre uvažovaný nový výrobný proces, ktorý by zabezpečil vytvorenie nových pracovných miest.

V plánovanej rekonštrukcii hnedého priemyselného parku sa v 1. etape uvažuje s rekonštrukciou a zmenou účelu využitia
objektov SO 01 – Zámočnícka dielňa E 1 (energoblok), SO 02 – Hala E 2 (časť objektu – plechová hala - píla,), rekonštrukcia
a doplnenie spevnených plôch, napojenia objektov SO 01 a SO 02 na vnútroareálové inžinierske siete. Účelom navrhovanej
stavby je zabezpečenie výrobných podmienok pre montáž fotovoltanických článkov a technologického zariadenia pre
fotovoltanické elektrárne. Jedná sa o stredneťažký priemysel (strojárenský). V objekte SO 01 – Zámočnícka dielňa E 1 sa
uvažuje s hrubou výrobou polotovarov – zámočnícke práce (rezanie, zváranie, brúsenie ocele). Odvod znečisteného vzduchu
od zvárania bude riešené cez samostatnú mobilnú odsávaciu jednotku so zabudovanou filtráciou (súčasť dodávky
technológie). V objekte SO 02 – Hala E 2 bude montážna linka fotovoltanických článkov. Táto prevádzka je čistá s použitím
materiálov ako oceľ, plast a sklo. Počet zamestnancov v I. etape je 56 robotníkov v dvojsmennej prevádzke, 6 TH
pracovníkov,celkom 62 pracovníkov.

Projekt sa bude realizovaľ nasledovnými aktivitami: - rozšírenie priemyselného parku nákupom pozemkov a objektov rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov SO 01 – Zámočnícka dielňa E1 SO 02 – Hala E2 SO 03 – Spevnené
plochy SO 04 – Vonkajšie NN rozvody SO 05 – Plynová prípojka SO 06 – Vodovod SO 07 – Kanalizácia Projekt bude
realizovať stavebná firma dodávateľsky vybraná v rámci verejného obstarávania po podaní žiadosti. Organizačne práce
zabezpečí mesto Stropkov

Pre realizáciu projektu sú v danom regióne vhodné podmienky,objekty v priemyselnom parku sú dlhodobo nevyužívané a
neudržiavané,zároveň je v regióne záujem o podporu a rozširovanie podnikateľských aktivít.Realizáciou projektu sa zabezpečí
i využívanie týchto objektov a zároveň i zníženie nezamestnanosti ako i ekonomický a sociálny rozvoj regiónu. Mesto
Stropkov má bohaté skúsenosti s realizáciu projektov financovanými nie len z verejných zdrojov ale aj zo štrukturálnych
fondov, ktoré sú uvedené v opise projektu. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na
zrealizovanie takejto veľkej investičnej akcie, je nevyhnutné zabezpečiť financovanie tohto projektu z prostriedkov verejných
zdrojov.Mesto musí plniť základné samosprávne funkcie a nemôže vyčleniť z rozpočtu mesta potrebné financie a nemôže sa
ani zaťažiť úverom.Mesto Stropkov zabezpečí z rozpočtu stanovené spolufinancovanie.

Hnedý priemyselný park Stropkov - I.etapa bude po ukončení aktivít projektu pokračovať prípravou II.etapy v rámci ktorej sa
zrekonštruuje hala M1 a ČOV,vrátane dobudovania areálu.Zároveň mesto Stropkov bude zabezpečovať i investorov ktorí
predpokladáme že v rámci II.etapy vytvoria ďaľších 100 pracovných miest a preinvestujú cca 30 mil.Sk a budú zabezpečovať
i financovanie stavebných úprav v zmysle svojich požiadaviek.Prevádzka priemyselného parku bude zabezpečená z výnosov
tržieb za prenájom parku. Administratívne riziko z titulu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov nám nehrozí,kedže tím na
mestskom úrade už realizoval investičné projekty,v prípade nepredvídaných okolností však vieme toto riziko eliminovať
prijatím nového kvalifikovaného pracovníka. Riziko nezískania investorov sme eliminovali zabezbečením zatiaľ dvoch
investorov na I.etapu a na II.etapu budeme realizovať tiež rozsiahlu informačnú kampaň na zabezpečenie investorov a to i
prostredníctvom SARIO. Riziko z hľadiska financovania projektu sme minimalizovali vyhradením finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu v rámci rozpočtu mesta.
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V súčasnosti v existujúcom objekte nefunkčného závodu Odevné závody Tornaľa sa nachádzajú na jeho pozemkoch
nefunkčné, zastaralé, energeticky náročné a pre ďalší rozvoj podnikateľského prostredia nevhodné stavebné objekty
napojené na zastaralé a nevhodné inžinierske siete. Nefunkčné a nepotrebné stavebné objekty pre nový priemyselný park
budú asanované. Jedná sa o počet 12 menších stavebných objektov /budov/, ktoré boli postavené okolo r. 1939. Objekty v
minulosti slúžili /v 40-ich rokoch 20. storočia/ pre vojenské účely. V roku 1953 boli rekonštruované pre Odevné závody
Tornaľa /predtým Šafárikovo.

Nefunkčné a nepotrebné stavebné objekty pre nový priemyselný park budú asanované. Zostávajúce objekty, budú
rekonštruované a využívané pre potreby „Hnedý priemyselný park Tornaľa“. Jedná sa o tri stavebné objekty - vrátnice - hala
H1 - sociálna budova V rámci výstavby areálu „Hnedý priemyselný park Tornaľa“ budú vybudované stavebné objekty v
rozsahu:
POŽIARNA NÁDRŽ A ČS
ČISTIACA STANICA ODPADOVÝCH VOD
VONKAJŠIE PARKOVISKÁ
VNÚTROAREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA, PARKOVISKÁ
SADOVÉ ÚPRAVY
OPLOTENIE
VONKAJŠIE
OSVETLENIE
PRÍVOD STL PLYNU
SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA
DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
POŽIARNY
VODOVOD
REKONŠTRUKCIA VODOVODU Zároveň je pripravený voľný priestor pre perspektívne rozšírenie
priemyselného parku o cca 200 a viac zamestnancov

Nefunkčné a nepotrebné stavebné objekty pre nový priemyselný park budú asanované. Asanáciu týchto objektov rieši
samostatná dokumentácia – projekt pre búracie povolenie. Zostávajúce objekty, budú rekonštruované a využívané pre
„Hnedý priemyselný park“ Jedná sa o tri stavebné objekty Rekonštrukcia vrátnice Rekonštrukcia haly H1 Rekonštrukcia
sociálnej budovy V rámci výstavby areálu „Hnedý priemyselný park Tornaľa“ budú vybudované stavebné objekty v rozsahu:
POŽIARNA NÁDRŽ A ČS
ČISTIACA STANICA ODPADOVÝCH VOD
VONKAJŠIE PARKOVISKÁ
VNÚTROAREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA, PARKOVISKÁ
SADOVÉ ÚPRAVY
OPLOTENIE
VONKAJŠIE
OSVETLENIE
PRÍVOD STL PLYNU
SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA
DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
POŽIARNY
VODOVOD
REKONŠTRUKCIA VODOVODU Výstavba uvedených objektov, inžinierskych sieti a spevnených plôch
môže byť rozdelená na etapy. Organizačné a technické zabezpečenie – Výber subjektov, ktorí budú realizovať asanáciu,
rekonštrukciu a výstavbu bude uskutočnený formou verejného obstarávania.

Miera nezamestnanosti v meste Tornaľa sa už dlhodobo pohybuje na úrovni 30%, s istými výkyvmi v posledných rokoch.
Keďže sa v posledných rokoch hospodárska situácia v regióne výrazne nezmenila, nevznikli nové pracovné miesta, miera
nezamestnanosti zostáva obrovským problémom. Je teda typická dlhodobá nezamestnanosť, spolu s negatívnymi
sprievodnými javmi ako apatia občanov, stratené pracovné návyky a motivácia pracovať, znížená životná úroveň, existenčné
problémy. Negatívne efekty dlhodobej nezamestnanosti v kombinácií s nízkou životnou úrovňou spôsobujú nízku kvalitu a
najmä konkurencieschopnosť nezamestnaných občanov
na trhu práce. Očakávaný posun investorov zo západného
Slovenska smerom na východ môže prispieť k vytváraniu nových pracovných miest v regióne Samospráva mesta Tornaľa v
rámci Programu susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina získala podporu na realizáciu spoločného projektu s názvom
,,Program ochrany Životného prostredia pre ochranu vodných zdrojov v Gemersko-turnianskom okrese". Spoločný projekt na
slovenskej strane sa uskutočnil na území troch vodárenských zdrojov (Chanava, Leváre, Tornaľa). Cieľom projektu je
dlhodobá ochrana zásob podzemných vôd ako aj zabránenie ich povrchového znečistenia.

Realizácia projektu „Hnedý priemyselný park Tornaľa“ - asanácia, rekonštrukcia a výstavba nových objektov bývalého
závodu OZETA Tornaľa bude ukončená v októbri 2010. Vzhľadom k absencii obdobného priemyselného parku v regióne, k
budovaniu južnej vetvy diaľničného spojenia západu a východu Slovenska a najmä vzhľadom k vysokej miere
nezamestnanosti v regióne, ktorá priamou úmerou vplýva na nízku priemernú mzdu v regióne je udržateľnosť výsledkov
projektu dosiahnuteľná. z výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že projekt je dlhodobo udržateľný.
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Región Trnavy predstavuje pomerne silnú hospodársku základňu s významným podielom firiem pôsobiacich predovšetkým v
automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Funguje tu zároveň sieť vzdelávacích zariadení a profesných organizácií
podporujúcich budovanie podnikateľskej infraštruktúry. Napriek prílevu významných zahraničných investícií do regiónu je
úlohou verejného sektora naďalej rozvíjať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „TUR“), podporovať diverzifikáciu
priemyselnej výroby a inovačné aktivity podnikateľských subjektov. Za účelom toho sa Mesto Trnava snaží o rozvíjanie proinovatívneho podnikateľského prostredia a etablovanie technologicky orientovaných firiem využitím priestorov hnedého parku,
ktoré sú v súčasnej dobe zanedbané a nedostatočne využívané. Hnedý park vo vlastníctve mesta Trnava sa nachádza v
areáli bývalých Technických služieb Mesta Trnava, ktoré v 90. rokoch prešli delimitáciou majetku Čs. štátu z bývalého MsNV
Trnava na Mesto Trnava v zmysle zákona 138/1991 Zb. O majetku obcí. V súčasnosti je areál nedostatočne využívaný,
podnikateľskú činnosť tu formou prenájmu vykonáva niekoľko malých a stredných podnikateľov (ďalej len „MSP“) v oblasti
poskytovania jednoduchých služieb. Tieto subjekty spoločne zamestnávajú okolo 150 zamestnancov. Celková výmera
predmetného areálu je cca 27 935 m2. Areál je z dôvodu opotrebenia a zastaralej infraštruktúry, vysokej energetickej
náročnosti stavebných objektov potrebné rekonštruovať. Areál sa nachádza v obchodno priemyselnej časti mesta s
výborným napojením na obchvat mesta a jeho vyústením na diaľničné napojenie diaľnice D1 Bratislava – Žilina. Projekt ako
celok je súčasťou rozvojovej koncepcie mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja kde v rámci Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava, ako aj Regionálnej inovačnej stratégie Trnavského kraja boli stanovené
aktivity za účelom vytvorenia a posilnenia rozvojového potenciálu a konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia.
Snahou tohto projektu je reagovať na súčasný stav trhu práce v regióne, štruktúru ľudskej pracovnej sily, vývoja hospodárstva
a priemyslu v najbližších rokoch, a tým zabezpečiť budúci ekonomický rast celého regiónu. Snahou vedenia mesta je nielen
prilákať nových investorov a vytvárať nové pracovné miesta, ale aj vytvárať celkový systém poskytovania komplexných
služieb pre podnikateľov, a to najmä prostredníctvom prvého založeného klastra na Slovensku pod názvom „Automobilový
klaster – západné Slovensko“, ale aj využitím technologického a vzdelanostného potenciálu odborníkov pôsobiacich na
vysokých školách v Trnave (najmä Slovenská technická univerzita – Materiálovo technologická fakulta v Trnave) a ďalších
aktivít na podporu MSP zabezpečovaných Mestom Trnava, alebo Trnavským samosprávnym krajom.

V rámci realizácie projektu a jeho aktivít dôjde k zmodernizovaniu a revitalizácii územia priemyselného areálu. Vybudujú sa
moderné inžinierske siete a nové výrobné a skladové priestory pre firmy pôsobiace v oblasti priemyselnej výroby, logistiky a
sofistikovanej výroby, vrátane plôch na parkovanie pre potreby podnikateľských subjektov a ich zamestnancov. Dôjde k
vybudovaniu pavilónu sofistikovanej výroby a pavilónu výrobných buniek s celkovou úžitkovou plochou cca 4 250 m2,
určených pre inovatívne firmy zaoberajúcich sa sofistikovanou výrobou a ľahkou technologickou výrobou doplnenou o menšie
skladové priestory. Predmetom novej výstavby je i výrobno-technologický pavilón s výmerou cca 2 560 m2 obsahujúci najmä
priestory výrobnej haly a menších výrobno administratívnych priestorov. Tento pavilón zároveň počíta s priestormi pre
jedálenské účely, kde bude zamestnancom areálu zabezpečovaná strava. Tretím novopostaveným priestorom je skladový
pavilón o výmere 456 m2 slúžiaci predovšetkým pre skladové potreby firiem. V rámci projektu dôjde taktiež k asanácii
neefektívnych objektov, ktoré sú nevyužívané, sú v zlom technickom stave a na ich mieste vyrastú nové moderné
podnikateľské priestory. Predmetom rekonštrukcie a modernizácie bude skladovo – logistický pavilón. Celkovo tak objekt
bude disponovať ďalšími 756 m2 úžitkovej plochy. Tieto priestory sú určené najmä na účely výrobných prevádzok. Vnútroareálové komunikácie ako aj ostatné inžinierske siete prejdú kompletnou výmenou a modernizáciou, prostredníctvom ktorej
sa dosiahne zvýšená bezpečnosť, bezporuchovosť a samozrejme budú spĺňať kapacitné nároky jednotlivých prevádzok.
Dôležitým faktom bude vybudovanie 101 nových parkovacích plôch, ktoré v súčasnosti v areáli absentujú. Realizáciou
projektu „Mestský priemyselný a technologický park Trnava“ dôjde k vybudovaniu priestorov aj pre vytvorenie
vysokokvalifikovaných pracovných miest v oblasti MSP, ktoré umožnia aktívnym absolventom škôl ako aj v súčasnosti
pracujúcim technikom v zahraničí zamestnanie doma, na Slovensku. Filozofiou vedenia mesta je nielen vybudovať špičkové
priestorové možnosti pre prilákanie nových investorov, ale vytvoriť tiež úzke prepojenie Mestského priemyselného a
technologického parku so vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami s cieľom prilákať čo najkvalitnejšie investície
vyžadujúce vysokokvalifikované ľudské zdroje, ktoré nie sú v súčasnosti regióne Trnavy dostatočne využívané. Týmto
systémom dosiahneme nielen získanie nových investorov pre Trnavský región, ale hlavne vytvorenie vysoko kvalifikovaných
pracovných miest na Slovensku, a tým prispejeme k zabraňovaniu ich odlivu do zahraničia. V súčasnosti o prenájom
priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava prejavilo záujem viacero firiem. S ôsmimi firmami Mesto
už podpísalo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve. Tieto firmy spolu vytvoria cca 200 nových pracovných miest v oblasti od
robotníckych profesií až po IT špecialistov a programátorov. Celkovo v rámci celého Mestského priemyselného a
technologického parku mesto počíta s vytvorením až 450 pracovných miest v rôznych pozíciách a zameraniach priemyslu.
Implementácia projektu bude mať taktiež pozitívny dopad na životné prostredie. Uskutoční sa rekonštrukcia existujúcej
budovy areálu, čo prispeje k zníženiu jej energetických nárokov. Pri výstavbe nových objektov parku bolo naplánované
využitie obnoviteľných zdrojov energie, a to tepelných čerpadiel a solárnych panelov.

Implementáciu projektu bude koordinovať Mestský úrad Trnava, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov
investičného i neinvestičného charakteru, disponuje administratívnou technickou vybavenosťou a skúsenými odbornými
pracovníkmi. Stavebné práce budú zabezpečené prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý bude určený na základe
výberového konania.
Celkový projekt mesto plánuje realizovať v niekoľkých etapách: 1. Tender na dodávateľa projektu a
vypracovanie realizačného projektu stavby (03/2009 až 04/2009) 2. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby (04/2009 až
07/2009) 3. Búracie práce (08/2009) 4. Výstavba nových objektov (09/2009 až 12/2011) 5. Rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich budov (08/2010 až 12/2011) 6. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a vnútro-areálových komunikácií (08/2010 až
10/2011) 7. Realizácia sadových úprav (10/2011 až 11/2011) 8. Kolaudačné konanie, zabezpečenie správcovstva areálu
(12/2011 až 1/2012) 9. Akvizícia podnikateľov a otvorenie parku (01/2012 až 02/2012) 10. Marketingové aktivity projektu
(budú prebiehať počas celého trvania projektu) 11. Výber a podpora podnikov a inštitúcií umiestňovaných do Mestského
priemyslového a technologického parku (výber prvých klientov bude prebiehať počas celého roka 2011 až do otvorenia
parku) 12. Otvorenie Mestského priemyselného a technologického parku Trnava - 3/2012

Mesto Trnava svojou polohou, logistickým napojením a technickou infraštruktúrou patrí medzi veľmi zaujímavé investičné
lokality na Slovensku. Mesto zohralo významnú úlohu v naštartovaní slovenskej ekonomiky vytvorením vhodných podmienok
pre etablovanie automobilového závodu PSA Peugeot-Citroën-Slovakia. Pri tomto projekte Mesto zabezpečilo promptne
všetky nutné náležitosti a podklady, ktoré prispeli k úspešnej realizácii investície. Za posledné roky v Trnave a jej okolí svoje
investičné aktivity zrealizovalo následne niekoľko významných zahraničných subdodávateľských firiem, čo umožnilo doriešiť
problémy v oblasti nezamestnanosti, a to predovšetkým robotníckych profesií. Vznikla však potreba podporiť inovačné firmy a
umožniť tak zvýšenie zamestnanosti vysokokvalifikovaných odborníkov. Samospráva chce podporiť najmä domáce firmy a
poskytnúť im také podmienky a služby tak, aby sa mohli postupne zapojiť do subdodávateľských reťazcov vyššie uvedených
firiem. Cieľom projektu je podporiť vznik perspektívnych nových firiem a v neposlednom rade prilákať vytvorenými
podmienkami do regiónu investície s vyššou pridanou hodnotou. Výstavba Mestského priemyslového a technologického
parku Trnava dáva predpoklad na vybudovanie kvalitného podnikateľského zázemia nielen pre podnikateľské subjekty s
výrobnými aktivitami, ale svojimi poskytujúcimi službami tiež pre transfer technológií medzi podnikateľskými subjektami a
vzdelávacími inštitúciami. Park umožní zvýšiť inovačnú úroveň firiem, a tým aj ich konkurencieschopnosť. Zároveň vytvorí v
rámci priemyselnej zóny v spolupráci s agentúrou SARIO, SOPK a fungujúcimi klastrami nové možnosti umiestňovania
ďalších atraktívnych investorov a postupné vytváranie ďalších vysokokvalifikovaných miest. Dosiahnutie tohto cieľa je
reálne podporené vznikom prvého klastra na Slovensku so sídlom v Trnave (Automobilový klaster – západné Slovensko).
Medzi členov patria aj SAV, STU MTF, TSU Piešťany a cca 15 výrobných podnikov regiónu. Významné je tiež pôsobenie
STU Bratislava, Materiálovo – technologickej fakulty v Trnave, medzi priority ktorej patrí vybudovanie výskumno vývojového
centra, čo podporuje aj aktivita mesta a kraja pri vytváraní podmienok pre inovácie a prepojenie vedy a praxe. Existencia
ďalších dvoch univerzít na území mesta (Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda) nutnosť týchto
zámerov len potvrdzuje. Cieľom projektu je v rámci Regionálnej inovačnej agentúry orientovanej na automobilový, energetický
a elektrotechnický priemysel vybudovať po už fungujúcom Automobilovom klastri – západné Slovensko ďalší nevyhnutný
systémový predpoklad pre inovácie, a tým je priemyselný park.

Snahou mesta je zrevitalizovať, zmodernizovať predmetný areál s vybudovaním moderného priestorového zázemia určeného
na rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb. Modernizáciou a novou výstavbou objektovej sústavy v dotknutom areáli
vznikne cca 8 000 m 2 moderných a technicky pripravených priestorov pre realizáciu podnikateľských zámerov mnohých
firiem, ktoré chcú v Trnave podnikať alebo ich terajšie podnikateľské priestory neumožňujú ich ďalší rozvoj. Prioritne budú
novovybudované priestory určené najmä začínajúcim alebo perspektívnym firmám s inovačným potenciálom a možnosťou
ďalšieho rastu. Tieto priestory budú tiež ponúkané novým investorom, ktorí majú záujem umiestňovať svoje projekty do
Trnavského regiónu, a to prioritne v oblasti automobilového priemyslu, elektrotechniky a energetiky. Projekt počíta s
prevádzkovaním celého Mestského priemyselného a technologického parku Trnava a ďalšími nákladovými položkami v
budúcich obdobiach. V ďalších rokoch projekt počíta zo získavaním zdrojov najmä z prenájmu priestorov a poskytovaním
rôznych poradenských služieb. Výborná poloha priemyselného parku, atraktívnosť Trnavy ako celku, vybudované
podnikateľské zázemie zaručujú vysokú udržateľnosť projektu aj v nasledujúcich rokoch. Všeobecne sa počíta s vytvorením
až okolo 450 ďalších pracovných miest v priebehu 5 rokov od otvorenia priemyselného areálu. Takto vybudované
podnikateľské zázemie bude znamenať obrovský prínos pre inovačnú politiku a rozvoj najmä domácich firiem a ich
konkurenčnú schopnosť presadiť sa v subdodávateľských reťazcoch veľkých zahraničných investorov, či už na Slovensku
alebo v rámci Európskeho spoločenstva a Ruskej federácie. Z tohto titulu Mesto Trnava ako investor a majiteľ objektu už v
súčasnosti veľmi úzko spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Materiálovo technologickou fakultou
so sídlom v Trnave, Automobilovým klastrom – západné Slovensko a ďalšími vedecko-výskumnými a vývojovými inštitúciami,
ktoré disponujú veľmi kvalitnou a kvalifikovanou ľudskou pracovnou silou.
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Mesto Bardejov, ktoré je sídlom okresu, je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Mesto malo v minulosti významnú
obuvnícku tradíciu, ktorú napĺňalo viacero dobre fungujúcich podnikov. Po mnohých politických i ekonomických reformách
fungujúce podniky stratili konkurencieschopnosť a postupne zanikli. Po rozsiahlej výrobe obuvníckeho priemyslu v meste
ostali nevyužité a v súčasnosti nevyužívané výrobné a administratívne priestory v priemyselnej zóne mesta, na ulici s
príznačným názvom Priemyselná. Niekoľko malých a stredných firiem sa v meste stále venuje výrobe a obchodu s obuvou.
Vytvorenie hnedého priemyselného parku s prevažne obuvníckou výrobou a obchodom je dlhodobou prioritou mesta, ktoré má
záujem vytvoriť adekvátne podmienky pre prílev domácich i zahraničných investorov, a do budúcnosti v konečnom dôsledku
reálne znížiť priemernú nezamestnanosť v meste a okrese, ktorá v minulom roku dosiahla 13,04%.

Úspešnou realizáciou tohto projektu a dosiahnutím všetkých vytýčených cieľov bude v meste Bardejov do značnej miery
revitalizovaná bývalá priemyselná zóna, v ktorej budú vytvorené adekvátne podmienky pre príchod domácich i zahraničných
investorov a prílev ich kapitálu do mesta a okresu. Projektový zámer bude zrealizovaný prostredníctvom vytvorenia hnedého
priemyselného parku, v rámci ktorého budú odkúpené pozemky a budovy do vlastníctva mesta, ktoré budú zrekonštruované.
Projekt počíta aj s komplexnou rekonštrukciou všetkých inžinierskych sietí v predmetnej priemyselnej zóne. Súčasný stav
spolupráce a rokovaní s potenciálnymi investormi predpokladá ich investície po vytvorení podmienok v priemyselnom parku v
meste Bardejov. Investormi, ktorí prejavujú eminentný záujem o rozvoj svojich aktivít na území mesta sú medzinárodné
spoločnosti so sídlom na Slovensku, v Nemecku, Fínsku a v Indii.

Kompletná realizácia všetkých aktivít projektu je rozdelená do niekoľkých fáz. Prvou a základnou fázou bude v prípade
podpory tohto projektu, zmena vlastníka nehnuteľností , ktoré sú predmetné pre tento projekt. Mesto, ako žiadateľ v tejto fáze
odkúpi pozemky a stavby v areáli priemyselného parku na základe priložených zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách. Ďalšou
fázou realizácie tohto projektu budú samotné stavebné intervencie v priestoroch budúceho bardejovského priemyselného
parku, kedy sa zrekonštruujú a zmodernizujú stavby a kompletne sa obnovia všetky inžinierske siete potrebné k
bezproblémovému spusteniu fungovania priemyselného parku v meste. Poslednou fázou, ktorú je nutné zrealizovať v tomto
projekte, sú konkrétne rokovania s investormi, ktorých predbežné prísľuby už existujú a ich následné etablovanie v
priemyselnom parku. Jednými z potenciálnych investorov sú firmy BACHI z Indie a JALAS z Fínska.

Kompletne pripravená plocha s komplexnou technickou vybavenosťou priemyselného parku v Bardejove je ideálnym
predpokladom pre investorov na realizáciu svojich podnikateľských aktivít. Výrazným hľadiskom vhodnosti realizácie tohto
projektu je fakt, že v regióne, kde bola tradícia priemyselnej výroby, je stále široká možnosť výberu budúcich zamestnancov z
ponuky kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sily, keďže okres Bardejov je jedným z okresov s výraznou mierou
nezamestnanosti. Mesto Bardejov v rámci svojich kompetencií a aktivít smerom k budovaniu podmienok pre podnikateľov a
skupín podnikateľov definovalo svoje priority v základnom plánovacom dokumente, kde je určená potreba vytvorenia
podmienok pre rozvoj podnikania na území mesta v zónach, v ktorých v minulosti fungovala priemyselná výroba. Potreba
realizácie projektu je podmienená nutnosťou revitalizácie bývalej priemyselnej zóny prostredníctvom rekonštrukcie stavieb a
inžinierskych sietí, ktorej výsledkom bude prvá revitalizovaná priemyselná zóna na území mesta vo forme hnedého
priemyselného parku, pripraveného pre príchod potenciálnych investorov a kapitálu, čo bude mať za následok hospodársky
rast ekonomiky mesta a reálne zníženie nezamestnanosti v okrese, ktorá v minulom roku dosiahla 13,04%.

V prípade podpory a následnej realizácie projektu bude Mesto Bardejov zabezpečovať prevádzku výstupov projektu (budovu
hnedého priemyselného parku) prostredníctvom svojich správcovských spoločností. V prípade realizácie projektu je plánované
vytvorenie 240 pracovných miest (hodnota n+5), prevažne z radov nezamestnaných občanov, ktorí majú skúsenosti s
pracovnými postupmi a výrobou obuvi. 240 pracovných miest je prvotné číslo. Okrem predpokladaných investorov (JALAS
Fínsko (špeciálna pracovná obuv) a BACHI India –(detská obuv) je v štádiu prípravných rokovaní príchod ďalších investorov
spolupracujúcich s existujúcimi producentmi obuvi v okrese- Van ELTEN Nemecko (špeciálna pracovná obuv) a PUMA
Nemecko (športová obuv). V minulom období bola v okrese tradícia spolupráce s firmou PUMA, ktorú by sme radi
prostredníctvom pripraveného priemyselného parku a investorov oživili a vytvorili ďalšie pracovné miesta. V ďalšom kole
predpokladáme so spomenutými firmami vytvorenie približne 200 pracovných miest.
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Mesto Levice podporuje rozvoj nových podnikateľských aktivít s cieľom tvorby nových pracovných miest. V meste sa
nachádzajú existujúce priemyselné areály, ktoré sú v súčasnosti nevhodné na podnikanie, chátrajú a môžu znamenať riziko
vzniku environmentálnej záťaže v budúcnosti. Miera nezamestnanosti k 31.12. 2009 stúpla v Levickom okrese na 16,99%
(počet nezamestnaných dosiahol 9936) a ponuka voľných pracovných príležitostí v minulom a v tomto roku značne poklesla.
Ďalšími východiskovými faktormi sú: - obmedzené kapacity už existujúcich priemyselných zón vhodných na podnikanie, rozvojové plány v oblasti priemyslu firiem ROEZ, s.r.o. a HADVIČÁK s.r.o., - potreba vytvárania nových pracovných miest
zodpovedajúcich štruktúre evidovaných nezamestnaných, - snaha o trvalo udržateľný rozvoj mesta v kontexte znižovania
disparít v rámci Nitrianskeho regiónu. Priemyselný hnedý areál Za Tabakovou, ktorý je predmetom projektu, je dlhšie obdobie
nevyužívaný, predstavuje potenciálne riziko nárastu kriminality, vytvárania čiernych skládok ako aj environmentálne riziko.

Realizáciou nášho projektu dosiahneme revitalizovanie hnedej priemyselnej zóny v lokalite Za Tabakovou a vybudovanie
priemyselného parku vhodného na podnikanie s celkovou plochou 18 212,43 m2 nových, technicky zhodnotených objektov.
Celkovo sa vytvorí 122 nových pracovných miest budúcimi investormi firmami ROEZ, s.r.o. a HADVIČÁK s.r.o. Ďalšie
investície do nových strojov, technológií a zariadení budú vynaložené investormi približne v objeme 3,66 mil. EUR. Dôjde k
rozvoju ďalších nadväzujúcich služieb, zvýšeniu kvality života a prosperity mesta Levice. Investori svojimi aktivitami budú
prínosom pre rozvoj energetiky a automobilového priemyslu v regióne. V nadväznosti na výsledky tohto projektu, mesto
zvažuje prípravu ďalších lokalít pre existujúcich a nových investorov, napr. lokalita Preciosa Tlmače, alebo priemyselný areál
v blízkosti 500 m od predmetného hnedého areálu. Okrem toho ROEZ, s.r.o a HADVIČÁK s.r.o. výhľadovo plánujú
rozširovanie svojich aktivít v meste Levice a v prípade ROEZ, s.r.o. vybudovanie výskumno-vývojového centra v spolupráci s
VÚEZ, a.s.

Hlavné aktivity projektu budú realizované v období rokov 2010 až 2012 a sú rozdelené nasledovne: 1. Nadobudnutie
hnedého priemyselného areálu, ktorého cieľom je nadobudnutie vlastníctva k pozemkom a nehnuteľnostiam mestom na
základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom nehnuteľnosti. 2. Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a
nádvoria, ktorých cieľom je odstránenie stavieb a infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú v zlom technickom a dispozičnom stave.
3. Výstavba nových objektov a infraštruktúry, cieľom ktorej je vybudovanie potrebných objektov a požadovanej infraštruktúry
pre investorov ROEZ, s.r.o. a HADVIČÁK s.r.o. Aktivity budú zabezpečované externým dodávateľom, ktorý bude vybraný
prostredníctvom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Projektová
dokumentácia na výstavbu objektov bola vypracovaná externou osobou z oblasti architektúry a projektovania stavieb.
Realizáciu podporných aktivít zabezpečí projektový tím zložený zo zamestnancov žiadateľa, vrátane verejného obstarávania,
financií, projektového manažmentu, žiadostí o platbu, informovania a publicity projektu.

Zámerom mesta Levice je revitalizovanie existujúcich priemyselných lokalít a vytvorenie priaznivých podmienok na
podnikanie. Za týmto účelom sa identifikoval hnedý priemyselný areál s vhodnou lokalizáciou a dobrými predpokladmi na
uskutočňovanie podnikateľských aktivít v meste Levice. Tento zámer nadväzuje na rozvojové aktivity mesta zamerané na
rozvoj priemyslu a služieb ako aj tvorby pracovných miest, ktoré si mesto definovalo vo svojich strategických dokumentoch
ako jednu z priorít. Mesto Levice vedome smeruje k cieľu adaptácie na zmenené podmienky v súčasnej hospodárskej kríze a
vyvíja aktivity za účelom podpory podnikania vytváraním nových, technicky zhodnotených priemyselných objektov. Týmto
projektom mesto dosiahne etablovanie dvoch investorov z oblasti energetiky a automobilového priemyslu, v dôsledku čoho
dôjde i k vytvoreniu nových pracovných miest. Realizácia projektu je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta, územným plánom mesta a uznesením mestského zastupiteľstva. Získanie príspevku zabezpečí dosiahnutie
plánovaných indikátorov a podporí rozvoj a realizáciu ďalších projektov v meste.

V nadväznosti na finančnú a ekonomickú udržateľnosť projektu mesto zabezpečí spolufinancovanie projektu zo svojho
rozpočtu, následne bude priebežne financovať prevádzkové náklady. Udržateľnosť bude zabezpečená permanentnou a
odbornou údržbou vybudovaných objektov. Udržateľnosť projektu taktiež podporuje fakt, že mesto Levice má podpísané
zmluvy s budúcimi investormi, ktorí budú využívať priemyselný park a vytvoria nové pracovné miesta. V neskoršom období
plánujú svoje aktivity rozširovať i o iné oblasti. Realizácia ďalších projektov v podobe revitalizovania hnedých zón by
nasledovala po ukončení tohto projektu s cieľom využitia výsledkov a skúseností s jeho implementáciou. Pri riadení
prípadných rizík projektu budeme vychádzať zo svojich dlhoročných skúseností a sústredíme sa najmä na prevenciu, aby bol
výskyt rizík čo najmenší. Pri rizikách, ktorých výskyt nemôžeme ovplyvniť, sa zameriame na zníženie ich nepriaznivých
dôsledkov na projekt.
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Obec Palárikovo sa nachádza na v južnej časti západného Slovenska, v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky. Tento
okres má jednu z najvyšších mier nezamestnanosti v rámci západného Slovenska, priemerná miera nezamestnanosti je
vyššia ako priemer SR. Z hospodárskeho hľadiska má oblasť má prevažne poľnohospodársky charakter, čo je dané
historickým vývojom a polohou. Počet pracovných príležitostí v oblasti priemyselnej výroby je nízky, prevažná časť
obyvateľstva pracujúcej v tejto oblasti za prácou dochádza do iných lokalít SR a časť do Maďarska.

Po ukončení realizácie aktivít projektu, teda po vybudovaní Priemyselného parku Palárikovo, bude obec disponovať územím
pripraveným pre príchod investorov. Obec bude vlastníkom parku s kompletne vybudovanou technickou infraštruktúrou a
dobrým dopravným napojením na cestnú aj železničnú sieť. Vysoký záujem investorov o park v tejto lokalite je možné
preukázať prostredníctvom zmlúv s investormi, pričom väčšina miest v parku je už zazmluvnená. Z ekonomického hľadiska
bude obec profitovať z nájmu, z dane z nehnuteľností a prípadných služieb. Zvýši sa zamestnanosť, pričom vyššie príjmy
obyvateľstva budú mať sekundárne pozitívne dopady na rozvoj podnikateľského prostredia v regióne. Diverzifikácia
hospodárskych činností smerom k priemyselnej výrobe umožní regiónu zvýšenie ekonomickej stability, rast pridanej hodnoty
ako aj väčšiu stabilitu voči hospodárskym zmenám.

Za účelom hladkej a úspešnej realizácie projektu bol u žiadateľa zostavený projektový tím, ktorého cieľom je prostredníctvom
dodržiavania zásad a metód projektového manažmentu zabezpečiť dosiahnutie zvolených indikátorov a cieľov projektu. Dielo
bude realizovať dodávateľ vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia Priemyselného parku Palárikov bude trvať 14 mesiacov a je
rozdelená do 7 hlavných aktivít: 1.Príprava územia 2.Budovanie a napojenie komunikácií 3.Realizácia izolačnej zelene
4.Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie 5.Realizácia stavebnej a technologickej časti 6.Realizácia ostatných sietí
7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy Hlavné aktivity dopĺňajú dve povinné podporné aktivity, Riadenie projektu a Publicita
a informovanosť, ktorých dĺžka trvania je počas celej realizácie projektu.

Obec vynakladá maximálne úsilie pre zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, pretože impulz pre rozvoj podnikateľského
prostredia v podobe vybudovania priemyselného parku zabezpečí výrazný pozitívny dopad na sociálno-ekonomickú situáciu
nielen obce a jej obyvateľov ale celého regiónu. Napriek tomu by obec nebola schopná takúto väčšiu investičnú aktivitu
vykryť iba z vlastných zdrojov. Preto sa rozhodla využiť ponúkanú možnosť financovania prostredníctvom štrukturálnych
fondov. Obec má dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných aj neinvestičných projektov, financovaných z vlastných
zdrojov, predvstupových aj štrukturálnych fondov. Prehľad konkrétnych projektov realizovaných v posledných rokoch je bližšie
popísaný v opise projektu. Projektový tím, založený za účelom realizácie projektu je zložený z troch interných pracovníkov
obecného úradu, ktorý disponujú znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami vo všetkých oblastiach potrebných pre realizáciu
projektu - investičnej výstavby, projektového a finančného manažmentu, štrukturálnymi fondmi EÚ a publicity a to v prostredí
verejnej správy ako aj súkromného sektora.

Z finančného hľadiska udržateľnosti bude projekt po dokončení realizácie plne samofinacovateľný. Vybudovaný priemyselný
park osídlia investori, ktorý budú do obecnej pokladnice odvádzať dane z nehnuteľností a nájomné. Obec bude navyše
sekundárne profitovať z vyšších príjmov obyvateľstva, ktoré umožnia aj ďalší rozvoj malého a stredného podnikania v regióne.
Z prevádzkového hľadiska bude realizácia projektu zabezpečená skúseným projektovým tímom. Po dokončení realizácie
projektu bude prevádzka projektu zabezpečený vo vlastnej réžii, s využitím interných zdrojov obecného úradu.
Prostredníctvom SWOT analýzy boli identifikované možné riziká projektu, pričom ich bližší popis a spôsob ich minimalizácie
alebo odstránenia sú popísané v Opise projektu.
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Obec Utekáč má 1043 obyvateľov a nachádza sa v horskej oblasti v okrese Poltár. Rozvoj obce Utekáč bol najviac
poznačený svetoznámym sklárskym priemyslom. Sklárne v Utekáči založené v roku 1787 poskytovali zamestnanie nielen
obyvateľom obce, ale aj Kokavy nad Rimavicou a ostatnému širokému okoliu. Podnik patril medzi najväčších
zamestnávateľov v okrese Poltár. Zánik sklární Clara v roku 1998 z ekonomických dôvodov priniesol obci vysokú
nezamestnanosť a nastolil úlohu riešenia vzniknutej situácie vytváraním podmienok pre rozvoj obce.Obec odkúpila do
vlastníctva pozemky a celý objekt podniku Clara. Súčasťou majetku sú aj inžinierske siete. Celý areál je však v
nevyhovujúcom technickom stave a vyžaduje si sanáciu a asanáciu. V obci a okolí sú minimálne pracovné príležitosti, obec
organizuje aktivačné práce na zníženie miery nezamestnanosti. Z dôvodu nezamestnanosti v regióne počet obyvateľov klesá
z dôvodu sťahovania sa ľudí za prácou.

Obec Utekáč má uzatvorené zmluvy o budúcich zmluvách s dvomi investormi, ktorí plánujú realizovať podnikateľské aktivity
v zrekonštruovanom areáli bývalých sklární. Práve táto skutočnosť predurčuje predkladaný projekt k napĺňaniu stanovených
hodnôt merateľných ukazovateľov. Po úspešnej realizácii projektu bude postupne v hnedom priemyselnom parku vytvorených
cca. 250 pracovných miest, z toho minimálne 5 príslušníkov MRK a 45 zamestnancov zo znevýhodnených skupín, čo výrazne
pozitívne ovplyvní mieru nezamestnanosti v celom regióne. Ďalším pozitívnym dopadom bude technicky zhodnotený areál v
súčasnosti úplne zničených bývalých sklární. Objem následne investovaných prostriedkov dosiahne v 5. roku od ukončenia
projektu hodnotu 5,020 mil. Eur.Revitalizácia hnedého priemyselného parku vytvorí synergický efekt, a síce prostredníctvom
projektu sa zabezpečí trvalo udržateľný a postupný rozvoj obce a širšieho územia.Jedným z ohrození priemyselného parku je
prípadné odstúpenie investorov, čo sa ale obec snaží eliminovať uzatvorením zmlúv s potenciálnymi investormi.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – Revitalizácia hnedého priemyselného parku, ktorá bude
prebiehať v časovom období od januára 2011 do decembra 2012, t.j. 2 roky. Aktivity v projekte sú navrhnuté tak, aby ich
realizácia umožnila splniť stanovené ciele projektu. Implementácia bude prebiehať podľa harmonogramu aktivít v súlade so
stanovenými termínmi a rozpočtom. Projekt sa bude realizovať podľa realizačnej projektovej dokumentácie stavby v zmysle
platného stavebného povolenia. Projekt je rozdelený na 16 stavebných objektov, prevažne sú to stavby jednopodlažné
výrobného a technického charakteru, cesty a parkoviská, spevnené plochy riešené ako dlažbové plochy. Organizačne projekt
zabezpečia zamestnanci obecného úradu pod dohľadom pani starostky. Technickú stránku zabezpečí odborne spôsobilá
osoba vybraná prostredníctvom verejného obstarávania. Vykonávanie stavebných prác bude kontrolovať obec.

Obec plánuje revitalizáciu hnedého parku už dlhšie obdobie, no doposiaľ sa nepodarilo získať dostatočné finančné zdroje.
Práve vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov bude možné vytvoriť pracovné príležitosti v oblasti, kde je výrazný
nedostatok pracovných príležitostí, a tým sa zníži miera nezamestnanosti v regióne. Podporou podnikateľských aktivít sa
zabezpečí kontinuálny rozvoj v celom regióne.Projekt umožní zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti obce, jej
zviditeľnenie a zlepšenie kvality života obyvateľov. Obec Utekáč realizuje kroky pre rozvoj malého a stredného podnikania v
oblasti služieb aj výroby. Obec ako žiadateľ disponuje odbornými kapacitami na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a
má viaceré skúsenosti s realizáciou projektov. Starostka obce sa podieľala na tvorbe stratégie MAS Malohont, organizuje
aktivačné práce, zabezpečila rekonštrukciu miestnych komunikácií a pripravuje sa na realizáciu schválených projektov
hasičskej zbrojnice a revitalizácie verejného priestranstva.

Udržateľnosť výsledkov projektu v požadovanom rozsahu a kvalite je daná opodstatnenosťou revitalizácie priemyselného
parku, ktorý zabezpečí rast zamestnanosti v regióne, zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti nielen obce, ale celého
regiónu. Prílev nových investícií umožní postupne odstraňovať regionálne rozdiely. Prevádzku priemyselného parku bude
zabezpečovať obec prostredníctvom externého subjektu vybraného na základe uskutočneného verejného obstarávania v
zmysle platnej legislatívy SR. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená prevažne z prostriedkov obce získaných z prenájmu
nehnuteľností parku. Administratívna a personálna udržateľnosť je daná niekoľkoročnými skúsenosťami starostky obce a
zamestnancov obecného úradu s úspešnou realizáciou projektov.
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Územie, na ktorom bude vybudovaný priemyselný park sa nachádza v katastrálnom území Krompachy v bývalom areáli SEZ
Krompachy.Bývalý areál sa nachádza na parcelách 1887/1,1889/1,1716/2,na ktorých sa nachádzajú jestvujúce objekty s
p.č.1887/6,1887/5,1887/7, 1889/48, 1889/46,1889/40, 1889/39, 1889/49,1889/50, 1889/53, 1889/52, 1889/51. Tieto objekty
budú na základe povolenia na odstránenie stavby zbúrané a vymazané z katastra a následne sa urobí nový geometrický plán
pozemku, na ktorom je navrhnutá nová výstavba. Na stavenisku boli jestvujúce objekty,ktoré sa asanujú.Jestvujúce
inžinierske siete a potrubné mosty sa demontujú.Na tomto priestore vznikne stavenisko pre nové haly priem.parku.

Stavba bude pozostávať z viacerých objektov a to stavebných ako aj inžinierskych. V priemyselnom parku sa bude
nachádzať objekt SO-01 Výrobná hala, ktorá bude určená na výrobu drobných strojárenských výrobkov pre potreby
energetického a automobilového priemyslu. Objekt SO-02 Montážna hala bude zabezpečovať montáž slaboprúdových
káblov a prvkov slaboprúdových káblov pre automobilový priemysel. Objekt SO-03 Skladovacia hala bude zabezpečovať
skladovanie nakupovaných základných materiálov a surovín potrebných pre výrobu a montáž v objektoch SO-01 Výrobná
hala a v SO-02 Montážna hala. Zároveň bude zabezpečovať skladovanie hotových výrobkov vyrobených v uvedených halách
do doby ich distribúcie k odberateľom. Objekt SO-04 bude určený ako sociálne zázemie pre robotníkov v Priemyselnom
parku. Objekt SO-05 bude určený výhradne pre administratívu.

1. Prvým krokom bude odkúpenie pozemkov a budov podľa súm určených znaleckým posudkom. 2. Druhým krokom proces
verejného obstarávania z ktorého vzíde dodávateľ stavebných prác. Objektová zostava areálu pozostáva z piatich stavebných
objektov a príslušných inžinierskych sietí a prevádzkového súboru technologie.Hlavné stavebné objekty sú výrobná,
montážna a skladovacia hala. Objekty sú železo-betónový skelet s opláštením sendvičovými panelmi a zastrešením. Objekty
sú o rozpone 24 m a výrobná hala je s mostovým žeriavom. Doplnkové objekty sú soc.prevádzková a administratívna budova.
Všetky podrobné technické realizácie sú opísané v technických správach projektovej dokumentácie projektu 3. Dohľad nad
výkonom stavebných intervencií bude vykonávať stavebný dozor. Manažment celej realizácie projektu bude realizovaný
firmou – externým manažmentom, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania.

d1) Realizáciou projektu sa dosiahne podpora regenerácie územia bývalej priemyselnej zóny vedúca k zvyšovaniu
dostupnosti a následného generovania pracovných miest, čo je plne v súlade s cieľom výzvy. Riešenie zlepšovania
podmienok pre obyvateľstvo obcí a miest prostredníctvom aktívnych stavebných a rekonštrukčných opatrení v súvislosti s
vytváraním pracovných miest je v súčasnosti dosiahnuteľné hlavne a niekedy jedine prostredníctvom dostupných grantových
výziev, keďže v súčasnej dobe žiadna samospráva nedisponuje dostatočnými vlastnými finančnými možnosťami, ktorými by
dokázala pokryť všetky aktivity spojené s prípravou podmienok pre podnikateľov a ich skupiny na území mesta. Fondy EÚ
tvoria nenahraditeľný zdroj pre doplnenie a financovanie investičných aktivít - prípravu a realizáciu často nevyhnutných a
zásadných projektov obnovy a výstavby miestnej infraštruktúry, s cieľom posilňovať konkurencieschopnosť územia, a tým v
konečnom dôsledku ovplyvňovať celé národné hospodárstvo. d2) Zameranie mesta Krompachy – žiadateľa tohto projektu z
hľadiska predmetu činnosti je výkon obecnej samosprávy v intenciách platného zákona 369/1990 Z.z.

Dlhoročný úžitok, efektivita a tým aj udržateľnosť výsledkov realizácie tohto projektu bude zabezpečená a sledovaná z
viacerých hľadísk. Z funkčného hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená existenciou HPP Krompachy, kde bude
vybudovaných celkovo 5 SO (výrobná hala, montážna hala, skladovacia hala, sociálne zázemie, administratíva).
Zrevitalizovaná priemyselná zóna a jej následný prenájom investorom bude generovať príjem mesta a následnej možnosti
udržiavať výsledky realizácie tohto projektu, ako aj financovanie ďalších akcií z vlastných zdrojov v budúcich rokoch. Po
výpočtoch založených na súčasnej hodnote čistého zisku a súčasnej hodnote investičných nákladov sme dospeli k záveru, že
miera výnosovosti /kumulatívna hodnota súčasnej hodnoty čistého zisku/kumulatívna súčasná hodnota celkových nákladov/ je
záporné číslo – 10,28 %, to znamená, že projekt je realizovateľný a negeneruje príjem.

KaHR-12VS-0901

Riešenie otázok podpory podnikania a tým aj zamestnanosti v meste je prioritnou otázkou z nasledujúcich dôvodov: Utlmená priem.výroba a málo nosných podnikov v regióne -Rastúca miera nezamestnanosti - k 31.1.09 - 2 42 UoZ - 16,91 %.
-Veková štruktúra obyvateľstva Okres Levoča patrí k priemyselne málo rozvinutým okresom s veľmi nízkym počtom
väčších podnikov a poľnohosp.výrobou. Charakteristický je vysokou sezónnosťou prác. Nové aktivity, ktoré by mali nahrádzať
tradičnú výrobu, nemajú taký rozsah, aby tvorili pilier zamestnanosti. Silnou stránkou je významné postavenie ako kultúrnohistorického centra nielen Spiša, ale aj SR a Európy (zoznam UNESCO), čo je významným faktorom na prilákanie
zahraničných investorov. Odvetvia: 25% veľkoobchod a maloobchod 24% v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
11,5% v priemysle 9,5% v stavebníctve Podniky podľa veľkosti: 212 malých podnikov do 19 zamestnancov 11 malých
podnikov 20 - 49 zam. 4 stredné podniky s 50-249 zam. 1 veľký podnik - 250 a viac zam. Projekt je realizovaný v časti
areálu v minulosti vo vlastníctve spoločnosti Levočské strojárne , š.p. a následne spoločnostiam LEVOČSKÉ STROJÁRNE
a.s. a STROJÁRNE LS, a.s.

Realizáciou projektu vznikne v Levoči priemyselný park s kompletnou infraštruktúrou, ktorý bude pripravený privítať
investorov s podnikateľskými zámermi, s týmito parametrami: - Plánovaný počet investorov: 4 -Celková plocha areálu: 119
868 m2 - Rekonštruovaná Hala M4 s administratívnou budovou: 3 820 m2 - Prístupová komunikácia: 3 700 m2 - Parkovacie
miesta pre osobné automobily: 152 - Odstavné státia pre nákladné automobily: 17 - Kompletná infraštruktúra: vodovod,
kanalizácia, prívod elektrickej energie, plynovod - Oplotenie, vrátnica a osvetlenie areálu priemyselného parku Mesto má
snahu o dlhodobú podporu podnikania a tým aj vytvárania nových pracovných miest rôznymi formami, pričom už teraz
uvažujeme s možnosťou: - rozšírenia priemyselnej zóny Levoča – Juh – priestorovo je táto možnosť reálna za predpokladu
ďalšieho odkúpenia pozemkov - zriadenia ďalšieho priemyselného parku – nový projekt realizovaný s využitím skúseností z
prípravy a realizácie tohto projektu - podpory domácich i zahraničných investorov, ktorí sa rozhodnú pre umiestnenie svojich
prevádzok v meste Levoča zriadenie priemyselnej zóny je dôkazom podpory mesta pre podnikateľské subjekty, čím získame
ich dôveru

Aktivity projektu smerujú k naplneniu cieľov projektu a sú dve podľa charakteru činnosti: 1) Nákup pozemkov a budov s
cieľom vytvoriť celistvý areál vhodný na podnikanie veľkosťou i umiestnením 2) rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny –
stavebné práce rozdelené do 31 stavebných objektov, ktoré môžeme rozčleniť takto: - Rekonštrukcia Haly M4 s
administratívnou budovou - Dopravná infraštruktúra a spevnené plochy - Inžinierske siete – vodovod, kanalizácia - inž.siete
– rozvody NN a VN (el.energia) - Inž.siete – plyn - Ostatné objekty (vrátnica, oplotenie, výrub a výsadba stromov a
zariadenie staveniska) - Všeobecné položky (premiestnenie kríža, porealizačné geodetické zameranie) Organizačné a
technické zabezpečenie: Nákup pozemkov a budov budú zabezpečovať zamestnanci MsÚ Levoča v rámci svojich
kompetencií Rekonštrukčné stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky, pričom výber dodávateľa prebehne po
schválení projektu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní Riadením projektu bude poverený projektový tím, ktorý
bude zložený z interných zamestnancov žiadateľa bude doplnený o externých expertov pokrývajúcich služby technického
dozoru stavby a riadenia projektu.

Projekt je pre región veľmi potrebný, pretože: - rieši otázku zamestnanosti v regióne – vytvorenie 500 pracovných miest
veľkou mierou prispeje k: o zníženiu miery nezamestnanosti v okrese o rozšíreniu možností uplatnenia sa na trhu práce
robotníkom a riadiacemu personálu o riešeniu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva, špeciálne
margin.rómskej komunity (MRK) - vytvára predpoklad pre získanie nosných podnikov – umiestnenie prevádzok 4 stredne
veľkých výrobných firiem je kľúčové pre podporu ekonomického potenciálu mesta Levoča i celého okresu - využíva a
revitalizuje existujúci priemyselný areál – dáva mu novú náplň a rozmer s ohľadom na životné prostredie Žiadateľ je
spôsobilý na realizáciu projektu, pretože preukazuje: - bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podporených zo štátneho
rozpočtu, grantov EÚ a podarilo sa získať financie na rôzne projekty aj z iných zdrojov (súkromné zdroje, nadácie,...) personálne zabezpečenie realizácie projektu, kde interných zamestnancov dopĺňa externými expertami i následnej prevádzky
priemyselného parku - materiálne i finančné kapacity na realizáciu tohto projektu - podporu podnikania v meste i regióne aj
mimo tohto projektu

Prevádzkové hľadisko: Priemyselná zóna bude spravovaná vo vlastnej réžii žiadateľa, teda mesta Levoča, pričom
personálne sa jedná o: – Správcu priemyselnej zóny – Administratívnu pracovníčku + vedenie účtovníctva –
Bezpečnostného technika – Príležitostné potreby – napr. právnik – Strážnu službu Finančné hľadisko: – Firmy umiestnené
v HPZL-J budú platiť za prenájom pozemkov a budov vo vlastníctve mesta, správu parku a tiež sa budú podieľať na úhrade
spoločných nákladov (energie, stráženie areálu, upratovanie snehu i lístia, údržbu,...) – Mesto pri stanovovaní cien prenájmov
mestských nehnuteľnosti na účely podnikania prihliada na situáciu v regióne, preto sú nízke a nepredpokladáme ich ďalšie
znižovanie pre investorov v priemyselnej zóne – Priem.zóna po umiestnení 4 investorov bude finančne samonosná – teda
príjmy z prenájmu a poskytovaných služieb pokryjú v plnej miere výdavky spojené s jej správou a prevádzkou. V
priemyselnej zóne Levoča - Juh do 5 rokov od jej otvorenia (r.2017) predpokladáme: - Umiestniť 4 firmy - dobudovanie 3 hál
o ploche 32 000 m2 - získať investície v hodnote 7,5 mil. EUR - vytvoriť min. 500 pracovných miest do 5 rokov od otvorenia
parku
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Spoločnosť SILOTECH s.r.o. Sečovce vznikla v novembri 1995. Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je produkcia
oceľových síl a zásobníkov a podporných stavebných konštrukcií. Súčasný zlý technický stav našich zariadení, ktoré sú
nielen fyzicky, ale predovšetkým morálne zastaralé, neumožňuje budovať systém inovácií a vyvíjať nové produkty. Podnik
nevenuje dostatočnú pozornosť priemyselnému výskumu za účelom významného zlepšenia existujúcich výrobkov a vývoja
nových výrobkov. Zároveň nemá podnik zavedený efektívny systém manažérstva kvality, čo podniku sťažuje možnosť
presadiť sa na zahraničných trhoch. Projekt bude realizovaný v Košickom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi hospodársky
a ekonomicky najmenej rozvinuté regióny v SR. Miestom realizácie projektu sú výrobné priestory spoločnosti SILOTECH s.r.o.
Sečovce nachádzajúce sa v meste Sečovce. V okrese Trebišov, pod ktorý spadá miesto realizácie projektu, dosiahla miera
nezamestnanosti k 21.12.2009 25,01 % (4. najvyššia v rámci okresov v SR).

Implementáciou výsledkov priemyselného výskumu do výroby a zavedením efektívneho systému manažérstva kvality
vytvoríme kapacity pre tvorbu konkurencieschopných produktov, a ich budúceho vývoja a inovácií. Nové výrobné postupy a
výsledky priemyselného výskumu zabezpečia nášmu podniku schopnosť vyrábať moderné produkty s vysokou pridanou
hodnotou a z hľadiska dlhodobých cieľov podniku vytvoria priestor a finančné kapacity pre budúci vlastný vývoj produktov a
výrobných procesov. Spoločnosť má zabezpečený odbyt svojej produkcie. Spoločnosť SILOTECH s.r.o. Sečovce je
kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia. Pri realizácii
projektu dosiahne spoločnosť SILOTECH s.r.o. Sečovce nasledovné ciele, ktoré sú plne v súlade s Operačným programom
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, zvýšenie tržieb, zvýšenie pridanej
hodnoty a zvýšenie zamestnanosti.

Spoločnosť SILOTECH s.r.o. Sečovce bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít:
Aktivita 1 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti Aktivita 2 - Priemyselný výskum Aktivita 3 - Zavedenie systémov manažérstva
kvality Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu. Realizácia aktivít bude trvať 24 mesiacov. Aktivity 1, 2 a 3
budú realizované formou dodávky externými dodávateľmi vybranými na základe obchodnej verejnej súťaže. Spoločnosť
bude projekt implementovať prostredníctvom projektového tímu, ktorý bude zložený zo štyroch ľudí s odbornými znalosťami,
ako aj znalosťami implementácie a administrácie projektov financovaných z fondov EÚ. Spoločnosť SILOTECH s.r.o.
Sečovce bude pri realizácii projektu dodržiavať overené postupy s cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo
najefektívnejšom a účelnom využití finančných prostriedkov.

Spoločnosť SILOTECH s.r.o. Sečovce sa počas svoje doterajšej existencie etablovala na domácom i zahraničnom trhu v
segmente výroby oceľových síl a zásobníkov a podporných stavebných konštrukcií. Realizáciou projektu sa rozšíri portfólio
výrobkov spoločnosti a zvýši sa efektívnosť a účinnosť vnútrofiremných procesov, čo prispeje k zvýšeniu výkonnosti a
konkurencieschopnosti spoločnosti. Vytvoria sa predpoklady na naplnenie inovačnej stratégie spoločnosti. Spoločnosť nie je
schopná pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície, preto sa rozhodla
požiadať o nenávratný finančný príspevok. Zdôvodnenie výberu dodávateľov : Vybraní dodávatelia na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže dokázali pri preukázaní odborných znalostí a dlhoročných skúseností za najvýhodnejšiu cenu
ponúknuť riešenia presne vyhovujúce požiadavkám spoločnosti.

Po skončení realizácie projektu spoločnosť vytvorí nové produktové portfólio, so zabezpečeným odbytom produkcie a kvalitou
celého technologického procesu výroby, a tým bude mať projekt priaznivý dopad nielen na samotného predkladateľa, ale aj
ostatné cieľové skupiny – dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov, spolupracujúce spoločnosti, ako aj celý región
Košického samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva priamo aj nepriamo k zvýšeniu
zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu KSK a
postupné vyrovnávanie regionálnych disparít v rámci SR. Očakávané výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné aj po
skončení financovania projektu zo zdrojov EÚ. Všetky produkty, ktoré budú predmetom priemyselného výskumu, sú
progresívne a spĺňajú prísne normy EÚ. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti SILOTECH s.r.o. Sečovce
zabezpečovaná aj trvalým zavedením benchmarkingu (porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom
procese s podnikmi, ktoré dosahujú špičkové výkony na základe dostupných informácií).
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Žiadateľ MUDr. Oto Sova, CSc.- BOOS - Biologické substancie začal svoje podnikanie v roku 1991. Hlavnou podnikateľskou
činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb dekontaminácie pôdy a vody. Žiadateľ má bohaté teoretické aj praktické
znalosti a skúsenosti z oblasti dekontaminácie, je držiteľom množstva slovenských aj zahraničných patentov. Žiadateľ vidí
obrovský potenciál v nových metódach dekontaminácií, ale bez externej podpory nemá možnosť tento potenciál využiť.
Zároveň nemá podnikateľ zavedený efektívny systém manažérstva kvality, čo mu sťažuje možnosť presadiť sa na
zahraničných trhoch. Projekt bude realizovaný v Košickom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi hospodársky a ekonomicky
najmenej rozvinuté regióny v SR. Miestom realizácie projektu sú priestory žiadateľa.

Implementáciou výsledkov priemyselného výskumu do realizačného procesu a zavedením efektívneho systému manažérstva
kvality vytvoríme kapacity pre tvorbu konkurencieschopných produktov a služieb, a ich budúceho vývoja a inovácií. Tieto
produkty a služby budú priemyselne aplikovateľné, ekologické, efektívnejšie, účinnejšie a voči prírodnému prostrediu
absolútne šetrné. Nové poznatky a výsledky priemyselného výskumu zabezpečia nášmu podniku schopnosť produkovať
moderné produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a z hľadiska dlhodobých cieľov podniku vytvoria priestor a finančné
kapacity pre budúci vlastný vývoj produktov a výrobných procesov. Žiadateľ má zabezpečený odbyt svojej produkcie. Žiadateľ
je kapacitne pripravený čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia. Pri realizácii
projektu dosiahne žiadateľ nasledovné ciele, ktoré sú plne v súlade s Operačným programom Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast: zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty a zvýšenie zamestnanosti.

Žiadateľ bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1 – Nákup techniky
Aktivita 2 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti Aktivita 3 - Priemyselný výskum Aktivita 4 - Zavedenie systémov manažérstva
kvality Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu. Realizácia aktivít bude trvať 24 mesiacov. Aktivity 1, 2, 3 a 4
budú realizované formou dodávky externými dodávateľmi vybranými na základe obchodnej verejnej súťaže. Spoločnosť
bude projekt implementovať prostredníctvom projektového tímu, ktorý bude zložený zo štyroch ľudí s odbornými znalosťami,
ako aj znalosťami implementácie a administrácie projektov financovaných z fondov EÚ. Žiadateľ bude pri realizácii projektu
dodržiavať overené postupy s cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo najefektívnejšom a účelnom využití
finančných prostriedkov.

Žiadateľ BOOS – Biologické substancie sa počas svoje doterajšej existencie etabloval na domácom i zahraničnom trhu v
poskytovaní produktu – dekontaminácie pôdy, vody, ako aj dekontaminácie pevných štruktúr, ako je betón, stavebný materiál,
železničné zvršky. Realizáciou projektu sa rozšíri portfólio výrobkov podnikateľa a zvýši sa efektívnosť a účinnosť
vnútrofiremných procesov, čo prispeje k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti podnikateľa. Vytvoria sa predpoklady
na naplnenie inovačnej stratégie podnikateľa. Žiadateľ nie je schopný pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov
zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície, preto sa rozhodol požiadať o nenávratný finančný príspevok. Zdôvodnenie
výberu dodávateľov : Vybraní dodávatelia na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže dokázali pri preukázaní odborných
znalostí a dlhoročných skúseností za najvýhodnejšiu cenu ponúknuť riešenia presne vyhovujúce požiadavkám žiadateľa.

Po skončení realizácie projektu žiadateľ vytvorí nové produktové portfólio, so zabezpečeným odbytom produkcie a kvalitou
celého technologického procesu realizácie, a tým bude mať projekt priaznivý dopad nielen na samotného žiadateľa, ale aj
ostatné cieľové skupiny – dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov, spolupracujúce spoločnosti, ako aj celý región
Košického samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva priamo aj nepriamo k zvýšeniu
zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu KSK a
postupné vyrovnávanie regionálnych disparít v rámci SR. Očakávané výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné aj po
skončení financovania projektu zo zdrojov EÚ. Všetky produkty a služby, ktoré budú predmetom priemyselného výskumu, sú
progresívne a spĺňajú prísne normy EÚ. Udržateľnosť výsledkov projektu bude u žiadateľa zabezpečovaná aj trvalým
zavedením benchmarkingu (porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom procese s podnikmi, ktoré
dosahujú špičkové výkony na základe dostupných informácií).

KaHR-13DM-0901

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. bola založená začiatkom roka 2007. Úmyslom založenia spoločnosti bolo vytváranie a
nasadzovanie najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a
komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku aj v zahraničí. V úvodných rokoch spoločnosť
sledovala výskumné a vývojové procesy v akademických inštitúciách najmä v Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta
elektrotechniky a informatiky a s ďalšou náväznosťou a participáciou na laboratórnych úlohách s prepojením na prax. V
súčasnosti spoločnosť spolupracuje s rôznymi komerčnými firmami, ponúka svoje skúsenosti a vedomosti dokonca aj v
oblastiach, kde iní váhajú, alebo si netrúfajú. KYBERNETES dnes predstavuje aktívnu firmu v sofistikovanej oblasti
kybernetiky, umelej inteligencie, robotiky, meracej automatizačnej techniky, kde cez aplikácie najnovších technológií pomáha
svojim klientom v oblasti riadenia a regulácie systémov hlavne vo výrobno-spracovateľských podnikoch.

„Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“ má za cieľ výskum a vývoj riadiacej a
regulačnej technológie s využitím princípov a metód umelej inteligencie. Pomocou jasného definovania o funkčnej vlastnosti
novej inteligentnej riadiacej a regulačnej technológii sa bude môcť nový produkt, inteligentný mobilný kufor a inteligentný
panelový regulátor, aplikovať do každého odvetvia priemyslu, kde je potrebná regulácia pre optimalizáciu riadenia a regulácie
ľubovoľného technologického procesu. Na základe poznatkov z praxe – „čo trh žiada“, sme zamerali svoju výskumnovývojovú úlohu na potreby trhu. Skúsenosti s našimi zákazníkmi jasne deklarujú, že v prípade úspešného vyvinutia
uvedených technológií a pri stanovení správnej cenotvorby nebude problémom jej umiestnenie a predaj jestvujúcim a
budúcim zákazníkom. V prípade úspešnej implementácie predkladanej žiadosti uvádzané technológie, svojou podstatou
sú nesmiernou úsporou času, finančnou úsporou pre súčasných a budúcich obchodných partnerov a v nemalej miere ich
inštalácia prispeje aj k ochrane životného prostredia.

Aktivity projektu zameraného na výskum a vývoj technologických zariadení pre využitie umelej inteligencie v riadiacich
procesoch vo výrobno-spracovateľských podnikoch - inteligentného mobilného kufra a inteligentného panelového regulátora,
sú rozdelené nasledovne: 1. Štúdie technickej uskutočniteľnosti - Štúdie technickej uskutočniteľnosti 2. Experimentálny
vývoj - Vypracovanie technického projektu 3. Experimentálny vývoj - Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie 4.
Experimentálny vývoj - Vývoj funkčného prototypu 5. Experimentálny vývoj - Funkčné skúšky stroja – testovanie výrobku
Organizačné a technické zabezpečenie projektu garantujeme a chceme realizovať na základe troch atribútov, ktoré v plnej
miere zabezpečia plynulú a úspešnú implementáciu projektového zámeru: 1) skúseností s implementáciou projektov
podobného zamerania z predošlého obdobia; 2) skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja nových výrobkov, ktorý sme doteraz
realizovali pre našich zákazníkov; 3) projektový tím pre implementáciu projektu s bohatými skúsenosťami s realizáciou
projektov.

„Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“ má za cieľ výskum a vývoj riadiacej a
regulačnej technológie s využitím princípov a metód umelej inteligencie. Ide tak o vývoj inteligentných sieťových regulátorov s
implementovanou funkcionalitou priebežnj adaptivity, optimalizácie, robustnosti a inovatívnosti riadenia technologických
procesov s možnosťou implementácie do nového, alebo už jestvujúceho systému riadenia v rôznych výrobných podnikoch.
Pomocou jasného definovania o funkčnej vlastnosti „novej inteligentnej riadiacej a regulačnej technológii“ sa bude môcť nový
produkt, inteligentný mobilný kufor a inteligentný panelový regulátor, aplikovať do každého odvetvia priemyslu, kde je potrebná
regulácia pre optimalizáciu riadenia a regulácie ľubovoľného technologického procesu. Po ukončení projektu sa jeho
aplikáciou do praxe zlepšia jednotlivé riadiace a regulačné procesy v spoločnostiach, ktoré budú vyvinuté technológie
využívať. Zároveň vďaka sofistikovaným technológiám dôjde aj k podstatnému šetreniu životného prostredia, zároveň aj
finančných prostriedkov a úspore času.

Na základe už realizovaných projektov je možné hodnotiť, že s implementáciou aj finančné náročných projektov, máme svoje
bohaté skúsenosti, ktoré priniesli svojou podstatou zvýšenie výrobných a výkonných kapacít, takže pri implementácii a
administrácii predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na prácu z predchádzajúcich období. Veríme, že na základe
pozitívneho výsledku sa nám podarí implementovať projektový zámer, ktorý náš podnik posunie o ďalší, kvalitatívne veľký
krok vpred, aby sme mohli spĺňať kritériá plnohodnotného partnera na európskych trhoch a cez výskumnú a vývojovú činnosť
si vytvoriť garanciu udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku na zahraničných trhoch, čo je aj predmetom predkladaného
projektu. Na základe výsledkov finančnej analýzy bolo preukázané, že prognózované tržby z predaja výrobkov inteligentného mobilného kufra a inteligentného panelového regulátora, prinesú kladnú mieru výnosnosti projektu už v
priebehu niekoľkých rokoch od uvedenia výsledkov projektu do výroby.

KaHR-13JER-0902

Na základe GAP analýzy vykonanej v roku 2006 boli na Slovensku identifikované nasledovné hlavné zlyhania trhu: • Nízke
poskytovanie mikro zdrojov pre samostatne zárobkovo činné osoby a začínajúce podniky; • Nízky pomer činností v oblasti
domácich úverov a záruk pre SME oproti celkovému HDP; • Nízky pomer faktoringu k HDP v porovnaní s priemerom za EU25; • Málo vyvinuté činnosti rizikového kapitálu v porovnaní s HDP a ostatnými stredoeurópskymi členskými krajinami EÚ; •
Nízky pomer výdavkov na výskum a vývoj k HDP, slabá história transferov technológií; • Sieť tzv. anjelov podnikania
(business angels) prakticky neexistuje.

Revolvingové zdroje a/alebo finančné programy alebo zdroje spoločného investovania v prospech inovatívnych začínajúcich
Aktivity a operácie v rámci projektu JEREMIE vyplňujú medzeru medzi ponukou a dopytom po nástrojoch finančného Počas pôsobenia EIF ako manažéra holdingového fondu JEREMIE bude prebiehať takzvaný „transfer of know how“
na
podnikov a/alebo existujúcich SME budú fungovať efektívne a samostatne na princípe trhového hospodárstva. Takéto zdroje Projekt sa realizuje pomocou nástrojov finančného inžinierstva, kde EIF ako manažér holdingového fondu JEREMIE
inžinierstva na slovenskom trhu. Rozvíjanie podpory financovania MSP vo forme rizikového kapitálu a záručných schém bude národné inštitúcie (SZRF, s.r.o.) Tieto budú potom poverené pokračovaním a riadením operácií po uplynutí časového
by mali hrať základnú úlohu hnacej sily podnikania, inovácie a tvorby pracovných miest. Prioritou je vytvorenie alebo expanzia pripravuje investičnú stratégiu a vyberá finančných sprostredkovateľov pre uskutočnenie operácií.
mať dlhodobý pozitívny dopad na hospodárstvo SR.
horizontu projektu.
špecializovaných poskytovateľov rizikového kapitálu a bankových záruk tam, kde došlo k zlyhaniu trhu.

KaHR-13SP-0801

Firma vyvíja, vyrába a predáva elektrické prístroje slúžiace na spínanie a istenie elektrických obvodov a na ochranu pred
úrazom elektrickým prúdom. V súčasnosti je v odbore elektrotechniky za najprogresívnejší spôsob ochrany osôb pred úrazom
elektrickým prúdom považovaný prúdový chránič, ktorého použitie je podporované európskymi normami. Pre ochranu
elektrických vedení, spotrebičov a zdrojov pred skratom a nadprúdom sa dnes bežne využívajú ističe s obmedzovacím
účinkom skratového prúdu. Tieto dva typy prístrojov (prúdový chránič a istič) sa používajú v elektrických inštaláciách
priemyselných i domových, v rozvádzačoch a sú tiež súčasťou istenia a ochrany vštetkých strojov a zariadení využívajúcich
elektrickú energiu. Vplyvom silného konkurenčného prostredia a hlavne vplyvom výrobcov z Číny, Indie a Pakistanu sa u
týchto klasických prístrojov enormne zvyšuje tlak na cenovú úroveň a tým klesá pridaná hodnota a efektívnosť predaja hlavne
na zahraničných trhoch. Táto tvrdá konkurencia a v ostatnom čase aj svetová finančná kríza nútia ísť do výskumu a vývoja
nových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a väčšou technickou úžitkovovu hodnotou.

Realizáciou navrhovaného aplikovaného výskumu a vývoja získa firma nový výrobok na špičkovej svetovej úrovni, ktorý slúži
zároveň na istenie trojfázových elektrických obvodov a aj na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Pritom prístroj bude v
modulárnom vyhotovení o štyroch moduloch štandardnej šírky. Toto riešenie minimalizuje potrebný inštalačný priestor v
rozvádzačoch, znižuje pracnosť pri inštaláciii na polovicu a má priaznivý vplyv na životné prostredie. Takto získa firma
konkurenčnú výhodu, ktorá sa odrazí na zvýšení tržieb o 903 500 EUR, náraste pridanej hodnoty o 700 000 EUR a zvýšení
zamestnanosti regiónu. Realizácia projektu bude mať priaznivý vplyv na dodávateľské firmy a na firmy poskytujúce služby.
Výroba vyvíjaného výrobku je ekologicky nezávadná.

Firma má 60. ročnú tradíciu vo vývoji a výrobe elektrických prístrojov. Pre riešenie projektu je k dispozícii potrebná
infraštruktúra a skúsení vývojoví pracovníci zaradení do samostatného odboru vývoja s veľmi dobrým hardvérovým i
softvérovým vybavením pre automatizované konštruovanie. Riadenie projektu bude zabezpečovať hlavný riešiteľ, ktorý má k
dispozícii spolu 17 riešiteľov. Celkovú koordináciu projektu bude zabezpečovať riaditeľ pre rozvoj. Projekt bude kontrolovaný
formou oponentúr, kontrolných dní a prerokovaní stavu riešenia minimálne jeden krát polročne v porade vedenia. Na
oponentúry budú v prípade potreby prizývaní odborníci z TU Košice a ŽU Žilina. Pre vývoj prototypov budú využívané hlavne
kapacity veľmi dobre vybavenej nástrojárne. Vlastná elektroskúšobňa bude realizovať funkčné skúšky prototypov.

V súčasnej dobe je výrazná inovácia výroby a nové výrobky s vysokou pridanou hodnotou jednoznačnou existenčnou
nutnosťou pre každú firmu, ktorá chce obstáť v tvrdej konkurencii svetových firiem. Vlastný výskum a vývoj je však aj
ekonomicky veľmi náročný a z čiste vlastných alebo úverových zdrojov by jeho realizácia trvala podstatne dlhší čas, čo by
mohlo znamenať stratu konkurenčnej výhody. Marketingové prieskumy preukazujú, že výstup projektu - kombinovaný
elektrický prístroj, má svoje opodstatnenie na trhu a množstvo jeho aplikácií bude narastať. Úspora priestoru a šetrenie
pracnosti pri inštalácii spojené so samozrejmou bezchybnou činnosťou prístroja dáva silný predpoklad jeho obchodnej
úspešnosti. SEZ Krompachy a.s. je jedna z mála slovenských firiem, ktoré si zachovali výskumno-vývojový charakter a žijú z
predaja výrobkov vyvinutých vlastnými riešiteľskými kapacitami. Dôkazom toho je už piaty vývojový rad ističov do 63 A,
vyvinutý istič do 125 A, vývoj dvojpólového prúdového chrániča, tretia generácia vačkových spínačov do 160 A, vývoj
odpájačov, odpínačov so vzduchovými a vákuovými zhášacími komorami.

Úroveň odpisov v rokoch po realizácii projektu na úrovni okolo 2 mil. EUR/ročne spolu s predpokladným hospodárskym
výsledkom okolo 0,5 mil. EUR/ročne dáva veľmi silné predpoklady dostatku zdrojov pre ďalšie investície do inovácie výroby a
technologického rozvoja. Stabilná ekonomikcá situácia a predpokladané hospodárske výsledky umožňujú využiť tiež úverové
zdroje komečných bánk. Projekt môže v budúcnosti pokračovať vývojom prúdových chráničov až do 125 A. Za účelom
posilnenia pozície SEZ na súčasných trchoch ako aj za účelom získania pozície na nových trhoch bude nevyhnutné
vykonávať kvalitnú marketingovú činnosť. Zavádzaním progresívnych technológií sa budú vytvárať predpoklady pre
konkurenčnú cenovú úroveň výrobkov.

KaHR-13SP-0801

Spoločnosť DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá primárnym spracovaním dreva. Spoločnosť vznikla
zápisom do obchodného registra dňa 05.12.2006. Odvtedy pravidelne tvorí zisk a disponuje kladnými referenciami od
doterajších obchodných partnerov. Spoločnosť sídli v Komárne a prevádzkové priestory sa nachádzajú v Kolárove. V týchto
priestoroch sa bude realizovať vývojová úloha. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2008 tržby 7.975 tis. Sk a pridanú hodnotu 2.504
tis. Sk. V súčasnosti dostupné pyrolytické systémy spaľujú najmä drevnú štiepku, spaľovanie iných druhov biomasy (napr.
slamy), alebo rôznych zmesí biomasy zatiaľ neboli skúšané v priemyselných podmienkach. V čase predkladania projektu
žiadateľ neeviduje ani jedného zamestnanca v trvalom pracovnom pomere.

Po ukončení projektu bude prístupné zdokonalené technologické riešenie pyrolytického systému na úrovni úžitkového vzoru
resp. patentu, ktorý umožní využívať ako vstup do pyrolyzačného procesu rôzne druhy biomasy. Žiadateľ po realizácií
projektu predpokladá udelenie dvoch patentov a to na výstupy projektu, ktorými sú prototyp kombinovaného obrábacieho a
dávkovacieho zariadenia pre spracovanie biomasy a poznatky o využívaní slamy a iných druhoch biomasy v procese
pyrolýzy. V dôsledku realizácie projektu sa vytvoria celkovo 4 nové pracovné miesta, 3 obsadené mužmi a 1 pracovné miesto
pre ženu, z nich 3 cielene pre MRK. Po ukončení realizácie aktivít projektu žiadateľ plánuje s nárastom tržieb 1 mil. EUR a
nárastom pridanej hodnoty 300 tis. EUR do roku 2016.

Žiadateľ si pre dosiahnutie cieľov určil štyri aktivity. A1 štúdia technickej uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum obsahuje
vypracovanie štúdie s alternatívnymi návrhmi riešenia na výskumnú úlohu. A2 Priemyselný výskum je samotný výskum a
vyhotovenie prototypu kombinovaného zariadenia pre spracovanie biomasy a následné spaľovanie pyrolyzačným systémom.
Zariadenie bude predmetom patentovej prihlášky. V A3 Experimentálny vývoj sa jedná o vývoj technického riešenia na
využívanie OZE v pyrolyzačnom procese vo forme technických poznatkov. Vyhotovenie Štúdie technickej uskutočniteľnosti,
ako príprava podkladov na získanie ochrany technického vlastníctva výsledného technického riešenia je predmetom aktivity
A4 Študia technickej uskutočniteľnosti pre experimentálny vývoj. Každú aktivitu žiadateľ zabezpečuje v spolupráci so
zmluvnými partnermi.

Realizovať predkladaný projekt je vhodné z dôvodu vývoja univerzálnej pyrolyzačnej linky s ktorou bude možné využívať
rôzne druhy biomasy v pyrolyzačnom procese, na rozdiel od terajších technických zariadení – pyrolyzérov, s ktorými je možné
využívať jedine drevnú biomasu. Projekt by prispel k vytvoreniu zariadenia, v ktorom by bolo možné kombinovať rôzne vstupy
organického pôvodu. Zariadenie by bolo dostupné na komerčnej úrovni, čo v súčasnosti nie je možné. Žiadateľ plánuje v
budúcnosti využiť výstupy z predkladaného projektu na ďalší rozvoj firmy, resp. na predloženie ďalšieho projektu. Výstupy
projektu sa dajú ďalej využiť na výrobu elektrickej energie pomocou KVET. Realizácia projektu je v súlade s viacerými
strategickými a plánovacími dokumentmi a má prínos k horizontálnym prioritám. Pri zabezpečení realizácie aktivít projektu
žiadateľ spolupracuje s firmami s dostatočnými skúsenosťami a odbornými vedomosťami v danej oblasti. Žiadateľ nemá
skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z EÚ. Kvôli eliminácií nedostatočných skúseností má uzavretý
zmluvný vzťah s profesionálnou poradenskou firmou v oblasti vypracovania a riadenia projektov.

Žiadateľ po realizácii projektu plánuje jeho výsledky a výstupy prihlásiť ako patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Výstupy projektu budú používané výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti. Za pomoci získaných technických
poznatkov bude žiadateľ schopný zostaviť univerzálnu pyrolyzačnú linku na rôzne druhy biomasy s efektívnym výkonným
limitom výroby elektrickej energie z biomasy, a to nižším ako je v súčasnosti zaužívané. Tým sa táto pyrolyzačná linka bude
môcť na základe patentu vyrábať a predávať na trhu. Z uvedených skutočností je zrejmá udržateľnosť projektu, ako aj
zabezpečenie prevádzky aj po jeho realizácií. Žiadateľ je podľa výpočtov z finančnej analýzy presvedčený, že projekt je z
finančného hľadiska udržateľný a pravidelne bude vytvárať zisk, ktorý zabezpečuje prevádzku spoločnosti a možnosť
realizácie ďalších projektov v budúcnosti.
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SPINEA (1994) pôsobí v regióne s nízkym podielom investícií a vysokou nezamestnanosťou. Firma prenikla na trh hi-tec
produktom - ložiskovým reduktorom (LR) TWINSPIN, patentovo chráneným o.i. v EU, USA, Japonsku. Cieľové skupiny
projektu sú segmenty s trvale rastúcim objemom a typmi aplikácií (servisná robotika, automatizačná technika, monitorovacie
systémy a pod.), kde program EK podporuje potrebu zníženia závislosti robotického priemyslu EU od subdodávok z Ázie (hl.
prevody, pohony servomotory senzorická technika), cestou rastu intenzity výskumu a výroby v EU. SPINEA spolupracuje s
lídrami v robotike (KUKA, ABB, COMAU, AVTOVAZ) a v oblasti iných aplikácií LR. Súčasná výrobná kapacita je cca 22 tis. ks
LR/rok v typových prevedeniach do 3000Nm. Projekt rieši potrebu rozšírenia portfólia LR a aktuátorov pre pohony mobilných a
manipulačných platforiem (výkon 5 -270Nm). Opačne hrozí 1/ strata budúcich trhov z dôvodu neschopnosti inovačne uspokojiť
požiadavky trhu 2/ hrozba nedostatku zdrojov pre rozvoj a inovácie z dôvodu poklesu pridanej hodnoty.

Projektom sa doplní portfólio LR(do 270Nm) a presných aktuátorov (cca 3 patentované riešenia). Naplnením uvedeného
predpokladu sa zabezpečí nárast objemu o min. 3000ks LR a 1000ks presných aktuátorov ročne, s nárastom tržieb (2017)
min. o 3,2 mil. EUR. Vyvinutý produkt je charakterizovaný vyššou pridanou hodnotou. Pomer pridanej hodnoty na tržbách sa
predpokladá 61%. Využitím CAD a rapid technológií sa skvalitní, zrýchli a zefektívni výskumný a vývojový proces. Riziko
nenaplnenia merateľných ukazovateľov projektu je eliminované výraznou diverzifikáciou uplatnenia sa v pohonových a
polohovacích agregátoch (priemyselná a servisná robotika, manipulačné platformy pre vizuálne a monitorovacie systémy,
manipulačná technika pre zdravotnícke, diagnostické zariadenia, polohovanie solárnych panelov a pod.). Projekt je v
kontinuite so stratégiou rozvoja firmy, ako aj spolupráce so subjektmi v regióne PSK a KSK (TU Košice). Projekt nemá
negatívny dopad na životné prostredie.

Projekt je naplánovaný na 36 mesiacov v súbore 6 vnútorne previazaných úloh (4 priemyselný výskum-PV, 1 experimentálny
vývoj-EV a 1 štúdia technickej uskutočniteľnosti-ŠTU). Postup činností projektu bude zahájený aplikačnou štúdiou, cez
výskumné riešenia LR a aktuátorov, až po zabezpečenie prototypov. Projekt využíva aj externú spoluprácu na riešení úloh
PV (nové materiály, vývoj, návrh a skúšanie kompaktnej jednotky, systémová a softwarová podpora výskumu a rapid
technológií), v ŠTU (Aplikačné štúdie nových typov LR a aktuátorov), ako aj nákup snímačov a pohonov pre skúšobné stendy
pre PV a EV. Organizačné zabezpečenie bude realizované zodpovednými manažérmi pre jednotlivé aktivity v zmysle Opisu
Projektu, časť 4.2. Podstatná časť organizácie a riadenia projektu bude zabezpečená cestou VVZ firmy s podporou
obchodného a výrobného úseku.

Potreba výskumu a vývoja novej rady LR pre nízkomomentové a presné pohony mobilných a manipulačných platforiem (5 270Nm), vychádza z nutnosti inovácií a rozšírenia portfólia LR a presných aktuátorov, čo vedie k 1/upevneniu pozície firmy na
trhu 2/k prieniku nových segmentov trhu (časť 10b) 3/ k produkcii s vyššou pridanou hodnotou. Súčasné portfólio LR vyžaduje
nové investovanie do vývoja a inovácií, čo je bez pomoci NFP ťažko realizovateľné. Projekt je v línii s trendom vývoja v
servisnej robotike, automatizačnej technike a monitorovacích systémov s podporou FP7. SPINEA má silné skúsenosti s
realizáciou dlhodobejších projektov (v časti Opis Projektu, časť 5.1) vo vývoji výrobkov vlastnou VVZ, kde bol vyvinutý nový
rad a zavedené nové progresívne technológie so submikronovou presnosťou výroby. Vývoj bol zabezpečený v prvej fáze plne
z vlastných zdrojov. Keďže firma pôsobí v sektore hi-tec produktov, každé posilňovanie pozície firmy vedie k vytváraniu
nových pracovných miest a tvorbe ďalších pozitívnych efektov pre región (rast priemernej mzdy, rozvoj lokality, vzdelávania a
zamestnanosti kvalifikovanej pracovnej sily).

Projektom sa zabezpečí 1/rozšírenie sortimentu LR 2/upevnenie pozície na trhu 3/prienik nových segmentov trhu (časť 10b)
4/produkciu s vyššou pridanou hodnotou. Trh indikuje vyšší potenciál, než spoločnosť dosiahne v roku 2012-2017, čo
vyžaduje posilniť výrobné a vývojové kapacity pre doplnenie sortimentu LR v pohonových a polohovacích agregátoch (časť
10b). na celkový objem výroby 50 tis. ks. po r. 2017. Tým je zabezpečená eliminácia a diverzifikácia väčšiny rizík. Firma
investuje do roku 2016 ďalších 2,6 mil. EUR na modernizáciu, kapacitný rozvoj, technický rozvoj výrobkov a technológií.
Doložená finančná analýza (PP10) ukazuje, že firma bude mať dostatok vlastných zdrojov, bude ekonomicky stabilná aj po r.
2017, kedy vytvorí dostatok vlastných zdrojov na ďalší rast. Tým posilní svoju pozíciu voči hlavným (japonským) konkurentom.
Prírastok výroby dáva predpoklady pre udržanie a rast počtu pracovných miest a priemernej mzdy. Firma aktivuje trvalú
výskumnú spoluprácu s TU Košice vytvorením Centra spolupráce vo vývoji a inováciách.
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V regióne, v ktorom sa projekt bude realizovať, na úrovni okresu, kraja a ani v celoslovenskom meradle neexistuje iný
subjekt, ktorý by rovnakým spôsobom využíval postupy dekontaminácie v praxi. Žiadateľ sa na vedeckej báze od roku 1986
zaoberá chovom a rozmnožovaním špeciálnych línií kalifornskej dážďovky Eisenia foetida, pričom spolupracuje s celosvetovo
uznávanými výskumnými pracoviskami. Projektom chce zdokonaliť metódu získavania bioenzýmu produkovaného týmito
dážďovkami, ktorý je kľúčovou zložkou dekontaminačného procesu. Realizáciou projektu žiadateľ sleduje výrazný pokrok v
oblasti ekologických foriem dekontaminácie vôd a pôdy. Cieľovými skupinami sú okrem zamestnancov žiadateľa všetci
obyvatelia oblastí postihnutých ekologickými záťažami, keďže enzým je adaptovateľný na špecifické podmienky oblastí. Zo
SWOT analýzy vyplýva, že žiadateľ realizáciu projektu stavia na vedeckých poznatkoch a základnom laboratórnom výskume
svojich zamestnancov. Aplikáciu výskumov v technologickom postupe aký navrhuje žiadateľ, nepoužíva žiadny iný subjekt na
trhu. Rovnako nie je k dispozícii ani použiteľná štúdia technickej realizovateľnosti.

Merateľné ukazovatele boli volené na základe dosahovania míľnikov počas realizácie aktivít projektu. Aktivity sú
naplánované čo najefektívnejšie z pohľadu ľudských i finančných zdrojov. V prípade ich nenapĺňania z dôvodu vyššej moci je
žiadateľ rozhodnutý podporiť realizáciu aktivít všetkými svojimi dostupnými prostriedkami a poznatkami. Výsledkom projektu
bude certifikovaná sanačná kolóna podľa realizačného projektu (Aktivita 2). Získané praktické a vedecké poznatky budú
zhmotnené vo forme mobilného funkčného prototypu pripraveného na nasadenie na kontaminovanom území, ako aj na
sériovú výrobu. Realizácia aktivít projektu je vyústením práce vedeckých pracovníkov žiadateľa, ktorí postupy niekoľko rokov
testujú v laboratórnych podmienkach. Výstupy projektu bude možné využívať aj v budúcnosti. Vedecká činnosť žiadateľa sa
zameria okrem zdokonaľovania sanačnej stanice a na ďalšie využitia enzýmu získaného spracovaním dážďoviek. Tento
enzým je nebakteriálny s výhodnými vlastnosťami nie len z pohľadu času odbúravania (polčas rozpadu), ale aj z pohľadu
konečnej efektívnosti. Publikáciou poznatkov zavedenia bioenzýmov do praxe budú výsledky projektu podkladom pre ďalšie
vedecké skúmanie, ako aj matricou pre nový spôsob odstraňovania ekologických záťaži tak pre žiadateľa, ako i výskumné
pracoviská v regióne a na celom Slovensku.

Proces realizácie projektu je rozdelený na 4 hlavné a 2 podporné aktivity. Administratívne zabezpečenie aj časový
harmonogram boli zvolené na základe odhadov vedeckých pracovníkov v jednotlivých oblastiach. Aktivita 1 – „Vypracovanie
prípravnej štúdie technickej uskutočniteľnosti pre zostavu kolón“ predstavuje teoretický základ pre uskutočniteľnosť projektu.
V mene čo najväčšej transparentnosti je aktivita realizovaná subdodávkou na základe výsledku OVS. Aktivita 2 –
„Vypracovanie vývojovo-realizačného projektu pre zostavy sanačných kolón“ predstavuje vypracovanie projektu pre
zostrojenie kolóny dodávateľom. Aktivitu zabezpečujú zamestnanci žiadateľa, ktorí tu majú nenahraditeľnú pozíciu z pohľadu
odborných vedomostí. Aktivita 3 – „Zostrojenie zostavy kolón podľa realizačného projektu vrátane revíznych správ , posudkov
a odskúšania“ je technickou aplikáciou poznatkov v podobe zostrojenia samotnej kolóny na základe výstupov Aktivity 2.
Aktivita 4 – „Priemyselná certifikácia“ završuje logickú postupnosť aktivít projektu získaním licencie na používanie a šírenie
zostrojeného prototypu. Podporné aktivity budú zabezpečované v réžii žiadateľa, nakoľko predošlé skúsenosti jeho
zamestnancov s realizáciou projektov, či už z pohľadu vedecko-výskumného, alebo administratívneho boli vysoko úspešné.
Organizačne a administratívne bude projekt zastrešovať projektový manažér spolu s ekonómom projektu.

D1) Realizácia projektu nadväzuje na predchádzajúce vedecké pokusy a poznatky žiadateľa v oblasti chovu a využívania
dážďoviek Eisenia foetida, ktorému sa zamestnanci žiadateľa venujú viac ako 10 rokov. Počas tohto obdobia riadili, či
participovali na mnohých vývojových a výskumných projektoch. Zostrojenie funkčného prototypu sanačnej stanice založenej
na plne ekologickom systéme dekontaminácie pôdy aj vôd je unikátnym posunom v oblasti technológií na likvidáciu
nebezpečných odpadov a ekologických záťaží. Ekologické postupy sú potrebné nielen na regionálnej, ale aj medzinárodnej
úrovni. Navyše mobilnosť tejto zostavy zabezpečuje možnosť okamžitého nasadenia aj v ťažkých terénnych podmienkach. S
ohľadom na finančnú náročnosť vytvorenia štúdie uskutočniteľnosti, realizačného projektu, samotného zostrojenia kolóny a aj
následnej priemyselnej certifikácie nie je možné projekt zrealizovať bez pomoci z NFP. Ekonomické ukazovatele stanovené
vo finančnej analýze však dokazujú, že výstupy projektu sú z ekonomického hľadiska udržateľné aj v dlhodobom horizonte.
D2) Žiadateľ, ako samostatný právny subjekt vznikol v r. 1999, ako následnícka organizácia po PVOD-ŽELOVCE. V
súčasnosti má 12 zamestnancov, ktorí sa plne venujú činnostiam priamo súvisiacim s aktivitami a predmetom projektu.
Vstupom strategického investora a prepadom realizačných cien základných komodít sa čoraz viac posilňuje špeciálna činnosť
zameraná na ekologickú oblasť, v ktorej sa zaoberá hlavne chovom kalifornských dážďoviek. Perspektívny vývoj spoločnosti
potvrdzuje finančná analýza.

Novo navrhovaný prototyp sanačnej kolóny predstavuje nové riešenie v oblasti sanačných prác zameraných na
odstraňovanie starých ekologických záťaží a rôznych ekologických havárii. Po overení účinnosti jednotlivých stupňov by mali
vo finálnom produkte zostať len najefektívnejšie časti a takto zostavený model by mal tvoriť výstup vo forme sanačnej stanice
s následnou certifikáciou zaradenou do sériovej výroby. Príjmy z bežnej činnosti žiadateľa a príjmy z používania, výroby a
distribúcie sanačných kolón zabezpečia ekonomickú udržateľnosť aj do budúcnosti. V prípade dočasnej ekonomickej
stagnácie je žiadateľ pripravený pokryť náklady z príjmov z iných činností a zaistiť tým udržanie výstupov projektu. Okrem
využívania prototypu kolóny sa do budúcna uvažuje o aktivitách, ktoré priamo nadviažu na skúsenosti získané realizáciou
projektu. Ide najmä o ďalšie inovačné formy využitia bioenzýmov. Hrozby, tak ako ich definuje SWOT analýza, sa žiadateľ
bude snažiť obmedzovať opatreniami na elimináciu rizík počas projektu. Uplatňovať bude zásady projektového manažmentu a
zabezpečí vysokú odbornosť tímu riešiteľov.
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EVPÚ a.s. Nová Dubnica sa už viac ako 35 rokov špecializuje na výskum, vývoj a výrobu zariadení výkonovej elektroniky,
riadiacich a regulačných obvodov, projektovanie a skúšobníctvo. Potreba výskumu v oblasti výkonových meničov pre trakčné
zariadenia sa stáva pre EVPÚ a.s. jednou z najdôležitejších priorít. Súčasné riešenia majú svoje nedostatky, ktoré nie je
možné upraviť zásahom do súčasných zariadení, ale je nutný výskum a následný vývoj úplne novej generácie pomocných
meničov. V EVPÚ a.s. sú kapacity na zabezpečenie týchto aktivít, a taktiež aj na zabezpečenie výroby pomocných meničov,
ktoré budú určené jednak na modernizáciu súčasných trakčných vozidiel (osobné vozne, rušne a električky) v strednej a
východnej Európe, ale hlavne na získanie konkurenčnej výhody na celosvetových trhoch.

Výstupom projektu bude výrazne vyššie národné know-how v oblasti pomocných meničov, patentové prihlášky a príprava
zavedenia výroby produktov z uvedenej oblasti. Projekt prispeje k zvýšeniu výdavkov na inovácie a výsledky projektu a jeho
nadväzujúcich činností (inovatívne technológie) prispejú k zvýšeniu tržieb, pridanej hodnoty a tvorbe nových pracovných
miest v spoločnosti EVPÚ. Projekt bude taktiež stimulovať ostatné spolupracujúce subjekty EVPÚ a.s. Dosiahnuté
kvantifikovateľné výsledky budú pozitívne vplývať na kooperujúce podniky v regióne a pomôžu akcelerovať proces ďalších
inovácií v elektrotechnickom priemysle. Z projektu budú profitovať zamestnanci spoločnosti EVPÚ a.s., dodávateľské subjekty
a tiež aj orgány miestnej samosprávy. Okrem týchto skupín budú mať priamy úžitok z projektu priemyselné subjekty, ktoré
stále viac rozširujú svoju pôsobnosť v Trenčianskom kraji. Výstupy projektu sú definované ako nové poznatky pre vývoj
inovatívnych a progresívnych technologických zariadení s nízkou spotrebou energií, nepoškodzujúce vodu, pôdu, ovzdušie
ani prírodu a krajinu. Ich vplyv na životné prostredie je neutrálny a z environmentálneho hľadiska je možné ich dlhodobé
využívanie.

Pri výskume, vývoji a výrobe nových meničov budú použité dostupné výpočtové a simulačné prostriedky, CAD systémy
určené pre konštruovanie, návrh a simuláciu. Predovšetkým ide o softvérové prostriedky OrCAD, SOLID WORKS, MATLAB a
ďalšie špecializované softvérové prostriedky určené pre výpočty, analýzu, simuláciu výkonových polovodičových štruktúr a
elektromagnetických výpočtov. Dôležitou súčasťou výskumu bude experimentálne overenie vlastností zariadení v extrémnych
podmienkach. Časový harmonogram projektu je naplánovaný na 36 mesiacov, so začiatkom v októbri 2009 a koncom v
septembri 2012. Riadenie predkladaného projektu bude personálne zabezpečené projektovým manažérom, Ing. Rastislavom
Havrilom, PhD., finančným manažérom projektu, Ing. Jozefom Vlkom a technickým garantom Doc. Ing. Jozefom Budayom,
CSc.

Prítomnosť motivačného účinku pomoci: Realizáciou projektu dôjde k podstatnému zvýšeniu objemu produkcie a činností
EVPÚ a.s. Realizáciou projektu sa objem činností výskumu zvýši o cca 30%, čo umožní následný vývoj výrobkov. Celková
produkcia v nadväznosti na realizáciu projektu vzrastie o prilbižne 10%, čo predstavuje zvýšenie výroby o cca 10 000
normohodín ročne. V prípade, že by spoločnosť musela projekt realizovať výlučne z vlastných a úverových zdrojov, projekt by
musel byť realizovaný v menšom rozsahu a s dlhším harmonogramom. V dôsledku pomoci môže žiadateľ vynaložiť podstatne
vyššie prostriedky na následný vývoj a produkciu výrobkov, ktorých výskum je predmetom projektu. Zostať na súčasnej
technologickej úrovni znamená „byť o jeden krok pozadu" za zahraničnou konkurenciou, na čo by odberatelia zareagovali
odchodom ku konkurenčným podnikom v zahraničí. Toto by mohlo mať vážny dopad na ekonomiku podniku, nárast
nezamestnanosti v regióne a nižší príspevok k tvorbe regionálneho HDP. Projekt kvôli vysokej finančnej náročnosti nie je
možné realizovať výlučne z vlastných ani z cudzích zdrojov. Spoločnosť EVPÚ v rokoch 2003-2009 zrealizovala celkom 5
výskumných a vývojových projektov z vlastných zdrojov.

Náklady na následný vývoj a výrobu výrobkov bude znášať spoločnosť EVPÚ z vlastných zdrojov. Projektový riadiaci tím,
navrhnutý pre tento projekt, zabezpečí udržanie, rozvíjanie a využitie výsledkov projektu, t.j. výsledkov výskumu. V rámci
riadenia a rozvoja projektu je určený inštitucionálny rámec rozvoja projektu v ďalšom období, rádovo presahujúci 5 rokov.
Spoločnosť EVPÚ sa bude aj v budúcnosti uchádzať o granty slúžiace na zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich
podnikov, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických
výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle. Žiadateľ je po personálnej stránke pripravený
zvládnuť administráciu predkladaného projektu, o čom svedčia personálne skúsenosti zamestnancov spoločnosti s úspešnou
implementáciou projektov spolufinancovaných z EÚ.
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V súčasnosti sa výmena fúkacích foriem v rizikových prevádzkach s vysokými teplotami vykonáva manuálne pomocou
technicky zaostalých pracovných prostriedkov, ktoré nevyhovujú požiadavkám obsluhy, nespĺňajú legislatívne požiadavky,
predlžujú dobu nežiadúcej odstávky prevádzky a vyžadujú si vysoký počet pracovníkov. Obdobný stav sme identifikovali
nielen v SR ale aj v iných štátoch. Svetový líder v oblasti dodávok kompletných technológii taktiež nedodáva pre existujúce
prevádzky požadované strojné zariadenie na výmenu fúkacích foriem. Preto spoločnosť Transmisie engineering a.s. Martin je
pripravená využiť svoje kapacity, skúsenosti a referencie z podobných projektov. Spracovaná štúdia technickej
realizovateľnosti potvrdila reálnosť navrhovaného technického riešenia.

Úspešné skúšky funkčného prototypu nového mobilného manipulátora pre výmenu fúkacích foriem vytvoria spoločnosti
príležitosť uviesť na trh nový konkurencieschopný výrobok s vysokou pridanou hodnotou, ktorý bude patentovo chránený.
Dopadom projektu budú uzatvorené zmluvy na dodávku modifikovaných mobilných manipulátorov pre konkrétne aplikácie, čo
spôsobí nárast tržieb, pridanej hodnoty a vzniknú nové pracovné miesta. Modifikácia konštrukcie výrobku si vyžiada ďalšie
výdavky na inovácie. Úspešná realizácia projektu podporí udržateľnosť už dvoch zrealizovaných projektov ( zriadenie
meracieho pracoviska a rozšírenie exportu na nové trhy ) a umožní využitie projektu na ďalšie inovačné aktivity – projekty na
vývoj podobných výrobkov pre iné aplikácie v rôznych odvetviach hospodárstva.

Inžinierske činnosti súvisiace s projektom, montáž a skúšky výrobku bude spoločnosť realizovať vlastnými kapacitami –
vývojoví pracovníci a technici, výpočtová technika, softvérové vybavenie, montážne priestory, montážne a meracie náradie,
merací prístroj. Dodávku komponentov pre kompletizáciu prototypu mobilného manipulátora zabezpečí vybraný dodávateľ v
zmysle podmienok verejnej obchodnej súťaže. Po kompletizácii vstupných parametrov bude definovaná základná koncepcia
a rozmery manipulátora, ktoré budú následne posúdené z pohľadu ich vyrobiteľnosti. Odsúhlasená koncepcia výrobku bude
následne rozpracovaná do konštrukčnej dokumentácie, ktorá bude výrobou technologicky posúdená. Po výrobe prototypu
budú vykonané skúšky vo výrobnom závode, na základe ktorých bude validovaná konštrukčná dokumentácia. Po skúškach v
prevádzke bude konštrukčná dokumentácia verifikovaná.

Realizácia projektu vychádza z požiadaviek budúcich zákazníkov pre ktorých súčasný trh neponúka nimi požadovaný
výrobok, ktorý zlepší dopady na životné prostredie, zvýši bezpečnosť práce, eliminuje fyzicky náročnú manuálnu prácu a zvýši
hospodárnosť výroby. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013. Projekt
kladne prispeje k zvýšeniu exportu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou zo SR. Realizácia projektu vytvára možnosť
oceneného zamestnania pre súčasných zamestnancov, nových absolventov vysokých škôl a ďalších vysokokvalifikovaných
ľudí. Odstránením manuálnej fyzicky náročnej práce prispeje realizácia projektu k rodovej rovnosti u užívateľov mobilného
manipulátora. Spoločnosť Transmisie bola založená v roku 1990 s cieľom využiť dlhoročné odborné skúseností jej
zakladateľov v oblasti inžinierskych služieb, dodávok, inštalácie a servisu prevodoviek, pohonov a strojných zariadení. Svojou
činnosťou nadväzuje na vyše 50. ročnú tradíciu vývoja a strojárskej výroby v regióne mesta Martin. Dodávané výrobky sú v
prevažnej miere duševným vlastníctvom spoločnosti. Spoločnosť vyvinula vyše 260 konštrukčných dokumentácii rôznych
výrobkov.

Projekt vytvorí podmienky na zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty v rámci predaja patentovo chráneného výrobku, čo sa prejaví
vo zvýšenej tvorbe zdrojov.Realizácia projektu sa navzájom podporuje s projektom na podporu exportu výrobkov, v rámci
ktorého budujeme obchodné a servisné siete v zahraničí.Výsledky projektu projektu budú prezentované potenciálnym
zákazníkom a odbornej verejnosti.Spoločnosť bude neustále vyhľadávať nových zamestnancov schopných pracovať v oblasti
vývoja, ktorým bude vytvárať stabilizačné a motivačné podmienky.Spoločnosť má cieľ efektívne sa podieľať na rozvoji
spolupráce medzi vedeckými inštitúciami a MSP s cieľom integrovať vedomostnú bázu univerzity a spoločnosti
prostredníctvom projektov výskumu a vývoja.Spoločnosť plánuje investovať do špičkových výrobných technológii, čím si
zabezpečí priamy vplyv na výrobu komponentov potrebných pre kompletizáciu výrobkov.
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Spoločnosť TESGAL-Holzapfel, s.r.o. patrí svojím zameraním medzi spoločnosti zamerané na povrchovú úpravu kovov. V
našej republike má takmer výhradné postavenie v tejto oblasti podnikania. Súčasná technologická úroveň a kvalita zariadení
zodpovedá i náročným európskym štandardom. V súčasnosti má naša spoločnosť zavedené viaceré výrobné programy
povrchovej úpravy. Jedná sa o rôzne druhy zinkovania, fosfátovania a iné úpravy kovov rôznych rozmerov.
Zavedením
inovatívnych technológií povrchových úprav spoločnosť obohatí súčasné výrobné programy tak, aby bola dosiahnutá
optimálna kvalita finálnej povrchovej úpravy kovov a tým uspokojiť dopyt a potreby zo strany našich zákazníkov.
Súčasne
formou experimentálneho výskumu chceme rozšíriť súčasnú ponuku výrobných možností o povrchovú úpravu nekovových
materiálov – hliník a dosiahnutie ich vyššej odolnosti.
Geografická poloha Nitrianskeho kraja v strede Európy je výhodná z
hľadiska efektívnej logistiky na distribúciu našich produktov.
Miera nezamestnanosti v Nitrianskom kraji k 31.1.2009
dosiahla 4,71 %.

Inováciou súčasných technológií pri povrchových úpravách kovov a taktiež zavedením novej technológie úpravy kovového
nemagnetického materiálu – hliníka, plánuje naša spoločnosť rozšíriť svoje služby. Touto investičnou akciou dôjde k
výraznému zvýšeniu a rozšíreniu poskytovaných služieb.
V prípade úspešného podpísania zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku a následne úspešnej realizácie projektu, dôjde k prijatiu nových zamestnancov v počte 10, tiež k nárastu
tržieb a tým i k zvýšeniu pridanej hodnoty.
Vývoj zariadení, na ktorých bude možnosť dosiahnuť požadované výsledné
parametre, pri dodržaní technologických podmienok, dosiahnutí vysokej produktivity práce, vysokej kvality na koróznu
ochranu a vzhľadu, bude využitím stávajúcich skúseností, technického a technologického dovybavenia a personálneho
obsadenia. Zameranie výskumu a vývoja je na dosiahnutie takých postupov pri povrchovej ochrane kovov, ktoré sa budú
môcť uplatniť v praxi.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti TESGAL-Holzapfel s.r.o., Vráble. Predkladaný projekt pozostáva zo štyroch
hlavných aktivít: Aktivita 1 – Štúdia technickej uskutočniteľnosti 11/2009 - 3/2010 Aktivita 2 – Výskum procesov a postupov
spracovania povrchovej úpravy kovových materiálov 3/2010 - 6/2010 Aktivita 3 – Vývoj technologického zariadenia na úpravu
kovových materiálov – funkčný prototyp 5/2010 - 12/2010 Aktivita 4 – Výskum a vývoj riadiaceho systému a komunikačnej
nadstavby riadiaceho systému 6/2010 - 12/2010 Bezproblémovú realizáciu jednotlivých aktivít projektu zabezpečí výherná
firma OVS a to spoločnosť AQUACOMP HARD s.r.o. z Českej republiky, ktorá má 18 ročné skúsenosti v oblasti povrchových
úprav.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu v oblasti inovácie technológie povrchovej úpravy kovov je
nevyhnutnosťou pre našu spoločnosť ak chceme byť naďalej konkurencieschopní a udržať si svoje postavenie na trhu.
Nakoľko aj ostané firmy pôsobiace v tomto odvetví zavádzajú nové výrobné systémy je aj naša spoločnosť nútená vynaložiť
nemalé investície v tejto oblasti, preto máme za cieľ zaviesť technológiu na povrchovú úpravu hliníka. V súčasnom
konkurenčnom prostredí spoločnosť, ktorá neinvestuje do svojej budúcnosti je odsúdená k neúspechu.
Hlavným
zameraním našej spoločnosti je povrchová úprava kovov. Patríme medzi spoločnosti s dlhodobou históriou kedy na trhu
pôsobíme už 13 rokov. Firma počas svojej histórie prešla viacerými zmenami z ktorých najdôležitejšou bolo získanie
zahraničného investora v roku 2007. Organizačná štruktúra spoločnosti v skratke: riaditeľ spoločnosti – úsek riadenia a
kontroly, výrobný, obchodno-technický. Riadiaci pracovníci majú vysokoškolské vzdelanie a dlhodobú prax v obore. Bežný
personál je pravidelne školený a odborne vzdelávaný v oblastiach svojich pracovných aktivít. Spoločnosť v minulosti
modernizovala už existujúce prevádzky a došlo k zakupovaniu nových strojov na povrchovú úpravu kovov tak, aby spĺňali
aktuálne požiadavky trhu a zákazníkov. Realizáciou projektu je posilniť a upevniť technologický rozvoj spoločnosti, zvýšiť
hospodársky rast spoločnosti a v konečnom dôsledku i zvýšiť zamestnanosť o nových pracovníkov v počte 10.

Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v oblasti povrchovývch
úprav. Po úspešnom ukončení realizácie aktivít, dôjde k rozšíreniu dostupných technológií povrchových úprav a tým k
zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu poskytovaných výrobkov a služieb . Naša spoločnosť dlhodobo dosahuje stabilné
príjmy z tržieb za vlastné výrobky a služby a s týmto trendom počítame perspektívne aj do budúcnosti. Vedie nás k tomu fakt,
že o naše výrobky je neustály záujem ako doma tak aj v zahraničí.
Rozšírením výrobného potenciálu zavedením nových
technológií povrchových úprav a skvalitnením našich služieb, budeme pre našich zákazníkov aj naďalej zaujímavým a
vhodným partnerom. Kombináciou týchto faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné fungovanie
našej spoločnosti.
Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej
výroby na celkových tržbách spoločnosti. Priamo úmerne sa daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty produkcie
spoločnosti. Projekt je po finančnej stránke zdravý a udržatelný. Doba návratnosti investície je pri uvádzaných predpokladoch
9 rokov, čiže projekt je pri podpore formou nenávratného finančného príspevku ekonomicky opodstatnený/udržateľný. V
prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela realizáciu projektového zámeru rozložit na niekoľko etáp,
na obdobie viacerých rokov, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti. Konečným efektom by to znamenalo zmenu
dosahovaných indikátorov a v značnej miere by to eliminovalo pozitívny synergický efekt predkladaného zámeru.
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V súčasnosti vzniká intenzívna potreba nahrádzať nedostatok lacnej kvalifikovanej ľudskej sily v oblasti strojárskej výroby
vzhľadom na expanziu kvalitných a relatívne lacných strojárskych produktov z ďalekého východu /Japonsko, Kórea../ Táto
potreba je stále viac cítiť už aj na Slovensku. Je preto nutné reagovať na zvýšený záujem zahraničia o kooperačnú výrobu na
Slovensku. Na základe uvedených faktov, stojí Slovensko na prahu novej éry v oblasti strojárskej výroby. Táto éra sa nazýva „
robotizácia“. Spoločnosť BOST SK, a.s. reaguje na túto skutočnosť a už druhý rok realizuje na Slovensku a v Českej
republike inštaláciu robotov priamo podľa zadania a konkrétnej požiadavky konečného užívateľa. Ide o komplexné riešenie
individuálnych potrieb zákazníkov pri zakladaní polotovarov do CNC sústruhov, vertikálnych a horizontálnych centier, atď.
Pracoviská sa realizujú formou dodávky na kľúč a BOST SK, a.s. zodpovedá za úpravu strojov, aby boli prerobené na
automatické prepojenie s robotom, úprava strojov na možnosť použitia vzduchových, alebo hydraulických upínačov, PLC
programy na komunikáciu s robotom, palety na polotovary. Súčasťou projektu je technologické odladenie pracoviska a
zaškolenie obsluhy.
Trenčiansky región, kde spoločnosť BOST SK, a.s. pôsobí, bol historicky známy ako centrum
strojárenstva, resp. výrobou obrábacích strojov. Výhodná geografická poloha v strede Európy na distribúciu našich produktov
tvorí výhodu vysoko efektívnej logistiky. Firma má výborne rozvinutú dlhoročnú spoluprácu s najvyspelejšími svetovými
výrobcami strojov, robotov a ich vedeckými tímami, s ktorými spolupracujeme na vylepšeniach strojov a tiež je tu fungujúce
prepojenie s univerzitami a vedeckými kapacitami týchto univerzít. V posledných rokoch s prostredia firmy vzišlo veľa
doktorandských, diplomových prác ale aj učebníc a skrípt pre výučbu nových smeroch v strojárenstva v kovoobrábaní. Firma
dlhé roky aktívne pracuje na zlepšovaní manažovania procesov v rámci ISO 9001.

Spoločnosť BOST SK, a.s. implementáciou projektu zabezpečí zvyšovanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v
regióne Trenčiansky kraj a aktivity prispievajúce k rastu konkurencieschopnosti priemyslu a služieb financovaných u ERDF.
Spoločnosť zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť o 5 %. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) bude poskytnutý na realizáciu výskumu a vývoja Vysokoproduktívneho robotizovaného
obrábacieho centra (VROC) so spätnou kontrolou kvality produkcie. Implementáciou projektu sa zabezpečí sériová výroba
VROC na základe novej platformy. Cielene hľadáme a v budúcnosti budeme pokračovať vo vyhľadávaní výrobcov a
subdodávateľov pre vyvinuté produkty z pomerne menej vyvinutých regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti, čím
podporíme ich ekonomický rozvoj a rast zamestnanosti. Projekt umožní Medzinárodnému vzdelávaciemu centru BOST
Academy doplnenie teoretického školenia na PC o praktický rozmer. V spolupráci so štátnou organizáciou SARIO a
Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka plánujeme zvyšovať vzdelanie strojárskych odborníkov zo zahraničia. Po
úspešnej realizácii projektu očakávame prínos predovšetkým u týchto skupín užívateľov: BOST SK, a.s. – zvýšenie
výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb a produktivity práce z vlastných výrobkov a služieb, zvýšenie
konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví výroby a energetické úspory na strojné obrábanie, nakoľko novými službami
bude možné odstrániť v mnohých prípadoch zlý stav strojov. Zamestnanci – príjem nových vysokokvalifikovaných
zamestnancov v počte 4 zamestnancov a lepšie pracovné podmienky kmeňových zamestnancov Zákazníci – prístup k
novým a kvalitnejším výrobkom a službám. Prístup k novým technológiám získaných z projektu. Študenti – oboznámenie
študentov s novými technológiami. Aktívne zapájanie študentov a doktorantov do výskumu a vývoja, čím získajú praktické
znalosti podobné absolventom popredných technických univerzít.

Projekt pozostáva z 12 hlavných aktivít na zabezpečnie výskumu a vývoja Vysokoproduktívneho robotizovaného
obrábacieho centra (VROC): aktivita
začiatok - ukončenie realizácie aktivity 1. Štúdium
technickej uskutočniteľnosti 10/2009 - 10/2010 2. Riadiaci systém VROC
12/2009 - 12/2010 3. Robot
12/2009 - 12/2010 4. Agregát
12/2009 - 12/2010 5. Paletový zásobník
05/2010 - 05/2011 6. Medzioperačná metrologická stanica 01/2010 - 01/2011 7. Diagnostika VROC
05/2010 - 05/2011 8. Elektromagnetické upínače
05/2010 - 05/2011 9. Skonštruovanie prototypu VROC
10/2009 - 10/2010 10. Technologické skúšky a testy
01/2010 - 09/2012 11. Certifikácia
01/2010 09/2012 12. Záverečná správa
09/2011 - 09/2012 Bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít
projektu zabezpečia kvalifikovaní vývojári - výhercovia OVS - Yhman, s.r.o. a Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.,
pričom budú spolupracovať s poprednými špecialistami z domova i zahraničia, ako aj s odborným tímom BOST SK, a.s.
Spoločnosť má už teraz odborne zdatný tím vedúcich zamestnancov a ostatných odborne zaškolených pracovníkov, s ktorými
zabezpečia bezproblémovú koordináciu vyššie uvedených aktivít a ich sprevádzkovanie. Projekt výskumu a vývoja VROC
sa bude uskutočňovať v priestoroch výroby prototypov v sídle BOST SK, a.s.

Realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Vladimíra Bielika (generálny riaditeľ, zakladateľ a vlastník spoločnosti
BOST SK, a.s.) v oblasti vývoja a konštrukcie inovatívnych výrobkov, technológií a strojov. V súčasnosti pôsobí vo
vedeckých radách Trenčianskej univerzity a úzko spolupracuje ako s vedením univerzity tak i s vedeniami jednotlivých
technických fakúlt v oblasti transferu najnovších poznatkov v strojných technológiách. V minulosti sa mu podarili zrealizovať 3
projekty s vykonanou verejnou súťažou: Rok 2005 – projekt - Zriadenie multifunkčnej výrobnej prevádzky implementácia
progresívnych výrobných technológii v skratke BOST výroba – vo výške 1.178.970 € opatrenie 1.1 OP Priemysel a služby
Rok 2006 – projekt De Minimis - Kúpa CNC sústruhu – projekt vo výške 89.896,5 € Rok 2009 – projekt - Implementácia
produktívnych technológii vo výške 932.910 € - opatrenie 1.1 OP KaHR Realizáciou predkladaného projektu je rozvinúť
exportné schopnosti BOST SK, a.s. – nárast produkcie o 5%. Prínos spočíva vo výskume a vývoji VROC, implementáciou sa
zvýši produktivita práce a ziskovosti v strojárskom priemysle. Spoločnosť BOST SK, a.s., implementáciou projektu
zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť spoločnosti o 5 % v regióne Trenčiansky kraj, zvyšovaním
konkurencieschopnosti predovšetkým MSP prostredníctvom inovácií s cieľom v dlhodobom časovom horizonte udržať a
zvyšovať zamestnanosť v súlade s obnovenou lisabonskou stratégiou, všeobecným usmernením pre hospodárske politiky,
nariadeniami Rady, národnými stratégiami a potrebami Slovenskej republiky. Nenávratný finančný príspevok z ERDF bude
poskytnutý na posilňovanie technologického rozvoja – nárast počtu vlastných produktov o 50 % v spoločnosti BOST SK, a.s.
V prípade nepodp. projektu z fondov EÚ by spol.musela realizáciu projekto.zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na obdobie
viacerých rokov, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti. Konečný efekt - zmena indikátorov.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Vladimíra Bielika (generálny riaditeľ,
zakladateľ a vlastník spoločnosti BOST SK, a.s.) v oblasti vývoja a konštrukcie inovatívnych výrobkov, technológií a strojov.
Nenávratný finančný príspevok z ERDF bude poskytnutý na technologický rozvoj, inovácie a podnikanie, t.j. posilňovanie
technologického rozvoja v spoločnosti BOST SK, a.s., implementáciou projektu zabezpečené zameraného najmä na zvýšenie
efektivity využitia materiálov a energií, vrátane infraštruktúry, podporu výskumu a technologického rozvoja a aplikovaného
výskumu, vývoja a inovácií, transferu technológií, vybudovanie kvalitnejšieho spojenia medzi podnikateľmi s univerzitami a
subjektami výskumu a vývoja, rozvoj podnikateľských sietí a zoskupení, poskytovanie podnikateľských služieb, budovanie
hnedých parkov, na podporu udržateľných modelov výroby prostredníctvom zavádzania systémov kvality a systémov
environmentálneho manažmentu, noriem, ochrany duševného vlastníctva, vrátane investícií do vzdelávania pracovníkov;
podporu prezentácie podnikov. Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo
sofistikovanej výroby na celkových tržbách spoločnosti. Priamo úmerne sa daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty
produkcie spoločnosti. Projekt implementácie Vysokoproduktívneho robotizovaného obrábacieho centra (VROC) je po
finančnej stránke zdravý a udržateľný. Doba návratnosti investície je pri uvádzaných predpokladoch 9 rokov, čiže projekt je pri
podpore formou nenávratného finančného príspevku ekonomicky opodstatnený/udržateľný. V prípade nepodporenia projektu
z fondov EÚ by spoločnosť musela realizáciu projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na obdobie viacerých rokov, z
dôvodu vysokej finančnej náročnosti. Konečným efektom by to znamenalo zmenu dosahovaných indikátorov.
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Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 na základe prevzatia výrobného programu firmy KOVAČIČ.
Filozofia dnešných dní spoločnosti káže sústrediť sa okrem zvyšovania produktivity zvárania aj na bezpečnosť a kvalitu
práce. Cestou na dosiahnutie tohto cieľa je implementácia zváracích robotov do výrobného procesu v kategórii
veľkorozmerných zvarencov. Cestou k zvýšeniu efektivity robotizovaného zvárania v malosériovej výrobe je spojenie
zváracieho robota s automatizáciou medzioperačnej a operačnej manipulácie pomocou zváracích polohovadiel. V oblasti
kusovej výroby je to programovanie presných polôh pre zabezpečenie dodržania technologického postupu. Spoločnosťou
vyrábané zváracie polohovadlá pre manipuláciu s veľkorozmernými zvarencami, ako aj ostatné polohovadlá na trhu sa v tejto
kategórii ponúkajú v presnostiach dosahovaných iba pre ručné zváranie. Regionálny trh práce v Banskobystrickom kraji z
dlhodobého pohľadu charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti. Vážnym problémom je vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných.

Zvýšením dosahovaných presností polohovadla v opakovaných cykloch polohovania na úroveň 0,2mm na 1m od osi
otáčania, spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. zabezpečí dostatočne presnú polohu pre zváranie veľkorozmerných zvarencov v
malosériovej výrobe pomocou zváracieho robota. Základnou podmienkou je vývoj vlastného riadiaceho systému zváracieho
polohovadla, ktorý umožní zváranie v dvoch režimoch – automat/ručne. Okrem toho z riešenia tohto projektu vzniknú dve
prihlášky nových patentových riešení. Tieto patentové riešenia budú zároveň základom spoločnosťou ponúkaných
inžinierskych služieb pre zákazníkov, pozdvihnú vzdelanostnú a technickú úroveň pracovného kolektívu a prispejú k
budovaniu dobrého mena spoločnosti na trhu. Významným prínosom v rámci tejto činnosti je dodávka kompletného
pracoviska a z toho vyplývajúce možnosti tvorby ďalšieho zisku z predaja zváracích robotov a príslušenstva a tým aj rastu
pridanej hodnoty. KOVACO, spol. s r.o. zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť cca o 7 %.

Jednotlivé aktivity projektu budú prebiehať v určitej logickej následnosti počas obdobia 13 mesiacov a sú rozdelené do
nasledovných štyroch skupín: • štúdia technickej uskutočniteľnosti • vývoj a výroba 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou
600 kg • výskum riadiaceho systému a komunikačnej nadstavby riadiaceho systému • funkčné skúšky pracoviska so
zváracím robotom Na ich uskutočnenie bude vytvorený projektový tím zložený zo skúsených odborníkov pod vedením
technického riaditeľa, ktorý má dlhoročné skúsenosti a meno v oblasti strojárskej výroby, najmä v odbore zvárania a
manipulácie vo zváraní. Za organizačné a technické zabezpečenie bude zodpovedať konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň
projektovým manažérom v rámci projektu. Bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít bude zabezpečovať
kvalifikovaný výherca OVS - BOST SK, a.s., pričom bude spolupracovať aj s odborným tímom spoločnosti KOVACO, spol. s
r.o.

Cieľom projektu spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. je inovácia technologického procesu zvárania veľkorozmerných zvarencov
do hmotnosti 25000 kg v kusovej a malosériovej výrobe. Dosiahnutie tohto cieľa je nástrojom k upevneniu stabilného
postavenia spoločnosti na trhu a jej dlhodobej perspektívy a stability ako jedného z najdôležitejších zamestnávateľov vo
svojom regióne. Technologickým prínosom je to, že tieto riadené polohovadlá budú dosahovať vyššiu opakovanú presnosť
polohovania. Dosiahnutá presnosť polohovania umožní zváranie veľkorozmerných zvarencov na takto vybavenom pracovisku
pomocou zváracieho robota v rámci malosériovej výroby takýchto zvarencov. Rýchlou adaptáciou toho istého pracoviska bude
možné naprogramovaním presných opakovaných polôh prejsť aj do režimu ručného zvárania pre kusovú výrobu. V konečnom
dôsledku spoločnosť dosiahne zlepšenie celého procesu zvárania a zvýšenie podielu inžinierskej činnosti v rámci dodávky
technologických zariadení pre zákazníka. Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. sa profiluje predovšetkým ako výrobca a
dodávateľ zariadení v dvoch hlavných programoch: • Prídavné zariadenia pre stavebné stroje • Zváracie polohovadlá a
manipulátory V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnost KOVACO, spol. s r.o. musela realizáciu
projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na obdobie viacerých rokov, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti. Konečný
efekt - zmena indikátorov.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené z finančného hľadiska lepšími hospodárskymi
výsledkami. Prostredníctvom dosiahnutých vyšších prevádzkových výnosov z rozšírenia a zefektívnenia výroby žiadateľ
predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Zároveň
spoločnosť predpokladá získanie nových zákaziek. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená
prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Vzhľadom na zvýšený objem výroby
nedôjde ani k znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Je predpoklad vytvorenia 2 pracovných miest. Spoločnosť má
vybudovanú a zabehnutú organizačnú štruktúru, ktorá dokáže pružne reagovať na rôzne zmeny v priebehu fungovania
spoločnosti. Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej výroby
na celkových tržbách spoločnosti, priamoúmerne sa daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty produkcie spoločnosti.
Implementácia projektu je po finančnej stránke zdravá a udržateľná. Doba návratnosti investície je pri uvádzaných
predpokladoch 5 rokov, čiže projekt je pri podpore formou nenávratného finančného príspevku ekonomicky
opodstatnený/udržateľný.
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Spoločnosť K-system, spol. s r.o. podniká v oblasti výroby tieniacej techniky. Na trhu pôsobí od roku 1995. Svoju činnosť
vykonáva vo vlastných výrobných priestoroch prostredníctvom potrebných strojov a zariadení, ktoré sú tiež jej vlastníctvom.
Vo februári 2009 sa spoločnosť presťahovala do nových reprezentatívnych priestorov v Žiari nad Hronom, kde od 09.04.2009
majú aj sídlo. Zámerom spoločnosti je zrealizovať priemyselný výskum zameraný na vývoj inovatívnych technologických
riešení spojených s výrobou žalúzií, pretože ponuka výrobcov stavebných prvkov sa rozrastá a k štandardným pravouhlým
tvarom pribúdajú šikminy a oblúky. V nadväznosti na to vzniká požiadavka na výrobu žalúzií v atypickom tvare. Cestou na
dosiahnutie cieľa je použitie automatizovaného zariadenia na ohýbanie profilu a takisto nových komponentov, ktoré
spoločnosti umožnia rýchle a ľahké skladanie žalúzie bez následných deformácií. Región okresného mesta Žiar nad Hronom
z dlhodobého hľadiska charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti. Vážnym problémom je vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných.

Realizáciou projektu dôjde k návrhu profilu a komponentov na výrobu žalúzií so všestranným využitím a k vyskúmaniu a
vyvinutiu prototypu strojného zariadenia na výrobu žalúzií. Tieto budú vďaka realizácii projektu predstavovať svetovú špičku
v danej oblasti, budú disponovať prvkami inovatívnosti ako konkurenčnej výhody v porovnaní so spoločnosťami s podobným
predmetom činnosti. Uvedená výhoda v kombinácii s pozitívne sa rozvíjajúcim slovenským trhom v oblasti výroby tieniacej
techniky predstavuje vysoko-perspektívnu oblasť podnikania. Úspešná realizácia predkladaného projektu spoločnosti Ksystem, spol. s r.o. sa v budúcnosti prejaví vo viacerých oblastiach. Z toho dôvodu môže mať realizácia projektu synergický
efekt na realizáciu ďalších projektov, ktorých predmetom bude obstaranie, prípadne aj vývoj alebo inovácia výsledkov tohto
projektu. Spoločnosť K-system, spol. s r.o. zabezpečí hospodársky rast a zamestnanosť v regióne okresného mesta Žiar nad
Hronom cca o 1,5 %.

S ohľadom na technickú náročnosť problematiky sa spoločnosť K-system, spol. s r.o. rozhodla, že si nechá plánovanú
investíciu vyskúmať a vyvinúť špecializovanou organizáciou, ktorá má v danej oblasti už kvalifikované odborné skúsenosti,
výsledky a referencie, a pokúsi sa časť súvisiacich nákladov kompenzovať využitím európskych štrukturálnych fondov
určených na podporu aplikovaného výskumu a vývoja. Formou verejnej obchodnej súťaže došlo k výberu dodávateľa
plánovaných aktivít projektu k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci schémy štátnej pomoci a
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt pozostáva z piatich hlavných na seba
nadväzujúcich aktivít: Aktivita 1 - Štúdia technickej uskutočniteľnosti 10/2009 - 11/2009 Aktivita 2 - Výskum a vývoj návrhu
viacúčelového profilu –horný nosník žalúzie 12/2009 - 08/2010 Aktivita 3 – Výskum a vývoj návrhov komponentov a
následne foriem a matríc na ich výrobu 03/2010 - 10/2010 Aktivite 4 – Výskum a vývoj riadiaceho systému 06/2010 - 03/2011
Aktivita 5 – Výskum a vývoj prototypu zariadenia na ohýbanie profilu 06/2010 - 03/2011 Bezproblémovú realizáciu vyššie
uvedených aktivít bude zabezpečovať kvalifikovaný výherca OVS - BOST SK, a.s.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v zámere spoločnosti vyvinúť cenovo aj funkčne zaujímavé riešenia pre oblasť tieniacej
techniky. Okrem ekonomických prínosov predstavuje realizácia predloženého zámeru a najmä energetické využívanie jeho
výstupov nemalý príspevok k ochrane životného prostredia formou zníženia spotrebovaného materiálu, energií a energetickej
náročnosti bytových jednotiek Realizácia predloženého projektu prinesie slovenskej firme príležitosť vyrábať a dodávať pre
lukratívny trh tieniacej techniky technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Umožní výrobu žalúzií do oblúkových
otvorov, do iných atypických otvorov a zjednotenie dizajnu horného profilu pri rovných a atypických žalúziách použitých v
jednom priestore. Spoločnosť bude dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a kvantitu poskytovaných služieb, čím
podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku. Dôjde k rozšíreniu rozsahu a kvality
poskytovaných služieb v regióne. V prípade nepodporenia projektu z fondov Európskej únie by K-system, spol. s r.o. musela
realizáciu projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na viacero rokov, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti, čo by
znamenalo konečný efekt - zmenu indikátorov.

Udržateľnosť prevádzky výstupov projektu vychádza z predpokladaných trhových podmienok a dopytu po výsledkoch
projektu. Investícia do aktivít projektu je prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej
celkovému ekonomickému rastu. Tým, že spoločnosť bude schopná uspokojiť požiadavky zákazníkov a vyplniť voľný trhový
priestor, dôjde k rastu tržieb a celkovému zlepšovaniu hospodárskych výsledkov. Následne bude môcť investovať prostriedky
do ďalších investičných, ale aj neinvestičných aktivít. Pre prípady vzniku nepredvídateľných okolností budú výsledky projektu
poistené. Prípadné iné finančné náklady a škody bude spoločnosť financovať z vlastných zdrojov prípadne z úverových
zdrojov. Náklady súvisiace s prevádzkou výstupov projektu budú financované výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných
služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje
podiel tržieb zo sofistikovanej výroby na celkových tržbách spoločnosti, priamoúmerne sa daný nárast premieta do nárastu
pridanej hodnoty produkcie spoločnosti, implementácia projektu je po finan. stránke zdravá a udržateľná. Doba návratnosti
investície je pri uvádzaných predpokladoch 6 rokov, čiže projekt je pri podpore formou NFP ekonomicky opodstatnený/
udržateľný.
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Spoločnosť HAKO, a.s. pôsobí v Žilinskom kraji v regióne Liptov už od roku 1998 najprv ako spoločnosť s ručením
obmedzeným a neskôr ako akciová spoločnosť. Za tie roky pôsobenia na trhu sme si vybudovali stabilné miesto medzi
dodávateľmi telekomunikačných stavieb. Skúsený tím pracovníkov, nerozvinutý trh a slabá konkurencia nám dáva predpoklad
na úspešnú realizáciu projektu. Pre výskum nového výrobku sme sa rozhodli z toho dôvodu, že je to perspektívna oblasť, v
ktorej je možné uplatniť interdisciplinárny prístup, poskytuje veľkú slobodu pri hľadaní riešení a návrhu nových technológií.
Ďalším dôvodom je aj to, že táto oblasť je veľmi málo obsadená konkurenciou, čo dáva predpoklad na dosiahnutie vyšších
tržieb ako pri oblastiach, kde je konkurencia väčšia. Vplyv na cieľové skupiny Žiadateľ: zvýšenie konkurencieschopnosti,
zlepšenie postavenia spoločnosti na trhu Zákazníci: nový produkt im uľahcí prácu v teréne Zamestnanci: výskumom nového
výrobku sa naši zamestnanci zdokonalia vo svojom odbore a tým sa stanú zaujímavejším pre pracovný trh Nezamestnaní:
realizáciou projektu naša spoločnosť do roku 2010 príjme 3 nových pracovníkov a do roku 2015 príjme ďalších 4 nových
pracovníkov

Realizácia projektu je rozdelená do 4 aktivít: Aktivita 1: Štúdia realizovateľnosti Aktivita 2: Technologický demonštrátor
Aktivita 3: Funkčný vzor Aktivita 4: Konečný projekt Podporné aktivity: riadenie a publicita Realizácia aktivít bude trvať 12
mesiacov. Všetky aktivity budú vykonávané formou dodávky externým dodávatelom. Organizačné zabezpečenie: Na
projekte sa budú podieľať projektový manažér a koordinátor vedecko-výskumných aktivít a projektový účtovník po celú dobu
realizácie projektu. Projektový manažér a koordinátor vedecko-výskumných aktivít - Ing. Pavel Šimon, CSc. Projektový
účtovník - Ing. Milan Macák

NFP je nevyhnuté pre realizáciu projektu, pretože napriek tomu, že výstupy projektu majú nesporné komerčné využitie,
realizácia výskumných a vývojových aktivít je pre podnik kategórie MSP príliš nákladná. Pôjde o kvalitatívne nový produkt,
ktorého inovatívnosť spočíva v spôsobe získavania obrazu, jeho vzájomné kombinovanie a zobrazenie. Ďalší prvok
inovatívnosti bude v rozdelení hladín, automatického spracovania a úrovne ovplyvňovania systému užívateľom. Možné
využitie 3D vizualizačného prístroja: • policajti – pripevnený na auto • hasiči – pripevnený na prilbe hasiča • vojsko –
využiteľný v ďalekohľade • záchranári – pripevnený na sanitku Realizáciou projektu sa spolocnost viac zviditelní na
medzinárodnom trhu a nadviaže nové obchodné vztahy s potencionálnymi partnermi v zahranicí, co umožní další rozvoj firmy
a zvýšenie jej konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch. Dalším prínosom by bol posun technologickej úrovni
spolocnosti a jej zaradenie sa do oblasti high-tech a následne rapídne zvýšenie konkurencieschopnosti. Vdaka tomu výrazne
podporí rozvoj špecialistov a špickových odborníkov v regióne s vysokou nezamestnanostou. Súčasná situácia v regióne V
Žilinskom kraji žije viac ako 33 000 obyvateľov. V 4. štvrťroku roku 2008 bola nezamestnanosť na úrovni 8,7% a v priemere za
rok 2008 bola nezamestnanosť na úrovni 9,6%. Priemerná mesačná mzda za rok 2008 bola vo výške 796,36 Eur. V Žilinskom
kraji bola v priemere nezamestnanosť na úrovni 7,7% a s priemernou mesačnou mzdou 645,95 Eur. Prijatím 3 nových
pracovníkov počas realizácie projektu a ďalších 4 nových pracovníkov v období 5 rokov po ukončení realizácie projektu,
prispejeme k zníženiu nezamestnanosti v kraji.

Zabezpecenie výstupov projektu bude založené na predaji nového produktu z výskumu spolocnosti HAKO, a.s. Realizácia
projektu bude podporená intenzívnym monitorovaním výskumu zo strany vedúceho vývojového oddelenia a riaditela divízie
ekonomiky. Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené vlastnými zdrojmi, ktoré pochádzajú z doterajšej
činnosti spoločnosti. Po ukončení realizácie projektu, budú tieto prostriedky pochádzať hlavne z predaja nového produktu
zákazníkom. Po skončení spolufinancovania, bude projekt sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby
spoločnosť pokryla prevádzkové náklady. Vzhľadom na spoluprácu nielen s domácimi, ale aj zahraničnými partnermi v
oblasti senzorov a vizualizačnej techniky – Q-PRODUCTS Industrial Computers, FIIT STÚ Bratislava predpokladáme, že sa
spoločnosť aj v budúcnosti bude pokúšať o realizáciu výskumu alebo vývoja nového produktu. Vplyv na životné prostredie
Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výrobe budeme používať neškodné komponenty, ktoré sú
šetrné k životnému prostrediu.

Projekt prinesie nový technický proces v spôsobe zobrazovania okolitej reality (360° v horizontálnej rovine a min. 225° vo
vertikálnej rovine), tak aby mohla byť užívateľom zobrazovaná bez priameho vizuálneho kontaktu. Umožní kombináciu
snímania a zobrazovanie viditeľného a IR pásma svetla. Tým umožní aj zvýšenú kvalitu videnia v nevhodných vizuálnych
podmienkach. Pôjde o kvalitatívne nový produkt, ktorého inovatívnosť spočíva v spôsobe získavania obrazu, jeho vzájomné
kombinovanie a zobrazenie. Ďalší prvok inovatívnosti bude v rozdelení hladín, automatického spracovania a úrovne
ovplyvňovania systému užívateľom. Počas realizácie projektu uvažujeme s prijatím 3 nových zamestnancov a v období 5
rokov po ukončení realizácie projektu ďalších 4 nových pracovníkov, čím aj my prispejeme k zníženiu nezamestnanosti v
Žilinskom kraji. Po realizácii projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s Operačným programom KaHR:
• zvýšenie konkurencieschopnosti • zvýšenie zamestnanosti • nárast tržieb a pridanej hodnoty
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Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM,
s.r.o., Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu

Výskum a vývoj súboru sofistikovaných zariadení v spoločnosti
JUSTUR, spol. s r. o.

Zvyšenie konkurencieschopnosti výskumom kompozitných
materiálov infiltrovaných inhibítormi vysokotepelnej oxidácie

Ekologické plastové skrine pre použitie v elektrotechnike

Výskum možností zásadného zvýšenia životnosti rozvlákňovacích
kotúčov v spoločnosti Knauf Insulation

Výskum a vývoj novej výrobkovej rady sanitárnej techniky v
spoločnosti SENZOR, s.r.o.

Dry fermentor ROTUNDA

Platforma diaľkových odpočtov spotrebovaných energií a médií

Confal a.s.

Pokročilé technológie pre environmentálne, energetické a
ekonomické zhodnotenie technogénnych odpadov a surovín

MACH TRADE, spol.s r.o.

Zefektívnenie procesu spracovania a recyklácie olovených
akumulátorov prostredníctvom výskumu a vývoja v spoločnosti

JUNOZ&PARTNERS ENGINEERING,
s.r.o.

Priemyselný výskum hodnotenia životnosti a vedomostná databáza
stavebných objektov
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80 636,10

1 564 172,11

1 999 999,99

93 714,18
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Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov je súkromná spoločnosť založená v roku 1991 v Prešove. Je najväčším slovenským a
známym svetovým výrobcom elektronických registračných pokladníc. Na slovenskom trhu patrí ELCOM, s.r.o., Prešov k
lídrom medzi dodávateľmi elektronických registračných pokladníc a príslušenstva.
V súčasnej situácii na trhu pokladníc
dochádza k skracovaniu doby života produktov na trhu. V tejto situácií čelí ELCOM, s.r.o., Prešov konkurenčným ohrozeniam
a je nutné priniesť strategickú inováciu pri výskume a vývoji produktov spolu s novým prístupom na trh. V oblasti vývoja
softvéru je potrebné vyvinúť novú architektúru softvéru, ktorá by umožnila flexibilne reagovať na potreby trhu.
Každý
produkt spoločnosti je jedinečný a existuje len veľmi málo spoločných vlastností a parametrov vyvinutých produktov. Tento
fakt momentálne neumožňuje zjednotiť súčiastkovú základňu produktov. Produkty spoločnosti sú zväčša založené na staršej
HW architektúre a komponentoch, ktorých životnosť na trhu sa pomaly skracuje a je potrebné ich nahradzovať.

Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov investovaním do strategických inovácií v tomto projekte zabezpečí technologický rast v
oblasti výskumu a vývoja produktov, vyššiu efektívnosť pri vývoji elektronických registračných pokladníc. Spolu so zvýšením
efektivity a kvality vývoja a skrátením doby prístupu nových inovatívnych produktov na trh, zvýši spoločnosť svoje príležitosti
na uplatnenie sa na slovenskom a zahraničnom trhu.
Vyvinutou architektúrou softvéru získa ELCOM, s.r.o., Prešov
základnú architektonickú štruktúru, ktorá postaví základy vývojového frameworku pokladníc, ktorý bude slúžiť pri ďalšom
vývoji produktov a umožní v nových produktoch realizovať efektívne nové vlastnosti a funkcie.
Moderným konštrukčným
prístupom a inovatívnou HW architektúrou sa Elcom posunie medzi spoločnosti, ktoré sú schopné rýchlo inovovať svoje
produkty pri nízkych nákladoch, zabezpečovať vysokú výkonnosť produktov, atraktívny a funkčný dizajn postavený na
základe požiadaviek zákazníkov.

Projekt je naplánovaný na 36 mesiacov v súbore troch vnútorne previazaných úloh: Priemyselný výskum-Výskum novej
viacvrstvovej architektúry softvéru a hardvéru, Priemyselný výskum-Výskum modernej CAD konštrukcie a Štúdia technickej
uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum.
Postup činností projektu bude orientovaný od štúdie technickej
uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum k jednotlivým činnostiam priemyselného výskumu. Projekt využíva externú
spoluprácu na riešení úloh priemyselného výskumu (nová viacvrstvová architektúra softvéru a hardvéru, moderná CAD
konštrukcia) a pri štúdii technickej uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum.
Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov pri
realizácii projektu dodrží overené postupy s cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo najefektívnejšom a účelnom
využití finančných prostriedkov.

Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov sa počas svojej doterajšej existencie etablovala na domácom a zahraničnom trhu v
segmente elektronických registračných pokladníc a ich príslušenstva a má vybudované dobre fungujúce obchodné vzťahy
hlavne ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu. Realizáciou projektu sa spoločnosť viac zviditeľní na medzinárodnom
trhu a nadviaže nové obchodné vzťahy s potencionálnymi partnermi v zahraničí, čo umožní ďalší rozvoj firmy a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch. Ďalším prínosom by bol posun technologickej úrovni spoločnosti a jej
zaradenie sa do oblasti high-tech a následne rapídne zvýšenie konkurencieschopnosti. Vďaka tomu výrazne podporí rozvoj
špecialistov a špičkových odborníkov v regióne s vysokou nezamestnanosťou.

Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov sa počas svojej doterajšej existencie etablovala na domácom a zahraničnom trhu v
segmente elektronických registračných pokladníc a ich príslušenstva a má vybudované dobre fungujúce obchodné vzťahy ako
na domácom, tak aj na zahraničnom trhu.
Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje nová softvérová architektúra,
hardvérová architektúra a marketingová stratégia, ktorá umožní spoločnosti pokračovať na rozširovaní svojho produktového
portfólia a prísť na trh s novými inovatívnymi produktmi v kratšom čase, čo umožní rast konkurencieschopnosti výrobkov
spoločnosti Elcom.
Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov plánuje aj po skončení projektu pokračovať vo výskume a vývoji
nových produktov a produktových rád postavených na novej architektúre s využitím nových technológií. Zabezpečenie
trvalého rozširovania portfólia o nové rady produktov v oblasti POS systémov, PC panelov, embedded zariadení, príslušenstva
ku fiškálnym zariadeniam a CMS produktov v oblasti zdravotníctva, priemyslu, retail, informačných a reklamných panelov.
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JUSTUR, spol. s r. o. je výrobná a obchodná spol. s 20-ročnou tradíciou v oblasti výskumu, vývoja a výroby jednoúčelových
strojov a taktiež zariadení podľa špecifických požiadaviek zákazníka dodávaných do celého sveta. Výrobný postup a kvalita
finálnej produkcie je certifikovaná podľa systémov manažérstva kvality EN ISO 9001:2001. Firma sa snaží o neustály rozvoj a
modernizáciu strojného a technologického zázemia v spojení so sústavným vzdelávaním zamestnancov a kontinuálnym
investovaním do výskumu a vývoja.Firma má sídlo v Starej Turej s výbornou prepojenosťou na diaľničnú infraštruktúrou v
rámci SR i Európy. Oblasť je známa dlhoročnou tradíciou výroby špeciálnych strojov a zariadení. Široká škála produktov a
služieb, technologická vyspelosť, široká základňa vlastných odborníkov a špecialistov dávajú vysoký predpoklad k
neustálemu rozvoju spol. a blízkeho ekonomického a sociálneho okolia.

Predkladaný projektový zámer je cielený na výskum a vývoj nového súboru výrobkov. Projektovým zámerom je vyvinúť
automatizované výrobné pracovisko pre produkciu injekčných ihiel a lanciet, ktorý by primárne znamenal nárast tržieb a
pridanej hodnoty, ale tiež rozvoj výskumu a vývoja vo firme. Požiadavky od zákazníkov predpokladajú v budúcnosti elimináciu
ľudského faktora pri obsluhe daných zariadení. Je potrebné vytvoriť také pracovisko, ktoré bude pre výrobcov injekčných ihiel
znamenať zníženie nepodarkov v rámci výroby, úsporu nákladov pri kalkulácií jednotkovej ceny, zefektívnenie a
automatizáciu výrobného procesu a pre firmu JUSTUR, spol. s r. o. také pracovisko, ktoré bude možné vyrábať pre konkrétne
požiadavky konkrétnych zákazníkov. Nakoľko chce spoločnosť predkladaný projektový zámer realizovať interne, refundáciou
nákladov sa zvýši príležitosť presadiť sa u potenciálnych klientov primeranejšou cenou zariadení a „odľahčí sa“ finančná
náročnosť výskumných a vývojových nákladov. Pri zachovaní ďalšieho rozvoja firmy jej budú kumulovať peňažné prostriedky,
ktoré budú bezprostredne investované do ďalšieho rozvoja firmy.

Realizácia projektu bude prebiehať 34 mesiacov v 2 hl. aktivitách: Štúdia technickej uskutočniteľnosti (realizovaná externe
dodávateľsky na základe OVS) a Výskum a vývoj súboru sofistikovaných zariadení v spoločnosti JUSTUR, spol. s r. o.
Aktivita 2 sa bude realizovať interne, vlastnými zamestnancami spoločnosti. Vyplýva to z charakteru organizačnej štruktúry
spoločnosti a z dlhoročnej tradície v oblasti výskumu, vývoja a výroby špeciálnych pracovísk. Projekt pozostáva z dvoch
oblastí oprávnených nákladov, a síce mzdových výdavkov vývojárov a konštruktérov a materiálových nákladov spojených s
výskumom a vývojom. Projekt bude prebiehať vo vlastných priestoroch a využívané budú vlastné výrobné zariadenia.
Koordináciu a kontrolu budú mať na zodpovednosť majitelia spoločnosti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu a
vývoja, plánovania odbytu špeciálnych zariadení a techniky.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z 2 oblastí. Jedna je identifikovanie presných potrieb zákazníkov, pri ktorých sa čoraz
častejšie objavuje požiadavka eliminácie ľudského faktora pri obsluhe daných zariadení a 2. oblasť je potreba JUSTUR, spol.
s r. o. zachovať kontinualitu výskumu a vývoja vo svojej firme a snaha o neustály progres v oblasti výroby špeciálnych
zariadení a techniky za účelom získania konkurenčnej výhody na trhu. Región je známy svojou históriou v oblasti výroby
strojov, prístrojov a zariadení, čomu prináleží aj kvalifikačná úroveň a zameranie ľudského kapitálu v danej oblasti. Firma má
záujem o udržanie danej kvality a zároveň aj zatraktívnenie daného územia. Intervenciou do výskumu a vývoja chce spol.
rozširovať infraštruktúru výskumu a vývoja nielen vo svojom výrobnom areáli, ale aj v širšom okolí. O vhodnosti realizácie
projektu svedčí aj spôsob vzniku spoločnosti, ktorá bola sformovaná na strategický zámer výroby výrobkov z vlastného
výsledku výskumu a vývoja - spoločnosti to prinieslo stabilitu počas celého rozvoja jej činnosti. Manažment spoločnosti má
30ročné skúsenosti v oblasti výskumu, vývoja a výroby špeciálnych strojov a zariadení.

Investície do výskumu a vývoja sú vo firme prioritou už niekoľko rokov. Udržateľnosť projektu je zabezpečená tvorbou
ročného plánu výskumu a vývoja, ktorý vychádza z potrieb trhu. Spol. disponuje vlastnými výrobnými priestormi a
zariadeniami, ako aj vlastným personálom výskumu a vývoja. Pridelením dotácie sa firme uvoľnia finančné prostriedky na
realizáciu rozvojových aktivít, či už vo výrobe (kúpa technológií) alebo v oblasti ľudských zdrojov (tvorba pracovných miest).
Po ukončení projektu bude firma pokračovať v sériovej výrobe daného pracoviska, vytvorený plán výskumu a vývoja zachová
kontinualitu inovačných procesov v spol. a za pomoci publicity firma dúfa, že pozitívne ovplyvní aj ostatné firmy v blízkom
okolí. Udržateľnosť z finančného hľadiska je deklarovaná pozitívnymi výsledkami hospodárenia firmy a opodstatnenie
pridelenia dotácie je zabezpečená rastúcim dopytom po výrobkoch firmy.
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Region:Priemyselna výroba v reg. Topoľčany predstavuje 8,6% z celkového počtu v NSK. Dostupnosť regiónu:cestná,
železničná. Zamestnanosť regionu: 13% nezamestnanosť. V regióne podniky s nízkou ekonomickou výkonnosťou - t.j. nízka
tvorba pridanej hodnoty, slabá previazanosť vedy, výskumu a praxe. Žiadateľ: Vznik v r. 1995, od r. 2001 vo vlastných
priestoroch. Dosahuje vysokú kvalitu v oblasti výroby a spracovania grafitových materiálov, materiálov infiltrovaných kovmi.
Firma disponuje kvalifikovanými ľudskými zdrojmi v oblasti vedy. Výstupy SWOT: - dlhodobé pôsobenie na trhu, používanie kvalitných obrábacich strojov, - široké portfólio zákazníkov, - potreba investície do inovácii, - výrobky infiltrované
inhibítormi vysokotepelnej oxidácie nedosahujú konkurenčnú úroveň, - rastúci dopyt po grafitových výrobkoch, - zvýšením
konkurencieschopnosti možnosť uzatvárať nové kontrakty, - zvýšenie pridanej hodnoty, - nárast počtu zamestnancov, nárast tržieb.

Skvalitnením a inováciou grafitových výrobkov infiltrovaných inhibítormi vysoktepelnej oxidácie je predpoklad rozšírenia
portfólia zákazníkov, čo sa následne premietne do zvýšenia počtu zákazok. Výsledkom bude: potreba prijatia nových
zamestnancov, nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty. Predpokladaný stav v budúcnosti: - vstup s výrobkami do odvetví:
odlievanie a čistenie farebných kovov, sklársky, letecký a kozmický priemysel, - možnosť rozšírenia výrobných priestorov, nákup špičkového vybavenia ako predpoklad udržania konkurencieschopnosti, - skvalitnenie technológie výroby. Postup pri
nemožnosti napĺňania merateľných ukazovateľov: - anylýza danej situácie, - zhodnotenie a zameranie spoločnosti do oblasti
výroby schopnej udržania na trhu. Previazanosť na aktivity v regióne: Projekt je v súlade s prioritami NSK definovanými v
"Programe hospodárského a socialného rozvoja Nitrianského samsprávného kraja 2008-2015" - rozvoj a podpora výskumu, podpora malého a stredného podnikania, - podpora inovačných technológii.

Projekt bude realizovaný podľa aktivít rozvrhnutých do jednotlivých etáp trvania projektu. Jednotlivé aktivity sú ekonomicky a
časovo náročné na vykonávanie skúšok a zahŕňajú: - analýza, výskum a skúšky rôznych typov grafitových materiálov, analýza, výskum vplyvu rôznych typov inhibítorov na rôzné typy grafitových materiálov, - výroba reálnych výrobkov, externé
skúšky u odberateľov. Náklady na priemyselný výskum zahŕňajú: nákup grafitových materiálov rôznych typov a štruktúr,
fosforečnaté a hydrofosforečnaté inhibítory, mzdy výskumného tímu. Riešiteľom výskumnej úlohy je tím pracovníkov
spoločnosti KOMPOZITUM s.r.o. pod vedením Ing. Stanislava Krchu, CSc. - odborníkom v oblasti grafitových materiálov.
Členovia výskumného tímu: Ing. Štefke Ľubomír - výskumný pracovník,
Kertézs Peter - pomocný
výskumný pracovník.

Vhodnosť realizácie projektu v rámci obce je daná: - zvýšenie možnosti zamestnať sa, - zvyšovanie kúpyschopnosti
obyvateľstva, - rozvoj priemyslu. Predkladaný projekt je samostatný celok a nie je etapou predchádzajúcich celkov.
Spôsobilosť a skúsenosti na realizáciu projektu: - spoločnosť disponuje kvalitnými vedeckými pracovníkmi, - má k dispozícii
vlastné priestory s vybavením. Doteraz realizované projekty: - Výskum skeletových uhlíkových kompozitných materiálov
infiltrovaných meďou, obdobie realizácie 2008-2009, dotácia 165 969,59 EUR - CNC technológia sústruženia a frézovania
špecialného grafitu do priemeru 650mm a dĺžky 1510mm, obdobie realizácie 2007 dotácia 52 756,24 EUR

Žiadateľ v rámci projektu: - plánuje prijať 3 nových zamestnancov, - bude optimalizovať a zväčšovať zákaznícké portfólio, znižovať prebytočné náklady, - zefektívňovať materiálove toky, - zvyšovať výkonnosť a produktivitu práce zvyšovaním
pridanej hodnoty finálnych produktov za pomoci novej ucelenej inovatívnej technológie. Realizáciou projektu sa spoločnosti
zvýši kapacita výroby a s tým je spojené rozšírenie odberateľského portfólia, čím sa výrazne zlepší konkurencieschopnosť a
pozitívne hodnotenie kvality produktov. Zvýšenie tržieb zabezpečí udržateľnosť z finančného hľadiska. Vysokokvalifikovaní
odborníci - zamestnanci spoločnosti zabezpečujú udržateľnosť z hľadiska odbornosti. Spoločnosť plánuje čeliť možným
ohrozeniam: - investovaním do inovácie výroby, - uzatváranie dlhodobých kontraktov, - neustálym skvalitňovaním produktov.
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SEZ PLASET s.r.o pôsobí v regióne Spiš, s vysokou mierou nezamestnanosti. Hlavným zameraním je výroba plastových
výliskov, predovšetkým pre elektrotechnický priemysel. Pre zabezpečenie zvyšujúcich sa požiadaviek na presnosť, elektrické,
tepelné a trvanlivostné parametre výliskov doplnila firma svoje technologické vybavenie o nové lisy a využíva softwér na
simuláciu zatekania hmôt, i kontrolný 3D merací prístroj. Firma disponuje kvalifikovanými odbornými pracovníkmi. Výroba je
ekologicky nezávadná, nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Firma dosahovala do r.2007 tržby do 2,5 mil.EUR. V
r.2008 v dôsledku krízy predčasne skončila spolupráca so zahraničným partnerom a pokles tržieb nebolo možné ihneď
kompenzovať novými zákazkami. Tým klesli tržby a PH v r.2008-09 na polovicu. V r. 2010 zaznamenáva firma mierny nárast
tržieb. Vysoká konkurencieschopnosť výrobkov je zaisťovaná technicky progresívnymi inováciami, hlavne v období
posledných 2 rokov. Problémom ostáva slabá finalizácia výroby a s tým spojená nízka pridaná hodnota. Orientácia na
subdodávky dielcov pre finalizujúce firmy spôsobila tiež malý podiel obchodnej realizácie mimo SR.

Hlavným ekonomickým efektom projektu je cez zvýšenie finalizácie výroby zvýšiť pridanú hodnotu a tržby, odkloniť sa od
subdodávateľskej orientácie firmy a dodávať finálne výrobky s vyššou pridanou hodnotou, minimálne s európskymi
technickými parametrami a s dôrazom na ekologickosť výroby, prevádzkovanie výkobku i jeho recykláciu. Realizáciou
projektu zabezpečíme opätovný nárast tržieb v cieľovom roku 2018 až na 2,5 mil.EUR. Toto umožní aj predaj finálnych
výrobkov na zahraničných trhoch. Výstupom projektu bude 8 novovyvinutých výrobkov, ktoré sú široko využívané v
elektrických rozvodoch v priemyselných objektoch i v objektoch občianskej vybavenosti. Nárast tržieb v r.2018 oproti r.2007
predstavuje 4,5%, ale oproti r.2009 (dôsledok krízy) je to nárast až o 196%. Pridaná hodnota vzrastie v cieľovom r.2018 oproti
r.2007 o 19 tis.EUR, ale oproti r.2009 o 191 tis.EUR, a dosiahne dvojnásobok hodnoty z r.2009. Podľa kapacitných prepočtov
to bude znamenať prijatie 7 nových pracovníkov postupne do r.2018. Dve pracovné miesta vzniknú počas riešenia projektu.
Rozšírenie výroby o nový sortiment bude mať priaznivý vplyv na dodávateľské firmy a firmy poskytujúce služby v regióne.

Realizácia projektu je rozdelená do troch etáp: - Vývoj, konštrukcia, skreslenie konštrukčnej dokumentácie skríň - Vývoj,
návrh, konštrukcia foriem a výroba prototypov foriem - Vývoj technológie výroby skríň a výroba prototypov skríň. Poradie
etáp udáva i časovú postupnosť realizácie projektu s tým, že jednotlivé etapy budú postupne realizované pre každý z ôsmich
finálnych výrobkov. S ohľadom na obmedzenosť riešiteľských kapacít a v záujme urýchlenia riešenia bolo rozhodnuté prvé
dve etapy riešiť externe. Za tým účelom bola zrealizovaná OVS a vybraný dodávateľ. Vývoj technológie výroby je úzko
previazaný s disponibilnou technológiou a preto tretia etapa bude riešená existujúcimi dostupnými internými kapacitami.
Celkovú koordináciu riešenia projektu bude zabezpečovať konateľ spoločnosti, ktorý bude viesť koordinačné porady interných
a externých riešiteľov minimálne 1x štvrťročne. Pri realizácii projektu bude kladený dôraz na výber materiálov a stanovenie
výrobných postupov tak, aby sa zabezpečil pozitívny vplyv na životné prostredie pri zachovaní požiadaviek na technické
parametre ako sú napr. tepelná odolnosť, odolnosť proti UV žiareniu, pevnosť, samozhášavosť, estetičnosť a pod.

V súčasnej dobe je inovácia výroby a nové výrobky s vysokou pridanou hodnotou existenčnou nutnosťou pre každú firmu,
ktorá chce obstáť v tvrdej konkureniii domácich a zahraničných firiem. Vlastný výskum a vývoj je však ekonomicky velmi
náročný a iba z vlastných alebo úverových zdrojov by jeho realizácia trvala podstatne dlhší čas, čo by mohlo znamenať stratu
konkurenčnej výhody. Nakoľko firma disponuje obmedzenými vlastnými riešitelskými kapacitami, projekt bude riešený z časti
externe. Spôsobilosť firmy realizovať projekt dokazujú doteraz realizované projekty popísané v Prílohe č. 1 - Opis projektu.
Marketingové prieskumy ukazujú, že výstup projektu, má svoje opodstatnenie na trhu a bude znamenať posilnenie postavenia
firmy na trhu. Silnou konkurenčnou výhodou bude použitie recyklovateľných materiálov a ekologickosť výrobných postupov.
Súčasné konkurenčné výrobky, dovážané hlavne z Poľska, sú na báze prepregu, ktorý je z pohľadu ekológie problematický.
Efektívnosť výroby spojená so samozrejmou kvalitou výrobkov dáva dobrý predpoklad ich obchodnej úspešnosti. Projekt je v
súlade so stratégiou firmy, ako aj s regionálnou a štátnou inovačnou stratégiou.

Výsledky riešenia projektu sú dobre uplatniteľné v hospodárskej praxi. Po ukončení realizácie projektu budú nasledovať
aktivity spojené s prípravou výroby a marketingom predaja. Projekt zabezpečí výrobu výrobkov, ktoré sú potrebné a nutné pri
rozvode elektrickej energie, a ktoré sa v súčasnej dobe na trhu SR zabezpečujú z veľkej časti dovozom. Za účelom posilnenia
pozície na súčasných trhoch, ako aj možnosti získania pozície na nových trhoch bude nevyhnutné vykonávať dôslednú
marketingovú činnosť. Zavádzaním progresívnych výrobných technológií a racionalizačných opatrení sa budú vytvárať
predpoklady pre konkurenčnú cenovú úroveň výrobkov. Cena týchto výrobkov závisí od typu, veľkosti, prevedenia a
príslušenstva. Predpokladáme multiplikačný efekt a vzájomnú podporu predaja skriniek a modulárnych elektrických prístrojov,
ktoré tvoria elektrickú výzbroj skriniek, a ktorých výlisky sú taktiež výrobkami firmy. Ekonomické rozbory a dlhoročné
skúsenosti žiadateľa dávajú dobré predpoklady trvalej udržateľnosti výsledkov a postupné rozširovanie vývoja a výroby
ďalších typov skriniek pre použitie v elektrotechnike. Po realizácii projektu bude pokračovať vývoj ďalších typov skriniek.
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Knauf Insulation, s.r.o. sa zaoberá výrobou izolačných hmôt z prírodných čadičových materiálov. Firma zamestnáva cca 300
ľudí a oblasť jej pôsobenia je jednou z najdôležitejších priemyselných odvetví v regióne, na strednom Pohroní. Najkritickejším
článkom výroby Knauf Insulation, s.r.o. je životnosť tzv. rozvlákňovacích kotúčov (RK) – len 72 hod., ktorých častá výmena
znamená pre firmu čistú časovú a ekonomickú stratu. Podľa informácií majú rovnaké problémy aj konkurenčné firmy, ide teda
o globálny problém daného priemyselného odvetvia, vyriešením ktorého dôjde k výraznému posilneniu postavenia na trhu
firmy, ktorá investuje prostriedky do výskumu životnosti rozvlákňovacích kotúčov. Predpokladom na realizáciu projektu sú
najmä silné stránky firmy ako: -Silná tradícia výroby -Podpora materskej firmy v know-how -Perspektívny odberateľský sektor
-Silný partner s dlhoročnou tradíciou výskumu v relevantnej oblasti Východiskové hodnoty ukazovateľov výsledku sú
nulové. Východiskové hodnoty ukazovateľov dopadu sú nasledovné: -Počet novovytvorených pracovných miest (2014): 2 (z
toho 1 muž a 1 žena) -Nárast pridanej hodnoty (2007): 26 729 599,00 € -Nárast tržieb (2007): 55 006 922,00

Výsledkom projektu bude predĺženie životnosti rozvlákňovacích kotúčov (RK) prostredníctvom techicky nového riešenia
procesu rozvlákňovania, pričom ambíciou projektu je prekonať ich doterajšiu životnosť na 100 hod. Úspešným riešením
projektu zvýšením životnosti RK dôjde potom k nárastu produkcie a k zvýšeniu podielu spoločnosti na svetových trhoch, a
tým v neposlednom rade aj k zvýšeniu ekonomickej stability firmy. V priebehu realizácie projektu sa počíta so zamestnaním
2 nových ľudí, z toho 1 muža a 1 ženy. Vytvorené pracovné miesta budú udržané aj po skončení realizácie projektu (viď
merateľné ukazovatele dopadu). Ďalej projekt okrem iného predpokladá tiež podnietenie ďalších obdobných firiem k
zavádzaniu nových technológií a inovácii výroby. Plánované hodnoty ukazovateľov: -Počet inovovaných výrob. postupov
(2014): 1 -Počet novovytvorených prac.miest (2014): 2 (1muž, 1žena) -Počet novovytvorených prac.miest (2019): 2 (1muž,
1žena) -Nárast pridanej hodnoty (2019): 15 481 215,00 € -Nárast tržieb (2019): 56 870 876,00 € Riziku z nenapĺňania
ukazovateľov, ako aj iným ohrozeniam by sa malo predísť najmä prostredníctvom spolupráce podniku s renomovanou
výskumnou organizáciou

Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov prostredníctvom 3 hlavných aktivít: 1. Analýza súčasného stavu (07/2011-06/2012) –
povedie k získaniu zásadných poznatkov v oblasti tvrdonávarových materiálov pre činné plochy rozvlákňovacích kotúčov
(RK); 2. Výskum v oblasti aplikácie tvrdonávarov (01/2012-06/2014) – povedie k zvýšeniu odolnosti RK voči opotrebeniu
prostredníctvom aplikácie tvrdonávarov; 3. Výskum možností hodnotenia on-line degradácie rozvlákňovacích kotúčov priamo
vo výrobe (01/2012-06/2014) – povedie k overeniu možností aplikácie technológie hodnotenia on-line degradácie RK priamo
vo výrobe. Všetky 3 hlavné aktivity budú primárne zabezpečované dodávateľsky v rámci služieb zmluvného výskumu.
Dodávateľom bude víťaz OVS, VÚZ – PI SR, ktorý má s dodávaním podobných služieb bohaté profesionálne skúsenosti a
disponuje všetkými potrebnými kapacitami na hladké zabezpečenie všetkých 3 hlavných aktivít. Vybraný pracovníci Knauf
Insulation, s.r.o. sa budú podieľať na podporných výskumných činnostiach, ako aj na všetkých nevyhnutných činnostiach
realizovaných v prevádzke (na činnostiach skúšobnej prevádzky).

Realizáciou projektu, na ktorej sa budú spoločne zúčastňovať renomovaná vedecko-výskumná organizácia a žiadateľ, budú
nadobudnuté zásadné poznatky v oblasti technológie výroby minerálnej vlny a jej zefektívnenia, vďaka ktorým bude možné
zásadne zlepšiť existujúci výrobný proces, čím sa prirodzene zvýši celková konkurencieschopnosť výroby a výrobkov. Tým
dôjde k naplneniu nielen všetkých špecif a hl. cieľa projektu, ale aj k naplneniu cieľov NSRR, OP a Schémy pomoci.
Spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu podčiarkuje najmä: -Silná tradícia výroby -Podpora mater. firmy -Kvalifikovaný
špecialisti v oblasti -Skúsenosti s realizáciou obdobných aktivít/projektov (Na oddelení Inžinieringu bolo v minulosti, ako aj v
súčasnosti realizovaných viacero úspešných projektov na zvyšovanie výkonnosti liniek. V súčasnej dobe prebieha viacero
projektov podobného druhu, ako napr. úprava chladiaceho média RK, ktorý je vo fáze implementácie a racionalizácie.) Oblasť
pôsobenia podniku je jedným z najdôležitejších priemysel. odvetví v regióne. Pre región je predkladaný projekt dôležitý ako z
pohľadu stabilizácie a rastu zamestnanosti, tak aj zapojenia sa subdodávateľov do rozširujúcej sa výroby.

Udržateľnosť: -Finančná: Firma nespolufinancuje z cudzích zdrojov, takže po skončení realizácie projektu nebude zaťažená
ich splácaním. Financovanie po skončení projektu bude kryté z vlastnej činnosti firmy. -Prevádzková: O ďalšie využitie, resp.
prevádzku výstupov projektu sa postará vedenie spoločnosti, resp. ním priamo poverení pracovníci. Výsledky projektu budú
navyše základom pre ďalšie výskumné aktivity v oblasti. Projekt navyše predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie,
nakoľko vďaka jeho realizácií dôjde 1) k šetreniu prírodných zdrojov (voda, čadič) a 2) k znižovaniu množstva produkovaných
toxických látok (Cr(VI)). Ako potenciálne krátkodobé riziko firma identifikovala pokles dopytu po izolačných hmotách.
Spoločnosť predpokladá, že bude schopná tomuto riziku čeliť vďaka konkurencieschopnejšej výrobe a výrobkom, ktoré jej
umožnia udržanie si pozície na trhu. Ďalšie identifikované riziko – úroveň schopnosti riešiteľa identifikovať vhodné chemické
zloženie tvrdonávaru na zvýšenie životnosti rozvlákňovacích kotúčov, je minimalizované výberom riešiteľa s bohatými
znalosťami a skúsenosťami v oblasti. Výsledky FA -vyšší rast výnosov oproti nákladom -výnosovosť 17,70%
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SENZOR, s.r.o. pôsobí na trhu od r.1995 a je orientovaný na snímačovú techniku a automatizáciu montážnych technológií. K
pôvodnému programu vývoja a výroby optoelektronických snímačov a montážnej techniky pribudol nový program – vývoj a
výroba automatických sanitárnych zariadení. Firma má vytvorený každoročný plán výskumu a vývoja. Spol. rieši komplexne
škálu od prvopočiatočného polotovaru až po jeho finalizáciu a montáž. Hlavným poslaním je výskum, vývoj a výroba novej
generácie zariadení, ktoré spĺňajú náročné smernice v oblasti hygieny–verejné budovy, cestovný ruch, čerpacie stanice.
Najväčší konkurenti disponujú lepšími poznatkami v oblasti zariadení, výskum a vývoj je u nich na vyššej úrovni. Kontinuálne
rozširovanie a investícia do výskumu a vývoja v spoločnosti SENZOR, s.r.o. prinesie nielen ekonomický benefit pre firmu, ale
hlavne kvalitnejšie uspokojovanie požiadaviek zákazníka.

Po úspešnej implementácii projektového zámeru získa spoločnosť novú výrobkovú radu v oblasti sanitárnej techniky, ktorá
bude certifikovaná na najvyššej úrovni v rámci EÚ. Úspešná realizácia projektu prinesie 8 nových a kvalitných produktov (na
základe ktorých sú rozčlenené aktivity): 1. Vývoj novej úspornej elektroniky pre sanitárne zariadenia 2. Výskum a vývoj
bistabilného elektromagnetického ventilu pre sanitárnu techniku 3. Vývoj novej rady umývadlovej batérie, pisoárového a WC
splachovača 4. Vývoj nového diaľkového ovládača 5. Vývoj nového batériového a sieťového zdroja napájania 6. Vývoj
univerzálnej sprchy umožňujúcej skladanie z modulov podľa požiadavky zákazníka Projekt tiež prinesie nárast pridanej
hodnoty a tržieb, čo sa automaticky premietne do vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti.

Predkladaný projekt sa bude realizovať počas 36 mesiacov. Aktivity sú rozdelené podľa produktov, ktorých výskum a vývoj je
predmetom projektu. Nakoľko firma má vlastný tím vývojárov a konštruktérov, riešenie projektu bude prebiehať interne. Projekt
sa skladá z 2 oprávnených oblastí nákladov-mzdy zamestnancov zapojených do riešenia a materiál využívaný pri riešení.
Firma si pre účely projektu vytvorí vlastné evidenčné listy pracovných úloh zamestnancov zapojených do riešenia. Materiál
používaný v rámci jednotlivých fáz bude odčleňovaný vnútropodnikovými dokladmi (výdajkami) a bude tvoriť súčasť
materiálu, ktorý sa nakupuje pre celú výrobu v rámci spoločnosti, čiže nebude potrebné vykonávať verejné obstarávanie.
Projektovým manažérom bude konateľ spoločnosti, ktorý má bohaté skúsenosti z obdobných projektov. Bližšie kompetencie a
organizačná štruktúra projektu sú popísané v opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu má základ v jeho potrebe. Neustále sa meniace konkurenčné prostredie a rastúci nárok na
hygienu zo strany EÚ vyvíjajú tlak na spoločnosť ku kontinuálnemu investovaniu do výskumu a vývoja, aby sa zabezpečila
vyššia pridaná hodnota pre zákazníka. Vhodnosť projektu je deklarovaná aj vlastným oddelením vývoja, pre ktoré spoločnosť
každoročne vyčlení nemalé finančné prostriedky. 1. Východisková situácia: - tlak konkurencie a noriem EÚ - vývoj trhu
orientovaný na úsporu energie a menšie rozmery - nízka efektivita výrobného procesu 2. Potreby cieľových skupín: požiadavky zákazníkov na kvalitné a inovatívne produkty - zvýšenie hygieny používania výrobkov spoločnosti - dodržiavanie
prísnych smerníc ako marketingový nástroj pre rozvoj výroby 3.Prepojenie na ďalšie projekty a aktivity v regióne: Projekt
nadväzuje na aktivity regiónu v oblasti zmiernenia disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky, projekt
podporuje všeobecný rozvoj infraštruktúry výskumu a vývoja v rámci ekonomiky SR. 4. Popis spôsobilostí žiadateľa na
realizáciu projektu: realizácia výskumu a vývoja v minulosti a každoročný protokol o priebežnej inšpekcii TUS Piešťany.

Investície do výskumu a vývoja sú vo firme prioritou už niekoľko rokov. Udržateľnosť projektu je zabezpečená tvorbou
ročného plánu výskumu a vývoja, ktorý vychádza z podmienok trhu a zákonov. Pridelením dotácie sa firme uvoľnia finančné
prostriedky na realizáciu rôznych rozvojových aktivít, či už do výroby alebo do oblasti ľudských zdrojov. Udržateľnosť projektu
po ukončení realizácie je deklarovaná skúsenosťami manažmentu spoločnosti, ale aj reálnou potrebou kontinuálneho
výskumu a vývoja, ktorá závisí od charakteru výroby spoločnosti SENZOR, s.r.o. Okrem vyššie uvedených výhod prispeje
daný projekt k rozvoju infraštruktúry výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch. Cielenou intervenciou tímu vývojárov
a konštruktérov nadobudne vývoj väčší význam v rámci firmy a spoločnosť bude ochotná investovať ďalšie prostriedky do
výskumu a vývoja nových výrobkov.
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Spoločnosť INNOVATIVE PROJECT s.r.o. bola založená zápisom do obchodného registra dňa 15.05.2008. Odvtedy
pravidelne tvorí zisk a disponuje kladnými referenciami od doterajších obchodných partnerov. Spoločnosť sídli v Komárne a v
Kolárove prenajíma pozemok, na ktorom sa bude realizovať predkladaný projekt. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá najmä
podnikateľským poradenstvom, poradenskou, konzultačnou a výskumnou činnosťou inovatívnych technológií, najmä v oblasti
využitia obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2009 tržby 92,7 tis EUR a pridanú hodnotu 89,7 tis EUR.
Súčasné technické zariadenia – suché fermentory je možné dopĺňať vstupnou surovinou – biomasou len v dlhších časových
intervaloch, cca. 28 dní, kedy sa výroba bioplynu preruší a po doplnení suroviny začína proces výroby od začiatku, t.j. nie sú
kontinuálne. V čase predkladania projektu žiadateľ eviduje dvoch zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z toho jednu ženu.

Po ukončení projektu bude prístupné technologické riešenie pre kontinuálnu suchú fermentáciu, pri ktorom nie je treba
výrobný proces prerušovať. Dávkovanie vstupnej biomasy s podielom suchého materiálu cca. 40% z objemu biomasy, ako aj
vyskladnenie vyfermentovanej biomasy bude prebiehať kontinuálne, t.j. bez prerušenia výrobného procesu bioplynu. V rámci
projektu bude prebiehať priemyselný výskum takéhoto technologického riešenia, čím sa inovuje výrobný postup bioplynu.
Následne bude prebiehať experimentálny vývoj technologického zariadenia, ktorého výsledkom bude prototyp. Predpokladá
sa udelenie jedného patentu na základe patentovej prihlášky na kontinuálnu suchú fermentáciu. V dôsledku realizácie
projektu sa vytvoria celkovo 2 nové pracovné miesta, 1 obsadené mužom a 1 pracovné miesto pre ženu. Tieto pracovné
miesta žiadateľ udrží aj 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Po ukončení realizácie aktivít projektu žiadateľ plánuje s
nárastom tržieb viac ako 195 tis. EUR a nárastom pridanej hodnoty skoro 60 tis. EUR.

Žiadateľ si pre dosiahnutie cieľov určil tri aktivity. V rámci aktivity A1 Priemyselný výskum technologického riešenia
kontinuálnej suchej fermentácie bude prebiehať výskum technologického riešenia zameraný na rotačný systém okrúhleho
fermentora, ktorý by mal byť schopný jedným pohybom vnášať vstupnú surovinu do fermentora, ako aj vynášať
vyfermentovaný materiál. Toto riešenie bude zabezpečovať kontinualitu celého fermentačného procesu. Pomocou aktivity A2
Štúdia uskutočniteľnosti pre experimentálny vývoj sa určí najlepšie riešenie pre využitie nového rotačného systému v praxi. V
rámci aktivity A3 Experimentálny vývoj technologického zariadenia pre kontinuálnu suchú fermentáciu bude zostavená
kontinuálna bioplynová stanica na základe suchej fermentácie, na úrovni úžitkového vzoru, resp. prototypu s predpokladaným
výkonom 1 MW. Kombinovaním, formovaním a používaním existujúcich poznatkov sa určia všetky parametre pre
najefektívnejšie fungovanie fermentačného procesu. Aktivity zabezpečuje žiadateľ vlastnými pracovníkmi v spolupráci so
zmluvnými partnermi v rámci zmluvného výskumu.

Realizovať predkladaný projekt je vhodné z dôvodu, že po ukončení projektu bude prístupné technologické riešenie pre
kontinuálnu suchú fermentáciu biomasy, ako jedného z najrozšírenejších obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Projekt
umožní vyrábať bioplyn aj pre menších producentov, resp. poľnohospodárov bez chovu zvierat, keďže hlavným vstupom do
takéhoto technologického zariadenia nie je hnojovica, ako u mokrej fermentácií, ale suchá biomasa, napr. kukuričná siláž. To
prispieva najmä k ochrane životného prostredia, keďže využívanie OZE výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových
plynov a škodlivín. Žiadateľ plánuje v budúcnosti využiť výstupy z predkladaného projektu na ďalší rozvoj firmy, resp. na
predloženie ďalšieho projektu. Výstupy projektu sa dajú ďalej využiť na výrobu tzv. zelenej elektrickej energie. Realizácia
projektu je v súlade s viacerými strategickými a plánovacími dokumentmi a má prínos k horizontálnym prioritám rovnosť
príležitostí a trvalo udržateľný rozvoj. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podporených EÚ, keďže pre
viacerých klientov zabezpečuje podnikateľské poradenstvo v oblasti vypracovania a implementácie projektov.

Žiadateľ po realizácii projektu plánuje jeho výsledky a výstupy prihlásiť ako patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Výstupy projektu budú používané výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti. Za pomoci získaných technických
poznatkov bude žiadateľ schopný zostaviť bioplynovú stanicu na kontinuálnu suchú fermentáciu, ktorá je na rozdiel od
súčasných zariadení vhodná aj pre menších producentov, resp. poľnohospodárov bez chovu zvierat. Tým sa toto zariadenie
bude môcť na základe patentu vyrábať a predávať na trhu. Z uvedených skutočností je zrejmá udržateľnosť projektu, ako aj
zabezpečenie prevádzky aj po jeho realizácií. Žiadateľ je podľa výpočtov z finančnej analýzy presvedčený, že projekt je z
finančného hľadiska udržateľný a pravidelne bude vytvárať zisk, ktorý zabezpečuje prevádzku spoločnosti a možnosť
realizácie ďalších projektov v budúcnosti. Vytvorenie nových pracovných miest zabezpečuje udržateľnosť projektu po
personálnej stránke.
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Po roku 1989 sa postupne v SR začali implementovať merače odobratých médií a energie priamo ku koncovým
spotrebiteľom. Týkalo sa to hlavne meračov spotrebovanej studenej a teplej úžitkovej vody, meračov odobratého tepla, atď.
Technická úroveň väčšiny uvedených meračov v majorite bytových domov na Slovensku je jednoduchá a umožňuje len
vizuálny odpočet. Počas posledných desiatich rokov nastal v dôsledku výskumu a vývoja v predmetnej oblasti čiastočný
posun k inteligentným meračom, ktoré sa prednostne implementujú do nových a do rekonštruovaných stavieb, avšak
komunikačné protokoly a odpočtové systémy nie sú unifikované. Na základe SWOT analýzy je možné konštatovať, že
žiadateľ využíva viacročné výskumné a vývojové skúsenosti v predmete projektu, personálne a materiálne zabezpečenie je na
požadovanej úrovni. Riešením projektu sa eliminujú slabé stránky – obmedzené finančné zdroje na výskum a vývoj a využijú
sa príležitosti, ktoré sa na trhu objavujú.

Úspešným vyriešením projektu VaV PDO budú diaľkové odpočty pracovať oveľa efektívnejšie, najmä jednoduchšie a
prehľadnejšie ako v súčasnosti. Implementáciou a nasadením platformy diaľkových odpočtov sa pokrývajú nedostatky
súčasného stavu opísané v tab. 10a. Systém PDO má veľa možností a rozsiahle pole aplikovateľnosti. Každý oblastný
koncentrátor zberá údaje z jednotlivých meračov pomocou moderných technológii. Merače komunikujú už po existujúcej
infraštruktúre bytových domov. Dáta sú priamo prenášané do stredísk dodávateľov energií a médií za pomoci PDOM-online
prog. modulu. Riešenie projektu prinesie ako výsledok 1 inovovaný výrobok, s ktorým sú spojené 2 úžitkové vzory.
Dosiahnutie týchto výsledkov je zabezpečené postupným riešením aktivít projektu. Eliminácia rizík je opísaná v tab. 10e.
Ďalším prínosom riešenia projektu je aj zníženie nákladov dodávateľov na odpočet a zrýchlenie tohto procesu. Zákazníci
budú môcť mať on-line prehľad Úspešné vyriešenie projektu vyvolá možnosti ďalšieho riešenia projektov priem. výskumu a
exp. vývoja za účelom návrhu optimalizácie chovania sa spotrebiteľa na základe kritéria energ. efektívnosti, úspory spotr.
energií a tým aj úspory nákladov.

Časový harmonogram a podrobný rozpočet projektu obsahujú postupnosť 18 previazaných aktivít, v období 09/2011 až
08/2014. Jednotlivé položky podrobného rozpočtu a časového harmonogramu sú rozdelené do podskupín pre priemyselný
výskum (PV), resp. experimentálny vývoj (EV), podľa charakteru aktivity. Výdavky sú dostatočne zdôvodnené pre realizáciu
projektu. Oprávnené výdavky (125 512,-EUR) sú dostatočne zdôvodnené, primerané a preukázateľné, ich pomer k
očakávaným výsledkom je priaznivý. V zmysle tab. 4.2 ŽoNFP (personálne zabezpečenie projektu) bude kolektív 5 riešiteľov
pracovať na projekte počas 36 mesiacov podľa individuálneho harmonogramu práce každého riešiteľa na danej aktivite, čo
predstavuje celkove 13 000 riešiteľských hodín (1 625 tzv. človekodní) na projekte. Osobné náklady sú odvodené od
obvyklého priemerného ohodnotenia týchto prác vo firme žiadateľa vo výške 7,- EUR/hod., čo pri zohľadnení odvodov do
výšky ceny práce predstavuje hodinovú sadzbu 9,46 EUR (po zaokr. nadol) pre osobné náklady. Položkou oprávnených
nákladov sú aj externe zabezpečené špeciálne služby súvisiace s registráciou úžitkových vzorov (v hodnote 2 532,- EUR v
zmysle prieskumu trhu ako metódy VO).

d1) Projekt dôsledne vychádza z prieskumu trhu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že cieľové skupiny očakávajú v oblasti
merania spotreby energie a médií využitie existujúcej infraštruktúry, zníženie nákladov na odpočet, zrýchlenie, zjednodušenie
a spresnenie procesu merania. Prínosom projektu pre samotného žiadateľa je získanie potrebných finančných prostriedkov na
aplikovaný výskum a vývoj, čím sa po úspešnom vyriešení zámeru využije identifikovaná trhová príležitosť. d2) Zloženie
realizačného tímu, existujúca technická infraštruktúra, doterajšie skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja, predaja a
implementácie systémov pre priemyselnú automatizáciu, informačné a komunikačné technológie, vyriešené a realizované
projekty najmä z komerčného (domáceho a zahraničného) sektora a manažérske zručnosti sú zárukou splnenia stanovených
cieľov v súlade s predloženým harmonogramom riešenia. S rozvíjajúcou sa revitalizáciou bytových domov vznikajú nové
požiadavky na implementáciu systémov na diaľkové odpočty energií a médií. Poskytnutie NFP umožní v krátkej dobe
reagovať žiadateľovi na vznikajúce požiadavky sektora správy bytových domov.

Žiadateľ má predpoklady na trvalú prevádzkovú aj finančnú udržateľnosť výsledkov projektu pokračovaním svojej činnosti.
Toto tvrdenie je založené: a) na primeranom raste príjmov z prevádzky projektu (ukazovateľ EBITDA), finančný plán aj pri
dodržaní princípu opatrnosti naznačuje, že projekt posilní aj rentabilitu firmy, lebo prírastky výnosov po realizácii projektu budú
rásť rýchlejšie ako náklady b) na dostatočnej eliminácii rizika negatívnych výkyvov tržieb žiadateľa pre možný pokles dopytu
zákazníkov v iných komoditách c) na priaznivom vývoji návratnosti investície, čo naznačuje aj príloha finančnej analýzy Fin.
anal. projektu jednoznačne naznačila posilnenie konkurenčnej schopnosti žiadateľa rýchlou návratnosťou projektu už v 2.-3.
roku prevádzky projektu, spolu s primeraným prírastkom tržieb a pridanej hodnoty (ukazov. dopadu). V prípade nedosiahnutia
cieľových hodnôt indikát. dopadu (tržby a pridaná hodnota) prijme žiadateľ nápravné opatrenia na odstránenie prechodne
nepriaznivého stavu v zákazkovej náplni. Dosiahnutie plán. hodnôt indikát. výsledku (nový výrobok a služby s ním spojené,
registrované 2 úžit. vzory), je podmienené postupnou realizáciou aktivít tohto projektu.
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Návrh projektu vychádza z podrobnej analýzy východiskovej situácie z hľadiska potrieb podnikovej praxe v oblasti nových
technológií a materiálov a možnosti výskumnej základne v oblasti spracovania surovín a technogénnych odpadov s obsahom
hliníka. Súčasná situácia v praxi je charakterizovaná najmä masívnym využívaním klasických agregátov, ktorých
optimalizačný potenciál je už vyčerpaný a ktoré sú usporiadané v koncepčne zastaranom výrobnom procese produkujúcom
značné množstva odpadov a strát. V dôsledku týchto skutočností je dosahovaná nízka pridaná hodnota výroby, čo bráni
vytváraniu finančných zdrojov pre ďalší rozvoj podnikov cestou nákupu nových technológií. Ani výskumná základňa podnikov
nie je pripravená na zabezpečenie inovácií vyššieho rádu. Jediným východiskom pre podniky je využitie potenciálu
výskumných kapacít univerzít a SAV pre cielene zameraný aplikovaný výskum a vývoj. Ich integrovaný vedecký potenciál
doplnený o praktické skúsenosti pracovníkov praxe je schopný generovať nové originálne riešenia na úrovni pokročilých
technológií a zabezpečiť ich urýchlený transfer do praxe, čo zabezpečí konkurencieschopnosť slovenských hutníckych
podnikov na medzinárodnej úrovni.

Po ukončení aktivít projektu bude k dispozícii vyvinutá a poloprevádzkovo overená high-tech technológia komplexného
spracovania hliníkových sterov, ktorá v porovnaní so súčasnými technológiami používanými vo svete bude predstavovať
významnú technologickú inováciu s dopadom na ekonomickú, ekologickú a energetickú stránku. Disponibilita výsledkov
riešenia v podobe poloprevádzkových agregátov integrovaných do experimentálnej linky a vo finálnej forme - vyhotovenej
technickej dokumentácií prevádzkovej technologickej linky umožní žiadateľovi v krátkej dobe rozbehnúť nadväzujúcu
investičnú akciu. Súčasne bude existovať technická a personálna infraštruktúra s disponibilným know-how a skúsenosťami
pre aplikáciu tejto technológie, ako aj jej jednotlivých častí v prevádzkových podmienkach, čím sa značne znížia riziká
plynúce z investície. Výstavba pilotnej prevádzkovej technologickej linky prinesie výrazne pozitívne dopady na ekonomiku
spoločnosti ako aj na zvýšenie jej proexportnej schopnosti. Záujem zo strany budúcich obchodných partnerov žiadateľa o
výsledky projektu vyplynie z ich možností dosahovať významné úspory energie, zníženie environmentálnych dopadov a
zvýšenia kvality produktov.

Projekt a jeho aktivity budú organizačne zabezpečované žiadateľom, ktorý disponuje administratívnymi a riadiacimi
kapacitami pre úspešné zvládnutie technickej, ekonomickej aj riadiacej stránky projektu. Vecné plnenie výskumno-vývojových
prác je zabezpečené dodávateľsky odborne spôsobilou výskumnou organizáciou (ATIM) s požadovanými skúsenosťami a
priamym napojením na univerzitný výskum Vývojovo-realizačné pracovisko FBERG TU v Košiciach, ktoré je Centrom
excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov. Projekt má charakter výrobkovej a technologickej
inovácie s priamym využitím výsledkov v praxi. Príprave projektu predchádzala obchodná verejná súťaž. Technickou
podstatou projektu je výskum, vývoj, dodávka a montáž novej inovatívnej recyklačnej technológie, ktorá bude umiestnená vo
výrobnej hale žiadateľa. Pre technické zabezpečenie riešenia bude využitá existujúca infraštruktúra žiadateľa, dodávateľa a
univerzitného pracoviska doplnená o nákup moderných laboratórnych prístrojov a najmä o jedinečné experimentálne
zariadenia. Pre riešenie projektu bol vytvorený kolektív z výskumných pracovníkov dodávateľa a univerzity doplnený o
pracovníkov z priemyselnej praxe.

Projekt je vhodný z hľadiska napĺňania cieľov OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, je v súlade s príslušnými
programovými dokumentmi na úrovni VÚC a mesta Banská Bystrica. Je prínosom nielen pre žiadateľa a jeho zamestnancov,
ale aj pre celý banskobystrický región a vzhľadom na charakter výskumu a vývoja (využívanie nebezpečných odpadov zo
spracovania hliníka) technológie aj pre celú spoločnosť. Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie žiadateľa a jeho realizácia
prispeje k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti, rastu tržieb a pridanej hodnoty ním vyrábanej produkcie. Realizácia projektu
s financovaním prostredníctvom NFP je vhodnou motiváciou pre realizáciu projektu v stanovenom časovom rámci a vecnom
rozsahu. Bez poskytnutie NFP je žiadateľ schopný zrealizovať projekt len v obmedzenom rozsahu a vo výrazne dlhšom
časovou horizonte. Projekt je aj strategickou príležitosťou pre ďalší rozvoj výskumnej základne v oblasti sekundárneho
spracovania surovín vytvorením dlhodobého partnerstva medzi žiadateľom, dodávateľom a zainteresovaným univerzitným
pracoviskom, ktoré už je v súčasnosti napojené na Európsku technologickú platformu, čo umožňuje využitie výsledkov
projektu v EU.

Základom trvalo udržateľného rozvoja surovinového priemyslu sú inovácie v celom jeho hodnototvornom reťazci. Predmetom
riešenia predloženého návrhu projektu sú sofistikované produktové a technologické inovácie, ktoré sú základom kvalitatívne
nových a z hľadiska ekonomickej, materiálovej a environmentálnej efektívnosti významných zmien vo výrobnom procese. Ich
aplikácia je jedinou alternatívou pre dlhodobo efektívnu činnosť spracovateľského podniku, udržania zamestnanosti,
skvalitnenia výchovy nových odborníkov, multispektrálneho rozvoja regiónov a hospodárneho využívania surovinového
bohatstva Slovenska bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená
promptnou realizáciou výsledkov riešenia do každodennej praxe, vytvorením prostredia pre zvýšenie výrobného potenciálu,
kontinuitou výskumnej a vývojovej činnosti žiadateľa po ukončení projektu zachovaním vytvorených personálnych a
organizačných vzťahov, štruktúr a partnerstiev s výskumnými inštitúciami a disponibilitou dostatočných odborných a riadiacich
kapacít potrebných pre technickú, ekonomickú, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť výsledkov projektu.

KaHR-13SP-1001

Výroba olovených akumulátorov predstavuje viac ako 80% spotreby svetovej výroby olova. Obmedzenie výroby olova z rudy
vyvolalo zvýšený význam spracovania olovených odpadov, ktorých rozhodujúcu časť tvoria použité akumulátory. Tie sú
súčasne z hľadiska životného prostredia najnebezpečnejším oloveným odpadom. Výrobným programom spoločnosti je
recyklácia použitých olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov hutníckym spracovaním.. Tavenie olova v peci
a následná rafinácia v kotly sa v procese spracovania olovených odpadov realizuje na morálne zastaraných zariadeniach,
vplyvom čoho tieto zariadenia často stoja z dôvodu opráv. V dôsledku týchto opráv rastú aj náklady spoločnosti. V súčasnosti
spoločnosť má schopnosť vyrobiť olovo s maximálnou čistotou 99,97 %.

Vyvinuté prototypy umožnia zefektívniť proces spracovania a recyklácie olovených akumulátorov a to tým, že dôjde k úspore
času, k zníženiu emisii do ovzdušia a pracovného prostredia. Proces tavenia a rafinácie sa bude realizovať za energeticky
výhodnejších podmienok, bude možné vyrábať špeciálne olovené zliatiny, ktoré v doterajších podmienkach nie je možné
vyrobiť. Zvýši sa objemovosť zariadení, zníži sa vplyv častých porúch a prestojov na náklady spoločnosti. Výstupom z týchto
zariadení a zároveň aj finálnym produktom je olovo a jeho zliatiny. Prototypy zariadení umožnia vyrobiť olovo s čistotou až
99,9999 %. a zliatiny olova s vápnikom, prípadne horčíkom, ktoré doteraz vyrobiť nedokázali. Projekt je jedinečný tým, že
doteraz na Slovensku neexistuje žiadna podobná technológia ani možnosť výroby olovených zliatin.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom vhodne zvoleného špecifického cieľa v rámci ktorého sú definované nasledovné
aktivity: 1. Výskum a vývoj prototypu taviacej pece, 2. Výskum a vývoj prototypu rafinačného kotla. Pre dosiahnutie
stanovených cieľov sú vhodne zvolené kroky a postupy, infraštruktúra a odborné personálne kapacity tak, aby bol v plnej
miere naplnený zámer projektu. Časová realizácia projektu bude prebiehať v období 06/2012 – 05/2015 t.j. 36 mesiacov.
Výskumné a vývojové práce v rámci aktivít budú realizované vlastnými výskumnými pracovníkmi v spolupráci s víťazom
OVS, ktorý okrem dodávok služieb bude zabezpečovať aj dodávku komponentov pre vývojové práce.

Ciele projektu napĺňajú zámery a ciele regionálnej politiky, sú v súlade so strategickými dokumentmi Trnavského
samosprávneho kraja, Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2015, Stratégie Trvalo udržateľného rozvoja. Hlavný cieľ
projektu „zefektívnenie procesu spracovania a recyklácie olovených akumulátorov prostredníctvom výskumu a vývoja v
spoločnosti“ priamo nadväzuje na globálny cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a to tým, že
výskumom a vývojom prototypov technologických zariadení taviacej pece a rafinačného kotla sa vytvoria predpoklady
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o. čo bude mať pozitívny vplyv na
konkurencieschopnosť ekonomiky Slovenska ako aj na rast zamestnanosti v samotnom regióne.

Po ukončení projektu by mali byť všetky zariadenia nainštalované a v prevádzke. Po ukončení projektu by sa na zariadeniach
mali vyrábať rôzne špeciálne zliatiny olova, ktoré sa na Slovensku doteraz nevyrábajú. Vďaka tomu získa spoločnosť silnú
konkurenčnú výhodu. Udržateľnosť výstupov projektu sa zabezpečí dodržiavaním presných inštrukcií dodávateľa ohľadom
starostlivosti o jednotlivé prototypové zariadenia. Okrem toho realizácia projektu prispeje k vzniku nových poznatkov a
skúseností s vývojovými prácami na takýchto prototypoch. Zamestnanci pracujúci vo výrobe získajú nové poznatky a
zručnosti vo svojej praxi tým, že budú pracovať s najmodernejšími technológiami v tomto odvetví. Takýmto spôsobom sa
zvýši ich kvalifikácia a vzdelanostná úroveň, čo zabezpečí udržateľnosť projektu ako aj prosperitu spoločnosti.
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Problematike hodnotenia životnosti je vo svete venovaná veľká pozornosť, zatiaľ čo na Slovensku sa tejto problematike
venujú prevádzkovatelia len okrajovo. Predpokladom pre optimálny návrh opráv a rekonštrukciu stavebných konštrukcií je
kvalitná a priebežne vykonávaná diagnostika. Pre účely diagnostiky stavu stavebných konštrukcií sa v súčasnosti ustupuje od
tradičného odvŕtania vzoriek a prechádza sa k sofistikovaným nedeštruktívnym metódam. Na Slovensku sa v súčasnej dobe v
systéme hospodárenia so stavebnými konštrukciami používa vizuálna obhliadka, ktorá je len v niektorých prípadoch doplnená
o jednoduché nedeštruktívne skúšky. Celkovo chýba ucelený moderný systém hodnotenia bezpečnosti priemyselných
stavebných konštrukcií, ktorý je zároveň cenovo prístupný pre prevádzkovateľov. Na základe výsledkov riešenia projektu
bude možné vybudovať hodnotiaci systém s vedomostnou databázou a začleniť georadar spolu s ultrazvukom do systému
sledovania stavu priemyselných objektov, ktoré spolu s ďalšími nástrojmi sú schopné prevádzkovateľovi poskytnúť dostatočné
podklady pre optimálnu správu a údržbu pri ekonomickom zhodnotení nákladov.

Celosvetový trend vedie k predlžovaniu životnosti priemyselných stavebných objektov. Prevádzkovatelia si uvedomujú
nutnosť poznať zvyškovú životnosť a tým aj podmienky bezpečného prevádzkovania. Zvyšuje sa uvedomenie si fyzického
starnutia systémov, konštrukcií a prvkov a ich potenciálny vplyv na bezpečnosť. Priemyselný výskum zameraný na
skúmanie degradácie stavebných konštrukcií umožní vytvorenie vedomostnej databázy stavebných objektov. Výstupom
výskumu je zvýšenie bezpečnosti priemyselných stavebných objektov ako sú elektrárne (jadrové, tepelné, vodné), vodné
stavby (priehrady a hrádze), výrobné prevádzky a iné priemyselné objekty, kde je potreba kontroly počas ich prevádzkovej
životnosti s cieľom ochrany majetku a obyvateľstva SR. Do kompetencie dozorných orgánov by v budúcnosti malo spadať
posúdenie, či stavebné konštrukcie môžu ovplyvniť, znížiť bezpečnosť alebo či starnutie jednotlivých prvkov môže vyvolať
zničenie danej konštrukcie. Zatiaľ čo v 80-tych rokoch väčšina ľudí verila, že klasické programy údržby sú dostačujúce na
vysporiadanie sa s problémom starnutia, v súčasnosti sa začala široko uznávať potreba riadenia životnosti.

1. Metodika hodnotenia čerpania životnosti stavebných objektov Pri vypracovaní budeme postupovať podľa odporúčaní
Riešením projektu je komplexná znalosť teoreticko - experimentálnych riešení úloh hodnot
medzinárodného projektu IAEA-EBP-SALTO-WG4 na ktorého tvorbe sme sa aktívne podieľali. Harmonogram realizácie:
január 2012 - december 2014 2. Systém pre vyhodnocovanie procesu starnutia betónových materiálov 2.1 Príprava
laboratórnych vzoriek 2.2 Meranie in situ Nedeštruktívne kontroly pomocou georadaru zamerané najmä na určenie polohy
armovania, hĺbke a orientácii trhlín, identifikovanie porúch rôzneho pôvodu. 2.3 Analýza a interpretácia radarových rezov z
meraní železobetónových konštrukcií. Harmonogram realizácie: január 2012 - december 2014 3. Systém pre
vyhodnocovanie procesu starnutia oceľových materiálov 3.1 Príprava laboratórnych vzoriek 3.2 Meranie in situ
Nedeštruktívne kontroly oceľových konštrukcií a oceľových plechov zamerané na kvalitu zvarových spojov. Harmonogram
realizácie: január 2012 - december 2014 4. Databáza pre hodnotenie životnosti Databáza bude špecifický obsahom dát a
informácií. Harmonogram realizácie: január 2012 - december 2014
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Podpora inovačných aktivít v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Výskum nových zmesí polymerbetónu a spôsobov ich využitia v
stavebníctve VERKO, s.r.o

Vývoj prototypu leteckého simulátora a výskum jeho použitia

Komplex mobilného rádiologického laboratória

Výskum metód zvyšovania kvality rozvodnej elektrickej siete NN v
oblasti kompenzácie vyšších harmonických prúdov a účinníka

Priemyselný výskum v spoločnosti BISO Schrattenecker Slovakia,
s. r. o.

Vývoj čistiacich strojov pre malé vodné elektrárne

Priemyselný výskum v spoločnosti STM POWER a.s.

Výskum zariadení pre automatizáciu montážneho cyklu pneumatík a
diskov

Výskum a vývoj nového výrobku v spoločnosti TTS Martin, s.r.o.

1 022 400,00

260 400,00

1 775 952,00

635 802,72

149 352,00

1 633 869,25

1 689 750,00

1 404 902,80

506 114,21

759 435,67
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Spoločnosť Herb-Pharma Sk, s.r.o. vznikla v roku 2004. Zameranie 2042-výroba parfumérskych a toaletných prípravkov.
Veľkosť podniku- malý podnik. Počet zamestnancov k 30.06.2011-41.Sídlo a výroba spoločnosti v levickom okrese.
Nezamestnanosť k 30.06.2011- 14,91%. Žiadateľ pracuje s vysokokvalifikovaným zložením výrobnej a nevýrobnej časti
zamestnancov s preukázateľnými schopnosťami implementácie aj náročných projektov. Na druhej strane sa borí s
nedostatkom financií na vývoj a inováciu výrobkov v súlade s trendami kozmetického priemyslu.Ekonomické výsledky v 2007:
tržby -1 170 584 EUR, pridaná hodnota 289 351 EUR. Počet zahraničných krajín odoberajúcich výrobky spoločnosti HerbPharma Sk, s.r.o. je 7: Česko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Španielsko, Anglicko, Spojené arabské emiráty . Export 85 %.
Doterajšie dôležité investície: zmena palivovej základne z uhlia na biomasu vo výrobných priestoroch, zateplenie výrobných
priestorov, nákup nových inovatívnych liniek na podporu produkcie, účasť na svetových kozmetických výstavách, cyklické
vzdelávanie zamestnancov.

Predmetom projektu je experimentálny vývoj v oblasti kmeňových buniek v kombinácii s bitechnologickými aditívami a ich
využitia pre kozmetický priemysel. Spoločnosť si cez víťaza OVS zabezpečí vedecký poznatok – technické riešenie (knowhow), ktorého podstatou je využitie pozitívnych účinkov kmeňových buniek v kozmetických prípravkoch v kombinácii s
biotechnologickými látkami podporujúcimi účinok prípravkov prevratným spôsobom. Následne víťaz OVS tieto vedecké
poznatky na základe vlastného experimentálneho vývoja zakomponuje do nového technického postupu, Výsledkom budú
nové a kvalitnejšie (inovované) výrobky , ktoré spoločnosť následne uvedie na trh. Počet inovovaných výrobných postupov:
32 Počet inovovaných výrobkov zavedených na trh:32. Počet iných foriem duševného vlastníctva ako patent: 1 Počet
novovytvorených pracovných miest ako výsledok:4 z toho 2 žena a 2 muži. . Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi ako dopad:2 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami ako dopad: 2 Zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti sa prejaví nárastom pridanej hodnoty: 1 052 000,00 EUR a nárastom tržieb 5 082 000,00
EUR

Realizácia projektu v 5 aktivitách (03/2012-12/2014)zameranýmch na vývoj: protivráskovej starostlivosti o pleť,
starostlivosti o očné okolie, špeciálnej starostlivosti o pleť, depigmentačnej bieliacej rady, starostlivosti o pleť s rozšírenými
pórmi, starostlivosti o telo. Víťaz OVS zabezpečí vedecký poznatok – technické riešenie (know-how), ktorého podstatou je
využitie pozitívnych účinkov kmeňových buniek v kozmetických prípravkoch. Následne tieto vedecké poznatky na základe
vlastného experimentálneho vývoja zakomponuje do nového technického postupu. Výsledkom budú nové a kvalitnejšie
(inovované) výrobky, ktoré Herb-Pharma následne uvedie na trh. Spoločnosť po ukončení týchto činností si dá riešenie
zaevidovať ako úžitkový vzor a tým využije možnosť ochrany duševného vlastníctva pre jedinečnú kombináciu účinných
zložiek. Aktivity budú realizované víťazom OVS: Cosmetics Systems Decvelopment Laboratories, s.r.o. Nedodržanie zmluvy
je ošetrené sankciami. Personálne riadenie projektu je realizované cez funkčný tím preverený inými implementáciami
projektov financovaných z fondov EÚ a podporený existenciou manaž. kvality ISO a CQS EN ISO,

Projekt nie je možné zrealizovat v plnom rozsahu bez štátnej podpory, kedže sa vyznačuje vysokou vstupnou investíciou
najmä na obstaranie duševného vlastníctva , ako aj vzhľadom na slovenské pomery vysokým nákladom na uskutočnenie
experimentálneho vývoja. Štátna pomoc je nevyhnutným predpokladom realizácie projektu, pretože zmierňuje riziko
súkromného kapitálu investovaného vlastníkom žiadateľa. V prípade neschválenia NFP bude žiadateľ nutný zrealizovať
experimentálny vývoj na necelej 1/3 inovovaných výrobkov. Bez schválenia NFP nebude žiadateľ schopný udržať svetový
trend v kozmetickom a biotechnologickom odvetví . Následne hrozí ohrozenie naštartovaných inovačných aktivít v podniku,
ktoré boli spustené už v roku 2008 a postupujú v oblasti marketingu, inovácie technologického vybavenia, ochrany životného
prostredia zmenou palivovej základne z uhlia na biomasu a cyklickým vzdelávaním zamestnancov. Hrozí riziko stagnácie
jediného podnikateľského subjektu v malej obci levického okresu napomáhajúceho zamestnanosti občanov Veľkých Ludiniec
a blízkeho regiónu.

Administratívna udržateľnosť: Ukončením aktivít bude naplno spustená výroba 32 nových výrobkov. Žiadateľ má funkčný
výrobný a nevýrobný tím preverený rastom výroby od samotného založenia spoločnosti. Vďaka projektu bude možné zvýšiť
počet zamestnancov ako výsledok o 4, ako dopad o ďalších 4. Podporí sa úsek marketingu, predaja a samotnej výroby.
Ekonomická udržateľnosť je deklarovaná vysokým dopytom trhu ktorý podporuje módnosť anti aging životného štýlu. Už teraz
má žiadateľ predbežné dohody s budúcimi odberateľmi na nové produkty. Eliminácia rizík:Kolísavý pohyb cien vstupných
surovín ako dôsledok hospodárskej krízy. Riešenie:Herb-Pharma má vytvorenú alternatívu v dodávkach surovín. Nízka kúpy
schopnosť obyvateľstva v čase recesie. Riešenie: prax ukazuje, že svetový trend mladého a zdravého výzoru neklesá ale
dokonca rastie aj v ek. recesii. Rýchly nástup produktov s kmeňovými bunkami od svetových značiek kozmetiky ktorých
finančné možnosti sú väčšie . Riešenie:Spoločnosť využije jedinečnosť riešenia kombinácie kmeňových buniek s
biotechnologickými aditívami , ktoré iné spoločnosti zatiaľ neponúkajú.
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Spoločnosť VERKO, s.r.o. je súkromná spoločnosť ,ktorá vznikla transformáciou fyzickej osoby – podnikateľa na právnickú
osobu. Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1992 poskytovaním služieb v oblasti technického poradenstva, autorizovaného
stavebného dozoru, stavbyvedúceho a realizáciou stavieb. V roku 2003 po transformácii spoločnosť rozšírila predmet činnosti
nasledovne: - inžiniering - projektovanie - dodávka a montáž TBZ - realizácia stavieb Hlavným podnikateľským a
marketingovým cieľom spoločnosti VERKO, s.r.o. je poskytnúť pre svojich klientov maximálne komplexné služby a portfólio
produktov z oblasti stavebníctva. Hlavnou činnosťou spoločnosti VERKO s.r.o. je výroba betónových výrobkov. Na základe
požiadaviek odberateľov a trhovej príležitosti firma zakúpila novú technologickú linku – betonárku, vďaka ktorej rozšíri portfólio
svojich výrobkov o špeciálne polymerbetónové produkty. Polymerbetón, inak nazvaný syntetický betón, je svojou štruktúrou
veľmi podobný cementovému betónu, ale má mnoho odlišných špecifických vlastností, ktorými klasický betón nedisponuje.

Realizáciou priemyselného výskumu spoločnosť efektívne doplní „dieru“ vo svojom portfóliu poskytovaných služieb a
produktov, čo výrazne posilní jej konkurencieschopnosť a postavenie na trhu v danej oblasti. Projekt výskumu nových zmesí
polymerbetónu a spôsobov ich využitia je krokom k nárastu tržieb, pridanej hodnoty spoločnosti a k výraznému posilneniu
konkurencieschopnosti žiadateľa. Požiadavka vzniku tejto výroby vychádza z požiadaviek stabilných klientov spoločnosti,
trhovej príležitosti a rieši sa ako projekt s preddefinovaným odbytom výrobkov pre konkrétnych dodávateľov. Výsledkom
výskumu bude jedinečná receptúra na nové zmesi polymerbetónu, ktoré budú disponovať lepšími špecifickými vlastnosťami,
a to: - nižšia energetická náročnosť pri odlievaní - vysoká životnosť polymerbetónových výrobkov - zníženie záťaže na
životné prostredie (ekologická výroba z recyklovaných plastov, ekologická likvidácia, zníženie stavebných odpadov)

V rámci realizácie projektových aktivít je nutné vykonať: 1. Aktivita - Výskum nových zmesí polymerbetónu a spôsobov ich
využitia v stavebníctve VERKO, s.r.o Výskum bude realizovaný dodávateľsky. Dodávateľom bude firma PROUNION, a.s.,
ktorá zvíťazila vo verejnej obchodnej súťaži. Dodávateľ zabezpečí priestory a laboratóriá, v ktorých sa bude výskum
realizovať. Na personálnom zabezpečení projektu sa budú podieľať priamo konatelia spoločnosti VERKO, s.r.o. Pán Ing.
Marián Kočner obsadí v rámci projektu úlohu hlavného koordinátora a bude zabezpečovať dozor nad plnením zmluvy. Ing.
Peter Hetényi bude zastávať úlohu technického dozoru, bude zabezpečovať riadenie a kontrolu dodávky ako i priebeh a
výsledky výskumu. Všetky aktivity riadenia projektu, ktoré sa budú realizovať, sa budú zabezpečovať interne. Spoločnosť má
vytvorené dostatočné technicko-administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu. Monitoring a finančné riadenie projektu
bude v prípade potreby doplnené skúsenou externou spoločnosťou.

Požiadavky trhu v sektore stavebníctva sa neustále zvyšujú, čo akceleruje potreby podnikovej inovačnej činnosti spoločnosti
VERKO s.r.o., a to pre udržanie si pozície na trhu, zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti výroby. Realizácia projektu
bude mať pozitívny dopad na zníženie nezamestnanosti regiónu. Projekt priamo nepodporí zvyšovanie zamestnanosti počas
priemyselného výskumu, ale bude mať nepriame pozitívne vplyvy na zvýšenie zamestnanosti počas aplikácie jeho výsledkov.
Spoločnosť VERKO, s.r.o. využije výsledky výskumu na rozšírenie svojej výroby. Spoločnosť plánuje nielen rozšíriť objem
svojej produkcie, čo vyplýva zo stále narastajúcich požiadaviek odberateľov, ale aj doplniť sortiment svojej produkcie o nové
výrobky. Vyskúmané nové zmesi polymerbetónu budú aplikovateľné na výrobu takých produktov, ktoré odberatelia spoločnosti
VERKO, s.r.o. požadujú, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Okrem zamestnanosti projekt
podporuje rozvoj stavebníctva a vytvorenie konkurencieschopnejšieho a dravšieho prostredia pre subjekty v oblasti
stavebníctva.

Využiteľnosť vyskúmanej technológie v ďalšom období je hlavným cieľom spoločnosti. Výsledok priemyselného výskumu
bude využitý pre rozšírenie portfólia a zlepšenie kvality výrobkov firmy. S jeho aplikáciou súvisí rast konkurencieschopnosti,
nárast efektivity (zníženie energetickej náročnosti výroby) a kvality výroby, čo zabezpečí nárast pridanej hodnoty a tržieb
podniku. Samotné vstupy do výroby od subdodávateľov sa znížia, zníži sa počet výrobných chýb a tým aj strát. Výsledky
projektu – úžitkový vzor pre receptúru nových zmesí polymerbetónu – sú dlhodobo finančne udržateľné vzhľadom na dlhodobé
kontrakty žiadateľa. Predmetný projekt je realizovaný projektovo – pre určeného odberateľa, ktorý stanovil požiadavky na
inovatívne výrobky, ich množstvo a kvalitu. Stanovené ceny na základe odberateľsko-dodávateľských dohôd vytvárajú
dostatočný priestor pre rast tržieb, zisku a pridanej hodnoty spoločnosti. Na základe podrobných kalkulácií pre jednotlivé
výrobky boli stanovené marže, ktoré po odpočítaní variabilných a fixných nákladov žiadateľa vytvárajú priestor pre ďalšie
zníženie ceny, čo vytvára priestor aj pre ďalšie presadenie sa na trhu.
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Žiadateľ pôsobí na trhu ako vzdelávacia organizácia, venuje sa aj oblasti výskumu a vývoja (bližšie v časti 7. Opisu projektu).
V nadväznosti na záujem spoločnosti venovať sa vzdelávaniu, výskumno-vývojovým činnostiam v oblasti letectva, s apelom
na zvýšenie konkurencieschopnosti, vznikla myšlienka realizovať predkladaný projekt. Impulzom pre rozhodnutie bola
bezpečnosť letovej prevádzky, ktorá priamo závisí od prípravy leteckého personálu a je finančne náročná. V súčasnosti je
svetovým trendom čoraz väčšie zapojenie leteckých simulátorov do výcviku pilotov. Pre zvyšovanie kvality prípravy leteckého
personálu a konkurencieschopnosti slovenských leteckých prevádzkovateľov je nevyhnutné aj v domácich podmienkach riešiť
túto problematiku. Firma v súčasnosti nedisponuje dostatkom finančných, personálnych a technických zdrojov na realizáciu
takého rozsiahleho projektu. Jedinou možnosťou je jeho čiastočné prefinancovanie prostredníctvom NFP a využitie externého
dodávateľa. Projekt mierne prispeje k tvorbe pracovných miest a plánuje eliminovať hrozby uvedené vo S.W.O.T. analýze.
Firma chce zároveň využiť svoje silné stránky (skúsenosti, kvalitné partnerstvá..) na naplnenie cieľa projektu.

Výsledkom realizácie projektu bude vyhotovený prototyp modulového leteckého simulátora a pôjde o jedinečný produkt,
schopný vysokej variability, s množstvom alternatívnych výučbových možností a pre každého záujemcu bude „šitý na mieru“.
Zrealizovaním projektu spoločnosť bude vlastníkom jedného patentu (viď. Časť 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov).
Dosiahnuté výsledky projektu budú zhmotnené v podobe konkrétneho produktu, ktorý spoločnosť zavedie na trh a tento bude
ďalej dlhodobo rozvíjať a inovovať. V prípade nezáujmu o výrobky na plánovaných trhoch na Slovensku a v štátoch EÚ sa
spoločnosť pokúsi umiestniť ich aj na trhy mimo štátov EÚ. Dlhoročná prax vedúcich pracovníkov je predpokladom reálne
zhodnotiť situáciu na trhu. Po uvedení na trh začne výsledok projektu vytvárať tržby. Regionálny dopad projektu možno tiež
charakterizovať pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v regióne, a to prijatím troch nových zamestnancov.
Nenaplnenie indikátora novovytvorených pracovných miest nepredpokladáme, práve naopak región poskytuje dostatočné
množstvo kvalifikovanej pracovnej sily. Synergické efekty projektu na okolie a iné sú bližšie uvedené v kapitole 2.4 Opisu
projektu.

Rozhodovaniu o realizácii tohto projektu predchádzal prieskum trhu a fakt, že úspešnou realizáciou projektu sa VaPC, a.s.
stane lídrom v odvetí vzdelávania leteckého personálu. Zavedením výroby simulátorov do portfólia spoločnosti, táto posunie
možnosti výcviku leteckého personálu do nového rozmeru. Firma si bude môcť, na základe vývoja prototypu modulového
leteckého simulátora, sama vyrobiť na mieru šité varianty leteckých simulátorov pre jednotlivé výcviky na získanie rôznych
kvalifikácii - PPL, CPL, ATPL, IR. Po úspešnom ukončení realizácie projektu a spustení jeho modulového prototypu bude
spoločnosť realizovať jeho výrobu aj pre ostatných záujemcov z radov leteckých škôl v SR a EÚ. Projekt je svojou podstatou
jedinečný. Vzhľadom na stávajúce personálne a technické kapacity spoločnosti sa táto rozhodla vývoj objednať u dodávateľa.
Samotné riadenie projektu a jeho administrácia budú zabezpečené prostredníctvom interných personálnych kapacít s využitím
poradenstva externej konzultačnej firmy s preukázateľnými skúsenosťami. Projekt je technicky rozdelený do 4 hlavných aktivít
časovo a logicky navrhnutých. Podrobný obsah hlavných aktivít je uvedený v časti 4.1 Opisu projektu.

Projekt reaguje na medzeru na trhu, kde sa konkurencia úzko zameriava na výrobu leteckých simulátorov rovnakého typu.
Spoločnosť prinesie na trh nový letecký simulátor, ktorý bude vybavený množstvom automatických prvkov a pôjde o zložité
mechatronické zariadenie zlučujúce v sebe hydraulické elektronické a optické bloky, ktoré sú priamo riadené a ovládané
najvyspelejšou počítačovou technikou. Realizácia projektu umožní udržať a rozvíjať výrobu leteckých zariadení v
celoslovenskom meradle. Bez realizácie projektu by spoločnosť nedokázala zabezpečiť prácu zamestnancom v dlhodobom
horizonte. Spoločnosť nemá dostatočný objem vlastných prostriedkov na realizáciu tak finančne náročného projektu a
bankové zdroje na oblasť výskumu a vývoja sú ťažšie dostupné (spoločnosť sčasti využije cudzie zdroje pri realizácii projektu,
ale na celý predpokladaný objem, by ich získanie bolo nereálne), preto chce využiť možnosť financovania z NFP. Spoločnosť
má dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných projektov (bližšie uvedené v časti 5.1 Opisu projektu).

Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov projektu bude finančne zabezpečená z dosahovaných hospodárskych výsledkov
žiadateľa. VaPC, a.s. má záujem pokračovať v dosiahnutých výsledkoch, má na to vybudovanú potrebnú infraštruktúru
(organizačnú, technickú i personálnu). Dlhodobá spolupráca s Leteckým úradom SR zabezpečí aplikovanie leteckého
simulátora do leteckej praxe. Firma sa aplikovaním nového simulátora, nových poznatkov a metód výcviku leteckého
personálu stane leadrom vo vzdelávaní leteckého personálu a zároveň dodávateľom kvalitného leteckého simulátora
využiteľného pre rôzne typy lietadiel. Riziko tlaku konkurencie (jedna z hrozieb), spoločnosť eliminuje včasnou realizáciou
výskumu, aby získala konkurenčnú výhodu a poskytla na trh jedinečný produkt. Ďalšie hrozby sú uvedené v časti 3. a iné
skutočnosti v časti 6. Opisu projektu. Finančná analýza obsahuje finančné zhodnotenie projektu. Skúsenosti riadiacich
pracovníkov garantujú správne rozhodnutia ohľadom realizácie projektu, zaradenia jeho výsledkov na trh a zabezpečenie
stabilnej práce pre zamestnancov. Výskumno-vývojový projekt spoločnosť berie ako cestu za zvýšením jej
konkurencieschopnosti v oblasti svojho podnikania.
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V súčastnosti sa na celom svete zvyšuje dopyt po energetických zdrojoch. Aj keď sa niektoré štáty rozhodli jadrovú
energetiku nerozvíjať, dá sa očakávať nárast počtu jadrových elektrární. Úmerne tomu sa zvyšuje riziko hrozieb jadrových
katastrof náhodného alebo úmyselného pôvodu, vrátane terorizmu. Pre bezpečnosť obyvateľstva je nutné vo všetkých
prípadoch zabezpečiť rádiologické analýzy vzoriek kontaminovaných materiálov priamo v mieste zamorenia ako aj v
referenčných laboratóriách. Dnes takéto zariadenia vybavené špičkovými technológiami na trhu chýbajú, a to v celosvetovom
merítku. V oblasti výskumu a vývoja mobilných laboratórií nepôsobí okrem žiadateľa v regióne žiadna iná spoločnosť. V tejto
oblasti priemyslu nemá žiadateľ reálnu konkurenciu ani v celej SR a ani vo väčšine krajín EU. Žiadateľ má viacročné
skúsenosti s vývojovou a projektovou činnosťou v oblasti mobilných laboratórií, disponuje kvalitným výskumným tímom a je
finančne stabilný.

Po realizácii projektu bude spoločnosť disponovať kompletnou dokumentáciou komplexu rádiologického laboratória, na
základe ktorého môže začať jeho prezentácia potenciálnym záujemcom a následne výroba. Vzhľadom na vlastný výskumný
potenciál a pre minimalizovanie úniku know-how bude na riešenie výskumných úloh prijatých 6 nových (interných)
výskumných pracovníkov. Už v súčastnosti má firma reálny obraz o vhodných potenciálnych pracovníkoch v danej oblasti.
Riešenie čiastkových problematík projektu povedie k získaniu nových poznatkov a technických riešení, vďaka ktorým budú
získané 3 úžitkové vzory. Aby sa minimalizovalo riziko nedosiahnutia tohto ukazovateľa, bude sa spoločnosť uchádzať
minimálne o 5 priemyslených úžitkových vzorov. Úspešným realizovaním projektu bude vytvorený ďalší potenciál pre rast
strojárskych a konštruktérskych spoločností z regiónu, pri výstavbe a kompletizovaní funkčných laboratórií. Trhový potenciál
komplexu rádiologického mobilného laboratória je veľmi silný, nakoľko takéto zariadenie na trhu absentuje a viaceré štáty
deklarovali záujem o takéto technológie. K úspešnosti predaja prispieva aj medzinárodná politika na podporu ochrany
civilného obyvateľstva

Výskum laboratória je časovo náročná činnosť, preto je dĺžka projektu nastavená na 34 mesiacov. Majoritná časť výskumu
bude realizovaná vlastnými a novoprijatými odborníkmi. Minoritná časť výskumu bude dodaná výhercom VO, s využitím
odborných oponentúr riešených oblastí renomovanými odborníkmi na poli rádiológie a rádionuklidov. Celkovo je navrhnutých
7 aktivít výskumu v logickom časovom slede, ktorý určil odborný tím výskumníkov. Aktivity sa navzájom časovo prelínajú,
pretože rieša separátne subčasti výskumu laboratória a priebežné výsledky pozitívnym spôsobom vplývajú na výskumnú
činnosť pararelne riešených aktivít. Vybavenie potrebné k realizácii aktivít budú predstavovať hlavne informačné technológie
(PC, software) a niekoľko drobných meracích zariadení, ktoré budú dodané úspešnými uchádzačmi vo VO. Iné potrebné
zariadenia, ktoré nie sú v projekte popisované má spoločnosť zabezpečené na základe dlhodobých zmlúv. Projektovým
manažérom bude GR spoločnosti, ktorý má bohaté skúsenosti z rôznych VaV a komerčných projektov. Manažérom
odborných aktivít bude RNDr. Alojz Bajči PhD., ktorý bude riadiť ostatných výskumných pracovníkov a súčasne bude členom
riešiteľského tímu.

Aktuálna situácia na trhu s podobnou technikou nie je naklonená k investíciam do výskumu. Ak sa chce spoločnosť presadiť
na trhu špičkovými výrobkami, musí investovať značné prostriedky do priemyselného výskumu. Prostriedky získané z fondov
EU sú jednou z mála (ak nie jedinou) cestou financovania výskumu a vývoja, bez ktorej by spoločnosť daný výskum
nerealizovala. Skúsenosti, ktoré spoločnosť získala v minulosti pri realizácii projektu podporeného z APVV chcú jej
zamestnanci využiť aj teraz. Okrem toho boli v minulosti realizované aj viaceré významné komerčné projekty, ktorých
ukončenie vytvára všetky predpoklady aj k úspešnej realizácii aktuálneho projektu. V súčasnosti nie je k dispozícií adekvátny
navrhovaný laboratórny komplex a k tomu ešte mobilný, ktorý by bol schopný s minimálnym oneskorením v prípade potreby
nasaditeľný na ktoromkoľvek mieste Slovenskej republiky a aj mimo nej. Komplex svojou činnosťou bude pripravený
predkladať cestou systému on-line na riadiace centrá štátnych orgánov, zodpovedných inštitúcií návrhy a odporúčania ktorou
cestou a akými prostriedkami je možné prijímať účinné opatrenia na ochranu obyvateľstva a živ. prostredia.

Po ukončení realizácie projektu spoločnosť udrží novovzniknuté pracovné miesta z dôvodu ďalšieho výskumu modifikácií
laboratória a aj z dôvodu udržania nadobudnutého know-how a výskumného potenciálu v spoločnosti. Už počas realizácie
projektu a hlavne po jeho ukončení bude firma viesť PR kampaň pre slovenských a zahraničných potenciálnych klientov.
Výroba komplexu laboratória sa začne až na základe objednávok klientov, čiže výrobu a služby s ňou spojené budú hradené
zo záloh kupujúcich ale taktiež z vlastných zdrojov firmy. Súčasne sa bude firma uchádzať o finančné príspevky z fondov EU,
štátneho rozpočtu a iných dotačných programov. Identifikované ohrozenie hospodárskou krízou nie je vážne, pretože
charakter a využitie laboratória ho zaraďuje medzi prioritné záležitosti hlavne jadrových veľmocí. V kruhoch odbornej
verejnosti a medzi odberateľmi je známe, že takéto zariadenie by výrazne upresnilo a urýchlilo identifikáciu zamorenia aj v
nedávnej jadrovej katastrofe vo Fukušime, čím by napomohlo k ochrane obyvateľstva. Na základe predbežnej analýzy bolo
identifikované, že už jedno predané zariadenie zabezpečí trvalú udržateľnosť projektu.
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Prudký rozvoj priemyslu a techniky, využívanie automatizovaných systémov aplikovaných vo výrobných procesoch a aj čoraz
väčší počet elektrických spotrebičov využívaných v každodennom živote, prinášajú so sebou čoraz väčší dopyt po elektrickej
energii. Kvôli zvyšujúcej sa spotrebe energie je pre poskytovateľa a aj pre spotrebiteľa existenčnou otázkou hospodárna
výroba, prenos a spotreba energie. Zároveň rozmach priemyselnej a spotrebnej elektrotechniky a elektroniky prináša
zhoršovanie kvality elektrickej energie – odber vyšších harmonických prúdov a odber jalového prúdu - zhoršovanie účinníka.
Výrobca elektrickej energie je povinný vyrábať a zabezpečovať dodávky v požadovanej kvalite v súlade s príslušnýcmi
normami a odberateľ nesmie kvalitu elektrickej energie zhoršovať a je v jeho záujme ju využívať čo najefektívne. Odberateľ je
povinný vykonať také opatrenia, aby nezhoršoval kvalitu rozvodnej siete. Za zhoršovanie kvality rozvodnej siete je užívateľ
distribútorom penalizovaný. Predkladaný projekt má ako jeden z hlavných cieľov odberateľom elektrickej energie sprístupniť
kompenzačné zariadenia podstatne zvyšujúce kvalitu odoberanej elektrickej energie.

V súčasnosti je na trhu nedostatok aktívnych kompenzačných zariadení na odber vyšších harmonmických prúdov a na odber
jalovej energie.V legislatívnej oblasti pokračuje trend sprísňovania noriem týkajúcich sa kvality dodávanej, ako aj odoberanej
elektrickej energie (EE). Očakáva sa, že v časovom horizonte realizácie projektu sa významne zvýši požiadavka na kvalitu
EE v porovnaní so súčasným stavom. Uvedená skutočnosť dáva reálny predpoklad na uplatnenie dosiahnutých výsledkov
výskumu v oblasti kompenzácie vyšších harmonických a jalového výkonu v podmienkach žiadateľa. Predkladaný projekt v
konečnom dôasledku sprístupní odberateľom EE kompenzačné zariadenia podstatne zvyšujúce kvalitu odoberanej EE a tým
zníži prípadné penalizačné poplatky za „zhoršovanie“ kvality EE. V konečnom dôsledku sa dosiahne zvýšená kvalita napätia v
rozvodnej sieti NN a minimalizovanie strát prenosu EE. Výsledky riešenia projektu umožnia zaviesť do výroby 2 nové
kvalitnejšie inovované výrobky. Z hľadiska ochrany duševného vlastníctva sa predpokladá v jednom prípade riešiť ochranu
práv inou formou ako patent. Rozšírenie výroby o nové produkty vyvolá z dlhodobého pohľadu nárast tržieb a pridanej
hodnoty.

Realizácia projektu sa bude zabezpečovať vlastnými vývojovými kapacitami žiadateľa v širokej miere využívaním
špeciálneho softveru na simuláciu jednotlivých návrhov - Matlab.Výskumné kapacity a skúsenosti riešiteľského kolektívu
dávajú vzhľadom históriu spoločnosti a doteraz realizované výskumné úlohy reálny predpoklad na úspešné splnenie
stanovených cieľov výskumného projektu v súlade s časovým harmonogramom. Aktivity projektu vychádzajú z dvoch
špecifických cieľov, pričom ťažisko výskumu spočíva v návrhu metód zabezpečujúcich požadovanú kvalitu elektrickej siete
NN u používateľa a v optimalizácii architektúry výkonovej časti kompenzačných zariadení.Výskum v oblasti moderných metód
riadenia za účelom zvyšovania kvality rozvodnej siete NN úzko súvisí s výskumom a modelovaním optimálnej architektúry
moderných aktívnych kompenzačných zariadení. Výsledky výskumu bude možné využiť pre prípad klasických energetických
zdrojov, tak aj v prípade využívania alternatívnych energetických zdrojov (solárna energia, veterná energia). Navrhované
aktivity sú vzájomne časovo a vecne previazané, pričom úvodnou spoločnou aktivitou je analýza súčasného stavu poznatkov,
ktorá určí vývojové smery.

Projekt vznikol na základe posúdenia dosahovanej kvality elektrickej energie NN v súčasnej dobe, s predpokladom ďalšieho
rastu zaťaženie elektrickej siete modernými spotrebičmi v blízkej budúcnosti. Zvyšujúce sa používanie priemyselnej, ako aj
spotrebnej elektroniky, bude zároveň zvyšovať aj jej negatívny vplyv na elektrickú sieť – odber vyšších harmonických prúdov
a zhoršovanie účinníka. Pre odstránenie tohto vplyvu je potrebné navrhnúť a realizovať účinné opatrenia – aktívnu filtráciu
vyšších harmonických prúdov a kompenzáciu jalového výkonu. Výskumný zámer sa zaoberá jednak návrhom efektívnych
opatrení využitím výkonovej elektroniky s jej riadením pomocou moderných digitálnych signálnych procesorov (DSP), alebo
programovateľných hradlových polí (FPGA), tak aj výskumom najmodernejších metód riadenia. VONSCH pre splnenie tohto
projektu zostavil skúsený riešiteľský tým, ktorý má bohaté skúsenosti získané vo výskumných prácach na iných úlohách.
Očakávané výstupy priemyselného výskumu v oblasti efektívnych metód riadenia s ohľadom na predikciu vývoja príslušnej
legislatívy, sa stanú účinným nástrojom na splnenie definovaných požiadaviek na kvalitu elektrickej energie.

Navrhované ukazovatele výsledku projektu (2 nové kvalitnejšie - inovované výrobky, resp. 1 iná forma ochrany duševného
vlastníctva) majú iniciačný vplyv na dlhodobý dopad projektu vyjadrený nárastom tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa, čím sa
dosiahne celkové zvýšenie jeho konkurenčnej schopnosti v dlhodobom horizonte. Dosiahnuté výsledky projektu sa stanú
vlastníctvom firmy, ktorá ich po skončení relizácie projektu plánuje ďalej rozpracovávať do fázy komerčného využívania.
Finančná analýza projektu jednoznačne ukázala posilnenie konkurenčnej schopnosti žiadateľa rýchlou návratnosťou projektu
už v 2. roku prevádzky projektu (v roku 2016), spolu s primeraným prírastkom tržieb a pridanej hodnoty (ukazovatele dopadu).
Poskytnutie NFP urýchli návratnosť a posilní dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu s inovačným potenciálom, finančnú
stabilitu i konkurenčnú schopnosť žiadateľa všeobecne, vzhľadom na dlhodobý horizont riešenia priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja. Prípadné ohrozenie personálnym rizikom v podobe odchodu kľúčových osôb z firmy nie je
pravdepodobné, vzhľadom na osobné väzby konateľov na vlastníctvo firmy a kľúčových zamestnancov na spoločnú históriu
firmy.
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Spoločnosť BISO Schrattenecker Slovakia, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 1996. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba
komponentov pre poľnohospodárske stroje. Z dôvodu posilnenia svojej konkurencieschopnosť sa rozhodla rozšíriť výrobu o
produkciu nových výrobkov – kompletných poľnohospodárskych strojov. Poľnohospodárske stroje, ktoré sú v súčasnosti na
trhu sú málo inovatívne, niekedy je s nimi ťažká manipulácia, nie sú energeticky efektívne a zaťažujú životné prostredie.
Spoločnosť preto potrebuje zrealizovať výskum v tejto oblasti, aby na trh mohla uviesť inovatívne stroje, ktoré budú
kvalitatívnymi parametrami predčiť konkurenciu. Na takýto rozsiahly výskumný projekt nemá spoločnosť dostatočné
materiálne vybavenie. Je nevyhnutné doplniť modernú techniku a softvér, ktoré umožnia spoločnosti realizovať projekt
vlastnými kapacitami. Časť projektu musí byť zrealizovaná externe, nakoľko spoločnosť nemá žiadne skúsenosti s metódou
potrebnou na overenie funkčnosti strojov.

Po ukončení projektu bude môcť spoločnosť vďaka priemyselnému výskumu uviesť na trh 7 typov poľnohospodárskych
strojov: - žacie lišty, - kompaktory, - diskové brány, - kultivátory, - univerzálny vyklápací voz, - kombinované podmietače, adaptéry na zber kukurice. Realizáciou projektu teda spoločnosť získa vlastné know-how na navrhovanie a následnú výrobu
týchto strojov. Projekt ďalej umožní nárast tržieb zo súčasných 3 405 tis. EUR (rok 2007), na plánovaných 3 500 tis. EUR
(rok 2020) a nárast pridanej hodnoty o takmer 250 tis. EUR. Výrazným prínosom projektu je rozšírenie vlastného
výskumného tímu (projekt vytvorí 10 nových pracovných miest), ktorý bude v budúcnosti pracovať na ďalších inováciách a
umožní tak rast a rozvoj spoločnosti a posilnenie jej konkurencieschopnosti. Žiadateľ identifikoval možné riziká, ktoré by
mohli ohroziť realizáciu projektu. Ich eliminácia je uvedená v opise projektu.

Žiadateľ si na dosiahnutie cieľov určil 5 aktivít, ktoré na seba navzájom logicky nadväzujú, navzájom súvisia a zrealizujú sa v
termíne 06/2012 – 05/2015: Aktivita 1 - Analýza trhu a patentová rešerš - Internetové a veľtržné analýzy technologického
pokroku poľnohospodárskych strojov. Aktivita 2 - Grafický návrh modelov konštrukčných riešení - návrhy konštrukčných
riešení nových poľnohospodárskych strojov ako 3D modely Aktivita 3 - Metóda konečných prvkov - 3D modely nových
konštrukčných riešení vybraných poľnohospodárskych strojov sa metódou konečných prvkov otestujú na kvalitu, funkčnosť,
pružnosť, potenciálne vady, najnamáhanejšie miesto a ďalšie konštrukčné požiadavky, bez ktorých nie je možné zostrojiť
poľnohospodárske stroje Aktivita 4 - Vytvorenie funkčných modelov - konštrukcia funkčných modelov daných strojov.
Aktivita 5 - Praktický test funkčných modelov - test funkčných modelov priamo na poli Žiadateľ bude zodpovedať za riadenie
a správnu implementáciu projektu. Projektové aktivity vykoná vlastný výskumný tím, pričom v aktivite 3 a 5 sa využijú služby
dodávateľa. Dôvodom je jednak obmedzená kapacita žiadateľa a najmä žiadne skúsenosti s metódou konečných prvkov.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Realizácia projektu priemyselného výskumu umožní
firme uviesť na trh 7 nových výrobkov, čím posilní svoju konkurencieschopnosť. Keďže projekt je značne nákladný, bolo by
veľmi náročné zrealizovať ho bez pomoci NFP. Ciele projektu napĺňajú cieľ OP KaHR ako aj ciele samotného opatrenia.
Projekt prispieva k naplneniu Horizontálnych priorít TUR a RP, keďže počíta s vytvorením 10 pracovných miest, z ktorých 9
bude obsadených mužmi a 1 ženou, pričom 5 miest bude pre osoby zo znevýhodnených skupín. Projekt prispieva k napĺňaniu
cieľov stanovených v PHSR TSK a PHSR Mesta Nováky. Spoločnosť prostredníctvom majiteľa a manažérov disponuje
dlhoročnými skúsenosťami a rozsiahlym know-how v oblasti výroby poľnohospodárskych stojov. Zamestnanci spoločnosti
majú skúsenosť s realizáciou projektu spolufinancovaného z fondov EÚ.

Na trhu je veľký dopyt po poľnohospodárskych strojoch, ktoré sú ľahko ovládateľné, energeticky efektívne a nadmerne
nezaťažujú životné prostredie. Žiadateľ preto nebude mať v najbližšom desaťročí problém s odbytom produkcie. Projekt je
preto dlhodobo udržateľný. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť BISO Schrattenecker Slovakia, s.
r. o. bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou
prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. K minimalizácii možného negatívneho vývoja vo vzťahu k
projektu a rizika neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele v dôsledku trhových podmienok žiadateľ prispieva dôsledným
personálnym a technickým zabezpečením výsledkov projektu. Realizácia projektu má pozitívny vplyv na životné prostredie,
nakoľko umožní výrobu inovatatívnych poľnohospodárskych strojov s nižšou spotrebou energie.
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Spoločnosť ENERGO – AQUA a.s. poskytuje služby v oblasti energetiky zameraných na výrobu elektrickej energie z OZE a
služby inžiniersko-poradenských činností v oblasti energetiky. Vodné elektrárne v SR a ČR sú vybavené čistiacimi strojmi
navrhnutými a vyrobenými v 50-tych rokoch minulého storočia, pričom boli riešené pre ručné, maximálne poloautomatické
ovládanie. Podobná situácia je aj v okolitých krajinách. V súčasnosti sú morálne zastaralé a fyzicky po životnosti, preto
existuje plán ich postupného vymieňania za nové. Rovnako sú nevyhnutnou súčasťou nových vodných elektrární. Vo
všeobecnosti je súčasnou požiadavkou trhu, aby tieto zariadenia boli o. i. automaticky ovládateľné. Vývoj nových
plneautomaticky ovládateľných čistiacich strojov je predmetom tohto projektu. V regióne je dobrá dostupnosť kvalifikovanej
pracovnej sily, zázemie vzdelávacích inštitúcií aj potrebnej infraštruktúry pre neskoršiu výrobu týchto zariadení. Spoločnosť
nedisponuje dostatočným zázemím výskumno-vývojových pracovníkov a potrebným vybavením, preto vývojovú úlohu
zrealizuje prostredníctvom externého dodávateľa za aktívnej účasti vlastného skúseného výskumného pracovníka.

Realizáciou projektu ENERGO – AQUA a.s. získa kompletné know – how (výkresová, technická dokumentácia) pre následnú
výrobu nových výrobkov - dvoch typov čistiacich strojov - ramenový a teleskopický, ako aj typové rady ramenového a
teleskopického čistiaceho stroja, a to v plnoautomatickom prevedení. Na základe tejto dokumentácie a získaných skúseností
bude spoločnosť vedieť ponúknuť ďalšie veľkosti a typy čistiacich strojov pre vodné elektrárne, ktoré sú vo vlastníctve štátu
alebo v súkromnom vlastníctve tak v tuzemsku, ako aj v zahraničí. V dôsledku realizácie projektu bude vytvorené minimálne
jedno pracovné miesto, a to pre muža zo znevýhodnených skupín. Prínosom realizácie projektu bude nárast pridanej
hodnoty a nárast tržieb – a to najmä v dôsledku zavedenia novej výroby v spoločnosti a v dôsledku diverzifikácie (rozšírenia)
podnikateľských aktivít spoločnosti. Nové tržby vzniknú z predaja výrobkov, ktoré budú bezprostredným výsledkom realizácie
tohto projektu. Zároveň pôjde o zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti pri dodávkach technologických zariadení malých
vodných elektrární. Výsledky projektu znamenajú nový technický proces a kvalitatívne nové výrobky.

Žiadateľ si na dosiahnutie cieľov projektu určil 5 aktivít, ktoré na seba navzájom logicky nadväzujú a budú zrealizované v
termíne 07/2012 - 06/2015. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu všetkých hlavných projektových aktivít, ako aj za
celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Všetkých 5 hlavných aktivít,
ktorých výsledkom bude vyvinutie dvoch typov čistiacich strojov pre MVE, bude zabezpečovať vybraný dodávateľ v úzkej
spolupráci s vlastným výskumným pracovníkom žiadateľa. Dôvodom tohto riešenia je fakt, že spoločnosť nemá vlastné
výskumno-vývojové kapacity a potrebné materiálno-technické zázemie pre takýto vývoj. Takáto forma realizácie projektu
zabezpečuje riešenie danej problematiky v celej šírke a súčasne umožňuje žiadateľovi odborný rozvoj, ktorý je dôležitý pre
pokračovanie aktivít projektu po jeho skončení.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť ciele spoločnosti. Zrealizovanie projektu experimentálneho vývoja umožní
spoločnosti vyvinúť dva nové typy čistiacich strojov pre MVE, ktoré uvedie na trh, vďaka čomu posilní svoju
konkurencieschopnosť. Keďže projekt je investične veľmi nákladný, nebolo by ho možné zrealizovať bez pomoci NFP v celom
rozsahu. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj ciele samotného
opatrenia. Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít TUR a rovnosť príležitostí, keďže počíta s vytvorením
jedného pracovného miesta, ktoré bude obsadené osobou zo znevýhodnených skupín. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov
stanovených v PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja a PHSR Mesta Trenčín. Žiadateľ disponuje potrebným
ekonomickým a technickým zabezpečením a prostredníctvom manažérov spoločnosti dlhoročnými skúsenosťami a
rozsiahlym know-how v oblasti MVE. Spoločnosť v súčasnosti realizuje projekt spolufinancovaný z fondov EÚ, má teda
skúsenosti s implementáciou takéhoto projektu. Projekt priamo prispieva k využívaniu hydroenergetického potenciálu, a teda
využívaniu OZE.

Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti, na trhu existuje veľký dopyt, ktoré bude potrebné uspokojovať v priebehu mnohých
rokov a je tiež zabezpečený odbyt na trhu, ktorého sa projekt týka. Realizáciou projetku spoločnosť získa know-how, ktoré
umožní reagovať na široké spektrum špecifických požiadaviek trhu. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že
spoločnosť bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou
prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. K minimalizácii možného negatívneho vývoja vo vzťahu k
projektu a rizika neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele v dôsledku trhových podmienok žiadateľ prispieva dôsledným
personálnym a technickým zabezpečením výsledkov projektu. Spoločnosť identifikovala konkrétne riziká spojené s
udržateľnosťou výsledkov projektu a pripravila spôsoby ich riešenia (podrobne popísané v Opise projektu). Realizácia
projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie, naopak podporuje efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
čo je dlhodobý cieľ európskeho priestoru. Všetky uvedené skutočnosti dokladujú dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu.
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V súčasnosti a rovnako z dlhodobého hľadiska je kladený dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na jej výrobu.
Zo strany trhu sú požadované vodné turbíny, resp. ich aplikácie, vhodné do novobudovaných MVE, existujúcich hatí a iných
vodohospodárskych zariadení. Spoločnosť dnes pre uspokojovanie uvedených požiadaviek disponuje len čiastkovým knowhow. V regióne, kde spoločnosť pôsobí, je dobrá dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, zázemie vzdelávacích inštitúcií v
oblasti strojárenstva a rovnako prílev kvalifikovanej pracovnej sily z iných regiónov a výborná dostupnosť infraštruktúry.
Spoločnosť STM POWER a.s. je orientovaná na výskum, vývoj, výrobu, montáž a servis v strojárstve. Hlavné produkty
predstavujú turbíny a strojné príslušenstvo, rekonštrukcie, modernizácie a generálne opravy vodných turbín, zariadení pre
vodné diela, turbíny a strojné príslušenstvo pre MVE. Spoločnosť na takýto rozsiahly výskumný projekt nemá dostatok
vlastných odborných kapacít a zodpovedajúce materiálne vybavenie. Je nevyhnutné časť výskumných prác zabezpečiť
externe a doplniť modernú techniku a softvér, ktoré umožnia spoločnosti riešenie časti projektu aj vo vlastných kapacitách.

Realizáciou výskumného projektu spoločnosť získa vlastné know-how pre navrhovanie a následnú výrobu kompaktných
agregátov turbína-generátor. Kompaktné agregáty turbína-generátor je možné aplikovať na nové aj na existujúce vodné
diela a využívať prietoky, ktoré sa v súčasnosti prepúšťajú bez úžitku. Tieto zariadenia sa vyznačujú teoreticky
prepracovaným návrhom, malými rozmermi a ich aplikácia umožňuje efektívnejšie využívanie hydroenergetického potenciálu
vodných tokov a nádrží, ako je tomu doteraz. Súčasťou realizácie projektu bude vytvorenie štyroch pracovných miest, z
ktorých budú tri obsadené mužmi a jedno ženou. Zároveň jedno pracovné miesto bude obsadené príslušníkom
znevýhodnených skupín. Ďalšími priamymi dôsledkami projektu bude nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty spoločnosti.
Výsledky riešenia projektu znamenajú vytvorenie nového výrobného postupu a zavedenie nových progresívnych výrobkov s
vyššími technickými parametrami, progresívnymi riešeniami hlavných uzlov, použitými materiálmi a technologickými
náplňami. Realizáciou projektového zámeru sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti STM POWER a.s. v predmetnom
segmente podnikania.

Projekt bude realizovaný v troch aktivitách (vytvorenie teoretického návrhu, výroba modelu a modelový výskum, transpozícia
výsledkov). Časť výskumných úloh v rámci projektu vykoná žiadateľ vlastnými kapacitami. Ide najmä o činnosti v oblasti
hydraulického modelovania a analýz, výroby modelov a prípravkov a teoretických prác súvisiacich so spracovaním získaných
dát. Aby bolo možné uskutočniť uvedené činnosti vo vlastných kapacitách, je nevyhnutnou súčasťou projektu dovybavenie
spoločnosti potrebnou modernou technikou (hardvér, softvér, meracie zariadenia). Výskumné práce, na ktoré žiadateľ nemá
vlastné kapacity, budú vykonané externe na základe zmluvy o dielo s externým dodávateľom výskumných prác. Takáto forma
realizácie projektu zabezpečuje riešenie danej problematiky v celej šírke (vytvorenie komplexného know-how) a súčasne
umožňuje žiadateľovi odborný rozvoj, ktorý je veľmi dôležitý pre pokračovanie aktivít projektu po jeho skončení.

Projekt by bez pomoci z NFP nebolo možné realizovať v celom jeho rozsahu - nebolo by možné vytvoriť komplexné knowhow v danej oblasti (iba jeho časť). Projekt je v súlade s PHSR Trnavského samosprávneho kraja a jeho realizáciou dôjde k
zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti, ako aj k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Zároveň prispieva k napĺňaniu cieľov
horizontálnych priorít. Spoločnosť STM POWER a.s. má skúsenosti s prípravou, riadením a realizáciou projektov veľkého
rozsahu (projekty typu generálnych opráv turbín a vodných elektrární) a koncepčných teoretických projektov (Komplexný plán
vyraďovania jadrovej elektrárne V1)
Spoločnosť má takisto skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov
spolufinancovaných z fondov EÚ - OP KaHR opatrenie 2.1 "Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na
výrobu elektickej energie", OP KaHR opatrenie 1.1.1. - „Linka na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov“. Projekt prispieva k efektévnemu využívaniu OZE - hydroenergetického potenciálu a nemá nepriaznivý
vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť disponuje kolektívom vysokokvalifikovaných pracovníkov a má vytvorené štruktúry pre rozvíjanie výstupov
projektu po jeho skončení. Projekt má ekonomické prínosy pre spoločnosť, ktoré umožňujú trvalú udržateľnosť výsledkov
projektu. Spoločnosť získa know-how, ktoré sa pri správnom zveľaďovaní dá využívať dlhodobo. Žiadateľ identifikoval možné
riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu počas riešenia a po jeho skončení. V prípade neplánovaného
odchodu výskumných a výkonných pracovníkov vie spoločnosť riešiť vzniknutú situáciu na základe spolupráce s STU
Bratislava / Trnava a TnÚ Trenčín, prijatím nových pracovníkov, resp. cez trh práce. Spoločnosť má v rámci systému
manažérstva kvality zavedené riadiace a kontrolné postupy predchádzania termínovým rizikám. Ak napriek tomu vzniknú
objektívne termínové sklzy, spoločnosť má zvládnuté postupy na ich elimináciu – napr. predĺžené zmeny, práca cez víkend,
externí pracovníci a pod.; rovnako má zvládnuté postupy na predchádzanie rizikám v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
a v prípade ich vzniku riešenie. Budú využité postupy plánovania a kontroly na úrovni vedúceho projektu.
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Spoločnosť ETOP WHEELS, s.r.o. je malý typ výrobno–distribučnej spoločnosti s nízkou réžiou, vysokou flexibilitou práce.
Na trhu pôsobí od júla roku 2006 a za toto krátke obdobie sa stala lídrom na trhu strednej a východnej Európy v sektore výroby
a distribúcií pneumatík a kolies. V súčasnosti v regióne strednej a východnej Európy výrobcovia kolies nedisponujú linkou na
automatické fúkanie a vyvažovanie kolies s univerzálnym rozptylom prechodu v automatickom procese. Montáž prebieha na
ručných garážových technológiách s veľkým podielom ľudskej práce a negatívnymi vplyvmi ľudského faktoru na kvalitu
výroby. Rast objemu výroby, požiadavky na kvalitu montáže, bezpečnosť prepravy a najmä zvýšenie parametrov radiálneho a
axiálneho hádzania vrátane zbytkovej nevyváženosti si v súčasnosti vyžadujú automatické riešenie. Vyriešenie automatizácie
a optimalizácie montážneho procesu pneumatík a diskov je teda úlohou pre priemyselný výskum. Spoločnosť má vlastný
výskumný tím, dostatočné materiálovo-technické vybavenie pre tento výskumný projekt, bohaté skúsenosti s predošlými
výskumnými projektmi a inováciami v obore. Disponuje výrobnými priestormi, v ktorých sa realizuje montáž kolies.

Po ukončení projektu bude môcť spoločnosť vďaka priemyselnému výskumu aplikovať do výroby dva inovatívne postupy: automatické fúkanie a montáž, - automatické vyvažovanie. Výsledkom projektu bude uvedenie na trh dvoch inovatívnych
výrobkov: - automatický fúkací a montážny stroj, - automatický vyvažovací stroj. Prínosom realizácie projektu budú nárast
pridanej hodnoty a nárast tržieb spoločnosti – a to najmä v dôsledku zvýšenia kvality finálnych produktov zavedením
inovatívnych výrobných postupov. Nárast tržieb bude pochádzať z troch rôznych zdrojov: - z predaja vlastných výrobkov kvalitnejších kolies (očakáva sa nárast predaja o 30 %), - z poskytovania montážnych služieb pre iných výrobcov kolies a z predaja nových výrobkov (automatické montážne a fúkacie zariadenie a automatické vyvažovanie zariadenie), ktoré sú
bezprostredným výsledkom projektu. Projekt zároveň umožní zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti pri predaji
automaticky zmontovaných kolies. Projekt umožní nárast tržieb zo súčasných 28 tis. EUR (rok 2007), na plánovaných 1 890
tis. EUR (rok 2020) a nárast pridanej hodnoty z 839 tis. EUR (rok 2007) na plánovaných 1 059 tis. EUR (rok 2020).

Žiadateľ si na dosiahnutie projektových cieľov určil 3 aktivity, ktoré na seba navzájom logicky nadväzujú. Aktivita 1 - Analýza
trhu a patentová rešerš (01/2013 – 06/2015) Výsledkom analýz bude návrh na vypracovanie koncepčnej výkresovej
dokumentácie. Aktivita 2 – Výskum technologických procesov fúkania vyvažovania (07/2015 – 08/2015) V rámci tejto
aktivity sa vytvorí komplexná výrobno-technologická dokumentácia pre novonavrhnuté automatické montážne a fúkacie stroje.
Bude rozpracovaná automatizácia procesov montáže kolies a diskov a ich vplyv na výslednú kvalitu produktu. Aktivita 3 –
Záverečná analýza a návrh riešení (09/2012 – 12/2012) Spoločnosť ETOP WHEELS a.s. bude mať k dispozícii riešenia vo
forme PD pre vytvorenie automatického fúkacieho a vyvažovacieho zariadenia, a vyrobenie linky so špeciálnymi parametrami
na montáž kolies pre rôzne odvetvia priemyslu (auto, agro, špeciálne). Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu všetkých
hlavných projektových aktivít, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí
NFP. Na zrealizovanie projektových aktivít žiadateľ disponuje odborným personálom – vlastným výskumným tímom.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť ciele spoločnosti. Zrealizovanie projektu priemyselného výskumu umožní
spoločnosti uviesť na trh dva inovatívne výrobky , čo prispeje k nárastu tržieb spoločnosti. Zavedenie inovatívnych výrobných
postupov umožní vyrábať kolesá automatickým spôsobom, čím spoločnosť získa náskok pred konkurenciou a zabezpečí si
udržateľnú konkurencieschopnosť. Keďže projekt je investične veľmi nákladný, bolo by veľmi náročné zrealizovať ho bez
pomoci NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP KaHR ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt zároveň
prispieva k naplneniu horizontálnych priorít TUR a rovnosť príležitostí, keďže počíta s vytvorením dvoch pracovných miest
obsadených mužmi, pričom jedna osoba bude zo znevýhodnených skupín. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov
stanovených v PHSR TSK a PHSR Mesta Púchov. Žiadateľ disponuje potrebným ekonomickým a technickým zabezpečením
a prostredníctvom manažérov spoločnosti dlhoročnými skúsenosťami a rozsiahlym know-how v oblasti automotive.
Prostredníctvom konateľa a manažérov spoločnosti má spoločnosť ETOP WHEELS, a.s. skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných z fondov EÚ.

Po skončení spolufinancovania projektu plánuje spoločnosť naďalej rozvíjať podnikanie v predmete svojej činnosti, teda
výrobe a predaji kolies. Práve realizácia predkladaného projektu jej umožní zvýšenie tržieb za vlastné výrobky a služby. V
segmente nákladných áut, agrotechniky a autobusov je neustály dopyt po vysokokvalitných kolesách. Trh si vyžaduje kolesá
s nízkou vibráciou, ktorých výrobu je možné dosiahnuť len automatizáciu výrobných postupov. Spoločnosť preto nebude mať
problém s odbytom nových výrobkov na trhu. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že spoločnosť ETOP WHEELS,
a.s. bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výrobnou
prevádzkou, čo preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Prioritou spoločnosti v tomto kontexte bude aj rozumné využívanie
majetku a efektívne vynakladanie nákladov. K minimalizácii možného negatívneho vývoja vo vzťahu k projektu a rizika
neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele v dôsledku trhových podmienok žiadateľ prispieva dôsledným personálnym a
technickým zabezpečením výsledkov projektu. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
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Spoločnosť TTS Martin, s.r.o. je aktívna na trhu elektrických zdrojových agregátov. Od roku 2000 spustila vlastnú výrobu
produkciou komponentov k predávaným agregátom. Postupne však začala vyvíjať vlastné výrobky s vysokou pridanou
hodnotou na výstupe, ktoré vyrába už viac ako 10 rokov. Všetky produkty, ktoré figurujú v súčasnosti vo výrobnom portfóliu
boli testované a certifikované štátnou skúšobnou. Spoločnosť disponuje vlastnými konštruktérmi a vývojovými kapacitami.
Okrem štandardizovanej výroby sa spoločnosť začala orientovať aj na špecializované projekty presne podľa požiadaviek
zákazníkov v oblasti zhodnocovania alternatívnych palív na výrobu elektrickej energie a tepla. Firma zastáva významné
postavenie v oblasti výroby elektrických agregátov nielen na slovenskom, ale aj európskom trhu. Predmetný projektový zámer
zapadá plne do koncepcie spoločnosti vyvíjať výrobky, ktoré budú pozitívne vplývať na životné prostredie a ktoré zákazníkovi
ponúknu vysokú pridanú hodnotu v forme kvality a úspory nákladov na vstupe.

Po realizácii projektového zámeru bude firma disponovať úplne novým typom elektrického agregátu, ktorý bude z
alternatívnych palív vyrábať elektrickú a tepelnú energiu, čím získa veľkú konkurenčnú výhodu. Zároveň bude tiež disponovať
technológiou - skúšobnou, ktorá sa bude počas realizácie projektu využívať pre účely interného výskumu a vývoja a po
ukončení projektu bude slúžiť pre ďalší hospodársky rozvoj spoločnosti a k vývoju ďalších výrobkov TTS Martin, s.r.o.. Počas
realizácie projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta, ktoré budú po ukončení realizácie projektu v plnom rozsahu
udržané. Po ukončení realizácie projektového zámeru sa firme podarí upevniť svoje trhové postavenie na súčasných trhoch a
tiež sa vytvorí možnosť prieniku na nové trhy, co plne korešponduje so stratégiou firmy. Ďalším zámerom spoločnosti je
komplexný rozvoj v technologickej, personálnej a výrobnej oblasti. Pridelená dotácia vytvorí finančný kapitál, ktorým dokáže
TTS Martin, s.r.o. financovať svoj vyššie vymenované oblasti.

Projektový zámer sa bude realizovať kombinovaným spôsobom počas 36 mesiacov. Aktivita 1 Dodávka skúšobne TR.2000 a
aktivita 3 Dodávka prototypu CTM.1000 budú realizované externe. Víťazom obchodnej verejnej sútaže sa stala firma, ktorá sa
špecializuje na výrobu technologických celkov v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem výroby samotného prototypu
nového výrobku, táto firma dodá aj technologické zariadenie - skúšobnú, ktorá sa bude primárne využívať v ďalšej etape
projektu. Interným spôsobom sa za pomoci vlastných konštruktérov a vývojárov a nakúpenej technológie bude realizovať
aktivita 2 Výskum a vývoj nového výrobku slúžiaci na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Firma si v celkovom súčte
oprávnených výdavkov nebude uplatňovať materiál spojený s interným spôsobom realizácie, ale pre zachovanie komplexnosti
projektového zámeru sa rozhodla túto časť financovať ako neoprávnený výdavok. Za účelom skvalitnenia výskumných a
vývojových prác počas realizácie projektu firma vytvorí dve nové pracovné miesta, ktoré budú obsadené mužmi. Koordináciu
projektu bude mat na starosti konateľ firmy interný projektový manažér, ktorý má skúsenosti s výskumom a vývojom v tejto
oblasti.

Projektový zámer výskumu a vývoja nového zariadenia korešponduje s niekoľkými cieľmi spoločnosti: - upevnenie súčasnej
pozície na trhu a prienik na nové trhy - vlastníctvo produktu s vysokou pridanou hodnotu pre samotnú spoločnosť a jej
zákazníka vo forme kvality - vyrábať produkty, ktorých činnosti pozitívne vplýva na životné prostredie - svojou
podnikateľskou činnosťou pozitívne vplývať na rozvoj výskumných a vývojových aktivít na Slovensku - prispieť k poklesu
nezamestnanosti v martinskom okrese Ďalším faktorom vhodnosti realizácie projektu sú dlhoročné skúsenosti zamestnancov
spoločnosti v oblasti vývoja a výroby elektrických zariadení. Spoločnosť disponuje tiež vlastnými výrobnými priestormi a
technologickým vybavením. Firma sa nachádza v okrese Martin, ktorý je známy svojou históriou v oblasti aplikovaného
výskumu a experimentálneho vývoja. Firma predpokladá po ukončení realizácie projektu nárast objednávok od súčasných a
nových zákazníkov, na uspokojenie ktorých bude potrebné využívať služby subdodávateľov, čím sa prispeje k rozvoju
okolitého podnikateľského prostredia.

O skutočnosti udržať výsledky projektu ako sú zachovanie kontinuity výroby, tvorba a udržanie pracovných miest alebo
každoročný ekonomický progres firmy, svedčí hlavne história firmy, kvalifikovanosť zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú
každoročne vysokokvalifikovaných školení alebo referencie spoločnosti. Firma s vlastným výrobným programom sa začala
profilovať pred vyše desiatimi rokmi. Za toto dlhé obdobie dochádzalo vo firme k progresu v oblasti výroby a kvality finálnej
produkcie, co dáva vysoký predpoklad nielen udržania plánovaných indikátorov projektu, ale aj ich ne
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Vývoj riadiacich systémov technologických procesov

A.M.O.N.

Kompenzácia geometrie ťažných nástrojov vzhľadom na zmenu
hrúbky výlisku

Štúdia uskutočniteľnosti a experimentálny vývoj 3D integrovaného
senzorického zariadenia

Výroba nového mikroplniva do vysokohodnotného betónu na báze
kremičitého úletu vo forme suspenzie

Zvýšenie konkurencieschopnosti ICS ice cleaning systems s.r.o.
prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho
aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja

Výskum automatizovaných a poloautomatizovaných systémov pre
diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej ventilácie pľúc v intenzívnej
medicíne a anesteziológii

Výskum a vývoj vysokovýkonných Hi-Tech mechanických upchávok

Optimalizácia technologického postupu výroby betónových
prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a kvality
povrchu výrobkov vymývaním a farbením

Zušľachťovanie výroby vlnitej lepenky a obalov z nej
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1 085 658,00

1 999 849,06

540 077,95
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TRELLIS a.s. pôsobí na trhu takmer 20 rokov a realizuje práce v oblasti riadenia technologických procesov v rôznych
oblastiach priemyslu (sklársky priemysel, výroba cementu, vodné hospodárstvo, tepelné hospodárstvo,TZB a pod). Pre
potreby merania a regulácie sú používané zariadenia od rôznych výrobcov, a preto bol v rámci predchádzajúcich zákaziek
zrealizovaný vývoj procesných staníc MSV-01 a MSV-02, ktoré sa v súčasnosti používajú na riadenie malých technologických
celkov a umožňujú prenos údajov na centrálne spracovanie na dispečerských pracoviskách. Zvyšovaním požiadaviek na
množstvo a rýchlosť spracovávania informácií a rozširovanie funkčných a komunikačných vlastností vznikla požiadavka na
vývoj riadiacich systémov za účelom zlepšenia komponentov a programového vybavenia, ktoré by boli schopné pokryť tieto
požiadavky. Vývojom vlastných produktov sa zlepší konkurencieschopnosť firmy.

Po ukončení projektu budú spoločnosti TRELLIS a.s. k dispozícii prototypy riadiacich systémov a častí riadiacich systémov v
celkovom počte 11 kusov, ktoré umožnia riadiť malé a stredné technologické procesy. Systémy budú modulárne, bude možné
vytvárať konfiguráciu modulov vhodných pre konkrétny proces. Komunikačný systém riadiacej stanice umožní komunikovať
rôznymi spôsobmi, podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie. Výrazne zvýši kvalitu a rýchlosť prenosu hodnôt na centrálne
pracoviská, umožní vytváranie rozsiahlych systémov pre vertikálne aj horizontálne riadenie. Zavedením nových a
kvalitnejších (inovovaných) výrobkov na trh sa zvýši dopyt po produkcii TRELLIS a.s., čo spôsobí nárast tržieb spoločnosti.
Vďaka inováciám produktov sa zvýši tiež pridaná hodnota, čo povedie k zlepšeniu konkurencieschopnosti firmy. Realizácia
projektu prispeje k udržaniu a vytvoreniu pracovných miest.

Realizácia projektu bude trvať 36 mesiacov a bude pozostávať zo 6 hlavných a 2 podporných aktivít: A1 - Vývoj pripojenia
existujúceho riadiaceho systému MSV-02 k sieti Ethernet A2 - Vývoj vizualizačnej a ovládacej jednotky A3 - Vývoj
rozširujúcich vstupno-výstupných modulov A4 - Vývoj zariadenia na prenos dát zo systému MSV-02 cez mobilného operátora
A5 - Vývoj zariadenia so zníženou spotrebou A6 - Vývoj rozširovania funkčných vlastností procesného systému MSV-02
Riadenie projektu Publicita a informovanosť Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s
projektovým manažérom Ing. Marianom Mackom, ktorý disponuje bohatými skúsenosťami s riadením tímu a vývojovej
činnosti. Technické zabezpečenie projektu bude realizované tiež interne a to 6 vývojovými pracovníkmi - zamestnancami
žiadateľa, ktorí majú dostatočné skúsenosti a zručnosti v oblasti predmetného vývoja.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vyplýva z východiskovej situácie na trhu a vo firme TRELLIS a.s. – zvyšujú sa požiadavky
na množstvo a rýchlosť spracovávania informácií a rozširovanie funkčných a komunikačných vlastností, z čoho vyplynula
potreba vývoja riadiacich systémov za účelom zlepšenia komponentov a programového vybavenia, ktoré by boli schopné
pokryť tieto zvýšené požiadavky. Projekt je tiež prostriedkom udržania a zlepšovania postavenia spoločnosti na trhu, vďaka
čomu bude firma schopná udržiavať pracovné miesta svojich zamestnancov, ako aj kvalitu a inovatívnosť svojej produkcie, čo
bude predstavovať prínos pre odberateľov a podporovať rozvoj ich činnosti. Nové výrobky zabezpečia efektívnejšie a
modernejšie riadenie technologických procesov priemyslu v regióne, ako aj v celej SR. d2) TRELLIS a.s. pôsobí na trhu už
takmer 20 rokov a realizuje práce v oblasti riadenia technologických procesov v rôznych oblastiach priemyslu. Spoločnosť
TRELLIS a.s. je žiadateľom spôsobilým na realizáciu projektu, keďže má skúsenosti s realizáciou vývojových projektov a
efektívny projektový tím, schopný zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke.

Po skončení spolufinancovania projektu bude žiadateľ naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu z
finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite, a to z vlastných zdrojov. Spoločnosť zaháji výrobu
vyvinutých prototypov a tým zlepší kvalitu svojej produkcie aj služieb. Spoločnosť zabezpečí udržiavanie zvýšeného dopytu
prostredníctvom marketingových nástrojov, ako aj zlepšovaním odberateľsko-dodávateľských vzťahov a propagáciou inovácií
v rámci nich. Výsledky projektu budú prezentované zákazníkom, ako aj iným obchodným partnerom. Zvýšenie tržieb a
pridanej hodnoty z predaja nových výrobkov výrazne prispeje ku kladným hospodárskym výsledkom, čím sa vytvoria zdroje
pre investovanie do ďalších inovácií. Ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy bude žiadateľ účinne predchádzať.
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Systémy na komplexné monitorovanie geometrie objektov a fyzikálneho prostredia, v ktorom sa tieto objekty nachádzajú v
Košickom regióne ani na Slovensku zatiaľ neexistujú a pritom je ich trhový potenciál obrovský. Potreba takéhoto systému
vychádza z reálnych potrieb trhu, ktoré vnímame už dlhší čas a sú potvrdené prieskumom trhu v špičkových stavebných
(Inžinierske stavby, Strabag, Granvia Construction) a projektantských (Prodex, Reprex, SHP SK) spoločnostiach pôsobiacich
na našom trhu, ako aj záujmom zo strany štátnej správy (Slovenská správa ciest) - súčasťou Prílohy č.1 GEODETICCA
VISION, s.r.o. vznikla 15.4.2008 ako samostatná spoločnosť. Už za krátky čas preukázala svoju životaschopnosť a je vo fáze
rýchleho rozvoja a rastu čo sa týka technológie, realizovaných projektov aj rozsahu poskytovaných služieb, ktorý bude
nasledovaný rastom počtu zamestnancov a rozširovaním portfólia poskytovaných produktov a služieb do stavu, ktorý definuje
firemná vízia a stratégia na roky 2010-2015. V súčasnosti má firma 9 zamestnancov a 4 oddelenia (oddelenie fotogrametrie,
oddelenie laserového skenovania, oddelenie grafiky a oddelenie informačných systémov).

Jednou z kľúčových vlastností systému A.M.O.N. je jeho preventívna funkcia - umožňuje predchádzať katastrofe na
monitorovanom objekte. Systém umožní projektantom a iným špecialistom vykonávať analýzu správania sa objektu v čase
pod vplyvom meniaceho sa fyzikálneho prostredia a optimalizovať tak návrh budúcich konštrukcií. A.M.O.N. má významný
vedecký prínos, z ktorého môžu vychádzať inovácie v konštrukcii stavebných objektov. Náš systém bude koncipovaný ako
webová služba s komplexnou starostlivosťou o zákazníka umožňujúca v reálnom čase získavať informácie o monitorovaných
objektoch 24 hodín denne/365 dní v roku. Po ukončení realizácie projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta na správu
systému A.M.O.N. . Predajom novej služby dôjde ku zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy. Zároveň pri vývoji systému
A.M.O.N. vytvoríme 5 nových inovovaných výrobných postupov. Pri nenapĺňaní hodnôt merateľných ukazovateľov z
akéhokoľvek dôvodu, preberá na seba riziko spoločnosť GEODETICCA VISION. A.M.O.N. má široké využitie v rámci regiónu,
na národnej aj nadnárodnej úrovni pre aktivity v stavebníctve, návrhu stavebných konštrukcií, vedeckom výskume a najmä
ochrane života, zdravia a majetku.

Celý projekt bol pracovne rozdelený na jednotlivé pracovné etapy: V rámci aktivity A1 Nákup techniky (36 mesiacov)
prebehne jej nákup. 1. Prípravná etapa (2 mesiace) = A2 Prípravná etapa Vytvorenie podmienok pre výskum, podrobné
riešenie architektúry systému, prieskum vhodných matematických, stochastických a štatistických modelov na spracovanie
dát, prvé dodávky komponentov, nákup dlhodobého hmotného majetku definovaného v projekte. 2. Tvorba a testovanie
systému (22 mesiacov) = A3 Tvorba a testovanie systému Vyvíjanie samotného systému, dokúpenie potrebných
komponentov. 3. Odlaďovanie systému (12 mesiacov) = A4 Odlaďovanie systému Testovanie a ladenie systému za
účelom dosiahnutia spoľahlivosti a efektívnosti fungovania systému, pilotný projekt, testovanie stabilného a odladeného
systému, tvorba technickej dokumentácie a užívateľskej podpory, vytvorenie dokumentácie pre užívateľov (užívateľská
príručka, tutoriály, nápoveda, školiace programy, databáza vedomostí, fórum), dokončenie prác na projekte. A.M.O.N. bude
vyvinutý v rámci týchto projektových etáp. Organizačne ho bude zabezpečovať konateľ spoločnosti, vývoju systému sa budú
zaoberať 3 vedecko - výskumní zamestnanci.

Predpokladaný projekt bude mať nasledujúce prínosy pre firmu: - vytvorí sa jedinečný produkt/služba konkurencieschopná aj
na svetovej úrovni - zvýši sa konkurencieschopnosť firmy GEODETICCA VISION, s.r.o. - vytvoria sa nové pracovné miesta
vo firme - zvýši sa produktivita práce - zvýšia sa tržby z predaja služieb - zvýši sa kvalita poskytovaných služieb Bez
pomoci z NFP by sme projekt nerealizovali kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Tím administratívne zabezpečujúci
A.M.O.N. má bohaté skúsenosti s riadením projektov, či už z verejných prostriedkov, alebo projektov realizovaných vo vlastnej
réžii, napr. projekty v oblasti 3D skenovania, alebo leteckej fotogrametrie. Nevyhnutnosť realizácie nášho projektu spočíva v
nedostupnosti ponúkanej služby, aj keď je o ňu veľký záujem, ktorý dokladujeme v Opise projektu. V regióne ani sektore táto
služba neexistuje. Prínos pre spoločnosť: - ochrana života, zdravia a majetku občanov - ochrana majetku podnikateľov a
štátu - prevencia voči katastrofám (záplavy, závaly, zosuny) - podpora inovácií pri navrhovaní stavebných objektov - podpora
výskumu zákonitostí medzi správaním sa monitorovaného objektu a fyzikálnym prostredím

Finančná úroveň Na posúdenie udržateľnosti projektu bola na začiatku spracovaná podrobná finančná analýza. Výsledky
analýzy sú najlepšou výpovednou hodnotou a predpokladajú úspech a stabilitu výsledkov projektu. Pri konkurenčne
stanovenej cene a nákladoch projektu finančná analýza pre firmu predpokladá: - Zvýšenie pridanej hodnoty v 5-tom roku
následkom realizácie projektu je vyrátané až o približne 340 000,- Eur - PBP (doba návratnosti) = 8 rokov (počiatočný rok
2012) Inštitucionálna úroveň Projekt povedie ku konkurenčnej výhode, ktorá bude vlastníctvom firmy, k odbornému rastu
zamestnancov a technologickému rastu firmy. V rámci výsledkov projektu je možný aj rast sektora geodetických služieb a
monitorovania objektov, inovácie v návrhu stavebných konštrukcií a vedecké poznanie zákonitostí správania sa objektov pod
vplyvom času a fyzikálneho prostredia. Vedecko výskumní pracovníci kontinuálne prejdú na iný projekt, na správu systému
A.M.O.N. sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Na zvládnutie projektových ohrození z analýzy SWOT bol vypracovaný postup
riadenia rizík (súčasťou Prílohy č.1).
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Spoločnosť MASAM, s.r.o. sa zaoberá výrobou lisovacích nástrojov a výliskov, resp. plošným tvárnením plechových dielov. V
súčasnosti má však kvôli dodržaniu požadovanej kvality výrobkov zavedené zdĺhavé výrobné procesy. Spoločnosť sa
orientuje najmä na silnejúci automobilový priemysel, kde sa pri zvyšujúcich sa nárokoch na bezpečnosť používajú pevnejšie
materiály. Tie však vykazujú väčšie odpruženia a sú geometricky menej presnejšie. Je preto existenčne nevyhnutné nájsť
spôsob, ako tieto nedostatky eliminovať a výrobný postup inovovať. Prostredníctvom realizácie priemyselného výskumu chce
MASAM, s.r.o nájsť efektívnejší spôsob plošného tvárnenia plechov. Spoločnosť má 28 zamestnancov. V roku 2007 vykázala
nárast tržieb 1 897 497,18 EUR a nárast pridanej hodnoty vo výške 1 202 814,84 EUR.

Zavedením inovovaného výr. postupu tvárnenia plechov sa dosiahne výrazné skvalitnenie a zrýchlenie výrobného procesu.
Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov: - počet novovytvorených pracovných miest
– občania vo veku 15 -29 rokov: 5 - počet inovovaných výrobných postupov: 1 - počet novovytvorených pracovných miest:
14 - počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 12 - počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami: 2 - počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu: 1 zvýšenie objemu tržieb na 2 441 817,18 EUR v roku 2020; - nárast pridanej hodnoty na 1 359 534,84 EUR v roku 2020. V
súčasnosti spoločnosť intenzívne pracuje na diverzifikácii výroby a zmenšení rizika v prípade znížených možností odbytu
prenikaním do automobilového, energetického a leteckého priemyslu. Výstupy projektu plánuje využívať aj pri ďalšom
výskume a vývoji nových produktov a inovovaní výrobných postupov.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 - Zdokonalenie existujúceho technologického
postupu výroby lisovacích nástrojov a výliskov. Predpokl. začiatok realizácie projektu/aktivity: 06/2013, ukončenie: 05/2015.
Plánovaný postup výskumu v rámci aktivity prebehne v dvoch na seba nadväzujúcich etapách: 1. etapa: Kompenzácia
lisovacieho nástroja na stenšenie výlisku. 2. etapa: Kompenzácia lisovacieho nástroja na odpruženie a stenšenie výlisku.
Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať: Milan Mandák - ako štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy
projektu; Monika Mandáková – projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu; Dagmar Kamasová – ekonóm,
kontrola finanč. ukazovateľov projektu a účtovníctvo; Jozef Szabó – technická podpora, zabezpečenie technickej podpory a
obsluha technológií; Ing. Ján Vrzala - výskumná podpora, zabezpečenie technickej a odbornej podpory výskumu.

Rozvoj strojárskeho priemyslu prudko zvyšuje požiadavky na kvalitu strojárenských výrobkov. Realizáciou predkladaného
projektu a aplikáciou jeho výsledkov do výrobného procesu sa technicky významne zlepší súčasný výrobný proces – výroba
špeciálnych lisovacích nástrojov bude výrazne presnejšia a rýchlejšia. Zvýši sa kvalita produkcie a konkurencieschopnosť
firmy. Inovácie sú jedným z nástrojov, kt. umožní vybudovanie modernej konkurencieschopnej spol., zrovnateľnej s
konkurenciou v Európe. Súčasne, pozitívne výsledky výskumu umožnia realizáciu obdobných projektov v regióne. V prípade,
ak by spoločnosť neinovovala výrobný proces, nedokázala by ani v strednodobom horizonte vyhovieť širokej skupine
zákazníkov a ich dopytu po produktoch. MASAM s.r.o., vznikla zápisom do obch. registra 13.11.2001. Konateľ spol. p.
Mandák, v strojárenskom odbore pracuje 19 rokov a má významné skúsenosti s realizáciou projektov zavádzania
inovatívnych technológií vo výrobe. Bez získania NFP a následnej realizácie predloženého projektu by tak spoločnosť rýchlo a
nenávratne stratila náročne získanú trhovú pozíciu.

Zavedením inovovaného výrobného postupu dosiahne MASAM, s.r.o. zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty. Zavedením
výsledkov realizovaného výskumu do výrobného procesu sa vytvoria podmienky pre nadviazanie ďalšej spolupráce s novými
odberateľmi a rozšírenie portfólia zákazníkov. Výskumné zariadenia budú aj po ukončení realizácie projektu využívané aj
naďalej za účelom realizácie priebežného výskumu - v snahe neustále inovovať a zavádzať nové výrobné postupy.
Udržateľnosť projektu po skončení spolufinancovania zo ŠF bude zabezpečená rastom konkurencieschopnosti spoločnosti,
posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahraničných aj domácich odberateľov. Z výsledkov fin. analýzy
je zrejmá návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo výške 153,23 %. Administratívne a technické
zabezpečenie výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného vedenia spoločnosti MASAM, s.r.o. a
odborným projektovým tímom.
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Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. bola založená začiatkom roka 2007. Úmyslom jej vzniku bolo vytváranie a nasadzovanie
najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie a informatiky do jednotlivých odvetví
priemyslu v tuzemsku a zahraničí. V úvodných rokoch spoločnosť sledovala výskumné a vývojové procesy v akademických
inštitúciách najmä v Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky a s ďalšou participáciou na
laboratórnych úlohách s ich prepojením do praxe. V súčasnosti firma spolupracuje s rôznymi komerčnými spoločnosťami,
ponúka svoje skúsenosti a vedomosti dokonca aj v oblastiach, kde iní váhajú, alebo si netrúfajú. KYBERNETES dnes
predstavuje aktívnu firmu v sofistikovanej oblasti kybernetiky, umelej inteligencie, robotiky a automatizačnej techniky, kde cez
aplikácie najnovších technológií pomáha svojim klientom nachádzať riešenia vo výrobno-spracovateľských podnikoch. Projekt
bude realizovaný na východnom Slovensku, jeho uplatnenie vidíme v danom regióne, ale aj v celosvetovom merítku, lebo
sleduje aktuálny trend rozvoja manipulácie pomocou 3D priemyselných senzorických systémov v rôznych odvetviach
priemyslu

Výsledkom projektu po realizácii všetkých aktivít bude 3D integrované senzorické zariadenie pre robotické pracoviská. Na
základe jasného definovania funkčných vlastností sa bude môcť nový produkt aplikovať do každého výrobnospracovateľského odvetvia, kde je potrebná vysoko presná manipulácia. Po úspešnom ukončení projektu, na základe
poznatkov praxe– „čo trh žiada“, sme zamerali svoju výskumno-vývojovú úlohu, tak ako je dopytovaná u jestvujúcich, aj
potenciálnych zákazníkov. Metódu manipulácie, ktorú chceme uplatniť, nebola ešte vyvinutá a je žiadaná v celosvetovej
priemyselnej výrobnej praxi. Nami uvedené merateľné ukazovatele boli predikované na základe osobných skúseností s
realizovaním projektov obdobného charakteru a boli nastavené tak, aby ich celkové naplnenie bolo zo strany žiadateľa
splniteľné. Aplikácia výsledku projektu vo vzťahu s aktivitami v regióne je v úzkej symbióze, ako v oblasti umiestnenia
výstupov projektu, t.j. bohaté zastúpenie domácich a zahraničných subjektov, ktoré pracujú s automatizovanou a robotickou
výrobou, ale aj v oblasti ďalšieho výskumu a vývoja, pre budovanie a posilnenie inovatívnych myšlienok v priemyselnej
výrobe spoločnosťou KYBERNETES.

Aktivity projektu zameraného na výskum a vývoj 3D integrovaného senzorického zariadenia pre robotické pracoviská pre
výrobno-spracovateľské podniky, sú rozdelené nasledovne: 1. Štúdie technickej uskutočniteľnosti - Štúdia technickej
uskutočniteľnosti 2. Experimentálny vývoj - Vypracovanie technického projektu 3. Experimentálny vývoj - Vypracovanie
konštrukčnej dokumentácie 4. Experimentálny vývoj - Vývoj funkčného prototypu 5. Experimentálny vývoj - Funkčné skúšky
prototypu – testovanie zariadenia(nového nekomerčného prototypu). Organizačné a technické zabezpečenie projektu
garantujeme na základe troch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú implementáciu projektového
zámeru: 1) skúseností s implementáciou projektov podobného zamerania z predošlého obdobia; 2) skúsenosti v oblasti
výskumu a vývoja nových riešení, ktoré sme doteraz realizovali pre našich zákazníkov; 3) projektový tím pre implementáciu
projektu s bohatými skúsenosťami s realizáciou. Jednotlivé aktivity a ich postupnosť je racionálne previazaná s hlavnou
myšlienkou projektu dosiahnuť výskumom a vývojom stanovený cieľ a to funkčný prototyp zariadenia s požadovanými
parametrami.

Výskumno-vývojovú úlohu projektu sa žiadateľ rozhodol realizovať za pomoci nenávratného finančné príspevku z viacerých
atribútov. V reálnom ponímaní bez získania NFP by musel žiadateľ pristúpiť k realizácii projektového zámeru postupnými
krokmi, alebo zámer realizovať v menšom, neucelenom rozsahu, čo by pri tejto úlohe prinieslo viacero negatív. Hlavným
negatívom by bol dôvod, že navrhovaná metóda a riešenie 3D integrovaného senzorického systému pre robotické pracoviská
je vysoko sofistikované technologické zariadenie, ktoré integruje princípy kybernetiky, automatizácie, časti umelej
inteligencie, informatiky a nie je vo svete vyriešená. Práve ucelená, rýchla a účinná stratégia výskumnej úlohy by mohla viesť
Slovenskú republiku k prvenstvu pri vyriešení inovačného prvku súvisiaceho s aplikovaným výskumom s jasnou podporou
zavádzania sofistikovaných zariadení do výrobného procesu. Výskum a vývoj tohto zariadenia má podporu na všetkých
oblastných úrovniach, či sa to týka miestnej, regionálnej alebo vyššieho záujmu Slovenskej republiky dosahovať stupeň
podpory a realizácie celosvetovo uznávaných objavov, ktoré by potvrdili kvality výskumno-vývojového ľudského potenciálu na
Slovensku.

Na základe už realizovaných projektov je možné hodnotiť, že s implementáciou aj finančne náročných projektov, máme svoje
bohaté skúsenosti, ktoré priniesli svojou podstatou zvýšenie výrobných a výkonných kapacít, takže pri implementácii a
administrácii predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na prácu z predchádzajúcich období. Veríme, že na základe
pozitívneho výsledku sa nám podarí implementovať projektový zámer, ktorý náš podnik posunie o ďalší, kvalitatívne veľký
krok vpred, aby sme mohli spĺňať kritériá plnohodnotného partnera na európskych a svetových trhoch a cez výskumnú a
vývojovú činnosť si vytvoriť garanciu udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku v zahraničnom priestore, čo je aj zámerom
predkladaného projektu. V prípade úspešnosti implementácie bude mať projekt pozitívny charakter aj v oblasti zamestnanosti,
keďže v našom podniku bude potrené podporiť obchodnú a výrobnú činnosť cez nové pracovné miesta. Na základe
výsledkov finančnej analýzy bolo preukázané, že prognózované tržby z predaja výrobkov - 3D integrovaného senzorického
zariadenia, prinesú kladnú mieru výnosnosti projektu už v priebehu niekoľkých rokoch od uvedenia výsledkov projektu do
výroby.
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Región Orava patrí v súčasnosti medzi hospodársky menej rozvinuté oblasti Slovenska. V oblasti spracovania a výroby
betónu sa v regióne nachádza niekoľko producentov, čo zvyšuje tlak na zvyšovanie konkurencieschopnosti v danom
segmente. Spoločnosť TRANSBET, s.r.o. so sídlom v Oravskom Podzámku vznikla v roku 1991. Na začiatku svojho rozvoja
sa zaoberala výrobou, predajom a dovozom certifikovaných betónových zmesí. Produkty si získali silné uplatnenie na trhu a v
roku 1994 sa pretransformovala na spoločnosť s ručeným obmedzením. Dnes už spoločnosť TRANSBET, s.r.o. spolupracuje
s množstvom slovenských, ale aj zahraničných firiem. V súčasnosti sa spoločnosť venuje čerpaniu, výrobe a transportu
betónových zmesí podľa požiadaviek zákazníkov v zmysle platných noriem. TRANSBET, s.r.o. v súčasnosti prevádzkuje
betonáreň s technickým výkonom 2 m³ na zámes. Pre výrobu je použitá miešačka typu BSH DKX2. Súčasťou betonárne sú aj
4 ks zásobníkov cementu o objeme 4 x 100 t. Spoločnosť TRANSBET, s.r.o. v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších
spracovateľov betónových zmesí v regióne Hornej a Dolnej Oravy a svojimi aktivitami pokrýva do značnej miery aj územie
regiónu Liptov.

Výsledkom priemyselného výskumu bude poznatok o výrobe nového typu mikroplniva do vysokohodnotného betónu na báze
kremičitého úletu vo forme suspenzie. Súčasťou výskumu bude aj overenie vplyvu mikroplniva na vlastnosti a kompatibilitu
zložiek vysokohodnotného betónu. Novo vyvinutá suspenzia sa následne použije pri výrobe betónových zmesí. Použitie
novej prímesi zabezpečí zníženie výrobných nákladov pri súčasnom zvýšení kvalitatívnych vlastností hotových výrobkov.
Úspešná realizácia projektu prispeje k vytvoreniu minimálne jedného pracovného miesta. Inováciou existujúcich výrobkov si
TRANSBET, s.r.o. posilní postavenie na trhu a získa konkurenčné postavenie v regióne Hornej a Dolnej Oravy. V prípade
realizácie výskumného projektu spoločnosť plánuje z vlastných prostriedkov nákup nového technologického zariadenia, ktoré
bude schopné vyrábať betón a betónové zmesi s daným druhom mikroplniva. Tým sa zabezpečí multiplikačný efekt z
realizácie projektu a podporia sa aj iné odvetvia priemyslu v krajine. Zvýšením výrobnej kapacity sa zvýši aj dopyt po
vstupných surovinách, čím sa priamo podporia aj subdodávatelia spoločnosti pôsobiaci na SR.

Projekt, realizovaný zmluvným výskumom na kľúč, pozostáva z jednej hlavnej aktivity – Výroba nového mikroplniva do
vysokohodnotného betónu na báze kremičitého úletu vo forme suspenzie a overenie jeho vplyvu na kompatibilitu zložiek
vysokohodnotného betónu. Pre efektívny návrh zloženia betónu je dôležité najmä spolupôsobenie použitého cementu,
prímesi a plastifikátoru v spojivovom tmele betónu. Pretože kompatibilitu cementu a plastifikátoru nie je možné určiť z ich
technických údajov, predmetom výskumného projektu bude jej overenie prebiehať experimentálne. Experimentálne
overovanie kompatibility cementu s plastifikátorom je navrhnuté do dvoch základných etáp: • Skúšky vykonané na maltách
pripravených z cementu, prímesi a normového kremičitého piesku, • Skúšky vykonané na betónoch pripravených z cementu,
prímesi a prírodného kameniva. V rámci skúšok budú sledované fyzikálno-mechanické vlastnosti mált a betónov pri rôznych
množstvách vody, v kombinácii s alebo bez superplastifikátoru a v závislosti na druhu a dávke prímesi (mikroplniva).
Finančné riadenie zabezpečí žiadateľ.

Vo všetkých odvetviach rastie tlak na zvyšovanie konkurencieschopnosti a ponuky nových, kvalitnejších produktov. Preto sa
spoločnosť TRANSBET, s.r.o. rozhodla realizovať výskumný projekt, výsledky ktorého jej umožnia udržať si svoje postavenie
a zároveň zvyšovať kvalitu a spektrum ponúkaných výrobkov, čím si zabezpečí dostatočnú konkurenčnú výhodu oproti
ostatným subjektom. Z dôvodu finančnej náročnosti výskumného projektu by si ho spoločnosť nemohla zabezpečiť výlučne z
vlastných prostriedkov, resp. iba v obmedzenej miere, čím by sa znížila pravdepodobnosť úspešného výsledku výskumu.
Spoločnosť pokrýva región Orava. Okrem domácich betonární musí konkurovať aj blízkej betonárni z Poľska. Po zrealizovaní
projektu bude spoločnosť vyrábať a ponúkať kvalitnejšie produkty s nižšími výrobnými nákladmi. Projekt je zároveň v súlade
s nasledujúcimi dokumentmi: • PHSR obce Oravský Podzámok, • PHSR ŽSK, • Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre
oblasť inovačného rozvoja, • Národná stratégia regionálneho rozvoja, • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, •
Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, • Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti, • EURÓPA 2020.

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu stanovených cieľov (zvyšovanie
produkcie, zlepšovanie kvality a rozšírenie portfólia produktov, uspokojenie dopytu v sektore stavebného priemyslu,
zvyšovanie počtu zamestnancov našej firmy v závislosti od budúcich potrieb firmy a pod.). Očakávaným zvýšením obratu a
produktivity si spoločnosť zabezpečí dostatočné finančné prostriedky na rozvoj ďalšej výroby a udržanie, prípadne navýšenie
počtu zamestnancov. Hrozbu pokles dopytu po betóne plánuje spoločnosť eliminovať rozširovaním portfólia svojich
produktov, prispôsobovaním sa požiadavkám zákazníkov a hľadaním nových odberateľov doma i v zahraničí. Spoločnosť
plánuje nákup zariadenia na spracovanie nového mikroplniva. Výsledok projektu bude spoločnosť využívať minimálne 5 rokov
od ukončenia projektu. Podľa vydanej metodiky, fin. udržateľnosť projektu bola hodnotená na základe výpočtu miery
výnosovosti, ktorá musí mať kladnú hodnotu, aby bol projekt trvalo udržateľný. Projekt dosahuje mieru výnosovosti 334,04% a
dá sa konštatovať, že je trvalo udržateľný. Ukazovatele fin. výkonnosti (CSH, VMV, Doba návratnosti) dosahujú tiež priaznivé
hodnoty.
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Žiadateľ, spoločnosť ICS ice cleaning systems s. r. o. je situovaný v meste Považská Bystrica, konkrétne v priemyselnom
parku, kde pôsobí niekoľko výrobných spoločností. Strojársky priemysel v Považskej Bystrici má prakticky monoodvetvovú
štruktúru priemyslu, pričom je v ňom zamestnaných 98 % pracovníkov priemyslu. Strojárska výroba má v Považskej Bystrici
dlhú tradíciu. Nachádza sa tu napríklad SOU strojárske, čo vytvára predpoklad pre dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v
tomto regióne. Žiadateľ, spoločnosť ICS ice cleaning systems s. r. o. bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 1.6.2010
pod pôvodným menom IC systems, s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá predajom strojov a príslušenstva na priemyselné čistenie s
využitím technológie tryskania suchým ľadom, poskytuje služby priemyselného čistenia ako aj prenájom týchto strojov.
Zároveň sa zaoberá výrobou a predajom suchého ľadu a výskumom a vývojom uvedených strojov na tryskanie suchým
ľadom. Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti je Ing. Peter Gabriš, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti, ktorá je
predmetom projektu a podnikaniu v tejto oblasti sa venuje od roku 1998 prostredníctvom svojej živnosti Peter Gabriš, ICTech.

Výsledky projektu po zrealizovaní jednotlivých aktivít sú naviazané na splnenie špecifických cieľov projektu a sú bližšie
špecifikované v prílohe č.1 – Opis projektu, vzhľadom na ich rozsiahlosť. V dôsledku realizácie projektu budú vytvorené 3
pracovné miesta. Realizáciou výskumno-vývojových úloh v rámci projektu bude na trh zavedených 5 nových a kvalitnejších
(inovovaných) výrobkov. Ďalším výsledkovým ukazovateľom bude 5 iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent a
na výsledky výskumu v oblasti podávacieho systému pre jednohadicové stroje bude do ukončenia projektu podaná patentová
prihláška, s cieľom zabezpečenia patentovej ochrany. V roku 2019 predpokladáme tržby vo výške 872 000 EUR a pridanú
hodnotu na úrovni 315 000 EUR. Predpokladaným stavom po úspešnom ukončení projektu budú výsledky výskumu a vývoja
v oblasti produkcie žiadateľa a úspešné zavedenie výsledkov projektu do výroby, s čím budú súvisieť aj marketingové aktivity,
ktoré budú tiež orientované na zvýšenie dopytu po nových výrobkoch spoločnosti. V prípade, ak bude možné využiť
subdodávky z regionálnych zdrojov, využije spoločnosť pri následnej výrobe dodávateľov materiálu a subdodávateľské firmy z
regiónu.

Realizácia projektu sa začne po podpise Zmluvy o NFP a úspešnom absolvovaní verejného obstarávania. Riešenie v rámci
projektu bolo navrhnuté tak, aby prispelo ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a predajnosti výrobkov spoločnosti ICS ice
cleaning systems, s.r.o. prostredníctvom zvýšenia účinnosti a ergonomickosti strojov a zvýšenia modulárnosti systému.
Zároveň by sa mali znížiť výrobné náklady a nároky na servis a údržbu a dôjde aj k eliminovaniu environmentálnych záťaží.
Realizáciu predkladaného projektu sme rozdelili do troch aktivít: Aktivita č. 1 Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti
(10/2013- 12/2013), Aktivita č. 2 Realizácia priemyselného výskumu (01/2014 – 11/2014), Aktivita č. 3 Realizácia
experimentálneho vývoja (01/2014 – 11/2014). Po ukončení realizácie projektu sa spustí sériová výroba (od 12/2014). Po
odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu zabezpečovať konateľ Peter Gabriš. Nákladovú efektívnosť bude
sledovať Alena Harvancová, ktorá má v kompetencii ekonomické záležitosti spoločnosti a po technickej stránke projekt
zastreší Peter Zeman. Realizácia aktivít je úzko naviazaná na splnenie špecifických cieľov projektu, viď príloha –Opis
projektu.

V prípade, že by pomoc nebola poskytnutá, nemohli by sme zrealizovať všetky výskumno-vývojové úlohy tak, aby bola
zabezpečená konkurencieschopnosť žiadateľa, znamenalo by to stagnovanie rozvoja spoločnosti a v konečnom dôsledku
útlm výroby. Ekonomický prínos čiastkovej realizácie projektu, by nepokryl náklady žiadateľa na všetky výskumno-vývojové
úlohy, ktoré musí zabezpečiť. Žiadateľ by nevytvoril žiadne pracovné miesta. Výstupy a výsledky projektu budú motivujúcim
prvkom jednak pre konkurentov spoločnosti ICS ice cleaning systems, s.r.o., aby tiež inovovali svoje výrobky či výrobné
postupy, ale budú motivovať aj potenciálnych klientov, nakoľko sa zlepšia celkové vlastnosti vyrábaných produktov a
technológia tryskania suchým ľadom ako revolučná metóda priemyselného čistenia sa pre nich stane ešte zaujímavejšia.
Predkladaný projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie TUR a Inovačnej stratégie pre SR na roky 2007 – 2013.
Predkladaný projekt je v súlade s Rozvojovým plánom 2007-2013 NUTS II Západné Slovensko a tiež s PHSR TSK a
Územným plánom VÚC Trenčianskeho kraja. Na lokálnej úrovni je v súlade so stratégiou definovanou v rámci PHSR mesta
Považská Bystrica.

Spoločnosť ICS ice cleaning systems s. r. o. sa bude s cieľom prezentácie svojich výrobkov a hľadaním nových odberateľov
zúčastňovať na významných domácich, európskych i svetových výstavách. Pre udržateľnosť projektu využije žiadateľ
skúsenosti s realizáciou podobných projektov v minulosti financovaných z vlastných zdrojov, resp. z úverových zdrojov.
Rizikom udržateľnosti a efektívneho fungovania projektu by mohla byť fluktuácia vyškolených a zručných zamestnancov,
čomu sa bude snažiť spoločnosť predchádzať vytvorením priateľského pracovného prostredia, vypracovaním spravodlivého a
motivačného systému odmeňovania a zavedením sociálneho programu pre zamestnancov. Ďalším ohrozením udržateľnosti
projektu môže byť tiež spolupráca s externými dodávateľmi v prípade problémov s dodávkami materiálov, polotovarov, resp.
súčiastok potrebných pri výrobe tryskacích zariadení, pričom dané riziko je možné znížiť diverzifikáciou dodávateľov. Po
skončení financovania projektu zo štrukturálnych fondov bude prijímateľ realizovať výrobu vlastných nových a invovaných
výrobkov. Viac informácií uvádzame v prílohe – Finančná analýza projektu, ktorú napriek usmerneniu č.2 prikladáme do
žiadosti o NFP.
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Región Starej Turej je historicky známy výrobou zdravotníckej techniky, najmä vďaka skupine CHIRANA. Rozvoj každej
spoločnosti v regióne nepochybne prispieva v súčasnosti k jeho hospodárskemu rastu. Produktové portfólio spoločnosti
CHIRANA Medical, a.s. je dlhodobo stabilizované a tvoria ho stomatologické súpravy, stomatologické kreslá a dentálne
náradie, anestetické prístroje, dýchacie prístroje, pacientské monitory, centrály a ORL zariadenia. Vývoj nových výrobkov a
trvalé skvalitnovanie existujúcich výrobkov sú klúčovým záujmom spoločnosti. Na túto skutočnosť reaguje spoločnosť aj
realizáciou predkladaného projektu a chce priniesť na trh novú technológiu v oblasti umelej ventilácii pľúc a poskytovaní
anestézie. Spoločnosť v súčasnosti nedisponuje dostatkom finančných, personálnych a technických zdrojov na realizáciu
takého rozsiahleho projektu. Jedinou reálnou možnosčou je jeho čiastocné prefinancovanie prostredníctvom NFP a využitie
externého dodávateľa. Projekt mierne prispeje k tvorbe pracovných miest a plánuje eliminovat hrozby uvedené vo S.W.O.T.
analýze. Spoločnosť chce zároveň využit svoje silné stránky (skúsenosti a know-how) na naplnenie cieľa projektu.

Výsledkom realizácie projektu budú 3 ks prototypu dýchacieho prístroja a 3 ks prototypu anestetického prístroja a pôjde o
unikáty z týchto odborov medicíny z celosvetového hľadiska. Zrealizovaním projektu spoločnosť bude vlastníkom dvoch
patentov a 5 ochranných známok (viď. čast 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov). Dosiahnuté výsledky projektu budú
zhmotnené v podobe konkrétnych výrobkov, ktoré spoločnosť zavedie na trh a tieto bude ďalej dlhodobo rozvíjať a inovovať.
V prípade nezáujmu o výrobky na plánovaných trhoch na Slovensku a v štátoch EÚ sa spoločnosť pokúsi umiestniť ich aj na
trhy mimo štátov EÚ. Dlhoročná prax vedúcich pracovníkov spoločnosti je predpokladom skutočne reálneho zhodnotenia
situácie na trhu. Po uvedení na trh začne výsledok projektu vytvárat tržby. Regionálny dopad projektu možno tiež
charakterizovat pozitívnym vplyvom projektu na zamestnanosť v regióne, a to prijatím troch nových zamestnancov do
spoločnosti. Nenaplnenie indikátora novovytvorených pracovných miest nepredpokladáme, práve naopak. Región poskytuje
dostatočné množstvo kvalifikovanej pracovnej sily. Synergické efekty projektu na okolie a sú bližšie uvedené v kapitole 2.4
Opisu projeku.

Rozhodovaniu o realizácii tohto projektu predchádzal prieskum trhu a fakt, že neexistuje taká technológia, akou je „automatom
riadená umelá ventilácia pľúc“. Projekt je svojou podstatou jedinečný a revolučný. Cielom projektu je vyskúmať vhodné
ventilačné metodiky a tiež vyhovujúci hardware a technológie pre jej implementáciu. Vzhľadom na stávajúce personálne a
technické kapacity spoločnosti sa táto rozhodla výskum a vývoj v jeho podstatnej časti objednať u dodávateľa. Časť projektu
bude riešená výskumno-vývojovými zamestnancami spoločnosti tak, ako je to uvedené v Opise projektu. Samotné riadenie
projektu a jeho administrácia budú zabezpecené prostredníctvom interných personálnych kapacít s využitím poradenstva
externej konzultačnej firmy s preukázatelnými skúsenosťami. Projekt je technicky rozdelený do 10 hlavných aktivít. Aktivity sú
časovo a logicky rozložené do 24 mesiacov realizácie projektu. Podrobný obsah hlavných aktivít je uvedený v casti 4.1 Opisu
projektu. Všetky stanovené špecifické ciele projektu sú jednoznačne previazané s aktivitami projektu a spolu prispejú aj
dosiahnutiu strategického cieľa projektu a firmy.

Projekt reaguje na medzeru na trhu, kde sa konkurencia mierne odlišuje iba vybranými ventilačnými režimami, parametrami
typu prietokov, tlakov, frekvencií, hmotnostných kategórií a pod. Spoločnosť prinesie na trh novú technológiu v oblasti umelej
ventilácie pľúc (UVP) a poskytovania anestézie, ktorá bude vybavená množstvom automatických prvkov, schopnými
eliminovat riziká neznalosti obsluhy a ďalších faktorov determinujúcich riziká traumy pri podávaní UVP i anestézie. Poskytne
nové automatizované ventilačné metodiky umožnujúce ventilovať pacientov so zlyhávajúcimi plúcami, a tým sa zníži úmrtnosť
pri ARDS, atypických a vírusových pneumóniach a iných postihnutiach pľúc o 50-80%. Realizácia projektu umožní udržať a
rozvíjať výrobu zdravotníckej techniky v regióne. Bez realizácie projektu by spoločnosť nedokázala zabezpeciť prácu
zamestnancom v dlhodobom horizonte. Spoločnosť nemá dostatocný objem vlastných prostriedkov na realizáciu projektu a
bankové zdroje na oblasť výskumu a vývoja sú ťažko dostupné, preto chce spoločnosť využit možnosť financovania z NFP.
Spoločnosť má dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných projektov (bližšie uvedené v casti 5.1 Opisu projektu).

Samotná spolocnosť CHIRANA je zárukou udržatelnosti projektu. Má vlastné výskumno-vývojové zázemie a intenzívne
kooperuje s externými zdravotníckymi pracovníkmi a pracoviskami až na medzinárodnej úrovni. Po realizácii projektu bude
výstup v podobe prototypov odovzdaný na klinické a životnostné skúšky a súbežne bude realizovaný proces ich uvedenia na
trh (prezentácia v časopisoch, na výstavách, kongresoch v rámci EÚ aj iných teritóriách). Výsledok projektu tak začne tvorit
tržby spoločnosti. Výroba bude financovaná z vlastných zdrojov, s minimálnym využitím cudzích bankových zdrojov. Riziko
tlaku konkurencie (jedna z hrozieb), spoločnosť eliminuje včasnou realizáciou výskumu, aby získala konkurenčnú výhodu a
poskytla na trh jedinečný produkt. Ostatné hrozby sú uvedené v casti 3. a ďalšie skutočnosti v casti 6. Opisu projektu. Index
bonity odráža finančnú stabilitu spoločnosti. Dlhorocné skúsenosti riadiacich pracovníkov garantujú správne rozhodnutia
týkajúce sa realizácie projektu, zaradenia jeho výsledkov na trh a zabezpečenie stabilnej práce pre zamestnancov.Výskumnovývojový projekt spoločnost vníma ako cestu za zvýšením jej konkurencieschopnosti v oblasti svojho podnikania.
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Mechanické upchávky /skratka MU/sú komponenty využívané v konštrukcii množstva rôznych priemyselných zariadení. Vo
svete zatiaľ neexistuje výrobca delených dvojitých mechanických upchávok a tak ani neexistuje skúsenosť s ich nasadením.
Nová platforma vývoja dvojitých "Hi-Tech" delených mechanických upchávok /skratka DMU/ a obslužných systémov do
agresívnych a extrémnych prostredí bude postavená na využití kompozitných materiálov a nanotechnológií s minimalizáciou
dopadov na životné prostredie, vývoj efektívnejších tlakových systémov a ich nasadzovanie na nových exportných trhoch.
Hlavnými dôvodmi pre výskum a vývoj vysokovýkonných „Hi-Tec“ mechanických upchávok sú ochrana životného prostredia
/obmedzenie vypúšťania škodlivín a nebezpečných látok do ovzdušia/ a najmä získanie výkonného a efektívneho výrobku
zvyšujúceho našu konkurencieschopnosť v diverzifikácii nášho výrobného portfólia na základe praktických skúseností a
vedomostí z oblasti aplikácie mechanických upchávok, odstránenie nebezpečnej práce pre pracovníkov v agresívnych
prostrediach a celkové zvýšenie technologickej a technickej úrovne aplikácie DMU. Projekt je vysoko inovatívny a má aj silný
ekologický akcent.

Implementácia predkladaného projektu v oblasti dvojitých delených mechanických upchávok vytvorí základ pre zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy, jej etablovanie medzi výskumné organizácie v oblasti mechanických upchávok a na domácom a
zahraničných trhoch. Projekt bude znamenať veľký prelom v oblasti aplikácie DMU, dvojité "Hi-Tech" DMU umožnia rozšíriť
oblasť ich použitia v porovnaní s jednoduchými delenými mechanickými upchávkami v rôznych priemyselných odvetviach.
Výskumno-vývojový projekt sa bude zaoberať predovšetkým progresívnymi a vysokoefektívnymi technológiami, procesmi a
možnosťami ich aplikácie. Pri nasadení inovatívnych metód sa rozšíri možnosť aplikácie delených mechanických upchávok v
rôznych typoch zariadení a utesňovanie aj chemicky agresívnych médií pri vysokých tlakoch a teplotách. Implementácia
projektu zabezpečí novú platformu v SR pre elimináciu environmentálnej záťaže v podobe kvalitne a bezpečne utesnených
strojných zariadení v priemysle. Projekt predstavuje stálu pracovnú príležitosť pre 1 vysokokvalifikovaného pracovníka,
takisto dôjde k trvalému nastaveniu na vývoj a výskum a tým k zvýšeniu a rozšíreniu výroby a sortimentu vyrábaných
výrobkov až o 20%.

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o. v súčasnosti disponuje potrebným materiálovo-technickým a personálnym zabezpečením na
to, aby bol projekt úspešne ukončený a udržateľný. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s podobnou činnosťou, vlastní
všetky potrebné výrobné a inžinierske kapacity. S cieľom úspešnej realizácie projektu žiadateľ vytvorí z vlastných
personálnych kapacít projektový tím a interný riešiteľský tím. Na zabezpečenie špeciálnych služieb výskumu a vývoja v
oblasti "Hi-Tech" delených mechanických upchávok budú využité služby externého dodávateľa, ktoré sledujú najmä časovú a
technickú efektívnosť vynaložených prostriedkov. Projektový tím bude pozostávať z odborníkov spoločnosti s potrebným
vzdelaním a s dlhoročnými praktickými skúsenosťami vo svojej oblasti. Kvalitná implementácia projektu vyžaduje veľkú mieru
súčinnosti žiadateľa s dodávateľom služieb, výmenu know-how a poznatkov a dobrú koordináciu odborných aktivít. Pre
dosiahnutie hlavného cieľa projektu a špecifických cieľov bolo navrhnutých 10 aktivít projektu, ktoré sú vzájomne logicky a
časovo prepojené v zmysle dosiahnutia zadefinovaných cieľov a tvoria jeden logický celok projektu./viac Príloha č.1 Opis
projektu/

Zameranie projektu na oblasť mechanických upchávok sa výskum a vývoj sústreďuje na vlastnosti delených mechanických
upchávok, ktoré vychádzajú s dlhoročných montážno-aplikačno-servisných skúseností spoločnosti a nadobudnutého knowhow, ktorá spoločnosť radí na popredné miesto v rámci SR. CHETRA SK s.r.o. má obrovský potenciál v zmysle inovácie,
výskumu, vývoja a výroby vlastného produktu – delenej "Hi-Tech" mechanickej upchávky, ktorá by bola vhodná do
agresívnych prostredí, s použitím moderných materiálov s vlastnosťami, aké momentálne požaduje trh s akcentom na vysokú
mieru ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci. Projekt bude riešiť najmä problematiku DMU v oblastiach, ktoré
boli z praxe definované ako najzávažnejšie, ako napríklad účinnosť chladiaceho obslužného systému, identifikácia a
kvantifikácia vplyvov výroby a prevádzky na technický život prvkov a sústav, či výskum technických, environmentálnych a
bezpečnostných rizík životného cyklu DMU a vývoj vlastností a využitia progresívnych kompozitných materiálov a
nanotechnológií pre novú generáciu DMU. Projekt markantne zvýši konkurencieschopnosť firmy, jej produktov a služieb a
zaradí ju na popredné miesto v EU.

Spoločnosť CHETRA SK ,s.r.o., implementáciou projektu zabezpečí udržanie a zvyšovanie zamestnanosti u vedomostne a
znalostne najvýznamnejších pracovníkov zabezpečujúcich najvyššiu pridanú hodnotu v čase poklesu konvenčnej
strojárenskej výroby. Projekt sa aj po jeho ukončení bude naďalej vyvíjať, bude vytvorené stabilné výskumno-vývojové
pracovisko s cieľom stálych inovácií a riešení pre zákazníkov. Indikátory úspešnosti projektu, ktoré sme v súlade s
požiadavkami projektu stanovili, budeme kontrolovať polročne. Tieto stanovujú kvalitatívnu zmenu a ďalšie zvyšovanie
objemu obratu o 5%, počtu vlastných výrobkov umiestnených na trh ako i postupné zvyšovanie počtu zamestnancov pri
realizácii výsledkov projektu v oblasti technológií o ďalších 9 osôb v období udržateľnosti. S týmto rozvojom súvisí aj rozsah
spolupráce v našich odberateľských – dodávateľských vzťahoch a rastu exportu. Rozšírením vlastnej výroby v spracovaní
kovov o výrobu inovatívneho produktu DMU budeme ešte zaujímavejším partnerom a otvoria sa možnosti na vstup na iné trhy
okrem strojárenstva, čím diverzifikujeme portfólio sortimentu firmy. Toto nám umožní zachovať stabilitu firmy, stály rast tržieb
a pridanej hodnoty.
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Klartec spol. s.r.o. je stavebno-obchodná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom aj zahraničnom trhu od roku 1999.
Spoločnosť sa zaoberá komplexnou ponukou stavebných služieb, výrobou prvkov (tvárnic) z betónu, poradenskou činnosťou.
Spoločnosť sa aj venuje zvyšovaniu kvality vlastných výrobkov a služieb hľadaním nových príležitostí. Na to nadväzuje
predkladaný projekt skúmania najoptimálnejšieho zloženie materiálu a postupov pri výrobe. V súčasnosti používané výrobné
postupy a technika prinášajú rôzne riziká pri zhotovovaní existujúcich a nových produktov. Práve týmto možným rizikám (napr.
zvýšené materiálové náklady, nepresnosť výroby, nekvalita materiálu a jeho zloženia, kazovosť finálneho výrobku) je potrebné
už pri vstupoch do výrobného procesu predchádzať. V súčasnosti sa predpokladá vadovosť výroby pri tomto segmente až
okolo 35 % čo negatívne vplýva na ekonomiku výroby, prípadná neskôr prejavená vadovosť produktov (na už zrealizovaných
stavbách) negatívne vplýva na povedomie spotrebiteľov ako voči produktu, tak aj následne voči výrobcovi. Pri výrobe
betónových tvárnic sa používajú ustálené receptúry materiálového zloženia, ktoré si v súčasnosti vyžadujú nové prístupy a
kombinácie. Zámerom spoločnosti je uskutočniť a posúdiť nové možnosti materiálovotechnologického zloženia receptúr a
výrobných postupov. Podobným výskumom sa v súčasnosti prakticky nikto z konkurencie (napr. SiB Mil, HA KASTAV, EKOUNIVERZUM,) nezaoberá, hlavne kvôli finančnej náročnosti výskumu.

Projekt je predkladaný za účelom vyskúmania najvhodnejšieho zloženia kombinácie vstupných materiálov (frakcií) a
výrobných postupov vo výrobnom procese. Cieľom je dosiahnuť takú kombináciu postupov a zloženia, ktoré zabezpečí
kontinuálnu priemyselnú výrobu hotových produktov (tvaroviek, dlaždíc, platní, plotových dosiek, obkladových prvkov) s
nízkym podielom vadovosti a s dlhodobým zachovaním technologických, kvalitatívnych a estetických vlastností. Dosiahnutím
optimálneho pracovného postupu bude môcť žiadateľ zvýšiť kvalitu svojej produkcie a znížiť materiálovú a časovú náročnosť
výroby. V súčasnosti sa predpokladá vadovosť výroby pri tomto segmente až okolo 35 % čo negatívne vplýva na ekonomiku
výroby, prípadná Výsledkom realizácie projektu bude stanovenie vhodných podmienok a predpokladov pre zrealizovanie
výskumu vhodného materiálovo-technologického zloženia a výrobných postupov (prostredníctvom štúdie technickej
uskutočniteľnosti). Stanovené predpoklady budú predmetom skúmania rôznych receptúr. Výsledkom bude detailná analýza
skúmaných receptúr, ktorej výstupom bude stanovenie najvhodnejšieho zloženia frakcií a postupov výroby pre dosiahnutie
optimálneho produktu po kvalitatívnej aj estetickej stránke. S výsledkami výskumu bude môcť žiadateľ efektívnejšie využívať
materiálové vstupy, dosiahne vyššiu kvalitu a estetické vlastnosti produkcie. Projekt je vhodným predpokladom k ďalšiemu
skúmaniu materiálových a technických možností v stavebnej výrobe.

Projekt pre výskum najvhodnejšieho technologického postupu výroby betónových tvárnic bude realizovaný prostredníctvom
troch hlavných aktivít. Prvou aktivitou je HA 1 Štúdia technickej uskutočniteľnosti, nadväzujúcou druhou HA 2 Výskum
technologických noriem a postupov, analýzy výsledkov a treťou hlavnou aktivitou HA 3 je Záverečná správa výskumu .
Cieľom výskumu je dosiahnuť optimálny technologický postup. Žiadateľ nebude tento projekt realizovať vo vlastnej réžii, aj
napriek oprávnenosti z hľadiska predmetu podnikania. Z dôvodu technickej a vedomostnej špecifickosti predmetu výskumu,
bude projekt realizovaný dodávateľsky externou spoločnosťou oprávnenou realizovať výskum. Spoločnosť bude realizovať
projekt na základe verejného obstarávania s miestom realizácie v mieste prevádzky žiadateľa. Toto riešenie je časovo a
ekonomicky výhodné vzhľadom na previazanosť s charakterom výroby žiadateľa. Žiadateľ bude plne spolupracovať pri
podpore realizácie a poskytne svoje prevádzkové priestory pre účely projektu.

Dôsledky hospodárskej krízy v stavebnom priemysle a postupné vzmáhanie sa tejto oblasti sú silným predpokladom pre
rozvoj podnikateľských aktivít a využitie príležitostí inováciou výrobných procesov. Kým v rokoch 2008 až 2010 stavebný
priemysel výrazne stagnoval, od polovice roku 2011 zaznamenáva mierny rast. S tým súvisí zvýšený dopyt po stavebnej
výrobe, vyššie nároky na kvalitu a flexibilitu služieb. A práve v rámci týchto podmienok je vhodnou príležitosťou inovovať
výrobný postup prostredníctvom výskumu optimalizácie technologických postupov pri existujúcich výrobkoch. Nové
technológie, nové stavebné materiály a techniky vyžadujú aj nové alebo inovované prístupy producentov stavebných
materiálov a výrobkov. Získanie prístupu k týmto možnostiam umožní spoločnosti získať konkurenčnú výhodu v turbulentnom
období a stabilizovať svoju pozíciu na trhu s cieľom zvyšovania kvality. Prínosom projektu bude aj predpokladaný nárast tržieb
a pridanej hodnoty oproti stavu bez realizácie projektu a zamestnanie dvoch pracovníkov. Zvyšujúce sa požiadavky
zákazníkov na produkty sú vhodným podnetom na zrealizovanie tohto výskumu.

Realizácia projektu výskumu materiálovo-technologického zloženia je možnosťou získania konkurenčnej výhody a taktiež
výzvou pre zvládnutie náročného procesu z finančného hľadiska. Spoločnost disponuje ekonomickým, hospodárskym a
finančným zázemím pre zrealizovanie projektu, jeho financovanie a v konečnom dôsledku využitie prínosu pre výrobný
proces. Projekt, v prípade stanovenia optimálneho technologického postupu poskytne spoločnosti prínosy až po ukončení
realizácie. Firma bude môct zvýšiť kvalitu výrobkov a znížiť materiálovú náročnosť výroby (odpadne veľké množstvo
nekvalitne spracovaných tvárnic). Takto získané zdroje bude možné využiť pre zavedenie rôznych inovácií, príp. zvýšenie
počtu zamestnancov. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude možné dlhodobo využívať výsledky a daľšom období
realizovať podobné projekty. Administratívne kapacity budú zabezpečené interne aj externe prostredníctvom žiadateľa a
dodávateľa služieb manažmentu projektu a výskum projektu bude zmluvne zabezpečený externou výskumnou organizáciou.
Podrobnejšie informácie k udržateľnosti projektu uvádzame v prílohe č.1 - Opis projektu.
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EKOPAK TRADE, a.s. sídli v Prešovskom kraji, v Prešove. Je významne etablovanou spoločnosťou na trhu papierenských
výrobkov. Podnikateľské prostredie ako celok je v danej oblasti ovplyvňované polohou v najmenej rozvinutom regióne
Slovenska. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v okrese Prešov 17,88% k 31.07.2012. Podľa požiadaviek trhu na
vylepšené vlastnosti lepeniek, zvyšujúce ich odolnosť voči vonkajším vplyvom, žiadateľ definoval nových 8 typov lepeniek s
antibariérovými vlastnosťami, z ktorých je treba vyrábať vylepšené obalové produkty.Pre vývoj a výrobu nového typu
obalových materiálov (obalov s novými vlastnosťami) je však nevyhnutné najprv vykonať priemyselný výskum správneho
zloženia náterových zmesí, ktoré budú nanášané na obalové materiály s cieľom uviesť na trh nový produkt. Výstup SWOT
analýzy: silné stránky, podporujúce úspešnosť realizácie projektu (predchádzajúce skúsenosti s vývojovými a inovačnými
aktivitami v papierenskom odvetví, dobré finančné zázemie firmy, existujúci dopyt po výrobkoch, ktoré bude spoločnosť
vyrábať vďaka zavedeným inováciám vo výrobe) značne prevyšujú slabé stránky a externé prostredie žiadateľa ponúka viac
príležitostí, než ohrození

Žiadateľ bude prvým výrobcom vysoko odolných obalových materiálov v SR, odberateľom zanikne potreba kupovať ich od
výrobcov zo vzdialených lokalít, znížia svoje náklady a budú môcť ušetrené prostriedky využiť napr. vytvorením miest alebo
zavádzaním inovácií vo vlastných prevádzkach. Možné riziká: navýšenie nákladov, pokles odberu výrobkov,
neskoordinovanie projektových aktivít. Opatrenia:zazmluvnené ceny, široké portfólio výrobkov a odberateľov, kvalitný
realizačný tím. Výsledky:1inovovaný výrobný postup (zušľachťovanie výroby lepeniek nanášaním nových náterových zmesí a
lepidiel),8 Inovovaných výrobkov (lepeniek odolných voči rôznym látkam).Inováciami spoločnosť zlepší svoju pozíciu na trhu,
bude pružne reagovať na najnovšie požiadavky trhu, zvýši kapacitu a diverzifikáciu výroby inovovaním výrobného postupu.
Vďaka publicite dôjde aj k motivácií ďalších MSP v regióne (dodávateľov alebo odberateľov žiadateľa) zapájať sa do
realizácie inovačných projektov. Žiadateľ bude môcť byť tiež prizvaný ako partner do výskumno/vývojových projektov,
nakoľko úspešná realizácia predkladaného zámeru zvýši jeho kredibilitu v očiach inštitúcií, zaoberajúcich sa výskumom a
vývojom v tomto odvetví.

V projekte prebehne výskum optimálneho zloženia náterových zmesí a lepidiel, ktoré je treba nanášať na lepenky pre výrobu
obalov. Zameranie výskumu a vývoja vychádzalo zo súčasných poznatkov o vlastnostiach lepeniek, ako aj z prieskumu, v
ktorom žiadateľ zisťoval, aké vlastnosti požaduje trh vylepšiť na lepenkách. Iné varianty zmeny vlastností lepenky by nemali
význam – žiadateľ sa zameral na to, čo si pýta trh. Ciele projektu sú dosiahnuteľné realizáciou zvolených aktivít. Hlavné
aktivity: Zakúpenie technológie pre výskum a materiálu pre účely výskumu a vývoja, Výskum optimálneho zloženia látok v
náterovej zmesi pre zušľachťovanie linerov, Aplikácie náterových/glejacich zmesí a testovanie fyzikálnych vlastností
zušľachtených linerov, Výskum optimálneho zloženia vybraných typov nanočastíc v komerčne dostupných lepidlách, Vývoj
nových lepeniek a obalových produktov. Podporné aktivity: Publicita a informovanosť a Riadenie projektu. Hlavné aktivity
(1.,2.a 4.) a podporné aktivity budú trvať 10/2013 – 09/2015, hlavné aktivity (3. a 5.) budú trvať 01/2014 – 09/2015. Rozvrh
aktivít bol zvolený podľa náročnosti výskumu a vývoja. Na 3.a 5. aktivite sa bude podieľať 15 pracovníkov žiadateľa

Získanie grantu bude veľkým prínosom pre žiadateľa. Projekt plánuje zrealizovať aj v prípade, že nezíska NFP, avšak v
dlhšom časovom horizonte, čím sa oddiali aj zavedenie inovácií vo výrobe. Bez NFP by žiadateľ nebol schopný zabezpečiť
financovanie definovaných aktivít v plnej výške a v stanovenom termíne, nakoľko by šlo o vysokú nárazovú investíciu, na
ktorú by
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Welding, s.r.o.

SITECH - Slovenský inštitút
technológií

TRANSTECH, a.s.

FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.

Virtual Reality Media, a.s.

TATRALIFT a.s.

VILLA PRO s.r.o.

Manz Slovakia, s. r. o.

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

K-system, spol. s r.o.

Inovácia výroby visutých dráh a ich nosných prvkov prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Výskum materiálov pre penetrátorový komplex a ich overenie v
simulovaných podmienkach

Energetický manažment elektromerov

Zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality a štandardnosti mrazených
pekárskych polotovarov využitím inovácií na báze nových
informačno-riadiacich a kontrolných systémov a nových
technologických postupov

Výskum metód simulovania lietadlových systémov pre letecké
simulátory najvyššej kategórie

Výskum a vývoj v oblasti lanových dopravných prostriedkov ako
cesta k zvýšeniu konkurencieschopnosti TATRALIFT

Výskum a optimalizácia metód získavania a číslicového
spracovania obrazovej informácie pre použitie v statickej doprave

Vývoj linky na výrobu batérií pre E-mobilitu

Výskum a vývoj v spoločnosti T E S L A Liptovský Hrádok a.s.

Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov

401 250,11

1 326 220,00

130 676,98

564 219,28

1 361 938,00

1 850 000,00

125 356,00

193 440,00

307 220,00

1 184 450,00
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Región Nitrianskeho kraja je známy dlhoročnými tradíciami v oblasti strojárstva. Dostupnosť pracovnej sily,kvalifikované
pracoviská a charakter infraštruktúry v obci a regióne predstavujú vhodné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu, ktorú
svojou podstatou, zámermi, cieľmi a predpokladanými výsledkami a dopadmi je plne konzistentný s cieľmi rozvoja a potrebami
mesta a regiónu. Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu strojných a stavebných oceľových konštrukcií, disponuje
spoľahlivým tímom vysokokvalifikovaných riadiacich a výskumno-vývojových pracovníkov v strojárstve. Je to nevyhnutný
predpoklad pre zásadnú inováciu technologických postupov pri výrobe priestorovo orientovaných konštrukcií visutých dráh,
ktoré patria medzi najnáročnejšie, dynamicky namáhané konštrukcie výrobného programu spoločnosti. Výstupy SWOT
analýzy projektu preukazujú, že požiadavka na zvýšenie kvality a skrátenie termínov realizácie týchto výrobkov s cieľom
zvýšenia konkurencieschopnosti si nevyhnutne vyžadujú inováciu výrobného procesu. Úspešná realizácia predkladaného
projektu a jeho praktické využívanie pri výrobe dráh sa javí ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho úspešného rozvoja
spoločnosti.

Realizáciou predloženého projektu sa zabezpečí zásadné zefektívnenie výrobných postupov pri výrobe priestorovo
orientovaných konštrukcií a tým aj zvýšenie efektívnosti, prosperity, konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti,
mesta a regiónu. Úspešnou realizáciou projektu sa v cieľovom roku 2020 dosiahnú hodnoty merateľných ukazovateľov bližšie
uvedené v tabuľke č.12 tejto žiadosti. V prípade nenaplnenia týchto ukazovateľov po ukončení realizácie, resp. v priebehu 5
rokov od ukončenia projektu, navrhujeme ich dodatočné splnenia vyčlenením vlastných prostriedkov a realizáciou aktivít vo
vlastnej réžii s cieľom ich naplnenia. Podporná analýza rizík s návrhmi konkrétnych riešení je špecifikovaná v opise projektu.
Úspešná realizácia projektu si vyžiada zvládnutie náročných výskumno-vývojových aktivít v oblasti matematického
modelovania,využitia najmodernejších výpočtových postupov a zavedenia najprogresívnejších robotizovaných
pracovísk,ktoré sú nevyhnutným predpokladom pokračovania výskumu a vývoja aj v ďalších projektoch zameraných na
zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania progresívnych inovácií v rámci technologických postupov a
technologického vybavenia.

Tento projekt a jeho špecifické ciele budú realizované prostredníctvom 3 výskumných a vývojových pracovísk, v rámci
ktorých sa budú realizovať jednotlivé aktivity definované v opise projektu. Aktivity sú plne previazané s cieľmi a hodnotami
merateľných ukazovateľov. Predpokladaný termín realizácie projektu je 7/2013-3/2015. Technicky je riešenie zabezpečené
vyčlenením výrobných a montážnych priestorov, výrobných a manipulačných zariadení a technológií, modernej výpočtovej a
meracej techniky.Ďalej je riešenie zabezpečené dostatočným počtom vysokokvalifikovaných riadiacich a riešiteľských
pracovníkov. V rámci organizačného zabezpečenia riešenia je pripravená metodika postupu vecného zabezpečenia
riešenia.Garantom je útvar výskumu a vývoja. Vecné zabezpečenie bude prebiehať v rámci interných organizačných noriem
pre oblasť výskumu a vývoja a to od spracovania harmonogramov riešenia aktivít, cez určenie riešiteľských tímov,
zabezpečenie materiálov a nakupovaných zariadení cestou verejného obstarávania až po riadenie celého procesu
prostredníctvom oponentských rokovaní.Ďalej je pripravená metodika systému evidencie a sledovania čerpania oprávnených
a neoprávnených nákladov na projekt.

Projekt vo vysokej miere napĺňa ciele stanovené v NSRR SR na roky 2007-2013 a v OP KaHR, napĺňa účel pomoci
definovaný v príslušnej Schéme pomoci, a prispieva aj k dosahovaniu cieľov strategických a programových dokumentov VÚC
a mesta pôsobnosti. Jeho vhodnosť a účelnosť dokumentuje aj skutočnosť, že prispieva k rastu konkurencieschopnosti,
zamestnanosti, a k zvýšeniu pridanej hodnoty spoločnosti. Projekt je vhodný a plne konzistentný s potrebami regiónu v oblasti
dostupnosti pracovnej sily, subdodávateľov a infraštruktúry. Vzhľadom na okamžitý účinok pomoci a jej výrazný vplyv na
situáciu v regióne sa realizácia a spolufinancovanie projektu z NFP v súčasnosti pre spoločnosť javí ako významná priorita a
nevyhnutnosť, bez ktorej nie je možné projekt realizovať. V minulosti sa zrealizovali dva projekty, ktoré boli spolufinancované
prostredníctvom NFP,čo dokumentuje rozsiahle profesné skúsenosti s realizáciou podobných projektov a súvisiacich aktivít.
Pracovníci, ktorí sa podieľali na príprave, a ktorí budú realizáciu projektu komplexne zabezpečovať,majú dlhoročné odborné
skúsenosti v oblasti výskumu, vývoja, riadenia strojárskej výroby a taktiež aj s realizáciou podobných projektov.

Po ukončení realizácie aktivít bude zabezpečená taká technologická štruktúra a také generovanie finančných prostriedkov,
ktoré umožnia pružnejšie rozvíjanie výrobných aktivít, čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu nielen z
ekonomickej stránky, ale aj v oblasti výroby a celkovej prevádzky. Projekt a jeho výsledky sú dlhodobo udržateľné, svojou
efektívnosťou značne zlepšujú finančné zdravie spoločnosti a budú prinášať úžitok aj po období realizácie
projektu.Financovanie ďalšej výroby sa nezmení, bude zabezpečované vlastnými zdrojmi a úverovými prostriedkami a
vytvoria sa predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti. Projekt plne zohľadňuje externé riziká po ukončení realizácie a taktiež
obsahuje návrh riadenia rizika z nedosiahnutia cieľov a konkrétne návrhy riešení na minimalizáciu rizík a hrozieb
vyplývajúcich zo SWOT analýzy. Odbyt výrobkov je zabezpečený rastúcim záujmom svetových výrobcov, pričom títo
odberatelia sú jasne definovaní v opise projektu. Projekt je trvalo udržateľný vo všetkých 3 zložkách (ekonomickej, sociálnej a
enviromentálnej), zlepšuje rovnosť príležitostí, má výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie.
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V súčasnosti sa stále viac pozornosti venuje výskumu a vývoju technológií umožňujúcich využitie priestorov a energií
nachádzajúcich sa pod povrchom zeme, či už pre stále narastajúce nároky ľudstva na energetické zdroje, alebo iné rôzne
využitie. V súčasnosti sa bežne vŕta technológiou točivého vŕtania, kedy motory poháňajú krútiaci sa vrták, pričom prúd vody
dopravuje vrtákom rozdrobený materiál na povrch. Podmienky vŕtania sú však v extrémnych hĺbkach veľmi náročné
(ovládateľnosť používaných materiálov, problematiky teploty použitého materiálu, stability prúdenia vody atď.). Účinnosť a
efektivita takýchto klasických metód sa tu stáva nerentabilnou. Klasické metódy vŕtania trvajú príliš dlho, predstavujú väčšinu
nákladov na realizované projekty a sú náročné na spotrebný materiál. V súčasnosti preto dochádza k významným snahám o
technologickú inováciu, principiálne sa snahy orientujú na využitie vodného lúča, tavenia hornín viacerými spôsobmi alebo aj
rôznymi exotickými prístupmi na hranici doterajších poznatkov základného výskumu. Koncepcia Litho Jet využíva pulzné
natavovanie hornín pri kombinácií účinkov teploty, tlaku, akustických rázov a vibrácií na rozrušovanú horninu.

Komplexnosť riešenej problematiky (výskum sa realizuje už od 80tych rokov 20. storočia) si v súčasnej fáze projektu vyžaduje
predovšetkým materiálový výskum. Vzhľadom na podmienky použitia je potrebné zabezpečiť, aby bol vyvinutý materiál pre
hlavice hĺbiaceho zariadenia, ktorý by spoľahlivo odolával vysokým teplotám (krátkodobo až 2700 °C, dlhodobo okolo 12001700 °C) a mimoriadne vysokým tlakom (krátkodobo až 16MPa), poskytoval vysokú odolnosť voči abrazivite a zároveň spĺňal
nároky na systémovú integritu (vysoké teplotné rozdiely vyplývajúce z chladenia na jednej strane a tavenia na druhej) a
bezpečnosť zariadenia. V rámci predkladaného projektu bude zrealizovaný výskum materiálov s cieľom stanoviť materiálové
zloženie penetrátora spĺňajúce tieto parametre. Formou experimentov a následného testovania v simulovaných reálnych
podmienkach (termobarokomora). V rámci tohoto testovania budú tiež skúmané javy pri interakcii telesa penetrátora so
záujmovou horninou. Pri testovaní v termobarokomore bude penetrátor testovať takisto režim pulzného fungovania, aby sa
nasimulovali podmienky čo najbližšie budúcej prevádzke.

Projekt bude realizovaný tímom, ktorý sa venuje výskumu tejto problematiky už od 80tych rokov, je držiteľom 1 US patentu, 1
EU patentu, 4 SK patentov. Všetky tieto patenty sa týkajú tejto technológie hĺbenia hlbinných vrtov Litho Jet. Tým bude
zaistená expertná úroveň projektového manažmentu. Pre finančné riadenie bol určený finančný manažér, ktorý bude
zodpovedať za finančné riadenie projektu, výkazníctvo, komunikáciu s poskytovateľom pomoci vo veci finančného
vykazovania. Projektový manažér bude zodpovedať za celkové interné riadenie projektu, reprezentáciu projektu navonok,
publicitu projektu. Projekt bude rozdelený do dvoch aktivít, pričom obsahom prvej bude primárne teoretický materiálový
výskum vhodných konštrukčných materiálov pre teleso penetrátora, druhá aktivita bude zameraná na testovanie vlastností v
simulovaných reálnych podmienkach. Činnosti budú realizované formou zmluvného výskumu, dodávateľmi vybratými na
základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané v zmysle platnej legislatívy. Kontrolu a koordináciu činnosti dodávateľa
bude zabezpečovať tím odborných garantov.

Výskumný projekt Litho Jet je pomerne známy a dlhodobo realizovaný, v súčasnosti dospel do štádia materiálového výskumu.
Téma je aktuálna vzhľadom na celkovú situáciu na trhu hlbinných vrtov, ktorá v súvislosti s rozvojom využívania
geotermálnych zdrojov, hľadaním a využívaním nových zdrojov uhľovodíkových palív a surovín celkovo. Požiadavky na
technológiu schopnú ekonomického využitia pri hĺbení hlbokých vrtov vyplývajú predovšetkým z rastúceho dopytu po takýchto
dielach. Z hľadiska vhodnosti žiadateľa je možné uviesť, že spoluvlastníci spoločnosti sú držitelia a autori 1 US patentu, 1
EURO patentu a 4 SK patentov, prof. Lazar tento výskum začal už v 80tych rokoch a spoločnosť je priamym pokračovateľom
týchto výskumov. K dispozícií je navrhnutá vhodná koncepcia výskumnej úlohy, jej etapy a ciele, navrhnuté smery riešení a
požadované výstupy. Realizácia predkladaného projektu bude znamenať značný technický pokrok a napomôže k posunu
smerom k finálnemu praktickému využitiu tejto technológie.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená komercionalizáciou jeho výstupov a pokračovacím výskumom, ktorý bude
zameraný na testovacie skúšky v napojení na logistickú sieť, automatizáciu kontroly prevádzky, testovanie skúšky na
polygone, kontrolu medzných stavov, optimalizáciu parametrov režimu práce celého systému, bezpečnostné režimy práce
celého systému a testovacie skúšky práce v plnej prevádzke. Pre zabezpečenie finančnej udržateľnosti sa počíta s tromi
druhmi zdrojov. Pôjde predovšetkým o tržby z vlastnej činnosti, ďalej o investorský kapitál a nakoniec o financovanie z
nadväzujúcich výskumných projektov. Pre udržateľnosť však budú postačujúce zdroje z vlastnej komerčnej činnosti
spoločnosti. Administratívna i odborná udržateľnosť výstupov projektu bude spočívať vo využívaní existujúcich manažérskych
a vedeckých štruktúr a ich ďalšom rozvoji. Už v súčasnosti sú predrokované kontrakty v oblasti realizácie zatiaľ menších diel
touto technológiou. Významnú perspektívu predstavuje takisto alternatívne využitie skúmaných princípov (napr. razenie
tunelov, budovanie podzemných úložísk rádioaktívnych materiálov a pod.
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TRANSTECH, a.s. bol založený v roku 2002 s činnosťou v oblasti výroby a služieb spojených s meracou technikou a
elektrotechnickým priemyslom, ktorý má tradíciu v regióne Prešov s potenciálom kvalifikovanej pracovnej sily. Tento región
zároveň zápasí z nízkou úrovňou HDP, slabou celkovou sociálno-ekonomickou situáciou a vysokou mierou nezamestnanosti.
TRANSTECH, a.s. je inovatívnou spoločnosťou, aktívnou v oblasti telematiky, nasledujúc žiadané moderné trendy vo svete
pre spôsoby pracovania s rôznymi dátami a informáciami, ktoré sa získavajú pomocou výpočtovej, bezpečnostnej či meracej
techniky. V súvislosti s rozvojovou stratégiou, udržaním a zvýšenia konkurencieschopnosti so súčasným svetovým trendom a
dopytu zákazníkov, spoločnosť potrebuje investovať do rozvoja inovácií a produktovej základne pre Smart IMS Inteligentných Meracích Systémov. Nové požiadavky trhu si vyžadujú neustále rozširovať systém o nové vlastnosti a
funkcionality, ktoré umožnia systém operatívne prispôsobovať požiadavkám trhu.

Výsledkom projektu budú nevyhnutné podklady, výsledky, odporúčania a postupy, výsledky testov overovania a merania vo
forme dokumentácie výskumu nevyhnutnej pre vývoj systému energetického manažmentu, pružne prispôsobiteľného
požiadavkám konečného zákazníka v súlade s platnou legislatívou. Na základe výsledkov projektu bude možné pokračovať v
následnom vývoji vlastného systému energetického manažmentu. Hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sú definované
reálne na základe doterajších skúseností a predpokladaného efektu/dopadu na hospodársky výsledok spoločnosti. V prípade
ohrozenia nenaplnenia stanovených merateľných ukazovateľov bude spoločnosť nútená operatívne prijať opatrenia korigujúce
aktivity realizovaného projektu, ich dopad na aktivity plánované po realizácii projektu, ako aj niesť zodpovednosť a záruky v
rámci zmluvy o poskytnutí NFP. Navrhovaný projekt by mohol slúžiť pre potreby regiónu ako aj vzorový projekt pre získanie a
overenie účinnosti obdobných modelových projektov s využitím pre aktivity realizované v regióne v nadväznosti na
pripravovanú legislatívu týkajúcu sa využívania diaľkovo ovládaných odpočítavacích systémov IMS.

Realizácia projektu bude trvať 24 mesiacov. Bude pozostávať z dvoch aktivít, ktoré na seba logicky nadväzujú: Aktivita 1
Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti (realizované dodávateľským spôsobom) Aktivita 2 Priemyselný výskum
(realizovaný vlastnými zdrojmi žiadateľa). Pre účely technického zabezpečenia realizácie výskumnej úlohy je potrebné
doplniť materiálno-technické zabezpečenie, ktoré bude obstarané z vlastných zdrojov pred realizáciou projektu. Na
organizačné zabezpečenie projektu bude vytvorený projektový tím pozostávajúcich z manažéra projektu, ktorého úlohou bude
celkové riadenie aktivít projektu, finančného manažéra, ktorý bude zabezpečovať finančnú stránku projektu a administratívnej
asistentky, zabezpečujúca administratívu projektu. Aktivity projektu a ich časová nadväznosť sú stanovené tak, aby v
maximálne možnej miere viedli k dosiahnutiu a naplneniu stanovených cieľov projektu, t.j. k získaniu nevyhnutných poznatkov
a zručností pre následný vývoj a vybudovanie vlastného systému energetického manažmentu, pružne prispôsobiteľného
požiadavkám konečného zákazníka v súlade s platnou legislatívou.

Predkladaný projekt, ktorým sa uchádzame o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ vychádza z potrieb spoločnosti
a požiadaviek trhu. Spoločnosť TRANSTECH, a.s. vidí svoje možnosti vo vybudovaní vlastného systému energetického
manažmentu, zodpovedajúceho legislatíve a pružne prispôsobiteľného požiadavkám odberateľov, investovaním do výskumu a
následného vývoja za týmto účelom. Takáto rozsiahla výskumná úloha si vyžaduje pomerne veľký objem finančných
prostriedkov, ktoré si spoločnosť nemôže dovoliť investovať v plnom rozsahu z vlastných zdrojov, ale iba v menšom rozsahu a
zároveň časovo dlhšie obdobie. Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov má tradíciu a aj potenciál pre rozvoj
elektrotechnického priemyslu. Zároveň zápasí s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou úrovňou HDP. Projekt svojimi
aktivitami a výsledkami je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na národnej aj regionálnej úrovni. Realizácia
projektu bude mať vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti s maximálnym využitím rastového potenciálu, ktorý
je v Prešove a Prešovskom kraji dostupný. Ide hlavne o možnosti týkajúce sa pracovnej sily a infraštruktúry.

Po ukončení spolufinancovania projektu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu bude projekt finančne zabezpečený z
vlastných zdrojov. Následne predpokladáme realizáciu vývojovej fázy, ktorá povedie k výrobe funkčného prototypu
inteligentného meracieho systému. Vybudovaním vlastného systému podľa potrieb odberateľov a v pružnosti pri jeho
prispôsobovaní požiadavkám zákazníkov sa zvýši záujem budúcich užívateľov systému o tento produkt. Dodávkou
kompletných riešení na kľúč sa výrazne zvýši pridaná hodnotu produktu a zároveň si získa širší okruh odberateľov, čo povedie
k rastu konkurencieschopnosti spoločnosti. Spolufinancovaním projektu sa návratnosť investície zníži na polovicu, čo bude
mať rovnako vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. V dôsledku realizácie aktivít projektu sa očakáva nárast
tržieb v dôsledku vysokej kvality produkcie. Životaschopnosť projektu bude zabezpečená aj personálne. Úspešná realizácia
predkladaného a následného projektu vyvolá potrebu nových pracovných miest. Súčasný manažment má dostatok riadiacich
a obchodných skúseností. Odbornú stránku v oblasti produkcie bude zabezpečovať riadiaci personál s požadovanou
kvalifikáciou a skúsenosťami.

KaHR-13SP-1201

Spoločnosť Fornetti Slovakia je jedeným z najväčších zamestnávateľov v okrese Dunajská Streda a len vo výrobe
zamestnáva každý rok v priemere o 40 zamestnancov viac v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Predmetom činnosti
spoločnosti je výroba a predaj mrazených pekárenských polotovarov. Vo svojom závode v Dunajskej Strede dnes vyrába
mesačne priemerne viac ako 178 druhov výrobkov. Napriek vysokej odbornej kvalite personálu a dobre organizovanej
vnútornej kontrole prichádza vo výrobnom procese k chybám. Najčastejšou príčinou je zlyhanie ľudského faktora pri príprave
múčnych zmesí a pri predpečení výrobkov, kde rozhodnutia na základe subjektívneho hodnotenia procesu vedú k
nedopečeniu alebo prepečeniu. Realizácia projektu reflektuje na potreby a východiskovú situáciu žiadateľa vyplývajúcu zo
SWOT analýzy a tvorí súčasť podnikateľskej stratégie spoločnosti, smerujúcej k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti.
Cieľom projektu je posilnenie pozície na trhu predpečených pekárenských polotovarov zvýšením ich štandardnosti, kvality a
zavedením inovácií a nových produktov pri celkovom zvýšení objemu výroby a efektívnosti využitia surovín, energií a
ľudského potenciálu.

Realizáciou projektu vzniknú podmienky pre výrazné zvýšenie kvality a štandardnosti produktov, rozšírenie sortimentu o
zdravie podporujúce výrobky, zvýšenie objemu výroby a zlepšenie postavenia na trhu. Výsledkom projektu bude skvalitnenie
procesu prípravy výroby zavedením moderného automatizovaného systému dávkovania surovín do múčnych zmesí,
optimalizácia a štandardizácia stupňa predpečenia produktov, zdokonalenie kontrolných metód potrebných pre predikciu a
hodnotenie kvality a vlastností surovín, polotovarov a produktov a v neposlednom rade aj rozšírenie sortimentu zdravie
podporujúcich produktov. Lepšie poznanie zákonitostí o vplyve surovín a tepelných podmienok počas výroby na vlastnosti
cesta a kvalitu hotových produktov umožní zaviesť ucelený inteligentný informačný a riadiaci systém zahrňujúci všetky
stupne výroby od prípravy múčnych zmesí, cez prípravu a formovanie cesta, pečenie, chladenie, mrazenie až po balenie a
expedíciu. Získané poznatky a skúsenosti s tvorbou a aplikáciou inteligentného automatického riadenia výroby budú
publikované a môžu byť využité i v ďalších pekárňach v regióne i mimo neho. Realizáciou projektu sa vytvorí 6 nových
pracovných miest.

Realizácia projektu sa dotýka v súčasnosti kritických operácií v procese výroby predpečených pekárenských výrobkov. Ide o
prípravu múčných zmesí, proces pečenia a priebežnú komplexnú kontrolu celej výroby z jedného miesta. Dôležitou súčasťou
projektu je i vývoj nových zdravie podporujúcich receptúr. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 08/2013-07/2015 a
uskutoční sa prostredníctvom 4 hlavných aktivít (viď tab. 11). Samotnej realizácií bude predchádzať verejné obstarávanie na
riešiteľa výskumnej úlohy a dodávateľa technológie. Projekt bude riešený v troch rovinách: a/ laboratórna úroveň
b/
technická úroveň c/ overovanie v podmienkach reálnej výroby Laboratórne experimenty budú realizované v laboratóriách
zmluvného dodávateľa výskumných prác ktorý je prístrojovo i personálne vybavený na súčasnej svetovej úrovni. Po zakúpení
nových prístrojov budú práce realizované i v kontrolnom laboratóriu žiadateľa. Overovanie bude realizované priamo na
výrobných linkách žiadateľa. Organizačne bude zabezpečovať realizáciu projektu skúsený tím, ktorého súčasťou budú
kľúčoví zamestnanci žiadateľa, ktorí majú adekvátne vzdelanie a skúsenosti s obdobnými projektmi.

Na trhu, na ktorom sa žiadateľ nachádza, je každá inovácia a možnosť ponúknuť kvalitnejší výrobok rozhodujúca a čas hrá v
tomto boji rozhodujúci úlohu. Ak chce žiadateľ dosahovať kvalitu na úrovni európskych štandardov, musí byť vždy o krok
vpred. Bez podpory prostredníctvom NFP je síce projekt realizovateľný, nie však v takej rozsiahlej miere a v podstatne dlhšom
časovom horizonte, čím sa šanca obstáť voči konkurencii znižuje. Vďaka pomoci bude spoločnosť schopná realizovať projekt
v prijateľnom časovom horizonte bez negatívnych dopadov na jej finančnú stabilitu. Žiadateľ v budúcnosti predpokladá
pokračovanie výskumných a vývojových prác zameraných na efektívnejšie využitie regionálnych zdrojov surovín pre výrobu
najmä inovovaných a nových výrobkov formou projektov cezhraničnej spolupráce a zapojením sa do medzinárodných
projektov. Prínosom realizácie projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, zefektívnenie výrobnotechnologických postupov, tvorba pridanej hodnoty a tvorba kvalifikovaných pracovných miest. Realizácia projektu je v súlade
s plánovaným dlhodobým smerovaním žiadateľa a taktiež s národnými a nadnárodnými stratégiami a programami.

Predkladaný projekt bude v budúcnosti udržateľný vďaka samotnej investícií do inovácií a výrobných postupov. Táto investícia
je prostriedkom k zabezpečeniu napredovania spoločnosti a jej celkovému ekonomickému rastu. Tým, že spoločnosť bude
prostredníctvom vylepšených receptúr a kvalite spracovania výrobkov schopná uspokojiť čoraz náročnejšie požiadavky
zákazníkov, posilní sa jej pozícia na trhu, čo povedie k rastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. V dôsledku vyššieho zisku
bude spoločnosť pravidelne pristupovať k inovácii výrobného procesu, čo bude znamenať rozšírenie ponuky produktového
portfólia a expanzii na ďalšie trhy (domáce i zahraničné). Prevádzka zariadenia bude aj po skončení projektu financovaná z
vlastných príjmov spoločnosti. Na základe analýzy deklarujeme, že spoločnosť bude generovať dostatočné príjmy na
udržanie výroby. Náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia budú financované výnosmi z predaja vlastných výrobkov,
prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov. Projektový tím
zložený z interných zamestnancov prevezme zodpovednosť za prebratie výsledkov projektu a zabezpečí ich zavedenie do
praxe.
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Spoločnosť Virtual Reality Media,a.s., založená v roku 1992, ponúka celú radu leteckých a pozemných simulátorov na trhu už
viac ako 18 rokov. Žiadateľ je významným prvkom trhového segmentu s dlhoročnou praxou v oblasti vývoja leteckých
simulátorov, ktorého záujmom je efektívny letecký výcvik. Na Slovensku, kde žiadateľ začal svoju činnosť, predal zatiaľ
najviac simulátorov (až okolo 50% z celkového objemu tržieb) a rád by si tento domáci trh ponechal aj budúcnosti. Žiadateľ
disponuje v dostatočnom rozsahu vhodnou komplementárnou infraštruktúrou nevyhnutnou pre realizáciu takéhoto projektu. V
súčasnosti spoločnosť vyvíja a vyrába svoj výrobný program s využitím najmodernejšej výpočtovej techniky a modernej
meracej a regulačnej elektroniky. Svoje technologické vybavenie a SW pravidelne obnovuje. Postavenie spoločnosti doma i v
zahraničí, ako aj udržanie konkurenčných výhod (lacnejšia vysokokvalifikovaná pracovná sila) je priamo podmienené
prítomnosťou a dostupnosťou najprogresívnejších technológii v podniku. Výsledky z výskumu v rámci projektu nám umožnia
zvládnuť vývoj a výrobu leteckých simulátorov pomocou nových vyskúmaných vysoko inovatívnych technických procesov a
metodík.

Realizácia predkladaného projektu prinesie prostredníctvom priemyselného výskumu technicky nový postup výroby leteckých
simulátorov v našej spoločnosti, výsledkom čoho bude „Metóda výrobnej technológie lietadlového simulačného systému
najvyššej kategórie“, čo následne prinesie do nášho produktového portfólia kvalitatívne nový produkt konkurencieschopný aj
na medzinárodných trhoch. Pre tento projekt sme vybrali výskum metód simulovania najdôležitejších lietadlových systémov,
najviac ovplyvňujúcich nielen kvalitu výcviku lietajúceho personálu, ale aj bezpečnosť letov, aby sme dosiahli kvalitatívne
nový konkurencieschopný produkt. Výskumné kapacity spoločnosti sa posilnia vytvorením najmenej 2 pracovných miest pre
občanov - mladých ľudí (výskumníkov) do 29 rokov, ktoré budú udržané aj po skončení realizácie projektu. Výskum metód
simulácie jednotlivých lietadlových subsystémov nám prinesie inovatívny proces tak do vývoja, ako aj výroby. Pomocou
inovatívnych postupov dosiahneme technicky nový proces výroby leteckých simulátorov, čím budeme schopní vyrobiť
jednotlivé subsystémy lietadiel vernejšie a za kratší čas. Výsledkom bude kvalitatívne nový vysoko konkurencieschopný
produkt.

Špecifický cieľ projektu definovaný ako „Inovácia výrobného postupu leteckých simulátorov s cieľom zvýšenia kvality výcviku
leteckého personálu“ dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu „Priemyselný výskum lietadlového simulačného
systému“, ktorá bude pozostávať z čiastkových činností navzájom prepojených z časového, technického aj finančného
hľadiska. Výstupom projektovej aktivity bude „Metóda výrobnej technológie lietadlového simulačného systému najvyššej
kategórie“. Začiatok realizácie aktivít projektu je stanovený na 1. júl 2013 a ukončenie realizácie aktivít projektu na 30.jún
2015 (celková doba realizácie projektu bude predstavovať 24 mesiacov). Organizačné zabezpečenie bude vykonávať
projektový tím tvorený zodpovednými pracovníkmi za aktivitu, resp. podľa štandardizovaných postupov projektového
manažmentu bude projektový manažér niesť zodpovednosť za riadenie projektu a za finančné riadenie projektu finančný
manažér (obaja zamestnanci žiadateľa). Realizáciu aktivít projektu budú zabezpečovať odborní pracovníci rozčlenení na
jedného odborného garanta pre každú výskumnú činnosť a niekoľkých riešiteľov. Výsledkom projektu bude vyskúmaný
dlhodobý nehmotný majetok.

V dnešných leteckých simulátoroch sa používa niekoľko rôznych metód simulácie jednotlivých subsystémov. Výskum týchto
metód simulácie nám prinesie inovatívny proces do vývoja a výroby. Pomocou inovatívnych postupov dosiahneme technicky
nový proces výroby leteckých simulátorov, čím budeme schopní vyrobiť jednotlivé subsystémy lietadiel vernejšie a za kratší
čas. Výsledkom bude kvalitatívne nový produkt. Vernejšia simulácia jednotlivých subsystémov lietadiel významným
spôsobom prispeje k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prepravy. Správnymi metódami simulácie budú jednotlivé subsystémy
pracovať rovnako ako v reálnych lietadlách za rovnakých vonkajších podmienok. Dosiahnutá vernosť simulácie umožní
analyzovať a spätne rekonštruovať aj väčšiu časť leteckých nehôd zapríčinených poruchou stroja. Kratší čas nám prinesie
podstatnú konkurenčnú výhodu, ktorú by sme bez podpory z NFP nemohli v požadovanom rozsahu získať. Projekt
zohľadňuje aj potreby trenčianskeho regiónu v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja, projekt je s ním plne v súlade, ktorej jednou z hlavných špecifických cieľov je zvyšovať
konkurencieschopnosť priemyslu a služieb TSK.

Výskumné kapacity spoločnosti sa posilnia vytvorením najmenej 2 pracovných miest pre občanov - mladých ľudí
(výskumníkov) do 29 rokov, ktoré budú udržané aj po skončení realizácie projektu. Po ukončení realizácie projektu sa v
dôsledku zvýšených tržieb vytvoria dostatočné podmienky na generovanie fin. prostriedkov potrebných na zabezpečenie
likvidity spoločnosti v budúcnosti tým, že sa nám podarí dosiahnuť získanie väčšieho podielu na trhu v oblasti dodávok
inžinierskych činností v oblasti výskumu, vývoja a produkcie a predaja simulačných technológii najvyššej kategórie s vyššou
pridanou hodnotou a umožnia pokračovanie v inovatívnych výskumno-vývojových činnostiach. V prípade vzniku
nepredvídateľných finančných nákladov bude spoločnosť VRM, a.s. financovať vzniknuté náklady z vlastných zdrojov, resp.
prípadne z úverových zdrojov. Zárukou zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu a pracovných miest je taktiež naša
dlhodobá spolupráca s viacerými výskumnými organizáciami a konečnými odberateľmi služieb, sústavným mapovaním potrieb
a trendov a spoločným riešením technických problémov je možné efektívne čeliť hrozbám lokálneho, resp. globálneho trhu.
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Predkladaný projekt je určený na vývoj nových zariadení lanových dráh, určených na osobnú dopravu. Tieto zariadenia tvoria
základ štruktúry vybavenia turistických a lyžiarskych stredísk a priamo ovplyvňujú ich návštevnosť a tým ich ekonomický
výsledok. V súčasnej dobe na Slovensku vyrábané zariadenia sú lanové dráhy s pevným uchytením k dopravnému lanu.
Svojou technickou úrovňou a prepranými parametrami pri týchto typoch zariadení, dokážu konkurovať zahraničným
výrobcom. Majú ale limitované technické možnosti - dĺžku (max. 1000m) a kapacitu prepravovaných osôb (max. 2400
osôb/hod.) V súčasnej dobe sa očakáva od zariadení osobnej lanovej dopravy zvýšenie prepravnej kapacity a skrátenie času
prepravy pri zachovanom, prípadne zvýšenom komforte cestujúcich, pričom prioritne sa musí zohľadniť bezpečnosť
cestujúcich.

Novovyvinuté zariadenia budú schopné za rovnakú časovú jednotku prepraviť viac osôb pri väčšom komforte, nižšom
energetickom zaťažení a pri minimálnych negatívnych vplyvoch na environmentálnu stránku. Realizácia projektu by mala
viesť a motivovať podnikateľov v oblasti cestovného ruchu buď k obnove existujúcich stredísk a lanových dopravných
prostriedkov alebo k výstavbe nových. Nemenej dôležitým okamihom v procese tvorby a celej genézy projektu je aj spoločná
kandidatúra Slovenska a Poľska na organizovanie zimných olympijských hier 2022. Tento projekt určite podporí dopyt po
nami vyvíjaných zariadeniach, ktoré budú dosahovať špičkové svetové parametre. Progres v technológiách bude viesť: - K
výskumu a vývoju ďalších riešení doplnkového charakteru - K výskumu a vývoju ďalších riešení úplne nového charakteru - K
zníženiu nákladov na prepravu - K eliminácii negatívnych vplyvov na životné prostredie - K zníženiu energetickej náročnosti K zvýšenému komfortu prepravy Jediním rizikom môže byť čas. Pre minimalizáciu tohto rizika sme sa rozhodli využiť aj
externé výskumno-vývojové kapacity. Výstupy projektu budú aplikované v regióne i mimo neho.

Projek pozostáva z dvoch hlavných aktivít a to nákup progresívneho výskumu a nákup experimentálneho vývoja. Aktivity sú
vzájomne prepojené. Zatiaľ čo prvá vytvára teoretickú bázu a návrh, druhá aktivita hodnotí realizovateľnosť a validuje
Odoslaná: 30.01.2013 5 / 10 samotné riešenie. Projekt bude využívať viaceré maticové tímy, zložené z interných i externých
zdrojov. Dohľad nad realizáciou ostáva vo vedení firmy. Aktivity sú priamo naviazané na dosiahnutie cieľov a podporujú ich v
plnej miere. Z časového hľadiska sú práce na projekte intenzívne plánované na obdobie 2013 - 2015. Aktivity sú aj podrobne
rozdelené do jednotlivých etáp, pričom sú definované míľniky pre ich postupné hodnotenie. Pri hodnotení budeme používať
aplikáciu MS Project, aby sme zachytili finančnú, časovú, personálnu i obsahovú časť projektu. V úvodnej etape a v
míľnikových etapách vykonáme FMEA analýzu, aby sme vždy včas identifikovali potenciálne nové riziká a určili správne
opatrenia.

V poslednej dobe zaznamenávame obrovský rast a dopyt po športových aktivitách. Rastie počet malých i stredných
lyžiarskych stredísk, ktoré však nespĺňajú moderné požiadavky noriem na bezpečnosť, rýcholsť a komfort ich prevádzky.
Preto v mnohých prípadoch jediné riešenie je práve náhrada starých zariadení výstavbou nových moderných lyžiarskych
vlekov a lanových dráh. Nároky na bezpečnosť a komfort prepravy neustále rastú, preto proces vývoja je nevyhnutný.

Administratívne bude projekt zabezpečený riadiacimi pracovníkmi našej firmy a ich náklady si hradíme z vlastných zdrojov.
Inštitucionálna udržateľnosť bude daná a viazaná na výstupy a výsledky projektu. Finančné prostriedky na realizáciu projektu
zabezpečíme okrem vlastných aj z úverových zdrojov. Zároveň predpokladáme rast tržieb vo väzbe na kontrahované projekty
a dopyt po realizácii nových riešení. Finančné riziká a opatrenia: Naše produkty sú predávané v Eurách na trhy Európskej
únie a Ruska, ktoré nie su súčasťou menovej únie. V dôsledku výkyvov lokálnych mien, dochádza pri realizácii tržieb k
poklesu príspevkovej marže , preto pre dodržanie príspevkovej marže a zisku je potrebné umiestňovať na trh vždy nové resp.
inovované výrobky, kde už pri vývoji a výrobe je potrebné zohľadniť nižšiu materiálovú nákladovosť a pracnosť. Technické
riziká a opatrenia: Rýchle napredovanie vo vývoji technologických zariadení. Existujúce zariadenia sa stávajú zastaralými,
preto je nutná neustála inovácia, aby nedošlo k neschopnosti konkurovania na trhu.
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VILLA PRO s.r.o. má takmer 20 ročné skúsenosti s vývojom, produkciou a predajom parkovacích systémov. Zariadenia pre
vjazd, prejazd a výjazd v závislosti od svojej výbavy umožňujú použitie rôznych identifikačných nosičov. So svojimi
možnosťami sieťovania a vysokou škálovateľnosťou tieto rôzne hardvérové koncepty dovoľujú nájsť to najvhodnejšie riešenie
pre každú situáciu. Systémy podniku sú inštalované v Poľsku, Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Portugalsku i
v Kolumbii. Pre zvyšovanie schopnosti podniku uspokojovať narastajúce požiadavky trhu je nevyhnutná stála inovácia
výrobného programu. Inovácie sú závislé na realizovaní priemyselného výskumu prostredníctvom predkladaného projektu.
Pôjde o výskum optimalizácie metód a algoritmov číslicového spracovania obrazu použiteľných v statickej doprave s
minimálnym potrebným výpočtovým výkonom. Uskutočňovanie inovatívnych aktivít v spoločnosti umožní zlepšovanie
hospodárskeho výsledku, rast konkurencieschopnosti podniku. Implementácia projektu umožní výrobu produktov s vyššou
pridanou hodnotou a následne rast konkurencieschopnosti podniku, čím bude pozitívne ovplyvnená výkonnosť a efektívnosť
hospodárstva Košického kraja.

Nevyhnutným predpokladom pre štart inovácie výroby podniku v oblasti optimalizácie metód a algoritmov je implementácia
predkladaného projektu. Po ukončení projektu budú optimalizované metódy získavania obrazovej informácie, preprocessingu, vyberania rysov a detekcie objektov slúžiť s dôrazom na komerčnú využiteľnosť k vývoju a výrobe kvalitatívne
nových produktov, využívajúcich výsledky tohto výskumu Projekt pre podnik prinesie 2 nové a kvalitnejšie (inovované)
výrobky zavedené na trh a v 5. roku po ukončení projektu ekonomické prínosy v podobe nárastu pridanej hodnoty na hodnotu
549 000,00 EUR v roku 2020 a nárastu tržieb na hodnotu 1 061 000,00 EUR v roku 2020. Ak nedôjde k realizácii projektu z
finančných dôvodov, bude môcť podnik inovacie uskutočniť až v horizonte niekoľkých rokov a bude nútený hľadať nové
možnosti diverzifikácie svojej výroby.

Realizácia projektu s názvom: Výskum a optimalizácia metód získavania a číslicového spracovania obrazovej informácie pre
použitie v statickej doprave, bude prebiehať v rámci štyroch hlavných aktivít: 1. Detekcia tailgatingu (reťazenia) a cúvania 2.
Špecifický pre-processing obrazu vozidla 3. Detekcia rámika EČV v zábere 4. Detekcia obsadenosti on-street Projekt bude
realizovaný od septembra 2013 do augusta 2015. Za realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu je zodpovedný
manažment podniku VILLA PRO s.r.o., ktorý má s implementáciou investičných projektov niekoľkoročné skúsenosti.

V priebehu posledných troch rokov podnik zásadným spôsobom zmenil používané parkovacie technológie a vyvinul sériu
nových produktov vysokého štandardu, s kt. sa presadzuje na domácom aj zahraničnom trhu. Hlavne odozvy zahraničných
trhov generujú myšlienku inovácie integráciou technológií strojového videnia do výrobkového portfólia podniku. Projekt
výskumu v oblasti parkovacích technológií je v súlade s podporovanými oblasťami výskumu v rámci schémy štátnej pomoci
opatrenia 1.3. OP KaHR. Jedným z aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti podniku je zlepšovanie ekonomických
ukazovateľov jeho podnikateľskej činnosti cestou vysokej miery inovatívnosti výrobkov. Zrealizovanie výskumu predstavuje
vysokú jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol finančný prospech plynúci z inovácie výrobného programu znížený o
úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu. V prípade neschválenia NFP, by podnik mohol
projekt realizovať v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných prostriedkov. Došlo by tak k strate konkurenčnej
výhody v podobe budúcich inovatívnych výrobkov. V roku 2010 žiadateľ implementoval rekonštrukciu výrobných priestorov v
rámci OP KaHR.

Dlhodobá história podniku a jeho schopnosť dlhodobo dosahovať zisk vytvára najoptimálnejšie podmienky pre trvalú
udržateľnosť výsledkov projektu a to z hľadiska finančného, ako aj z hľadiska prevádzkového. Inovovanie výrobného
programu prostredníctvom vopred uskutočneného priemyselného výskumu umožní rozšíriť počet odberateľov spoločnosti a
lepšie napĺňať požiadavky trhu, čo prinesie rast podniku prostredníctvom zvyšovania tržieb. Kumulácia finančných
prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky pre realizáciu ďalších projektov zameraných na inovovanie výroby a produkciu
kvalitatívne nových produktov. V prípade nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať riešenie v čiastočnej
diverzifikácii výroby, ktoré znížia riziko plynúce z neplánvaného vývoja trhu. Pretože žiadateľ má okrem výroby parkovacích
systémov aj iné záujmové oblasti podnikania, v prípade potreby, v nevyhnutných prípadoch je možné použiť finančné
prostriedky aj z týchto zdrojov. Doterajšie fungovanie a prosperita spoločnosti VILLA PRO s.r.o. poukazujú na vytváranie
ideálnych podmienok pre ďalšie pokračovanie v aktivitách realizovaných v rámci projektu.
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Spoločnosť Manz Slovakia, s. r. o. vznikla v r. 2006. Okrem vývojových kapacít disponuje výrobnými a montážnymi
kapacitami v oblasti mechaniky, elektrotechniky, obrábania a zvarovania plastov. Výrobnú prevádzku má firma umiestnenú v
Novom Meste nad Váhom, teda v regióne s 8,5%-nou nezamestnanosťou. Spoločnosť je významným zamestnávateľom vo
svojom regióne. K 30.11.2012 evidovala 231 zamestnancov. Okrem montážnych pozícii disponuje vývojovým oddelením s 16
konštruktérmi s vysokoškolským vzdelaním. Manz Slovakia teda patrí k tvorcom pracovných miest s vysokou pridanou
hodnotou. Spoločnosť vyrába stroje a zariadenia, ktoré následne sériovo vyrábajú iné produkty a to v segmente display, solar
a battery. Práve v tomto segmente dochádza v poslednej dobe k dopytu po zaradeniach na výrobu batérií pre elektromobily,
ktorých zavádzanie na svetové trhy začína byť v posledných mesiacoch stále badateľnejšie. Po dôkladnom zvážení a
vykonaní SWOT analýzy sa spoločnosť rozhodla zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom vývoja nového typu
linky na výrobu batérií pre E-mobilitu.

Realizácia predkladaného projektu je vhodná a účelná vzhľadom k zameraniu výzvy. Výsledkom projektu bude nový typ
výrobnej linky na výrobu batérií pre E-mobilitu. Výsledok realizácie projektu prinesie do tohto odvetvia zásadný prielom.
Prostredníctvom vývoja výrobnej linky ktorá by bola len s malými úpravami aplikovateľná vo všetkých automobilkách plánuje
spoločnosť Manz Slovakia s.r.o. preraziť na trhu a priniesť výrobcom automobilov technológiu, ktorá umožní lepšie využitie Emobility v praxi a to najmä vďaka nižším jednotkovým nákladom na výrobu batérií. Prostredníctvom vývoja novej linky dôjde k
inovovaniu jedného výrobného postupu. Realizácia predkladaného projektu umožní vytvoriť dve nové pracovné miesta.
Výsledky projektu bude možné využiť pri ďalších výskumných a vývojových projektoch. Úspešná realizácia projektu povzbudí
žiadateľa pri príprave ďalších projektov. Spoločnosť je pripravená riešiť ohrozenia a riziká, ktoré ktoré môžu vzniknúť počas
realizácie a vypracovala postupy na elimináciu uvedených rizík. Spoločnosť nepredpokladá ohrozenie plnenia merateľných
ukazovateľov, a je pripravená ich naplniť aj v prípade vzniku nepredvídaných okolností.

Realizácia projektu bude zastrešená konateľom spoločnosti, ktorý bude dohliadať na bezproblémový priebeh realizácie
projektu. Okrem neho bude chod vývojových prác riadiť vedúci projektu Peter Kurtiš. Spoločne s certifikovaným poradcom
budú dohliadať na to aby bolo zabezpečené dodržanie všetkých zmluvných záväzkov voči riadiacemu orgánu. Projektový tím
disponuje potrebnými skúsenosťami na úspešnú realizáciu projektu. Realizácia aktivít projektu bude prebiehať vo vlastných
priestoroch spoločnosti Manz Slovakia, s. r. o.. Projekt počíta s dĺžkou realizácie 24 mesiacov nakoľko ide o vysoko technicky
náročný projekt. Projekt bude realizovaný v mesiacoch február 2013 až január 2015. Projekt tvoria dve hlavné aktivity. Obe
sú vzájomne previazané a spoločne pomáhajú naplniť hlavný cieľ ako aj špecifické ciele projektu. Obe hlavné aktivity
spoločne tiež prispievajú k naplneniu merateľných ukazovateľov výsledku. Prvá hlavná aktivita bude zahŕňať samotný vývoj
inovatívnej výrobnej linky na výrobu batérií pre E-mobilitu. Hlavná aktivita č. 2 bude zahrňovať najmä rozpracovanie finálnych
variant a tvorbu detailnej technickej dokumentácie.

Vysoká technologická náročnosť projektu je dôvodom prečo sa spoločnosť rozhodla požiadať o nenávratný finančný
príspevok. Bez poskytnutia nenávratného finančného príspevku by projekt bolo možné realizovať len v menšom rozsahu a
výrazne zdĺhavo. Musel by sa obmedziť počet ľudí, ktorí sa venujú jednotlivým oblastiam projektu, čo by malo za následok
výrazné predĺženie realizácie projektu. V takomto prípade by sa výsledok projektu posunul do pomerne ďalekej budúcnosti a
to by už mohlo byť neskoro, nakoľko sa predmetný segment veľmi rýchlo vyvíja. Poskytnutie pomoci bude mať za následok aj
zvýšenie celkovej sumy vynaloženej na projekt. Spoločnosť sleduje moderné trendy a situáciu na trhu. V súčasnosti sa trh
automobilov výrazne začína orientovať na E-mobilitu. Realizácia projektu umožní spoločnosti využiť tento trend a zvýšiť tak
svoju konkurencieschopnosť. Podľa predbežných rokovaní je o výsledok projektu už v súčasnosti záujem zo strany výrobcov.
Projekt a jeho ciele sú v súlade s relevantnými strategickými a plánovacími dokumentmi ako NSRR 2007 – 2013, OP KaHR,
7. Rámcový program, Schéma štátnej pomoci, Inovačná stratégia SR a pod.

Po ukončení realizácie projektu bude zabezpečená „trvalosť“ výsledkov projektu práve prostredníctvom zavedenia nového
typu linky na výrobu batérií pre E-mobilitu do výroby. Trvalosť výsledkov projektu bude zabezpečená z vlastných zdrojov
žiadateľa – navýšením tržieb v dôsledku realizácie projektu. Realizácia projektu umožní vytvoriť dve nové pracovné miesta.
Spoločnosť predpokladá aj dalšie zvýšenie počtu zamestnancov v budúcom období, pretože realizácia projektu jej prinesie
nové zákazky. Spoločnosť Manz Slovakia, s. r. o. si uvedomuje že je potrebné byť pripravený na možné ohrozenia, ktoré
môžu mať negatívny vplyv a ohrozujú realizáciu projektu z hľadiska vonkajšieho prostredia. Preto vypracovala postupy na
elimináciu uvedených rizík. Medzi spôsoby ako čeliť možným rizikám patrí napr. zostavenie kvalitného tímu vývojových
pracovníkov ,ktroí zvládnu aj náročné vývojové úlohy, dôkladná príprava žiadosti o NFP ako aj jej príloh v súlade so všetkými
požiadavkami, dokumentami a pravidlami, rýchla realizácia projektu či zabezpečenie dlhodobých zmlúv s obchodnými
partnermi.
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Spoločnosť T E S L A Liptovský Hrádok a.s. bola založená už k roku 1950, pričom akciovou spoločnosťou je od roku 1991.
Medzi silné stránky spoločnosti patrí diverzifikovaný, relatívne stabilný a rozvíjajúci sa okruh zákazníkov, komplexný a
certifikovaný výrobný proces, dobré referencie u odberateľov a relatívne dobré dodávateľské vzťahy s renomovanými
zahraničnými firmami. Slabými stránkami spoločnosti T E S LA Liptovský Hrádok a.s. sú pomerne nízka konkurenčná
schopnosť v oblasti predajných cien ako aj nedostatočne vybudované technické zázemia firmy, chýbajúce kapacity v oblasti
inžinieringu, kovo a elektrovýroby, ako aj zastaralý systém plánovania, riadenia a evidencie výroby. V strategickom rozvoji sa
spoločnosť sústreďuje na posilňovanie silných stránok a elimináciu slabých stránok. Projekt je zameraný na zavedenie
integrovaného systému plánovania, riadenia a evidencie výroby s využitím inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného
výskumu a experimentálneho vývoja. Pred podaním projektovej žiadosti bol zrealizovaný prieskum trhu, ktorého výsledkom sú
stanovené technické požiadavky a predpokladané ceny zákazky na dodávku výskumno-vývojovej činnosti.

Projekt má zásadný inovačný charakter pre spoločnosť žiadateľa a jeho realizácia umožní vytvoriť spoločnosti žiadateľa
dostatočné vlastné zdroje pre realizovanie ďalších investičných akcií. Zabezpečenie financovania aktivít predkladaného
projektu predpokladá získanie nenávratného finančného príspevku. Výsledkom predkladaného projektu bude zavedenie
integrovaného systému plánovania, riadenia a evidencie výroby s využitím inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného
výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti strojárenskej výroby. Zavedenie inovovaného výrobného postupu bude mať
vplyv na zvýšenie tržieb a rovnako aj na rast pridanej hodnoty a udržanie zamestnanosti. Výsledkom projektu bude tiež nárast
počtu pracovných miest o 2 nové pracovné miesta. Z uvedeného vyplýva, že projekt prispeje prostredníctvom integrovaného
systému plánovania, riadenia a evidencie výroby k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok
a.s. Realizácia projektu bude mať vplyv na generovanie ďalších projektov spoločnosti zamerané najmä na obnovu
technologických zariadení, ale aj na ďalší výskum a vývoj v oblasti strojárenskej výroby.

Projekt je zameraný na zavedenie integrovaného systému plánovania, riadenia a evidencie výroby s využitím inovačných
aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoj. Pred podaním projektovej žiadosti bol vykonaný
prieskum trhu, ktorého výsledkom sú stanovené technické požiadavky. Pre naplnenie cieľov projektu budú realizované
nasledovné aktivity: 1. Priemyselný výskum a implementácia sledovania a eliminácie neproduktívnych časov vo výrobe 2.
Priemyselný výskum a implementácia novej výrobnej stratégie a dielenského riadenia výroby 3. Priemyselný výskum a
implementácia v oblasti zvýšenia efektivity montáže a balenia 4. Priemyselný výskum a implementácia nového
manipulačného logistického systému 5. Experimentálny vývoj a implementácia v oblasti elektronického workflow vo výrobe
6. Informačno-komunikačná infraštruktúra Výsledok priemyselného výskumu bude spĺňať podmienku integračnej platformy
pre vizualizáciu výrobných procesov, sledovanie a riadenie výrobných procesov a sledovanie materiálových tokov.
Bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít bude zabezpečovať kvalifikovaný výherca VO, pričom bude
spolupracovať aj s odborným tímom spoločnosti.

Predkladaný projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2007 – 2013. Projekt prispeje k napĺňaniu vrcholového cieľa programu, ktorým je zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť
Žilinského samosprávneho kraja, bohatstvo a kvalitu života jeho obyvateľov do roku 2013 na úroveň minimálne 65% priemeru
HDP EÚ. Projekt je v súlade s prioritami v oblasti trvale udržateľného rozvoja - prispieva k vytvoreniu nového modelu
ekonomiky – dosiahnutie dlhodobo fungujúceho moderného hospodárstva a informačnej spoločnosti, odstránenie
štrukturálnych deformácií ekonomiky, vyvážený rozvoj hospodárstva s dôrazom na perspektívne moderné odvetvia a
regionálne prírodno-sociálne podmienky. Žiadateľ – T E S L A Liptovský Hrádok a.s. má k dispozícii administratívne a
technické kapacity potrebné na zabezpečenie realizácie projektu. Medzi silné stránky spoločnosti patrí diverzifikovaný,
relatívne stabilný a rozvíjajúci sa okruh zákazníkov, komplexný a certifikovaný výrobný proces, dobré referencie u odberateľov
a dobré dodávateľské vzťahy s renomovanými zahraničnými firmami - faktory zabezpečujúce trvalú udržateľnosť ekonomickej
stránky projektu.

Ekonomická udržateľnosť projektu po ukončení jeho financovania z externých zdrojov bude zabezpečená žiadateľom – T E S
L A Liptovský Hrádok a.s. zabezpečí finančné ako aj personálne zdroje na prevádzku zavedeného integrovaného systému
plánovania, riadenia a evidencie výroby po ukončení financovania NFP. Výsledkom projektu bude aj získanie ďalších
skúseností členov projektového tímu, ktorí budú kooperovať aj po ukončení financovania projektu. Sociálnu udržateľnosť
projektu pre vytvorenie a udržanie pracovných miest (2) z radov znevýhodnených skupín – absolventov a dlhodobo
nezamestnaných žiadateľ bude zabezpečovať v intenzívnej spolupráci s Úradom práce. Investícia do aktivít projektu je
prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej celkovému ekonomickému rastu. Pre strategickú
udržateľnosť projektu využije žiadateľ skúsenosti s realizáciou prvej časti inovácie výroby v rokoch 2009-2011. Žiadateľ sa
sústredí okrem zavedenia inovatívnych výrobných postupov aj na ďalšie rozširovanie spoľahlivosti, kvality, flexibility, nízke
dodávateľské ceny, dokonalý servis a individuálny prístup k zákazníkom ako predpoklady udržania sa pozícií na trhu.
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Spoločnosť K-system, spol. s r.o. podniká v oblasti výroby tieniacej techniky. Na trhu pôsobí od roku 1995. Svoju činnosť
vykonáva vo vlastných výrobných priestoroch prostredníctvom potrebných strojov a zariadení, ktoré sú tiež jej vlastníctvom.
Spoločnosť sídli a svoju prevádzku má umiestnenú v Žiari nad Hronom, ktoré je zároveň okresným mestom. Jej umiestnenie
je tak vzhľadom na dopravnú prístupnosť, vybavenosť inžinierskymi sieťami a lokalizáciou v okresnom meste veľmi výhodné.
Snahou spoločnosti je neustále napredovať vo svojej činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. V
súčasnom období vzniklo mnoho konkurenčných firiem čo prudko znížilo pridanú hodnotu vo výrobe našim tradičným
výrobkom v tieniacej technike. Pre tento dôvod, pokiaľ sa má naša rýdze slovenská firma udržať na trhu musí investovať do
netradičných riešení v oblasti využitia a aplikácie tieniacej techniky. Celosvetový tlak na zníženie energetických strát do
budúcnosti bude narastať. Je to spôsobené limitovanými zdrojmi fosílnych ale i iných primárnych zdrojov energie na svete.
Projekt bude riešiť okrem energetickej úspory aj nové smerovanie tieniacej techniky v oblasti využitia, ale aj dizajnu.

Cieľom projektu je priemyselný výskum zameraný na nové spôsoby energetického a dizajnového využitia stavebných otvorov
pre okná. Realizácia predloženého projektu prinesie slovenskej firme príležitosť dodávať pre lukratívny trh tieniacej techniky
technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované
kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti firmy s realizáciou projektov je tieto údaje možné považovať
za reálne. Jedno nové pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a 1 ďalšie v období 5 rokov od
ukončenia projektu, čím sa podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol
stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Okrem toho z riešenia tohto projektu vznikne prihláška nového
patentového riešenia. Toto patentové riešenie bude zároveň základom spoločnosťou ponúkaných služieb pre zákazníkov,
pozdvihne vzdelanostnú a technickú úroveň pracovného kolektívu a prispeje k budovaniu dobrého mena spoločnosti na trhu.
Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do inovácií.

S ohľadom na technickú náročnosť problematiky sa spoločnosť rozhodla, že si nechá plánovanú investíciu vyskúmať a
vyvinúť špecializovanou organizáciou, ktorá bude mať v danej oblasti už kvalifikované odborné skúsenosti, výsledky a
referencie, a časť súvisiacich nákladov bude kompenzovať využitím štrukturálnych fondov určených na podporu
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Kvalifikovaný výherca VO bude spolupracovať aj s odborným tímom
spoločnosti. Jednotlivé aktivity projektu zameraného na energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov budú prebiehať v
určitej logickej následnosti počas obdobia 24 mesiacov a sú rozdelené do nasledovných skupín: Aktivita 1 - Štúdia výskumu
technickej uskutočniteľnosti projektu Aktivita 2 - Tienenie Aktivita 3 - Implementácia energetického systému do stavebného
otvoru s aspektom na projekt Aktivita 4 - Využitie zachytenej slnečnej energie Aktivita 5 - Záverečná správa Z riešenia
projektu vznikne prihláška nového patentového riešenia. Realizácia projektu môže mať synergický efekt na realizáciu ďalších
projektov, ktorých predmetom bude obstaranie, prípadne aj vývoj alebo inovácia výsledkov tohto projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v zámere spoločnosti vyvinúť cenovo aj funkčne zaujímavé riešenia pre oblasť tieniacej Udržateľnosť prevádzky výstupov projektu vychádza z predpokladaných trhových podmienok a dopytu po výsledkoch
techniky. Okrem ekonomických prínosov predstavuje realizácia predloženého zámeru nemalý príspevok k ochrane životného projektu. Investícia do aktivít projektu je prostriedkom k zabezpečeniu vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti a jej
prostredia formou zníženia energetickej náročnosti bytových jednotiek, prostredníctvom vhodného riešenia na zber slnečnej celkovému ekonomickému rastu. Tým, že spoločnosť bude schopná
energie žalúziami a vyriešenia prípravy stavebného otvoru na osadenie žalúzií s cieľom minimalizovania tepelných strát .
Realizácia projektu umožní nájsť nové riešenia, ktoré by priniesli väčšiu spoľahlivosť funkčnosť, dizajn a novú kvalitu
systému ovládania a dizajnu tieniacej techniky. Spoločnosť bude dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a kvantitu
poskytovaných služieb, čím podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku. Dôjde k
rozšíreniu rozsahu a kvality poskytovaných služieb v regióne. V prípade nepodporenia projektu z fondov Európskej únie by Ksystem, spol. s r.o. musela realizáciu projektového zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na viacero rokov, z dôvodu vysokej
finančnej náročnosti, čo by znamenalo konečný efekt - zmenu indikátorov.
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Inteligentné kompaktné zariadenie pre aplikáciu obnoviteľných
zdrojov energie

Vývoj nových bezdrôtových zariadení využívajúcich komunikačnú
platformu Zigbee a ich integrácia do úsporného regulačného
systému IQRC

Vývoj technológií pre pohon mobilných zariadení na prevoz betónu

Priemyselný výskum technológie KVET na báze tuhej biomasy do
výkonu 100 kWe

Výskum degradačného procesu oceľového anódového jarma v
elektrolýznom procese výroby hliníka

Zelený priemysel bez emisií CO2

Výskum technologického zariadenia na výrobu bioetanolu z
lignocelulózových surovín priemyselnej veľkosti s trvalou prevádzkou

Robotec – Centrum priemyselného výskumu výrobných postupov
inovatívnych robotických technológií

Priemyselný výskum častí automatizovaných zakladacích systémov
(AZS) pre zakladanie a manipuláciu s rôznymi predmetmi

Výskum v oblasti optimalizácie procesu výroby bioplynu

897 750,00

336 445,86

1 729 875,00

930 384,00

1 123 950,00

1 981 000,00

1 997 800,00

446 509,18

883 223,89

932 351,00
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Žiadateľ, spoločnosť NLB 1 s.r.o., vznikla v roku 2006. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Slovenska, v meste Rožňava,
patriacom do Košického kraja. Lokalita sa vyznačuje veľmi vysokou nezamestnanosťou. Podľa štatistiky Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny bola evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Rožňava ku koncu roka 2012 na úrovni 28%.
Žiadateľ sa vo svojej podnikateľskej činnosti venuje využitiu obnoviteľných zdrojov energie, stavebným a energetickým
systémom a energetickej hospodárnosti budov. Aktívne spolupracuje s výskumnými organizáciami a univerzitami,
predovšetkým so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas prieskumu potrieb zákazníkov a
prieskumu v súčasnosti dostupných technológií slúžiacich na uspokojenie týchto potrieb žiadateľ identifikoval trhovú
príležitosť, ku ktorej nie je v celosvetovom meradle dostupné zatiaľ žiadne komerčné riešenie. Navrhol riešenie vo forme
produktu, ktorý vychádza zo zatiaľ nevyužitých vedeckých poznatkov, spĺňa požiadavky zákazníkov, reaguje na rozvoj v
oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a zmeny v príslušnej legislatíve EÚ.

Predmetom predkladaného projektu je experimentálny vývoj inteligentného kompaktného zariadenia (IKZ), kompaktnej
odovzdávacej stanice tepla a chladu, aplikovanej v budovách. Unikátnosť zariadenia spočíva v možnosti pripojenia
akéhokoľvek zdroja tepla a chladu, v kompatibilite s progresívnymi energetickými systémami a podpore využitia
obnoviteľných zdrojov energie. Po úspešnej realizácii projektu bude žiadateľ majiteľom licencie k úžitkovému vzoru a k
európskej patentovej prihláške. Realizáciou zmluvného výskumu, vychádzajúceho z uvedených chránených poznatkov, sa
stane majiteľom vedeckých, technologických a obchodných poznatkov potrebných pre výrobu IKZ ako aj vlastníkom prvého
funkčného prototypu. Žiadateľ prostredníctvom realizácie projektu vytvorí a udrží 2 nové pracovné miesta, ktoré majú z
hľadiska rovnosti príležitostí optimálny pomer 1:1 pre mužov a ženy. Navyše bude jedna pozícia vytvorená cielene pre
znevýhodnených uchádzačov a obe miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov. Úspešná realizácia
projektu bude viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, nárastu tržieb a pridanej hodnoty, inovácii výrobného
postupu a vytvoreniu nového produktu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít: 1. Obstaranie práv k duševnému vlastníctvu (8/201312/2013) 2. Analýza prostredníctvom štúdie realizovateľnosti (9/2013-2/2014) 3. Vývoj Inteligentného kompaktného
zariadenia vrátane prototypu (10/2013-7/2015) Podporné aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť" budú v
súlade s hlavnými aktivitami trvať 24 mesiacov od augusta 2013 do júla 2015. Riešenie experimentálneho vývoja bude
zabezpečené externým dodávateľom, vybraným na základe verejného obstarávania. Za účelom hladkej realizácie projektu bol
zostavený projektový tím. Jeho štruktúra, personálne obsadenie a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie popísané v
Opise projektu.

Žiadateľ vývojom nového produktu reaguje na 3 trhové trendy: 1. Rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie 2. Snahu
o efektívnejšie využívanie energie v budovách prostredníctvom progresívnych energetických systémov 3. Vznik nového
pododvetvia – kombinovaných stavebno-energetických systémov Na ich základe vytvoril návrh technických parametrov
produktu a identifikoval chránené vedecké poznatky, na princípe ktorých je možné tento produkt vyvinúť. Ďalšie kroky
inovačného procesu je však potrebné zrealizovať v spolupráci so špecializovanou výskumno-vývojovou organizáciou, čo je
natoľko finančne náročné, že by projekt v tejto podobe nebol uskutočniteľný bez spoluúčasti vo forme grantu. Z pohľadu
regiónu a lokálnej samosprávy projekt prispeje k zníženiu nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest v priaznivej
štruktúre s prihliadnutím na rovnosť príležitostí a tvorbu miest pre mladých a znevýhodnených uchádzačov. Projekt je v súlade
strategickými a plánovacími dokumentmi na lokálnej, národnej a aj nadnárodnej úrovni, svojou koncepciou reaguje na
legislatívne zmeny zapríčinené vydaním smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti
budov.

Spoločnosť NLB 1 s.r.o. disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na za zabezpečenie prevádzky výstupov
projektu. Za účelom administrácie projektu zo strany žiadateľa bol vytvorený projektový tím skladajúci sa zo 5 členov. Dve
pozície sú zabezpečené internými zdrojmi, tri externými pracovníkmi. Projektový tým disponuje skúsenosťami z oblastí
manažmentu investičných aj neinvestičných projektov, výroby, implementáciou fondov EÚ, finančného manažmentu ako aj
všetkých technických oblastí týkajúcich sa stavebných a energetických systémov budov. Z technického hľadiska bude
udržateľnosť výstupov projektu zabezpečená vlastnými výrobnými kapacitami žiadateľa. Z finančného hľadiska žiadateľ
zabezpečí výrobu ako aj následné aktivity prostredníctvom vlastných a úverových zdrojov a zdrojov generovaných
prostredníctvom tržieb za predaj produktu, ktorý bude výstupom projektu. Pred realizáciou projektu bola vykonaná SWOT
analýza, v rámci ktorej boli okrem príležitostí identifikované možné riziká. Ich významnosť, pravdepodobnosť miery nastania a
spôsob ich manažovania sú podrobnejšie popísané v Opise projektu.
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Jednou z priorít v oblasti energetiky je zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie energetickej náročnosti budov. Vo veľkých
budovách, ako sú administratívne celky, nemocnice alebo školy je optimalizácia vykurovacieho systému a racionalizácia
spotrieb energií, cestou k znižovaniu prevádzkových nákladov. Najvhodnejším riešením pre rozľahlé budovy je centrálne
riadená zónová regulácia, kde je možné nastaviť časovo-teplotné režimy v každej miestnosti individuálne. U nových budov už
tento spôsob regulácie vykurovania väčšinou existuje vďaka káblovým systémom. Ale u starších objektov sa s týmto
spôsobom úspornej regulácie stretnete zriedka. Je to spôsobené najmä tým , že dotačná inštalácia káblového systému je
investične nerentabilná. Preto sa spoločnosť Amicus SK s.r.o. zamerala na vývoj úsporného regulačného systému, ktorý by
zabezpečil zónovú reguláciu bezdrôtovým spôsobom. Výsledkom snaženia je kompletne bezdrôtový systém na reguláciu
vykurovania pod názvom IQRC. Na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov z praxe má spoločnosť Amicus SK s.r.o. v
pláne systém IQRC rozšíriť o nové bezdrôtové prvky, ktoré ho posunú na vyššiu technickú a užívateľskú úroveň.

Rozšírenie systému IQRC o nové bezdrôtové prvky, zvýši jeho celospoločenskú prospešnosť a trhový potenciál. Nové prvky
prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti IQRC, k ďalšej úspore vykurovacích nákladov a širšiemu využitiu v praxi.
Všeobecnými výhodami systému IQRC po realizácii projektu budú: centrálne riadenie, inteligentný softvér, ktorý umožňuje
nastaviť a monitorovať systém prostredníctvom počítača a zabezpečuje prehľad o teplotách a stave systému. Zónová
regulácia umožňuje nastavenie individuálnych programov v miestnostiach a komunikačná platforma ZigBee zabezpečuje
spoľahlivý bezdôtový prenos potrebných dát na fungovanie systému. Nový bezdrôtovo riadený elektrický radiátor systému
IQRC umožňuje preniknúť aj do rozšíreného segmentu elektrického vykurovania. Termostatické hlavice, regulačné jednotky a
externé snímače teploty budú využívať na svoju prevádzku alternatívne zdroje energie, čím prispejú k ešte väčšej úspornosti
systému. Tak vznikne systém energeticky nenáročný, ktorý šetrí okrem nákladov na energie aj životné prostredie.

Projekt sa skladá z dvoch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. V rámci
prvej aktivity plánuje spoločnosť Amicus SK s.r.o. vyvinúť elektrický olejový bezdrôtový radiátor a integrovať ho do
regulačného systému IQRC, aby sa dal systém IQRC využiť aj pre alternatívu elektrického vykurovania budovy.
Prostredníctvom druhej aktivity spoločnosť chce dosiahnuť väčšiu úsporu energie systému IQRC pomocou zavedenia
alternatívnych zdrojov energie pre bariérovo napájané prvky regulačného systému - radiátorové hlavice, izbová regulačná
jednotka a externý snímač teploty. V týchto prvkoch bude použité napájanie fotovoltaickým článkom alebo termoelektrickým
generátorom napätia (Peltierov článok). Všetky nové prvky musia byť kompatibilné s komunikačnou platformou ZigBee, ktorú
IQRC používa. Pri oboch aktivitách najprv vývojový pracovníci pomocou obstaraných zariadení a materiálu vyvinú
elektronickú časť prvkov, nasleduje návrh dizajnu a konštrukcie od externého dodávateľa, potom ďalší externý dodávateľ
dodá prototypy a série prototypov a nakoniec pracovníci vykonajú skúšky a testy bezpečnosti, funkčnosti a otestujú prvky v
reálnych podmienkach

Stúpajúce ceny energií, rastúci počet smerníc z hľadiska energetickej hospodárnosti vo forme európskych noriem, ale aj
celosvetovo deklarovaná snaha chrániť životné prostredie, to je niekoľko z argumentov, prečo sa spoločnosť Amicus SK,
s.r.o. rozhodla ísť cestou vývoja a výroby inteligentných regulačných prvkov a systémov pre vykurovanie. V dôsledku
používania menej efektívnych regulačných zostáv na riadenie a reguláciu vykurovania, dochádza vo veľkých objektoch ako sú
školy, administratívne budovy a pod., k veľkému plytvaniu vykurovacích energií. Tzv. „Zónová regulácia“ umožňuje riadiť a
regulovať teploty pre každú miestnosť budovy nezávisle, podľa potrieb užívateľov. Káblová alternatíva regulácie je však
dostupným riešením len pri novostavbách, u existujúcich objektov je cenovo nerentabilná. Preto sme vyvinuli univerzálnu
bezdrôtovú platformu na centrálne ovládanie regulačných prvkov IQRC, ktorá šetrí energie, životné prostredie a náklady na
vykurovanie. Aktuálne požiadavky našich zákazníkov z praxe ukazujú, že systém IQRC je potrebné rozšíriť o nové úsporné
bezdrôtové prvky a elektrický radiátor, ktorý by systému umožnil preniknúť aj do segmentu elektrického vykurovania.

Vzhľadom na veľký trhový potenciál regulačného systému IQRC, po vývoji nových bezdrôtových zariadení sa môže začať
výroba a predaj. Táto skutočnosť prinesie pre spoločnosť Amicus SK, s.r.o. možnosti ďalšieho rozvoja a pre región nové
pracovné príležitosti, čo bude mať pozitívny vplyv na vývoj zamestnanosti v regióne. Spoločnosť sa bude zameriavať na
vybudovanie nových obchodných vzťahov. Prioritou Amicus SK, s.r.o. bude zachovať konkurencieschopnosť systému IQRC
čo najdlhšiu dobu. Preto sa budú priebežne, na základe aktuálnych prieskumov trhu, zadávať vývojovému oddeleniu nové
úlohy, ktorých výstupom bude vývoj nových jednotiek IQRC. Časť prostriedkov, ktoré firma získa predajom systému IQRC,
bude spätne investovaná do vývojového centra. Rozvoj a trvalú udržateľnosť kvality vývojového centra pomôže zabezpečiť aj
interná smernica o každoročnom vyčlenení primeranej časti zisku spoločnosti na vývoj nových výrobkov a technológii.
Realizácia technologicky náročnej úlohy, ktorou nepochybne IQRC je a vývoj nových bezdrôtových zariadení do tohto
systému, dopomôže vývojovému centru získať ďalšie zákazky na vývoj a aplikáciu s podobným zameraním.
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Žiadateľ, spoločnosť HYDREX, s.r.o., vznikla v roku 1995. Sídli v meste Hriňová, v okrese Detva, patriacom do
Banskobystrického kraja. Lokalita sa vyznačuje vysokou nezamestnanosťou, ktorá sa ku koncu roka 2012 pohybovala na
úrovni vyše 19%. Spoločnosť pôsobí v oblasti strojárskeho priemyslu, ktorý má v tomto regióne dlhodobú tradíciu. Nachádza
sa tu viacero stredných odborných škôl so zameraním na odbor „strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba“, ktoré
zabezpečujú prísun novej, vzdelanej a kvalifikovanej sily na trh práce. Spoločnosť sa postupne vyprofilovala na výrobcu
prevodoviek pre významných svetových výrobcov transportných miešačov betónu. Táto pozícia umožnila výrazný rozvoj
spoločnosti, má však aj niektoré negatíva. Zákazková výroba na základe licenčných práv sa vyznačuje vysokou mierou
závislosti od odberateľov a výrazne obmedzuje inovačné aktivity. V snahe vyriešiť uvedené obmedzenia sme identifikovali
významné trhové príležitosti a spôsob ich využitia prostredníctvo realizácie vývoja dvoch produktových radov.

Predmetom predkladaného projektu je experimentálny vývoj dvoch produktových radov – nového typu hydraulického čerpadla
a planétových prevodoviek. Ponuka kompletného veľkostného radu prevodoviek do miešačov a unikátne technické riešenie
pohonu s využitím G-rotoru, zabezpečujúce tandemovateľnosť, vytvoria pre spoločnosť jedinečnú konkurenčnú výhodu.
Žiadateľ prostredníctvom realizácie projektu vytvorí a udrží 2 nové pracovné miesta, ktoré majú z hľadiska rovnosti príležitostí
optimálny pomer 1:1 pre mužov a ženy. Navyše bude jedna pozícia vytvorená cielene pre znevýhodnených uchádzačov a obe
miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15 - 29 rokov. Úspešná realizácia projektu bude viesť k zvýšeniu
konkurencieschopnosti žiadateľa, nárastu tržieb a pridanej hodnoty, inovácii 2 výrobných postupov a vytvoreniu 11 nových
produktov. Staneme sa majiteľmi chráneného duševného vlastníctva, ktoré bude výstupom projektu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 4 hlavných aktivít: 1. „Spracovanie štúdie realizovateľnosti vývoja hydraulického
čerpadla typu G-rotor“ v termíne 9/2013-12/2013 2. „Spracovanie štúdií realizovateľnosti vývoja prevodoviek pre mobilné
zariadenia na prevoz betónu“ v termíne 9/2013-12/2013 3. „Vývoj hydraulického čerpadla typu G-rotor pre mobilné zariadenia
na prevoz betónu“ v termíne 12/2013-12/2014 4. „Vývoj prevodoviek pre mobilné zariadenia na prevoz betónu“ v termíne
12/2013-12/2014 Podporné aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť" budú v súlade s hlavnými aktivitami trvať
16 mesiacov od septembra 2013 do decembra 2014. Riešenie experimentálneho vývoja bude zabezpečené externým
dodávateľom, vybraným na základe verejného obstarávania. Za účelom hladkej realizácie projektu bol zostavený projektový
tím, ktorého štruktúra, personálne obsadenie a kompetencie jednotlivých členov sú bližšie popísané v Opise projektu.

Žiadateľ identifikovať tri významné trhové príležitosti. Na ich základe vytvoril v tomto segmente unikátny návrh nového pohonu
a návrh technických parametrov jednotlivých komponentov. Ďalšie kroky inovačného procesu je však potrebné zrealizovať v
spolupráci so špecializovanou výskumno-vývojovou organizáciou. Projekt má vysokú mieru návratnosti. Úvodná investícia do
financovania zmluvného výskumu je však finančne náročná a súčasná licenčná výroba negeneruje dostatočné prostriedky na
jeho realizáciu bez spoluúčasti vo forme grantu. Z pohľadu regiónu a lokálnej samosprávy projekt prispeje k zníženiu
nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest v priaznivej štruktúre s prihliadnutím na rovnosť príležitostí a tvorbu
miest pre mladých a znevýhodnených uchádzačov. Projekt je v súlade strategickými a plánovacími dokumentmi na lokálnej,
národnej a aj nadnárodnej úrovni.

Udržateľnosť projektu môžeme posudzovať v 3 oblastiach: 1. Administratívne zabezpečenie prevádzky výstupov projektu zo
strany žiadateľa. HYDREX, s.r.o. disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na za zabezpečenie prevádzky
výstupov projektu. Za účelom administrácie projektu zo strany žiadateľa bol vytvorený projektový tím skladajúci sa zo 3
členov. Projektový tým disponuje skúsenosťami z požadovaných oblastí. Žiadateľ úspešne zrealizoval viacero projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov. 2. Technické zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu: Spoločnosť disponuje
vlastnou kvalitnou technologickou infraštruktúrou, ktorá je umiestnená vo vlastných výrobných priestoroch. 3. Finančné
zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu je možné preukázať indexom bonity žiadateľa, ktorý vo všetkých troch
sledovaných obdobiach na dobrej úrovni, s priaznivou tendenciou rastu. Pred realizáciou projektu bola vykonaná SWOT
analýza, v rámci ktorej boli okrem príležitostí identifikované možné riziká. Ich významnosť, pravdepodobnosť miery nastania a
spôsob ich manažovania sú podrobnejšie popísané v Opise projektu.

KaHR-13SP-1201

Spoločnosť TEBIO s.r.o. bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným 14.08.2009. Hlavnou náplňou činnosti je
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, podnikanie v
oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. V súčasnosti sa orientuje na možnosť využitia obnoviteľných zdrojov
energie. Spoločnosť v r. 2011 mala majetok 7 868,00 eur, objem tržieb činil 15 236,00 eur, pridaná hodnota 5521,00 eur počet
zamestnancov 1. V roku 2012 počet zamestnancov: 0 Spaľovanie biomasy a výroba elektrickej energie v parných turbínach s
výkonom pod 10 MWe už nedosahuje takú veľkú účinnosť (< 20%) a pre výkony nižšie (< 2,5MWe) nie je ekonomicky
akceptovateľná kvôli vysokým investičným a prevádzkovým nákladom. Pre nižšie výkony alternatívou k priamemu spaľovaniu
biomasy v klasických elektrárňach je jej termokonverzia (pyrolýza, splyňovanie). Tieto spaľovacie zariadenia (motor, turbína)
vyžaduje inštaláciu účinného čistenia plynu. Už dlhšiu dobu sú v praxi realizované snahy o zjednodušenie koncepcie
kogeneračnej jednotky eliminujúcej potrebu čistenia plynu pred jeho spaľovaním v motore alebo v turbíne.

Z analýzy trhu vyplýva, že vyhovujúci kogeneračný systém s otvoreným pracovným cyklom s nízkym výkonom sa na trhu
momentálne nenachádza. Po ukončení projektu bude prístupná technológia na výrobu elektrickej energie s výkonom 60 –
100 kWe, tepelným výkonom do 400 kWt, so zvýšenou účinnosťou premeny tepla na elektrickú energiu. Technológia pre
kombinovanú výrobu elektriny a tepla predstavuje dôležitý prelom v dostupnosti CO2 neutrálnej výroby energie. Zavedenie
výsledkov výskumu do praxe bude mať viac výhod: - jednoduchá premena biomasy na energiu - výroba energie môže byť
plánovaná - lokálne vyrábaná energia má nízky dopad na životné prostredie - miestne zdroje biomasy znižujú riziká
cenových výkyvov pri rôznych formách energie - Pri návrhu zariadenia sa venuje osobitná pozornosť práve zabezpečeniu ich
spoľahlivého chodu bez obsluhy, ktorá vlastníkovi zaručí krátku dobu návratnosti jeho investície. Po realizácii projektu
spoločnosť plánuje zvýšiť objem tržieb na 200 000 eur, pridanú hodnotu na 50 000 eur, počet zamestnancov o 2.

Realizácia projektu bude zabezpečená 2 hlavnými aktivitami: Aktivita 1 Priemyselný výskum technológie KVET na báze
tuhej biomasy s výkonom do 100 kW. Aktivita 2 Štúdia technickej uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum - Predmetom
priemyselného výskumu je skúmanie technických parametrov výmenníka spaliny – vzduch, za cieľom zvýšenia jeho účinnosti
výroby elektrickej energie. Výskumnou úlohou je riešenie problematiky tepelného výmenníka spaliny - vzduch, na základe
teoretických výpočtov stanoviť aké majú byť technické parametre, aby sa zvýšila jeho účinnosť na 85 %, s možnosťou
dosiahnuť elektrický výkon 60 - 100 kW. Na účely priemyselného výskumu v rámci projektu bude obstaraný: - zdroj tepla výmenník spaliny - vzduch - meracie prístroje - kogeneračná jednotka – do výkonu 100 kWe - spotrebný materiál
Priemyselný výskum bude prebiehať formou zmluvného výskumu. V druhej aktivite projektu bude vypracovaná „Štúdia
technickej uskutočniteľnosti technického a technologického riešenia projektu pre priemyselný výskum“ pre vývoj zariadenia na
výrobu KVET. Obidve aktivity budú zabezpečené dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný v rámci verejného obstarávania.

Projekt rieši výskum kombinovanej výroby elektriny a tepla z biomasy novou, účinnejšou, ekonomicky výhodnejšou
technológiou, ktorá je zároveň šetrná aj k životnému prostrediu. Prispeje tým k zvýšeniu inovatívnosti podniku, k ochrane
životného prostredia, k zvýšeniu využitia OZE. Z toho dôvodu je projekt v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi
ako Inovačnou stratégiou SR na roky 2007 – 2013, so 7. Rámcovým programom EÚ, s akčným plánom využívania biomasy na
roky 2008 – 2013, s Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj s ďalšími významnými
dokumentami. Je v súlade aj PHSR Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015. Projekt splní ciele
Horizontálnych priorít Rovnosť príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj; Prispieva k zvýšeniu zamestnanosti, zamestnanosti žien a
osôb vekovej skupiny 15-29 rokov. Plánuje vytvoriť 2 pracovné miesta, z toho obsadené 1 mužom, 1 ženou. Z vytvorených
pracovných miest 1 bude určené pre vekovú skupinu 15 - 29 rokov. Výber zamestnancov bude prebiehať výlučne na základe
odbornej zdatnosti t.j. nebudú diskriminovaní ani uchádzači z rómskych komunít.

Žiadateľ po realizácii projektu plánuje jeho výsledky prihlásiť ako patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Výstupy
projektu budú používané výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti. Za pomoci získaných technických
poznatkov bude žiadateľ schopný zostaviť vysokoúčinnú technológiu pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla s výkonom do
100 kWe. Tým sa táto technológia v budúcnosti bude môcť na základe patentu vyrábať a predávať na trhu. Z uvedených
skutočností je zrejmá udržateľnosť projektu, ako aj zabezpečenie prevádzky aj po jeho realizácií. Projekt bude udržateľný z
hľadiska: - environmentálneho - skúmaná technológia bude vyrábať elektrinu a teplo z obnoviteľných zdrojov energie - tzv.
zelenú energiu, ako zdroj tepla bude využívať drevné štiepky. - ekonomického - výsledkom projektu bude patentová
prihláška novej technológie s vyššou účinnosťou, znížia sa prevádzkové náklady. Projekt bude mať priamy vplyv na rast tržieb
a pridanej hodnoty žiadateľa. Získané finančné zdroje budú využité na ďalší rozvoj spoločnosti a na realizáciu ďalších
projektov. - sociálneho - projektom sa vytvoria 2 nové pracovné miesta, prispieva tým k zníženiu nezamestnanosti.
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Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a má bohaté skúsenosti v strojárskej výrobe. Podarilo
sa jej udržať na trhu v konkurencii ostatných výrobcov a stále sa zaznamenáva nárast objednávok. Z geografického hľadiska
sa nachádza v atraktívnom regióne, ktorý má všetky predpoklady, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocoval svoj rozvojový
potenciál a vytváral tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Neustály rozvoj a vývoj trhu núti
spoločnosť neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a poskytovanie
špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. V súčasnosti spoločnosť vykonáva opravu anódových tyčí pre Slovalco,
a.s. Anódová tyč je použitá v elektrolýznej peci a je dôležitým článkom pre samotný proces výroby elektrolytického hliníka.
Agresívne prostredie, spôsobuje eróziu materiálu a takéto poškodenie je možné pozorovať na oceľovej časti tyče. Navyše sa
tu extrémne zaťaženia kombinujú. V danej oblasti spoločnosť plánuje zrealizovať výskum, ktorý by bez NFP nebol realizovaný
vôbec, nakoľko spoločnosť momentálne nemá vyčlenené zdroje, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program.

Po preskúmaní jednotlivých vplyvov na degradáciu materiálu sa navrhne optimalizovaný tvar anódovej tyče. Vykoná sa
optimalizácia zváračského procesu používaného pri opravách anódových tyčí. Očakáva sa patentové pokrytie navrhnutého
riešenia a následná možnosť nadnárodného využitia u iných výrobcoch primárneho hliníka. Po ukončení projektu bude
spoločnosť schopná plniť kritériá zákazníkov, ktorých požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov neustále stúpajú. Dosiahne
sa rast tržieb, pridanej hodnoty, produktivity práce, zníženie tvorby odpadu a zníženie energetickej náročnosti výroby na
jednotku tržieb. Portfólio zákazníkov spoločnosti je veľmi diverzifikované a prípadná recesia jedného segmentu odberateľov
nedokáže narušiť ekonomické výsledky podniku. Je veľmi nepravdepodobné, že v reálnom čase nastane pokles všetkých
odberateľských odvetví súčasne. Pri možnom vzniku hospodárskej recesie jedného odvetvia sa spoločnosť dokáže v krátkom
čase sústrediť na iné. Projekt bude mať priamy a dlhodobý dopad na spoločnosti, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre
spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. Z regionálneho aspektu projekt prispeje k navýšeniu hodnoty regionálneho HDP.

Realizácia projektu spočíva vo výskume degradačného procesu oceľového anódového jarma v elektrolýznom procese výroby
hliníka, ktorý bude pozostávať z nasledovných aktivít: Aktivita 1 - Štúdia uskutočniteľnosti výskumu Aktivita 2 - Výskum
oblasti zváračského procesu Aktivita 3 - Výskum degradačného procesu Aktivita 4 - Výskum vplyvov z oblasti elektro
Aktivita 5 - Návrh nového dizajnu anódovej tyče Aktivita 6 - Záverečné zhodnotenie Realizáciou aktivít sa prispeje k
okamžitému naplneniu hodnôt výsledkových merateľných ukazovateľov „počet patentových prihlášok“ prostredníctvom návrhu
nového dizajnu anódovej tyče, na základe ktorého sa zhotoví prototypová séria a na ktorý spoločnosť podá patentovú
prihlášku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a „počet novovytvorených pracovných miest“ prostredníctvom
zamestnania jedného nového pracovníka - muža, zo znevýhodnenej skupiny. Bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených
aktivít bude zabezpečovať kvalifikovaný výherca verejného obstarávania, pričom bude spolupracovať aj s odborným tímom
spoločnosti Remeslo strojal, s.r.o. pod vedením technického riaditeľa, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti strojárskej
výroby.

Predkladaný projekt, ktorého hlavným cieľom je výskum erózneho procesu z pohľadu vplyvu chemických procesov, prúdovej
hustoty, prítomnosti teplotného zaťaženia z procesu elektrolýzy na základný materiál, napomôže k naplneniu budúcich
investičných zámerov spoločnosti. Dosiahnutie tohto cieľa je nástrojom k upevneniu stabilného postavenia spoločnosti na trhu
a jej dlhodobej perspektívy udržať si stabilné príjmy z tržieb za vlastné výrobky a služby aj v čase stabilizácie po
predchádzajúcich dvoch rokoch hospodárskej a finančnej krízy. Implementáciou projektu sa nielen priamo zachová 209 už
vytvorených pracovných miest v rámci spoločnosti, v regióne Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, ale sa aj zvýši
zamestnanosť o 2 nových zamestnancov. Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. ako súčasť skupiny pod značkou REMESLO
sa zaoberá strojárskou výrobou. Je držiteľom certifikátu ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, má zavedený systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009 čím plne zodpovedá za kvalitnú prácu svojich
zamestnancov a za dodržiavanie manažérstva kvality v danej oblasti. Ďalej spoločnosť vlastní Oprávnenie na “Veľký
zváračský preukaz”.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená na troch úrovniach a to: inštitucionálna, finančná a strategická. Inštitucionálna
udržateľnosť bude zabezpečená dlhodobým a efektívnym pôsobením spoločnosti na trhu. Z finančného hľadiska bude
pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, z dôvodu zvýšenia objemu výroby a následného zvýšenia
trhového podielu. Strategická udržateľnosť bude zabezpečená samotným predmetom realizácie projektu, ktorý ku
skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú
zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a
tržby. Vzhľadom na zvýšený objem výroby nedôjde ani k znižovaniu zamestnanosti v spoločnosti. Spoločnosť má vybudovanú
a zabehnutú organizačnú štruktúru, ktorá dokáže pružne reagovať na rôzne zmeny v priebehu fungovania spoločnosti.
Realizáciou projektu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta a mnohé ďalšie ostanú zachované. Pozitívny predpokladaný vývoj
spoločnosti po ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť
samotného projektu.
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Akciová spoločnosť BioEner Slovakia, a.s. bola založená zápisom do obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa
08.04.2008. Odvtedy pravidelne tvorí zisk a disponuje kladnými referenciami od doterajších obchodných partnerov. V roku
2011 dosiahla tržby v hodnote 55 000 EUR a pridanú hodnotu v hodnote 19 768 EUR. Od svojej existencie sa zaoberá najmä
skúmaním pozitívnych účinkov obnoviteľných zdrojov energie na okolie. V súčasnosti sa však venuje najmä skúmaniu
zníženia negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. Spoločnosť BioEner Slovakia, a.s. je jednou z mála
spoločností podnikajúcich v oblasti výskumu a vývoja v Nitrianskom regióne. V kraji sa rozvíja predovšetkým základný
výskum, ktorý je financovaný z verejných zdrojov, pričom výdavky na základný výskum sa zvyšujú. Je zabezpečovaný
predovšetkým univerzitami, špecializovanými výskumnými ústavmi a SAV. Predmetom predkladaného projektu je výskum
optimálnej technológie pri výrobe alternatívnych palív s využitím rias ako vstupného substrátu, čo prispieva k výraznému
zníženiu emisií CO2 v ovzduší.

Predkladaný projekt sa zameriava na priemyselný výskum, ktorého výsledkom bude získanie nových poznatkov v rámci
unikátnej technológie pre výrobu alternatívnych palív s využitím rias ako vstupného substrátu, čo spoločnosti BioEner
Slovakia, a.s. dáva priestor pre ochranu všetkých zložiek životného prostredia - zúžitkovanie odpadov, čistenie odpadových
vôd, eliminácia emisií CO2, ochrana prírody a krajiny a iných negatívnych vplyvov vznikajúcich pri výrobných procesoch.
Výskum využitia rias by priniesol spoločnosti vedúcu pozíciu a jedinečné poznatky v oblasti ochrany životného prostredia, ako
aj zviditeľnenie spoločnosti a Slovenska nielen na medzinárodnej, ale aj svetovej úrovni. Realizácia projektu bude mať taktiež
pozitívny vplyv na rozvoj malých a stredných podnikateľov v regióne, ako aj na realizáciu ďalších projektov a investícií v
regióne. Po úspešnej realizácii projektu spoločnosť BioEner Slovakia, a.s. taktiež predpokladá zvýšenie
konkurencieschopnosti, čo bude mať za následok nárast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, pričom tržby v roku 2020 by
dosiahli plánovanú hodnotu 200 000 EUR a nárast pridanej hodnoty sa odhaduje na 30 000 EUR v roku 2020. V rámci
projektu budú tiež vytvorené 3 pracovné miesta, ktoré budú rozvojom spoločnosti aj trvalo udržateľné.

Realizácia projektu bude zabezpečená pomocou 2 hlavných aktivít: A1 - Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre
priemyselný výskum A2 - Realizácia priemyselného výskumu s overením jeho základov V rámci prvej aktivity bude
súčasne prebiehať výskum technológií, ako aj vytvorenie zložitého systému potrebného na overenie základov výskumu so
softvérovou podporou, ktoré bude vo finálnej fáze ukončené vypracovaním záverečnej výskumnej práce, v ktorej budú
zhodnotené dosiahnuté výsledky a zistenia z realizovaného výskumu. Predpokladaný termín realizácie aktivity je v mesiacoch
07/2013 - 06/2015. Štúdia uskutočniteľnosti bude zameraná na skúmanie rôznych druhov kmeňov s vysokým obsahom
oleja, alebo cukru a taktiež na definovanie optimálnej technológie využitia rias – technológia uzavretého fotobioreaktora a
technológia polootvoreného systému v nepretržitej prevádzke. Predpokladaný termín realizácie aktivity je v mesiacoch
07/2013 - 06/2015. Realizácia dvoch hlavných aktivít je nevyhnutná na dosiahnutie stanovených cieľov spoločnosti.

Hlavnou prioritou projektu je úspešná realizácia výskumu optimálnej technológie pri výrobe alternatívnych palív s využitím rias
ako vstupného substrátu. Projekt tým prispeje najmä k ochrane životného prostredia, k zvýšeniu využitia obnoviteľných
zdrojov energie, k zvýšeniu inovatívnosti podniku a taktiež umožní nárast tržieb žiadateľa a zvýšenie jeho
konkurencieschopnosti. Nakoľko je projekt investične veľmi nákladný, nebolo by možné zrealizovať ho bez pomoci z NFP.
Realizácia projektu tak napomôže aj k zlepšeniu celkovej situácie v oblasti vedy a výskumu v regióne a tiež prispeje k rozvoju
MSP v Nitrianskom samosprávnom kraji. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného
opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja a k naplneniu
všetkých 3 priorít Inovačnej stratégie SR pre roky 2007 - 2013. Po realizácii projektu sa vytvoria 3 stále pracovné miesta, z
čoho 2 budú vytvorené pre mladých ľudí. Jedno miesto bude obsadené mužom zo skupiny MRK a zostávajúce dvomi ženami.
Tým projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority MRK, TUR a rovnosť príležitostí.

Žiadateľ po realizácii projektu plánuje jeho výsledky a výstupy prihlásiť ako patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Výstupy projektu budú používané výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti. Za pomoci získaných technických
poznatkov bude žiadateľ schopný uviesť na trh unikátnu technológiu v oblasti výroby alternatívnych palív s využitím rias, ktorá
bude výrazne prispievať k ochrane životného prostredia, predovšetkým k eliminácii emisií CO2. Tým sa táto technológia bude
môcť na základe patentu aplikovať a predávať na trhu. Žiadateľ tak získa výrazný náskok pred konkurenciou, posilní si svoju
konkurencieschopnosť na domácom, ako aj zahraničnom trhu. Z uvedených skutočností je zrejmá udržateľnosť projektu z
personálneho a finančného hľadiska aj po jeho realizácii. Žiadateľ je podľa výpočtov presvedčený, že projekt je z finančného
hľadiska udržateľný a pravidelne bude vytvárať zisk, ktorý zabezpečuje prevádzku spoločnosti a možnosť realizácie ďalších
projektov v budúcnosti. Spoločnosť sa však bude snažiť maximálne čeliť možným ohrozeniam ako je napríklad pretrvávajúca
finančná kríza, živelné pohromy, ale aj inflácia a iné.
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Spoločnosť VRB EAST EUROPE s.r.o. bola založená a zapísaná do obchodného registra SR 11.10.2007. Od svojej
existencie sa prioritne venuje a pôsobí na trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie. V roku 2011 dosiahla tržby 2957 EUR a
pridanú hodnotu 2056 EUR. Spoločnosť VRB EAST EUROPE s.r.o. sa orientuje predovšetkým na domáce, ale aj zahraničné
trhy. Kvalitnú obchodnú silu spoločnosti VRB EAST EUROPE s.r.o. tvorí súčasný personál (vrátane spoločníkov), ktorí majú
vynikajúce vedomosti v oblasti energetiky, obchodu a podnikania, a tiež bohaté skúsenosti s kapitálovo náročnými
investíciami v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti sa spoločnosť VRB EAST EUROPE s.r.o. venuje výskumu
v oblasti výroby bioetanolu z lignocelulózových surovín. Infraštruktúra výskumnej a vývojovej základne v Nitrianskom
samosprávnom kraji je diverzifikovaná a tvorená najmä univerzitami, špecializovanými pracoviskami SAV, špecializovanými
verejnými výskumnými ústavmi štátnymi a súkromnými, a podnikovým výskumom a vývojom, ktorý je však na veľmi nízkej
úrovni. Spoločnosť VRB EAST EUROPE s.r.o. je jedna z mála spoločností v Nitrianskom samosprávnom kraji ktorá sa venuje
priemyselnému výskumu.

Predkladaný projekt sa zameriava na priemyselný výskum, ktorého výsledkom bude získanie unikátneho výrobného procesu.
Projekt po ukončení realizácie aktivít projektu prispeje spoločnosti VRB EAST EUROPE s.r.o. k posilneniu
konkurencieschopnosti, k zvýšeniu inovačného potenciálu spoločnosti, využití druhotných surovín z poľnohospodárstva ako
vstupných surovín, nové poznatky získané v oblasti chemického a bioinžinierstva využiteľné nielen na národnej, ale aj
medzinárodnej a celosvetovej úrovni. Projekt taktiež prispeje k vyriešeniu ekologických problémov na celosvetovej úrovni.
Novým priemysleným výskumom – výrobou bioetanolu z lignocelulózových surovín sa stane spoločnosť VRB EAST EUROPE
s.r.o. na trhu jedinečná. Tento ojedinelý nápad prinesie spoločnosti VRB EAST EUROPE s.r.o. vedúcu pozíciu a unikátne
poznatky. Po úspešnom zrealizovaní bude projekt prínosom nielen pre spoločnosť VRB EAST EUROPE s.r.o., ale aj pre celé
Slovensko a svet. Spoločnosť VRB EAST EUROPE s.r.o. predpokladá nárast tržieb do roku 2020 na 200 000 EUR a pridanej
hodnoty na 30 000 EUR. Projektom sa vytvoria 3 nové pracovné miesta, ktoré budú rozvojom spoločnosti aj udržateľné.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1: Štúdia uskutočniteľnosti pre priemyselný
výskum - termín realizácie aktivity A1 je júl 2013 – jún 2015. Aktivita 2: Realizácia priemyselného výskumu s overením jeho
základov - termín realizácie aktivity A2 je júl 2013 – jún 2015. Štúdia uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum bude
zameraná pre využitie lignocelulózových surovín pre výrobu bioetanolu, predúpravu a hrydrolýzu lignocelulózových surovín,
výskum vhodného mikrobiálneho systému pre fermentáciu cukrov v hydrolyzátoch získaných z lignocelulózových surovín.
Realizácia priemyselného výskumu s overením jeho základov bude zameraná na zmluvný výskum - hydrolýzu, zmluvný
výskum - fermentáciu, vytvorenie zložitého systému a overenie základov výskumu na zložitom systéme a priemyselný
výskum výroby bioetanolu z lignocelulózových surovín na vytvorenom systéme. Realizácia dvoch hlavných aktivít je
nevyhnutná na dosiahnutie stanovených cieľov, ako aj hlavného cieľa - zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VRB
EAST EUROPE s.r.o. prostredníctvom priemyselného výskumu a inovačných aktivít výroby bioetanolu z lignocelulózový.

Hlavnou prioritou projektu je priemyselný výskum výroby bioetanolu z lignocelulózových surovín. Realizovať projekt je vhodné
z dôvodu, že projekt prispeje k zvýšeniu inovatívnosti spoločnosti, k ochrane životného prostredia a zvýšeniu využitia
obnoviteľných zdrojov energie. Projekt taktiež umožní nárast tržieb žiadateľa a zvýšenie konkurencieschopnosti. Nakoľko je
projekt investične veľmi nákladný, nebolo by možné zrealizovať ho bez pomoci z NFP. Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú
cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR
Nitrianskeho samosprávneho kraja a k naplneniu všetkých troch priorít Inovačnej stratégie SR pre roky 2007 - 2013. Po
realizácii projektu sa vytvoria 3 nové, stále pracovné miesta, pričom 1 pracovné miesto bude obsadené mužom z
marginalizovaných rómskych komunít, a zostávajúce pracovné miesta dvomi ženami. Jedno pracovné miesto bude vytvorené
zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Tým projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority MRK, TUR a rovnosť
príležitostí.

Žiadateľ po realizácii projektu plánuje jeho výsledky a výstupy prihlásiť ako patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Výstupy projektu budú používané výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti. Za pomoci získaných technických
poznatkov bude žiadateľ schopný vyrábať nový výrobok, novým výrobným procesom - bioetanol. Tým sa tento výrobok bude
môcť na základe patentu vyrábať a predávať na trhu. Žiadateľ tak získa výrazný náskok pred konkurenciou, posilní si svoju
konkurencieschopnosť. Z uvedených skutočností je zrejmá udržateľnosť projektu aj po jeho realizácii. Žiadateľ je podľa
výpočtov presvedčený, že projekt je z finančného a personálneho hľadiska udržateľný a pravidelne bude vytvárať zisk, ktorý
zabezpečuje prevádzku spoločnosti a možnosť realizácie ďalších projektov v budúcnosti. Spoločnosť sa bude snažiť
maximálne čeliť možným ohrozeniam ako je napríklad pretrvávajúca finančná kríza, živelné pohromy, inflácia a iné možné
ohrozenia.
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Stredná Európa má medziročne najväčšie % prírastky inštalovaných priemyselných robotov. Rastie cena práce a tiež záujem
o zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov, produktivity, kvality produkcie, flexibilitu a rýchlu inováciu výrobkov,
znižovanie cien a nákladov na výrobu. Žilinský kraj je tradičné centrum strojárskej výroby spolu s výrobou automobilov a ich
subdodávateľmi. Žilinská Univerzita a stredné odborné školy sú centrom vzdelávania v regióne. Žiadateľ 10 rokov projektuje a
inštaluje pracoviská na štandartné robotické technológie a výrobné postupy (zváranie, manipulácia). Výskum výrobných
postupov vykonáva systémom „pokus/omyl“na robotických systémoch u zákazníka. V r. 2012 vyvinul neštandartné nové
prototypy robotických systémov spolu s výrobnými postupmi na 3D delenie materiálov a robotické brúsenie. Žiadateľ má
kvalifikovaný a motivovaný tým technikov špecialistov z oblasti robotizácie a automatizácie. Vládne programy podporujú
inovácie a potrebu transferu výsledkov priemyselného výskumu do praxe. Žiadateľ nemá vlastné výskumné robotické systémy
a nedisponuje vlastným know how na výskum inovatívnych robotických technológií a výrobných postupov.

Výsledkom projektu po zrealizovaní všetkých aktivít bude materiálne a personálne vybudované centrum priemyselného
výskumu výrobných postupov inovatívnych robotických technológií schopné reagovať na požiadavky trhu a preniesť výsledky
výskumu do praxe. Získané know how od externých riešiteľov výskumných úloh spolu s vytvorenými výskumnými robotickými
systémami a zvýšenou kvalifikáciou pracovníkov žiadateľa sú zárukou zvýšenej schopnosti konkurovať zahraničným
integrátorom. Výsledkom projektu budú nové vyskúmané robotické technologické a výrobné postupy (117), úplne nové
výrobky (4), vytvorené nové pracovné miesta (6) a zvýšené výrobné kapacity a konkurencieschopnosť. Univerzálnosť
vytvorených výskumných robotických systémov umožní ďalej skúmať úplne nové žiadateľom neskúmané robotické výrobné
technológie. Žiadateľ bude mať širšie možnosti uplatnenia na trhu aj pre zahraničných investorov na Slovensku (automobilový
priemysel v regione), ktorí doposiaľ majú svojich integrátorov v zahraničí. Rozšírenie portfólia produktov a úplne nové výrobky
otvárajú príležitosti pre nové segmenty zákazníkov a exportu na zahraničné trhy a významne znižujú riziká nenapĺňania
merateľných ukazovateľov.

Realizácia projektu je podľa časového harmonogramu zabezpečená 7 hlavnými aktivitami s logickou následnosťou postupne
počas 24 mesiacov. Tri aktivity 1, 4 a 6 zabezpečia vytvorenie zložitých výskumných robotických systémov na výskum
nových výrobných postupov. Aktivita 3 zvyšuje kvalifikáciu pracovníkov žiadateľa v odbore zváracích technológií. Výskumné
aktivity, 2, 5 a 7, sú riešené ako zmluvný výskum externým riešiteľom spolu s odovzdaním know kow na tvorbu výrobných
postupov pracovníkom žiadateľa. Výskumné aktivity sú vykonávané v sídle žiadateľa na výskumných robotických systémoch
z aktivít 1, 4 a 6. Na projekte a jednotlivých aktivitách bude pracovať celkom 22 ľudí, z toho 6 externých riešiteľov zmluvného
výskumu. Riadenie projektu, ako podpornú aktivitu, zabezpečia 3 pracovníci žiadateľa. Všetky aktivity sú rozvrhnuté a logicky
pospájané do celkov tak, aby zabezpečili splnenie všetkých čiastkových cieľov a hlavného cieľa projektu. Financovanie
neoprávnených a časti oprávnených výdavkov projektu zo strany žiadateľa bude zabezpečené v materiálovej nákladovej časti
z poskytnutého kontokorentného úveru. Náklady na odpisy budú kryté z vyššej pridanej hodnoty nových výrobkov.

Projektom skúmané výrobné postupy sú vyjadrením požiadavky trhu. Zváranie a delenie od subdodávateľov do automotive a
do výroby mobilných strojov. Brúsenie s cieľom nahradiť namáhavú a zdraviu škodlivú prácu človeka. Žiadateľ vyvinul v r.
2012 prototypy robotických systémov na 3D delenie materiálu a brúsenie pre konkrétnych zákazníkov. Pre kontinuálne
pokračovanie vo výskume postupov a vážny zákaznícky záujem o úplne nové robotické technológie a tiež dôležitú
prezentáciu výsledkov je nutné mať vytvorené výskumné robotické systémy a vyskúmanú databázu výrobných postupov.
Teraz je vhodné obdobie keď žiadateľ má vlastné skúseností z realizovaných projektov. Jedná sa o finančne, časovo a
kapacitne tak náročný proces, že je nereálne ho zabezpečiť bez cudzích finančných zdrojov a nárastu počtu pracovníkov. V
rokoch realizácie projektu a následných piatich rokoch (2013-2020) je realisticky vyčíslený prínos NFP na sumu 1184000
EUR. Na základe výsledkov jednotlivých aktivít už v priebehu realizácie projektu je možné veľmi intenzívne rozvinúť
spoluprácu s kórejskými subdodávateľmi do automobiliek v regióne. Účelnosť projektu je v súlade so stratégiou PHSR ŽSK vo
všetkých jeho častiach.

Trvalú udržateľnosť žiadateľ zabezpečí trvalým medziročným nárastom tržieb a pridanej hodnoty. Realizáciou projektu za
pomoci NFP sú splnené základné východiská: Vyskúmané nové výrobné postupy a technológie, nové neštandartné
bezkonkurenčné výrobky, nové výskumné robotické systémy, vyššia kvalifikácia pracovníkov, nové vlastné know how na
výskum robotických výrobných postupov, nové služby výskumu, vyššie výrobné kapacity z novovytvorených pracovných
miest. Elimináciou slabých miest zo SWOT analýzy a vyššou konkurencieschopnosťou získa žiadateľ väčší podiel na trhu s
novými výrobkami a službami pre existujúcich aj nových zákazníkov (delenie, zváranie, brúsenie). Výskumné robotické
systémy a kapacity kvalifikovaných výskumníkov umožnia v budúcnosti rozšíriť ponuku o úplne nové doposiaľ nepoužívané
robotické výrobné technológie (frézovanie, laserové technológie, ...) a postupy pre nové segmenty potenciálnych zákazníkov.
(lisovne, zlievarne, drevársky, plastikársky priemysel ...). Financovanie celého procesu bude každoročne z nárastu pridanej
hodnoty. V r. 2020 nárast až o 200tis. EUR oproti najlepšiemu roku 2007. Popísané skutočnosti eliminujú všetky rozhodujúce
hrozby SWOT analýzy.
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Trenčiansky kraj sa vyznačuje pestrou štruktúrou priemyslu s tradične silným zastúpením strojárstva. Avšak výkonnosť a
konkurencieschopnosť priemyselnej výroby je už dlhšie obdobie poznačená pomerne nízkymi inovačnými aktivitami. Žiadateľ
sa zameriava hlavne na vývoj a výrobu výrobkov s hlavnými oblasťami využitia v rámci bánk, pôšt, knižníc, skladov a
archívov. Na základe dopytu od zákazníkov zadefinoval automatické zakladacie systémy ako zaujímavú oblasť budúceho
pôsobenia spoločnosti. Prispievajú k tomu hlavne dve oblasti príležitostí - rastúci dopyt po nových technológiách a záujem
zákazníkov o šetrenie nákladov a zvyšovanie produktivity. Súčasná ponuka na trhu sa zväčša zameriava na veľké logistické
sklady a je cenovo neprístupná pre menšie podniky. Systémy zväčša ani neposkytujú možnosť doplnkových funkcií
potrebných na zakladanie špecifických predmetov. Žiadateľ je v súčasnosti nútený požadované časti zákaziek z tejto oblasti
riešiť subdodávkami, ktoré prinášajú navýšenie ceny a problémy so samotnou realizáciou. Po dôkladnej analýze dospela
spoločnosť k názoru, že je pre budúcnosť nevyhnutné riešiť tieto časti vlastným výskumom.

Realizácia výskumu povedie k zníženiu nákladov na konštrukciu automatických zakladacích systémov (AZS), umožní vyššiu
pružnosť ich celkového využitia a väčšiu dostupnosť pre väčší počet zákazníkov. Príkladom širšieho využitia môže byť
napríklad oblasť elektromobility, ale aj iné oblasti logistiky a skladového hospodárstva. Jedinečnosť projektu je zdôraznená aj
tým, že žiadateľ chce ako prvý subjekt v SR vytvoriť ucelený AZS, ktorý by rešpektoval a plnil všetky kritériá kladené na
takýto systém. Realizáciou predloženého projektu bude môcť žiadateľ zvýšiť podiel sofistikovaných výrobkov vo svojej
produkcii o 20 – 25 % a tým uspokojiť dopyt klientov, zvýšiť pridanú hodnotu výrobkov a posilniť konkurencieschopnosť
spoločnosti. Týmto spôsobom budú naplnené aj merateľné ukazovatele projektu. Projekt prispeje k vzniku pracovných miest
pre obyvateľov z okresu Púchov a okolia, zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie v danom okrese a podporí kreovanie
nových a rozšírenia jestvujúcich kooperačných vzťahov s predpokladom sekundárneho rastu pracovných príležitostí na
lokálnej úrovni.

Za účelom dosiahnutia hlavného a špecifického cieľa projekt sú stanovené tri hlavné projektové aktivity – 1. Výskum
zakladacieho systému pre predmety rôznych tvarov, 2. Výskum manipulačného systému pre predmety rôznych tvarov a 3.
Výskum nabíjacieho systému pre nabíjanie akumulátorových blokov elektromobilov, ktoré budú prebiehať paralelne. V rámci
projektu sú vhodne zvolené postupy, infraštruktúra a personálne zabezpečenie tak, aby boli stanovené ciele dosiahnuté a
bola zabezpečená udržateľnosť projektu. Projekt bude realizovaný počas obdobia 24 mesiacov, od 1.7.2013 do 30. 6. 2015.
Priemyselný výskum bude uskutočňovaný vlastným výskumným tímom žiadateľa. Za účelom dodania štyroch vopred
zadefinovaných logických celkov bude vlastný výskumný tím žiadateľa podporený expertízou externých dodávateľov, ktorí
budú vybraní na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného po spustení projektu.

Vzhľadom na komplexnosť riešenej problematiky, potrebu významného vstupu od externých dodávateľov a nedostatočné
vlastné zdroje žiadateľa na výskum by predkladaný projekt nemohol byť zrealizovaný v celej jeho šírke bez podpory zo
štrukturálnych fondov. Práve komplexnosť riešenia výskumu v rámci tohto projektu je zárukou jeho priameho dopadu na
portfólio výrobkov žiadateľa. V prípade realizácie projektu sa spoločnosť dostane na novú kvalitatívnu úroveň medzi popredné
európske firmy pôsobiace v segmente s automatickými zakladacími systémami. Realizácia predkladaného projektu teda
výrazne prispeje k rastu pridanej hodnoty spoločnosti Koval Systems, a.s. a k posilneniu jej postavenia na trhu. Predkladaný
projekt teda významnou mierou prispeje k rozvoju podnikateľských aktivít žiadateľa. Predkladaný projekt je v súlade s NSRR
2007 – 2013, NS TUR SR, Inovačnou stratégiou SR na roky 2007 až 2013, PHSR TSK, Rozvojovým plánom NUTS II Západné
Slovensko 2007 – 2013, ÚP TSK, ÚP obce Beluša a podporuje dve horizontálne priority - trvalo udržateľný rozvoj a rovnosť
príležitostí.

Realizácia predkladaného výskumného projektu umožní následný vývoj a povedie k zníženiu nákladov na konštrukciu a
výrobu automatických zakladacích systémov a umožní vyššiu pružnosť ich celkového využitia. Toto povedie k ich väčšej
dostupnosti pre širšie spektrum činností a väčší počet zákazníkov, ktorí o tieto produkty už v súčasnosti prejavujú záujem.
Predkladaný projekt zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti žiadateľa a posilní jej postavenie na trhu. Finančná udržateľnosť
projektu po skončení jeho financovania z verejných zdrojov bude zabezpečená generovaním vlastných príjmov z predaja
vyrobených produktov. Využívanie výsledkov výskumu umožní firme rozšíriť ponuku produktového portfólia, prijímať väčšie
objednávky od zákazníkov, lepšie a rýchlejšie uspokojovať ich potreby, čo sa odzrkadlí na raste tržieb z predaja vlastných
výrobkov. Žiadateľ očakáva, že po 5 rokoch od ukončenia implementácie projektu budú tržby na úrovni 9,87 mil. EUR a
pridanú hodnotu vo výške 4,44 mil. EUR. V prípade porovnania uvedených hodnôt k východiskovým hodnotám z roku 2007,
tak tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahnu nárast o 23,13 % a pridaná hodnota o 3,02 %.
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Spoločnosť ECO PWR, s. r. o. vznikla v roku 2010 za účelom výstavby a prevádzkovania jednomegawattovej bioplynovej
stanice. Svoju pozornosť upriamila na síce známe a vyskúšané technológie výroby elektriny a tepla, ale u nás málo
využívané, energetické využitie biomasy. S výstavbou BPS začal žiadateľ začiatkom roku 2012, pričom momentálne je BPS
vo fáze uvedenia do dočasnej prevádzky. Bioplynová stanica je umiestnená v nezastavanom území neďaleko miestnej
komunikácie spájajúcej Čilistovskú cestu a rekreačný areál. Vyrobenú el. energiu bude spoločnosť dodávať do verejnej siete.
Teplo sa bude ďalej využívať na zásobovanie priľahlého športového areálu. Realizáciou predkladaného projektu by firma
zvýšila svoju konkurencieschopnosť, úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok
vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú úroveň nových poznatkov a technologických postupov vo výrobe bioplynu...". Projektom
tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z
eurofondov". Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. 3 pracovné
miesta budú vytvorené počas realizácie projektu, 5 miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad pridanej hodnoty a tržieb
firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných výrobných postupov“ bude
dosiahnutý samotnou podstatou projektu – aplikovaním výsledkov výskumu do výrobného procesu bioplynu. Po ukončení
realizácie projektu bude mať firma k dispozícii vysoko inovatívny výrobný postup - receptúru, ktorá umožní firme ekonomický
rast vzhľadom na zavedenie najekonomickejšieho modelu výroby bioplynu v samotnom výrobnom procese. Firma tým
dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich
eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností
a to vo forme investovania do podobných výskumných projektov. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti.

Potreba realizácie projektu tkvie najmä vo zvýšení konkurencieschopnosti firmy, disponovať ekonomicky najefektívnejším
technických riešením výrobného postupu bioplynu. Výskumný projekt bude realizovaný v období 09/2013 - 08/2015 a odráža
reálne možnosti realizácie verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Aktivity projektu sú precízne
naplánované a priamo reagujú na hlavný trhový hendikep žiadateľa, t.j. absenciu najoptimálnejšieho variantu výrobnej
receptúry. Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom externého dodávateľa, po vykonaní verejného
obstarávania a po podpise príslušnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Pre zabezpečenie organizačnej stránky realizácie
projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých
údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál. Projektový tím bude
pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov.
Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability budúcich zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej
konkurencii silnejších subjektov prísť o svoju konkurenčnú výhodu vyplývajúcu z realizácie výskumného projektu. Okamžitým
účinkom pomoci je jednoznačne tvorba troch pracovných miest ešte počas fyzickej realizácie projektu a ďalších 5 pozícií do 5
rokov od ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne
Komárna, ako i k ďalším cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP).
Firma má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už
realizovala projekty výstavby bioplynovej stanice (podrobne viď v
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Moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát

Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov
bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života

Výskum recyklátov PUR pien zameraný na zvýšenie ich
kvalitatívnych hodnôt a možnosti ďalšieho spracovania pre širšie
použitie v priemysle

INHOUSE TRACKING

Výskum možností zásadnej inovácie výroby FONTANA, a.s.
prostredníctvom aplikácie inovatívnej technológie nanášania oteru
vzdornej vrstvy na funkčnú časť nožov a rezných častí

Výskum súčastí systému vŕtacej platformy na termické rozrušovanie
hornín v extrémnom prostredí

Výskum a vývoj nového typu paliva z biomasy na báze slamy a kalu
z ČOV

Výskum komplexného systému na zvýšenie bezpečnosti a
spoľahlivosti prevádzky a predĺženie životnosti kovových
úložných zariadení

Výskum inovatívnych metód čistenia odpadových vôd

Výskum a vývoj komplexných kontrolných prístupových
systémov

119 063,56

1 043 188,22

615 020,00

312 816,63

509 644,02

1 851 366,44

1 436 426,36

1 698 200,00

1 136 750,00

1 946 000,00
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Pôvodný existujúci produktu žiadateľa - riešenie systému univerzálneho zberu a spracovania informácii patrí k produktom
slušnej kvality a je nasadzovaný aj na zákazky v jadrových elektrárňach. Ale pri jeho tvorbe bolo vykonaných aj niekoľko
technicky nesprávnych rozhodnutí. Preto v pôvodnom systéme môžme identifikovať tieto technické slabiny: - nespoľahlivé
vizualizačné prostredie pre pracovné stanice, z veľkej časti spôsobené podkladovým softvérom (nešťastná kombinácia Java +
OpenGL), - na dnešné pomery pomalý hardvér priemyselného vizualizačného panela (spôsobené zastaraním hardvéru od
roku 2009), - absencia kombinovaného vizualizačného / komunikačného zariadenia, teda pri reálnom nasadení aj na malú
aplikáciu sa vždy musia kombinovať dve zariadenia, následkom čoho je zbytočne vysoká cena, - subsystémy zberu a
archivácie dát niesú optimalizované na beh na vložených(embedded) zariadeniach, čo si vynucuje aplikáciu krehkých
počítačov do priemyselného prostredia, - chýba podpora pre vydávanie príkazov a nastavovanie želaných hodnôt, táto
vlastnosť nebola pri prvotnom vývoji identifikovaná, avšak neskôr sa ukázalo, že by bola veľmi užitočná.

Úspešným vyriešením projektu dôjde k odstráneniu slabín v pôvodnom existujúcom produkte žiadateľa - riešenie systému
univerzálneho zberu a spracovania informácii, vďaka čomu sa spoločnosť T-Industry, s.r.o. stane viac konkurencieschopnou v
oblasti priemyselnej automatizácie. Bude možné ponúkať riešenia aj tým zákazníkom, ktorí doteraz o nasadení systému
uvažovali, avšak vďaka niektorej z jeho slabín k nasadeniu nedošlo. Sú to najmä zákazníci, ktorí chceli inštalovať
vizualizačné panely priamo do technológie a chceli ich kombinovať so zberom dát priamo na mieste. Z technického
hľadiska sa docieli: - podpora pre vydávanie príkazov a nastavovanie želaných hodnôt, - bezpečnosť a jednorazové
prihlásenie obsluhy (nutnosť na splnenie predchádzajúceho bodu), - nové vizualizačné prostredie s dôrazom na vložené
(embedded) platformy, - podpora behu na vložených platformách pre všetky subsystémy, - vyššia distribuovateľnosť
jednotlivých subsystémov, - aktualizácia panelového zobrazovača na špičku možností dnešnej doby, aby vydržal dlho
konkurencieschopný, - tvorba hardvéru priemyselného zobrazovača kombinovaného so systémom zberu dát, - úprava
archivačného systému, - a ďalšie.

Časový harmonogram a podrobný rozpočet projektu obsahujú postupnosť 7 previazaných aktivít, v období 10/2013 až
09/2015. Jednotlivé položky podrobného rozpočtu a časového harmonogramu sú rozdelené do podskupín pre priemyselný
výskum (PV), resp. experimentálny vývoj (EV), podľa charakteru aktivity. V zmysle tab. 4.2 ŽoNFP (personálne
zabezpečenie projektu) bude kolektív 7 riešiteľov pracovať na projekte počas 24 mesiacov podla individuálneho
harmonogramu práce každého riešiteľa na danej aktivite, čo predstavuje celkovo 18 280 riešiteľských hodín na projekte.
Zloženie realizačného tímu, existujúca technická infraštruktúra, doterajšie skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja, predaja a
implementácie systémov pre priemyselnú automatizáciu, informačné a komunikačné technológie, vyriešené a realizované
projekty najmä z komerčného (domáceho a zahraničného) sektora a manažérske zručnosti sú zárukou splnenia stanovených
cieľov v súlade s predloženým harmonogramom riešenia.

Projekt dôsledne vychádza z prieskumu trhu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že cieľové skupiny očakávajú v oblasti
distribuovaného riadenia a zberu dát nasadzovanie moderných a inteligentných riešení, ktoré sú postavené na výkonných,
viacvrstvových algoritmoch a ponúkajú časovú a finančnú úsporu. Pritom je možné čiastočné využitie existujúcej infraštruktúry
s cieľom zrýchliť, zjednodušiť a spresniť proces zberu dát a následného riadenia. Prínosom poskytnutia NFP pre
samotného žiadateľa je získanie potrebných finančných prostriedkov na aplikovaný výskum a vývoj, čím sa po úspešnom
vyriešení zámeru využije identifikovaná trhová príležitosť. Poskytnutie NFP umožní realizovať predkladaný projekt v súlade s
časovým a vecným harmonogramom. Zámer predkladaného výskumno – vývojového projektu je plne v súlade s príslušnou
časťou schváleného "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja", ako aj s
"Inovačnou politikou na roky 2011 – 2013", "Inovačnou stratégiou SR do roku 2013" a je v kontexte s dokumentom "EURÓPA
2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu".

Žiadateľ má predpoklady na trvalú finančnú udržateľnosť výsledkov projektu pokračovaním svojej hospodárskej činnosti.
Realizácia projektu zároveň zabezpečí udržanie súčasnej úrovne zamestnanosti. Oprávnené výdavky (172 928,80-EUR) sú
dostatočne zdôvodnené, primerané a preukázateľné, ich pomer k očakávaným výsledkom je priaznivý. Potvrdila to finančná
analýza projektu vykonaná pre internú potrebu žiadateľa (očakávaná návratnosť do 3 rokov). Systematické budovanie pozície
na trhu dodávateľov inteligentných riadiacich systémov a priemyselnej regulácie, systematická dlhodobá aktivita v oblasti
výskumu a vývoja je dostatočnou zárukou pokračovania prevádzky projektu. Žiadateľ má dobré predpoklady eliminovať
prevádzkové i finančné riziká z nenaplnenia plánovaného rastu tržieb z predaja služieb. Dokázal to postupným posilňovaním
obchodnej pozície od r. 2003 do súčasnosti, pričom bol schopný reagovať aj na útlm hospodárskych aktivít zákazníkov v
rokoch 2009-2011 a venovať sa aj vlastnému výskumu a vývoju. Na základe analýzy rizík projektu sa pre každú skupinu rizík
vypracujú jednotlivé kontingečné plány, ktoré budú obsahovať postup riešenia v prípade, ak sa predpokladaný problém objaví.

KaHR-13SP-1201

Slovensko sa dostalo na popredné miesto vo výskyte rakoviny, obezity, cukrovky a srdcovo-cievnych ochorení, preto viac ako
kedykoľvek predtým, je potrebné sa zaoberať objavovaním nových bioaktívnych látok pre nové potraviny, zdravú výživu a
zlepšenie kvality života. Vyhľadávanie a stanovenie týchto látok je veľmi zložité a mnohé z nich dnes v rámci SR ani nie je
možné stanoviť kvôli nízkej kvalite technickej infraštruktúry. Spoločnosť EL spol. s r.o. sa zaoberá aj výskumom a vývojom a
technologickými inováciami. Spoločnosť úzko a úspešne spolupracuje s akademickými inštitúciami hlavne pri aplikovanom
výskume. Akreditované skúšobné laboratória spoločnosti sú vybavené modernou laboratórnou technikou a disponujú
vysokokvalifikovaným personálom. Pre objavovanie a detekciu nových bioaktívnych látok sa naša spoločnosť potrebuje
vybaviť inovatívnou technickou infraštruktúrou a zabezpečiť zmluvné výskumy. Impulzom pre vznik projektu je reálna
požiadavka trhu a absencia tohto druhu postupov, a prínosy z realizácie budú využiteľné vo viacerých oblastiach. Projekt bude
realizovaný v Košickom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi hospodársky a ekonomicky najmenej rozvinuté regióny.

Výsledkom aktivít projektu bude vytvorenie novej technológie – inovatívnych postupov na vyhľadávanie a spoznávanie
biologických zvláštností menej známych druhov rastlín ako potenciálnych zdrojov bioaktívnych látok a tiež formulovanie
návrhov pre ich praktické využitie. Implementáciou výsledkov priemyselného výskumu do praxe sa vytvoria dostatočné
kapacity pre poskytovanie konkurencieschopných služieb a ich budúci rozvoj. Inovatívne postupy a výsledky výskumu
umožnia nášmu podniku poskytovať moderné služby s vysokou pridanou hodnotou a z hľadiska dlhodobých cieľov podniku
vytvoria priestor a finančné zdroje pre budúci vlastný rozvoj. Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné ciele, ktoré sú
plne v súlade s Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: zvýšenie konkurencieschopnosti EL
s.r.o., zvýšenie tržieb, nárast pridanej hodnoty a tvorba nových pracovných miest. Spoločnosť má zabezpečený odbyt
svojich služieb a je kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam, prednostne sa však zameriava na preventívne opatrenia.
Po ukončení realizácie sa predpokladá širšie využitie výsledkov projektu v potravinárskej, kozmetickej a farmaceutickej praxi.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít: A 1:Štúdia technickej uskutočniteľnosti pre priemyselný
výskum A 2:Vypracovanie a validácia inovatívnych skúšobných metód na detekciu bioaktívnych a rizikových látok A
3:Vyhľadávanie a charakterizácia netradičných druhov rastlín ako nových zdrojov bioaktívnych látok A 4:Vykonanie analýz a
skúšok, hodnotenie výsledkov a formulovanie návrhov pre ich využitie v praxi Realizácia bude trvať 24 mesiacov. Podstatnú
časť aktivít bude spoločnosť realizovať vlastnými pracovníkmi. Pre značnú náročnosť a rozsiahlosť riešených úloh a aktivít je
Projektový tím zložený z 27 pracovníkov s odbornými znalosťami a skúsenosťami. Pre realizáciu projektu je potrebné
zabezpečiť formou dodávky externými dodávateľmi vybranými na základe verejného obstarávania: -Obstaranie 3 zmluvných
výskumov - A 2, 3, 4, -Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti pre priemyselný výskum –A 1 -Nákup investície –
laboratórnej prístrojovej techniky – A 2, 4 -Nákup priameho spotrebného materiálu – A 2, 4 Žiadateľ bude dodržiavať overené
postupy s cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri najefektívnejšom využití finančných prostriedkov.

Aj napriek tomu, že jednou zo silných stránok je nie len história a dlhoročná tradícia firmy EL spol. s r.o., ktorá bola založená v
roku 1992 ale aj ľudské zdroje, vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť celého projektu, investičnú náročnosť a široké možností
aplikácie výsledkov, spoločnosť nie je schopná financovať celý projekt len z vlastných zdrojov a preto sa rozhodla požiadať o
nenávratný finančný príspevok. Dôležitým impulzom pre vznik projektu bola reálna požiadavka trhu, keďže tento druh
postupov absentuje na našom trhu a ani v blízkych krajinách nie sú známe, a prínosy z realizácie projektu môžu byť okamžite
využiteľné vo viacerých oblastiach priemyslu v našom regióne, t.j. v potravinárstve, kozmetike a farmácii. Dôjde k zvýšeniu
odbornosti zamestnancov, zvýšeniu počtu zamestnancov, zníženiu nezamestnanosti v regióne a zvýšeniu ekonomickej
aktivity MSP. Projekt je plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi Košického samosprávneho kraja a mesta
Spišská Nová Ves.

Po skončení realizácie projektu žiadateľ vytvorí nové produktové portfólio so zabezpečeným odbytom služieb a kvalitou
celého procesu realizácie a tým bude mať projekt priaznivý dopad nielen na samotného žiadateľa ale aj ostatné cieľové
skupiny: dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov ako aj celý región Košického samosprávneho kraja. Projekt vytvára
aj multiplikačné efekty. Realizáciou projektu sa prispeje k významnému zvýšeniu ekonomickej aktivity malého a stredného
podnikania z domácich zdrojov s dôrazom na znižovania nezamestnanosti. Projekt prispeje aj k zlepšeniu podnikateľského
prostredia a rastu konkurencieschopnosti priemyslu pri využití domáceho rastového potenciálu Udržateľnosť výsledkov
projektu žiadateľom bude zabezpečená ďalším rozvojom hlavných podnikateľských aktivít spoločnosti EL spol. s r.o. Firma má
transparentné a stabilné hospodárske výsledky počas predchádzajúcich piatich rokov. Za 20 rokov existencie firma
investovala do nákupu prístrojov a zariadení cca 2 mil. EUR čo dáva záruku dlhodobého zotrvania na trhu, udržania
životaschopnosti projektu a využitia jeho výsledkov na generovanie príjmov.
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V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá výrobou čalúneného nábytku a predajom čalúnnických materiálov najmä na SVK a v
Čechách. Spoločnosť chce svoje pole pôsobnosti rozšíriť na výrobu a predaj recyklovaných pien a ostatných recyklátov na
báze polyuretánov. Ide o problematiku, ktorá sa týka nielen nábytkárskeho, ale zasahuje aj do automobilového, stavebného či
spotrebného priemyslu. Keďže ide o veľmi perspektívne a rozsiahle odvetvie. Firma spracováva štandardné PUR bloky,
pričom sleduje trvalý a narastajúci problém s likvidáciou, odpredajom či ďalším spracovávaním molitanovej drte. Taktiež
sleduje trvalý nedostatok kvalitných materiálov z penových recyklátov. Trnavský región patrí do kategórie priemyselnopoľnohospodárskych krajov SR. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry celkovej hrubej produkcie. Podiel priemyslu na hrubej
produkcii v TSK sa pohybuje na priemere za celú SR a podiel kraja na hrubej produkcii priemyslu SVK mál stúpajúcu
tendenciu. Impulzom pre vznik projektu ako aj silné stránky žiadateľa patrí znalosť situácie na trhu s predmetnými materiálmi
ako aj znalosť problematiky s odpadom PUR pien.Taktiež je to diera a neobsadenosť v tomto segmente na slovenskom trhu.

Výsledkom výskumu je teda vyvinutie formátovaných recyklátov s vyhovujúcimi vlastnosťami, ktoré majú slúžiť ako
polotovary používané vo výrobe pre nábytkársky, automobilový, obalový a stavebný priemysel. Na výrobu recyklátov majú byť
použité takmer výhradne odpadové materiály vznikajúce pri procese výroby v uvedených odvetviach priemyslu, či z ďalších
sfér činnosti spoločnosti. V rámci predloženia merateľných ukazovateľov spoločnosti Melli Interiéry, s.r.o. vychádzala z
marketingových a očakávaných ekonomických ukazovateľov firmy a strategického plánu spoločnosti so strednodobým
výhľadom do roku 2020. V prípade vzniku a následnej potreby eliminácie vzniknutých rizík bude žiadateľ postupovať v súlade
so svojou podnikateľskou stratégiou a v zmysle zachovania svojich pozícií na trhu, príp. predstihu príp. konkurentov
vzniknutých vývojom na trhu. Pri určovaní hodnôt merateľných indikátorov sa vychádzalo zo skúseností a reálne
dosiahnutých výsledkov. Výstupy projektu vo forme technicko-technologického a informačného balíka v elektronickej forme
budú podkladom pre inovačný výrobný program pre malé a stredné stavebné, drevospracujúce, nábytkárske automobilové
firmy.

Aktivity projektu budú nasledovné 3 hlavné činnosti projektu : Aktivita 1 – Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti
Dĺžka aktivity 1 bude od 09/2013 - 08/2015, počas 24 mesiacov Aktivita 2 - Výskum REpien na dosiahnutie rovnakých
vlastností v celej výške bloku a špeciálneho krajového efektu Dĺžka aktivity 2 bude od 09/2013 - 02/2015, počas 18 mesiacov
V Aktivite 2 výskumnou činnosťou pôjde o zníženie rozdielu objemových hmotností PUR RE blokov z 30% na max. 10% v
celom výškovom priereze blokov a to u všetkých dostupných mäkkých recyklátov PUR pien bežných na európskom trhu.
Aktivita 3 - Testovanie, výber, archivácia vzoriek Dĺžka aktivity 4 bude od 06/2014 - 08/2015, počas 15 mesiacov Projektový
tím pozostáva z projektového manažéra, koordinátora a finančného manažéra. Taktiež žiadateľ bude komunikovať a
spolupracovať so skúsenou externou spoločnosťou. Realizácia aktivít projektu je plne v súlade a napĺňa cieľ projektu, ktorým
je „Zvýšenie konkurencieschopnosti a postavenia Melli Interiéry, s.r.o. prostredníctvom výskumu recyklátov PUR pien.
Vyskúmané riešenie bude jedinečným prínosom pre spoločnosť, zabezpečí zvýšenú pridanú hodnotu.

Impulzom pre vznik projektu ako aj silné stránky žiadateľa patrí znalosť situácie na trhu s predmetnými materiálmi ako aj
znalosť problematiky s odpadom PUR pien. Taktiež je to diera a neobsadenosť v tomto segmente na slovenskom trhu, ako aj
perspektíva v stúpajúcom dopyte po progresívnych recyklovaných materiáloch v rôznych odvetviach hospodárstva.
Spolupráca s riešiteľom projektu, žiadateľovi umožní získať cenné poznatky v oblasti daného predmetu výskumu, ktoré priamo
spadajú do jeho pôsobnosti. Ako slabé stránky žiadateľ uvádza značnú finančnú náročnosť predkladaného projektu, preto
podáva ŽoNFP. Bez pomoci NFP by nebolo možné daný projekt zrealizovať. Podporou priemyselného výskumu
prostredníctvom projektového zámeru a zvýšením kvalitného personálneho potenciálu sa zvýši konkurencieschopnosť
podniku v regióne a súčasne motivácia k zvyšovaniu celkových výdavkov na vedu a výskum. Zvýši sa hospodárska
efektívnosť na mikro a makroúrovni. Projekt je v súlade s PHSR VUC Trnava pre oblasť - Rozvoj aktívnej politiky trhu práce,
priemyselnej výroby s Územným plánom mesta Trnava a VÚC Trnava, v oblasti rozvoja zamestnanosti, podpory inovácií a
rozvoja priemyslu.

Trvalá udržateľnosť projektu bude zabezpečená realizáciou aktivít projektu - najmä dosiahnutím výsledkom a naplnením cieľa
projektu, ktorý prinesie nárast tržieb a celého cash-flow spoločnosti. Udržanie pracovných miest priamo súvisí so zvýšením
výroby prímesí a prísad a potreby zvýšenia personálnych kapacít. Počas realizácie projektu aj po jeho ukončení bude
administratívnu udržateľnosť zabezpečovať vyprofilovaný projektovým tím Náklady súvisiace s výskumnou činnosťou budú
financované výnosmi z predaja výrobkov a ponúkaných služieb, prípadne z vlastných zdrojov spoločnosti. V prípade vzniku
neočakávaných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z
úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti. Projektom sa zvýši miera rentability, ako aj celkového postavenia spoločnosti.
Vyššia miera zhodnotenia investovaných prostriedkov prispieva k skutočnému rozvoju podniku a je zárukou finančnej
udržateľnosti projektu.
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Spoločnosť Cassovia Software začala svoju činnosť v 12/1999. Sme dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti Hagedorn
Informationssysteme GmbH. Hlavnou činnosťou je vývoj softwaru pre VoIP aplikácie pre mobilné GSM a TETRA siete,
telekomunikačných zariadení a pozičných systémov. TETRA sieť je digitálna sieť novej generácie na poskytovanie širokého
rozsahu hlasových a dátových služieb vo vysokej kvalite. Spoločnosť sa pri distribúcii svojich finálnych produktov sústreďuje
predovšetkým na zahraničné trhy, prioritne na nemecký. Využíva pritom služby domácich slovenských dodávateľov pre
činnosti ako sú osadzovanie dosiek plošných spojov, nákup elektronických súčiastok a spotrebného materiálu, reklamnú
potlač hardwarových zariadení a podobne. Sledujeme neustále nové trendy na trhu, na ktorom pôsobíme a zároveň sa
snažíme vlastnými silami realizovať výskum a vývoj, ktorý nás neustále posúva vpred a vytvára nám na trhu výhodné
konkurenčné postavenie. Od svojho vzniku až do súčasnosti sa zrealizovalo na nemeckom trhu mnoho projektov vo verejnej
doprave, špedícii, výrobných podnikoch. Prispeli sme k zefektívneniu firemných procesov, k zvýšeniu ich produktivity a
konkurencieschopnosti.

Realizáciou projektu sa rozšíri portfólio výrobkov spoločnosti, čo výrazne zvýši jej konkurencieschopnosť. To bude následne
prínosom z dôvodu rozloženia podnikateľského rizika, nárastu efektívnosti a účinnosť výrobných procesov, čo výrazne
prispeje k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti a vytvoria sa predpoklady pre naplnenie inovačnej
stratégie spoločnosti. Z pohľadu finančných ukazovateľov je doterajší vývoj našej spoločnosti stabilný a neustále smeruje k
lepším výsledkom. Svedčí o tom výsledok ukazovateľa bonity. Výsledky nášho výskumu vytvárajú do budúcna priestor a
finančné možnosti pre budúci vlastný vývoj produktov a výrobných postupov. Cieľom tohto projektu je tiež udržať v regióne
vysokokvalifikovaných ľudí, a preto plánujeme vytvoriť ešte minimálne 1 nové pracovné miesto a tiež ponúknuť spoluprácu
ďalším domácim dodávateľom, čo v sekundárnom dopade povedie k tvorbe ďalších pracovných miest. Okrem toho chceme
zvýšiť predaj produktov na zahraničnom trhu, kde sa v súčasnosti veľa investuje do budovania TETRA siete a získať tak
nových zákazníkov aj na domácom trhu.

Samotný priebeh projektu bude realizovaný v 13-tich aktivitách v rozpätí 24 mesiacov: 1. Testovacia doska pre fúziu
senzorov 2. Testovacia doska pre 886 Mhz vysielače 3. Testovacia doska pre Bluetooth 4. Testovacia doska pre GPS
prijímače 5. Testovacia doska pre GSM/UMTS modul 6. Testovacia doska pre WIFI modul 7. Integrácia hardwaru
(elektroniky) 8. Integrácia hardwaru (mechaniky) 9. Monitorovací server GSM/UMTS 10. Monitorovací server WIFI 11.
Monitorovací server Internet 12. Integrácia servera 13. Klientska aplikácia Okrem toho budú jednotlivé aktivity členené na
podaktivity, budú prebiehať podporné aktivity ako je riadenie a publicita.

Implementácia výsledkov a výstupov projektu do praxe vytvára kapacity pre tvorbu konkurencieschopnosti nových tovarov a
služieb, ale aj priestor pre ich ďalší vývoj a inovácie. Samotné produkty budú priemyselne aplikovateľné a budú ekologickým
prínosom. Okrem toho budú účinnejšie a zaručujú vyššiu efektívnosť oproti súčasným ekvivalentom. Z dlhodobého pohľadu
vznikne v cieľoch spoločnosti priestor a finančné možnosti pre budúci vlastný vývoj produktov a výrobných postupov.
Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie cieľa pomoci – zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
prostredníctvom podpory inovačných aktivít a služieb aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t.j.
podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy, alebo výrobky.

Projekt prispeje k vyváženiu rovnosti príležitostí mužov a žien na trhu práce, pričom budú dodržané a zabezpečené zásady
rovnakého prístupu ku každému, rovnakého zaobchádzania, predchádzanie všetkým formám diskriminácie znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a
náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné
postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu predovšetkým
konkurencieschopnosti, efektívnosti a kvality našej spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu a súčasne prispeje k
zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa v regióne. Projekt predpokladá vznik nového pracovného miesta, čím priamo či nepriamo
(dodávatelia, odberatelia) prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Projekt svojou realizáciou prispeje ku všetkým trom
aspektom trvalej udržateľnosti. •sociálny aspekt – tvorba nového pracovné miesta •environmentálny aspekt –zvýšenie
ochrany spotrebiteľov a samozrejme k jeho výraznejšej dostupnosti. •ekonomický aspekt –zvýšenie konkurencieschopnosti,
výnosov a hospodárenia
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Spoločnosť FONTANA, a.s., sa zaoberá výrobou opotrebiteľných častí poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.
V súčasnej dobe je jediným výrobcom s týmto sortimentom v strednej Európe. Je situovaná v oravskom regióne s pomerne
vysokou mierou nezamestnanosti, z čoho vyplýva jej kľúčová úloha v oblasti regionálnej zamestnanosti. Jej umiestnenie je
ďalej rovnako strategické aj z hľadiska dopravnej infraštruktúry – leží na medzinárodnom ťahu spájajúcom Poľsko s
Maďarskom. V poslednej dobe sa spoločnosť čoraz častejšie stretáva s požiadavkou predlžovania životnosti svojich
výrobkov nanášaním vrstiev práškových kovov. Technológia, s ktorou firma aktuálne pracuje v snahe uspokojiť tieto
požiadavky, je však nevyhovujúca, nakoľko pre zákazníkov spoločnosti nedosahuje potrebnú kvalitu výrobkov, a preto je pre
firmu nevyhnutné, za účelom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti, zásadným spôsobom inovovať tento proces.
Predpokladom na realizáciu projektu sú najmä silné stránky firmy, ako: -kvalifikovaný odborný personál, -vlastné výrob.
priestory s komplementárnou infraštruktúrou, -zavedený systém riadenia kvality, -skúsenosti s realizáciou invest. projektov a
projektov EÚ.

V prípade úspešnej realizácie projektu, využitím nadobudnutých hospodársky využiteľných poznatkov a vedomostí sa
zabezpečí jednak zvýšenie efektivity/produktivity práce, zlepšenie kvality produktov, ako aj rozšírenie portfólia
produktov/služieb, čo povedie k nárastu tržieb spoločnosti, a teda aj k rastu jej celkovej konkurencieschopnosti. Predpokladá
sa: -zvýšenie objemu existujúcej výroby za súčas. zvýšenia kvality, -zavedenie novej výroby, -rozšírenie služieb pre iné
oblasti priemyslu, -zníženie výrob. nákladov, -zlepšenie prac. podmienok. Projektom teda dôjde k inovácii 1 výrob. procesu,
zavedeniu na trh 1 nového inov. výrobku a v priebehu jeho realizácie k zamestnaniu 2 nových ľudí, z toho 1 muža a 1 ženy.
Ďalej projekt predpokladá tiež podnietenie ďalších firiem v regióne k zavádzaniu nových technológií a inovácií výroby. V
neposlednom rade prostr. úspory výrob. nákladov, ako aj očakávaného zvýšenia tržieb sa naskytne možnosť na realizáciu
ďalších inov. aktivít samotnej firmy FONTANA, a.s. Riziku z nenapĺňania merateľných ukazovateľov, cieľov projektu, ako aj
iným ohrozeniam by sa malo predísť najmä prostredníctvom spolupráce podniku so skúsenými výskum. organizáciami.

Projekt bude prebiehať v 4 nadväzujúcich aktivitách. Po počiatočnej etape analýzy realizovateľnosti, z ktorej vzíde výber
najvhodnejšej technológie, budú obstarané technolog. uzly experimentálneho pracoviska, ktoré bude inštalované a oživené za
účelom uskutočnenia výskumu. Výskumná časť bude rozdelená do 2 aktivít, v prvej sa budú overovať základy vybranej
technológie, v druhej sa pristúpi k scale-up experimentom za účelom optimalizácie tejto technológie. Aktivity sa budú
čiastočne prelínať – A1 (07/13-10/13) a A2 (07/13-03/14) začnú súčasne, nakoľko je potrebné zohľadniť aj čas na realizáciu
VO, a podobne obe výskumné aktivity – A2 (02/14-01/15) a A3 (06/14-06/15), nakoľko už po prvých mesiacoch overovania
bude možné pristúpiť k prvým scale-up experimentom. Realizáciou všetkých aktivít pritom dôjde k zásadnej inovácii
predmetného procesu, a teda aj k naplneniu cieľov projektu. Po technickej a materiálnej stránke budú aktivity zabezpečované
spoločnosťou FONTANA, a.s., ktorá má na to všetky potrebné zdroje a podmienky. Čo sa týka personál. zdrojov, zdroje
spoločnosti budú komplementárne doplnené externými dodávateľmi analýzy realizovateľnosti a zmluvného výskumu, ktorí
vzídu z VO.

Realizáciou projektu budú nadobudnuté zásadné hospodársky využiteľné poznatky a vedomosti v oblasti procesu nanášania
oteru vzdornej vrstvy, vďaka ktorým bude možné zásadne inovovať predmetný proces, čím dôjde k posilneniu
konkurencieschopnosti a rastu prid. hodnoty spoločnosti. Tým dôjde k naplneniu nielen všetkých cieľov projektu, ale aj k
naplneniu cieľov strategických dokumentov VÚC a mesta, a takisto NSRR, OP a Schémy pomoci. Zásadný projekt takéhoto
rozsahu firma nie je schopná realizovať z vlastných zdrojov, vzhľadom k čomu je fin. pomoc v rámci projektu nevyhnutná. Čo
sa týka spôsobilosti firmy na realizáciu projektu, spoločnosť podniká v dotknutej oblasti takmer 13 rokov, pričom jej
manažment pôsobí vo firme od jej vzniku, takže disponuje dlhoročnou relevantnou praxou. Projektový tím tvoria ľudia, ktorý sú
odborníkmi vo svojom obore, a teda majú dostatočnú kvalifikáciu, ktorá ich predurčuje na úspešné vedenie projektu.
Spoločnosť má tiež už predchádzajúcu skúsenosť s realizáciou obdobných projektov a projektov z fondov EÚ. Projekt je
dôležitý aj z pohľadu regiónu, kde je podnik situovaný, a to najmä z hľadiska stabilizácie a potenciálneho ďalšieho rastu
zamestnanosti.

Udržateľnosť po skončení projektu bude zabezpečená nasledovne: -Finančná: zvýšenie objemu exist. výroby vyššej kvality,
zavedenie novej a rozšírenie služieb pre iné oblasti umožní firme zvýšiť svoje tržby; zároveň znížením výrobných nákladov
dôjde k úspore zdrojov podniku, čím bude zabezpečené financovanie ďalšej výroby, prípadne ďalších inov. aktivít. Personálna: projekt prispeje k uplatneniu tímu výskumno-vývojových konštruktérov, resp. technológov v rámci spoločnosti,
skúsenosti ktorého zabezpečia udržateľnosť rozvoja výskumu a vývoja vo firme aj po ukončení projektu. -Enviro: dôjde k
eliminácii úniku škodliv. látok do prostredia počas výroby, k zvýšeniu energ. efektívnosti výroby a zníženiu kontaminácie pôdy
stopovými prvkami. Potenciálnym ohrozeniam – zvyšovanie cien vstupov, možnosť vstupu na trh konkurentov s nižšími
nákladmi, poľavenie v dopyte a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, bude firma čeliť vďaka stabilnej základni odberateľov,
flexibilite, vďaka aktuálnym trendom na trhu diktujúcim silnejúci dopyt, vďaka vhodnej lokalite umiestnenia podniku a
prostredníctvom výberu dodávateľov s dostatočnými skúsenosťami a znalosťami v relevantnej oblasti výskumu.
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Geotermálna energia je nevyčerpatelným zdrojom energie, ktorý je k dispozícii po celý rok. Aby mohla byť univerzálnym
zdrojom energie aj pre regióny, kde doteraz nebola využívaná, musí byť k dispozícii ekonomická technológia vŕtania do
velkých hlbok (do 10km), kde je teplota okolitého prostredia cca 350°C vhodná na efektívnu výrobu elektrickej energie. V
súčasnosti sú k dispozícii vrtné technológie pre hlbky 3-5 km, pri ktorých pre väcšie hlbky neúmerne stúpa cena vrtania.
Žiadateľ sám realizuje výskum a vývoj v tejto perspektívnej oblasti. Výsledky predkladaného projektu, ktorý nadväzuje na
doterajší výskum, napomôžu k vzniku novej technológie, ktorá následne sprístupní: a)cenovo optimálny spôsob hlbenia ultra
hlbokých geotermálnych vrtov, b)nové ložiská ropy a zemného plynu. Na základe vykonanej SWOT analýzy má žiadateľ
dostatočné kapacity a možnosti, ktoré sú základným predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu.

Výsledkom projektu budú súčasti zložitého systému vŕtacej platformy,ktoré budú patriť medzi oceniteľné práva žiadateľa. Na
ich dosiahnutie treba vytvoriť nové pracovné miesta pre výskumníkov a chrániť projektové duševné vlastníctvo. Po projekte
sa plánuje etapa výroby prototypu a fáza komercializácie s cieľom preniesť výsledky výskumu do praxe. Merateľné
ukazovatele sme zvolili realisticky. Po skončení projektu bude k dispozícii technológia, ktorá následne umožní výrobu a
predaj licencií na jej používanie čím dosiahneme rast tržieb a pridanej hodnoty. V prípade zlých domácich trhových
podmienok budeme expandovať na iné trhy a v prípade vzniku finančných problémov budeme rokovať so strategickým
investorom. Previazanosť na ďalšie subjekty v regióne je skrz ďalšiu expanziu smerom na výrobu a výskum, dodávateľskoodberateľské vzťahy, budovanie infraštruktúry či výstavba bytov pre výskumníkov

Dĺžka projektových aktivít bola navrhnutá na 24 mesiacov čo je optimálna doba na dosiahnutie požadovaných výsledkov,
pričom aktivity prebiehajú paralelne, nakoľko tieto sa prelínajú a parciálne výstupy sú podkladmi pre ostatné previazané
aktivity. V projekte je potrebné kúpiť infraštruktúru a materiál nevyhnutný na vykonávanie výskumu, vzhľadom na náročnosť
výskumu a nutnosť pracovať s modernými zariadeniami, ktoré vhodne doplnia naše existujúce prístroje. Samotné projektové
aktivity bude vykonávať tím zložený zo špičkových výskumných pracovníkov, odborníkov na konkrétne oblasti výskumu ako
plazmová fyzika, materiálový výskum, konštrukčnú mechaniku, mechatroniku, simulácie či elektrotechnika. Žiadateľ rovnako
disponuje skúseným projektovým manažérom, ktorý bude financovaný mimo projektu. Žiadateľ sa dlhodobo zaoberá
výskumom plazmy a má naakumulované špecifické znalosti z tejto problematiky. Taktiež dlhodobo spolupracujeme s
odborníkmi z praxe ako aj z akademickej sféry, čo nám pomáha preširovať už dosiahnuté výsledky do praxe. Aktivity boli
navrhnuté tak, aby plne korešpondovali so stanovenými projektovými cieľmi a práve ich realizáciou budú uvedené ciele
dosiahnuté.

Projekt vychádza z konceptu realizácie ultra hlbokých geotermálnych vrtov pre výrobu elektrickej energie, pričom výsledkom
bude vytvorenie súčastí vŕtacej platformy na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia. Výskum v tejto oblasti je finančne
nesmierne náročný, preto je finančná pomoc na jeho realizáciu nevyhnutná, no výsledky ktoré prinesie ho robia mimoriadne
atraktívnym, pretože znamená rast konkurencieschopnosti ako aj hospodársky rast. Dnešný dopyt po ekologickej energii stále
rastie a vzhľadom na deficit v tejto oblasti je na trhoch obrovský záujem o technológiu, ktorá by sprístupnila geotermálnu
energiu vo svete. Uvedená technológia je energeticky a ekologicky výhodnejšia ako klasické technologické postupy. Dnes
neexistuje dostupná technológia na bezkontaktné vŕtanie do hĺbok až 10km a dopyt po takomto riešení stále rastie, pričom
práve vďaka poskytnutiu pomoci by sme mohli nakúpiť potrebnú infraštruktúru a vykonať potrebný výskum na vytvorenie tejto
technológie. Projekt je plne prepojený so strategickými a plánovacím dokumentmi Trnavského samosprávneho kraja,
Západoslovenského regiónu, VÚC Trnava ako aj obce Trnava, čo je podrobne uvedené v sekcii 2.4 Opisu projektu.

Udržateľnosť predkladaného projektu možno zhrnúť v troch strategických okruhoch: Strategická udržateľnosť – rýchly nárast
poznatkov ústiaci do praktického aplikovania v oblasti rozrušovania hornín, baníctva či ťažiarskeho priemyslu. Projekt je
zameraný na oblasti techniky, ktoré v súčasnosti predstavujú ekonomicky veľmi aktívne oblasti podporované vládou SR aj EÚ.
Finančná a prevádzková udržateľnosť – do budúcnosti počítame s neustále sa zlepšujúcimi finančnými výsledkami, pretože
dopyt vysoko prevyšuje ponuku. Vďaka tomu udržíme pracovné miesta, zvýšime konkurencieschopnosť a prispejeme k
hospodárskemu rastu. Rozvojová a kvalitatívna udržateľnosť - ďalšími oblasťami je použitie plazmatermických procesov v
strojárstve a elektrotechnike. Na základe rizík zo SWOT analýzy sme vypracovali komplexný plán riadenia rizika vrátane
systému včasného varovania, čo je podrobne popísané aj v časti 3 a 6 Opisu projektu. Zapojením našej spoločnosti v
relevantných medzinárodných sieťach (EGEC a iné) vytvárame exportné slovenské riešenie s vysokou pridanou hodnotou. Po
projekte plánujeme testovanie prototypu a následnú komercializáciu ktorá podporí rast tržieb a pridanú hodnotu spoločnosti.
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Hlavným zameraním spoločnosti AGRO VOS, s.r.o. je projektovanie, výroba a dodávka investičných celkov a liniek pre
poľnohospodárstvo a potravinárstvo so zameraním na výrobu kŕmnych zmesí, pozberové úpravy a skladovanie obilnín a
olejnín, osivárstvo, obilné mlyny, spracovanie obilnín pred mokrými procesmi v sladovniach a liehovaroch, výrobu biopalív.
Spoločnosť plánuje vyrábať nový typ biopaliva na báze slamy a kalu z ČOV s pridaním aditív, pre využitie vo
veľkokapacitných kotloch, a preto potrebuje zrealizovať výskumno-vývojový projekt. Trnavský región disponuje veľkým
množstvom zdrojov biomasy vhodnej na energetické účely, predovšetkým slamy, nakoľko je tu dostatok kvalitnej
poľnohospodárskej pôdy. V regióne sú stovky malých kotolní na fosílne palivá napr. aj vo verejných budovách, ale miestne
zdroje obnoviteľných palív sa prakticky nevyužívajú. SWOT analýza ukazuje prevahu silných stránok a príležitostí. Pozitívami
projektu sú prirodzený dostatok vstupnej suroviny (biomasy), dostupná pracovná sila, potreba takýchto produktov na trhu a
všeobecný trend prechodu k OZE. Ohrozenia vyplývajú hlavne zo súčasnej ekonomickej krízy a pomalého tempa prechodu na
obnovit. zdroje energie.

Po ukončení projektu bude mať žiadateľ k dispozícií know-how na výrobu inovatívneho biopaliva na báze slamy a kalu z ČOV
s pridaním aditív, ktoré sa vyznačuje vysokou výhrevnosťou, čo prispeje k naplneniu stanovených cieľov spoločnosti.
Výsledky výskumu a vývoja zabezpečia: • posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti – lepšie a rýchlejšie uspokojenie
rastúcich potrieb zákazníkov v porovnaní s konkurenciou; • uvedenie unikátneho produktu na trh; • zavedenie inovatívneho
postupu do výroby; • diverzifikáciu výrobného rizika, • zvýšenie kvality výroby, zvýšenie úrovne flexibility, rozšírenie
produktového sortimentu; • využívanie inovatívnych technológii ohľaduplných k životnému prostrediu; • získanie nových
zákazníkov; • vytvorenie štyroch nových stálych pracovných miest; • výrazný nárast tržieb a rast pridanej hodnoty
spoločnosti; • trvalú udržateľnosť výrobného procesu. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie
jednak znižovaním environmentálnej záťaže spracovaním kalu z ČOV, a jednak využitím slamy na energetické účely, čím
dôjde k znižovaniu produkcie skleníkových plynov neutrálnou produkciou CO2 a nulovou produkciou síry a dusíkatých látok.

Žiadateľ si na dosiahnutie projektových cieľov určil štyri aktivity, ktoré na seba navzájom logicky nadväzujú: Aktivita 1 Výskum optimálnej štruktúry paliva na báze slamy a kalu z ČOV vrátane aditív Termín realizácie: 10/2013 - 08/2015 Aktivita
2 – Vývoj optimálnej morfológie linky na výrobu peliet na báze slamy a kalu z ČOV Termín realizácie: 01/2014 - 08/2015
Aktivita 3 – Vývoj nového biopaliva na báze slamy a kalu z ČOV vrátane aditív Termín realizácie: 01/2014 - 08/2015
Aktivita 4 – Zhrnutie a transfer poznatkov Termín realizácie: 09/2015 - 09/2015 Aktivity 2-4 bude zabezpečovať žiadateľ
vlastnými zamestnancami a aktivita 1 bude riešená dodávateľsky. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavných
projektových aktivít, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP. Na
kvalitné zrealizovanie projektových aktivít žiadateľ disponuje dostatočným odborným personálom so skúsenosťami v riadení
investičných projektov. Hoci žiadateľ nemá priamu skúsenosť s projektmi financovaných zo štrukturálnych fondov ako
prijímateľ, mnohých takýchto projektov sa zúčastnil ako dodávateľ

Zavedenie výsledkov výskumu a vývoja umožní spoločnosti uviesť na trh unikátny produkt. V súčasnosti nepôsobí v SR
firma, ktorá by ponúkala biopalivo na báze slamy, kalu z ČOV a aditív. Trend prechodu z fosílnych palív na OZE, ako aj štátna
energetická politika a podporné finančné nástroje štátu, dávajú dobré predpoklady, že nedôjde k takým zmenám podmienok,
ktoré by ohrozili reálnosť cieľov projektu. Spoločnosť nedisponuje dostatočným investičným kapitálom na realizáciu tak
rozsiahlej investície. Pre získanie kvalitných výsledkov je nevyhnutné obstarať súbor zariadení pre vývoj linky na výrobu
paliva a spolupracovať s výskumnou inštitúciou. V prípade nezískania NFP nie je pre spoločnosť možné zrealizovať projekt v
plnom rozsahu a požadovanej kvalite. Ciele projektu napĺňajú cieľ OP KaHR ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt
prispieva k naplneniu cieľov Rámcového programu Spoločenstva. Projekt ďalej prispieva k naplneniu HP TUR a Rovnosť
príležitostí, keďže počíta s vytvorením 4 pracovných miest, z toho 3 budú obsadené mužom a 1 ženou, pričom 2 miesta sú pre
osobu zo znevýhodnených skupín. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR TTSK a PHSR obce Veselé.

Po skončení spolufinancovania projektu bude spoločnosť AGRO VOS s.r.o. aj naďalej rozvíjať podnikanie v predmete svojej
činnosti. Práve zavedenie výsledkov výskumu a vývoja do jej každodennej činnosti jej umožní diverzifikáciu podnikateľského
rizika, zvýšenie tržieb za vlastné výrobky a zabezpečenie konkurencieschopnejšieho postavenia na trhu. Spotreba energie na
vykurovanie a prípravu TÚV je trvalá potreba, takže udržateľnosť predkladaného projektu je založená na pokrytí potrieb
obyvateľov, verejnej správy a priemyslu Slovenska, prípadne okolitých štátov. Produkované biopalivo sa môže umiestniť tak u
maloodberateľov, ako aj u veľkoodberateľov. Z výsledkov finančnej analýzy projektu vyplýva, že žiadateľ bude tvoriť dostatok
stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých prevádzkových nákladov pri zabezpečení primeraného zisku, čo
preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. K minimalizácii možného negatívneho vývoja vo vzťahu k projektu a rizika
neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele v dôsledku trhových podmienok žiadateľ prispieva dôsledným personálnym a
technickým zabezpečením výsledkov projektu. Realizácia projektu má pozitívny vplyv na životné prostredie.
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Spoločnosť ELMON SK s.r.o. pôsobí v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý patrí medzi priemyselne rozvinutejšie
oblasti Slovenska. Miera nezamestnanosti V NSK za obdobie rokov 2006 až 2011 mala výrazne meniacu sa tendenciu. Pod
tento stav sa významnou mierou podpísala aj globálna hospodárska kríza. Dopad krízy na podniky sa prejavil na jednej strane
poklesom dopytu trhu, znížením objednávok a zhoršením odbytu, čo vyústilo do dosahovania nižších tržieb spoločností a
poklesu rentability investícií.
ELMON SK s.r.o. a jej predchodca firma Ladislav Kántor – ELMON pôsobí na trhu od roku 1996. Zo začiatku sa zaoberala
najmä elektromontážnymi prácami, ale postupne sa preorientovala na výstavbu a rekonštrukciu systémov aktívnej
protikoróznej ochrany (APKO) pre kovové úložné zariadenia. S pribúdajúcimi skúsenosťami svoju činnosť rozšírila aj na
vykonávanie meraní stavu povlakov a návrhy aktívnych protikoróznych (katódových) ochrán. V súčasnosti má k dispozícii
kvalifikovaných zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami v tomto obore a dobré technické vybavenie, čo je predpokladom
pre úspešnú realizáciu projektu.

Výsledkom výskumného projektu bude produkt vo forme komplexného riešenia zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti a
predĺženia životnosti kovových úložných zariadení. Tento produkt bude nástrojom pre poskytnutie špecifických služieb na
základe individuálnych požiadaviek každého zákazníka. Vedľajšími produktmi budú konkrétne navrhnuté technické riešenia,
ktoré je alebo bude v budúcnosti schopná spoločnosť realizovať.
Realizáciou projektu a jeho následnou implementáciou sa rozšíri portfólio služieb spoločnosti a zvýši sa efektívnosť a
účinnosť vnútropodnikových procesov, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti
spoločnosti. Projekt vytvorí podmienky pre zachovanie súčasnej úrovne zamestnanosti a jej postupného zvyšovania v
spoločnosti. Na elimináciu slabých stránok a rizík a ich dopadov bude spoločnosť ELMON SK s.r.o. neustále monitorovať
vývoj trhu v ktorom pôsobí, správanie zákazníkov a konkurenciu, aby v prípade potreby vedel pružne reagovať na zmeny.
Výstupy ako aj výsledky projektu, či už čiastkové alebo ako celok, prispejú k novým poznatkom odbornej verejnosti a bude ich
možné využívať ako podklad i pre ďalšie výskumné aktivity v danej oblasti.

Výskumná úloha bude riešená dodávateľským spôsobom po aktivitách, ktoré sa budú čiastočne prelínať, na seba nadväzovať
a zároveň zohľadňovať ciele projektu. Proces riešenia projektu je rozdelený do desiatich aktivít s časovým rozsahom 24
mesiacov. Súčasťou každej aktivity budú aj etapové analýzy výsledkov a postupov premietnuté do záverečných správ.
Riadenie a koordináciu ako aj časť jednotlivých aktivít bude zabezpečovať realizačný tím spoločnosti ELMON SK s.r.o., ktorý
bol zostavený na základe odborného vzdelania a skúseností potrebných pre úspešnú realizáciu projektu. Realizačný tím
tvoria interní zamestnanci spoločnosti, ktorých dopĺňajú externí pracovníci s dlhodobými skúsenosťami v obore predmetu
výskumu. Pri realizácii výskumu plánuje spoločnosť spolupracovať aj s Technickou univerzitou v Košiciach.

Rozsah a odbornosť výskumu je natoľko finančne náročná, že nie je možné ho v období pretrvávajúcej svetovej finančnej
krízy realizovať vo vlastnej réžií alebo len čiastkovo. Predmet tohto projektu by mal výraznou mierou zvýšiť efektívnosť
rozhodovacích procesov pri prevádzke, údržbe prípadne obnove kovových úložných zariadení, čoho výsledkom je úspora
finančných prostriedkov. V konečnom dôsledku to môže mať kladný vplyv na udržanie zamestnanosti v podnikoch
prevádzkujúcich úložné zariadenia a vytvorenie pracovných príležitostí pre dodávateľské firmy pôsobiace v tomto obore.
Obsah projektu využíva silnú stránku NSK, definovanú v Pláne hosp. a soc. rozvoja mesta Nitra, ktorou je vhodná štruktúra a
diverzifikácia podnikateľského prostredia zameraná na vývoj a výskum. Predmetom predkladaného projektu je výskumná
činnosť, ktorá na území kraja je v súčasnosti realizovaná iba minimálne, projekt podporuje silnú stránku tohto regiónu. Rozvoj
výskumnej činnosti a využitie výskumného a aktivizácia inovačného potenciálu je v regionálnej SWOT analýze ako jedna z
príležitostí a projekt sa ju jednoznačne snaží využiť.

Zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom skúseného realizačného tímu, ktorý bude za
účelom úspešnej implementácie výsledkov projektu rozšírený vzhľadom na požadované kritériá a presným rozdelením ich
kompetencií, úloh a zodpovedností. Predpokladom technického zabezpečenia udržateľnosti výstupov projektu je využitie
existujúcich technických prostriedkov, ktoré bude potrebné vzhľadom na vývoj technológií obnoviť a rozšíriť. Na základe
SWOT analýzy je možné konštatovať, že naša spoločnosť má všetky predpoklady pre úspešnú realizáciu a trvalú
udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu k čomu však bude musieť eliminovať svoje slabé stránky, pokúsiť sa vyhnúť
ohrozeniam a využiť príležitosti trhu. Po ukončení spolufinancovania projektu zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu
bude trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečená z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti ELMON
SK s.r.o., ktoré pochádzajú z jej doterajšej činnosti, prípadne z prostriedkov bankového úveru. Postupne ako sa bude projekt
stávať sám životaschopným bude vytvárať dostatočné príjmy na to, aby pokryl vynaložené náklady súvisiace s predkladaným
projektom.
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V podmienkach SR by do roku 2014 mali všetky obce nad 2000 obyvateľov mať sprevádzkovanú kanalizáciu a obecnú
čistiareň odpadových vôd. V súčasnosti sú na Slovensku a v Európe vybudované čističky odpadových vôd na báze
klasického, alebo SBR biologického procesu, čo vyžaduje veľký objem nádrží a tiež závislosť na teplote okolia. Pri nízkych
teplotách proces prebieha pomalšie a zhoršuje sa aj výsledná kvalita očistenej vody. Zámerom žiadateľa je vytvoriť novú
platformu vývoja novej rady inovatívnych metód čistenia odpadových vôd modulárnymi kontajnerovými čistiacimi stanicami s
minimalizáciou ich dopadov na životné prostredie, spätné využitie očistenej vody a vývoj efektívnych komplexných
technologických celkov.
Trenčiansky región, kde spoločnosť pôsobí má výhodnú geografickú polohu, dobrú infraštruktúru a predstavoval už v minulosti
priemyselné centrum na Považí. V regióne absentuje existencia takýchto druhov čističiek, ich nasadenie bude znamenať
ekonomicky dobrú investíciu do životného prostredia a veľmi rýchle riešenie problematiky nedostatku v oblasti čistenia
odpadových vôd vyvinutými modulárnymi čistiacimi stanicami. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2001.

Spoločnosť BOST SK, a.s., implementáciou projektu (VIMČ) so spätnou kontrolou kvality čistenia a ostaných aktivít
zabezpečí novú platformu v SR pri eliminácii environmentálnej záťaže pre životné prostredie v podobe čistej vody. Nové
smerovanie v implementácii výskumu inovatívnych metód čistenia odpadových vôd predstavuje stálu pracovnú príležitosť pre
2 vysokokvalifikovaných pracovníkov, ako aj priame zachovanie ďalších 65 pracovných miest v rámci spoločnosti.
Nová platforma inovatívnych metód čistenia odpadových vôd bude s vysokou efektivitou a využiteľnou schopnosťou zariadení
čističiek postupne nahrádzať klasický biologický princíp, ktorý je závislý na zmene meteorologických podmienok.
Po úspešnej realizácii projektu očakávame prínos predovšetkým u týchto skupín užívateľov:
BOST SK, a.s. – zvýšenie výrobného potenciálu a z toho plynúci nárast tržieb a produktivity práce z vlastných výrobkov a
služieb, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví výroby.
Zamestnanci – príjem nových vysokokvalifikovaných zamestnancov v počte 2.
Zákazníci – prístup k novým a kvalitnejším výrobkom a službám.
Študenti – aktívne zapájanie študentov a doktorandov do výskumu a vývoja.

Projekt pozostáva z realizácie 8 hlavných aktivít, ktoré vyústia do integrálneho celku na zabezpečenie Výskumu inovatívnych
metód čistenia odpadových vôd (VIMČ):
Aktivita 1 - Štúdia výskumu technickej uskutočniteľnosti projektu
Aktivita 2 - Riadenie procesov
Aktivita 3 - Technologické procesy a zariadenia
Aktivita 4 - Akčné členy a snímacie zariadenia technológie čistenia
Aktivita 5 - Metrológia procesu čistenia
Aktivita 6 - Diagnostika procesov
Aktivita 7 - Druhotné možnosti využitia produktov čistenia
Aktivita 8 - Záverečná správa
Celé zariadenie so všetkými periférnymi zariadeniami bude predstavovať jeden kompaktný celok, tak aby spĺňal prísne
požiadavky európskej značky kvality CE. Exaktné technické a technologické parametre a typorozmery jednotlivých zariadení
budú v rámci projektu priebežne vyhodnocované v priebehu realizácie.
Bezproblémovú realizáciu vyššie uvedených aktivít projektu a ich sprevádzkovanie zabezpečia kvalifikovaní vývojári–výherca
VO, pričom budú spolupracovať s poprednými špecialistami z domova i zahraničia, ako aj s odborným tímov BOST SK, a.s.
Projekt výskumu a vývoja VIMČ sa bude uskutočňovať v priestoroch výroby prototypov v sídle spoločnosti.

Realizácia projektu nadväzuje na dlhoročné skúsenosti Vladimíra Bielika (generálny riaditeľ, zakladateľ a vlastník spoločnosti
BOST SK, a.s.) v oblasti vývoja a konštrukcie inovatívnych výrobkov, technológií a strojov, je autorom mnohých zlepšení, za
ktoré bol niekoľkokrát ocenený viacerými štátnymi a rezortnými oceneniami a bol zvolený do viacerých vedeckých rád
univerzity a správnej rady Trenčianskej univerzity.
Spoločnosť BOST SK, a.s. implementáciou projektu zabezpečí udržanie a zvyšovanie zamestnanosti u vedomostne a
znalostne najvýznamnejších pracovníkov zabezpečujúcich najvyššiu pridanú hodnotu v čase poklesu konvenčnej
strojárenskej výroby v súlade s obnovenou lisabonskou stratégiou, všeobecným usmernením pre hospodárske politiky,
nariadeniami Rady, národnými stratégiami a potrebami SR.
NFP z ERDF a ŠR bude poskytnutý na inovácie, posilňovanie technologického rozvoja – nárast počtu vlastných produktov v
spoločnosti BOST SK, a.s. V prípade nepodporenia projektu z fondov EÚ by spoločnosť musela realizáciu projektového
zámeru rozložiť na niekoľko etáp, na obdobie viacerých rokov, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti, čo by malo za následok
zmenu indikátorov.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je zabezpečená skúsenosťami spoločnosti v strojárstve, doterajším
stabilným rastom a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a
zabezpečí spoločnosti najmä flexibilitu výrobného procesu, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt nám umožní rozvinúť myšlienku
stať sa centrom výroby modulových čistiacich staníc. Rast konkurencieschopnosti našej firmy dôsledkom realizácie projektu
podnieti rast v ostatných podnikateľských subjektoch a multifunkčný efekt podporí hospodársky rast v regióne.
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené z finančného hľadiska lepšími hospodárskymi
výsledkami. Produkcia týkajúca sa predkladaného projektu je inovatívna, čím zvyšuje podiel tržieb zo sofistikovanej výroby na
celkových tržbách spoločnosti. Priamo úmerne sa daný nárast premieta do nárastu pridanej hodnoty produkcie spoločnosti.
Projekt implementácie VIMČ je po finančnej stránke zdravý a udržateľný. Doba návratnosti investície je pri uvádzaných
predpokladoch 9 rokov, čiže projekt je pri podpore formou NFP ekonomicky opodstatnený/udržateľný.
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V súčasnosti sa výskum v danej oblasti na Slovensku ani v okolitých krajinách nevykonáva, no to neznamená že neexistuje
dopyt po riešeniach, ktoré by zvýšili bezpečnosť a ochranu objektov zvnútra. Zároveň využitie nemusí byť čisto ochranárske
voči úmyselnému zásahu a poškodeniu, ale môže slúžiť prospešným monitorovacím činnostiam v rámci nemocničných a
kultúrnych objektov, ktoré v súčasnosti podobný systém vôbec nevyužívajú. Môžeme sledovať trend starnutia populácie,
pričom tento trend bude čoskoro uspokojovaný ponukou zo strany profesionálnych centier starostlivosti, kde náš systém
dokáže uspokojiť predstavu zákazníka za prijateľné náklady a zvýšiť tak komfort i starostlivosť o klienta. Na trhu východnej
Európy, ktorá je bohatá na historické bohatstvo existujú viaceré kultúrne zariadenia narábajúce s exponátmi. Potenciál
využitia v týchto kultúrnych zariadeniach je pritom vysoký s minimálnymi nákladmi na RFID technológiu. Stupeň
protekcionizmu môže hýbať s cenou od najnižších úrovní za účelom monitoringu po tie najvyššie s cieľom sofistikovaného
zabezpečenia. V spoločnosti existuje predpoklad, že využitie týchto progresívnych technológii bude široké.

Výsledkom projektu bude nové pokrokové riešenie zavedené na trhu. Táto hodnota bude dosiahnutá vyvinútím samotného
riešenia, pričom predpokladáme počas projektu vytvoriť aj 2 nové pracovné miesta a následne po ukončení projektu ďalšie
dve nové pracovné miesta. Nie je predpoklad, že by sa novovyvíjané riešenie na trhu neuplatnilo, nakoľko bude jedinečné a
analýzy trhu potvrdzujú medzeru na trhu. Jediním rizikom môže byť čas. Pre minimalizáciu tohto rizika sme sa rozhodli využiť
aj externé výskumno-vývojové kapacity.
Výstupy projektu budú aplikované podľa účelu zamerania aj priamo v regióne, kde budú nasedené v takzvanom pilotnom
režime. Nové riešenie plánujeme nasadiť do čo najširšieho spektra oblastí a prepojiť prípadne s inými systémami.

Projekt budeme realizovať cez dve hlavné aktivity, ktoré sledujú snímanie biometrických a nebiometrických informácií a sú
rozdelené do troch častí predstavujúcich aplikovaný výskum. Z pohľadu experimentálneho vývoja pôjde o vytvorenie
prototypu špecializovaného biometrického systému pre kontrolu vstupujúcich osôb do chránených priestorov a prototypu
špecializovaného lokačného systému pre sledovanie polohy zariadení, tovarov, predmetov, majetku a osôb v chránených
objektoch.
Organizačné zabezpečenie realizácie projektu vychádza z procesného a projektového prístupu, pričom náš koordinátor je
certifikovaný pre daný oblasť. Po výskumno-vývojovej technickej stránke budeme využívať externé kapacity.
Aktivity sú priamo naviazané na dosiahnutie cieľov a podporujú ich v plnej miere.
Z časového hľadiska sú práce na projekte intenzívne plánované na obdobie 1 roka od 2/2014 - 1/2015.

Z objemu NFP je zrejmé, že objem investície je výrazne vyšší ako bežné príjmy žiadateľa. I napriek získaniu zdrojov na
spolufinancovanie projektu je potrebné zvýrazniť, že bez NFP by sme projekt realizovali len v prvej fáze, čo predstavuje cca
30 % plánovaného objemu. To by znamenalo ale realizáciu bez vytvorenia nových pracovných miest.
Stratégia vytvoriť nami uvedené riešenie je aplikovateľná vo viacerých oblastiach v regióne, rieši posilnenie výskumného
potenciálu a v mnohých oblastiach sa zhoduje s celkovým strategickým zámerom rozvoja priemyslu SR v tomto odvetví.
Z doterajších poznatkov vyplýva, že dopyt po takýchto riešeniach bude mať rastúcu dynamickú tendenciu, a preto
považujeme nami predkladaný projekt za správny a prínosný pre našu spoločnosť.
Zámery a rozvojová stratégia regiónu Prešovského kraja, kde sa bude projekt realizovať, je konzistentný so zámerom nášho
projektu.

Projekt svojou pridanou hodnotou bude generovať dostatočné finančné zdroje pre udržanie zamestnanosti a zvyšovanie
konkurencieschopnosti spoločnosti.
Po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov štátnej pomoci vytvorí TATRAWORLD s.r.o. komplexný systém, ktorý
bude vytvorený na základe výsledkov projektu a tento, spolu s ďaľšími aplikáciami, zariadeniami a systémami bude predávať
priamo zákazníkom, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Zároveň bude poskytovať školenia, obsluhu a údržbu
bezpečnostných systémov. Zameriavať sa bude primárne na štáty EMEA, a nepriamo aj na krajiny Ázie a Ameriky.
O

25110320114

25110320115

25110320117

25110320118

25110320119

KOMPOZITUM

STIMBA, s.r.o.

BILLIK

LED-SOLAR, s.r.o.

Premier Consulting, spol. s r.o.

Výskum vplyvu infiltrácie kovmi na transportné vlastností
uhlíkových kompozitov

Výskum, vývoj a inovácia v oblasti malých domových čistiarní
odpadových vôd.

Výskum možností technológie zvárania a automatizačných
prvkov zvárania veľkých hrúbok

Priemyselný výskum v oblasti inovatívnych LED technológií

Vývoj kompletnej vývojovej rady inovatívneho karbónového
paramotora SCOUT

175 669,72

158 450,00

873 926,90

167 638,47

174 973,50
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Region: Dostupnosť regionu: cestná, železničná. Nezamestnanosť 12,79%. V regione podniky s nízkou ekonomickou
výkonnosťou - nízka pridaná hodnota, slabá previazanosť vedy, výskumu a praxe,
Žiadateľ: KOMPOZITUM s.r.o. sa zameriava na výrobu produktov z grafitových a kompozitných materiálov od roku 1995,
vlastníctvo Know-how technologického procesu infiltrácie uhlíkových materiálov. Výrobu realizuje od r. 2001 vo vlastných
priestoroch na moderných zariadeniach s použitím vysoko efektívnych a inovatívnych technológi. Na základe analýzy potrieb
trhu a súčasných technicko-technologických možností má schopnosti uplatniť sa aj v oblasti kompozitných materiálov
infiltrovaných kovmi a zliatinami.
SWOT analýza:
-vlastné priestorové vybavenie – výroba, skladovanie, administratíva
-stabilný manažment spoločnosti
-vlastné know-how výroby uhlíkových materiálov
-finančná náročnosť projektu
-potencionálne problémy pri nastavení inovatívnej technológie infiltrovania
-časová náročnosť realizácie projektu
-zvýšeníe obratu
-ďalší rozvoj výskumných projektov
-napriek úsiliu nedosiahnutie takej zliatiny ktorá bude spĺňať extrémne vysoké parametre

Realizáciou projektu KOMPOZITUM s.r.o. bude schopné vyrábať vysokokvalitné kompozitné uhlíkové materiály infiltrované
kovom a zliatinami. Tieto výrobky nájdu uplatnenie ako zberače elektrického prúdu pre hnacie elektrické vozidlá hromadnej
dopravy (elektrické lokomotívy, metro, električky, trolejbusy), elektródy pre elektroerozívne opracovanie (EDM) a v
tribologických aplikáciach.
Naplnenie merateľných ukazovateľov:
-Nárast tržieb : realizáciou tohto výskumu sa prekladateľ zaradí medzi 4 najlepších výrobcov infiltrovaných uhlíkových
výrobkov. Výsledkom budú nové dlhodobé kontrakty v Ázii a USA a rozšírenie spolupráce so súčasnými odberateľmi v rámci
Európy. Rast tržieb je plánovaný na úrovni 15%.
-Nárast pridanej hodnoty: Zlepšením infiltrácie uhlíkových výrobkov vysokotepelným kovom dosiahne spoločnosť vyššiu
pridanú hodnotu v rámci jednotlivých produktov, čo v priemere zvýši pridanú hodnotu.
-Počet novovytvorených pracovných miest:počas realizácie projektu spoločnosť plánuje vytvoriť 1 nové pracovné miesto
-Počet inovovaných výrobných postupov: sofistikovanejší, ekonomickejší a enviromentálne nezaťažujúci výrobný postup
Výsledky budú premietnuté do výrobných postupov.

Projekt bude riešený kombináciou výskumu vlastnými výskumnými kapacitami a prostredníctvom Zmluvného výskumu na
ktorý bol vykonaný Prieskum trhu. Oddôvodnenie:a) KOMPOZITUM s.r.o. disponuje vlastnými infiltračnými zariadeniami a
technickým vybavením, taktiež ľudskými zdrojmi, prostredníctvom ktorých dokáže väčšiu časť projektu realizovať sama výskumný tím - Ing. Stanislav Krcho, CSc. - zodpovedný riešiteľ, Ing. Štefke Ľubomír, Križanovič Karol, Skuban Peter, Futroš
Marek-riešitelia projektu
b) Proces dosiahnutia excelentných parametrov výsledného produktu a vytvorenie inovatívneho postupu obsahuje vysoko
špecifickú, na prístroje a vedecké kapacity náročnú časť, ktorú predkladateľ. už vlastnými zdrojmi nedokáže zabezpečiť
Aktivity:Vytvorenie organizačnej štruktúry a analýza súčasných teoretických poznatkov, Výskum, analýza a skúšky
uhlíkových materiálov, kovov a kovových zliatin, Definovanie optimálnych podmienok infiltrácie uhlíkových materiálov kovmi a
zliatinami na seba logicky nadväzujú. Výsledky získané v jednej etape budú využívané v ďalšej.
Náklady na výskum predstavujú:materiál použitý z vlastných zásob, Zmluvný výskum a osobné náklady vlastných
výskumných kapacít.

Hoci problematika výskumu inovatívných technológii infiltrácie je vysoko aktuálna pre predkladateľa i odberateľov,bez
poskytnutia NFP by z finančného hľadiska projekt nemohol byť uskutočnený v potrebnom rozsahu.Prišli by do úvahy len
čiastkové úlohy v rámci možnosti predkladateľa.Spoločnosti zaoberajúce sa výrobou uhlíkových materiálov a ich opracovaním
sa nachádzajú na Slovensku 3–pričom všetky sú umiestnené v okrese Topoľčany.Know-how technologického procesu
infiltrácie uhlíkových materiálov vlastnia 2 spoločnosti jednou z nich je KOMPOZITUM s.r.o. Kvalita týchto výrobkov je
vyhovujúca, ale vzhľadom na rozvoj technológii a techniky tieto infiltrované materiály strácajú konkurenčnú schopnosť na
zahraničných trhoch. Zvyšuje sa požiadavka na materiály s vysokou mernou elektrickou vodivosťou nad 1,50 MS/m a mernou
tepelnou vodivosťou viac ako 200,00 W/mK a existuje silný tlak na ceny týchto materiálov.
Okamžité účinky:vytvorenie nového pracovného miesta, zachovanie 3 existujúcich
Projekt je v súlade s prioritami NSK definovanými v Programe hospodárského a sociálného rozvoja NSK 2008-2015:rozvoj a
podpora výskumu, podpora malého a stredného podnikania, podpora inovačných technológii

Výsledky tohto projektu budú využité a urýchlene aplikované do výrobného procesu žiadateľa , ktorý je zároveň aj užívateľom.
Inovované výrobky pri pridelení NFP a potenciálni zákazníci:
Inovované výrobky:
•uhlíkové zberače pre rýchlovlaky, električky, trolejbusy a metrá
•EDM – elektroerozívne opracovanie
Potenciálni zákazníci:
Z oblasti:
-Kozmický priemysel
-Letecký priemysel
-Dopravný priemysel
Spôsoby eliminácie identifikovaných hrozieb:
-zvýšené zameranie na marketing a prezentáciu spoločnosti KOMPOZITUM s.r.o.
-v prípade zníženia dopytu po kompozitoch infiltrovaných kovmi – vyhľadávanie nových oblasti využitia, zameranie výroby na
príbuzný druh výrobku
-pokračovať a naďalej rozvíjať už doposiaľ známymi infiltračnými zliatinami a spôsobmi infiltrácie
-vyhľadávanie najnižších dodávateľských cien kovov na infiltráciu, znižovanie nákladov úspornými opatreniami pri samotnej
technológii výroby
Ekonomická udržateľnosť projektu:
Spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. si za posledných 5 rokov výrazne zlepšila postavenie na európskom trhu,zaznamenala
nárast tržieb o cca 100 % a zvýšila GOODWILL spoločnosti, čo vytvára ďalšie predpoklady pre trvalo udržateľný rast
spoločnosti.
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Existuje mnoho miest v SR, EU, vo svete, kde nie je privedená kanalizácia a je potreba lokálneho čistenia odpadových vôd,
tak, aby nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia. Väčšina komerčne používaných produktov malých ČOV sa
prejavuje značnou poruchovosťou, nedostatočnou kvalitou vypúšťaných vôd, prípadne vďaka nesprávnej konštrukcii vysokou
energetickou náročnosťou. Za ostatných 10 rokov nedošlo k výraznému posunu a inováciám v tejto oblasti, pri dodržaní
všetkých kvalitatívnych, energetických a environmentálnych noriem, pričom segment je mimoriadne dôležitý pre udržanie
kvality životného prostredia. Malé ČOV sú založené na biologickom princípe čistenia odpadových vôd. Pri výrobe kladie
žiadateľ veľký dôraz nato, aby produkty boli jednoduché na inštaláciu, používanie počas prevádzky a nenáročné na servis, s
ohľadom na čo najmenšiu spotrebu elektrickej energie a šetrnosť voči životnému prostrediu. Súčasné produkty je potrebné
inovovať najmä v zmysle energetickej efektívnosti, prípadne sebestačnosti a zlepšenia obslužnosti tak, aby sa dosiahla
vysoká úroveň výrobku, čo by umožnilo penetráciu na náročné trhy západnej Európy a posilnila sa tak konkurencieschopnosť
firmy.

Na základe výskumu biochemických procesov, metrológie, hydrodynamických možností zariadenia, energeticky inovatívnych
aktívnych členov a alternatívnych zdrojov energie bude vytvorená koncepcia malej čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá
bude spĺňať všetky environmentálne, technické a energetické predpoklady. Následne bude vyvinutá konštrukcia a
konkrétnych prvkov a vlastností prototypu a následné testovanie prototypu a skúmanie zhody so smernicami EU. Tento
koncept ČOV bude možné nasadiť na trh aj vďaka NFP s nižšou cenou pri splnení všetkých kvalitatívnych podmienok a tým
pádom bude prístupnejší čo najširším vrstvám obyvateľstva. Snahou bude vytvoriť energeticky efektívne, pokiaľ možno aj
energeticky sebestačné zariadenie schopné čistiť odpadovú vodu na úrovni veľkých mestských čistiarní. Taktiež inovatívny
produkt získa výrazné možnosti pre komerčné nasadenie, na vyspelých trhoch EU, pri riešení samostatne stojacich pasívnych
domov, ale pri priaznivejšej cene v optimistickom variante aj mimo krajín EU, najmä v Ruskej federácii a Južnej Amerike.

Pre dosiahnutie hlavného cieľa a špecifických cieľov boli navrhnuté 4 hlavné aktivity projektu:Aktivita1: Štúdia technickej
uskutočniteľnosti efektivity a udržateľnosti lokálneho ČOV v malom rozsahu, ktorej cieľom je analýza možností zefektívnenia
procesu čistenia a celkového čistiaceho procesu v malých domových čistiarňach odpadových vôd. Aktivita 2: Výskum v
oblasti energetickej optimalizácie v systéme malých ČOV, ktorej cieľom je prostredníctvom výskumu hľadať riešenia pre
energetickú optimalizáciu v systéme malých ČOV. Aktivita 3: Výskum v oblasti automatického diagnostikovania ČOV, ktorej
cieľom je prostredníctvom výskumu hľadať riešenia pre automatickú samo diagnostiku v systéme malých ČOV. Aktivita 4:
Vývoj prototypu novej generácie malých ČOV, ktorej cieľom je návrh a zostavenie prototypu malej ČOV s požadovanými
vlastnosťami. Všetky aktivity sú vzájomne logicky a časovo prepojené v zmysle dosiahnutia zadefinovaných cieľov a tvoria
jeden logický celok projektu. Na zabezpečenie výskumno-vývojových aktivít v zmysle požiadaviek a inštrukcií žiadateľa budú
využité služby externého dodávateľa, čím sa sleduje najmä časová a technická efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Implementácia predkladaného projektu zaistí vznik nového inovatívneho produktu v oblasti malých čistiarní odpadových vôd,
ktorý sa odlíši od konkurencie vyššou odolnosťou, zlepšeným technickým riešením, vyššou energetickou efektívnosťou,
nižšou potrebou obsluhy a servisu zariadenia a výhodnou cenou produktu. Tým bude zvýšená celková konkurencieschopnosť
firmy a jej schopnosť obstáť na domácom i medzinárodných trhoch. Nový inovatívny koncept malej ČOV umožní zvýšenie
atraktivity produktu, jeho konkurencieschopnosť a odbyt. Snahou bude vytvoriť energeticky efektívne, pokiaľ možno aj
energeticky sebestačné zariadenie schopné čistiť odpadovú vodu na úrovni veľkých mestských čistiarní s výraznými
možnosťami pre komerčné nasadenie na vyspelých trhoch. Realizácia projektu poskytne spoločnosti výraznú konkurenčnú
výhodu, inovatívny produkt navrhnutý v súlade s dopytom po energeticky efektívnych a environmentálne prijateľných
zariadeniach bude možné nasadiť na trh aj vďaka NFP s nižšou cenou pri splnení všetkých kvalitatívnych podmienok a tým
pádom bude prístupnejší čo najširším vrstvám obyvateľstva.

Nový inovatívny koncept malej ČOV zvýši atraktivitu produktu pre zákazníka. Pridaná hodnota je dostatočná pre budúci nákup
technológií a rozšírenú reprodukciu zariadení, rast firmy, nárast investícií do technologického vybavenia a ďalšieho výskumu a
vývoja. Predpokladá sa, že zaradenie nového inovatívneho produktu do výrobného portfólia spoločnosti následkom realizácie
projektu vyvolá nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov minimálne o 25% a zvýši pridanú hodnotu o 30%. V optimistickorealistickom predpoklade sa jedná pri nominálnom vyjadrení o nárast tržieb na úroveň 2-3 mil. € v priebehu 3-4 rokov od
ukončenia projektu. Implementáciou projektu sa zabezpečí zvyšovanie zamestnanosti a tvorba minimálne 1 pracovného
miesta, pričom v budúcnosti sa počíta s celkovým nárastom zamestnanosti v spoločnosti, ako aj ďalšími investíciami do
výskumu a vývoja, keďže aj po ukončení realizácie projektu bude nutné neustále pokračovať v inováciách produktu. Po
zavedení výrobku na trh bude veľký dôraz kladený najmä na obchod a odbyt, pretože dopyt po energeticky efektívnych a
environmentálne vhodných výrobkoch má v EÚ a vo svete stúpajúcu tendenciu.
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Predmetom činnosti spoločnosti BILLIK, spol. s r.o. je výroba účelových strojov a zariadení. Firma sa špecializuje najmä na
výrobu a servis a následne predaj zváracích a rezacích zariadení vrátane mechanizácie na racionalizáciu týchto procesov.
Spoločnosť už v minulosti investovala svoje prostriedky do inovácií svojich produktov a výskumu nových technologických
procesov. Predkladaný projekt reaguje na požiadavky stabilných odberateľov spoločnosti BILLIK. V súčasnej dobe sa pri
výrobe zváraných výrobkov so zväčšenou hrúbkou steny (nad 40 mm) uplatňujú technologické postupy, ktoré sú nákladné,
energeticky náročné a nezabezpečujú dostatočnú kvalitu zvarových spojov. Medzera medzi zvarovými hranami je (v súlade s
platnými normami) široká a rozovretá. Pri ručnom zváraní koreňovej časti tohto spoja sa v hlbokom úkose prakticky nedá
dosiahnuť bezdefektnosť, čo vedie k vysokým stratám a neefektívnom vynakladaní materiálu a energií. Hrubostenné zvárané
výrobky sa vyskytujú vo všetkých oblastiach priemyslu - v ťažkom strojárstve, v chemickom a energetickom priemysle –
včítane jadrovej energetiky a high-tech odvetviach. Pri týchto výrobkoch má kvalita zvarových spojov mimoriadny význam.

Realizáciou priemyselného výskumu a aplikáciou jeho výsledkov v spoločnosti BILLIK, spol. s r.o. sa zvýši jej
konkurencieschopnosť, výrazným spôsobom sa zvýši inovačný potenciál spoločnosti a zlepší sa jej postavenie na trhu, a to
vďaka získaniu konkurenčnej výhody na trhu priemyselnej výroby ostatných strojov na špeciálne účely. Projekt je krokom k
nárastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti a k výraznému posilneniu konkurencieschopnosti žiadateľa. Potreba inovácií v
podniku vznikla pri identifikácii nedokonalosti a neefektívnosti technologických postupov hrubostenného zvarovania.
Nedostatky prispeli k vypracovaniu projektového zámeru a aktivácii priemyselného výskumu s využitím jeho výsledkov v
spoločnosti BILLIK, spol. s r.o.. Pre spoločnosť sa vytvorí inovačný potenciál, ktorý akceleruje nové projekty pre vývoj
účelových zariadení na zváranie. Vytvoria sa nové výrobné programy pre špeciálne prístroje na hrubostenné zváranie. Taktiež
sa projektom zabezpečí poskytovanie špeciálnych služieb pre hrubostenné zváranie. To zabezpečí zvýšenie obratu
spoločnosti a zisku v high-tech sektore, zvýšenie pridanej hodnoty výroby a možnosť vytvorenia nových pracovných miest.

Priemyselný výskum bude realizovaný dodávateľsky. Dodávateľom bude firma, ktorá zvíťazí vo verejnom obstarávaní.
Dodávateľ zabezpečí realizáciu priemyselného výskumu nových technologických postupov zvarovania „na kľúč“, tzn.
zabezpečí všetky potrebné výskumné aktivity a odovzdá ich žiadateľovi. Všetky činnosti budú zastrešené vybratým
dodávateľom v rámci princípu spin off. Jednotlivé postupy – činnosti budú zrealizované v rámci jednej aktivity – Aktivita 1.
Priemyselný výskum. Výstupom projektu bude presne zdokumentovaný technologický postup, ktorý bude predmetom ochrany
prostredníctvom úžitkového vzoru. Na personálnom zabezpečení projektu sa budú podieľať priamo konatelia spoločnosti. Pán
Karol Billík obsadí v rámci projektu úlohu vedúceho projektu a bude zabezpečovať dozor nad plnením zmluvy s dodávateľom
a plnenie zmluvy o poskytnutí NFP. Ing. Jaroslav Dubeň bude zastávať úlohu technického dozoru, bude zabezpečovať
riadenie a kontrolu dodávky ako i priebeh a výsledky výskumu. Ing. Adrián Billík zabezpečí organizovanie aktivity projektu,
zúčtovanie projektu a riadenie cash-flow a v rámci projektu bude zabezpečovať zúčtovanie projektu, publicitu a administráciu.

Predkladaný projekt je zameraný na špecifickú oblasť priemyselnej výroby a to konkrétne na hrubostenné zváranie a
naváranie. Tento technologický proces sa používa vo veľkom množstve priemyselnej výroby, predovšetkým v odvetviach
ťažkého priemyslu. Neustála chybovosť tohto procesu vytvára veľké dodatočné náklady na výrobu, znižuje sa efektivita
výroby. Vytvára sa tak dopyt po technologickom riešení, ktoré by túto oblasť riešilo automatizovaným spôsobom s vysokou
efektivitou. Takto vzniká dopyt po inovatívnej technológii na hrubostenné zváranie, spoločnosť BILLIK ako výrobca zváracích
prístrojov tento dopyt svojich klientov pozná a chce ho prostredníctvom predkladaného projektu uspokojiť. Vhodnosť realizácie
projektu v regióne priamo vyplýva z vyššie opisovaného stavu. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na inováciu
priemyselnej výroby, zabezpečí rast produktivity výroby vo viacerých podnikoch. Projekt bude mať priamy dopad na zníženie
nezamestnanosti regiónu. Naplnením cieľov projektu sa dosiahne vytvorenie dvoch pracovných miest už počas realizácie
projektu a v ďalšej fáze vytvára projekt vysoký predpoklad na vytvorenie ďalších nových udržateľných pracovných miest.

Využiteľnosť vyskúmaných technologických procesov v ďalšom období je hlavným cieľom spoločnosti. Výskumom týchto
postupov a technológií si dokáže zabezpečiť spoločnosti BILLIK, spol. s r.o. výraznú konkurenčnú výhodu v súčasných
požiadavkách odberateľov. Výskum bude v ďalšej etape viesť k vývoju nových technológií pre zváranie, ktoré chce
spoločnosť produkovať a predávať stabilným odberateľom ako aj novým zákazníkov v priemyselných odvetviach. Výstup
projektu – výsledok priemyselného výskumu odštartuje v spoločnosti nové aktivity, ktoré vytvoria priestor pre ďalšiu expanziu
firmy, zvýšenie jej konkurencieschopnosti, zlepšenie situácie životného prostredia regiónu a nakoniec zníženie
nezamestnanosti v regióne. S aplikáciou výsledkov priemyselného výskumu súvisí rast tržieb spoločnosti, ktorý
bezprostredne vyplýva z konkurenčnej výhody žiadateľa. Okrem nárastu tržieb bude mať zavádzanie inovatívnych činností do
podniku takisto efekt zvýšenia pridanej hodnoty spoločnosti a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a regiónu.
Spomínané efekty zavedenia inovačných činností do podniku sú predpokladom trvalého rastu spoločnosti a udržateľnosti
projektu.
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Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. vznikla v roku 2008 a je zameraná na výrobu kvalitného LED osvetlenia. Samotný vývoj LED
svietidiel začal majiteľ spoločnosti dva roky pred založením spoločnosti a siaha až do roku 2006. Vďaka vlastnej vývojovej
základni je spoločnosť schopná ponúknuť komplexné riešenie návrhu a výroby osvetľovacích sústav podľa potrieb zákazníka.
LED svietidlá spoločnosti výraznou mierou prispievajú k ochrane životného prostredia šetrením elektrickej energie a s tým
spojeným znižovaním produkcie CO2.
Aby bol podnik schopný uspokojovať požiadavky odberateľov je nevyhnutné inovovať výrobný program. Inovácie sú závislé
na realizovaní priemyselného výskumu a to prostredníctvom predkladaného projektu.
Pôjde o výskum v oblasti inovatívneho LED osvetlenia s cieľom dosiahnutia čo najlepších vlastností v súlade so šetrným
prístupom k ŽP. Uskutočňovanie inovatívnych aktivít v spoločnosti umožnia zlepšovanie hospodárskeho výsledku, rast
konkurencieschopnosti podniku.
Implementácia projektu umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a následne rast konkurenčnej schopnosti
podniku, čím bude pozitívne ovplyvnená výkonnosť a efektívnosť hospodárstva Prešovského kraja.

Nevyhnutným predpokladom pre štart inovovácie výroby podniku v oblasti LED osvetlenia je implementácia predkladaného
projektu. Neustále sa zvyšujúci tlak na rast konkurencieschopnosti bol pre spoločnosť hlavným akcelerátorom pre
implementáciu najmodernejších poznatkov vedy, ako aj najnovších technológií vo výrobe LED svietidiel, s dôrazom na rast
pridanej hodnoty produkcie a minimalizáciu celkovej ceny výroby s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti podniku.
Projekt pre podnik prinesie 6 nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh a v 5. roku po ukončení
projektu ekonomické prínosy v podobe nárastu pridanej hodnoty na hodnotu 85 052,00 EUR v roku 2020 a nárastu tržieb na
hodnotu 213 596,00 EUR v roku 2020. Významný sociálny vplyv projektu na zamestnanosť Prešovského kraja bude
dosiahnutý prostredníctvom nového pracovného miesta.
Ak nedôjde k realizácii projektu z finančných dôvodov, bude môcť podnik inovácie uskutočniť až v horizonte niekoľkých rokov
a bude nútený hľadať nové možnosti diverzifikácie svojej výroby.

Realizácia projektu s názvom: Priemyselný výskum v oblasti inovatívnych LED technológií, bude prebiehať v rámci troch
hlavných aktivít:
1. Výskum elektronických riadiacich systémov, diaľkového riadenia a správy svietidiel
2. Výskum aplikácie nových optických materiálov pre progresívne optické systémy na báze silikónu
3. Výskum moderných teplovodivých materiálov, postupov optimalizácie chladenia prúdenia a sálania
Projekt bude realizovaný od júla 2013 do júna 2015. V rámci aktivít bude obstarávaný software pre optiku a termiku a
všeobecný materiál. Dodávateľom bude podnik, ktorého ponuka na dodávku bude počas VO vyhodnotená ako
najvýhodnejšia z hľadiska ceny a kvality dodávky. Dodanie bude prebiehať na základe zmluvných podmienok. Za realizáciu,
zúčtovanie a administráciu celého projektu je zodpovedný manažment podniku LED-SOLAR, s.r.o, ktorý má s implementáciou
projektu zo ŠF skúsenosti z rokov 2009-2010, kedy boli obstarávané špičkové výrobné technológie a vytvárané nové
pracovné miesta prostredníctvom OP KaHR, opatrenie 1.1.

Osvetľovanie a ozvučovanie rôznych podujatí a nové technológie v oblasti osvetľovania priviedli majiteľa spoločnosti, ktorý má
dlhodobé skúsenosti s výrobou svietidiel, k myšlienke výroby pouličného a architektonického LED osvetlenia.
Jedným z aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti podniku je zlepšovanie ekonomických ukazovateľov jeho
podnikateľskej činnosti cestou neustálej inovatívnosti výroby. Zrealizovanie priemyselného výskumu predstavuje vysokú
jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol finančný prospech plynúci z inovácie výrobného programu znížený o úrokové
zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu.
V prípade neschválenia NFP, by podnik mohol projekt realizovať v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných
finančných prostriedkov. Došlo by tak k strate konkurenčnej výhody v podobe budúcich inovatívnych výrobkov.
V roku 2009 žiadateľ iplementoval projekt v rámci OP KaHR, opatrenie 1.1., vytváraním nových pracovných miest a nákupom
výrobných technológií.

Vzhľadom na dlhodobú históriu podniku a jeho schopnosť dlhodobo dosahovať zisk existuje silný predpoklad, že výsledky
projektu budú trvalo udržateľné tak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového.
Inovovanie výrobného programu prostredníctvom vopred uskutočneného priemyselného výskumu umožní rozšíriť počet
odberateľov spoločnosti a lepšie napĺňať požiadavky trhu, čo prinesie rast podniku prostredníctvom zvyšovania tržieb.
Kumulácia finančných prostriedkov vytvorí pre žiadateľa podmienky pre realizáciu ďalších projektov zameraných na
inovovanie výroby a produkciu kvalitatívne nových produktov. V prípade nepriaznivého vývoja priemyslu plánuje firma hľadať
riešenie v čiastočnej diverzifikácii výroby, ktoré znížia riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu. Pretože žiadateľ má okrem
výroby LED svietidiel aj iné záujmové oblasti podnikania, v prípade potreby, v nevyhnutných prípadoch je možné použitie
finančných prostriedkov aj z týchto zdrojov. Doterajšie fungovanie a prosperita spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. poukazujú na
vytváranie ideálnych podmienok pre ďalšie pokračovanie v aktivitách realizovaných v rámci projektu.
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Spoločnosť Premier Consulting, spol. s r.o. je úspešná poradenská firma, ktorá vznikla v roku 2003 a za krátky čas si
vybudovala vedúcu pozíciu na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo ŠF ES. Primárne sa
venuje poradenskej činnosti a výroba paramotorov je novou aktivitou v rámci spoločnosti, ktorá vyplynula zo športového
zanietenia jedného z jej spoločníkov pre motorový paragliding. Výroba paramotorov je marketingovo zastrešená značkou
SCOUT paramotor a tvorí samostatnú divíziu spoločnosti. Toto športové odvetvie ma mimoriadne silnú rastúcu tendenciu v
SR: počet pilotov sa za posledné tri roky zdvojnásobil. Obdobný boom zažíva tento segment celosvetovo. Rozšírením
sortimentu paramotorov SCOUT by si spoločnosť zvýšila svoju konkurencieschopnosť. Realizáciou projektu by firma úplne
alebo čiastočne eliminovala niektoré zo svojich slabých stránok zadefinovaných v SWOT analýze projektu , najmä
"nedostatok vlastných zdrojov...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä
"možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov" a tiež by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované
vo SWOT analýze.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Dopadom
projektu bude aj tvorba pracovných miest. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý
plán rozvoja firmy. Indikátor „Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh“ bude dosiahnutý
samotnou podstatou projektu – realizáciou vývoja vývojovej rady paramotorov SCOUT. Po ukončení realizácie projektu bude
mať firma k dispozícii vysoko inovatívne produkty, ktoré umožnia firme rast kvality, kvantity, najmä flexibility výroby a
rozbehnutie sériovej výroby. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné
negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať
reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do podobných vývojových projektov, resp. do inovatívnych
technológií. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.

Potreba realizácie projektu tkvie najmä v poklese konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekompletnom
sortimente paramotora SCOUT. Vývojový projekt bude realizovaný v období 09/2013 - 08/2015 a odráža reálne možnosti
realizácie verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Aktivity projektu sú precízne naplánované a
priamo reagujú na hlavný trhový hendikep žiadateľa, t.j. absenciu úplného sortimenu paramotorov. Aktivity projektu, ako aj
niektoré položky rozpočtu (potvrdenie letových skúšok), ktoré bude realizovať žiadateľ budú financované vlastnými zdrojmi a
bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených interných zamestnancov a externého administrátora. Pre
zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné,
podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude
zabezpečovať administratívny personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého
pracovníka – pilota ľahkých športových zariadení. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je
uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich
najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne doplnenie vývojovej rady paramotora SCOUT a
tvorba dvoch pracovných miest do 5 rokov od ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí prispieť k cieľom, ktoré sú
zadefinované vecne príslušnými strategickými a plánovacími dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP).
Spoločnosť Premier Consulting má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných
projektov, keďže sa už v minulosti spolupodieľala na realizovaní rôznych projektov (podrobne viď v časti 5 OP), takže
implementačná časť projektu bude zabezpečená.

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 4-ročnými skúsenosťami spoločnosti Premier
Consulting v oblasti paraglaidingu a vývoja paramotorov, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom
realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt inovatívnosti a zabezpečí firme najmä sortiment výrobkov,
ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a
tržby, čím nevzniká riziko negatívneho výsledku. Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP,
ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude tento pokračovať realizáciou
sériovej výroby sortimentu paramotorov podľa výsledkov vývoja a to zaužívanými pracovnými postupmi. Na základe
vypracovanej FA spoločnosť Premier Consulting očakáva rýchlu návratnosť investícií vložených do vývoja. V prípade získania
nenávratnej finančnej pomoci bude táto návratnnosť oveľa vyššia, pretože podnik nebude obmedzovať napredovanie vývoja z
nedostatku zdrojov, skôr bude sortiment úplný a má predpoklady pre rýchlejší nástup na trh.

Cieľ projektu sa dosiahne naplnením 4 špecifických cieľov, ktoré budú realizované na základe 6 aktivít. Tie sú logicky
oddelené, navzájom sa dopĺňajú a výsledky ich činností sú previazané. A1-5 budú realizované formou zmluvného výskumu a
tvoria samostatné logické celky, ktoré boli premietnuté do prieskumu trhu a rozpočtu projektu:
A1=LC1 Fyzikálno-chemické a mechanické vlastnosti Alginitu
A2=LC2 Vlastnosti a efektívna technológia spracovania Alginitu
A3=LC3 Inovácia technológii spracovania Alginitu pre produkty využiteľné pri riešení starých environmentálnych záťaží
A4=LC4 Inovácia technológii spracovania Alginitu na produkty využiteľné v poľnohospodárstve
A5=LC5 Využitie Alginitu na harmonizáciu mikroenviromentu kože

Aj napriek tomu, že Alginit sa stal stredobodom pozornosti s potenciálnym využitím v rôznych oblastiach, nie sú dostatočne
známe jeho fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie organickej časti ako aj iné vlastnosti základnej suroviny a jej produktov.
Na to, aby mohla spoločnosť Algiwo vstúpiť na trh z produktmi na báze Alginitu potrebuje zodpovedať a vyriešiť 3 základné
otázky:
(1) Zistiť a presne popísať fyzikálno-chemické a mechanické vlastnosti Alginitu
(2) Určiť a zadefinovať postupy a formy efektívneho technologického spracovania Alginitu
(3) Vyskúmať – určiť, otestovať, overiť a popísať vlastnosti a účinky Alginitu v primárnych vybraných oblastiach
(environmentálna oblasť; poľnohospodárstvo; veterinárne lekárstvo)

Žiadateľ je majiteľom ložiska unikátnej prírodnej organicko-minerálnej horniny Alginit pri Lučenci. Žiadateľ síce získal ťažobné
práva, avšak postráda efektívnu formu aplikácie suroviny v praxi. Spoločnosť Algiwo zatiaľ nerealizuje pravidelnú ťažbu,
nevyrába výrobky z Alginitu a nerealizuje ich trhu. Na základe vlastnej vedecko-výskumnej činnosti postupne získava
informácie o možnom využití Alginitu v jednotlivých hospodárskych odvetviach. Táto činnosť spočíva v získavaní poznatkov
na trhu, na vedeckých konferenciách v akademickej sfére ako aj na skúmaní vlastností Alginitu v praxi.
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Algiwo, s.r.o.

GREENPON s.r.o.

ZTS VVU

Inovácia technologického postupu spracovania Alginitu za
účelom využitia jeho výnimočných vlastností

Podpora inovačných aktivít v spoločnosti GREENPON s.r.o.

Bezpečný systém suchého skladovania vyhoreného jadrového
paliva

1 999 114,60

448 650,00

395 382,96
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Výsledkom realizácie projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa. Vďaka výsledkom projektu bude mať
spoločnosť presné informácie o vlastnostiach Alginitu a o možnostiach jeho využitia. Realizovaným priemyselným výskumom
Alginitu dosiahne stav, kedy bude spoločnosť Algiwo pripravená urobiť rozhodnutia:
• o vývoji vlastných výrobkov – druh, učenie, skladby, balenie a pod.
• o spôsobe výroby vlastných výrobkov – dvrenie, frakcie, sušenie a pod.
• o spôsobe uvedenia na trh predaja – veľkoobchod, maloobchod, formy distribúcie a pod.
• o cenotvorbe a marketingu – určenie cieľových trhov, ich oslovenie, cenotvorba, propagácia a pod.

Alginit je unikátna prírodná organicko-minerálna horniny, ktorej rozsiahle ložiská boli objavené v oblasti Lučenca. Alginit sa
vyznačuje špecifickými a mimoriadnymi vlastnosťami. Uchováva si vysokú prirodzenú vlhkosť, je plastický, má relatívne nízku
Rozbehom vlastnej podnikateľskej činnosti sa naštartuje tvorba a výrazne sa zvýši obrat a pridaná hodnota. Spoločnosť
hmotnosť a vysokú pórovitosť. Jednou z mimoriadnych vlastností Alginitu je vysoká kapacita absorpcie vody.
svojou aktivitou zároveň prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti a k rozvoju výskumnej činnosti v regióne. Predpokladá sa, že v
horizonte niekoľkých rokov systematickej výskumnej činnosti a na ňu naviazanej aplikovanej formy vývoja, bude vytvorená
Napriek tomu, že Alginit sa stal stredobodom pozornosti s potenciálnym využitím v rôznych oblastiach, nie sú dostatočne
rada nových unikátnych prostriedkov, technických riešení a produktov, ktoré budú zároveň chránené príslušnými
známe jeho fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie organickej časti ako aj iné vlastnosti základnej suroviny a jej produktov.
legislatívnymi opatreniami.

A6 predstavuje vlastný výskum žiadateľa, ktorý sa bude zameriavať na koordináciu výstupov jednotlivých aktivít a logických
celkov, vyhodnocovanie výsledkov výskumu, formulovanie záverov pre obchodné rozhodnutia, ako aj propagáciu výsledkov
výskumu v odbornej sfére. Táto aktivita zabezpečí efektívny prenos získaných poznatkov do hospodárskej praxe a bude
mostíkom k vývoju vlastných výrobkov. Zabezpečí tak trvalú udržateľnosť a multiplikáciu výsledkov projektu.

Projektom sa ukončí priemyselný výskum vlastností a využitia Alginitu. Žiadateľ tak získa bázu podkladov, informácií a
osvedčení, na základe ktorých dokáže určiť trhový potenciál Alginitu. Následne dokáže urobiť strategické rozhodnutia o forme
a rozsahu prieniku do jednotlivých trhových oblastí a v konečnom dôsledku pristúpiť k fáze vývoja finálnych výrobkov.
Žiadateľ, na základe výsledkov výskumu, vyhodnotí a určí trhové segmenty a postupnosť, ktorú bude do nich prenikať a tomu
prispôsobí skladbu výrobkov. Túto fázu bude žiadateľ realizovať s využitím vlastného ľudského potenciálu, ktorý sa vyformuje
v predchádzajúcej fáze a dodávok od špecializovaných dodávateľov.

Následne vstupuje do produkčnej fázy, v ktorej očakáva významný obrat. Realizácia produktov z vysokou pridanou hodnotou
vytvorí dostatočné zdroje na financovanie prevádzky, ďalšieho rozvoja ako aj splatenie vloženého kapitálu v projektovanom
Následne dokáže urobiť strategické rozhodnutia o forme a rozsahu prieniku do jednotlivých trhových oblastí a v konečnom horizonte 7-10 rokov.
dôsledku pristúpiť k fáze vývoja finálnych výrobkov. Rozbehom vlastnej podnikateľskej činnosti sa jej výrazne zvýši obrat a
pridaná hodnota. Spoločnosť svojou aktivitou zároveň prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti a k rozvoju výskumnej činnosti v Zároveň sa otvárajú možnosti prieniku do nových trhových oblastí. Predpokladá sa, že na základe výsledkov ďalšieho
regióne s výsledkami vo forme patentov alebo inej formy ochrany duševného vlastníctva.
výskumu, nájdu výrobky z Alginitu uplatnenie aj v oblastiach ako je kozmetický priemysel, medicína a liečivá, kúpeľníctvo,
prípadne iné.
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Vznik 08.01.1998. Súčasné prevažné zameranie výroby: strojárenská výroba poľnohospodárskych strojov s možnosťou
diverzifikácie na výrobu pecí, horákov a kúrenárskych zariadení. Sídlo a výroba je v obci Poníky. Počet obyvateľov 1572.
Počet zamestnancov 28 z toho 3 ženy, 21% -VŠ vzdelanie, 70% zo samotnej obce Poníky. Podiel výroby na export -56 %.
Preukázateľná schopnosť diverzifikácie z 2008 -spustenie výroby zariadenia na čistenie koľajníc. Má silný inovačný potenciál
podporený aktívnou účasťou na výskume biopalív (pelety a agropelety) a spoluprácou s výskumnými ústavmi a spoločnosťami
v MR a v ČR. Je zrealizovaný prieskum trhu v SR, ČR, MR, Poľsku, Rumunsku o využívaných druhoch kotlov na výrobu tepla
v malých, stredných prevádzkach a rodinných domoch, možnosti na alternáciu z fosílnych a tuhých palív na pelety a
agropelety. Má vypracovanú: príručku kvality (ciele, postupy kontroly kvality) zatiaľ bez certifikácie ISO, organizač. smernicu
pre riadenie nezhôd. Negatívom je nedostatok financií a personálnych kapacít na vlastný vývoj ako 1.krok k diverzifikácii,
ktorá odstráni sezónnosť výroby, stabilizuje zamestnancov. 2007: tržby -2452533,00 Eur, pridaná hodnota -629730,00 Eur

Predmet projektu je Experimentálny vývoj : prídavného zariadenia ku kotlom na fosílne palivá, k drevo splyňujúcim a
teplovzdušným kotlo, transportéra popola, ochrana duševného vlastníctva iná ako patent -1. Bude spustená výroba 3 nových
druhov výrobkov jedinečných na trhu v SR i v zahraničí s pozitívnym ekonomickým dopadom pre spotrebiteľa a pozitívnym
ekologickým dopadom na ovzdušie, biodiverzifikáciu pôdy. Experimentálny vývoj prinesie také riešenie, ktoré zabezpečí
technicky inovačné a jedinečné riešenie na zabezpečenie možnosti spaľovať vo funkčných a prevádzkovaných kotloch
rôznych výrobcov spolu s pôvodným palivom (fosílnym palivom alebo drevom) aj pelety a agropelety. Počas realizácie
projektu dôjde k zvýšeniu počtu zamestnancov o 1, po ukončení realizácie o 5. Z toho počet novovytvorených miest pre vek
15-29 je 2. Dôjde aj k stabilizácii existujúcich zamestnancov. Plánované tržby - 2750000,00 Eur, pridaná hodnota - 907500,00
Eur. Projet odstráni sezónnosť aktuálnej výroby a podporí konkurencieschopnosť, podporí výrobcov peliet, agropeliet,
výrobcov liniek na výrobu tohoto paliva, podporí aj plánovaný zámer žiadateľa obchodovať s linkami.Možné riziká vid. OPIS
projektu.

Realizácia projektu v 4 aktivitách (A 1 Experimentálny vývoj prídavného zariadenia ku kotlom na fosílne palivá, A 2
Experimentálny vývoj prídavného zariadenia k drevo splyňujúcim a teplovzdušným kotlom , A 3 Experimentálny vývoj na
transportér popola,A4 Ochrana duševného vlastníctva). Aktivity sa vzájomne prelínajú a navzájom spolu súvisia. Ich výber je
zameraný tak aby došlo k naplneniu cieľov a indikátorov projektu. Časový harmonogram realizácie : 09/2013- 08/2014
.Existujúce vedecké poznatky v oblasti agropeliet a peliet ovplyvnili rozhodnutie alternovať kotly aj na tento typ paliva. Vývoj
bude realizovaný dodávateľsky na základe VO podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom nedodržanie
zmluvy bude ošetrené sankciami voči dodávateľovi. V rámci popisu sú stanovené technické parametre a požiadavky na vývoj
tak, aby boli dosiahnuté parametre nových výrobkov a aby sa zabezpečila aj ochrana duševného vlastníctva, pričom
vlastníkom výsledkov experimentálneho vývoja bude spoločnosť GREENPON s.r.o., čo bude ošetrené v zmluve s
dodávateľom. Personálne riadenie projektu je realizované funkčným tímom pozostávajúcim z interných a externých členov
overených v iných projektoch.

Projekt nie je možné realizovať bez pomoci NFP. Čiastočná realizácia projektu neprinesie požadované výsledky.
Experimentálny vývoj vyžaduje vysoké investície čo si malý podnik nemôže pri svojich tržbách a výsledkoch dovoliť. Na
strane druhej však výsledky experimentálneho vývoja prinesú podporu konkurencieschopnosti výroby, zvyšovanie počtu
zamestnancov, odstránenie sezónnosti výroby. Projekt je absolútne nyvyhnutný pre stabilizáciu a konkurencieschopnosť
žiadateľa, podporu zamestnanosti v regióne a podporu aj iných podniakteľských subjektov previazaných na výsledky projektu
t.j. výrobcov peliet a agropeliet, výrobcov liniek, PR a vzdelávacích agentúr ktoré tiež sprofitujú z výsledkov projektu.
Realizácia projektu je podporená strategickými dokumentami obce, VUC a štátu. Projekt plne korešponduje z cieľmi a
zameraním výzvy. V žiadateľovi sa stretajú praktické skúsenosti so strojárskou výrobou, poznanie trhu s rastlinnou výrobou
ako potenciálnou surovinou na palivo do prídavných zariadení, schopnosti aplikovať výsledky vývoja do vlastnej výroby,
schopnosti spustiť novú výrobu. Ďalšie zdôvodnenie viď .OPIS projektu.

Ukončením aktivít bude spustená výroba 3 nových výrobkov, zaevidovaný 1 úžitkový vzor. Vďaka projektu bude môcť zvýšiť
počty zamestnancov a zastabilizovať existujúci počet zamestnancov. Administratívna udržateľnosť: žiadateľ má funkčný tím
preverený predchádzajúcimi investičnými projektami. Podporuje vzdelávanie svojich zamestnancov či už cyklické alebo
individuálne. Ekonomická udržateľnosť je podporená dopytom trhu na znižovanie ekonomických nákladov na kúrenie a
možnosti alternácie rôznych druhov paliva v čase nedostatku fosílnych palív, dreva. Ďalšia výroba bude financovaná z tržieb
žiadateľa, a z Kontokorentného účtu žiadateľa. Udržateľnosť je podporená aj pozitívnym dopadom na životné prostredie.
Finančná udržateľnosť je podporená zateplením výrobných priestorov z prostriedkov žiadateľa čo vedie k znižovaniu nákladov
a tiež ďalšou inováciou výrobných zariadení. Eliminácia prípadných rizík viď OPIS projektu. GREENPON má alternatívu v
dodávateľoch surovín, správne orientované PR svjich výrobkov, možnosť plnenia záväzkov záložného verriteľa
nefinanančným plnením - dodávkov výrobkov, znižovanie energetickej náročnosti výroby.
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ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s./v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./sa v súčasnosti zaoberá
výskumom,vývojom, dodávkami i modernizáciou strojov a zariadení v nasledovných odboroch:
- Zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu
- Účelové vozidlá a kontajnery
- Roboty a manipulátory
- Výrobné stroje a zariadenia
- Technologické zariadenia pre papierenský a chemický priemysel
- Dopravné a manipulačné systémy
- Linky pre povrchovú úpravu plechu
- Priemyselná automatizácia
Hlavnými zákazníkmi ZTS VVÚ KOŠICE a.s. sú jadrové elektrárne, firmy z papierenského, hutnického a strojárskeho
priemyslu. Jedná sa o stredný podnik so 109 zamestnancami, ktorý sa strategicky zameriava na neštandardné
sofistikované výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Na trhu je od r.1971. V rámci Slovenska bola a je priekopníkom v
oblasti zariadení pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu. Svoju technickú úroveň a dobré meno v Európe zveľaďuje so
zámerom zachytiť nastupujúcu konjunktúru v oblasti zvyšovania bezpečnosti jadrových elektrární ako i skladovania,
prepravy a spracovania rádioaktívneho odpadu, využívajúc spoluprácu s domácimi i svetovými partnermi z akademickej
i priemyselnej sféry

Po ukončení realizácie projektového zámeru bude firma disponovať konštrukčnou dokumentáciou pre výrobu
nekomerčného prototypu kontajnera zameraného na systém suchého skladovania vyhoreného jadrového paliva.
Funkcionalita daného výrobku bude rozšírená ešte o možnosť samotnej manipulácie, čiže prepravy z miesta
vyprodukovania do miesta uloženia.
Pozitívny výsledok projektu bude mať dopad hneď na niekoľko oblastí:
1. Nárast konkurencieschopnosti spoločnosti a posilnenie súčasného výrobného portfólia v segmente jadrových
elektrární
2. Expanzia na nové trhy, nakoľko nový výrobok bude konkurovať súčasným výrobcom kontajnerov svojou kvalitou,
rozšírenou funkcionalitou a cenou
3. Zavedenie výrobku do portfólia firmy, ktorého hlavnou funkciou bude bezpečná preprava a uskladnenie jadrového
paliva, s čím je v súčasnosti na trhu problém, hlavne keď ide o zreteľ na dlhodobý dopad na životné prostredie
4. Pozitívny dopad na Košický región vo forme vytvorenia nových 8 pracovných miest s ohľadom na zamestnanie
znevýhodnených skupín na trhu práce
5. Posilnenie pozície firmy, ako inštitúcie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť infraštruktúry výskumu a vývoja v slovenskom
priemysle.

Projekt sa bude celý realizovať formou priemyselného výskumu v rámci 1 hlavnej aktivity:
Aktivita 1 Výskum kontajnera a skladového systému pre suché skladovanie. Nakoľko výskumný proces je veľmi zložitý,
bude pozostávať z viacerých čiastkových etáp (bližšie v pr. 1 ŽoNFP Opis projektu). Prevážná časť aktivít bude
realizovaná interným spôsobom, vlastnými zamestnancami, nakoľko firma disponuje silnou výskumnou a vývojovou
základňou v rámci organizačnej štruktúry. Externe budú v rámci projektu realizované nasledovné časti výskumnej
aktivity:
- výroba modelu kontajnera pre vyhorené jadrové palivo
- výroba stendu pre pádove skúšky kontajnera, vrátane návrhu optimálnej technológie zvárania modelu kontajnera pre
požiadavky merania deformácií a porovnávacích výpočtov, podľa konštrukčnej dokumentácie dodanej objednávateľom.
Predmetom interného priemyselného výskumu je zozbieranie všetkých dostupných poznatkov o predmetnej
problematike, návrh technických a konštrukčných riešení, tvorba konštrukčnej dokumentácie pre výrobu funkčného
vzoru, vykonávanie skúšok na vyrobenom funkčnom vzore a poslednou fázou bude úprava dokumentácie
na základe skúšok pre výrobu prvého prototypu.

Vhodnosť realizácie projektu v rámci spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s. je deklarovaná niekoľkými faktormi:
1. Vysokou aktuálnosťou problému na Slovensku i vo svete, kde badať jednoznačný prechod od mokrého
skladovania VJP k suchému a zároveň sa pod vplyvom narastajúceho rizika terorizmu a udalostí ako Fukušima
začínajú hľadať spoľahlivejšie systémy skladovania VJP než sú samostatne stojace kontajnery (napr. CASTOR).
2. Vysokou aktuálnosťou problému zahraničí, pre ktoré firma vyvinula unikátne technologické celky
pre likvidáciu JE, skladovanie VJP, ako i spracovanie rádioaktívneho odpadu.
3. Firma je vlastníkom niekoľkých certifikátov. Samozrejmosťou je vlastníctvo ISO 9001:2001, ďalej ISO 14001:2005,
ISO 18001:2009. Vlastníctvo daných certifikátov je podmienka spolupráce s jestvujúcimi zákazníkmi,
nakoľko požiadavky na kvalitu výstupu u žiadatela a kvalitu vstupu u konečného zákazníka je veľmi vysoká.
4. Vlastné oddelenie výskumu a vývoja so zameraním hlavne na výskum a vývoj v oblasti prírodných
a technických vied, primárne výskum a vývoj pre atómové elektrárne. Predložený projektový zámer je v súlade
so schémou štátnej pomoci a tiež s PHSR mesta Košice.

Nastavenie projektového zámeru vychádza z požiadaviek trhu, legislatívy, ale aj zo strategického smerovania
spoločnosti. Projekt je chápaný ako ďalšia etapa výskumno - vývojových úloh robených pre zákazníkov z oblasti
atómových elektrární. Technická udržatelnosť projektu je deklarovaná vytvorením vlastného oddelenia výskumu a vývoja
s niekoľkoročnou históriou, ktoré má bohaté skúsenosti nielen s úlohami v oblasti atómovej energie, ale tiež z
oblasti automatizácie, robotizovaných celkov, dopravných zariadení a iných. Administratívna udržateľnosť bude počas
realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, zabezpečovaná stredným a vrcholovým manažmentom, ktorý má bohaté
skúsenosti s projektom obdobného charakteru. Finančná udržateľnosť projektu je podložená ekonomickým
hospodárením a fakt, že firma bude predmetný projetkový zámer spolufinancovať z vlastných prostriedkov. Spoločnosť
ZTS VVÚ KOŠICE a.s. vlastní výrobné a administratívne priestory, čím deklaruje záujem o zachovenie cielenej
intervencie do miesta realizácie projektu a podporenia tak samotného Košického regiónu.
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COMPSERVICE, spol. s r.o. Košice

GAMOTA - agro s.r.o.

A1SYNTH, s. r. o.

ULTRATECH, spol. s r.o.

Confal a.s.

D.A.H., s.r.o. Prešov

Výskum a vývoj nových služieb firmy Compservice s.r.o. typu
"Cloud computing accounting software"

Výskum v oblasti vodných mlynov umiestnených na povodí
Dunaja a Váhu generujúcich elektrickú energiu

Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako základných
stavebných kameňov pre prípravu beta-peptidov

Využitie výsledkov výskumu pri vývoji nových výrobkov.

Využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu v spoločnosti
Confal a.s., Slovenská Ľupča

Rekonštrukcia stavebnej časti objektu továrenská budova,
energetických zariadení v objekte a energetický manažment

76 881,00

886 621,75

348 438,40

74 723,68

120 805,56

61 856,33

Projekt je rozdelený do 5 etáp:
1. Definovanie metodiky vývoja softvérových aplikácií a komponentov s dôrazom na potrebu spolupráce.
2. Vývoj aplikácie GUIComptel.
3. Vývoj WEBComptel.
4. Vývoj ManagerComptel.
5. Testovanie jednotlivých aplikácií a následne spolupráce celého systému.

Vhodnosť realizácie projektu:
1) Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Compservice s.r.o. a zvýšenie trhového podielu v segmente podnikových
informačných systémov pre malé a stredné podniky
2) Zvýšenie penetrácie produktov firmy Compservice s. r.o. mimo segmentu pôdohospodárskych podnikov
3) Odstránenie handicapu chýbajúceho GUI pre Aurus Ekopacket a jeho nahradenie webovským rozhraním
4) Zníženie nákladov na údržbu zákazníckych informačných systémov
5) Vytvorenie a udržanie 3 nových pracovných
6) Pripravenosť na dopyt trhu po „cloudových riešeniach“.
Súvis s PHSR KSK:
Aktivity projektu sú v súlade s Regionálnou inovačnou stratégiou Košického samosprávneho kraja
(http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Podnikatelov/phsr/Documents/PHSR_kapitola_13.5.pdf ).
Súvis s NSRR :
Projektové aktivity plne sledujú účel opatrenia 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP KaHR, pretože zvýšenie
konkurencieschopnosti firmy Compservice s.r.o. zabezpečia prostredníctvom inovácie už existujúcich produktov a služieb a
vlastným vývojom nových produktov a služieb firmy.
Prínos k horizontálnymi prioritám:
TUR - je podporený hlavne z pohľadu tvorby a následného udržania 3 pracovných miest

Firma bude po skončení realizácie aktivít projektu dbať na udržateľnosť jeho výsledkov z finančného aj prevádzkového
hľadiska. Žiadateľ budú zabezpečovať ďalší vývoj z vlastných zdrojov hlavne preto, lebo uvedené riešenie zvyšuje jeho
konkurenčnú schopnosť. V prvom rade osloví 600 podnikov, ktorí využívajú ERP Aurus Ekopacket. Zároveň inovovaná
„cloudová verzia“ ERP zložená z Aurus Ekopacketu, GUIComptel, WEBComptel a ManagerComptel má potenciál osloviť
doteraz nezískaných zákazníkov z radov firiem hľadajúcich podnikový informačný systém, alebo dodávateľa outsourcingových
služieb, resp. firiem ponúkajúcich outsourcovanie podnikového informačného systému.
Potreba ďalšieho vývoja má za následok nutnosť uchovania vzniknutých pracovných miest minimálne do roka 2020 napriek
tomu, že projekt bude ukončený v roku 2015.
V roku 2016 dôjde k aktivácii vynaložených nákladov na vývoj v období rokov 2013 – 2015, ktoré sú tvorené len nákladmi na
mzdu pracovníkov podieľajúcich sa na vývoji nových komponentov a služieb na plný alebo čiastočný pracovný úväzok.
Aktivované náklady na vývoj dlhodobého nehnuteľného majetku (softvér) v čiastke 109 830 € budú následne po 4 roky
odpisované.
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Spoločnosť Compservice, spol. s r.o. Košice vznikla v roku 1991. Dnes pre spoločnosť pracuje 8 zamestnancov a niekoľko
externých spolupracovníkov z KSK a PSK. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie komplexných riešení v oblasti
vývoja, zavádzania a údržby ekonomických informačných systémov v rámci Východného Slovenska. Súčasná finančná kríza
sa prejavila 55% prepadom prevádzkových výnosov a 20% prepadom vlastných tržieb za porovnateľné obdobie v roku 2009.
Východiskom sa javilo zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy prostredníctvom, diverzifikácie hlavných dodávateľov
ponúkaných softvérových produktov, rozšírením a skvalitnením existujúcich služieb pre koncového zákazníka a zriadením
nových služieb na princípe SaaS. Terminálové riešenie nie je dostatočné pre klientov zvyknutých na intuitívne grafické
rozhranie. Preto sa firma rozhodla „využiť cloud“ a nahradiť terminálové textové rozhranie webovským grafickým rozhraním.K
tomu je potrebné navrhnúť robotickú aplikáciu, ktorá umožní ovládať terminálový emulátor, ako by ho obsluhoval človek a
súčasne bude schopná odovzdávať na vyžiadanie získané informácie ďalším aplikáciám, napr. webovskému rozhraniu.

Účelom projektu je vyskúmať a vyvinúť špecifické softvérové systémy, ktoré umožnia žiadateľovi zbaviť sa handicapu
textovej aplikácie. Výstupom projektu budú 3 základné aplikácie GUIComptel, WEBComptel a ManagerComptel, ktoré v
spolupráci s existujúcim a od našej firmy nezávislým riešením Aurus Ekopacket umožnia presunúť časť ponuky našich
služieb a produktov do „cloudu“. Inovácia súčasnej ponuky sa bude týkať ponuky čiastkového alebo plného outsourcingu
podnikového informačného systému založeného na:
- Outsourcing ERP, účtovníctva a účtovníckych služieb prostredníctvom „cloud computingu“,
- Outsourcing manažérskych podporných prostriedkov prostredníctvom „cloud computingu“.
Prvou cieľovou skupinou sú dnešní užívatelia Aurus Ekopacketu.
Druhou cieľovou skupinou sú podniky, ktoré doteraz naša ponuka neoslovila.
Treťou cieľovou skupinou sú klienti, ktorí potrebujú jednorázovo spracovať daňové priznanie a hľadajú lacné a efektívne
riešenie v „cloude“.
Štvrtou cieľovou skupinou sú vlastníci a manažéri podnikov, ktorí potrebujú dostať špecifické ekonomické dáta v
priestorových súvislostiach na mieru.
Nezanedbateľným výstupom z projektu je vytvorenie 3 nových pracovných miest.
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Spoločnosť GAMOTA - agro je úspešná spoločnosť podnikajúca vo viacerých odvetviach, primárne sa zaoberá
poľnohospodárskymi komoditami a správou nehnuteľností. Popri svojej hlavnej činnosti má príjmy z výroby elektrickej energie
z fotovoltaických článkov. Spoločnosť má dlhú históriu svojimi tržbami a majetkom sa takmer kvalifikuje za stredný podnik. Aj
vzhľadom na to, že firma dlhodobo pôsobí v Komárne, teda v meste obklopenom riekami Dunaj a Váh, začala sa zaoberať
myšlienkou využitia vodných tokov na výrobu elektrickej energie – nie v však tradičným prehradením riek, ale umiestnením
mobilných plávajúcich mlynov schopných generovať elektrickú energiu. V súčasnosti firma z tejto činnosti nemá žiadne tržby,
avšak má tržby z „príbuznej činnosti“, t.j. výroby energie z fotovoltaických článkov. Realizáciou predkladaného projektu by
firma eliminovala niektoré zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok vlastných zdrojov" a "nedostatočnú technickú
úroveň...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania
rozvojových projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Realizácia
projektu bude viesť aj tvorbe pracovných miest. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na
dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh“ bude
dosiahnutý samotnou podstatou projektu – realizáciou výskumno-vývojovej úlohy. Po ukončení realizácie projektu bude mať
firma k dispozícii vysoko inovatívnu technológiu na využitie OZE, ktorá umožní firme rast kvality, kvantity a výrobu nových
výrobkov, ktorú si vyžaduje náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude
dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. OP. Realizáciou
projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do podobných výrobných
zariadení. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.

Predkladaný projekt bude realizovaný podľa predpokladov 24 mesiacov t.j. 09/2013 až 08/2015. Harmonogram projektu
odráža reálne možnosti realizácie verejného obstarávania na dodávateľa a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Projekt
sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít:
- Výskum prietokov vodných tokov Dunaj a Váh a analýza využiteľnosti tokov na výrobu elektrickej energie
- Štúdia hydrodynamiky MVE
- Vývoj plávajúcej malej vodnej elektrárne
Rozvrh aktivít bol stanovený po dôkladnej odbornej diskusii a reflektuje potrebu vykonania jednotlivých krokov na dosiahnutie
všetkých cieľov projektu.
Pre zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu si spoločnosť vytvorí administratívne kapacity pre presné,
podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude
zabezpečovať administratívny personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého
pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v
projekte je uvedená v časti 4.2 OP. Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe vykonaného VO.

Vzhľadom na aktuálny rozvoj v oblasti podpory využívania OZE je nevyhnutné pracovať na neustálych inováciách a zvyšovaní
pridanej hodnoty tvorby energie z OZE. Daná skutočnosť je základom pre firmy, aby si udržali postavenie na trhu so
zariadeniami na podporu využitia OZE, z toho dôvodu je potrebné aby sa plánovaný projekt realizoval v plánovanom rozsahu
pri dodržaní nastaveného časového harmonogramu. Výstupom bude zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GAMOTA
agro a tým aj upevnenie pozície na trhu, t.j. zvýšenie a udržanie výsledkov projektu a následne aj výsledkov a ukazovateľov
celej spoločnosti. Jednotlivé aktivity definované počas realizácie projektu majú jasne definované výstupy a následne
relevantné indikátory, ktoré sú sledovateľné aj po skončení projektu. Predpokladáme, že riziko s problémom dopytu aj v
budúcnosti bude veľmi nízke, lebo záujem o zariadenie na podporu OZE neustále narastá. Realizácia projektu prispeje k
sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Komárno v krátkom, strednodobom i dlhodobom časovom horizonte a to tak,
že dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti, zabrzdí sa odliv kvalifikovanej sily z regiónu, zvýši sa HDP v regióne.

Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa.
Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené hospodárske výsledky napomôžu pri
úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného hľadiska. Projekt má priaznivý dopad nielen
na samotného predkladateľa, ale aj ostatné cieľové skupiny – dodávateľov, odberateľov, konecn.ch užívateľov, spolupracujúce
spoločnosti, ako aj celý región Nitrianskeho samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva
priamo aj nepriamo k zvýšeniu zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie
konkurencieschopnosti regiónu NSK a postupné vyrovnávanie regionálnych disparít v rámci SR. Očakávané výsledky projektu
sú dlhodobo udržateľné aj po skončení financovania projektu zo zdrojov EÚ. Všetky produkty, ktoré budú predmetom
priemyselného výskumu, sú progresívne a spĺňajú prísne normy EÚ. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti
GAMOTA - agro s.r.o. zabezpečovaná aj trvalým zavedením benchmarkingu.
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Spoločnosť A1SYNTH s.r.o. vznikla 2.apríla 2008. Spoločnosť sa orientuje na výrobu špeciálnych chemických látok, ktoré sa
nevyrábajú vo veľkých množstvách a taktiež nie sú na trhu hromadne žiadané. Firma sa orientuje na tzv. zákaznícke syntézy,
pri ktorých sú vyrábané chemické látky na základe požiadavky konkrétneho odberateľa a to v množstvách od 1 do 100g, resp.
od 100 g do 1000g. Výrobky vyrábané spoločnosťou sú využívané v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v gumárenskom
priemysle ako antioxidanty, pri výrobe plastov, elektrotechnike a pod. Často sú produkty využívané ako súčasť ďalších látok,
prípadne sú využívané pri výskumných prácach vedeckých stredísk či univerzít. Ročne spoločnosť vyprodukuje 50-100
rôznych druhov zlúčenín. V projekte sa spoločnosť zameria na katalytickú funkciu proteínov a výstavbu základných jednotiek
pre tieto proteíny. V literatúre publikované postupy sú vhodné na prípravu miligramových až gramových množstiev. Pri
aplikácii týchto postupov na väčšie množstvá chýba optimalizácia, vyvinutie metódy na stanovenie optickej čistoty produktu,
HPLC čistoty produktu, metód čistenia aminokyselín v priemyselnom merítku.

Projekt je atraktívny, nakoľko ide o produkty s vysokou pridanou hodnotou, na ktoré existujú farmaceutickí zákazníci a
produkty sú určené aj na export. Ťažká dostupnosť na trhu predurčuje ich ľahký predaj zákazníkovi. Nájdenie alebo
optimalizácia prípravy beta2 a beta3 aminokyselín v multigramových množstvách má veľkú perspektívu v modernej chémii,
nakoľko sú žiadúce ako základné stavebné kamene pre prípravu polo-prírodných, neprírodných syntetických peptidov. Beta
peptidy sú vynikajúcim kandidátom na vývoj liečiv, analógov enzýmov a hormónov a peptidomimetiku. Dôležitým faktorom je
aj skutočnosť, že nasledovná výroba nie je jednorazová, ale je perspektívna z dlhodobého hľadiska. Tieto aminokyseliny by
spoločnosť v budúcnosti chcela vyrábať v kilogramových množstvách a taktiež budú ponúkané ako finálne produkty. Úspešná
realizácia projektu vyvolá značný nárast pridanej hodnoty a tržieb, čo vytvorí priestor pre realizáciu ďalších výskumných a
vývojových aktivít a vytváranie nových pracovných miest. Vďaka realizácii projektu sa vytvoria aj dve nové pracovné miesta.

Problematika predkladaného projektu je zameraná na priemyselný výskum katalytickej funkcie proteínov. Cieľom projektu je
preskúmať možnosti optimalizácie prípravy ß3 aminokyselín tak, aby tento postup bolo možné aplikovať na prípravu ß3
aminokyselín v množstvách 50 g až kilogramoch, čo sú množstvá vyžadované farmaceutickými spoločnosťami. ß3
aminokyseliny sa pripravia zo zodpovedajúcich diazoketónov Wolfovým prešmykom katalyzovaným strieborným katiónom.
Optimalizácia bude spočívať v nájdení vhodnej teploty reakcie, reakčného času ako aj vplyvu rozpúšťadla, jeho koncentrácie
a množstva použitého strieborného katalyzátora. Strieborný katalyzátor možno pridať ako kvapalný homogénny komplex s
terciálnymi amínmi alebo reakciu možno viesť heterogénne s využitím ultrazvuku. Bude sa teda aj zisťovať vplyv týchto
faktorov na výťažok reakcie a čistoty produktu. Projekt je rozdelený na 3 hlavné a 2 podporné aktivity, ktoré sú popísané v
prílohe č. 1 žiadosti o NFP Opis projektu. Na realizácii projektu sa budú zúčastňovať obaja spoločníci projektu, účtovníčka
spoločnosti, noví zamestnanci a zároveň budú využívané i poradenské služby konzultačnej spoločnosti.

Spolu s polysacharidmi a nukleovými kyselinami sú proteíny nevyhnutnou súčasťou živých organizmov a zúčastňujú sa na
väčšine procesov prebiehajúcich v živej bunke. Ako sme uviedli v opise projektu, ß2 a ß3 aminokyseliny sú základným
stavebným prvkov pri príprave ß-peptidov. ß-peptidy obsahujúce rovnaké reťazce ako v prírode sa nachádzajúce α-peptidy, sú
vynikajúcim kandidátom na vývoj liečiv, analógov enzýmov a hormónov a peptidomimetiku. Príkladom je úspešne vyvinutý
analóg rastového hormónu somatostatínu, ktorý sa testuje na liečbu niektorých ochorení rastu detí a liečbu niektorých typov
nádorov. Projekt je atraktívny nakoľko ide o produkty s vysokou pridanou hodnotou, na ktoré existujú farmaceutickí zákazníci
a produkty sú určené aj na export. Ťažká dostupnosť na trhu predurčuje ich ľahký predaj zákazníkovi. Problematika tohto
výskumného projektu je i vo svete málo rozšírená a nepreskúmaná napriek vysokému potenciálu v oblasti výroby liečiv.
Problematika projektu prispieva i k napĺňaniu cieľov viacerých strategických dokumentov, okrem iného k napĺňaniu cieľov OP
KaHR, NSRR 2007-2013, 7.Rámcového programu Spoločenstva pre vedu,výskum a inovácie a PHSR TTSK 2009.

Vedenie spoločnosti považuje úspešnú realizáciu tohto výskumného projektu za veľký pokrok v oblasti medicíny a otvára
možnosť výroby liečiv na novej báze. Úspešná realizácia tohto projektu predstavuje veľký pokrok aj pre samotného žiadateľa.
Spoločnosť sa zviditeľní na trhu, očakáva sa pomerne značný nárast pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti. Po
ukončení financovania zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bude trvalosť výsledkov projektu zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa – navýšením tržieb v dôsledku realizácie projektu. Vedenie spoločnsoti už v súčasnosti pri
budovaní základnej myšlienky eviduje množstvo dopytov po takto vyrobených peptidoch, avšak je potrebné overiť základy
možnosti výroby vo väčších kilogramových množstvách. Problematika procesu bola vysvetlená vo vyššie uvedených bodoch.
Z pohľadu výskytu možných rizík sa neočakáva výskyt žiadnych vážnejších rizík. Avšak v prípade výskytu akýchkoľvek rizík
je spoločnosť pripravená ich riešiť a nájsť najvhodnešie riešenie na ich elimináciu resp. zabrániť ich výskytu.
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Trenčiansky kraj je priemyselnou oblasťou, v ktorej pôsobí veľa strojárskych firiem, je sídlom Trenčianskej technickej
univerzity a množstva odborných škôl. Pripravovaný projekt, zameraný na výskum a vývoj univerzálnych vysoko-účinných
ultrazvukových čistiacich zariadení a jeho výstupy majú predpoklad byť trvale udržateľné, lebo je blízkosť k potenciálnym
užívateľom a existuje miestna štruktúra spoločnosti s vyspelým výrobným potenciálom a kvalifikovanými ľudskými zdrojmi.
Žiadateľ bol založený v roku 1993 výskumnými pracovníkmi bývalého Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie
Nové Mesto nad Váhom. Zakladatelia spoločnosti ako i ďalší pracovníci majú dlhoročné skúsenosti vo výskume a
aplikovanom vývoji využitia ultrazvukovej energie v priemyselných aplikáciach ultrazvukového čistenia a odmasťovania.
Žiadateľ pôsobí na trhu zhruba 20 rokov, pričom hlavný predmet jeho podnikania sú projektové návrhy nových technológií
prostredníctvom ich výskumno-experimentálneho overenia, aplikovanie týchto poznatkov vo vývoji jednoúčelových zariadení,
ich výroba a dodávka užívateľovi vo sfére priemyslu. Jeho pracovníci tak úspešne nadväzujú na svoje skúsenosti z
doterajšieho pôsobenia.

Výsledkom projektu bude súhrn vlastných i dostupných poznatkov o nových technologických aplikáciách a laboratórne
zariadenie umožňujúce simuláciu zložitých technologických procesov pre hľadanie optimálneho riešenia zákazníckeho
problému. Dôležitým výsledkom bude tiež výrobná dokumentácia dôležitých uzlov zákazníckych zariadení, ktoré bude
žiadateľ v ďalšom období využívať pre urýchlenie vývoja a výroby jednoúčelových zariadení.
Dosiahnutie merateľných ukazovateľov účinku počas projektu je pre žiadateľa dôležité z hľadiska zvýšenia jeho
konkurencieschopnosti, dosahovanie plánovaných ukazovateľov dopadu žiadateľ plánuje zabezpečiť vhodným marketingom
a kvalitou dodávok.
Predpokladá sa a nálada trhu to už čiastočne potvrdzuje, že oživený trh si bude žiadať nové výrobky s kvalitatívne novými
vlastnosťami. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať žiadateľ vytvorené podmienky pre reagovanie na požiadavky
trhu, zvýšenie obratu, rozvoj svojej technickej základne, ľudských zdrojov a nové inovácie. Tým bude u žiadateľa vytvorený
predpoklad na to, aby opäť zvýšil svoj obrat a dlhodobo sa udržal medzi úspešnými slovenskými firmami pôsobiacimi v
oblasti vysokosofistikovanej výroby.

Žiadateľ má vlastné výskumno-vývojové a výrobné kapacity, ale aby zabezpečil kvalitu a termín dodávky i objemovo a
technicky náročných objednávok, vybrané časti a uzly vyvíjaných a vyrábaných zariadení zabezpečuje formou kooperácií a
pod-dodávok. Žiadateľ si vytvára podmienky pre rozšírenie výrobného programu o nové výrobky. Tomu sú prispôsobené
jednotlivé aktivity projektu. Vyrobený nekomerčný prototyp (laboratórne zariadenie) bude využívaný pre zákaznícky vývoj a
overovanie technológií, výrobná dokumentácia a overené vysoko-účinné UZ zdroje vytvoria podmienky pre pružnú reakciu na
požiadavky trhu v sortimente nových vysoko-účinných UZ priemyselných čističiek.

Postup riešenia je zvolený na základe doterajších skúseností žiadateľa v danej oblasti trhu, ale prispôsobuje sa i
najnovším informáciám, ktoré sú odrazom súčasnej svetovej hospodárskej krízy u budúcich odberateľov zariadení vyrábaných
na základe výsledkov projektu. Je to nutná podmienka na to, aby sa žiadateľ udržal na trhu. Bez pomoci z NFP by to nebolo
možné zrealizovať v potrebnom rozsahu a žiadateľ by mohol postupne realizovať iba nedostatočné dielčie riešenia.
Aktivity projektu začínajú vyhodnotením vlastných i dostupných technologických poznatkov. Na tomto základe bude
vypracované zadanie pre vývoj UZ zdrojov a prototypu. Následne bude prototyp podrobený experimentálnemu overovaniu a
budú realizované jeho úpravy.
Ešte počas riešenia projektu, ale najmä po jeho úspešnom ukončení bude prototyp slúžiť žiadateľovi na prezentáciu
zákazníkom, na modelové riešenie ich technologických požiadaviek. Dokumentácia prototypu, spracovaná v 3D konštrukčnom
softvére umožní pružne reagovať na široký sortiment objednávok zákazníkov.
Nové výrobné postupy postavené na získaných a overených nových poznatkoch budú u žiadateľa základom pre
implementáciu nových štandartov manažérstva kvality.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude projekt pokračovať hlavne komerčným využívaním jeho výsledkov, t.j.získaných
výrobných postupov a výrobnej dokumentácie. Takto získané tržby a najmä zisk umožnia ďalej rozširovať sortiment
výrobkov,pretože žiadateľ bude schopný využitím tejto dokumentácie pružne reagovať na nové požiadavky trhu. Vzhľadom na
to, že žiadateľ je výrobná organizácia, finančné zabezpečenie pokračovania týchto aktivít bude realizované z príjmov od
zákazníkov. Prevádzkové zabezpečenie týchto aktivít je dané 19-ročným budovaním pracovného kolektívu žiadateľa,
získanou odbornosťou a praxou jeho pracovníkov, overenými dodávateľskými a kooperačnými vzťahmi a materiálno-výrobnou
základňou žiadateľa. Riešenie aktivít projektu tiež prinesie zvýšenie rozvoja spolupráce s domácimi a možno i zahraničnými
subjektami.
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Medzi hlavné činnosti spoločnosti Confal a.s., patrí výroba primárnych a sekundárnych hliníkových zliatin na princípe
pretavovania hliníkových šrotov. Tavenie hliníka je energeticky náročné na spotrebu primárnych energetických zdrojov. Ročná
spotreba zemného plynu (ďalej len „ZP“) v taviacom agregáte, dotknutom v tomto projekte, spolu so spotrebou ZP na
vykurovanie sociálno-prevádzkovej časti priemyselnej haly (ďalej len „vstavok“) a administratívnej budovy (ďalej len „AB“),
vrátane ohrevu teplej vody (ďalej len „TV“) v vstavku, dosahuje hodnotu 605 480,40 nm3, čo vo finančnom vyjadrení
predstavuje 5 752 063,80 Sk/rok. K zvýšeniu energetickej efektívnosti smerujú aj výstupy zo SWOT analýzy popísané v
slabých stránkach a príležitostiach. Na vysokú energetickú a surovinovú náročnosť výroby v Banskobystrickom
samosprávnom kraji (ďalej len „BBSK“) poukazuje aj SWOT analýza „Hospodárstvo a rast konkurencieschopnosti v BBSK“,
ktorá je súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2007-2013 (ďalej len „PHSR BBSK“).

Realizáciou aktivít projektu dôjde k zníženiu spotreby primárnych energetických zdrojov montážou zariadenia na spätné
využitie tepla (ďalej len „rekuperátora“) a plynového horáku na taviaci agregát. Inštalovaním systému merania a regulácie
teploty a prietoku vykurovacej vody bude dosiahnuté regulovanie teploty pre potreby vykurovania a ohrev TV. Bude
vybudovaný vykurovací rozvod tepla medzi rekuperátorom a strojovňou vstavku pre vykurovanie a prípravu TV v vstavku.
Prínosy realizácie projektu: • predpokladaná ročná úspora energie na úrovni 3 674,39 GJ – lepším využitím tepelného obsahu
zemného plynu spotrebovanom v taviacom agregáte; • odhadovaný ročný nárast tržieb vo výške 1 011 788,00 Sk – úsporou
spotreby zemného plynu; • zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia - znížením ročnej spotreby zemného plynu o
106 504 m3. Úspora energie, dosiahnutá realizáciou predkladaného projektu a znej vyplývajúci nárast tržieb spoločnosti,
umožní realizáciu rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti plánovanú počas rokov 2009 a 2010.

Projekt bude realizovaný v priebehu 4 mesiacov prostredníctvom 3 aktivít. Časový rozvrh realizácie aktivít projektu bude v
súlade s technickými postupmi: • počnúc inštalovaním systému merania a regulácie (ďalej len „MaR“) teploty a prietoku
vykurovacej vody, • vybudovaním vykurovacieho rozvodu tepla pokračujúc, • dodávkou a montážou rekuperátora a
plynového horáku na taviaci agregát končiac. Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude nasledovné: Ing. Pavel
Koreň - koordinátor projektu • organizačné zabezpečenie realizácie projektu • vedenie stretnutí projektového tímu •
zodpovednosť za dodávku tovarov a prác Mgr. Luboš Smoleň - projektový manažér • administratívne zabezpečenie
realizácie projektu • kompletizácia žiadostí o platbu • príprava monitorovacích správ • publicita projektu Ing. Marianna
Uhorskaiová – ekonóm projektu • finančný manažment projektu (vedenie účtovníctva, fakturácia dodávok a služieb,
spracovanie podkladov pre prípravu žiadostí o platbu)

Zvýšením energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, lepším využitím tepelného obsahu zemného plynu, sa
dosiahne úspora energie. Úspora umožní nárast tržieb, ktorý bude môcť byť využitý v nadväzujúcich plánovaných projektoch
rozšírenia výroby a komplexného riešenia energetiky. Ročná spotreba ZP na tavenie hliníkových zliatin v dotknutom taviacom
agregáte, ako aj na ohrev vykurovacej vody pre potreby vykurovania a prípravy TV, sa pohybuje na úrovni 605 480,40 nm3, čo
vo finančnom vyjadrení predstavuje 5 752 063,80 Sk/rok. Rovnako aj PHSR BBSK poukazuje na jednu z hlavných slabých
stránok, ktorou je vysoká energetická a surovinová náročnosť výroby v BBSK. Realizácia predkladaného projektu by priniesla
okamžité účinky pomoci v podobe zníženia ročnej spotreby zemného plynu o 106 504 m3. Bez získania NFP by bola
návratnosť investície 8,6 rokov, zatiaľ čo pri poskytnutí pomoci 4,3 rokov. V silnom konkurenčnom prostredí produkcie
primárnych i sekundárnych hliníkových zliatin predstavuje 50% skrátenie návratnosti investície získanie významnej
konkurenčnej výhody. Bohaté skúsenosti projektového tímu s implementáciou obdobných investičných projektov zameraných
na obstaranie, inštalovanie a prevádzku inovatívnych technológií, ako aj výstavbu sociálno-prevádzkovej časti priemyselnej
haly - budú slúžiť ako záruka úspešnej realizácie predkladaného projektu.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom: • odbornej starostlivosti o inštalovaný systém
rekuperácie odpadových spalín z taviaceho agregátu; • kvartálnej prevádzkovej údržby rekuperátora a plynového horáku, ako
aj vykurovacieho rozvodu tepla; • opráv nevyhnutných k zabezpečeniu životnosti rekuperátora minimálne po dobu 8 rokov
deklarovaných výrobcom; • monitorovania energetických tokov; • realizácie energetickými analýz v pravidelných kvartálnych
intervaloch; • investícií do obstarania inovatívnych strojov, prístrojov a zariadení do výrobného procesu; • rozšírenia
výrobných kapacít spoločnosti počas rokov 2009 a 2010; • kontinuálneho dosahovania ročnej úspory zemného plynu na
odhadovanej úrovni 106 504 m3; • kontinuálneho dosahovania odhadovaného ročného nárastu tržieb vo výške 1 011 788, 00
Sk; • pravidelným prieskumom trhu a analýzou konkurencie; • starostlivosťou o životné prostredie v zmysle platných
právnych noriem.
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Realizácia projektu vychádza z dlhodobej tradície v oblasti ľahkého priemyslu na území Prešovského samosprávneho kraja.
Priemyselný areál, vo vlastníctve spoločnosti D.A.H., s.r.o. Prešov, má na trhu prenájmu nehnuteľností v regióne mesta
Prešov silné postavenie (rozloha areálu je cca 5 ha). Toto silné postavenie je dané viacerými faktormi - história areálu, ktorý je
nepretržite v prevádzke už niekoľko desaťročí, vybudovanými výrobnými priestormi a energetickými kapacitami potrebnými
pre priemyselnú výrobu. Dôležitým predpokladom na úspešnú realizáciu projektu sú doterajšie investície realizované v rámci
priemyselného areálu, najmä do zabezpečenia kvalitnej infraštruktúry pre viac ako 90 firiem pôsobiacich na území
Priemyselného centra Prešov. Priama potreba realizácie projektu je najmä v oblasti efektívneho využívania energií (teplo,
TÚV, elektrina) spoločnosťou D.A.H., s.r.o. Prešov.

Spoločnosť D.A.H., s.r.o. Prešov dlhodobo zlepšuje infraštruktúru Priemyselného centra Prešov nielen v oblasti efektívneho
hospodárenia s energiami. Po ukončení projektu predpokladáme najmä zlepšenie energetického hospodárstva v objekte
továrenskej budovy a severného prístavku (priame zníženie spotreby energie na m2 plochy vďaka zatepleniu fasády a
výmene okien, rast účinnosti tepelného hospodárstva rekonštrukciou odovzdávacej stanice tepla a efektívnym energetickým
manažmentom inštalovaním počítačom riadeného systému). Predpokladané úspory energie vychádzajú z komparácie
doterajších energetických nákladov a aplikácie opatrení na zníženie priamej spotreby energie. Ukazovatele rastu tržieb a
nárastu pridanej hodnoty vychádzajú z doterajšieho ekonomického vývoja spoločnosti a predpokladaného ekonomického
vývoja ekonomiky spoločnosti.

Aktivity projektu vychádzajú zo špecifických cieľov projektu. Nadväznosť aktivít vychádza z projektovej dokumentácie a
technických možností realizácie projektu. Aktivita 1 a 2 – Zateplenie fasády a Výmena okien prebehne na základe
subdodávky (stavebné práce). Manažment aktivity bude zo strany žiadateľa prebiehať na úrovni kontroly výkonu prác.
Aktivita 3 – Rekonštrukcia OST prebehne formou rekonštrukcie technológie odovzdávacej stanice tepla (subdodávka).
Aktivita 4 – Energetický manažment sa bude realizovať špecializovanou firmou (subdodávka) a to prostredníctvom inštalácie
nového systému merania, regulácie a energetického manažmentu. Riadenie projektu bude realizované internými
zamestnancami D.A.H., s.r.o. Prešov, ktorí majú dostatočné skúsenosti s investičnými projektmi. Publicita a informovanosť o
projekte bude realizovaná najmä inštalovaní informačnej tabule v areáli spoločnosti.

1/ Súčasná situácia v oblasti energetického hospodárstva v spoločnosti D.A.H., s.r.o. Prešov je charakteristická zastaným
technickým stavom energetických zariadení, ktoré svojou účinnosťou a efektivitou nezodpovedajú dnešným štandardom. Z
hľadiska efektívneho manažmentu spoločnosti je nevyhnuté realizovať projektové aktivity, ktoré nadväzujú na doterajšie
investície spoločnosti do priemyselnej infraštruktúry. Doteraz spoločnosť investovala na hranici ekonomických možností, ktoré
jej neumožňujú realizovať bez NFP investíciu v predkladanom rozsahu bez ohrozenia finančnej stability spoločnosti.
Spoločnosť predpokladá ďalšie využitie skúseností v oblasti energetického manažment na území celého areálu spoločnosti.
2/ Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1995. Počas svojej existencia dokázala efektívne riadiť vlastné investičné
projekty do energetickej a priemyselnej infraštruktúry. Dôkazom toho sú i realizované projekty ako napr. zateplenie a výmena
okien na vlastnej administratívnej budove a 5-podlažnom priemyselnom objekte (rozsahom cca 12-násobne väčší projekt).
Spoločnosti disponuje kvalifikovaným personálom, schopným efektívne riadiť investičné projekty podobného zamerania.

Pokračovanie realizácie projektu bude najmä vyregulovaním energetickej siete a nastavením optimálnych prevádzkových
parametrov. Systém energetického manažmentu bude riadený vyškolenými pracovníkmi (v rámci projektových aktivít), a to
formou zabezpečenou príslušným dodávateľom technológie. Financovanie výroby a poskytovania služieb bude prebiehať na
základe existujúcich dlhodobých zmluvných vzťahov s existujúcimi odberateľmi. Projekt vytvorí predpoklady na ďalší rast
počtu zamestnancov spoločnosti. Ohrozenia fungovania spoločnosti predstavujú najmä neustále rastúce ceny energie,
vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu priemyselnej produkcie u energeticky náročných produktov. Ďalším rizikovým faktorom
rozvoja produkcie je rastúci nedostatok disponibilnej pracovnej sily a z toho vyplývajúci rast nákladov na jednotku pracovnej
sily a možný pokles pridanej hodnoty spoločnosti.

Prvá etapa je základom pre efektívnu spoluprácu jednotlivých komponentov systému. Prác v tejto etape sa zúčastňujú všetci
členovia tímu, aby v úvodnej analytickej fáze boli vnesené požiadavky a skúsenosti užívateľov Aurus Ekopacketu,
obchodníkov, manažérov, bežných užívateľov, testovačov, konzultantov a možných klientov. Počas prípravy riešenia sa
identifikujú potreby a rozsah projektu tvoreného jednotlivými aplikáciami a interakcie medzi nimi. Výstupom je návrh
jednotlivých aplikácií a metodika spolupráce medzi nimi.
Druhá, tretia a štvrtá etapa bežia paralelne. Ich výstupom sú hotové aplikácie v zmysle vyššie uvedených požiadaviek a
výstupov z prvej etapy.
Piata etapa je dôležitá pre overenie funkčnosti jednotlivých aplikácií a celého systému. Prác v tejto etape sa zúčastňujú všetci
členovia tímu.
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Prístavba novej kotolne na spaľovanie biomasy a doplnenie novej
energetickej technológie vo firme Stolárstvo Babič

Vykurovanie objektu Tyrapol tepelnými čerpadlami

Efektívne využívanie energie a obnoviteľných zdrojov v Glass LPS
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V súčasnosti firma vykuruje svoje administratívne a sociálne priestory plynom. Výrobné priestory sú vykurované pomocou
energetického využitia drevného odpadu získaného v procese výroby, kde kusový drevný odpad produkovaný firmou, je
spracovaný na drevnú štiepku drvičom kusového drevného odpadu a následne využitý na výrobu tepelnej energie. Drobný
odpad (piliny, hobliny a prach), je v zimnom období spaľovaný, a v lete keď nie je tak akútna potreba tepelnej energie, je
použitý na výrobu brikiet, a tieto sú v prípade záujmu ponúkané na odpredaj. Získanú tepelnú energiu firma využíva aj vo
výrobnom procese a v procese sušenia drevnej hmoty. Firma sa však rozvíja a zväčšuje svoju výrobnú plochu, čím
stávajúce energetické zariadenia vo firme prestávajú výkonovo vyhovovať, sú morálne a ekologicky zastaralé. Na dosiahnutie
vrcholového cieľa projektu je potrebné aby firma inštalovala novú, ekologicky nezávadnú technológiu s vyšším tepelným
výkonom pre výrobu tepelnej energie spaľovaním drevnej biomasy získanej v procese výroby, znížila svoje náklady na nákup
elektrickej energie a plynu, rástli jej tržby a primerane tomu sa zvyšoval aj počet jej zamestnancov. Dôležitým bodom
celkového rozvoja firmy Stolárstvo Babič je teda vybudovanie nových priestorov kotolne, formou prístavby k existujúcej
výrobnej hale na novom vhodnejšom mieste a zakúpenie novej ekologickej technológie pre výrobu tepelnej energie s
obnoviteľného zdroja energie – drevnej biomasy, s vyšším tepelným výkonom, čo je stanovené ako Základný cieľ, ktorého
dosiahnutie umožní realizáciu ďalších nasledujúcich aktivít, ako aj dosiahnutie nižšie rozpísaných Špecifických cieľov. Za
týmto účelom sa teda firma rozhodla investovať do výstavby nových priestorov kotolne, a vymeniť stávajúce energetické
zariadenia vo firme za novú energetickú technológiu s vyšším tepelným výkonom v rozpätí od 500 kWt do 550 kWt, tak aby
bola dostatočná rezerva pre prípadné ďalšie zväčšenie výrobnej plochy a zároveň aby kapacitne stíhala aj prevádzku výrobno
– technologických zariadení vo firme.

Realizáciou projektu firma získa moderné energetické zariadenie zamerané na efektívnu výrobu tepelnej energie s využitím
obnoviteľného energetického zdroja – drevnej biomasy, s tepelným výkonom 550 kWt, tak aby bola dostatočná rezerva pre
prípadné ďalšie zväčšenie výrobnej plochy a zároveň aby kapacitne stíhala aj prevádzku výrobno – technologických zariadení
vo firme. Nový kotol bude kapacitne schopný vykurovať aj sociálno – administratívne priestory firmy a dokončenú prístavbu
novej výrobnej haly o výmere cca. 280 m2. Vďaka realizácii tohto projektu by firma získala nezávislosť z hľadiska získavania
tepelnej energie, nakoľko by už nemusela používať pre vykurovanie sociálno – administratívnych priestorov plyn, a pre ohrev
vody v sociálnych priestoroch firmy elektrickú energiu, čím by sa zase dosiahla úspora finančných nákladov na elektrickú
energiu a plyn, ako aj úspora týchto energií. Ušetrený plyn a elektrická energia by sa mohli využiť v oblastiach s nedostatkom
biomasy. Projekt svojou realizáciou tiež dosiahne zníženie zaťaženosti životného prostredia – ovzdušia vplyvom zníženia
emisií CO2 a NOX, čo sa priaznivo prejaví na zlepšení kvality života obyvateľov obce Ľubica ako aj zamestnancov firmy.
Podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia je cieľom v kvalite ovzdušia udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je
kvalita ovzdušia dobrá, a v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia, pričom prioritu majú preventívne opatrenia v ochrane
ovzdušia pred nápravnými. Tento princíp je firmou Stolárstvo Babič, uplatňovaný predkladaným projektom, ktorého
čiastkovým výstupom bude aj zníženie znečisťovania ovzdušia v regióne okresu Kežmarok, a projekt prispeje tiež k udržaniu
jeho kvality na súčasnej úrovni, výmenou stávajúcich zdrojov tepelnej energie vo firme, ktoré už nevyhovuje z hľadiska
kapacitného a prestávajú vyhovovať aj z hľadiska ekologického, za novú modernú, kapacitne a aj ekologicky vyhovujúcu
energetickú technológiu. Obec Ľubica, v ktorej bude projekt realizovaný už v minulosti spracovala prípravné štúdie na
vybudovanie veľkej kogeneračnej jednotky na výrobu tepla. Získaná tepelná energia je určená pre vykurovanie rodinných
domov v obci Ľubica a veľkých bytových jednotiek na sídlisku Kežmarok – Juh. Tepelná energia by mala byť vyrábaná
spaľovaním obnoviteľného zdroja energie, drevnej biomasy, ktorá by sa získavala z okolitých lesov a od producentov
drevného odpadu v regióne. Projekt predkladaný firmou Stolárstvo Babič vhodne nadväzuje na uvedené snahy obce Ľubica,
ktoré sú zamerané na efektívne spracovanie obnoviteľnej suroviny, drevnej biomasy, pri výrobe tepelnej energie, za
súčasného udržania a zlepšenia súčasnej kvality ovzdušia v okrese Kežmarok. Projekt prispieva k skvalitneniu životných
podmienok, ktoré sú nevyhnutným predpokladom dosahovania európskeho štandardu životnej úrovne v rámci celej EÚ.
Implementácia a realizácia celého projektu zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj firmy a aj regiónu mesta Kežmarok, pričom
projekt je v súlade so zámerom ochrany životného prostredia a nebude mať naň žiadny negatívny vplyv.

Ciele projektu chce firma Stolárstvo Babič dosiahnuť prostredníctvom zrušenia starej kotolne a prístavbou novej budovy
kotolne k existujúcemu areálu stolárstva, na novom vhodnejšom mieste, do ktorej bude umiestnená nová, moderná, kapacitne
a ekologicky vyhovujúca energetická technológia, čo pozostávalo a pozostáva z nasledujúcich aktivít. Aktivity uskutočnené
pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP: Aktivita č. 1 – Spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu novej kotolne
Táto aktivita bola realizovaná v mesiacoch február až apríl 2008, pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os č. 2: Energetika; Opatrenie 2.1: Zvyšovanie
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Schéma na
podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) Potrebný objem finančných prostriedkov na túto aktivitu bol
50 000,- Sk bez DPH, a bol financovaný z vlastných zdrojov firmy Stolárstvo Babič. Aktivita č. 2 – Spracovanie projektovej
dokumentácie pre získanie NFP a podanie Žiadosti o pridelenie NFP Táto aktivita bola realizovaná vo firme Stolárstvo
Babič, ktorá má dostatok kvalifikovaných pracovníkov a skúseností s vypracúvaním projektov pre získanie nenávratných
finančných prostriedkov z Eurofondov, o čom svedčí krátky popis investičných projektov v Prílohe č. 1 – Opis projektu, v bode
5.1 Profil žiadateľa – Skúsenosti s realizáciou projektov za predchádzajúce 3 roky, tejto Žiadosti o poskytnutie NFP, v období
po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, po 12.03. 2008. Tieto aktivity boli realizované pred podaním Žiadosti o
poskytnutie NFP, a preto ich už neuvádzame v tabuľke č. 11, tejto Žiadosti o poskytnutie NFP. Aktivity, ktoré budú
uskutočnené po podaní Žiadosti o poskytnutie NFP, a jej prípadnom schválení: Aktivita č. 1 – Podpis Zmluvy o pridelení
NFP, po vyhodnotení a prípadnom schválení projektu Táto aktivita bude zrealizovaná po dohode s pracovníkmi Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry po vyhodnotení a prípadnom schválení projektu. Dátum podpisu je odhadovaný na mesiac
november 2008. Aktivita č. 2 – Podpis Dodávateľsko – odberateľskej zmluvy s výhercom Obchodnej verejnej súťaže na
dodávku stavebných prác, energetickej technológie a odsávania, na základe Zmluvy o budúcej zmluve Táto aktivita bude
zrealizovaná po vyhodnotení a prípadnom schválení projektu, a po dohode so zástupcom spoločnosti, ktorá vyhrala
Obchodnú verejnú súťaž na dodávku stavebných prác, energetickej technológie a odsávania, na základe Zmluvy o budúcej
zmluve, ktorá bola uzavretá po vyhodnotení ponúk z Obchodnej verejnej súťaže. Dátum podpisu je odhadovaný na mesiac
november 2008. Aktivita č. 3 – Výstavba novej kotolne, dodávka a inštalácia novej energetickej technológie, dodávka a
inštalácia odsávania Táto aktivita bude zrealizovaná po uzavretí Dodávateľsko – odberateľskej zmluvy so zástupcom
spoločnosti, na základe Zmluvy o budúcej zmluve, ktorý vyhral Obchodnú verejnú súťaž na dodávku stavebných prác,
dodávku a inštaláciu novej energetickej technológie, a dodávku a inštaláciu odsávania. Čas potrebný na realizáciu tejto
aktivity je odhadovaný na obdobie mesiacov november až december 2008, tak aby sa stihlo vykurovacie obdobie, už s novou
energetickou technológiou. Časový rámec potrebný na realizáciu aktivity nie je zbytočne optimistický nakoľko stavebné
práce pozostávajú s prístavby troch nových obvodových stien a skladu paliva k existujúcemu objektu výrobnej haly pod už
existujúcou plechovou strechou, samozrejme že do úvahy sú brané tiež všetky technické otvory na okná, dvere, odsávanie,
elektroinštalácie a prísun paliva do kotla. Projektová dokumentácia prístavby novej kotolne je priložená ako Samostatná
príloha č. 2, projektová dokumentácia ústredného kúrenia je priložená ako Samostatná príloha č. 3, projektová dokumentácia
elektroinštalácie je priložená ako Samostatná príloha č. 4, projektová dokumentácia odsávania je priložená ako Samostatná
príloha č. 5, projektová dokumentácia požiarnej ochrany je priložená ako Samostatná príloha č. 6, Prílohy č. 1 – Opisu
projektu, tejto Žiadosti o poskytnutie NFP. Čo sa týka dodávky samotnej energetickej technológie a odsávania, výrobcovia
týchto technológií majú skladové zásoby, takže pre výhercu Obchodnej verejnej súťaže nie je problém tieto technológie od
výrobcov odobrať, dodať a nainštalovať v požadovanom termíne. Dodanie, inštalácia a vyladenie kotla, spolu s odsávaním,
ako aj zaškolenie obsluhy je preňho otázka jedného mesiaca. Potrebný objem finančných prostriedkov na túto aktivitu bol
zistený na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže, v objeme 5 997 459, 98,- Sk bez DPH, čo aj s DPH predstavuje
sumu 7 136 977, 37,- Sk. Uvedená investícia je však finančne veľmi náročná a firma ju aj napriek kladným hospodárskym
výsledkom a hodnotám čistého CASH FLOW v posledných rokoch nie je sch

Projekt podporí socio-ekonomický rozvoj obce Ľubica a mesta Kežmarok. Socio-ekonomický rozvoj bude podporený
vytvorením nových pracovných miest, zvyšovaním pridanej hodnoty malého a stredného podnikania, zvyšovaním príjmov
malého a stredného podnikania vďaka podpore konkurencie schopnosti malého a stredného podnikania. Realizácia projektu
umožní vytvoriť od 01. 01. 2009 jedno nové pracovné miesto pre novoprijatého zamestnanca, s úplným stredným odborným
vzdelaním, na pozíciu kurič, ktorý budú mať na starosti údržbu a bezproblémovú prevádzku kotolne, čo umožní, aj keď v malej
miere, znížiť nezamestnanosť v regióne mesta Kežmarok. Prijatie nového zamestnanca je v súlade a napĺňa Horizontálne
politiky ES pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v oblasti Rovnosti príležitostí: • Počet vytvorených
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny realizovaním projektu; • Počet vytvorených pracovných miest obsadených
mužmi realizovaním projektu;
Za predpokladu že tento novoprijatý zamestnanec budú ženatý, s jedným dieťaťom, projekt
kladne ovplyvní celkovo 3 osoby, ktoré budú mať zabezpečený zdroj príjmov a tieto môžu použiť pre zvyšovanie svojej kvality
života. Na hore uvedené pracovné miesto nie je vhodné prijať ženu, nakoľko sa jedná o prácu fyzicky namáhavú, aj keď nie
vždy, a pre ženy nevhodnú. Takisto projekt ovplyvní kladne aj stávajúcich zamestnancov firmy, nakoľko získajú skúsenosti s
prevádzkou ďalšieho moderného zariadenia čo priaznivo ovplyvní ich profesijný rast. Projekt je v súlade a napĺňa
Horizontálne politiky ES pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aj v oblasti Trvalo udržateľného rozvoja: •
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie; nakoľko realizáciou projektu firma pri
výrobe potrebnej tepelnej energie využije obnoviteľný energetický zdroj – drevnú biomasu, a tiež získa nezávislosť z hľadiska
získavania tepelnej energie, nakoľko by už nemusela používať pre vykurovanie sociálno – administratívnych priestorov plyn a
pre ohrev vody elektrickú energiu, čím by sa zase dosiahla úsporu nákladov na energie. Ušetrený plyn a elektrická energia by
sa mohli využiť v oblastiach s nedostatkom biomasy. Projekt tiež nepriamo podporí aj ostatných malých a stredných
podnikateľov, z iných odvetví priemyslu, nakoľko sa zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva, čo zase zvýši životnú úroveň a zlepší
sociálno – ekonomické podmienky v regióne. Základnou vstupnou surovinou pri výrobe stolárskych výrobkov vo firme je
ihličnatá alebo listnatá drevná surovina vo forme guľatiny, reziva alebo eurohranolov vyrábaných na Slovensku. Vďaka tomuto
firma znižuje importnú závislosť Slovenska na cudzích surovinových zdrojoch, a naopak podporuje svojimi výrobkami rast
exportu zo Slovenska, keďže aj v minulosti a aj v súčasnosti firma exportovala do zahraničia časť svojej produkcie. Firma
vyrába najmä atypické interiérové a exteriérové dvere, okná, eurookná a všetky typy samonosných celodrevených schodísk a
zábradlí. Firma je zaradená v rámci OKEČ pod kódom DD 20.30, a v rámci ŠKEČ pod kódom C.16.23.1, čo znamená že sa
zaoberá stavebnostolárskou a tesárskou výrobou. Firma účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a je platcom DPH.
Jediným majiteľom a štatutárom firmy je p. Babič. V súčasnosti zamestnáva 21 zamestnancov na HPP. Vrcholovým cieľom
firmy je udržanie a neustále zvyšovanie konkurencieschopnosti výrobkov firmy, ako aj firmy samotnej, čo zabezpečí stabilitu a
rozvoj firmy. Pre dosiahnutie tohto cieľa musí firma zvýšiť objem produkcie výrobkov, neustále zvyšovať kvalitu svojich
výrobkov, zabezpečiť ochranu vstupov a výstupov výroby (výrobkov) proti poveternostným podmienkam ako aj dbať o
sociálne a pracovné podmienky svojich zamestnancov. Majiteľ firmy p. Ján Babič si je veľmi dobre vedomý týchto
skutočností a preto prijal stratégiu neustáleho rozvoja a modernizácie svojho technologického parku modernými a výkonnými
technológiami, ktoré umožňujú zvyšovať kvalitu výroby. Z hľadiska vývoja spoločnosti v strednodobom horizonte je pre ňu
nevyhnutné vybudovanie moderného zariadenia zameraného na efektívnu výrobu tepelnej energie s využitím obnoviteľného
energetického zdroja – drevnej biomasy, tak aby táto vyhovovala kapacitne a aj ekologicky novým potrebám firmy, čo si firma
stanovila ako vrcholový cieľ tohto projektu. V tabuľkovom spracovaní Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku a
záväzkoch sa zreteľne odzrkadľuje ekonomický vývoj firmy Stolárstvo BABIČ v predchádzajúcich piatich rokoch. Premena
areálu stolárstva do súčasnej podoby začala v roku 1995 prístavbou objektu prípravne ručnej dielne, sušiarne dreva, a
prístrešku na rezivo s príslušným drevoobrábacím strojným vybavením a technologickým zariadením. Táto činnosť
pokračovala v roku 1999, prístavbou prírezovne, dielne na povrchovú úpravu výrobkov ( striekáreň ), a rekonštrukciou a
nadstavbou sociálno – administratívnej budovy. Dokončením tejto budovy v roku 2000 sa zlepšili podmienky sociáln

Po ukončení realizácie projektu bude ďalšia činnosť firmy Stolárstvo BABIČ financovaná z vlastných zdrojov získaných z
podnikateľskej činnosti, vďaka zvýšeniu objemu a kvality produkcie, čo umožní aj realizácia tohto projektu.
Samotný
projekt bude svojou činnosťou vykazovať také výsledky, ktoré pomôžu navrátiť banke úver a úroky z úveru, ktoré budú použité
na spolufinancovanie projektu. Cieľom je, aby projekt dlhodobo stabilizoval podnik a pomohol pri jeho samostatnom
financovaní a napomohol návratnosti vynaložených nákladov. Všetky aktivity projektu budú ukončené spolu s ukončením
projektu okrem účelu, na ktorý bol celý projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity firmy budú zdrojom jej ďalšieho
samofinancovania. Z výsledkov Finančno – ekonomického vyhodnotenia projektu je vidieť, že spoločnosť svojou budúcou
výrobnou činnosťou bude produkovať dostatočné zdroje aby bola schopná ďalšej činnosti v nasledujúcich rokoch. Toto
tvrdenie dokumentujú výpočty ukazovateľov NET CASH FLOW. Hodnotenie efektívnosti projektu a tiež ďalšie ukazovatele
potvrdzujú, že uvedený projekt je životaschopný, ako to vidieť v nasledujúcej tabuľke. Finančno – ekonomické vyhodnotenie
projektu Ukazovateľ Vypočítaná hodnota 1. Čistá súčasná hodnota > 0 3 571 584 2. Index rentability > 1 1,60 3. Vnútorné
výnosové percento 21,15 % 4. Diskontovaná doba splatnosti = doba návratnosti investície 2 roky a 5 mesiacov Táto
podnikateľská aktivita je pre firmu výhodná a zaručuje rast jej hodnoty a kapitálovej nezávislosti realizáciou projektu.
Investícia vykazuje dobrú návratnosť vložených prostriedkov, na čom môže byť založená budúca investičná stratégia a
podnikateľská aktivita firmy. Majiteľ firmy očakáva od realizácie projektu rast všetkých ekonomických ukazovateľov a
zvýšenie prezentácie firmy. Investíciou zabezpečí, nezávislosť firmy pri získavaní tepelnej energie, umožní zvýšenie kapacity
sušenia vo firme, čo následne zabezpečí rast objemu výroby, rast tržieb, rast tržieb z exportu a zvýšenie zamestnanosti. Ak
budú v budúcností dosiahnuté predpokladané výnosy, bude tento projekt znamenať pre firmu značný prínos v jej rozvoji a
postavení na trhu.

Strategickým zámerom spoločnosti je zdynamizovať rozvoj cestovného ruchu v rámci podnikateľskej činnosti ako jedného z
faktorov rastu životnej úrovne našich zamestnancov ako hlavnej cieľovej skupiny. Z pohľadu udržateľnosti projektu je dôležitá
skutočnosť, že výsledkom projektu je trvalé zníženie potreby energie na prevádzku. Silnými stránkami tejto realizácie sú: získavaná energia je hydrogeotermálna – bezplatná, - energia tohto typu je považovaná za nevyčerpateľnú ako obnoviteľný
zdroj energie, - vzhľadom na hĺbku odberu vody je vylúčený vplyv ročných období, - nemá sprievodné nežiadúce vplyvy, jednoduchá inštalácia a integrácia do objektu, - vysoká efektívnosť a účinnosť prevádzky, - jednoduché a merateľné
monitorovanie prevádzky. Slabé stránky: - pomerne vysoké vstupné náklady na realizáciu, - zvýšenie spotreby elektrickej
energie ako el. príkonu technologickej časti. Prevádzka zdroja tepla bude celoročná s nasledovným výstupom: - zimné
obdobie – dodávka tepla, teplej vody, vykurovanie bazéna, - letné obdobie – dodávka teplej vody, vykurovanie bazéna.
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V súčasnosti je objekt Tyrapol vykurovaný z existujúcich zdrojov tepla, ktorými sú dve kaskády plynových kotlov na propanbután. V objekte sú poskytované nasledovné služby: ubytovanie s kapacitou 100 lôžok, stravovanie, kongresová turistika,
wellness centrum s plaveckým bazénom, rehabilitácia. Vývoj cien plynu PB od r. 1998 zaznamenal značný rast. Cena 1l PB v
roku 1998 bola 6 Sk/l, v súčasnosti je 18 Sk/l. Týmto enormným nárastom ceny plynu sa značne znížila rentabilnosť
prevádzky, pričom ceny ubytovacích a stravovacích služieb sa v regióne Biela Orava zvýšili len minimálne. Podiely ceny
hlavných režijných nákladov prevádzky objektu Tyrapol v roku 2007 ukazuje nasledovná tabuľka: - mzdové náklady 43% energia 40% - iné 17%, teda podiel energií na celkových nákladoch je 38%. Toto má nepriaznivý vývoj na konkurencie
schopnosť prevádzky. Vzhľadom na predpokladaný vývoj cien energie je spoločnosť Tyrapol, spol. s r.o. nútená hľadať
možnosti znižovania nákladov.

Realizácia aktivít tohto projektu má za následok zvýšenie konkurenčnej schopnosti prevádzky objektu Tyrapol spôsobom
zníženia nákladov prevádzky v časti energie. Predpokladané zníženie nákladov je min. o 50%, čo vychádza z prevádzkových
parametrov tepelných čerpadiel, keď podiel príkonu a výkonu je 3:7. Zníženie absolútnej hodnoty energetických nákladov je
možné použiť na zvýšenie miezd zamestnancov, čo je v tomto projekte hlavná cieľová skupina. Podiel energie na celkových
nákladoch po realizácii projektu klesne na 20% a zároveň sa zvýši miera rentability.Uvedená aktivita osloví ďalšie cieľové
skupiny v regióne a umožní hmatateľným spôsobom presvedčiť ďalšie subjekty k podobnej realizácii, nakoľko v regióne
Oravy nie je zrealizovaná žiadna podobná aktivita. Z hľadiska životného prostredia geotermálna energia neprodukuje
znečistenie, je nevyčerpateľná a bezpečná.

Realizácia projektu je založená na využití geotermálnej energie, ktorá je zariadením tepelného čerpadla odovzdaná do
sekundárnej časti obehovému médiu /vode/, ktoré zabezpečí dodávku tepla a teplej vody v danom objekte. Celková realizácia
je rozdelená do siedmich základných etáp. 1. etapa – štúdia posúdenia hydrogeologickej štruktúry prostredia a návrh
spôsobu využitia primárnej energie, a následne návrh typu tepelných čerpadiel. 2. etapa – spracovanie projektovej
dokumentácie, stavebné konanie 3. etapa – realizácia aktivity 1 – vonkajšie práce 4. etapa – realizácia aktivity 2 – vnútorné
rozvody a technológie 5. etapa – realizácia aktivity 3 – dokončovacie práce, maľby 6. etapa – realizácia aktivity 4 –
skúšobná prevádzka, revízie 7. etapa – monitorovanie, administratizácia výsledkov projektu. Etapy 1 a 2 sú zrealizované a
financované z vlastných prostriedkov spoločnosti Tyrapol, spol. s r.o. Štúdia bola spracovaná renovovanou spoločnosťou z
Českej republiky a PD spracovala projekčná organizácia na Slovensku. Etapy 3,4,5,6 bude realizovať dodávateľská
organizácia, ktorá vyšla víťazne z VOS. Etapu 7 bude zabezpečovať spoločnosť Tyrapol, spol. s r.o.

Vhodnosť projektu – projekt rieši realizáciu nového zdroja tepla, kde primárnym zdrojom tepla je podzemná voda. Tento
spôsob získavania energie nie je závislý na cene vstupu. Súčasná legislatíva umožňuje takto využívanú podzemnú vodu
používať bezplatne. Nemá žiadny vplyv na životné prostredie, bez produkcie odpadu či znečisťujúcich plynov do ovzdušia.
Špecifikom tohto projektu je celkový návrh systému a jeho integrácia v teréne a objekte Tyrapol s využitím jestvujúcich
zariadení vykurovania a rozvodov. Vyznačuje sa vysokou efektívnosťou a bezpečnosťou prevádzky. Monitorovanie výsledkov
pri prevádzke je jednoduché a merateľné. Realizácia projektu si vyžaduje pomerne vysoké vstupné náklady, ktoré bez pomoci
nenávratných zdrojov by bolo obtiažne realizovať. Spôsobilosť žiadateľa – spoločnosť Tyrapol, spol. s r.o. bola založená v
roku 1994. Nosnými podnikateľskými aktivitami sú v súčasnosti prevádzka Rekreačno-rehabilitačného centra Tyrapol s
bazénom a hotela Tyrapol, ďalej stavebná činnosť a obchodná činnosť. Rekreačno-rehabilitačné centrum a hotel sú
navzájom prepojené budovy a tvoria jeden objekt. Spoločnosť je personálne stabilizovaná. Riadenie je trojstupňovo, prvý
stupeň je generálny riaditeľ, v ktorého podriadenosti sú na druhom stupni marketingový riaditeľ, riaditeľ obchodného
zastúpenia v Dolnom Kubíne, riaditeľ hotela a služieb a riaditeľ stavebnej výroby. Personálne zastúpenie 1. a 2. stupňa je
obsadené pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním, ostatné stupne sú obsadené pracovníkmi, ktorí spĺňajú všetky
kvalifikačné požiadavky na zastávanú funkciu. Realizácia daného projektu ako aj následná prevádzka má charakter
prevádzkových činností a nevyžaduje si žiadne špecifické oprávnenia a znalosti obsluhujúceho personálu. Spoločnosť má
značné skúsenosti s realizáciou podobného projektu, v rokoch 2006 – 2007 realizovala projekt zo štrukturálnych fondov v
celom procese prípravy a realizácie.
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Projekt je situovaný v najvýchodnejšom regióne Slovenska, v jednom z regiónov s najvyššou nezamestnanosťou a nízkym
podielom priemyslu. Firma so svojou takmer desaťročnou hystóriou zúročuje 30-ročné skúsenosti v oblasti výroby krištáľových
lustrov a lustrových ovesov v Medzilaborciach. Glass LPS je jediným výrobcom krištáľových lustrov na Slovensku. Svietidlá
sú certifikované Slovenským testovacím centrom SR a firma je vlastníkom európskeho certifikátu CE. Spracúva a brúsi
surovinu českého krištáľového skla BOHEMIA CRYSTAL. Glass LPS viac ako 95% svojej produkcie vyváža do krajín EU,
USA, Ukrajiny a Ruska. Vykurovanie a ohrev teplej vody je riešený vlastnou kotolňou s pripojením na zemný plyn.
Rekonštrukcia rozvodov kúrenia a prepojenia na nový plynový kotol bola vo firme realizovaná v roku 2002. Tento projekt je
pokračovaním firmy v znižovaní energetickej náročnosti. Na základe SWOT analýzy projekt spĺňa všetky podmienky výzvy a
schémy na podporu trvalo udržateľného rozvoja, ako aj je projektom s vysokým regionálnym dopadom na tak zaostalý región
akým je okres Medzilaborce. Projekt je svojím charakterom šetrný k životnému prostrediu a jeho priaznivý dopad je aj na
rómsku komunitu (30% zastúpenie v meste), rovnosť žien (54 % zo všetkých zamestnancov) ako aj integráciu ľudí s postihom
do pracovného procesu (43 % zo všetkých zamestnancov).

Po úspešnom ukončení projektu bude celá budova prevádzky zateplená, budú vymenené staré energeticky nevyhovujúce
okná a dvere za nové, energeticky úsporné. Na budove budú nainštalované slnečné kolektory, ktoré z enviromentálneho
hľadiska prístupu k životnému prostrediu nepochybne prispejú k zlepšeniu ekologickej situácie a úsporám fosílnych zdrojov a
taktiež k ekonomickému rozvoju firmy. Realizáciou projektu dôjde vo firme k 43 % úspore na potrebe energií pri výrobnom
procese. Projekt taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov projektu Warhol city - Zmena imidžu mesta realizovaného v rámci
Opatrenie 2.1 SOP PS v predošlom programovom období. Zrealizovaním aktivít projektu s vytvoria zlepšené podmienky na
plánované ďalšie projekty zamerané na nové, inovačné technológie, zvýšenie prezentačných aktivít, ako aj rozvoj ľudských
zdrojov vo firme, ktorých 60 % tvoria ľudia s postihom, ktorí sa znova zapájajú do pracovného procesu. Hodnoty uvedené v
tab. 12 sú hodnoty vychádzajúce z použitých materiálov a technológii v projekte, a dosiahneme ich dodržaním
technologických postupov pri výmene okien a zatepľovaní ako aj pri zavádzaní solárneho systému na ohrev teplej úžitkovej
vody.

Realizácia projektu v sebe zahŕňa kompletnú výmenu starých energeticky nevyhovujúcich okien a dverí za nové plastové,
úsporné. Po ukončení tejto aktivity nasleduje celkové zateplenie budovy zatepľovacim systémom s nanesením nových
omietok. Už v priebehu výmeny okien a zatepľovania začne proces zavádzania systému na využívanie slnečnej energie pri
ohreve teplej vody. Táto je neodmysliteľnou súčasťou tzv. mokrého procesu výroby – brúsenia skla vo firme. Jednotlivé
aktivity plánujeme realizovať v mesiacoch apríl až september 2009, keďže ich priebeh je vo veľkej miere závisí od počasia.
Všetky aktivity budú plne uskutočňované dodávateľským spôsobom úspešným uchádzačom Obchodnej verejnej súťaže.
Samotnú implementáciu projektu bude však zastrešovať vedenie firmy za pomoci administratívnych pracovníkov. Tu budú
môcť pracovníci uplatniť svoje bohaté skúsenosti z realizácie predchádzajúcich projektov zo štrukturálnych fondov,
grantových schém, ako aj realizácie projektov v spolupráci s ÚPSVaR..

Umiestnenie projektu do tak ekonomicky zaostalého regiónu akým je okres Medzilaborce je viac ako vhodné a efektívne.
Prevádzka firmy je taktiež z pohľadu projektu vhodná, nakoľko sa zvýši jej konkurencieschopnosť a posilné sa stabilné
postavene na trhu. Vo firme pracuje viac ako 43 % zamestnancov so zdravotným postihom, pričom väčšinu pracovného dňa
sedia čo zvyšuje potrebu vytápania a brúsenie skla je tzv. mokrá prevádzka, pri ktorej sa neustále využíva teplá voda.
Zavedením zariadenia na využívanie slnečnej energie pri ohreve teplej vody najmä v jarnom a letnom období dôjde k
výraznému šetreniu plynu vo vlastnej kotolni, čím sa vytvoria prostriedky na ďalší možný rozvoj firmy ako aj dôjde k
výraznému šetreniu životného prostredia.
Z riadiacich pracovníkov majú šiesti vysokoškolské vzdelanie obohatené
mnohoročmými praktickými skúsenosťami. Vo svojej desaťročnej histórii sa firme podarilo byť úspešnou vo viacerých
projektoch hlavne v spolupráci s ÚPSVaR ale aj z grantových schém MH SR. Všetky realizované projekty prebehli bez
problémov, čo vytvára dobrý podklad pre úspešnú implementáciu aj tohto projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k výraznému zníženiu energetickej náročnosti firmy na spotrebu energií vo firme.
Projektom sa znížia celkové náklady na údržbu budovy a použitím vysokokvalitných moderných materiálov a zariadení je
zaručená následná nízkonákladová prevádzka výsledku projektu z hľadiska niekoľkoročnej záruky na tieto materiály a
postupy. Vzhľadom na túto kvalitu môžeme tvrdiť, že v priebehu min. 20 rokov bude mať budova takto zabezpečené
energetické vlastnosti len s minimálnymi následnými finančnými nárokmi. Použitím vysokokvalitných materiálov sa zabezpečí
udržateľnosť výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska. Tieto zrekonštruované priestory budú
vhodne pripravené na napĺňanie podnikateľského plánu, nákup nových technológií v ktorom je naplánované ďalšie využívanie
financovania za pomoci štrukturálnych fondov Európskej únie a tím zabezpečený ďalší rozvoj a prosperita firmy.
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Budova, v ktorej spoločnosť sídli a podniká bola postavená začiatkom 80-tych rokov minulého storočia, teda v dobe ,kedy sa
o energetickej náročnosti budov veľmi neuvažovalo. Budova je osadená oceľovými veľkoplošnými oknami s veľmi nepriaznivý
koeficient prestupu tepla, okná nedoliehajú, nedajú sa riadne uzatvárať, čo znásobuje ich energetickú neefektívnosť. V
zimnom období, najmä počas veterných dní, je únik tepla enormný. Pri plnom výkone kotla nie je možné vykúriť priestor
montážnej dielne na viac ako 19°C, čo je príliš nízka teplota, okrem iného aj s ohľadom na zdravie pracovníčok. Tepelné
straty vznikajú na dopravnej trase tepla do budovy, ktorá nie je priamo prepojená so zdrojom tepla. Vplyvom času a nekvalitne
prevedenej izolácie dopravných potrubí je táto poškodená a takmer nefunkčná. Realizáciou projektu sa znížia náklady na
vykurovanie čím sa zvýšia súčasné tržby spoločnosti.

Realizáciou projektu, t.j. výmenou okien za plastové a opravou, resp. výmenou izolácie na dopravnej trase tepla, očakávame
zníženie energetickej náročnosti areálu spoločnosti. Zníženie nákladov na vykurovanie areálu spoločnosti sa očakáva na
úrovni cca 30%. Na vykúrenie priestorov spoločnosti bude potrebné o 30% plynu menej ako pred realizáciou projektu. Tým
sa zníži aj produkcia spalín, čo bude mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie a úsporou nákladov sa nepriamo zvýšia
tržby spoločnosti. Očakávané úspory v nákladoch na vykurovanie sú cca 235 000.- Sk/ročne. Tieto sú závislé aj od
poveternostných podmienok v nasledovných zimných obdobiach (čím miernejšia zima, tým nižšia úspora) a od vývoja cien
plynu v budúcich rokoch.

Projekt bude realizovať stavebná firma, ktorá uspela vo výberovom konaní v plánovanom termíne realizácie projektu: júl až
august 2009. Projekt sa bude realizovať postupnou výmenou jednotlivých oceľových okien za plastové, tak, aby bol
minimálne ovplyvňovaný výrobný proces spoločnosti. Jednotlivé okná sa najskôr vybúrajú, potom osadia nové a vyspravia
prípadné poškodenia múrov. Súbežne s výmenou okien bude prebiehať rekonštrukcia, resp. výmena izolácie na dopravnej
trase tepla. Vedením projektu bude poverený Peter Moravčík – riaditeľ spoločnosti v aktívnej spolupráci s Beátou
Moravčíkovou - vedúcou ekonomického úseku a Ing,. Hudečkom – vedúcim obchodného úseku. Administráciou projektu v
kontexte pravidiel štrukturálnych fondov bude poverený externý pracovník so skúsenosťami v danej oblasti, ktorý sa bude
zodpovedať riaditeľovi spoločnosti.

Projekt je pre spoločnosť potrebný z dôvodu, vyššie opísaných energetických strát tepla výrobných a administratívnych
priestorov, ako aj z dôvodu neefektívnosti v dopravnej trase tepla, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu. Uvedené má za následok
zbytočné zvyšovanie nákladov na energie za účelom zabezpečenia výrobného procesu a ďalších činností firmy. Spoločnosť
MANOMER SK má skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V poslednom období realizovala nasl. projekty: komplexná rekonštrukcia časti vlastnej budovy v hodnote cca 5,8 mil. Sk, - investície do kovoobrábacích technológií v objeme
cca 20 mil. Sk s - realizácia projektu financovaného z ERDF (nákup dlhotočného automatu). Ciele jednotlivých projektov
boli vždy dosiahnuté. Od r. 2004 sa niekoľkonásobne zvýšila produktivita spoločnosti na zamestnanca. Spoločnosť vedie a v
jej mene koná riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva Peter Moravčík. Jednotlivé úseky spoločnosti vedú vedúci
úsekov, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi spoločnosti. Nosnými predmetmi podnikania spoločnosti sú v súčasnosti
výroba, vývoj, opravy a predaj meracej techniky, najmä priemyselných tlakomerov a teplomerov (podrobne viď opis projektu).

Z finančného hľadiska je projekt udržateľný vzhľadom na skutočnosť, že sa jeho realizáciou očakáva zníženie režijných
nákladov. Tieto úspory spoločnosť využije na potrebné investície do výroby a úpravu miezd zamestnancov. Po realizácií
projektu, nekladie na spoločnosť ďalšie finančné nároky na jeho prevádzku, naopak náklady na prevádzku znižuje. Z
organizačno-technického hľadiska projekt nijako neovplyvní výrobný proces firmy, ani jej ďalšie činnosti. Po realizácii
zateplenia objektu uvažuje spoločnosť o rekonštrukcii tepelného hospodárstva formou výmeny zdrojov tepla za efektívnejšie a
modernejšie kotle, prípadne o využití obnoviteľných zdrojov ( slnečné kolektory, tepelné čerpadlá alebo iné). Aktuálny limit DM
nedovoľuje spoločnosti zahrnúť uvedené aktivity do tohto projektu).
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Miesto realizácie projektu sa nachádza v Prešovskom vyššom územnom celku, v okrese Bardejov. Prešovský región patrí
medzi menej rozvinuté regióny v rámci Slovenskej Republiky ako aj európskej únie. Hrubý domáci produkt nedosahuje 75%
priemeru EÚ, čo ho radí medzi zaostávajúce regióny. Vyznačuje sa pomerne nízkou podnikateľskou aktivitou.
Nezamestnanosť je na pomerne vysokej úrovni, dlhodobo sa nachádza nad republikovým priemerom. Jednou z mála zón s
koncentrovanou podnikateľských kou aktivitou je priemyselný areál, v ktorom sa nachádza aj rekonštruovaná hala. Jej
prínosom je tvorba pracovných miest a pridanej hodnoty. Negatívom je zaostalý technický stav, ktorý sa vyznačuje nízkou
energetickou efektívnosťou. V hale sa nachádzajú netesniace kovové okná, plášť a strecha budovy sú nedostatočne
zateplené.

Zníženie energetickej náročnosti a dosahovanie úspor energie bude zabezpečené zateplením obvodového plášťa haly a
strechy kontaktným zatepľovacím systémom Strecha bude izolovaná krytinou z Pe pásov. Pôvodné energeticky neefektívne
oceľové okná budú zamenené za plastové okná s izolačným dvojsklom. Na základe expertného posúdenia zateplenie
obvodového plášťa, podláh a strechy, izolácia strechy a výmena okien a dverí zabezpečia značnú úsporu doposiaľ
neefektívne vynakladanej energie. Nepredpokladá sa, že by sa pomocou aktivít realizovaných prostredníctvom tohto projektu
nepodarilo zabezpečiť zadefinované úspory energie. Ak by takáto sitúáci predsa len nastala, žiadateľ v budúcnosti bude
pokračovať v ďalších aktivitách s cieľom znížiť energetickú náročnosť na vlastné náklady. Vyššia energetická efektívnosť
výroby poskytne žiadateľovi konkurenčnú výhodu, čo umožní rozvoj jeho ďalších podnikateľských aktivít, zvyšovanie odbytu,
pridanej hodnoty a rozvoj zamestnanosti.

Zníženie energetickej náročnosti a dosahovanie úspor energie bude zabezpečené prostredníctvom štyroch hlavných aktivít.
Ako prvé budú vykonané prípravné a búracie práce. Po nic budú nasledovať paralelne prebiehajúce tri aktivity a to výmena
okien a dverí, zatepľovanie a izolácia a dokončovanie a ostatné práce. Predpokladané najvyššie úspory enenrgi e budú
dosiahnuté zateplením obvodového plášťa haly a strechy, izoláciou strechy a výmenou okien. Zateplením obvodového plášťa
haly a strechy kontaktným bude zabezpečené zatepľovacím systémom s použitím tepelnej izolácie z polystyrénu hrúbky 100
mm. Strecha bude izolovaná krytinou z Pe pásov pevne ukotvených k podkladu z cementového poteru hrúbky 80 mm.
Pôvodné energeticky neefektívne oceľové okná budú zamenené za plastové okná s izolačným dvojsklom. Projekt bude
zabezpečovaný prostredníctvom projektovej organizačnej štruktúry, pričom na strane žiadateľa bude určený projektový
manažér. Po organizačnej stránke je vrcholová zodpovednosť za projekt zabezpečovaná riaditeľom firmy. Za finančnú stránku
je zodpovedný vedúci ekonomického úseku. Po odbornej stránke je zodpovedný manažér úseku prípravy a realizácie.
Organizačné zabezpečenie je plne v súlade s Internou smernicou o organizačnom poriadku aj v súlade so zavedeným
systémom manažérstva kvality ISO 9001:2001

Zníženie energetickej náročnosti si vyžaduje pomerne značné náklady, ktoré žiadateľ v plnom rozsahu nemá k dispozícii. Je
preto nevyhnutná účasť externých zdrojov, ktorú zabezpečí NFP. Žiadateľ má rozsiahle skúsenosti s realizáciou projektov.
Na Slovensku aj v zahraničí realizoval priemyselnú aj obytnú výstavbu. Okrem toho realizoval projekt zriadenia STK, ktorú s
súčasnosti už úspešne prevádzkuje. Skúsenosti s projektovým manažmentom rozvinulo aj úspešné zavedenie systému
manažérstva kvality ISO 9001:2001 Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v regióne znižovanie energetickej
náročnosti nepatrí medzi priority podnikateľskej sféry. To spôsobuje vyššie energetické náklady produkcie, čo sa musí prejaviť
aj vo vyššej cene výrobkov. To je jeden z dôvodov, prečo sa tamojšia produkcia výraznejšie nepresadzuje mimo regiónu,
republiky alebo krajín spoločenstva. Realizácia projektu pomože efektívnejšie využívať energie, čo sa okrem prínosu pre
životné prostredie prejaví aj v ekonomickej rovine. Výroba získa konkurenčnú výhodu, čo zabezpečí jej rozvoj prinášajúci
zvýšenie produkcie, pracovných miest a efektívnejšie využívanie zdrojov.

Predpokladá sa pokračovanie projektu aj po ukončení realizácie aktivít tohto projektu. Vzhľadom na charakter projektu, ktorý
zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa, si pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ
nevyžiada dodatočné finančné zdroje a preto bude jeho finančná udržateľnosť zabezpečená z bežných prevádzkových
zdrojov v plnom rozsahu.
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V okrese Banská Bystrica je približne 20 malých vodný elektrárni (ďalej len „MVE“), ktoré sú prevažne v zastaralom stave a
dosahujú nízky objem výroby. Na toku Bystrica a jej prítokoch sa nachádza zhruba 8 MVE, konkrétne v katastri obce Dolný
Harmanec sú situované 3 MVE a priamo na Harmaneckom potoku sú 2. Jedna z nich má inštalovaný výkon 0,018 MW a
druhá MVE-Boboty Dolný Harmanec (ďalej len „MVE projektu“) má v súčasnosti inštalovaný výkon 0,08 MW. Ide o vodného
dielo s mininálnou možnosťou regulácie sústrojov, bez riadiaceho systému, bez možnosti akumulácie vody, s nízkou
účinnosťou a s veľkými energetickými stratami. Tento stav má za následok slabé využitie hydroenergetického potenciálu
vodného diela a vysokú úroveň prevádzkových nákladov.

Zdvojnásobenie inštalovaného výkonu a zároveň zvýšenie účinnosti bude mať za následok, že sa ročná výroba energie a
teda aj tržby zvýšia približne trojnásobne. Rozsiahla úspora elektrickej energie (70%) MVE projektu určenej na vykurovanie
využívaním odpadového tepla a geotermálnej energie a zároveň znížením energetických strát zateplením budovy a výmenou
okien. Cieľový stav: prevádzka vodného diela s presnou reguláciou a s akumuláciou vody, presný elektronický riadiaci
systém, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie účinnosti na maximum. Možným negatívnym stavom je veľmi suchý rok
bez zrážok, ktorý by mal za následok zníženie množstva vyrobenej elektrickej energie MVE projektu. Suché roky sa striedajú
s rokmi s vyššími zrážkami a pokles tržieb v jednom roku nenaruší návratnosť projektu.

Projekt je rozdelený do 7 aktivít pričom časový harmonogram realizovania jednotlivých aktivít závisí do veľkej miery od
poveternostných podmienok a od dodržiavania časových obmedzení súvisiacich s ochranou vodného toku. Aktivity však
musia na seba nadväzovať a to nasledovným spôsobom: rekonštrukcia strojovne MVE môže byť spustená až po vyčistení
vodnej zdrže a po rekonštrukcii hradidla, čim sa dostane voda pod kontrolu. Inštalácia riadiaceho systému sa môže začať po
zrealizovaní rekonštrukcie strojovne a zároveň sa môže začať pracovať aj na montáži vykurovacieho systému.
Predposlednou činnosťou bude zateplenie budovy, ktorému musí predchádzať výmena okien za plastové, pričom obe aktivity
môžu byť realizované v čase mimo zimného obdobia (keď nebude sneh). Celý projekt bude zabezpečovať generálny
dodávateľ (víťaz verejnej obchodnej súťaže) v súčinnosti s žiadateľom projektu.

Žiadateľ je prevádzkovateľom dvoch malých vodných elektrárni, pričom prestavbu jednej z nich už v minulosti úspešne
absolvoval, čim dosiahol takmer strojnásobenie výkonu a výroba elektrickej energie sa značne zvýšila. MVE projektu je
situovaná na toku s mimoriadne vhodnými parametrami na prevádzku vysokoefektívnej elektrárne. Keďže žiadateľom je
SZČO, ktorá nemá možnosť získania potrebného kapitálu na realizáciu ďalšie projektu tohto druhu, realizácia rekonštrukcie
druhej MVE, ktorá je v značne zastaralom stave je vyslovene podmienená získaním NFP. MVE projektu je síce v súčasnosti
schopná prevádzky, ale vzhľadom na jej zlý technický stav sa objem vyrobenej a zároveň spotrebovanej elektrickej energie
ani zďaleka nepribližuje tomu, čo by bolo možné dosiahnuť po uskutočnení aktivít projektu. Výroba elektrickej energie z
horských tokov je jednou z najefektívnejších a najmä najekologickejších foriem výroby energie. Jedným z okamžitých účinkov
zrealizovania projektu je zvýšenie kvality vodného toku Bystrica a zároveň priaznivý dopad na rybné hospodárstvo tohto toku
(možnosť regulácie toku v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a vyčistenie samotného toku).

Základným predpokladom zabezpečenia trvalej udražateľnosti výsledkov projektu je fakt, že MVE sú zdrojom výroby
elektrickej energie s veľmi dlhou životnosťou (až 70 rokov). To znamená, že počiatočná investícia je síce vysoká, ale
využívanie technológie je dlhodobo nízkonákladové. Ďalšou istotou udržateľnosti projektu je minulá úspešnosť žiadateľa pri
realizácii a výsledkoch projektu tohto druhu. Keďže podiel prevádzkových nákladov MVE na jej výnosoch je veľmi nízky, je
viac ako isté, že aj v prípade možných výpadkov na strane tržieb žiadateľ dokáže bez problémov zvládnuť jej budúcu
prevádzku. MVE Boboty je pripojená na elektrizačnú sústavu Stredoslovenskej energetiky, ktorá je zároveň aj odberateľom v
súčasnosti vyrábanej elektrickej energie MVE projektu.
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S.T.K. s.r.o.

KC INTERIÉR, s.r.o.

Suprako s.r.o.

PR-MONT, spol s. r. o.

EDEMI,s.r.o. Rešica

CUSUS, s.r.o.

VILLA PRO s.r.o.

Oto Bršel Boto enviro

Úspora energie vo firme ŠKORPION tepelno-technickými zmenami
administratívno-výrobnej budovy firmy a využitím obnoviteľných
zdrojov energie.

Energetická efektívnosť S.T.K. Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti KC INTERIÉR,
s.r.o. zateplením, výmenou okien, dverí a kotla

Rekonštrukcia objektu spoločnosti SUPRAKO s.r.o.

Zavedenie progresívneho zatepľovacieho systému s dôrazom na
výrazné zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov spoločnosti EDEMI

Rekonštrukcia objektu – zateplenie okien a dverí, výmena tepelného
zdroja

Výmena okien a zateplenie výrobnej haly spoločnosti VILLA PRO
s.r.o. s cieľom zvýšenia jej konkurencieschopnosti

Zníženie energetickej náročnosti nehnuteľnosti firmy Oto Bršel
GROUP SLOWAKIA

VÚEZ

Zníženie energetickej náročnosti zlepšením tepelno-technických
vlastností objektov

ZEN INVEST, a.s.

Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti ZEN INVEST,
a.s.

135 075,64

83 622,50

60 496,21

73 095,26

163 492,74

76 763,96

166 742,85

20 225,07

162 095,04

20 158,86

180 895,04
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V rámci realizácie projektu „Úspora energie vo firme Škorpion tepelno-technickými zmenami administratívno-výrobného
objektu firmy a využitím obnoviteľných zdrojov energie“ sa plánuje zateplenie administratívno-výrobného objektu firmy, kde
bude vykonaná tepelná izolácia obvodových stien (plášťa budovy), soklov a podláh, výmena okien a vchodových dverí,
tepelná izolácia strešného plášťa a jeho rekonštrukcia s výmenou nosných poškodených častí krovu (nakoľko je nosný krov
poškodený streľbou z 2 svetovej vojny a podľa statického výpočtu by neudržal váhu strešnej izolácie). Firma ŠKORPION,
spol. s r.o. v rámci projektu plánuje taktiež vybudovanie tepelného čerpadla ako moderného obnoviteľného zdroja energie o
výkone 57,8 kW. Taktiež v rámci projektu sa vytvoria podmienky pre zavádzanie systémov merania, regulácie a komplexného
energetického manažmentu s cieľom znižovania spotreby energie.

Súčasný spôsob vykurovania budovy a výroby tepla si vyžaduje v porovnaní s konkurenciou vysoké energetické vstupy.
Vybudovaním vykurovania administratívno-výrobných priestorov firmy ŠKORPION, bude mať firma vyriešený v dlhodobom
časovom horizonte atraktívny a inovatívny zdroj tepelnej energie na vykurovanie svojich priestorov a pritom ušetrí veľmi
významné finančné zdroje, ktoré budú využité na rozšírenie a inováciu výroby a výrobkového portfólia. Ročne sa predpokladá
výstavbou tepelného čerpadla ušetriť 59 714 kWh. Ročná úspora energie použitím tepelného čerpadla a zateplením
predstavuje 149 399 kWh ročne, čo je ročná úspora 310,8 tis. Sk. V prípade zaručenia stabilnej teploty v objekte bude môcť
firma využívať modernejšie stroje a meraciu techniku na opracovanie materiálov, čo bude mať za následok zvyšovanie
pridanej hodnoty na jednotku výroby zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu presného brúsenia obrábacích nástrojov a
hlavne dlhodobé udržanie si veľkých zahraničných odberateľov. Realizáciou projektu sa zvýši získavanie energie z
obnoviteľných zdrojov – tepelným čerpadlom o výkone 57,8 kW, zateplí sa 1190 m2 plochy budovy firmy, pričom
predpokladané ročné úspory energie predstavujú 215 GJ.

Základným technickým podkladom pre riešenie predloženého projektu je spracovaný projekt na úrovni Realizačného
projektu, ktorý spracoval generálny projektant Drevstav, s.r.o., Zvolen a bol spracovaný na základe architektonickej štúdie
Ing. Arch., Ing. Mareka Danihela a doplňujúcich požiadaviek investora. Realizačný projekt obsahuje architektonické a
stavebné riešenie zámeru predmetnej rekonštrukcie. Na realizáciu projektu bolo vydané stavebné povolenie. Projekt sa bude
realizovať dodávateľským spôsobom. V rámci projektu budú realizované tieto aktivity: – tepelná izolácia obvodových stien,
soklov a podláh, – výmena okien a vchodových dverí, – tepelná izolácia strešného plášťa, – rekonštrukcia strešného
plášťa s výmenou nosných častí krovu. - rekonštrukcia existujúceho systému rozvodu tepelnej energie pre pripojenie
tepelného čerpadla výstavba a inštalácia tepelného čerpadla.

d1) Predmetnou realizáciou projektu bude mať firma ŠKORPION minimálne 15 rokov zabezpečenú trvalú úsporu energie.
Úspory nákladov na energie budú v dlhodobom horizonte stúpať a vytvoria pomerne veľkú úsporovú položku. V prípade
realizácie projektu firma nebude závislá na zásobovaní fosílnymi alebo inými palivami. Firma plánuje po realizácii projektu
rozšíriť a zmodernizovať svoju výrobnú prevádzku, nakoľko súčasné výrobne zariadenie je potrebné doplniť a zmodernizovať
vzhľadom na strategické smerovanie spoločnosti a zachovanie kvality výrobkov. Zaručením stabilnej teploty v objekte bude
môcť firma využívať modernejšie stroje na opracovanie materiálov a meraciu techniku, čo bude mať za následok zvyšovanie
pridanej hodnoty na jednotku výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu presného brúsenia obrábacích nástrojov a
hlavne dlhodobé udržanie si veľkých zahraničných odberateľov. Firma má záujem rozšíriť výrobu, aby mohla navrhnuté
projekty a riešenia na ktoré ma zabezpečený odbyt, realizovať vlastnými modernými strojnými zariadeniami na vysokej
kvalitatívnej úrovni. Predkladaný projektový zámer počíta s realizáciou prác v rámci schválenej stavebnej dokumentácie v
zmysle zákona. Zabezpečenie týchto stavebných prác zabezpečí dodávateľská firma. Tento projekt nijako neobmedzí
doterajšiu prevádzku spoločnosti. d2) doc. Ing. Ján Šimko, CSc. – je majiteľ a zodpovedný pracovník Škorpionu za
zhotovenie predmetného diela. Je absolventom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako docent na TU
Zvolen v oblasti strojárskej technológie. Zameriava na problémy kovoobrábania a brúsenia rezných nástrojov, pričom tieto
poznatky priamo aplikuje vo výrobnej praxi vo firme ŠKORPION. Vedie výskumné programy v rámci VEGA – MŠ a SAV SR
a grantových projektov v oblasti strojárskej technológie.
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Projekt bude realizovaný v Košickom kraji, okres Michalovce. Žiadateľ S.T.K. s.r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v
oblasti technického testovania a analýz. Od roku 1999 vykonáva v tomto regióne, v meste Michalovce technické, emisné
kontroly a kontroly originality motorových vozidiel. Patrí do kategórie malý podnik. Predmetom projektu je rekonštrukcia
administratívno-technickej budovy. Objekt stanice technickej kontroly sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, mimo
zastavanej časti. Ide o starší halový komplex, postavený v 80-tych rokoch minulého storočia, ktorý je v užívaní 30 rokov. Jeho
tepelnoizolačné vlastnosti nevyhovujú nárokom prevádzky (min. teplota + 5°C pre presnú funkciu diagnostických a meracích
prístrojov). Okná v objekte sú oceľové, zdvojené s dvojitým zasklením, bez tesnení rámov s neprimerane zvýšenou infiltráciou
vzduchu a nedostatočnou povrchovou úpravou. Povrchová úprava vonkajšieho plášťa objektu je lamelovým plechom,
čiastočne poškodená so zvýšeným koeficientom prestupu tepla jestvujúceho plášťa objektu. Strecha objektu je značne
zastaraná, izolácie na úrovni technického stavu materiálov v danom období realizácie.

Rekonštrukciou administratívno-technickej budovy firmy S.T.K. s.r.o. bude vykonaná výmena okien a dverí, tepelná izolácia
obvodového plášťa objektu a tepelná izolácia strešného plášťa. Cieľom je zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti a
ekonomickej efektívnosti prevádzky energetických zariadení v objekte. Okrem úspor nákladov na energie získa budova nový
moderný vzhľad, vznikne tepelná pohoda a zlepší sa pracovné prostredie. Zároveň sa významným spôsobom zmenia teplotné
podmienky potrebné pre presný výkon prístrojov (teplota nesmie klesnúť pod + 5°C). Firma tak získa aj zlepšenie imidžu pre
stálych a potenciálnych zákazníkov, čo je súčasťou marketingu a firemnej stratégie. Zateplenie objektu tvorí dôležitú súčasť
stratégie budúceho rozvoja spoločnosti. Realizáciou projektu sa okrem nespochybniteľných vyššie uvedených energetických
úspor zlepší estetický vzhľad a hlavne sa natrvalo zabezpečí dokonalá kvalita a pohoda vnútorného prostredia celého objektu.
Ročná úspora energie zateplením predstavuje 22,1 GJ, t.j. 74 % pokles.

Realizácia projektu je naplánovaná do 3 aktivít počas 9 mesiacov . Aktivita 1 - Výmena okien a dverí – 3/2010 - 11/2010
Aktivita 2 - Zateplenie obvodového plášťa– 3/2010 - 11/2010 Aktivita 3 - Tepelná izolácia strešného plášťa - 03/2010 11/2010 Organizačné zabezpečenie projektu bude vykonávať projektový tím. Tím tvoria konateľ, dozor a ekonóm.
Základným technickým podkladom pre jeho riešenie je projekt spracovaný na úrovni Realizačného projektu. Bol urobený na
základe architektonickej štúdie a doplňujúcich požiadaviek investora. Pre realizáciu projektu bolo vydané stavebné povolenie.
Realizovať sa bude dodávateľským spôsobom. V rámci jednotlivých aktivít sa vykonajú nasledovné stavebné úpravy: výmena jestvujúcich drevených okien a dverí za nové s nižším koeficientom prestupu tepla – max. 1,1 W.m-2kg-1 (plastové
okná s trojvrstvovým izolačným zateplením) - zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom podľa
najnovších technológií zatepľovania o hrúbke 5cm. - obnova strešného plášťa objektu za účelom zníženia prestupu tepla a
zabezpečenie vodotesnosti strechy modernými materiálmi pre zateplenie a hydroizoláciu strechy.

Realizáciou projektu bude vyriešená komplexné zateplenie administratívno-technickej budovy firmy S.T.K. s.r.o. a v rámci
plnenia horizontálnej priority trvalo udržateľného rozvoja dosiahne výrazná úspora spotreby energie. Predmetná investícia
negeneruje žiadne príjmy, spôsobuje ale úsporu finančných nákladov. Ekonomicky udržateľná bude teda iba udržaním
stabilných výnosov V rámci investičného projektu firma neráta s úverom, nakoľko si chce investíciu pokryť vlastnými
finančnými prostriedkami a z grantu v rámci pomoci z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Bez
grantu je realizácia projektu ohrozená. Spoločnosť nemá zatiaľ skúsenosti s realizáciou projektu financovaných z prostriedkov
štrukturálnych fondov alebo z prostriedkov štátnej pomoci. Projekty, ktoré sme realizovali boli financované z vlastných zdrojov
spoločnosti. Za významné projekty realizované z vlastných zdrojov považujeme : - vnútornú rekonštrukciu pracovnej haly projekty zamerané na riešenie a inštaláciu moderných diagnostických a strojných zariadení Spoločnosť zamestnáva
stredoškolsky vzdelaných ľudí. Manažment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

Realizáciou projektu sa dosiahne energetické zefektívnenie prevádzky objektu firmy S.T.K. s.r.o..Dodávateľská firma bola
vybraná na základe OVS, bola dohodnutá pevná cena. Termíny a výška nákladov sa bude prísne sledovať a vylúči sa
navýšenie fin. prostriedkov. V prípade porušenia nasledujú sankcie v zmysle podpísanej zmluvy. Projekt nebude prinášať
žiadne dodatočné výnosy, očakávaným dopadom je úspora energie. Plánované tržby sú odhadované na základe
niekoľkoročnej prevádzky. Nakoľko ide o špecifickú činnosť náročnú na technické vybavenie a kvalifikovanú pracovnú silu,
pravidelne kontrolované a overované štátnymi orgánmi nie je predpoklad významného nárastu konkurenčných firiem. Z týchto
skutočností vyplýva, že plánovaná hodnota tržieb a návratnosť by mali byť dodržané. Zníženie spotreby plynu znamená
úsporu nákladov, čo umožní využiť ušetrené fin. prostriedky na ďalší rozvoj firmy (modernizáciu strojno–diagnostického
vybavenia a pod.). Neustále zvyšovanie cien energií bude v budúcnosti zvyšovať prínos realizácie projektu pre firmu.
Spoločnosť si tak zabezpečí trvalo udržateľný rast a zamestnanosť, čím naplní aj strategický cieľ operačného programu.
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Dlhodobá koncepcia energetickej politiky je založená na trvalom znižovaní energetickej náročnosti ekonomiky. Medzi
základné priority patrí prijať opatrenia zamerané na úsporu energie a na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvyšovať
podiel obnoviteľných zdrojov energie. V spoločnosti KC INTERIÉR, s.r.o. výrobný objekt je vykurovaný plynovými kotlami
Protherm s centrálnou reguláciou. Jestvujúce stavebné riešenie objektu nevyhovuje požiadavkám hospodárneho využitia
vyrobeného tepla z teraz využívaného paliva – zemný plyn. Obostavaný objem budovy 4 294 m3, vykurovaný priestor budovy
3 800 m3, merná plocha budovy 1 356 m2.Tepelné straty objektu činia 149,85 kW, tepelný výkon vykurovacích telies 161,25
kW. Energetická hospodárnosť budovy patrí do triedy „B“. Spotreba zemného plynu v r. 2008 predstavovala 11 967 m3.
Existujúca potreba tepla 152 000 kWh/rok, v prepočte 547 GJ.

Realizáciou projektu – sa dosiahne zlepšenie tepelno- technických parametrov stavebných konštrukcií, znižuje sa tepelná
strata budovy. To sa prejavuje v spotrebe energie, dosiahne sa značné zníženie spotreby paliva a znížia sa náklady na
vykurovanie. Investor s cieľom využívať obnoviteľné zdroje energie ako aj znížiť spotrebu paliva by na vykurovanie využíval
drevný odpad, vzniknutý pri výrobe nábytku. Podľa energetické posudku budovy spotreba tepelnej energie pred realizáciou
152 000 kWh/rok, predpokladaná spotreba po realizácii: 101 580 kWh/rok, úspora 50 420 kWh/rok, 181 GJ, to činí 33,2
%.Úspora za 5 rokov činí 905 GJ.

Je navrhnuté zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT EPS variant Profi . Ide o kontaktný
systém zložený z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek a vystuženej armovacej vrstvy s konečnou povrchovou
úpravou. Hrúbka izolačných dosiek 100 mm. Celková zateplená plocha činí 730 m2. Je plánovaná výmena okien na drevené
eurookná a výmena dverí na drevené, všetky s izolačným dvojsklom. Existujúce plynové kotle sa nahradia s kotlami na
drevné pelety a tuhé palivo, typu ROJEK TKA 45, ROJEK TKA 45 BIO a ROJEK KTP 49 s celkovým výkonom 139 KW.

Projekt napĺňa ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenie 2.1 Zvyšovanie
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike je v súlade s
PHSR Prešovského samosprávneho kraja. Rozvoj podnikania a využívanie obnoviteľných zdrojov energie patrí medzi jeho
prioritné témy. Terajší stav objektu nevyhovuje požiadavkám hospodárneho využitia vyrobeného tepla z teraz vyžívaného
paliva, ktoré je spaľované v plynových kotloch. Vzhľadom k tomu, že investor pracuje v oblasti výroby nábytku, kde vzniká
drevný odpad, je vhodné tento odpad využívať na vykurovanie, nahradiť tým zemný plyn. Realizáciou projektu by sa značne
znížila celková spotreby teraz používaného paliva, čo prinesie aj značnú finančnú úsporu. Zníženie spotreby paliva sa ukáže
aj na zlepšení životného prostredia a znížením emisií škodlivých látok v ovzduší. Žiadateľ pôsobí v oblasti výroby nábytku už
16 rokov. Disponuje s kvalifikovaným technickým a riadiacim personálom. S realizáciou projektov má skúsenosti, bol
úspešným žiadateľom Grantovej schémy rozvoja v priemyslu v r. 2003.

Všetky investície smerujú do zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia hospodárnosti pri využívaní budov. Projekt priamo
prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja svojím zameraním na znižovanie energetickej náročnosti v oblasti
spotreby energií pre vykurovanie výrobných objektov spoločnosti. Výsledkom projektu bude zníženie energetickej náročnosti
vykurovania objektu. Docieli sa značná finančná úspora na nákladoch na vykurovanie. Z každoročne vzniknutých úspor na
energii spoločnosť môže využiť na rozvoj výrobných prostriedkov, zvýšiť tým objem a kvalitu výroby. Realizáciou projektu
dôjde nielen k výraznému zníženiu nákladov na vykurovanie a tým k zníženiu prevádzkových nákladov, ale aj k využívaniu
obnoviteľných zdrojov energie – drevné pelety. Projekt bude mať prínos aj na ochranu životného prostredia znížením emisií
škodlivých látok vzniknutých pri spaľovaní.
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Spoločnosť SUPRAKO s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 2006 v Turni nad Bodvou. Od svojho vzniku sa
zaoberá stavebnou a obchodnou činnosťou. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná výroba, či je to už výstavba
nových objektov, alebo rekonštrukcia starých budov použitím moderných technologických postupov. Profesionálnym
prístupom k požiadavkám zákazníka, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním uzavretých zmlúv si spoločnosť SUPRAKO
s.r.o. získala svoje stabilné miesto na trhu.

Po uskutočnení projektu bude mať spoločnosť SUPRAKO s.r.o. k dispozícii nehnuteľnosť - budovu, ktorá bude energeticky
hospodárnejšia, zlepšia sa tepelnoizolačné vlastnosti vonkajšieho povrchu objektu. Tým dôjde aj k hospodárnejšiemu
využívaniu nehnuteľnosti zo strany žiadateľa, čím sa zvýši ziskovosť a konkurencieschopnosť žiadateľa. Spoločnosť je
kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia. Po realizácii
projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s Operačným programom Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast: zvýšenie pridanej hodnoty a následne aj zvýšenie zamestnanosti.

Spoločnosť SUPRAKO s.r.o. sa počas svojej doterajšej existencie etablovala na domácom stavebnom trhu. Po počiatočnom
Ciele projektu naplníme realizáciou rekonštrukcie budovy, ktorá sa nachádza v Turni nad Bodvou. Podaniu žiadosti o
uvedení na trh, ako malá stavebná spoločnosť, zaoberajúca sa hlavne rekonštrukciou interiérov, sa investovaním do nákupu
nenávratný finančný príspevok predchádzalo dôkladné spracovanie projektovej dokumentácie. Samotná rekonštrukcia bude
strojov a technológií rozvíjala do dnešnej podoby, ktorá je kapacitne schopná realizovať samonstatne aj veľké stavebné
pozostávať zo zateplenia a výmeny okien. Spoločnosť SUPRAKO s.r.o. pri realizácii projektu dodrží overené postupy s
projekty. Realizáciou predkladaného projektu dôjde k pokračovaniu rozširovania svojich služieb, ďalšiemu rozvoju a
cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo najefektívnejšom a najúčelnejšom využití finančných prostriedkov.
zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti SUPRAKO s.r.o.

Realizácia projektu rekonštrukcie budovy spoločnosti SUPRAKO s.r.o. bude mat dopad nielen na samotného predkladateľa,
ale aj ostatné subjekty - dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov, spolupracujúce spoločnosti ako aj celý región
Košického samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva nepriamo k zvýšeniu
zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu KSK a
postupnému vyrovnávaniu regionálnych disparít v rámci SR. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti SUPRAKO
zabezpečované aj trvalým zavedením benchmarkingu (porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom
procese s podnikmi, ktoré dosahujú špičkové výkony na základe dostupných informácií).
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Spoločnosť vznikla v roku 2004 fúziou troch firiem. Vznikla rodinná firma zložená zo spoločností, ktoré vlastnili členovia
rodiny. Tak vznikla spoločnosť, ktorá je moderná svojim prístupom ku klientovi ale zároveň má bohaté skúsenosti v stavebnej
oblasti. Firmy riadili rodinný príslušníci, ktorí sa rozhodli spojiť svoje skúsenosti. PR – MONT, spol. s r.o. je rodinnou firmou.
Zameriava sa na klampiarske a pokrývačské práce, realizáciu a rekonštrukciu strešných a obvodových plášťov budov,
opláštenie fasád medenými, titanzinkovými profilmi, výrobu a montáž klampiarskych, zámočníckych prvkov a
polykarbonátových svetlíkov, ale aj projektantskú činnosť. Konatelia chceli firmu presťahovať z prenajatých priestorov, pretože
kapacitne neboli vhodné pre prosperujúci rast spoločnosti. Rozhodli sa pre investíciu do vlastných priestorov a v roku 2007
zakúpili vlastnú budovu. Jej stav nevyhovuje úplne pre prevádzku, pretože má vysokú spotrebu energií a neposkytuje stabilné
prostredie a komfort pre pracovníkov.

PR – MONT, spol. s r.o. v rámci zlepšenia kvality a zvýšenia produktivity svojich služieb zakúpila v roku 2008 mechanizmy,
ktoré majú veľmi široké využitie. Spoločnosť chce podchytiť trh v mieste svojho pôsobenia a širšieho regiónu. Zakúpené
stroje umožnia ušetriť pri výrobe klampiarskych prvkov na miestach, kde realizujeme stavby. Do výroby sa zadá konkrétna
zákazka a v priestoroch sídla firmy sa všetko pripraví a vyvezie hotové už na konkrétnu stavbu - stavby. Nezdržujú sa tým
naši ľudia na stavbách, práca je plynulejšia a s vývozom nie je problém, pretože sa dajú výrobky vyviezť na viacero stavieb v
jedenom termíne. V roku 2009 chceme teda zvýšiť predaj plechu a klampiarskych výrobkov vyrobených v Poprade. Ak sa
bude dopyt zvyšovať, uvažujeme nad novým zariadením, ktoré nám pomôže zvýšiť výkon a vytvorí sa tak i priestor pre
zamestnanie nových pracovníkov. Pridaná hodnota budovy sa zvýši asi o 50%. Po realizácii projektu bude mať PR – MONT,
spol. s r.o. možnosť zaviesť ďalšie inovatívne a moderné technológie do výrobného procesu, ktoré jej umožnia ďalej sa
rozvíjať.

Prvým krokom bude zateplenie a rekonštrukcia strechy, ktorá bude po zrealizovaní zabraňovať unikaniu tepelných strát cez
vrchnú časť budovy, strešným plášťom a týmto sa podstatným spôsobom znížia tepelné straty cez stropy miestností 1.
poschodia objektu. Ďalším krokom bude výmena starých okien za nové plastové vrátane vonkajších dverí, vstupných brán do
objektu – administratívnej budovy, ktoré v prvom momente zamedzia nadmernému úniku tepelnej energie a budú výrazne
ovplyvňovať tepelné straty. Následne sa prikročí k zatepleniu obvodového plášťa budovy.Tieto kroky zaistia prípravu pre
inštaláciu moderného a úsporného spôsobu vykurovania, nižšieho výkonu ako bola pôvodne zistená tepelná strata
pôvodného objektu. Pri úpravách výrobnej haly bude rekonštrukcia prebiehať výmenou strešného plášťa za PUR panely s
izoláciou hrúbky 120 mm. Potom bude nasledovať výmena obvodového plášťa, osadenie PUR panelov o hrúbke 80 mm.
Následne sa prikročí k osadeniu plastových okien, dverí a brán. Napokon prebehne samotná inštalácia progresívneho
spôsobu vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja energie, nainštalovaním tepelných čerpadiel.

Naša spoločnosť sa rozhodla radikálne zmeniť spôsob vykurovania vzhľadom k neustálemu zvyšovaniu energií, ďalej v
dostupnosti nezávislého zdroja energie, ktorý by taktiež pochádzal z obnoviteľných zdrojov energie a znížiť tým svojimi
možnosťami v maximálnej miere závislosť Slovenska na dovoze elektrickej energie zo zahraničia na strane výroby a
oteplením objektu na strane spotreby energie. Tepelné čerpadlá využívajú energiu zo spodnej alebo povrchovej vody. Spodná
voda je veľmi dobrý akumulátor solárnej energie a ponúka ideálne predpoklady na využitie s tepelnými čerpadlami. Aj počas
najchladnejších dní v roku sa pohybujú teploty spodnej vody medzi 7°C až 12°C. Spodná voda je dopravovaná pomocou
ponorného čerpadla zo sacej studne k tepelnému čerpadlu, v ktorom preteká cez výmenník - výparník, pričom sa jej odoberá
tepelná energia. Ochladená voda sa potom vracia do zbernej studne. Tento spôsob vykurovania vzhľadom k dostupnosti,
polohy objektu a technických možností a finančnej návratnosti sa nám javí ako najvýhodnejší a najmenej zaťažujúci životné
prostredie.

Po skončení spolufinancovania projektu bude spoločnosť naďalej investovať do údržby a rozvoja technológií použitých pre
zlepšenie energetickej hospodárnosti výrobných priestorov. Spoločnosť chce rozšíriť svoju pôsobnosť na ďalšie trhy a
ponúkať na trhu nové a kvalitnejšie výrobky. Externé riziká budú priebežne monitorované a dôraz sa bude klásť na udržanie
zamestnaneckej základne. Projekt bude dlhodobo plniť záväzky a predpisy, týkajúce sa znižovania vplyvu na životné
prostredie tak, aby spĺňal prísne environmentálne požiadavky aj v budúcnosti. Pomocou moderných zariadení a postupov,
podnik splní normy, ktoré sa na ochranu životného prostredia vzťahujú a bude pripravený na zavádzanie prísnejších noriem v
budúcnosti. Stabilná odberateľská základňa spoločnosti PR – MONT, spol. s r.o. ako aj jej noví odberatelia sú zárukou
udržania výsledkov projektu aj počas ďalších rokov. Spoločnosť na základe niekoľko rokov vykonávaných prieskumov trhu má
veľký predpoklad na to, aby dokázal bez problémov umiestniť svoju produkciu na trhu, lebo bude vyrábať variabilný a
požiadavkám zákazníkov prispôsobený sortiment výrobkov. Všetky tieto skutočnosti majú priaznivý dopad na udržateľnosť
projektu.
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Cieľom projektu je zateplenie, výmena okien a vonkajších dverí na budovách administratívy a dielní, celkovým zateplením
budov chceme dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti vykurovania a tým aj úsporu finančných prostriedkov a ochranu
životného prostredia. Na základe projektovej dokumentácie realizácie stavby bol stanovený merateľný ukazovateľ „zateplená
Spoločnosť EDEMI, s.r.o. Rešica pôsobí na trhu stavebných firiem už od roku 1999. Postupom času sa vyprofilovalo plocha“ v roku 2010 – rok ukončenia realizácie projektu na 660,32 m2. Ročná úspora energie na vykurovanie dosiahnutá
zameranie firmy na prevažne stavebnú činnosť zameranú na realizáciu stavieb priemyselného charakteru. Popri tom však zateplením bude na základe tepelno-technického prepočtu predstavovať 889,94 GJ, čo za obdobie piatich rokov po realizácii
firma realizuje aj projekty individuálnej výstavby rodinných domov a projekty verejnej infraštruktúry. Počas 10 rokov projektu kumulatívne predstavuje 4.449,70 GJ úspory energie. Merateľný ukazovateľ „nárast tržieb“ bol stanovený na základe
pôsobnosti si spoločnosť na trhu získala stabilnú dodávateľsko-odberateľskú základňu založenú na kvalitne poskytovaných predpokladaného vývoja podnikateľských aktivít spoločnosti, pričom sa počítalo s 5% mierou rastu firmy a objemu tržieb
služieb, so širokým technologickým vybavením a so zázemím 79 kmeňových zamestnancov.
ročne. Na základe úspory finančných prostriedkov vplyvom nižších nákladov na vykurovanie vytvoríme jedno nové
pracovné miesto v okrese Košice – okolie, kde bola k 30.6.2009 miera nezamestnanosti na úrovni 20,51 %. Popri tom
prispejeme k udržaniu pracovných miest u dodávateľa stavebných prác, ktorý bol vybratý na základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže.

Výber dodávateľa stavebných prác bol zrealizovaný obchodnou verejnou súťažou(VOS) ešte pred podaním Žiadosti o NFP.
Na základe výsledku VOS bol zazmluvnený dodávateľ a všetky podmienky realizácie diela sú obsiahnuté v zmluve o dielo s
odkladacou podmienkou účinnosti, ktorá tvorí jednu z povinných príloh predkladanej žiadosti. Harmonogram realizácie
projektu bol zostavený na základe predpokladaného termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom, na
základe dodacích podmienok stanovených dodávateľom a s potrebnou časovou rezervou: Aktivita 1 – Zateplenie
administratívnej budovy – realizácia 11/2009 – 06/2010 Aktivita 2 – Zateplenie dielní – realizácia 11/2009 – 06/2010
Organizačné zabezpečenie realizácie projektu: Ing. František Bodnár – koordinátor projektu Ing. Štefan Szomoray – ekonóm
a administrátor projektu Július Sasák – stavebný dozor zo strany investora

Získaním nenávratného finančného príspevku budeme môcť realizovať energetický audit - zateplenie stien, výmenu okien a
dvier budov administratívy a dielní firmy EDEMI. Implementáciou projektu sa znížia prevádzkové výdavky, dosiahne sa
každoročné šetrenie finančných prostriedkov, ktoré bude môcť vedenie firmy investovať do rozvoja technologického parku a
zamestnanosti. Týmito krokmi spoločnosť prispeje k celkovému rozvoju regiónu. Na základe skutočnosti, že naša
spoločnosť realizuje stavebnú činnosť od roku 1992 a jej manažment má bohaté skúsenosti v tejto oblasti sa riešene projektov
objavuje v každodennej praxi, preto sme presvedčení, že implementácia predkladaného projektu prebehne vďaka skúsenému
projektovému tímu plynulo a podľa harmonogramu aktivít projektu. Podľa už realizovaných projektov pre našich klientov je
možné hodnotiť, že s implementáciou aj finančne náročných projektov, máme svoje bohaté skúsenosti, ktoré priniesli svojou
podstatou rozvoj firmy a následné zvýšenie priestorových a výkonných kapacít, takže pri implementácii a administrácii
predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na aktivity predchádzajúcich období.

Zateplením administratívnej budovy a dielní dosiahneme úsporu energie potrebnej na vykurovanie objektov a tým aj
finančných prostriedkov, čo bude predstavovať zlepšenie finančných ukazovateľov firmy vo výsledných výkazoch účtovnej
uzávierky. Takto získané prostriedky bude môcť firma použiť pre svoj ďalší rozvoj a zabezpečenie efektívneho fungovania
nielen po energetickej stránke. Manažérske, riadiace, technické a koordinačné činnosti budú realizované priamo
prostredníctvom žiadateľa, ktorý bude zodpovedný za celkovú obsahovú (materiálovú, dokumentačnú, ekonomickú a odbornú
prípravu). Očakávané rozvojové aktivity s podporou inovatívnych technológií budú po skončení grantu financované z
vlastných finančných zdrojov vytvorených cieľavedomým podnikateľským plánom. Ohrozenia definované v SWOT analýze
chceme eliminovať udržaním si kvalitných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, profesionálnych zamestnancov a efektivitou
výroby, čo predstavuje základ našej doterajšej úspešnosti firmy.
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Spoločnosť Cusus s.r.o. vznikla v roku 2007. Sídlo firmy je v priestoroch dvojpodlažnej budovy v centre Novohradu - Lučenci
s dobrou dostupnosťou a možnosťou parkovania. Budova je nezateplená, má staré drevené a kovové okná v nevyhovujúcom
stave. Budova je postavená z betónových kvádrov o hrúbke 300 mm, strop je železobetónový trámový. Vykurovanie je
zabezpečené plynovým kotlom s výkonom 50kw. Budova má staré drevené a kovové okná v nevyhovujúcom stave. Budova
je technicky opotrebovaná, nezateplená a má vysoké energetické nároky. Súčasná energetická náročnosť budovy je 814
GJ/rok. Spoločnosť stavia na pevných základoch, má vypracovanú detailnú marketingovú stratégiu. Jej najsilnejšou devízou
sú bohaté skúsenosti členov vedenia v podnikaní a marketingu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu nastanú nasledovné kľúčové zmeny: zlepšia sa tepelnoizolačné vlastnosti budovy a
bude vyššia efektivita vykurovacieho systému. Celkovo sa tým zníži energetická náročnosť objektu, ktorý je predmetom
projektu. Hodnoty indikátorov v tabuľke 12 sa dosiahnu prostredníctvom investičných aktivít zameraných na zateplenie
budovy a zmenu tepelného zdroja. Projekt tým, že zlepší efektivitu prevádzky spoločnosti CUSUS pomôže prepojiť
podnikateľské aktivity žiadateľa s ostatnými zámermi realizovanými v regióne Novohradu v oblasti poradenstva a vzdelávania
pre podnikateľské subjekty, realitnej činnosti, poskytovania služieb v oblasti relaxu a športu. Aktivít spoločnosti Cusus sú
postavené na detailnom prepojení plánov na miestnej a regionálnej úrovni a vlastných podnikateľských aktivít.

V rámci zvoleného technického riešenia za zrealizujú nasledovné aktivity: 1) Výmena tepelného zdroja - nainštalujú s tri
tepelné čerpadlá, každý s tepelným výkonom 14kW, 2) Zateplenie objektu - zateplenie fasád, zateplenie zvnútra a zateplenie
stropu, 3)Výmena výplní otvorov – nainštalovanie hliníkových okien, plastových okien a hliníkových presklených stien. Ako
podpora tepelného zdroja bude nainštalovaný solárny systém. Aktivity sa budú realizovať od decembra 2009 do decembra
2010. Projektové aktivity budú realizované dodávateľom, s ktorým je už v súčasnosti uzatvorená zmluva. Dodávateľom je
firma Ing. Jozef Nagy - NASTAV, ktorá splnila podmienky súťaže a bude realizovať aktivity projektu. Projekt bude
koordinovaný Ing. Martinom Podhorom, konateľom spoločnosti Cusus, ktorý bude dozerať na správnosť realizácie projektu po
technickej stránke ako aj súlad so zmluvou o poskytnutí NFP.

Žiadateľ má k dispozícii dostatok zdrojov na kofinancovanie projektu. Bez poskytnutia NFP by sa zníženie energetickej
náročnosti budovy nemohlo zrealizovať komplexne, boli by možné len čiastočné rekonštrukčné práce, ktoré by na konci
projektu nepriniesli úspory porovnateľné s úsporami po realizovaní tohto projektu. Podkladom pre výber najvhodnejšieho
riešenia projektu bolo dôkladné zmapovanie súčasného stavu budovy. Vyčíslenie súčasnej energetickej situácie budovy je v
časti 3.2 Ekonomicko-technická analýza projektu. Tento komplexný projekt je výsledkom zvažovania alternatív čiastočnej
rekonštrukcie, no na základe analýz sa pristúpilo k riešeniu, ktoré je aj z dlhodobého hľadiska najvýhodnejšie. Konateľ
spoločnosti Ing. Martin Podhora má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na podnikanie a je expertom v
oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti sa v Lučeneckom regióne rozvíjajú podnikateľské aktivity,
hlavne aktivity zamerané na oblasť stavebníctva a cestovného ruchu. Spoločnosť Cusus má cieľ využiť tento potenciál a stať
sa silným partnerom či už projektov realizovaných samosprávou alebo súkromnými investormi.

Po ukončení spolufinancovania projektu bude budova prevádzkovaná spoločnosťou Cusus na aktivity realizované výlučne
spoločnosťou Cusus. Aktivity tohto projektu nesmerujú ku špecifickej rekonštrukcii, ktorá by limitovala využitie budovy výlučne
na jeden špecifický druh podnikania. Naopak, rekonštrukcia zvýši efektivitu prevádzky a neobmedzuje žiadateľa v oblastiach
podnikania. Po ukončení projektu sa plánujú ďalšie investície do rekonštrukcie a vybavenia budovy, ktoré budú smerované k
prispôsobeniu objektu podnikateľským zámery spoločnosti Cusus. Podrobnejšie informácie o zameraní podnikateľských aktivít
žiadateľa sú uvedené v časti 3.2 Opisu projektu marketing a prieskum trhu.
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Sídlo spoločnosti VILLA PRO s.r.o. je v meste Spišská Nová Ves. Poskytuje trvalé zamestnanie 26 zamestnancom a v
okrese sa považuje za stabilného zamestnávateľa, čím zároveň prispieva k zamestnanosti na území Košického kraja.
Spoločnosť sa venuje vývoju, výrobe a realizácii riešenia vstupov pre veľké, stredné i malé firmy, hotely, školy, nemocnice,
veľkokapacitné garáže, parkoviská a fyzické osoby. Silnou stránkou žiadateľa je jeho stabilita na trhu, za slabú sú
považované náklady spojené s energetickou náročnosťou objektu výrobnej haly, ktorú považujeme za kľúčovú pre úspešnosť
spoločnosti. V objekte, ktorý je predmetom projektu sídli spoločnosť od svojho vzniku v roku 1994. Po odkúpení budovy v
roku 2008 sa spoločnosť rozhodla pre realizáciu predkladaného zhodnotenia výrobnej haly za účelom zníženia energetickej
náročnosti budovy ako aj vytvorenia kvalitného pracovného prostredia pre svojich zamestnancov.

Realizácia projektu prinesie podniku zníženie prevádzkových nákladov, ktoré boli doteraz vynakladané v súvislosti s
nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami budovy. Rekonštrukcia objektu prinesie ročnú úsporu tepla vo výške 20,88
%. Pri certifikácii bude zaradená ako stavba energeticky úspornejšia a dosiahne sa energetická trieda D oproti pôvodnej F. Z
ekonomického hľadiska realizácia projektu prinesie ročnú úsporu nákladov vo výške 2 139,81 EUR, za predpokladu
priemernej ceny 24,885 EUR/1GJ. Tieto hodnoty spoločnosť dosiahne prostredníctvom výmeny okien a zateplením
vonkajšieho plášťa a stropu budovy. Znížením nákladov môže podnik zvyšovať svoju konkurencieschopnosť
prostredníctvom zvyšovania prostriedkov do rozvoja svojej podnikateľskej činnosti a výrobkov. Taktiež dôjde k vytvoreniu
troch pracovných miest počas nasledujúcich piatich rokov. Zároveň bude prispievať k napĺňaniu strategických dokumentov s
územnou platnosťou. K znižovaniu energetickej náročnosti výrobnej haly chce spoločnosť pristúpiť aj výmenou súčasnej
palivovej základe v priebehu nasledujúcich rokov.

Za organizačné zabezpečenie realizácie projektu za spoločnosť VILLA PRO s.r.o je zodpovedný Ing. Ján Novotný.
Technickú realizáciu bude zabezpečovať spoločnosť - Michal Keltoš, stavebná a projektová firma, ktorá zvíťazila v obchodnej
verejnej súťaži zverejnenej na stránke spoločnosti VILLA PRO s.r.o. Odberateľsko-dodávateľský vzťah je upravený v Zmluva
o dielo s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti. Realizácia projektu bude prebiehať tak, aby v čo najmenšej
miere zaťažovala zamestnancov spoločnosti VILLA PRO s.r.o, životné prostredie a okolie nadmerným hlukom a znečistením.
Realizácia prebehne v týchto fázach: 1. Podpis zmluvy o dielo s víťazom OVS na zateplenie objektu s odkladacou
podmienkou nadobudnutia účinnosti 2. Odovzdanie staveniska firme, ktorá bude realizovať zateplenie 3. Zateplenie stropu,
obvodového plášťa a výmena okien Tieto aktivity budú realizované podľa harmonogramu aktivít, ktorý bol zostavený s
prihliadnutím na tieto skutočnosti: - vo výrobnej hale bude prebiehať výroba - zateplenie strechy je možné realizovať iba
počas chladnejších jarných mesiacov, z dôvodu uchovania vhodného pracovného prostredia pre zamestnancov spoločnosti.

Výrobná hala spoločnosti VILLA PRO s.r.o. je kľúčovým objektom pre fungovanie spoločnosti. Spoločnosť ju využívala od
roku 1994 na základe Zmluvy o nájme. Aj z tohto dôvodu spoločnosť nemohla pristúpiť k vhodným rekonštrukciám, ktoré
budova kolaudovaná v roku 1980 nevyhnutne potrebuje pre zachovanie svojej využiteľnosti. Po minuloročnom odkúpení
budovy sa spoločnosť rozhodla pre rekonštrukciu objektu. Už kúpa budovy predstavovala pre spoločnosť vysokú jednorazovú
investíciu, z tohto dôvodu spoločnosť pristúpila pri realizácii rekonštrukcie k možnosti získať finančné prostriedky zo
štrukturálnych fondov EÚ. V prípade neúspechu Žiadosti o NFP by spoločnosť bola nútená realizáciu odložiť až do doby
nadobudnutia postačujúceho kapitálu pre túto investičnú aktivitu. Možnosť využitia financovania projektu prostredníctvom
úveru bola zamietnutá nakoľko by prospech plynúci z energetických úspor negatívne kompenzovalo úverové zaťaženie
(splátky úveru + úrok). Spoločnosť VILLA PRO s.r.o. zatiaľ nerealizovala žiadny investičný projekt zo štrukturálnych fondov
EÚ ani nezískala žiadnu podporu z verejných zdrojov.

Vzhľadom na dlhodobé pôsobenie spoločnosti na trhu a zároveň jej expanziu aj za hranice štátu, predpokladá sa jej rast aj v
nasledujúcich rokoch, čo umožní zachovať výsledky projektu. Taktiež sortiment výrobkov, ktoré spoločnosť VILLA PRO s.r.o.
ponúka je stále viac žiadaný rôznymi segmentmi od nákupných centier, nemocníc, hotely, letísk až po mestské parkoviská čo
teda znamená, že vývoj trhu podmieňuje aj rast spoločnosti VILLA PRO s.r.o. Rizikám, s ktorými sa každé podnikanie spája,
sa spoločnosť snaží čeliť podporou vývoja svojich výrobkov, ale aj diverzifikáciou výroby. Okrem svojej hlavnej činnosti, ktorá
je zameraná na parkovacie systémy vyrába aj iné výrobky napr. brány, komínové vložky atď., ktorých podiel na tržbách
predstavuje takmer 20%. Na základe týchto tvrdení vyslovujeme predpoklad udržateľnosti projektu. Po stránke technickej,
udržateľnosť projektu deklarujú materiály vysokej kvality využité pri zatepľovaní objektu ako aj kvalita okien.
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Predmetný objekt je postavený spôsobom charakteristickým pre začiatok 90-tych rokov. Na základové pásy z betónu sú
vymurované z tehál zvislé konštrukcie ukončené vencom. Zvislé konštrukcie sú z vonkajšej i vnútornej strany začistené
omietkou. Všetky exteriérové stavebné otvory sú vyhotovené z dreva s izolačným dvojsklom. Garážová brána je vyhotovená z
plechu bez osobitej izolácie. Strešná konštrukcia je vyhotovená z drevených styčníkových väzníkov so strešným latovým
záklopom, vybaveným asfaltovými hydroizolačnými pásmi. Podhľad je riešený sadrokartónom. Kúrenie budovy je
zabezpečené dvomi plynovými kotlami s výkonom 2x 49kW. V dôsledku nedostatočnej tepelno-izolačnej vlastnosti
obvodového plášťa budovy, zlého tepelno-technického stavu výplní otvorov a nedostatočnej schopnosti strechy plniť úlohu
tepelnej izolácie dochádza k veľkým únikom tepla a zbytočne vysokým nákladom na vykurovanie.

Obvodové steny budovy budú zateplené polystyrénom a soklom z extrudovaného polystyrénu. Vyhotovené budú nové
vonkajšie omietky ( jadrová a tenkovrstvová vrchná ). Výplne okenných otvorov budú z polykarbonátových platní. Plechové
vráta nahradia rolovacie zateplené automatické brány. Na plochej streche bude nová tepelná izolácia a hydroizolácia
systému EPDM zaťažená štrkom. Objekt by mal byť v budúcnosti vykurovaný kotlom na biomasu. Výsledkom projektu je
úspora energie a z toho vyplývajúce zníženie prevádzkových výdavkov na vykurovanie. Usporené prostriedky môže žiadateľ
investovať do ďalšieho rozvoja firmy. Projekt tiež prispeje k skvalitneniu životného prostredia výrazným znížením vylučovania
škodlivých emisií CO2 do ovzdušia, z čoho budú mať prospech obyvatelia mesta.

Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný pán Oto Bršel - majiteľ firmy. Realizácia projektu bude zabezpečená
dodávateľom na základe procesu verejnej obchodnej súťaže, na ktorého činnosť bude dohliadať nezávislý stavebný dozor.
Rekonštrukcia obvodového plášťa zateplením izolačnými doskami z penového polystyrénu PSE SF hrúbky 80 mm.
Zateplenie sa bude realizovať klasickou kontaktnou metódou. Farebnosť fasády sa rieši s ohľadom na požiadavky mesta v
danej lokalite na farebný odtieň. Na streche sa zdemontujú hydroizolačné asfaltové pásy a na drevený záklop sa uloží tepelná
izolácia, na ktorú sa uloží hydroizolačná fólia. Po ukončení sa namontujú nové okapové zvody, ktoré boli pred zatepľovaním
zdemontované. Výplne okenných otvorov budú z polykarbonátových platní. Plechové vráta nahradia rolovacie zateplené
automatické brány. Existujúci plynový kotol sa nahradí s kotlom na drevné pelety a tuhé palivo, typu ROJEK KTP 49.

Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov podnikateľa, ktoré v plnej miere napĺňajú cieľ Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj ciele opatrenia. Projekt korešponduje so špecifickým cieľom 5 Podpora
malého a stredného podnikania, ako aj so špecifickým cieľom 13 Zníženie ekologickej záťaže prostredia zavádzaním
efektívnych systémov odpadového hospodárstva a realizácia opatrení na ochranu ovzdušia stanovených v PHSR
Nitrianskeho kraja. Energetické úspory energie nie sú zanedbateľné po zateplení a po vyčíslení energetickej náročnosti
pôvodného stavu objektu a energetickej náročnosti objektu po navrhovanej realizácii projektu.

Všetky investície smerujú do zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia hospodárnosti pri využívaní budov. Projekt priamo
prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja svojím zameraním na znižovanie energetickej náročnosti v oblasti
spotreby energií pre vykurovanie výrobných objektov spoločnosti. Výsledkom projektu bude zníženie energetickej náročnosti
vykurovania objektu. Docieli sa značná finančná úspora na nákladoch na vykurovanie. Každoročne vzniknuté úspory na
energii môže spoločnosť využiť na rozvoj výrobných prostriedkov, zvýšiť tým produktivitu a kvality výroby. Výrazným znížením
nákladov na vykurovanie dôjde nielen k zníženiu prevádzkových nákladov, ale aj k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie
– drevné pelety z vlastnej výroby. Projekt bude mať prínos aj na ochranu životného prostredia znížením emisií škodlivých
látok vzniknutých pri spaľovaní.
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Projekt je zameraný na prevedenie úprav týkajúcich sa zlepšenia tepelno-technických vlastností komplexu budov vo
vlastníctve VÚEZ, a.s., umiestnených tesnej blízkosti vedľa seba v katastrálnom území obce Rybník. Budovy sa nachádzajú v
Po zrealizovaní naplánovaných aktivít - výmeny vonkajších okien, vchodových dverí a teplenej izolácii strechy sa: - znížia
areáli SES a.s. Tlmače a majú 30 rokov. V budovách sa nachádza výrobná hala, dielne, laboratóriá. Spotreba energie je
tepelné straty, - zlepšia tepleno-izolačné vlastnosti vonkajšieho povrchu objektov oproti stavu pred realizáciou projektu, monitorovaná, v minulosti sa vykonalo niekoľko nízkonákladových opatrení s cieľom znížiť spotrebu energie. Na strešnej
zmenší spotreba energie na vykurovanie minimálne o 15%.
konštrukcii laboratórií nie je tepelná izolácia, treba ju zaizolovať. Pôvodné okná týchto budov sú klasické, drevené, s vysokými
tepelnými stratami.

Projekt sa zrealizuje dodávateľským spôsobom, firmami vybranými na základe obchodnej verejnej súťaže. AKTIVITA 1 Tepelná izolácia strechy - obdobie: april 2010 - jún 2010
Dodávateľ: Ladislav Lieskovský, Rybník nad Hronom
Zodpovedný pracovník: p.Anna Harmanová Tepelná izolácia strechy s rozlohou 345,92 m2 bude prevedená
polystyrénom EPS o hrúbke 5cm, spolu s hyfroizoláciou modifikovanou izolačnou fóliou a klampiarkymi prácami na budove
Laboratória SEČ. AKTIVITA 2 - Výmena okien a vchodových dverí - obdobie: máj 2010 - júl 2010
Dodávateľ:JIPO s r.o., Vráble
Zodpovedný pracovník: p. Anna Harmanová Zahŕňa výmenu 78 ks drevených
okien za plastové, výmenu dvoch vonkajších sklobetónových stien schodíšť za 12 ks plastových okien na každú stenu
(spolu 24) a výmenu dvoch oceľových dverí za plastové s izolačným dvojsklom. Termín ukončenia aktivity je stanovený
vrátane úhrady dodavateľskej faktúry.

Komplex budov na ktorých bude projekt realizovaný bol postavený v rokoch 1979-1980. Súčasný stav - zlá izolácia strechy,
netesnosť okien nevyhovuje tepelno-technickým požiadavkám a výrazne prispievajú k vysokej spotrebe energie.
Predmetom projektu je úspora energie prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budov - výmena okien a teplená
Dodávateľom tepla je SES a.s. Tlmače. Vykurovacím palivom je drevná štiepka. Ceny za GJ medziročne vzrastú priemerne o izolácia strechy dlhodobo zlepšia ich stav, teda výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné. Vzhľadom na aktuálny vývoj a
15,5 %. Kým v r.2002 bola cena 233,97 Sk/1 GJ - v r. 2008 to bol 412,-Sk/1GJ. Z dôvodu potreby zníženia nákladov na prognózy vývoja cien palív sa výsledky projektu budú naďalej zlepšovať a preto sú udržateľné aj z finančnej stránky.
vykurovanie je realizácia projektu veľmi vhodná, poskytnutím NFP sa jeho efektívnosť výrazne zvyšuje.

KaHR-21DM-0901

Konštrukcia budovy vychádza z použitia oceľových nosníkov votknutých do základových pätiek a obstavaných murovanými
vertikálnymi konštrukciami. Podlahová doska z betónu je uložená v štrkovom lôžku s náterom. Stavebné otvory sú uzavreté
drevenými oknami pôvodnej konštrukcie. Strešný plášť je vyhotovený z trapézového plechu. Garážová brána posuvnej
konštrukcie je vyhotovená z plechu. Obvodový plášť je v pôvodnom stave a nespĺňa tepelno-technické požiadavky na
obvodovú konštrukciu, čo je však riešiteľné dodatočným zateplením. Jestvujúce výplne otvorov nezodpovedajú súčasným
tepelno-technickým požiadavkám. Celkovo možno zhodnotiť výplne otvorov ako nevyhovujúce čo do konštrukcie, členenia a
používania. V dôsledku týchto skutočností dochádza k veľkým únikom tepla a zbytočne vysokým nákladom na vykurovanie.

Za riadenie a kontrolu projektu bude zodpovedný pán Ing. Boris Bršel - majiteľ spoločnosti. Realizácia projektu bude
zabezpečená dodávateľom na základe procesu verejnej obchodnej súťaže, na ktorého činnosť bude dohliadať nezávislý
stavebný dozor. Rekonštrukcia obvodového plášťa zateplením izolačnými doskami z penového polystyrénu PSE SF hrúbky
80 mm. Zateplenie sa bude realizovať klasickou kontaktnou metódou. Farebnosť fasády sa rieši s ohľadom na požiadavky
mesta v danej lokalite na farebný odtieň. Na plochej streche bude nová tepelná izolácia hr. 20 cm, ktorá bude prekrytá
hydroizolačnou fóliou, ktorá zabraňuje prenikaniu nielen vody, ale aj vodnej pary. Výplne okenných otvorov budú z
polykarbonátových platní. Plechové vráta nahradia rolovacie zateplené automatické brány.

Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov podnikateľa, ktoré v plnej miere napĺňajú cieľ Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj ciele opatrenia. Projekt korešponduje so špecifickým cieľom 5 Podpora
malého a stredného podnikania, ako aj so špecifickým cieľom 13 Zníženie ekologickej záťaže prostredia zavádzaním
efektívnych systémov odpadového hospodárstva a realizácia opatrení na ochranu ovzdušia stanovených v PHSR
Nitrianskeho kraja. Energetické úspory energie nie sú zanedbateľné po zateplení a po vyčíslení energetickej náročnosti
pôvodného stavu objektu a energetickej náročnosti objektu po navrhovanej realizácii projektu.

Po zrealizovaní projektu bude mať spoločnosť k dispozícii zateplenú strechu, zateplenú fasádu objektu a na budove budú
vymenené výplne otvorov, čím dôjde k úspore energie na vykurovanie o 30 %. Usporené prostriedky môže žiadateľ investovať
do ďalšieho rozvoja firmy. Obvodové steny budovy budú zateplené polystyrénom a soklom z extrudovaného polystyrénu.
Vyhotovené budú nové vonkajšie omietky ( jadrová a tenkovrstvová vrchná ). Výplne okenných otvorov budú z
polykarbonátových platní. Plechové vráta nahradia rolovacie zateplené automatické brány. Na plochej streche bude nová
tepelná izolácia a hydroizolácia systému EPDM zaťažená štrkom. Projekt tiež prispeje k skvalitneniu životného prostredia
výrazným znížením vylučovania škodlivých emisií CO2 do ovzdušia, z čoho budú mať prospech obyvatelia mesta.

Hodnotenie dodržania prác v rámci časového harmonogramu a ich kvalitu bude vykonávané zodpovedným pracovníkom p.
Hudákom autorizovaným stavebným inžinierom pre funkciu stavbyvedúci a stavebný dozor. S dodávateľom je podpísaná
zmluva, kde sú stanovené presné termíny realizácie s príslušnými sankciami. Termíny sa budú prísne vyžadovať. Firma bola
vybraná z niekoľkých ponúk v rámci obchodno-verejnej súťaže. Firma má dobré obchodné meno a je známa na trhu. V rámci
ekonomickej agendy v účtovníctve sa budú sledovať náklady na elektrickú energiu na osobitnom analytickom účte,
prostredníctvom ktorých sa budú vyčísľovať finančné úspory vzniknuté realizáciou projektu. Pravidelným odpočtom
elektromera sa bude sledovať odber elektrickej energie za každý mesiac osobitne a tieto údaje sa budú vyhodnocovať
tabuľkovo a graficky. Firma realizáciou predloženého projektu vytvára základ pre ďalší rozvoj firmy: a/ vytvorením
vhodných pracovných priestorov pre nové moderné stroje a technologické zariadenia pre ďalšie rozširovanie výroby b/
ušetrenie elektrickej energie umožňuje rozšírenie strojového parku, čo za súčasného stavu nie je možné pre obmedzenú
kapacitu elektrickej rozvodnej siete v obci. c/ vytvorené podmienky umožnia rozšírenie činnosti firmy do oblasti špeciálne
vysoko odborného vzdelávania a napomáhania malým príspevkom k budovaniu vedomostnej spoločnosti.

Z finančného hľadiska je projekt dlhodobo udržateľný. Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska. Vďaka
zatepleniu obvodových múrov, zatepleniu strechy a výmene výplní otvorov dôjde k úspore spotreby zemného plynu na
vykurovanie o 30 % a v rovnakej výške aj k zníženiu emisií CO2. Takéto pozitívne vplyvy na životné prostredie napĺňajú ciele
stanovené v Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja, resp. v Akčnom pláne trvalo udržateľného rozvoja SR na roky 2005
– 2010.
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Energetická efektívnosť ARTRA s.r.o.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti spoločnosti H - COLOR, spol.
s r.o.

Energetická efektívnosť FLÓRA OBAL

Zateplenie nehnuteľností spoločnosti FAUN spol. s r.o. za účelom
zníženia ich energetickej náročnosti

Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických
budov a zvýšenie konkurencieschopnosti

Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností prevádzkového objektu
pekárne

Zateplenie fasády a výmena svetlíkov

Zateplenie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej
hospodárnosti

Stavebné úpravy na obvodovom plášti výrobného objektu
MEDAS

Zvýšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom
rekonštrukcie a zateplenia objektu AUTOTREND TRENČÍN
s.r.o.

21 324,88

136 816,24

76 143,78

56 476,94

191 035,00

25 019,48

198 322,45

92 955,50

199 422,01

46 446,71
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Budova, v ktorej spoločnosť prevádzkuje výrobu obuvi (podobne ako aj iné priemyselné budovy v regióne), bola postavená
začiatkom 70-tych rokov minulého storočia, teda v dobe, kedy sa o energetickej efektívnosti budov neuvažovalo. Budova je v
súčasnosti osadená plastovými oknami, ktorých výmenu financovala spoločnosť z vlastných zdrojov. Tento stavebný zásah
však nepriniesol očakávané úspory tepla ani stabilizáciu teploty vo výrobnej prevádzke. V zimnom období, najmä počas
veterných dní, je únik tepla enormný. Pri plnom výkone kotla nie je možné vykúriť priestor na viac ako 19°C a teplota je
nestabilná. Tieto podmienky sú nepriaznivé pre schnutie lepidla využívaného vo výrobnom procese a pre zdravie pracovníčok.
Rastúca cena plynu, ako aj nestabilná situácia s jeho dodávkami pre podniky, sú identifikované ako hrozby vo S.W.O.T.
analýze. Firma trpí závislosťou na dodávkach plynu, ako aj vysokým odberným množstvom plynu, ktoré skutočnosti sú
definované ako hrozby. Firma tiež nemá dostatok voľných finančných zdrojov na realizáciu projektu, keďže investuje do
zvýšenia konkurencieschopnosti firmy a udržania pracovných miest, prostredníctvom nákupu inovatívnych výrobných
technológií.

Realizáciou projektu očakávame zníženie energetickej náročnosti areálu spoločnosti. Zníženie nákladov na vykurovanie
výrobnej haly sa očakáva na úrovni cca 20 %, t.j. cca 500 GJ/rok a 9 000 EUR ročne. Tým sa zníži aj produkcia spalín, čo
bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a úsporou nákladov sa nepriamo zvýšia tržby spoločnosti. Firma plánuje
dosiahnuť stanovené merateľné ukazovatele projektu predovšetkým jeho samou podstatou, ktorú tvorí zníženie nákladov na
vykurovanie plynom prostredníctvom zateplenia fasády. Okrem uvedeného sa projektom nepriamo zvýšia tržby firmy, ktorá
skutočnosť vytvorí možnosť investovania do ďalšieho rozvoja spoločnosti, čím sa definuje aj potreba tvorby pracovných
miest. V prípade, že sa firme nepodarí dosiahnuť plánovanú úsporu energie, využije finančne zdroje usporené na poplatkoch
za plyn na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, čím by sa firma úplne zbavila závislosti na plyne a radikálne zníži
prevádzkové energetické náklady. Dá sa predpokladať, že realizácia projektu motivuje aj iné firmy v regióne k zateplovaniu,
resp. k využívaniu fondu ERDF.

Projekt bude realizovať stavebná firma, ktorá uspela vo výberovom konaní v plánovanom termíne realizácie projektu: január
až jún 2010. Keďže vo VOS bola vybraná spoločnosť so skúsenosťami s realizáciou podobných projektov zatepľovania,
nepredpokladáme nekvalitné prevedenie stavebných prác. Ak by však takáto situácia nastala, bude riešená v rámci
reklamácie. V chladnejších mesiacoch sa budú realizovať predovšetkým prípravné práce a obstaranie materiálu, neskôr
samotná stavebná úprava. Projekt sa bude realizovať postupnou výmenou starej fasády za novú – tepelne izolačnú a to tak,
aby bol minimálne ovplyvňovaný výrobný proces spoločnosti. Vedením projektu bude poverený Ing. Ivan Arvay – riaditeľ
spoločnosti v aktívnej spolupráci s externým administrátorom projektu. Administráciou projektu v kontexte pravidiel
štrukturálnych fondov bude poverený externý pracovník so skúsenosťami v danej oblasti, ktorý sa bude zodpovedať riaditeľovi
spoločnosti. Jeho úlohou bude predovšetkým sledovanie dodržiavania podmienok vyplývajúcich firme zo zmluvy o poskytnutí
NFP, najmä monitorovanie projektu, jeho publicita a poradenstvo pri príprave žiadostí o platbu.

Projekt je pre spoločnosť potrebný z dôvodu, vyššie opísaných energetických strát tepla firemných priestorov a súvisiacich
vysokých nákladov na plyn. Firma zároveň v súčasnosti nemá dostatok voľných finančných zdrojov na realizáciu projektu,
úverové zdroje sú ťažšie dostupné ako v minulých rokoch, čím sa financovanie projektu formou NFP stáva nevyhnutnosťou.
Spoločnosť má rozsiahle skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V poslednom období realizovala nasl. projekty: 2008 - kúpa dvoch výrobných budov v hodnote 600 000 EUR a ich rekonštrukcia. - 2003 - nákup linky na výrobu obuvi
DESMA č.1 v hodnote cca 420 000 EUR, - 2004-2006- nákup obuvníckych šijacích strojov v hodnote cca 160 000 EUR, 2007 - nákup linky na výrobu obuvi DESMA č. v hodnote cca 535 000 EUR. Uvedené investičné projekty priniesli efekt
zníženia nákladovosti, zvýšenia konkurencieschopnosti výrobkov a zvýšeného obratu spoločnosti. Boli financované v
kombinácii vlastných, bankových a leasingových zdrojov. Projekt je z finančného hľadiska dlhodobo udržateľný a po ukončení
financovania prostredníctvom NFP nevyžaduje dodatočné náklady, naopak sporí výdavky za plyn.

Z finančného hľadiska je projekt udržateľný vzhľadom na skutočnosť, že sa jeho realizáciou očakáva zníženie režijných
nákladov vynakladaných na energie. Tieto úspory spoločnosť využije na potrebné investície do výroby a úpravu miezd
zamestnancov. Hrozby projektu sa odbúravajú znížením nákladov na spotrebu plynu. Po realizácií projektu, sa nekladú na
spoločnosť ďalšie finančné nároky na jeho prevádzku, naopak náklady na prevádzku znižuje. Z organizačno-technického
hľadiska projekt nijako neovplyvní výrobný proces firmy, ani jej ďalšie činnosti. Zabezpečením stabilnej teploty výrobných
priestorov však firma dokáže stabilizovať kvalitu výroby (podmienky pre schnutie lepidla) a spríjemniť pracovné prostredie
zamestnancom. Ďalším benefitom projektu je zatraktívnenie výrobných priestorov, ktoré firme pomôže k lepšej prezentácií
pred zákazníkmi. Po realizácii zateplenia objektu uvažuje spoločnosť o rekonštrukcii tepelného hospodárstva formou výmeny
zdrojov tepla za efektívnejšie a modernejšie kotle, prípadne o využití obnoviteľných zdrojov ( slnečné kolektory, tepelné
čerpadlá alebo iné).
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Spoločnosť H - COLOR, spol. s r.o. pôsobí v oblasti výroby náterových látok a riedidiel. Lokalizácia jestvujúcej prevádzky
výrobno–skladovacieho objektu je v Novom Meste nad Váhom. Objekt, v ktorom sa v súčasnosti prevádza výroba riedidiel a
náterových látok bol postavený v 80–tych rokoch ako sklad horľavín a kyselín. Objekt postupne prešiel nevyhnutnou
rekonštrukciou avšak väčšinová časť objektu je v nevyhovujúcom stave ohľadne energetickej efektívnosti a dochádza k
značným tepelným stratám a rastu nákladov na energie. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so
zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri
prevádzke budov. Samotným zateplením neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budov na vykurovanie, ale
môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli
poplatné stavu poznania problematiky v dobe realizácie.

Zateplenie objektov zabezpečí vyššiu účinnosť využitia surovín na vykurovanie a zníženie energetických nákladov. S
pohľadu cieľových skupín projektu (zamestnancov) bude predkladaný projekt pozitívne vplývať formou zlepšených
pracovných podmienok a nepriamo zlepšením životného prostredia. Spoločnosť H - COLOR, spol. s r.o. sa bude snažiť
dosahovať merateľné indikátory stanovené v projekte dôsledným monitoringom, kontrolou a koordináciou všetkých aktivít
naplánovaných v rámci projektu. Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší rozvoj a rast
spoločnosti, ako aj priestor na ďalšie investičné aktivity žiadateľa. Úspora nákladov ako aj energetická rekonštrukcia
prevádzkových priestorov spoločnosti budú predpokladom na zvýšenie konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty
súvisiace s modernizáciou spoločnosti.

Realizácia projektu bude zabezpečená počas 7 mesiacov. Realizácia pozostáva zo zateplenia výrobno-skladovacieho
objektu. Predpokladaný termín začiatku realizácie projektu je január roku 2010, kedy bude podpísaná zmluva s dodávateľom
a vystavená objednávka na dodávku zatepľovacích prác. Následne budú prebiehať rekonštrukčné a zatepľovacie práce na
objektoch v areály spoločnosti . Dokončenie prác sa odhaduje v mesiaci júl 2010 . Za organizačné a technické zabezpečenie
verejnej súťaže na zateplenie objektov budú zodpovedať konatelia spoločnosti spolu s technickým manažérom. Realizácia
projektu bude po obstaraní zariadení pokračovať v ich maximálnom využití, zlepšovaním kvality a zvyšovaním kvantity v
zmysle požiadaviek zákazníkov. Partnerstvo v projekte sa neuplatňuje.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – Zníženie energetických nákladov
spoločnosti. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že
sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti.
Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného
dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Z realizácii projektu budú profitovať aj cieľové skupiny
prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok na pracovisku. Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové
aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti. Spoločnosť H - COLOR, spol. s r.o.
pôsobí v oblasti výroby náterových látok a riedidiel. V minulosti realizovala úspešne viacero projektov zameraných na
rozšírenie spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti, taktiež disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných
odborníkov v danej oblasti, ktorí budú garanciou pre úspešné realizovanie projektu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom prevádzkových zdrojov spoločnosti. Prípadné
prevádzkové náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v z dôvodu opráv a údržby zatepleného objektu budú hradené z dosiahnutých
výnosov z poskytovaných produktov a služieb spoločnosti. Žiadateľ má stabilné miesto na trhu a pravidelne dosahuje kladný
hospodársky výsledok ako aj medziročné zlepšovanie finančných ukazovateľov. Predkladaný projekt nemá ziskový charakter
( dôjde iba k úspore energetických nákladov prostredníctvom zamedzeniu strát únikov tepla v dôsledku zateplenia objektu),
udržateľnosť po skončení spolufinancovania zo zdrojov EÚ bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa.
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Skladovo-výrobná budova (ako aj iné priemyselné budovy v regióne), bola postavená začiatkom 70-tych rokov minulého
storočia, teda v dobe, kedy sa o energetickej náročnosti budov neuvažovalo. Budova je v súčasnosti osadená pôvodnými
oknami, fasáda je z OSB dosiek o hrúbke 20 mm a je zničená. Stávajúcim zdrojom tepla je kotol na čierne/hnedé uhlie,
podlaha je betónová, bez izolácie a strecha prepúšťa väčšinu tepla kumulovaného zo súčasného zdroja tepla na fosílne
palivo, ktorý má nepriaznivý vplyv na ovzdušie. V zimnom období, najmä počas veterných dní, je únik tepla enormný. Pri
plnom výkone kotla nie je možné vykúriť priestor na viac ako 17°C a teplota je nestabilná. Tieto podmienky sú nepriaznivé
pre plánovanú inštaláciu výrobných technológií, ako aj pre zdravie zdravotne postihnutých pracovníkov. Stavba nevyhovuje
súčasným nárokom na energetickú efektívnosť a má za následok enormne vysoké náklady na vykurovanie a prípravu TÚV.
Firma tiež nemá dostatok voľných finančných zdrojov na realizáciu projektu, keďže investuje do zvýšenia
konkurencieschopnosti firmy a udržania pracovných miest, prostredníctvom nákupu inovatívnych výrobných technológií.

Realizáciou projektu očakávame zníženie energetickej náročnosti stavby. Zníženie nákladov na vykurovanie areálu
spoločnosti sa očakáva na úrovni cca 35 %, t.j. cca 80 GJ/rok a 1 000 EUR ročne. Tým sa zníži aj produkcia spalín, čo bude
mať pozitívny vplyv na životné prostredie a úsporou nákladov sa nepriamo zvýšia tržby spoločnosti. Firma plánuje dosiahnuť
stanovené merateľné ukazovatele projektu predovšetkým jeho samou podstatou, ktorú tvorí zníženie nákladov na vykurovanie
uhlím, prostredníctvom zateplenia fasády, strechy, podlahy, výmeny okien a dvier a výmeny fosílneho zdroja tepla za
obnoviteľný. Okrem uvedeného sa projektom nepriamo zvýšia tržby firmy, ktorá skutočnosť vytvorí možnosť investovania do
ďalšieho rozvoja spoločnosti, čím sa definuje aj potreba tvorby pracovných miest. Nedosiahnutie stanovených indikátorov,
môže byť spôsobené iba rastom výroby, čím by firma musela prejsť na viaczmennú prevádzku. Regionálny dopad projektu
tkvie aj v znížení emisii CO2 do ovzdušia. Dá sa predpokladať, že realizácia projektu motivuje aj iné firmy v regióne k
zatepľovaniu, resp. k využívaniu fondu ERDF.

Projekt bude realizovať stavebná firma, ktorá uspela vo výberovom konaní v plánovanom termíne realizácie projektu: marec
2010 až marec 2011. Keďže vo VOS bola vybraná spoločnosť so skúsenosťami s realizáciou podobných projektov
zatepľovania a inštalácie zdrojov tepla, nepredpokladáme nekvalitné prevedenie stavebných a inštalačných prác. Ak by však
takáto situácia nastala, bude riešená v rámci reklamácie. V chladnejších mesiacoch sa budú realizovať predovšetkým
prípravné práce a obstaranie materiálu, neskôr samotná stavebná úprava. Projekt sa bude realizovať realizáciou stavebnoinštalačných aktivít projektu a to tak, aby bol minimálne ovplyvňovaný výrobný proces spoločnosti. Vedením projektu bude
poverený Bc. Marian Pastorek – riaditeľ spoločnosti v aktívnej spolupráci s externým administrátorom projektu. Administráciou
projektu v kontexte pravidiel štrukturálnych fondov bude poverený externý pracovník so skúsenosťami v danej oblasti, ktorý
sa bude zodpovedať riaditeľovi. Jeho úlohou bude predovšetkým sledovanie dodržiavania podmienok vyplývajúcich firme zo
zmluvy o poskytnutí NFP, najmä monitorovanie projektu, jeho publicita a poradenstvo pri príprave žiadostí o platbu.

Projekt je pre spoločnosť potrebný z dôvodu, vyššie opísaných energetických strát tepla firemných priestorov a súvisiacich
vysokých nákladov na teplo. Firma zároveň v súčasnosti nemá dostatok voľných finančných zdrojov na realizáciu projektu,
úverové zdroje sú ťažšie dostupné ako v minulých rokoch, čím sa financovanie projektu vo forme NFP stáva nevyhnutnosťou.
Spoločnosť má rozsiahle skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V poslednom období realizovala nasl. projekty:
kúpa časti výrobného areálu v hodnote 50 000 € v roku 2006, rekonštrukcia časti výrobného areálu v hodnote 40 000 € v
roku 2006, nákup výrobných technológií v hodnote 60 000 EUR v roku 2007, nákup výrobnej haly v roku 2009, ktorá je
predmetom projektu. Uvedené investičné projekty priniesli efekt zníženia nákladovosti, zvýšenia konkurencieschopnosti
výrobkov a zvýšeného obratu spoločnosti. Boli financované v kombinácii vlastných, bankových a leasingových zdrojov.
Projekt je z finančného hľadiska dlhodobo udržateľný a po ukončení financovania prostredníctvom NFP nevyžaduje dodatočné
náklady, naopak sporí výdavky za energie.

Z finančného hľadiska je projekt udržateľný vzhľadom na skutočnosť, že sa jeho realizáciou očakáva zníženie režijných
nákladov vynakladaných na energie. Tieto úspory firma využije na potrebné investície do výroby a úpravu miezd
zamestnancov. Hrozby projektu sa odbúravajú znížením nákladov na spotrebu fosílneho paliva. Po realizácií projektu, sa
nekladú na spoločnosť ďalšie finančné nároky na jeho prevádzku, naopak náklady na prevádzku znižuje. Z organizačnotechnického hľadiska projekt nijako neovplyvní výrobný proces firmy, ani jej ďalšie činnosti. Zabezpečením stabilnej teploty
výrobných priestorov však firma dokáže stabilizovať kvalitu výroby a spríjemniť pracovné prostredie zdravotne postihnutým
zamestnancom. Ďalším benefitom projektu je zatraktívnenie výrobných priestorov, ktoré firme pomôže k lepšej prezentácií
pred zákazníkmi. Po realizácii projektu, uvažuje firma o rekonštrukcii tepelného hospodárstva formou výmeny zdrojov tepla za
efektívnejšie a modernejšie kotle, prípadne o využití obnoviteľných zdrojov (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá alebo iné) aj
v ostatných priestoroch.
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Spoločnosť FAUN spol. s r.o. sa zaoberá tradičnou ručnou remeselnou výrobou chleba a pečiva. Budova pekárne je
konštrukčného typu: murovaný variant o troch resp. dvoch nadzemných podlažiach a jednom podzemnom podlaží (pod
strednou časťou stavby). Obvodový plášť budovy je z tehál plných pálených hr. 450 mm. Pôvodné výplne otvorov sú riešené
ako zdvojené drevené vykazujúce nedostatočné tepelno-technické vlastnosti a konštrukčné nedostatky. Budova má vlastný
zdroj tepla pre ÚK a teplú úžitkovú vodu. Obvodový plášť je v pôvodnom stave a nespĺňa tepelno-technické požiadavky na
obvodovú konštrukciu. Konštrukcia obvodového plášťa vykazuje poruchu, ktorá je riešiteľná vyspravením trhlín, doplnením
vypadanej hmoty a nakoľko vykazuje súčiniteľ prestupu tepla U = 1,78 W/m2K , jej dodatočným zateplením. Jestvujúce
výplne otvorov (okná, dvere) nezodpovedajú súčasným tepelno-technickým požiadavkám. Kovanie okien a tesniace prvky
vykazujú veľké tepelné straty infiltráciou. Celkovo možno zhodnotiť výplne otvorov ako nevyhovujúce čo do konštrukcie,
členenia a používania (obtiažne otváranie okien).

Po zrealizovaní projektu bude mať spoločnosť k dispozícii zateplenú strechu, zateplenú fasádu objektu pekárne a na budove
budú vymenené okná a dvere, čím dôjde k úspore energie na vykurovanie o 74 %. Zateplením šikmého strešného plášťa
budovy sa dosiahne: - zníženie tepelných strát spôsobených prechodom tepla, - úspora energie, - eliminuje resp. zníži sa
kondenzácia vodných pár, - zvýši sa vnútorná povrchová teplota stropov, - ochráni sa konštrukcia strechy pred výkyvmi
teplôt, - prispeje sa k ochrane životného prostredia. Rekonštrukciou obvodového plášťa zateplením obkladovými doskami z
minerálnej vlny hr. 80 mm sa dosiahne súčiniteľ prestupu tepla U = 0,42 W/m2K, ktorý spĺňa tepelno-technické požiadavky na
rekonštruované obvodové konštrukcie. Vykonaná rekonštrukcia obvodového plášťa zabezpečí aj vodunepriepustnosť
obvodovej konštrukcie a ochranu kotviacich prvkov Zateplenie obvodovej konštrukcie vyvolá aj súvisiace výmeny
parapetných oplechovaní okien a výmenu oplechovania atiky. Po ukončení projektu bude celková zateplená plocha 881,40
m2.Realizáciou projektu dôjde k ročnej úspore energie 281 GJ, čo za päťročné obdobie od ukončenia projektu predstavuje
hodnotu 1 405 GJ/rok.

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: Aktivita 1 – Zateplenie budov v rámci
ktorej sa vykoná: - zateplenie obvodových múrov Nobasilom a nanesie vonkajšej omietky BAUMIT, - zateplenie šikmej
strechy Nobasilom, - výmena drevených výplní okenných a dverných otvorov za plastové, - výmena vonkajších a vnútorných
parapetov, - výmena atikových plechov, - výmena bleskozvodu. Táto aktivita bude zrealizovaná v termíne 09/2009 06/2010. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za celkové riadenie projektu a plnenie povinností
vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu budú technicky a organizačne zabezpečovať
obaja konatelia spoločnosti, ako koordinátori projektu. Za kvalitnú realizáciu stavebných prác bude zodpovedný víťazný
dodávateľ obchodnej verejnej súťaže, teda firma Rehuš Štefan. Pri vypracovaní ŽoNFP a pri implementácii projektu využije
žiadateľ pomoc poradenskej firmy PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Zrealizovaním zateplenia fasády a strechy a výmenou
okien a dverí na budove pekárne dôjde k výraznému zníženiu energetickej náročnosti budovy a úspore nákladov na
vykurovanie. Cieľ projektu vo veľkej miere napĺňa cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako
aj ciele samotného opatrenia. Svojim zameraním projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnej priority Trvalo udržateľný
rozvoj, konkrétne výraznou úsporou energie k strategickému cieľu Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti. Projekt tiež
prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Trnavského samosprávneho kraja (najmä priorít č. 2.1 a 5.2.1) a PHSR
Mesta Senica (priority 2 a 4). Konatelia spoločnosti FAUN spol. s r.o. majú dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov z
európskych aj národných zdrojov. V súčasnosti prebieha realizácia projektu na inováciu pekárenskej výroby
spolufinancovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Z finančného hľadiska je projekt dlhodobo udržateľný. Okrem odpisov zhodnotenej budovy si projekt nevyžaduje žiadne
prevádzkové náklady. Práve naopak, realizácia projektu umožní zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie, teda
zníženie nákladov na spotrebu energie. Investícia bude splatená zo ziskov spoločnosti. Pri súčasných výnosoch a nákladoch
žiadateľa je možné počítať s návratnosťou investície do piatich rokov. Rozumne cielené využívanie majetku a efektívne
vynakladanie nákladov je zárukou, že v nasledujúcom období bude žiadateľ schopný uhrádzať celkové vlastné náklady
spojené s jeho činnosťou ako aj so splácaním úverov a zároveň bude schopný produkovať primeranú hodnotu zisku z
podnikateľskej činnosti. Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska. Vďaka zatepleniu obvodových
múrov, zatepleniu strechy a výmene okien a dverí dôjde k úspore spotreby zemného plynu na vykurovanie o 74 % a v
rovnakej výške aj k zníženiu emisií CO2. Nepredvídateľné okolnosti vzniknuté v čase implementácie projektu, ale aj v
budúcich podnikateľských aktivitách a činnostiach v súvislosti s týmto projektom, budú riešené aplikáciou zásad manažmentu
pružného riešenia problémov.
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Smerovanie firmy AVANS s.r.o. je zamerané na záchranu kultúrnej pamiatky Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku. Firma bola
založená v roku 1990 a pôsobila pod názvom DM Plast s.r.o. a od roku 2007 pôsobí pod názvom AVANS s.r.o. Historické
priestory zrekonštruovaného Hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku sú predurčené na prezentáciu umenia a jeho predaj
formou aukcií, kultúrnych a historických pamiatok, organizovanie výstav výtvarného umenia, umeleckých diel, fotografií,
starožitností a predmetov umeleckého remesla. Spoločnosť sa zaoberá aj podporou mladých začínajúcich umelcov pri ich
prezentácii v umeleckej tvorbe. Spoločnosť AVANS s.r.o. si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť v tomto projekte.
Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku neberie len ako podnikateľskú príležitosť, ale snaží sa naďalej zveľaďovať kultúrnu
pamiatku, ktorú zrekonštruovala a znova sprístupnila verejnosti. Vďaka tomu sa z ruín stala príťažlivá destinácia turistického
ruchu v lone prírody blízko Vysokých Tatier unikátna v celej krajine. Kaštieľ poskytuje komfortné ubytovanie, je zariadený
množstvom historických, originálnych prvkov, doplnený reštauráciou poskytujúcou množstvo kulinárskych špecialít.

Po realizácii projektu bude mať AVANS s.r.o. možnosť zaviesť ďalšie inovatívne a moderné technológie v tomto unikátnom
objekte, ktoré umožnia ďalej sa objektu hradu a kaštieľa rozvíjať. S rozvojom návštevnosti tohto unikátneho objektu súvisí aj
zamestnanosť, ktorú je v regióne potrebné zvyšovať. Synergický efekt, ktorý prinesie zvýšenie komfortu pre návštevníkov a
ich vyšší počet, umožní spoločnosti AVANS s.r.o. zamestnať ďalších pracovníkov. Rovnako sa zvýši pridaná hodnota
spoločnosti. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu postavenia podnikateľského subjektu na trhu a jeho udržaniu sa v
neustále sa vytvárajúcej konkurencii. Navyše bude mať spoločnosť možnosť ďalej rozvíjať túto unikátnu kultúrnu pamiatku a
tak ju udžiavať pre ďalšie generácie.

Prvým krokom bude výmena starých okien za nové drevené vrátane vonkajších dverí, vstupných brán do objektu, ktoré v
prvom momente zamedzia nadmernému úniku tepelnej energie a záveterných dverí, ktoré budú eliminovať tepelné straty na
otvorenom schodišti medzi jednotlivými poschodiami. Potom príde na rad zateplenie a rekonštrukcia strechy, ktorá bude po
zrealizovaní zabraňovať unikaniu tepelných strát cez vrchnú časť plášťa a podstatným spôsobom znížia terajší únik cez
stropy miestností 1. poschodia objektu. Zateplenie plášťa budovy sa nebude realizovať, pre malý prínos tohto riešenia,
nakoľko predmetný objekt, kaštieľ je z kamenného muriva hrúbky od 0,9 do 1,9 m. Po ukončení zatepľovania a výmeny
starých nevyhovujúcich okien, príde na rad samotná inštalácia progresívneho spôsobu vykurovania s využitím obnoviteľného
zdroja energie, nainštalovanie kaskády tepelných čerpadiel.

Naša spoločnosť sa rozhodla radikálne zmeniť spôsob vykurovania vzhľadom k neustálemu zvyšovaniu energií, ďalej v
dostupnosti nezávislého zdroja energie, ktorý by taktiež pochádzal z obnoviteľných zdrojov energie a znížiť tým svojimi
možnosťami v maximálnej miere závislosť Slovenska na dovoze elektrickej energie zo zahraničia na strane výroby a
oteplením objektu na strane spotreby energie. Tepelné čerpadlá využívajú energiu zo spodnej alebo povrchovej vody. Spodná
voda je veľmi dobrý akumulátor solárnej energie a ponúka ideálne predpoklady na využitie s tepelnými čerpadlami. Aj počas
najchladnejších dní v roku sa pohybujú teploty spodnej vody medzi 7°C až 12°C. Spodná voda je dopravovaná pomocou
ponorného čerpadla zo sacej studne k tepelnému čerpadlu, v ktorom preteká cez výmenník - výparník, pričom sa jej odoberá
tepelná energia. Ochladená voda sa potom vracia do zbernej studne. Tento spôsob vykurovania vzhľadom k dostupnosti,
polohy objektu a technických možností a finančnej návratnosti sa nám javí ako najvýhodnejší a najmenej zaťažujúci životné
prostredie. Naša spoločnosť nemá dostatok prostriedkov na splnenie tohto zámeru a tak sa rozhodla požiadať o podporu.

Po skončení spolufinancovania projektu bude spoločnosť AVANS s.r.o. naďalej investovať do údržby a rozvoja technológií
použitých pre zlepšenie energetickej hospodárnosti priestorov. Zároveň plánuje vďaka zavedeniu týchto pokrokových
technológií rozšíriť svoje služby na poli cestovného ruchu, čo prispeje k viacerým faktorom rastu podniku a zvýšeniu
zamestnanosti, ktorá je v regióne negatívne ovplyvnená hospodárskou krízou. Spoločnosť môže rozšíriť svoju pôsobnosť na
ďalšie trhy a ponúkať na trhu nové a zaujímavejšie produkty cestovného ruchu. Realizovaný projekt teda sám vygeneruje
obchodné príležitosti. Externé riziká budú priebežne monitorované a už vopred sa budú prijímať opatrenia na ich elimináciu a
odstránenie. Napríklad pri zvýšení konkurenčných rizík, bude manažment okamžite reagovať redukciou nákladov a zvýšením
využitia ubytovacích kapacít tak, aby mohlo dôjsť k zníženiu cien ubytovania a služieb alebo zvýšeniu kvality.
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Celý objekt je využívaný ako Pekáreň u Flosníkov na výr. priestory, sklady, šatne pre personál a kancelárie. Je nezateplený,
čím vznikajú tepelné straty cez steny objektu a tým aj zvýšené nároky na spotrebu vykurovacieho plynu. V pekárni je
zabudovaný tzv. Ekoblok, ktorý využíva spaliny a teplý vzduch z pekárskej pece na pomocné vykurovanie objektu a na
ohrev teplej úžitkovej vody. Spojenie tohto systému so zateplením objektu prinesie ďalšie úspory tepelnej energie čo
predstavuje v danom klim. prostredí vzhľadom na dĺžku vykurovacieho obdobia významnú úsporu fin. prostriedkov. Ďalej
zateplenie prispeje k lepšej klíme v pekárni v letných mesiacoch, kedy nebudú obvod. múry prehrievané čím sa zníži vnútorná
teplota výrobne. Ušetrené fin. prostriedky budú môcť byť využité na ďalší rozvoj pekárne, napr. strojno-technologického
vybavenia, alebo aj na mzdové prostriedky zamestnancov.

Zateplenie objektu zabezpečí vyššiu účinnosť využitia surovín na vykurovanie a zníženie energetických nárokov. Z pohľadu
cieľových skupín projektu (zamestnancov) bude predkladaný projekt pozitívne vplývať formou zlepšených pracovných
podmienok, čo bude mať pozitívny dopad na efektivitu práce. Úsporou energií dôjde aj k nižšiemu zaťažovaniu životného
prostredia. Žiadateľ sa bude snažiť dosahovať merateľné indikátory naplánované v projekte dôslednou koordináciou,
monitoringom a kontrolou všetkých aktivít projektu. Úspešná realizácia predkladaného projektu vytvorí podmienky na ďalší
rozvoj a rast žiadateľa, ako aj priestor na ďalšie investičné aktivity. Úspora nákladov bude predpokladom na zvýšenie
konkurencieschopnosti a impulzom pre ďalšie projekty súvisiace s modernizáciou. Zníženie energ. náročnosti objektov
umožní zefektívniť výrobu, zvýšiť celkovú rentabilitu a ziskovosť spoločnosti.

Fyzická realizácia plánovaných aktivít projektu bude zabezpečená počas 6 mesiacov. Realizácia projektu pozostáva zo
zateplenia vonkajšieho plášťa prevádzkových priestorov. Začiatok realizácie je naplánovaný na mesiac 03/2010, koniec na
08/2010. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž na výber dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať predmet obstarávania
komplexne. Za organizačné a technické zabezpečenie aktivít projektu bude zodpovedný projektový tím, ktorého zloženie a
popis aktivít sú rozvedené bližšie v Opise projektu v časti 4.2 personálne zabezpečenie. Publicita a informovanosť o projekte
budú zabezpečené v súlade s manuálom pre publicitu.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z pozitívneho dopadu na žiadateľa v podobe nižších vynakladaných finančných
prostriedkov na energie, zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov čím sa dosiahne zvýšenie efektivity práce a
zníženia dopadu na životné prostredie. Všetky tieto faktory pozitívne vplývajú na rast konkurencieschopnosti žiadateľa. Zdroje
poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a naplnia
vytýčený cieľ projektu. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ nebol schopný plánovanú investíciu zrealizovať. Spôsobilosť
žiadateľa na realizáciu projektu vychádza z jeho dlhodobého, stabilného pôsobenia na trhu. Napriek tomu, že doposiaľ
neralizoval žiadny projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, resp. štátneho rozpočtu, disponuje potrebnými skúsenosťami z
realizácie rôznych investičných aktivít, ktoré v minulosti realizoval. Počas svojej profesnej histórie si vybudoval stabilné
miesto na trhu s pekárskymi výrobkami. V podniku sa vyprofilovala organizačná štruktúra, ktorá najlepšie zabezpečuje
vykonávané aktivity a pokrýva potreby podniku na jeho efektívne fungovanie a rast.

Finančná udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom prevádzkových zdrojov žiadateľa, ktoré budú
po realizácii projektu vyššie o finančné prostriedky usporené znížením energetických nárokov prevádzkového objektu.
Zároveň sa dosiahne zníženie nákladov na opravy a údržby vonkajšieho plášťa objektu. Lepšie pracovné prostredie pre
zamestnancov predpokladá tiež pozitívny dopad na zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa a teda aj udržateľnosť
výsledkov projektu. Žiadateľ má stabilné miesto na trhu a pravidelne dosahuje kladný hospodársky výsledok ako aj
medziročné zlepšovanie finančných ukazovateľov. Predkladaný projekt nemá ziskový charakter (dôjde iba k úspore
energetických nákladov prostredníctvom zamedzenia strát únikov tepla v dôsledku zateplenia objektu), udržateľnosť po
skončení spolufinancovania zo zdrojov EÚ bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa.
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Spoločnosť METICON, a.s. je výrobcom oceľových konštrukcií halových objektov. Sídlo firmy, ako aj realizácia výroby je v
obci Závadka nad Hronom (2500 obyvateľov). Firma má vo vlastníctve výrobnú halu a k nej prislúchajúcu administratívnoprevádzkovú budovu. Objekty sa nachádzajú na pozemkoch spoločnosti v priemyselnej časti obce. Technický stav výrobnej
haly nespĺňa tepelno-technologické požiadavky, kladené na objekty tohto typu. Prejavuje sa to tepelnými stratami počas
vykurovacieho obdobia, pričom najväčšie úniky tepla sú cez strešné svetlíky, okná a dvere. V administratívnej budove sídli
THP personál a manažment spoločnosti. Tá je taktiež svojim súčasným technickým stavom nevyhovujúca, funkčne ani
esteticky. Zdrojom úniku tepla sú tak zastaralé okná a dvere ako aj veľká tepelná priepustnosť fasády. Zvýšené energetické
nároky objektov tak vo veľkej miere zaťažujú rozpočet spoločnosti.

Rekonštrukciou fasády administratívno-prevádzkovej budovy a rekonštrukciou fasády a výmenou svetlíkov výrobnej haly
spoločnosti METICON, a.s. sa zníži energetická náročnosť týchto budov. Vďaka úspore nákladov na vykurovanie sa bude
môcť spoločnosť zamerať na rozšírenie svojho technologického parku a nakúpiť moderné stroje a zariadenia, ktorých
využitím bude výroba oceľových konštrukcií transparentnejšia a taktiež bude môcť komplexnejšie reagovať na požiadavky
svojich zákazníkov. Rovnako sa vďaka zlepšeniu energetickej hospodárnosti rekonštruovaných objektov znížia negatívne
vplyvy na životné prostredie.

V rámci realizácie projektu budú zateplené dva objekty vo vlastníctve žiadateľa, výrobná hala a administratívno-prevádzková
budova. Technické riešenie projektu bude pozostávať z týchto druhov stavebných prác: 1. Búracie a demontážne práce, 2.
Obklady fasád a) trapézový obklad s izolantom b) kazetový obklad s izolantom c) kazetový obklad bez izolantu d)
kontaktný zatepľovací systém s izolantom 3. Výplne otvorov 4. Zámočnícke a klampiarske výrobky 5. Povlakové krytiny 6.
Povrchové úpravy, nátery a maľby Projekt bude realizovaný spoločnosťou TESTACOM s.r.o., vybratou na základe OVS.
Kontrolu priebehu aktivít a dosahovania výsledkov projektu bude realizovať vo vlastnej kompetencií. Stavebný dozor bude
realizovaný spoločnosťou Proding Banská Bystrica, spoločnosť s.r.o. Personálne pokrytie bude zabezpečené prostredníctvom
vlastných zamestnancov.

Hlavnými zámermi spoločnosti bolo zlepšiť energetickú hospodárnosť budov a znížiť zaťaženie životného prostredia ako
takého. Spoločnosť preto zvažovala rôzne varianty technického riešenia: 1. zateplenie fasád, výmena svetlíkov 2. výmena
okien a dverí, výmena svetlíkov 3. zateplenie fasád, výmena svetlíkov, výmena okien a dverí Alternatívy 1-2 by nepriniesli
požadované zlepšenie, preto bolo zvolené riešenie č. 3, ktoré komplexne rieši stavbu a teda zlepšenie teplotechnických a
estetických vlastností objektov. V rámci obchodnej verejnej súťaže bol zvolený najprijateľnejší variant projektu, s ohľadom na
investičné náklady, kvalitu stavby, a energetický dopad projektu. Realizátorom stavby bude spoločnosť TESTACOM s.r.o.
Spoločnosť METICON, a.s. má bohaté skúsenosti s projektovou činnosťou v segmente stavebníctva. Realizuje investičné
projekty zamerané na montáž halových oceľových konštrukcií pre výrobné priestory, skladové priestory, športové a oddychové
centrá, polyfunkčné objekty, autosalóny, výstavné haly a pod. Odborný personál spoločnosti je vyberaný na základe
skúseností, je rozdelený do pracovných tímov, ktoré sa podieľajú na realizácií jednotlivých zákaziek.

Projekt je súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie spoločnosti zameranej na postupné zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti, v tomto prípade tým, že ušetrené financie za energie môže investovať do nákupu nových strojov a
technológií. Rekonštrukciu výrobnej haly a administratívno-prevádzkovej budovy za účelom zlepšenia ich energetickej
hospodárnosti bude taktiež zamestnancom spoločnosti umožnené pracovať v zimnom období v prijateľnejších podmienkach.
Zlepšenie estetických vlastností fasád objektov bude mať v konečnom dôsledku priaznivý dopad na vonkajšie prezentovanie
spoločnosti. Prevádzkové náklady objektov budú tak ako doteraz hradené z príjmu spoločnosti. Udržateľnosť projektu bude
spočívať v rovnakom účelovom využívaní objektov ako doteraz, t.j. výroba oceľových konštrukcií vo výrobnej hale a sídlo
spoločnosti a THP pracovníkov v administratívno-prevádzkovej budove.
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Spoločnosť DARNER s.r.o. sa v roku 2002 presťahovala do vlastných priestorov. Obstarané budovy boli postavené v
rokoch 1970 za účelom skladových a kancelárskych priestorov. Postupne prešli nevyhnutnou rekonštrukciou avšak väčšina
objektov je v nevyhovujúcom stave ohľadne energetickej efektívnosti a dochádza k značným tepelným stratám a rastu
nákladov na energie. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na
stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením neriešime
len zníženie nadmernej spotreby energie budov na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych
tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli poplatné stavu poznania problematiky v dobe
realizácie.

- realizáciou projektu sa odstráni aj nadmerná vlhkosť v stavebných konštrukciách z ktorej vznikajú poruchy na konštrukciách
ako kondenzácia vody na stenách, stropoch ( podlahách), orosovanie okien a s toho vyplývajúci výskyt plesní na obvodových
konštrukciách, - odstránenie tepelnej nepohody v budovách ( poklesy vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania v zimnom
období a vzostup vnútorných teplôt v letnom období ), - zníženie množstva porúch v dôsledku pôsobenia agresívneho
ovzdušia na nechránený vonkajší povrch. - zateplením budov spoločnosti výrazne zníži energetické náklady, čo bude
vplývať na zvýšenie produktivity práce a tým sa dosiahnu kladné ekonomické efekty na hospodárení spoločnosti zateplením dôjde k lepšiemu využitiu tepelno-akumulačných vlastností budov ( výhodnejší priebeh cyklu chladnutia a ohrevu
miestností pri prerušovanom vykurovaní )

Pri výbere zatepľovacích technologických riešení a materiálov sa budeme snažiť zakúpiť najmodernejšie materiály, aké sú
súčasnosti na trhu. Postupne bude na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vybraný dodávateľ, ktorý zabezpečí
komplexné zrealizovanie dodávky. Realizácia predkladaného projektu bude prebiehať v priebehu roka 2009/2010.
Predpokladaný termín začiatku realizácie projektu je august roku 2009, čomu bude predchádzať podpis zmluvy s
dodávateľom a vystavená objednávka na dodávku zatepľovacích prác. Následne budú prebiehať rekonštrukčné a
zatepľovacie práce na objektoch v areály spoločnosti . Dokončenie prác sa odhaduje v mesiaci august 2010 .

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – Zníženie energetických nákladov
spoločnosti. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že
sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti.
Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného
dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Z realizácii projektu budú profitovať aj cieľové skupiny
prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok na pracovisku. Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové
aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti. Spoločnosť DARNER s.r.o., sa od roku
2002 zaoberá predajom, výrobou a poskytovaním služieb v oblasti priemyselnej čistiacej techniky. V minulosti realizovala
úspešne viacero projektov zameraných na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti, taktiež disponuje
dostatočným počtom kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti, ktorí budú garanciou pre úspešné realizovanie projektu.

Udržateľnosť projektu po realizácií bude zabezpečená prostredníctvom dosahovaných tržieb za realizáciu produkcie. Doteraz
spoločnosť dosahuje stabilný a vyrovnaný hospodársky vývoj s kladným hospodárskym výsledkom. Realizácia projektu s
finančnou podporou 50% prinesie komparatívnu výhodu oproti konkurencii. Uvedené dáva predpoklad na dosiahnutie
návratnosti investovaných prostriedkov a tým bude zabezpečená podmienka udržateľnosti výsledkov projektu. Vďaka
realizácii projektu (zníženie energetických nákladov) bude spoločnosť schopná zabezpečovať produkciu omnoho
efektívnejším spôsobom. Prostredníctvom zateplenia objektov a teda výrazným poklesom nákladov na vykurovanie dôjde k
vytvoreniu kladných finančných tokov, ktoré budú použité na ďalšie zefektívnenej výroby a bude možné lepšie uspokojiť
zákazníkov i odberateľov z hľadiska času splnenia objednávky i kvality výrobkov.
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Okres Sp. N Ves patrí k okresom SR s nárastom počtu obyvateľstva. Nepriaznivá je situácia v pracov. príležitostiach. Aktuálna
miera nezamest. je 16,23% (6/2014, 26. poradie). V SR je to 12,78%. V evidencii sú početní nezamestnaní, ktorí sú z
ekonomických odvetví priemyselná výroba a aj mladí nezamestnaní. MEDAS, s.r.o. vznikla v 2003 s cieľom výrobná činnosť v
potravinárstve. Firma je významným spracovateľom medu v SR a v EÚ. Med nakupuje (má vybudovanú dodáv. sieť po celom
Slovensku, cca. 30 nákupcov) spracováva ho a vyrába rôzne produkty a spotrebiteľské balenia pre jednotný trh EÚ. V 2013
bola ročná produkcia 2200 t, z toho exportovala 1200 ton produkcie, čo je 72% celkového exportu medu SR. Hlavné činnosti
spoločnosti sú: -spracovanie medu, -výroba dietických homogénnych potravín, -spracovanie ovocia, zeleniny, suchých plodov
a orechov, -obchodná činnosť. Kvalita výrobkov je vysoká a stabilná (0 počet reklamácií). Má zavedený systém riadenia
kvality. Spoločnosť má 18 kmeň. zamest. Kapacity a štruktúra súčasných výrob. zariadení a priestorov nestačia pokryť
expanzné zámery firmy. Výrobný objekt potrebuje rekonštruovať pre nové výrobné technológie a nových pracovníkov.

Realizáciou projektu sa zhodnotí výrobný objekt (brownfield, kedysi Spišská mliekareň), ktorý sa pripravuje pre novú
potravinársku výrobu, a to najmä z pohľadu energetickej bilancie budovy: - splní sa norma STN 73 0540-2, - zníži sa spotreba
energie o 56,16%, emisie CO2 o 56,16%, - náklady na palivo o 81,3%. Uvedené výsledky sa dosiahnu realizáciou hlavnej
aktivity projektu Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností výrobného objektu a to stavebnými činnosťami: -zateplením stien
obvodového plášťa objektu, -zateplením konštrukcie strechy, -výmenou nevyhovujúcich vonkajších okenných a dverových
výplní otvorov objektu. Pôvodný účel využitia objektu sa nezmení. Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť pre pripravovanú
inštaláciu 2 moderných technologických liniek, ktorých dodávka bude podporená z OP KaHR (úspešný projekt vo výzve
KaHR-111SP-1201) a v súčasnosti sa pripravuje jeho realizácia (prebieha VO). Daný objekt bude aj pracovisko pre 18 nových
zamestnancov (11 mladých nezamestnaných, 6 žien, 1 znevýhodnený).

Pre zámer stavebnej rekonštrukcie a modernizácie výrobného objektu je spracovaný stavebný projekt, výkaz výmer, stavebný
rozpočet na úrovni výkazu výmer, vydané je právoplatné stavebné povolenie (SP) a je vyhlásené verejné obstarávanie (VO).
Na základe výsledkov úspešného VO sa s víťazom uzavrie dodávateľsko-odberateľská zmluva na predmet dodávok
stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie (PD) a SP. Zhotoviteľ bude technologicky postupovať v zmysle PD za
účasti všetkých kontrolných orgánov (stavebný dozor, dohľad investora). Konkrétne stavebné technologické postupy budú
rešpektovať požiadavky konkrétnych certifikovaných zatepľovacích systémov, resp štandardov a noriem pre okná a dvere.
Realizácia stavebných prác bude prebiehať v rozsahu 12 mesiacov od 1/2015 do 12/2015. Projekt bude ukončený platným
kolaudačným rozhodnutím so statusom bez závad, nedostatkov a nedorobkov. Pre prefinancovanie projektu sa plánuje použiť
dlhodobý úver, prekleňovací úver a NFP (intenzita pomoci je 29,40%). Podporné aktivity projektu a účtovné náležitosti si bude
žiadateľ realizovať vlastnými odbornými pracovníkmi a manažmentom spoločnosti.

Žiadateľ v súčasnosti pôsobí na trhu ako malá rodinná firma a chce reagovať na požiadavky a potreby európskeho trhu a
najmä jeho teritoriálnej disproporcie v oblasti dopytu a ponuky v rôznych častiach európskeho trhu v komodite medu a
výrobkov na báze medu, ovocia a zeleniny a orechov. Neustály rast požiadaviek trhu po objemoch a sortimente nie je možné
súčasnými výrobnými zariadeniami a kapacitami naplniť a je nutné investovať do automatických a univerzálnych
technologických zariadení, ktoré dokážu rýchlo a s dostatočným výkonom reagovať na kvantitu, kvalitu a sortiment produkcie
v uvádzaných produktoch. Poskytnutie NFP je šancou na realizáciu tohto zámeru, na podporu rekonštrukcie výrobného
objektu, kde sa nová, prichádzajúca výrobná technológia umiestni. Príprava týchto priestorov je veľmi dôležitá a nevyhnutná.
Definované ročné úspory na nákladoch pre vykurovanie výrobného objektu budú veľmi významným príspevkom pre výrazné
zníženie nákladov, pre posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MEDAS na európskom trhu a jej udržanie v regióne v
konkurencii zahraničných spracovateľov (najmä ázijských, ktorí síce nie sú kvalitou konkurencieschopní, ale cenou áno).

Trvalá udržateľnosť bude založená na: -udržaní kvality, -vzdelávaní a tréningoch vlastných pracovníkov, - intenzívnom
marketingu, - ďalšej diverzifikácii technológie a výroby a na zavádzaní ďalších technologických doplnkov, kompletných
technológií, podľa vývoja a požiadaviek slovenského a európskeho trhu, - zabezpečovaní dostatočných tržieb v zmysle
finančného plánu podniku. Hlavným argumentom pre TUR je neustály a rastúci dopyt po uvedených výrobkoch. Po ukončení
aktivít tohto projektu bude udržateľnosť výstupov a výsledkov zabezpečovaná tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb
a v napĺňaní rozvojovej a marketingovej stratégie spoločnosti. Prevádzku zabezpečia vlastní a prijatí zamestnanci na
novovytvorené pracovné miesta a dodávatelia externých služieb. Získanie pozície veľkého dodávateľa tejto produkcie je
strategickým a existenčným zámerom a cieľom spoločnosti. Financovanie procesu je nastavené na udržanie kladného
kumulovaného Cash Flow počas celej doby realizácie projektu a zároveň na vytváranie zdrojov na ďalšiu investičnú obnovu v
budúcnosti. Zisk z podnikania sa bude investovať aj do obnovy objektov a na energetické úspory a využitie obnoviteľných
zdrojov energií.

Výsledkom projektu bude zateplený objekt AUTOTREND TRENČÍN s.r.o., v ktorom podľa energetického auditu dosiahneme
úsporu energií až 43% oproti súčasnému stavu. Ročná úspora číselne vyjadrená je 117,85 GJ/rok a zateplí sa 761,70 m2
plochy objektu. Projekt bude mať dopady v rovine ekonomickej i v ochrane životného prostredia. V rámci ekonomického
efektu uvoľní prostriedky neefektívne využívané na dodávku energií a tieto budú využiteľné na ďalší rozvoj podnikateľskej
činnosti. Pri ochrane životného prostredia projekt zníži emisie škodlivých skleníkových plynov viac ako o 40%.

Projekt zabezpečí rekonštrukciu a zateplenie objektu AUTOTREND TRENČÍN s.r.o v zmysle projektovej dokumentácie s
adekvátnym projektovým manažmentom a stavebným dozorom.
Na danom objekte bude vyhotovené dodatočné zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom. Jedná sa o vonkajší zložený
tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou (ETICS). KZS sú priemyselne vyrábané výrobky, ktoré sa dodávajú ako
súbor výrobkov na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností. Na budovu sa osadzujú na vonkajšiu stranu stien alebo stropov
nad otvoreným (nevykurovaným) priestranstvom. Navrhovaný KZS je na báze tepelnej izolácie – minerálna vlna (sokel z
polystyrénu XPS).
Navrhovaná skladba KZS:
- pôvodná obvodová konštrukcia
- lepiaca malta
- fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny hr. 120 mm
dosky pripevňovať rozpernými kotvami min. dĺ. 180 mm (t. j. 60 mm do muriva)
- lepiaca stierka s vloženou sklotextilnou mriežkou
- univerzálny základ
- silikónová omietka
Ostenia okien a nadpražia budú obložené doskami z minerálnej vlny hr. 30 mm.
Aktivity projektu naplňujú hlavný cieľ projektu Zvýšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukcie a zateplenia
objektu AUTOTREND TRENČÍN s.r.o.

Realizácia projektu z vlastných zdrojov žiadateľa by bol príliš ekonomicky náročná, nakoľko existujú prioritnejšie investície v
rozvoji podnikateľskej činnosti. S uvedených dôvodov sme uvítali výzvu OP KaHR, ktorá nám napomôže skvalitniť nami
poskytované výrobky a služby a zlepší životné prostredie. Projekt bude realizovaný vo veľmi krátkom časovom horizonte 90
dní od začiatku prác a preto jeho pozitívny dopad očakávame už v roku 2015 v súvislosti s rozvojovými impulzmi, tak ako sme
ich popísali v ďalších častiach projektu. Projekt je v súlade so všetkými strategickými dokumentmi mesta i TSK, najmä s
opatrením 5.1.1.7 PHSR mesta Trenčín Vytváranie podnikateľských príležitostí pre investičné priority a služby mesta Trenčín.
Ďalej projekt korešponduje s Programom Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho krajaopatrením 1.3. Podpora podnikania, inovácií, znalostí a výskumu, cieľom: Rozvoj malých a stredných podnikov vrátane
živnostníkov rôznymi formami a opatrením 1.2. Adaptácia upadajúcich odvetví, podnikov a vybraných služieb
Reštrukturalizácia výrob znižovaním surovinovej, energetickej, ekologickej a dovoznej náročnosti.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená po všetkých stránkach úspešným dlhoročným podnikaním spoločnosti AUTOTREND
TRENČÍN s.r.o.. Na základe našich analýz je dopyt po podnikateľských činnostiach, o ktoré rozširujeme naše portfólium.
Zateplený objekt bude menej energeticky náročný a oveľa lepšie energeticky efektívny, čo napomôže ďalším investíciám do
hlavných smerov podnikania uvoľnením finančných prostriedkov. V neposlednom rade výrazny trvalo udržateľný význam
projektu vidíme v citeľnom, viac ako 40% znížení emisií skleníkových plynov a skvalitnení životného prostredia.
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AUTOTREND TRENČÍN s.r.o podniká úspešne od roku 2004. V súčasnosti zabezpečuje predaj a servis vozidiel Suzuki a
Toyota v Trenčíne. V rámci pravidelnej evaluácie hospodárskych výsledkov a strategických plánov do budúcnosti dospela
spoločnosť k rozhodnutiu, že v rámci diverzifikácie portfólia svojich činností rozšíri svoje pôsobenie o stavbu a opravu člnov a
lodí. Toto rozhodnutie bolo podmienené situáciou v meste a regióne, kedy sa výrazne oživujú voľnočasové aktivity na rieke
Váh, ktorá preteká centrom Trenčína. AUTOTREND TRENČÍN chce reagovať na tieto trendy, ktoré sú podmienené stavebným
rozvojom mesta, najväčším za posledných 100 rokov, ktoré pozostávajú najmä z výstavby dvoch nových mostov cez rieku
Váh a kompletného rozvoja nábrežia uvoľneného po výstavbe nových mostov. Už teraz vidíme rozvoj výstavby hausbótov a
nového rekreačného využitia rieky Váh. Preto v súvislosti s týmito trendami naša spoločnosť ponúkne kvalitnú výstavbu a
opravy lodí a člnov a z tohto dôvodu je nevyhnutné mať energeticky efektívne priestory, nakoľko sa tieto činnosti budú
realizovať najmä v zimnom období, mimo hlavnej sezóny. Naše súčasne priestory, v ktorých chceme uvedené činnosti
prevádzkovať sú kompletne nezateplené a energeticky neefektívne.

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na objekte, v ktorom VUM, a.s. vykonáva výrobnú činnosť. Práce zahŕňajú
zateplenie dvoch stien, strechy a osadenie plastových okien. V rámci projektu bude zároveň modernizované zariadenie
odovzdávacej stanice prostredníctvom výmeny starej stanice. Realizácia projektu bude prebiehať v 2 hlavných a 2
podporných aktivitách.

25120120169

VUM, a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobno-prevádzkových
priestorov a laboratórií VUM, a.s.

127 834,88
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Spoločnosť VUM, a.s. bola 21.9.2004 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica pod vložkou č.
801/S, odd.: Sa. Kľúčovým predmetom činnosti je vývoj, výroba a predaj anódovej hmoty, elektródovej hmoty, ubíjacích hmôt
a karbonizovaných materiálov. V súčasnosti je rozvojová stratégia spoločnosti zameraná na výskum, vývoj a rozbeh výroby
nových ekologickejších produktov na báze uhlíka s vyššou úžitkovou hodnotou aplikovateľné nielen v oblasti ťažkého
priemyslu ale aj v iných odvetviach. Výrobná činnosť je vykonávaná v budove, ktorej technický stav nie je optimálny,
nezodpovedá súčasným požiadavkám budov na tepelnotechnické vlastnosti. V danej budove sa tiež nachádzajú prevádzkové
priestory a laboratóriá, no slúži predovšetkým na výrobné účely. Problémom je hlavne nedostatočný tepelný odpor stien,
nevyhovujúce sú tiež okná a presklenia. Na vykurovanie a pre potreby ohrevu teplej úžitkovej vody je používaná
odovzdávacia stanica, ktorej zariadenie je zastarané a na konci svojej životnosti. Z hľadiska ďalšieho rozvoja spoločnosti je
dôležité odstrániť tieto nedostatky, pretože zvyšujú spotrebu energií a tým aj celkové náklady, ktoré je nutné na energie
vynakladať.

Po ukončení realizácie projektu budú všetky aktivity smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobných priestorov
spoločnosti VUM, a.s. Realizáciou projektu sa dosiahne úspora energie vo výške 3 070,82 GJ/rok, vďaka čomu sa znížia
náklady na energie a dôjde tiež k nárastu tržieb na hodnotu 12 971 000 EUR v roku 2018 a nárastu pridanej hodnoty
spoločnosti na úroveň 2 962 000 EUR v roku 2018. Tieto výsledky budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie stavebných
prác, ktoré budú pozostávať zo zateplenia stien, osadenia plastových okien a zateplenia strechy budovy. Okrem toho bude
nutné modernizovať zariadenie odovzdávacej stanice, vďaka čomu sa ešte zvýši energetická úspora, ktorú spoločnosť
dosiahne realizáciou stavebných prác. Výsledkom dosiahnutia úspor takéhoto rozsahu bude zmenšenie objemu finančných
prostriedkov, ktoré je nutné vynakladať na energie, čo pozitívne ovplyvní výšku dosahovaného zisku. Tento zisk bude slúžiť
na krytie nákladov súvisiacich s dosahovaním rozvojových cieľov spoločnosti. Vďaka tomu budú vytvorené predpoklady na
rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti VUM, a.s., čo sa v konečnom dôsledku prejaví v raste jej konkurencieschopnosti.

Hlavná aktivita 1: Realizácia stavebných prác – zateplenie stien, osadenie plastových okien a zateplenie strechy 01/201510/2015
S pomocou NFP bude financované zateplenie dvoch stien, strechy a osadenie plastových okien, čím budú vylepšené
Výsledok: zateplená plocha 1193,69 m2
tepelnoizolačné vlastnosti objektu, v ktorom spoločnosť vykonáva výrobnú činnosť. V rámci projektu bude zároveň
- zateplenie stien
modernizované zariadenie odovzdávacej stanice slúžiacej ako zdroj tepla a teplej vody. Realizáciou projektu bude dosiahnutá
- osadenie plastových okien
energetická úspora, vďaka ktorej budú náklady na energie nižšie, čo bude mať pozitívny dopad na výšku dosahovaného
- zateplenie strechy
zisku. Zo zisku bude možné financovať dosiahnutie rozvojových cieľov VUM, a.s., medzi ktoré patrí rozširovanie portfólia
produktov a získanie nových zákazníkov. Výsledkom bude nárast tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti
Hlavná aktivita 2: Modernizácia zariadenia odovzdávacej stanice 01/2015-10/2015
spoločnosti. Aj napriek priaznivej finančnej situácii predstavuje realizácia plánovaných aktivít pre spoločnosť vysokú
Výsledok: 1 nové zariadenie
nákladovú položku, v dôsledku čoho týmto projektom žiada o NFP. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými
- demontáž súčasného zariadenia
dokumentmi vypracovanými na národnej aj regionálnej úrovni.
- osadenie nového zariadenia
VUM, a.s. disponuje kapacitami na úspešnú realizáciu projektu. V súčasnosti prebieha implementácia projektu v rámci
- uskutočnenie potrebných stavebných prác
OPVaV, počas ktorej spoločnosť nadobudla cenné skúsenosti s riadením projektov.

Z ekonomického hľadiska dosiahne spoločnosť realizáciou projektu nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov a taktiež nárast
vyprodukovanej pridanej hodnoty. Odhaduje sa, že vďaka realizácii projektu dosiahnu tržby spoločnosti v roku 2018 úroveň 12
971 000 EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2007 nárast o približne 61,37 %. Realizáciou projektu taktiež dôjde k
nárastu spoločnosťou vytvorenej pridanej hodnoty, ktorej odhad na rok 2018 sa pohybuje vo výške 2 962 000 EUR, čo je o
približne 105 % viac než dosiahnutá pridaná hodnota v roku 2007. Nárast tržieb aj pridanej hodnoty vytvorí predpoklad na
dosiahnutie vytýčených cieľov spoločnosti. Po ukončení projektu budú všetky aktivity smerovať k zvyšovaniu energetickej
efektívnosti výrobno-prevádzkových priestorov a laboratórií spoločnosti, rozširovaniu a skvalitňovaniu produktového portfólia,
zvyšovaniu počtu odberateľov a konkurencieschopnosti. Vďaka realizácii projektu budú eliminované riziká ohrozujúce
úspešnosť spoločnosti na trhu, predovšetkým riziko súvisiace s nárastom cien vstupov. Projekt teda možno vyhodnotiť ako
dlhodobo udržateľný.

Riadenie projektu 01/2015-10/2015
Riadením projektu bude poverený projektový manažér, ktorému budú asistovať zamestnanci spoločnosti. Spoločne budú
zabezpečovať úlohy týkajúce sa realizácie, koordinácie, monitoringu a finančného riadenia projektu.
Publicita a informovanosť projektu 01/2015-10/2015
Zabezpečovaná bude počas celej doby realizácie projektu.

25120120170

25120120171

25120120172

Metales, s.r.o.

Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN

CONSTRUCT, s.r.o.

Energetická efektívnosť Metales, s.r.o.

Modernizácia klimatizačných a osvetľovacích systémov a
zariadení vo firme Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN

Zateplenie strechy, fasády, výmena okien a tepelného zdroja
haly

117 971,00

32 004,51

107 916,00
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Prevádzka firmy Mteales, s.r.o. je situovaná v meste Dolný Kubín, firma je dlhodobo stabilná a fungujúca výrobná spoločnosť,
v oblasti kovoobrábania a zvárania. Aktuálna výroba tepla a svetla pre výrobný proces firmy Metales, s.r.o. je v súčasnosti
relatívne neefektívna a to najmä z dôvodu absencie zateplenia obvodového a strešného plášťa (zastaraný a poškodený
svetlík) predmetnej výrobnej haly, ktorý spôsobuje únik tepla cez strechu a obvodové múry, ako aj z dôvodu využívania
neefektívnych halogénových zdrojov svetla. Okrem uvedeného, sa firme nedarí dodržiavať normy na osvetlenie pracovných
priestorov a tepelný komfort pracovníkov. Rastúce ceny energií, sú identifikované ako hrozby vo S.W.O.T. analýze.
Predmetná investícia je nevyhnutná pre zavedenie plánovanej dvoj či trojzmennej výrobnej prevádzky. Firma na
zabezpečenie svojej prevádzky potrebuje vysoké odberné množstvo energie, čo zvyšuje prevádzkové náklady výroby. Firma
tiež nemá dostatok voľných finančných zdrojov na realizáciu projektu, keďže investuje do zvýšenia konkurencieschopnosti
firmy a udržania pracovných miest, prostredníctvom nákupu inovatívnych výrobných technológií.

Realizáciou projektu sa očakáva zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky firmy a zníženie nákladov na výrobu a
projekt prispeje k ochrane životného prostredia. Úsporou prevádzkových nákladov vynakladaných na elektrickú energiu, sa
zvýši pridaná hodnota spoločnosti a de facto aj jej tržby. Predmetom projektu je zateplenie výrobnej haly, rekonštrukcia
svetlíka a výmena halogénových zdrojov svetla za LED svietidlá. Indikátory projektu boli vypočítané spôsobilou osobou a sú
podložené Správou z energetického auditu. Firma plánuje dosiahnuť stanovené merateľné ukazovatele projektu
predovšetkým jeho samou podstatou, ktorú tvorí zníženie nákladov na spotrebu energie. Znížením prevádzkových nákladov,
sa vytvorí možnosť investovania do ďalšieho rozvoja spoločnosti. Nie je predpoklad nedosiahnutia stanovených hodnoť
indikátorov, nakoľko boli vypočítané odborným spôsobom a navrhnuté energetické opatrenia sú bežné a ich efekt ľahko
predikovateľný. Dá sa predpokladať, že realizácia projektu motivuje aj iné firmy v regióne k podobným projektom resp. k
využívaniu fondu ERDF.

Projekt je pre spoločnosť nevyhnutný z dôvodu, vyššie opísaných vysokých energetických únikov cez strechu a ostatný plášť
výrobnej haly, ako aj z dôvodu stávajúcich energeticky neefektívnych halogénových svietidiel vo vnútri výrobnej haly. Firma
zároveň v súčasnosti nemá dostatok voľných finančných zdrojov na realizáciu projektu, úverové zdroje sú ťažšie dostupné
Projekt bude realizovať dodávateľská stavebná spoločnosť, ktorá ako výherca verejného obstarávania, uspeje v už ako v minulých rokoch, čím sa financovanie projektu vo forme NFP stáva nevyhnutnosťou. Spoločnosť má rozsiahle Z finančného hľadiska je projekt udržateľný vzhľadom na skutočnosť, že sa jeho realizáciou očakáva zníženie výrobných
prebiehajúcej verejnej súťaži. Realizácia projektu je naplánovaná na leto roku 2015, konkrétne na mesiace júl, august a skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V poslednom období realizoval Metales, s.r.o. nasl. projekty:
nákladov vynakladaných na energie. Tieto úspory spoločnosť využije na potrebné investície do výroby a vzdelávanie
september. Keďže v súťažných podkladoch sa nachádzajú požiadavky na skúsenosti a referencie potenciálnych dodávateľov,
zamestnancov. Hrozby projektu sa odbúravajú znížením nákladov na spotrebu elektrickej energie a plynu. Po realizácií
nepredpokladáme dodanie nekvalitných stavebných prác či materiálov. Ak by však takáto situácia nastala, bude riešená v
projektu, sa nekladú na spoločnosť ďalšie finančné nároky na jeho prevádzku, naopak, projekt náklady na prevádzku znižuje.
rámci reklamácie. Projekt sa bude realizovať takmer bez obmedzenia výroby spoločnosti. Vedením projektu bude poverený
Z organizačno-technického hľadiska projekt výrazne prispeje k plánovanému zavedeniu dvoj či trojzmennej prevádzky, ktorá
Jozef Balák – riaditeľ Metales, s.r.o., v aktívnej spolupráci s externým administrátorom projektu a ďalšími členmi projektového
skutočnosť bude mať zásadný vplyv na rast je konkurencieschopnosti. Ďalším benefitom projektu je zatraktívnenie výrobných
tímu (viď časť 4.2. opisu, kde sú podrobne popísané aj činnosti, skúsenosti a kompetencie členov projektového tímu).
priestorov, ktoré firme pomôže k lepšej prezentácií pred zákazníkmi. Po realizácii predkladaného projektu, uvažuje spoločnosť
Jedinou aktivitou projektu je „Energetická efektívnosť“ a obsahuje činnosti opísané vyššie a podrobne v opise projektu. Jej
o rekonštrukcii tepelného hospodárstva formou inštalácie solárnych panelov, predovšetkým na výrobu TÚV, inštaláciou
realizáciou sa dosiahne samotná podstata projektu, čím sa aj naplnia merateľné ukazovatele a ciele projektu.
Projekt je z finančného hľadiska dlhodobo udržateľný a po ukončení financovania prostredníctvom NFP, nevyžaduje tepelného čerpadla typu vzduch – vzduch, prípadne vzduch - voda a to za účelom vykurovania výrobných priestorov.
dodatočné náklady, naopak sporí výdavky za energie. Spojitosť dokumentu so strategickými plánovacími dokumentmi, nie je
na tomto mieste možné popísať kvôli rozsahovému obmedzeniu v ITMS. Avšak, podrobne je táto problematika rozpísaná v
časti 2.4 opisu projektu.
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Okres R. Sobota, ktorý patrí medzi najproblémovejšie okresy SR, leží na okraji územia SR, vzdialený od hospodárskych
centier a hlavných dopravných ťahov, má dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti (07/2014 – 30,18 %), nízku úroveň
vzdelania. Okres má zle orientovanú odvetvovú štruktúru. Firmy sa zväčša orientujú na oblasť služieb a maloobchodu,
presadiť sa na trhu je ťažké, v okrese je slabá kúpna sila obyvateľstva z dôvodu vysokej nezamestnanosti. Žiadateľom je
podnikateľ FO, ktorý pôsobí od r. 1991. Medzi nosné činnosti žiadateľa patria služby súvisiace so servisom a montážou
elektrických zariadení, spotrebnej elektroniky, inštalácia priemyselných strojov a prístrojov a obchodná činnosť. V roku 2001
pribudlo sprostredkovanie obchodu a služieb. Svoje podnikateľské aktivity žiadateľ realizuje vo vlastných priestoroch v k.ú. R.
Sobota. Stavebný objekt je v katastri nehnuteľností vedený na LV č. 1739 ako „pavilón služieb“, je umiestnený na parcelnom
čísle 1094/262, súpisné číslo 833. Ďalšou významnou podnikateľskou aktivitou žiadateľa je výroba a dodávka elektriny
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Silnou stránkou žiadateľa je skutočnosť, že sa jedná o stabilnú firmu, s vlastnými
podnikateľskými priestormi, kvalifikovanými zamestnancami, skúseným manažmentom, zmluvne zaviazanými odberateľmi a
dobrým menom v oblasti inštalácie prístrojov.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom zníženia jeho energetickej náročnosti (modernizácia
vzduchotechniky, klimatizácie a výmena svietidiel a svetelných zdrojov). Hlavnou a stabilnou prioritou žiadateľa je
znižovanie vlastnej spotreby energie, čo je v súlade aj s cieľmi EU vytýčenými v tzv. Zelenej knihe o energetickej efektívnosti.
Finančné zdroje, ktoré ušetrí žiadateľ v dôsledku realizácie projektu plánuje investovať jednak do rekonštrukcie a
modernizácie existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia ich energetickej účinnosti a potom hlavne do
zlepšenia technologického vybavenia používaného pri inštalácii priemyselných strojov a prístrojov V budúcnosti plánuje
investovať aj do výroby a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov novým výrobným zariadením. Žiadateľ
očakáva úspory energie v objekte v hodnote 62,33 MWh/r, resp. 620,25 GJ/r, čo znamená finančnú úsporu cca 9 350 eur.
Zrealizovaním opatrení dôjde aj ku značnému zníženiu emisných hodnôt znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Jedná
sa o zníženie emisie CO2 o 24 609 kg za rok. Merateľné ukazovatele žiadateľ naplní, nakoľko sa jedná o stabilnú firmu, ktorá
úspešne podniká od roku 1991, prispieva k zamestnanosti, má dostatok zákaziek a plánuje sa naďalej rozvíjať.

Realizácia projektu bude pozostávať z etáp, ktoré budú na seba navzájom nadväzovať:
A. Podporné aktivity:
1. Verejné obstarávanie: výber dodávateľa stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov bude
vykonané pred podpisom zmluvy o NFP, výzva bola zverejnená vo VVO dňa 10.9.2014 – vykoná externý dodávateľ
2. Riadenie projektu - implementácia, finančný manažment, publicita, monitoring, externá a interná kontrola: vykoná žiadateľ
B. Hlavná aktivita: Samotná realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi: rekonštrukcia a modernizácia stavebného
objektu – vzduchotechnika a klimatizácia a výmena svietidiel a svetelných zdrojov. Predpokladaná doba trvania stavebných
prác sú 4 mesiace. Aktivitu vykoná dodávateľská firma vybratá na základe verejného obstarávania. Následne prebehne
uvedenie objektu do prevádzky, kolaudácia.
Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zvýšenie energetickej
efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním energie, čo sa dosiahne prostredníctvom
modernizácie vzduchotechniky a osvetlenia.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním
energie. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu využívaného na
podnikateľské účely. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ napriek finančnej stabilite nebol schopný realizovať projekt v úplnom
rozsahu a v reálnom čase, či už z vlastných alebo úverových zdrojov. Získaním NFP dosiahne konkurenčnú výhodu a bude
mať vytvorené podmienky pre svoj ďalší rozvoj a prispeje aj k udržaniu pracovných miest v regióne s vysokou
nezamestnanosťou. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na rôznych úrovniach (PHSR
BBSK, ÚPN VÚC BB kraja, Stratégia EÚ 2020, Návrh energetickej politiky SR? Zelená kniha). Vzhľadom na to, že žiadateľ
úspešne realizuje projekt podporený z EU zdrojov, má preukázateľné skúsenosti s realizáciu projektov, bude si zabezpečovať
sám realizáciu aj tohto projektu. Externou službou v projekte bude zabezpečenie verejného obstarávania a stavebné práce.
Žiadateľ má aj ďalšie skúsenosti s inými investičnými projektmi, ktoré realizoval z vlastných zdrojov, bez podpory EU.

Zárukou TUR projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania. Projekt sa bude
realizovať vo vlastných priestoroch žiadateľa. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska spočíva v udržaní pracovných miest a v
odbornosti manažmentu. Administratívna udržateľnosť je v kapacitách, ktorými žiadateľ disponuje teraz aj po ukončení
projektu. Environmentálna udržateľnosť je v trvalej úspore energie. Úspora energie sa očakáva 620,25 GJ/rok, resp. 9350 eur.
Možné riziká bude žiadateľ eliminovať udržaním stálej kvality služieb a výroby, diverzifikáciou podnikateľských aktivít,
zavedením postupov energetického manažmentu. Objekt je vo vlastníctve, nehrozí riziko zmeny vlastníctva, nemá ťarchy na
LV. Zmena legislatívy, ktorá môže mať dopad na činnosť žiadateľa je oblasť, ktorá je mimo jeho dosahu. Žiadateľ je bonitný,
uvoľnené finančné prostriedky vytvoria zdroje na ďalší rozvoj podnikania a tým ešte zlepšia jeho finančné zdravie. Do roku
2018 sa predpokladá dosiahnuť tržby z predaja 327 tis. eur a pridanú hodnotu 174 tis. eur.
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Výrobná hala spoločnosti CONSTRUCT, s.r.o. sa nachádza v meste Lučenec na parcele číslo 1257/3 v katastrálnom území
Lučenec. Objekt je orientovaný na hlavné svetové strany. Objekt je postavený v priemyselnej časti mesta v chránenej oblasti.
Objekt nie je postavený v žiadnej typizovanej stavebnej sústave. Objekt v súčasnom vybavení bol oficiálne otvorený v roku
1975. Hala je využívaná najmä na kompletáciu svietidiel, výrobu rozvádzačov, kompletáciu elektrokomponentov a ich prípravu
na inštaláciu u konečného zákazníka. Súčiniteľ prechodu strechy je 4,16, okien a dverí 7,00, obvodové steny 0,72 Wm-2K-1.
Uvedené parametre spôsobujú vysoké energetické náklady na prevádzku objektu (ročná spotreba cez 210 MWh) a
nezodpovedajú požiadavkám normy STN 73 0540. Výroba tepla je zabezpečená elektricky, čo patrí síce k investične
najlacnejším, ale prevádzkovo najdrahším zdrojom energie na vykurovanie. SWOT analýza preukázala, že najvhodnejším
spôsobom využitia silných stránok a príležitostí a eliminácie hrozieb a slabých stránok je zlepšenie tepelnotechnických
vlastností objektu a výmeny zdroja tepla za ekologickejší a ekonomickejší. Tieto aktivity sú predmetom predkladaného
projektu.

Obsahom predkladaného projektu je v zmysle stavebného povolenia rekonštrukcia fasády budovy zateplením obvodového
muriva tepelnou izoláciou a povrchovou úpravou tenkovrstvovej omietky, demontáž strešného plášťa s nahradením strešnými
panelmi, výmeny výplní všetkých vonkajších otvorov a okien a inštalácia kotla na spaľovanie drevných peliet. V objekte bude
realizované:
- zateplenie obvodového plášťa polystyrénom hrúbky min. 100 mm a s koeficientom tepelnej vodivosti min. 0,034 m.k/W
- zateplenie strechy polyuretánom hrúbky min. 120 mm a s koeficientom tepelnej vodivosti min. 0,022 m.k/W
- existujúce okná a dvere budú nahradené za plastové s U sklamin =1,1 W/m2 .K
- nainštalovaný bude nový tepelný zdroj na pelety s výkonom (max.) 52 kW
Takto bude možné dosiahnuť ukazovatele (uvedené v bode 12 a 15 tejto žiadosti) a zároveň vďaka zníženiu nákladov na
energie bude možné uvoľniť zdroje spoločnosti na jej ďalší rozvoj. Zlepšenie sa bude dotýkať aj pracovných podmienok
zamestnancov, ktorí pracujú v hale.
Projekt je pripravený dôsledne tak, aby sa predchádzalo rizikám a negatívnym javom.

Projekt bude realizovaný formou dodávky. Dodávateľ bude vysúťažený formou verejného obstarávania (verejné obstarávanie
bolo už začaté pred podaním žiadosti o NFP). Za realizáciu projektu bude zodpovedať projektový manažér, ktorý bude riadiť
projekt, koordinovať procesy finančného riadenia, technickej realizácie prác dodávateľmi, monitorovanie a publicitu projektu.
Bude tiež zodpovedať za komunikáciu s poskytovateľom pomoci, kontrolnými orgánmi a zastupovať projekt navonok. V
projektovom tíme bude takisto finančný manažér, ktorý bude zabezpečovať finančné riadenie, kontrolu prvotných účtovných
dokladov, účtovnú evidenciu projektu a finančné vykazovanie voči poskytovateľovi pomoci. Technický manažér bude
dohliadať na fyzickú realizáciu dodávateľských prác a bude pôsobiť ako stavebný dozor investora.
Projekt pozostáva z jednej aktivity, nakoľko vzhľadom na jeho malý rozsah a zabezpečenie realizácie jednou komplexnou
dodávkou nie je praktické ho členiť podrobnejšie. Súčasťou sú aj procesy riadenia projektu a publicity projektu, ktoré budú
riadené projektovým manažérom. Časový rámec zohľadňuje jednak čas na realizáciu, ako aj sezónu, kedy je možné potrebné
stavebné zásahy vykonať.

Z hľadiska žiadateľa ide o malý podnik existujúci od roku 1999 s preukázanou stabilitou činnosti a dobrou povesťou u
zákazníkov. Firma sa špecializuje na výrobu elektromontážnych komponentov a elektromontážne práce pre ktoré si sama
vyrába komponenty, najmä rozvádzače, rozvodové skrinky, kompletuje svietidlá a inštalačné komponenty. Táto výrobná
prevádzka sa nachádza v objekte, ktorý síce z technického hľadiska postačuje, avšak jeho prevádzka je neefektívna
vzhľadom na vysoké energetické náklady, ktoré sú dané jeho stavebnou konštrukciou. Realizácia projektu napomôže znížiť
energetické nároky objektu a znížiť spotrebu energie a náklady na ňu. Náklady na investíciu sú však nad aktuálne možnosti
spoločnosti, resp. by spomalili jej rozvoj, preto je získanie NFP jedinou reálnou možnosťou financovania projektu.
Projekt je po dôslednej príprave s projektantom a energetickým audítorom navrhnutý tak, aby bol dosiahnutý najlepší možný
pomer náklady/energetické úspory. Energetické úspory zároveň znamenajú pozitívny dopad na životné prostredie a šetrenie
prírodných zdrojov. Projekt je v súlade so strategickými dokumentami na miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z vlastných zdrojov, nakoľko spoločnosť existuje už od roku 1999 a je dostatočne
stabilná. Navyše realizáciou projektu nevzniknú žiadne dodatočné náklady do budúcnosti, práve naopak, dosiahnu sa značné
úspory energie a tým aj úspory na nákladoch.
Veľká pozornosť pri príprave projektu bola venovaná riadeniu rizík, predovšetkým tomu, aby:
- bol vysúťažený dodávateľ za čo najnižšiu cenu a nedošlo k predraženiu zákazky, preto bolo ako jediné kritérium zvolené
najnižšia cena pri splnení všetkých kvalitatívnych požiadaviek
- pri realizácií nedošlo k problémom s prefinancovaním nákladov pred uhradením žiadosti o platbu, preto bolo zabezpečené
dostatočné finančné krytie na prefinancovanie nákladov na projekt
- bola dodržaná kvalita prác, preto bol do projektového tímu zabezpečený kvalifikovaný stavebný dozor
- bolo zabezpečené kvalitné projektové riadenie
Tým sa eliminujú identifikované riziká.
Financovanie prevádzky a údržby výsledkov dosiahnutých projektom bude zabezpečené z prevádzkových príjmov
spoločnosti, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť.

Realizácia projektu bude trvať 4 mesiace a bude pozostávať z 3 hlavných a 2 podporných aktivít:

25120120173

25120120174

25120120175

Investičná Správcovská s.r.o.

METAL CONTAINER, a.s.

B.M. Kávoviny, spol. s r.o.

Cestovináreň KUK&FUK, Malá Ida

Zvýšenie energetickej úspory výrobnej haly v spoločnosti
METAL CONTAINER, a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby spoločnosti B.M.
Kávoviny, spol. s r.o. zateplením výrobnej haly a výmenou
okien

121 416,34

72 694,59

61 249,80
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Spoločnosť Investičná správcovská s.r.o. pôsobí na trhu od 07.11.2008. Spoločnosť pôsobí v investičnej oblasti – zameriava
sa na projekty, ktoré vypĺňajú v súčasnej dobe „dieru na trhu“. Hlavnými oblasťami je prevádzka objektu cestovinárne KUK &
FUK a následný predaj cestovín nadnárodným reťazcom za účelom predaja konečným spotrebiteľom. Predmet činnosti
spoločnosti predstavuje výroba a balenie cestovín v sortimente 6-vaječných cestovín a následný rozvoj produktov o celozrnné
cestoviny, cestoviny s prídavkov proteínov (zdravé cestoviny) a iné produkty na základe prieskumu trhu. Cieľom spoločnosti je
prinášať na trh tradičné overené produkty, založené na tradičnej receptúre, a tieto produkty dopĺňať o nové, moderné produkty.
Ekonomická situácia v spoločnosti vykazuje vysokú mieru stability. Pre jej zachovanie a postavenie na trhu je nevyhnutné
optimalizovať prevádzkové náklady a zefektívniť ich vynakladanie v súlade s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti. Pre
dosahovanie stanovených cieľov prijala firma strategické rozhodnutie o nutnosti realizácie rekonštrukcie a modernizácie
výrobných priestorov.

Po ukončení realizácie projektu bude na výrobných objektoch spoločnosti Investičná Správcovská s.r.o. zateplená plocha 1
363,44 m2 a budú v rámci rekonštrukcie nasadené 2 nové zariadenia: jeden kondenzačný kotol a jeden zásobníkový
ohrievač a nový 1 systém osvetlenia. Táto rekonštrukcia výrobných priestorov Investičná Správcovská s.r.o. vytvorí
podmienky pre dosiahnutie cieľov projektu a zabezpečí naplnenie hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov.
Rekonštrukciou výrobných priestorov Investičná Správcovská s.r.o. dôjde vďaka úspore energie k zníženiu prevádzkových
nákladov a spoločnosť môže tieto ušetrené prostriedky použiť v rámci rozšírenia výroby, či už vo forme jej priamej (napr.
zvýšenie výroby, inovácia výroby) alebo nepriamej podpory (marketing). To v dlhodobom horizonte povedie k nárastu tržieb a
nárastu pridanej hodnoty vo výške minimálne 20% medziročne. Významným predpokladom pre rast tržieb a pridanej hodnoty
je aj stabilné postavenie spoločnosti na trhu vybudované dlhodobým pôsobením, priaznivá finančná situácia a starostlivo
pripravené opatrenia na predchádzanie rizikám

Žiadateľ spoločnosť METAL CONTAINER, a.s. so sídlom v Svidníku vznikol v roku 2006, patrí k dôležitým zamestnávateľov v
regióne a zaoberá sa výrobou a predajom kontajnerov rôzneho druhu. Aj keď žiadateľ investuje do obnovy a modernizácie
technologického vybavenia, náklady na spotrebu energie a vykurovanie výrobnej haly sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné.
Výroba žiadateľa je realizovaná v hale postavenej na prelome 70-80tych rokov 20.storočia a jej technický stav je
nevyhovujúci. Kvôli zlému technickému stavu je žiadateľ nútený vykurovať len čiastočne výrobné priestory. Vysoké straty
tepla v zimných mesiacoch spôsobujú zvýšené náklady žiadateľa, ktoré zabraňujú jeho ďalšiemu technologickému rozvoju.
Spoločnosť sa preto rozhodla investovať do rekonštrukcie a modernizácie haly jej zateplením obvodového plášťa, strechy a
výmenou okien a dverí. Keďže realizácia investičných akcií je finančne náročná, je potrebné prefinancovať časť tejto
investície aj pomocou NFP. Zo SWOT analýzy vyplýva, že najsilnejším faktorom projektu je stabilná pozícia žiadateľa na trhu
a stále investovanie do vývoja vlastných výrobkov, o čo sa žiadateľ bude opierať pri celom projekte.

Výsledkom realizácie projektu bude komplexné zateplenie obvodového plášťa a strechy výrobnej haly, výmena okien a dverí
a tým zníženie tepelných strát o 65%. Projektom sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov:
Výsledok:
- Zateplená plocha (m2): 2204,49m2
- Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení: 1 ks
Dopad:
Úspora energie:
GJ/rok: 635,47 GJ/r
Nárast tržieb:2 786 305,20 EUR
Nárast pridanej hodnoty: 387 880,50 EUR
Projektom prinesie aj zníženie produkcie CO2 a to o 48,90 t/rok. Úspora vyjadrená v EUR na základe vypočítanej úspory
energie bude dosiahnuté vo výške 588,32 EUR/MWh a zníženie produkcie CO2 vyjadrené v EUR bude dosiahnuté vo výške
2123,71 EUR/tCO2. Pre lepšie zvládnutie možných rizík spoločnosť vytvorila proces riadenia rizík, ktorý je rozdelený do 3
hlavných oblasti: Plán riadenia rizík, Identifikácia a analýza rizík, Zvládnutie všetkých identifikovaných rizík vrátane
implementácie obrannej stratégie.
Žiadateľ plánuje ako nadväzujúci projekt po ukončení predkladaného projektu realizovať rekonštrukciu menšej výrobnej haly –
dielne a tým komplexne obnoviť a modernizovať výrobný areál.

Výsledkom projektu bude zmodernizovaný objekt so zvýšenou energetickou efektívnosťou. Na základe energetického auditu
boli navrhnuté opatrenia zateplenia obvodového plášťa budovy kontaktným zatepľovacím systémom a modernizácie
pôvodných okien. Realizáciou opatrenia budú dosiahnuté úspory energie a jej efektívne využívanie vo výrobnej činnosti.
Aktivita projektu naplní merateľný ukazovateľ Zateplená plocha, čo má priamy vplyv na dopadový ukazovateľ Úspory energie.
Žiadateľ očakáva v sledovanom období rozvoj spoločnosti, čo je premietnuté do ekonomických ukazovateľov Nárast tržieb a
Nárast pridanej hodnoty.

Aktivita 1 – Zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, strechy a výmena okien, dverí
Aktivita 2 - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a systému ohrevu vody
Aktivita 3 - Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia výrobných priestorov

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má dlhoročné skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
Zrealizovaním týchto aktivít budú v spoločnosti Investičná Správcovská s.r.o. rekonštrukciou a modernizáciou jej výroby brzdí jeho podnikateľské plány v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe energetickej efektívnosti a optimalizácie
zlepšené tepelnoizolačné vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie, znížená energetická náročnosť prevádzkových nákladov. Rekonštrukciou a modernizáciou objektov sa podporí jeho rozvoj v súlade s TUR a zvýši sa jeho
vykurovacieho systému, systému ohrevu vody a systému osvetlenia objektu výroby, čím sa zabezpečia úspory a efektívne energetická efektívnosť. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj prioritami EÚ.
využívanie energie.
d2) Žiadateľ zrealizoval množstvo developerských projektov a má dostatočné skúsenosti s investičnými aktivitami, ktoré sú
Riadenie projektu
obsah predkladaného projektu. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska,
Publicita a informovanosť
vyhovujúce technické podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológií.
Predpokladom úspešnej realizácie projektu sú tiež skúsenosti členov realizačného tímu s podobnými investičnými akciami.
Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové riadenie, zúčtovanie a monitorovanie prostredníctvom realizačného tímu s
dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi zručnosťami na úspešné zabezpečenie administratívnej i odbornej implementácie
projektu. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú
publicitu a informovanosť o projekte.

Realizácia projektu bude zabezpečená pomocou Aktivity 1 Rekonštrukcia a modernizácia výrobnej haly–zateplenie
obvodového plášťa,strechy,výmena okien a dverí v termíne 03/2015-08/2015.
Realizácia hlavnej aktivity bude v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a termín realizácie je v súlade s „Oznámením k
ohláseniu stavebných úprav“ vydaným mestom Svidník dňa 28.8.2014.
Administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu bude riešené zamestnancami žiadateľa, ktorí majú bohaté
skúsenosti s realizáciou investičných projektov financovaných z EÚ fondov a vlastných zdrojov a externým poradcom z
oblasti EÚ fondov. Riadenie projektu a publicita projektu bude realizovaná v súlade s programovými dokumentmi a Manuálom
pre informovanie a publicitu.
Stavebné práce budú realizované dodávateľsky a výber dodávateľa bude v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. Aktivita
projektu prispeje k dosiahnutiu stanoveného hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu.

prospech stability firmy a udržateľnosti realizovaného projektu hovorí aj tradícia výroby kávovín vo výrobnom závode v
Seredi. Jeho história sa začala písať v roku 1845. Výhodou spoločnosti v porovnaní s konkurenciou je vybudované know-how,
technologické postupy, dlhodobá tradícia výroby a vysoká úroveň kvality. Hlavnou nevýhodou sú energetické straty výrobných
priestorov a energeticky náročné a zastarané strojné zariadenia. Projekt nadväzuje na projekt modernizácie výrobných
technológií a dopĺňa energetické opatrenia výrazným znížením energetickej náročnosti výrobných priestorov. Vďaka
synergickému efektu spoločnosť počíta s nárastom zákaziek a vytvorením ďalších pracovných miest súvisiacich s rozvojom
Po ukončení aktivít projektu budú výrazne upravené tepelnoizolačné vlastnosti objektu a zlepší sa energetická hospodárnosť Organizačne bude projekt zabezpečovať interný tím žiadateľa – jeho bližší popis vrátane opisu skúseností nájdete v opise výrobnej činnosti a vstupom na nové trhy.
budovy. Znížia sa energetické straty, zabráni sa ďalšiemu znehodnocovaniu konštrukcie a predĺži sa životnosť stavby.
projektu na str. 15. V spolupráci s externou konzultačnou spoločnosťou budú dohliadať na dodržiavanie záväzkov voči RO a
dodávateľovi.
Projekt je v súlade s viacerými strategickými dokumentami, bližšie informácie nájdete v opise projektu na str. 5.
Nepredpokladáme zásadné riziká, výstup z analýzy nájdete v opise na str. 20.
Objekt bola postavený v 40. rokoch 20. storočia a v súčasnosti nevyhovuje stanoveným normovým požiadavkám, z
Realizácia hlavnej aktivity projektu má priamy vplyv na dosiahnutie špecifických cieľov zníženia tepelných strát vonkajšieho Bez získania príspevku by spoločnosť nebola schopná zrealizovať súbor komplexných opatrení v predloženom rozsahu.
energetického hľadiska je neefektívny s veľkými tepelnými stratami.
Projekt nadväzuje na práve implementovaný projekt v rámci opatrenia 1.1 – zameraný na obnovu strojného vybavenia. povrchu obvodovej konštrukcie objektu a zvýšenia energetickej efektívnosti výrobného objektu. Vďaka realizácii Žiadateľ má skúsenosti s čerpaním dotačných titulov v minulosti, ktoré boli viazané na investičnú výstavbu (cca. 100 000 eur)
Na základe SWOT analýzy je potrebné zvýšiť energetickú efektívnosť objektu a znížiť spotrebu energií vo výrobe.
Výsledky oboch projektov prinesú podporu konkurencieschopnosti žiadateľa, otvoria možnosti na nových trhoch a zvýšia energetických opatrení budú dosiahnuté úspory a efektívne využívanie energie v priemysle.
a vlastnými investičnými projektami zameranými na technické zhodnotenie budov.
zamestnanosť v regióne.
Priemyselná výroba je jedným z najväčších spotrebiteľov energie. Znižovanie energetickej náročnosti je súčasťou viacerých
strategických dokumentov. Projekt je zameraný na modernizáciu hlavnej výrobnej haly spoločnosti B.M. Kávoviny, ktorá
nadväzuje na takmer 170 ročnú tradíciu výroby kávovín v regióne. Spoločnosť počas svojho 22 ročného pôsobenia
zaznamenala masívny rozvoj výrobného programu, upevňovanie trhových pozícií a vybudovanie dominantného trhového
podielu výrobkov na Slovenskom trhu. Je držiteľom viacerých ocenení kvality a dizajnu výrobkov (prestížna ZNAČKA
KVALITY SR) a ISO certifikácie 9002. Ťažisko činnosti spočíva vo výrobe výrobkov zdravej výživy (známe burizony, arizónky,
melta, cigória). Spoločnosť je vlastnená slovenským kapitálom, využíva slovenských dodávateľov surovín a zamestnáva ľudí z
regiónu.

Projekt bude implementovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, počas ktorej sa zateplí obvodový plášť budovy a
modernizujú okná. Rozpočet projektu bol stanovený na základe prieskumu trhu a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa. Harmonogram realizácie bol stanovený na základe odporúčaní projektanta a s ohľadom na klimatické
podmienky potrebné na realizáciu. Stavebné práce budú zložené z výmeny okenných parapet a okenného ostenia, ochrany
konštrukcií príslušnými nátermi, zateplenia kontaktným systémom a osadenia nových okien.

Vzhľadom na celkovú investičnú náročnosť realizácie projektu je získanie NFP pre spoločnosť METAL CONTAINER, a.s.
kľúčové. Napriek dlhoročnému pozitívnemu hospodárskemu výsledku je investícia v takomto rozsahu pre žiadateľa náročná a
v prípade nezískania NFP by bol žiadateľ nútený realizovať len jej časť, t.j. len zateplenie obvodového plášťa haly.
Z dôvodu zlého technického stavu výrobnej haly (viď pr.č.1 k ŽoNFP) je nevyhnutné realizovať projekt a eliminovať tepelné
straty pri vykurovaní haly, zabezpečiť úspory energií, a znížiť CO2 v ovzduší a dosiahnuť tak okamžitý účinok pomoci.
Po realizácii projektu sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti haly o 65%, zamedzí sa stratám vo vykurovaní výrobných
priestorov. Projekt ako sekundárny efekt prinesie úsporu náklad na vykurovanie, čo bude mať za následok zvýšenie
finančných možností žiadateľa na investovanie do modernizácie technológie. Realizácia projektu prispieva k napĺňaniu
hlavného cieľa projektu a špecifických cieľov, je v súlade s PMOP KaHR a OP KaHR. Projekt je v súlade s PHSR POSK.
Spoločnosť má niekoľko ročné zároveň skúsenosti s realizáciou iných investičných projektov (viď OPIS projektu,kap.5).

Po ukončení realizácie projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z
vlastných zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Spoločnosť z vlastných zdrojov zabezpečí údržbu
zrekonštruovaných objektov, v ktorých bude prebiehať výrobná činnosť Investičná Správcovská s.r.o. a v prípade potreby
zabezpečí ich ďalšie úpravy a opravy vedúce k efektívnemu využívaniu energie. Vzhľadom na dosahované pozitívne
hospodárske výsledky spoločnosti je reálny predpoklad, že aj po ukončení projektu budú vytvorené podmienky pre ďalšie
financovanie výroby. Významným predpokladom zabezpečenia dostatočného množstva finančných prostriedkov po ukončení
financovania zo štrukturálnych fondov je aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk. Investičná Správcovská s.r.o. bude
zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad
projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia,
vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je zabezpečená úspešnou realizáciou projektu a hlavnej aktivity. Žiadateľ
bude financovať realizáciu projektu (časť spolufinancovanie) z vlastných zdrojov.V prípade vzniku neoprávnených výdavkov
bude ich financovanie taktiež hradené z vlastných zdrojov. Vďaka pozitívnemu cash flow žiadateľa bude prevádzka
rekonštruovanej haly zaistená z príjmov výrobnej činnosti žiadateľa. Prevádzka a údržba výrobnej haly bude realizovaná
pomocou zamestnancov žiadateľa, čím sa dosiahne aj udržateľnosť pracovných miest. Finančnú udržateľnosť po ukončení
projektu docieli žiadateľ zvýšením finančných prostriedkov, vďaka úspore energií a zníženiu tepelných strát na vykurovaní.
Žiadateľ pri definovaní predmetu projektu identifikoval možné riziká a spôsob ich eliminácie čo je podrobne opísané v
kap.6Opis projektu. Ako slabú stránku vidí spoločnosť práve vo vysokej konkurencii na trhu, ale o to je to väčšia výzva s
ktorou sa bude musieť zabojovať a presadiť svoje marketingové ciele, najmä propagáciou vlastných výrobkov. Najväčšou
hrozbou pre predkladaný projekt je nezískanie nenávratného finančného príspevku,keďže sa jedná o finančne nákladnú
investíciu.

Po ukončení projektu bude technické zhodnotenie budovy zaradené do účtovníctva a bude využívaná na výrobné účely. Na
základe výstupov z energetického auditu očakávame zníženie tepelných strát a tým aj spotreby tepla na vykurovanie.
Prevádzkové náklady budú nižšie oproti súčasným, vďaka čomu bude finančná udržateľnosť výsledkov projektu
bezproblémová.
Vďaka úsporám bude spoločnosť disponovať voľným kapitálom, ktorý má záujem presunúť na rozvoj výrobnej činnosti a
posilnenie pozície na trhu, resp. vstup na nové trhy. Vďaka novým aktivitám spoločnosť predpokladá nárast počtu
zamestnancov a zvýšenie konkurencieschopnosti.
V prípade neschválenia finančného príspevku bude spoločnosť hľadať alternatívne možnosti financovania opatrení
navrhnutých energetickým auditom. Spoločnosť B.M. Kávoviny,spol. s r.o. je zdravo a rozumne hospodáriaca spoločnosť. V
minulosti ani v súčasnosti nebola a nie je zaťažená žiadnymi úvermi, či leasingmi.
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25120120177

25120120178

25120120179

25120120180
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SVAMAN spol. s r.o.

DRU a.s.

RAVAFOL s.r.o.

SKL Cuting, s.r.o.

SOFER s. r. o.

Výskumný ústav chemických
vlákien,

Využitie tepla z výtlaku chladiacich kompresorov pre
predohrev TUV

Modernizácia a rekonštrukcia systému osvetlenia výrobných
priestorov a vonkajšieho osvetlenia v DRU a.s. Zvolen

Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobnej haly
spoločnosti Ravafol

Modernizácia stavebného objektu za účelom zvýšenia
energetickej efektívnosti.

Zníženie energetickej náročnosti - doplnenie zateplenia budov
spoločnosti SOFER s.r.o.

Modernizácia a rekonštrukcia objektu č. 15 za účelom
zníženia spotreby energií

21 053,50

27 165,00

198 790,90

100 947,33

199 595,24

109 183,03

KaHR-21DM-1401

Obchodná činnosť žiadateľa je zameraná na nákup živých zvierat, porážku hovädzieho dobytka a ošípaných, rozrábku mäsa a
spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby so súčasnou kapacitou výroby 120 ton. V súlade so snahou o
dosiahnutie trvalej udržateľnosti podniku na trhu a zvyšovania jeho výkonnosti v regióne so zdravým podnikateľským
prostredím, je nevyhnutné prijímať opatrenia na posilnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja podniku. Jednotlivé výrobné
fázy majú rôzne nároky na energetické vstupy, ktorými sú elektrická energia a zemný plyn. Zemný plyn sa využíva na ohrev
teplej vody pre hygienické, technologické účely a na kúrenie. Až 71 % spotreby zemného plynu sa v prevádzke využíva na
technologický ohrev vody. Spotreba teplej úžitkovej vody je na úrovni cca 46 m3/deň. Ohrev vody je v súčasnosti
zabezpečený plynovým kotlom. Zemný plyn je zároveň zdrojom (CO2), ktorý významnou mierou prispieva ku vzniku tzv.
skleníkového efektu. Vo výrobnej fáze chladenia sa používajú chladiace kompresory, ktoré pri svojej prevádzke produkujú
tepelnú energiu, ktorá sa v súčasnosti nevyužíva a je odvádzaná do okolitého prostredia prostredníctvom odparovacích
kondenzátorov.

Po realizácii projektu sa významnou mierou zníži spotreba zemného plynu ako energetického média v súčasnosti
nevyhnutného na zabezpečenie technologických procesov pri spracovaní mäsa a mäsových výrobkov. Tým sa vytvorí priestor
pre ďalšie skvalitnenie technologických procesov, modernizáciu a inovácie vo výrobe. Dôsledkom realizácie projektu tak
bude rast pridanej hodnoty a zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku za súčasného dodržiavania vysokej kvalitatívnej
úrovne produkcie. Realizácia projektu je zameraná na zníženie a zefektívnenie energetickej spotreby pri výrobe mäsa a
mäsových výrobkov. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu spotreby zemného plynu ako energetického média v súčasnosti
nevyhnutného na ohrev TUV, a zároveň sa využije tepelná energia, ktorá vzniká prevádzkou chladiarenských kompresorov a
v súčasnosti je nevyužitá. Realizácia projektu tak naplní očakávaný efekt v podobe zníženia energetickej náročnosti v
priemysle, keďže dopadom projektu bude ročná úspora energie na úrovni 1 195 GJ. V dôsledku nižšej spotreby zemného
plynu po realizácii projektu dôjde aj k výraznému zníženiu, takmer až eliminovaniu emisií CO2 vznikajúcich pri ohreve TUV v
prevádzke.

Po realizácii projektu tak bude sfunkčnený doskový výmenník zaradený vo výtlaku chladivového kompresoru o výkone 50 kW,
ktorý bol inštalovaný v roku 2003, no je nevyužívaný. Teplo bude získané z prehriatych pár existujúcich skrutkových
kompresorov inštalovaných na druhom stupni chladiaceho zariadenia. Do okruhu pre využitie tepla bude pre zníženie rizika
zamrznutia v období zimnej prevádzky a vylúčenia možnosti kontaminácie ohrievanej vody vložený druhý nový výmenník –
ohrievaný glykol / voda o výkone 50 kW. Pre cirkuláciu ohrievaného glykolu bude využité existujúce čerpadlo a pre cirkuláciu
vody medzi zásobníkom a výmenníkom bude inštalované nové čerpadlo. Pre elimináciu nesúladu medzi prevádzkovou dobou
chladiaceho zariadenia a časy pre odbery teplej vody bude inštalovaný zásobník ohrievanej vody o objeme 3800 dm3. Pre
zníženie rizika zanášania výmenníkov a zlepšenie účinnosti prenosu tepla bude kvôli vysokej tvrdosti ohrievanej studenej
vstupnej vody inštalované zariadenie pre níženie jej tvrdosti. Ide o dvojicu zmäkčovacích filtrov a mechanického filtra ako
ochrany pred zanesením nečistôt z potrubia do riadiacej automatiky filtrov.

Pri realizácii projektu sa predpokladá využitie niektorých funkčných komponentov, ktoré budú doplnené novými zariadeniami a
potrubnými rozvodmi, čím žiadateľ sleduje ekonomickú primeranosť investície a využitie existujúcich zariadení v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja. V dôsledku realizácie projektu budú technicky zhodnotené dve existujúce zariadenia a
pridané štyri nové zariadenia. Výsledkom projektu bude úspora energie vo výške 1195 GJ/rok. V dôsledku nižšej spotreby
zemného plynu po realizácii projektu dôjde aj k výraznému zníženiu, takmer až eliminovaniu emisií CO2 vznikajúcich pri
ohreve TUV v prevádzke. Keďže po realizácii projektu sa už nebude na ohrev využívať zemný plyn, ale nahradí ho odpadové
teplo, do produkcie emisií CO2 sa bude započítavať len zanedbateľná hodnota produkcie pri využití elektrickej energie na
pohon obehových čerpadiel, ktoré sú súčasťou systému rekuperácie. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v dôsledku
investícií do podnikovej infraštruktúry jej umožní udržať si trvalo rentabilnú pozíciu na trhu, vysokú kvalitu výroby a dobré
meno, teda podporí je trvalo udržateľný rozvoj.

Udržateľnosť projektu je závislá od udržateľnosti spoločnosti SVAMAN, spol. s r.o. ako podnikateľského subjektu, a práve
predkladaný projekt prispieva k trvalej udržateľnosti spoločnosti ako celku. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená
dlhoročnými skúsenosťami manažmentu ako aj vybudovanou pozíciou na trhu. Vzhľadom na filozofiu podniku vyrábať výlučne
slovenské výrobky podľa tradičnej receptúry si pozíciu úspešné udržiava prostredníctvom dodržiavania vysokej úrovne kvality
týchto výrobkov a vytláčaniu nekvalitných domácich a zahraničných výrobkov z regionálnych pultov. Realizáciou projektu
žiadateľ dosiahne upevnenie pozície zvýšením konkurencieschopnosti podniku znížením energetických vstupov do výrobného
procesu. V súčasnosti má spoločnosť jasne zadefinovaných odberateľov, pozná ich potreby a fakt, že dochádza k zvýšenému
dopytu po kvalitných mäsových výrobkoch vníma ako príležitosť uplatniť sa na trhu v dlhodobom horizonte. Úspešné
zrealizovanie projektu bude mať za následok úsporu nákladov a zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti. Takto ušetrené
finančné prostriedky bude možné použiť na ďalšie aktivity, ktoré sú zadefinované v strategických cieľoch.
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Potravinársky priemysel v meste Zvolen reprezentuje v súčasnom období vo významnej miere aj spoločnosť DRU a.s.. Od
roku 2005 spoločnosť realizuje výrobu sladkého a slaného trvanlivého pečiva v nových priestoroch. Spoločnosť má v rámci
koncepcie energetickej stratégie spracovanú komplexnú analýzu stavu osvetlenia v rámci výrobného závodu. Na základe tejto
analýzy spoločnosť identifikovala priestory výrobného závodu, ktoré z pohľadu energetickej náročnosti, rozsahu využitia
osvetlenia, ohrozenia bezpečnosti zamestnancov zaradila do prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie osvetlenia. V rámci
prvej etapy plánuje spoločnosť modernizovať osvetlenie v celej výrobnej časti. Do prvej etapy rekonštrukcie osvetlenia
spoločnosť zahrnula aj vonkajšie osvetlenie a osvetlenie parkoviska. Predpokladom na realizáciu projektu je „príležitosť“ (viď.
SWOT analýza) získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na spolufinancovanie investícií do nových systémov.
Dôvodmi rozhodnutia realizácie projektu sú slabé stránky spoločnosti definované vo SWOT analýze a to najmä „fyzická a
morálna zastaranosť osvetlenia výrobného závodu s vysokou spotrebou elektrickej energie a malým svetelným výkonom“.

Výsledkom projektu bude inštalácia nových, úsporných svetelných zdrojov spolu s realizáciou automatického systému
riadenia osvetlenia, vďaka ktorým dôjde k zásadnému zníženiu spotreby elektrickej energie na osvetlenie výrobných
priestorov a vonkajšieho osvetlenia. Celková spotreba elektrickej energie po kompletnej úprave osvetlenia klesne zo súčasnej
hodnoty 134625 kWh za rok na hodnotu 50963 kWh za rok, čo predstavuje priamu úsporu nákladov vo výške až 8950 €
ročne. Projekt plánuje dosiahnuť tieto hodnoty na základe energetického auditu existujúceho systému, inštalovaním
mimoriadne úsporných svetelných zdrojov a riadiaceho systému, ktorý bude optimalizovať ich chod prostredníctvom
inteligentných senzorov. Možné negatívne stavy sú: poruchovosť svietidiel a zlé nastavenie automatického systému. Na
odstránenie týchto rizík spoločnosť zaviaže dodávateľa k dodaniu svietidiel s dlhou životnosťou, ako aj k pravidelnej analýze
riadiaceho systému. Spoločnosť plánuje po realizácii projektu postupovať druhou etapou, v ktorej realizuje výmenu
osvetlenia aj v ďalších výrobných aj nevýrobných častiach závodu a v budúcnosti ďalšou energetickou a časovou
efektivizáciu celej výrobnej prevádzky.

Technické zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity projektu bude vykonávané externe dodávateľom osvetlenia. Jeho výber
sa bude riadiť zákonom o VO, pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí základný projektový
tím. V rámci hlavnej aktivity projektu sa bude realizovať komplexná rekonštrukcia, modernizácia a automatizácia osvetlenia
vo výrobnej časti výrobného závodu spoločnosti ako aj vonkajšieho osvetlenia a osvetlenia parkoviska. Na základe údajov z
najvýhodnejšej ponuky bude realizácia dodávky a inštalácie osvetlenia trvať 30 dní. Predpokladaná doba realizácie projektu
podľa odborného odhadu spoločnosti však bude 60 až 90 dní. Aktivity projektu, ako aj príprava pre modernizáciu osvetlenia a
zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi. Realizácia projektu si nevyžiada žiadne stavebné úpravy,
presťahovanie ani rozšírenie prevádzkových priestorov. Za účelom monitoringu sa bude stretávať celý projektový tím v
minimálnom intervale dvakrát týždenne. Na stretnutiach sa budú všetky projektové aktivity kontrolovať s ohľadom na ich stav
v rámci časového harmonogramu. Aktivity projektu zabezpečia zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti.

Spoločnosť je, ako vidno z finančnej analýzy, finančne zdravá a s perspektívou do budúcnosti, avšak nie je schopná
zabezpečiť realizáciu tohto projektu z vlastných zdrojov bez toho, aby ohrozila svoju finančnú situáciu a zamestnanosť a preto
je získanie NFP na projekt pre spoločnosť nesmierne dôležité. V súčasnosti spoločnosť nedisponuje voľnými finančnými
zdrojmi v takej výške, aby zabezpečila realizáciu projektu výlučne z vlastných zdrojov. Realizácia projektu len z vlastných
zdrojov by bola možná až v období rokov 2018 až 2020. Ako vyplýva z výsledkov energetického auditu návratnosť investície
bez poskytnutia NFP je až 5 rokov, pričom pri poskytnutí NFP sa táto doba skráti na 2 roky, čo je pre spoločnosť optimálna
doba. Spoločnosť projektom reaguje na schválený PHSR mesta Zvolen, kde v rámci slabých stránok je identifikovaný „malý
počet investícií pre výrobu v meste“ resp. „nízke využívanie podporných schém a grantov podnikateľmi v meste“. Projekt
nadväzuje na prvú zrealizovanú etapu koncepcie energetickej stratégie spoločnosti. Žiadateľ má bohaté skúseností s
realizáciou investičných projektov a implementáciou grantových schém (viď bod 5.5.Opisu projektu).

Administratívnu a organizačnú stránku projektu (informovanie, publicitu, dohľad nad plnením merateľných ukazovateľov
dopadu a monitorovanie projektu) po ukončení aktivít bude zabezpečovať skúsený projektový manažér. Žiadateľ má bohaté
skúseností s realizáciou investičných projektov a implementáciou grantových schém (viď bod 5.5. opisu projektu) a preto
považuje projekt za udržateľný. Po ukončení spolufinancovania projektu zo zdrojov pomoci de minimis nebude tento projekt
vyžadovať žiadne ďalšie investície, naopak bude výrazným spôsobom eliminovať prevádzkové náklady spoločnosti, bude z
finančného hľadiska dlhodobo udržateľný a preto existuje reálny predpoklad, že spoločnosť po skončení spolufinancovania zo
schémy pomoci de minimis bude pokračovať v dôslednej realizácii tohto projektu s cieľom dosahovania kontinuálnych
kladných výsledkov a dopadov. Spoločnosť bude čeliť možným ohrozeniam v budúcnosti spôsobom, uvedeným v časti 3.
opisu projektu. Projekt bude po jeho ukončení pokračovať druhou etapou hradenou z vlastných zdrojov žiadateľa a tou je
inovácia osvetlenia vo zvyšných častiach závodu a v budúcnosti ďalšou energetickou a časovou efektivizáciu celej výrobnej
prevádzky.
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Sídlo žiadateľa, spoločnosti RAVAFOL s.r.o. je v meste Krupina, avšak výrobná hala sa nachádza na okraji mesta Banská
Štiavnica, v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorý zaostáva v hospodárskom rozvoji za priemerom SR. Miera
evidovanej nezamestnanosti bola v Banskobystrickom kraji k 31.07.2014 na úrovni 17,42% a v okrese Banská Štiavnica
16,77%. Spoločnosť RAVAFOL s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti reklamného priemyslu a patrí medzi
významných a stabilných zamestnávateľov v okrese, čím prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne.
Aktuálny stav výrobného objektu, postaveného v roku 1920 je nevyhovujúci, je preň charakteristické značné fyzické
opotrebovanie. S tým je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť budovy a vysoké prevádzkové náklady. Osvetľovacia
sústava nespĺňa požadované normy intenzity a rovnomernosti osvetlenia. Je energeticky náročná a neúsporná, zastaraná a
vyžaduje časté servisné zásahy. V rovnako zlom stave je aj vykurovací systém. Pre budúce fungovanie spoločnosti je preto
nevyhnutné zrealizovať rekonštrukciu výrobného objektu a systémov osvetlenia a vykurovania s cieľom zníženia aktuálne
vysokej energetickej náročnosti výroby.

V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti výrobných priestorov spoločnosti RAVAFOL s.r.o. a s tým spojenou úsporou
energie, znížením nákladov na energie, zvýšením tržieb a pridanej hodnoty a zvýšením konkurencieschopnosti spoločnosti, je
nutné realizovať opatrenia na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu. Predmetom predkladaného projektu je
zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, tepelná izolácia podláh a výmena výplní vonkajších otvorov. V rámci projektu
bude zároveň modernizovaný systém osvetlenia a systém vykurovania. Vďaka vylepšeniu termoizolačných vlastností objektu
prostredníctvom uskutočnenia stavebných prác a modernizácii systému osvetlenia a vykurovania bude dosiahnutá značná
energetická úspora (2 565 GJ/rok).
Vďaka úsporám takého rozsahu budú náklady na energie spoločnosti RAVAFOL s.r.o. výrazne nižšie, čo pozitívne ovplyvní
nárast konkurencieschopnosti spoločnosti. Pre rok 2018 sa predpokladá rast tržieb spoločnosti na úrovni 977 105 EUR a
pridanej hodnoty 84 619 EUR. Úsporou v spotrebe energií spoločnosť získa ďalšie disponibilné zdroje pre svoj rast a
rozširovanie výroby, a tým podporí aj zamestnanosť a posilní svoju trhovú pozíciu.

Spoločnosť v rámci projektu plánuje zateplenie obvodovej konštrukcie, tepelnú izoláciu podláh, výmenu výplní vonkajších
otvorov a modernizáciu systému osvetlenia a vykurovania. Budova je výrazne fyzicky opotrebovaná s obrovskými nárokmi na
energie. Je nutné výrobný objekt rekonštruovať-zatepliť, znížiť tak energetickú náročnosť a docieliť úsporu energie. Stavebné
práce súvisiace so zateplením prebehnú dodávateľsky v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom. Dodávateľ vzíde z
procesu verejného obstarávania, ktorý spoločnosť začala pred podaním žiadosti o NFP. Realizácia je plánovaná na obdobie
mesiacov 01 až 10/2015, plánované ukončenie stavebnej časti je 10/2015. Pre zabezpečenie bezproblémovej realizácie
aktivít projektu a udržania výsledkov projektu bol zostavený projektový pracovný tím, bližšie popísaný v časti 4.2 Opisu
projektu. Realizáciou projektu spoločnosť napĺňa ciele opatrenia, výzvy, ako aj schémy na podporu efektívneho využívania
energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). Zateplením plochy o výmere 2 238,50
m2, rekonštrukciou a modernizáciou systému osvetlenia a vykurovania spoločnosť dosiahne úsporu energie až 2 565 GJ/rok.

Spoločnosť v rámci projektu stavebne zrekonštruuje výrobný objekt - zateplením stien, podláh, výmenou okenných otvorov a
modernizáciou systému osvetlenia a vykurovania. Aktuálny stav výrobnej budovy je nevyhovujúci až havarijný, je fyzicky
opotrebovaná s čím je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Spoločnosť investovala v
uplynulom roku do obnovy svojho technologického vybavenia a investíciu do zníženia energetickej náročnosti zo svojich
zdrojov bez pomoci NFP nedokáže realizovať. Realizáciou projektu spoločnosť dosiahne úsporu v spotrebe energie až 2 565
GJ/rok. To zníži náklady spoločnosti a umožní jej ďalší rozvoj, čo sa prejaví rastom výroby a konkurencieschopnosti.
Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Banská Štiavnica bola ku koncu júla 2014 na úrovni 16,77 %. Rast objemu
produkcie vyvolá potrebu nových zamestnancov, čím projekt nepriamo prispeje aj k podpore zamestnanosti v regióne. Projekt
je plne v súlade so strategickými dokumentmi VÚC aj mesta Banská Štiavnica. Dlhoročné manažérske skúsenosti vedenia
spoločnosti ako aj realizácia viacerých investičných projektov spoločnosti sú zárukou úspešnej realizácie a udržateľnosti
projektu.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Spoločnosť výrazne
investuje do obnovy svojho strojového vybavenia, čo umožnilo nárast objemu produkcie. Nutné je znížiť náklady energeticky
úspornými opatreniami - zateplením v rámci projektu. Úsporou v energiách ako aj pomocou vyšších prevádzkových výnosov z
výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov
projektu. Zhodnotený majetok - výrobné budovy budú poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a
ŠR. Z finančnej analýzy vyplýva, že k návratnosti investície dôjde v roku 2023 a projekt je dlhodobo finančne udržateľný. Po
ukončení projektu bude žiadateľ pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom prekladania
ďalších projektov.

KaHR-21DM-1401

Hlavným výrobným programom spoločnosti SKL Cuting, s.r.o. so sídlom v Pôtri je dodávka tvarových výpalkov a ich
spracovanie do konečných výrobkov. Sústruženie, frézovanie, ohraňovanie, zváranie, vŕtanie, delenie materiálov, lakovanie,
zinkovanie.
Výrobná hala, ktorú spoločnosť využíva, bola postavené v minulom storočí koncom rokov 1960, doplnená o prístavby v
rokoch 1970 a 1980. Predmetom významnej stavebnej obnovy existujúceho objektu bude stavebná úprava pozostávajúca z
výmeny otvorových výplňových konštrukcií (okien, presklených stien a svetlíkov), zateplenia strešného plášťa a modernizácia
techniky zariadenia výrobnej haly (rekonštrukcia a modernizácia existujúcej osvetľovacej sústavy haly). Na hale sú vnútorné
aj vonkajšie povrchové úpravy stavebných konštrukcií značne poškodené, vypadané, okná s oceľovým rámom sú netesné,
klampiarske konštrukcie sú taktiež poškodené. Presvetľovacie pásy sú zložené z oceľovej konštrukcie, do ktorej je
beztmelovou technológiou vložená sklenená výplň. Svetlíky sú oceľové oblúkovej konštrukcie, do ktorej je vložené akrylátové
sklo. Objekt vykazuje známky dlhoročnej vysoko zanedbanej stavebnej údržby.

Rekonštrukciou a modernizáciou výrobnej haly sa vytvoria pre spoločnosť podmienky pre ďalší rast spoločnosti z dôvodu
zníženia nákladov a zlepšenia hospodárenia s energiami. Výmena otvorových výplňových konštrukcií (okien, presklenných
stien a svetlíkov), zateplenie strešného plášťa a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy zlepší tepelnoizolačné vlastnosti
výrobných priestorov na ploche 1 958,76 m2 a úsporou energie 1 294,55 GJ/rok.
Realizácia projektu následne prinesie podniku v budúcnosti aj zlepšenie ekonomických ukazovateľov podnikateľskej činnosti.
Pôjde o nárast pridanej hodnoty na úroveň 761,64 tis.EUR do 3 rokov po ukončení projektu a nárast tržieb na hodnotu 5 004
tis. EUR do 3 rokov po ukončení projektu. Finančné prostriedky získané úsporou energií prostredníctvom projektu umožnia
podniku investovanie do ďalšieho inovovania výroby, do investovania modernizácie výrobných priestorov, do investovania
sociálnej politiky spoločnosti a v neposlednom rade do technického rozvoja výrobkov so zameraním na výrobky s vyššou
pridanou hodnotou pre spoločnosť aj koncového zákazníka. Naplnenie zadefinované hodnôt MU je závislé od intenzity
potreby vykurovania v zimnom období.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity a podporných aktivít. Hlavnú aktivitu bude realizovať dodávateľská
firma, ktorá uspeje v procese VO v súlade s legislatívou SR a EÚ.
Aktivita 1: Modernizácia SO zlepšením jeho tepelnoizolačných vlastností a rekonštrukciou osvetľovacej sústavy - bude
prebiehať od 02/2015 do 10/2015.
Oceľové okná, ktoré už nespĺňajú izolačnú funkciu budú nahradené hliníkovým rámom a v ňom bude osadený polykarbonát.
Oceľové svetlíky budú s demontované a nahradené novou konštrukciou z hliníku a polykarbonátom s UV filtrom odolným
proti slnečnému žiareniu s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Strechu je nutné vyčistiť, rozobrať časť oplechovania atiky a
bude na nej aplikovaný nástrek PUR peny. Rozvody a svetlá v hale budú pripojené na existujúcii prívod elektriny do výrobnej
haly. V hale bude osadený nový rozvádzač a nové rozvody s úspornými svietidlami. Svietidlá budú osadené na lanká, ktoré
budú kotvené do konštrukcie výrobnej haly. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí vedenie spoločnosti,
ktoré má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Projekt nebude mať žiadne negatívne negatívne vplyvy
na ŽP.

Projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k výšeniu konkurencieschopnosti, rozvoju regiónu,
zníženiu spotreby energií, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ disponuje administratívnymi a technickými kapacitami,
má dlhoročné skúsenosti a výborné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu. Predkladaný projekt vychádza zo súčasnej
potreby spoločnosti investovať do zlepšovania hospodárenia s energiami za účelom znižovania ich spotreby a tým znižovania
nákladov vo výrobe. Aktivita projektu vychádza z identifikácie slabých stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli
definované so zámerom odstrániť tieto slabé miesta.
Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zlepšenie
hospodárenia s energiami a zníženie nákladov. Projekt bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, čo bude znamenať
zvýšenú ochranu životného prostredia v BBSK. Rast spoločnosti bude mať pozitívny sociálny dopad – udržanie 32
pracovných miest a nárast zamestnanosti v závislosti od rozvoja spoločnosti. Ciele a aktivita projektu sú v súlade so
strategickými a plánovacími dokumentmi - PHSR BBSK.

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti, dlhodobé výborné výsledky spoločnosti sú zárukou, že výsledky projektu budú udržateľné z
finančného, ako aj prevádzkového hľadiska. Projekt sám zabezpečí nárast zisku, čo predstavuje základ dlhodobej
udržateľnosti výsledkov projektu.
Výsledkom úspor energií bude znamenať pokles fixných a režijných nákladov na spotrebu energie sprevádzané nárastom
konkurencieschopnosti podniku, za výrazného šetrenia finančných prostriedkov, čo sa prejaví v zisku spoločnosti.
Vďaka tomu očakávame zníženie nákladov spoločnosti, zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti, výšenie objemu výroby a
zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančných prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a pre ďalšie
rozvojové aktivity (investovanie do inovácie, do technologického vybavenia).
Po ukončení projektu bude žiadateľ pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom prekladania
ďalších projektov zameraných na znižovanie energetickej náročnosti,na výskum a vývoj, inovácie výrobných zariadení ako aj
projekty na rozvoj ľudských zdrojov.
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Sídlo a prevádzka žiadateľa sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý zaostáva v
hospodárskom rozvoji za priemerom SR. Miera evidovanej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji ku 31.07.2014 na úrovni
17,88 % a v okrese Stará Ľubovňa 13,44%. Spoločnosť SOFER s.r.o. pôsobiaca v oblasti výroby oceľových konštrukcií patrí
medzi významných a stabilných zamestnávateľov v okrese Stará Ľubovňa, čím prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v
regióne. V záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti spoločnosť investovala do obnovy technologického vybavenia a
nemôže si dovoliť prefinancovať celú predmetnú investíciu do zateplenia výlučne z vlastných zdrojov. Za účelom znižovania
nákladov a zvýšenia kokurencieschopnosti je nevyhnutné zamerať sa na spotrebu energií a docieliť úspory v spotrebe energií.
Predmetom projektu sú objekty SO-001 a SO-002 výrobné haly spoločnosti, ktorých stav je kvalifikovaný ako havarijný, s tým
je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Realizáciou projektu - zateplením stien,
striech, výmenou okien a dverí sa dosiahne úspora 2 603,31 GJ/rok a úspora v spotrebe energií bude 74,62 %.

V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti priestorov spoločnosti SOFER s.r.o. je nutné realizovať opatrenia na vylepšenie
tepelnoizolačných vlastností výrobných objektov SO - 001 a SO - 002. S tým spojená úspora energie umožní zníženie
nákladov na energie, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Predmetom
projektového riešenia je komplexné zateplenie výrobných objektov v členení a výmere - steny 2925,69 m2, strechy 3 653,40
m2, výmena okien a dverí 772,20 m2. Celková zateplená plocha bude predstavovať 7 351,28 m2. Vďaka uskutočneniu týchto
stavebných prác bude dosiahnutá energetická úspora vo výške 2 603,31 GJ/rok. Úspora v spotrebe energií bude až 74,62 %
oproti stavu pred zateplením, a to až 723,141 MWh/r. Vďaka úsporám takého rozsahu budú náklady na energie spoločnosti
SOFER s.r.o. výrazne nižšie, čo pozitívne ovplyvní nárast konkurencieschopnosti spoločnosti. Pre rok 2018 sa predpokladá
rast tržieb spoločnosti na úrovni 2 894 350 EUR a pridanej hodnoty 535 000 EUR. Úsporou v spotrebe energií spoločnosť
získa ďalšie disponibilné zdroje pre svoj rast a rozširovanie výroby, a tým podporí aj zamestnanosť a posilní svoju trhovú
pozíciu.

Spoločnosť v rámci projektu plánuje komplexne zatepliť 2 stavebné objekty, zatepliť strechy a vymeniť výplne okien a dverí s
nevyhovujúcimi tepelno-technickými parametrami. Budovy sú výrazne fyzicky opotrebované s obrovskými nárokmi na
energie. Je nutné výrobné objekty rekonštruovať - zatepliť, znížiť tak energetickú náročnosť a docieliť úsporu energie.
Stavebné práce súvisiace so zateplením prebehnú dodávateľsky v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.
Dodávateľ vzíde z procesu verejného obstarávania, ktorý spoločnosť začala pred podaním žiadosti o NFP. Realizácia je
plánovaná na obdobie mesiacov 03 až 09/2015, plánované ukončenie stavebnej časti je september 2015. Pre zabezpečenie
bezproblémovej realizácie aktivít projektu a udržania výsledkov projektu bol zostavený projektový pracovný tím, bližšie
popísaný v časti 4.2 Opisu projektu. Realizáciou projektu spoločnosť napĺňa ciele opatrenia, výzvy ako aj schémy na podporu
efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). Zateplením
plochy o výmere 7 351,28 m2 spoločnosť dosiahne úsporu energie až 723,14 MWh/r, čo predstavuje až 74,62 % úsporu z
pôvodnej spotreby.

Spoločnosť v rámci projektu stavebne zrekonštruuje 2 svoje výrobné objekty - zateplením stien, striech a výmenou okien a
dverí. Aktuálny stav výrobných budov je nevyhovujúci až havarijný, sú fyzicky opotrebované s čím je spojená veľmi vysoká
energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Spoločnosť investovala v uplynulom roku do obnovy svojho
technologického vybavenia - strojov sumu 643 tis. EUR a investíciu do zníženia energetickej náročnosti zo svojich zdrojov bez
pomoci NFP nedokáže realizovať. Realizáciou projektu spoločnosť dosiahne úsporu v spotrebe energie až 723,14 MWh/rok.
To zníži náklady spoločnosti a umožní jej ďalší rozvoj, čo sa prejaví rastom výroby a kokurencieschopnosti. Evidovaná miera
nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa bola ku koncu júla 2014 na úrovni 13,44 %. Rast objemu produkcie vyvolá potrebu
nových zamestnancov, čím projekt nepriamo prispeje aj k podpore zamestnanosti v regióne. Projekt je plne v súlade so
strategickými plánovacími dokumentmi VUC aj mesta Stará Ľubovňa. Dlhoročné manažérske skúsenosti vedenia spoločnosti
ako aj realizácia viacerých investičných projektov spoločnosti sú zárukou úspešnej realizácie a udržateľnosti projektu.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Spoločnosť výrazne
investuje do obnovy svojho strojového vybavenia, čo umožnilo nárast objemu produkcie. Nutné je znížiť náklady energeticky
úspornými opatreniami - zateplením v rámci projektu. Úsporou v energiách ako aj pomocou vyšších prevádzkových výnosov z
výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov
projektu. Zhodnotený majetok - výrobné budovy budú poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a
ŠR. Z finančnej analýzy vyplýva, že k návratnosti investície dôjde v roku 2019 a projekt je dlhodobo finančne udržateľný.
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Firma Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. (v texte VÚCHV), je etablovaná na trhu viac ako 60 rokov. Tomu zodpovedá
aj technický stav jej objektov a vykurovacieho systému (pôvodne navrhnutého pre vykurovanie parou), kde tepelné straty
prekračujú normami stanovené hodnoty. Pretože podnikateľské aktivity spoločnosti sú prevažne sústredené v 5 podlažnom
objekte č. 15, bol pre uvedený objekt spracovaný čiastkový energetický audit, s cieľom určiť hlavné príčiny tepelných strát a
stanoviť ucelený súbor opatrení, ktorý z hľadiska požadovaných investičných nákladov a úspor energií prinesie optimálny
efekt pre firmu. Tento prínos bol hodnotený nielen z pohľadu úspor energií, ale aj z pohľadu vytvorenia základného súboru
optimálnych štartovacích podmienok pre budúce pokračovanie realizácie opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti v
spoločnosti žiadateľa. Projekt je zameraný na riešenie hlavných nedostatkov v energetickej efektívnosti žiadateľa. Skladba
aktivít projektu bola stanovená tak, aby sa v prínosoch maximálne využil aj ich synergický efekt (pozri opis, kapitola 4.1).
Projekt bude realizovaný v priemyselnej oblasti mesta Svit, v Prešovskom samosprávnom kraji.

Úspešnou realizáciou aktivít projektu sa dosiahne zateplenie 2182 m2 vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu č.
15 a nainštalovanie jednej novej výmenníkovej stanice tepla vrátane požadovaných prvkov MaR, čím sa zabezpečí ročná
úspora energie 1 360,57 GJ/rok (377,94 MWh/rok) a zníženie ročnej produkcie emisií CO2 vo výške 104,688 t/rok. Úspora
CO2 je relatívne nižšia z dôvodu prepočtu cez parametre externého zdroja - vysokoúčinnej kogeneračnej výroby elektriny a
tepla.
Naplnenie ukazovateľov projektu vytvorí štartovacie technické a finančné podmienky pre budúce možnosti realizácie
obdobných projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti žiadateľa.
Predpokladané riziká a opatrenia na ich elimináciu, vo fáze realizácie a aj udržateľnosti projektu, sú popísané v kapitole 2.2
opisu.
Inštaláciou novej výmenníkovej stanice sa navyše oddelí vykurovací systém od primárneho okruhu externého zdroja
dodávateľa tepla, ktorý je umiestnený v priľahlom priemyselnom areáli. Eliminuje sa tým vplyv zmien tlakov vo vykurovacom
systéme na primárny okruh. Zvýši sa tak bezpečnosť prevádzky externého zdroja a zásobovanie teplom priľahlého
priemyselného areálu a mesta Svit.

Činnosti VÚCHV sú zabezpečované v 3 objektoch. Navrhovaný projekt sa týka len objektu č. 15, v ktorom dominuje strojárska
výroba, na ktorú je naviazaný SK NACE kód projektu.
Pre zabezpečenie optimálneho dosiahnutia cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľ boli stanovené tri hlavné aktivity, z
ktorých by každá mohla existovať ako samostatný technologický a ekonomický celok. Ich spoločná realizácia má však
synergický efekt. Fyzická realizácia prác dodávateľom sa plánuje od 04/2015 do 09/2015. V 10/2015 budú prebiehať činnosti
na ukončenie realizácie projektu. Vzhľadom na to, že výmena okien a dverí, zateplenie strechy a inštalácia novej
výmenníkovej stanice sa fyzicky vzájomne neovplyvňujú, ich realizácie môže prebiehať súčasne. To je evidentná záruka pre
ukončenie plánovaných aktivít v stanovenom termíne.
Hlavná časť fyzickej realizácie aktivít bude zabezpečená zmluvným dodávateľom – víťazom verejného obstarávania. Pre
realizáciu projektu má žiadateľ určený tím vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou
zložitejších projektov hlavne v oblasti VaV a zabezpečovali ich od VaV fázy až po fyzickú implementáciu technológií u
zákazníkov.

Optimalizácia technologického, ale aj finančného rozsahu navrhovaného projektu síce na jednej strane vychádza z podmienok
energetického auditu, na druhej strane je však naviazaná na podmienky predmetnej výzvy a možnosti získania NFP. V
prípade jeho nezískania, žiadateľ plánuje odložiť realizáciu navrhovaného projektu. V takomto prípade by navrhovaná skupina
aktivít nebola realizovaná naraz v jednom projekte. Dokonca navrhovaná aktivita na výmenu okien a dverí celého objektu by
bola rozdelená na čiastkové aktivity, realizované v dlhodobejšom časovom horizonte.
Významným faktom je, že realizáciou dôjde k zvýšeniu prevádzkovej bezpečnosti a istoty externého zdroja energií v regióne
mesta Svit.
Miesto realizácie projektu je v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), ktorý patrí zo sociálno-ekonomického hľadiska medzi
najmenej rozvinuté oblasti v rámci SR. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými dokumentami mesta Svit a PSK
(programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Realizácia projektu prispieva k rozvoju a teda udržaniu
konkurencieschopnosti žiadateľa a tým aj regiónu. Rozsiahle skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov uvádzame v kapitole
č. 5 opisu.

Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti žiadateľa a tým aj posilnenie jeho konkurencieschopnosti a
udržateľnosti zamestnania. Nové prvky MaR vykurovacieho systému, generovanie finančných zdrojov z úspor energií a
údržby, rozšírené know-how a pod., prispejú k zvýšeniu istoty pre udržateľnosť výsledkov projektu. Tým je zároveň
zabezpečený príspevok k eliminácií možných hrozieb. Možné riziká a návrhy ich eliminácie uvádzame v kapitole č. 2.2 opisu.
Udržateľnosť výsledkov je daná aj tým, že výpočty hodnôt ukazovateľov boli optimalizované s prihliadnutím na konkrétny
prevádzkový režim činností žiadateľa a daného objektu.
Pre zabezpečenie činnosti v dobe realizácie a udržateľnosti projektu je menovaný projektový tím. Divízia údržby je súčasťou
organizačnej štruktúry žiadateľa. Jej profesionálne aktivity a služby v spojení s ďalšími organizačnými zložkami umožňujú
zabezpečiť udržateľnosť projektu a pokračovanie v realizácii obdobných projektov. Ich financovanie bude možné aj z
finančných zdrojov z energetických úspor projektu, ďalších vlastných zdrojov, resp. ďalšej podpory štátu a fondov EÚ.
Zdôvodnenie finančných ukazovateľov dopadu je v časti 2.2 opisu.

Predmetom projektu je realizácia rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia vo výrobných objektoch spoločnosti
ENERGOCLIMA, spol. s r. o. pre zvýšenie energetickej efektívnosti.
Projekt je realizovaný jednou hlavnou priamou aktivitou - "Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia", ktorá je
rozdelená do nasledujúcich etáp:

25120120182

ENERGOCLIMA spol. s r.o.

Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vo výrobných halách
spol. ENERGOCLIMA spol. s r. o. pre zvýšenie energetickej
efektívnosti

60 351,72
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Po ukončení realizácie projektu budú všetky aktivity smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobných priestorov
Predmetom spoločnosti ENERGOCLIMA, spol. s r.o. je výroba kovových výrobkov a opracovanie kovov, tak ako i spoločnosti.
vykonávanie dodávky, montáže, servisu energet. zariadení v jadrových a klasických elektrárňach, i v iných priemyselných
odvetviach.
Zvýšenie energetickej efektívnosti sa bude realizovať montážou novej kabeláže, svietidiel a ich rozvádzačov.
Prostredníctvom tejto zámeny a zapojení inteligentného systému riadenia osvetľovacej sústavy sa dosiahne zníženie
Sídlo firmy je v Piešťanoch. ENERGOCLIMA, spol. s r.o. má však 5 stredísk a to v mestách - Piešťany, Jaslovské Bohunice, spotreby elektrickej energie o 47,75 %.
Mochovce, Vojany a Nováky. Výrobné priestory v Piešťanoch disponujú starými svetelnými systémami, ktoré sú v niektorých
prípadoch i nefunkčné. Aktuálna spotreba energií vo výrobných halách je 144,61 GJ/rok, čo predstavuje 6 025,59 €/ročne.
Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia bude celkový príkon sústavy v kWh/rok pri inteligentnom riadení
nasledovný:
Celkovo ide o 3 výrobné objekty:
1. Výrobná hala
- Výrobná hala: 14984,64
2. Výrobná hala 2
- Výrobná hala 2: 3034,08
3. Klampiarska dielňa (kde sa uskutočňuje výroba)
- Klampiarska dielňa: 2972,16
Tieto výrobné priestory sú veľmi znečistené, tak isto i samotné osvetľovacie zariadenia, čo znižuje odrazovú svetelnosť v Celková spotreba energie za všetky výrobné objekty bude 20990,88 kWh/rok.
priestoroch a tým je znížené osvetlenie. Táto situácia spôsobuje finančnú náročnosť a výraznú neúspornosť celého systému.
Zastaralá elektrická sieť nie je vyhovujúca a neudržateľná.
Energetická úspora dosiahnutá vďaka realizácii projektu bude predstavovať 69,05 GJ/ rok.

• Demontáž pôvodného osvetlenia
• Montáž kabeláže
• Montáž nových svietidiel
• Montáž rozvádzačov
• Programovanie osvetľovacej sústavy
Harmonogram: (01/2015 - 05/2015)
Zodpovedná osoba: projektový manažér
Realizácia bude zabezpečená skúsenými zamestnancami žiadateľa.
Podporné aktivity projektu budú zabezpečené počas celej doby realizácie projektu a zaraďujú sa sem nasledujúce aktivity:
1. Riadenie projektu (01/2015 - 05/2015)
2. Publicita a informovanosť (01/2015 - 05/2015)
Zodpovedná osoba: projektový manažér

Realizáciou rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia vo výrobných priestoroch spoločnosti ENERGOCLIMA, spol. s r. o. sa Cieľom spoločnosti ENERGOCLIMA, spol. s r. o. nie je len zlepšenie svojej pozície na trhu, ale aj vytvorenie kvalitného
zvýši energetická efektívnosť.
pracovného prostredia. Vďaka rekonštrukcii systému osvetlenia sa zlepší bezpečnosť práce vo výrobných priestoroch, čo
pozitívne ovplyvní kvalitu výrobkov a efektívnosť výroby a služieb.
Výsledkom realizácie projektu bude rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v objektoch spoločnosti ENERGOCLIMA, spol. s Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia bude celkový príkon sústavy pri inteligentnom riadení 20990,88 kW/
r.o. pre zvýšenie energetickej efektívnosti, vďaka čomu sa zvýši energetická úspora. Výmenou umelého osvetlenia spoločnosť rok. Náklady na osvetlenie sa znížia na 3 148,63 € ročne.
dosiahne značnú úsporu elektrickej energie vo výrobných priestoroch spoločnosti. Výsledkom bude zníženie nákladov na
energie, čo sa prejaví v náraste zisku. Taktiež sa očakáva nárast pridanej hodnoty spoločnosti, ktorá sa vypočíta ako súčet Zvýšenie energetickej efektívnosti sa bude realizovať montážou novej kabeláže, svietidiel a ich rozvádzačov. Prostredníctvom
obchodnej marže a výroby, ktorý sa zníži o výrobnú spotrebu.
tejto zámeny a zapojení inteligentného systému riadenia osvetľovacej sústavy sa dosiahne celkové zníženie spotreby
elektrickej energie o 47,75 %.
Realizácia aktivít projektu bude zároveň znamenať naplnenie strategických dokumentov v danej oblasti na národnej,
regionálnej i lokálnej úrovni.
Zníženie prevádzkových nákladov bude mať vplyv na výšku zisku dosahovaného spoločnosťou. V roku 2018 sa očakáva
Realizáciou projektu budú vytvorené predpoklady na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.
pridaná hodnota vo výške 892 800 Eur a tržby vo výške 1 686 000 Eur.
Aj napriek priaznivej finančnej situácii predstavuje realizácia plánovaných aktivít pre spoločnosť vysokú nákladovú položku, v Uvoľnené finančné prostriedky bude možné použiť na dosiahnutie rozvojových cieľov spoločnosti, medzi ktoré patrí okrem
dôsledku čoho týmto projektom žiada o NFP. Spoločnosť disponuje potrebnými kapacitami na úspešnú realizáciu projektu.
rozširovania a skvalitňovania produktového portfólia aj získanie nových zákazníkov.

Z pohľadu ďalšieho rozvoja spoločnosti je preto dôležité odstrániť tieto nedostatky, pretože zvyšujú spotrebu energií a tým aj Náklady spoločnosti sa značne znížia vďaka tejto úspore, čo pozitívne ovplyvní výšku dosahovaného zisku tak ako i pridanú Pri zvolení najvhodnejšej alternatívy technického riešenia projektu, firma zvažovala 3 možnosti, z ktorých vybrala tú
celkové náklady.
hodnotu. Na základe výpočtov bude ročná úspora v peňažnom vyjadrení 2 876,96 €/ rok, čo sa v konečnom dôsledku prejaví najoptimálnejšiu z ekon. pohľadu a z pohľadu max. energetickej efektívnosti:
v raste konkurencieschopnosti spoločnosti.
Alternatíva 0
Alternatíva 1
Alternatíva 2
Ich detailný popis je v Prílohe č.1 - Opis projektu.
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TEGRAT a.s.

Zníženie energetickej náročnosti objektu TEGRAT a.s.

96 726,38

KaHR-21DM-1401

Za účelom umiestnenia prevádzky priemyselnej výroby- dielne, spoločnosť TEGRAT a.s. kúpila priemyselnú budovu, ktorá si
vyžaduje rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti. Dielňa je využívaná aj v súčasnosti
využívaná ako opravovňa poľnohospodárskej techniky a strojov. Tepelno-izolačné vlastnosti obvodovej a stropnej konštrukcie
sú nevyhovujúce, čo má za následok vysokú spotrebu energie na vykurovanie. V súčasnosti je teda vzhľadom na technický
stav objektu nutné vykonať zateplenie obvodového plášťa, strešnej plochy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia vykurovania,
rekonštrukcia podlahy a servisných jám a rekonštrukciu osvetlenia. Kvalitatívne i kvantitatívne parametre jednotlivých
obalových konštrukcií predmetnej budovy zodpovedajú úrovni poznania a požiadavkám noriem v obdobia 60-tych rokov kedy
vznikali. V súčasnosti pri zvýšenej snahe maximalizácie úspor energií sú tieto konštrukcie nevyhovujúce z tepelnotechnického
hľadiska. V súvislosti s neustálym nárastom cien energie sa postupne zvyšujú požiadavky na obvodový plášť budov, čo sa
prejavuje i v úprave príslušných STN.

Realizáciou projektu sa dosiahne veľmi výrazné zníženie spotreby a využívania zdrojov na vykurovanie objektu, čím sa zníži
záťaž na životné prostredie. Zníži sa množstvo emisií skleníkových plynov do ovzdušia. Zníženie energetickej náročnosti
budovy bude mať zároveň významný pozitívny dopad na prašnosť okolia v dôsledku zníženia obsahu tuhých látok v celkovej
emisii skleníkových plynov. Rekonštrukciou a výmenou osvetlenia s technológiou LED boli vypočítané technické hodnoty so
zaručenou úsporou elektrickej energie oproti existujúcim žiarivkovým svietidlám minimálne 60 % pri zachovaní všetkých
svetelných podmienok.
Realizáciou projektu sa zníži energetická spotreba objektu, čo bude mať za následok zníženie nákladov na vykurovanie.
Modernizáciou budovy sa zároveň znížia náklady na údržbu. Uvedené úspory bude možné využiť na investície do výroby a
tvorbu pracovných miest.

Projekt bude realizovaný v termíne 01/2015-06/2015 formou projektového riadenia s definovanovanými cieľmi, zdrojmi.
Riadenie a kontrolu bude zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu bude
zabezpečovať zodpovedný pracovník žiadateľa.Realizáciu hlavných aktivít (dodanie) bude realizovať na základe
verejného obstarávania dodávateľ stavebných prác. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie ako
objednávka na dodávku diela od víťaza VO, zhotovenie a prevzatie diela, administratívne a finančné zúčtovanie projektu.
--

Základným východiskom výpočtu prevádzkových výdavkov je predložený rozpočet stavebných nákladov. Tieto budú
realizované v zmysle projektovej dokumentácie za účelom dosiahnutia plánovaných úspor nákladov, najmä na vykurovanie a
osvetlenie.
Spotreba energie klesne v dôsledku zníženia energetickej náročnosti budovy. Náklady boli kalkulované na základe
jednotkových cien, ktoré boli známe pri príprave analýzy nákladov. Niektoré položky boli kalkulované na základe prieskumu
taríf a cien na trhu, pričom výpočet vychádzal zo súčasnej spotreby energie a jej následného pomerného zníženia po realizácii
projektu, ktorá vychádza z energetického posudku. Náklady v roku 2015 boli prepočítané na základe cien energií známych v
čase prípravy projektu a konkrétne vyčíslenie vychádzalo z predpokladaných úspor nákladov, režijných nákladov a nákladov
na údržbu a opravu. Režijné náklady predstavujú administratívne náklady spojené s prevádzkou a najmä náklady na ďalšiu
réžiu súvisiacu s prevádzkou objektu. Sociálny dopad projektu je vysoko pozitívny, nakoľko úspory vzniknuté po realizácii
projektu budú využité pre ďalšie investície do výroby a tvorbu pracovných miest.

Okrem priameho dopadu na podporu podnikateľskej činnosti žiadateľa a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti má projekt
pozitívny dopad na skvalitnenie životného prostredia a znižovanie emisií skleníkových plynov. Významnou súčasťou projektu
je využívanie moderných ekologických materiálov a postupov, čo bude maximalizovať úspornosť a environmentálny prínos
projektu. Realizáciou projektu sa znížia energetické straty budovy cez obvodové steny a minimalizujú sa energetické mosty
pre stratu tepla.
Realizáciou úspor na energetickú správu budovy bude spoločnosť disponovať konkurenčnou výhodou a tento krok posilní
pozíciu spoločnosti na trhu. Rozvoj konkurencieschopnosti žiadateľa a tvorba nových pracovných miest, má priaznivý vplyv
nielen na žiadateľa a jeho zamestnancov, ale aj na ostatné subjekty prepojené so žiadateľom prostredníctvom sociálnoekonomických väzieb. Efektívna výroba a s tým súvisiace rozšírenie bude priaznivo vplývať na dodávateľskú sieť, ktorú bude
stimulovať k rastu a tvorbe ďalších pracovných miest.
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MAPOMA s.r.o.

Fagus SK, s.r.o.

Ing. Dušan Čorba

Faveo Healthcare s.r.o.

WHITEWINE s. r. o.

Stavomat a spol., s.r.o.

Mária Smolenová

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti
MAPOMA s.r.o.

Zvýšenie energetických úspor vo výrobe spoločnosti Fagus SK,
s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky DREVOVÝROBA Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby spoločnosti Faveo
Healthcare s.r.o.

Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
WHITEWINE s.r.o.

Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselného objektu
spoločnosti Stavomat a spol., s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti píly JANEX

65 524,49

145 562,58

167 403,84

30 162,71

194 005,10

148 130,88

80 756,67
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Spoločnosť MAPOMA vznikla v r.2006. Je vlastnená jediným spoločníkom a do jej portfólia patrí poskytovanie služieb v
oblasti cestovného ruchu (penzión a reštaurácia), nákladnej dopravy a hlavne cukrárenskej výroby. Firma v súčasnosti
zamestnáva 16 zamestnancov, z toho 6 pracuje v cukrárenskej výrobe umiestnenej v obci Smižany. Ide o stabilnú spoločnosť
pôsobiacu v regióne s vysokou nezamestnanosťou (16%, okres S.N.Ves, 6/2014). V roku 2013 dosiahli tržby z predaja
vlastných výrobkov 599 134 EUR a pridaná hodnota výšku 79 265 EUR. Spoločnosť sa snaží využívať kvalitné tradičné
suroviny bez potravinárskych náhrad a nastoľuje vysoký štandard kvalitných a žiadaných výrobkov.
Medzi silné stránky spoločnosti patria takmer skúsenosti majiteľa s výrobou od r.1973, dlhodobé kontrakty s odberateľmi v 3
okresoch, orientácia výroby na kvalitné "gazdovské" výrobky, vlastná doprava a zavedené norma HACCP. Slabé stránky:
vysoký podiel živej práce-riziko chýb, vysoká energetická náročnosť výroby, slabá energetická efektívnosť výrobných
priestorov. Súčasná budova nespĺňa tepelno-technické normy, jej konštrukcia spôsobuje obrovské energetické straty vďaka
čomu je energeticky náročná na prevádzku.

MAPOMA po realizácii projektu výrazne zníži energetickú náročnosť výrobnej činnosti a celkový dopad na životné prostredie.
Navrhnuté opatrenia majú za cieľ znížiť tepelné straty výrobného objektu prostredníctvom zateplenia vonkajšieho plášťa a
výmeny okien, výrazne modernizovať systém vykurovania a výroby teplej vody a modernizovať vnútorné i vonkajšie
osvetlenie výrobnej prevádzky. Realizácia opatrení má za cieľ úsporu primárnej energie a zvýši účinnosť jej využitia za
účelom zníženia nákladov za energiu. Výsledky projektu majú pozitívny dopad na životné prostredie nakoľko dôjde k zníženiu
zdroja znečistenia, ktoré je prezentované úsporou emisií CO2. Navrhnuté aktivity vychádzajú z energetického auditu.
Vďaka realizácii sa výrazne podporí aj ekonomická činnosť žiadateľa, ktorý bude môcť presunúť ušetrené prostriedky na
zabezpečenie rozvoja spoločnosti, posilnenie výroby a vstupu na nové trhy. V rámci tejto perspektívy žiadateľ predpokladá aj
nárast tvorby trvalých pracovných miest. Projekt naplní viaceré strategické dokumenty v zmysle zníženia energetickej
náročnosti výroby, zníženia dopadu na životné prostredie a zlepšenia konkurencieschopnosti spoločnosti.

Navrhnuté aktivity projektu sú výsledkom dôkladnej analýzy možností a potrieb spoločnosti a následného energetického
auditu.
Realizáciu aktivít bude riadiť a zabezpečovať majiteľ a konateľ spoločnosti, ktorý bude zastávať pozíciu manažéra projektu.
Okrem riadenia projektu bude niesť plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých zmluvných záväzkov voči Riadiacemu orgánu
a taktiež dodávateľom. Manažér projektu disponuje dlhoročnými skúsenosťami z oblasti cukrárenskej výroby (v branži pracuje
od r.1973) a je schopný riadiť projekt obstarania a realizácie technického zhodnotenia stavby. Interný tím doplní účtovníčka
spoločnosti. Pre dôsledne naplnenie Zmluvy o NFP žiadateľ bude spolupracovať s certifikovanou externou spoločnosťou.
Dodávateľ bude vybratý na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo začaté už počas prípravy žiadosti o NFP. V
rámci aktivít projektu dôjde k úpravám obvodového plášťa a strechy, výmene okien, komplexnej modernizácii systému
vykurovania a prípravy teplej vody a modernizácie vnútorného a vonkajšieho osvetlenia za energeticky menej náročné.
Zhotoviteľ stavby bude zaviazaný na dodržiavanie všetkých zákonných postupov, noriem a príslušnej legislatívy.

Neschválenie projektovej žiadosti by malo za následok nerealizovanie projektu v takom rozsahu aký je predložený. Realizácia
čiastkových opatrení bude mať vplyv na dosiahnutie merateľných ukazovateľov len v obmedzenom rozsahu, vzhľadom na ich
komplementárnosť. Spoločnosť by výpadok financovania z NFP realizovala postupne po jednotlivých častiach
prostredníctvom vlastných zdrojov. Výrazne by to však narušilo priebeh výroby a efektívnosť jednotlivých opatrení.
Žiadateľ pôsobí a zamestnáva stabilne zamestnancov v regióne s dlhodobou nepriaznivou situáciou na trhu práce. Podnik je
finančné zdravý a zodpovedne hospodáriaci, nemá však dostatočné vlastné zdroje na realizovanie rozsiahlych energetických
opatrení s takým výrazným dopadom.
Projekt je v súlade so strategickým cieľom NSRR, napĺňa globálny cieľ OP KaHR a ostatné relevantné dokumenty, ktoré sú
popísané v časti 2.4 opisu projektu, predovšetkým znížením energetickej náročnosti výroby, znížením dopadu na životné
prostredie a podporením konkurencieschopnosti žiadateľa.
Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov, z cudzích zdrojov a aj ako dodávateľ v
rámci iných projektov (Opis, str.12)

MAPOMA v súčasnosti disponuje cukrárenskou dielňou s technologickým vybavením, ktoré je schopné zabezpečiť stabilné
hospodárenie, rast a ďalšie zvyšovanie konkurencieschopnosti. Rekonštrukcia výrobných priestorov ďalej prispeje k zlepšeniu
pozície na trhu. Jedným z výstupov projektu bude šetrenie na energiách, čo sa prejaví na voľnom kapitáli, ktorí bude môcť
spoločnosť využiť na rozvojové aktivity výroby. Spoločnosť očakáva ďalší rast spôsobený vyššou penetráciou trhu a
uzatváraním nových kontraktov. V súčasnosti plánuje rozšíriť výrobné kapacity a bude usilovať sa o zákazky na dodávky
vysokokapacitnej výroby trvanlivého pečiva. Výstupy projektu budú vďaka okamžitým úsporám finančne udržateľné z
vlastných zdrojov. Technicky a administratívne sa bude o udržateľnosť výsledkov projektu starať interný tím žiadateľa, ktorý
má skúsenosti s realizáciou podobných projektov.
Pre dôkladné zmapovanie udržateľnosti výsledkov projektu bola zahrnutá k SWOT analýze aj analýza a riadenie rizík, ktorej
bližší opis nájdete v Opise projektu, str. 7.
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Spoločnosť Fagus SK, s.r.o. je výrobnou spoločnosťou založenou v roku 2000 so sídlo v meste Bytča, časť Hliník nad
Váhom.Hlavnou činnosťou je výroba, predaj, prenájom, montáž a servis rôznych druhov modulových zostáv. Súčasný stav
výrobných hál (bývalého poľno.družstva, v ktorom má žiadateľ svoju výrobu)je z technického hľadiska nevyhovujúci a výrobné
haly nesú známky zastaranosti a technickej opotrebovanosti. Haly sú energeticky nevyhovujúce, žiadateľovi sa ich
prevádzkovaním zvyšujú náklady na teplo a energie. Žiadateľ v roku 2014 síce pristúpil k nutnej modernizácii okien v jednej z
hál, avšak ďalšie energetické opatrenia sú nevyhnutné. Z uvedeného dôvodu sa rozhodol investovať do rekonštrukcie a
modernizácie 3 výrobných hál, zateplením obvodového plášťa a strechy, výmenou okien a dverí, modernizáciou vnútorného
osvetlenia a vykurovacieho systému(v hale č.4). Keďže realizácia investičných akcií je finančne náročná, je potrebné
prefinancovať časť tejto investície aj pomocou NFP. Zo SWOT analýzy vyplýva, že najsilnejším faktorom projektu je stabilná
pozícia žiadateľa na trhu a dlhoročné skúsenosti s realizáciou obdobných projektov, o čo sa žiadateľ bude opierať pri celom
projekte.

Výsledkom realizácie projektu budú komplexné energetické opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v troch výrobných
halách žiadateľa pomocou zateplenia obvodového plášťa, okien, dverí a strechy, modernizácia vnútorného osvetlenia a
systému vykurovania (v hale č. 4).
Projektom sa dosiahne úspora energií vo výške 68% a naplnenie merateľných ukazovateľov:
Výsledok:
Zateplená plocha (m2): 3349,84 m2
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení: 3 ks
Dopad:
Úspora energie: 2106,64 GJ/r
Nárast tržieb: 13 146 749,00 EUR
Nárast pridanej hodnoty: 1 844 200,00 EUR
Projekt prinesie zníženie produkcie CO2 o 142,35 t/rok. Úspora vyjadrená v EUR na základe vypočítanej úspory energie bude
vo výške 355,36 EUR/MWh a zníženie produkcie CO2 vyjadrené v EUR bude vo výške 1460,85 EUR/tCO2. Pre lepšie
zvládnutie možných rizík spoločnosť vytvorila proces riadenia rizík, ktorý je rozdelený do 3 hlavných oblasti: Plán riadenia
rizík, Identifikácia a analýza rizík, Zvládnutie všetkých identifikovaných rizík. Žiadateľ plánuje ako nadväzujúci projekt po
ukončení predkladaného projektu realizovať rekonštrukciu systémov rozvodov tepla a tým komplexne obnoviť areál.

Realizácia projektu bude zabezpečená pomocou 3 aktivít v termíne 03/2015-11/2015.
1. Rekonštrukcia a modernizácia výrobn. hál–zateplenie vonkajšieho povrchu,strechy,výmena okien,dverí
2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov v hale č. 4
3. Modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných hál č. 1 a 3
Realizácia projektu bude v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a termín realizácie je v súlade s „Oznámením k
ohláseniu stavebných úprav“ vydaného mestom Bytča dňa 21.8.2014. Administratívne a technické zabezpečenie realizácie
projektu bude riešené zamestnancami žiadateľa, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projekt
financovaných z vlastných zdrojov žiadateľa a externým poradcom pre oblasť verejného obstarávania. Riadenie projektu a
publicita projektu bude realizovaná v súlade s programovými dokumentmi a Manuálom pre informovanie a publicitu.
Stavebné práce budú realizované dodávateľsky a výber dodávateľa bude v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. Aktivity projektu
prispejú k dosiahnutiu stanoveného hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu.

Žiadateľ pokladá realizáciu energetických opatrení na zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu, zvýšenie úspor a
zamedzenie energetickým a tepelným stratám vo výrobe za kľúčové z pohľadu riadneho a plynulého fungovania výroby
žiadateľa. Zároveň si uvedomuje neudržateľnosť vysokej spotreby energií a tepla, ktorá sa odrazí na finančnej náročnosti
výroby a na kvalite životného prostredia (zvyšovanie CO2 v ovzduší). Pre spoločnosť Fagus SK, s.r.o. je nevyhnutnosťou
získať NFP, lebo celková investícia do aktivít projektu je finančne nákladná a bez získaného NFP by nebola možná v danom
rozsahu. Po realizácii projektu sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti hál o viac ako 68 %, zamedzí sa stratám vo vykurovaní
výrobných priestorov. Projekt ako sekundárny efekt prinesie úsporu nákladov na vykurovanie, čo bude mať za následok
zvýšenie finančných možností žiadateľa na investovanie do modernizácie rozvodov tepla v rámci celého výrobného areálu.
Projekt je v súlade s PMOP KaHR a OP KaHR a s PHSR ZSK. Spoločnosť má niekoľko ročné skúsenosti s realizáciou iných
investičných projektov (viď OPIS projektu,kap.5).

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je zabezpečená úspešnou realizáciou hlavných aktivít. Žiadateľ bude
financovať realizáciu projektu (časť spolufinancovanie) z vlastných zdrojov. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov bude
ich financovanie taktiež hradené z vlastných zdrojov. Vďaka dlhoročnému kladnému hospodárskemu výsledku žiadateľa bude
prevádzka výrobných hál zaistená z príjmov výrobnej činnosti žiadateľa. Prevádzka a údržba výrobných hál bude realizovaná
pomocou zamestnancov žiadateľa, čím sa dosiahne aj udržateľnosť pracovných miest. Finančnú udržateľnosť po ukončení
projektu docieli žiadateľ zvýšením finančných prostriedkov vďaka úspore energií a zníženiu tepelných strát na vykurovaní.
Žiadateľ pri definovaní predmetu projektu identifikoval možné riziká a spôsob ich eliminácie čo je podrobne opísané v kap.6
Opis projektu. Slabou stránkou spoločnosti je vysoká konkurencia na trhu, ale o to je to väčšia výzva s ktorou sa bude musieť
zabojovať a presadiť svoje marketingové ciele, najmä propagáciou vlastných výrobkov. Najväčšou hrozbou pre predkladaný
projekt je nezískanie nenávratného finančného príspevku, keďže sa jedná o finančne nákladnú investíciu.
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Lokalita (Hanušovce n/T) realizácie predloženého projektu sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou. Okres Vranov nad
Topľou je úrovňou nezamestnanosti, cca. 24%, okresom s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti v rámci SR. Prešovský
samosprávny kraj zaostáva v oblasti hospodárskeho rozvoja a to či v porovnaní s úrovňou SR, ale tiež aj priémerom EÚ.
Podnikateľský subjekt, Ing. Dušan Čorba, v aktuálnom období investuje do rozšírenia produktového portfólia, pričom nosnou
oblasťou je opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. Daná činnosť je realizovaná práve v prevádzkarni s
umiestnením v Hanušovciach n/T. Z hľadiska technologickej základne je prevádzkarna vybevená modernou technológiou na
opracovanie dreva. Energetická náročnosť a stav priemyselnej budovy (výrobná hala) a priľahlej adm. budovy (kotolňa) sú
prekážkou pre zvyšovanie konkurencieschopnosti daného subjektu. Kľučovými predpokladmi pre úspešnú realizáciu projektu
sú: dobrá úroveň cash-flowu, dobré meno daného subjektu, dlhoročná podnikateľská prax a stabilná pozícia na trhu, existujúci
dopyt po komponentoch z dreva. Pre zvýšovanie konkurencieschopnosti je zvýšenie energetickej efektívnosti kľučovým
elementom.

Prostredníctvom realizácie aktivít a teda technickým zhodnotením stavu predmetných budov a vybavenia kotolne dôjde k
zníženiu energetickej nákladov, vytvoria sa vhodné podmienky pre ďalšie investície a posilní sa pozícia subjektu na trhu.
Projekt má svojim charakterom pridanú hodnotu nie len vo finančnom vyjadrení, ale tiež z hľadiska vyplyvu na životné
prostredie a ekonomickú situáciu v regióne. Možno predpokladať: výrazné zníženie produkcie CO2, výrazná úspora energie,
výrazné zníženie miery nákladov. S danými parametrami súvisí vplyv na ekonomickú situáciu v regíóne, keďže úsporou
finančných prostriedkov na energiách sa dané prostriedky budú môcť využiť aj na rozšírenie prevádzky a tým vytvorenie
nových pracovných miest. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené na dosiahnuteľnú úroveň. Žiadateľ eliminuje
riziko nedosiahnutia ukazovateľov zohľadnením eventuálnych problémov už pri samotnom projektovaní. To znamená, že
zvážil kvalitu materialovej základne pre zateplenie, časové rozhranie realizácie a charakter daných aktivít projektu.Preto aj z
hľadiska komplexnosti riešenia energetickej náročnosti budú zrealizované nie len zatepľovacie aktivity, ale tiež modernizácia
kotolne.

Projekt tvoria 2 hlavné aktivity a 2 podporné aktivity. Hlavné aktivity: 1. Zlepšenie kvalitatívnych parametrov obalových
konštrukcií objektov SO1 a SO2, 2. Inštalácia nového obnoviteľného zdroja energie. Podporné aktivity: Riadenie projektu,
Publicita a informovanosť. Trvanie všetkých aktivít projektu sú 3 mesiace a to v období od 05/2015 do 07/2015. Na plnení
aktivít projektu bude pracovať realizačný tím zložený z koordinátora (technického manažéra), projektového manažéra a
finančného manažéra.
Zadefinované hlavné aktivity sú do vykonaných činností v rozsahu: 1. hl. aktivita - zateplenie pevnej časti objektov, zateplenie
strechy, výmena okien; 2. hl. aktivita - modernizácia vykurovacieho systému. Prostredníctvom týchto aktivít bude možné v
plnej miere naplniť zadefinované ciele, pretože práve aktivitami vo vyššie spomenutom rozsahu žiadateľ komplexne zvyšuje
energetickú efektívnosť. Dané činnosti je nutne potrebné realizovať, pretože bez realizácie technického zhodnotenia objektov
nie je možné vytvoriť vhodné podmienky pre ďalšie investície.

Bez získania NFP nie je možné realizovať plánovanú investíciu v časovom horizonte 3 mesiacov a tiež nie je možná
realizácia v načrtnutom rozsahu. Žiadateľ nedisponuje fnančnými prostriedkami na realizáciu načrtnutých aktivít výlučne vo
vlastnej réžii. Bez zníženia energetických nákladov je akceptovateľná doba návratnosti ďalších investícii v prevádzkárni
značne ohrozená. Z hľadiska vplyvu na konkurencieschopnosť subjektu a dopadov na región je realizácia načrtnutých aktivít
dôležitá.
Realizácia projektu v načrtnutej podobe má okamžitý účinok na zvýšenie energetickej efektívnosti a to úsporami na
primárnych energetických zdrojov. Projekt úzko súvisí s ukazovateľmi načrtnutými v strategickom dokumente Prešovského
samosprávneho kraja, v dokumente PHSR 2008-2015 a to v kontexte prioritnej témy č. 5 - Zvýšiť využívanie obnoviteľných
zdrojov energie v Prešovskom kraji. Značný súvis má predkladaný projekt aj so Strategickým plánom ekonomického a
sociálneho rozvoja mesta Vranov nad Topľou do roku 2015 a to v kontexte prioritnej témy D.1 Hospodárstvo a cestovný ruch.

Žiadateľ má zazmluvnený odbyt svojich služieb a výrobkov a do budúcna možno očakávať aj jeho rast. Podnikateľský subjekt
Ing. Dušan Čorba plánuje po ukončení financovania projektu z prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu
financovať réžiu prevádzky z úspor na energetických nákladoch. V dlhodobom horizonte sú plánové ďalšie investície do
zvyšovania energetickej efektívnosti a tým aj do zvyšovania konkurencieschopnosti. Načrtnuté ohrozenia vo SWOT analýze
súvisia s vonkajším ekonomickým prostredím, ktoré v zásade nie je možné zo strany subjektu ovplyvniť, ale využitím
príležitostí vieme zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu. Kofinancovanie projektu bude zo strany zabezpečené vlastnými
zdrojmi (viď. príloha č. 11 ŽoNFP). Na základe finančnej analýzy projektu vypracovanej pre vlastné potreby je zreteľná
akceptovateľná doba návratnosti, čo priamo súvisí so zvýšením úrovne cash-flowu. V aktuálnom období nepredpokladáme
významné riziká, ktoré by výrazným spôsobom mohli ohroziť výstupy projektu a tiež udržateľnosť zadefinovaných merateľných
ukazovateľov.
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Faveo Healthcare s.r.o. sa zaoberá výrobou zdravotných textílií, sídli vo Vranove nad Topľou, v Prešovskom samosprávnom
kraji, pre ktorý je príznačné zaostávanie v hospodárskom rozvoji za úrovňou SR, radí sa na posledné miesta ekonomickej
výkonnosti na Slovensku. PSK sa taktiež radí medzi kraje s najkritickejšou situáciou v znečistení ovzdušia tuhými emisiami.
Vranov nad Topľou, Vranovský okres, patrí v rámci SR k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti. Spoločnosť v
súčasnosti patrí k jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v meste a okolí, prevádzkuje svoju výrobu v 3 objektoch.
Predmetom projektu, zvyšovania energetickej efektívnosti, je hala balenia. Ide o objekt, ktorý je morálne aj technicky
zastaraný, energeticky náročný. Fyzický stav obalových stavebných konštrukcií nezodpovedá súčasným požiadavkám
kladeným na budovy. Obvodový plášť budovy je z pórobetónových tvárnic, resp. z plných pálených tehál. Nosnú konštrukciu
strechy tvorí oceľový priehradný väzník, strop do nevykurovaného podstrešeného priestoru je z trapézových plechov.
Spoločnosť má záujem o realizáciu opatrení znižovania energetickej náročnosti výroby, má spracovaný súbor opatrení s
uvedeným cieľom.

Projektom sa dosiahne hospodárne využívanie energie zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií
(zateplí sa 1466,67 m2)a úpravou vzduchotechnického zariadenia na využívanie odpadového tepla na vykurovanie.
Projektom sa znížia emisie CO2 ako následok zníženia potreby tepla. Uvedenými opatreniami sa ročne usporí 94,70 MWh
energie, zníži sa produkcia CO2 o 26,23 t/r, dosiahne sa úspora tepla 52 740 kWh/a. Využívanie odpadového tepla z
odsávania v technologickom procese na vykurovanie haly pokryje takmer 70% potreby tepla zateplenej haly balenia. Uvedené
zníži náklady na energie, úspora môže viesť k zvýšeniu zisku firmy, k realizácii ďalších opatrení upevnenia
konkurencieschopnosti spoločnosti, s následným nárastom pridanej hodnoty a nárastom tržieb. Spoločnosť uskutočňuje
výrobu v segmente zdravotníckych textílií, kde je pre výrobné procesy prísne dané dodržiavanie klimatických podmienok vo
výrobných priestoroch. Zníženie potreby tepla na udržanie požadovaných parametrov výrobných priestorov priamo znižuje
podiel primárnej energie na vstupoch, preto bol návrh daných opatrení stanovený v súlade so zabezpečením kvality výroby,
bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov.

Spôsob realizácie projektu bol daný projektovou dokumentáciou, kde je daný presný stavebný a technologický postup
zabezpečenia požadovaného zníženia energetickej náročnosti zlepšením tepelnoizolačných vlastností stavebného objektu a
využívania odpadového tepla na vykurovanie. Projekt pozostáva z nasledovných opr.aktivít: rekonštrukcia a modernizácia
stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: a.
zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov, b. rekonštrukciou a
modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov.Realizácia projektu bude
prebiehať v súlade so schválenou žiadosti o NFP, Zmluvy o NFP a relevantných právnych predpisov.Dodávatelia budú vybratí
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Projekt bude implementovať tím riadenia projektu, pozostávajúci z interných
zamestnancov žiadateľa a z externej firmy. Nad realizáciou stavby bude dohliadať stavebný dozor. Výsledkom stav. prác
bude zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií, zníženie potreby tepla na vykurovanie,čo naplní hlavný
cieľ projektu

Projektom, získaním NFP na zrealizovanie opatrení smerujúcich k zníženiu energetickej náročnosti zlepšením tepelnoizolačných vlastností výrobného objektu a využívaním odpadového tepla na vykurovanie, spoločnosť bude môcť zrealizovať
súbor opatrení smerujúcich k hospodárnemu využívaniu energie a to dofinancovaním z vlastných zdrojov. Získaním NFP
spoločnosť zabezpečí realizáciu celého súboru opatrení smerujúcich k hospodárnemu využívaniu energie a vytvorí prostredie
pre neustále inovovanie, modernizovanie, skvalitňovanie a rozširovanie svojej výroby a podporu zamestnanosti v príslušnom
regióne tvorbou nových pracovných miest. Spoločnosť pôsobí v PSK, vo Vranovskom okrese, pre ktorý je príznačné
zaostávanie v hospodárskom rozvoji a vysoká nezamestnanosť. Projekt je v súlade s rozvojovými dokumentmi mesta Vranov
nad Topľou ako aj so strategickými cieľmi PHSR PSK, kde jedným z nich je práve rozvoj podnikania prostredníctvom
modernizácie výrobných objektov, rozvíjanie trvalo udržateľnej produkcie s nižším dopadom na znečisťovanie životného
prostredia. Spoločnosť od svojho vzniku realizuje investičné aktivity rozširovania svojej výroby, v objeme takmer 330tis.€.

Znižovanie energetickej náročnosti je rozhodujúcim faktorom dosiahnutia vyššej efektívnosti a konkurenčnej schopnosti na
trhu. Znížením energetickej náročnosti spoločnosť zabezpečí zníženie výrobných nákladov, čo ovplyvní aj cenotvorbu firmy
ako jedného z najdôležitejších atribútov konkurencieschopnosti. Znížením výrobných nákladov spoločnosť zvýši zisky, ktoré
využije na zabezpečenie udržateľnosti projektu ale aj na realizáciu ďalších opatrení v oblasti zefektívnenia výroby (využívanie
obnoviteľných zdrojov energie, nákup inovatívnych a energetických technológií, strojov). Ďalším z faktorov udržateľnosti
projektu je pôsobenie spoločnosti na trhu, ktorého vývoj je predvídateľný, dopyt má rastúcu tendenciu a je prognózovateľný,
trh sa neustále rozširuje a nepredpokladá vstup nových konkurentov, čím má spoločnosť zabezpečený odbyt svojich výrobkov
a teda aj finančné prostriedky na chod svojej činnosti, neustáleho zdokonaľovania výroby, vývoja ako aj udržateľnosti projektu
a jeho financovania. Spoločnosť preukazuje financovanie projektu prostredníctvom vlastných zdrojov, má dostačujúce
administratívne, technické a personálne kapacity na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu.
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Projekt bude realizovaný v Žilinskom samosprávnom kraji, v obci Malužiná. Žiadateľom o NFP je spoločnosť WHITEWINE
s.r.o., ktorá začala svoje podnikanie v roku 2013 a v súčasnosti je producentom výrobkov z dreva a iných produktov. Cieľom
žiadateľa je zníženie nákladovosti celkovej produkcie spoločnosti a tým zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci svojho
pôsobenia. Projekt má charakter energetickej inovácie spojenej s aplikáciou výsledkov priamo v podnikateľskej praxi. Pre
účely prípravy projektu bol spracovaný energetický audit s podrobnými výpočtami pre súčasný stav a očakávané výsledky v
oblasti energetickej efektívnosti. Na všetkých auditovaných stavebných objektoch sú vnútorné aj vonkajšie povrchové úpravy
stavebných konštrukcií značne poškodené, vypadané, okná sú netesné, klampiarske konštrukcie sú taktiež poškodené.
Svetlíky a presvetľovacie pásy sú zložené z oceľovej konštrukcie, do ktorej je beztmelovou technológiou vložená sklenená
výplň – jednoduché zasklenie hr. 6 mm s drôtenou vložkou. Objekty vykazujú známky dlhoročnej vysoko zanedbanej
stavebnej údržby.

Po realizácii projektu sa vykonaním stavebných úprav priamo do praxe (výroby) zvýši energetická efektívnosť žiadateľa aj
jeho konkurencieschopnosť. Z hľadiska prognóz rastu dosiahnutej trhovej stability žiadateľa, rastúcom dopyte po produktoch
žiadateľ nepredpokladá nesplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov. Pripravovaná investícia s financovaním Nenávratným
finančným príspevkom nepredstavuje pre žiadateľa (projekt) podnikateľské, ekonomické, technologické ani bezpečnostné
riziko. Úspora energie pri rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov, úspora energie modernizáciou a rekonštrukciou
vykurovacích systémov, úspora energie modernizáciou a rekonštrukciou systémov osvetlenia budov a úspora energie
modernizáciou a rekonštrukciou vonkajšieho osvetlenia predpokladá celkovú hodnotu úspory energie 3953,97 GJ/rok. Aktivity
prinesú úspory hlavne v oblastiach:
- zamedzenie tepelných strát na budovách výmenou okenných výplní a zateplením obvodového plášťa v celkovej ploche
2997,69 m2,
- šetrenie energie modernizáciou rozvodov energie a zastaralého osvetlenia.

Projekt je zameraný na dodávku prác pre zlepšenie energetickej infraštruktúry dodávateľským spôsobom. Pred podaním
projektovej žiadosti bola vypracovaná cenová ponuka pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a vyhlásená verejná
súťaž s predpokladom ukončenia v mesiaci november 2014. Taktiež bol pripravený energetický audit. Technické riešenie je
naplánované do troch aktivít na troch stavebných objektoch v priemyselnom areáli spoločnosti WHITEWINE s.r.o v obci
Malužiná. Technické riešenie predstavuje štandardné stavebné práce. Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov so
začiatkom v mesiaci január 2015, jednotlivé dodávky sú naplánované do celého obdobia realizácie aktivity projektu.
Organizačné zabezpečenie projektu má na starosti realizačný team spoločnosti WHITEWINE s.r.o. s podporou externých
pracovníkov. Pripravovaná investícia s financovaním z prostriedkov ŠF EÚ nepredstavuje pre žiadateľa podnikateľské riziko,
ohrozenia zadefinované vo SWOT analýze bude žiadateľ eliminovať opatreniami pre riadenie rizík, štandardnými analytickými
kontrolnými metódami a plnením aktivít v reálnom časovom harmonograme.

Predkladaný projekt s modelom financovania s využitím NFP predstavuje pre žiadateľa únosné rozloženie financií a času – v
prípade neposkytnutia NFP bude projekt realizovaný v obmedzenom rozsahu a v dlhšom časovom období. Predkladaný
projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, v ktorých je zadefinovaná
vhodnosť a nevyhnutnosť realizácie podobných projektov. Projekt je v súlade s prioritami v oblasti trvale udržateľného rozvoja
a energetickej efektívnosti - prispieva k vytvoreniu nového modelu ekonomiky – dosiahnutie dlhodobo fungujúceho moderného
hospodárstva a regionálne prírodno-sociálne podmienky regiónu. Žiadateľ má k dispozícii ekonomické prostriedky (vlastné,
úverové zdroje) potrebné pre zabezpečenie realizácie projektu. Žiadateľ má k dispozícii aj technické kapacity potrebné
realizáciu projektu, ktoré bude realizovať v rámci verejného obstarávania. Spoločnosť bude riadenie a publicitu projektu
realizovať vlastnými kapacitami, disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami pre realizáciu projektu s
podporou externého manažmentu. Ukazovatele finančnej analýzy (NPV, IRR) predstavujú kladné hodnoty.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu: Podľa finančnej analýzy projekt po realizácii bude
generovať dostatočné výnosy (resp. úspory), ktoré budú postačovať na pokrytie prevádzkových nákladov. Spoločnosť
žiadateľa disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými na realizáciu projektu z vlastných zdrojov v kombinácii s
cudzími zdrojmi. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať na všetkých úrovniach:
administratívne v rámci personálneho vybavenie spoločnosti s podporou externého manažmentu ktorý možno považovať za
odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami aj s realizáciou obdobných projektov, čo do rozsahu technickej alebo finančnej
náročnosti. Strategicky je projekt súčasťou dlhodobej stratégie žiadateľa, jeho realizácia je v súlade so strategickými a
rozvojovými plánmi spoločnosti. Počas realizácie a po ukončení projektu bude žiadateľinformovať širokú verejnosť o
spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Ukazovatele vo finančnej
analýze poukazujú na vysokú vnútornú mieru návratnosti (18,7%) a čistú súčasnú hodnotu (305275) pri financovaní s využitím
NFP.
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Dôvodom realizácie projektu je zníženie energetickej spotreby priemyselného objektu s prevažujúcim využitím na výrobné Zvolené technické riešenie - zateplenie obvodového plášťa, vrátane výmeny sklenených výplní, vstupných dverí, zateplenie
činnosti, čím prispejeme k plneniu strategických cieľov energetickej politiky SR. Realizácia projektu výrazne znižuje spotrebu strešného plášťa a výmena kotla vyplynulo z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis kapitola č. 4.
Celkovú ekonomickú a energetickú situáciu kraja považujeme za priemernú. Základná dopravná infraštruktúra a štátne stimuly
energií nevyhnutných na zabezpečenie optimálnych podmienok prostredia pre stolársku výrobu. Zateplený objekt okrem
pritiahli v minulosti silných investorov. Tradičné odvetvia priemyslu majú vysokú energetickú náročnosť výroby, pričom nemalý
úspory energií prinesie úsporu financií a technické zhodnotenie budovy.
Jeden logický celok kopíruje povahu stavebných prác, ako i systému účtovania investície. Predpokladáme tiež, že realizácia
podiel na spotrebe majú nevyhovujúce výrobné haly.
dodávky, ktorá prebehne v časovom horizonte cca.7 mesiacov bude riešená jedným dodávateľom – víťazom VO. Začiatok
Spoločnosť Stavomat a spol., s.r.o. patrí medzi mikropodnik pôsobiaci vo viacerých hospodárskych odvetviach s prioritnou
Z ekonomického i environmentálneho hľadiska predstavuje optimálne riešenie, nakoľko rieši únik tepla komplexne a projektu sme stanovili na február 2015, kedy vystavíme objednávku a koniec na august 2015, kedy budú ukončené a prebrané
orientáciou na stolársku výrobu a stavebníctvo. Je subjektom, ktorý v stavebníctve a stolárskej výrobe, dokáže aktuálne na
systematicky.
všetky stavebné práce. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré začalo ešte pred podaním tejto
základe subdodávok resp. tvorby konzorcií agregovať približne 30 pracovných miest.
žiadosti, viď príloha č.2.
Z pohľadu energetickej náročnosti realizuje výrobu s priemernou spotrebou tepelnej energie, ktorú získava predovšetkým
V realizačnej fáze dôjde k zatepleniu plochy o výmere 1 903 m2 vrátane výplní otvorov okien a dverí, zmene kotla čo sumárne
spaľovaním fosílnych palív, v chladnejšom období spaľovaním drevného odpadu v nevyhovujúcich peciach s vysokou mierou
prinesie úsporu PEZ 914,08 MWh/ročne.Ročná energetická úspora teda bude 3 290,68 GJ/rok. Z environmentálneho pohľadu Realizácia stavebných prác bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvýši náročnosť riadenia projektu, ktoré bude
lokálneho zadymenia. Doplnkovým energetickým zdrojom je elektrina využívaná na dokurovanie priestorov určených na
dôjde k úspore 131,97 ton CO2 emisií ročne.
zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií, zodpovedností a skúseností jednotlivých
prenájom, chod výrobných zariadení a osvetlenie.
osôb je uvedený v Opise - kapitola č. 4.
V súčasnosti má spoločnosť výraznú energetickú nadspotrebu z titulu absencie dostatočnej tepelnej izolácie strechy,
Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z
obvodového plášťa a vhodných výplní na celom objekte.
predošlých investícií ako i služby externých energetických poradcov a poradcov pre oblasť štrukturálnych fondov. Návrhy Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je možné dosiahnuť plnenie
riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola č.3.
cieľov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu:
- žiadateľa: zníženie spotreby energie, finančná úspora z prevádzky, zvýšenie cenovej konkurencieschopnosti, technické
zhodnotenie a pod.
- región: zatraktívnenie lokality prevádzky objektu v centre krajského mesta, možnosť vytvorenia dočasných pracovných
miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov a pod.
- štát: príspevok k plneniu záväzkov a cieľov vyplývajúcich z energetickej politiky SR.
Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať, vzhľadom na
obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt nedosiahol požadovanú
úroveň do momentu ukončenia poslednej etapy.
Naďalej by pretrvávali úniky tepla. Dlhšia doba realizácie predlžuje i samotné investičné náklady z titulu dlhodobého prenájmu
lešenia pre veľkú plochu a výšku.
Realizácia zámeru v plnej miere je v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď Opis kapitola 2.
Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať
investične náročné i z fondov EÚ a ŠR SR podporované projekty.
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Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Spišská Nová Ves v júli 2014 dosiahla hodnotu 19,14 %. V okrese sa nachádza
vysoký počet rómskeho obyvateľstva, aj v marginalizovaných rómskych komunitách. Spišská Nová Ves je okres s rozvinutým
priemyslom a výbornými možnosťami zásobovania a dodávok surovín. Veľkým problémom ostáva disponibilita kvalifikovanej
pracovnej sily kvôli nižšej úrovni platov v okrese. V rámci skvalitnenia výrobného procesu a úspor energie sa firma chce vydať
na cestu zvyšovanie energetickej efektívnosti. Ako každý priemyselný podnik v dnešnej dobe však zápasí s nedostatkom
finančných prostriedkov na realizáciu podobných aktivít, na ktoré by sme chceli využiť prostriedky v rámci tejto výzvy.
Realizáciou projektu dôjde ku výrazným úsporám energií a zlepšeniu technických vlastností budovy. Zároveň sa predĺži aj
životnosť budovy a finančné zdroje
bude možné presunúť do výroby a inovácií. Finančná čiastka, ktorú bude možné na projektových aktivitách ušetriť je
vypočítaná na sumu: 25 954,97 Eur.

Výsledkom projektu po zrealizovaní projektových aktivít bude pokles spotreby energií na úroveň Qh=113.299,10 kWh/rok vo
výrobnej hale PÍLA JANEX. Táto úspora energií dopomôže firme ku zvýšeniu ekonomických ukazovateľov na hodnotu v roku
2018 nasledovne:
• Nárast tržieb: 853.692,- Eur
• Pridaná hodnota: 95.524,- EUR
Úspora sa dosiahne stavebnými úpravami pozostávajúcimi zo:
• Zateplenia obvodových múrov
• Výmeny okien
• Zateplenia strechy
• Výmeny portálových dverí
a zavedením monitorovacieho systému pre efektívnu spotrebu energie.

V rámci projektu budú realizované dve aktivity:
A1 Stavebná rekonštrukcia
Stavebná rekonštrukcia bude prebiehať v súlade s architektonickým projektom a vypracovaným stavebným povolením v
termíne 05/2015 – 11/2015.
Na zateplenie fasády hál HZ04 a HZ05 sa použije kontaktný systém Mipa/Baumit s fasádnym polystyrénom hrúbky 80
mm. Zateplenie striech hál je navrhnuté pomocou PUR panelov hrúbky 100/130 mm. Zároveň dôjde ku výmene okien a
portálových dverí.
Previazanosť aktivity je na špecifický cieľ 1 a 3. % úspor = 42,54%

A2 Zavedenie monitorovacieho systému
Zavedenie nového systému bude prebiehať v termíne 10/2015 - 12/2015
Zavedený monitorovací systém bude monitorovať energetické úspory, tepelnú charakteristiku a tepelný manažment
Všetky opatrenia navrhované pre projekt plánujeme urobiť s čo najvyššou nákladovou efektivitou.
haly. V rámci zavedeného monitorovacieho systému garantujeme energetické úspory na úrovni 20%.
Ohrozenie napĺňania merateľných ukazovateľov riešime zapojením skúseného tímu profesionálov do prípravy a
Náväznosť časového rozvrhu aktivít: Tento systém sa bude zapájať do praxe po zrealizovaných stavebných úpravách.
realizácie projektu. V prípade inak zavinených situácií budeme vzniknuté nezrovnalosti riešiť podľa situácie, pričom na
Previazanosť aktivity je na špecifický cieľ 2 a 4. % úspor = 22%
riadenie projektových rizík vytvoríme finančnú rezervu.
Aktivity zabezpečuje a koordinuje projektový manažér - Ing. Katarína Suchá Očenášová, PhD. a zostavený projektový
Projekt zapadá do celkovej stratégie a cieľov spoločnosti na nasledujúce obdobie. Projekt má vplyv na zamestnanosť v tím. Dofinancovanie projektu bude z vlastných zdrojov.
regióne a nemá priamy vplyv na aktivity iných subjektov.

ADMINISTRATÍVNA
Každý člen z projektového tímu disponuje dostatkom skúseností a je podrobne oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5.
TECHNICKÁ
Garantovaná komplexnou dodávkou stavebných prác so zárukou kvality finálneho prevedenia a použitím kvalitných
stavebných materiálov. Údržba zateplených objektov bude riešená kvalifikovanými internými pracovníkmi, čím sa zvyšuje
životnosť zhodnoteného celku. Celý objekt bude navyše poistený voči živelnej pohrome.
EKONOMICKÁ
Realizáciou zatepľovacích prác znížime spotrebu energie, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie optimálnych pracovných
podmienok. Úsporu z prevádzky tak bude možné použiť na iný účel.
Generovanie dostatočného finančného objemu z úspory pri budúcej prevádzke preukázala i vykonaná interná finančná
analýza.
Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít energetických dodávateľov a ostatných subjektov
na trhu, využívan

Finančná úroveň
Bez finančnej pomoci zo Štrukturálnych fondov by sme projekt nedokázali realizovať kvôli nedostatku financií a pomoc má pre
Na posúdenie udržateľnosti projektu bola na začiatku spracovaná podrobná finančná analýza. Výsledky analýzy sú
nás motivačný účinok.
najlepšou výpovednou hodnotou a predpokladajú úspech a stabilitu výsledkov projektu. Pri konkurenčne stanovenej
cene a nákladoch projektu finančná analýza pre firmu predpokladá:
Výrobný subjekt má rovnaké problémy, ako je štandardná situácia podľa analýz v celom segmente priemyselných hál.
- Zvýšenie pridanej hodnoty v 3-ťom roku následkom realizácie projektu je vyrátané na hodnotu 95.524,- Eur (o 40%)
Výsledky oficiálnych analýz ukázali veľmi zlý fyzický stav obalových konštrukcií hál. Percentuálny podiel tepelných strát
- PBP (doba návratnosti) = 5 rokov (počiatočný rok 2015)
transmisiou jednotlivými obalovými konštrukciami ukázal, že dominovali straty tepla obvodovými
stenami, ktoré sa pohybovali v rozmedzí až 34 % až 58 %, čo predstavuje obrovské straty energie v priemysle.
Inštitucionálna úroveň
Subjekt sa v rámci výrobnej stratégie na nasledujúce obdobie rozhodol znižovať energetickú efektívnosť výroby. Realizácia
Projekt povedie ku konkurenčnej výhode, ktorá bude vlastníctvom firmy a ku tvorbe nových pracovných miest a
projektu s podporou ŠF bude mať okamžitý účinok na energetické a finančné úspory.
financovaniu inovácií v rámci sekundárnych externalít projektu.
Projekt bude ďalej pokračovať z vlastných zdrojov žiadateľa.
Projekt je v súlade s dokumentmi: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice a Košického samosprávneho
Hlavné pravdepodobné riziká, ktorým bude subjekt v budúcnosti v súvislosti s realizáciou projektu čeliť sú:
kraja, v ich bodoch podpory priemyslu a priemyselných parkov. Žiadateľ zatiaľ nemá skúsenosti s realizáciou projektov
Nedostatočné riadenie a manažment projektu, Možné problémy so zásobovaním kvôli nedostatočnej infraštruktúre,
stavebných zmien a zateplenia výrobných hál, avšak má skúsenosti s vybudovaním celého priemyselného areálu PÍLY
Nepriaznivá zmena legislatívy, Dodávateľské riziko
JANEX od základov.
Hlavná stratégia na zvládanie týchto rizík je ich prevencia a prípadné riadenie s pomocou vlastných zdrojov, ak nastanú.

25120120192

25120120193

25120120194

25120120195

25120120196

25120120197

25120120198

25120120199

25120120201

ZASTROVA, a.s.

DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN

OBB, s.r.o.

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

Gemermilk rs, s.r.o.

KZLM-TILIA, spol. s.r.o.

HECCA, s.r.o.

NyNa s. r. o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných hál v
ZASTROVA, a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti nábytkárskej výroby
spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Modernizácia objektu s cieľom zvýšenia energetickej
efektívnosti vo firme Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN

Zvýšenie energetickej účinnosti prevádzkových budov firmy
OBB, s.r.o.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti v priemyselných halách
prostreníctvom modernizácie systémov osvetlenia

Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
Gemermilk rs, s.r.o.

Zvyšovanie energetickej efektivity budov areálu KZLM-TILIA,
spol. s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkového
objektu spoločnosti HECCA, s.r.o.

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti spoločnosti NyNa
s.r.o.

100 979,42

199 500,00

71 317,29

199 862,02

15 550,00

108 266,50

86 986,42

56 419,00

96 496,19

KaHR-21DM-1401

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Kežmarok v júli 2014 dosiahla hodnotu 25,59 %. V okrese sa nenachádzajú
vysokoškolské detašované pracoviská, miera disponibilných zdrojov v rámci inovácií v rámci okresu je na veľmi nízkej
úrovni. Veľkým problémom ostáva disponibilita kvalifikovanej pracovnej sily, čo je zároveň aj poznatkom spoločnosti
ZASTROVA, a.s. Žiadateľ je jedným z najväčších zamestnávateľom okresu a zároveň jediným veľkým priemyselným
zamestnávateľom v meste Spišská Stará Ves. V rámci skvalitnenia výrobného procesu a úspor energie sa firma vydala
na cestu zvyšovanie energetickej efektívnosti už pred tromi rokmi realizáciou podobných projektov z vlastných zdrojov.
Ako každý priemyselný podnik v dnešnej dobe však zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na realizáciu
podobných aktivít, na ktoré by sme chceli využiť prostriedky v rámci tejto výzvy. Realizáciou projektu dôjde ku výrazným
úsporám energií a zlepšeniu technických vlastností budovy. Zároveň sa predĺži aj životnosť budovy a finančné zdroje
bude možné presunúť do výroby a inovácií. Finančná čiastka, ktorú bude možné ušetriť na energiách je vyrátaná na
hodnotu 26.052,61 Eur

Výsledkom projektu po zrealizovaní projektových aktivít bude pokles spotreby energií na úroveň Qh=176.515 kWh/rok v
spojenej hale HZ04 a HZ05. Táto úspora energií dopomôže firme ku zvýšeniu ekonomických ukazovateľov na hodnotu v
roku 2018 nasledovne:
• Nárast tržieb: 15.407.770,- Eur
• Pridaná hodnota: 3.656.970,- EUR
Úspora sa dosiahne stavebnými úpravami pozostávajúcimi zo:
• Zateplenia obvodových múrov
• Výmeny okien
• Zateplenia strechy
• Výmeny portálových dverí
a zavedením monitorovacieho systému pre efektívnu spotrebu energie.
Všetky opatrenia navrhované pre projekt plánujeme urobiť s čo najvyššou nákladovou efektivitou.
Ohrozenie napĺňania merateľných ukazovateľov riešime zapojením skúseného tímu profesionálov do prípravy a
realizácie projektu. V prípade inak zavinených situácií budeme vzniknuté nezrovnalosti riešiť podľa situácie, pričom na
riadenie projektových rizík vytvoríme finančnú rezervu.
Projekt zapadá do celkovej stratégie obnovy výrobných hál a energetických úspor, ktorú pred troma rokmi začala
spoločnosť realizovať. Projekt má vplyv na zamestnanosť v regióne a nemá priamy vplyv na aktivity iných subjektov.

V rámci projektu budú realizované dve aktivity:
A1 Stavebná rekonštrukcia
Stavebná rekonštrukcia bude prebiehať v súlade s architektonickým projektom a vypracovaným stavebným povolením v
termíne 05/2015 – 11/2015.
Na zateplenie fasády hál HZ04 a HZ05 sa použije kontaktný systém Mipa/Baumit s fasádnym polystyrénom hrúbky 80
mm. Zateplenie striech hál je navrhnuté pomocou PUR panelov hrúbky 100/130 mm. Zároveň dôjde ku výmene okien a
portálových dverí.
Previazanosť aktivity je na špecifický cieľ 1 a 3. % úspor = 77,30%
A2 Zavedenie monitorovacieho systému
Zavedenie nového systému bude prebiehať v termíne 10/2015 - 12/2015
Zavedený monitorovací systém bude monitorovať energetické úspory, tepelnú charakteristiku a tepelný manažment
haly. V rámci zavedeného monitorovacieho systému garantujeme energetické úspory na úrovni 20%.
Náväznosť časového rozvrhu aktivít: Tento systém sa bude zapájať do praxe po zrealizovaných stavebných úpravách.
Previazanosť aktivity je na špecifický cieľ 2 a 4. % úspor = 25%

Bez finančnej pomoci zo Štrukturálnych fondov by sme projekt nedokázali realizovať kvôli nedostatku financií a pomoc
má pre nás motivačný účinok.
Spoločnosť ZASTROVA, a.s. má rovnaké problémy, ako je štandardná situácia podľa analýz v celom segmente
priemyselných hál. Výsledky oficiálnych analýz ukázali veľmi zlý fyzický stav obalových konštrukcií hál. Percentuálny
podiel tepelných strát transmisiou jednotlivými obalovými konštrukciami ukázal, že dominovali straty tepla obvodovými
stenami, ktoré sa pohybovali v rozmedzí až 34 % až 58 %, čo predstavuje obrovské straty energie v priemysle.
Spoločnosť ZASTROVA, a.s. míňa na energie viac ako 400.000,- EUR ročne, pričom cieľom spoločnosti je túto sumu
znížiť aspoň o polovicu. Realizácia projektu s podporou ŠF bude mať okamžitý účinok na energetické a finančné úspory.
Projekt je v súlade s dokumentmi: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Stará Ves a
Prešovského samosprávneho kraja, v ich bodoch podpory priemyslu a priemyselných parkov.
Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov stavebných zmien a zateplenia výrobných hál a výmeny okien
z vlastných prostriedkov v rámci vlastného areálu.

Aktivity zabezpečuje a koordinuje projektový manažér - Ing. Katarína Suchá Očenášová, PhD. a zostavený projektový
tím. Dofinancovanie projektu bude z vlastných zdrojov.

Finančná úroveň
Na posúdenie udržateľnosti projektu bola na začiatku spracovaná podrobná finančná analýza. Výsledky analýzy sú
najlepšou výpovednou hodnotou a predpokladajú úspech a stabilitu výsledkov projektu. Pri konkurenčne stanovenej
cene a nákladoch projektu finančná analýza pre firmu predpokladá:
- Zvýšenie pridanej hodnoty v 3-ťom roku následkom realizácie projektu je vyrátané na hodnotu 3.656.970,- Eur
- PBP (doba návratnosti) = 8 rokov (počiatočný rok 2015)
Inštitucionálna úroveň
Projekt povedie ku konkurenčnej výhode, ktorá bude vlastníctvom firmy a ku tvorbe nových pracovných miest a
financovaniu inovácií v rámci sekundárnych externalít projektu.
Projekt bude ďalej pokračovať z vlastných zdrojov žiadateľa.
Hlavné pravdepodobné riziká, ktorým bude subjekt v budúcnosti v súvislosti s realizáciou projektu čeliť sú:
Nedostatočné riadenie a manažment projektu, Možné problémy so zásobovaním kvôli nedostatočnej infraštruktúre,
Nepriaznivá zmena legislatívy, Dodávateľské riziko
Hlavná stratégia na zvládanie týchto rizík je ich prevencia a prípadné riadenie s pomocou vlastných zdrojov, ak nastanú.
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Projekt je situovaný vo Vranovskom regióne v Prešovskom kraji postihnutým vysokou mierou nezam. Z pohľadu projekt.cieľov
je súč. situácia spol. a regiónu poznačená nízkym dopytom a veľkou konkurenciou na trhu v obl. výroby nábytku. Spol. sa
snaží hľadať možnosti znižovania nákladov. Primárnym dôvodom realizácie projektu je potreba zefektívnenia využívania
existujúcich priestorov, potreba zlepšenia energetickej hospodárnosti objektu (spojená so znižovaním nákladov vynaložených
za energie, ktoré sa budú môcť využiť pre modernizáciu výroby) ako aj potreba zefektívnenia využívania existujúcich
priestorov. Tá sa docieli pomocou zateplenia fasády a stropu, osadením nového strešného plášťa (z dôvodu zatekania
existujúceho). Vyvstáva potreba zlepšenia fungovania objektu pre svoj účel a pre aktuálne prevádzkové požiadavky
spoločnosti. Predmetný objekt je aj vzhľadom k veku potrebné kontinuálne opravovať a modernizovať, nakoľko vykazuje
morálnu a technickú opotrebovanosť.

Predmetom projektu dôjde zo stavebných prác k zatepleniu obvodového plášťa, zatepleniu strešných konštrukcií, výmene
existujúceho presvetlenia za plastové okná s dvojsklom, výmene vchodových dverí, modernizuje sa vykurovací systém a v
rámci projektu je plánovaná aj rekonštrukcia osvetlenia, nakoľko existujúca osvetľovacia sústava je energeticky zastarala a
nedostatočná z pohľadu normou požadovanej intenzity osvetlenia a je potrebné inštalovať nové svietidlá vo vyššom počte.
Realizáciou plánovaných činností dôjde k významnému zníženiu nákladov spoločnosti na energie Vzniknuté úspory
finančných prostriedkov môže firma využiť do skvalitňovania a rozširovania výrobnej produkcie, sortimentu a odbytíšť
spoločnosti, čo je v súčasnej dobe najdôležitejší faktor dlhodobo udržateľnej konkurencieschopnosti na trhu v oblasti výroby
nábytku.
Realizáciou plánov. činností dôjde k významn. zníženiu nákladov spoločnosti na energie, čo prinesie úsporu vo výške 24
546,50 € /rok Celková zatepl. plocha projektom - 1715,190 m2, počet nových a/alebo tech. zhodn.zariadení - 1.
Dopadom projektu bude úspora energie 2 167,02 GJ/r, nárast tržieb a PH podľa tab. 12-Hodnoty merat.ukazov

Všetky činnosti realizácie projektu z čas., technického a finančného hľadiska budú realizované v rámci jednej etapy a sú
zahrnuté do hlavnej aktivity s názvom Modernizácia výrobnej haly, ktorej výsledkom bude realizovanie 3 logických celkov
pozostávajúcich z týchto častí:
Logický celok č. 1: Rekonštrukcia a modernizácia výrobnej haly
Logický celok č. 2: Modernizácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému a r.
Logický celok č. 3: Modernizácia systému osvetlenia výrobnej haly
Realizácia projektu je stanovená na 12 mesiacov od 12/2014-11/2015, v rámci ktorej prebehne VO na dodávateľa stav.prác,
realizácia proj.aktivity a následne fin.vysporiadanie. Na implementácii projektu sa budú podieľať interní zamestnanci aj
externá spoločnosť, ktorá má dlhodobé skúsenosti s implementáciou investičných projektov. Konateľ spoločnosti definoval
ľudí do personálnej matice tak, aby sa zabezpečila plynulá a bezproblémová implementácia projektu. Po úspešnom
zrealizovaní predkladaného projektu spoločnosť plánuje pokračovať v napĺňaní svojich podnikových cieľov, tak aby bola
konkurencieschopná. Zrealizovaný projekt prinesie pre spoločnosť zlepšenie ekonom.-fin. ukazovateľov v podobe úspor na
energiách

Vlastník objektu sa v súlade s celospoločenskými požiadavkami na úsporu energií a tým zefektívnenie ochrany životného
prostredia snaží o dosiahnutie úspor energie a taktiež vhodnou kombináciou a synergickými efektmi prispieť ku kvalite
životného a pracovného prostredia. Ďalším dôvodom nevyhnutnosti realizácie projektu je ekonomický dopad - spoločnosť
investuje značné množstvo finančných prostriedkov do nákladov na energie, čím spoločnosti zostáva menší zisk a finančné
prostriedky na realizáciu iných podnikových zámerov (napr. certifikácia procesov v podniku). Vysoká investičná náročnosť
projektu, doba návratnosti investície a súčasná ekonomická situácia spoločnosti neumožňuje realizovať projekt len z
vlastných zdrojov, a preto sa žiadateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Projektom sa okrem fin.
aspektov zlepší pracovné prostredie zamestnancov spoločnosti, zestetizuje prostredie a zvýši klientský kredit.

Žiadateľ zabezpečí počas udržateľnosti projektu zachovanie všetkých merateľných výsledkov a dopadov projektu v
sledovanom období. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená dostatočnými prevádzk. príjmami z hlavnej činnosti
spoločnosti počas životnosti investície. Príjmy projektu budú zabezpečené na zákl. existujúcich dod.-odber. vzťahov. Z
realizácie projektu sa podľa fin.analýzy predpokladajú iné výnosy (z úspor energie a údržby budov). V projekte sa
nepredpokladajú výrazné riziká, ktoré by mali ohroziť implementáciu či trvalú udržateľnosť projektu (viď. Opis kapitola 6Udržat. projektu). V prípade pozitívneho vývoja na trhu bude spolufinancovanie zabezpečené vlastnými zdrojmi z
kladného hospodárskeho výsledku resp. úverovými zdrojmi. Riadenie projektu a realizácia bude zabezpečená
projekt.tímom, ktorý má bohaté dlhoročné odborné a manažér. skúsenosti. Realizovaný projekt je v súlade s národ. a
miest. strateg.dokumentami a podporí TUR vo všetkých jej oblastiach.
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Okres Rimavská Sobota, ktorý patrí medzi najproblémovejšie okresy SR, leží na okraji územia SR, vzdialený od
hospodárskych centier a hlavných dopravných ťahov, má dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti (09/2014 – 30,21 %), nízku
úroveň vzdelania. Okres má zle orientovanú odvetvovú štruktúru. Firmy sa zväčša orientujú na oblasť služieb a maloobchodu,
presadiť sa na trhu je ťažké, v okrese je slabá kúpna sila obyvateľstva z dôvodu vysokej nezamestnanosti a celkovej
zaostalosti okresu. Žiadateľom je podnikateľ FO, ktorý pôsobí od r. 1991. Medzi nosné činnosti žiadateľa patria služby
súvisiace so servisom a montážou elektrických zariadení, spotrebnej elektroniky, inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
a obchodná činnosť. V roku 2001 pribudlo sprostredkovanie obchodu a služieb. Svoje podnikateľské aktivity žiadateľ realizuje
vo vlastných priestoroch v k.ú. R. Sobota. Stavebný objekt je v katastri nehnuteľností vedený na LV č. 1739 ako „dielňa
servisu“, je umiestnený na parcelnom čísle 509/32, súpisné číslo 2192. Ďalšou významnou podnikateľskou aktivitou žiadateľa
je výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Silnou stránkou žiadateľa je skutočnosť, že sa jedná o
stabilnú firmu, s vlastnými podnikateľskými priestormi, kvalifikovanými zamestnancami, skúseným manažmentom, zmluvne
zaviazanými odberateľmi a dobrým menom v oblasti inštalácie prístrojov.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom zníženia jeho energetickej náročnosti (zateplenie
objektu, modernizácia vykurovacieho systému, systému ohrevu teplej vody a vzduchotechniky). Hlavnou a stabilnou prioritou
žiadateľa je znižovanie vlastnej spotreby energie, čo je v súlade aj s cieľmi EU vytýčenými v tzv. Zelenej knihe o energetickej
efektívnosti. Finančné zdroje, ktoré ušetrí žiadateľ v dôsledku realizácie projektu plánuje investovať do zlepšenia
technologického vybavenia používaného pri inštalácii priemyselných strojov a prístrojov V budúcnosti plánuje investovať aj
do výrobnej činnosti v odbore elektrotechniky a do výroby a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov novým
výrobným zariadením. Žiadateľ očakáva úspory energie v objekte v hodnote 146,65 MWh/r, resp531,42 GJ/r, čo znamená
ročnú finančnú úsporu cca 3693 eur. Zrealizovaním opatrení dôjde aj ku značnému zníženiu emisných hodnôt znečisťujúcich
látok a skleníkových plynov. Jedná sa o zníženie emisie CO2 o 67,54 ton za rok. Merateľné ukazovatele žiadateľ naplní,
nakoľko sa jedná o stabilnú firmu, ktorá úspešne podniká od roku 1991, prispieva k zamestnanosti, má dostatok zákaziek a
plánuje sa naďalej rozvíjať.

Realizácia projektu bude pozostávať z etáp, ktoré budú na seba navzájom nadväzovať:
A. Podporné aktivity:
1. Verejné obstarávanie: výber dodávateľa stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov bude
vykonané pred podpisom zmluvy o NFP – vykoná externý dodávateľ
2. Riadenie projektu - implementácia, finančný manažment, publicita, monitoring, externá a interná kontrola: vykoná žiadateľ
B. Hlavná aktivita: Samotná realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi: rekonštrukcia a modernizácia stavebného
objektu – zateplenie objektu, modernizácia vykurovacieho systému, systému ohrevu teplej vody a vzduchotechniky.
Predpokladaná doba trvania stavebných prác je 5 mesiacov. Aktivitu vykoná dodávateľská firma vybratá na základe verejného
obstarávania. Následne prebehne uvedenie objektu do prevádzky, kolaudácia.
Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zvýšenie energetickej
efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním energie, čo sa dosiahne prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu zateplením a modernizáciou vykurovacieho systému, systému ohrevu teplej
v

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním
energie. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu využívaného na
podnikateľské účely. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ napriek finančnej stabilite nebol schopný realizovať projekt v úplnom
rozsahu a v reálnom čase, či už z vlastných alebo úverových zdrojov. Získaním NFP dosiahne konkurenčnú výhodu a bude
mať vytvorené podmienky pre svoj ďalší rozvoj a prispeje aj k udržaniu pracovných miest v regióne s vysokou
nezamestnanosťou. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na rôznych úrovniach (PHSR
BBSK, ÚPN VÚC BB kraja, Stratégia EÚ 2020, Návrh energetickej politiky SR). Vzhľadom na to, že žiadateľ úspešne realizuje
projekt podporený z EU zdrojov, má preukázateľné skúsenosti s realizáciu projektov, bude si zabezpečovať sám realizáciu aj
tohto projektu. Externou službou v projekte bude zabezpečenie verejného obstarávania a stavebné práce. Žiadateľ má aj
ďalšie skúsenosti s inými investičnými projektmi, ktoré realizoval z vlastných zdrojov, bez podpory EU.

Zárukou TUR projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania. Projekt sa bude
realizovať vo vlastných priestoroch žiadateľa. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska spočíva v udržaní pracovných miest a v
odbornosti manažmentu. Administratívna udržateľnosť je v kapacitách, ktorými žiadateľ disponuje teraz aj po ukončení
projektu. Environmentálna udržateľnosť je v trvalej úspore energie z primárnych zdrojov. Úspora energie sa očakáva 531,42
GJ/rok, resp. 3 693 eur ročne. Možné riziká bude žiadateľ eliminovať udržaním stálej kvality služieb a výroby, diverzifikáciou
podnikateľských aktivít, zavedením postupov energetického manažmentu. Objekt je vo vlastníctve, nehrozí riziko zmeny
vlastníctva, nemá ťarchy na LV. Zmena legislatívy, ktorá môže mať dopad na činnosť žiadateľa je oblasť, ktorá je mimo jeho
dosahu. Žiadateľ je bonitný, uvoľnené finančné prostriedky vytvoria zdroje na ďalší rozvoj podnikania a tým ešte zlepšia jeho
finančné zdravie. Do roku 2018 sa predpokladá dosiahnuť tržby z predaja 327 tis. eur a pridanú hodnotu 174 tis. eur.
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Žiadateľ pôsobí v regióne Banskobystrického kraja, pričom prevádzkové budovy tvoriace predmet predloženej žiadosti o
poskytnutie NFP sa vyznačujú výrazne nevyhovujúcimi tepelno - technickými vlastnosťami, čo znamená vysokú nadspotrebu
tepelnej energie. Navyše, v oblasti umiestnenia prevádzkových objektov žiadateľa neexistuje rozvod zemného plynu a preto
jediným využiteľným zdrojom energie bolo elektrické vykurovanie pomocou priamovýhrevných agregátov, čo sa vyznačuje
vysokou nehospodárnosťou a pôsobí negatívne na nákladovú štruktúru prevádzky a tvorbu pridanej hodnoty.
Ako vyplýva zo SWOT analýzy, konkurencieschopnosť žiadateľa je možné zvýšiť prostredníctvom znižovania prevádzkových
nákladov, medzi inými tiež nákladov na energie, čo so sebou prinesie tiež znižovanie emisií skleníkových plynov.
Vzhľadom na nedostatočné tepelno izolačné vlastnosti obalových konštrukcií prevádzkových objektov je tiež problematické
udržať na pracoviskách vhodnú mikroklímu - realizácia projektu teda umožní tiež vytvorenie vhodných pracovných podmienok
pre zamestnancov, ktorí tvoria jednu z cieľových skupín..

Realizáciou navrhovaných aktivít projektu sa dosiahne komplexná rekonštrukcia stavebných konštrukcií, ktorých tepelno
technické charakteristiky budú (ako je to uvedené v priloženom energetickom audite) vyhovovať parametrom požadovaným
príslušnými technickými normami. Okrem toho budú v areáli vybudované dve nízkotlaké teplovodné kotolne spaľujúce
drevené pelety, čím sa dosiahne prechod na obnoviteľný zdroj energie s výrazným vplyvom na zníženie emisií skleníkových
plynov.
Hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku projektu budú naplnené priamo realizáciou jeho aktivít. Možné riziká naplnenia
merateľných ukazovateľov dopadu sú čiastočne eliminované samotnou podstatou projektu, keď vplyvom znižovania
prevádzkových nákladov bude dochádzať ku zvyšovaniu pridanej hodnotya tým tiež rastu konkurencieschopnosti žiadateľa a
zvyšovaniu jeho podielu na trhu. Prechod na obnoviteľný zdroj energie - drevnú biomasu bude znamenať orientáciu na lokálne
zdroje paliva, čím sa odstráni závislosť na dovozových zdrojoch energie a posilní stabilita žiadateľa.
Vzhľadom na orientáciu na lokálne zdroje paliva je zrejmá previazanosť s inými subjektami pôsobiacimi v rovnakom regióne v
oblati spracovania palív

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, pričom toto členenie je logické - v prvom rade sa jedná o zlepšenie
tepelno technických vlastností (zvýšenie energetickej efektívnosti) stavebných konštrukcií, na ktoré nadväzuje vybudovanie
tepelných zdrojov a rozovodov. Navrhnuté aktivity priamo korešpondujú s hlavným a špecifickými cieľmi projektu, ktoré
vychádzajú z oprávnených aktivít a zamerania schémy pomoci.
Harmonogram realizácie je spracovaný na obdobie mimo vykurovacieho obdobia, čo umožní neprerušovanú realizáciu aktivít.
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom prostredníctvom dodávateľa vybratého v súlade s
podmienkami stanovenými poskytovateľom pomoci, z pohľadu žiadateľa bude zabezpečená koordinácia realizácie
jednotlivých aktivít projektu a tiež jeho administratívne a finančné riadenie.

Nevyhnutnosť pomoci pre realizáciu projektu je daná skutočnosťou, že situácia v oblasti dostupnosti investičných zdrojov je
u žiadateľa charakterizovaná, podobne ako vo všeobecnosti u malých a stredných podnikov, nedostatočnými zdrojmi na
realizáciu investícií, pričom vo väčšine prípadov dostávajú prednosť investície do
modernizácie a inovácie výrobných technológií a oblasť výroby, distribúcie a spotreby energií ako "obslužný proces" obvykle
nie je zaradená medzi investičné priority a je riešené len čiastkovými rekonštrukciami a opravami, ktoré v podstate len
konzervujú súčasný nevyhovujúci stav. Z uvedeného dôvodu je prostredníctvom poskytnutia NFP možné dosiahnuť motivačný
účinok pre realizáciu projektu v celom plánovanom rozsahu.
Realizáciou projektu sa dosiahnú okamžité účinky pomoci v podobe výrazného zníženia energetickej náročnosti, čo je plne v
súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi so zámeru postupného zvyšovania energetickej efektívnosti u koncových
spotrebiteľov energie.
Okrem toho zmena prvotného energetického zdroja na drevnú biomasu prispeje k naplneniu medzinárodných záväzkov v
oblasti zvyovania podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Trvalá udržatenosť projektu je daná jeho zameraním a cieľmi, keď úspešná realizácia prinesie so sebou okamžité a dlhodobé
prínosy v podobe zníženia nákladov na energie, čo prispejee ku zvyšovaniu pridanej hodnoty a tým tiež
konkurencieschopnosti žiadateľa. Prínosy realizácie projektu sa týmto spôsobom premietnu tiež do udržateľnosti pracovných
miest. Financovanie prevádzkových nákladov žiadateľa po realizácii projektu bude zabezpečené z vlastných prevádzkových
výnosov, k čomu výrazne kladne prispeje zníženie nákladov na obstaranie primárnych energetických zdrojov v dôsledku
realizácie projektu. Jedným z možných ohrození finančnej situácie výrobných podnikov v budúcnosti, ktorévyplýva zo SWOT
analýzy je nárast cien dovozových energetických nosičov - toto nebezpečenstvo je práve eliminované realizáciou projektu.
Ďalšie riziko, ktoré projekt svojou podstatou eliminuje je riziko turbulenicie na trhu energetických nosičov (zemný plyn Ukrajinská kríza) - toto riziko je odstránené prechodom na lokálne zdroje.
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V súčasnosti žiadateľ využíva na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť: výroba, oprava a údržba železničných vozňov 2
priemyselné haly v Šuranoch. V opravovni vagónov sa v súčasnosti nachádzajú priemyselné žiarivkové dvojtrubicové svietidlá
2xZ58W, 230V, IP54, celkovo 42 kusov a sv. nástenné reflektorové 36W, IP54, 230V v počte kusov 16. Spolu je tu
inštalovaný príkon 15.448 W.
V opravovni železničných vagónov sú nainštalované 400W svietidlá v počte kusov 32. Nachádzajú sa tu aj dve montážne
jamy, kde sú inštalované priemyselné žiarivkové dvojtrubicové svietidlá s príkonom 2x36W v počte 15 kusov. V tejto hale je
inštalovaný výkon 13.880W.
Svietidlá sú v súčasnosti na konci životnosti, je u nich badateľné zníženie svetelného toku, zmena teplota chromatickosti
procesom starnutia, dôsledkom čoho je nepriaznivá zmena indexu podania farieb. V obidvoch priemyselných halách chce
žiadateľ realizovať výmenu súčasných svietidiel za energeticky efektívnejšie LED svietidlá s nižším príkonom, nižšou
spotrebou elektrickej energie, vyššou životnosťou, spĺňajúcimi svetlotechnické normy bez zmeny elektrorozvodov.

Svietidlá v hale č. 1 s príkonom 2x58W budú vymenené za LED svietidlá s príkonom 68W v počte kusov 42, spolu bude
inštalovaný príkon svietidiel 2.856W. Svietidlá s príkonom 36W v počte 16 kusov budú vymenené za LED svietidlá s príkonom
36W v počte 8 kusov, ich celkový inštalovaný príkon teda bude 288W.
Svietidlá v hale č. 2 budú vymenené za LED svietidlá 138W v počte kusov 32, spolu bude inštalovaný príkon svietidiel
4.416W. Svietidlá v montážnych jamách budú vymenené za LED svietidlá s príkonom 36W v počte 15 kusov, spolu bude teda
inštalovaný príkon tvoriť 540W.
LED svietidlá budú mať vyššiu životnosť ako súčasné – životnosť svietidiel vyše 50 rokov, životnosťou driveru vyše 20 rokov
s uvažovaním prevádzkových hodín v halách, pri stabilnejších a kvalitnejších svetlotechnických podmienkach. Inštalovaný
príkon svietidiel sa po modernizácii zníži o 11.228W, čím bude dosiahnutá energetická efektívnosť na strane spotreby
elektrickej energie, spotreba elektrickej energie poklesne o 26.111 kWh/rok, z ktorej budú dosiahnuté finančné úspory vo
výške 4.521,70 EUR za rok, pričom celkové úspory zahŕňajúce aj úspory na údržbe svietidiel budú 5.491,70 EUR za rok.

Projekt pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity, pozostávajúcej z nasledovných etáp. Prvou etapou je vypracovanie
projektovej dokumentácie vrátane podrobného rozpočtu. Druhou etapou je objednávka nových LED svietidiel. Treťou etapou
je dodávka nových LED svietidiel. Štvrtou etapou bude dovoz a príprava inštalácie vysokozdvižných plošín do priemyselného
areálu v Šuranoch. Piatou etapou je demontáž starých svietidiel 2 x 58 W v počet kusov 42 zo stropu a 8 kusov 2 x 36W
svietidiel zo steny v hale č. 1 a 32 kusov starých 400 W svietidiel zo stropu a 15 kusov 2 x 36 W svietidiel z montážnych jám v
hale č. 2. Šiestou etapou je montáž nových LED svietidiel 68 W v počte kusov 42 na strop a 8 kusov 68 W LED svietidiel na
stenu v hale č. 1 a montáž nových 32 kusov LED svietidiel 138 W na strop a 15 kusov 36 W LED svietidiel do montážnych
jám v hale č. 2. Siedmou etapou je odvoz vysokozdvižných plošín a vypratanie staveniska. Všetky etapy budú zrealizované v
priebehu mesiacov marec až apríl 2015. Administratívne ich bude zabezpečovať p. Zuzana Podobová, po technickej stránke
ich zabezpečí p. Daniel Hajko. Finančné zabezpečenie bude mať na starosti p. Ing. Tibor Cvik.

V súčasnosti inštalované bežné lineárne žiarivky dosahujú merný výkon len 80 – 100 lm/W, inštalované vysokotlakové
sodíkové výbojky 90-140 lm/W. Súčasné svietidlá sú na konci životnosti, je u nich badateľné zníženie svetelného toku, zmena
teplota chromatickosti procesom starnutia, dôsledkom čoho je nepriaznivá zmena indexu podania farieb.
Novo navrhované umelé osvetlenie na báze LED svetelných zdrojov dosahuje merný výkon okolo 128 lm/watt. Pri rovnakej,
resp. lepšej úrovni umelého osvetlenia je možné znížiť energetický príkon svietidiel a tak dosiahnuť úsporu elektriny. Medzi
výhody LED svietidiel patrí okamžitý 100%-ný výkon, žiadna environmentálna záťaž, reálne podanie farieb, dlhá životnosť,
prakticky bez nárokov na údržbu.
Pri súčasnej spotrebe elektriny v priemyselných halách č. 1 a č. 2 vo výške 42.181,4 kWh/rok a priemerných nákladoch na
dodávku elektriny 7.304,70 EUR/rok je možné výmenou súčasných svietidiel za nové LED svietidlá znížiť spotrebu elektriny o
26.111 kWh/rok a dosiahnuť celkové ročné úspory vo výške 5.491,70 EUR. Výmenou súčasných svietidiel budú dosiahnuté
úspory 61,9% oproti súčasným nákladom na elektrinu, čím sa dosiahne výrazná energetická hospodárnosť.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí jeho výstupmi v nasledovnom období. Za 3. bežný rok po roku ukončenia prác
na projekte (t.j. rok 2018) žiadateľ bude dosahovať úsporu energie vo výške min. 94 GJ/rok na základe inštalácie a prevádzky
nových LED svietidiel v počte kusov 97. V tomto roku žiadateľ rovnako dosiahne vďaka modernizácii systémov osvetlenia
nárast pridanej hodnoty minimálne na úrovni 1.057.041,80 EUR/rok.
Výsledky projektu, ktorými je zvýšenie energetickej efektívnosti priemyselných hál, a úspory na odbere elektrickej energie ako
aj finančné úspory budú vďaka LED svietidlám s nízkym príkonom a životnosťou 20 a viac rokov dlhodobo bez potreby
ďalších vstupov zabezpečené. Nové LED svietidlá budú mať 5 ročnú záručnú dobu, počas ktorej budú závady na svietidlách
bezplatne odstránené, resp. svietidlá budú vymenené za nové. Údržbu svietidiel bude mať na starosti p. Daniel Hajko.
Administratívne projekt zabezpečí p. Zuzana Podobová. Za finančnú stránku projektu bude zodpovedať p. Ing. Tibor Cvik.
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Projekt bude realizovaný v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okresnom meste Rimavská Sobota. Žiadateľom o NFP
je spoločnosť Gemermilk rs, s.r.o., ktorá bola aj v súčasnosti je producentom klasických mliekárenských výrobkov, úpravou a
spracovaním mlieka, pričom do sortimentu ich mliečnych výrobkov patrí maslo, smotana, syr, tvaroh, sušené mlieko a cmar.
Výroba týchto produktov si vo všeobecnosti vyžaduje prívod tepla i chladu. Zo strategického hľadiska je projekt súčasťou
strategického plánu žiadateľa aj reakciou žiadateľa na vplyvy svetovej hospodárskej krízy a recesiu, potreby trhu, potrebu
zlepšenia energetickej efektívnosti a celospoločenskú potrebu po zvyšovaní energetickej efektívnosti v priemyselnej výrobe.
Zefektívnenie a modernizácia existujúceho zariadenia, modernizácia rozvodov energie prinesie zníženie nákladovosti celkovej
produkcie spoločnosti a tým zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci svojho pôsobenia. Projekt má charakter energetickej
inovácie spojenej s aplikáciou jeho výsledkov priamo vo výrobe s využitím know-how spoločnosti, ktorá chce zužitkovať svoje
skúsenosti z predchádzajúcich rokov a reagovať aj týmto spôsobom na potreby trhu.

Najvýznamnejším doporučeným racionalizačným opatrením v rámci projektu je inštalácia nového kotla na výrobu vodnej pary
s nominálnym parným výkonom 4 000 kg/h a tlakom vyrábanej pary 10 barg. Prevádzkovaním nového kotla na výrobu vodnej
pary je možné dosiahnuť ročnú úsporu cca 37,5 tis. €, t.j. znížiť ročné náklady spojené s nákupom ZP o cca 5 % a znížiť
nárok na potrebnú pracovnú silu. Výmenou kotla sa dosiahne zníženie spotreby energie o 353 MWh a zníženie produkcie
CO2 o 69 t ročne. Trh kde pôsobí aj žiadateľ môže byť charakteristický výraznou prevahou výrobných kapacít nad
požiadavkami. Tým môže vzniknúť prevaha ponuky nad dopytom a zvyšuje sa tlak zákazníkov na spoľahlivosť, kvalitu,
rýchlosť, flexibilitu, inovatívnosť, nízke dodávateľské ceny, dokonalý servis a individuálny prístup dodávateľov k zákazníkom.
Vzhľadom na postavenie žiadateľa na trhu v Slovenskej republike a špecifiká jeho energetickej štruktúry nie je tento konkrétny
projekt opakovateľný, opakovateľná je len jeho podstata – zlepšenie energetickej efektívnosti.

Projekt sa bude realizovať v roku 2015 s predpokladaným začiatkom v marci 2015 dodávateľským spôsobom po vykonaní
verejného obstarávania. Projekt obsahuje dve aktivity. V prvej je navrhovaná výmena jestvujúceho parného kotla K1-BK6 (na
základe predpokladanej nižšej životnosť a účinnosti kotla voči BK-2,5). Kotol K2-BK2,5 bude slúžiť ako studená rezerva.
Navrhovaný je 1 ks moderný trojťahový žiarotrubný kotol BOSCH UL-S-IE 4000x10, parný výkon 4000 kg/h. Predpokladaný
podiel kotla na ročnej výrobe energie je 100% s výkonovou rezervou. Jestvujúce akumulačné nádrže kondenzátu, napájacia
nádrž a ostatné zariadenia na úpravu napájacej vody budú využívané naďalej bez zmeny. V druhej aktivite je navrhovaná
výmena jestvujúceho parného rozvodu DN100/80, 10 bar, pre prevádzku CIP a Pastér, vedeného po vonkajšej stene haly na
konzolách, v rozsahu po zaustenie na rozdeľovače, resp. redukčné ventily v prípojkovej miestnosti. Nové potrubie bude
vedené na jestvujúcich resp. doplnených konzolách spoločne s jestvujúcim parným potrubím DN100. Pre prenášaný výkon
pary 1150/580 kg/h je navrhované nové potrubie o menšej dimenzii - DN80/50.

Podľa finančnej analýzy projekt po realizácii bude generovať dostatočné výnosy (úspory), ktoré budú postačovať na pokrytie
prevádzkových nákladov, finančných nákladov a tvorbu zisku. Jednoduchá miera návratnosti inštalácie nového zdroja pary pri
investícii 162 220,64 € je približne 4,3 roku. Nový kotol umožní prevádzkovanie všetkých technologických zariadení v podniku
vrátane odparky súčasne. Súčasné parné rozvody sú predimenzované a dochádza k zbytočne väčším stratám tepla do okolia
vyplývajúcim z väčšej plochy rozvodov. Zmenšenie priemeru hlavného parovodu z DN100 na DN80 by prinieslo úsporu cca
700 € ročne (bez výmeny izolácie). Vzhľadom na nízku úsporu, ktorú možno očakávať, je však nepravdepodobné, že by mal
projekt výmeny parných rozvodov prijateľnú návratnosť investície. Pri súčasnom zlom stave izolácie (povrchová teplota istých
úsekov potrubia vyše 60 °C) však odporúčame uvažovať aj o výmene izolácie. Spolu s inštaláciou nového kotla, pri sumárnej
investícii 180 444,17 € by dosiahli parametre Efúspora a EKCO2 hodnoty 428,61 €/MWh, resp. 2 187,20 €/tCO2.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu: Podľa finančnej analýzy projekt po realizácii bude
generovať dostatočné výnosy (resp. úspory), ktoré budú postačovať na pokrytie prevádzkových nákladov. Spoločnosť
žiadateľa disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými na realizáciu projektu z vlastných zdrojov v kombinácii s
cudzími zdrojmi. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať na všetkých úrovniach:
administratívne v rámci personálneho vybavenie spoločnosti s podporou externého manažmentu. Strategicky je projekt
súčasťou dlhodobej stratégie žiadateľa, jeho realizácia je v súlade so strategickými a rozvojovými plánmi spoločnosti. Počas
realizácie a po ukončení projektu bude žiadateľ informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR v
zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Ukazovatele vo finančnej analýze poukazujú na vysokú vnútornú mieru
návratnosti a čistú súčasnú hodnotu pri financovaní s využitím NFP.
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Prevádzka žiadateľa sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš 031 01 v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý predstavuje
priemer v hospodárskom rozvoji v SR. Miera evidovanej nezamestnanosti bola v Žilinskom kraji ku 30.09.2014 na úrovni
10,95 % a v okrese Liptovský Mikuláš 11,92 %. Spoločnosť KZLM-TILIA, spol. s r.o. pôsobiaca v oblasti výroby kozmetiky a
ochranných pracovných prostriedkov patrí medzi stabilných zamestnávateľov, čím prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti
v regióne. V záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti spoločnosť investovala do technologického vybavenia a
nemôže si dovoliť prefinancovať celú predmetnú investíciu na zateplenie a rekonštrukciu výlučne z vlastných zdrojov. Za
účelom znižovania nákladov a zvýšenia kokurencieschopnosti je nevyhnutné zamerať sa na spotrebu energií a docieliť úspory
v spotrebe energií. Predmetom projektu sú výrobno-prevádzkové objekty spoločnosti, ktorých technický stav je nevyhovujúci,
s tým je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Realizáciou projektu - zateplením stien,
striech, výmenou okien a dverí, sa dosiahne úspora 815,24 GJ/rok a úspora v spotrebe energií bude 30,53 %.

V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti výrobných objektov spoločnosti KZLM-TILIA, spol. s r.o. je nutné realizovať
opatrenia na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností týchto budov. S tým spojená úspora energie umožní zníženie nákladov
na energie, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Predmetom projektového
riešenia je zateplenie objektov Budova č. 1 a Budova č. 2 v členení a výmere - steny 1310,94 m2, strecha 1724,85 m2,
výmena okien a dverí 93,36 m2. Celková zateplená plocha bude predstavovať 3 129,15 m2. Vďaka uskutočneniu týchto
stavebných prác bude dosiahnutá energetická úspora vo výške 815,24 GJ/rok. Úspora v spotrebe energií bude 30,53% oproti
stavu pred zateplením, a to až 226,45 MWh/r. Vďaka úsporám takého rozsahu budú náklady na energie spoločnosti KZLMTILIA, spol. s r.o. výrazne nižšie, čo pozitívne ovplyvní nárast konkurencieschopnosti spoločnosti. Pre rok 2018 sa
predpokladá rast tržieb spoločnosti na úrovni 1 190 000 EUR a pridanej hodnoty 378 000 EUR. Úsporou v spotrebe energií
spoločnosť získa ďalšie disponibilné zdroje pre svoj rast a rozširovanie výroby, a tým podporí aj zamestnanosť a posilní svoju
trhovú pozíciu.

Spoločnosť v rámci projektu plánuje zatepliť svoje výrobno prevádzkové budovy (č. 1 a č.2), zatepliť strechy, vymeniť výplne
okien a dverí s nevyhovujúcimi tepelno-technickými parametrami. Budovy sú výrazne fyzicky opotrebované s obrovskými
nárokmi na energie. Je nutné objekty rekonštruovať – zatepliť a znížiť tak energetickú náročnosť a docieliť úsporu energie.
Stavebné práce súvisiace so zateplením prebehnú dodávateľsky v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.
Dodávateľ vzíde z procesu verejného obstarávania, ktorý spoločnosť začala pred podaním žiadosti o NFP. Realizácia je
plánovaná na obdobie mesiacov 03 až 09/2015, plánované ukončenie stavebnej časti je september 2015. Pre zabezpečenie
bezproblémovej realizácie aktivít projektu a udržania výsledkov projektu bol zostavený projektový pracovný tím, bližšie
popísaný v časti 4.2 Opisu projektu. Realizáciou projektu spoločnosť napĺňa ciele opatrenia, výzvy ako aj schémy na podporu
efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). Zateplením
plochy o výmere 3 129,15 m2 spoločnosť dosiahne úsporu energie až 226,45 MWh/r, čo predstavuje 30,53 % úsporu z
pôvodnej spotreby.

Spoločnosť v rámci projektu stavebne zrekonštruuje svoje výrobné objekty - zateplením stien, striech výmenou okien a dverí.
Aktuálny stav výrobných budov je technicky nevyhovujúci, sú fyzicky opotrebované s čím je spojená veľmi vysoká
energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Spoločnosť investovala do modernizácie svojho technologického
vybavenia a investíciu do zníženia energetickej náročnosti zo svojich zdrojov bez pomoci NFP nedokáže realizovať.
Realizáciou projektu spoločnosť dosiahne úsporu v spotrebe energie až 226,45 MWh/rok. To zníži náklady spoločnosti a
umožní jej ďalší rozvoj, čo sa prejaví rastom výroby a kokurencieschopnosti. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese
Liptovský Mikuláš bola ku koncu septembra 2014 na úrovni 11,92 %. Rast objemu produkcie vyvolá potrebu nových
zamestnancov, čím projekt nepriamo prispeje aj k podpore zamestnanosti v regióne. Projekt je plne v súlade so strategickými
plánovacími dokumentmi VUC aj mesta Liptovský Mikuláš. Dlhoročné manažérske skúsenosti vedenia spoločnosti ako aj
realizácia viacerých investičných projektov spoločnosti sú zárukou úspešnej realizácie a udržateľnosti projektu.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Spoločnosť výrazne
investuje do obnovy svojho strojového vybavenia, čo umožnilo nárast objemu produkcie. Nutné je znížiť náklady energeticky
úspornými opatreniami - zateplením v rámci projektu. Úsporou v energiách ako aj pomocou vyšších prevádzkových výnosov z
výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov
projektu. Zhodnotený majetok - výrobné budovy budú poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a
ŠR. Z finančnej analýzy vyplýva, že k návratnosti investície dôjde v roku 2016 a projekt je dlhodobo finančne udržateľný.
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Prevádzka žiadateľa sa nachádza v meste Ružomberok v Žilinskom samosprávnom kraji. Miera evidovanej nezamestnanosti
bola v Žilinskom kraji ku 30.09.2014 na úrovni 10,95 % a v okrese Ružomberok 12,59%. Spoločnosť HECCA, s.r.o. pôsobiaca
v oblasti výroby lakovaných nábytkových dielcov a kompletizovaného nábytku patrí medzi stabilných zamestnávateľov, čím
prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. V záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti spoločnosť
investovala do, nákupu nového prevádzkového objektu a aj technologického vybavenia a nemôže si dovoliť prefinancovať
celú predmetnú investíciu na zateplenie a rekonštrukciu výlučne z vlastných zdrojov. Za účelom znižovania nákladov a
zvýšenia kokurencieschopnosti je nevyhnutné zamerať sa na spotrebu energií a docieliť úspory v spotrebe energií.
Predmetom projektu je výrobno-prevádzkový objekt spoločnosti, ktorého stav je kvalifikovaný ako havarijný, s tým je spojená
veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Realizáciou projektu - zateplením stien, striech, výmenou
okien a dverí, rekonštrukciou vykurovania a osvetlenia sa dosiahne úspora 2667,97 GJ/rok a úspora v spotrebe energií bude
75,14 %.

V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti priestorov spoločnosti HECCA, s.r.o. je nutné realizovať opatrenia na vylepšenie
tepelnoizolačných vlastností výrobno prevádzkového objektu. S tým spojená úspora energie umožní zníženie nákladov na
energie, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Predmetom projektového riešenia
je komplexné zateplenie objektu v členení a výmere - steny 750,76 m2, strecha 610 m2, výmena okien a dverí 292,98 m2.
Celková zateplená plocha bude predstavovať 1 653,74 m2. Vďaka uskutočneniu týchto stavebných prác bude dosiahnutá
energetická úspora vo výške 2 667,97 GJ/rok. Úspora v spotrebe energií bude až 75,14 % % oproti stavu pred zateplením, a
to až 741,10 MWh/r. Vďaka úsporám takého rozsahu budú náklady na energie spoločnosti HECCA, s.r.o. výrazne nižšie, čo
pozitívne ovplyvní nárast konkurencieschopnosti spoločnosti. Pre rok 2018 sa predpokladá rast tržieb spoločnosti na úrovni
475 000 EUR a pridanej hodnoty 137 000 EUR. Úsporou v spotrebe energií spoločnosť získa ďalšie disponibilné zdroje pre
svoj rast a rozširovanie výroby, a tým podporí aj zamestnanosť a posilní svoju trhovú pozíciu.

Spoločnosť v rámci projektu plánuje komplexne zatepliť svoj výrobno prevádzkový objekt, zatepliť strechu, vymeniť výplne
okien a dverí s nevyhovujúcimi tepelno-technickými parametrami, rekonštruovať systémy vykurovania, ohrevu TÚV a
osvetlenia. Budova je výrazne fyzicky opotrebovaná s obrovskými nárokmi na energie. Je nutné objekt rekonštruovať zatepliť, opraviť distribučné rozvody, znížiť tak energetickú náročnosť a docieliť úsporu energie. Stavebné práce súvisiace so
zateplením prebehnú dodávateľsky v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom. Dodávateľ vzíde z procesu verejného
obstarávania, ktorý spoločnosť začala pred podaním žiadosti o NFP. Realizácia je plánovaná na obdobie mesiacov 03 až
09/2015, plánované ukončenie stavebnej časti je september 2015. Pre zabezpečenie bezproblémovej realizácie aktivít
projektu a udržania výsledkov projektu bol zostavený projektový pracovný tím, bližšie popísaný v časti 4.2 Opisu projektu.
Realizáciou projektu spoločnosť napĺňa ciele opatrenia, výzvy ako aj schémy na podporu efektívneho využívania energie v
priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). Zateplením plochy o výmere 1 653,74 m2
spoločnosť dosiahne úsporu energie až 741,10 MWh/r, čo predstavuje až 75,14 % úsporu z pôvodnej spotreby.

Spoločnosť v rámci projektu stavebne zrekonštruuje svoj výrobný objekt, a to zateplením stien, striech, výmenou okien a
dverí, rekonštrukciou vykurovania, ohrevu TÚV a osvetlenia. Budova je v havarijnom stave, fyzicky opotrebovaná s čím je
spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Spoločnosť investovala v uplynulom roku do
nákupu tohto objektu ako aj do obnovy svojho vybavenia – lakovne a investíciu do zníženia energetickej náročnosti zo svojich
zdrojov bez pomoci NFP nedokáže realizovať. Realizáciou projektu spoločnosť dosiahne úsporu v spotrebe energie až 741,10
MWh/rok. To zníži náklady spoločnosti a umožní jej ďalší rozvoj, čo sa prejaví rastom výroby a kokurencieschopnosti.
Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Ružomberok bola ku koncu septembra 2014 na úrovni 12,59 %. Rast produkcie
vyvolá potrebu nových zamestnancov, čím projekt nepriamo prispeje aj k podpore zamestnanosti v regióne. Projekt je plne v
súlade so strategickými plánovacími dokumentmi VUC aj mesta Ružomberok. Dlhoročné manažérske skúsenosti vedenia
spoločnosti ako aj realizácia viacerých investičných projektov spoločnosti sú zárukou úspešnej realizácie a udržateľnosti
projektu.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené vo svojom výrobnom areáli. Spoločnosť výrazne
investuje do obnovy svojho strojového vybavenia, čo umožnilo nárast objemu produkcie. Nutné je znížiť náklady energeticky
úspornými opatreniami - zateplením v rámci projektu. Úsporou v energiách ako aj pomocou vyšších prevádzkových výnosov z
výroby žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov
projektu. Zhodnotený majetok - výrobné budovy budú poistené v súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a
ŠR. Z finančnej analýzy vyplýva, že k návratnosti investície dôjde v roku 2019 a projekt je dlhodobo finančne udržateľný.
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Žiadateľ spoločnosť NyNa s.r.o. má umiestnenú výrobnú prevádzku v budove bývalej základnej školy na Baníckej č. 23 v obci
Lehota pod Vtáčnikom. Žiadateľ je vlastníkom budovy, vlastnícky pomer je uvedený na liste vlastníctva č. 5048. Budova bola
dostavaná a daná do prevádzky v roku 1969. Za celú dobu existencie budova nebola rekonštruovaná, čo sa odzrkadľuje
najmä na tepelnej náročnosti budovy. V súčasnosti prijímateľ vynakladá pomerne vysoké náklady na vykurovanie a
udržovanie tepelnej pohody v budove, čo sa následne odzrkadľuje aj na cene produktov. Tepelná nerovnováha a zatekanie
spôsobuje, že sa v priestoroch vytvárajú plesne, čo je nevyhovujúci stav ako pre zamestnancov tak aj pre uskladňovanie
tovaru. Z uvedeného dôvodu sa žiadateľ spoločnosť NyNa s.r.o. rozhodla predložiť projekt, v rámci ktorého by došlo k
zlepšeniu tepelno-izolačných požiadaviek budovy. Okná žiadateľ vymenil za nové plastové v roku 2013. Okrem
nevyhovujúceho stavu z technického hľadiska je nevyhovujúci stav výrobných priestorov aj z estetického hľadiska, nakoľko
budova sa nachádza v obci neďaleko nových obytných budov.

Predpokladáme, že najväčším prínosom realizácie aktivít projektu bude efektívne využívanie energie a jej úspora. K úspore a
k efektívnejšiemu využívaniu energie dôjde zateplením výrobného objektu. Realizáciou predkladaného projektu sa podporí
žiadateľ pri dosahovaní ekonomického rastu a ďalšom rozvoji, úspory za energie bude môcť využívať na svoj ďalší rozvoj. Po
ukončení realizácie projektu sa dosiahne výrazná úspora nákladov na energiách. Tiež sa znížia náklady na rekonštrukčné
práce súvisiace s údržbou a nevyhnutnou obnovou objektov spoločnosti. Odstránia sa hygienické nedostatky, najmä plesne,
ktoré vznikajú na miestach kde sa pre lokálny chlad kondenzujú vodné pary, resp. kde zatekajú steny a pre zlé tepelnoizolačné vlastnosti budovy sa tieto miesta nestíhajú presušiť. Izolácie zvyšujú aj tepelnú zotrvačnosť stavieb a spomaľujú
chladnutie miestnosti v čase, keď sa nevykuruje. Eliminujú zatekanie do budovy, čím zároveň bránia korózií kovových výstuží
v paneloch. Zníženie tepelného rozdielu medzi vonkajškom a vnútrom stavebnej konštrukcie zvyšuje jej životnosť. Nepriamo
bude mať realizácia projektu na estetický vzhľad výrobných priestorov vďaka zatepleniu obvodového plášťa.

Predkladaný projekt bude realizovaný ako jedna hlavná aktivita. Ešte pred podaním ŽoNFP bol zverejnené verejné
obstarávanie na zabezpečenie realizácie aktivity projektu. Keďže sa jedná o stavebné práce bolo vyhlásené len jedno verejné
obstarávanie. Po jeho ukončení bude s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva na realizáciu projektu. Predpokladaná
doba realizácie projektu je 03/2015 - 10/2015. Na priebeh realizácie projektu bude dohliadať projektový tím zložený z
interných zamestnancov spoločnosti NyNa s.r.o.. Projektový manažér bude komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami
projektant, audítori, obstarávateľ, dodávateľ a RO aby sa zabezpečila kontinuálna realizácia projektu v zmysle stanoveného
harmonogramu. Finančný manažér zabezpečí realizáciu projektu z ekonomického a finančného hľadiska. Zabezpečí úhrady
výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu a tiež pripraví žiadosti o platbu. Dohľad na technickú realizáciu projektu bude
zabezpečovať technický manažér projektu. Realizácia projektu prispeje k naplneniu cieľov projektu, nakoľko realizáciou
projektu sa zlepšia tepelno-technické vlastnosti budovy, ktoré budú mať vplyv na zníženie energetických nákladov
spoločnosti.

Zlepšenie energetickej efektívnosti výrobnej prevádzky spoločnosti NyNa s.r.o. bude mať za následok zníženie energetických
nákladov, čo bude mať vplyv aj na ďalší rozvoj spoločnosti. Spoločnosť už dlhodobejšie hľadá možnosti, ako zefektívniť
výrobu a znížiť náklady vstupujúce do výdavkov súvisiacich s výrobou. Z uvedeného dôvodu v roku 2013 zrealizovala výmenu
okien. Táto výmena prispela k zmierneniu energetických výdavkov, avšak ešte stále nemala úplný účinok, nakoľko ešte stále
tu vznikajú tepelné straty najmä z dôvodu zlých tepelno-izolačných vlastností budovy.
Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na to, aby zrealizovala projekt v plnom rozsahu a úplne
minimalizovala tepelné straty, preto sa rozhodla predložiť ŽoNFP. Vďaka príspevku zo ŠF EÚ bude môcť spoločnosť okrem
investície do zateplenia postupne investovať aj do svojho ďalšieho rozvoja. Realizácia projektu je v súlade s národnými
strategickými dokumentmi, akými sú NSRR, NS TUR, Energetická politika SR, ale aj s regionálnymi dokumentmi - PHSR
Trenčianskeho samosprávneho kraja a PHSR obce Lehota pod Vtáčnikom. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou a
implementáciou projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ.

Predkladaný projekt spoločnosti NyNa s.r.o. bude v budúcnosti udržateľný prostredníctvom prevádzkových zdrojov
spoločnosti. Projekt má neziskový charakter, dôjde k úspore energetických nákladov prostredníctvom zamedzenia strát únikov
tepla v dôsledku zateplenia objektu. Z dôvodu zateplenia sa znížia náklady na vykurovanie, energie, zamestnanci budú mať
vytvorené lepšie pracovné podmienky, čím sa zvýši aj ich výkonnosť. Ďalej sa predĺži životnosť budovy, zlepší sa
architektonický vzhľad budovy. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude dohliadať projektový tím, ktorý v minulosti
implementoval projekt spolufinancovaný z fondov EÚ a tiež realizoval niekoľko investičných projektov. V prípade vzniku
nepredvídateľných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z
úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti. Dosiahnutá úspora bude slúžiť spoločnosti na zabezpečenie finančnej
udržateľnosti projektu spolu s dosiahnutými výnosmi z bežnej prevádzkovej činnosti spoločnosti.

25120120202

25120120203

25120120204

STAVOSPOL, spol. s r.o.

EGAL, a.s.

JOCHMAN s.r.o.

Znižovanie energetickej náročnosti budovy obchodu a služieb,
a rozšírenie predajne stavebnín spoločnosti STAVOSPOL
Turzovka

Zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti
EGAL, a.s.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly

199 981,22

108 924,23

77 287,27
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Žiadateľ prevádzkuje svoje podnikanie v Žilinskom regióne, v okrese Čadca , vo vidieckej oblasti Turzovka. Priemerná
nezamestnanosť sa pohybuje na úrovni 11,98 %, priemerná mzda 857 EUR. Spoločnosť STAVOSPOL vznikla v roku 1991 a
je etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu. Podniká v oblasti obchodu , výroby a služieb v stavebníctve. Je držiteľom
certifikátu systému kvality STN EN ISO 9001:2000. Cieľovou skupinou odberateľov sú stavebné spoločnosti, malí stavebníci a
zahraniční odberatelia. Odberateľské portfólio je relatívne stabilné, avšak je tlak na ceny, kvalitu a rýchlosť dodávky. Zo
SWOT analýzy je zrejmé, že žiadateľ je skúsený v inováciách, v implementácii, je odborne zdatný a má vybudovanú logistiku,
infraštruktúru, stabilný káder viac ako 30 zamestnancov, Na druhej strane sú hrozby najmä zmeny trendov v stavebnom
priemysle a designe a úzky okruh vedúcich pracovníkov žiadateľa, vplyv má sezónnosť stavebníctva. Projekt je zameraný na
trvalé zníženie spotreby energií stavebnými a technologickými opatreniami a dosiahnutie úspor v spotrebe energie v priemere
50% v obalovom plášti, cca 2% vo vykurovaní a 55% v osvetlení.Cieľom je zvýšenie podlahovej plochy určenej na služby
predajne stavebnín.
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Realizáciou projektu dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, výmene okien a garážových brán ako aj k zatepleniu fasády
Spoločnosť EGAL, a.s. vznikla 1.1.1999 a zaoberá sa širokou škálou aktivít. Súčasťou aktivít spoločnosti je aj výroba
prevetrávaným systémom. Uvedenými aktivitami sa odstránia hlavné príčiny vysokých energetických strát objektu.
jednoduchých kovových výrobkov akými sú napríklad ohýbané výstuže, jednoduché dverné výplne, oceľové doplnkové
konštrukcie podľa špecifikácií jednotlivých projektov.
Po realizácii projektu dôjde k výraznému zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobných ako aj prevádzkových priestorov v
spoločnosti EGA,L a.s. Navyše bude realizácia projektu znamenať aj vytvorenie podmienok pre energeticky efektívnu výrobu
Spoločnosť disponuje na výrobu kovových výrobkov vlastnými výrobnými priestormi, ktoré však z hľadiska
aj počas zimných mesiacov - t.j. dôjde k zvýšeniu produktivity podniku žiadateľa.
stavebnotechnického a energetického predstavujú najväčšie obmedzenie výrobných aktivít. Súčasťou výrobných priestorov sú
aj priestory pre administratívu spoločnosti.
Realizáciou projektu sa dosiahne úspora energií vo výške 46,36 MWh ročne, úspora nákladov na energie 3 959,6 EUR ročne
a vďaka technologickej obnove a predĺženiu životnosti objektu aj k zníženiu prevádzkových nákladov vo výške 1650 EUR
Fasáda objektu vykazuje značné tepelné úniky spôsobené nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami stavebných
ročne.
materiálov. Zastaraný objekt z roku 1965 nemá dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a jeho konštrukcia a použité materiály
spôsobujú nadmerné tepelné úniky.
Realizácia projektu bude mať zároveň aj pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže prijatie plánovaných energetických
opatrení prinesie úsporu emisií CO2 vo výške presahujúcej 5 ton ročne.
Z dôvodu nevyhovujúcich tepelno-technických parametrov žiadateľ v zimných mesiacoch minimalizuje výrobu kovových
výrobkov, keďže vzhľadom na mimoriadne vysoké náklady na energie je výroba ekonomicky málo efektívna.
Aktivitami projektu sa zateplí plocha 1 081,24 m2 čím sa dosiahne celková úspora energie vo výške 166,9 GJ/rok.
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Spoločnosť JOCHMAN s.r.o. vznikla v roku 2012. Jej vývoj ovplyvňuje rozvoj strojárskeho priemyslu na Spiši, v regióne
východného Slovenska, ale aj v rámci celej republiky, kde v posledných rokoch začalo pôsobiť viacero významných výrobcov
európskeho až svetového významu. Spoločnosť poskytuje výrobu rôznych strojárskych výrobkov do hmotnosti 5 ton
zváraním, objemovým tvárnením a strojovým obrábaním v jej výrobných priestoroch. Taktiež vykonáva úpravu nerezových
dielcov balotinovaním. Strojárska výroba je zameraná na sériovú ale aj kusovú výrobu podľa potrieb a želania zákazníkov. V
rámci kooperácii výrobky smerujú k domácim zákazníkom a tiež zákazníkom v krajinách EU.
Ekonomická situácia v spoločnosti vykazuje vysokú mieru stability. Pre jej zachovanie a postavenie na trhu je nevyhnutné
optimalizovať prevádzkové náklady a zefektívniť ich vynakladanie v súlade s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti. Pre
dosahovanie stanovených cieľov prijala firma strategické rozhodnutie o nutnosti realizácie rekonštrukcie a modernizácie
výrobných priestorov.

Výsledkom projektu bude úspora spotrebovanej energie na vykurovanie v percentuálnom pomere cca na úrovni 51% ročne na
obalovom plášti, 24% v vykurovacom systéme a 55 % na osvetlení. Činí to 333,93 GJ/rok, v ročnej potrebe tepla zateplením
ušetríme 68 121 KWh/rok, vo vykurovaní ušetríme ročne 21 234 kWh/rok a inováciou osvetlenia ušetríme 25 300 kWh/rok.
Zateplených bude celkom 1806 m2 plochy fasády, strechy, podlahy a vymenené budú všetky výplne otvorov. Znížime
produkciu CO2 z 108,683 t/r pred rekonštrukciou na 42,694 t/r po implementácii. Vyššie uvedené úspory dosiahneme
aktivitami č.1,č.2 a č.3, ktoré súvisia s rekonštruovaním a modernizáciou obalového plášťa (a),rekonštrukciou a
modernizáciou vykurovacieho systému (b), rekonštrukciou havarijného stavu elektroinštalácie vnútorného osvetlenia a
výmenou neúsporných svietidiel (c). Projektom zvýšime kvalitu presvetlenia, hygienické normy a splníme požiadavku STN a
vyhlášky na energetický audit. Predmetom projektu je tiež osadenie 2 nových kondenzačných plynových kotlov, čím sme
zvýšili účinnosť kotlov z 75% na 99% a zmenili kompletne palivovú základňu z uhlia na plyn.V projekte vytvoríme 1 nové
pracovné miesto pre muža, čím prispejeme aj k sociálnej inklúzii a trvalo udržateľnému rozvoju v regióne.

Po ukončení realizácie projektu bude na výrobných objektoch spoločnosti JOCHMAN s.r.o. zateplená plocha 1 238,00 m2 a v
rámci rekonštrukcie bude nasadených 7 nových zariadení: 4 plynové ohrievače vzduchu, 2 plynové konvektory, 1 regulátor
tlaku plynu a 1 systém osvetlenia. Rekonštrukcia objektu výroby JOCHMAN s.r.o. vytvorí podmienky pre dosiahnutie cieľov
projektu a zabezpečí naplnenie hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov. Rekonštrukciou povrchu obvodovej
konštrukcie objektu JOCHMAN s.r.o., rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacieho systému, plynofikácie a systému
osvetlenia objektov JOCHMAN s.r.o. dôjde vďaka úspore energie k zníženiu prevádzkových nákladov a spoločnosť môže
tieto ušetrené prostriedky použiť v rámci rozšírenia výroby. To v dlhodobom horizonte povedie k nárastu tržieb a nárastu
pridanej hodnoty vo výške minimálne 4% medziročne. Významným predpokladom pre rast tržieb a pridanej hodnoty je aj
stabilné postavenie spoločnosti na trhu vybudované dlhodobým pôsobením, priaznivá finančná situácia a starostlivo
pripravené opatrenia na predchádzanie rizikám. Vďaka realizácii projektu bude 3 roky po jeho ukončení dosiahnutá úspora
energie vo výške 621,03 GJ/rok.

Rekonštrukciu a moderizáciu výrobnej haly si vyžiadal havarijný stav konštrukcií a vysoké náklady na prevádzkovanie,
budova nesplňovala normy a bola neefektívna . Ďalším faktorom bol podnikateľský zámer modernizovať priestory a využiť ich
ako predajnú plochu. Budova je stavebne rozčlenená na 2 časti a predmetom projektu je celá nezrekonštruovaná časť
budovy. Projekt je plánovaný na 12 mesiacov, má 3 hlavné aktivity (všetko rekonštrukcia a modernizácia - a,b,c) a podporné
aktivity. Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedný žiadateľ.Hlavné aktivity žiadateľ obstaráva ako jeden logický
celok na základe podrobného výkazu výmer. Projekt je riešený cez projektové riadenie. Personálne je zabezpečený internými
zamestnancami a zástupcami vybraného dodávateľa a zodpovedného projektanta. Aktivity sú definované aj vzhľadom na
ciele a dopady - projektom znížime energetickú náročnosť v percentuálnom priemere až o cca 50%, úsporu v modernizácii a
rekonštrukcii vykurovacieho systému získame na úrovni 24,24%, v osvetlení 55%. Žiadateľ musí v rámci hlavnej aktivity
zatepliť celkom 1806 m2 obalového plášťa. Predmetnými aktivitami získa úsporu až 333,93 GJ/rok.

Realizácia aktivít projektu bude pozostávať z radu nadväzujúcich činností:

Súčasná ekonomická situácia žiadateľovi neumožňuje svojpomocnú realizáciu rekonštrukcie a modernizácie haly určenej na
služby v Turzovke. Bez pomoci NFP vo výške cca 67% by žiadateľ projekt nerealizoval v tak krátkom čase (12
mesiacov),nakoľko by bol zaťažený investičným úverom .Spoločnosť vykazuje v indexe bonity dobré hodnoty, dôvodom by
bola aj neistota vzhľadom na makroekonomické ukazovatele SR a možné legislatívne zmeny podnikateľského prostredia, z
toho vyplývajúce, prípadne zmeny trendov u odberateľov. Projekt je v súlade aj s Inovačnou stratégiou SR na roky 2007 –
2013, v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja. Žiadateľ , aj vzhľadom k tomu, že ide o
obchodno - stavebnú a výrobnú spoločnosť má priame skúsenosti so stavebníctvom a uvedomuje si potrebu komplexne
riadenej rekonštrukcie a modernizácie v časti obalového plášťa (zateplenie stien strechym podlahy a podhľadov, výmena
okien a vrát, svetlíkov), ďalej rekonštrukciu vykurovacieho systému a zdroja tepla a rekonštrukciu rozvodov kúrenia,
rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia. Žiadateľ má skúsenosti z projektov inovácií, zo zavádzania ISO vo
vlastnej prevádzke. Žiadateľ disponuje stabilným a permanentne preškolovaným personálom.

Predkladaný projekt bol pripravený v súlade s potrebami regiónu, ale aj s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti
výroby a znižovanie ekologických dopadov priemyselnej činnosti.Projekt je trvalo udržateľný nakoľko spolufinancovanie
investície - rekonštrukcie a modernizácie haly na služby bude spolufinancované z podnikateľskej činnosti žiadateľa (predaj a
distribúcia výrobkov pre stavebníctvo, výroba) a to vo výške viac ako 33% celkových nákladov na projekt. Návratnosť sme
prepočítali cez príjmy z úspor na vynaložené energie na strane spotreby ako i z nárastu tržieb z väčšej predajnej plochy
celoročnej predajne stavebnín. Ide o úsporu 333,93 GJ/rok, čo činí 3212,11 EUR/MWh a rok. Žiadateľ rozvinie nové portfólio
produktov pre stavebníctvo, nakoľko mu to umožní prevádzka. Návratnosť v prepočte na ekvivalentné ceny úspor z energií
(/bez vplyvu tržieb) vychádza cca 57 rokov (iba z úspor energií), avšak žiadateľ disponuje kvalitnou novou , modernizovanou a
vyhovujúcou prevádzkou a následne mu to umožňuje zvýšiť obrat v dosahu nasledujúcich rokov z hodnoty 1 468 073
EUR/2013 na odhad 2 050 000 EUR/2018. Návratnosť investície je vzhľadom na prognózu nárastu tržieb p predaja avýroby
reálne skrátená pod 25 rokov.

Vysoká energetická náročnosť výroby v zimných mesiacoch neumožňuje rozširovanie výrobnej činnosti spoločnosti EGAL,
ktorá by bola ďalším pilierom pre udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty
spoločnosti.

Prvou fázou realizácie projektu je verejné obstarávanie v súlade s legislatívou a špecifikáciou uvedenou v predkladanej
Realizácia stavebných úprav zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti je finančne náročný proces. Bez pridelenia
žiadosti.
NFP by žiadateľ nemohol realizovať tento projektový zámer a realizoval by výrobnú činnosť iba v súčasnom rozsahu.
Následne po uzatvorení zmluvy s dodávateľom stavebných prác bude začatá realizácia projektu. Tomuto kroku bude ešte
predchádzať vyprázdnenie výrobných priestorov a presun výrobných zariadení do náhradných priestorov. Po ukončení
Predkladaný projekt prispieva k napľňaniu relevantných priorít a cieľov nasledovných strategických dokumentov:
stavebných aktivít budú výrobné zariadenia opätovne premiestnené do obnovenej výrobnej haly a zaradené do prevádzky.
- PHSR BBSK
- Územný plán regiónu Banskobystrického kraja
Samotná realizácia stavebných aktivít projektu bude prebiehať dodávateľským spôsobom. Žiadateľ zabezpečí odborný dohľad
- PHSR mesta Lučenec
nad kvalitou a spôsobom realizácie stavebných prác.
- NSRR, OPKaHR, Schéma pomoci de minimis a Stratégia Európa 2020

Vďaka dlhoročnému aktívnemu pôsobeniu má spoločnosť vybudované administratívne zabezpečenie prevádzky. Technické
zázemie pre prevádzku výrobných kapacít je zabezpečené vlastníctvom výrobných priestorov. Prevádzka výrobných zariadení
bude zabezpečená zamestnancami spoločnosti, ktorí zabezpečia udržateľnosť projektu z personálnej stránky.
Výsledky energetického auditu preukazujú, že navrhovaná investícia je pre žiadateľa prínosom. Žiadateľ má stabilné
hospodárenie a je schopný zabezpečiť finančnú udržateľnosť realizovaného projektu. Projekt bude navyše prispievať k
zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov žiadateľa. Na základe predchádzajúcich účtovných období možno
konštatovať, že žiadateľ bude generovať dostatočné príjmy na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s investíciou a
teda na zabezpečenie cash flow potrebného pre finančnú udržateľnosť projektu.

Na realizáciu a administráciu projektu žiadateľ vytvoril realizačný tím s bohatými skúsenosťami s realizáciou investičných
Navrhované aktivity projektu vychádzajú z aktivít na zníženie energetickej náročnosti objektu navrhovaných na základe Žiadateľ má zabezpečený predaj výrobkov prostredníctvom vlastných klientov. Zvýšenie energetickej efektívnosti prinesie aj
aktivít. Počas realizácie bude žiadateľ dbať na súlad implementácie projektu s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP,
meraní a posudzovaní objektu v Energetickom audite.
rozšírenie a zefektívnenie výroby kovových produktov čo vytvorí priestor pre získanie nových cieľových skupín zákazníkov.
najmä na zabezpečenie podporných aktivít ako administratívne riadenie projektu (žiadosti o platbu, monitorovacie správy a
pod.), publicita projektu, monitorovanie výsledkov a dopadov projektu.
Realizácia projektu bude pre žiadateľa znamenať rozšírené a efektívnejšie výrobné kapacity, ktoré budú mať priamy pozitívny
vplyv na zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Realizácia projektu bude trvať 6 mesiacov a bude pozostávať z 3 hlavných a 2 podporných aktivít:
Aktivita 1 – Zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, strechy a výmena okien
Aktivita 2 - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a plynofikácie
Aktivita 3 - Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia objektov

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má dlhoročné skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
Zrealizovaním týchto aktivít budú v spoločnosti JOCHMAN s.r.o. rekonštrukciou a modernizáciou jej výroby zlepšené brzdí jeho podnikateľské plány v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe energetickej efektívnosti a optimalizácie
tepelnoizolačné vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie, znížená energetická náročnosť vykurovacieho prevádzkových nákladov. Rekonštrukciou a modernizáciou objektov sa podporí jeho rozvoj v súlade s TUR a zvýši sa jeho
systému a plynofikácie a systému osvetlenia objektu výroby, čím sa zabezpečia úspory a efektívne využívanie energie.
energetická efektívnosť. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj prioritami EÚ.
d2) Žiadateľ zrealizoval množstvo investičných projektov a má dostatočné skúsenosti s investičnými aktivitami, ktoré sú obsah
Riadenie projektu
predkladaného projektu. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska,
Publicita a informovanosť
vyhovujúce technické podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológií.
Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové riadenie, zúčtovanie a monitorovanie prostredníctvom realizačného tímu s Predpokladom úspešnej realizácie projektu sú tiež skúsenosti členov realizačného tímu s podobnými investičnými akciami.
dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi zručnosťami na úspešné zabezpečenie administratívnej i odbornej implementácie
projektu. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú
publicitu a informovanosť o projekte.

Po ukončení realizácie projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z
vlastných zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Spoločnosť z vlastných zdrojov zabezpečí údržbu
zrekonštruovaného výrobného objektu, v ktorom bude prebiehať výrobná činnosť JOCHMAN s.r.o. a v prípade potreby
zabezpečí ich ďalšie úpravy a opravy vedúce k efektívnemu využívaniu energie. Vzhľadom na dosahované pozitívne
hospodárske výsledky spoločnosti je reálny predpoklad, že aj po ukončení projektu budú vytvorené podmienky pre ďalšie
financovanie výroby. Významným predpokladom zabezpečenia dostatočného množstva finančných prostriedkov po ukončení
financovania zo štrukturálnych fondov je aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk.
JOCHMAN s.r.o. bude zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík
a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho
ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami.
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RIOS spoločnosť s ručením
obmedzeným Sečovce

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobnej haly spoločnosti
RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce

39 798,44
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Budova výrobnej haly je v súčasnosti využívaná pre zámočnícku výrobu spoločnosti RIOS spoločnosť s ručením
obmedzeným Sečovce. Ide o klasickú jednopodlažnú nezateplenú halu s obalovými konštrukciami z trapézového plechu a
sedlovou strechou. Objekt výrobnej haly je napojený na verejný rozvod elektriny. Tepelné straty v takto nezateplenej
plechovej výrobnej hale sú veľmi vysoké. Výplne otvorov sú pôvodné presvetľovacie pásy z jednoskla v oceľovom ráme, ktoré
vôbec nepriliehajú, netesnia. Vykurovanie v objekte je zabezpečované kotlom na drevo z 80-tych rokov, ktorý je zastaraný a
nevyhovuje súčasným technicko-energetickým požiadavkám. Ide o dvojplášťový kotol s ventilátorom, ktorý zabezpečuje
prúdenie teplého vzduchu do priestoru.
Vypočítaný tepelný výkon kotla v súčasnosti predstavuje 102,096 kW za rok. Spotreba elektrickej energie na chod ventilátora
pre vykurovanie priestorov haly predstavuje 2 450 kWh za rok.
Na základe zhodnotenia súčasnej situácie je zrejmá potreba realizácie projektu - financie spotrebované na neefektívne
vykurovanie nemôžu byť využité na rozširovanie a modernizáciu výroby.
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Ing. Jaroslav Černý CEFA

printio, s.r.o.

AVEST, s.r.o.

PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A
CUKRÁRNE a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov CEFA

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v spoločnosti EIP
Services, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly

Znížením energetických nákladov zvýšiť
konkurencieschopnosť Podvihorlatských pekární a cukrární

70 290,82

199 183,29

137 068,18

199 452,26

Cieľom spoločnosti je vytvorenie plnohodnotného zabezpečenia pracovných podmienok zamestnancov pri súčasnom znížení Aktivita 1 - Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti
nákladov na vykurovanie eliminovaním tepelných strát prechodom stavebnými konštrukciami a výmenou vykurovania.
Riadenie projektu
Projektom sa dosiahne:
Publicita projektu
- Zateplenie obvodového plášťa
- Zateplenie strešnej konštrukcie
Hlavná aktivita prebehne počas roka 2015.
- Zateplenie oceľových vrát
- Výmena výplní otvorov
Obvodový plášť sa zateplí polystyrénom hr. 150 mm, strešná konštrukcia sa zateplí polystyrénom hr. 150 mm, nakoľko v
- Výmena vykurovania
súčasnosti chýba zateplenie obalových konštrukcií haly, bude v úrovni stropu osadená tepelná izolácia - polystyrén hr. 150
mm. Pôvodné presvetľovacie pásy z jedno skla v oceľovom ráme sa nahradia výplňou z mliečneho, dvojkomorového
Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia energetickej efektívnosti výrobnej haly spoločnosti RIOS spoločnosť s ručením polykarbonátového skla. Existujúce oceľové vráta budú zateplené polystyrénom hr. 100 mm. V rámci celej stavby zostane
obmedzeným Sečovce - vyrieši sa vykurovanie výrobnej haly pre zámočnícku výrobu. Vykurovanie je navrhnuté zachovaná úprava vonkajšej fasády v podobe trapézového plechu v prevedení pozink. Pre riešenie vykurovania vo výrobnej
teplovzdušným kotlom EGV - AIR 60 o výkone 60 kW. Zároveň sa zateplí obvodový plášť, strešná konštrukcia a oceľové hale je navrhnutý teplovzdušný kotol EGV - AIR 60.
vráta, budú použité len osvedčené certifikované kontaktné zatepľovacie systémy. Zateplením sa zabezpečí menšia
priepustnosť tepla a tak sa ušetria náklady na vykurovanie a zároveň sa predĺži životnosť nehnuteľnosti. V objekte bude Riadenie projektu
riešená výmena výplní otvorov za výplne z mliečneho, dvojkomorového polykarbonátového skla.
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a
monitorovacie správy bude realizovať externá firma.
Realizáciou projektu sa dosiahne úspora energií, úspora financií a tak aj zlepšenie konkurencieschopnosti podniku.
Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Z celkového zhodnotenia v rámci uskutočneného energetického auditu vyplynulo, že najväčším problémom sú
tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií, ktoré nezodpovedajú súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu budov.
Výmena osvetlenia je nutná z hľadiska nízkej svietivosti i zistenej spotreby. Priam nutnosťou sa javí tiež výmena kotla,
potrebné je tiež kompletne rekonštruovať systém vykurovania, nakoľko nie je možné vykurovacie telesá regulovať. Tieto
opatrenia a zároveň aj ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie 2 hlavných aktivít projektu: 1. Rekonštrukcia
osvetlenia výrobných priestorov, 2. Rekonštrukcia a modernizácia objektu výrobnej haly. Aktivity projektu budú realizované
externým dodávateľom stavebných prác, ktorý bude vybraný v procese verejného obstarávania, ktoré bolo v čase podania
žiadosti o NFP už zahájené. Na proces výstavby bude dohliadať autorizovaný stavebný dozor, autorský dozor a interný
projektový tím, ktorý má skúsenosti s investičnými akciami. Merateľné ukazovatele sú reálne dosiahnuteľné, stanovené na
základe energetického auditu. Časový harmonogram je stanovený reálne, aby stavebné práce boli realizované kompletne,
kvalitne a načas.

Projektom spoločnosť RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce výrazne zlepší energetickú stránku priestorov
objektu výrobnej haly. Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami.
Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne - vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy.
Výstupom projektu bude:
Vedenie spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť
- zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu výrobnej haly - zateplením obvodového plášťa a strešnej konštrukcie, projektu z hľadiska administratívneho zabezpečenia je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov.
výmenou výplní otvorov, výmenou vykurovania priestorov výrobnej haly dosiahneme zníženie energetickej náročnosti výroby
a dosiahneme tým aj zníženie nákladov na prevádzku objektu.
Technické zabezpečenie je dokladované samotným projektom - spočíva v zateplení obvodového plášťa a strešnej
konštrukcie, výmeny výplní otvorov a výmeny vykurovania. Navrhované riešenie bolo zvolené ako optimálne z hľadiska
Ušetrené finančné prostriedky bude môcť spoločnosť investovať do svojho ďalšieho rozvoja a zvyšovania kvality služieb, čo je technickej a finančnej náročnosti na základe odporučenia energetickým audítorom.
primárnym zámerom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov.
Znižovanie energetickej účinnosti šetrí financie v krátkodobom horizonte, v dlhodobom výhľade takéto úsilie zlepšuje Investícia bude financovaná kombináciou vlastných a úverových zdrojov, keďže žiadateľ nemá aktuálne dostatočnú finančnú
konkurencieschopnosť, podporuje inovácie a pripravuje podnik na splnenie cieľov v oblasti ochrany a trvalej udržateľnosti hotovosť na účte, ktorá by pokryla celkové náklady projektu.
životného prostredia.

Stav objektu výrobnej haly a súvisiacich zariadení je z hľadiska hospodárenia s energiou nevyhovujúci a najväčším
spotrebičom tepla je samotný objekt. Vzhľadom na súčasnú vysokú energetickú náročnosť a značné tepelné straty,
uvažujeme zatepliť obvodový plášť objektu vrátane strechy, ako aj eliminovať tepelné straty v kritických prvkoch –
neizolovaných svetlíkoch, oknách a bránach. Keďže chceme prijať aj aktívne opatrenie na obmedzenie spotreby energie,
nielen obmedzenie strát, chceme nahradiť spôsob vykurovania objektu efektívnejšou a hospodárnejšou alternatívou – kotlom
s účinnosťou 88,8 %, ako aj vymeniť osvetlenie v objekte. Navrhovaná je tiež automatická regulácia zabezpečujúca dodržanie
požadovaných parametrov vo výrobných priestoroch. Všetky navrhované opatrenia smerujú k napĺňaniu cieľa projektu a
výzvy. Realizáciou projektu prispejeme k celkovému zníženiu energetickej náročnosti našej výroby a tým aj priemyslu SR.
Realizáciou projektu sa prostredníctvom efektívnejšieho využívania energie prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti
priemyslu. Prostredníctvom projektu sa dostaneme bližšie k napĺňaniu požiadaviek prísnej environmentálnej a energetickej
legislatívy.

Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov CEFA“ bude realizovaný v Banskobystrickom kraji v okrese
Veľký Krtíš, v k.ú. Veľký Krtíš, na parcele č. 2467/7, na ulici Novohradská 839. Budova - priemyselný objekt výrobnej haly je
vo vlastníctve žiadateľa. Budova v súčasnom vybavení bola oficiálne otvorená v roku 1969, žiadateľ ju nadobudol v roku 90tych rokoch minulého storočia. Vo výrobnej hale je prevádzkovaná zámočnícka a sklenárska dielňa. Objekt je po technickej
stránke v zachovalom stave, čo sa týka nosných konštrukcií, avšak nespĺňa súčasné požiadavky tepelnej ochrany.
Vykurovanie je prevádzané v kotolni objektu teplovzdušným vykurovacím systémom výrobných priestorov a administratívnej
časti vykurovaním elektrickými kolektormi, dodávka tepla nie je na vstupe do objektu meraná a regulovaná. Stav osvetlenia
zodpovedá veku, prirodzené osvetlenie v kombinácií s umelým osvetlením však počas celej doby prevádzky nezabezpečuje
dostatočnú intenzitu osvetlenia. Nevhodný tepelný odpor obvodových konštrukcií, nevyhovujúce a neregulovateľné
vykurovanie a zastarané osvetlenie je energeticky nehospodárne a vyžaduje modernizáciu a rekonštrukciu.

V rámci projektu budú realizované aktivity na zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly. Účelom aktivít projektu
je zmena tepelnej ochrany budovy zateplením, výmena okenných a dverných výplní s prihliadnutím na úsporu energií ako i
zabezpečenie základných požiadaviek na budovy v oblasti hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Ďalej je
predmetom projektu výmena kotla za účinnejší, rekonštrukcia systému ústredného kúrenia a zavedenie regulácie spotreby
tepla, ako aj výmena svietidiel. Tieto komplexné opatrenia zabezpečia dosiahnutie hlavného i špecifického cieľa projektu,
znížením energetickej náročnosti výrobných priestorov sa dosiahne vyššia efektívnosť a konkurenčná schopnosť žiadateľa na
trhu. Realizáciou projektu sa zníži celková spotreba energie a tepla. Znižovaním energetickej náročnosti spoločnosti
prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností objektov a efektívnejšieho využívania energie sa prispeje k zníženiu
spotreby primárnej energie, k zníženiu nákladov na výrobu energie, k zníženiu nepriaznivých environmentálnych dopadov pri
výrobe energie a k zvýšeniu prevádzkovej flexibility spoločnosti, zvýšeniu pridanej hodnoty a tržieb.
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Spoločná energetická politika EÚ smeruje budúcnosť cez nízkoemisnú a úspornú energetiku, pričom z hľadiska SR je energia
drahá, znečisťuje životné prostredie a musí sa dovážať. Energetiku môžeme tiež charakterizovať ako sektor, ktorý má
bezprostredný vplyv na kvalitu života občanov a hospodársky rast. Situácia v oblasti energetiky v regióne ovplyvňujú prírodné
podmienky, charakter a rozvoj priemyslu. EIP Services, s.r.o. patrí medzi mikropodniky, má stabilnú pozíciu na trhu a
prechádza dynamickým rozvojom. Výrobný objekt na Kragujevskej ulici umiestnený v priemyselnej zóne v Žiline predstavuje
3-podlažnú budovu s rovnou strechou. Súčasná úroveň tepelnoizolačných vlastností je nevyhovujúca a spotreba energií (plyn,
elektrická energia) predstavuje výrazné prevádzkové náklady. Kvalita výrobných priestorov ako i intenzita svetla predstavujú
nedostatočnú úroveň pre rozvoj polygrafickej výroby a riziko pre zamestnancov.

Predkladaný projekt spoločnosti EIP Services, s.r.o. je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu ekonomicky efektívnej prevádzky
výroby v priestoroch na Kragujevskej ulici a tým i udržateľného postavenia tejto spoločnosti na polygrafickom trhu a súčasne
prispeje k dosiahnutiu cieľov Energetickej politiky SR. Budúci stav prinesie:
1) technické zhodnotenie objektu s výsledkom vo vzťahu k energetickej efektívnosti - realizácia sa zameriava na zlepšenie
technického stavu objektu s cieľom dosiahnuť energeticky udržateľnú prevádzku a následne jej využiteľnosť. Z pohľadu
kľúčových a nosných oblastí tak dosiahneme:
- zateplenie strechy objektu
- zateplenie výplní otvorov
- rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia
- rekonštrukciu vykurovacieho systému vrátane telies
2) prínosu pre spoločnosť ako i pre ostatné dotknuté skupiny (zamestnanci, okolité prevádzky, štát)
3) prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s Národnou stratégiou TUR v rovine
- zvýšenia ekonomickej prosperity
- zvýšenia kvality životného prostredia
- podpory sociálnej solidarity a inklúzie
- podpory vyrovnaného regionálneho rozvoja
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Okres Rimavská Sobota, ktorý patrí medzi najproblémovejšie okresy SR, leží na okraji územia SR, vzdialený od
hospodárskych centier a hlavných dopravných ťahov, má dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti (11/2014 – 29,89 %), nízku
úroveň vzdelania. Okres má zle orientovanú odvetvovú štruktúru. Firmy sa zväčša orientujú na oblasť služieb a maloobchodu,
presadiť sa na trhu je ťažké, v okrese je slabá kúpna sila obyvateľstva z dôvodu vysokej nezamestnanosti a celkovej
zaostalosti okresu. Žiadateľom je podnikateľ PO, ktorá pôsobí od r. 1998. Medzi nosné činnosti žiadateľa patrila od počiatku
polygrafická výroba – sieťotlač, reklamné a marketingové služby a obchodná činnosť. Svoje podnikateľské aktivity žiadateľ
realizuje vo vlastných priestoroch v k.ú. R. Sobota. Stavebný objekt je v katastri nehnuteľností vedený na LV č. 4957 ako
„multifunkčná polygrafická hala s prístavbou“, je umiestnený na parcelnom čísle 483/13, súpisné číslo 3675. Silnou stránkou
žiadateľa je skutočnosť, že sa jedná o stabilnú spoločnosť, s vlastnými podnikateľskými priestormi, kvalifikovanými
zamestnancami, skúseným manažmentom, zmluvne zaviazanými odberateľmi a dobrým menom v oblasti polygrafickej výroby.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom zníženia jeho energetickej náročnosti (zateplenie
obvodových stien, výmena časti strešnej krytiny, zateplenie stropov, modernizácia systému ústredného vykurovania a
vzduchotechniky). Hlavnou a stabilnou prioritou žiadateľa je znižovanie vlastnej spotreby energie, čo je v súlade aj s cieľmi
EU vytýčenými v tzv. Zelenej knihe o energetickej efektívnosti. Finančné zdroje, ktoré ušetrí žiadateľ v dôsledku realizácie
projektu plánuje investovať do nákupu nových technológií a rozšírenia portflólia výrobného programu. Dlhodobým cieľom
žiadateľa je zminimalizovanie dopadov na životné prostredie a takmer bez odpadová prevádzka. Žiadateľ očakáva úspory
energie v objekte v hodnote 162,34 MWh/r, resp. 584,43 GJ/r, čo znamená ročnú finančnú úsporu cca 1206,18 eur a 4373,44
eur/tCO2. Zrealizovaním opatrení dôjde aj ku značnému zníženiu emisných hodnôt znečisťujúcich látok a skleníkových
plynov. Jedná sa o zníženie emisie CO2 o 44,77 ton za rok. Merateľné ukazovatele žiadateľ naplní, nakoľko sa jedná o
stabilnú firmu, ktorá úspešne podniká od roku 1998, prispieva k zamestnanosti, má dostatok zákaziek a plánuje sa naďalej
rozvíjať.

Realizácia projektu bude pozostávať z etáp, ktoré budú na seba navzájom nadväzovať:
A. Podporné aktivity:
1. Verejné obstarávanie: výber dodávateľa stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov bude
vykonané pred podpisom zmluvy o NFP – vykoná externý dodávateľ
2. Riadenie projektu - implementácia, finančný manažment, publicita, monitoring, externá a interná kontrola: vykoná žiadateľ
B. Hlavná aktivita: Samotná realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi: rekonštrukcia a modernizácia stavebného
objektu – zateplenie objektu, výmena časti strešnej krytiny, zateplenie stropov, modernizácia vykurovacieho systému a
vzduchotechniky. Predpokladaná doba trvania stavebných prác sú 2 mesiace. Aktivitu vykoná dodávateľská firma vybratá na
základe verejného obstarávania. Následne prebehne uvedenie objektu do prevádzky, kolaudácia.
Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi projektu, kde cieľom projektu je zvýšenie energetickej
efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním energie, čo sa dosiahne prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu zateplením a modernizáciou vykurovacieho systému a

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním
energie. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu využívaného na
podnikateľské účely. Bez poskytnutia NFP by žiadateľ napriek finančnej stabilite nebol schopný realizovať projekt v úplnom
rozsahu a v reálnom čase, či už z vlastných alebo úverových zdrojov. Získaním NFP dosiahne konkurenčnú výhodu a bude
mať vytvorené podmienky pre svoj ďalší rozvoj a prispeje aj k udržaniu pracovných miest v regióne s
vysokou nezamestnanosťou. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na rôznych
úrovniach (PHSR BBSK, ÚPN VÚC BB kraja, Stratégia EÚ 2020, Návrh energetickej politiky SR). Vzhľadom na to, že žiadateľ
už v minulosti vypracoval projekt do EU fondov, má preukázateľné skúsenosti s prípravou projektov, bude si zabezpečovať
sám realizáciu projektu. Externou službou v projekte bude zabezpečenie verejného obstarávania a stavebné práce. Žiadateľ
má aj ďalšie skúsenosti s inými projektmi, ktoré realizoval kombinovanou podporou, čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne
z dotačných.

Zárukou TUR projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania. Projekt sa bude
realizovať vo vlastných priestoroch žiadateľa. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska spočíva v udržaní pracovných miest a v
odbornosti manažmentu. Administratívna udržateľnosť je v kapacitách, ktorými žiadateľ disponuje teraz aj po ukončení
projektu. Environmentálna udržateľnosť je v trvalej úspore energie z primárnych zdrojov. Úspora energie sa očakáva 584,43
GJ/rok, resp. 1206,18 eur ročne. Možné riziká bude žiadateľ eliminovať udržaním stálej kvality služieb a výroby, rozšírením
portfólia výrobného programu, zavedením postupov energetického manažmentu. Objekt je vo vlastníctve, nehrozí riziko
zmeny vlastníctva, nemá ťarchy na LV. Zmena legislatívy, ktorá môže mať dopad na činnosť žiadateľa je oblasť, ktorá je
mimo jeho dosahu. Žiadateľ je bonitný, uvoľnené finančné prostriedky vytvoria zdroje na ďalší rozvoj podnikania a tým ešte
zlepšia jeho finančné zdravie. Do roku 2018 sa predpokladá dosiahnuť tržby z predaja 302 tis. eur a pridanú hodnotu 152 tis.
eur.
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Pre Humenné, kde sa má projekt realizovať je charakteristická zastaraná objektová infraštruktúra slúžiaca pre
priemyselnú/výrobnú činnosť. Objekty boli postavené v období, kedy energetická politika bola orientovaná odlišným smerom.
Pojem „Energetická hospodárnosť budov“ dá sa povedať neexistoval. Pri výstavbe budov sa používali zaužívané stavebné
materiály. Okná priemyselných budov boli takmer výhradne z kovových profilov s jednoduchým zasklením. Technologické
výrobné zariadenia využívajú prevažne elektrinu a plyn.
Prevádzkové budovy PPaC boli postavené v roku 1953 s vyššie uvedeným technickým stavom. Tepelné straty spôsobené
energeticky nevhodným koeficientom prestupu tepla obvodového plášťa budovy, okná s jednoduchým zasklením, deformácie
rámov okien, neizolovaná strecha, to všetko zvyšuje energetickú náročnosť budovy. V prevádzke sa používajú technologické
výrobné zariadenia využívajúce primárne zemný plyn. Nakoľko výrobná prevádzka beží bez merania a regulácie, striedavými
výrobnými cyklami strácame značnú časť nevyužitej energie.
Realizácia projektu umocní silné stránky a zintenzívni príležitosti a naopak, zoškrtá slabé stránky a eliminuje riziká uvedené v
SWOT analýze.

Uskutočniteľnosť projektu a všetky merateľné ukazovatele sú postavené na objektívnych prepočtoch a nepredpokladá sa ich
nenapĺňanie. Z hľadiska pohľadu podnikateľa, merateľné ukazovatele sa stanovili z dôvodu zníženia výrobných nákladov, čo
konkrétne znamená úsporu plynu, ako hlavného energetického média, ktoré následne kladne ovplyvní nárast pridanej
hodnoty.
Po úspešnej realizácii projektu dostaneme naše výrobné objekty do najvyššej triedy v škále energetickej hospodárnosti
budov. Povaha projektu nevytvára žiadne riziká pre nesplnenie merateľných ukazovateľov z dôvodu nepredvídaných
okolností. Technické nedostatky budú odstránené dodávateľom na základe zmluvnej záruky. Súčasných 722 zmluvných
odberateľov je dostatočnou zárukou, že v priebehu udržateľnosti projektu nedôjde k radikálnemu poklesu obratu.
Realizáciou projektu dôjde k celkovému viditeľnému vylepšeniu podnikateľského prostredia výrobného areálu v Humennom.
Bude to viditeľná publicita prínosu energetickej úspory pre ostatné podnikateľské subjekty v okolí. V prípade realizácie
projektu bude žiadateľ dostatočne motivovaný na ďalšie aktivity v oblasti úspory energie a využitia iných alternatívnych
zdrojov.

Realizácia projektu bude zabezpečená dvoma aktivitami.
Realizáciou aktivity 1 projektu - tepelno-izolačné stavebné úpravy výrobných objektov, dôjde k zamedzeniu úniku tepla z
výrobných priestorov. Uvedená aktivita je klasifikovaná do kategórie stavebných prác. Začiatok prác sme stanovili na
01.05.2015. Do tohto dátumu predpokladáme vyhodnotenie projektu, ukončenie VO, podpis zmluvy s MH SR a podpis zmluvy
s dodávateľom. Po našich predchádzajúcich skúsenostiach a konzultáciách s projektantom aktivita bude ukončená
30.11.2015. Časový rozvrh zohľadňuje aj prípravné práce, postavenie a rozobratie lešenia, kolaudáciu.
Realizáciou aktivity 2 projektu - meranie a riadenie výrobnej prevádzky, dôjde k energetickej optimalizácii výrobného režimu
prevádzky. Začiatok prác sme stanovili na 01.06.2015, kedy predpokladáme ukončenie vyššie uvedených administratívnych
úkonov. Uvedená aktivita je klasifikovaná do kategórie montážne práce, ktorá zahŕňa osadenie meračov, inštalácia
bezdrôtových prepojovacích prvkov, softwéru a skušobný test. Uvedená aktivita sa ukončí k 30.09.2015
Realizáciou aktivít dosiahneme naplnenie špecifických cieľov a ich vzájomnou previazanosťou hlavný cieľ projektu.

Významnou zložku nákladov spoločnosti PPaC sú energetické média výrobnej činnosti. Žiadateľ realizoval viacero menších
projektov za účelom zníženia energetických nákladov, ako solárne fotovoltické zariadenie a inštalácia EKOBLOKU.
Spoločnosť dala vypracovať odborný energetický audit, ktorý odporučil opatrenia na zníženie energetických nákladov. Tieto
opatrenia implementujú aktivity žiadosti. Nakoľko investície uvedeného projektu prekračujú finančné možnosti spoločnosti,
resp. jeho čiastočná realizácia by bola málo efektívna, projekt bez finančnej pomoci by nebol realizovaný. Realizáciou
projektu dosiahneme okamžité účinky a okrem nárastu pridanej hodnoty podniku majú kladný dopad aj energetické
ukazovatele SR.
Situácia v priemyselnom odvetví regiónu je obdobná. Väčšina výrobných podnikov má umiestnenú prevádzku v energeticky
nevyhovujúcich objektoch.
Predkladaný projekt má priamu spojitosť s cieľmi dokumentov PHSR PSK, ÚP mesta Humenné, NSRR 2007 - 2013.
Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s realizovaním investičných projektov, pozri Opis projektu sekcia 5 Skúsenosti s
realizáciou projektu za posledné 3 roky a plánované aktivity v časti 2.3 Ďalšie využitie výstupov projektu.

Výsledky projektu sú trvalou hodnotou prinášajúcou úžitok pre žiadateľa. Spoločnosť má vytvorenú odborne spôsobilú
administratívnu kapacitu, ktorá rieši energetické zabezpečenie prevádzky. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu
energetických nákladov, čo je dostatočná záruka, že finančná udržateľnosť výsledkov projektu po ukončení realizácie bude
bezproblémová.
V čase prípravy projektu, tak aj po realizácii projektu sa nepredpokladajú možné riziká. Súčasný objem výroby a jeho prípadný
pokles neohrozí konsolidovaný chod podniku. Nakoľko realizáciou projektu dôjde k zníženiu vstupných nákladov výroby,
možným ohrozeniam, ktoré vyplývajú zo SWOT analýzy môžeme čeliť znížením ceny výrobkov s ohľadom na konkurenciu.
Miera rizika súvisiaceho s prepúšťaním zamestnancov je nízka, nakoľko plánujeme rozšíriť sortiment a zvýšiť objem výrobkov.
S ohľadom na predpokladané tržby a povinné odvody, spoločnosť nemôže spolufinancovanie zabezpečiť z vlastných
hotovostných zdrojov, teda spolufinancovanie bude zabezpečené 100 % bankovým úverovým zdrojom.
Realizácia projektu umocní silné stránky a zintenzívni príležitosti a naopak, zoškrtá slabé stránky a eliminuje riziká uvedené v
SWOT analýze.
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Na implementáciu projektu a investičného zámeru na zvýšenie energetickej efektívnosti má žiadateľ všetky predpoklady.
Technické know-how, dlhá tradícia podnikania a výroby a skúsené personálne zázemie sú zárukou bezproblémovej
implementácie projektu, aby dosiahol požadované hodnoty merateľných ukazovateľov a zabezpečil konkurencieschopnosť
žiadateľa. Čo sa týka administratívneho zabezpečenia udržateľnosti výstupov projektu, disponujeme kvalitným tímom
pracovníkov a spolupracovníkov. Z hľadiska finančného zabezpečenia, rátame s financovaním z vlastných zdrojov. Vzhľadom
na zameranie projektu sa nepredpokladá vynakladanie ďalších prostriedkov na obnovu a údržbu vo väčšom rozsahu,
stavebné práce budú uskutočnené podľa platných STN, z kvalitných materiálov. Projekt zníži prevádzkové náklady a preto
umožní financovanie nutných drobných opráv z ušetrených zdrojov. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu tvorby
ekonomickej pridanej hodnoty. Zaväzujeme sa udržať investíciu a jej pozitívne efekty v regióne počas celej doby udržateľnosti
projektu. Dosiahnutá úspora prevádzkových nákladov a energií nám umožní ďalšie investičné aktivity a rozvoj.

Vhodnosť realizácie projektu môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk:
- súladu cieľov projektu s cieľmi stanovenými v strategických dokumentov
- na základe vplyvu na životné prostredie
Realizácia projektu vhodným spôsobom dopĺňa doteraz realizované projekty a investície spoločnosti EIP Services, s.r.o. a
- z pohľadu efektu pre spoločnosť
posilní jej postavenie na trhu. Realizáciou stavebných úprav zameraných na energetickú úspornosť zvýšime ekonomickú
Za posledných 5 rokov spoločnosť realizovala viacero významných investičných i neinvestičných projektov v súhrnnej výške
efektívnosť samotnej prevádzky, čo sa prejaví v náraste vhodných priestorov pre výrobu a jej prípadné rozšírenie pri
približne 2 mil. EUR.
ekonomicky udržateľnej ekonomickej efektívnosti prevádzkových nákladov spojených s výrobným priestorom.
Medzi najvýznamnejšie projekty patrí:
- obstaranie technológie ofsetovej tlače a súvisiacich technológií
Spoločnosť je v súčasnosti pripravená na úspešnú realizáciu predkladaného projektu, ktorého udržateľnosť tak môžeme
- obstaranie výrobných priestorov Kragujevská 1
charakterizovať nasledovnými faktormi (viď Opis č.6):
- výstavba polyfunkčnej budovy vrátane prevádzkových priestorov
Uvedené aktivity budú zabezpečované kombináciou interných a externých členov projektového tímu, ktorý je v primárnej
- projektová udržateľnosť
- vybudovanie integrovaného manažérskeho systému
miere zložený ak, aby boli plne využité ich odborné skúsenosti či už v oblasti samotnej stavebnej časti projektu, ale i v oblasti
- administratívna a personálna udržateľnosť
- obstaranie digitálneho produkčného centra – s podporou ERDF
riadenia projektu, obstarávania a účtovníctva. Aktivity plánujeme realizovať za 7 mesiacov a to v priebehu roku 2015.
- finančné a ekonomické zabezpečenie
- vybudovanie web to print – www.eiprint.sk
Súčasťou časovej disponibility je aj poistná rezerva v prípade nepredvídaných okolností.
- energetické úspory
- dopad na ŽP, zmeny legislatívy a technická udržateľnosť
Na základe doterajších výsledkov je spoločnosť schopná realizovať projekt financovaný zo zdrojov EÚ. Predkladaný projekt
Predmetom projektu sú stavebné činnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky
- pokračovanie aktivít projektu
zvyšuje energetickú efektívnosť výrobných priestorov Kragujevská 1, a nepriamo ovplyvňuje ekonomickú stránku polygrafickej
Kragujevská 1 a majú nepriamy vplyv na ekonomickú efektivity výroby a chránia životné prostredie.
výroby. Realizácia projektu bez nenávratných zdrojov by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného tech. variantu a viedla by k
obmedzeniu ďalších rozvojových projektov v oblasti samotnej polygrafickej výroby.
Na začiatku prípravy projektu sme nechali spracovať energetický audit a zvážili variantné riešenia energetických úspor. Na
základe vybraného riešenia sme ďalej nechali zabezpečiť PD vrátane súvisiacich povolení. EIP Services, s.r.o. si počas
svojej histórie vytvorila dostatočné administratívne a technické kapacity pre implementáciu projektov.
Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít, ktorými sú:
1. Energetické úspory výrobných priestorov
2. Riadenie projektu
3. Publicita a informovanosť

Spoločnosť PehaeS, s.r.o. sídli v Žiline a patrí medzi malé podniky pôsobiace vo viacerých hospodárskych odvetviach s
prioritnou orientáciou na výrobu kovových konštrukcií, zámočníctvo a stavebníctvo. V produkcií kovových konštrukcií a
stavebníctve generuje prácu pre cca 20 vlastných zamestnancov a široké spektrum profesných živnostníkov či zamestnancov
kooperujúcich subjektov v rámci subdodávok resp. tvorby konzorcií pri náročnejších projektoch.
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V súčasnosti má spoločnosť výraznú energetickú nadspotrebu z titulu absencie dostatočnej tepelnej izolácie strechy,
obvodového plášťa a vhodných výplní okien a dverí.
Z hľadiska regionálneho posúdenia je výrobná hala umiestenia v lokalite s nižšími ako priemernými zimnými teplotami, čo
zvyšuje potrebu produkcie tepla nie len z hľadiska hygieny a komfortu pri práci, ale hlavne potreby presnosti vo výrobe.
Celkovú ekonomickú a energetickú situáciu kraja považujeme za priemernú. Základná dopravná infraštruktúra a štátne stimuly
pritiahli v minulosti silných investorov. Tradičné odvetvia priemyslu majú vysokú energetickú náročnosť výroby, pričom nemalý
podiel na spotrebe majú nevyhovujúce výrobné haly.

Technické riešenie, ktoré sme zvolili - zateplenie obvodového plášťa, vrátane výmeny sklenených výplní, vstupných dverí,
Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu:
Dôvodom realizácie projektu je zníženie energ. spotreby priem. objektu s prevažujúcim využitím na výrobné činnosti, čím zateplenie strešného plášťa a rekonštrukcia osvetlenia výrobných priestorov, ústredného kúrenia, vrátane výmeny kotla,
- žiadateľa: zníženie spotreby energie, finančná úspora z prevádzky, zvýšenie cenovej konkurencieschopnosti, technické
prispejeme k plneniu strateg. cieľov energetickej politiky SR. Projekt výrazne znižuje spotrebu energií nevyhnutných na vyplynulo z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis, kapitola 4.
zhodnotenie a pod.
zabezpečenie optimálnych podmienok prostredia pre zámočnícku výrobu.
- región: zatraktívnenie lokality prevádzky objektu, možnosť vytvorenia dočasných pracovných miest, rozvoj
Zateplený objekt okrem úspory energií prinesie úsporu financií a technické zhodnotenie budovy. Z ekonomického i Jeden logický celok kopíruje povahu stavebných prác, ako i systému účtovania investície. Predpokladáme tiež, že realizácia
subdodávateľských vzťahov a pod.
environmentálneho hľadiska predstavuje optimálne riešenie, nakoľko rieši únik tepla komplexne a systematicky.
dodávky, ktorá prebehne v časovom horizonte cca. 4-5 mesiacov bude riešená jedným dodávateľom na základe
- štát: príspevok k plneniu záväzkov a cieľov vyplývajúcich z energetickej politiky SR.
Počas realizácie dôjde k zatepleniu plochy o výmere 1829,4 m2 vrátane výplní otvorov okien a dverí, rekonštrukcii ústredného zrealizovaného VO, ktoré začalo ešte pred podaním tejto žiadosti, viď príloha č.2..
vykurovania a osvetlenie, čo sumárne prinesie úsporu PEZ 281,72 MWh/ročne. Ročná energetická úspora teda bude 1014,19 Začiatok projektu predpokladáme v mesiaci apríl 2015, kedy vystavíme objednávku a koniec v auguste 2015, kedy budú
Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať, vzhľadom na
GJ/rok. Z environmentálneho pohľadu dôjde k úspore 50,25 ton CO2 emisií ročne.
ukončené a prebrané všetky stavebné práce.
obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt nedosiahol požadovanú
úroveň do momentu ukončenia poslednej etapy.
Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom poznatky z Realizácia stavebných prác bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvýši náročnosť riadenia projektu, ktoré bude
Naďalej by pretrvávali úniky tepla. Dlhšia doba realizácie predlžuje i samotné investičné náklady z titulu dlhodobého
predošlých investícií ako i služby externých energetických poradcov a poradcov pre oblasť štrukturálnych fondov. Návrhy zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu, popis činností, kompetencií, zodpovedností a skúseností jeho členov uvádza
prenájmu, existencie prestojov pracovníkov a pod.
riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kap. 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola č.3.
tiež Opis, kapitola č. 4.. Tá popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je možné dosiahnuť
Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi obce, kraja a SR, viď Opis kapitola 2.
plnenie cieľov projektu.
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Sladovňa a.s. je jeden z najvýznamnejších producentov sladu na Slovensku. Od svojho vzniku produkuje slad, ktorý
predstavuje svetovú špičku v sortimente svetlých sladov. Ročne spracuje 40 tisíc ton slad. jačmeňa, ktorý spoločnosti dodáva
viac ako 120 poľnoh. podnikov predovšetkým z vých. Slovenska. Vďaka vysokej kvalite finálneho výrobku a strategickej
polohe firmy v blízkosti hraníc troch štátov - Ukrajiny, Maďarska, Poľska, veľká časť produkcie smeruje na export. Slad je
najvýznamnejšou exportnou komoditou agropotravinárskeho priemyslu na Slovensku a jeho výroba je za posledných desať
rokov stabilná.
Cieľom vedenia spoločnosti je zabezpečenie podmienok výroby čo najefektívnejším spôsobom. Nakoľko stavebno-technický
stav konštrukcii obvodových stien hlavnej výrobnej haly posuvných hromád s mačiarňou je nevyhovujúci, nezodpovedá teplotechnickým požiadavkám na obvodové konštrukcie, je nutné riešiť rekonštrukciu a zateplenie fasády. Časť fasády haly z
východnej strany je už v súčasnosti zateplená. Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia obvodových stien
výrobnej haly, zateplenie obvodového muriva, klampiarskych výrobkov strechy, výmeny jednosklenných oceľových okien.

Projektový zámer je priamo orientovaný na konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo výrobe. Rekonštrukciou a
zateplením obvodových stien výrobnej haly posuvných hromád a mačiarne s celkovou zateplenou plochou 1799,54 m2
vznikne pri výrobnom procese ročná úspora energie 2220,98 GJ, súčasne budú zateplením zabezpečené optimálne
podmienky pri technologickom procese výroby sladu čo najefektívnejším spôsobom, čo ovplyvní aj kvalitu výrobku. Dosiahne
sa úroveň modernej prevádzky s vysokou produktivitou práce a kvalitného výstupného konkurencieschopného výrobku. V
súčasnosti nie sú známe žiadne riziká nenaplnenia merateľných ukazovateľov realizáciou projektu, spoločnosť predpokladá
naplnenie ukazovateľov na 100%. Spoločnosť si udržiava stabilný podiel na trhu výrobcov sladu na Slovensku už niekoľko
rokov. Minimálne na rovnakej úrovni plánuje udržať svoju pozíciu na trhu aj v budúcnosti. V rokoch 2015 až 2020 chce
spoločnosť investovať finančné prostriedky do komplexnej rekonštrukcie technológie posuvných hromád (hlavná výrobná
linka) a rozšírenia skladovacích kapacít obilia.

Na riadení a implementácii projektu sa bude podieľať projektový tím pozostávajúci z 3 interných pracovníkov spoločnosti, ktorí
majú adekvátne požadované vzdelanie, schopnosti, zručnosti a spôsobilosti pre zabezpečenie aktivít projektu-manažér
projektu, technický koordinátor a finančný manažér. Projektový tím bude implementovať projekt vo všetkých jeho fázach-od
realizácie procesu verejného obstarávania(I.-IV.2015) cez uzavretie zmlúv, zabezpečenie komunikácie s dodávateľom prác a
kontrolu plnenia zmluvy s dodávateľom(V.-X.2015). Súčasne bude projektový tím zabezpečovať administráciu projektu,
monitoring, publicitu a informovanosť projektu (IV.-XII.2015), spracovanie žiadosti o platbu (IX.-XI.2015), vedenie účtovníctva
a evidenciu nadobudnutého majetku(V.-X.2015). Publicitu a informovanosť spoločnosť zabezpečí z vlastných finančných
zdrojov prostredníctvom svojej web stránky www.sladovna.sk a printových propagačných materiálov. Taktiež spoločnosť
zabezpečí informačnú a trvalú pamätnú tabuľu podľa platného manuálu publicity. Monitoring projektu bude realizovaný v
požadovaných intervaloch. Všetky aktivity projektového tímu budú smerovať k naplneniu cieľov projektu.

Spoločnosť každoročne investuje do modernizácie výroby, vynakladá nemalé finančné prostriedky do investičnej údržby
technológií a výrobných hál. Efektívnosť realizovaných investícií do technológie a skladovacích kapacít sa vždy v
nasledujúcich rokoch prejavila vo zvýšení výroby, predaja, ako aj úspor materiálu a energií. V roku 2014 spoločnosť zateplila
časť jednej steny výrobnej haly o veľkosti 205 m2 a vymenila časť nefunkčných oceľových jednosklenných okien z vlastných
fin. prostriedkov, ďalšie financie chce investovať do komplexnej rekonštrukcie technológie výrobnej linky a rozšírenia
skladovacích kapacít. Preto na zateplenie zvyšných obvodových stien výrobnej haly chce využiť finančný príspevok z
projektu, pričom dôjde k zatepleniu celkom 1799,54 m2.
Sladovňa a.s. je silná, bonitná firma s dobrou platobnou morálkou; má skúsenosti s implementáciou projektov; má dobre
nastavenú obchodnú politiku, stabilnú pozíciu na trhu; podiel úverov (kontokorektný úver na prefinancovanie zásob) sa
pohybuje na úrovni 26%; firma má korektný prístup k zamestnancom a vytvára čo najlepšie podmienky k výkonu práce - má
všetky predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu.
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Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. bola založená v roku 1993, ako rodinná firma troma súrodencami. Úmyslom založenia firmy bolo
vytváranie a nasadzovanie najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie a
komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku a zahraničí. Majitelia spoločnosti začínali pracovať v
prenajatých priestoroch spolu so svojimi zamestnancami, aby získali potrebné znalosti a zručnosti pre zvládnutie technológie
výroby a našli optimálnu logistiku celého výrobného cyklu. V súčasnosti spoločnosť M-D-J spol. s r.o. prevádzkuje svoju
výrobu v priestoroch, ktoré boli zakúpené z vlastných zdrojov, ako objekt bývalého závodu mechanizačných opráv. Budova sa
nachádza v Košiciach na Rampovej ulici. Tieto priestory boli z časti vnútorného prostredia zrekonštruované pre možnosti
umiestnenia výroby, ale vonkajšia navrhovaná úprava, ktorá v sebe zahŕňa zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy je
predmetom podávanej ŽoNFP. Účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti spočívajúcej v zateplení vonkajšieho
povrchu obvodovej konštrukcie objektu a rekonštrukcii vykurovacieho a klimatizačného systému.

Nosnou líniou projektu je zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkovej budovy spoločnosti M-D-J, spol. s r.o.
prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností povrchu obvodovej konštrukcie budovy, rekonštrukciou a
modernizáciou vykurovacieho a klimatizačného systému objektu spoločnosti v meste Košice – Sever na Rampovej ulici číslo
6. Pomocou týchto krokov chceme zefektívniť náklady na prevádzku závodu. Na základe energetického auditu pre
predkladanú ŽoNFP bol stanovený merateľný ukazovateľ „zateplená plocha“ v roku 2015 – rok ukončenia realizácie projektu
na 1 512,27m2. Ročná úspora energie dosiahnutá zateplením a rekonštrukciou sýtemu vykurovania a klimatizácie bude na
základe tepelno-technického prepočtu predstavovať 1 815,80 GJ/rok, čo za obdobie piatich rokov po realizácii projektu prejaví
v kumulatívnej hodnote úspory energie.

Kritériá na požadovanú rekonštrukciu a modernizáciu výrobno-prevádzkovej budovy boli stanovené na základe spracovaného
projektu rekonštrukcie objektu a energetického auditu pre ŽoNFP jasne a sú transformované do verejnej súťaže podľa zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde predpokladáme, že do schválenia projektovej žiadosti bude jasný aj dodávateľ
stavebných prác. Na základe realizácie verejného obstarania, vybraný dodávateľ zrealizuje cez záväznú objednávku
rekonštrukciu predmetného objektu. Po administratívnej stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita projektu, až
po regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov. Organizačné
zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov, ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú
implementáciu a to skúsenosti s projektmi podobného zamerania a projektový tím s bohatými skúsenosťami s
implementáciou. Predmetné aktivity projektu sú racionálne previazaná s hlavnou myšlienkou žiadosti dosiahnuť stanovený
cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti M-D-J, spol. s r.o. prostredníctvom zvýšenia energetickej efektívnosti na
strane výroby aj spotreby.

Získaním NFP budeme môcť realizovať plánované aktivity: zateplenie budovy, výmenu okenných a dverných otvorov,
rekonštrukciu vykurovacieho a klimatizačného systému. Implementáciou projektu sa znížia prevádzkové výdavky, dosiahne
sa každoročné šetrenie finančných prostriedkov, ktoré bude môcť vedenie firmy investovať do rozvoja služieb poskytovaných
zákazníkom, či do obnovy technologického vybavenia. Týmito krokmi spoločnosť prispeje k celkovému rozvoju regiónu. Na
základe skutočnosti, že naša spoločnosť realizovala náročné investičné zámery, má jej manažment bohaté skúsenosti v tejto
oblasti. Podľa už zrealizovaného, je možné hodnotiť, že aj s finančne náročnými investíciami, máme svoje bohaté skúsenosti,
ktoré priniesli svojou podstatou rozvoj firmy a následné zvýšenie priestorových a výkonných kapacít. Pri realizácii a
administrácii predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na aktivity predchádzajúcich období z každodennej praxe a
implementácia predkladanej žiadosti prebehne vďaka skúsenému projektovému tímu plynulo a podľa harmonogramu.
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V regióne je vysoká miera nezamestnanosti, región má problematickejšie dopravné prepojenie. Situácia vyžaduje podporu
podnikajúcich subjektov na ich stabilizáciu a rozvoj.
Spoločnosť žiadateľ používa v súčasnosti k výrobe svojich výrobkov a na zabezpečenie poskytovaných služieb technológie a
k nim prislúchajúce technologické zariadenia. Má vybudované dobré vzťahy s odberateľmi i perspektívny výrobný program.
Skúsenosti z minulosti a stabilizovaný kolektív pracovníkov vytvárajú predpoklady na trvalý rast spoločnosti.
V súčasnosti prebieha kovovýroba v priemyselných halách v areáli bývalej STS, pričom boli v minulosti inštalované plastové
okná a dvere len na niektorých a urobená čiastočná rekonštrukcia stien tiež len u niektorých objektov.
Nevyhovujúce sú však strechy, ktoré sú bez zateplenia, čo spôsobuje vysoké úniky tepla a zabraňuje lepšiemu využitiu
tepelnej energie a zvyšuje nároky na výrobu.
Najhoršia je situácia v hale 4, kde nie je možná výroba v zimných mesiacoch, čím spoločnosť prichádza o objednávky. Tu je
únik tepla všetkými smermi, strechou, otvormi i stenami.

Po vykonaní rekonštrukcie sa zlepšia tepelno-izolačné vlastnosti budovy, znížia sa energetické vstupy a zlepšia sa
podmienky výroby. Bude zateplený strop strechy, vykoná sa montáž nového opláštenia zo stenových zateplených panelov
LINDAB hr. 100 mm, budú vymenené okná a dvere za plastové zo šesťkomorového profilu a vykoná sa aj potrebné zateplenie
muriva a pätiek Styrodurom o hr. 120 mm na objekte SO-4.
Dosiahnu sa úspory nákladov na vykurovanie a rozšíri sa výroba v rekonštruovanej hale na celoročnú, čo umožní zvyšovanie
tak samotného objemu výroby ako aj pridanej hodnoty. Dosiahnutie výsledkov by nemalo byť po realizácii projektu
obmedzené pri správne vykonaných stavebných prácach.
Ohrozením môže byť zhoršenie celkovej situácie v Európe, čo však žiadateľ neovplyvní.

Na nosných oceľových stĺpoch je osadená vodorovná priestorová priehradová konštrukcia zo skrutkovaných segmentov,
tvoriaca strešnú konštrukciu presahujúcu okraje haly vo vodorovnom smere .
Jestvujúce zateplenie je poľa platných tepelnotechnických noriem nedostatočné. Strop strechy bude zateplený izoláciou
IZOVER v hrúbke 300mm + parozábrana. Uvedenú izoláciu je potrebné umiestniť v rovine strechy.
Budú nainštalované plastové okná a zároveň sa vykoná zateplenie plášťa podľa projektovej dokumentácie. Tepelná izolácia
stien bude tvorená stenovými sendvičovými panelami LINDAB 100/1000mm.
Realizáciu vykoná dodávateľská firma. Časový harmonogram bude zakotvený v zmluve a je nastavená tak, aby ho bolo
možné dodržať. Stavenisko pripravia pracovníci žiadateľa, nepredpokladáme žiadne rušivé momenty.

Predkladané riešenie odobril energetický audit, pričom architektonické riešenie autori projektu uplatnili aj pri iných stavbách,
pričom sa im plne osvedčilo. O záujme majiteľov svedčí aj predchádzajúca inštalácia plastových okien a dverí na iných
svojich objektoch, keďže majú záujem napredovať vo výrobe a byť konkurencieschopnými aj v budúcnosti. Zateplením haly
SO-04 bude môcť byť rozšírená výroba a získanie ďalších objednávok.
Bez realizácie projektu s pomocou potrvá veľmi dlhé obdobie na akumuláciu kapitálu na vlastné financovanie aktivity. To
znemožní rozširovanie výroby. V prípade priaznivej realizáciu sú aj predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti. Tie sme
neuviedli ako výstup projektu pre možnosť zhoršenia hospodárskej situácie v Európe.
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Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami.
Cieľom spoločnosti je vytvorenie plnohodnotného zabezpečenia pracovných podmienok pracovníkov pri súčasnom znížení
nákladov na vykurovanie eliminovaním tepelných strát prechodom stavebnými konštrukciami. Nezanedbateľným cieľom je Aktivita 1 - Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti
modernizáciou objektu zvýšiť estetický vzhľad budovy, ktorý bude dosiahnutý zjednotením upravovanej fasády. Farebným
Budova výrobnej haly je v súčasnosti využívaná hlavne pre zákazkovú strojársku výrobu. Stavba pozostáva z hlavného
riešením bude dosiahnutý moderný a estetický vzhľad budovy, čo pozitívne ovplyvní aj okolie budovy.
Riadenie projektu
stavebného objektu, ktorý slúži pre strojársku výrobu. Objekt je rozdelený na dva celky. V jednej časti objektu – hala so
Publicita projektu
žeriavovou dráhou sa nachádza výroba hmotnostne ťažších výrobkov a príručné sklady. V druhej časti objektu – nižšia hala
Projektom sa dosiahne:
sa nachádza výroba hmotnostne ľahších strojárskych výrobkov.
- zateplenie obvodového plášťa
Hlavná aktivita prebehne počas roku 2015.
- zateplenie strešnej konštrukcie
Obvodový plášť je v nevyhovujúcom stave a z hľadiska energetickej hospodárnosti je nutné jeho zateplenie. Náklady na
- zateplenie oceľových vrát
Obvodový plášť sa zateplí polystyrénom hr. 80mm a so sendvičových panelov na báze plechu s tepelne izolačnou výplňou s
vykurovanie prevádzkových stavieb sa v dôsledku stúpajúcich cien energií neustále zvyšujú. Nosná konštrukcia zastrešenia
- výmena výplní otvorov
jadrom z minerálnej vlny hr. 140mm, strešná konštrukcia sa zateplí polystyrénom hr. 100mm, pôvodné okná sa vymenia za
hlavného stavebného objektu je z oceľových priehradových väzníkov na celú šírku objektu.
plastové s izolačným dvojsklom. Sekčné priemyselné brány (vráta) budú zateplené s presklením a vloženými dverami
Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia energetickej efektívnosti výrobnej haly spoločnosti GRIMI s.r.o. Zateplí sa 900/2000mm. Soklové murivo bude izolované polystyrénom hr. 80mm. Budovu je potrebné opatriť novým bleskozvodom.
Zastrešenie objektu je riešené sedlovou strechou, v nižšej hale je zastrešenie riešené pultovou strechou.
obvodový plášť, strešná konštrukcia a oceľové vráta. Budú použité len osvedčené certifikované kontaktné zatepľovacie
systémy. Zateplením sa zabezpečí menšia priepustnosť tepla a tak sa ušetria náklady na vykurovanie a prevádzku celej Riadenie projektu
Na základe zhodnotenia súčasnej situácie je zrejmá potreba realizácie projektu - financie spotrebované na neefektívne
výrobnej haly a zároveň sa predĺži životnosť budovy. V objekte bude riešená výmena výplní otvorov za výplne s izolovaným Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a
vykurovanie nemôžu byť využité na rozširovanie a modernizáciu výroby.
dvojsklom.
monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma so skúsenosťami s obdobnými projektmi.
Realizáciou projektu sa dosiahne úspora energií, úspora financií a tak aj zlepšenie konkurencieschopnosti podniku.

ADMINISTRATÍVNA
Každý člen z projektového tímu disponuje dostatkom skúseností a je podrobne oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5.
TECHNICKÁ
Garantovaná komplexnou dodávkou stavebných prác so zárukou kvality finálneho prevedenia a použitím kvalitných
stavebných materiálov. Údržba zateplených objektov bude riešená kvalifikovanými internými pracovníkmi, čím sa zvyšuje
životnosť zhodnoteného celku. Celý objekt bude navyše poistený voči živelnej pohrome.
EKONOMICKÁ
Realizáciou zatepľovacích prác znížime spotrebu energie, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie optimálnych pracovných
podmienok. Úsporu z prevádzky tak bude možné použiť na iný účel.
Generovanie dostatočného finančného objemu z úspory preukazala aj interná finančná analýza.
Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít energetických dodávateľov a ostatných subjektov
na trhu, využívaní technologických noviniek a vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem. Popísané v rámci Opisu – kap.
3.
Komplexnú udržateľnosť projektu podrobne uvádza kap. 6. Opisu projektu

Spoločnosť Sladovňa a.s. zabezpečí spolufinancovanie počas realizácie a financovanie po ukončení projektu z vlastných
zdrojov vytvorených z výrobnej činnosti. K predpokladu udržateľnosti prispieva dobrá finančná stabilita spoločnosti, z
dlhodobého hľadiska spoločnosť dosahuje vyrovnané tak výrobné ako aj predajné výsledky na úrovni výrobných kapacít. K
udržateľnosti projektu prispievajú aj nasledujúce skutočnosti: rastúci trend počtu zamestnancov je predpokladom udržania si
počtu zamestnancov na minimálne rovnakej úrovni, súčasne firma zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov
prostredníctvom školení a kurzov; sladovňa má vybudovanú stabilnú sieť dodávateľov a odberateľov, plní plány výroby,
nákupu a predaja; firma splnila požiadavky ISO noriem zamerané na systém manažovania bezpečnosti potravín a systém
manažovania environmentu. Spoločnosť má všetky predpoklady pre udržateľnosť projektu.

Zateplením prevádzkovej budovy, výmenou okenných a dverných otvorov, rekonštrukciou vykurovacieho a klimatizačného
systému, dosiahneme úsporu energie potrebnej na vykurovanie objektu, na dodávku energií pre prevádzku budovy a výrobu a
tým aj úsporu finančných prostriedkov, čo bude predstavovať zlepšenie finančných ukazovateľov firmy vo výsledných
výkazoch účtovnej uzávierky. Takto získané prostriedky bude môcť firma použiť pre svoj ďalší rozvoj a zabezpečenie
efektívneho fungovania nielen po energetickej stránke.
Manažérske, riadiace, technické a koordinačné činnosti budú realizované priamo prostredníctvom žiadateľa, ktorý bude
zodpovedný za celkovú obsahovú prípravu (materiálovú, dokumentačnú, ekonomickú a odbornú). Očakávané rozvojové
aktivity s podporou energetických úspor budú po skončení grantu financované z vlastných zdrojov vytvorených cieľavedomým
podnikateľským plánom. Ohrozenia definované v SWOT analýze chceme eliminovať udržaním si kvalitných dodávateľskoodberateľských vzťahov, profesionálnych zamestnancov a efektivitou výroby, čo predstavuje základ našej doterajšej
úspešnosti.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zakladá na týchto skutočnostiach: - dlhodobo nemenný a stabilný riadiaci tím
pracovníkov; - pravidelné dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku (napr. za r.2013 zisk 254 tis. EUR, cerifikáty kvality,
kvalitný tím pracovníkov, a pod. Zabezpečenie lepšej energetickej efektívnosti si vyžiadala nutnosť ešte vyššej efektivity
hospodárenia. UNIMONT bude zavádzať aj nové výrobky a tým aj zabezpečenie udržateľnosti žiadateľa na trhu a jeho
konkurencieschopnosti. O reálnosti udržania výsledkov svedčia aj stabilné dodávateľsko-odberateľské vzťahy (US STEEL
Košice s.r.o., PARABEL s.r.o. Lukov - CZ, ALSTOM Power Service GmbH DE, ...)

Projektom spoločnosť GRIMI s. r. o. výrazne zlepší energetickú stránku priestorov objektu výrobnej haly. Na predmetný
projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami.
Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy.
Výstupom projektu bude:
Vedenie spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť
- zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu výrobnej haly – zateplením obvodovej konštrukcie, strešnej konštrukcie a projektu z hľadiska administratívneho zabezpečenia je teda dokladovaná odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov.
vrát, výmenou výplní otvorov sa znížia úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň utesní budovu pred nežiaducou
infiltráciou (nekontrolovateľným prenikaním vonkajšieho chladnejšieho vzduchu do interiéru).
Technické zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v zateplení obvodového plášťa, strešnej konštrukcie
a výmeny výplní otvorov. Navrhované riešenie bolo zvolené ako optimálne z hľadiska technickej a finančnej náročnosti na
Ušetrené finančné prostriedky bude môcť spoločnosť investovať do svojho ďalšieho rozvoja a zvyšovania kvality služieb, čo je základe odporučenia energetickým audítorom.
primárnym zámerom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov.
Znižovanie energetickej účinnosti šetrí peniaze v krátkodobom horizonte, v dlhodobom výhľade takéto úsilie zlepšuje Investícia bude financovaná kombináciou vlastných a úverových zdrojov, keďže žiadateľ nemá aktuálne dostatočnú finančnú
konkurencieschopnosť, podporuje inovácie a pripravuje podnik na splnenie cieľov v oblasti ochrany a trvalej udržateľnosti hotovosť na účte, ktorá by pokryla celkové náklady projektu.
životného prostredia.

Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Predmetom projektu je rekonštrukcia dvoch objektov, v ktorých spoločnosť KOVOTVAR, výrobné družstvo vykonáva svoju
výrobnú činnosť. Práce budú pozostávať zo zateplenia stien, strešnej konštrukcie, výmeny strešnej krytiny a osadenia
plastových okien a dverí na objektoch. V rámci projektu tiež prebehne rekonštrukcia ich vnútorného osvetlenia. Realizácia
projektu bude prebiehať v 2 hlavných a 2 podporných aktivitách.

25120120215

KOVOTVAR, výrobné družstvo

Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných priestorov v
spoločnosti KOVOTVAR, výrobné družstvo

189 954,01
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Spoločnosť KOVOTVAR, výrobné družstvo bola dňa 03.05.1955 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu
Trnava pod vložkou č. 12/T, oddiel Dr. Jej činnosť sa v súčasnosti orientuje výhradne na výrobu kovových výrobkov pre
záhradu, domácnosť a dekoráciu a ich povrchovú úpravu žiarovým zinkovaním alebo práškovým farbením. Výrobná činnosť
spoločnosti je vykonávaná v regióne s vysokou spotrebou energie a v objektoch, ktorých technický stav nie je
optimálny. Objekty sú staré a od ich vybudovania neprešli žiadnou významnou rekonštrukciou. Tepelnoizolačné vlastnosti
objektu, v ktorom sa nachádza nástrojáreň, striháreň a manipulačný sklad, sú nepostačujúce. Rovnako nepostačujúce sú aj
tepelnoizolačné vlastnosti objektu, v ktorom je umiestnená výroba, sklad, strojovňa a kompresorovňa. Budovy sú staré,
okenné a dverné výplne sú nevyhovujúce a z objektov uniká teplo. V nevyhovujúcom stave je tiež vnútorné osvetlenie
priestorov, čo spolu so zlými tepelnoizolačnými vlastnosťami objektov zvyšuje náklady spoločnosti na energie. Z hľadiska
ďalšieho rozvoja spoločnosti je nevyhnutné zvýšiť energetickú efektívnosť výrobných priestorov, vďaka čomu dôjde k poklesu
nákladov na energie.

Po ukončení realizácie projektu budú všetky aktivity smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobných priestorov
spoločnosti KOVOTVAR, výrobné družstvo. Realizáciou projektu sa dosiahne úspora energie vo výške 1 665,51 GJ/rok,
vďaka čomu sa znížia náklady na energie a dôjde tiež k nárastu tržieb na hodnotu 4 000 000 EUR v roku 2018 a nárastu
pridanej hodnoty spoločnosti na 1 800 000 EUR v roku 2018. Tieto výsledky budú dosiahnuté realizáciou stavebných
prác, ktoré budú pozostávať zo zateplenia stien, strešnej konštrukcie, výmeny strešnej krytiny a osadenia plastových okien a
dverí na oboch výrobných objektoch. Okrem toho bude nutné rekonštruovať ich vnútorné osvetlenie, vďaka čomu sa
energetická úspora dosiahnutá realizáciou stavebných prác navýši. Výsledkom dosiahnutia úspor takéhoto rozsahu bude
zmenšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré je nutné vynakladať na energie, čo pozitívne ovplyvní výšku dosahovaného
zisku. Tento zisk bude slúžiť na krytie nákladov súvisiacich s dosahovaním rozvojových cieľov spoločnosti. Vďaka tomu budú
vytvorené predpoklady na rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v raste jej
konkurencieschopnosti.

Hlavná aktivita 1: Rekonštrukcia dvoch výrobných objektov 04/2015-09/2015
Výsledok: zateplená plocha 2 450,28 m2
- zateplenie stien
- zateplenie strechy
- vyhotovenie novej strešnej krytiny
- osadenie plastových okien a dverí
Hlavná aktivita 2: Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia výrobných objektov 04/2015 - 09/2015
Výsledok: 2 nové zariadenia
- komplexná rekonštrukcia vnútorného osvetlenia

S pomocou NFP bude financované zateplenie stien, strechy, výmena strešnej krytiny a osadenie plastových okien a dverí na
oboch výrobných objektoch, vďaka čomu budú vylepšené ich tepelnoizolačné vlastnosti. V rámci projektu sa zároveň
uskutoční rekonštrukcia ich vnútorného osvetlenia. Realizáciou projektu bude dosiahnutá energetická úspora, vďaka ktorej
budú náklady na energie nižšie, čo bude mať pozitívny dopad na výšku dosahovaného zisku. Zo zisku bude
možné financovať dosiahnutie rozvojových cieľov spoločnosti, medzi ktoré patrí skvalitňovanie a rozširovanie portfólia
produktov a získanie nových zákazníkov. Výsledkom bude nárast tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti
spoločnosti. Aj napriek priaznivej finančnej situácii predstavuje realizácia plánovaných aktivít pre spoločnosť vysokú
nákladovú položku, v dôsledku čoho týmto projektom žiada o NFP.
Predkladaný projekt je v súlade so strategickými dokumentmi vypracovanými na národnej aj regionálnej úrovni. Spoločnosť
disponuje potrebnými administratívnymi, technickými aj finančnými kapacitami na zabezpečenie jeho úspešnej realizácie.

Z ekonomického hľadiska dosiahne spoločnosť realizáciou projektu nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov a taktiež nárast
vyprodukovanej pridanej hodnoty. Odhaduje sa, že vďaka realizácii projektu dosiahnu tržby spoločnosti v roku 2018 úroveň 4
000 000 EUR, teda v porovnaní so súčasným stavom vzrastú. Realizáciou projektu taktiež dôjde k nárastu spoločnosťou
vytvorenej pridanej hodnoty, ktorej odhad na rok 2018 sa pohybuje vo výške 1 800 000 EUR, čo je
o približne 20 % viac než dosiahnutá pridaná hodnota v roku 2007. Nárast tržieb aj pridanej hodnoty vytvorí predpoklad na
dosiahnutie vytýčených cieľov spoločnosti. Po ukončení projektu budú všetky aktivity smerovať k zvyšovaniu energetickej
efektívnosti výrobných priestorov spoločnosti, rozširovaniu a skvalitňovaniu produktového portfólia, zvyšovaniu počtu
odberateľov a jej konkurencieschopnosti. Vďaka realizácii projektu budú eliminované riziká ohrozujúce úspešnosť spoločnosti
na trhu a spoločnosť dokáže využiť všetky príležitosti. Projekt teda možno vyhodnotiť ako dlhodobo udržateľný.

Riadenie projektu 04/2015 - 09/2015
Riadením projektu bude poverený projektový manažér, ktorému budú asistovať zamestnanci spoločnosti. Spoločne budú
zabezpečovať úlohy týkajúce sa realizácie, koordinácie, monitoringu a finančného riadenia projektu.
Publicita a informovanosť projektu 04/2015 - 09/2015
Zabezpečovaná bude počas celej doby realizácie projektu.

25120120216

25120120217

TYMBEX s.r.o.

AMI spol. s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov firmy
Tymbex s.r.o.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti -Zateplenie budovy AMI

169 861,25

189 035,28
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Obec Tekovské Lužany sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Administratívne patrí do Nitrianskeho samosprávneho
kraja a zároveň je najväčšou obcou okresu Levice. Firma TYMBEX s.r.o. bola založená v roku 2007. Hlavnou činnosťou firmy
je výroba a predaj prvkov pre hydroponické pestovanie rastlín z minerálnej vlny. Zamestnanci firmy sú špeciálne zaškolení
na dodržiavanie kvality a technologických postupov pri výrobe. V súčasnosti prijímateľ vynakladá pomerne vysoké náklady na
vykurovanie a udržovanie tepelnej pohody v budove, čo sa následne odzrkadľuje aj na cene produktov. Stav budovy je tak
havarijný, že nebude možné v krátkej dobe pokračovať v podnikateľskej činnosti a preto je potrebné uskutočniť opravu a
obnovu budov.

Po vyriešení danej situácie budova prinesie očakávaný efekt – jednak výrobný, tak aj spoločenský, pretože pracovať v zlých
priestoroch je nie len zdraviu škodlivé, ale aj nekultúrne. Tento stav prinesie v budúcnosti aj možnosť vytvorenia viacerých
pracovných miest. Po zateplení budovy z ušetrených finančných prostriedkov môže spoločnosť vytvoriť nové a lepšie
podmienky, či už pre zamestnancov, výrobu alebo zdokonaliť kvalitu produktov. Žiadateľ môže tieto finančné prostriedky
investovať do výrobných procesov. V súčasnej dobe je veľmi dôležité prispôsobiť produkty zákazníkom tak, aby im boli ušité
na mieru, čo vedie k spokojnosti zákazníka a tým pádom spoločnosť získava stálu klientelu. Žiadateľ predpokladá, že
najväčším prínosom realizácie aktivít projektu bude efektívne využívanie energie a jej úspora. Tiež sa znížia náklady na
rekonštrukčné práce súvisiace s údržbou a nevyhnutnou obnovou objektov spoločnosti.

Realizácia projektu prebehne ako jedna komplexná aktivita. Realizáciu projektu bude manažovať projektový tím, ktorý tvoria
odborníci z manažmentu spoločnosti. Projektový manažér bude komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami ako sú
projektanti, audítori, obstarávateľ a dodávateľ. Taktiež bude dohliadať aby sa zabezpečila kontinuálna realizácia projektu v
zmysle stanoveného harmonogramu. Finančný manažér zabezpečí realizáciu projektu z ekonomického a finančného
hľadiska. Zabezpečí úhrady výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu a tiež pripraví žiadosť o platbu. Dohľad na technickú
realizáciu projektu bude zabezpečovať technický manažér. Realizácia projektu bude prebiehať od 03/2015 do 11/2015. Ešte
pred podaním ŽoNFP bolo zverejnené verejné obstarávanie na zabezpečenie realizácie aktivity projektu. Keďže sa jedná o
stavebné práce bolo vyhlásené len jedno verejné obstarávanie. Po jeho ukončení bude s úspešným uchádzačom podpísaná
zmluva na realizáciu projektu.

Zdroje poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok pomôžu naplniť vytýčený cieľ – Zníženie energetických nákladov
spoločnosti. K pokrytiu investičných nákladov nenávratným finančným príspevkom dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že
sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti.
Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na splnenie cieľov, z uvedeného
dôvodu spoločnosť predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Z realizácii projektu budú profitovať aj cieľové skupiny
prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok na pracovisku. Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové
aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti. Realizácia projektu je v súlade s
národnými strategickými dokumentmi.

Predkladaný projekt bude v budúcnosti udržateľný prostredníctvom prevádzkových zdrojov žiadateľa. Tento projekt má
neziskový charakter, avšak dôjde k úspore nákladov na energie znížením tepelných strát zateplením jednotlivých objektov.
Zateplením sa znížia náklady na vykurovanie, tiež sa zlepšia zdravotné a hygienické podmienky v budovách, predĺži sa
životnosť budov a zlepší sa ich architektonický vzhľad. Predkladaný projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov
žiadateľa. V prípade nepredvídateľných finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov,
prípadne z úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti. Cieľom projektu je zníženie energetických nákladov spoločnosti,
prostredníctvom zateplenia prevádzkových priestorov. Týmto sa znížia energetické náklady a vzniknutá úspora bude použitá
na ďalší rozvoj spoločnosti.
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Žiadateľ, čiže spoločnosť sa nachádza v Nových Zámkoch. Nové Zámky sa nachádzajú na brehu rieky Nitra, v strednej časti
Podunajskej nížiny. Spoločnosť AMI spol. s r.o. (centrum svetelnej techniky), má svoje sídlo, kancelárie aj výrobné haly na
Komárňanskej ceste 13 v Nových Zámkoch. V súčasnosti spoločnosť AMI zamestnáva približne 48 pracovníkov. Hlavným
cieľom spoločnosti AMI je uspokojovať potreby a individuálne požiadavky svojich zákazníkov kvalitnými a spoľahlivými
výrobkami v oblasti svetelno-technických produktov. V súčasnosti prijímateľ vynakladá pomerne vysoké náklady na
vykurovanie a udržovanie tepelnej pohody v budove, čo sa následne odzrkadľuje aj na cene produktov. Celý objekt je
zastrešený plochou strechou s asfaltovou krytinou. Skladba strešného plášťa nebola detailne preverená. Pôvodné omietky,
obklady a nátery fasády objektu sú v zlom technickom stave, ktoré sú miestami odpadnuté, obsahujú trhliny, celkovo sú
opotrebované. Ďalším z dôvodov realizácie projektu je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri všetkých
dotknutých objektov.

Po zateplení budovy z ušetrených finančných prostriedkov môže spoločnosť AMI vytvoriť nové a lepšie podmienky, či už pre
zamestnancov, výrobu alebo zdokonaliť kvalitu produktov. Žiadateľ môže tieto finančné prostriedky investovať do výrobných
procesov, môže inovovať, napredovať alebo vo väčšom zábere expandovať na medzinárodný trh. V súčasnej dobe je veľmi
dôležité prispôsobiť produkty zákazníkom tak, aby im boli ušité na mieru, čo vedie k spokojnosti zákazníka a tým pádom
spoločnosť získava stálu klientelu. Žiadateľ predpokladá, že najväčším prínosom realizácie aktivít projektu bude efektívne
využívanie energie a jej úspora. Tiež sa znížia náklady na rekonštrukčné práce súvisiace s údržbou a nevyhnutnou obnovou
objektov spoločnosti.

Realizácia projektu prebehne ako jedna komplexná aktivita. Realizáciu projektu bude manažovať projektový tím, ktorý tvoria
odborníci z manažmentu spoločnosti. Projektový manažér bude komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami ako sú
projektanti, auditori, obstarávateľ a dodávateľ. Taktiež bude dohliadať aby sa zabezpečila kontinuálna realizácia projektu v
zmysle stanoveného harmonogramu. Finančný manažér zabezpečí realizáciu projektu z ekonomického a finančného
hľadiska. Zabezpečí úhrady výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu a tiež pripraví žiadosť o platbu. Dohľad na technickú
realizáciu projektu bude zabezpečovať technický manažér. Realizácia projektu bude prebiehať od 02/2015 do 11/2015. Ešte
pred podaním ŽoNFP bolo zverejnené verejné obstarávanie na zabezpečenie realizácie aktivity projektu. Keďže sa jedná o
stavebné práce bolo vyhlásené len jedno verejné obstarávanie. Po jeho ukončení bude s úspešným uchádzačom podpísaná
zmluva na realizáciu projektu.

Realizáciou projektu chce žiadateľ znížiť prevádzkové náklady spoločnosti, znížením nákladov na energie. Ďalším z dôvodov
realizácie projektu je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri všetkých dotknutých objektov, pretože na
studenom povrchu stien v mnohých prípadoch dochádza k poklesu povrchovej teploty, čím vznikajú ideálne podmienky pre
vznik plesní a rast rôznych húb. Stavba je umiestnená v Nových Zámkoch vo výrobnom areály firmy Novofruct na
Komárňanskej ceste. Architektonické riešenie stavby je dané účelom stavby a nepôsobí rušivým dojmom vzhľadom k ostatnej
výstavbe. Stavba je zosúladená s okolitou výstavbou. Areál susedí so zastavanými pozemkami. Budova bola postavená a
uvedená do prevádzky po roku 1962. Obvodové konštrukcie sú bez tepelných izolácií, okná a vonkajšie dvere sú pôvodné
oceľové. Vonkajšia omietka je veľmi v zlom technickom stave, je popraskaná, obsahuje trhliny, zo severnej strany pri atike
opadáva. Spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na to, aby zrealizovala projekt v plnom rozsahu a
úplne minimalizovala tepelné straty, preto sa rozhodla predložiť ŽoNFP.

Predkladaný projekt bude v budúcnosti udržateľný prostredníctvom prevádzkových zdrojov žiadateľa. Tento projekt má
neziskový charakter, avšak dôjde k úspore nákladov na energie znížením tepelných strát zateplením jednotlivých objektov.
Zateplením sa znížia náklady na vykurovanie, tiež sa zlepšia zdravotné a hygienické podmienky v budovách, predlží sa
životnosť budov a zlepší sa ich architektonický vzhľad. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude dohliadať projektový tím
zložený z interných zamestnancov spoločnosti. V prípade vzniku nepredvídateľných finančných nákladov bude vedenie
spoločnosti financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov prípadne z úverových zdrojov poskytnutých spoločnosti.
Dosiahnutá úspora bude slúžiť spoločnosti na zabezpečenie finančnej udržateľnosti projektu spolu s dosiahnutými výnosmi z
bežnej prevádzkovej činnosti spoločnosti.

25120120010

BYTES, s.r.o.

Centrálny tepelný zdroj na biomasu - Detva

25120120012

MIKON, spol. s r.o.

Zlepšovanie energetickej efektívnosti výroby z obnoviteľných
zdrojov energie, vykurovanie, zateplenie a príprava TÚV

25120120014
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SUN PARK s.r.o

Službyt, spol. s r.o.

Hontianska energetická, s.r.o.

CHEMOSVIT ENERGOCHEM,a.s.

ELPO, s.r.o. Stará Ľubovňa

GESTUS Investments, s.r.o.

THERMALTECH s.r.o.

STM POWER a.s.

Fotovoltaická elektráreň

Rekonštrukcia mestskej výhrevne Senica na spaľovanie biomasy

Zvýšenie efektívnosti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši

Zvyšovanie energetickej efektívnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a.s.

Malá vodná elektráreň Stará Ľubovňa

Fotovoltická solárna elektráreň Malá Domaša

Výstavba slnečnej fotovoltaickej elektrárne Malý Kamenec

Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na
výrobu elektrickej energie

Vybudovanie centrálneho tepelného zdroja(CTZ) bude mať pozitívny prínos pre samotné mesto z viacerých dôvodov: 1.
dodržia sa zásady v tepelnej energetike a to: - v hospodárnosti prevádzkovania tepelnotechnických zariadení - vytvorí sa
výhodný, lacný palivový vstup do výroby tepla - znížia sa environmentálne riziká – znížením vypúšťania emisií CO2 v
porovnaní so súčasným stavom - zníži sa podiel primárneho organického paliva - zemného plynu náhradou za alternatívne
obnoviteľné energetické zdroje biomasu - znížia sa tepelné straty, nainštalovaním kotlov s vysokou účinnosťou spaľovania
ekologického paliva 2. zabezpečí sa: - z výkonového hľadiska rozhodujúca časť výroby a dodávky tepla v meste Detva optimálny a moderný systém efektívnej výroby a dodávky tepla - nárast zamestnanosti v regióne 3. odzrkadlí sa: - na
cene tepla pre konečného spotrebiteľa

Cieľom spoločnosti BYTES v súlade s „Koncepciou rozvoja Mesta Detva v oblasti tepelnej energetiky“ je: 1. zabezpečiť
vykurovanie ekologicky čistými médiami (do k. ú. Mesta Detvy zasahuje CHKO Poľana a biosférická rezervácie Poľana,
zaradená do siete UNESCO) a zároveň využiť v regióne dostupné obnoviteľné zdroje energie. 2. na základe vypracovanej
analýzy súčasného stavu tep. hosp. a vysloveného záverečného návrhu na existujúci systém CTZ: - prebudovať existujúci
CTZ na jeden kompaktný systém s jedným zdrojom tepla s viacpalivovou základňou, umiestnený v okrajovej časti mesta, s
odovzdávacími stanicami tepla v každom mieste spotreby Zrealizovanie navrhovaného projektu je pre spoločnosť BYTES,
mesto , odberateľov tepla zásadný, pretože sa dosiahne: - rovnaká cena tepla a TÚV pre všetkých odberateľov - rovnaké
podmienky dodávky tepla na vykurovanie a prípravu TÚV - odbúranie závislosti pri výrobe tepla na jeden druh palivovej
základne - prevádzková spoľahlivosť a hospodárnosť celého systému - ochrana živ. prostredia - využitie doplnkových
zdrojov tepla (odpadové teplo z bioplynovej stanice) Po personálnej stránke projekt zabezpečia kvalifikovaní zamestnanci
firmy a externí pracovníci.

Projekt je trvalo udržateľný. Finančná udržateľnosť – ako je uvedené vo finančnej analýze, projekt je ziskový a je
zabezpečená jeho trvalá udržateľnosť. Táto ziskovosť je dosiahnutá pri významnom poklese ceny tepla za GJ pre
obyvateľstvo a veľkoodberateľov. Vecná udržateľnosť - pri výstavbe CTZ budú použité najnovšie technológie a materiály,
ktoré zaručia dlhú životnosť prevádzky CTZ. Prípadné chyby pri realizácii stavby odstránia dodávatelia v rámci záručnej doby.
Tematická udržateľnosť – tým, že CTZ je zameraný na využívanie obnoviteľných zdrojov tepla a zároveň cena tepla bude
prijateľná pre obyvateľov a veľkoodberateľov je zabezpečený odbyt tepla a dlhoročná prevádzka a využívanie CTZ. V prípade
obsadzovania PP Trstená investormi, je predpoklad rastu počtu veľkoodberateľov tepla. Ak vznikne potreba zvýšiť výkon CTZ,
je možné túto požiadavku realizovať rozšírením kapacít CTZ .

Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: Hlavné aktivity:
SO 01 – CTZ na spaľovanie biomasy SO 02
– Mesačná skládka paliva dendromasa SO 03 – Kanalizácia a ČOV pre CTZ SO 04 – Vodovod pre CTZ SO 05 – Vnútro
areálové káblové rozvody SO 06 – Prístupové komunikácie a spevnené plochy pre CTZ SO 07 – Verejné osvetlenie areálu
CTZ SO 08 – Oplotenie areálu CTZ SO 10 – Vonkajší rozvod tepla z CTZ do PK6 SO 11 – Prípojka VN Podporné aktivity:
1. Riadenie projektu
2. Publicita a informovanosť
Organizačne bude projekt
zabezpečovať pracovný tím zostavený z kvalifikovaných ľudí so skúsenosťami vo svojich odboroch. Technicky bude projekt
zabezpečený technickými kapacitami dodávateľov Výstavbou uvedených objektov sa zabezpečí výstavba komplexnej
prevádzky kotolne s automatickým režimom, s automatickou dopravou a dávkovaním paliva do kotlov, automatickým
vyberaním popola.

3 458 011,52
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Mesto Detva je okresným mestom. V meste zabezpečuje dodávku tepla pre bytový a verejný sektor jeden subjekt a to
BYTES, s.r.o. Detva. BYTES zabezpečuje výrobu a dodávku tepla v siedmich tepelných okruhoch plynových kotolní. Po
dôkladnej analýze sústavy týchto tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom na území mesta vyplynuli dôležité
faktory, ktoré prinútili spoločnosť navrhnúť centrálny - kompaktný riadiaci systém zásobovania teplom s využitím aj
obnoviteľných zdrojov energie. Rozhodnutie vyplynulo hlavne z poznatkov, že súčasné tep. hosp. predstavuje nesúrodý
systém zásobovania teplom založený na postupnej rekonštrukcii, modernizácii a rozširovaní pôvodných tepelných okruhov.
Nesúrodosť spočíva v rozdielnych technických stavoch tepelnotechnických zariadení, rozdielnej nákladovosti tepelných
okruhov čo sa premieta následne aj v rozdielnej cene tepla pre konečného spotrebiteľa.

61 093,34
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Existujúcim zdrojom tepla je teplovodná nízkotlaká kotoľňa na spaľovanie kusového dreva splyňovacím systémom. Kotolňa
je riešená s čiastočnou akumuláciou. Osadené sú dve kotlové jednotky Atmos DC 100. Druh vykurovania drevom patril k
menej nákladovým. V súčastnosti sa zvýšila cena dreva ako paliva. Tento spôsob vykurovania má negatívny vplyv na
ekológiu – zvýšenie produkcie emisií do ovzdušia. Plánovaný projekt je postavený na zmene súčasného spôsobu
vykurovania z kotolne na pevné palivo na vykurovanie ekologicky čistým zdrojom – tepelným čerpadlom a systémom
rekuperacie

Vhodnosť projektu – projekt rieši realizáciu nového zdroja tepla, kde primárnym zdrojom tepla je tepelne čerpadlo (vzduch Po zrealizovaní naplánovaných aktivít (tepelné čerpadlá, systém rekuperácie a solár na ohrev TÚV) sa znížia tepelné straty a
vzduch) a systém rekuperácie. Tento spôsob získavania energie nie je závislý na cene vstupu. Nemá žiadny negatívny vplyv
zlepšia sa tepelno-technické vlastnosti objektov oproti stavu pred realizáciou projektu. Toto zlepšenie sa premietne do menšej Projekt bude po technickej stránke realizovaný prostredníctvom následej hlavnej aktivíty: 1.Zabezpečenie realizácie na životné prostredie, v podobe odpadu či znečisťujúcich plynov do ovzdušia. Vyznačuje sa vysokou efektívnosťou a
spotreby energie na vykurovanie a ohrevu TÚV. Pozitívny vplyv na zlepšenie životného prostredia, zníženie emisií a vnútorných rozvodov a inštalovanie technológie
bezpečnosťou prevádzky. Monitorovanie výsledkov pri prevádzke je jednoduché a merateľné. Realizácia projektu si vyžaduje
zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov.
pomerne vysoké vstupné náklady, ktoré bez pomoci nenávratných zdrojov by bolo obtiažne realizovať. Kotol na pevné palivo
bude slúžiť ako doplkové vykurovanie pri nízkych teplotách. Jedná sa teda o zmenu primárneho systému vykurovanie.

Vzhľadom na aktuálny vývoj a prognózy vývoja cien tuhého paliva (dreva) a prevádzkových nákladov na obsluhu sa výsledky
projektu budú dlhodobo zlepšovať. Realizácia tohto projektu je udržateľná vďaka týmto silným stránkam: - získavaná energia
je bezplatná, - energia tohto typu je považovaná za nevyčerpateľnú ako obnoviteľný zdroj energie, - nemá sprievodné
nežiadúce vplyvy, - jednoduchá inštalácia a integrácia do objektu, - vysoká efektívnosť a účinnosť prevádzky, jednoduché a merateľné monitorovanie prevádzky.
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Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je na Slovensku len na počiatku, napriek tomu, že existujú výrazné možnosti
využitia, okrem iných oblastí, aj v oblasti fotovoltaiky využívajúcej slnečné lúče tj. slnečnú energiu. Miesto realizácie je
situované v katastrálnom území obce Mojmírovce LV 2795 na parcele č. 1704/7, ktorá vznikla z pôvodných parciel č. 1673/1 a
1673/2, okres Nitra. Terén daných parciel je rovinatý a v zmysle platnej legislatívy a technických noriem spadá pod II. snehovú
a III. vetrovú klimatickú oblasť. Na Slovensku sa v súčasnosti podobné zariadenie nenachádza, v porovnaní s Českou
Republikou, kde takéto zariadenia už fungujú. V rámci krajín EÚ využívajúcimi alternatívne zdroje energie obsadzuje
Slovensko posledné priečky za krajinami ako napr. Česko a Maďarsko.

V prípade úspešnej realizácie projektu bude montáž realizovaná ako konštrukcia pre uloženie niekoľko tisíc kusov
fotovoltaických panelov rozmerov 1482/992/35 mm. Každý panel má hmotnosť 16,8 kg a na konštrukciu sú ukotvené tak, aby
zvierali s horizontálnou rovinou uhol 35˚. Výkon fotovoltaickej elektrárne predstavuje 0,5 MW a maximálna produkcia el.
energie je 547 000 kWh/rok. Bude sa jednať o inovatívne zariadenie prvé svojho druhu v Slovenskej republike za účelom
využívania alternatívnych druhov energie – slnečnej energie. Využívaním obnoviteľných zdrojov energie chránime životné
prostredie a rovnako prispejeme k energetickej úspore z iných zdrojov menej šetrných k životnému prostrediu. Každý
inštalovaný kilowatt ušetrí počas celej doby životnosti elektrárne až 12,7 ton CO2. Projekt bude prínosom nie len pre samotný
región ale najmä pre jeho obyvateľov.

Predkladaný projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity - montáže fotovoltaickej elektrárne. Projekt bude realizovaný v termíne
september 2009 až december 2010. Montáž fotovoltaickej elektrárne bude realizovaná dodávateľskou firmou, víťazom OVS.
Riadenie projektu ako aj kontrolu realizovaných aktivít bude vykonávať konateľ firmy SUN PARK s.r.o. pán Tóth.
Predpokladaná dĺžka realizácie celého projektu je 16 mesiacov. Realizácia projektu má pozitívny dopad na životné prostredie.
Celé riadenie projektu ako aj samotná montáž bude dozorované odborníkmi z profesijných firiem. Jediné riziko spojené s
projektom predstavuje neudelenie nenávratnej finančnej dotácie zo štrukturálnych fondov.

Realizácia projektu je v súlade s cieľmi OP KaHR časť energetika v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie na
výrobu elektrickej energie. Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu je potrebnou pre našu spoločnosť
ak chceme byť konkurencieschopní na trhu energetiky a dosiahnuť aspoň priemer vyspelých krajín vo využívaní
alternatívnych zdrojov energie. Nakoľko aj ostané krajiny vynakladajú do tohto odvetvia nemalé finančné prostriedky, alebo už
zaviedli podobné alternatívne výrobné systémy je aj Slovenská republika nútená vynaložiť nemalé investície do zavedenia
obdobných výrobných systémov ak si chceme udržať energetickú nezávislosť. V súčasnom konkurenčnom prostredí každá
spoločnosť je nútená diverzifikovať klasické a alternatívne energetické nosiče.
Hlavným zameraním našej spoločnosti je
výroba elektrickej energie. Spoločnosť bola účelovo kúpená 14.11.2008 práve z dôvodu prípravy európskych fondov
zameraných na energetiku. Firma počas svojej predchádzajúcej histórie (zápis do OR 14.01.2006) prešla viacerými zmenami
a zameriavala sa predovšetkým na obchod s chemickými prostriedkami. Organizačná štruktúra spoločnosti v skratke: štatutár administratíva. Riadiaci pracovník má odborné vzdelanie a prax v obore. Personál je pravidelne školený a odborne
vzdelávaný v oblastiach svojej pôsobnosti. Spoločnosť konzultuje svoje podnikateľské zámery so spoločnosťami v Českej
republike, ktoré už podobné zariadenia úspešne prevádzkujú napr. fotovoltaická elektráreň v Bušanoviciach a fotovoltaická
elektráreň v Dubňanoch.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, po poskytnutí finančnej dotácie a ukončení realizácie hlavnej aktivity a jej následnom
sprevádzkovaní dôjde k montáži a následnému sprevádzkovaniu fotovoltaickej elektrárne a výrobe elektrickej energie za
použitia slnečnej energie. Naša spoločnosť dosahuje stabilné príjmy z tržieb a s týmto trendom počítame perspektívne aj do
budúcnosti. Odbyt produkcie po zrealizovaní projektu bude odoberaný Slovenskými elektrárňami v zmysle platných cenových
výmerov ÚRSO. Na základe tohto budú výsledky projektu dlhodobo udržateľné po finančnej aj administratívnej stránke. Na
základe týchto faktorov si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné fungovanie našej spoločnosti.
Projekt generuje dostatočné príjmy z hľadiska udržateľnosti, čiže generuje dostatočné zdroje na splácanie prevádzkových a
finančných záväzkov spojených s jeho realizáciou. Doba návratnosti investície ako celku je pri uvádzaných predpokladoch
viac ako 25 rokov (minimálna hranica životnosti technológie), z čoho vyplýva, že projekt je vhodný z hľadiska
spolufinancovania formou nenávratného finančného príspevku. Doba návratnosti cudzích a vlastných zdrojov financovania
investície (bez zahrnutia NFP) je 15 rokov.
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Centralizované zásobovanie teplom v meste Senica zabezpečuje firma Službyt, spol. s r.o., so sídlom na Hviezdoslavovej
ulici 473. V meste žije 21 tis. obyvateľov v 7 039 bytoch (údaj MsÚ, september 2005), pričom diaľkové ústredné vykurovanie
podľa údajov ŠÚ SR zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov 2001 má 73 % bytov. Spoločnosť SLUŽBYT Senica, spol. s r.o.
má v správe 5 kotolní s teplovodnými kotlami, spaľujúcimi zemný plyn. Kotolne PK1, PK2, PK4 a PK7 sú lokalizované v
oblasti Sotina, odberné miesta v obytných domoch sú pripojené priamo na rozvody kotolní. Najväčšia kotolňa, tzv. Mestská
výhrevňa (MV) je lokalizovaná v priemyselnej zóne a primárnym rozvodom zásobuje 10 odovzdávacích staníc tepla, ktoré
dodávajú teplo cez sekundárny rozvod do zásobovaných objektov. Spoločnosť ďalej obhospodaruje kotolne v samostatne
vykurovaných školských objektoch, ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ3, ZŠ4, ZŠU, CVČ, MŠ3, MŠ6, MŠ9, MŠ11 a K62BJ s malými
jednotkovými výkonmi, so súhrnnou produkciou tepla okolo 17 100 GJ za rok, označené ako lokálne zdroje. Teplo potrebné
pre vykurovanie a ohrev vody sa vyrába v kotolniach na zemný plyn s celkovým inštalovaným výkonom 52,9 MW. V
dôsledku neustáleho rastu ceny plynu a pre udržanie konkurencieschopnosti, odstránenie jednostrannej závislosti na druhu a
zdroji paliva, ako aj z pohľadu održania ceny tepla a tým zmiernenia nepriaznivých dopadov nárastu cien zemného plynu na
obyvateľstvo uvažuje vedenie spoločnosti Službyt Senica, s.r.o. o možnosti využitia biomasy pre výrobu tepla.

Po ukončení realizácie projektu bude vytvorená situácia umožňujúca prostredníctvom inštalovaných kotlov na spaľovanie
drevných štiepok vyrábať teplo pre zásobovanie obyvateľstva v okruhu mestskej výhrevne v rozhodujúcom objeme (74%
celkového potrebného tepelného výkonu) z lokálnych obnoviteľných zdrojov a len špičkové odbery tepla budú kryté
prostredníctvom spaľovania zemného plynu. Realizáciou projektu sa teda dosiahne inštalovaný výkon zariadení na
využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tiež vplyvom poklesu nákladov nárast pridanej hodnoty, ako je to definované v
tabuľke 12 v rámci merateľných ukazovateľov. Zároveň sa tým dosiahne hlavný cieľ projektu, ktorým je odstránenie závislosti
na jednom druhu a dodávateľovi paliva, ako aj zníženie nepriaznivých vplyvov nárastu cien zemného plynu na obyvateľstvo,
ktoré tvorí cieľovú skupinu projektu. Predložený projekt nie je v regióne Západného Slovanska ojedinelý, dopĺňa ďalšie
aktivity smerujúce ku zvýšenému využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, prostredníctvom dodávateľa vybratého verejnou obchodnou súťažou.
Vzhľadom na charakter projektu, ktorým je zmena technológie výroby tepla v existujúcom zdroji bude projekt realizovaný
jednou aktivitou "Rekonštrukcia mestskej výhrevne na spaľovanie biomasy", v rámci ktorej budú v logickom slede realizované
stavebné úpravy a dodávky technológie spolu s jej montážou. Keďže sa jedná o komplexný projekt, ktorý bude realizovaný
jedným dodávateľom formou dodávky "na kľúč", nepredpokladá sa jeho členenie na presne vymedzené časti a tým na rôzne
aktivity. Z pohľadu žiadateľa, spoločnosti Službyt Senica, s.r.o. bude zabezpečená kontrola realizácie a jej koordinácia s
prevádzkou tepelnej sústavy.

Potreba (nevyhnutnosť) pomoci pre realizáciu projektu je daná jeho charakterom a cieľmi, ktorými sú odstránenie závislosti na
jednom druhu paliva a zníženie nepriaznivých dopadov nárastov ceny zemného plynu, pričom žiadateľ produkuje teplo pre
obyvateľstvo, ktorého cena je regulovaná. Paradoxne pri tom dochádza k situácii, keď úspora (resp. stabilizácia) nákladov na
palivo znamená prínos ku splneniu cieľa udržať cenu tepla pre obyvateľstvo, neznamená však zvýšenie výnosov v takom
rozsahu, ako je to obvyklé v iných výrobných odvetviach. Napriek tomu, ako to vyplýva z finančnej analýzy (príloha č. 10),
miera výnosovosti projektu je kladné číslo, i keď s nízkou hodnotou a poskytnutie požadovaného NFP ho posunie na
akceptovateľnú hodnotu.

Udržateľnosť výsledkov projektu je daná jeho cieľmi, dosiahnutím ktorých budú eliminované ohrozenia a slabé stránky
súčasnej situácie (viď. SWOT Analýza - kapitola 3. opisu projektu). Udržaním priaznivej cenovej úrovne vyrábaného tepla a
elimináciou vplyvu nárastu cien zemného plynu dôjde k udržaniu odberateľov a zmenou palivovej základne tiež k odstráneniu
nebezpečenstva obmedzenia, resp. prerušenia dodávok zemného plynu. Prípadné problémy s dodávkami drevnej biomasy
budú kryté ponechaním plynových kotlov ako havarijnej zálohy a zdrojov pre krytie špičkovej spotreby. Prevádzka po
realizácii projektu bude pokračovať v rovnakom režime ako v súčasnosti, z pohľadu reginálneho sa prejaví vo zvýšenom počte
pracovných príležitostí v oblasti prípravy paliva, ktorá sa týka najmä skupín pracovníkov s nižším vzdelaním a teda s vyšším
ohrozením z pohľadu uplatnenia na trhu práce.
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Z dôvodu neustáleho vyčerpávania zásob fosílnych palív vo svete dochádza v konečnom meradle k nárastu cien ropy, uhlia a
zemného plynu. Na opačnej strane stoja obnoviteľné zdroje energie, ktoré nie sú v súčasnosti dostatočné využívané. Okolie
mesta Veľký Krtíš je bohaté na množstvo drevnej biomasy, ktorú je možné energeticky využiť aj na výrobu tepla. Túto
medzeru na trhu v oblasti energetického využívania biomasy chce využiť spoločnosť Hontianska energetická, s.r.o., ktorá
plánuje diverzifikáciu svojej podnikateľskej činnosti smerom k výrobe tepla, pri ktorej využije niekoľkoročné skúsenosti s
výrobou tepla svojej materskej spoločnosti. K výrobe tepla v meste Veľký Krtíš sa v súčasnosti využíva výlučne zemný
plyn. Vyrobené teplo je spoločnosťou STEFE THS, s.r.o. distribuované do domácnosti na sídlisku Stred II. V tejto spoločnosti
získala spoločnosť Hontianska energetická, s.r.o. partnera pre odber tepla, podložený uzatvorenou zmluvou na dobu neurčitú.
Inštalácia kotla na spaľovanie biomasy bude prevedená v už existujúcom areáli kotolne PK4 vo Veľkom Krtíši. V súčasnosti sa
nachádzajú v kotolni voľné priestory, v ktorých bude za účelom osadenia biomasového kotla nevyhnutné previesť stavebné
úpravy.

Po úspešnej realizácii projektu plánuje spoločnosť Hontianska energetická, s.r.o. nadviazať na tradíciu výroby tepla svojej
materskej spoločnosti Národná energetická, s.r.o. a dosiahnuť nárast tržieb v priemere o 1 131 912,60 EUR ročne.
Inštaláciou nového kotla na biomasu o výkone 4 MW dôjde k efektívnejšej a lacnejšej výrobe tepla v meste Veľký Krtíš. Týmto
výkonom bude kotol schopný zabezpečiť 62 000 GJ tepla ročne, čo predstavuje 82% celkovej potreby tepla na sídlisku Stred
II. Získané teplo bude smerovať k odberateľovi – spoločnosti STEFE THS, s.r.o., ktorá v súčasnosti vyrába teplo len
prostredníctvom zastaraných plynových kotlov. Náhradou doteraz prevažujúceho paliva biomasou dôjde u odberateľa k
úspore 2 003 878 m³ zemného plynu (neobnoviteľného zdroja energie), čo predstavuje 1 800 GJ ročne. Projekt svojou
realizáciou prispeje k zníženiu miery nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš, nakoľko sa priamo vytvoria 2 nové pracovné
miesta. Vplyvom úspešnej realizácie projektu dôjde k získaniu ďalších cenných skúseností spoločnosti pri realizácii
obdobného projektu, ktoré plánuje uskutočniť v meste Krupina. Projekt prispeje k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov
energie na energetické účely, podnieti záujem verejnosti o využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýši záujem
podnikateľských subjektov o získanie NFP.

Projektový tím spolu s prizvanými externými odborníkmi na stavebno – technické záležitosti rozdelil realizáciu projektu do 4
etáp priamo na seba nadväzujúcich z časového i logistického hľadiska - vykonanie potrebných stavebných úprav, obstarania
kotla, jeho osadenia a vydania kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je stanovená na 9
mesiacov, so začiatkom v roku 2009 a ukončením v roku 2010. Projektový manažér, Ladislav Lipták za posledné dva roky
úspešne zrealizoval 3 projekty zamerané na energetické využívanie biomasy. Jeho skúsenosti a znalost sú podložené, okrem
zrealizovaných projektov, aj získanými osvedčeniami. Projektový manažér bude zabezpečovať riešenie technických otázok
projektu, viesť rokovania s odberateľmi a dodávateľmi, pripravovať rozpočet technickej časti projektu, zodpovedať za prípravu
a implementáciu prípravnej, realizačnej a záverečnej fázy projektu. Z finančného hľadiska bude projekt zabezpečovať
ekonómka Emília Bystrianská, ktorá už tiež prispela k efektívnemu zrealizovaniu projektov minulých období. Ekonóm preberá
zodpovednosť za všetky ekonomické časti projektu a jeho úspešné finančné zúčtovanie.

Realizácia projektu prispeje svojimi výstupmi k napĺňaniu mnohých relevantných strategických a plánovacích dokumentov,
akčných a rozvojových plánov na miestnej, regionálnej ako aj národnej úrovni. Dostupnosť energetického nosiča – drevnej
štiepky v okrese Veľký Krtíš a jeho energeticky využiteľný potenciál, ktorý predstavuje cca 52 000 t s energetickou hodnotou
444 000 GJ predurčuje vhodnosť realizácie projektu. Okrem dostupnosti drevnej štiepky a ekonomickej vhodnosti realizácie
projektu sú veľmi zaujímavé aj jeho environmentálne dopady. Náhradou energetického nosiča – zemného plynu za drevnú
štiepku sa dosiahne zníženie emisií CO2 o 3 831 t a SO2 o 0,02 t ročne. Zníženie emisií sa priaznivo prejaví na zvýšení
kvality ovzdušia. Nepochybne stojí za zmienku i priame vytvorenie 2 nových pracovných miest. Spoločnosť Hontianska
energetická, s.r.o. pri realizácii projektu vychádza z mnohoročných skúseností svojej materskej spoločnosti Národná
energetická, s.r.o., ktorá už od roku 2000 realizuje projekty zamerané na inštaláciu kogeneračných jednotiek a využívanie
biomasy na výrobu tepla pre dosiahnutie zvyšovania energetickej efektívnosti. Projektový manažér Ladislav Lipták za
posledné dva roky úspešne zrealizoval 3 projekty zamerané na energetické využívanie biomasy. Jeho skúsenosti a znalosti
dopĺňa z finančného hľadiska ekonómka Emília Bystrianská, ktorá už tiež prispela k efektívnemu zrealizovaniu 2 projektov.

Environmentálna udržateľnosť projektu je zabezpečená: neutralitou emisií CO2 spaľovaním drevnej štiepky, pri spaľovaní
ktorej sa uvoľní iba toľko CO2, koľko rastlina počas svojho rastu prijala, každoročnou úsporou emisií CO2 o 3 831 t a emisií
SO2 o 0,02 t, dodržaním emisných limitov garantovaných výrobcom kotla. Z ekonomického hľadiska je prínosom projektu
využívanie lokálnych surovín a miestnej pracovnej sily, pričom pridaná hodnota vytvorená v tepelnom zdroji zostáva v regióne
vo forme vykurovania domácností. Ekonomická udržateľnosť projektu je zabezpečená dlhodobým odberom tepla, podloženým
zmluvou na dobu neurčitú ako aj krátkou dobou návratnosti investície. Sociálna udržateľnosť - projektom sa vytvoria priamo
dve nové pracovné miesta, ktorými bude zaistená obsluha kotla. Realizáciou obdobných projektov sa zabezpečí sociálna
udržateľnosť prostredníctvom vytvárania ďalších nových pracovných miest priamo i nepriamo, a to nielen na vidieku – na
obsluhu energetických zariadení, ale aj v priemysle pri výrobe technických zariadení a v stavebníctve pri ich budovaní.
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CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. sídli v západnej časti Popradskej kotliny v podhorí Vysokých a Nízkych Tatier v území
popri významnom dopravnom koridore s rastúcim negatívnym vplyvom na kvalitu ovzdušia. Preto je potrebné popri
zabezpečení rozvoja hospodárstva minimalizovať lokálne znečistenie z výroby energií pre priemyselný areál a mesto Svit. V
súčasnosti tepelná energia vo forme prehriatej pary slúži ako pohon generátora na výrobu elektriny, ako technologická para vo
výrobných procesoch a ako teplonosné médium pre vykurovanie (aj mesto) a klimatizácie. Teplo sa vyrába spaľovaním
zemného plynu v parných kotloch (3x50 t/hod). Parné kotly sú pre letnú prevádzku veľmi predimenzované. Vlastnú výrobu
elektriny zabezpečujú 2 turbogenerátory (4,4 a 3 MW, z r. 1947 a 1953), pričom výroba je v dôsledku skladby výrobných
zariadení iba sezónna - potreba nákupu pri deficite zdrojov elektriny v regióne.

Realizácia umožní žiadateľovi riešenie negatívneho stavu vyplývajúceho z analýzy súčasnej situácie. Nový vysoko účinný
zdroj tepla a elektriny bude na báze kogeneračnej výroby - plynových motorov. Vyrobená elektrina bude spotrebovaná v
priemyselnom areáli. Potreba tepla v lete a prechodnom období bude krytá KVET a v zime aj výrobou z plynových
horúcovodných kotlov. Ide o osvedčené moderné technológie s garanciami dodávateľa. Realizácia vysoko účinnej KVET s
optimalizáciou inštalovaného výkonu kotlov a vylúčením výroby pary umožní dosiahnuť úspory primárnej energie a tak zvýšiť
energetickú efektívnosť výroby elektriny a tepla (využitie PEZ v súčasnosti 58,1 %, po realizácii 76,5 %). Úspora primárnej
energie v KVET podľa smernice 2004/8/ES dosiahne cca 23 %. Využiteľný výkon nového vysoko účinného kombinovaného
zdroja bude v teple 28,855 MWt a 9,975 MWe v elektrine.

Projekt bude realizovaný v období 07/2009 – 06/2010 dodávateľským spôsobom na kľúč. Generálnym dodávateľom diela
bude spoločnosť, ktorá vyhrala obchodnú verejnú súťaž - TEDOM s.r.o., Třebíč. Spoločnosť v zmysle požiadaviek Zadania
OVS bude realizovať v plnom rozsahu dielo, pozostávajúce z nasledujúcich hlavných činností a dodávok: realizačný projekt,
stavebná činnosť, strojno-technologická časť s príslušenstvom, elektročasť (VN, NN), riadiaci systém, ostatné príslušenstvo,
uvedenie diela do skúšobnej prevádzky, vydanie kolaudačného rozhodnutia, uvedenie diela do trvalej prevádzky. V súlade s
týmto členením sú definované hlavné aktivity projektu, uvedené v tab. 11 a 4.3 Prílohy 1 Opis projektu. Hlavné aktivity v
podrobnom členení na položky výkazu výmer sú v Prílohe 17 Podrobný rozpočet. Podporné aktivity projektu zabezpečí
investor osobitne a z vlastných prostriedkov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu opísanú v časti a) je nevyhnutné riešiť efektívnosť výroby elektriny a tepla v CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a.s. a zabezpečiť vyššiu stabilitu a bezpečnosť dodávky. V rámci štúdie z r. 2007 „Koncepcia rozvoja
energetického hospodárstva spoločnosti“ bolo spracovaných 6 variantných riešení rozvoja výroby energie, včítane
posudzovania variantov s obnoviteľnými zdrojmi energie (biomasa, solárna a geotermálna energia). Z technicko–ekonomickej
analýzy ako najvýhodnejší vyplynul variant výroby tepla a elektriny kogeneračným spôsobom, s doplnením výroby tepla
horúcovodnými kotlami. Podrobný opis prípravy variantných riešení projektu je v časti 4. Prílohy 1 Opis projektu.
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. vznikla v r. 1996 transformáciou bývalej divízie energetiky a. s. Chemosvit a disponuje
odborne kvalifikovaným personálom s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Zásadnou podmienkou pre poskytnutie
dlhodobého komerčného úveru je spolufinancovanie investora zo zdrojov získaných z NFP. Oslovené finančné inštitúcie
vylučujú prefinancovanie investície v plnej výške a žiadateľ nemá v súčasnosti dostatok dlhodobých finančných zdrojov na
pokrytie investičných nákladov projektu.

Projekt je prioritne zameraný na zefektívnenie a optimalizáciu výroby a dodávok energie pre jestvujúcich a potenciálnych
zákazníkov. Zvyšovanie účinnosti výroby elektriny a tepla v kombinovanom režime prinesie profit na strane výroby aj
spotreby. Modularita projektu umožňuje v prípade potreby zvyšovania kapacít doplniť zdroj o ďalšie produkčné jednotky, ktoré
zabezpečia zvýšený dopyt po energiách. Podľa finančnej analýzy projektu metódou diskontovaného CF je doba návratnosti
investície 8,3 r. pri predpokladanej životnosti technologického zariadenia 16 r. Projekt bude generovať dostatok prostriedkov
na zabezpečenie jeho prevádzky a garantuje udržateľnosť výroby elektriny a tepla ako aj udržanie zamestnanosti. Ohrozenie
v prípade nepriaznivého vývoja cien zemného plynu je možné zmierniť najmä prípravou projektu na využívanie bioplynu z
lokálnych zdrojov, upraveného na kvalitu zemného plynu.
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Situácia v regióne Prešovský kraj dosiahol v roku 2005 vo výške HDP na obyvateľa úroveň 35,5 % EU. Aj keď sa úroveň
HDP každoročne zvyšuje, stále výrazne zaostáva za úrovňou Slovenska a EÚ. Miera evidovanej nezamestnanosti v
Prešovskom kraji dosahuje 12,02 %, z toho v samotnej Starej Ľubovni 8 %. V regióne Starej Ľubovne nie žiadny významnejší
výrobca elektrickej energie. Východisková situácia žiadateľa Spoločnosť ELPO, s.r.o. Stará Ľubovňa vznikla zápisom do
Obchodného registra 7.3.1997. Od svojho vzniku sa spoločnosť zaoberala projektmi na využívanie OZE na výrobu tepla a
elektriny. Výsledkom tejto činnosti spoločnosti je príprava projektu využitia vodnej energie na výrobu elektrickej energie.V r.
2006 odkúpila projekt výstavby Malej vodnej elektrárne v Starej Ľubovni od spoločnosti spolu s povolením na zriadenie
vodného diela, ktorý tvorí základ tohto projektu. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy - pozemok
pre umiestnenie elektrárne - odborne zdatný tím spolupracovníkov - ekologický produkt – vodná energia so zabezpečeným
odbytom

Realizáciou projektu Malá vodná elektráreň Stará Ľubovňa dôjde k vybudovaniu vodnej elektrárne o inštalovanom výkone
400 kW, ktorá bude využívať hydroenergetický potenciál rieky Poprad. Elektráreň vyrobí ročne cca 2,5 mil. kWh ekologicky
čistej elektrickej energie. Inštalovaná technológia je vysoko progresívna a prevádzka elektrárne bude plne automatizovaná a
nenáročná na údržbu, čo zabezpečí nízky podiel prevádzkových nákladov a vysoký podiel pridanej hodnoty vo výslednom
produkte – elektrickej energii. Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych palív, ktoré by boli
potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach. Projekt bude mať priaznivý vplyv
na nasledovné cieľové skupiny – žiadateľ, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia projektu pomôže generovať zdroje pre
realizáciu ďalších projektov zameraných na výrobu energie z OZE v budúcnosti. Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu
pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spoločnosť je kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam
projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia.

Projekt bude realizovaný na prenajatom pozemku nachádzajúcom sa v Starej Ľubovni, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej
republiky, ako vodný tok. So Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., má spoločnosť podpísanú nájomnú zmluvu na
25 rokov. Popis jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov SO 01 Hať SO 02 Rybochod SO 03 Budova
MVE SO 04 Ľavostranná ochranná hrádza SO 05 Prečistenie dna rieky pod MVE SO 06 Lávka pre peších SO 07
Vyvedenie výkonu do elektrickej siete SO 08 Terénne úpravy PS 01, PS 02 Kaplanove turbíny PS 03, PS 04 Ľavostranná a
pravostranná klapka hate PS 05, PS 06 Generátory PS 07 Elektrotechnologická časť MVE PS 08 Transformátor
Umiestnenie projektu v lokalite Stará Ľubovňa na rieke Poprad bolo zvolené s ohľadom na hydroenergetický potenciál
potvrdený dlhoročným meraním. Lokalita má dobrú dopravnú dostupnosť a zároveň umožňuje bezproblémové vyvedenie
výkonu elektrárne do distribučnej siete. Vybrané projekčné riešenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami a zahŕňa
využitie najmodernejšej technológie v oblasti výstavby malých vodných elektrární. Uvedené riešenie je v praxi odskúšané a s
výhodným pomerom cena – výkon. Elektráreň je navrhnutá tak, aby prevádzkové náklady na jej obsluhu a údržbu boli čo
najnižšie. Je plne automatická a bez zvýšenej údržby jej životnosť dosahuje min. 25 rokov.
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Spoločnosť GESTUS Investments, s.r.o. bola založená 05.10.2006. V doterajšej činnosti sa venovala predovšetkým
obchodnej a investičnej činnosti súvisiacej s kúpou a predajom nehnuteľností. Svoje podnikateľské aktivity plánuje rozšíriť aj
do iných oblastí podnikania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti a diverzifikáciu podnikateľského rizika.
Podnikateľský zámer výstavby fotovoltickej elektrárne bude realizovať na prenajatých pozemkoch v obci Malá Domaša. Obec
sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou s pomerne vysokou nezamestnanosťou. Žiadateľ zo svojej predchádzajúcej činnosti
disponuje skúsenosťami z investičných aktivít, preto nepredpokladá väčšie problémy pri dosahovaní stanovených cieľov.
Doposiaľ spoločnosť nemá v pracovnom pomere žiadnych zamestnancov, čo sa však zmení realizáciou projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude vybudovaný samostatný prevádzkový celok – Fotovoltická solárna elektráreň
Malá Domaša, ktorá bude produkovať ročne cca 950 MWh. Uvedená hodnota je priemerom vychádzajúcim z dlhodobého
pozorovania svetelnosti dní v roku a jej intenzity, preto je vysoká pravdepodobnosť dosiahnutia tejto úrovne. Elektráreň bude
pripojená do verejnej distribučnej siete na základe už vydaného schválenia o pripojení vydaného spol. Východoslovenská
distribučná, a.s.. Legislatívne je garantovaný odber všetkej vyprodukovanej elektrickej energie pochádzajúcej z obnoviteľných
zdrojov energie (solárna za 12,42 Sk/kWh) a to po dobu 12 rokov. Preto žiadateľ predpokladá dosiahnuť plánované ciele.
Možným rizikom je snáď iba vyššia moc v podobe živelných pohrôm, proti ktorým je elektráreň do určitej miery technicky
prispôsobená a bude aj poistená.

Podnikateľský zámer Fotovoltickej solárnej elektrárne (FSE) Malá Domaša je spoločným dielom konateľov spoločnosti, ktorí
sú zároveň členmi projektového tímu. Títo definovali požiadavku, vykonali verejnú obchodnú súťaž, zabezpečili miesto
realizácie a potrebné finančné zdroje na spolufinancovanie. Po schválení nenávratného finančného príspevku budú
zabezpečovať, usmerňovať a koordinovať aj ostatné aktivity s následným využívaním výsledkov projektu. Vzhľadom na
pomernú jednoduchosť zariadení FSE ako aj vysokú automatizáciu jej samotnej prevádzky je potrebné vytvoriť iba dve
pracovné miesta, ktoré budú zabezpečovať jej obslužnosť prevažne iba v súvislosti s neočakávanými situáciami, prípadnými
poruchami a fyzickou ochranou majetku. Projekt pozostáva spolu z 9 aktivít, ktoré sa budú realizovať od júla do decembra
2009.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z nedostatočného využívania vlastných energetických zdrojov a až 90 % primárnych
energetických zdrojov SR dováža. Zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny a tepla je jednou zo základných priorít
schválenej Energetickej politiky SR. Realizácia projektu je plne v súlade s touto energetickou prioritou. Zároveň sa budú
napĺňať aj ďalšie horizontálne priority. Spoločnosť dosiahne realizáciou projektu zvýšenie konkurencieschopnosti, vytvoria sa
2 nové pracovné miesta a výrobou tzv. „zelenej“ elektrickej energie sa prispeje k ochrane životného prostredia. Jednotlivé
aktivity projektu boli navrhnuté tak, aby sa v čo najvyššej miere využili najmodernejšie poznatky vedy a techniky, ktorých
výsledkom je použitá technológia s maximálnou účinnosťou pri výrobe el. energie využívajúcej slnečné žiarenie. Organizačne
budú aktivity zabezpečovať členovia projektového tímu.

Udržateľnosť výsledkov projektu po finančnej stránke vychádza zo záverov fin. analýzy, ktorá počíta a dáva do pomeru
všetky nákladové a výnosové položky. Z jej výsledkov je zrejmé, že pozitívne hospodárske výsledky FVE budú dostatočné na
to, aby sa zabezpečila fin. udržateľnosť. Tá je podporená legislatívne prostredníctvom zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sietových odvetviach a výnosu č.2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike. Z hľadiska personálneho
zabezpečenia prevádzky elektrárne sú nároky minimálne (viď popis vyššie bod c) ). Jednoduchosť zariadenia FVE a životnosť
jednotlivých jej súčastí dáva predpoklady na dlhodobú bezproblémovú prevádzku s minimálnymi nákladmi na údržbu.
Pripojenie k elektrizačnej sústave bude vykonané prostredníctvom spol. Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá schválila
žiadosť o pripojenie nového zdroja elektrickej energie.
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Thermaltech je slovenská spoločnosť zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti sa špecializuje na
výstavbu a prevádzku solárnych parkov. Cieľom spoločnosti je stať sa výrobcom "čistej energie" a prispieť tak k zvýšeniu
konkurencieschopnosti alternatívnych zdrojov energie. Dotknuté územie sa nachádza v extravilane katastrálneho územia
obce Malý Kamenec v okrese Trebišov Košického samosprávneho kraja, mimo zastavaného územia obce, približne 400
metrov severozápadne od obce. Plocha, tvar pozemku a orientácia na svetové strany vyhovujú pre výstavbu slnečnej
elektrárne. Členenie pozemku - trvalotrávnaté plochy. Prístup k pozemku je z obce Malý Kamenec, severozápadným smerom
od futbalového ihriska, poľnou cestou približne 400 metrov. Navrhovaný slnečný fotovoltaický systém bude inštalovaný
pozemku o rozlohe 30 000 m2. Celkovo tu bude umiestnených 4347 ks (230Wp/ks) fotovoltaických panelov (FVP) o
celkovom výkone 999,963 kWp.

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu slnečnej elektrárne o inštalovanom výkone 999,9 kWp. Inštalovaná technológia je
vysoko progresívna a prevádzka elektrárne bude plne automatizovaná a nenáročná na údržbu, čo zabezpečí nízky podiel
prevádzkových nákladov a vysoký podiel pridanej hodnoty vo výslednom produkte – elektrickej energii. Nezanedbateľným
prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v
uhoľných, resp. plynových elektrárňach. Vplyv na cieľové skupiny Žiadateľ: zvýšenie pridanej hodnoty Zamestnanci:
zvýšenie obratu spoločnosti, čo môže viesť k zvýšeniu miezd zamestnancov a tým im zabezpečiť sociálne istoty
Nezamestnaní: vďaka realizácii projektu, budeme schopní znížiť nezamestnanosť v kraji s vysokou mierou nezamestnanosti
Obyvatelia regiónu: výstavba FVE Malý Kamenec prinesie nielen zviditeľnenie obce, ale aj celého regiónu, čom prispejeme k
rozvoju turistického ruchu

Realizácia projektu je rozdelená do 3 aktivít: Aktivita 1 – výstavba FVE Malý Kamenec Aktivita 2 – skúšobná prevádzka
Aktivita 3 – uvedenie do plnej prevádzky Podporné aktivity • riadenie projektu • informovanosť a publicita Všetky aktivity
budú zabezpečené formou dodávky od externého dodávateľa. Realizácia projektu bude trvať 5 mesiacov. Organizačné
zabezpečenie výstupov zo strany žiadateľa: Ing. Roman Janták –konateľ spoločnosti – hlavný projektový manažér Alena
Papugová - externý účtovník - hlavný projektový účtovník Stavba je rozčlenená na stavebné objekty: SO 01 - Fotovoltaické
panely, káblový rozvod DC, SO 02 - Striedače, vnútorné rozvody, distribučné prechodové rozvádzače RD - AC , SO 03 Dispečing SO 04 - Trafostanica SO 05 - Ochrana proti bleskom a prepätiu SO 06 - Oplotenie, ostraha systému SO-07 VN prípojka Stavba je rozdelená na prevádzkové súbory : PS 01 – FV panely, prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02 –
Striedače PS 03 – Riadiaci systém – dispečing, meranie PS 04 – Trafostanica PS 05 - Prvky ochrany proti bleskom a
prepätiu PS 06 – Oplotenie a ochrana FVE PS 07 – VN prípojka

Výstavbou FVE Malý Kamenec chceme aktívne prispieť k dosahovania národných cieľov: • výroba elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie • zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby energie • zavádzanie progresívnych
technológií v energetike, ktoré vedú k úsporám energie koordinácia zvýšenia energetickej efektívnosti v Slovenskej republike
Výstavba FVE prinesie obci: • prestížna záležitosť • významný architektonický prvok v krajine • pripojenie sa k hodnotám
ochrany životného prostredia • podpora pozitívneho vnímania obce a regiónu okolím aj samotnými miestnymi občanmi •
zviditeľnenie obce i celého regiónu • príspevok k rozvoju turistického ruchu Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym
cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie. K
dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: implementáciou modernej technológie využívajúcej na výrobu elektriny
slnečné žiarenie úsporou fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp.
plynových elektrárňach

Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené bankovým úverom. Splátky bankového úveru budú financované
z predaja elektrickej energie, ktorú vyrobí fotovoltaická elektráreň Malý Kamenec. FVE po uvedení do prevádzky by mala
produkovať stabilný výstup v podobe vyprodukovanej elektrickej energie. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska: •
personálneho – konateľ spoločnosti zostavil odborný tím, pod vedením ktorého predpokladáme úspešnú realizáciu projektu –
výstavba FVE Malý Kamenec • inštitucionálneho – spoločnosť THERMALTECH s.r.o. rozvíjajúcim podnikom, ktorý by
prostredníctvom realizácie tohto projektu mohol zaznamenať rast, zvýšenie tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty a zlepšenie
postavenia na trhu • technologického – je reálny predpoklad dlhodobej životnosti investície, pretože sa predpokladá životnosť
technológie na obdobie 20 až 30 rokov • finančného – uvedenie FVE Malý Kamenec prinesie spoločnosti nárast tržieb a
pridanej hodnoty pochádzajúcej z výroby elektrickej energie

Spoločnosť STM POWER a.s. pôsobí v oblasti energetiky už 8 rokov a hlavnou náplňou jej činnosti sú rekonštrukcie,
modernizácie, generálne opravy, servis a výroba hydroenergetických a vodohospodárskych zariadení. Vlastní výrobnú halu s
administratívnym a skladovým prístavkom projektovanú a realizovanú v 90. rokoch minulého storočia. Jej tepelno-technické
vlastnosti sú pre dnešnú dobu nevyhovujúce a znamenajú vysokú energetickú náročnosť, čo významne nepriaznivo
ovplyvňuje konkurencieschopnosť spoločnosti. Rozsiahla plochá strecha nie je mimo základného účelu iným spôsobom
využitá.

V rámci realizácie tohto projektu má žiadateľ za cieľ znížiť energetickú náročnosť budovy jej celkovým zateplením. V
súčinnosti s aktivitami mimo tento projekt (už realizovaná modernizácia vykurovania, postupne realizovaná obnova
strojnotechnologického vybavenia spoločnosti) chce výrazne znížiť energetickú náročnosť budovy, zlepšiť pracovné
prostredie, obzvlášť v administratívnom prístavku orientovanom na sever, vytvoriť stabilné teplotné prostredie pre moderné
stroje a meraciu techniku. Na dosiaľ nevyužitej streche vybudujeme fotovoltaickú elektráreň s inštalovaným výkonom 0,131
MWp s vyvedením výkonu a predajom vyrobenej elektrickej energie do siete. Realizácia fotovoltaickej elektrárne prispeje k
využitiu obnoviteľných zdrojov energie a tým k napĺňaniu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR,
schválenej Vládou Slovenskej republiky.Realizácia týchto cieľov umožní zlepšenie pracovného prostredia, čo priaznivo
ovplyvní presné opracovanie strojárskych výrobkov, kvalitu produkcie a v neposlednom rade ekonomické ukazovatele
spoločnosti. Umožní tak zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu v oblasti strojárstva.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie“ predpokladáme začať
realizovať v r. 2009. Bude obsahovať rekonštrukciu plochej strechy a oceľových sedlových svetlíkov, rekonštrukciu
obvodových plášťov, vrátane výmeny okien a brán a vybudovanie fotovoltaickej elektrárne včítane vyvedenia výkonu do siete.
Technologické zariadenie fotovoltaickej elektrárne bude osadené na strechu až po jej rekonštrukcii. Projekt bude realizovaný
dodávateľským spôsobom, dodávateľom, ktorý bol vybraný na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.Realizáciou
projektu spoločnosť zabezpečí zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepší pracovné prostredie, obzvlášť v
administratívnom prístavku orientovanom na sever, vytvorí stabilné teplotné prostredie pre moderné stroje a meraciu techniku.

Vzhľadom na východiskovú situáciu je zrejmé, že je pre spoločnosť nevyhnutné projekt realizovať. Realizáciu daného
projektu firma plánuje už dlhšiu dobu, avšak nemala dostatok vlastných finančných prostriedkov na jeho úplnú realizáciu.
Predmetnou realizáciou projektu spoločnosť zabezpečí zníženie energetickej náročnosti budovy. Firma plánuje po realizácii
projektu rozšíriť a modernizovať svoju výrobnú prevádzku, nakoľko súčasné výrobné zariadenie je potrebné doplniť a
zmodernizovať vzhľadom na strategické smerovanie spoločnosti a zachovanie kvality výrobkov.Vybudovanie fotovoltaickej
elektrárne na doteraz nevyužívanej ploche strechy sa dosiahne využitie obnoviteľných zdrojov energie v súlade so „Stratégiou
vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR“ schválenou vládou Slovenskej republiky. Spoločnosti tak umožní
výrobou ekologicky čistej elektrickej energie zvýšenie tržieb jej predajom. Za realizáciu projektu je zodpovedná firma STM
POWER a.s., ktorá pôsobí na trhu cca 7 rokov v strojárskej oblasti a spolupracuje s mnohými strategickými partnermi. Medzi
najvýznamnejších patria: Slovenské elektrárne, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba,
š.p. Spoločnosť pôsobí hlavne na slovenskom trhu, ale so svojimi aktivitami sa presadzuje aj v rámci Európy a Južnej
Ameriky. Žiadateľ má skúsenosti s prípravou, riadením a realizáciou projektov veľkého rozsahu (projekty typu generálnych
opráv turbín a vodných elektrární).

Realizácia projektu umožní spoločnosti vytvoriť prostredie na kvalitnejšiu realizáciu strojárskej výroby. Fotovoltaická
elektráreň s inštalovaným výkonom 0,131 MWp s vyvedením výkonu do siete a predajom vyrobenej elektrickej energie
prispeje k trvalej udržateľnosti výsledkov projektu. Prevádzkové využívanie výsledkov projektu nevyžaduje žiadne alebo len
minimálne náklady (občasný dozor) a je predpoklad i z tohto hľadiska na trvalú udržateľnosť projektu.Vzhľadom na súčasný
odbyt a predpokladaný zvyšujúci sa objem výroby spoločnosti STM POWER a.s. pri dlhodobej úspore energie možno
konštatovať, že odbyt produkcie ako aj ostatné výsledky projektu budú zabezpečené min. po dobu 5 rokov. Projekt nebude
mať negatívny dopad na životné prostredie. Neexistujú riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a
vzhľadom na uvedené je zrejmé, že je projekt z dlhodobého hľadiska udržateľný.
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Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby
OZE na celkovej spotrebe energie. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: implementáciou modernej
rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach Aj napriek nepopierateľným pozitívam je investícia do
výstavby vodnej elektrárne veľmi náročná a firma nemá dostatok zdrojov na vyfinancovanie projektu. V prípade neschválenia
NFP by musela pristúpiť k radikálnej redukcii projektu, alebo odialeniu realizácie projektu čo by sa negatívne prejavilo aj na
fungovaní firmy v budúcnosti. Získanie NFP má zásadný vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Súlad s PHSR
kraja, ÚP VÚC a ÚP obce Projekt Malá vodná elektráreň Stará Ľubovňa prispieva k dosiahnutiu cieľa Prioritnej témy:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie PHSR Prešovského kraja Zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v
Prešovskom kraji. Náš projekt je zároveň v súlade s ÚP VÚC v bode 1.3.7. „podporovať nástrojmi územného rozvoja
diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia, pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území“.
Projekt prispieva k napĺňaniu cieľa č.1 v oblasti životného prostredia PHaSR mesta Stará Ľubovňa na roky 2003 až 2010:
Využívanie alternatívnych zdrojov energií a je v súlade s ÚP mesta.

Spolufinancovanie projektu je plánované z vlastných zdrojov vo výške 2 787 321,50 EUR. Po nábehu výroby elektrickej
energie, bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu s použitím zdrojov NFP je
13 rokov od ukončenia realizácie projektu. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje prenajatým pozemkom pre
umiestnenie projektu a taktiež kvalifikovaným tímom spolupracovníkov, schopným zabezpečiť adekvátne fungovanie
vybudovanej elektrárne. Ohrozenie trvalej udržateľnosti projektu môžu spôsobiť slabé stránky a ohrozenia, identifikované v
SWOT analýze. Spoločnosť je pripravená po materiálnej aj personálnej stránke tieto riešiť.
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Bučina

Stredoslovenské žriedla, a.s.

C m c, spol. s.r.o.

TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA
s.

BINEKO, spol. s r.o.

ELKOND HHK, a.s.

BELMONTKLIMA s.r.o.

ROSENBERG-SLOVAKIA, spol. s r.o.

Výskumno-realizačný ústav
obnoviteľných

ENERGO - AQUA a.s.

Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy

Komplexná prestavba tepelného hospodárstva výrobného závodu
Budiš.

Bioplynová stanica na farme dojníc Detva

Modernizácia a zefektívnenie výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
energie v spoločnosti TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.

Inštalácia kotla na spaľovanie biomasy v kotolni Sever - Rajec

Zvýšenie energetickej efektívnosti - plynofikácia a stavebné úpravy
objektov spoločnosti ELKOND HHK, a.s. v Trstenej

Energetická efektívnosť spoločnosti BELMONTKLIMA

Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti
ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Fotovoltaická elektráreň Kolárovo I. a II.

Malá vodná elektráreň Šalková
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136 412,47
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4 647 149,17
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Spoločnosť BUČINA ZVOLEN, a.s. prešla v rokoch 2003 – 2006 zásadnou majetkovou a podnikateľskou reštrukturalizáciou,
čím prešla z kategórie veľkého podniku do kategórie malých a stredných podnikov. Zároveň došlo k presmerovaniu hlavnej
podnikateľskej činnosti z drevospracujúceho sektoru do energetického sektoru, kde hlavným predmetom podnikania je výroba
tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Zámerom je maximálne využiť technický potenciál už vybudovaného
zdroja energie spočívajúceho v dvoch kotloch na biomasu s celkovým inštalovaným výkonom 24MW. Potenciál objemu
výroby tepla je cca 700 000 GJ/rok.

BUČINA ZVOLEN, a.s. realizáciou investičného projektu prispeje k vyššiemu využitiu domácej suroviny – dreva, drevného
odpadu, ktorý vzniká pri výrobe na výrobu elektrickej energie v kondenzačnom režime. Väčšie množstvo spaľovanej biomasy
umožní stabilizovať dodávku tepla obyvateľom mesta Zvolen a zmluvným partnerom spoločnosti. Realizácia projektu umožní
využiť parametre pary na výrobu elektriny. Zväčšenie výroby elektriny zabezpečí vyššiu sebestačnosť vo vlastnej spotrebe
elektriny. Sekundárne bude ovplyvňovať životné prostredie zmenšením objemu skládok nespracovanej biomasy. Potenciál
výroby bude po realizácii predkladaného projektu realizovaný v dvoch úrovniach, t.j. prvá úroveň 100 000 GJ bude dodaných
odberateľom vo forme tepla a zvyšok bude premenený na elektrickú energiu v objeme cca. 37 281 MWh/rok a predaný do
siete SSE. Druhá úroveň počíta s predajom 200 000 GJ tepelnej energie a výrobou cca 33 041 MWh/rok elektrickej energie.

Projekt „Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy“ bude realizovaný v troch etapách: Prvá etapa v roku
2009 v nasledovnom obsahu: - Systém odvodu popola Druhá etapa v roku 2010: - Modernizácia zdroja tepla s vybudovaním
nových dopravných trás paliva a novým dávkovacím systémom plnenia kotlov - Modernizácia riadiaceho a
vyhodnocovacieho systému kotolne - Rekonštrukcia objektu kotolne Tretia etapa v roku 2011: - Inštalovanie kondenzačnej
turbíny - Inštalovanie chladiacich veží turbíny Organizačne bude projekt zabezpečený prostredníctvom projektového tímu,
ktorého členovia majú bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov financovaných z fondov EÚ resp. vlastných
zdrojov.

Projekt je pokračovaním cieľavedomej činnosti manažmentu firmy zabezpečiť systémovými krokmi trvalo udržateľnú
konkurenčnú schopnosť spoločnosti. Manažment firmy sa zaoberá opatreniami ako zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie
obnoviteľných zdrojov energie hlavne vo forme nespracovaného odpadového dreva, ktoré vzniká takmer v každej
drevospracujúcej firme alebo pri ťažbe dreva. Budovanie energetických zariadení využívajúcich pri výrobe tepla a elektrickej
energie biomasu vytvorí možnosť zamestnávania pracovníkov s nízkou kvalifikáciou najmä pri produkcii, zbere, čistení lesov a
výrobe drevnej štiepky. Bez poskytnutia NFP však spoločnosť nebude môcť projekt z dôvodu investičnej náročnosti
realizovať. Hlavnými produktmi spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. je tepelná energia a predovšetkým elektrina.
Spoločnosť v minulosti realizovala niekoľko investičných projektových zámerov na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie
konkurencieschopnosti z grantových zdrojov EÚ ako aj vlastných zdrojov.

Z finančného hľadiska bude udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená výnosmi generovanými projektom. Udržateľnosť
projektu je postavená na využívaní lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré je podporované príslušnými
legislatívnymi opatreniami na úrovni EÚ a SR. Výroba elektrickej energie z lokálnych OZE je v súlade so stratégiou EÚ v
oblasti boja proti zmenám klímy a napomáha znižovať emisie skleníkových plynov. BUČINA ZVOLEN, a.s. je už v súčasnosti
pripojená na elektrizačnú sústavu a v súvislosti s projektom a zvýšením výroby elektrickej energie má súhlasné stanovisko
spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. pre dodávku takto vyrobenej elektriny.
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Závod žiadateľa sa nachádza v obci Budiš v okrese Turčianske Teplice, ktorý patrí medzi slabo rozvinuté oblasti a značne
zaostáva za zvyškom Žilinského regiónu, ktorý je definovaný ako stredne výkonný (jediný okres kde je nezamestnanosť nad
celoslovenským priemerom, nízka úroveň HDP, nepriaznivý demografický vývoj, nízka úroveň vzdelanosti). V okrese bez
veľkých nosných podnikov závod žiadateľa zameraný na výrobu nealkoholických nápojov už dlhoročne prispieva k
hospodárskemu rastu, zamestnanosti a výkonnosti spádovej oblasti. Pôvodné tepelné hospodárstvo areálu je zastarané a
funguje na báze dvoch premien tepla (plyn-para-vzduch). Para je využívaná na technologické účely na strane výroby ako aj na
vykurovanie objektov a výrobu TÚV. Systém neumožňuje efektívne riadenie spotreby energií, má veľké straty a dosahuje
účinnosťou len 68%.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie tepelného hospodárstva spolu so zavedením inovatívnej technológie pre výrobu technickej
pary bude výrazná úspora energie na strane výroby. Jej dôsledkom má byť zníženie spotreby fosílnych palív a zároveň nárast
pridanej hodnoty žiadateľa. Rozsiahla úspora vo výške 42% bude dosiahnutá vďaka inštalácií nových technologických
zariadení s vysokou účinnosťou, možnosti naprogramovania útlmových režimov, nezávislou reguláciou jednotlivých častí
objektu a odbúraním doterajších dvoch premien tepla. Pri 93% účinnosti technológie sa spotreba energie zníži takmer na
polovicu dnešného objemu. Realizáciou projektu sa okrem iného zvýši environmentálna bezpečnosť výroby a zníži sa objem
vypúšťaných emisií až o 86%, čím sa podporí rozvoj priemyselnej politiky regiónu v nadväznosti na environmentálnu politiku.

Projekt je rozdelený do 3 základných aktivít: inštalácia rýchlovyvíjača pary, zmena vykurovania závodu (prestavba vnútornej
časti vykurovania a výroby TÚV) a vonkajšie rozvody. Začne sa prácami na vonkajších rozvodoch, ku ktorým sa následne
pridajú aj ostatné aktivity, ktoré sa budú počas doby realizácie vzájomne prelínať, dopĺňať a zároveň podmieňovať. Z
časového hľadiska musí byť najprv ukončená príprava vonkajších rozvodov, aby bolo možné úspešne dokončiť ostatné
aktivity. Výkon jednotlivých prác bude koordinovaný vzhľadom na charakter (využitie) priestorov, ktorých sa prestavba týka.
Nové tepelné hospodárstvo bude tvoriť samostatný systém, nezávislý od pôvodného obehu, čím sa dosiahne minimalizácia
času potrebného na odstavenie výroby. Celý projekt si bude vyžadovať len malé stavebné úpravy, ktoré súvisia prevažne s
dopravou rýchlovyvíjača pary do objektu a jeho samotnou inštaláciou.

Žiadateľ je vlastníkom dvoch výrobných závodov, pričom obdobnú prestavbu tepelného hospodárstva už v minulosti v jednom
z nich absolvoval, čím dosiahol značné úspory energií, zavedenie automatizovanej technológie, ktorá je úspornejšia ako voči
životnému prostrediu, tak i voči obsluhe daných zariadení, teda zamestnancom. S ohľadom na východiskovú situáciu objektu
(priestorové kapacity, neefektívne vykurovanie, nízka akumulácia vody), časové limity realizácie rekonštrukcie vyplývajúce z
podstaty výrobnej činnosti závodu (aby žiadateľ nestratil svoje konkurenčné postavenie nemôže si dovoliť časovo náročnú
prestavbu), finančnú náročnosť investície a obsah vopred zadefinovaného cieľového stavu bola táto investičná aktivita
vyhodnotená za najvhodnejšiu. Tepelné hospodárstvo je v súčasnosti síce funkčné, ale vzhľadom na mieru jeho zastarania a
opotrebenia si jednoznačne vyžaduje prestavbu, ktorej dôsledkom bude úspora energie a odvrátenie možných finančných, či
environmentálnych rizík spojených s jeho prevádzkou. Podstatou projektu síce nie sú obnoviteľné zdroje energie, ale dosiahne
sa značné zníženie spotreby fosílnych palív a objem emisii sa zníži o 93%.

Prevádzku závodu bude žiadateľ tak ako doposiaľ zabezpečovať sám, resp. v spolupráci so sesterským podnikom. Na
základe dlhoročných skúseností, ktoré sú odzrkadlením stabilného fungovania závodu je zrejme, že žiadateľ nebude mať
problém úspešne zabezpečiť výstupy projektu. Zavedením decentralizovaného, moderného tepelného hospodárstva sa ešte
zvýši bezpečnosť a bezproblémovosť výrobného procesu, čo prispeje k rozvoju celého výrobného závodu. Hospodárska
činnosť žiadateľa bude fungovať rovnako ako doposiaľ aj po skončení realizácie projektu, resp. po ukončení financovania
formou NFP. Projekt predstavuje jednorazovú investíciu, ktorá nebude v budúcnosti prinášať ďalšie rozsiahle finančné
výdavky. Získaním pomoci formou NFP sa vytvoria žiadateľovi kapacity na možný rozvoj svojho závodu a posilnenie si
konkurenčného postavenia a určite nebudú jeho dôsledkom finančné ťažkosti s budúcou prevádzkou výroby.
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Spoločnosť Agrosev, spol. s r.o. (Agrosev) prevádzkuje v okrajovej časti mesta Detva farmu dojníc a zároveň obhospodaruje
vyše 4 000 ha poľnohospodárskej pôdy. Je producentom fytomasy a má problémy s likvidáciou exkrementov dojníc. V
blízkosti areálu farmy dojníc mesto Detva buduje 8 MW CTZ s využitím obnoviteľných zdrojov tepla – slama, dendromasa, s
možnosťou využitia odpadového tepla z kogeneračnej jednotky BPS. Spoločnosť C m c, spol. s r.o. (Cmc) si v súlade s
„Koncepciou rozvoja Mesta Detva v oblasti tepelnej energetiky“ stanovila zámer – vybudovať bioplynovú stanicu (BPS). BPS
vybuduje v blízkosti areálu farmy dojníc Agrosevu a areálu priemyselného parku mesta Detva. Cmc využije na energetické
účely medziprodukty z rastlinnej a živočíšnej výroby z poľnohospodárstva z Agrosevu. Bioplyn bude spaľovať v
kogeneračnej jednotke. Vyrobenú elektrinu bude dodávať do distribučnej siete a tepelnú energiu využívať pre vlastnú spotrebu
v jestvujúcej prevádzke a prebytočné teplo teplovodom dodávať na vykurovanie objektov v meste Detva. Cmc chce projektom
prispieť k: - zníženiu spotreby primárnej energie - znižovaniu produkcie skleníkových plynov - využitiu obnoviteľných zdrojov
- využitiu bezodpadovej technológie

Vybudovanie bioplynovej stanice bude mať pozitívny prínos z viacerých dôvodov: 1. dodržia sa zásady v energetike a to: zníži sa podiel primárneho paliva - náhradou za alternatívne obnoviteľné energetické zdroje – extrementy hosp. - - - zvierat,
zelená hmota - využije sa potenciál pre používanie kogenerácie ako opatrenia na úsporu energie - využije sa kogenerácia
na kombinovanú výrobu tepla a elektriny - zníži sa množstvo vypúšťaných sklenníkových plynov z energetického sektora zníži sa závislosť od dovozu energie zvýšením domácej výroby 2. zabezpečí sa: - časť výroby a dodávky tepla v meste
Detva - dodávka tepla pre vlastné účely - výroba elektriny a jej dodávka do distribučnej siete - nárast zamestnanosti v
regióne - vysokoúčinné hnojivo pre rastlinnú výrobu 3. odzrkadlí sa: - na cene tepla a elektriny pre konečného
spotrebiteľa - na zdravšom životnom prostredí

Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: Hlavné aktivity : 1. SO-01-A1 Realizácia stavebnej časti
BPS 2. SO-02-A1 Inštalovanie technológie BPS Vybudujú sa nasledovné objekty: SO 01 –Budova kogenerácie a skladu
plynov SO 02 – Koncový sklad a zberná jímka SO 03 – Fermentory a servisná pivnica SO 04 – Kanalizácia dažďová
kontaminovaná SO 05 –Kanalizácia splašková SO 06 – Vodovod a napojenie na vnútroareálové rozvody SO 07 –
Trafostanica a trasa VN SO 08 – Spevnené plochy SO 09 – Oplotenie a sadové úpravy SO 10 – Silážne žľaby Podporné
aktivity: 1. Riadenie projektu
2. Publicita a informovanosť
Organizačne bude projekt
zabezpečovať pracovný tím zostavený z kvalifikovaných ľudí so skúsenosťami vo svojich odboroch. Technicky bude projekt
zabezpečený technickými kapacitami dodávateľov Výstavbou uvedených objektov sa zabezpečí výstavba komplexnej
prevádzky bioplynovej stanice s automatickým centrálnym režimom

Zámerom spoločnosti Cmc je jej rozvoj, preto sa rozhodla rozšíriť svoju činnosť. Vzhľadom na svoju predchádzajúcu činnosť,
ako aj na možnosť využívať poľnohospodársku biomasu, rozhodla sa svoju podnikateľskú aktivitu smerovať k verejne a
ekologicky prospešnej činnosti využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu tepelnej a elektrickej energie. Pre vybudovanie
BPS na výrobu tepla a elektrickej energie sa rozhodla aj z dôvodu možnosti využívania prebytočného tepla z bioplynovej
stanice na vykurovanie objektov v meste Detva. Mesto Detva v súlade s „Koncepciou rozvoja Mesta Detva v oblasti tepelnej
energetiky“ vybuduje centrálny tepelný zdroj (CTZ). Prebytočné teplo bude teplovodom prepojeným k teplovodu CTZ
dodávané na využitie. Cmc si dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu BPS a spaľovanie bioplynu v v
kogeneračnej jednotke. Získalo stavebné povolenie. Zrealizovanie navrhovaného projektu je zásadný z pohľadu: 1.
verejného, pretože sa: - prispeje k dosiahnutiu záväzkov Slovenska ( do roku 2010 12% energie využiť z OZE) - znížia
emisie CO2 - využijú obnoviteľné zdroje - zníži závislosť od dovozu energie zvýšením domácej výroby 2. spoločnosti
Cmc - vybuduje BPS s najlepšou dostupnou technikou a vysokou účinnosťou - zabezpečí nízke straty pri prenose energie usporí náklady na nákup tepla a elektriky - získa kvalitné prírodné hnojivo (bez zápachu) pre potreby poľnohospodárov Po
personálnej stránke projekt zabezpečia kvalifikovaní zamestnanci firmy a externí pracovníci.

Projekt je trvalo udržateľný. Trvalá udržateľnosť je zabezpečená po finančnej, vecnej tak i tematickej stránke. Finančná
udržateľnosť – ako je uvedené v prílohe č.10 – finančnej analýze, projekt je ziskový a je zabezpečená jeho trvalá
udržateľnosť. Táto ziskovosť je dosiahnutá vysokou pridanou hodnotou. Vecná udržateľnosť - pri výstavbe BPS budú
použité najnovšie technológie a materiály, ktoré zaručia dlhú životnosť prevádzky BPS. Prípadné chyby pri realizácii stavby
odstránia dodávatelia v rámci záručnej doby. Tematická udržateľnosť –tým, že projekt výstavby BPS je zameraný na
využívanie obnoviteľných zdrojov tepla, ktorých dodávka je dlhodobo zabezpečená a na druhej strane je zabezpečený odber
elektrickej energie a tepla je záruka, že BPS bude v prevádzke dostatočne dlhú dobu.
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TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o. bola založená v roku 1992, vyrába drevárske výrobky zo smreka a borovice a je
zároveň dodávateľom tepla pre spoločnosť, ktorá zásobuje teplom mesto Turzovka. Teplo vyrába prostredníctvom 2 kotlov na
spaľovanie biomasy s celkovým inštalovaným výkonom 3,5MW. Súčasná schopnosť vykurovania nie je dostačujúca. V
obdobiach, keď vonkajšia teplota klesne pod 3°C, je nevyhnutné dopĺňať výrobu tepla v niektorých objektoch inými zdrojmi, a
to neobnoviteľnými. Našimi silnými stránkami v súvislosti s projektom sú dlhoročné skúsenosti s výrobou tepla, s OZE a stáli
odberatelia tepla. Hrozby predstavuje najmä neočakávaný ekonomický vývoj, ako aj premenlivé podmienky na trhu s
energiami, čo však neustále monitorujeme a v súvislosti s tým vypracovávame rôzne analýzy a predikcie vývoja. Toto by nás
malo ochrániť pred možnými nepriaznivými vplyvmi.

Výsledkom projektu bude inštalácia a uvedenie do prevádzky nového kotla na spaľovanie biomasy o výkone 4 MW v areáli
našej firmy. Tento nám umožní zvýšenie inštal. výkonu a rozšíri podmienky na výrobu tepla a jeho dodávku ďalším
odberateľom. K súčasným odberateľom dodávateľa tepla pre mesto Turzovka sa pripoja ďalšie objekty: ZŠ Bukovina a v roku
2010 aj nové polyfunkčné objekty. Napojením týchto objektov bude možné odstaviť súčasné tepelné zdroje na uhlie a plyn.
Po ukončení projektu sa tiež predpokladá zefektívnenie využívania vlastného odpadu, keďže tento plánujeme spracovávať na
biomasu - surovinu pre nový kotol. Do r. 2014 plánujeme nárast tržieb z prevádzky kotla na 180 576,00 EUR, úspory energií
zostávajú nezmenené, počet nových prac. miest bude v r. 2009 1 a tento stav sa ďalej nezmení, a v prípade prid. hodnoty
očakávame nárast na 159 757,00 EUR v r. 2014.

Realizácia projektu bude rozdelená do niekoľkých aktivít, ktoré budú uskutočňované v období od mája do augusta 2009.
Časový harmonogram bol stanovený s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť činností. Realizovať sa bude nasledovné:
1. Úpravy a búracie práce vo vnútri kotolne; 2. Búracie práce v areáli, výkopové práce a vybudovanie základov; 3.
Vybudovanie hydraulickej podlahy resp. denného skladu paliva; 4. Vybudovanie krytého objektu pre hydraulické pohony;
5.Napojenie technológie na rozvody a inžinierske siete; 6. Vybudovanie nového komínového telesa. Koordináciu všetkých
aktivít projektu budú zabezpečovať projektový, technický a finančný manažér, pričom všetci sú internými zamestnancami
našej spoločnosti a majú skúsenosti s realizáciou obdobných projektov.

Na dosiahnutie hlavného cieľa projektu je potrebné zrealizovať stavebné úpravy a dobudovanie niektorých potrebných
objektov a prevádzkových priestorov, aby boli uspôsobené na inštaláciu nového kotla na biomasu. Nami zvolený postup je pre
projekt najvhodnejší, pretože je časovo nenáročný a efektívny na všetky vykonávané činnosti. Celkovo je projekt vhodný na
realizáciu, keďže prispeje k zlepšeniu životného prostredia v meste i v jeho okolí a tým podporí zníženie miery znečistenia
ovzdušia. Naša spoločnosť je spôsobilou na vykonávanie činností, ktoré sú výsledkom projektu. Vznikli sme v roku 1992 so
zámerom výroby drevárskych produktov, pričom našou ďalšou aktivitou sa stala výroba a predaj tepla z našich tepelných
zdrojov. S výrobou a predajom tepla máme teda bohaté dlhoročné skúsenosti a taktiež disponujeme z personálneho hľadiska
odborným a skúseným tímom ľudí.

Udržateľnosť z pohľadu prevádzkových nákladov nebude náročná, keďže biomasa používaná na spaľovanie bude produktom
našej drevárskej výroby, teda nebude potrebné ju nakupovať od externých dodávateľov. Z personálneho hľadiska plánujeme
zamestnať 1 pracovníka, ktorý vytvorí len nízke dodatočné personálne náklady. V rámci prevádzkových nákladov treba brať
do úvahy tiež náklady na energie, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť inštalovaných technológií. Tieto budú štandardné. Všetky
vzniknuté náklady v súvislosti s prevádzkou plánujeme financovať prostredníctvom novovzniknutých príjmov od dodávateľa
tepla mestu. Realizáciou projektu plánujeme dodávať od 3 903 do 12 089 GJ tepla (2009-2014). Z výsledkov finančnej
analýzy vyplýva, že projekt je trvalo udržateľný. Predpokladaná návratnosť investície je rok 2015, t.j. 6 rok po ukončení
realizácie aktivít projektu
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Mesto Rajec je zásobované teplom z dvoch centralizovaných zdrojov – blokové zdroje tepla – kotolne na sídlisku Sever a
sídlisku Juh. Spoločnosť – Bineko, spol. s r. o. zabezpečuje tepelné hospodárstvo v meste Rajec na sídlisku Sever (cca
600 rodín + poliklinika + podnikateľský subjekt) a sídlisku Juh (cca 200 rodín + materská škôlka). Tepelné hospodárstvo vo
vlastníctve spoločnosti BINEKO pozostáva z dvoch kotolní (plynová – sídlisko Sever a kotolňa na biomasu – sídlisko Juh) a s
nimi súvisiacimi príslušnými tepelnými okruhmi. Súčasný systém výroby tepla pre sídlisko Sever je zastaralý a drahý pre
cieľové skupiny odberateľov. Neustále zvyšovanie cien zemného plynu na svetových trhoch nás núti hľadať vhodné úsporné
opatrenia a nové efektívne riešenia, ktoré môžu stabilizovať, resp. znížiť cenu tepla pre konečných odberateľov tepla.

Po rekonštrukcii kotolne pre sídlisko Sever bude v meste Rajec väčšinovým vykurovacím médiom regionálne dostupný
obnoviteľný zdroj energie – biomasa. Realizáciou aktivít projektu sa zabezpečí: - komplexná rekonštrukcia kotolne na
sídlisku Sever – Rajec, - zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkových energetických zdrojoch, - nový
riadiaci a regulačný systém kotolne, - nový doskový výmenník na teplú úžitkovú vodu, - kompletná výmena vnútorných
rozvodov, zmiešavačov a rozdeľovačov, - moderná regulácia sídliska,- inštalácia nového kotla na biomasu. Mesto Rajec a
celé okolie poskytuje dostatok dostupných obnoviteľných zdrojov energie – hlavne biomasy a preto predpokladáme, že sa
našim projektom bude inšpirovať mnoho ďalších výrobcov a dodávateľov tepla. Cena tepla pre obyvateľstvo bude vďaka
realizácii projektu stabilná a čiastočne znížená. Zrekonštruovaná kotolňa bude slúžiť ako inšpirácia a nasledovania hodný
príklad pre okolité obce a mestá.

Projekt sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Riadenie a publicitu projektu zabezpečia pracovníci našej organizácie.
Aktivity projektu: 1. Stavebné práce (rekonštrukcia + prístavba) – realizácia 6/2009 až 10/2009 2. Demontáž plynového
kotla a starého strojného zariadenia – realizácia 6/2009 až 7/2009 3. Dodávka nového strojného zariadenia (vrátane komína)
– realizácia 7/2009 až 9/2009 4. Montáž nového strojného zariadenia – realizácia 7/2009 až 10/2009 5. Dodávka kotla na
biomasu s dopravným zariadením paliva – realizácia 9/2009 až 10/2009 6. Dokončenie stavebných prác kotolne – realizácia
10/2009 až 12/2009 7. Kompletné meranie a regulácia – realizácia 10/2009 až 12/2009 8. Montáž kotla na biomasu s
dopravným systémom – realizácia 11/2009 až 12/2009 9. Skúšobná prevádzka kotolne – realizácia 12/2009 až 01/2010 10.
Kolaudácia stavby – realizácia 01/2010 až 01/2010 Dodávateľské firmy zodpovedajú za stavebné a technologické riešenie
projektu. Naša organizácia bude jednotlivé aktivity projektu riadiť a manažovať.

d1) Potreba výmeny kotla a náhrada zastaralej technológie je vhodná aj preto, že sa zmení vykurovacie médium, ktoré v
podstatnej miere zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácia nového systému merania, regulácie kotolne a
výstupných vetví s moderným dispečingom sa zabezpečí vysoko efektívny systém výroby tepla bez zbytočných strát v zdroji a
rozvodoch tepla. Realizáciou projektu sa z dlhodobého časového hľadiska zabezpečí výroba lacnejšieho tepla ako v
súčasnosti. Pri výrobe využijeme dostatok regionálne dostupných obnoviteľných energetických zdrojov – biomasy. d2)
Spoločnosť Bineko vznikla v roku 1996 a prevzala do vlastníctva tepelné hospodárstvo v meste Rajec. Predmetom činnosti je
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody. Od vzniku spoločnosti riadi organizáciu manažment v pôvodnej zostave.
V roku 1996 spoločnosť realizovala projekt zmeny vykurovacieho média pre sídlisko Juh – Rajec z uhlia na biomasu s
použitím úveru v celkovej sume cca 13,5 mil. Sk. Spoločnosť má dostatok skúseností s realizovaním podobného projektu ako
ten, na ktorý žiada v súčasnosti financie.

Finančná udržateľnosť projektu: Po realizácii projektu vzniknú našej spoločnosti minimálne dodatočné náklady s prevádzkou
kotolne v súvislosti so zamestnaním 1 pracovníka, ktoré sa vykryjú z vlastných rozpočtových zdrojov. Využitím progresívnej
technológie na biomasu sa zníži cenová a surovinová závislosť výroby tepla na nestabilných dodávkach a vývoji cien za
zemný plyn. Prevádzková udržateľnosť projektu: Všetci pracovníci zapojení do projektu sú primerane motivovaný a majú
dostatočné skúsenosti s realizáciou projektu podobného zamerania. Pre našu organizáciu pracujú zamestnanci s dlhoročnou
praxou v obore, väčšina od založenia firmy v roku 1996. Od roku 1996 zabezpečuje manažment a pracovníci našej firmy
plynulú výrobu tepla z biomasy pre sídlisko Juh, prevádzkou ktorej sme získali bohaté skúsenosti a potrebné znalosti a
zručnosti.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu je daná jeho charakterom, keď okrem zmeny palivovej základne sú aktivity projektu
zamerané tiež na celkové znižovanie spotreby tepelnej energie jednak zvýšením účinnosti pri výrobe a distribúcii tepla,
jednak znížením tepelných strát vykurovaných objektov a tým tiež znížením celkovej spotreby základného energetického
nosiča (o 30%). Uvedené sa prejaví tiež v znížení vstupných nákladov na energie, čo umožní udržanie, resp. zlepšenie
ekonomických charakteristík žiadateľa, s čím úzko súvisí tiež udržanie zamestnanosti a možnosť ďalšieho rozvoja. Celkové
zníženie potreby energie a zvýšenie efektívnosti jej výroby umožní tiež eliminovať základné ohrozenie vyplývajúce zo SWOT
analýzy, ktorým je očakávané zvyšovanie cien energetických nosičov.
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Projekt bude realizovaný v okrese Tvrdošín, v meste Trstená nachádzajúcom sa v prírodnej scenérii neďaleko Oravskej
priehrady a ďalších horských stredísk cestovného ruchu (Oravice, Zuberec ...). Uvedená oblasť je známa snahami o zníženie
zaťaženia životného prostredia prostredníctvom znižovania energetickej náročnosti a využitia netradičných zdrojov energie
(geotermálna energia). V tejto oblasti existuje zdroj tepelnej energie v prevádzke žiadateľa, ktorý spaľuje tuhé fosílne palivo
(hnedé uhlie) so všetkými negatívnymi dopadmi na emisnú a imisnú situáciu v zastavanej mestskej oblasti. Uvedené má
negatívny vplyv na cieľové skupiny projektu, ktorými sú majitelia prevádzky, zamestnanci spoločnosti, ako aj všetci obyvatelia
v mieste sídla žiadateľa a okolitých obcí. Zo SWOT analýzy projektu, uvedenej v opise projektu (príloha č. 1), vyplýva
prevaha silných nad slabými stránkami, ako aj prevaha príležitostí nad hrozbami, pričom plánované výsledky (zníženie
spotreby paliva) priamo eliminujú nepriaznivý vplyv hrozieb, ktorými sú najmä turbulencie v oblasti cien palív.

Projekt je zameraný na dosiahnutie deklarovaných cieľov a merateľných indikátorov prostredníctvom zabezpečenia zníženia
celkovej spotreby tepelnej energie cestou zlepšenia tepelno-technických vlastností výplňových konštrukcií obvodového
plášťa, zabezpečením vyššej účinnosti pri výrobe energie cestou zmeny technológie na efektívnejšiu a tiež zmenou palivovej
základne z tuhého fosílneho paliva – hnedého uhlia na palivo prijateľnejšie z pohľadu emisií škodlivín a tiež z pohľadu
efektívnosti technológií výroby tepla. Vzhľadom na skutočnosť, že projekt je popri opatreniach v zdroji tepla zameraný tiež na
zvýšenie efektívnosti jeho spotreby cestou zníženia tepelných strát, je po realizácii schopný čiastočne tlmiť tiež nepriaznivé
vonkajšie vplyvy – nárast cien energetických nosičov.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom prostredníctvom dodávateľa vybraného obchodnou verejnou súťažou.
Aktivity zamerané na rekonštrukciu zdroja a zmenu palivovej základne budú realizované paralelne s prevádzkou pôvodného
zdroja. Aktivita zameraná na zvýšenie efektívnosti spotreby energie prostredníctvom zlepšenia tepelno-technických vlastností
obvodového plášťa prevádzkových budov (výmena výplňových konštrukcií) bude realizovaná súbežne s realizáciou zmeny
systému výroby a distribúcie tepelnej energie. Začiatok realizácie oboch aktivít je plánovaný po skončení vykurovacieho
obdobia s ukončením realizácie pred začiatkom novej vykurovacej sezóny.

Potreba realizácie predmetného projektu je daná skutočnosťou, že sa jedná o rekonštrukciu zdroja tepla využívajúceho
spaľovanie tuhých fosílnych palív, s čím, vzhľadom na vek zariadení súvisí tiež nízka účinnosť procesu výroby tepla, pričom
vzhľadom na stav obvodových plášťov výrobných hál žiadateľa je vyrábaná energia využívaná neefektívne. Skúsenosti
žiadateľa s realizáciou dlhodobejších projektov sú dokumentované skutočnosťou, že sa jedná o hlavného výrobcu
komunikačných káblov v Slovenskej republike, pričom do tejto pozície sa žiadateľ vypracoval postupným zavádzaním
inovačnej výrobnej technológie do praxe, čoho základom bola a je príprava a realizácia dlhodobých inovačných projektov.
Skúsenosti manažmentu žiadateľa s riadením inobačných projektov a tiež kvality systému riadenia je podčiarknutá
skutočnosťou, že sopločnosť ELKOND HHK, a.s. je držiteľom certifikátu riadenia kvality podľa noriem ISO 14001 a ISO 9001.
Súčasná situácia v regióne je charakterizovaná snahou o zlepšovanie situácie v oblasti čistoty ovzdušia cestou znižovania
energetickej náročnosti (znižovanie energetických strát pri vykurovaní objektov), ako aj využívaním energetických zdrojov
priaznivejších pre životné prostredie. Z tohto dôvodu je realizácia predmetného projektu zameraného na odstránenie jedného
z posledných zdrojov tepla spaľujúcich hnedé uhlie v regióne z pohľadu celkového vývoja nevyhnutná a umožní dosiahnuť
okamžité účinky pomoci. Očakávaném hodnoty merateľných ukazovateľov definované v tabuľke 12. umožní realizácia
projektu dosiahnuť bezprostredne po ukončení, teda v prvom roku po ukončení hlavných aktivít a uvedení celého systému do
prevádzky.
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V roku 1990 vzniklo združenie BELMONT, ktoré sa v roku 1997 transformovalo na spoločnosť s ručením obmedzeným BELMONTKLIMA, s.r.o.. Od začiatku sa venuje klimatizačnej a vzduchotechnickej problematike. Vo februári 2008 sa
spoločnosť presťahovala do vlastných priestorov v Partizánskom, ktoré boli na vlastné náklady čiastočne zrekonštruované,
tak aby bolo možné v ich priestoroch núdzovo vykonávať prácu, ktorou spoločnosť produkuje svoje výrobky. Boli odstránené
hlavné havarijné stavy, ktoré sa v priestoroch nachádzali ako aj tie, ktoré vznikli po presunutí spoločnosti do nových
priestorov. Predkladaný projekt by mal zabezpečiť efektívne energetické hospodárstvo vo výrobných priestoroch spoločnosti,
čo je z hľadiska ekonomickej a environmentálnej efektívnosti nevyhnutné. Tepelnotechnický výpočet, ako aj porovnanie
skutočnej potreby tepla a objektov SO 01 a SO 02 pred rekonštrukciou s vypočítanou spotrebou tepla po rekonštrukcii sú
priložené v „Doplňujúcich prílohách“. Z hľadiska pracovných podmienok v priestoroch spoločnosti sú aktivity tohto projektu
kľúčové. V dnešnej dobe je spoločnosť pripravená implementovať projekt na rekonštrukciu svojich priestorov, tak aby
zabezpečila lepšie pracovné podmienky v priestoroch spoločnosti. Ďalšími cieľovými skupinami benefitujúcimi z realizácie
projektu budú odberatelia a dodávatelia tým, že spoločnosť sa realizáciou projektu stane konkurencieschopnejšou a bude v
stave vzhľadom na nižšie fixné náklady konkurovať na trhu nižšími cenami.

Realizácia aktivít projektu prispeje k vyššej efektívnosti využívania energetických zdrojov, ktoré slúžia na tvorbu tepla v
priestoroch spoločnosti a k minimalizácii tepelných únikov, ktoré sú v súčasnosti veľmi vysoké. Ukazovatele, ktoré budú
relevantné po skončení projektu: - tesné okná a dvere, zateplené steny a strecha, ktoré nebudú prepúšťať teplo do okolia, vyhovujúci zdroj tepla ako aj dostatočný kotol a solárne panely (kolektory), - minimálne tepelné úniky, - zefektívnenie
podmienok pre podnikateľské aktivity žiadateľa, - úspora energie a tým prevádzkových nákladov, čo sa v konečnom dôsledku
prejaví na vyššej konkurencieschopnosti produkcie spoločnosti na trhu. Úspora energie sa dosiahne zateplením budovy,
výmenou okien a dverí ako aj zmenou vykurovacieho telesa (nový kotol, solárne panely). Po ukončení projektu bude
spoločnosť efektívne hospodáriť s energetickými zdrojmi na základe nových systémov vykurovania. Úspory, ktoré realizácia
projektu spoločnosti prinesie, môže spoločnosť v budúcnosti využiť na ďalšie rozvojové aktivity v regióne. Tepelnotechnický
výpočet, ako aj porovnanie skutočnej potreby tepla a objektov SO 01 a SO 02 pred rekonštrukciou s vypočítanou spotrebou
tepla po rekonštrukcii sú priložené v „Doplňujúcich prílohách“.

Aktivity projektu budú zabezpečené spoločnosťou, ktorá bola vybraná na základe Obchodno-verejnej súťaže v zmysle
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Časové rozvrhnutie realizácie jednotlivých aktivít projektu je naplánované na 7
mesiacov (1.6.2009-31.12.2009) nasledovne: Jún 2009: inštalácia a montáž kotla, montáž solárnych panelov Júl 2009:
výmena okien a dverí a s tým súvisiace práce August 2009 – December 2009: vonkajšie zatepľovanie stien a striech objektov
Jún 2009 – December 2009: riadenie projektu, Jún 2009 – December 2009: publicita a informovanosť. Organizačne bude
projekt zabezpečený projektovým koordinátorom (zodpovedný za vzťahy s dodávateľom), projektovým manažérom
(zodpovedný za administráciu projektu) a finančným manažérom (zodpovedný za komunikáciu s bankou a poskytovateľom
pomoci ohľadom finančnej stránky projektu). Publicita projektu bude zabezpečená v zmysle požiadaviek poskytovateľa
pomoci.

Skutočný stav je havarijný a na budove, v ktorej má spoločnosť svoje výrobné priestory je nutné začať rekonštrukciu nie z
estetického dôvodu ale z dôvodu zamedzenia energetických strát. Budova má veľké trhliny, ktoré síce nenarúšajú statiku
budovy ale vznikajú v nej vysoké tepelné straty. Tento istý problém nastáva pri starých oknách a dverách, ktoré nemajú
dostatočnú tesnosť a teda taktiež vznikajú veľké tepelné straty. Z teoretických výpočtov ale aj z praxe vieme, že výmenou
okien za nové tesnejšie prichádza k úspore tepla až do 45%. Spoločnosť v prvej etape celkového zamedzenia energetických
strát zrekonštruovala vnútorné administratívne priestory nevyhnutné pre chod spoločnosti, ktoré financovala z vlastných
zdrojov. Prichádza k morálnemu zastaraniu bodov a existujúceho tepelného rozvodu ako aj budovy. Vzhľadom na investície,
ktoré spoločnosť doteraz realizovala v súvislosti s novými priestormi, nemá spoločnosť dostatok prostriedkov na realizáciu
aktivít projektu z vlastných zdrojov. V prípade nerealizácie projektu by mohlo prísť k výraznému zníženiu efektívnosti výroby,
následne straty konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu, poškodeniu technologicky náročných materiálov ako aj k zníženiu
produkcie a zníženiu kvality produkcie, nehovoriac o nevyhovujúcich pracovných podmienkach pre pracovníkov. Spoločnosť
od svojho vzniku pôsobí nepretržito v oblasti klimatizácií, chladiarenskej techniky a vzduchotechniky. Vzhľadom na finančnú
krízu a jej dopady hlavne na stavebný priemysel, je pre našu spoločnosť získanie pomoci na realizáciu aktivít projektu, ktoré
sú nevyhnutné, o to dôležitejšie.

Bezproblémová a ekonomická udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná prostredníctvom revíznych skúšok a tlakovými
skúškami zabezpečovanými odborne spôsobilými osobami v zmysle relevantnej legislatívy SR a tak isto v časových
intervaloch stanovenými legislatívou. Projekt negeneruje žiadne príjmy, avšak priamo ani prevádzkové výdavky a výdavky na
údržbu. Prevádzka tepelných rozvodov bola zabezpečovaná žiadateľom aj doteraz a bude zabezpečovaná zo zdrojov
žiadateľa aj naďalej, avšak vďaka realizácii projektu vznikne úspora na týchto výdavkoch, čo z dlhodobého hľadiska
podporuje udržateľnosť aktivít a výsledkov projektu a spoločnosti. V „Doplňujúcich prílohách“ je porovnanie skutočnej potreby
tepla a objektov SO 01 a SO 02 pred rekonštrukciou s vypočítanou spotrebou tepla po rekonštrukcii s následným prepočtom
návratnosti "formou úspor" v ekonomicko-technickej analýze projektu. Jediné riziko, vzhľadom na výsledky projektu, je výška
cien energií. Je však veľmi nízka pravdepodobnosť nárastu cien (tlaky zo strany štátu na udržanie hladiny cien na prijateľnej
úrovni) na takú úroveň, aby to ohrozilo aktivity projektu a spoločnosti ako takej.
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Energetická náročnosť priemyslu v SR je napriek jej dlhodobo klesajúcej tendencii vysoká. Hlavnými faktormi sú zastaraná
technologická základňa, nedostatok investičného kapitálu - obmedzený prístup k novým progresívnym technológiám, vysoká
energetická náročnosť výroby, nevyhovujúca tepelná charakteristika budov. Spoločnosť ROSENBERG-SLOVAKIA, spol. s r.o.
vznikla v roku 1995. Jej hlavným predmetom činnosti je odlievanie odliatkov technológiou tlakového liatia, výroba
magnetických obvodov a komponentov pre ventilátory. Vzhľadom na zlý technický stav vlastných výrobných hál a vysokú
energetickú náročnosť výrobno-technologických procesov je zámerom spoločnosti dosiahnuť úsporu a efektívne využívanie
energie vo výrobnom procese prostredníctvom zateplenia výrobných hál, využívania odpadového tepla šachtovej pece a
náhrady existujúcich výrobných zariadení energeticky efektívnymi technológiami.

Realizáciou navrhovaného projektu dôjde k: • zníženiu energetickej náročnosti prevádzky výrobných hál (zlepšenie ich
tepelno-technických vlastností, zateplená plocha: 12 101,40 m2) – úspora prevádzkových nákladov na vykurovanie o 3
082,23 GJ/rok, 34 581,22 EUR, 61,07% • náhrade existujúcich energeticky náročných technologických zariadení za nové
energeticky menej náročné - zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby o 3 941,3 GJ/rok, 104 330,74 EUR, 42,15 %
• zníženiu prevádzkových nákladov prostredníctvom recyklácie odpadového tepla šachtovej (taviacej) pece na výrobu tepla a
teplej vody: o 1 038,5 GJ/rok, 11 662,52 EUR, 20,58 % • úspore energie 0,019 GJ/jednotka produkcie(odliatok) • zvýšeniu
konkurencieschopnosti spoločnosti • vytvoreniu 6 nových pracovných miest, čím dôjde k rozvoju regiónu s vyššou mierou
nezamestnanosti • nárastu pridanej hodnoty v roku 2010 o 966 000,00 EUR

Ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom: Aktivita 1 - Rekonštrukcia výrobných hál Rekonštrukcia 5 výrobných hál zateplenie fasády objektov, výmena okien a dverí, zateplenie striech vrátane rekonštrukcie svetlíkov. Aktivita 2 - Náhrada
existujúcich technologických zariadení Náhrada technologických zariadení: Šachtová pec 1ks, Dávkovacia pec 2ks,
Apretačný lis 1ks, Tlakový liací stroj 1ks, Kompresory 2ks, Výmenník tepla, Vertikálny CNC sústruh 1ks. Aktivita 3 Zapojenie kondenzačného ekonomizéra 3E 4.2 plus na recykláciu odpadového tepla Zapojenie kondenzačného ekonomizéra
na recykláciu odpadového tepla zo šachtovej pece na tavenie hliníka zo spalín zemného plynu a jeho využitie pre predohrev
studenej úžitkovej vody a dohrev vykurovacej vody. Technické a organizačné zabezpečenie týchto aktivít zabezpečí –
žiadateľ, vybraný dodávatelia a externý manažment projektu.

D1)Vhodnosťou predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti priemyselnej produkcie v regióne s vysokou
mierou nezamestnanosti a nízkou životnou úrovňou. V rámci projektu dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností
výrobných hál spoločnosti, k náhrade zastaraných energeticky náročných technologických zariadení novými energeticky
hospodárnejšími a efektívnejšími technológiami. Taktiež dôjde k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie - odpadového tepla
šachtovej pece na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody a k zníženiu emisie škodlivín do ovzdušia (CO, NOx). Dané opatrenia
zabezpečia spoločnosti výraznú úsporu na strane prevádzkových nákladov (vykurovanie, prevádzka technologických
zariadení) v prepočte na mernú jednotku produkcie. Okrem zvýšenia pridanej hodnoty sa zvýši aj konkurencieschopnosť
spoločnosti. D2)Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti v oblasti, na ktorú je projekt predkladaný. Doterajšie skúsenosti s rôznymi
investičnými zámermi a projektmi súvisiacimi s postupným zavádzaním nových energeticky nenáročných technológií budú
uplatnené v rámci projektu. Manažment a zamestnanci spoločnosti sú garanciou odbornej a bezproblémovej implementácie
navrhovaného projektu.

Zlepšením tepelno-technických charakteristík výrobných hál, využívaním technológií s vyššou účinnosťou využitia energie s
minimálnym dopadom na životné prostredie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie sa zabezpečí zníženie energetickej
náročnosti výrobného procesu spoločnosti s priaznivých efektom na ekonomický rast a konkurenčnú schopnosť firmy. Dôjde k
efektívnejšej výrobe produktov spoločnosti a k nárastu pridanej hodnoty. Získané dodatočné finančné zdroje, budú alokované
do ďalšieho rozvoja spoločnosti. V rámci odbytu má spoločnosť podpísané zmluvy o odbere celoročnej výrobnej kapacity odberatelia z Nemecka, Česka a Francúzska (100% export), čím je zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu. Spoločnosť
má následne záujem o rozšírenie výrobných kapacít a sortimentu produkcie, čo zabezpečí nárast tržieb, udržanie existujúcich
a vytvorenie nových pracovných miest v spoločnosti.
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Miesto realizácie projektu sa nachádza v časti katastra mesta Kolárovo, okres Komárno na parcele č. 28451/741 o výmere 10
ha. Pozemok je napojený na cestnú komunikáciu a je na ňom dostupné vzdušné vedenie 22 kV. Hlavnou výhodou zvoleného
umiestnenia projektu je však juhozápadná poloha a lokalita pozemku v katastri mesta Kolárovo, kde priemerné slnečné
žiarenie patrí medzi najvyššie na území Slovenska, až 1200 kWh/m2 za rok pri priemerných poveternostných podmienkach.
Žiadateľ, Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o. je konzultačno-poradenská firma, ktorá sa zaoberá
prípravou projektov, technologickým poradenstvom a sprostredkovaním technológie v oblasti OZE. Spoločnosť dosiahla v
roku 2007 tržby 2 352 000 Sk a pridanú hodnotu 867 000 Sk. Účtovná závierka za rok 2008 zatiaľ nebola zostavená. K
31.12.2008 zamestnávala 5 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.

Výsledkom tohto projektu je výstavba fotovoltaickej elektrárne Kolárovo I. a II. s využitím fotovoltaických panelov na báze
bezrámových tenkovrstvých modulov typu sklo – sklo od výrobcu First Solar. Pre túto fotovoltaickú elektráreň je zvolená
pevná inštalácia. Uvažovaný maximálny inštalovaný výkon je 2 610 kW. Úspešnou realizáciou projektu sa vo veľkej miere
zlepší ekonomická situácia žiadateľa, čo bude mať kladný efekt na nárast tržieb a pridanej hodnoty. Žiadateľ očakáva, že
dosiahne v roku 2015 nárast tržieb na hodnotu 1 484 000 EUR a nárast pridanej hodnoty 1 459 000 EUR. Projekt bude mať
kladný dopad aj na tvorbu pracovných miest, keďže projektom sa vytvoria 2 pracovné miesta, z toho 1 cielene pre
marginalizované rómske komunity. Realizáciou projektu sa prispeje k napĺňaniu cieľov a záväzkov Slovenskej republiky voči
EÚ, ako aj k napĺňaniu horizontálnych priorít.

Elektráreň bude rozdelená na časť FVE Kolárovo I. s inštalovaným výkonom 1 380 kW a FVE Kolárovo II. s 1 230 kW.
Uvažovaný celkový inštalovaný výkon je 2 610 kW. Obe časti elektrárne budú budované súčasne. Z tohto dôvodu bola v
projekte stanovená len jedna aktivita a to aktivita A1 výstavba fotovoltaickej elektrárne Kolárovo. Zariadenie sa celkovo
skladá z 696 panelových stolov po 50 ks panelov spojených do sekcií sériovo pre navýšenie transportného napätia so
zavedením do jednotlivých zberných rozvádzačov. Z nich je vyvedený výkon na striedače, ktoré menia jednosmernú energiu
na striedavú s napätím 3 x 420 V AC a frekvenciou 50 Hz. Toto napätie je transformované na hladinu 22 kV pre dodávku do
distribučnej siete. Podrobnejší opis fungovania technológie viď. príloha č. 1 Opis projektu bod 4. Popis realizácie projektu.
Aktivity projektu zabezpečuje žiadateľ s vybraným dodávateľom.

Realizácia projektu má vysoký ekologický prínos, keďže fotovoltaické elektrárne vyrábajú elektrickú energiu bez produkcie
škodlivých látok, t.j. čistú elektrickú energiu. Projekt v plnej miere napĺňa cieľ OP KaHR, ako aj cieľ opatrenia. Realizácia je
nevyhnutná na dosiahnutie cieľov žiadateľa. Projekt pomáha vytvoriť podmienky k naplneniu záväzku SR voči EÚ dosiahnuť
31 % podiel elektriny z OZE na hrubej spotrebe elektriny SR. Projekt je v súlade s viacerými národnými stratégiami.
Realizáciou sa prispieva k horizontálnym prioritám: Národná stratégia TUR, Marginalizované rómske komunity a Rovnosť
príležitostí. Žiadateľ sa zaoberá s prípravou projektov súvisiacich s OZE. Počas svojej činnosti získal dostatok skúseností s
investíciami na ich využitie. Realizuje medzinárodný projekt BiogasAccepted v rámci Programu Intelligent Energy Europe,
ktorého hlavným cieľom je podporiť výrobu bioplynu. Vypracoval a riadil projekt využívania geotermálneho vrtu na vykurovanie
skleníka, ktorý sa úspešne zrealizoval, a takisto pre mesto s počtom obyvateľov cca. 11 tis. vypracoval projekt pre zmenu
vykurovacieho systému zo zemného plynu na biomasu – slamu, a to s výkonom 4 MW.

Náklady na prevádzku elektrárne sú minimálne, keďže slnečná energia je nevyčerpateľná. Návratnosť investície sa aj napriek
jej výške odhaduje na 11,6 roka. Pri životnosti min. 25 rokov to dokazuje, že projekt je z finančného hľadiska udržateľný.
Projekt je riadený a realizovaný odborným tímom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizovaním podobných projektov.
Skúsenosti a prax dodávateľa sú zárukou kvalitného a odborného prevedenia stavby. Žiadateľ plánuje prijať 2 nových
zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať nepretržitú prevádzku a potrebnú technickú údržbu. Fungovanie FVE Kolárovo I. a II.
je automatizované a riadené počítačom. Elektráreň je vybavená diaľkovou kontrolou, čo zabezpečuje externý zber
nameraných hodnôt, diaľkovú kontrolu meničov a fotovoltaického generátora, včasné rozpoznanie porúch, odosielanie
informácií o chybách v systéme a možnosť diaľkového prístupu cez počítač.
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Realizáciou projektu bude vybudované vodné dielo s inštalovaným výkon 0,710 MW, ktoré umožní využívanie
hydroenergetického potenciálu na výrobu elektrickej energie, zabezpečí ochranu Banskej Bystrice časť Šalková pred
Lokalita na rieke Hron v riečnom kilometri 180,680 v Banskej Bystrici časť Šalková je predurčená na výstavbu malej vodnej
povodňami na vyššom stupni ako je zabezpečená jej súčasná protipovodňová ochrana. Odstránením trvalej riečnej prekážky
elektrárene v súlade s koncepciou využívania OZE na využitie hydroenergetického potenciálu. Výstavbu predurčuje existujúci
vybudovaním rybovodu sa umožní migrácia rýb najmä v období neresenia. Vyrobená elektrická energia bude dodávaná do
riečny stupeň, ktorý tvorí neprekonateľnú prekážku v migrácii rýb. V súčasnej dobe prietok rieky Hron v danej lokalite nie je
verejnej siete, čo bude mať pozitívny vplyv nie len na ekonomickú situáciu žiadateľa, ale prispeje aj k využitiu obnoviteľných
energeticky využívaný. Žiadateľ o NFP má skúsenosti s realizáciou a prevádzkovaním malých vodných elektrární.
zdrojov energie v súlade so "Stratégiou vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR" schválenou vládou Slovenskej
republiky.

Projekt výstavby vodného diela Malá vodná elektráreň Šalková, ktorý sa začne realizovať v roku 2009, bude obsahovať
stavebné objekty ako buduvu elektrárne, vakovú hať, tlakový privádzač s kompletným vtokovým objektom,rybovod, úpravy
pravostrannej, ľavostrannej hrádze. Súčasťou elektrárne bude strojnotechnologické a elektrotechnologické zariadenie pre
výrobu elektrickej energie a vyvedenie výkonu do verejnej siete. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom odborne
spôsobilým dodávateľom, vybraným na základe obchodnej verejnej súťaže.

Výstavbou vodného diela okrem využitia hydroenergetického potenciálu na výrobu elektrickej energie, sa zvyšuje v priľahlom
úseku rieky Hron protipovodňová ochrana úzenia obce Šalková pred povodňami na vyššom stupni ako je súčasná. Keďže
Výstavbou elektrárne s inštalovaným výkonom 0,710 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy bude zabezpečený predaj
projekt nerieši len výrobu elektrickej energie využitiím obnoviteľných zdrojov energie v súlade so "Stratégiou vyššieho využitia
vyrobenej elektrickej energie. Vytváraný ekonomický profit umožní trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu.
obnoviteľných zdrojov energie v SR" schválenou vládou Slovenskej republiky,ale aj ochranu obyvateľstva pred možnými
Finančná analýza projektu potvrdzuje jeho trvalú udržateľnosť.
dôsledkami povodní, je finančne náročný a bez pomoci z NFP ťažko realizovateľný. Žiadateľ o NFP svojimi skúsenosťami s
realizáciou podobných projektov má predpoklady na úspešnú realizáciu výstavby malej vodnej elektrárne Šalková.
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GEMCASS PROGRESS, s.r.o.

ENERGYWOOD, a.s.

RJ Development, a.s.

PRAVEL spol. s r.o.

CHEMES a.s. Humenné

FROST a.s. Prešov

Rimavská energetická, s.r.o.

TRIO TATRA s.r.o.

ALKON KOŠICE a.s.

Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW

Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW

FV systém 3366 kWp Brezová pod Bradlom

Malá vodná elektráreň Prakovce II

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a dodávky energetických
médií v Priemyselnom parku Chemes

Využitie obnoviteľných zdrojov energie spoločnosťou FROST a.s.
Prešov pomocou zariadení využívajúcich slnečnú energiu

Rozšírenie teplovodného zdroja v Hnúšti o biomasový kotol

Tepelnoizolačná rekonštrukcia budov spoločnosti TRIO TATRA s.r.o.

Zateplenie výrobnej haly spoločnosti ALKON KOŠICE a.s.

2 765 128,27

2 776 079,44

5 999 998,10

1 242 761,67

2 087 339,32

769 672,78

730 225,40

148 182,58

227 187,88

Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby
OZE na celkovej spotrebe energie. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: - implementáciou modernej
technológie využívajúcej na výrobu elektriny slnečné žiarenie - úsporou fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu
rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach Aj napriek nepopierateľným pozitívam je investícia do
výstavby slnečnej elektrárne veľmi náročná a firma nemá dostatok zdrojov na vyfinancovanie projektu. V prípade neschválenia
NFP by musela pristúpiť k radikálnej redukcii projektu, alebo oddialeniu realizácie projektu čo by sa negatívne prejavilo aj na
fungovaní firmy v budúcnosti. Získanie NFP má zásadný vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Súlad s PHSR
kraja, ÚP VÚC a ÚP obce Cieľ nášho projektu je v súlade so strategickým cieľom PHSR Banskobystrického kraja Zvýšiť
kvalitu života obyvateľov, konkurencieschopnosť a výkonnosť kraja konvergenciou jeho ekonomiky k priemeru Európskej únie
cestou trvalo udržateľného rozvoja a zároveň prispieva k napĺňaniu jeho opatrenia č. 2.3.4 Podpora využívania obnoviteľných
zdrojov energie a geotermálnej energie. Náš projekt nadväzuje na nasledovné prioritné rozvojové smery zahrnuté vo ÚP BB
VÚC pre okres Rimavská Sobota: - dobudovanie priemyselnej základne okresu na celoslovenský priemer a jej ďalší rozvoj, modernizáciu, zavádzanie nových technológií, - výstavbu nových priemyselných prevádzok. Projekt je zároveň v súlade s
územným plánom obce Uzovská Panica.

Spolufinancovanie projektu je plánované z úveru vo výške 2.765.000,- EUR. Po nábehu výroby elektrickej energie, bude
projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu s použitím zdrojov NFP je 12 rokov od
ukončenia realizácie projektu. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje vlastným pozemkom pre umiestnenie
projektu a taktiež kvalifikovaným tímom spolupracovníkov, schopným zabezpečiť adekvátne fungovanie vybudovanej
elektrárne. Ohrozenie trvalej udržateľnosti projektu môžu spôsobiť slabé stránky a ohrozenia, identifikované v SWOT
analýze. S cieľom tieto eliminovať budeme sa snažiť o dohodu s dodávateľmi a o získanie externých finančných zdrojov pre
efektívne riadenie cash flow projektu a sledovať vývoj v regulácii na trhu s elektrinou.

Situácia v regióne Okres Rimavská Sobota patrí k ekonomicky najzaostalejším regiónom Slovenska. V okrese je najvyššia
miera nezamestnanosti v rámci republiky. K októbru 2008 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota 25,68
%. Banskobystrický kraj dosiahol v roku 2005 43,4 % priemeru HDP EÚ. Východisková situácia žiadateľa Spoločnosť
GEMCASS PROGRESS, s.r.o. vznikla 18.6.2004. V posledných dvoch rokoch sa spoločnosť zamerala na využívanie OZE na
výrobu tepla a elektriny. Výsledkom tejto činnosti spoločnosti je príprava projektu využitia slnečnej energie na výrobu
elektrickej energie. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy - vlastný pozemok pre umiestnenie
elektrárne - odborne zdatný tím spolupracovníkov - ekologický produkt – slnečná energia so zabezpečeným odbytom

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu slnečnej elektrárne o inštalovanom výkone 999,9 kWp, ktorá vyrobí ročne cca 1
mil. kWh ekologicky čistej elektrickej energie. Inštalovaná technológia je vysoko progresívna a prevádzka elektrárne bude
plne automatizovaná a nenáročná na údržbu, čo zabezpečí nízky podiel prevádzkových nákladov a vysoký podiel pridanej
hodnoty vo výslednom produkte – elektrickej energii. Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych
palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach. Projekt bude
mať priaznivý vplyv na nasledovné cieľové skupiny – žiadateľ, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia projektu pomôže
generovať zdroje pre realizáciu ďalších projektov zameraných na výrobu energie z OZE v budúcnosti. Skúsenosti našej firmy
s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spoločnosť je kapacitne pripravená čeliť
možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia.

Projekt Solárna elektráreň Uzovská Panica bude realizovaný na vlastnom pozemku firmy o rozlohe 30000 m2
nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Uzovská Panica, okres Rimavská Sobota. Plocha, tvar pozemku a orientácia
na svetové strany vyhovujú pre výstavbu slnečnej elektrárne. Realizácia projektu predpokladá uskutočnenie aktivít, ktorých
názvy zodpovedajú názvom jednotlivých stavebných objektov uvedených v projekte. SO 01 - Fotovoltaické panely, káblový
rozvod DC SO 02 - Striedače, vnútorné rozvody, distribučné prechodové rozvádzače RD - AC SO 03 - Dispečing SO 04 –
Trafostanica SO 05 - Ochrana proti bleskom a prepätiu SO 06 - Oplotenie, ostraha systému SO-07 - VN prípojka
Zdôvodnenie vybraného variantu Umiestnenie projektu v lokalite katastra Uzovská Panica bolo zvolené s ohľadom na výšku
slnečného žiarenia v danej lokalite, ktorá dosahuje vyššie hodnoty ako je priemer na našom území. Lokalita má dobrú
dopravnú dostupnosť a zároveň umožňuje bezproblémové vyvedenie výkonu elektrárne do distribučnej siete. Vybrané
projekčné riešenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami a zahŕňa využitie najmodernejšej technológie v oblasti
výstavby slnečných elektrární prostredníctvom solárnych článkov z monokryštalického kremíka. Uvedené riešenie je v praxi
odskúšané a s výhodným pomerom cena – výkon. Elektráreň je navrhnutá tak, aby prevádzkové náklady na jej obsluhu a
údržbu boli čo najnižšie. Je plneautomatická a bez zvýšenej údržby jej životnosť dosahuje min. 25 rokov.
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Situácia v regióne Okres Rimavská Sobota patrí k ekonomicky najzaostalejším regiónom Slovenska. V okrese je najvyššia
miera nezamestnanosti v rámci republiky. K októbru 2008 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota 25,68
%. Banskobystrický kraj dosiahol v roku 2005 43,4 % priemeru HDP EÚ. Východisková situácia žiadateľa Spoločnosť
ENERGYWOOD, a.s. vznikla 18.6.2004. V posledných dvoch rokoch sa spoločnosť zamerala na využívanie OZE na výrobu
tepla a elektriny. Výsledkom tejto činnosti spoločnosti je príprava projektu využitia slnečnej energie na výrobu elektrickej
energie. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy - vlastný pozemok pre umiestnenie elektrárne odborne zdatný tím spolupracovníkov - ekologický produkt – slnečná energia so zabezpečeným odbytom.

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu slnečnej elektrárne o inštalovanom výkone 999,9 kWp, ktorá vyrobí ročne cca 1
mil. kWh ekologicky čistej elektrickej energie. Inštalovaná technológia je vysoko progresívna a prevádzka elektrárne bude
plne automatizovaná a nenáročná na údržbu, čo zabezpečí nízky podiel prevádzkových nákladov a vysoký podiel pridanej
hodnoty vo výslednom produkte – elektrickej energii. Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych
palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach. Projekt bude
mať priaznivý vplyv na nasledovné cieľové skupiny – žiadateľ, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia projektu pomôže
generovať zdroje pre realizáciu ďalších projektov zameraných na výrobu energie z OZE v budúcnosti. Skúsenosti našej firmy
s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spoločnosť je kapacitne pripravená čeliť
možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia.

Projekt Solárna elektráreň Uzovská Panica bude realizovaný na vlastnom pozemku firmy o rozlohe 51705 m2
nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Uzovská Panica, okres Rimavská Sobota. Plocha, tvar pozemku a orientácia
na svetové strany vyhovujú pre výstavbu slnenej elektrárne. Realizácia projektu predpokladá uskutočnenie aktivít, ktorých
názvy zodpovedajú názvom jednotlivých stavebných objektov uvedených v projekte. SO 01 - Fotovoltaické panely, káblový
rozvod DC SO 02 - Striedače, vnútorné rozvody, distribučné prechodové rozvádzače RD - AC SO 03 - Dispečing SO 04 –
Trafostanica SO 05 - Ochrana proti bleskom a prepätiu SO 06 - Oplotenie, ostraha systému SO-07 - VN prípojka
Zdôvodnenie vybraného variantu Umiestnenie projektu v lokalite katastra Uzovská Panica bolo zvolené s ohľadom na výšku
slnečného žiarenia v danej lokalite, ktorá dosahuje vyššie hodnoty ako je priemer na našom území. Lokalita má dobrú
dopravnú dostupnosť a zároveň umožňuje bezproblémové vyvedenie výkonu elektrárne do distribučnej siete. Vybrané
projekčné riešenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami a zahŕňa využitie najmodernejšej technológie v oblasti
výstavby slnečných elektrární prostredníctvom solárnych článkov z monokryštalického kremíka. Uvedené riešenie je v praxi
odskúšané a s výhodným pomerom cena – výkon. Elektráreň je navrhnutá tak, aby prevádzkové náklady na jej obsluhu a
údržbu boli čo najnižšie. Je plneautomatická a bez zvýšenej údržby jej životnosť dosahuje min. 25 rokov.

Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby
OZE na celkovej spotrebe energie. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: - implementáciou modernej
technológie využívajúcej na výrobu elektriny slnečné žiarenie - úsporou fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu
rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach Aj napriek nepopierateľným pozitívam je investícia do
výstavby slnečnej elektrárne veľmi náročná a firma nemá dostatok zdrojov na vyfinancovanie projektu. V prípade neschválenia
NFP by musela pristúpiť k radikálnej redukcii projektu, alebo odialeniu realizácie projektu čo by sa negatívne prejavilo aj na
fungovaní firmy v budúcnosti. Získanie NFP má zásadný vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Súlad s PHSR
kraja, ÚP VÚC a ÚP obce Cieľ nášho projektu je v súlade so strategickým cieľom PHSR Banskobystrického kraja Zvýšiť
kvalitu života obyvateľov, konkurencieschopnosť a výkonnosť kraja konvergenciou jeho ekonomiky k priemeru Európskej únie
cestou trvalo udržateľného rozvoja a zároveň prispieva k napĺňaniu jeho opatrenia č. 2.3.4 Podpora využívania obnoviteľných
zdrojov energie a geotermálnej energie. Náš projekt nadväzuje na nasledovné prioritné rozvojové smery zahrnuté vo ÚP BB
VÚC pre okres Rimavská Sobota: - dobudovanie priemyselnej základne okresu na celoslovenský priemer a jej ďalší rozvoj, modernizáciu, zavádzanie nových technológií, - výstavbu nových priemyselných prevádzok. Projekt je zároveň v súlade s
územným plánom obce Uzovská Panica.

Spolufinancovanie projektu je plánované z úveru vo výške 3.304.000,- EUR. Po nábehu výroby elektrickej energie, bude
projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu s použitím zdrojov NFP je 15 rokov od
ukončenia realizácie projektu. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje vlastným pozemkom pre umiestnenie
projektu a taktiež kvalifikovaným tímom spolupracovníkov, schopným zabezpečiť adekvátne fungovanie vybudovanej
elektrárne. Ohrozenie trvalej udržateľnosti projektu môžu spôsobiť slabé stránky a ohrozenia, identifikované v SWOT
analýze. S cieľom tieto eliminovať budeme sa snažiť o dohodu s dodávateľmi a o získanie externých finančných zdrojov pre
efektívne riadenie cash flow projektu a sledovať vývoj v regulácii na trhu s elektrinou.
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V súčasnosti sú v Slovenskej republike obnoviteľné zdroje energie vo všeobecnosti využívané v nedostatočnej miere. Pritom
medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vyžadujú zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 14% do roku 2020. V
oblasti využívania fotovoltaiky je zaostávanie za krajinami Európskej Únie ešte výraznejšie. Podľa aktuálneho cenzu je v
Slovenskej republike inštalovaný výkon iba na úrovni 0,06 MWp, čo je v prepočte na obyvateľa cca 850x menej ako je priemer
EU 27. Na základe uvedených skutočností žiadateľ pripravil projekt na vybudovanie infraštruktúry na využívanie obnoviteľných
zdrojov energie. Pripravený pozemok (parc.č.4140/9,4140/11-16,4140/20,4140/26-27 k.ú. Brezová pod Bradlom) disponuje
ideálnymi podmienkami na efektívne využitie fotovoltaiky na výrobu elektrickej energie (blízkosť 22 kW vedenia, južný sklon
svahu).

Výsledkom realizácie projektu bude sprevádzkovaný fotovoltaický systém s inštalovaným výkonom 3366 kWp umiestnený v
priemyselnej zóne v lokalite mesta Brezová pod Bradlom. Premenu slnečnej energie na elektrickú budú zabezpečovať
monokryštalické solárne články. Fotovoltaický systém bude celkovo obsahovať 15 300 fotovoltaických článkov. Tento systém
bude ročne produkovať približne 3452122 kWh elektrickej energie, ktorá bude dodávaná do elektrizačnej sústavy v súlade s
výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Životnosť zariadenia sa odhaduje na úrovni približne 25 rokov, pričom po
skončení životnosti bude možné vrátiť pozemok do pôvodného stavu.

Projekt je rozdelený na 2 aktivity: 1) realizácia stavebnej časti (6/2009-12/2009) – bude obsahovať realizáciu stavebných
prác 2) realizácia technologickej časti - sústavy zariadení na premenu slnečnej energie na elektrickú vrátane riadiaceho
systému (8/2009-12/2009). Organizačne budú uvedené aktivity zabezpečované prostredníctvom vytvorenej projektovej
štruktúry pozostávajúcej z projektového manažéra, finančného manažéra a technického manažéra. Za dohľad na fyzickú
realizáciu prác bude zodpovedný stavebný dozor – autorizovaná osoba. Samotnú realizáciu bude zabezpečovať
dodávateľská spoločnosť Solartec, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm, ktorá bola vybraná na základe obchodnej verejnej súťaže.

Vhodnosť žiadateľa je determinovaná predovšetkým skutočnosťou, že spoločnosť RJ Development, a.s. bola založená za
účelom prípravy a realizácie tohoto projektu a prevádzkovanie jeho výstupov. V súčasnosti je v rámci spoločnosti zostavený
vysokokvalifikovaný odborný tím pre realizáciu predkladaného projektu. Predkladaný projekt je koncipovaný tak, aby prispel k
splneniu záväzku Slovenskej republiky zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020. Vybudovaný
fotovoltaický systém bude ročne produkovať 3452122 kWh elektrickej energie, pričom je zabezpečená finančná udržateľnosť
projektu a jeho environmentálna udržateľnosť. Pre realizáciu projektu je pripravená vyhovujúca infraštruktúra - pozemky
parc.č.4140/9,4140/11-16,4140/20,4140/26-27 k.ú. Brezová pod Bradlom, kde bude projekt realizovaný majú vyhovujúce
umiestnenie v zóne určenej pre priemyselné využitie, južná orientácia svahu bez akéhokoľvek tienenia zabezpečuje optimálne
využitie slnečnej energie v danej lokalite. Pre realizáciu projektu je vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť nevyhnutné
získanie NFP.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude prevádzka financovaná zo zdrojov žiadateľa. Vzhľadom na charakter projektu,
ktorý zabezpečí samofinancovanie prevádzky a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty si pokračovanie jeho aktivít po ukončení
financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje a preto bude jeho finančná udržateľnosť zabezpečená z
bežných prevádzkových zdrojov v plnom rozsahu. Na základe výsledkov finančnej analýzy je preukázaná ekonomická
životaschopnosť projektu.Projekt navyše poskytuje základňu na ďalšiu expanziu spoločnosti v pôsobení v oblasti
obnovitenľných zdrojov energie. Z environmentálneho hľadiska je projekt udržateľný, nakoľko výroba elektrickej energie zo
slnečnej energie nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Po ukončení životnosti zariadenia je možné vrátiť
pozemok do pôvodného stavu. Žiadateľ má zabezpečené pripojenie k elektrizačnej sústave (rezervácia).

MVE Prakovce II je riešená tak, že prevádzkové náklady sú (po splatení úveru) v porovnaní s tržbou minimálne a životnosť je
min. 50 rokov. Prevádzkou MVE I na tom istom toku sme od r. 1999 získali skúsenosti o „správaní“ rieky v každom ročnom
období čo dokážeme využiť pri prevádzke MVE II. Tým je zabezpečená trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov. Doba
splácania úveru je navrhnutá s ohľadom na finančné zdroje vytvárané celou firmou teda existujúcou MVE I aj projektovanou
MVE II. Nenapĺňanie ukazovateľa ročnej tržby z titulu nižšej výroby je možné z dôvodu vyššej moci - nepriaznivých
zrážkových pomerov. Vtedy sú majitelia firmy schopní dotovať firmu z vlastných zdrojov (počas splácania bankového úveru).
V súčasnosti máme dvoch zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku MVE I. Predpokladáme ich využitie aj na prevádzku
modernejšej MVE II, čím udržíme úroveň zamestnanosti. Vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave (Lokálna distribučná
sieť firmy Prakoenerg, spol. s r.o., s možnosťou dodávky aj do siete VSE, a.s. Košice ) je súčasťou projektu.
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Región Východného Slovenska, špeciálne oblasť Hnileckej doliny po stránke podnikateľských aktivít, zamestnanosti a
životnej úrovne značne zaostáva aj za slovenským priemerom. V snahe využiť danosti nášho regiónu a naše know-how
(vlastníme a prevádzkujeme MVE Prakovce I ) chceme vybudovať MVE Prakovce II, ktorá kontinuálne nadviaže na našu
existujúcu MVE I. Budúci odber energie je zabezpečený do lokálnej distribučnej siete firmy Prakoenerg, spol. s r.o., ktorá
zásobuje energiami 22 odberateľov v Priemyselnej zóne Prakovce. Predpokladom pre realizáciu projektu sú vhodné prírodné
podmienky v danej lokalite, absencia konkurencie, zákonom zabezpečený odbyt a cena produktu, predpokladaný nárast ceny
produktu, získanie NFP, životnosť diela 5 násobne vyššia než návratnosť. Navrhované aktivity spočívajú v realizácii
jednotlivých stavebných objektov MVE Prakovce II a jej pripojení na elektrizačnú sústavu.

Projektované hodnoty meraných ukazovateľov vychádzajú z výpočtov projektanta stavby spracovaných na základe
oficiálnych hydrologických údajov SHMÚ, zameraného výškového rozdielu hladín a postupov obvyklých pre návrh MVE.
Dimenzovanie turbín a inštalovaného výkonu navyše zohľadňuje snahu lepšie využiť aj nadpriemerné prietoky, ktoré sa v
posledných rokoch ako sprievodný jav globálneho otepľovania vyskytujú častejšie než v minulosti. Vychádza to aj z našich
skúsenosti s prevádzkou MVE I situovanej v blízkosti na tom istom toku. Po realizácii projektu predpokladáme dodávku v
dlhodobom priemere až 1300 MWh elektrickej energie ročne po dobu životnosti diela, čo je min. 50 rokov. Nenapĺňanie
meraných ukazovateľov je možné z dôvodu vyššej moci - nepriaznivých zrážkových pomerov. V prípade dočasných
extrémnych podmienok sú majitelia firmy schopní počas ich trvania zabezpečiť chod firmy dotovaním z vlastných zdrojov.
Skúsenosti a vytvárané zdroje chceme využiť pri stavbe ďalších dvoch MVE v regióne Východného Slovenska.

Projekt sa bude realizovať dodávateľským spôsobom zhotoviteľom vybraným obchodnou verejnou súťažou. Realizácia
projektu a rozvrh jednotlivých aktivít spočíva vo výstavbe jednotlivých stavebných objektov (vrátane vyvedenia elektrického
výkonu, t.j. pripojenia k elektrizačnej sústave) a prevádzkových súborov. Časový rozvrh aktivít vychádza hlavne z nutnosti
kontinuálneho využitia dostatočne dlhých suchých období pre stavebné objekty budované priamo vo vodnom toku, z
fyzických a kapacitných možností rýchlosti realizácie a z výrobno-kapacitných možností subdodávateľov technologických
zariadení. Pre stavbu MVE daného usporiadania a veľkosti sú vybrané optimálne technologické zariadenia. Organizačné
zabezpečenie projektu bude riadené dodávateľom za stálej kontroly investora.

Z ekonomicko-technickej analýzy s pužitím dymamickej metódy vychádza pri dotácii 50% doba návratnosti 10 rokov. Bez
dotácie je tento projekt nereálny. Žiadateľ sa zaoberá výlučne výrobou elektrickej energie v existujúcej MVE I a to od svojho
vzniku r. 1999. V rokoch 2004-2005 pri rekonštrukcii MVE I vymenil kompletne technológiu MVE I čím dosiahol cca
trojnásobný nárast ročnej výroby elektrickej energie. Majitelia firmy sa s plnou vážnosťou venujú už vyše dvoch rokov príprave
projektu výstavby novej MVE Prakovce II, ako aj prieskumu iných vhodných lokalít v regióne Východného Slovenska. Dvaja
spolumajitelia majú elektrotechnické vzdelanie (VŠ) a pôsobia v oblasti energetiky a priemyselnej automatizácie. Jeden
spolumajiteľ má ekonomické vzdelanie (VŠ). Naša firma pôsobí priamo v Priemyselnej zóne Prakovce a predkladaný projekt
je lokalizovaný v spodnej časti areálu. Všetka elektrická energia vyrobená v existujúcej MVE I a v projektovanej MVE II bude
dodávaná do lokálnej distribučnej siete firmy Prakoenerg, spol. s r.o. ktorá zásobuje energiami celú Priemyselnú zónu s 22
odberateľmi. Spotreba elektrickej energie je v tejto sieti min. päťnásobne vyššia než je produkcia existujúce MVE I a
projektovanej MVE II spolu. Alternatívne je technicky bez ďalších nákladov možné prepojenie taktiež do siete VSE, a.s.
Košice. Vhodnosť prírodných podmienok pre takýto projekt je overená existenciou našej MVE I a obdobných funkčných diel na
toku Hnilec a autorom stavebného projektu Ing. Júliusom Porubänom, autorizovaným stavebným inžinierom pre projektovanie
vodných stavieb.
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CHEMES, a.s. je výhradným dodávateľom el. energie pre podnikateľské subjekty v priemyselných parkoch CHEMES a
Guttmanovo a zároveň predstavuje zdroj dodávky tepla pre mesto Humenné. Vyrába nasledovné energetické médiá:
vykurovacia voda, technologická para, elektrická energia, chladiaca energia, stlačený vzduch, dusík a technologické vody. V
oboch priemyselných parkoch pôsobí 8 väčších a cca 40 menších spoločnosti s ročným obratom viac ako 200 mil. EUR.
Vzhľadom na charakter výrobkov hlavných odberateľov energií je CHEMES, a.s. nútený v maximálnej možnej miere zvyšovať
efektívnosť transformácie energetických médií čo nielen zvýši prevádzkovú efektívnosť spoločnosti (rast tržieb a pridanej
hodnoty) ale prispeje aj zníženiu dopadov na životné prostredie.

Projekt vyvolá úsporu primárnych energetických nákladov – zvýšením účinnosti kotla K8 dôjde k zníženiu celkovej spotreby
paliva, čo priamo zvýši efektívnosť výroby energií. Projekt vytvorí nevyhnutné technické a technologické predpoklady na
zvýšenie objemu spaľovanej biomasy a priamo vyvolá úsporu emisných kvót CO2. Projekt zníži energetické náklady v
nasledovných naviazaných technologických uzloch: • úprava, skladovanie a ochrana paliva • regulácia tlaku pary - využitie
odpadového tepla zavedením točivej redukcie • zavedenie frekvenčných meničov – optimalizácia spotreby el. energie pri
transporte energetických médií • výroby tlakového vzduchu • minimalizácia strát pri transformácií el. energie • výroba
energetického média – dusíka - zníženie merných energetických nákladov pri súčasnom zvýšení kapacity • využitie
odpadového tepla na účely výroby chladu

Projekt bude realizovaný v ôsmych etapách, ktoré sú náplňou a aj časovo identické s navrhovanými hlavnými aktivitami
projektu č. 1 až 8. Každá z etáp projektu bude ukončená skúšobnou prevádzkou zariadenia a následne budú uskutočnené
všetky legislatívou vyžadované kroky vrátane nového atestačného konania kotla K8, kolaudácie stavebnej časti projektu a
vykonania požadovaných revízií. Organizačne bude projekt zabezpečený prostredníctvom projektového tímu, ktorého
členovia majú bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podobného zamerania financovaných z bankových resp. vlastných
zdrojov.

Predkladaný projekt je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja v SR, NSRR 2007 – 13, Energetickou
politikou SR, Stratégiou vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR, Lisabonskou stratégiou a prispieva k napĺňaniu
horizontálnych priorít. Realizácia projektu bude mať priamy dopad na zvýšenie efektívnosti výroby energetických médií čo sa
cez zvýšenie účinnosti kotla K8 prejaví v úspore palivových nákladov, bude využitý doteraz nezužitkovaný energetický
potenciál redukcie pary a dôjde k podstatnému zvýšeniu efektivity doteraz energeticky najmenej efektívnych technologických
uzlov a tým aj k zvýšeniu tvorby pridanej hodnoty spoločnosti. Sekundárnym efektom bude substitúcia časti fosílnych palív
biomasou čo bude mať pozitívne dopady na šetrenie životného prostredia. Projekt vytvorí predpoklady na sekundárne
znižovanie energetických nákladov odberateľov energetických médií čím prispeje k zvýšeniu ich konkurenčnej schopnosti, ich
zamestnávateľského potenciálu ako aj nárastu ich tržieb a tvorby pridanej hodnoty. Projekt taktiež umožní premietnuť
realizované úspory energetických nákladov na výrobu tepla do výslednej ceny tepla pre obyvateľov mesta Humenné.

Realizácia projektu bude mať priamy dopad na zvýšenie efektívnosti výroby energetických médií čím dôjde k zvýšeniu tržieb
a tvorby pridanej hodnoty spoločnosti. Dôjde k substitúcií časti fosílnych palív biomasou a tým k zníženiu emisií CO2. Po
skončení spolufinancovania bude projekt projektu financovaný z vlastných zdrojov spoločnosti. Hlavné výsledky z finančnej
analýzy: Kumulatívne oddiskontované čisté Cash-flow pri hodnote diskontnej sadzby 5% je 311.816.405,- Sk Čistá súčasná
hodnota investície pri hodnote diskontnej sadzby 5% je 145.377.871,- Sk Ziskovosť investície 8,59% (bez odpisov),
Účtovná miera ziskovosti 21,21% (pri zohľadnení odpisov) Doba splatnosti investície (pri použití čistého Cash-flow) 4 roky a
10,4 mesiaca Doba splatnosti investície (pri použití oddiskontovaného Cash-flow) 5 rokov a 8,2 mesiaca Vnútorné výnosové
percento investície 18,081% Index ziskovosti investície 2,23
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Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu slnečnej elektrárne o inštalovanom výkone 250 kW, ktorá vyrobí ročne cca 267 500
kWh ekologicky čistej elektrickej energie. Inštalovaná technológia je vysoko progresívna a prevádzka elektrárne bude plne
automatizovaná a nenáročná na údržbu, čo zabezpečí nízky podiel prevádzkových nákladov a vysoký podiel pridanej hodnoty
vo výslednom produkte – elektrickej energii. Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych palív,
Spoločnosť Frost a.s. Prešov bola zapísaná Okresným súdom Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10215/P v roku 2001.
ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach. Projekt bude mať
Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy: - vlastná nehnuteľnosť na umiestnenie zariadení
priaznivý vplyv na nasledovné cieľové skupiny – žiadateľ, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia projektu pomôže
využívajúcich slnečnú energiu – na streche haly (využiteľná plocha 5400 m2) - odborne zdatný tím spolupracovníkov generovať zdroje pre realizáciu ďalších projektov zameraných na výrobu energie z OZE v budúcnosti. Skúsenosti našej firmy
ekologický produkt – slnečná energia - decentralizované výroba elektrickej energie Fotovoltaická elektráreň predstavuje
s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spoločnosť je kapacitne pripravená čeliť
vysoko ekologické a z hľadiska ekonomiky prevádzky vysoko efektívne riešenie.
možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia. Po realizácii projektu chceme dosiahnuť
nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: · zvýšenie pridanej
hodnoty · zvýšenie zamestnanosti - vytvorenie troch nových pracovných miest vytvorených týmto projektom z toho 2 muži a
1 žena.

Spoločnosť bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1: Výstavba
zariadení na využitie slnečnej energie Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu . Realizácia aktivít bude trvať
6 mesiacov. Aktivita 1 bude vykonaná formou dodávky externým dodávateľom na základe výsledku obchodnej verejnej
súťaže.
Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom vlastných a externých zamestnancov, ktorí majú odborné
skúsenosti s predmetnou technológiou. Spoločnosť bude projekt implementovať prostredníctvom dvoch pracovníkov (jeden
interný a jeden externý), ktorí sa budú venovať implementácii tohto projektu. Spoločnosť FROST a.s. Prešov bude pri
realizácii projektu dodržiavať overené postupy s cieľom dosiahnuť maximalizáciu výsledkov pri čo najefektívnejšom a
účelnom využití finančných prostriedkov.

Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby
OZE na celkovej spotrebe energie. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: - implementáciou modernej
technológie využívajúcej na výrobu elektriny slnečné žiarenie - úsporou fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu
rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach Aj napriek nepopierateľným pozitívam je investícia do
výstavby slnečnej elektrárne veľmi náročná. V prípade neschválenia NFP by musela pristúpiť k radikálnej redukcii projektu,
alebo oddialeniu realizácie projektu čo by sa negatívne prejavilo aj na fungovaní firmy v budúcnosti. Získanie NFP má
zásadný vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Cieľ nášho projektu je v súlade aj so strategickým cieľom
PHSR Prešovského samosprávneho kraja Zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Prešovskom kraji v rámci
prioritnej témy 5: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Spolufinancovanie projektu je plánované z úveru vo výške 769 677,36 EUR. Po nábehu výroby elektrickej energie, bude
projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu s použitím zdrojov NFP je 11 rokov od
ukončenia realizácie projektu. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje vlastnou budovou pre umiestnenie projektu
a taktiež kvalifikovaným tímom spolupracovníkov, schopným zabezpečiť adekvátne fungovanie vybudovanej elektrárne.
Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva priamo aj nepriamo k zvýšeniu zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby
HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu Prešovského samosprávneho kraja a postupnému
vyrovnávaniu regionálnych disparít v rámci SR. Očakávané výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné po skončení
financovania projektu zo zdrojov EÚ.
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Spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o. vznikla v roku 2004 so sídlom v meste Hnúšťa. Venuje sa podnikaniu v oblasti
výroby a distribúcie tepla, vyrobeného najmä z biomasy, v meste Hnúšťa. Mesto Hnúšťa je z hľadiska kvality ovzdušia
zaradené pod oblasť riadenia kvality. Hlavným zámerom spoločnosti je eliminovať znečistenie ovzdušia v meste využívaním
OZE. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 9 plyn. kotolní a 1 centrálnu kotolňu na biomasu. Postupne dochádza k
centralizácii systému. V roku 2008 rozšírila svoje pôsobenie aj na zabezpečenie vykurovania priemyselného parku
situovaného v meste. Do 5/09 bol priemyselný park zásobovaný teplom z plyn. kotolne. V plyn. kotolni boli nainštalované 3
kotle s celkovým inštalovaným výkonom 6,7 MW, ktorý bol výrazne naddimenzovaný. Kotle boli po dobe svojej životnosti a
dosahovali nízke účinnosti. Preto bolo nevyhnuté pristúpiť k ich odstráneniu. V dôsledku odstránenia pôvodnej plyn. kotolne
sa spoločnosť rozhodla riešiť problematiku zásobovania priem. parku teplom a TUV inštalovaním nového kotla Vesko-B 3MWbiomasa. Zvyšné vyrobené teplo bude odoberané domácnosťami. Montážou kotla plánuje spoločnosť využívať možnosti
regiónu, bohatého na OZE.

Úspešným zrealizovaním projektu dôjde k zvýšeniu inštalovaného výkonu zariadenia na OZE o 3 MW, úspore energií,
zvýšeniu podielu OZE na výrobe tepla a TUV. Montážou kotla typu Vesko-B 3 MW sa zabezpečí ročná výroby tepla pre
priem. park v meste Hnúšťa v hodnote 21 000 GJ. Zároveň sa dosiahne v roku 2011 zníženie ceny tepla a TUV pre
konečných odberateľov v meste Hnúšťa o 3,33 EUR/GJ. Ďalšie prínosy realizácie projektu: zvýšený inštalovaný výkon
zdroja o 3MW zvýšenie výroby tepla, teplej úžitkovej vody z OZE ročne o 21 000GJ (5 833,38MWh) úspora energie o
1077,8 GJ/r nárast tržieb v roku 2016 na hodnotu 1 245 000,00 EUR nárast pridanej hodnoty v roku 2016 na hodnotu 311
250,00 EUR Nadväzujúcim projektom bude výmena rozvodov tepla v meste. V súvislosti s tým sa budú budovať aj nové
kompaktné odovzdávacie stanice tepla v jednotlivých domoch. Pre obyvateľov to znamená, že budú mať v každom dome
vlastnú výmenníkovú stanicu, ktorá im poskytne komfort porovnateľný s vlastnou plynovou kotolňou. Keďže výmena rozvodov
si vyžaduje značný rozsah zemných prác, mesto využije túto šancu a zároveň s rozvodmi bude položená i optická sieť.
Projekt v plnej napĺňa ciele NSRR, OP a schémy pomoci.

Projekt bude realizovaný projektovým tímom v období od 06/10 do 02/11 na území súčasnej biomasovej kotolne,
prostredníctvom 3 aktivít na seba napojených: 1) vybudovanie kotolne 06/2010 – 12/2010 2) presun vedenia vysokého
napätia 07/2010 -08/2010 3) dodávka a montáž technológie vrátane 2 mesačnej skúšobnej prevádzky 08/2010 – 02/2011
Pri realizácii projektu bude nevyhnutné presunúť komín napojený na súčasnú kotolňu tak, aby bolo možné na jeho miesto
pristaviť novú kotolňu, a následne na to vystavať nový komín. Zároveň si výstavba nového kotla vyžiada i presun stĺpa
elektrického napätia, ktorý v súčasnosti stojí na mieste budúceho hydraulického podávača biomasy. Organizačné
zabezpečenie: Mgr. Ivan Ďuďák – vedúci tímu, kontaktná osoba • riadenie projektového tímu • zodpovednosť za úspešné
zrealizovanie projektu • administratívne zabezpečenie projektu Peter Pačesa – technický manager • technické
zabezpečenie projektu • zodpovednosť za plynulú dodávku tovarov a prác Miroslava Pačesová – ekonóm • finančný
manažment projektu (vedenie účtovníctva, fakturácia dodávok a služieb) Realizácia projektu bude prebiehať dodávateľským
spôsobom. Víťazom OVS sa stala spoločnosť TTS energo.

Z dôvodu odstránenia pôvodnej plyn. kotolne (vysoký vek) na území priem. areálu sa spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o.
rozhodla riešiť problematiku jeho zásobovania teplom inštalovaním kotla na biomasu. Vzhľadom na neefektívnosť výroby tepla
a možné ohrozenie vykurovania priem. parku teplom je nevyhnutné inštalovať nové zariadenie na výrobu tepla kotol typu
Vesko-B 3 MW. Realizáciou projektu sa dosiahne odstránenie zem. plynu pri výrobe tepla (záložný zdroj), zlepšenie kvality
ovzdušia v meste (oblasť riadenia kvality ovzdušia) a zníženie nákladov na teplo. Získanie NFP je pre spoločnosť zásadné,
z hľadiska rýchlejšieho dosiahnutia technickej vyspelosti a zvýšeniu konkurencieschopnosť. Nezískaním NFP by bola
návratnosť investície do technológie omnoho vyššia a v súčasnosti by ju nebolo možné realizovať. Nerealizovaním projektu
by sa zvýšila miera znečistenia ovzdušia a zaťaženie obyvateľov zvyšovaním ceny tepla (zem. plyn) Projekt. tím má
skúsenosti s realizovaním projektov na výstavbu, inštaláciu a prevádzku teplovod. kotolne na biomasu, čo je zárukou
úspešnej realizácie projektu. Spôsobilosť realizovať projekt vyplýva z rozhodnutia ÚRSO o povolení výroby a rozvodu tepla

Výstupy projektu budú zaistené vedením spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o. a projektovým tímom s bohatými
skúsenosťami z podobných projektov. Po úspešnom ukončení spolufinancovania projektu z prostriedkov štátnej pomoci
(MH SR) a EU vo forme NFP, bude spoločnosť hradiť vzniknuté prevádzkové výdavky z výnosov z predaja tepla a TUV.
Zároveň sa okamžite prejavia výsledky projektu. Inštaláciou kotla sa dosiahne zvýšenie produkcie tepla z biomasy a zníženie
jeho ceny. Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená: • elimináciou využitia zem. plynu pri výrobe tepla a
TÚV spoločnosťou - záložný zdroj • dosiahnutím nárastu tržieb v r 2016: 1 245 00,00 EUR • dlhodobými zmluvami s
odberateľmi vyrobeného tepla a TÚV • každoročnou údržbou, opravami kotla, minimálne 1x ročne - revízna prehliadka •
dobrej personálnej politiky a preškoľovania zamestnancov • pravidelným prieskumom trhu a analýzou konkurencie •
starostlivosťou o žp v zmysle platných právnych predpisov a noriem. Z fin. an. vyplýva, že projekt vytvára dostatočné kladné
finančné toky počas rokov plnej prevádzky novo inštalovaného kotla na spaľovanie biomasy a dokáže pokryť investičné a
prevádzkové náklady.
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Spoločnosť TRIO TATRA s.r.o. bola založená 30.12.2005 a je nástupcom firmy Tibor Dulovič – TRIO TATRA, ktorú založil v
roku 1990 podnikateľ – fyzická osoba Tibor Dulovič. Hlavným zameraním podnikateľskej činnosti dnes, je opravárenská
činnosť v našom diagnostickom centre, poskytovanie služieb v oblasti prenájmu špeciálnych strojných a mechanizačných
zariadení, podpora predaja náhradných dielov. Spoločnosť TRIO TATRA s.r.o. sa v súčasnosti môže prezentovať kvalitným a
spoľahlivým spektrom služieb v oblasti špeciálnych úprav mechanizmov technologického parku špecializovaného na značku
TATRA a opráv strojových a mechanizačných zariadení zameraných prevažne na značku CATERPILLAR. V súčasnej dobe
pri finančnej náročnosti ceny energií sa prioritou spoločnosti stalo znižovanie energetickej náročnosti prevádzkovaných budov
a priestorov v areály firmy.

Nosnou líniou projektu je zníženie energetickej náročnosti areálu spoločnosti TRIO TATRA s.r.o. lokalizovanom vo Vyšnom
Čaji na východe Slovenska. Za pomoci zateplenia budov – zateplenia fasád, strechy, výmeny okenných a dverných otvorov,
chceme výrazne zefektívniť náklady na prevádzku celého areálu. Realizáciou tepelnoizolačnej rekonštrukcie objektov
diagnosticko-opravárenského strediska(DOS), polyfunkčnej budovy, zámočníckej dielne a vrátnice sa aktívne prispeje k
dosiahnutiu národných a regionálnych cieľov v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti a náročnosti v odvetviach
hospodárstva. Prelínanie podpory strategických dokumentov či už na úrovni celoštátnej, alebo regionálnej vnímame v rôznych
bodoch napr. : • zníženie energetickej náročnosti prevádzky areálu, • úspora energií na úrovni vykurovania, • nižšia
spotreba fosílnych palív- zemného plynu, • vytvorenie nových pracovných miest, Úspešnou realizáciou projektu sa v
lokalite Košice –okolie vytvoria predpoklady pre znižovanie energetickej náročnosti nášho areálu a dôjde k podpore
zamestnanosti, ktorú rieši nami predkladaná projektová žiadosť.

Výber dodávateľa bol zrealizovaný obchodnou verejnou súťažou(VOS) ešte pred podaním žiadosti o NFP. Na základe
výsledku VOS bol zazmluvnený dodávateľ a dohodnuté všetky podmienky realizácie diela, ktoré sú obsiahnuté v zmluve o
dielo s odkladacou podmienkou účinnosti. Zmluva tvorí jednu z povinných príloh predkladanej žiadosti. Harmonogram
realizácie projektu bol zostavený na základe odkladacej podmienky účinnosti zmluvy a predpokladaného termínu podpísania
zmluvy o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom. Podľa dodacích podmienok stanovených dodávateľom a pri zohľadnení
potrebnej časovej rezervy projekt rieši nasledovné aktivity: Aktivita 1 – Zateplenie diagnosticko-opravárenského strediska
Aktivita 2 – Zateplenie polyfunkčnej budovy Aktivita 3 – Zateplenie zámočníckej dielne Aktivita 4 – Zateplenie vrátnice
Organizačné zabezpečenie realizácie projektu: Tibor Dulovič – koordinátor projektu Božena Dulovičová – ekonomická
agenda Peter Dulovič – administrátor projektu

Získaním NFP budeme môcť realizovať aktivity tepelnoizolačnej rekonštrukcie objektov diagnosticko-opravárenského
strediska, polyfunkčnej budovy, zámočníckej dielne a vrátnice – cez zateplenie fasád budov, strechy, výmeny okenných a
dverných otvorov v rámci areálu spoločnosti TRIO TATRA s.r.o.. Implementáciou projektu sa znížia prevádzkové výdavky,
dosiahne sa každoročné šetrenie finančných prostriedkov, ktoré bude môcť vedenie firmy investovať do rozvoja služieb
poskytovaných zákazníkom a podpory zamestnanosti. Týmito krokmi spoločnosť prispeje k celkovému rozvoju regiónu. Na
základe skutočnosti, že naša firma realizovala mnohé investičné zámery, má jej manažment bohaté skúsenosti v tejto oblasti.
Podľa už zrealizovaného, je možné hodnotiť, že aj s finančne náročnými investíciami, máme svoje bohaté skúsenosti, ktoré
priniesli svojou podstatou rozvoj firmy a následné zvýšenie priestorových a výkonných kapacít. Pri realizácii a administrácii
predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na aktivity predchádzajúcich období z každodennej praxe a implementácia
predkladanej žiadosti prebehne vďaka skúsenému projektovému tímu plynulo a podľa plánovaného harmonogramu aktivít
projektu.

Zateplením diagnosticko-opravárenského strediska, polyfunkčnej budovy, zámočníckej dielne a vrátnice v našom
prevádzkovom areály dosiahneme úsporu energie potrebnej na vykurovanie objektov a tým aj úsporu finančných prostriedkov,
čo bude predstavovať zlepšenie finančných tokov a ukazovateľov firmy vo výsledných výkazoch účtovnej uzávierky. Takto
získané prostriedky bude môcť firma použiť pre svoj ďalší rozvoj a zabezpečenie efektívneho fungovania nielen po
energetickej stránke. Manažérske, riadiace, technické a koordinačné činnosti budú realizované priamo prostredníctvom
žiadateľa, ktorý bude zodpovedný za celkovú obsahovú prípravu materiálovú, dokumentačnú, ekonomickú a odbornú.
Očakávané rozvojové aktivity s podporou inovatívnych tepelno-izolačných funkcií budov budú po skončení grantu
financované z vlastných zdrojov vytvorených cieľavedomým podnikateľským plánom. Ohrozenia definované v SWOT
analýze chceme eliminovať udržaním si kvalitných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rozvojom profesionálnych
zamestnancov a efektivitou poskytovaných služieb, čo predstavuje základ našej doterajšej úspešnosti.
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Spoločnosť ALKON KOŠICE a.s. vznikla v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku 2004 sa
transformovala na akciovú spoločnosť. Naším hlavným predmetom podnikania je výroba a montáž hliníkových a plastových
výrobkov. Pôsobíme v Košickom kraji, kde miera nezamestnanosti v novembri 2009 dosiahla úroveň 17,01% a priemernou
mesačnou mzdou vo výške 653,89 Eur. V roku 2008 sme sa presťahovali z Hraničnej ulice do areálu na Slovenskej ulici 16,
kde máme aj výrobnú halu, ktorá je predmetom tohto projektu. Táto hala nie je zateplená, čo nám spôsobuje problémy. Tieto
problémy sa týkajú teploty vnútri haly, ktorá je porovnateľná s teplotou vonku. To spôsobuje problémy nielen naším
zamestnancom, ale neprospieva to ani výrobným zariadeniam, ktoré sa tam nachádzajú. Ak klesne teplota v hale pod 15˚C
nepracujú tieto stroje správne, čím nie sme schopní dodržiavať dodacie lehoty pre našich odberateľov. Preto musíme
intenzívnejšie kúriť, čo sa odzrkadlí aj na cenách za energiu v zimných mesiacoch. Ďalším problémom tejto výrobnej haly sú
brány, ktoré sa nachádzajú pri zásobovacej rampe, ktoré sa musia celkom otvoriť, aby sme vedeli dostať tovar do haly. Týmto
spôsobom uniká teplo von.

Zateplením výrobnej haly spolu s výmenou rolovacích brán ušetríme nielen finančné prostriedky, ale aj prispejeme k ochrane
životného prostredia. Rolovacie brány budú vymenené za rolovacie brány s personálnym vstupom, kde takto bude unikať
menšie množstvo tepla do ovzdušia, keďže sa nebudú otvárať celé, ale len časť z nich. Po zateplení výrobnej haly dôjde aj k
výtvarnému zhodnoteniu novej fasády s využitím firemných farieb, červená a sivá, čo umožní jej lepšie zapadnutie do areálu,
nakoľko aj administratívna budova je v týchto farbách. Na čelnej strane výrobnej haly bude dominantne zvýraznené logo firmy
ALKON KOŠICE a.s., realizované výtvarnou technikou – farebnými fóliami. Ušetrené finančné prostriedky môžeme v
budúcnosti využiť na obstaranie inovačných výrobných technológií. V budúcnosti uvažujeme s výstavbou novej výrobnej haly,
ktorá by už spĺňala stavebno-fyzikálne parametre, ktoré sú požadované. Základným predpokladom pre efektívne riešenie
prípadných rizík v projekte je nastavenie optimálneho systému riadenia a kontroly projektového cyklu tak, aby nevznikali
rizikové situácie, a ak vzniknú, aby boli ihneď riešené, a to pri minimálnom negatívnom dopade na projekt.

Realizácia projektu je rozdelená do 1 aktivity: Aktivita 1 – Zateplenie výrobnej haly Podporné aktivity: riadenie projektu,
informovanosť a publicita Realizácia projektu bude trvať 7 mesiacov a bude zabezpečená formou externej dodávky od
dodávateľa, ktorý bol vybraný ako najlepší v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená počas trvania výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Organizačné zabezpečenie projektu Ing. Peter Šebesta – člen
predstavenstva, hlavný projektový manažér Oto Pribula – výrobný riaditeľ, technický manažér projektu Zuzana Šebestová –
ekonomický referent, projektový manažér projektu Jana Spišáková – ekonomický referent, projektový účtovník Pred
samotnou realizáciou zateplenia obvodového plášťa je potrebné demontovať jeho existujúce konštrukcie v plnom rozsahu –
tak, že z pôvodnej skladby sa zachová iba vnútorný pozinkovaný plech kotvený do existujúcich zvislých omega profilov.
Pred realizáciou zateplenia strešného plášťa je navrhnutá demontáž všetkých existujúcich strešných svetlíkov. Po demontáži
strešných svetlíkov je na celú plochu strešného plášťa navrhnuté uloženie kompletizovaných strešných panelov, výrobcu
Trimo.

Účelom navrhovaných stavebných prác je zateplenie obvodového a strešného plášťa existujúcej výrobnej haly, ktorá
momentálne nespĺňa kritéria stavebno-fyzikálnych parametrov, ktoré sú požadované platnými stavebnými normami a
legislatívnymi predpismi. Ide o samostatne stojaci objekt, po obvode lemovaný nakladacími rampami. Objekt slúži ako
výrobná hala, v ktorej je umiestnená prevádzka na výrobu hliníkových fasád a výplní stavebných otvorov. Existujúci stav
obvodového plášťa je toho času nevyhovujúci, hlavne čo sa týka jeho tepelno-technických vlastností. Zámerom zateplenia je
prispôsobenie sa týmto aktuálne platným požiadavkám, ktoré sú kladené na obvodový plášť, čo v konečnom dôsledku vedie k
výraznejším úsporám v spotrebe energií na prevádzku objektu – tým sa šetria prevádzkové náklady žiadateľa a
nezanedbateľným výsledkom je aj zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Existujúca skladba strešného plášťa, rovnako
svojím zložením nezodpovedá súčasným požiadavkám na tepelno-technické charakteristiky. Ich danosť už nezodpovedá
potrebám prevádzky, naopak dochádza k nadmernému presvetľovaniu pracovných plôch a s tým spojeným prehrievaním
vnútorného vzduchu najmä v letných mesiacoch.

Realizácia projektu bude financovaná vlastnými prostriedkami, ktoré máme z predaja našich výrobkov. Udržateľnosť
projektu z hľadiska: Personálneho – na realizácii projektu sa budú podieľať naši kľúčoví manažéri, ktorí majú skúsenosti s
realizáciou projektov Environmentálneho – predmetný projekt má pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže zateplením
dôjde k zníženiu vypúšťaných emisií do ovzdušia Finančného – zateplením výrobnej haly dôjde k ušetreniu finančných
prostriedkov, z ktorých budeme môcť financovať ďalší rozvoj spoločnosti Dopad na životné prostredie - realizácia projektu
na zateplenie výrobnej haly spoločnosti ALKON KOŠICE a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Zateplením haly
dôjde k zníženiu spotreby energie, čo má za následok zníženie vypúšťaných emisií do ovzdušia. Teda možno konštatovať, že
realizácia projektu má pozitívny vplyv na životné prostredie. Ohrozenia, ktoré vyplývajú z realizácie projektua možnosti ich
eliminácie, resp. minimalizácie, sme podrobnejšie popísali v opise projektuv časti 3.1 a 6.
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Zdroj tepla na biomasu Moldava nad Bodvou

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v spoločnosti PEKÁREŇ
GROS, spol. s r.o.

Malá vodná elektráreň Gyňov

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s r.o. za
účelom zníženia jej energetickej náročnosti

Revitalizácia priemyselnej haly Dúha a.s. Haniska

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy hotela ATRIUM

Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcich výrobných a
prevádzkových objektov, modernizácia tepelného hospodárstva

Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov spoločnosti DoMoGLASS s.r.o.

Stavebné úpravy na objektoch Kúpeľov Lúčky

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov a využitie OZE v
spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.

Zníženie energetickej náročnosti objektov
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101 307,21

435 588,35

245 587,39

802 249,58

312 400,70

382 040,48

285 249,84

116 448,16
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Miestom realizácie projektu je administratívno-správne centrum mikroregiónu Údolie rieky Bodva – Moldava nad Bodvou. V
meste žije cca 10 000 obyvateľov. Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. je dodávateľom tepla a teplej vody pre 2034 bytov a
príslušnú verejnú správu (školy). Teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody sa pripravuje v 3 plynových kotolniach ( K3,K4,K7 )
s celkovým inšt. výkonom 17,986 MW a 3 odovzdávacích staniciach tepla prepojených s kotolňami primárnym teplovodným
potrubím. V kotolni K7 sú nainštalované 4 plynové kotly KDVE 100 r. v. 1990 s celkovým inšt. výkonom 4,16 MW. Kotolňa
K4 a objekt bývalej uhoľnej kotolne K6, v ktorej je v účasnosti umiestnená odovzdávacia stanica tepla sú vo vlastníctve
prevádzkovateľa, ostatné zariadenia sú v dlhodobom nájme. Narastajúca cena zemného plynu a tým spôsobený nárast ceny
tepla vedie odberateľov k úvahám o odpojení sa od sústavy CZT, čo by značne ovplyvnilo hospodárnosť jej prevádzky.
Vedenie spoločnosti je preto nútené hľadať alternatívny zdroj tepla, ktorým by pri splnení environmentálnych kritérií bola
zabezpečená bezpečná dodávka tepla a nižšia - konkurencieschopná cena tepla.

Realizáciou projektu sa zmení palivová základňa v prospech v regióne dostupnej drevnej štiepky. Z prevádzky sa vyradia
kotly na fosílne palivo s celkovým inšt. výkonom 4,16 MW, čím dôjde k zníženiu produkcie emisií CO2 o cca 78% a v
zrekonštruovanej kotolni K6 sa nainštaluje zariadenie na spaľovanie drevnej štiepky s dvoma kotlami s inšt. výkonom 5 MW.
Súčasťou projektového zámeru je aj inštalácia DOST v odberných miestach kotolne K7 a ich prepojenie s kotolňou na drevnú
štiepku. Napriek tomu, že náklady na túto časť zámeru sú pre túto výzvu neoprávnené, jeho realizácia a využitie existujúcich
teplovodných rozvodov zabezpečí trvalý odber tepla vyrobeného z OZE, ktoré bude predstavovať 85% celkovej výroby tepla.
Po uvedení projektu do prevádzky sa vytvorí jedno špec. miesto - obsluha nakladača drevnej štiepky. Realizáciou projektu sa
zníži a stabilizuje cena tepla, čo bude vplyvať na nižšie tržby ale bude mať pozitívny socio-ekonomický dopad na konečných
spotrebiteľov tepla. Znížením nákladov na primárne palivo sa zvýši pridaná hodnota. Projekt umožní vytvoriť pracovné
príležitosti počas realizácie projektu a podporí zvýšenie zamestnanosti v regióne pri príprave drevnej štiepky.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, prostredníctvom dodávateľa vybratého verejnou obchodnou súťažou.
Vzhľadom na charakter projektu, ktorým je rekonštrukcia existujúceho objektu a inštalácia zariadenia na spaľovanie drevnej
štiepky, projekt bude realizovaný jednou aktivitou " Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie biomasy", v rámci ktorej budú v
logickom slede realizované stavebné úpravy a dodávky technológie spolu s jej montážou. Vzhľadom na to, že sa jedná o
komplexný projekt, ktorý bude realizovaný jedným dodávateľom formou dodávky "na kľúč", nepredpokladá sa jeho členenie
na presné vymedzené časti a tým rôzne aktivity. Časový rámec sa bude sledovať ako jedná aktivita. Z pohľadu žiadateľa,
spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. bude zabezpečená kontrola realizácie a jej koordinácia s prevádzkou
tepelnej sústavy.

Realizáciou projektu sa zmení palivová základňa v prospech v regióne dostupnej drevnej štiepky, zvýši sa podiel tepelných
zariadení využívajúcich OZE a trvalo sa znížia emisie skleníkových plynov. Potreba (nevyhnutnosť) pomoci je daná
charakterom podnikateľskej činnosti žiadateľa t.j. výroba tepla, ktorého cena je regulovaná. Regulácia MFN v zmysle Výnosu
ÚRSO č. 6/2008 neumožňuje zahrnúť do ceny tepla odpisy v plnej výške ani pri znížení celkovej ceny tepla. Poskytnutím NFP
by sa cena projektu znížila, čím by sa znížila výška odpisov a urýchlila doba návratnosti investícií. Žiadateľ podniká na
základe povolenia vydaného ÚRSO v zmysle zákona č. 657/2004 Zb. o tepelnej energetike. Výrobu a dodávku tepla v
Moldave nad Bodvou zabezpečuje od r. 1997. V r. 1999-2001 realizoval rozsiahlu rekonštrukciu tepelného hospodárstva,
ktorá spočívala v plynofikácii výrobných zariadení. Rekonštrukciou sa zlikvidovali 4 uhoľné kotolne, ktoré boli nahradené
jednou plynovou kotolňou a štyrmi tlakovo závislými OST. Na vzájomné prepojenie bol zrealizovaný primárny teplovodný
rozvod v dĺžke cca 1500m. V r. 2004-2005 rekonštruoval kogeneračné zariadenie vrátane el. prepojenia plynovej kotolne a
KGJ.

Udržateľnosť výsledkov projektu je daná jeho cieľmi, dosiahnutím ktorých budú eliminované slabé stránky a ohrozenia
súčasnej situácie ( viď. SWOT analýza - Opis projektu). Žiadateľ má uzatvorené zmluvy o dodávke a odbere tepla na dobu
neurčitú a povolenie na výrobu a rozvod tepla pre vymedzené územie mesta Moldava nad Bodvou čím je zabezpečený odber
vyrobeného tepla. Realizáciou projektu sa zmení palivová základňa v prospech cenovo nižšej a dostupnejšej drevnej štiepky,
čím sa zníži a stabilizuje cena tepla. Udržaním konkurencieschopnej ceny tepla sa eliminujú snahy o odpájanie sa
odberateľov od CZT. Dostatok drevnej hmoty v regióne produkovanej ťažbou dreva a jeho spracovaním, poprípade možnosť
pestovania rýchlorastúcich drevín garantuje dostatok paliva za prijateľnú cenu počas prevádzky realizovaného projektu.

KaHR-21SP-0901

Spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol.s r.o. je pekárenskou spol. so sídlom v Kežmarku, kde má umiestnený aj svoj
výrob.areál. Existuje od r. 1965, od r.2007 v dnešnej vlastníckej podobe. V posledných 2 r. investovala značné fin. prostriedky
do modernizácie a rozširovania sortimentu výroby, nákupu nových stroj. technológií a doprav.prostriedkov. V súčasnosti má
96 zamestnancov. Pekáreň poskytuje zákazníkom šir.sortiment pekáren.výrobkov (chlieb, sladké, špecial.,
lístk.pečivo,parené, smažené a mrazené výrobky). Budova pekárne bola daná do užívania v r.1965 a nebola doposiaľ
generálne rekonštruovaná a vykazuje vysoké tepelné straty. Funkčne je zložená z 3 častí: admin.-hospodárska časť, výrobná
časť, skladová časť –silo. Spoločnosť je 100% vlastníkom budovy a pozemku. Jedným z cieľov spoločnosti je znížiť vysoké
energet. straty viac ako 40-ročných výrob.priestorov a vzniknuté úspory reinvestovať do ďalšieho skvalitňovania výroby. Ako
vyplýva zo SWOT analýzy, pekáreň je modernou spol., ktorá zastáva popred.pozíciu na regionál.podtatranskom trhu, ktorá je
posilnená aj dobrou geograf.polohou z hľadiska jeho zásobovania. Pekáreň si medzi zákazníkmi získala dobré meno vysokou
kvalitou výroby.

Predložený projekt, ktorého výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti hlavného výrobného objektu pekárne
významne zníži náklady spoločnosti na energie, a tým umožní ďalšie využívanie vzniknutých úspor na investície do
skvalitňovania a rozširovania produkcie, sortimentu a odbytíšť firmy, čo je v súčasnej dobe najdôležitejší faktor dlhodobo
udržateľnej konkurencieschopnosti na trhu (3.974,30 m2 zateplenej plochy, úspora energie 1.837 GJ/r.). Staré poškodené
omietky nahradí nový estetický obvodový plášť, zastarané a poškodené okná a dvere budú vymenené za nové plastové s
päťkomorovým profilom a ditermovým sklom, existujúce strešné konštrukcie budú zateplené izoláciou a poškodené časti
krovov budú vymenené za nové. Budova pekárne bude vysoko zhodnotená, bude vyhovovať technickým normám a výrobný
areál nadobudne nový moderný charakter vhodne zapadajúci do okolitej zástavby. Spoločnosť plánuje nárast tržieb v r.2017
na 2100000 a nárast prid.hodnoty na 1225000 EUR. Projekt prináša okrem výrazných energet. úspor aj významné
environmentálne a ekonomické úspory, a to zníženie emisií CO2 o 74,47% (180,035t/r.) a úspory vo fin.vyjadrení ročne
20.926 EUR.

Predkladaný projekt rieši zateplenie fasády a striech budovy pekárne vo výrob.areáli firmy. Spoločnosť zvažovala výber
použitia viacerých technológií, avšak vybrané materiály v najväčšej miere spĺňajú požiadavky vysokých úspor a sú
odporúčané ako architektom tak energet.audítorom ako najvhodnejšie. V rámci realizácie projektu dôjde k zatepleniu fasády
(100%likvidácia pôvodných omietok, zateplenie zatep.systémom s izolantom z mineral.fasád.izol.dosiek), zatepleniu striech
(tepel.izolácia hr.200mm) a výmene výplní otvorov (izol.dvojsklo). Projekt bude realizovaný od 8/2010 do 7/2012
spoločnosťou, vybranou na základe uskutočnenej OVS. PEKÁREŇ GROS nemá skúsenosti s realizáciou projektov
podporovaných zo štrukturál.fondov EÚ alebo národ. zdrojov, avšak ako vyplýva z personál.zabezpečenia projektu, do
realizácie predkladanej žiadosti budú zapojení plne kvalifikovaní odborníci, vďaka ktorým sa naplní predpoklad úspešnej
realizácie jednotlivých aktivít a zabezpečenie udržateľnosti projektu aj v budúcnosti. Spoločnosť plánuje spolupracovať s
exter.poradenskou spoločnosťou pri implementácii projektu, čo maximálne zvýši adekvátnu a efektívnu realizáciu projektu.

Výsledky projektu budú vysoko prínosné pre rozvoj mesta Kežmarok ako aj PSK. Z realizácie projektu budú benefitovať aj
priamo občania mesta a okolia, a to prostredníctvom zlepšenia kvality ovzdušia znížením vykur.požiadaviek, a tým aj
znížením exhalátov vypúšťaných do ovzdušia pri spaľovaní zem.plynu ako používaného paliva. Projekt je v súlade so
Stratégiou energet.bezpečnosti SR, pričom napĺňa strateg.ciele energet.politiky. Projekt je plne v súlade s PHSR PSK (20082015) a Programom rozvoja mesta Kežmarok (2008–2013). Realizáciou projektu dosiahne spoločnosť v budúcom období
maximál.možnú mieru úspor vynakladaných na energet.prevádzku budovy pekárne, čo jej umožní usporené fin.prostriedky
investovať do nových kvalitatívne vyšších výrob.technológií, rozšíriť tak sortiment výroby, rozšíriť klientelu a zvýšiť svoju
konkurencieschopnosť. Spoločnosť nemá skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných zo štrukturál.fondov EÚ alebo
národ.zdrojov, avšak realizovala niekoľko projektov inovácie výroby v súvislosti s požiadavkami klientov. Spoločnosť by bez
pomoci NFP projekt nerealizovala, keďže sa jedná o investíciu, na ktorú v súčasnosti nemá voľné fin.prostriedky.

PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. je etablovaná na trhu od roku 1965. Má vybudované dlhodobé dodávat.-odber. vzťahy aj s
veľkými obchod.reťazcami. Spoločnosť bude spolufinancovať aktivity projektu vo výške 50%. Po ukončení spolufinancovania
z NFP bude pokračovať v činnosti z vlast.prostriedkov, pričom predpokladáme, že bude schopná všetky výdavky na
udržiavanie podporenej aktivity financovať výnosmi z vlast.činnosti. Keďže navrhované staveb.práce sú projektované s
použitím štandard.materiálov už v praxi overených, je možné vyčísliť s vysokou presnosťou predpokladanú mieru úspor vo
všetkých oblastiach (ekonom., energet. a environmentál.). Pri realizácii nie sú zreteľné riziká predstavujúce potenciálny vplyv
na zabezpečenie trvalosti a udržateľnosti výsledkov projektu. Projekt nevytvára nové prac.miesta, ale zabezpečí udržanie
súčasného počtu zamestnancov. Spoločnosť plánuje aktívne čeliť možným ohrozeniam, akými sú napr. prebiehajúca
hosp.kríza a ohrozenia v oblasti odbytu, možný príchod na trhu silnejšej zahr.pekáren.spoločnosti, živel.udalosť,
nedosiahnutie plán.indikátorov (viď Opis,6.) a to flexibilnými dodáv.-odberateľ.vzťahmi, investíciami do inovácií či poistením
majetku.
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Spoločnosť AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. vznikla v roku 2006 pre zabezpečenie prípravy zámeru, zabezpečenie
projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavbu, prípravu a realizáciu stavby a prevádzkovanie malej vodnej
elektrárne. Sídlo spoločnosti je v Košiciach kde miera nezamestnanosti v novembri 2009 bola na úrovni 17,01% a priemernou
mesačnou mzdou vo výške 653,89 Eur. Predmetom projektu je výstavba obnoviteľného energetického zdroja malej vodnej
elektrárne, kde sa pre výrobu elektrickej energie využíva kinetická energia prúdiacej vody v Hornáde, potenciálne zvýšená
hrádzovým systémom do spádu 3,2 – 3,7 m. Premena energie obnoviteľného nosiča na elektrickú o výkone 0,95 MW sa deje
v rotačnom turbosústroji v trojfázovom prevedení a následne po transformácii zo 400 V na 22 kV je rozvedená do verejnej
siete Východoslovenskej distribučnej, a.s.. Slovenská republika dováža takmer 90% primárnych energetických zdrojov.
Vlastná ťažba zemného plynu a ropy je nevýznamná, všetko čierne uhlie sa dováža. Významnejším domácim energetickým
zdrojom je hnedé uhlie a obnoviteľné zdroje energie.

Malá vodná elektráreň bude využívať hydroenergetický potenciál rieky Hornád v riečnom kilometri 13,500 , v katastrálnom
území obce Gyňov a Trstené pri Hornáde. Stavba sa orientuje do správneho územia Košice – okolie v južnom smere.
Navrhovaná malá vodná elektráreň bude umiestnená na ľavom brehu rieky Hornád na katastrálnom území obce Gyňov.
Prístupová cesta je z obce Trstené pri Hornáde. Jedná sa o prihaťovú priamoriečnú malú vodnú elektráreň. Elektrická energia
bude vyrábaná dvoma generátormi spojenými s kaplanovými turbínami a vyvedená do 22 kV priľahlého rozvodu VSD. Úlohou
malej vodnej elektrárne ako zdroja elektrickej energie je využívanie hydropotenciálu rieky Hornád. Vyrobená elektrická
energia bude predávaná do verejnej elektrickej siete. Získavanie a využívanie energopotenciálu spočíva v odoberaní a
privádzaní časti vôd toku na turbíny. Voda zbavená energie je bez akejkoľvek ujmy prinavrátená do prírody a získavaná
energia dodávaná do spotrebiteľskej siete. Po ukončení realizácie projektu budeme mať snahu o využitie našich poznatkov
na vybudovanie ďalších zdrojov energie z obnoviteľných zdrojov a tým prispieť k úsporám pri používaní fosílnych palív pri
výrobe energie.

Realizácia projektu je rozdelená do 12 aktivít: Aktivita 1 – SO 01 MVE Aktivita 2 – SO 02 Hať Aktivita 3 – SO 03 Biokoridor
Aktivita 4 – SO 04 Haťová zdrž - hrádze Aktivita 5 – SO 05 Úprava koryta pod haťou Aktivita 6 – SO 06 Prístupová
komunikácia Aktivita 7 – SO 07Vyvedenie výkonu a trafostanica Aktivita 8 – SO 08 Terénne úpravy Aktivita 9 – SO 09
Výrub zelene a náhradná výsadba Aktivita 10 – PS 101 Vaková hať Aktivita 11- PS 102 Strojnotechnologická časť MVE
Aktivita 12 – PS 103 Elektrotechnologická časť MVE A podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť, ktoré
budú realizované na základe vyhlášky Európskeho spoločenstva Organizačné zabezpečenie projektu Kamila Csupková –
konateľ spoločnosti, hlavný projektový manažér Ing. Milan Lacko – konateľ spoločnosti, projektový manažér Ing. Ján Geffert
– externá spolupráca, člen projektového tímu Ing. Marek Oravec – externá spolupráca, člen projektového tímu Zoltán Kubáni
– externá spolupráca, člen projektového tímu Ing. Ľudovít Tkáčik – externá spolupráca, vypracovanie energetického auditu
Ing. Peter Šnajdár – externá spolupráca, člen projektového tímu

Vodné elektrárne sú vhodné ako regulačné, alebo záložné zdroje v elektrizačnej sústave a sú vhodné aj z pohľadu využitia
prvotných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú na našom území. Vodná elektráreň sa väčšinou stavia ako hydroenergetické
dielo, ktoré plní viacero účelov, pričom energetický význam ani nemusí byť prioritný. Účelom týchto vodných diel je:
•ochrana územia pred povodňami •zásobovanie priemyslu vodou •zásobovanie poľnohospodárstva vodou •vyrovnávanie
nerovnomerných prietokov v toku v priebehu roka •ochrana životného prostredia •lodná doprava •rekreačno-športové
využitie Skutočne využitý hydroenergetický potenciál SR je na úrovni 57,5 %. Nevyužitých zostáva asi 3,49 mld. kWh, čo
zodpovedá ekvivalentu spáleniu približne 3 milión ton hnedého uhlia využívaného u nás v elektrárni Nováky. Podľa
štatistických údajov je v súčasnosti celkový hydroenergetický potenciál malých vodných elektrární SR využitý na 24,5 %.
Skúsenosti s realizáciou projektov v tejto oblasti majú naši kľúčoví manažéri, ktorí sú zodpovední za riadenie a implementáciu
projektu počas celej doby realizácie projektu. Podrobnejšie o ich skúsenostiach je uvedené v bode 5.1 profil žiadateľa.

Financovanie projektu bude založené na kombinácii vlastných a úverových zdrojov. Úver sa bude splácať z prostriedkov,
ktoré budú plynúť z predaja elektrickej energie do verejnej siete Východoslovenskej distribučnej, a.s.. Po realizácii projektu
máme rezervovaný výkon s VSD o napojení do verejnej siete, ktoré budú vykupovať energiu vyrobenú v rámci chodu malej
vodnej elektrárne. Udržateľnosť projektu z hľadiska: Personálneho – na realizácii projektu sa budú podieľať kľúčoví
manažéri, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti výstavby malých vodných elektrární Finančného – po realizácii projektu
máme rezervovaný výkon s VSD o výkupe elektrickej energie, čo nám dáva predpoklad aj finančnej udržateľnosti
Environmentálneho – v rámci realizácie projektu dôjde síce k výrubu zelene v okolí malej vodnej elektrárne, avšak po
dokončení tejto elektrárne urobíme náhradnú výsadbu tejto zelene, na ktorej sme sa vopred dohodli s Obvodným úradom
životného prostredia. Realizácia tohto projektu nemá negatívne vplyvy na životné prostredie. Naopak má práve pozitívny vplyv
na životné prostredie. Identifikácia možných rizík ako aj možnosti ich eliminácie sú rozpísané v opise projektu.
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Spoločnosť EL spol. s r.o. vznikla v roku 1992. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sú laboratórne práce – skúšanie
a analýzy produktov, vzoriek a materiálov včítane vzorkovania, ktoré sú dovážané do akreditovaných skúšobných laboratórií
EL spol. s r.o. a v ktorých sú zároveň aj testované. Jedná sa o fyzikálno-chemické analytické skúšky, biologické skúšky,
skúšky mikrobiologickej bezpečnosti a skúšky ekotoxicity vrátane vzorkovacích prác. Všetky servisné laboratórne práce sú
akreditované. Spoločnosť vlastní všetky požadované certifikáty, osvedčenia a autorizácie. Spoločnosť zamestnáva v
súčasnosti 64 pracovníkov, pričom všetky podnikateľské aktivity sa vykonávajú v prevádzkových priestoroch vlastnej
prevádzkovej budovy, v ktorej je súčasne aj sídlo spoločnosti. Prevádzková budova predstavuje nepodpivničený trojpodlažný
stavebný objekt s plochou strechou pôdorysných rozmerov 13 x 66,5 m, postavený v roku 1971. Budova má ešte pôvodné
drevené okná a vstupné vonkajšie dvere a nezateplený vonkajší povrch, čoho výsledkom sú každoročné značné energetické
straty, vysoké prevádzkové náklady a tiež problémy so zabezpečením vyhovujúcej teploty pracovného prostredia v zimnom
období.

Rekonštrukciou prevádzkovej budovy úpravou jej vonkajšieho povrchu zatepľovacím systémom a tiež výmenou vonkajších
okien a dverí za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností dosiahneme výraznejšie zníženie nákladov, hospodárnejšie
využívanie nehnuteľnosti, ale tiež stabilizáciu podmienok prevádzkových priestorov tak, aby poskytovali čo najvhodnejšie
podmienky tak pre pracovníkov, ako aj pre umiestnenie a prevádzkovanie moderných prístrojov. Realizácia projektu je cestou
ako zvýšiť kvalitu, efektívnosť, produktivitu, ziskovosť, a teda aj konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Po realizácii
projektu bude spoločnosť disponovať prevádzkovým objektom s výrazne zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami
vonkajšieho povrchu. Po realizácii projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele, ktoré sú v súlade s Operačným programom
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: zvýšenie tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty a následne aj zvýšenie zamestnanosti.

Spoločnosť EL spol. s r.o. bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných hlavných a podporných aktivít: Aktivita 1:
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy - výmena vonkajších okien a dverí Aktivita 2: Zateplenie prevádzkovej budovy úpravou
jej vonkajšieho povrchu Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu. Realizácia aktivít bude trvať 12 mesiacov.
Aktivity 1 a 2 budú vykonané formou dodávky externým dodávateľom vybraným na základe obchodnej verejnej súťaže.
Spoločnosť bude projekt implementovať prostredníctvom projektového tímu, ktorý bude zložený zo štyroch ľudí s odbornými
znalosťami, ako aj znalosťami implementácie a administrácie projektov financovaných z fondov EÚ. Organizačné
zabezpečenie projektu: Ing. Ľuboslav Blahut, CSc. – konateľ spoločnosti, hlavný projektový manažér Ing. Marián Blahut –
konateľ a obchodno-technický manažér, technický a projektový manažér Ing. Kamil Šimo, vedúci strediska laboratórnych
prác, technický manažér Ing. Juraj Bežila – konateľ manažér pre ekonomiku a financie, projektový účtovník

Spoločnosti EL spol. s r.o. realizácia tohto projektu umožní prispôsobiť sa požiadavkám noriem EU, dosiahnuť vyššiu kvalitu
a komplexnosť poskytovaných služieb, a tým výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, čoho výsledkom bude upevnenie a
získanie významnejšieho postavenia na trhu v segmente potravinárstvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie, ako aj
vyššia spokojnosť zákazníka. Projektom sa dosiahne vyššia efektivita, kvalita a produktivita výrobného procesu a tým aj
zvýšenie celkových tržieb spoločnosti. Projekt v budúcnosti umožní spoločnosti modernizáciu a podstatné zvýšenie
automatizácie vykonávaných analýz a skúšok. Zároveň sa vďaka realizácii projektu vytvoria 2 nové pracovné miesta.
Spoločnosť nie je schopná pri financovaní celej investície len z vlastných zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície,
preto sa rozhodla požiadať o nenávratný finančný príspevok. Zdôvodnenie výberu dodávateľov prác a materiálu: Vybraní
dodávatelia na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže dokázali pri preukázaní kvality za najvýhodnejšiu cenu ponúknuť
pre spoločnosť najefektívnejšie riešenie.

Manažment spoločnosti a viacerí odborní pracovníci spoločnosti majú bohaté praktické skúsenosti s riešením a riadením
podobných projektov a teda aj s vytváraním projektových tímov a delegovaním kompetencií. Projekt mať dopad nielen na
samotného predkladateľa, ale aj ostatné subjekty - dodávateľov, odberateľov, konečných užívateľov, spolupracujúce
spoločnosti, ako aj celý región Košického samosprávneho kraja. Projekt obsahuje multiplikačné efekty, nakoľko prispieva
nepriamo k zvýšeniu zamestnanosti, ako aj zvýšeniu tvorby HDP na obyvateľa, a tým aj na zvýšenie konkurencieschopnosti
regiónu KSK a postupnému vyrovnávaniu regionálnych disparít v rámci SR, čo je dôležité vzhľadom na skutočnosť, že práve
Košický samosprávny kraj sa radí medzi regióny s najnižšou tvorbou HDP na obyvateľa, ako aj najvyššou mierou
nezamestnanosti v rámci SR. Udržateľnosť výsledkov projektu bude v spoločnosti EL spol. s r.o. zabezpečovaná aj trvalým
zavedením benchmarkingu (porovnávanie vlastnej výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom procese s podnikmi, ktoré
dosahujú špičkové výkony na základe dostupných informácií). Vplyv na životné prostredie: bližšie v opise v časti 6
udržateľnosť projektu.
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Prešovský kraj je svojou rozlohou druhým najväčším na Slovensku. Hospodárstvo kraja charakterizuje vo vysokej miere
obchod, spotrebný priemysel a poľnohospodárstvo. (viac pp č.1 - Opis) Obec Haniska leží 5km od Prešova. Má 593
obyvateľov a vybudovanú infraštruktúru. V meste Prešov je čiastočne územné centralizované zásobovanie teplom, nie však v
obci Haniska. Spoločnosť Dúha a.s. je silnou spoločnosťou, úspešne pôsobiaca v stavebníctve-budovanie pozemných,
dopravných a inžinierskych stavieb a prevádzkovanie ekologických stavieb. Dúha a.s. je držiteľom certifikátu vydaného
certifikačnou firmou TUV STC s r.o., pre systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001 a ISO 14000:1. Spoločnosť vlastní
výrobnú halu, ktorá v súčasnosti vykazuje vysoké energetické straty, okná presklenej steny sú jednoduché s jedným sklom,
izolácia v obvodovom plášti neplní svoju funkciu, je navlhnutá a v mnohých miestach chýba. Preto nie je možné využiť
potenciál haly na ďalší rast spoločnosti. Stavba sa nachádza v obci Haniska. Rekonštrukcia výrobných priestorov je
nevyhnutná z dôvodu vysokej energetickej náročnosti prevádzkovej budovy a potreby zlepšenia pracovných podmienok
zamestnancov žiadateľa.

Predkladaný projekt svojou povahou rieši zateplenie výrobných priestorov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na
potrebu zníženia energetickej náročnosti predmetných priestorov sa žiadateľ rozhodol požiadať o NFP prostredníctvom KaHR.
V súčasnej dobe, ktorá je poznačená dopadmi finančnej a hospodárskej krízy, ktorá vážne zasiahla aj oblasť stavebníctva je
posilňovanie konkurencieschopnosti stavebných firiem nevyhnutnou súčasťou stabilizačnej politiky. Priamy dopad realizácie
projektu na žiadateľa bude predstavovať úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na vykurovanie predmetných
priestorov. Tento dopad bude mať priamy efekt na zvýšenie disponibilného cash-flow, ktoré predstavuje základný prvok
stabilnej firmy v období finančnej krízy. Zamestnancom žiadateľa budú vytvorené priaznivé podmienky pre vykonávanie
svojich pracovných úloh, čo umožní objemovo zvýšiť výrobu a tým vytvoriť nové pracovné miesta čo bude mať priaznivý
dopad na zamestnanosť v obci a regiónu. Zníženie energetickej náročnosti bude sprevádzať znižovanie spotrebovanej
energie čo znamená zníženie produkovaných skleníkových plynov – priamy dopad na životné prostredie.

V procese realizácie projektu žiadateľ definoval jednu aktivitu, ktorá pokryje celý predmet realizácie projektu. Časový
harmonogram realizácie projektu je uvedený v tab. č. 11 tejto žiadosti. Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom
rekonštrukcie výrobnej haly spoločnosti Dúha, a.s. tj. obvodových plášťov a strechy čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť
projektu bez potreby dodatočných investícií na opravy, keďže súčasná konštrukcia vykazuje vážne poškodenia, ktoré sú
spôsobené vekom budovy a nevyhovujúcimi technologickými riešeniami, používanými v období výstavby predmetnej haly.
Realizáciu stavebných častí zabezpečí víťaz Obchodnej Verejnej Súťaže. Popis odborných kapacít je uvedený v prílohe č. 1
k tejto žiadosti, v časti 4.1. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
čo zaručuje bezproblémovú implementáciu projektu vo vzťahu k SO/RO a zároveň účelné a efektívne použitie finančných
prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov.

d1) Predkladaný projekt predstavuje zlepšenie konkurencieschopnosti žiadateľa. Realizácia projektu dosiahne výrazne
zlepšenie energetických vlastností výrobnej haly. Zamestnanci žiadateľa, ktorí sú spolu so žiadateľom cieľovou skupinou
dopadu projektu budú mať vytvorené bezpečnejšie a kvlatitnejšie podmienky pre vykonávanie svojich pracovných úloh.
Synergickým efektom budú následne generované ďalšie finančné zdroje, ktoré plánuje žiadateľ investovať do rozvoja
spoločnosti. D2) Spoločnosť má skúsenosti s implementovaním a realizáciou podobných projektov. Spoločnosť v minulosti
realizovala projekt pomocou nenávratných finančných prostriedkov. Pri jeho realizácii sa nevyskytli problémy a kontrolné
orgány nevytkli spoločnosti nedostatky súvisiace s použitím finančných prostriedkov. Bližšia špecifikácia skúseností žiadateľa
s implementáciou obdobných projektov a realizáciou investičných projektov, spolu s personálnym obsadením je definovaná v
prílohe č. 1 v časti 4.2 a 5.1

Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo udržateľný rozvoj v súlade s cieľmi Stratégie udržateľného rozvoja EU v
oblastiach podpory zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty a tvorby HDP, ako aj v
environmentálnej oblasti príspevkom k znižovaniu emisií sklenníkových plynov a úsporám energie. Silný základ, ktorý si
spoločnosť vybudovala, jej v súčasnosti umožňuje naplniť i tie najnáročnejšie požiadavky kladené obchodnými partnermi.
Svojich zákazníkov si získava predovšetkým všestrannou flexibilitou, kvalitou, cenovou prístupnosťou a otvoreným prístupom
k svojim obchodným partnerom. Z priloženej finančnej analýzy jasne vyplýva trvalá finančná udržateľnosť predkladaného
projektu.
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Spoločnosť DOMÉNA, s.r.o. bola založená v roku 1995 a radí sa medzi malé a stredné podnikateľské subjekty. Svoju
činnosť spoločnosť zamerala na prevádzku hotelového a reštauračného zariadenia – zakúpeného Hotela ATRIUM vo
Vysokých Tatrách, ktorý sa rozprestiera v Novom Smokovci v nadmorskej výške 1018m. Hotel bol postavený na úpätí
Slavkovského štítu a začal sa stavať ešte v ére, keď energetická náročnosť nebola hlavným predmetom záujmu. Hotel v
lokalite upúta návštevníkov hlavne svojou nezvyčajnou kruhovou architektúrou. Tvar hotela nepriamo oddeľuje ubytovaciu
časť od kongresovej a stravovacej. Pri kúpe hotela spoločnosť DOMENA, s.r.o. zariadenie zrekonštruovala. Rekonštrukcia
prebiehala v niekoľkých etapách. Prvou bola celková rekonštrukcia interiéru a exteriéru, nasledovalo rozšírenie služieb,
vybudovanie kongresovej sály a wellness služieb. V budúcnom období hotel plánuje rapídne zníženie prevádzkových
nákladov aj pomocou zateplenia exteriéru hotela, zníženie energetickej náročnosti prevádzky cez využitie solárnej energie,
čiže obnoviteľného zdroja.

Nosnou líniou projektu je zníženie energetickej náročnosti a využitie OZE – solárnej energie v prevádzkovanej budove hotela
ATRIUM. Za pomoci zateplenia budovy – zateplenie časti fasády, strechy, výmeny okien a využitím solárnej energie, chceme
výrazne zefektívniť náklady na prevádzku hotela. Realizáciou rekonštrukcie objektu hotela ATRIUM sa aktívne prispeje k
dosiahnutiu národných a regionálnych cieľov v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti a náročností v odvetviach
hospodárstva. V synergii sa pomôže podpore a rozvoju cestovného ruchu. Prelínanie strategických dokumentov či už na
úrovni celoštátnej, alebo regionálnej vnímame v rôznych bodoch : • zníženie energetickej náročnosti prevádzky hotela
ATRIUM • úspora energií na úrovni vykurovania a využitia OZE • nižšia spotreba fosílnych palív- zemného plynu •
vytvorenie nových pracovných miest Úspešnou realizáciou projektu sa v lokalite Vysokých Tatier vytvoria predpoklady pre
znižovanie energetickej náročnosti nášho zariadenia. Kvalitné služby, ktoré budú ponúkané návštevníkom prostredníctvom
prevádzky výrazne zlepšia pridanú hodnotu rekreácie v tejto oblasti.

Výber dodávateľov pre realizáciu projektu bol uskutočnený verejnou obchodnou súťažou(VOS) ešte pred podaním žiadosti o
NFP. Na základe výsledku VOS boli zazmluvnení dodávatelia a dohodnuté všetky podmienky realizácie diela, ktoré sú
obsiahnuté v zmluvách o dielo s odkladacou podmienkou účinnosti a tvoria jednu z povinných príloh predkladanej žiadosti.
Harmonogram realizácie projektu bol zostavený na základe predpokladaného termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP s
riadiacim orgánom a na základe dodacích podmienok stanovených realizátormi, pri zohľadnení časovej rezervy na
nasledovné aktivity: Aktivita 1 – Zateplenie hotela ATRIUM
Podaktivita 1a) Zateplenie strechy
Podaktivita
1b) Zateplenie časti fasády
Podaktivita 1c) Výmena starých okien Aktivita 2 – Využitie OZE – solárnej energie v
hoteli ATRIUM Organizačné zabezpečenie realizácie projektu: Ing. Tomáš Huber – koordinátor projektu Bc. Marta
Slodičáková – administrátor a ekonomická agenda Miroslav Beck –technická podpora projektu

Získaním NFP budeme môcť realizovať aktivity - zateplenie budovy, strechy, výmenu okenných otvorov a inštaláciu
solárnych panelov pre využitie OZE v rámci zariadenia hotela ATRIUM. Implementáciou projektu sa znížia prevádzkové
výdavky, dosiahne sa každoročné šetrenie finančných prostriedkov, ktoré bude môcť vedenie firmy investovať do rozvoja
služieb poskytovaných zákazníkom a podpory zamestnanosti. Týmito krokmi spoločnosť prispeje k celkovému rozvoju
regiónu. Na základe skutočnosti, že naša spoločnosť realizovala mnohé investičné zámery, má jej manažment bohaté
skúsenosti v tejto oblasti. Podľa už zrealizovaného, je možné hodnotiť, že aj s finančne náročnými investíciami, máme svoje
bohaté skúsenosti, ktoré priniesli svojou podstatou rozvoj firmy a následné zvýšenie priestorových a výkonných kapacít. Pri
realizácii a administrácii predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na aktivity predchádzajúcich období z každodennej
praxe a implementácia predkladanej žiadosti prebehne vďaka skúsenému projektovému tímu plynulo a podľa harmonogramu
aktivít projektu.

Zateplením budovy hotela ATRIUM pomocou uvedených podaktivít a využitím OZE – cez inštaláciu 20 kusov solárnych
panelov, dosiahneme úsporu energie potrebnej na vykurovanie objektu a tým aj úsporu finančných prostriedkov, čo bude
predstavovať zlepšenie finančných ukazovateľov firmy vo výsledných výkazoch účtovnej uzávierky. Takto získané prostriedky
bude môcť firma použiť pre stabilizáciu v čase hospodárskej krízy, potenciálne pre svoj ďalší rozvoj a zabezpečenie
efektívneho fungovania. Manažérske, riadiace, technické a koordinačné činnosti budú realizované priamo prostredníctvom
žiadateľa, ktorý bude zodpovedný za celkovú obsahovú prípravu - materiálovú, dokumentačnú, ekonomickú a odbornú.
Očakávané rozvojové aktivity s podporou inovatívnych technológií budú po skončení grantu financované z vlastných zdrojov
vytvorených cieľavedomým podnikateľským plánom. Ohrozenia definované v SWOT analýze chceme eliminovať udržaním si
nadštandardným vzťahom s našou klientelou a profesionálnym personálom, čo predstavuje základ našej doterajšej úspešnosti.
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Súčasná situácia v prevádzke žiadateľa a v mieste realizácie projektu je charakterizovaná vysokým podielom využívania
tuhých fosílnych palív na prípravu tepla pre vykurovanie bytov v rámci individuálnej bytovej výstavby a tiež pre výrobu tepla
pre vykurovanie prevádzkových a administratívnych priestorov. Z uvedeného vyplýva nepriaznivá situácia najmä v zimných
mesiacoch z pohľadu emisného i imisného. Okrem nízkej účinnosti zdroja tepla spaľujúceho hnedé uhlie je nepriaznivou tiež
skutočnosť, že prevádzkové budovy žiadateľa sú v nevyhovujúcom stave z pohľadu tepelne - technických vlastností, čo má
nepriaznivý vplyv na spotrebu energie a tiež na kvalitu výrobného procesu z dôvodu neudržania potrebných skladovacích
podmienok pre základnú surovinu vstupujúcu do výrobného procesu a tiež pre skladovanie hotových výrobkov. Cieľovými
skupinami sú pri tomto projekte zamestnanci a obyvatelia blízkeho okolia prevádzky žiadateľa, ktorí sú priamo ovplyvnení
nevýhodami súčasného stavu pri výrobe tepla. Slabé stránky súčasnej situácie a ohrozenia z nej vyplývajúce sú bližšie
identifikované vo SWOT Analýze, ktorá je súčasťou opisu projektu (príloha č.1).

Uvedená východisková situácia s identifikovanými nevýhodami a slabými stránkami sa podstatne zmení bezprostredne po
realizácii aktivít projektu, keď dôjde k úplnému odstaveniu zdroja tepla využívajúceho fosílne palivá a jeho nahradeniu
zariadením spaľujúcim obnoviteľný zdroj - drevené pelety. Okrem toho dôjde prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa
prevádzkových priestorov ku zvýšeniu efektívnosti pri využívaní tepelnej energie, čím sa dosiahnu jej výrazné úspory.
Realizácia uvedených opatrení prispeje k plneniu merateľných ukazovateľov definovaných v tabuľke č. 12. Z pohľadu
možného nenapĺňania merateľných ukazovateľov je možné konštatovať, že vzhľadom na charakter projektu, ktorým je
zníženie celkovej spotreby energie prostredníctvom zateplenia objektov a zmena palivovej základne cestou likvidácie
existujúceho zdroja spaľujúceho hnedé uhlie a jeho náhrada zdrojom spaľujúcim drevené pelety bez možnosti použiť fosílne
palivo, nehrozí v budúcnosti nebezpečenstvo nenaplnenia kritérií. Previazanosť projektu s inými aktivitami v regióne je daná
skutočnosťou, že jeho realizácia vytvorí pozitívny príklad využitia obnoviteľného zdroja v lokalite vykurovanej prevažne
uhlím.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom prostredníctvom externého dodávateľa vybratého obchodnou verejnou
súťažou formou "na kľúč". Realizácia bude zabezpečená prostredníctvom dvoch aktivít, z ktorých jedna je zameraná na
rekonštrukciu kotolne na spaľovanie devnej biomasy a druhá na zlepšenie tepelne - technických vlastností obvodových
plášťov prevádzkových objektov. Z pohľadu časového rozvrhu realizácie jednotlivých aktivít je realizácia projektu, vzhľadom
na rozsah prác (hlavne pri zatepľovaní objektov) plánovaná na 24 mesiacov, od 06/2010 do 06/2012, pričom v prvej etape
bude realizovaná rekonštrukcia zdroja tepla na využívanie drevnej biomasy a následne zlepšenie tepelne - technických
vlastností stavebných konštrukcií. Organizačne bude realizácia projektu zabezpečená prostredníctvom vybratého
dodávateľa a zodpovený zástupca žiadateľa bude zabezpečovať kontrolu realizácie a koordináciu prác s bežnou prevádzkou.

Vhodnosť realizácie projektu je daná skutočnosťou, že sa jedná o rekonštrukciu tepelného zdroja na báze tuhého fosílneho
paliva, čo so sebou nesie všetky negatíva tohto spôsobu výroby tepla. Rovnako stav tepelne - technických vlastností
stavebných konštrukcií prevádzkových a výrobných priestorov žiadateľa znamená značnú neefektívnosť vaužitia tepelnej
energie, s čím súvisí tiež zvýšená spotreba paliva a negatívny vplyv jednak na emisnú a imisnú situáciu a jednak na
ekonomiku prevádzky a tým tiež konkurencieschopnosť a udržateľnosť zamestnanosti. Nevyhnutnosť pomoci je daná
skutočnosťou, že v rámci jednej z aktivít sa jedná o rekonštrukciu obvodového plášťa budov, čo je investícia s dlhou
návratnosťou a tiež skutočnosťou, že výroba a rozvod energie je v prípade žiadateľa obslužný proces, pričom hlavná
investičná činnosť je zameraná na udržiavanie a obnovu výrobnej technológie. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s
inovatívnymi investíciami, o čom svedčí tiež skutočnosť, že sa za posledné obdobie vypracoval na jedného z popredných
európskych výrobcov obálok. Účinky pomoci sa prejavia okamžite najmä na plnení ukazovateľov horizontálnych priorít inštalovaný výkon v obnoviteľných zdrojoch

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je daná jeho filozofiou, všeobecnými i špecifickými cieľmi, ktorých
podstatou je inštalácia zariadenia na využitie obnoviteľného zdroja tepla a zvýšenie efektívnosti pri využití energie. Týmto sa
dosiahnu nie len energetické, ale i ekonomické prínosy schopné pokryť náklady prevádzky a nebudú kladené ďalšie nároky na
externé zdroje po ukončení intervencie zo strany OP KaHR. Prevádzka výsledkov projektu bude financovaná z vlastných
prevádzkových zdrojov žiadateľa rovnako, ako je prevádzka energetického hospodárstva financovaná v súčasnosti.
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Objekty, ktoré sú predmetom projektu sú po technickej stránke v zachovalom stave, hlavne čo sa týka nosných konštrukcií.
Existujúce výplne obvodových konštrukcií je potrebné vymeniť vzhľadom na ich skončenú dobu životnosti a nevhodnosť z
hľadiska tepelnotechnických vlastností. Navrhované úpravy sa budú týkať oboch objektov spoločnosti, ktoré sú funkčne
prepojené spojovacou chodbou so schodiskom. Z výpočtu potreby tepla na vykurovanie je zrejmé, že posudzované objekty v
súčasnosti nespĺňajú energetické kritérium E2 = E2N a stupeň potreby tepla je SPT > 100 %, čo je nevyhovujúce. V
súčasnosti je merná potreba tepla na vyukurovanie za obe budovy 34,5 kWh/m3 . Teplo na vykurovanie objektov sa vyrába v
teplovzdušných plynových konvektoroch. Terajší spôsob vykurovania objektov spoločnosti zemným plynom produkuje emisie
tuhých látok, predovšetkým CO2 110 568 kg/r.

Realizáciou projektu sa dosiahne nasledovné: - predĺži sa životnosť zateplených objektov a zlepší architektonický vzhľad
objektov, - optimálna tepelná izolácia zníži úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň utesní budovu pred nežiaducou
infiltráciou - nekontrolovateľným prenikaním vonkajšieho chladnejšieho vzduchu do interiéru, - ročne sa usporí viac ako 60 %
súčasne vynakladanej energie, - vysoko automatizovaný inštalovaný kotol na spaľovanie drevnej štiepky zabezpečí 100%-nú
potrebu tepla na vykurovanie objektov. Výstupy projektu: - kotol na spaľovanie drevnej štiepky - zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti objektov spoločnosti budú využívané v rámci znižovania energetickej a materiálovej náročnosti a za
účelom vyššej účinnosti využitia primárnych energetických zdrojov s minimalizovaním dopadov na životné prostrdie.

1. Rekonštrukcia zdroja tepla 2. Zateplenie objektov Aktivity pozostávajú zo zrealizovania vyššie uvedených činností.
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu bude prebiehať v mesiacoch marec - september 2010. Personálne
zabezpečenie: - projektový manažér, - asistent, - finančný manažér, - technický manažér. V rámci OVS, ktorú sme
zrealizovali pred predložením ŽoNFP, sme transparentným spôsobom vybrali dodávateľa na komplexnú dodávku nového
zdroja vykurovania a zateplenia objektov. Riadenie projektu bude zabezpečené kvalitným projektovým tímom, disponujúcim
nielen manažérskymi zručnosťami, ale aj odbornosťou.

V súčasnosti je hlavnou aktivitou našej firmy spracovanie plochého skla pre účely stavebného a nábytkárskeho priemyslu. V
roku 2004 sme realizovali nielen investície do moderného strojového vybavenia výrobných priestorov, ale aj rozsiahle
rekonštrukčné práce na výrobnej hale. Disponujeme kvalifikovaným personálom, ktorého odbornosť zvyšujeme pravidelným
vzdelávaním. Naša firma je schopná zabezpečiť dodávku celosklenených bezrámových konštrukcií. Keďže spoločnosť v
súčasnosti vykazuje vysokú energetickú náročnosť a značné tepelné straty výrobných a prevádzkových priestorov, uvažujeme
tieto priestory zatepliť a nahradiť spôsob ich vykurovania efektívnejšou a hospodárnejšou alternatívou. Vzhľadom na
obmedzené finančné zdroje spoločnosti by tento projekt nebolo možné v plnej miere realizovať bez finančnej pomoci EU.

Udržateľnosť projektu zabezpečíme využitím výstupov a výsledkov projektu. To znamená, po ukončení zateplenia objektov a
po spustení nového kotla na báze OZE, sa zlepšia tepelnoizolačné vlastností objektov, zníži sa spotreba primárnych palív,
dôjde k zníženiu nákladov na výrobu energie, k zníženiu nepriaznivých environmentálnych dopadov pri výrobe energie a k
zvýšeniu prevádzkovej flexibility spoločnosti. Znížením energetickej náročnosti spoločnosti sa súčasne dosiahne vyššia
efektívnosť a konkurenčná schopnosť spoločnosti na trhu. Realizáciou projektu sa zníži celková spotreba tepla v spoločnosti,
čo predstavuje pre spoločnosť úspory, ktoré môže využiť pri svojej ďalšej investičnej činnosti.
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Kúpele Lúčky ležia v horskej južnej doline pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške 621 m, 14
km severovýchodne od Ružomberka. Patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku (prvá zmienka siaha do r. 1761). Disponujú
liečivou vodou vhodnou na liečbu ženských ochorení, chorôb pohybového ústrojenstva, nervových, onkologických a chorôb z
povolania. Širokú paletu služieb poskytuje skúsený a prívetivý personál. V regióne sa nenachádzajú kúpele s rovnakou
starostlivosťou, relax v termálnej vode poskytujú aquaparky v Bešeňovej (10 km) a Liptovskom Mikuláši (26 km). Kúpeľnú
starostlivosť v Lúčkach je možné využívať počas celého roka, pre dlhšie pobyty je samozrejmosťou ubytovanie. Objekty
kúpeľov sú v takmer nepretržitej prevádzke od ich výstavby (70. roky minulého storočia a staršie) s minimálnymi úpravami. Z
hľadiska potreby energetickej úspory (a tiež z nezanedbateľných estetických dôvodov) vyvstala v súčasnosti potreba
realizovať výmenu výplní otvorov, z pôvodných väčšinou drevených za nové drevené/plastové/hliníkové. Realizáciou týchto
aktivít sa zníži energetická náročnosť prevádzky objektov kúpeľov a eliminuje sa slabá stránka týkajúca sa vzhľadu objektov.

Projekt rieši stavebné úpravy na 7 objektoch kúpeľov a využitie odpadovej geotermálnej vody cez vybudovanie
obnoviteľného zdroja energie (tepelné čerpadlo). Výmenou výplní otvorov vzrastie plocha so zlepšenými tepelno-izolačnými
vlastnosťami o 5016 m2 a využitím tepelného čerpadla sa zníži energetická náročnosť objektov o 24%. Energetické úspory
budú znamenať zníženie výdavkov, čo sa bude môcť prejaviť v presune financií do ďalšieho rozvoja kúpeľov, či už po stránke
technickej a estetickej alebo napr. investovaním do ďalšieho rozvoja zamestnancov. Negatívne stavy pri realizácii projektu
neočakávame, prípadné problémy budú riešené operatívne v rámci projektového tímu. Nenapĺňanie merateľných
ukazovateľov sa nepredpokladá, indikátory vychádzajú z energetického auditu vypracovaného kompetentnou osobou, resp. z
finančnej analýzy spracovanej podľa predchádzajúceho vývoja a reálnych očakávaní zohľadňujúcich situáciu v regióne a v
SR. Úpravy prispejú k zvýšeniu atraktivity ubytovacích zariadení, čo poskytne priestor pre podporu cestovného ruchu v
regióne. Možnosťou je aj budúca rekonštrukcia s cieľom dosiahnuť, aby kúpele už na prvý dojem pôsobili ako moderné
centrum regenerácie zdravia.

Navrhovaný projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1 - Stavebné úpravy na kúpeľných
objektoch. Ide celkovo o 7 objektov: Kúpeľná dvorana, liečebné domy Choč a Liptov, penzióny A, B, C a spojovacia chodba.
Úpravy budú realizované v termíne 08/2010-12/2011. Aktivita 2 - Obstaranie zariadenia na využitie odpadového tepla.
Termín realizácie 08/2010-12/2011. Časový harmonogram bol navrhnutý po konzultáciách s projektantom a vychádza z
reálnych odhadov termínov na uskutočnenie prác. Stavebné úpravy môžu prebiehať na viacerých objektoch súbežne so
zohľadnením poskytovaných služieb v dotknutých objektoch. Hlavné aktivity budú dodané spoločnosťou, ktorá zvíťazila v
rámci obchodnej verejnej súťaže a ktorá bude pri realizácii postupovať podľa zmluvy o dielo uzatvorenej s prijímateľom.
Podporné aktivity (riadenie projektu, publicita a informovanosť) budú prebiehať počas celej doby realizácie projektu.

Projekt svojimi plánovanými aktivitami napĺňa cieľ prioritnej osi a je úzko spojený s cieľom žiadateľa týkajúceho sa
kontinuálneho rozvoja poskytovaných služieb,znižovania nákladov a podpory cestovného ruchu.Vzhľadom na 50%-né
spolufinancovanie je možné riešiť projekt v plánovanom rozsahu.V prípade neschválenia žiadosti o NFP budú musieť kúpele
pristúpiť k značnej redukcii stavebných úprav na najnevyhnutnejšie opravy.Kúpele nemajú skúsenosti s realizáciou
podobného investičného projektu financovaného z fondov EÚ.Vzhľadom na fakt, že kúpele prešli dlhou históriou,ktorá sa
nezaobišla bez plánovania a dielčích projektov vrátane projektov investičného charakteru, žiadateľ je po technickej stránke
pripravený a schopný akceptovať podmienky,za akých sa pomoc z OP KaHR prideľuje a v plnej miere dodržiavať postupy pri
implementácii vrátane finančného riadenia,monitoringu a publicity.Región,v ktorom sa kúpele nachádzajú,ponúka málo
pracovných príležitostí,preto je podpora rozvoja turizmu dôležitou súčasťou rozvoja regiónu a obživy miestnych
obyvateľov.Projekt prispeje nielen ku skvalitneniu ponuky kúpeľnej starostlivosti, ale aj k rozvoju cestovného ruchu.

Udržateľnosť projektu a dalšie využitie výstupov a výsledkov vyplýva z hlavného projektového zámeru, ktorým je zníženie
energetickej náročnosti prevádzky objektov kúpeľnej starostlivosti prostredníctvom výmeny výplní otvorov a využitia energie
odpadového tepla. Tradícia a jedinečnosť kúpeľov v kombinácii s neustálym rozvojom, znižovaním výdavkov na prevádzku,
zlepšovaním estetického vzhľadu a zároveň prebiehajúcicm zvyšovaním kvality a rozvoja ľudského potenciálu vzdelávaním
vytvárajú predpoklady pre ďalšie úspešné fungovanie zariadenia v regióne a zároveň zvýši možnosť orientácie na širšiu
cieľovú skupinu samoplatiacich, vrátane zahraničných klientov. Po ukončení projektu bude vytvorené pracovné miesto pre
obsluhu tepelného čerpadla, zlepšenie príležitosti pre pobyt širšieho počtu klientov však zároveň vytvorí podmienky na
rozšírenie ponuky služieb a tým pre zamestnanie ďalších osôb v oblasti kúpeľnej starostlivosti. Multiplikačný efekt sa prejaví v
ďalšej rekonštrukcii a obnove kúpeľov, ktoré budú môcť byť financované z vlastných zdrojov žiadateľa.
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Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. bola založená v roku 2000 ako prirodzený dôsledok rozvoja obchodných aktivít českej
materskej firmy na slovenskom trhu v oblasti výživy a starostlivosti o rastliny. Naša spoločnosť je výrazným producentom
rašelinových substrátov, hnojív a ďalšieho sortimentu pre pestovanie, výživu a starostlivosť o rastliny. Svoje obchodné aktivity
vyvíjame nielen na Slovensku, ale pôsobíme aj na trhu v Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku, Srbsku a Macedónsku. Svoju
výrobu realizujeme pre hobby zákazníkov, ale aj pre zákazníkov z profesionálnej oblasti. S našimi výrobkami sa môžete
stretnúť v záhradných centrách, hypermarketoch, baumaxoch a v bežnej sieti veľkoobchodov a maloobchodov. V súčasnej
dobe pri finančnej náročnosti energií sa prioritou spoločnosti stalo znižovanie energetickej náročnosti prevádzkovaných budov
a to administratívnej budovy a výrobnej haly s dielňami.

Nosnou líniou projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzkových budov a využitie OZE – biomasy pri vykurovaní
objektu závodu spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. v obci Nové Hony. Za pomoci zateplenia administratívnej budovy,
výrobnej haly a využitím biomasy pri vykurovaní, chceme zefektívniť náklady na prevádzku závodu. Na základe
energetického auditu pre predkladanú ŽoNFP bol stanovený merateľný ukazovateľ „zateplená plocha“ v roku 2011 – rok
ukončenia realizácie projektu na 2.296 m2. Ročná úspora energie na vykurovanie dosiahnutá zateplením bude na základe
tepelno-technického prepočtu predstavovať 596,7 GJ/rok, čo za obdobie piatich rokov po realizácii projektu kumulatívne
predstavuje 2 983,5 GJ úspory energie. Merateľný ukazovateľ „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE“
bude stanovený na základe inštalácie nového kotla s výkonom 0,4 MW a dopadom výroby energie z OZE za obdobie piatich
rokov po realizácii projektu kumulatívne na 2.155MWh. Na základe úspory finančných prostriedkov vplyvom nižších
nákladov na vykurovanie vytvoríme jedno nové pracovné miesto v okrese Lučenec, kde bola miera nezamestnanosti ku koncu
januára 2010 na úrovni 23,58%.

Výber dodávateľov bol zrealizovaný obchodnou verejnou súťažou(VOS) ešte pred podaním Žiadosti o NFP. Na základe
výsledku VOS boli zazmluvnení dodávatelia a dohodnuté všetky podmienky realizácie diela, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách
o dielo s odkladacou podmienkou účinnosti, tvoria jednu z povinných príloh predkladanej žiadosti. Harmonogram realizácie
projektu bol zostavený na základe odkladacej podmienky účinnosti zmlúv, predpokladaného termínu podpísania zmluvy o
poskytnutí NFP s riadiacim orgánom a na základe dodacích podmienok stanovených dodávateľmi, pri zohľadnení potrebnej
časovej rezervy na nasledovné aktivity: Aktivita 1 – Zateplenie výrobnej haly
Aktivita 2 – Zateplenie
administratívnej budovy
Aktivita 3 - Kotolňa na biomasu a rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla Organizačné
zabezpečenie realizácie projektu: Ing. Vladimír Mužila – koordinátor projektu Ing. Jana Čániková – ekonomická agenda
Ing. Martin Lupták – administrátor projektu

Získaním NFP budeme môcť realizovať aktivity - zateplenie budov, striech, výmenu okenných a dverných otvorov, realizáciu
kotolne pre využitie OZE – biomasy pri vykurovaní objektov a rekonštrukciu vonkajších rozvodov tepla v rámci areálu
spoločnosti. Implementáciou projektu sa znížia prevádzkové výdavky, dosiahne sa každoročné šetrenie finančných
prostriedkov, ktoré bude môcť vedenie firmy investovať do rozvoja služieb poskytovaných zákazníkom a podpory
zamestnanosti. Týmito krokmi spoločnosť prispeje k celkovému rozvoju regiónu. Na základe skutočnosti, že naša spoločnosť
realizovala mnohé investičné zámery, má jej manažment bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Podľa už zrealizovaného, je možné
hodnotiť, že aj s finančne náročnými investíciami, máme svoje bohaté skúsenosti, ktoré priniesli svojou podstatou rozvoj firmy
a následné zvýšenie priestorových a výkonných kapacít. Pri realizácii a administrácii predkladaného projektu to bude iba
nadviazanie na aktivity predchádzajúcich období z každodennej praxe a implementácia predkladanej žiadosti prebehne vďaka
skúsenému projektovému tímu plynulo a podľa harmonogramu aktivít projektu.

Zateplením administratívnej budovy, výrobnej haly a využitím OZE – biomasy, dosiahneme úsporu energie potrebnej na
vykurovanie objektov a tým aj úsporu finančných prostriedkov, čo bude predstavovať zlepšenie finančných ukazovateľov firmy
vo výsledných výkazoch účtovnej uzávierky. Takto získané prostriedky bude môcť firma použiť pre svoj ďalší rozvoj a
zabezpečenie efektívneho fungovania nielen po energetickej stránke. Manažérske, riadiace, technické a koordinačné
činnosti budú realizované priamo prostredníctvom žiadateľa, ktorý bude zodpovedný za celkovú obsahovú prípravu
(materiálovú, dokumentačnú, ekonomickú a odbornú prípravu). Očakávané rozvojové aktivity s podporou inovatívnych
technológií budú po skončení grantu financované z vlastných zdrojov vytvorených cieľavedomým podnikateľským plánom.
Ohrozenia definované v SWOT analýze chceme eliminovať udržaním si kvalitných dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
profesionálnych zamestnancov a efektivitou výroby, čo predstavuje základ našej doterajšej úspešnosti.
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Región Martin v rámci Žilinského kraja spadá pod cieľ Konvergencie a žiadateľ do skupiny MSP ako oprávnený žiadateľ.
Projekt zlepšenia tepelnoizolačných vlastností objektov žiadateľa 8.podlažnej budovy konštrukčných kancelárii a výskumných
laboratórií a dvoch výrobných hál z oblasti priemyslu a inovačných služieb, vychádza z termografických meraní, analýz,
energetického auditu a SWOT analýzy Opisu projektu. Tieto deklarovali potrebu rekonštrukcie presklenených plôch, ktoré sa
svojím percentuálnym zastúpením vonkajšieho povrchu objektov rozhodujúcou mierou podieľajú na nízkej energetickej
efektívnosti. Samotné východiskové hodnoty ukazovateľov výsledku a dopadu sú uvedené v tabuľkách č.12 a č.15 Žiadosti
o NFP.

Projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v tabuľke č.12 ŽoFP znížením tepelnej straty
potvrdenou energetickým auditom zo súčasných 1 245 kW na 910 kW ekoefektívnou rekonštrukciou sklenených okien,
presvetľovacích pásov a svetlíkov progresívnymi izolačnými materiálmi bez zníženia intenzity denného osvetlenia a
preradením budov z energetickej klasifikácie z nevyhovujúcej triedy F do vyhovujúcej triedy D. Zníženie nákladov sa prejaví
zvýšením pridanej hodnoty a v synergickom prepojení na už podané inovačné projekty nepriamo aj na zvýšení tržieb. Určitým
rizikom pre nenaplnanie merateľných ukazovateľov je možné prehĺbenie finančnej krízy, ktoré chce subjekt podobne ako v
roku 2009 eliminovať aktivitami do oblastí, kde sa kríza natoľko neprejavuje.

Celkový objem investície potrebnej na projektované zníženie energetickej náročnosti objektov žiadateľa boli rozpočtom
Spôsob realizácie projektu je podrobne popísaný v kapitole 4. Popis realizácie projektu - Opisu projektu. V rámci hlavnej
vykalkulované v objeme 232 942,91 € čo predstavuje približne 80% výšky ročných odpisov žiadateľa. Žiadateľ však musí
aktivity A. Ekoefektívna rekonštrukcia administratívnej budovy a hlavnej aktivity B. Ekoefektívna rekonštrukcia výrobných hál
každoročne investovať do inovačných technológii v podobe neustáleho upgrade počítačových grafických staníc a 3D CAD
(obidve od 7/2010 do 12/2011) dôjde k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností okien, presvetľovacích pásov a svetlíkov. Tieto
softwarových aplikácii, ak má zabezpečiť konkurencieschopnosť v hlavnom predmete podnika
práce a dodávky materiálu vykoná na základe výsledkov uskutočnenej OVS profesionálny dodávateľ, ktorý je zaviazaný aj k
ekologickej likvidácii odpadu. Obnova sa uskutoční za plnej prevádzky firmy s výnimkou rekonštrukcie svetlíkov výrobných
hál, kde budú pracoviská reorganizované mimo zónu ohrozenia. Celý projekt bude riadený projektovým manažérom v
spolupráci s realizačným tímom.
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Zateplenie objektov v areáli ZDROJ MT

Využitie energetického potenciálu skládkového plynu spoločnosťou
Brantner Nova, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi

Zvýšenie energetickej efektívnosti

Zvýšenie energetickej efektívnosti Bardejovských Kúpeľov

MVE Poruba pod Vihorlatom

Malá vodná elektráreň na rieke Hron - Hronská Dúbrava

Výroba čistej energie - Pyrosolar

Malá vodná elektráreň Tekov

Znižovanie energetickej náročnosti v Kúpeľoch Nimnica
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Objekty, ktoré sú predmetom žiadosti o NFP, sa nachádzajú v meste Martin - Priekopa, na ul. Sučianska cesta 31, parc.č.:
2229/16, 2229/13 v k.ú. Priekopa. Jedná sa o objekty: 1. Administratívna budova - obvodový plášť objektu je z tehál CDm hr.
375 mm s omietkou, plochá strecha jednoplášťová s tepelnou izoláciou tvorenou škvarovým násypom v spáde kombinovaným
s tepelnoizolačnými doskami a živičnou krytinou. Okná sú drevené zdvojené, dvere oceľové čiastočne presklené, podlaha na
teréne bez tepelnej izolácie. Budova je trojpodlažná s čiastočným podpivničením. 2. Hlavný a vedľajší sklad - obvodový plášť
je z tehál CDm hr. 375 mm s omietkou, strecha je dvojplášťová so zateplením v úrovni podhľadu heraklitom, krytina je živičná
na hornej ploche strešných väzníkov. Okná sú prevažne oceľové, časť výplní otvorov je sklobetónová, vráta sú oceľové.
Podlaha v dvojpodlažnej časti je keramická bez tepelnej izolácie, v časti haly je tvorená asfaltovým poterom. Objekt je
jednopodlažný v časti skladovej haly, dvojpodlažný v krajných poliach.Východisková charakteristika budov je
energet.tr.E.Objekty so svojimi obalovými konštrukciami nevyhovujú požadovaným kritériám energetickým ani hygienickým.

Objekty budú zateplené v nasledujúcom rozsahu: Zateplenie strešnej konštrukcie, kde sa bude postupovať vyspravením
jestvujúcej krytiny, čím sa vytvorí budúca parotesná vrstva – fólia. Po stranách pri dažďových žľaboch sa zrealizujú z
drevených konštrukcií ukončenia, po ktoré sa bude ukladať na streche tepelná izolácia. Tá bude kotevná do strešnej
konštrukcie podľa technických požiadaviek navrhnutej krytiny. Po obvode bude natavená na úchytný prvok z poplastovaného
plechu. Bude zrealizovaná i výmena okien za okná plastové, vyklápacie s izolačným dvojsklom k=l,l Wm2/K. Bude použitý
profil schuco Aluplast 3K-AS60. Jestvujúce vonkajšie parapety okien budú odstránené a po prevedení výmeny otvorov sa
osadia nové z poplastovaného plechu. Vstupné dvere do vchodov budú vymenené za plastohliníkové, zasklené
bezpečnostným sklom so sieťkou. Riešenie kritických detailov pri žľaboch, pri atike strechy a pod. bude realizované tak, aby
nedochádzalo k tepelným stratám. Výsledkom projektu bude hodnotenie budov do energetickej triedy D. Zateplenie objektov,
čím sa znížia náklady na energiu, umožní vytvorenie jedného trvalého pracovného miesta (znevýhodnená skupina na základe
veku - senior).

Realizácia projektu bude prebiehať v nasledujúcich krokoch: - bol vpracovaný projekt pre ohlásenie stavby, resp. pre
stavebné povolenie, - bolo vydané v zmysle § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 57
ods. 2 cit. stavebného zákona súhlasné stanovisko stavebného úradu mesta Martin, - bol uskutočnený výber dodávateľa prác
formou verejnej obchodnej súťaže, pričom inzerát bol uverejnený v celoslovenskom denníku, - bola podpísaná zmluva o
dielo s dodávateľom, - realizáciu a manažovanie projektu vykonávajú a budú vykonávať technický a ekonomický pracovníci
na základe zmluvy investora o výkone ekonomických a obchodných služieb a plnomocenstiev, udelených konateľmi
investora, v rámci tejto činnosti bude prevedená aj realizácia finančného vysporiadania (platba dodávateľovi, refundácia), následné činnosti po kolaudácií objektu budú v súlade s podpisom zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečovať pracovníci
spoločnosti.

Otázka znižovania energetickej náročnosti je najviac aktuálnou v tomto čase. Zateplenie spája energetické, ekonomické,
ekologické a aj hygienické hľadisko. Zároveň je účinným nástrojom pre zabezpečenie TUR. Budovy v areáli ZDROJ MT sú
morálne aj technicky zastarané. Prejavujú sa významné poruchy, najmä nízka tepelno-izolačná schopnosť vyvolávajúca
zbytočné plytvanie energiou, čiže značné úniky tepla, ako aj hygienické nedostatky. Tieto nedostatky zvyšujú prevádzkové
náklady a vedú ku vzniku porúch ohrozujúcich zdravie. Vzhľadom na uvedené je oprava objektov v areáli ZDROJ MT
nevyhnutná.

Modernizáciou a prispôsobovaním sa technickému pokroku si spoločnosť upevňuje postavenie na trhu. Po ukončení projektu
bude spoločnosť neustále zlepšovať svoje služby, bude uskutočnovať pravidelnú údržbu a po technickej stránke zlepšovať
vybavenosť budov za modernejšie, ekologickejšie a energeticky nenáročné. Zlepšenie technických aspektov povedie aj k
zlepšeniu pracovných podmienok. Finančné prostriedky ušetrené znížením nákladov na energiu plánuje v krátkom časovom
horizonte spoločnosť využiť na ovplyvňovanie pracovného prostredia, na rozvoj ľudských zdrojov a na skvalitnenie práce
kúpou modernejších technologických zariadení.
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Žiadateľ je stabilnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti zvozu a likvidácie komunálneho odpadu, pričom disponuje
medzinárodným know-how v zavádzaní moderných a ekologických prvkov do odpadového hospodárstva. Brantner Nova, s.r.o.
vyváža odpad zo Spišskej Novej Vsi a okolia na Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II, ktorá je v jeho vlastníctve a správe.
Ročne sa ukladá na skládku 50 000 až 60 000t odpadu, pričom, aby nedošlo k hromadeniu skládkového plynu, ktoré by mohlo
mať za následok porušenie izolačnej vrstvy a únik do ovzdušia skládka je odplyňovaná najmodernejšími mechanizmami. Ide o
prvú skládku na Slovensku, na ktorej bolo realizované aktívne odplynenie a vybudované zariadenie na spaľovanie
skládkového plynu. Spaľovanie je síce ekologické, ale vyznačuje sa vysokou nehospodárnosťou nakladania s OZE. Pritom
objem odsávaného plynu je stabilný bez sezónnych vplyvov, vykazovaný je mierne stúpajúci trend, čo dáva predpoklad
stabilného odberu plynu do budúcich rokov a využitia skládkového plynu na výrobu elektrickej energie. Potenciál
obnoviteľných zdrojov energie je pri súčasnom stave úplne nevyužitý, čím sa narušuje princíp podpory trvalej udržateľnosti v
oblasti energetiky.

Vďaka realizácii predkladaného projektu dôjde k využitiu energetického potenciálu doteraz nevyužívaného skládkového
plynu, čím sa docieli aktívne využívanie OZE. Projekt má ekologický a ekonomický pozitívny efekt na cieľový región.
Zavedením inovatívneho zariadenia v oblasti poznačenej dlhodobo zníženou ekonomickou aktivitou a nízkou atraktivitou pre
investorov sa zvýši inovačný potenciál a zvýši sa atraktivita pre príchod nových investorov. Projekt vytvorí 1 priame pracovné
miesto a nepriame pracovné miesta pre servis zariadenia. Množstvo skládkového plynu sa pravidelne vyhodnocuje. Na
základe vyhodnotených údajov a technickej kapacity nového zariadenia v energetickom audite boli stanovené hodboty
inštalovaného výkonu zariadenia na 0,11 MW (po zakokrúhlení na 2 desat. miesta) za rok 2010 a výroby energie z OZE na
644,26 MWh/rok čo je kumulatívne 3 221,3 MWh/rok v roku 2015. El. energia bude predávaná do siete na základe poplatkov
stanovených URSO a zákona č. 309/2009 o podpore OZE vďaka čomu sa zvýši obrat a pridaná hodnota spoločnosti.
Zariadenie bude poistené min. po dobu 5 rokov od ukončenia projektu, čím sa predíde nedodržaniu ukazovateľov z dôvodu
vplyvu vyššej moci.

Aktivity projektu, HA 01 Plynový elektrický zdrojový agregát a HA 02 Zavádzanie výroby energie zo skládkového plynu, a
harmonogram sú zostavené v snahe maximalizovať pozitívny efekt projektu. Predmetom nákupu je zariadenie so spaľovacím
motorom na skládkový plyn určené na trvalú výrobu el. energie a stavebné práce. Agregát bude prevádzkovaný paralelne s
energetickou sieťou. HA 01 a 02 zahŕňajú objednávku, nákup, dodávku, inštaláciu zariadenia, napojenie do el. sústavy,
skúšobnú prevádzku, vyplatenie faktúr, prebratie do majetku a poistenie, označenie o spolufinancovaní z ERDF a zaškolenie
k manipulácii a údržbe. HA 02 tiež zahŕňa nevyhnutné stavebné úpravy a zapojenie do el. sústavy. Harmonogram kopíruje
dodávacie lehoty a plán stavebných úprav: 08/2010 - 12/2010. Plynulý priebeh zabezpečí koordinátor projektu, ktorý
dohliadne dodržiavanie harmonogramu, rozpočtu a na administratívu. Projektový manažér zabezpečí komunikáciu s tímom,
technicky usmerní implementáciu zariadenia, komunikáciu s dodávateľmi, prepravu, montáž a spustenie prevádzky. Finančný
manažér dohliadne na všetky pohyby na účte, realizáciu platieb, na správnosť a efektívnosť využívania NFP a publicitu
projektu.

V súvislosti s globálnym poklesom ekonomickej aktivity je spoločnosť opatrná v ďalších investíciách, vzhľadom k tomu, že
chce udržať plný stav pracovníkov, poskytnúť im vzdelávanie a kapacitnú vyťaženosť. Zároveň má ambíciu a potenciál
vyrábať el. energiu z OZE. Poskytnutie dotácie je príležitosť pokračovať v trende inovácií, a pritom ostať opatrný v
investíciách. Bez poskytnutia externého financovania nie je pre spoločnosť možné realizovať investíciu v predkladanom
rozsahu. V redukovanej forme sa zníži pozitívny dopad projektu na spoločnosť a región, ktorý je poznačený ekonomickou
krízou, miera nezamestnanosti neustále rastie. Zároveň tu absentuje inovačný potenciál a región nie je atraktívny pre
investorov. Nová technológia prinesie do oblasti výrobu el. energie s vysokou pridanou hodnotou, a súčasne je prevratná v
oblasti ochrany ŽP. Spoločnosť vybudovala a rekultivovala skládky Kúdelník I. a Kúdelník II. a zaviedla ako prvá v SR
technológiu na spaľovanie skládkového plynu, podľa najmodernejších technológií z vlastných zdrojov. Vďaka týmto
skúsenostiam disponujú zamestnanci skúsenosťami s realizáciou investičných projektov po administratívnej, technickej a
organizačnej stránke.

Predpoklad udržateľnosti projektu je zabezpečený dostatočnou podporou ľudského kapitálu (okrem súčasného technického a
administratívneho zabezpečenia bude prijatý jeden interný zamestnanec v spojitosti s projektom), ako aj finančnými zdrojmi z
budúcich výnosov z predaja elektriny. Súčasťou projektu je napojenie do elektrizačnej sústavy, pričom napojenie je riadne
zabezpečené. Projekt zahŕňa vybudovanie a prípravu zariadenia na zapojenie žiadateľa do distribučnej sústavy, pričom celá
dokumentácia napojenia bola konzultovaná a napojenie je zabezpečené dohodou s Východoslovenskou distribučnou, a.s.
Napojenie nastane ihneď po vybudovaní zariadenia PEZA na výrobu el. energie zo skládkového plynu na skládke Kúdelník II.
Napojenie je predpokladom predaja elektriny a generovania zisku. Zvýšený zisk a pridaná hodnota budú použité na udržanie
výsledkov projektu po ukončení financovania zo Štrukturálnych fondov. Žiadateľ je etablovanou spoločnosťou so stabilnou a
dostatočne diverzifikovanou sieťou odberateľov, čo zabezpečuje vysoký predpoklad inštitucionálnej aj finančnej udržateľnosti
projektu. Všetky náklady spojené s projektom po ukončení jeho realizácie budú kryté z vlastných zdrojov.
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Firma pôsobí v regióne Spiš, ktorý je charakterizovaný vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou životnou úrovňou.
Zvyšujúca sa konkurencia vyvoláva veľký tlak na ceny výrobkov, a tým aj na náklady všetkých druhov. SWOT analýza
poukázala na vysokú energetickú náročnosť a preto bolo rozhodnuté investovať do zateplenia objektov a efektívnejšej výroby
stlačeného vzduchu. Po analýze spotreby tepla v jednotlivých objektoch areálu firmy boli vyšpecifikované tri objekty, u ktorých
sa bude realizovať zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena okien, resp. dverí. Pôvodné okná a dvere sú zastarané a vo
viacerých prípadoch nefunkčné. Strechy a obvodový plášť nie je zateplený. Celková ročná spotreba plynu pre účely
vykurovania spomínaných troch objektov je 73 tis. m3, čo predstavuje 29% celkovej spotreby plynu. Vo firme sú tri vetvy
výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, použité kompresory sú zastarané, neefektívne, náročné na údržbu a bez využitia
odpadového tepla. Celková ročná spotreba el. energie pre výrobu vzduchu je 0,25 GWh, čo je 12 % celkovej spotreby
elektrickej energie. Projekt je v súlade s NSRR SR a prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónu a
slovenskej ekonomiky.

Energetický audit potvrdzuje úsporu energií vo výške 1 646,2 GJ/rok, čo predstavuje úsporu 33 579 €/rok . Projekt nemá
negatívny vplyv na životné prostredie a výrazne prispieva k estetizácii areálu firmy. Realizácia projektu bude znamenať
zníženie produkcie emisií CO2 o 79 t/rok, čo je zníženie 51 % u zatepľovaných objektov. Uvedené úspory budú znamenať
zníženie celkových výrobných nákladov, zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a tým rast tržieb, čo sa odrazí na raste
zamestnanosti. Uvedené výsledky potvrdené energetickým auditom sa dosiahnu uplatnením najnovších progresívnych metód
používaných pri zatepľovaní budov a náhradou málo efektívnych kompresorov za inovovaný typ vybavený mikroprocesorovou
riadiacou jednotkou a výmenníkom tepla, ktorý zabezpečí ohrev úžitkovej vody. Eliminácia rizika nenaplnenia úspor spočíva
vo výbere projekčnej i realizačnej firmy, odbornom dohľade špecialistov projekčnej firmy počas realizácie prác a v záruke na
prevedené práce. Projekt bude v budúcnosti pokračovať ďalšími aktivitami. Realizácia projektu bude mať kladný vplyv na
činnosť dodávateľských firiem a firiem poskyujúcich služby v regióne. Projekt podporuje TUR vo všetkých jeho troch zložkách.

Zateplenie objektov bude realizované externou firmou (dodávateľom vybraným na základe OVS) podľa projektu
spracovaného firmou PROJEX. Zatepľované objekty sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,čo dokladujeme prílohou č.21.
Vlastná technická realizácia bude pozostávať z nevyhnutných demontážnych prác,samotného zatepľovania a kolaudácie.
Počas realizácie zatepľovacích prác budú v zmysle zmluvy zabezpečovať odborný dozor spracovatelia projektu-firma
PROJEX. Modernizácia systémov výroby stlačeného vzduchu bude spočívať v objednaní predmetnej technológie a prác s
tým spojených, dodávke zariadení,vykonaní inštalácie týchto zariadení,overení technických a výkonových parametrov a
nakoniec v uvedení do prevádzky. Priestory pre inštaláciu kompresorov sú stavebne pripravené a obsahujú potrebné médiá.
Dodávku zabezpečí externá firma. Do realizáci projektu budú zapojení odborníci firmy SEZ Krompachy,ktorí majú bohaté
skúsenosti s realizáciou projektov. Aktivity budú prebiehať súčasne s predpokladaným začiatkom 09/2010. Priebeh a kvalita
realizácie prác bude sledovaná jeden krát mesačne formou kontrolných dní za účasti povereného člena predstavenstva.
Projekt prisieva k riešeniu problematiky MRK.

Projekt je zameraný na úsporu nákladov na energie a tým na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Smerovanie aktivít
projektu do oblastí s najväčšou spotrebou energií potvrdzuje vhodnosť realizácie projektu. Opodstatnenosť zateplenia
objektov potvrdzuje aj energetický audit s ohľadom na stav budov a klimatické podmienky. Splnenie cieľov projektu vyžaduje
nutnosť finančných investícií na úrovni takmer 785 tis.€ v časovom horizonte 22 mesiacov, čo by pre firmu znamenalo
zníženie výšky investícií do vývoja a technológií,oneskorenie naplnenia cieľov stratégie rozvoja a v konečnom dôsledku
zníženie konkurencieschopnosti firmy v budúcich rokoch. Firma disponuje kvalifikovaným tímom pracovníkov schopných riešiť
dlhodobé projekty z oblastí vývoja nových výrobkov, zavádzania nových technológií, systémov zdokonaľovania a riadenia
kvality, obchodno-marketingových projektov aj projektov spolufinancovaných z verejných prostriedkov. Vo firme boli a sú
riešené tiež projekty súvisiace s rozvojom a stratégiou firmy a tiež početné projekty súvisiace so vzdelávaním pracovníkov od
vrcholového menežmentu až po výrobných robotníkov. Projekt je enviromentálne udržateľný a prisieva k rovnosti príležitostí.

Z finančného hľadiska realizáciou projektu dôjde ku generovaniu dostatočného množstva finančných prostriedkov na tvorbu
zdrojov pre ďalšie investície do rozvoja firmy, čo potvrdzuje trvalú udržateľnosť projektu. Po vyhodnotení výsledkov realizácie
projektu a vyčíslení konkrétnych úspor energií na vykurovanie objektov bude následne rozhodnuté o zatepľovaní ďalších
objektov v areáli firmy. Postupnosť bude zvolená podľa využitia objektov a potreby tepelnej pohody na jednotlivých
pracoviskách. Po inovácii technológie na výrobu stlačeného vzduchu budú namontované merače množstva stlačeného
vzduchu tak, aby bolo možné presnejšie vyhodnocovať efektívnosť výroby stlačeného vzduchu a monitorovať straty v
rozvodoch i vo výrobných prevádzkach. Pozornosť bude v budúcnosti venovaná tiež monitoringu a meraniu ostatných druhov
energií, hlavne elektrickej energie a zemného plynu.V budúcnosti sa na zateplených objektoch s rovnou strechou uvažuje s
využitím solárnych kolektorov alebo fotovoltaiky. Externé riziká budú eliminované adekvátnym menežérskym riadením firmy,
programom znižovania nákladov všetkých druhov, zavádzaním nových výrob, získavaním nových trhov a udržaním zdravej
finančnej situácie.
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Bardejovské Kúpele sú raritou na Slovensku, umiestnené v krásnom prostredí obdarené bohatstvom prírodných minerálnych
vôd poskytujú komplexné liečebné služby domácim i zahraničným turistom a rekreantom. Súčasťou komplexu kúpeľov sú
ubytovacie zariadenia vo forme hotelov, penziónov a viliek, ktoré poskytujú klientom ubytovacie služby, služby spojené s
organizovaním kongresov, sympózií a školení. V súčasnom období prechádzajú kúpele značnou zmenou, vyzerajú
modernejšie a to i vďaka postupnej plánovanej rekonštrukcii starších budov, ktoré nie sú v dobrom technickom stave a je
nevyhnutné realizovať na nich väčšie či menšie stavebné úpravy, ktoré prispejú k značnej úspore energií a k ich celkovému
zmodernizovaniu a zatraktívneniu. Vplyvom nedostatočnej izolácie budov a zlého technického stavu väčšinou drevených
okien a dverí na týchto budovách, sa veľké množstvo energie stráca, čo spôsobuje navýšenie energetických nákladov
spoločnosti. Práve nedostatočné znižovanie energetickej náročnosti a neefektívne využívanie energie v objektoch sú trvalo
vážnym problémom kúpeľov, ktorý je potrebné čo najskôr riešiť.

Po ukončení aktivít projektu budú kúpele disponovať 12 upravenými objektmi, čím sa do značnej miery zracionalizuje
využívanie energie v týchto objektoch a znížia sa energetické náklady spoločnosti. Výmenou starých okien a dverí sa zlepší i
celkový estetický vzhľad budov, čo sa priamo prejaví v zatraktívnení celého areálu kúpeľov. Veľký nevyužitý potenciál
energetických úspor je vo zvýšení energetickej účinnosti, ktorá sa dosiahne práve zlepšením tepelnoizolačných vlastností
jednotlivých objektov. Podľa realistických odhadov by sa pri zavedení úsporných opatrení a zateplení 3347,51 m2 plochy
mohla spoločnosti zvýšiť úspora energie o 1333 GJ/rok a relatívna úspora tepla o 23,49%. Spoločnosť predpokladá, že
prostredníctvom energetických úspor dosiahne v roku 2016 rast pridanej hodnoty úroveň 5140 tis. EUR. Projektový zámer
prispeje k tvorbe 2 pracovných miest, čím sa podporí zníženie nezamestnanosti v regióne. Stanovené merateľné ukazovatele
sú v súlade s vypracovanými podpornými dokumentmi k projektu, ktoré vychádzali z reálnych skutočností a preto sa
nepredpokladá ich nenaplnenie. Odstránenie prípadných negatívnych stavov je žiadateľ schopný ihneď personálne i finančne
zabezpečiť.

Realizácia projektového zámeru potrvá 17 mesiacov a jej plynulý priebeh v plnej miere zabezpečí projektový manažér a
asistent projektového tímu, ktorých hlavnou úlohou je manažment celého projektového cyklu. Počas obdobia uvedeného v
harmonograme projekt (august 2010 - december 2011) dôjde k realizácii všetkých 12 hlavných aktivít a ďalších dvoch
podporných aktivít. V stanovenom termíne sa upraví spolu dvanásť stavebných objektov a to v súlade s uskutočnenou OVS
na základe zmluvne stanovených podmienok s víťazným dodávateľom. Administratívne práce potrebné ku kvalitnej realizácii
projektu budú vykonávané priebežne počas celej implementácie projektových aktivít. Vedením celej účtovnej agendy
súvisiacej s projektom, tvorbou žiadostí o platbu a archiváciou účtovných dokladov a dokumentov poverí žiadateľ finančného
manažéra. Projektový tím bude schopný pružne a včas reagovať na prípadné nepredvídané problémy spojené s projektovými
aktivitami. Prezentovanie podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP KaHR sa k verejnosti dostanú
prostredníctvom plánovanej publicity a informovanosti, ktorá prebehne v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov
NFP.

Výsledky energetického auditu poukázali na možnosti pomerne vysokých úspor tepla a následne aj zemného plynu ako
paliva v prípade zrealizovania v projekte navrhovaných opatrení týkajúcich sa jednotlivých objektov. Zrealizovaním uvedených
opatrení dôjde k značnému zníženiu spotreby paliva a tým aj úrovne emisných hodnôt znečisťujúcich látok a skleníkových
plynov. Celkovo je možné očakávať zníženie emisií, ktoré podporí zníženie celkového environmentálneho zaťaženia v
regióne. Kúpele majú skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov podobného charakteru, poznatky z ktorých sú priamo
využiteľné i pri tomto projektovom zámere. Slovenský turizmus je dôležité orientovať aj na kúpeľný turizmus, ktorý u nás do
značnej miery zaostáva za okolitými krajinami hlavne v kvalite poskytovaných služieb. Bardejovské Kúpele s dlhodobou
tradíciou a kvalifikovaným personálom poskytujú svojim klientom služby na úrovni porovnateľnej s inými krajinami, je však
nevyhnutné neustále zdokonaľovať ich kvalitu, čo priamo ovplyvní zvýšenie ich konkurencieschopnosti voči porovnateľným
zariadeniam nielen v rámci SR. Bez pomoci z NFP žiadateľ nedokáže realizovať aktivity v stanovenom rozsahu.

Keďže projekt prezentuje záujem zvýšiť energetickú efektívnosť objektov v areáli kúpeľov a to pri poskytovaní služieb v
oblasti kúpeľného cestovného ruchu v rámci regiónu, je reálny predpoklad pre dlhodobý rozvoj aktivít žiadateľa a následné
zabezpečenie ich trvalej udržateľnosti. Prevádzka zrekonštruovaných objektov, ich bežný chod, prevádzkové i mzdové
náklady je žiadateľ schopný pokryť z vlastných finančných zdrojov, ktoré zabezpečí zvýšením tržieb z poskytovaných
kvalitnejších ubytovacích služieb. Žiadateľ je schopný v plnej miere čeliť možným ohrozeniam personálne i finančne. Po
ukončení fázy výmeny okien a dverí pristúpi žiadateľ k tretej etape zvyšovania hospodárnosti spoločnosti. Táto etapa bude
zameraná na zatepľovanie jednotlivých objektov, čím sa zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj projektových aktivít. Prijatým
zamestnancom garantuje spoločnosť udržanie ich pracovných miest i počas piatich nasledujúcich rokov po ukončení projektu.
Bardejovské Kúpele so svojim špecifickým a jedinečným postavením nemajú v rámci východoslovenského regiónu väčšiu
konkurenciu na základe čoho sa predpokladá trvalo udržateľný rozvoj projektových aktivít a ich výhodnej pozície na trhu.
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Predkladaný projekt využívania OZE výstavbou MVE na Porubskom potoku vychádza z výsledkov SWOT analýzy: nízke
prevádzkové náklady, dlhá životnosť MVE a zabezpečenie odbytu vyrobenej el. energie zabezpečia dlhodobý stabilný príjem.
Uvedené skutočnosti sa premietnu do rastu tržieb a pridanej hodnoty pri vytvorení jedného pracovného miesta. Slabým
miestom daného projektu je finančná náročnosť celej investície a s tým spojený nedostatok vlastných zdrojov. Projekt sa
bude realizovať v k. ú. Poruba pod Vihorlatom. Dotknuté pozemky sú prenajaté od Urbárskej spoločnosti Poruba pod
Vihorlatom a Vyšné Remety na 40 rokov a odberný objekt na toku od SVP š.p. Žilina, OZ Michalovce na 50 rokov. Pozemky
sú verejne prístupné, ide o nezastavaný tok Porubského potoka. Na pozemkoch sa nenachádzajú stromy. Jediná náletová
zeleň, ktorá sa odstráni bude porast na mieste plánovanej budovy a elektrického vedenie. Výrub je povolený Lesným
obvodným úradom a vyťažená hmota bude predmetom dodávok Urbárskej spoločnosti. Všetky stavebné pozemky týkajúce sa
MVE sú vyňaté z plnenia funkcií lesov v zmysle §5ods.1 Z.č. 326/2005 Z.z o lesoch v znení neskorších predpisov v k.ú
Poruba pod Vihorlatom.

Po ukončení realizácie projektu vznikne na Porubskom potoku v Porube pod Vihorlatom MVE s inštalovaným výkonom 200
kWh. MVE bude optimálne využívať prietoky a spád v danej lokalite a celkový hydroenergetický potenciál tokov Vihorlatského
pohoria, s miernym zásahom do koryta toku, na ktorom bude vybudovaný rybovod pre migráciu vodných živočíchov a
zachovaný biologický prietok.Odberný objekt bude vybudovaný pod sútokom Lomockého a Porubského potoka. Tlakový
privádzač vody bude uložený v priekope lesnej cesty, aby došlo k čo najmenšiemu zásahu do lesného porastu a prírodného
prostredia. Využitý prietok bude regulovaný 4 dýzami na vodnej turbíne, takže budú využité minimálne aj maximálne prietoky
počas celého roka. Predpokladá sa nárast tržieb na úroveň 255 000Eur v roku 2016, pri pridanej hodnote 65 000Eur.
Realizáciou projektu vznikne 1 nové pracovné miesto. Plánovaná výroba el.energie z OZ za 5 rokov po realizícii bude
3.458,75 MWh. Po zrealizovaní projektu MVE Poruba pod Vihorlatom investor plánuje využívať ďalšie príležitosti na
rozšírenie a využitie OZ na základe získaných skúseností. V danej lokalite k.ú. Poruba pod Vihorlatom sú vhodné podmienky
na ich realizáciu.

Predkladaný projekt pozostáva z 9 aktivít podľa jednotlivých SO. Projekt bude realizovaný v termíne júl 2010 až október
2011.Predpokladaná dĺžka realizácie celého projektu je teda 16 mesiacov.Výstavba MVE bude realizovaná dodávateľskou
firmou, víťazom OVS. Jej obsluhou bude poverený nový pracovník. Zaškolenie zabezpečí dodávateľ technológie. Zástupca
dodávateľa bude v dohodnutých časových intervaloch monitorovať celodennú prevádzku na odhalenie a odstránenie
prípadných nedostatkov.Riadenie ako aj kontrolu realizovaných aktivít bude vykonávať tým, na čele ktorého bude stáť
žiadateľ.

Realizácia projektu je v súlade s cieľmi OP KaHR prioritná os 2-energetika v oblasti využívania OZ na výrobu el.
energie.Vysoké prvotné investičné náklady a nedostatok vlastných zdrojov ohrozujú realizáciu projektu, ktorá by bez získania
NFP bola neuskutočniteľná, resp. by sa neúmerne predĺžila doba realizácie, čím by došlo k eliminovaniu pozitívnych stránok a
nenaplneniu cieľov projektu. Spolufinancovanie projektu je plánované z úveru vo výške 286 000,- EUR a vlastných zdrojov (vo
výške 199 511,27,- EUR).Po nábehu výroby el.energie, bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie
fungovanie.Žiadateľ nemá žiadne praktické skúsenosti s realizáciou projektu podobného typu.Od roku 2008, keď sa rozhodol
podnikať v oblasti výroby el.energie z alternatívnych zdrojov však nadviazal spoluprácu v oblasti konzultácii so spoločnosťami
v ČR, ktoré podobné zariadenie už úspešne prevádzkujú a dodávajú.Na základe ich praktických skúseností s výstavbou,
zavádzaním a konečným sprevádzkovaním MVE si žiadateľ utvoril konkrétnu predstavu o tom, čo predkladaný projekt musí
napĺňať aby bol úspešný.

Prevádzku MVE bude žiadateľ zabezpečovať z vlastných zdrojov generovaných výrobou el.energie. Pripojenie k elektrizačnej
sústave je zmluvne garantované od VSD,a.s.,Košice.Na chod MVE bude potrebný jeden pracovník – manipulant, ktorý bude
dohliadať na chod elektrárne. Chod elektrárne bude automatizovaný, pri minimálnych prevádzkových nákladoch.Výsledky
projektu tak budú udržateľné počas niekoľkých desaťročí. Súhrn hore uvedených podmienok vytvára predpoklad na vytvorenie
stabilnej prevádzky s predvídateľnými parametrami – zabezpečeným výkupom elektrickej energie a tým aj zabezpečenými
príjmami, predpokladateľnými nákladmi bez vplyvu konkurencie vzhľadom na legislatívnu ochranu výroby el. energie z
obnoviteľných zdrojov. Vysoký ukazovateľ pridanej hodnoty projektu dokumentuje dostatok finančných zdrojov na
odstraňovanie prípadných neočakávaných porúch a havarijných stavov, čo tiež prispeje k celkovej udržateľnosti výsledku
predloženého projektu.Úspešná realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu ekonomickej výkonnosti žiadateľa, čo
pomôže zabezpečiť voľné zdroje, resp. zlepší obraz žiadateľa u bánk, čím zvýši úverový a investičný potenciál pre realizáciu
ďalších projektov.
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V rokoch 2006-2009 spoločnosť HYDRO-ENERGY, a.s. zabezpečila z vlastných zdrojov prípravu projektu po fázu územného
rozhodnutia a obstaranie pozemkov. Spoločnosť získala projektovú dokumentáciu a bolo jej vydané stavebné povolenie.
Lokalizácia projektu je priamo závislá na výbere vhodných podmienok pre dostatočné vzdutie hladiny rieky Hron pri
najmenších nákladoch na stavebné práce s tým súvisiace a zároveň pri najmenšom zásahu do životného prostredia. Región
v okolí Žiaru nad Hronom je dlhodobo negatívne poznačený bývalou mimoriadne neekologickou výrobou spracovania hliníka z
bauxitu. Prizmu minulosti dodnes pripomína obrovská červená skládka odpadu z bauxitovej rudy spoločne s odkaliskom, ktoré
napriek opatreniam ZSNP dodnes vytvára vážnu ekologickú hrozbu pre spodnú vodu, tok rieky Hronu a pre faunu v okolí
odkaliska. Výroba hliníka je pritom mimoriadne energeticky náročná predovšetkým z hľadiska spotreby elektrickej energie.
Projekt preto vhodným spôsobom dopĺňa energetické potreby regiónu a zlepšuje stav životného prostredia tým, že vytvára
životné prostredie pre mnohé druhy živočíchov a rastlín a zároveň produkuje elektrickú energiu bezodpadovým spôsobom.

Po ukončení realizácie projektu bude Malá vodná elektráreň na rieke Hron v Hronskej Dúbrave spustená, čím bude zahájený
enviromentálne najprijateľnejší spôsob výroby elektrickej energie v súčasnosti. Oproti ostatným druhom obnoviteľných
zdrojov energií nedochádza k emisií žiadnych skleníkových ani iných plynov a energetické nároky na výrobu použitých
technologických celkov vrátane stavebných prác sú v pomere k vyprodukovanej energii vo vynikajúcom pomere v porovnaní
napr. so solárnymi alebo veternými elektrárňami. Takisto sa zlepší oxysličenie vodného toku a tým zlepší podmienky pre
faunu a flóru žijúcu vo a pri vodnom toku. Vybudovaním a prevádzkovaním malej vodnej elektrárne dôjde v porovnaní s
klasickými formami výroby elektrickej energie k zníženiu produkcie CO2 o 4372,5 ton ročne. Inštalovaný výkon MVE
predstavuje hodnotu 1,314 MW. Zariadenie vytvorí ročne priemerne cca 6.800 MWh elektriny. Budú naištalované 3
turbíny,turbínu je možné efektívne prevádzkovať už pri prietoku 6 m3. s-1, čo zabezpečí chod min. 1 turbíny pri vypnutí
ostatných dvoch. Odberateľmi elektriny z MVE sú regionálni prevádzkovatelia distribučných sústav, t.j. spoločnosť SSE - D,
a.s.

Realizácia projektu bude rozdelená do 12 aktivít. Zahájenie stavby je naplánované na marec 2010 a ukončenie výstavby je v
decembri 2011. Rozdelenie aktivít kopíruje stavebné objekty rozpočtu projektu. Aktivity medzi sebou úzko súvisia a priamo na
seba nadväzujú. Časový harmonogram projektu je bližšie vyšpecifikovaný v časovom rámci realizácie projektu. Aktivity
projektu: 1.Hať, 2.Biokoridor, 3.Úprava koryta, 4.Úprava odvodňovacieho rigolu, 5.Drén, 6.Prístupová cesta, 7.Elektráreň,
8.Terénne úpravy, 9.Dom obsluhy, 10.Vyvedenie výkonu,11.Preložka kábla SSE, 12.Technológia Všetky aktivity budú
zabezepčené dodávateľom stavby v spolupráci s hlavným projektovým manažérom, stavebným dozorom a technickým
manažérom projektu. Všetky aktivity budú realizované jedným dodávatelom, ktorý bol vybraný a s ktorým bola podpísaná
zmluva na základe výsledkov obchodnej verejnej sútaže. Pomocné aktivity riadenia, monitoringu a propagácie projektu budú
realizované a zabezpečované žiadatelom počas obdobia trvania projektu ako aj počas monitorovacieho obdobia.

V poslednom období vstupuje do popredia problematika obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti pokrývajú len 3,3%
celkovej spotreby energie a sú využívané len na cca 25% ich technicky využiteľného potenciálu. Surovinové zdroje v SR by
mali byť založené na postupnej náhrade neobnoviteľných zdrojov za obnoviteľné. Ukazovateľ Hydroenergetický potenciál
(HEP) vyjadruje možné využitie energie tečúcej vody. Voda predstavuje druhý najvýznamnejší obnoviteľný zdroj energie na
území SR (po biomase). Z vodných tokov SR sú z hľadiska HEP jednoznačne najvýznamnejšie Váh a Dunaj, z ostatných riek
sú to Hron, Orava a Hornád. Momentálna situácia je charakteristická nedostatočným využívaním obnoviteľných zdrojov
energie napriek ich vysokému potenciálu a predovšetkým nevhodnou štruktúrou využívania hydroenergetického potenciálu preferovanie veľkých vodných diel a nízky podiel malých vodných elektrární s výkonom do 1 MW. V rámci programu rozvoja
hydroenergetických diel je na povodiach Dunaja, Váhu, Hrona, Bodrogu a Hornádu vytipovaných celkom 250 lokalít na
výstavbu malých vodných elektrární, s celkovým inštalovaným výkonom 93 MW - projekt MVE Hronská Dúbrava je jednou z
nich.

Po skončení aktivít projektu bude investícia plne pripravená na prevádzku. Ekonomicko-finančnú udržateľnosť prevádzky
dokazuje finančná analýza. Pri plnej prevádzke budú predpokladané dosahované tržby na úrovni vyše 586 tis. EUR ročne pri
prevádzkových a finančných nákladoch na úrovni cca 170 tis. EUR v roku 2016. Vytvorí sa tak dostatok zdrojov na splácanie
nákladov investície. Prevádzka bude zabezpečovaná 1 pracovníkom s príslušným odborným vzdelaním. Osoby v orgánoch
žiadateľa majú významné skúsenosti s prípravnou fázou zariadenia na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Zároveň
ich skúsenosti a vybudované lokálne vzťahy a zázemie v regióne vytvárajú vysoký predpoklad pre úspešné zvládnutie tohto
projektu po všetkých stránkach. V prípravnej fáze projektu spoločnosť spolupracovala s vysokokvalifikovanými odborníkmi pre
oblasť energetiky, obnoviteľných zdrojov a projektovania. Žiadatel si uvedomuje možné riziká ohrozujúce úspešnost projektu.
Preto projekt smeruje tak, aby boli tieto možné riziká podla možnosti eliminované, resp. aby sa s nimi pocítalo. Žiadateľ
disponuje zmluvou o pripojení k elektrizačnej sústave s odberateľom elektriny - spoločnosť SSE - D, a.s.
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Slovenská republika sa zaviazala voči Európskej únií splniť záväzný národný cieľ podielu energie z obnoviteľných zdrojov
energie na hrubej spotrebe energie vo výške 20 % do roku 2020. Po odpočítaní pomeru vyrobenej elektriny vo veľkých
vodných elektrárňach prakticky zatiaľ iba 1 % z celkovej spotreby elektriny je vyrobené z OZE v posledných rokoch.
Spoločnosť DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. bola založená zápisom do obchodného registra dňa 05.12.2006. V súčasnosti
je výrobný program spoločnosti orientovaný na prvotné spracovanie dreva. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2008 tržby 7.975 tis.
Sk a pridanú hodnotu 2.504 tis. Sk. Miesto realizácie projektu sa nachádza v časti katastra mesta Kolárovo, okres Komárno.
Pozemok je napojený na cestnú komunikáciu a je na ňom dostupné vzdušné vedenie 22 kV. Pozemok je rovinatý, čo je
výhodné z pohľadu charakteru investície. Žiadateľ má väčšinu pozemkov na ktorých sa bude realizovať projekt vo vlastníctve.
Na niektoré pozemky má uzavretú dlhodobú nájomnú zmluvu a predkupné právo.

Predmetom projektu je výstavba kombinovanej elektrárne na slnečnú energiu a biomasu s celkovým inštalovaným výkonom
zodpovedajúcim OZE 0,407 MW (v tabuľkách č. 12 a 15B sa z technických príčin uvádzadza hodnota 0,40 MW). Táto
inštalácia sa skladá z: - fotovoltaického parku s dvojosím pohybom - 0,207 MW, - zariadenia KVET - 0,200 MW (0,035 MW
elektrický a 0,165 MW tepelný) Absolútna hodnota výroby energie z OZE po realizáciou projektu je 1 873 MWh/rok.
Realizáciou projektu nastáva úspora energie v porovnaní KVET a samostatnej výroby tepla a elektriny z dreva a to 1 695
GJ/rok. Úspešnou realizáciou projektu sa vo veľkej miere zlepší ekonomická situácia žiadateľa, čo bude mať kladný efekt na
nárast tržieb a pridanej hodnoty. Žiadateľ očakáva, že v roku 2015 dosiahne nárast tržieb 1.000.000,- EUR a pridanej hodnoty
300.000,- EUR. Projekt bude mať kladný dopad aj na tvorbu pracovných miest, čo žiadateľ považuje za dôležitý aspekt,
keďže projektom sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Jedná sa o prvú kombinovanú elektráreň svojho druhu na Slovensku.
Tým projekt prispeje k zvýšeniu miery informovanosti spoločnosti o využití OZE, čo môže mať za následok zvýšenie záujmu
o podobné projekty.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: A1 Výstavba kombinovanej
elektrárne, ktorá bude realizovaná v časovom horizonte 07/2010 – 12/2010. Tovary a služby súvisiace s projektom boli
obstarané prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže v súlade s §281-288 Obchodného zákonníka. Cieľom obchodnej
verejnej súťaže bolo získať cenovo najvýhodnejšie ponuky na výstavbu kombinovanej elektrárne, ktorá sa bude skladať z
dvoch nasledovných technológií: Fotovoltaika, KVET. V projektovom návrhu sú navrhnuté polykryštalické panely FVP
PS230P-20/U, o počte 900 kusov s menovitým výkonom 230W. KVET z OZE bude prebiehať za pomoci pyrolyzéra v
kombinácií so Stirling motorom, – motor s vonkajším spaľovaním, resp. s vonkajším prívodom tepla. Vonkajšie spaľovanie je
pritom dokonalejšie (lepšie využitie paliva), s menším množstvom škodlivých splodín. Bližší opis technického riešenia viď.
prílohu č. 1 Opis projektu, bod 4.. Organizačne aj administratívne bude realizáciu projektu zabezpečovať žiadateľ v
spolupráci s vybraným dodávateľom.

Projekt v plnej miere napĺňa cieľ OP KaHR, ako aj cieľ opatrenia 2.1. a je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov žiadateľa. Projekt
pomáha vytvoriť podmienky k naplneniu záväzného cieľa SR voči EÚ dosiahnuť 20 % podiel elektriny z OZE na hrubej
spotrebe elektriny SR. Projekt je v súlade s viacerými národnými stratégiami. Realizáciou sa prispieva k horizontálnym
prioritám: Národná stratégia TUR, Marginalizované rómske komunity a Rovnosť príležitostí. Realizáciou sa vytvoria 2 nové
pracovné miesta, z toho 1 pre MRK. Vzhľadom na pomerne vysokú investičnú náročnosť projektu, aj napriek úverovej
nezataženosti firmy a ochote investovania dostupných finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a do rozvoja
spoločnosti, nie je v možnostiach žiadateľa uskutočniť predkladaný projektový zámer bez využitia nenávratného finančného
príspevku. Žiadateľ v súčasnosti realizuje projekt v rámci výzvy č. DOP2008-SIP001, ktorý je zameraný na výrobu drevených
debničiek a ich častí, ako aj vytvorenie a zaškolenie celkom 20 nových pracovných miest. Žiadateľ pri realizovaní tohto
projektu získal dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Realizáciou projektu sa očakáva nárast tržieb, zvýšenie produktivity, nízkonákladovosť produkcie, ako i nízka potreba
sprievodných investícií. To vytvára dobré predpoklady pre rozvoj spoločnosti bez potreby ďalšej finančnej intervencie. Žiadateľ
už v súčasnosti má uzavretú zmluvu o pripojení k elektrizačnej sústave, čo zabezpečuje udržateľnosť výsledkov projektu po
ukončení realizácie. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt je udržateľný z finančného hľadiska. Z personálneho hľadiska ja
zabezpečená udržateľnosť prijatím 2 nových pracovných síl, ktorý budú vykonávať udržiavacie práce a obsluhu technológie.
Projekt je riadený a realizovaný odborným tímom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizovaním podobných projektov a to je
zárukou kvalitného a odborného prevedenia stavby a udržateľnosti projektu z technického hľadiska. Z environmentálneho
hľadiska projekt nevytvára žiadnu záťaž pre životné prostredie, naopak pomáha znižovať emisie CO2 vypúšťané do ovzdušia,
a to až 95 ton ročne. Tým výrazne prispieva k dosiahnutiu cieľov Kjótskeho protokolu.
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Na mieste realizácie projektu zatiaľ nie je žiadna vodná stavba a merateľné ukazovatele majú nulovú hodnotu. Navrhovaná
stavba bude umiestnená v riečnom kilometri 70,655 rieky Hron. V tomto úseku a v úseku nad profilom stavby má územie
prírodný charakter. Na pravom brehu je existujúca ochranná hrádza, ktorej vnútorná konštrukcia nie je známa, hrádza je v
zanedbanom stave. Rastú na nej náletové dreviny. Jej funkciou je pravdepodobne ochrana obce Nový Tekov pred bežnými,
ročnými, povodňovými vodami, nie však pred povodňovými prietokmi Q10 a viac. Územie koryta a inundácie na pravej strane
je zarastené náletovými krovinami a starými, odumretými a značne poškodenými stromami. Na ľavom brehu je povrch terénu
vyšší, tvorí ho zvýšený breh. Za týmto brehom je koryto kanála Perec, nazývaný aj Hronček. Vyústenie Hrončeka do hlavného
koryta Hrona je pod navrhovaným profilom hate a vodnej elektrárne. Terén na ľavom brehu, na ktorom sa nachádzajú
pozemky obce Starý Tekov sú vyššie. Breh je na kóte 167,80 až 168,00 m n.m.

Realizáciou projektu vznikne jedno zariadenie pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie. Malá vodná elektráreň Tekov je
vodná stavba, ktorej jedinou výrobnou funkciou je vyrábať elektrickú energiu využitím hydropotenciálu rieky Hron v danej
lokalite. Navrhnutá je ako príhaťová vodná elektráreň v riečnom kilometri 70,655. Hať je situovaná do koryta rieky a objekt
vodnej elektrárne v pravom brehu. Do riečneho kilometra 70,655 je osadená os hate ktorá je určená osou horného uchytenia
vaku. Hať a vodná elektráreň sú riešené ako nízke stavby. Ich vzhľad a technické prevedenie podliehajú ich funkcii. Projekt si
bude vyžadovať vytvorenie troch novovytvorených pracovných miest. Hlavnou a jedinou výrobnou činnosťou stavby je výroba
elektrickej energie. Predpokladaná ročná výroba elektrickej energie pri inštalácii dvoch turbín je 10 233 MWh/rok v
priemernom roku, hodnota merateľného ukazovateľa je 49837 MWh/5 rokov. Maximálny inštalovaný výkon turbín je 2 x 1010
kW (2,02 MW, po úprave 1,74 MW), čo je aj hodnota merateľného ukazovateľa.

Z hľadiska technického ide o príhaťovú vodnú elektráreň, ktorej definitívne technické riešenie stavebných objektov a
prevádzkových súborov bude vykonávať dodávateľ (víťazný návrh obchodnej verejnej súťaže). Technické varianty boli
vyhodnotené pred vyhlásením Obchodnej verejnej súťaže a boli zapracované do podmienok súťaže. Objekt vodnej elektrárne
sa nachádza na pravom brehu. Dilatáciou je napojený objekt pevnej spodnej stavby vakovej hate, medzi pravým haťovým
poľom a objektom elektrárne je hradený štrkový priepust šírky 3,0m. Hať je navrhnutá ako trojpoľová s pevnou spodnou
stavbou. Hradiaca konštrukcia hate je gumený vak plnený vodou s pretlakom 1,5 násobku hradiacej výšky. Hradiaca výška
vaku je 3,5m. Vývar hate pre tlmenie energie je navrhnutý ako zdrsnený sklz v sklone 1:7. Súčasťou stavby MVE Tekov je
premostenie hate a objektu vodnej elektrárne. Hať a vodná elektráreň sú riešené ako nízke stavby. Ich vzhľad a technické
prevedenie podliehajú ich funkcii a budúcej prevádzke. Doba realizácie projektu je 24 mesiacov s rezervou 12 mesiacov, teda
spolu 36 mesiacov.

Lokalita na výstavbu Malej vodnej elektrárne Tekov (MVE Tekov ) je jedna z niekoľkých lokalít, ktoré boli správcom vodného
toku, Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom, Odštepným závodom Banská Bystrica určené na
využitie hydroenergetického potenciálu výstavbou vodnej elektrárne. Navrhovaná stavba využíva prietoky Hrona,
hydroenergetický potenciál na výrobu elektrickej energie. Jediným výrobným cieľom stavby je výroba elektrickej energie z
trvalo obnoviteľného zdroja, bez negatívnych vplyvov na človeka a jeho životné prostredie. Malá vodná elektráreň Tekov je
vodná stavba, ktorej jedinou výrobnou funkciou je vyrábať elektrickú energiu využitím hydropotenciálu rieky Hron v danej
lokalite. Projekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a prevádzka neprodukuje odpady, nevytvára hluk, prach,
žiarenie. Voda pretekajúca cez turbínu a voda prepadajúca cez haťové uzávery sa vo vývare vodnej elektrárne a hate
prevzdušňuje a tak sa okysličuje, čo vytvára priaznivejšie kyslíkové pomery v rieke pod stupňom.

Administratívne a personálne zabezpečenie prevádzky výstupov projektu zo strany žiadateľa je zabezpečené v plnej miere.
Projekt má stanoveného projektového manažéra, žiadateľ predpokladá v projektovom cykle spoluprácu s externou firmou (ak
si to vyžiada náročnosť procesu monitorovania a publicity, finančného manažmentu), samotné zabezpečenie novej prevádzky
žiadateľ predpokladá so zabezpečením svojho technicko-výrobného úseku a dôslednou prípravou novoprijatých
zamestnancov (tri novovytvorené pracovné miesta). Výrobné prostriedky obstarané realizáciou predkladaného projektu budú
zaradené do majetku žiadateľa, začlenené do výrobného procesu a využívané v maximálnej možnej miere. Predpokladaná
ekonomická životnosť zariadení je 30-50 rokov. Realizáciou projektu žiadateľ vstúpi na energetický trh s očakávanou
produkciou, čo sa prejaví aj rastom tržieb a pridanej hodnoty. Plánované výnosy na zariadeniach, ktoré sú predmetom
predkladaného projektu, budú plne postačovať na krytie prevádzkových nákladov a odpisov a tvorbu zisku. NPF umožní
obstarať stavebné práce a modernú technológiu veľkého rozsahu v krátkom čase a skrátiť návratnosť vložených prostriedkov.
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Kúpele Nimnica sú vybudované v katastri obce Nimnica a v okrese Púchov, pri vodnom diele "Priehrada mládeže". Areál
objektov pozostáva z 8 objektov, projekt bude realizovaný v 2 objektoch. Náklady na energie u žiadatela boli v roku 2008
255.263,85€, el. energiu 108.529,54€ a vodu 34.565,37€. Predpoklady na realizáciu projektu preukazujú výstupy SWOT
analýzy v oblasti ludských a materiálnych zdrojov a v oblasti rozvojového potenciálu kúpelov. Navrhovaný projekt je druhou
etapou celkovej rekonštrukcie energetického hospodárstva v kúpeloch. V roku 2009 bol nahradený centrálny zdroj tepla (ktorý
bol mimoriadne stratový) teplovodnými plynovými kotolnami v jednotlivých objektoch kúpelov, vybavenými teplovodnými,
kondenzačnými, nízkotlakovými kotlami s horákmi v prevedení „Zurbo“ so zníženou emisiou NOx a CO. Uvedená investícia
bola hradená z vlastných zdrojov žiadatela, neboli na nu poskytnuté žiadne dotácie.

Na streche objektu budovy Balneoterapie bude nainštalovaných 52 kusov solárnych kolektorov s tepelným výkonom 71 500
kW/rok (71,5 MWh/rok) na ploche 180 m2. Solárna energia bude využívaná pre ohrev vody v objekte. (Kúpele Nimnica sa
nachádzajú v mieste s najvyšším výskytom slnečného svitu na strednom Považí). Tepelným stratám cez zastaralé okná s
velkou priepustnostou a netesnostou bude zabránené ich výmenou. Následným krokom po racionalizácii výroby tepla bude
zníženie strát prostredníctvom zateplenia rekonštruovaného liečebného domu Salus. Celková zateplená plocha predstavuje
735,27 m2 a celková úspora energie predstavuje ročne 874982,81 kWh - 3149,93 GJ/ročne, kumulatívne v pätročnom
sledovanom období to predstavuje úsporu 15749,67 GJ. (pre ukazovatele dopadu pre výsledok Zateplená plocha a Pocet
novýoch alebo technicky zhodnotených zariadení). Projekt prinesie zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty žiadatela, v rámci
sledovania ukazovatela dopadu sa vytvoria 2 nové pracovné miesta.

Aktivity realizované v rámci projektu predstavujú etapy realizácie, projekt je naplánovaný na 14 mesiacov od 06/2010 do
07/2011. Projekt bude realizovaný dodávatelsky, fakturácia bude vykonávaná po jednotlivých aktivitách podla odberatelskododávatelskej zmluvy: dodávka solárnych zariadení, výmena okien, dverí a presklených castí obvodového plášta
(balneoterapia, salus), výmena starých rozvodov. V rámci každej aktivity budú vykonané nasledovné hlavné činnosti: 1.
Asanácia a demontáž jestvujúcich zariadení 2. Stavebné úpravy dotknutých budov a ich priestorov 3. Osadenie nových
technologických zariadení a solárnych kolektorov 4. Spustenie, revízia a skúšky systému 5. Zaškolenie obsluhy 6.
Odovzdanie a zaradenie do prevádzky Všetky aktivity v rámci žiadosti o NFP vykonajú zhotovitelia vybraní obchodnou
verejnou sútažou podla Obchodného zákonníka. Okrem pracovných síl zhotovitela budú pre realizáciu využité údržbárske
kapacity spolocnosti. Administratívne bude projekt riadit projektový team žiadatela, ktorý má dostatočnú kapacitu na riadenie
realizácie aj monitorovanie. V administrácii projektu sú obsiahnuté funkcie projektového manažmentu, monitoringu, publicity a
finančného riadenia.

Projekt je pre žiadateľa vhodný a z hľadiska udržateľnosti a vhdnosti je nevyhnutné realizovat projekt vzhladom na fyzickú a
morálnu opotrebovanost zastaralých zariadení a tým vzniknuté velké energetické straty, ktoré sa prenášajú do výsledku
hospodárenia žiadatela. Z hľadiska vhodnosti pre uplatnenie OZE: Kúpele sa nachádzajú v mieste s najvyšším výskytom
slnečného svitu na strednom Považí, sú vhodným miestom využitia slnečnej energie pre zlepšenie hospodárnosti energetiky
kúpelov. Aktivity projektu, zvolený spôsob výmeny rozvodov a vzduchotechnických jednotiek, doplnenie energetického zdroja
solárnej energie prinesú výrazné zníženie spotreby energie – úspora celkovej dodanej energie 30,14%, úspora primárnej
energie 39,96%, co sa prenesie do ekonomických ukazovatelov nákladov (zníženie). Projekt prispeje k celkovému
skvalitneniu služieb žiadatela a k zefektívneniu využívania energie v priemysle a službách, nárastu tržieb aj nárastu pridanej
hodnoty. Projekt je vhodný k plneniu cieľov opatrenia 2.1. Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Predkladaný projekt tvorí druhú etapu komplexného rozvojového zámeru dobudovania a rekonštrukcie Kúpelov Nimnica a.s.
Projekt je ekonomicky, energeticky aj environmentálne udržatelný. Realizácia projektu prinesie šetrenie nákladov na energie,
prinesie nárast ukazovatelov tržieb a pridanej hodnoty u žiadatela. Znížením nákladov a zvýšením tržieb projekt prispeje ku
generovaniu zdrojov pre realizáciu dalších následných projektov, rozvojových zámerov smerujúcich k strategickej
udržatelnosti žiadatela: 1. Rozšíreniu centrálnej časti kúpelov, budovy Balneoterapia tak, aby sa zvýšil pocet ubytovaných
klientov a počet poskytovaných liečebných procedúr. 2. Prepojenie budovy Balneoterapia spojovacími koridormi s
ubytovacími priestormi. 3. Modernizácia a obnova technológií, vodoliecby, bazénov, rekonštrukcia a modernizácia
vyšetrovacích a diagnostických prístrojov a rehabilitačných zariadení. 4. Rekonštrukcia, úprava a modernizácia vybavenia
ubytovacích priestorov. 5. Vybudovanie športových zariadení a doplnkových služieb pre klientov a návštevníkov kúpeľov.
Admnistrataívne kapacity žiadateľa sú dostatočné na zvládnutie projektu v celom jeho monitorovacom období.
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Jedná sa o objekt z r. 1977, ktorý doposiaľ neprešiel výraznejšou rekonštrukciou stavebnej časti a opláštenia. Je postavený v
konštrukčnom systéme BAUMS-75.Hlavný nosný systém je tvorený oceľovým skeletom s modulovou osnovou á 6,0
m.Obvodový plášť 1NP je z ľahkých plynosilikátových dielcov s omietkou, plášť 2NP je tvorený ľahkými kovoplastickými
panelmi.Skladba plášťa 2NP je tvorená - zvnútra:sololitové platne,drevotriesková doska, izolačná vrstva sklenej vaty osadená
v hliníkovom nosnom ráme a vlnitý hliníkový plech - z vonkajšej strany.Vzhľadom na vek objektu je tepelná výplň čiastočne
deštruovaná.Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou tvorenou kašírovanými polystyrénovými doskami na
betónovej doske a živičnou krytinou.Okná sú prevažne hliníkové zdvojené, dvere oceľové čiastočne presklené, presklené
plochy oceľové s jednoduchým zasklením, podlahy na teréne.Budova je dvojpodlažná s čiastočným
podpivničením.Vykurovanie je z OST - horúca voda/teplá voda, v suteréne objektu výmenník Sympatik VNV.Diaľková
dodávka tepla od SCZT mesta Púchov.Vykurovací systém je klasický teplovodný 90/70°C a vykurovanie
radiátormi.Východisková charakteristika budovy je energet.tr.E.

Obvodový plášť 1NP bude zateplený obmurovaním tepelnoizolačnými doskami MULTIPOR hr.80 mm a povrchová úprava
fasádnym systémom stierkovou omietkou BAUMIT hr.2mm za použitia fasádnej sieťky, lepenej tmelom. Obvodový plášť 2NP
je riešený zateplením fasádnymi stenovými panelmi KINGSPAN SF 080, jadro PUR a prekrytý obkladom z veľkoplošných
dosiek TRESPA hr. 6mm s kotvením cez oceľové profily do jestvujúcich AL profilov bez demontáže stávajúceho plášťa.
Zateplenie strešného plášťa je riešené tepelnoizolačnými doskami hr.100mm na jestvujúci stav strechy lepením a prekrytím
hydroizolačnou fóliou bez vybúrania jestvujúcich skladieb strešného plášťa. Okná budú vymenené za nové plastové s
izolačným dvojsklom, presklené steny nahradené konštrukciou z materiálu FIBERGLASS s izolačným sklom a dvere
vymenené za nové s prerušeným tepelným mostom. Zdroj tepla sa nemení, ani spôsob prípravy teplej vody. Zateplenie
objektu, čím sa znížia náklady na energiu, umožní vytvorenie jedného trvalého pracovného miesta (znevýhodnená skupina na
základe veku - senior). Cieľom sú stavebné úpravy zateplením na dosiahnutie hodnotenia budovy do energetickej tiedy C.

Realizácia projektu bude prebiehať v nasledovných krokoch: - bol vypracovaný realizačný projekt - bolo vydané v zmysle §
117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 57 ods.2 cit.stavebného zákona súhlasné stanovisko
stavebného úradu mesta Púchov - bol uskutočnený výber dodávateľa prác formou verejnej obchodnej súťaže s inzerátom
uverejneným v celoslovenskom denníku - bola uzatvorená dodávateľsko - odberateľská zmluva s víťazom obchodnej verejnej
súťaže - realizáciu a manažovanie projektu vykonávajú a budú vykonávať technickí a ekonomickí pracovníci na základe
zmluvy investora o výkone ekonomických, technických a obchodných služieb a plnomocenstiev, udelených konanteľmi
investora, v rámci tejto činnosti bude prevedená aj realizácia finančného vysporiadania /platba dodávateľovi, refundácia/ následné činnosti po ukončení diela budú zabezpečovať pracovníci spoločnosti.

Vlastník objektu sa v súlade s celospoločenskými požiadavkami na úsporu energií a tým zintenzívnenie ochrany životného
prostredia snaží o dosiahnutie úspor energie a taktiež vhodnou kombináciou a synergickými efektami prispieť ku kvalite
životného a pracovného prostredia. Budova je technicky a morálne zastaralá a energeticky náročná. Nakoľko sa nachádza v
absolútnom centre okresného mesta Púchov, jej rekonštrukcia formou výmeny opláštenia, okien, dverí a sklených výplní
vhodnou kombináciou okrem energetických úspor prinesie aj kvalitatívne zvýšenie estetickej úrovne objektu.V susedstve
mesto Púchov realizuje výstavbu nového divadla a tak bolo zámerom majiteľa objektu, aby sa nové, moderné efektívne
budovy v tesnej blízkosti nerušili a dopĺňali.

Predmetná budova bola postavená v r. 1977 a je hlavne technicky ale aj morálne zastaralá a energeticky veľmi náročná. Jej
rekonštrukciou sa nadväzne na životnosť zateplovacích materiálov, definovanou medzinárodnými kapacitami v publikácii
"Energetický audit a cetrifikácia budov" /Trond Dahlsveen - Dušan Petráš a kol./ u telepnách izolácií na 40 rokov a nových
okien a dverí na 30 rokov reálne pozitívne dopady z tejto obnovy dostávajú do dlhodobého horizontu. Taktiež efaktami z
úspor nákladov na energie spoločnosť bude aj v krátkodobom horizonte ovplyvňovať pracovné prostredie a pracovné
podmienky v budove a vytvorené zdroje reinvestovať aj do ďalších modernizácií technologických zariadení. Rekonštrukciou
budovy a jej efektívnou prevádzkou pri rešpektovaní povinnosti vlastníka starať sa o majetok, je reálny predpoklad, že všetky
zadefinované efekty budú mať viac, ako strednodobý charakter pôsobenia.
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Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská
Streda

Kogenerácia Palárikovo

Energetické využitie odpadu-biomasy pri výrobe nábytku

Energetické využitie mokrej biomasy

Využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie
a tepla v spoločnosti TOP PELET s.r.o.

Úspora energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie v
spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie
v bioplynovej stanici

CleanEnergy z OZE - Kameničná

Výstavba malej vodnej elektrárne Strážske (MVE Strážske)

4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice

2 769 184,32

4 030 214,72

102 784,00

1 392 000,00

2 399 240,96

194 400,00

2 413 194,61

1 189 997,44

2 391 435,57

5 559 547,48
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V súčasnosti sú v mieste realizácie projektu, v kotolni Mlyny Dunajská Streda inštalované štyri plynové kotle, ktoré zásobujú
teplom územie mesta s prevažne komplexnou bytovou výstavbou. Územie v intraviláne mesta je upravené, zastavané
obytnými objektmi a občianskou vybavenosťou. Efektivita výroby tepelnej energie je obmedzená použitou technológiou,
pričom z hľadiska potreby jej zvyšovania je potrebné centrálny zdroj tepla doplniť o zariadenie, ktoré bude zabezpečovať
kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. V súvislosti s výsledkami a dopadmi možno konštatovať, že súčasný zdroj
tepla je neefektívny, pričom za účelom potreby zvýšenia jeho efektivity je potrebné inštalovať zariadenie kombinovanej výroby
tepla a elektrickej energie, ktorého inštalácia a prevádzka zabezpečí úsporu primárnej energie, vytvorenie nových pracovných
miest, nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb žiadateľa.

Po realizácii projektu budú inštalované dve kogeneračné jednotky ktoré budú vyrábať elektrickú energiu a teplo zo zemného
plynu, vrátane vyvedenia elektrickej energie do trafostanice a úprav existujúcej plynovej kotolne. Kogeneračné jednotky budú
umiestnené do strojovne, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu kotolne. V rámci stavby bude vybudovaný nový
objekt Trafostanice a VN rozvodne. V súvislosti s výsledkami a dopadmi dôjde k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu
zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla o 10,516 MW. V dôsledku realizácie dôjde k úspore energie vo výške 951
012,00 GJ v období počas piatich rokov prevádzky a vytvoreniu ôsmych nových pracovných miest. Realizácia projektu
prispeje k výraznému nárastu tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa.

Technické riešenie vychádza z projektovej dokumentácie, pričom jednotlivé aktivity projektu sú v súlade so stavebnými
objektmi a prevádzkovými súbormi v zmysle členenia stavby. Aktivity projektu budú zabezpečované externe – dodávateľsky v
súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaže a zmluvou o dielo. Aktivita 1 - Rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny
technológie – SO 01 (06/2010 – 03/2011) Aktivita 2 - Vybudovanie trafostanice a rozvodne VN - SO 02 (06/2010 – 02/2011)
Aktivita 3 - Prípojka VN do prenosovej siete - SO 03 (06/2010 – 02/2011) Aktivita 4 - Prekládka rozvodov pitnej vody - SO 04
(06/2010 – 03/2011) Aktivita 5 - Prekládka rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody - SO 05 (06/2010 – 03/2011)
Aktivita 6 - Inštalácia automatizovaného systému riadenia - PS 01 (02/2010 – 05/2011) Aktivita 7 - Inštalácia prevádzkového
rozvodu silnoprúdu NN - PS 02 (02/2010 – 05/2011) Organizačné zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít bude
zabezpečené prostredníctvom odborného riadiaceho tímu vytvoreného žiadateľom.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza zo SWOT analýzy, z ktorej je zrejmé, že dané okolnosti poskytujú dostatočný priestor
pre úspešnú realizáciu. Žiadateľ má značné skúsenosti s investičnými projektmi a v oblasti energetiky (napr. paroplynový
cyklus). Má k dispozícii, resp. zabezpečí odborný personál potrebný nielen k realizácii projektu, ale aj budúcej prevádzke
projektu. Identifikovaná príležitosť, ktorou je možnosť získania nenávratného finančného príspevku je významným faktorom
úspešnej realizácie.

Výstupy projektu budú dlhodobo udržateľné na základe zmlúv o odbere elektrickej energie a tepla s jednotlivými odberateľmi.
Financovanie po realizácii bude v plnom rozsahu zabezpečené prostredníctvom bežných prevádzkových príjmov. Finančná
analýza preukázala, že projekt generuje dostatok výnosov na pokrytie prevádzkových nákladov. Významným faktorom
dlhodobej udržateľnosti sú existujúce zmluvné vzťahy s odberateľmi energií, na ktoré projekt nadviaže. Žiadateľ v prílohe
prikadá zmluvu o pripojení odberného zariadenia do distribučnej sústavy.
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Miesto realizácie projektu, obec Palárikovo sa nachádza v južnej časti západného Slovenska, v Nitrianskom kraji, v okrese
Nové Zámky. Pre región je charakteristická vyššia nezamestnanosť, nižšia úroveň miezd, nižšia kúpyschopnosť
obyvateľstva, nízka úroveň rozvoja infraštruktúry, nízka investičná a podnikateľská aktivita. Novovznikajúci priemyselný park v
obci Palárikovo je jedným z nástrojov riešenia týchto problémov. Pre zásobovanie prevádzok v parku teplom je potrebné
vybudovať zdroj tepla, pričom v súčasnosti je zmluvne zabezpečený odber tepla na úrovni cca 83000 MWh. Vzhľadom na
vyššiu ekonomickú efektívnosť a environmentálnu prijateľnosť žiadateľ zvolil riešenie formou kombinovanej vysokoúčinnej
výroby elektriny a tepla. Výhodou je tiež to, že hlavným odberateľom bude prevádzka na výrobu technických plynov, ktorá
zabezpečí konštantný nepretržitý odber tepla a pre výrobu CO2 bude odoberať aj spaliny z kogeneračných jednotiek. V
súčasnosti je podpísaná takisto zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny so spoločnosťou ZSE Distribúcia.
Legislatívne (zákon 309/2009) je zabezpečený odbyt vyrobenej elektrickej energie.

Realizáciou projektu vznikne energetický zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie s inštalovaným elektrickým výkonom
9,99 MWe a inštalovaným tepelným výkonom 9,306 MWt. Energetický zdroj bude umiestnený pri priemyselnom parku v obci
Palárikovo a je určený pre zásobovanie výrobných prevádzok teplom. Zabezpečený je tiež odbyt spalín (prevádzka na výrobu
technických plynov ho bude využívať pri výrobe technickej CO2). Elektrická energia sa bude dodávať do elektrickej rozvodnej
siete. Merateľné indikátory (tab. 12) budú dosiahnuté vytvorením a udržaním 12 pracovných miest (z toho 2 ženy a 10 mužov,
jeden príslušník MRK), vybudovaním zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla s inštalovaným výkonom 19,296 MW
(9,99 MWe + 9,306 MWt). Prostredníctvom realizácie projektu tiež dôjde k úspore energie 335048,6 GJ/rok, čo predstavuje
1675243 GJ za obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie projektu oproti oddelenej výrobe elektriny a tepla. Tým dôjde tiež k
dosiahnutiu indikátorov nárastu tržieb a nárastu pridanej hodnoty. V rámci analýzy rizík boli identifikované riziká, voči ktorým
boli prijaté a do projektu zakomponované preventívne opatrenia (bližší popis v prílohe 1- Opis projektu).

Projekt je rozčlenený do dvoch aktivít - Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti a Aktivita 2 Realizácia technologickej časti.
Uvedené aktivity sa čiastočne časovo prekrývajú vzhľadom na zabezpečenie nadväznosti realizácie stavebných prác a
inštalácie technológií. Za realizáciu diela bude zodpovedný dodávateľ vysúťažený na základe obchodnej verejnej súťaže v
zmysle §281 až 288 zákona c. 513/91 Zb. Podmienky realizácie diela upravuje uzatvorená Zmluva o dielo. Podpornými
aktivitami sú Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Z hľadiska manažmentu projektu je vytvorený kompetentný
projektový tím, ktorý pokrýva projektový manažment, technický a finančný manažment. Tento tím pozostáva z projektového
manažéra, technického manažéra a finančného manažéra. Stavený dozor bude zabezpečovať osoba s príslušnou odbornou
spôsobilosťou. Projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pri jeho realizácií budú rešpektované všetky
regulatívy viažuce sa na realizáciu stavebných prác a inštaláciu technológie. Navrhovaná technológia patrí k najmodernejším
a najefektívnejším dostupným.

Realizácia projektu a jeho podpora je nevyhnutná predovšetkým vzhľadom na potreby regiónu. Novovznikajúci priemyselný
park v obci Palárikovo vyžaduje vybudovanie zdroja tepla, pričom na základe analýz sa ako navhodnejšie ukázalo riešenie
formou kogenerácie. Navrhovaný projekt je koncipovaný s ohľadom na potreby odberateľov, maximálnu ekonomickú
efektívnosť a environmentálnu prijateľnosť. Pre jeho realizáciu je nevyhnutná pomoc vzhľadom na zabezpečenie dostatku
zdrojov. Pre financovanie je nevyhnutná kombinácia financovania z vlastných zdrojov, NFP a bankového financovania. V
prípade, že by nebolo poskytnuté NFP, požadovaná výška equity pre úverové financovanie, úrokové náklady a potreba cashflow za zabezpečenie splátok úveru by projekt urobili nerealizovateľným. Žiadateľ je spoločnosť vytvorená za účelom
realizácie tohoto projektu. Disponuje skúseným tímom schopným realizovať investičné projekty, zabezpečiť projektový
manažment, finančné riadenia a technickú realizáciu. Tento tím sa podieľal na realizácií viacerých stredne veľkých
investičných projektov v SR i v zahraničí.

Projekt je dlhodobo udržatelný, predpokladá pokračovanie realizácie aktivít aj po ukoncení financovania zo strany EÚ.
Vzhľadom na charakter projektu, zabezpečenie odbytu tepla (zmluva o budúcej zmluve s odberateľom tepla) a vyrobenej
elektriny (legislatíva) je pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné
zdroje a preto bude jeho finančná udržateľnosť zabezpečená z bežných prevádzkových zdrojov v plnom rozsahu. Z rovnakých
dôvodov budú zabezpečené aj novovytvorené pracovné miesta. Počas prípravy projektu boli identifikované všetky podstatné
riziká a boli navrhnuté preventívne opatrenia na ich elimináciu. Tieto sú zahrnuté priamo v postupoch projektového
manažmentu. Pripojenie k elektrizačnej sústave nie je obsahom tohoto projektu a je zabezpečené z iných finančných zdrojov.
Pripojenie k elektrizačnej sústave je realizované na základe Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej
sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. uzatvorenej medzi spoločnosťami FLH ENALCO SQ, s.r.o. a ZSE Distribúcia, a.s.
(zmluva číslo 10/21100/12-ZoPz).
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Východisková situácia v regióne je popísaná detailne v povinnej príl.č.1 - Opis projektu. Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete
pôsobí na trhu výroby kuchynského a kancelárskeho nábytku od roku 1991. Niektoré budovy sú vykurované vlastnou
kotolňou, umiestnenou v suteréne budovy 1 (opis obr1). V kotolni sú inštalované stacionárne kotle typu VSB-1/ - 2 ks. na
spaľovanie uholného paliva s výkonom 83,5 kwh. Inštalovaný výkon zdroja tepla 167 kW. Účinnosť spaľovania 68 % . Kotle v
súčasnosti spaľujú drevný odpad z výroby nábytku o výhrevnosti 13-16 MJ/kg – 4,4 – 3,6 kW/kg a slúža len na vykurovanie
uvedených objektov. Kotle sú morálne a technicky opotrebované a svojou konštrukciou nevyhovujú na spaľovanie drevnej
hmoty, kapacitne nestačia na vykurovanie nových priestorov (opis červený rámček,poz3), ktoré sú t.č. nevykurované.
Predmetom projektu nie je napojenie nových priestorov na nový kotol. Predmetom projektu je nákup a osadenie nového
vykurovacieho zariadenia - kotla s vysokou účinnosťou a jeho napojenie na existujúce rozvody tepla.

Realizáciou projektu nahradíme nevyhovujúci zdroj tepla so 68% účinnosťou a inštalovaným výkonom 167 kW za moderný
ekologický zdroj s účinnosťou 85%, inštalovaným výkonom 0,29 MW a zníženým množstvom vypúšťaných spalín.Nový kotol
bude osadený vo východnom krídle budovy 1 v priestoroch súčasnej lakovne, ktorá bude časom presťahovaná do nových
priestorov (opis poz3). Všetky prevádzkové priestory spoločnosti o vykurovanom objeme 8 270m3 potrebujú 210 036 MWh
tepla za rok k čomu pri 85 % nej účinnosti zdroja treba vyrobiť 247,03 MWh tepla za rok. Na vyrobenie takéhoto množstva
tepla je potrebných 53t paliva pochádzajúceho z výroby nábytku. Skutočná tvorba odpadu je 62t. Spoločnosť vytvára
dostatočné množstvo paliva na dosiahnutie úplnej nezávislosti od vonkajších dodávok. Prebytok paliva biomasy sa odpredá
iným záujemcom, alebo bude zlikvidovaná v zmysle právnych predpisov pre nakladanie s daným druhom odpadu. Po
inštalácii kotla budú naň v budúcnosti napojené aj nové budovy (opis obr 1 poz.3), čo umožní rozšíriť výrobu a zvýšiť
ekonomické ukazovatele spoločnosti spolu so zamestnanosťou.

Pre potreby realizácie projektového zámeru je nevyhnutné zrealizovať nákup kotla, ktorý bol vybratý na základe obchodnej
verejnej sútaže. Predpokladaná doba realizácie je stanovená na 10 mesiacov, čo nám zabezpečí dostatočnú časovú rezervu
pre dovoz a inštalovanie vytkurovacej linky, zaškolenie pracovníkov, skúšobnú a nakoniec ostrú prevádzku technológie. Pre
organizačné zvládnutie realizácie projektu bol vytvorený projektový tím pod vedením majiteľa firmy pána Feketeho.
Personálne zabezpečenie je uvedené v časti 4.2 povinnej prílohy č.1. Kompaktibilnosť implemetácie projektu s pravidlami pre
čerpanie prostriedkov z NFP je zabezpečená profesionálnym externým manažérom so skúsenosťami s tvorbou a
implemetáciou projektov v rámci NSRR.

Súčasná situácia v odvetví zákazníckej výroby kuchynského a kancelárskeho nábytku je charakterizovaná silnou
konkurenciu na trhu. Cieľom projektu je zvýšenie výroby tepelnej energie z biomasy inštaláciou kotla na spaľovanie biomasy s
následným zvýšením konkurencieschopnosti, rozšírením výrobných možností firmy. Realizácia týchto cieľov sa prejaví
posilnením envinronmentálneho imidžu s potenciálom pre získavanie nových odberateľov najmä na citlivých trhoch ako sú
Rakúsko a Nemecko. Ekonomická analýza preukazuje, že bez podpory NFP by projekt bol ekonomicky neudržateľný. Žiadateľ
má skúsenosti s realizáciou investičných projketov dlhodobého charakteru - postavili sme novú výrobnú halu, systémami
projektového manažementu riadime nákupy strojov do výroby. Výsledný efekt realizovaného projektu podporí trvalo
udržatelný rozvoj v súlade s cielmi Stratégie udržateľného rozvoja EU s okamžitým merateľným efektom v oblastiach podpory
zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti, zvýšenia tržieb, pridanej hodnoty. Projekt je v súlade so strategickými
dokumentami SR, regiónu, okresu aj obce.

Udržateľnosť projektu je úzko previazaná s postavením spoločnosti na trhu, s mierou jej úspešnosti a schopnosťou rastu.
Žiadateľ sa zaoberá výrobou nábytku podľa požiadaviek zákazníka viac ako 19 rokov. Máme skúsenosti s investičnými
projektami podobného charakteru. Organizačné zabezpečenie bude realizované prostredníctvom manažmentu firmy s
využitím externého projektového manažéra, čím bude zabezpečené zodpovedné plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy
o poskytnutí NFP. Spoločnosť vytvára pri svojej výrobe dostatok vlastného paliva - biomasy, ktorý v prípade nečakávaných
okoloností je možní kedykoľvek doplniť z externých zdrojov. Prebiehajúca finančná kríza sa spoločnosti nijako vážne
nedotkla, k masovému prepúšťaniu neprišlo, nenastal masívny prepad výroby. Vyrábame vo vlastných priestoroch s kvalitným
kvalifikovaným personálom. Máme postavenú novú výrobnú halu, ktorá je pred kolaudáciou a do ktorej rozšírime v roku 2011
výrobu čo prinesie zvýšenie obratu firmy, zamestnanosti a zabezpečí finančné zdroje na podporu udržateľnosti projektu.

KaHR-21SP-0901

Spoločnosť BIODET a.s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 27.03.2007. Hlavnou náplňou podnikania žiadateľa je
výroba koncentrátu do nemrznúcich zmesí pre automobily a obchodná činnosť. Pri vlastnom výrobnom procese vzniká
dostatočné množstvo výpalkov, ktoré bude žiadateľ vo forme biomasy využívať pri výrobe energie. Vzhľadom na pomerne
vysokú investičnú náročnosť projektu, aj napriek úverovej nezataženosti firmy a ochote investovania disponibilných
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a do rozvoja spoločnosti, nie je v možnostiach žiadateľa uskutočniť
predkladaný projektový zámer bez využitia nenávratného finančného príspevku. Projekt sa bude realizovať v areáli v ktorom
prebieha aj výroba nemrznúcej zmesi. V roku 2008 spoločnosť dosiahla tržby 10.057 EUR. Pridaná hodnota firmy bola 6.539
EUR.

Výsledkom projektu je výroba tepelnej energie za pomoci technologického zariadenia na energetické využitie mokrej
biomasy. Táto technológia bude schopná vyprodukovať 3 857 040 m3 bioplynu, čo znamená čistú produkciu 21 430 MWh/rok
tepelnej energie. Tepelný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie je 2,706 MW. Týmto prispeje k
výraznému zníženiu nákladov na výrobu energie, ktorá je potrebná v procese výroby nemrznúcich zmesí. Realizácia takejto
rozsiahlej investície poskytne žiadateľovi výhodnú východiskovú pozíciu na trhu a náskok pred konkurenciou, nakoľko jeho
výrobná prevádzka bude fungovať s minimálnou potrebou dodávky energie z externých zdrojov. Žiadateľ tak vo veľkej miere
dosiahne zvýšenie tržieb, ako aj pridanej hodnoty. Realizáciou projektu sa zvýši miera informovanosti spoločnosti o
možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie, čo môže mať za následok zvýšenie záujmu o podobné projekty na
Slovensku, a to nielen vo forme veľkých investícií, ale aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Po
realizácii projektu sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, čo vedie k zvýšeniu jeho príjmov a umožní realizáciu ďalších
projektov.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: A1 Dodávka technologického
zariadenia na energetické využitie mokrej biomasy, ktorá bude realizovaná v časovom horizonte 07/2010 – 12/2011.
Technologické zariadenie sa skladá z nasledovných prevádzkových súborov: PS 01 Puffer reaktor PS 02 Hydrolýzny reaktor
PS 03 Fermentačný reaktor PS 04 Softvér – PCS PS 05 Vyhrievacie jednotky Všetky PS sú navzájom prepojené a
potrebné pre proces výroby bioplynu. Ten sa po prečistení a odsírení použije ako alternatívny zdroj energie na výrobu pary.
Vyrobená para zo spálenia bioplynu sa bude vracať do hlavnej výroby žiadateľa, t.j. pre potreby zariadenia na výrobu
nemrznúcej zmesi. Bližší popis zariadenia, ako aj procesu spracovania biomasy je uvedený v prílohe č. 1 opis projektu, bod
4.. Realizáciu aktivity bude zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s vybraným dodávateľom.

Projekt v plnej miere napĺňa cieľ OP KaHR, ako aj cieľ opatrenia. Realizácia je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov žiadateľa.
Projekt je v súlade s viacerými národnými stratégiami a prispieva k horizontálnym prioritám: Národná stratégia TUR a Rovnosť
príležitostí. Spoločnosť počíta po realizovaní projektu s nárastom tržieb a pridanej hodnoty, ako aj s vytvorením 3 nových
pracovných miest. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti si projekt vyžaduje pridelenie nenávratného finančného príspevku
zo štrukturálnych fondov EÚ, a to aj napriek úverovej nezataženosti firmy a ochote investovania dostupných finančných
prostriedkov na rozvoj spoločnosti. Realizovaním projektu sa vypúšťanie CO2 do ovzdušia zníži ročne o 5628 ton, čo je
významný prínos projektu k ochrane životného prostredia. Žiadateľ doteraz nemá skúsenosti s realizáciou projektov
podporovaných zo zdrojov EÚ a ani z národných zdrojov, ale v roku 2009 podával projekt v rámci OP KaHR, ktorý je v
procese schvaľovania. Tento nedostatok eliminuje spoluprácou s profesionálnou poradenskou firmou pri vypracovaní žiadosti
o NFP a implementácií projektu.

Vzhľadom nato, že pri výrobe energie bude žiadateľ spracovávať biomasu vo forme výpalkov, ktorá vzniká pri vlastnom
výrobnom procese nemrznúcich zmesí do ostrekovačov automobilov, môže poskytnúť svoje výrobky odberateľom za veľmi
výhodnú cenu, čo výrazne zvýši jeho konkurencieschopnosť na trhu. Z finančnej analýzy je zrejmé, že projekt je z finančného
hľadiska udržateľný. Žiadateľ pri súčasných cenách energie očakáva návratnosť o 4,6 roka, čo je z pohľadu výšky investície a
minimálnej životnosti zariadenia 15 rokov vysoko rentabilné. Úspešnou realizáciou aktivít projektu vzniknú min. 3 pracovné
miesta na plný pracovný úväzok. V prípade úspešného rozvoja výroby budú vytvorené ďalšie pracovné miesta. Týmito
opatreniami bude minimalizované personálne riziko. Prevádzka zariadenia je automatizovaná, riadená počítačom. Dodávateľ
poskytuje kvalitný záručný aj pozáručný servis, čím zabezpečuje udržateľnosť projektu z technického hľadiska.
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Spoločnosť TOP PELET, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007. Sídlo našej spoločnosti je v Krnči, v Nitrianskom
samosprávnom kraji. Miera nezamestnanosti v Nitrianskom samosprávnom kraji bola v 3. štvrťroku 2009 na úrovni 11,09% a
priemerná nominálna mzda vo výške 585,80 €. Spoločnosť vznikla za účelom spracovania drevného odpadu a využitia tepla
z tohto odpadu. Na efektívnejšie využitie biomasy sme sa rozhodli realizovať projekt, kde biomasa sa bude využívať na
výrobu nielen tepla, ale aj elektrickej energie. Predmetom podnikania spoločnosti TOP PELET, s.r.o. je nakladenie s
nespracovateľným odpadom vznikajúcim pri spracovaní drevnej hmoty, t.j. jeho odber z miest výskytu, sústreďovanie na
centrálnu skládku, jeho úprava a energetické zhodnocovanie vo forme tepelnej energie s jej následnou distribúciou do
odberných miest spoločnosti TOPHOLZ, s.r.o. Celkovo sa ročne jedná o cca 14 500 m3 nespracovateľného drevného odpadu
priemernej vlhkosti 15-20% a výhrevnosti 12 – 13 GJ/t.

Technológia kotolne KOHLBACH K8 - 5 140 kW + ORC TURBODEN Split 10 CHP umožňuje súčasnú výrobu tepla a
elektrickej energie s výrazným ekonomickým prínosom. Tento variant poskytuje modernú technológiu výroby el. energie
pomocou ORC procesu. Nachádza stále väčšie uplatnenie. Výhody tejto technológie sa pri porovnaní s parnou kogeneráciou
premietnu do výrazne nižších prevádzkových nákladov s menšou spotrebou paliva a väčším množstvom vyrobenej
elektrickej energie. Efektívna výroba je totiž možná aj pri nižších záťažiach. Menšie náklady sú tiež na obslužných
pracovníkov a na údržbu. Bez stratový cyklus používaných médií nepotrebuje žiadne kondenzátne, dochladzovacie a
napájacie hospodárstvo. Očakávaný stav súvisiaci s výsledkami a dopadmi projektu: - Zvýšenie tržieb spoločnosti TOP
PELET, s.r.o. z predaja tepla a elektrickej energie vo výške 1 755 000 Eur - Zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti TOP
PELET, s.r.o. vo výške 866 000 Eur - Zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia o 94,7% - 2 novovytvorené pracovné miesta
- Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie 201 600 MWh/5 rokov - Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie 5,05 MW

Realizácia projektu je rozdelená do 7 aktivít: Aktivita 1 – stavebná časť I Aktivita 2 – stavebná časť II Aktivita 3 – dodávka
technológie I Aktivita 4 – stavebná časť III Aktivita 5 – dodávka technológie II Aktivita 6 – stavebná časť IV Aktivita 7 –
dodávka technológie III a podporné aktivity: riadenie projektu, informovanosť a publicita Podporné aktivity publicita a
informovanosť, budú realizované na základe vyhlášky Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov.
Informačné tabule budú umiestnené na viditeľnom mieste s požadovanými rozmermi. Realizácia projektu bude trvať 11
mesiacov a bude zabezpečená formou externej dodávky od dodávateľa, ktorý bol vybraný ako najlepší v rámci obchodnej
verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená počas trvania výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Organizačné zabezpečenie projektu Doc. Ing. Július Binder – hlavný projektový manažér Ing. Ľuboš Majdan – autorský
dozor projektu Karol Kačerik – konateľ spoločnosti, projektový manažér

Pri výrobe elektrickej energie a tepla sa bude využívať biomasa vo forme drevnej biomasy – kusové drevo, štiepka, pilina,
hoblina. Biomasa je zakonzervovaná slnečná energia. Biomasa, vzhľadom na svoju dostupnosť a možnosť využitia nových
technológií , sa z hospodárskeho i energeticko- politického hľadiska ukazuje ako najdôležitejší a v našich podmienkach
najperspektívnejší obnoviteľný zdroj energie. Biomasa môže v budúcnosti zohrať významnú úlohu pokiaľ bude transformovaná
na moderné nosiče energie - hlavne elektrinu, plynné a kvapalné palivá. Existuje niekoľko dôvodov, aby biomasa bola
chápaná v tomto zmysle. Biomasa ma vyššiu mernú výhrevnosť ako hnedé uhlie. Obsah popola zo spaľovania biomasy je
oveľa nižší ako v prípade uhlia, pričom tento popol neobsahuje toxické kovy a iné kontaminanty, ktoré spôsobujú ťažkosti pri
ekologickom zneškodňovaní popola pochádzajúceho zo spaľovania uhlia. Navyše popol z biomasy má vysokú biologickú
hodnotu a je vhodný ako hnojivo pre pôdu na biomasu. Naša spoločnosť nemá skúsenosti s realizáciou projektov, a preto
sme si k realizácii projektu prizvali Doc. Ing. Júliusa Bindera, Dr.h.c., ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných
projektov.

Spolufinancovanie projektu bude založené na kombinácii vlastných a úverových zdrojov. Úver sa bude splácať z
prostriedkov, ktoré budú plynúť z predaja vyrobeného tepla firme TOPHOLZ, s.r.o. a vyrobenej elektriny do distribučnej
sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.. Spoločnosť TOP PELET má zmluvu o pripojení odberného zariadenia do
distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., ktorá budú vykupovať energiu vyrobenú v rámci realizácie projektu
výroby elektrickej energie (ako primárny cieľ) a tepla (ako sekundárne využitie tepla ako dôsledok kogenerácie na ďalšie
využitie). Na odber tepla vyrobeného v rámci projektu, máme zmluvu so spoločnosťou TOPHOLZ, s.r.o. Udržateľnosť projektu
z hľadiska: Personálneho – na realizácii projektu sa budú podieľať kľúčoví manažéri, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti
realizácie podobných projektov Finančného – naša spoločnosť má zmluvu s firmou TOPHOLZ, s.r.o. o výkupe tepla, ako aj
so spoločnosťou ZDE Distribúcia, a.s., čo nám dáva predpoklad aj finančnej udržateľnosti Environmentálneho – realizácia
daného projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie Identifikácia rizík a možnosti ich eliminácie sú rozpísané v opise
projektu.
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Spoločnosť Herb-Pharma Sk, s.r.o. vznikla v roku 2004. Zameranie 2042-výroba parfumérskych a toaletných prípravkov.
Počet zamestnancov v súčasnosti- 33. Spoločnosť je situovaná v levickom okrese. Nezamestnanosť regiónu k 31.12.2009 14,62 %. Žiadateľ pracuje s vysokokvalifikovaným zložením výrobnej a nevýrobnej časti zamestnancov s preukázateľnými
schopnosťami na implementáciu aj náročných projektov. Na druhej strane sa borí s nevyhovujúcimi výrobnými objektami a
nedostatkom finančných prostriedkov na zateplenia výrobných priestorov a zmenu palivovej základne z uhlia na biomasu.
Výrobný a prevádzkový objekt bol odovzdaný do užívania -1987 bez akejkoľvek následnej stavebnej úpravy ohľadom
zateplenia. Má vlastný zdroj tepla na uhlie. Zateplená plocha pred realizáciou projektu: 0m2. Inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie pred realizáciou projektu je 0 MW. Spotreba energie pred realizáciou projektu: 1
303,70 GJ/rok. Potreba tepla pred realizáciou projektu 362,14 MWh/rok.Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie pred
realizáciou projektu: 0 MWh/rok. V 2007 tržby -1 170 584 EUR, pridaná hodnota-289 351EUR.

Predmetom projektu je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektu a využívanie obnoviteľných
zdrojov energie vo výrobe tepla t.j. zmena palivovej základne z uhlia na biomasu-drevené pelety Projektom bude zateplený
vonkajší povrchu objektu 1 867,79 m2 . Zníži sa spotreba energie na 562,11 GJ/rok, dosiahne sa úspora 741,59 GJ/rok
t.znamená zníženie spotreby tepla o 57 % t.j. 3707,95GJ/5 rokov. Bude zrealizovaný zvýšený inštalovaný výkon zariadenia
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie 0,150 MW pričom výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie bude
156,141 MWh/rok t.zn.780,71MWh/5 rokov. Projekt nerieši výrobu elektriny ale výrobu tepla. Vďaka projektu sa zvýši počet
pracovných miest o 1 ako výsledok. Vďaka podpore konkurencieschopnosti bude prijatý ďalší 1 zamestnanec v čase 5
bežných rokov od ukončenia realizácie projektu. Tým projekt prispeje k podpore horizontálnej priority: TUR. Predpokladá sa
nárast pridanej hodnoty na 1 289 000 EUR a tržieb na 5 000 000 EUR. Efektívnosť investície pre časť s OZE 1,58 mil
EUR/MW inštalovaného výkonu. Prínos projektu cez (NFP) pre ročnú výrobu energie z OZE 0,61tis.EUR/MWh.

Realizácia projektu prebehne v 2 aktivitách Aktivita 1:Zateplenie vonkajších povrchov objektu 06/2010-12/2010, Aktivita 2:
Zmena palivovej základne z uhlia na biomasu 06/2010-12/2010.Obe aktivity budú realizované jedným dodávatelom, ktorý bol
vybraný a s ktorým bola podpísaná zmluva na základe výsledkov obchodnej verejnej sútaže. Nedodržanie technických
parametrov a termínov realizácie je ošetrené zmluvne sankciami a pokutami. Jednotlivé aktvity a výber plnoautomatickej
technológie kotolne vyplynuli z potreby inovácie, podpory konkurencieschopnosti žiadateľa,z výšky potrebných úspor energie
a znižovania emisíí. Pomocné aktivity riadenia, monitoringu a propagácie projektu budú realizované a zabezpečované
žiadateľom počas obdobia trvania projektu ako aj počas monitorovacieho obdobia. Personálne zabezpečenie je realizované
cez funkčný tím preverený v predchádzajúcich investičných aktivitách podporený existenciou systému mnažérstva kvality ISO
a CQS EN ISO.

Predmetom projektu je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektu a zmena palivovej základne z
uhlia na biomasu- pelety. Investícia je finančne náročná ale nevyhnutná. Bez dotácie žiadateľ nebude schopný daný projekt
zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov. Vhodnosť projektu je podporená znakmi inovatívnosti (automatická
regulácia, možnosť alternovať druh biomasy), zvýšenou konkurencieschopnosťou žiadateľa (zvýšenie tržieb a pridanej
hodnoty), poklesom energetickej náročnosti, pozitívnym dopadom na životné prostredie, podporou TUR (zvýšenie počtu
zamestnancov).Projekt je vhodný pre daný región (nezamestnanosť 14,62%)a konzistentný s potrebami regiónu. Dostatočná
infraštruktúra, kvalifikovaná pracovná sila a dostatok biomasy aj v príslušnom regióne podporia jeho realizovateľnosť.
Žiadateľ má uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve na dodávku peliet BIOENERGIA a.s. Žiadateľ deklaruje skúsenosti s
investičnými projektami a implementáciou projektov(OPKaHR Op. 1.1.3 - 199 188EUR)podporené existenciou systémov
manažérstva kvality ISO a CQS EN ISO.

Administratívne udržateľnosť:ukončením aktivít bude investícia plne pripravená na prevádzku. Prevádzka plno automatickej
kotolne vyžaduje občasnú obsluhu a občasný dohľad certifikovanej osoby s oprávnením. Ziadateľ zamestná osobu oprávnenú
na obsluhu zariadenia . Zásobovanie s peletami, objednávky a finančnú agendu bude mať na starosti ekonomické a
zásobovacím oddelenie. Ekonomická udržateľnosť projektu je deklarovaná v energetickom audite Jednoduchá doba
návratnosti (JDN)pre časť OZE 7,26 rokov a reálna doba návratnosti (RDN)8,31. V prípade získania NFP:JDN celého projektu
(OZE+zateplenie)14,26 rokov, reálna doba ( OZE + zateplenie) 18,24 rokov. Žiadateľ má zabezpečené dodávky biomasy
zmluvne. Eliminácia rizík:Zvýšenie cien biomasy v čase vykurovacieho obdobia-skladové priestory umožnia predzásobenie
biomasou pred samotným vykurovacím obdobím. Nedostatok peliet na trhu-výber inovatívneho typu kotla umožňuje použiť
rôzne typy biopaliva na báze dreva: pelety, brikety, rozdrvené štiepky. Hospodárska kríza môže spôsobiť krach
dodávateľských spoločností od ktorých Herb-Pharma nakupuje základné suroviny-Herb-Pharma má vytvorenú alternatívu v
dodávkach surovín aj v dodávkch biomasy.
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Spoločnosť EKOENERGETIKA s.r.o. Košice vznikla 15. apríla 1997 v Košiciach. Sídlo firmy sa nachádza v Košiciach na
Slovenskej 16. V Košickom samosprávnom kraji bolo v roku 2009 za štvrtý štvrťrok 70 193 nezamestnaných. Priemerná
mesačná mzda v novembri 2009 bola v Košickom samosprávnom kraji na úrovni 653,89 €. Predmetom projektu je
vybudovanie novej bioplynovej stanice Zemplínska Teplica v zastavanej oblasti s charakterom poľnohospodárskej prevádzky.
Bioplynová stanica bude vybudovaná v samostatnom areáli medzi objektom Školského poľnohospodárskeho podniku a
Výskumno experimentálnym strediskom Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice, na území Zemplínskej Teplice. V
posledných rokoch výrazne narastá záujem o výrobu bioplynu. Spôsobené je to podporou bioenergetiky zo strany EÚ a
následne národných inštitúcií. Na Slovensku sa v súčasnosti prevádzkuje celkovo 5 poľnohospodárskych bioplynových
staníc. Len produkcia exkrementov, ktoré by sa využili ako vstupný substrát, by postačovala na kontinuálnu produkciu 277
miliónov m3 bioplynu ročne, čo nie je zanedbateľný príspevok pre rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie na
Slovensku.

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu bioplynovej stanice na využitie zelenej biomasy anaeróbnym spôsobom na výrobu
elektrickej energie. Vďaka pozitívnym efektom, ktoré bude mať projekt výstavby bioplynovej stanice Zemplínska Teplica, sa
dosiahne rast dôležitých ekonomických ukazovateľov, ktorými sú tržby a pridaná hodnota. Rast tržieb je jednou zo základných
podmienok pre ďalší rast a napredovanie spoločnosti. Očakávaný stav v oblastiach výsledkov a dopadov projektu: • dôjde k
vytvoreniu 2 nových pracovných miest • nárast tržieb vo výške 1 085 200 Eur ročne • nárast pridanej hodnoty vo výške 375
076 Eur ročne • výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie ako kumulovaná hodnota za 5 rokov po ukončení realizácie
projektu – 41 458,5 MWh • zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie – 0,93 MW
Po ukončení realizácie projektu budeme mať snahu o využitie našich poznatkov na vybudovanie ďalších zdrojov energie z
obnoviteľných zdrojov a tým prispieť k úsporám pri používaní fosílnych palív pri výrobe elektrickej energie a tým aj zvýšiť
podiel tzv. zelenej energie a zvyšovania ochrany životného prostredia.

Stavba bioplynovej stanice bude realizovaná v 12 aktivitách: Aktivita č.1 - SO 01 – kogeneračná budova Aktivita 2 - SO 02
– koncový sklad Aktivita 3 - SO 03 – fermentory Aktivita 4 - SO 04 – kanalizácia Aktivita 5 - SO 05 – vodovod Aktivita 6 SO 06 – trafostanica a vedenie VN Aktivita 7 - SO 07 – spevnené plochy Aktivita 8 - SO 08 – oplotenie Aktivita 9 - SO 09 –
silážny žľab A podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť, ktoré budú realizované na základe vyhlášky
Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka realizovaných projektov. Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov. Organizačné
zabezpečenie projektu Ing. Peter Šebesta – konateľ, hlavný projektový manažér Prof. Rudolf Cabadaj, MVDr., PhD., Dr.h.c.–
externý spolupracovník, člen projektového tímu Skúsenosti s realizáciou projetku sú uvedené v časti 5.1 profil žiadateľa.

V posledných rokoch výrazne narastá záujem o výrobu bioplynu. Spôsobené je to podporou bioenergetiky zo strany EU a
následne národných inštitúcií. Nárastom výkupných cien elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov sa prevádzka
bioplynovej stanice stáva ekonomicky prospešná. Okrem tradičných materiálov, ktorými sú najmä exkrementy hospodárskych
zvierat sa v súčasnosti stále viac používa rastlinná hmota čerstvá a konzervovaná. Chod väčších bioplynových staníc sa
dnes plánuje už v kombinácií tzv. odpadových organických hmôt a špeciálne pestovaných energetických plodín. Výhody
využívania bioplynovej stanice: • produkcia vlastnej, lacnej, spoľahlivej a environmentálne čistej elektrickej energie •
environmentálne pozitívny vplyv na znižovanie metánu uvoľňovaného do zemskej atmosféry, redukcia skleníkových plynov •
znižovanie objemu nespracovaného živočíšneho odpadu aplikovaného priamo na polia a tým znižovanie rizika kontaminácie
podzemných vôd • získavanie kvalitného organického hnojiva - po anaeróbnej fermentácii ho možno využiť priamo ako tekuté
hnojivo, alebo separovať a získať substrát na pestovanie plodín

Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené vlastnými zdrojmi. Vyrobená elektrická energia bude dodávaná do siete
Východoslovenskej distribučnej, a.s. Garantovaná výkupná cena je významným faktorom prispievajúcim k finančnej stabilite
spoločnosti vyplývajúcej z realizácie uvedeného projektu. Napĺňanie indikátorov projektu budú podporené intenzívnym
monitorovaním výstupov zo strany kľúčových manažérov, ktorí sa podieľajú na implementácii tohto projektu. Udržateľnosť
projektu z hľadiska: Personálneho – na realizácii projektu sa budú podieľať kľúčoví manažéri, ktorí majú bohaté skúsenosti s
realizáciou projektov Finančného – po realizácii projektu máme rezervovaný výkon so Východoslovenskou distribučnou, a.s.
o výkupe elektrickej energie Environmentálneho – produkcia emisií bioplynovej stanice je nulová Technologického životnosť technológie sa predpokladá na minimálne 25 rokov Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Identifikácia možných rizík ako aj možnosti ich eliminácie sú uvedené v opise projektu v časti 6.
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Slovenská republika dováža takmer 90 % primárnych energetických zdrojov. Zabezpečenie bezpečných dodávok energie v
nasledujúcich desaťročiach si vyžaduje postupné zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe
energie. Miesto realizácie projektu sa nachádza v časti katastra obce Kameničná, okres Komárno na parcelách č.
3211/1/2/3/4/5/6/7/8/9 o celkovej výmere 18 948 m2. Žiadateľ má na tieto pozemky uzavretý dlhodobý nájomný vzťah až na
30 rokov, ako aj zriadené predkupné právo. Pozemok je napojený na cestnú komunikáciu. Hlavnou výhodou zvoleného
umiestnenia projektu je však juhozápadná poloha a lokalita pozemku v okrese Komárno, kde priemerné slnečné žiarenie patrí
medzi najvyššie na území Slovenska, až 1372 kWh/m2 za rok pri priemerných poveternostných podmienkach. Vzhľadom na
pomerne vysokú investičnú náročnosť projektu, aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a ochote investovania disponibilných
a dostupných finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a do rozvoja spoločnosti, nie je v možnostiach žiadateľa
uskutočniť predkladaný projektový zámer bez využitia nenávratného finančného príspevku.

Výsledkom tohto projektu je výstavba fotovoltaickej elektrárne s využitím fotovoltaických panelov na báze kryštalického
kremíka. Zvolená je pevná inštalácia. Maximálny inštalovaný výkon zodpovedajúci OZE je 0,995 MW (v tabuľke č. 12 a 15B
sa údaj z technických príčin uvádza na 2 desatinné miesta), čo predstavuje celkovú výrobu elektriny z OZE 935,252 MWh/rok,
čo za 5 bežných rokov predstavuje hodnotu 4.630 MWh, a to pri ročnom znížení účinnosti panelov o 0,5 %. Úspešnou
realizáciou projektu sa vo veľkej miere zlepší ekonomická situácia žiadateľa, čo bude mať kladný efekt na nárast tržieb (1 600
000,00 EUR do roku 2015) a pridanej hodnoty (1 350 000,00 EUR do roku 2015). Zvýšenie tržieb žiadateľa umožní realizáciu
ďalších projektov. Projekt bude mať kladný dopad aj na tvorbu pracovných miest, keďže projektom sa vytvoria 2 pracovné
miesta, z toho 1 cielene pre MRK. Realizáciou sa prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti SR, ako aj k napĺňaniu cieľov
a záväzkov SR voči EÚ, k napĺňaniu horizontálnych priorít, ako aj k zvýšeniu miery informovanosti spoločnosti o možnostiach
využitia OZE, čo môže mať za následok ďalšie zvýšenie záujmu o podobné projekty.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: A1 Výstavba fotovoltaickej
elektrárne 995 kWp, ktorá bude realizovaná v časovom horizonte 07/2010 – 12/2010. Predmetom aktivity je výstavba
elektrárne s využitím fotovoltaických panelov na báze polykryštalického kremíka typu Hareon HR-220W/18V. Použité panely
sú jedny z najmodernejších a najinovatívnejších panelov dostupných na trhu. Pre túto elektráreň je zvolená pevná inštalácia.
Elektráreň je vybavená diaľkovou kontrolou paušálne, čo zabezpečuje externý zber nameraných hodnôt pomocou senzorov,
diaľkovú kontrolu meničov a fotovoltaického generátora, včasné rozpoznanie porúch, odosielanie informácií o chybách v
systéme a možnosť diaľkového prístupu cez počítač. Fotovoltaická elektráreň je navrhnutá na špičkový výkon 995 kWp, čo
umožní výrobu 935 MWh/rok elektrickej energie. Podrobnejší opis technického riešenia viď. príloha č. 1 Opis projektu bod 4.
Popis realizácie projektu. Aktivity projektu zabezpečuje organizačne, aj technicky žiadateľ s vybraným dodávateľom.

Realizácia projektu má vysoký ekologický prínos, keďže fotovoltaické elektrárne vyrábajú elektrickú energiu bez produkcie
škodlivých látok, t.j. čistú elektrickú energiu. Projekt v plnej miere napĺňa cieľ OP KaHR, ako aj cieľ opatrenia. Jeho realizácia
je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov žiadateľa. Projekt pomáha vytvoriť podmienky k naplneniu záväzku SR voči EÚ
dosiahnuť 20 % podiel elektriny z OZE na hrubej spotrebe elektriny SR. Projekt je v súlade s viacerými národnými stratégiami.
Realizáciou sa prispieva k horizontálnym prioritám: Národná stratégia TUR, Marginalizované rómske komunity a Rovnosť
príležitostí. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti si projekt vyžaduje pridelenie nenávratného finančného príspevku zo
štrukturálnych fondov EÚ, a to aj napriek úverovej nezaťaženosti firmy a ochote investovania disponibilných a dostupných
finančných prostriedkov na rozvoj spoločnosti. Prepojený podnik žiadateľa EUROCOM Investment, s.r.o. disponuje bohatými
skúsenosťami s realizáciou dlhodobých projektov, a to najmä výstavbou a prevádzkou Thermal parku Bešeňová, na ktorý
získal aj NFP zo SOP Priemysel a služby.

Náklady na prevádzku elektrárne sú minimálne, keďže slnečná energia je nevyčerpateľná. Reálna návratnosť investície sa aj
napriek jej výške odhaduje na 5,4 roka, pri získaní NFP. Bez finančnej podpory by sa návratnosť investície predĺžila na 8,6
roka. Pri životnosti min. 25 rokov to dokazuje, že projekt je z finančného hľadiska udržateľný. Projekt je riadený a realizovaný
odborným tímom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizovaním podobných projektov, a to je zárukou kvalitného a odborného
prevedenia stavby a udržateľnosti projektu z technického hľadiska. Žiadateľ plánuje prijať 2 nových zamestnancov, ktorí budú
zabezpečovať nepretržitú prevádzku a potrebnú technickú údržbu. Fungovanie FVE 995 kWp je automatizované a riadené
počítačom. Elektráreň je vybavená diaľkovou kontrolou, čo zabezpečuje externý zber nameraných hodnôt, diaľkovú kontrolu
meničov a fotovoltaického generátora, včasné rozpoznanie porúch, odosielanie informácií o chybách v systéme a možnosť
diaľkového prístupu cez IKT technológie. Žiadateľ už v súčasnoti má uzavretú zmluvu o pripojení k elektrizačnej sústave, čo
zabezpečuje udržateľnosť výsledkov projektu po ukončení realizácie.
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Spoločnost EUROSUPPORT s.r.o. pôsobí v Košickom samosprávnom kraji s nezamestnanostou 15,9% a priemernou
mesacnou mzdou 626, EUR v roku 2008. Vznikli sme s cielom poskytovania finančných a poradenských služieb pri čerpaní z
fondou EU a ich implementácii. V roku 2008 sme sa začali orientovať na využitie OZE a to konkrétne biomasy a
hydropotenciálu na Slovensku. Výsledkom toho bolo príprava projektu využitia vodnej energie na výrobu elektrickej energie. V
roku 2009 sme odkúpili existujúci projekt malej vodnej elektrárne Strážske. Výstavbu malej vodnej elektrárne plánujeme
realizovat na rieke Laborec 58,069 km pri jestvujúcej hati v Strážskom, katastrálne územie Strážske. Predpokladom pre
realizáciu projektu sú vhodné prírodné podmienky v danej lokalite, absencia konkurencie, zákonom zabezpecený odbyt a
cena produktu, predpokladaný nárast ceny produktu, získanie NFP a životnost diela ktorá je 5 násobne vyššia než
návratnosť. Navrhované aktivity spočívajú v realizácii jednotlivých stavebných objektov MVE Strážske a jej pripojení na
elektrizačnú sústavu.

Spoločnosť EUROSUPPORT s.r.o. výstavbou MVE Strážske počíta s využitím hydroenergetického potenciálu jestvujúcej
hate na rieke Laborec v Strážskom. Hat bola vybudovaná na zabezpečenie odberov vody na priemyselné účely pre CHEMKO
Strážske. Prednosťou lokality je z dôvodu existencie vzdutia jej minimálny dopad na životné prostredie. Elektráreň sa bude
nachádzať mimo priamych chránených pásiem a oblastí Štátnej ochrany prírody a stavbou nedôjde ani k záberu intenzívne
využívanej poľnohospodárskej pôdy. Projektované hodnoty meraných ukazovateľov vychádzajú z výpočtov projektanta stavby
spracovaných na základe oficiálnych hydrologických údajov SHMÚ, zameraného výškového rozdielu hladín a postupov
obvyklých pre návrh MVE. Dimenzovanie turbín a inštalovaného výkonu navyše zohľadnuje snahu lepšie využit aj
nadpriemerné prietoky,ktoré sa v posledných rokoch ako sprievodný jav globálneho otepľovania vyskytujú častejšie než v
minulosti. Nenaplnanie meraných ukazovatelov je možné z dôvodu vyššej moci - nepriaznivých zrážkových pomerov.
Predpokladáme výrobu elektrickej energie dlhodobo v priemere 2100 MWh elektrickej energie po dobu životnosti diela, čo je
minimálne 50- 70 rokov.

Projekt sa bude realizovať dodávateľským spôsobom zhotoviteľom vybraným OVS. Realizácia projektu a rozvrh jednotlivých
aktivít spočíva vo výstavbe jednotlivých stavebných objektov (vrátane vyvedenia elektrického výkonu) a prevádzkových
súborov. Časový rozvrh aktivít vychádza hlavne z nutnosti kontinuálneho využitia dostatočne dlhých suchých období pre
stavebné objekty budované priamo vo vodnom toku, z fyzických a kapacitných možností rýchlosti realizácie a z výrobnokapacitných možností subdodávateľov technologických zariadení. Realizácia projektu je rozdelená do 11 aktivít: • Aktivita 1 –
SO-01 Prívodný kanál a vtokový objekt • Aktivita 2 – SO-02 Priepust pod cestou • Aktivita 3 – SO-03 Malá vodná elektráren
• Aktivita 4 – SO-04 Odpadový kanál • Aktivita 5 – SO-05 Prístup k MVE a spevnené plochy • Aktivita 6 – SO-06 Oplotenie •
Aktivita 7 – SO-07 Vonkajšie osvetlenie • Aktivita 8 – SO-08 Preložky vedení • Aktivita 9 – SO-09 Vyvedenie výkonu •
Aktivita 10 – Stavidlá • Aktivita 11 - Dodávka technológie MVE Podporné aktivity: • informovanosť a publicita, riadenie
projektu Realizácia bude trvať 23 mesiacov.

Hlavný ciel projektu je v súlade s globálnym cielom OP KaHR a cielom Opatrenia c. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby
OZE na celkovej spotrebe energie. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: -implementáciou modernej technológie
využívajúcej na výrobu elektriny kinetickú energiu vody, -úsporou fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého
množstva energie v uholných, resp. plynových elektrárnach. Aj napriek nepopieratelným pozitívam je investícia do výstavby
vodnej elektrárne velmi náročná a firma nemá dostatok zdrojov na vyfinancovanie celého projektu . Získanie NFP má zásadný
vplyv na splnenie cieľov projektu v plánovanom čase. Realizácia projektu je nevyhnutná na plnenie daných cieľov: * zvýšenie
zamestnanosti v regióne * zvýšenie pridanej hodnoty * ochrana životného prostredia * ekologická výroba elektickej energie

Spolufinancovanie projektu z našej strany bude zabezpečené vlastnými zdrojmi. Po uvedení do prevádzky MVE by mala
produkovat stabilný výstup v podobe vyprodukovanej elektrickej energie. Garantovaná výkupná cena je významným faktorom
prispievajúcim k finančnej stabilite spoločnosti vyplývajúcej z realizácie uvedeného projektu. Po nábehu výroby elektrickej
energie, bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoju ďalšiu existenciu. Návratnost projektu s použitím zdrojov NFP je
13,6 rokov od ukončenia realizácie projektu. Z materiálno technického hľadiska firma disponuje prenajatým pozemkom pre
umiestnenie projektu a taktiež kvalifikovaným tímom spolupracovníkov, schopným zabezpečit adekvátne fungovanie
vybudovanej elektrárne. Ohrozenie trvalej udržatelnosti projektu môžu spôsobit slabé stránky a ohrozenia, identifikované v
SWOT analýze. Spoločnost je pripravená po materiálnej aj personálnej stránke tieto prípadne ohrozenia riešit.
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Situácia v regióne Projekt výstavby elektrárne bude realizovaný v Košickom kraji, v meste Košice, v areáli spoločnosti VSS
Košice. Miera nezamestnanosti v Košickom kraji dosiahla v januári 2010 17,01 %. V samotnom meste Košice sa miera
nezamestnanosti pohybuje pod úrovňou 10 %, ale v okrese Košice – okolie dosiahla 21,46 %. Východné slovensko dosiahlo
v roku 2007 46,4 % priemeru HDP EÚ. Východisková situácia žiadatela Košická energetická spoločnosť a.s. vznikla
zápisom do obchodného registra dňa 26.8.2005. Jej základným predmetom činnosti je inžinierska činnosť v energetike a
stavebníctve. Zaoberá sa aj obchodovaním s palivom na energetické účely. Spoločnosť dosiahla v roku 2008 obrat 5,6 mil.
Eur a zisk 2 mil. Eur a v roku 2009 obrat 10,6 mil. Eur. Medzi najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti patria Kimex, a.s.,
Slovenergo, s.r.o. a Tepláreň Košice, a.s. Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy - vlastný pozemok
pre umiestnenie elektrárne - odborne zdatný tím spolupracovníkov - ekologický produkt – energia z biomasy so
zabezpečeným odbytom - dostupnosť základnej suroviny - drevnej štiepky - možnosť spaľovania alternatívnej peletizovanej
biomasy

Realizáciou projektu 4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice dôjde k vybudovaniu elektrárne na biomasu o
inštalovanom elektrickom výkone 4 MWe a tepelnom výkone 9,5 MWt . Energetický audit potvrdil ročnú produkciu elektriny
na úrovni 24 780 MWh a tepla 56 013 MWh. Inštalovaná technológia je vysoko progresívna a prevádzka elektrárne bude
vysoko automatizovaná a nenáročná na údržbu, čo zabezpečí nízky podiel prevádzkových nákladov a vysoký podiel pridanej
hodnoty vo výslednom produkte – elektrickej a tepelnej energii. Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora
fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach.
Projekt bude mat priaznivý vplyv na nasledovné cieľové skupiny – žiadateľ, zamestnanci, obyvatelia regiónu. Realizácia
projektu pomôže generovať zdroje pre realizáciu ďalších projektov zameraných na výrobu energie z OZE v budúcnosti.
Skúsenosti našej firmy s realizáciou projektu pomôžu pri realizácii podobných projektov u našich partnerov. Spoločnosť je
kapacitne pripravená čeliť možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia.

Projekt bude realizovaný na vlastnom pozemku firmy v katastrálnom území obce Košice – Južné mesto v areáli firmy VSS.
Realizácia projektu predpokladá uskutočnenie nasledovných aktivít: SO 01 Modernizácia budovy OST SO 02 Komín a
látkový filter SO 03 Modernizácia skladu biomasy SO 04 Cesty a spevnené plochy SO 05 Denný sklad paliva SO 06
Trafostanica a káblový rozvod 22 kV SO 07 Vzduchový kondenzátor SO 08 Cestná mostová váha SO 09 Príprava územia
SO 10 Požiarna voda a hydranty SO 11 Sadové úpravy SO 12 Prípojka plynu SO 14 Elektropožiarna signalizácia SO 15
Kamerový systém PS 01 Strojno-technologická časť PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 03 Systém riadenia
Náklady na aktivity SO 04 SO 08, SO 11, SO 15 sú zaradené do neoprávnených výdavkov. Zdôvodnenie vybraného
variantu Umiestnenie projektu bolo zvolené s ohľadom na prevádzkové potreby – dostupnosť vstupnej suroviny, blízkosť
bodov napojenia do jednotlivých rozvodných sietí. Dôležitým aspektom je inštalácia kotla s prvkami fluidnej technológie,
ktorá umožňuje ekonomicky optimalizovať variabilné náklady v nákupe biomasy, keďže dovoľuje spaľovanie menej kvalitnej
štiepky, resp. štiepky v kombinácii s inými druhmi biomasy.

Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia č. 2.1 v bode zvyšovanie podielu spotreby
OZE na celkovej spotrebe energie. K dosiahnutiu cieľov OP KaHR prispejeme najmä: - implementáciou modernej
technológie využívajúcej na výrobu elektriny biomasu - úsporou fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého
množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach Súlad s PHSR kraja, ÚP VÚC a ÚP obce Cieľ projektu je v
súlade so strategickým cieľom PHSR Košického kraja - Zmierňovanie disparít na regionálnej úrovni smerovaním podpory do
inovačných a kohéznych pólov rastu a zároveň prispieva k napĺňaniu jeho Opatrenia 2.2.2. - Podpora aktivít smerujúcich k
minimalizácii nepriaznivých vplyvov klimatických zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. Projekt prispieva k
napĺňaniu vízie mesta Košice definovanej v PHSR v nasledovných bodoch: - Mesto vytvára priaznivé podnikateľské
podmienky pre technologickú excelenciu a flexibilitu podnikov, ktoré sa tu zakladajú a rastú najmä oblasti ..., obnoviteľných
zdrojov energie a strojárstva. - Zdravšie a čistejšie prostredie mesta KOŠICE ... Projekt je v súlade s ÚP VUC a mesta
Košice.

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu elektrárne na biomasu s výkonom 4 MWe. Pri porovnaní so súčasným reálnym
odberovým maximom areálu VSS, ktoré je 4,2 MWe, tak inštalácia elektrárne zníži straty v elektrizačnej sústave v areáli VSS.
Dodávka tepla do areálu VSS zníži náklady odberateľov na vykurovanie a nahradí priame vykurovanie hál plynovými
infražiaričmi. Teplo môže byť dodávané aj do rozvodu Teplárne Košice, ktorý vedie v tesnej blízkosti budúcej elektrárne, a na
dodávky ktorého je uzavretá zmluva o budúcej zmluve. Spolufinancovanie projektu je plánované z úveru vo výške 6.510.000,EUR. Po nábehu výroby, bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu s použitím
NFP je 8 rokov. Samotná vstupná investícia je pre firmu vysoká a nezískanie NFP by ohrozilo samotnú realizáciu projektu,
resp. neúmerne predĺžilo dobu realizácie, čím by došlo k eliminovaniu pozitívnych stránok a nenaplneniu cieľov projektu. Z
materiálno technického hľadiska disponujeme vlastným pozemkom pre umiestnenie projektu a taktiež kvalifikovaným tímom
spolupracovníkov so skúsenosťami z energetiky, schopným zabezpečiť adekvátne fungovanie vybudovanej elektrárne.

25120120100

ELEKTROKARBON

Rekonštrukcia systému vykurovania – zvýšenie efektívnosti
pri výrobe a spotrebe tepelnej energie v spoločnosti
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Žiadateľ pôsobí v regióne Trenčianskeho kraja - okres Topoľčany, v ktorom je, podobne ako v ďalších regiónoch Slovenska
pomerne vysoká energetická náročnosť výrobných podnikov, ktoré vznikli a boli budované v období po druhej svetovej vojne a
ich energetické ospodárstvo neprešlo rekonštrukciou a modernizáciou.
Východisková situácia žiadateľa v oblasti energetického hospodárstva je charakterizovaná vysokou nehospodárnosťou pri
výrobe, distribúcii a využití tepelnej energie či už v oblasti výrobnej technológie (technologická para), alebo v oblasti využitia
energie na vykurovanie administratívnych a prevádzkových piestorov.
Ako vyplýva zo SWOT analýzy, súčasná situácia v oblasti energetickej efektívnosti v energetickom hospodárstve žiadateľa
znamená nadspotrebu, ktorá so sebou prináša zvýšené prevádzkové náklady a tým tiež ohrozuje jeho konkurencieschopnosť,
s čím bezprostredne súvisí udržateľnosť zamestnanosti.
Z pohľadu zamestnávateľa a zamestnancov - hlavných cieľových skupín projektu sa jedná o situáciu, ktorá v súčasnom stave
je neudržateľná a vyžaduje zlepšenie.

Výsledkom projektu bude komplexná rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva žiadateľa. Súčasný
vysokoneefektívny zdroj tepla vybavený starými (rok výroby 1957) parnými kotlami bude zrušený a decentralizáciou budú
vytvorené lokálne teplovodné kotolne pre vykurovanie jednotlivých prevádzkových objektov. Pre výrobu technologickej pary
bude nainštalovaný vysokoúčinný vyvíjač pary priamo v mieste spotreby. Týmto budú zlikvidované tiež parné a teplovodné
rozvody v areáli žiadateľa, čím sa odstránia ďalšie straty tepla.
Z uvedeného vyplýva tiež spôsob dosiahnutia hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré budú dosiahnuté priamo realizáciou
projektu (ukazovateľ výsledku) a tiež vplyvom zníženia spotreby energie v dôsledku realizácie projektu (ukazovatele dopadu).
Z pohľadu nenaplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov nehrozí nebezpečenstvo, keďže tieto sú zamerané na pokles
energetickej spotreby prostredníctvom inštalácie efektívnych zariadení a odstránenia strát, pričom v tejto oblasti
neočakávame nepredvídané okolnosti, ktoré by mohli ohroziť naplnenie cieľov.
Úspešná realizácia projektu vytvorí základ pre ďalšie investície do modernizácie výrobnej technológie žiadateľa.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, z ktorých jedna je zameraná na zvýšenie efektívnosti pri výrobe a
distribúcii technologickej pary a druhá na rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacieho systému cestou zmeny základného
teplonosného média, odstránenia strát pri konverzii para/voda a tiež odstránením strát v rozvodoch.
Časový harmonogram realizácie aktivít bol logicky zostavený s prednostným riešením zvýšenia energetickej efektívnosti pri
výrobe techologickej pary, ktorá je pre prevádzku výrobnej technológie nevyhnutná počas celého roka a následne bude
zabezpečená rekonštrukcia vykurovacieho systému.
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom prostredníctvom dodávateľa vybratého v súlade s
podmienkami stanovenými poskytovateľom pomoci, z pohľadu žiadateľa bude zabezpečená koordinácie realizácie
jednotlivých aktivít projektu s neprerušenou výrobnou prevádzkou.
Aktivity svojim zameraním sú priamo previazané so špecifickými cieľmi projektu a ich prostredníctvom sa budú podieľať na
naplnení všeobecného cieľa.

Nevyhnutnosť pomoci pre realizáciu projektu je daná skutočnosťou, že situácia v oblasti investícií do moderných technológií je
u žiadateľa charakterizovaná, podobne ako vo všeobecnosti u iných priemyselných podnikov, nedostatočnými zdrojmi na
realizáciu investícií, pričom vo väčšine prípadov dostávajú prednosť investície do modernizácie a inovácie výrobných
technológií a oblasť výroby, distribúcie a spotreby energií ako "obslužný proces" obvykle nie je zaradená medzi investičné
priority a je riešené len čiastkovými rekonštrukciami a opravami, ktoré v podstate len konzervujú súčasný nevyhovujúci stav. Z
uvedeného dôvodu je prostredníctvom poskytnutia NFP možné dosiahnuť motivačný účinok pre realizáciu projektu v celom
plánovanom rozsahu.
Realizáciou projektu sa dosiahnú okamžité účinky pomoci v podobe výrazného zníženia energetickej náročnosti v rozsahu až
40 %, čo je plne v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi so zámeru postupného zvyšovania energetickej
efektívnosti u koncových spotrebiteľov energie a prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov tiež s opatreniami
PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja zameranými na znižovanie emisií škodlivín do ovzdušia.

Trvalá udržatenosť projektu je daná jeho zameraním a cieľmi, keď úspešná realizácia prinesie so sebou okaamžité a dlhodobé
prínosy v podobe zníženia nákladov na energie, čo prispejee ku zvyšovaniu prodanej hodnoty a tým tiež
konkurencieschopnosti žiadateľa. Prínosy realizácie projektu sa týmto spôsobom premietnu tiež do udržateľnosti pracovných
miest. Financovanie prevádzkových nákladov žiadateľa po realizácii projektu bude realizovaná z vlastnýh prevádzkových
výnosovv, k čomu výrazne kladne prispeje zníženie nákladov na obstaranie primárnych energetických zdrojov v dôsledku
realizácie projektu. Jedným z možných ohrození finančnej situácie výrobných podnikov v budúcnosti, ktorévyplýva zo Swot
analýzy je nárast cien energií - toto nebezpečenstvo je práve eliminované realizáciou projektu, ktorý je zameraný na úsporu
energie a jeho prínos je zrejmý tiež z finančnej analýzy.

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany už dvanásť rokov dodáva na trh farmaceutické výrobky, zaoberá sa ich
vývojom, výrobou a distribúciou.

Projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti, rozvoju regiónu,
Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov a výmena vonkajšieho osvetlenia areálu v spoločnosti IMUNA PHARM, Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít. Tie budú realizované prostredníctvom zníženiu spotreby energií, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ má výborné administratívne a technické kapacity a
a.s. vytvorí pre spoločnosť podmienky pre ďalší rast spoločnosti, z dôvodu zníženia nákladov a zlepšenia hospodárenia s dodávateľských firiem, ktoré uspejú vo verejnom obstarávaní, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v dostatok skúseností, teda výborné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu.
energiami.
súlade s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od mája 2014 do októbra 2015.
Investičný zámer vychádza zo súčasnej potreby spoločnosti investovať do zlepšovania hospodárenia s energiami za účelom
Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov zlepší tepelnoizolačné vlastnosti plášťa výrobných priestorov a zníži Hlavné aktivity projektu sú:
znižovania ich spotreby a znižovania nákladov.
potrebu spotreby tepelnej energie počas vykurovacej sezóny v spoločnosti o 1388,727 MWh/rok. Výmena vonkajšieho Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov
osvetlenia a prechod na LED osvetlenie zníži potrebu elektrickej energie na osvetlenie vonkajšieho areálu na polovicu teda o Aktivita 2 - Výmena vonkajšieho osvetlenia areálu
Aktivity projektu vychádzajú z identifikácie slabých stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli definované so zámerom
Silné stránky spoločnosti:
78,711 MWh/rok. Obidva faktory ako dopad znížia náklady na spotrebu energií a umožnia zvýšenie hospodárskeho výsledku
odstrániť tieto slabé miesta.
- dobré meno spoločnosti u domácich aj zahraničných odberateľov,
spoločnosti.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
- pravidelné zákazky zabezpečujúce pozitívnu ekonomiku spoločnosti,
investičných projektov. Súčasťou realizácie projektu bude stavebný dozor, nezávislý od dodávateľa, ktorý zabezpečí súlad Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, nárast tržieb, zlepšenie hospodárenia s energiami a
- stabilné postavenie voči bankovému sektoru,
Po ukončení projektu dôjde k zníženiu potreby tepelnej energie na vykurovanie výrobných priestorov a zníženiu odberu realizácie projektu s dokumentáciou a legislatívou SR a EU. Projekt nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné zníženie nákladov. Projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
- schopnosť postupného samofinancovania investícií v spoločnosti.
elektrickej energie na osvetlenie v úspore energie 5282,78 GJ/rok. Nenaplnenie zadefinovaných hodnôt v merateľných prostredie.
ukazovateľoch je závislé od intenzity potreby vykurovania v zimnom období (menej chladná zima).
Ciele a aktivity projektu sú v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi, konkrétne s NSTUR, PHSR Prešovského
Slabé stránky spoločnosti:
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a zlepšenia samosprávneho kraja, PHSR Kraja Prešov, NSRR 2007-2013 a s OP KaHR.
- nízka tepelnoizolačná schopnosť obvodového plášťa výrobných priestorov, spôsobujúca tepelné úniky počas vykurovacieho Zlepšenie hospodárenia s energiami v spoločnosti zlepší konkurencieschopnosť spoločnosti. Projekt nadväzuje na ciele hospodárenia s energiami spoločnosti, čo má dopad na zníženie spotreby tepelnej a tiež elektrickej energie v spoločnosti,
obdobia,
regiónu.
zlepšenie konkurenčného postavenia podniku ako takého, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.
Všetky aktivity projektu sa budú implementovať s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a tým aj rastu ekonomiky a
- vysoká spotreba elektrickej energie vonkajším osvetlením vo výrobných priestoroch, vzhľadom na zastaralý systém
zvýšenia energetickej efektívnosti v regióne.
osvetlenia v počte 87 svietidiel.
Východisková situácia:
- spoločnosť realizuje výrobu vo vlastných výrobných priestoroch,
- vlastné výrobné priestory spoločnosti predstavujú výrobné priestory pôvodnej konštrukcie, z druhej polovice 20. storočia,
- vonkajšie osvetlenie areálu spoločnosti je pôvodného charakteru z minulého storočia, vrátane rozvodov,
- konkurencia v novopostavených priestoroch má nižšie náklady na energie.
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IMUNA PHARM, a.s.

SEZ Krompachy a.s.

Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA
PHARM, a.s.

ENERGOEFEKT

787 548,39

720 795,00
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SEZ Krompachy a.s. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom elektrických prístrojov nízkeho a vysokého
napätia. Má už viac ako 65-ročnú tradíciu, v súčasnej dobe má spoločnosť 377 pracovníkov a jej celkové výnosy dosahujú
okolo 13 300 tis. €. Spoločnosť je ekonomicky stabilizovaná a dlhodobo dosahuje kladné hospodárske výsledky. Spoločnosť
pôsobí v regióne charakteristickým dobrou dopravnou infraštruktúrou a širokou škálou dodávateľských a odberateľských
partnerských spoločností. Okrem toho sa jedná o región s vysokou nezamestnanosťou, čo dáva priestor pre dostatočný počet
kvalifikovaných odborníkov pre obsadzovanie novovytvorených pracovných miest. Z prevedenej SWOT analýzy spoločnosti
vyplynula prevaha silných stránok a príležitostí nad slabými stránkami a hrozbami. Súčasne má spoločnosť vypracovaný plán
opatrení, aby sa vyhla vzniku prípadných negatív a ktoré budú prípadným hrozbám predchádzať a tak sa bude snažiť o ich
úplnú elimináciu.
Komplexná SWOT analýza poukázala na vysokú energetickú náročnosť, a preto bolo prijaté rozhodnutie investovať do
rekonštrukcie osvetlenia, monitoringu energií a rekonštrukcie meracieho zariadenia.

Realizácia projektu naplní tieto ukazovatele:
VÝSLEDOK
Počet nových a/alebo technicky zhodnot. zariadení:1
Počet nových/modernizov. systémov monitorovania a/alebo riadenia:1
DOPAD
Úspora energie:2 036,39GJ/rok
Nárast prid.hodnoty:7 542 380€
Nárast tržieb:21 628 000€
Modernizáciou súčasnej osvetľovacej sústavy sa zvýši jej energetická úspornosť, v súlade s požadovanou normou intenzity a
zabezpečí sa vyšší komfort pracovného prostredia. Zvýši sa produktivita práce a bezpečnosť práce zamestnancov.
Modernizácia súčasného monitoringu energií umožní presnejšie vnútropodnikové zúčtovanie, archiváciu a vizualizáciu
údajov. Zníži sa spotreba elektrickej energie, zemného plynu a pitnej vody. Rozšíri a modernizuje sa meranie dodávky
el.energie do jednotlivých prevádzok a regulácia odberu EE. Zároveň sa rozšíria merania dodávky zemného plynu do
jednotlivých prevádzok, spresní sa kontrola a umožní sa úpravu režimu kotolní a zníženie odberu zemného plynu.
Modernizáciou meracieho zariadenia elektroskúšobne sa zvýši efektívnosť a zväčší rozsah skratových skúšok prístrojov.
Dosiahne sa aj úspora nákladov, ktoré sú teraz nutné pri skúšaní prístrojov v externých zahraničných skúšobniach.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity:
1. Zvýšenie energetickej efektívnosti efektívnejším využívaním elektrickej energie
Hl. aktivita bude zahŕňať podaktivity:
1.1 Rekonštrukcia osvetlenia
-Bodovačka
-Obrobňa
-chodba Regálový zakladač
-Galvanizovňa
-Lisovňa plastov
-Lisovňa plastov JUS (jednoúčelové stroje)
-USM-sklad 1, sklad 2
-Nástrojáreň
-Osvetlenie budov
1.2 Monitoring energií
-Monitoring el. energie
-Monitoring odberu zem. plynu
-Monitoring odberu pitnej vody
1.3 Meracie zariadenie - elektroskúšobňa
Podp.aktivity:
Riadenie proj.
Publicita a inf.-v súl. s Manuálom pre publicitu
Realizácia proj. je plánovaná na 24 mesiacov (10/2013 - 09/2015). Investície do vybraných aktivít sú z hľadiska udržania
konkurencieschopnosti spoločnosti SEZ Krompachy,a.s. nevyhnutné. Jednotl. aktivity budú riešené dodávateľsky. Dodávateľ
bude v prípade schválenia NFP vybraný v procese VO.
Projekt bude implementovaný skúseným odborným projekt. tímom, s vedomosťami z riadenia, implementovania a financov.
projektov z prostriedkov EÚ.
Realizáciou hl. aktivity sa dosiahnú ciele projektu stanovené v tab.č. 9 ŽoNFP, ciele sú previazané na aktivitu projekt

Z výsledkov SWOT analýzy a vykonaného energetického auditu vyplýva, že činnosť SEZ Krompachy, a.s. je poznačená
vysokou energetickou náročnosťou. Vedenie spoločnosti preto prijalo rozhodnutie investovať do rekonštrukcie osvetlenia,
monitoringu energií a rekonštrukcie meracieho zariadenia.
V súčasnej ekonomickej situácii si spoločnosť nemôže dovoliť uvedené investície z vlastných zdrojov, bez získania NFP,
vzhľadom na ich finančnú náročnosť. Bez poskytnutia NFP na zníženie energetickej efektívnosti by projekt nemohol byť
realizovaný.
Úspory energie umožnia zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a vytvoria tak lepšiu možnosť uplatnenia spoločnosti na
trhu.
Predkladaný projekt je v plnej miere súdržný s potrebami svojho regiónu a je pre neho v plnej miere vhodný. Projekt svojím
zameraním je plne v súlade s cieľmi národných, ale aj regionálnych strategických a plánovacích dokumentov.
Spoločnosť disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý v spolupráci so skúseným exter. manažmentom z oblasti eurofondov
vytvorí vhodné predpoklady na úspešnú realizáciu projektu. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s prípravou, riadením a
realizáciou projektov v rôznych oblastiach svojho pôsobenia.

Spoločnosť PREMETAL MON, s.r.o. Prešov už šestnásť rokov dodáva na trh dopravníky a dopravné zariadenia na
manipuláciu so sypkými a kusovými materiálmi pre agropotravinársky priemysel, cementárne, betonárky, magnezitové
závody, kameňolomy, drevospracujúce podniky atď...

25120120103

25120120104

25120120105

25120120106

PREMETAL MON, s.r.o.

Forvin, s.r.o.

K R O N SK, s.r.o.

TERMONOVA, a.s.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v spoločnosti PREMETAL
MON, s. r. o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti vo výrobe plastových
okien, dverí a zimných záhrad.

Rekonštrukcia výrobno-skladového areálu spoločnosti K R O
N SK, s.r.o.

Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica

87 760,62

120 633,22

1 232 868,70

2 018 791,79
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Projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti, rozvoju regiónu,
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít. Tie budú realizované prostredníctvom zníženiu spotreby energií, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ má výborné administratívne a technické kapacity a
Zateplenie obvodového plášťa výrobnej haly spoločnosti PREMETAL MON, s.r.o. vytvorí pre spoločnosť podmienky pre ďalší
dodávateľských firiem, ktoré uspejú vo verejnom obstarávaní, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v dostatok skúseností, teda výborné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu.
rast spoločnosti, z dôvodu zníženia nákladov a zlepšenia hospodárenia s energiami.
Východisková situácia:
súlade s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od mája 2014 do októbra 2015.
- spoločnosť realizuje výrobu vo vlastných výrobných priestoroch,
Investičný zámer vychádza zo súčasnej potreby spoločnosti investovať do zlepšovania hospodárenia s energiami za účelom
Zateplenie obvodového plášťa budovy zlepší tepelnoizolačné vlastnosti plášťa výrobne haly a zníži potrebu odberu tepelnej
- vlastné výrobné priestory spoločnosti predstavuje výrobná hala železobetónovej konštrukcie, zo 70 rokov 20. storočia,
Hlavná aktivita projektu je:
znižovania ich spotreby a znižovania nákladov.
energie počas vykurovacej sezóny v spoločnosti o 841,08 GJ/rok. Zateplenie bude zrealizované komplexne v plnej mier, kde
- osvetlenie vo vlastných výrobných priestoroch je pôvodného charakteru z minulého storočia,
Aktivita 1 - Zateplenie obvodového plášťa výrobnej haly
sa plánuje zatepliť celý obvodový plášť budovy aj s časťou strechy, ktorá nie je ešte zateplená, v celkovom rozsahu cez
- konkurencia v novopostavených priestoroch má nižšie náklady na energie.
Aktivity projektu vychádzajú z identifikácie slabých stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli definované so zámerom
2428,519 m2. Uvedený faktor, ako dopad zníži náklady na spotrebu energií a umožní zvýšenie pridanej hodnoty a
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou odstrániť tieto slabé miesta.
hospodárskeho výsledku spoločnosti.
Silné stránky spoločnosti:
investičných projektov.
- dobré meno spoločnosti u domácich aj zahraničných odberateľov,
Súčasťou realizácie projektu bude stavebný dozor, nezávislý od dodávateľa, ktorý zabezpečí súlad realizácie projektu s Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, nárast tržieb, zlepšenie hospodárenia s energiami a
Po ukončení projektu dôjde k zníženiu potreby tepelnej energie na vykurovanie výrobných priestorov. Nenaplnenie
- pravidelné zákazky zabezpečujúce pozitívnu ekonomiku spoločnosti,
dokumentáciou a legislatívou SR a EU. Projekt nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie, práve naopak, zníženie nákladov. Projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
zadefinovaných hodnôt v merateľných ukazovateľoch je závislé od intenzity potreby vykurovania v zimnom období (menej
- stabilné postavenie voči bankovému sektoru,
bude mať nepriamy dopad na zníženie emisií CO2.
chladná zima).
- schopnosť postupného samofinancovania investícií v spoločnosti.
Ciele a aktivity projektu sú v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi, konkrétne s NSTUR, PHSR Prešovského
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a zlepšenia samosprávneho kraja, PHSR Mesta Prešov, NSRR 2007-2013 a s OP KaHR.
Zlepšenie hospodárenia s energiami v spoločnosti zlepší konkurencieschopnosť spoločnosti. Projekt nadväzuje na ciele
Slabé stránky spoločnosti:
hospodárenia s energiami spoločnosti, čo má dopad na zníženie spotreby tepelnej a tiež elektrickej energie v spoločnosti,
regiónu smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti jednotlivých subjektov v regióne.
- nízka tepelnoizolačná schopnosť obvodového plášťa výrobnej haly, spôsobujúca tepelné úniky počas vykurovacieho
zlepšenie konkurenčného postavenia podniku ako takého, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.
Všetky aktivity projektu sa budú implementovať s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a tým aj rastu ekonomiky a
obdobia,
zvýšenia energetickej efektívnosti v regióne.
- vysoká spotreba elektrickej energie osvetlením vo výrobnej hale, vzhľadom na zastaralý systém osvetlenia.

Dlhoročné skúsenosti konateľov a dlhodobé vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme v indexe bonity sú zárukou,
že výsledky projektu budú trvalo udržateľné z finančného, ako aj z prevádzkového hľadiska.
Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má charakter samostatnej návratnosti. Projekt sám zabezpečí pre podnik nárast zisku,
čo predstavuje základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov.
Výsledkom úspor energií bude pokles nákladov réžie spoločnosti na spotrebu elektrickej a tepelnej energie sprevádzané
nárastom konkurencieschopnosti podniku, za výrazného šetrenia energií, čo sa prejaví v zisku spoločnosti.
Vďaka tomu očakávame zníženie nákladov spoločnosti, zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti podniku, zvýšenie objemu
výroby a zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a pre
ďalšie rozvojové aktivity. Projekt reflektuje aj riziká udržateľnosti a ponúka reálne úspory.
Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu ešte kvalitnejšieho realizačného tímu. Po ukončení predkladaného projektu bude
žiadateľ určite pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom ďalších projektov.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu vrátane nákladov (materiálové vstupy, oprava, údržba),
marketing, zamestnanosť budú zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou. Realizáciou projektu prispejeme k
ekonomickej stabilite spoločnosti, udržaniu jej postavenia na trhu, posilneniu konkurencieschopnosti a k celkovej
modernizácii. Týmto zabezpečíme také hospodárenie spoločnosti, ktoré povedie k trvalej udržateľnosti projektu, jeho
výsledkov, výstupov a dopadov z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.
Zhrnutie výsledkov FINA: naša spoločnosť sa plánuje uberať konzervatívnou cestou a ráta s postupným nárastom výroby, čo
v praxi znamená stabilný nárast príjmov a výdavkov, ktoré v konečnom dôsledku s ohľadom na objem produkcie budú
produkovať zisk. Celkový ekonomický vývoj spoločnosti je pozitívny. Vývoj objemu výroby ako aj vývoj tržieb sú stabilné, čo
svedčí o stabilnom a strategicky vyváženom riadení spoločnosti.
Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že v projekte prevládajú silné stránky a príležitosti. Na elimináciu rizík a ich dopadov
bude žiadateľ monitorovať správanie zákazníkov a konkurentov a prispôsobovať vývoju odvetvia.

Dlhoročné skúsenosti konateľov a dlhodobé vynikajúce výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme v indexe bonity sú zárukou,
že výsledky projektu budú trvalo udržateľné z finančného, ako aj z prevádzkového hľadiska.
Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má charakter samostatnej návratnosti. Projekt sám zabezpečí pre podnik nárast zisku,
čo predstavuje základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov.
Výsledkom úspor energií bude pokles nákladov réžie spoločnosti na spotrebu tepelnej energie sprevádzané nárastom
konkurencieschopnosti podniku, za výrazného šetrenia energií, čo sa prejaví v zisku spoločnosti.
Vďaka tomu očakávame zníženie nákladov spoločnosti, zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti podniku, zvýšenie objemu
výroby a zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a pre
ďalšie rozvojové aktivity. Projekt reflektuje aj riziká udržateľnosti a ponúka reálne úspory.
Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu ešte kvalitnejšieho realizačného tímu. Po ukončení predkladaného projektu bude
žiadateľ určite pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom ďalších projektov.

Žiadateľ plánuje realizovať významnú rekonštrukciu a modernizáciu dvoch vlastných výrobných hál (SO 01 hala na výrobu
zimných záhrad a SO 02 hala na výrobu plastových okien a dverí). Súčasťou plánovaných rekonštrukčných prác bude
zlepšenie tepelnoizolačných vlastností výrobných hál. Vonkajšie povrchy obvodovej konštrukcie výrobných hál budú
zateplené moderným systémom MagorTherm® 150 pre dosiahnutie nových vlastností vrátane ekologickosti a
recyklovateľnosti, antialergénosti a protiplesnivosti, paradifúznosti a odolnosti voči vode, ohňuvzdornosti a stálej hodnoty
tepelnej izolácie. Strechy oboch hál budú zateplené. Súčasťou plánovaných prác v rámci projektu bude aj rekonštrukcia a
modernizácia vykurovacích systémov v oboch halách. Vo výrobných halách budú osadené moderné vykurovacie telesá a
plynové kotle s moderným dizajnom a originálnym riešením, nízkou hlučnosťou a vysokou účinnosťou, jednoduchým
ovládaním, ekologickým spaľovaním, dlhou, takmer neobmedzenou životnosťou. Realizácia plánovaných aktivít projektu sa
premietne do úspornejšieho využívania energií, lepších tepelnoizolačných vlastností výrobných hál a lepšieho energetického
manažmentu firmy tak, aby sa v tejto oblasti dostala na úroveň, keď môže byť konkurencieschopná z pohľadu nákladovej
štruktúry, najmä finančných prostriedkov vynaložených na prevádzku a údržbu vykurovacích systémov.

Žiadateľ, pre dosiahnutie plánovaných cieľov projektu plánuje realizovať kľúčové rekonštrukčné a modernizačné práce
vrátane aplikácie systému MagorTherm® 150 na vonkajší povrch obvodovej konštrukcie výrobných hál, ktorý má vysokú
priľnavosť a dobré vlastnosti. Súčasťou projektu je výmena okien, vonkajších brán a dverí na oboch výrobných halách a
zateplenie strechy. Projekt ďalej zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích systémov haly na výrobu zimných záhrad
a haly na výrobu plastových okien a dverí, vrátane montáže nových moderných plynových kotlov ATTACK 45 PLQ, nových
moderných vykurovacích telies KORAD a nového komínového systému LEIER. Realizácia týchto prác predpokladá
modernizáciu vnútorných rozvodov tepla v potrebnom rozsahu, vrátane inštalácií potrubí plasthliníkových a plynových
plastových. Výstavba nových rozvodov plynu je nevyhnutnou súčasťou projektu, pretože umožňuje modernizáciu
vykurovacieho systému vo výrobných halách. V rámci tejto aktivity budú použité príslušné materiály a realizované stavebné
úpravy, zahŕňajúce zemné práce, montáž plynových potrubí a súvisiaceho príslušenstva.

Spoločnosť zvažovala všetky možné varianty riešení projektu vrátane nulového variantu (pokračovanie v doterajšej činnosti
bez realizácie opatrení na energetickú efektívnosť) a dvoch ďalších variant. Variant riešenia č. 1 obsahuje 2 hlavné aktivity tak
ako je opísaný v projekte a predstavuje vybraný variant realizácie projektu. Zvažovaný variant č. 2 predstavoval realizáciu
opatrení súvisiacich so zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie výrobných hál
(SO 01 a SO 02) bez realizácie modernizácie vykurovacích systémov. Vzhľadom na potrebu posilnenia
konkurencieschopnosti podniku, dosiahnutia potrebných energetických úspor, účelnosti realizácie a naplneniu cieľov projektu,
sa spoločnosť rozhodla realizovať variant riešenia č. 1, obsahujúci 2 hlavné aktivity projektu, ktorých synergia poskytuje
dosiahnutie najvýznamnejších hodnôt plánovaných finančných a energetických ukazovateľov projektu.

Výsledky finančnej analýzy ukazujú, že projekt dosahuje predpokladanú mieru výnosnosti investície nad 100% (diskontovaná
hodnota cash flow projektu vyjadrená podielom z investičných nákladov). Zároveň, výstupom finančnej analýzy je kladná čistá
súčasná hodnota projektu. Žiadateľ vyvíja maximálnu snahu na zabránenie nepriaznivým výkyvom jednotlivých výnosových a
nákladových položiek tak, aby bola zaručená primeraná (90% -ná) „pravdepodobnosť“ dosiahnutia plánovaného finančného
výsledku finančnej analýzy dôsledným finančným plánovaním, dôslednou kontrolou priebežného stavu dosahovaných hodnôt
a priebežným porovnávaním s plánovanými hodnotami, vyhodnocovaním a prijímaním včasných náprav, dodržiavaním plánov
a cieľov projektu, spoluprácou s renomovanými dodávateľmi a využitím len tých najkvalitnejších materiálov vrátane
zateplovacieho systému MagorTherm® 150, tak aby dosiahol požadovanú udržateľnosť výsledkov projektu. Identifikované
možné riziká a ohrozenia sú nemateriálneho charakteru a rozsahu. Okrem toho, výsledky a výstupy projektu, bude možné
aplikovať v širších súvislostiach ako referenčné, pri realizácii podobných projektoch v regióne s nízkou energetickou
efektívnosťou.

KaHR-21SP-1301

Spoločnosť K R O N SK, s.r.o. pôsobí na SK už od roku 1995, za tento čas získala dôveru mnohých nábytkárskych
spoločností a stolárskych firiem. Hlavnou aktivitou je predaj drevoplošného materiálu, k ostatným aktivitám patrí predaj
nábytku, formátovanie a hranovanie dielcov, rozvoz tovaru. Predmetom projektu bude zateplenie a rekonštrukcia vykurovacej
sústavy v areáli spoločnosti K R O N SK, s. r. o.. Areál v ktorom sa bude realizovať pozostáva z administratívno-výrobného
objektu A1 a výrobných hál VH1, VH2 a VH3, ktoré sú vzájomne stavebne prepojené a slúžia na skladovanie materiálu a
výrobnú činnosť. V Trnavskom kraji sa vytvorila hustá sieť zariadení veľkoobchodu, maloobchodu, v ktorých v roku 2012
podnikalo viac ako 30 % celkového počtu podnikov zameraných na tvorbu zisku a takmer štvrtina z počtu živnostníkov v kraji.
Regionálny hrubý domáci produkt v Trnavskom kraji pravidelne rastie, i keď jeho výška je stále pod priemerom EÚ. V
Trnavskom kraji sa pohybuje v roku 2012 miera nezamestnanosti cca 9.09%. Predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu
je stabilné postavenie firmy, odborné skúsenosti aj s realizáciou projektov a transparentné vlastnícke vzťahy.

Realizáciou projektu sa zrealizuje zateplenie a rekonštrukcia vykurovacej sústavy v areáli spoločnosti K R O N SK, s. r. o. a
zmodernizuje sa pracovné prostredie za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti samotnej výroby. Nenaplnenie merateľných
ukazovateľov projektu je ošetrené presnými výpočtami, ktorých hodnoty boli stanovené v energetickom audite.
K zrekonštruovaným halám spoločnosti sa vytvorí 1 pracovné miesto, ktorého funkcia bude údržba priestorov, v ktorých sa
bude projekt realizovať. Po ukončení realizácie projektu bude možné pokračovať v ďalších aktivitách týkajúcich sa vylepšenia
výrobných priestorov spoločnosti K R O N SK s.r.o. Výsledky tohto projektu využijeme na ďalšie zvýšenie energetickej
efektívnosti a zníženie spotreby energii výmenou pôvodných svietidiel a za nové úspornejšie zdroje svetla vo výrobných
halách a v celom výrobno-skladovom areáli. Možnosť realizácie obdobného projektu je veľmi pravdepodobná a to jednak pre
ďalšie výrobné podniky v regióne a jednak pre samotného žiadateľa. Spoločnosť K R O N SK s.r.o. poskytne svoje know-how
týkajúce sa prípravy opisu, ŽoNFP a príloh aj iným formám, ktoré prejavia záujem o obdobný projekt.

Predmetom projektu bude zateplenie a rekonštrukcia vykurovacej sústavy v areáli spoločnosti KRON SK s. r. o.. Projekt sa
bude realizovať 5 hlavnými a 2 podpornými aktivitami.
Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia A1
A1 je naplánovaná na 3 mesiace, od marca 2014 – mája 2014
Aktivita 2 - Rekonštrukcia a modernizácia VH1
A2 je naplánovaná na 3 mesiace, od júna 2014 – augusta 2014
Aktivita 3 - Rekonštrukcia a modernizácia VH2
A3 je naplánovaná na 3 mesiace, od septembra 2014 – novembra 2014
Aktivita 4 - Rekonštrukcia a modernizácia VH3
A4 je naplánovaná na 3 mesiace, od decembra 2014 – februára 2015
Aktivita 5 – Rekonštrukcia vykurovacieho systému
A5 je naplánovaná na 3 mesiace, od marca 2015 – mája 2015
V aktivite 1 – 4 pôjde v každej o nasledovné aktivity :
I.Zateplenie obvodových konštrukcií a strechy
II.Zateplenie podláh
III.Výmena okien a priemyselných brán
Realizáciou hlavných aktivít projektu sa naplnia špecifické ciele projektu a dosiahnu hodnoty merateľných ukazovateľov
projektu.
Projektový tím bude pozostávať z projekt. a technického manažéra zo spoločnosti K R O N SK, s.r.o. a finančného externého
manažéra.

Vzhľadom na technickú náročnosť súčasnej technológie, pomerne vysokú konkurenciu, ako aj členstvo v Európskej únii sa
spoločnosť snaží neustále zlepšovať a zefektívňovať svoju výrobu, výrobné priestory a to investovaním do zariadení a
skvalitnenia poskytovaných služieb, ako aj investíciou do výrobných priestorov a úsporou energetickej energie.
Získanie nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné pre spoločnosť, z dôvodu, že bez úspešnej realizácie projektu
bez získania NFP by nebolo možné realizovať všetky navrhnuté aktivity projekty v ich rozsahu. Projekt je finančne náročný a
danú investíciu bez NFP by spoločnosť nebola schopná realizovať. Spoločnosť má skúsenosti s realizáciou projektov
podporených z fondov EÚ, avšak nie za posledné 3 roky formou De minimis. Pre zlepšenie služieb zákazníkom spoločnosť
získala v roku 2009 a 2010 NFP z OP KaHR. Projekt je v súlade
s národnými strategickými a regionálnymi dokumentmi ako sú :
NSRR 2007 - 2013, OP KaHR, Národná stratégia reg.rozvoja SR, Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Energetická politika
SR, Akčný plán energ.bezpečnosti na roky 2011-2013, PHSR TSK, PHSR mesta Senica a iné.

Spolufinancovanie nákladov súvisiacich s rekonštrukciou výrobných priestorov a rekonštrukciu vykurovacieho systému bude
spoločnosť hradiť z vlastných zdrojov. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude vedenie spoločnosti
financovať vzniknuté škody tiež z vlastných zdrojov. Predpokladom nárastu tržieb je zvýšenie odbytu, ktorý bude dosiahnutý
zlepšením kvality výrobkov a rozšírením sortimentu, ktoré spoločnosť K R O N SK, s.r.o. predpokladá aj v súvislosti s úsporou
vzniknutou realizáciou predkladaného projektu. Miera výnosnosti investície vyjadrujúca o koľko percent je čistá súčasná
hodnota vyššia než hodnota investície, dosahuje hodnotu až 108,55% > 100%. Po ukončení projektu bude naďalej dohliadať
a monitorovať projekt interný personál, projektový a technický manažér. Zníženie spotreby tepelnej energie bude mať dopad
na zníženie emisií CO2 vznikajúcich v procese spaľovania pri výrobe tepla. Realizáciou zateplenia vonkajšieho povrchu
obvodovej konštrukcie objektov príde k celkovému zníženiu produkcie emisií CO2 o 13,2 tony. Rekonštrukciou a
modernizáciou vykurovacej sústavy príde k celkovému zníženiu produkcie emisií CO2 o 1,9 tony.Neustále sa zvyšujúci dopyt
po výrobkoch spoločnosti a zväčšujúca sa odberateľská základňa zaručujú bezproblémové využitie výrobných kapacít a
predaj výrobkov. Podnikateľský subjekt má stabilné postavenie na trhu, dostatok kontaktov na väčších i menších odberateľov
vrátane fungujúcich obchodných vzťahov s viac či menej významnými subjektmi a projekt rekonštrukcie posilní trvalú
udržateľnosť jeho výroby.
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TERMONOVA, a.s. vznikla v roku 2002. Hlavným predmetom jej podnikania je výroba a rozvod tepelnej energie, výroba a
dodávka elektrickej energie. TERMONOVA od roku 2004 prevádzkuje centrálny zdroj tepla v Novej Dubnici,v ktorom zmenila
palivovú základňu zo zem. plynu na spaľovanie drevnej štiepky. Teplom zásobuje 70% mesta. Vykurovací systém spol.
TERMONOVA sa skladá z centrálneho zdroja tepla, primárnych potrubných rozvodov, odovzdávacích staníc tepla,
energobloku a jeho sekundárnych rozvodov. Rozvody sú vo veľmi zlom stave, boli postavené v 60-tych rokoch min. storočia.
Tepelné straty sa počas roka pohybujú od 15 do 47%. Energoblok E1 bude v rámci projektu decentralizovaný na 19
kompaktných OST (KOST),1 KOST bude vybudovaná v obytnom súbore B1. Na dosiahnutie úspor tepelnej energie a
stabilizáciu ceny tepla pre odberateľov je nevyhnutné rekonštruovať tep. rozvody a vybudovať nové KOST. Na základe
vykonanej SWOT analýzy možno konštatovať, že v príležitostiach má spoločnosť veľký potenciál na vytvorenie nových
silných stránok a predpoklad pre návratnosť investície. Finančná analýza ukázala potrebu realizovať projekt s podporou NFP,
z čoho vyplýva aj opodstatnenosť tejto žiadosti

Výsledkom projektu bude rekonštrukcia 8856 m tepelných rozvodov a vybudovanie 20 KOST. Po realizácii projektu sa
dosiahnu úspory energie 18 893 GJ a tepelné straty sa znížia o 10,23 % v porovnaní s priemermi v rokoch 2005 - 2012.
Merateľné ukazovatele stanovené v projekte vychádzajú z hodnôt, ktoré spoločnosť plánuje reálne dosiahnuť a teda bude
vyvíjať maximálne úsilie o ich naplnenie. Pri ich určovaní sa vychádzalo z doterajších skúseností a reálne dosiahnutých
výsledkov. Z toho dôvodu nepredpokladáme nenaplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov, skôr naopak. Spol.
TERMONOVA môže rozšíriť CZT aj do ďalších nových lokalít mesta, ktoré sú zahrnuté v jeho územnom pláne.V prípade
pripojenia ďalších oblastí mesta na sústavu CZT je možné v budúcnosti dosiahnuť ešte vyššie úspory energie ako je
plánované.
Projekt bude mať vplyv aj na teplárenské spoločnosti v iných mestách a krajoch Slovenska, ktoré budú motivované zvyšovať
kvalitu výroby tepla. Každá spoločnosť s identickým alebo podobným predmetom podpory získa informácie o možnosti
realizácie obdobného projektu a zlepšenia tepelného hospodárstva vo svojej lokalite

Po podpise zmluvy o NFP bude zrealizované verejné obstarávanie (VO) na realizáciu stavby. Po výbere dodávateľa začne
prebiehať rekonštrukcia rozvodov, vybudovanie 20 KOST a skúšobná prevádzka. Realizácia projektu je naplánovaná na 18
mesiacov, máj 2014 – október 2015. V súlade s plánovanými stavebnými objektmi sa zrealizuje 5 aktivít – viď tab. č. 11. V
máji 2014 sa začne s rekonštrukciou rozvodov, budovanie KOST začne v máji 2015 a bude trvať 6 mesiacov. Realizácia
všetkých aktivít prispeje k dosiahnutiu cieľov - zníženiu tepelných strát a skvalitnenie služieb pre obyvateľov.
Implementáciu projektu budú realizovať 5 členovia projektového tímu - 3 vlastní zamestnanci, a 2 externé osoby, ktoré majú
dlhodobé skúsenosti s implementáciou projektov a realizáciou VO. Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude
zodpovedať projektový manažér. Na proces VO bude dohliadať koordinátor pre VO. Vedenie účtovníctva projektu zabezpečí
finančný manažér. Na kvalitu implementácie projektu dohliadne odborník na štrukturálne fondy. Jeho pracovnou náplňou bude
aj spracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu

Bez NFP by bol projekt komplikovane realizovateľný, z titulu iného zamerania projektu ako je dosiahnutie čo najvyššej úrovne
vnútornej miery výnosu a čistej súčasnej hodnoty. Projektom sa dosiahne finančne udržateľná cena tepla pre odberateľov.
Diskontovaná doba návratnosti s NFP je 20 rokov.
Projekt napĺňa ciele a zámery plánovacích a strategických dokumentov mesta, kraja i SR. Sú to PHSR TSK, PHSR a ÚP Nová
Dubnica, Koncepcia rozvoja Novej Dubnice v oblasti tep.energetiky, Energ.politika SR, Koncepcia využívania OZE v SR.
V SR systém CZT tvorí viac ako 56% z celkovej potreby tepla. Využívanie biomasy na výrobu tepla sa z roka na rok zvyšuje.
Ročná výroba tepla v zdrojoch CZT z biomasy je 3 912 GWh. Exist. systém CZT má vytvorené všetky predpoklady, aby to bol
dlhodobo stabilný, energeticky efektívny, ekonomicky a environmentálne výhodný spôsob dodávky tepla pre obce. Je preto
dôležité podporiť projekt, ktorý rekonštrukciou zníži súčasné tepelné straty(počas roka 15-47%) a zvýši bezpečnosť dodávok
tepla pre obyvateľov mesta.
TERMONOVA od roku 2004 realizuje vlastné investičné projekty, z vlastných zdrojov aj zdrojov EU (viď opis, časť 5.1). Preto
je schopná realizovať ďalší

Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe využívania nových rozvodov tepla a OST. Financovanie vzniknutých
prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z kalkulovanej úspory tepla. V zmysle výsledkov finančnej analýzy má investícia
rekonštrukcie tepelných rozvodov pozitívny dopad tak na región Trenčianskeho kraja, ako aj podnikateľské
subjekty,samosprávu a občanov. Ekonomická udržateľnosť je v zabezpečení stabilnej ceny tepla. V súčasnosti sú
nepredvídateľné opravy a údržby na tepelných rozvodoch, čo významne ovplyvňuje cenu predávaného tepla.
Analýza finančných tokov preukázala finančnú výhodnosť realizácie projektu ČSH investície je kladná. Miera výnosnosti v
roku 2035 je +9,33% a spĺňa základnú požiadavku 109,33%>100%.Finančný tok kumulovane je dostatočne vysoký na to, aby
pokryl investične náročnú hodnotu projektu. Index bonity v roku 2012 dosiahol 1,41 čo je dobrá situácia.TERMONOVA riadi
finančné zdroje tak, aby boli likvidné a majetok rentabilný, čo vidno aj na investíciách v posledných piatich rokoch. Po
návratnosti projektu bude pokračovať vo výrobe tepla a rozširovaní CZT do ďalších lokalít mesta. Aktivity spoločnosti budú po
skončení projektu financované zo zisku

KaHR-21SP-1301

FORVIN, s.r.o. pôsobí vo vlastnom priemyselnom areáli, kde v dvoch výrobných halách prevádzkuje výrobu plastových okien
a dverí a zimných záhrad. Súčasný stav výrobných hál neumožňuje efektívne hospodárenie s energiami. Haly nie sú
zateplené, majú zastarané vykurovacie systémy a staré rozvody energetických médií. Táto situácia sa premieta do zvýšených
nákladov na energie a zvýšených nákladov na opravy a údržbu. Spoločnosť zaznamenáva zbytočné energetické straty.
Energetický manažment spoločnosti, preto v súčasnosti nie je na vyhovujúcej úrovni v porovnaní s konkurenciou. Doterajší
spôsob vykurovania je realizovaný zastaraným systémom, spoločnosť chce preto prejsť na moderný a ekologický spôsob
vykurovania plynom, ktorý umožní úspornejšie a spoľahlivejšie vykurovanie výrobných priestorov, vyšší komfort pre
zamestnancov a nové možnosti v oblasti využitia priestorov pre rozšírenie výrobných aktivít a zvýšenie tržieb.

25120120108

25120120109

25120120110

25120120111

25120120113

25120120114

25120120116

25120120117

25120120118

Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o.

Cronson, s.r.o.

FAGUS, spol. s r.o.

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN

BYTENERG spol. s r.o.

ROSS s.r.o.

CHETRA SK, s.r.o.

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

Spoločnosť Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o. zvyšuje
úspory primárnych energetických zdrojov

Zníženie energetickej náročnosti výrobno–prevádzkových
priestorov spoločnosti Cronson, s.r.o.

Rekonštrukcia objektu USM firmy FAGUS

Projekt na redukciu a zefektívnenie energetickej náročnosti
časti firemných hál Fagor Ederlan Slovensko, a. s. so
stratégiou rozšírenia výrobnej produkcie

Rekonštrukcia objektu a zvýšenie energetickej efektívnosti vo
firme Ing. Štefan Czakó ELEKTRÓN

Medzilaborce - rekonštrukcia teplovodných rozvodov

Vybudovanie energeticky efektívneho priemyselného objektu
spoločnosti ROSS s.r.o.

Zateplenie výrobných budov a výstavba nového
energetického zariadenia pre vysokoúčinnú kombinovanú
výrobu elektriny a tepla na báze OZE vo výrobnom areáli
spoločnosti CHETRA SK, s.r.o.

Modernizácia zásobovania teplom - TESLA Liptovský Hrádok
a.s.
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226 002,17

ADMINISTRATÍVNA
Každý člen z projektového tímu disponuje dostatkom skúseností a je potrebne oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5.

Celkovú ekonomickú a energetickú situáciu kraja považujeme za priemernú. Základná dopravná infraštruktúra a štátne stimuly
pritiahli v minulosti silných investorov. Tradičné odvetvia priemyslu majú vysokú energetickú náročnosť výroby, pričom nemalý
Dôvodom realizácie projektu je zníženie energetickej spotreby na prevádzku pekárenskej a cukrárenskej výroby, čím
podiel na spotrebe majú nevyhovujúce výrobné haly.
prispejeme k plneniu strategických cieľov energetickej politiky SR.Realizáciou projektu výrazne znižuje spotrebu energií
Spoločnosť Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o. patria medzi stredné podniky v okrese. Produkciu dodáva nie len na
nevyhnutných na zabezpečenie optimálnych podmienok prostredia pri príprave ako i pečení resp. parení jednotlivých
lokálny trh ale i na trhy Horného a Stredného Považia, Horného Pohronia časti Liptova a v prípade záujmu i do iných oblastí.
výrobkov.Zateplené objekt okrem úspory energií prinesú úsporu financií a technické zhodnotenie budov.Z ekonomického i
environmentálneho hľadiska predstavujú optimálne riešenie, nakoľko riešia úniky tepla komplexne a systematicky. V
Z pohľadu lokálneho trhu je významným zamestnávateľom, ktorý prevádzkuje viacero výrobných a obchodných objektov. Z
realizačnej fáze projektu dôjde k zatepleniu plochy o výmere 4 355 m2, čo sa premietne do úspory 1448,92 MWh/ročne.
pohľadu energetickej náročnosti realizuje výrobu s vysokou spotrebou tepelnej energie, ktorú získava predovšetkým
Ročná úspora energetická úspora teda bude 5 216,11 GJ/rok. Z environmentálneho pohľadu dôjde k úspore 295,10 ton CO2
spaľovaním fosílnych palív. Doplnkovým energetickým zdrojom je elektrina využívaná na chod elektrických pecí, chladenie a
emisí ročne.Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Vyžívali sme pri tom
zabezpečenie osvetlenia.
poznatky z predošlých investícií ako i služby externých stavebných a energetických poradcov a poradcov pre oblasť
štrukturálnych fondov (Euro Dotácie). Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození
V súčasnosti má spoločnosť výraznú energetickú nadspotrebu z titulu absencie dostatočnej tepelnej izolácie strechy
sa venuje kapitola č.3.
obvodového plášťa a vhodných výplní na výrobných a pridružených objektoch, ktoré boli budované ako prístavby k
pôvodnému objektu z 50-tych minulého storočia.

Zvolené technické riešenie - zateplenie obvodového plášťa a strechy, vrátane výmeny sklenených výplní a vstupných dverí
Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu:
vyplynulo z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis kapitola 4.
- žiadateľa:zníženie spotreby energie, finančná úspora z prevádzky, zvýšenie cenovej konkurencieschopnosti, technické
zhodnotenie a pod.
Jeden logický celok, ktorý stotožňujeme s technickým zhodnotením objektov, kopíruje povahu stavebných prác ako i systému
- región:zatraktívnenie lokality prevádzky pekárne v centre okresného mesta, možnosť vytvorenia dočasných pracovných
účtovania investície. Predpokladáme tiež, že realizácie dodávky, ktorá prebehne v časovom horizonte cca. 6 mesiacov bude
miest, rozvoj subdodávateľských vzťahov a pod.
riešená jedným dodávateľom – víťazom VO. Začiatok projektu sme stanovili na marec 2014, kedy vystavíme objednávku a
- štát: príspevok k plneniu záväzkov a cieľov vyplývajúcich z energetickej politiky SR.
koniec na september 2014, kedy budú ukončené a prebrané všetky stavebné práce. Vystaveniu objednávky bude
Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať, vzhľadom na
predchádzať realizácia VO, ktoré zabezpečí osoba spôsobilá na výkon VO. Práce na VO začnú ešte v priebehu roka 2013.
obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt nedosiahol požadovanú
úroveň do momentu ukončenia poslednej etapy.
Realizácia stavebných prác bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvyšuje náročnosť riadenia projektu, ktoré
Naďalej by pretrvávali úniky tepla. Dlhšia doba realizácie predlžuje i samotné investičné náklady z titulu dlhodobého prenájmu
bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií, zodpovedností a skúseností
lešenia pre veľkú plochu a výšku.
jednotlivých osôb je uvedený v Opise-kap. 4.
Realizácia zámeru v plnej miere je v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď Opis kapitola 2.
Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať
Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je možné plnenie cieľov
investične náročné i z fondov EU a ŠR SR podporované projekty.
projektu.
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Firma začala svoje pôsobenie najprv ako fyzická osoba v roku 1992 v oblasti stavebnej výroby. Začiatok podnikateľských
aktivít je spojený predovšetkým s rekonštrukciami menších stavebných objektov. Keďže tieto rekonštrukcie boli vo veľkej
miere spojené aj s výmenou starých nevyhovujúcich okien a dverí, v ktorých bol p. Kajčovič závislý na subdodávky, rozhodol
sa v roku 2005 začať s výrobou okien, dverí a iných súvisiacich prvkov. Začiatky možno nazvať tiež snahou presadiť sa pre
majiteľa v novom obore. S týmto faktom boli spojené aj prvé skúsenosti s nákupom technológií pre možnosti spustenia
výrobnej prevádzky na výrobu okien a to už spoločne so svojim synom, s ktorým sa dohodli na transformácii otcovej
podnikateľskej činnosti do spoločnosti s ručením obmedzeným. Cieľom spoločnosti Cronson, s.r.o. je ponúkať zákazníkom
širokú paletu výrobkov (okien a dverí), aby sa mohli rozhodnúť pre riešenie, ktoré najviac vyhovuje ich predstavám, ale vždy
vedúcich k šetreniu prostriedkov na vykurovanie v tom najestetickejšom prevedení. V súčasnej dobe pri finančnej náročnosti
energií sa prioritou spoločnosti stalo znižovanie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky.

Nosnou líniou projektu je zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkovej budovy spoločnosti Cronson, s.r.o.
prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností povrchu obvodovej konštrukcie budovy, rekonštrukciou a
modernizáciou vykurovacieho a klimatizačného systému s využitím OZE, rekonštrukciou systému osvetlenia a tiež systému
výroby a rozvodu stlačeného vzduchu objektu spoločnosti v obci Ludanice. Pomocou týchto krokov chceme zefektívniť
náklady na prevádzku závodu. Na základe energetického auditu pre predkladanú ŽoNFP bol stanovený merateľný ukazovateľ
„zateplená plocha“ v roku 2015 – rok ukončenia realizácie projektu na 1407,35 m2. Ročná úspora energie dosiahnutá
zateplením a rekonštrukciou sýtemu vykurovania, osvetlenia a výroby stlačeného vzduchu bude na základe tepelnotechnického prepočtu predstavovať 718,84 GJ/rok, čo za obdobie piatich rokov po realizácii projektu prejaví v kumulatívnej
hodnote úspory energie. Merateľný ukazovateľ „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE“ je stanovený na
základe predikcie inštalácie nových tepelných čerpadiel s ktorými projektový zámer počíta.

Kritériá na požadovanú rekonštrukciu a modernizáciu výrobno-prevádzkovej budovy boli stanovené na základe spracovaného
projektu rekonštrukcie objektu a energetického auditu pre ŽoNFP jasne a budú transformované do verejnej súťaže podľa
zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní po schválení projektovej žiadosti. Na základe realizácie verejného obstarania,
vybraný dodávateľ zrealizuje cez záväznú objednávku rekonštrukciu objektu v spoločnosti Cronson, s.r.o. Po administratívnej
stránke budú sprievodnými aktivitami riadenie a publicita projektu, až po regulárne ukončenie projektového cyklu záverečnou
žiadosťou o preplatenie oprávnených výdavkov. Organizačné zabezpečenie môžeme garantovať na základe dvoch atribútov,
ktoré v plnej miere zabezpečia plynulú a úspešnú implementáciu a to skúsenosti s projektmi podobného zamerania a
projektový tím s bohatými skúsenosťami s implementáciou. Predmetné aktivity projektu sú racionálne previazaná s hlavnou
myšlienkou žiadosti dosiahnuť stanovený cieľ a to zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Cronson, s.r.o.
prostredníctvom zvýšenia energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby.

Získaním NFP budeme môcť realizovať plánované aktivity: zateplenie budovy, rekonštrukciu vykurovacieho a klimatizačného
systému s inštaláciou tepelných čerpadiel pre využitie OZE pri vykurovaní a klimatizovaní objektu, rekonštrukciu systému
osvetlenia a systému výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Implementáciou projektu sa znížia prevádzkové výdavky,
dosiahne sa každoročné šetrenie finančných prostriedkov, ktoré bude môcť vedenie firmy investovať do rozvoja služieb
poskytovaných zákazníkom, či do obnovy technologického vybavenia. Týmito krokmi spoločnosť prispeje k celkovému
rozvoju regiónu. Na základe skutočnosti, že naša spoločnosť realizovala náročné investičné zámery, má jej manažment
bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Podľa už zrealizovaného, je možné hodnotiť, že aj s finančne náročnými investíciami, máme
svoje bohaté skúsenosti, ktoré priniesli svojou podstatou rozvoj firmy a následné zvýšenie priestorových a výkonných kapacít.
Pri realizácii a administrácii predkladaného projektu to bude iba nadviazanie na aktivity predchádzajúcich období z
každodennej praxe a implementácia predkladanej žiadosti prebehne vďaka skúsenému projektovému tímu plynulo a podľa
harmonogramu.

Zateplením prevádzkovej budovy, rekonštrukciou a modernizáciou osvetlenia, systému výroby a rozvodov stlačeného
vzduchu a využitím OZE – tepelných čerpadiel, dosiahneme úsporu energie potrebnej na vykurovanie objektu, na dodávku
energií pre prevádzku budovy a výrobu a tým aj úsporu finančných prostriedkov, čo bude predstavovať zlepšenie finančných
ukazovateľov firmy vo výsledných výkazoch účtovnej uzávierky. Takto získané prostriedky bude môcť firma použiť pre svoj
ďalší rozvoj a zabezpečenie efektívneho fungovania nielen po energetickej stránke. Manažérske, riadiace, technické a
koordinačné činnosti budú realizované priamo prostredníctvom žiadateľa, ktorý bude zodpovedný za celkovú obsahovú
prípravu (materiálovú, dokumentačnú, ekonomickú a odbornú). Očakávané rozvojové aktivity s podporou inovatívnych
technológií budú po skončení grantu financované z vlastných zdrojov vytvorených cieľavedomým podnikateľským plánom.
Ohrozenia definované v SWOT analýze chceme eliminovať udržaním si kvalitných dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
profesionálnych zamestnancov a efektivitou výroby, čo predstavuje základ našej doterajšej úspešnosti.
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Spoločnosť FAGUS, spol. s r.o., pôsobí v Nitrianskom kraji s výrobnou prevádzkou v meste Komárno. Spoločnosť vznikla v
roku 2001 a k 31.12.2012 má 37 zamestnancov. Hlavnou oblasťou podnikania spoločnosti podľa SK NACE je 31.09-Výroba
ostatného nábytku. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na výrobu a montáž interiérov do lodných objektov čo zahŕňa
montáž stenových a stropných interiérových panelov na vnútorné členenie interiérov, kompletná výroba a montáž nábytku
čalúnicke a krajčírske práce. Spoločnosť sa ďalej zaoberá výrobou, montážou a predajom stolárskych ( kuchyne, vstavané
skrine, lavice, stoly, postele a iné nábytkové prvky ), stavebno – stolárskych ( drevené EURO okná s profilom 68, 78, a 88,
dvere interiérové a exteriérové, schody a iné ) a tesárskych výrobkov ( krovy, altánky, pergoly a pod.).
Hlavnymi prekážkami rozvoja spoločnosti sú nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti prevádzkovej budovy USM,
nedosahovanie požadovaných tepelných podmienok na pracovisku, vynakladanie finančných prostriedkov do vykurovania
objektu namiesto investovania do výroby a technológie a tým zvyšovania produktivity a zamestnanosti.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodových
stien, strechy a výplňových otvorov. Výstupom projektu bude zateplená plocha o hodnote 15 311, 43 m2 . Realizáciou
projektu sa zníži potreby tepla na vykurovanie o 9 835,57 GJ/rok. Projektom sa dosiahne:
- zvýšenie energetickej efektívnosti,
- úspora spotreby energie,
- úspora finančných nákladov,
- zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastnosti objektu.
Projekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Realizovaním projektu sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa projektu a
to zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby spoločnosti FAGUS, spol. s r.o. rekonštrukciou a
modernizáciou objektu USM. Žiadateľ bude aj v budúcnosti realizovať ďalšie aktivity z vlastných finančných zdrojov na
zníženie energetickej náročnosti výroby.

Celková dĺžka trvania realizácie projektu je 21 mesiacov. Projekt bude prebiehať od 01/2014 do 09/2015. Obsahovo je projekt
rozdelený na 1 hlavnú a 2 podporné aktivity nasledovne: Hlavná aktivita:Zateplenie obvodovej konštrukcie vrátane strechy a
výmeny výplňových konštrukcií v otvoroch, ktorá bude realizovaná v dvoch častiach objektu a to v Administratívno – výrobnej
časti a výrobno - skladovacej časti objektu. Dispozične ide o jednu budovu, ktorá je umiestnená na jednej parcele a to
parcele C- KN 3669/14, súpisné číslo 3292. Podporné aktivity: Riadenie projektu, publicita a informovanosť. Aktivita projektu
je navrhnutá tak aby bol dosiahnutý špecifický cieľ projektu a tiež hlavný cieľ projektu. Dodávatelia stavebných prác, tovarov a
služieb, ktorí zabezpečia súlad realizácie diela s projektovou dokumentáciou budú vybraní formou verejného obstarania v
zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Administratívne a technicky sa bude projekt
realizovať interným a externým personálom a stavebným dozorom, ktorí budú financovaní z vlastných zdrojov žiadateľa.

d1)Predkladaný projekt nie je možné realizovať bez finančnej pomoci Európskej únie nakoľko investícia je finančne náročná.
Navrhovanou rekonštrukciou a modernizáciou budovy dôjde k okamžitému účinku vo vzťahu k stanoveným cieľom a to:
zníženie energetickej náročnosti v podobe úspory tepelnej energie. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR kraja, ÚP VÚC,
ÚP mesta , NS RR 2007 – 2013, OP KaHR. Projekt je v súlade s Inovačnou stratégiou SR 2007 – 2013. Projekt výrazne
prispieva k HP TUR. Rozpočet obsahuje položky jednoznačne určené názvom, mernou jednotkou, cenou a neobsahuje
agregované položky. Položky sú ocenené primeranými cenami a sú nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu, čím je dodržaný
princíp hospodárnosti a opodstatnenosti. Uvedený variant riešenia projektu je najlepším variantom pre rýchlejšie vykazovanie
zníženia nákladov na spotrebu energie bez zaťaženia splácania úveru.
d2) Projektový cyklus vrátane komunikácie s riadiacim orgánom bude žiadateľ zabezpečovať externou agentúrou, ktorá má
dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácii projektov investičného charakteru.

Žiadateľ neidentifikoval závažné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a dospel k záveru, že nakoľko
neexistujú žiadne vážne riziká, projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Energetické ukazovatele sú stanovené na
základe prílohy č. 15 a predpokladá sa ich 100% naplnenie a udržanie. Žiadateľ má dostatočné zdroje na zabezpečenie
spolufinancovania predkladaného projektu vo výške 50% celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľ predpokladá aj po
ukončení projektu udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni. Úsporou finančných nákladov na vykurovanie bude
možné investovať takto ušetrené prostriedky do zvýšenej produktivity práce a zvýšenia zamestnanosti či mzdového
ohodnotenia pracovníkov. Na základe výsledkov hodnotenia firmy a finančnej analýzy je zrejmé, že spoločnosť dosahuje
dlhodobo dobré finančno-ekonomické výsledky podnikania a ide o zdravú firmu a projekt je životaschopný. Spoločnosť bude
aj po ukončení projektu naďalej investovať do zveľaďovania majetku z vlastných zdrojov.
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Fagor Ederlan Slovensko, a.s. (Žiar nad Hronom) sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového
odlievania pre automobilový priemysel, energetiku a bielu techniku, ako aj výrobou odlievacieho a strihacieho náradia.V BBSK
je stále veľa priemyselných budov, ktoré sú vo veľmi zlom energetickom stave (majú nezateplené strechy a fasády, staré okná
a brány, veľa presklených priestorov na obvodovom plášti, ktorými uniká teplo). Žiadateľ vyrába v 2 budovách, v rámci ktorých
sú aj 4 haly využívané pre svoje nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti iba ako sklady - ich stavebno-technické a tepelnoizolačné vlastnosti zodpovedajú obdobiu ich výstavby (60. - 70. roky 20. storočia),a sú nevykurované. Je treba zlepšiť
tepelnoizolačných vlastností časti obvodového plášťa výrobných hál (zateplenie strechy, zvýšenie tepelného odporu zasklenia
svetlíkov, zvýšenie tepelného odporu výplní otvorov) a zaviesť nový systém vykurovania. Výstupy SWOT:potenciál silných
stránok prevyšuje možné slabé stránky, vonkajšie príležitosti spoločnosť naplno využije vo svoj prospech, na elimináciu
ohrození žiadateľ vykonáva opatrenia.

Po realizácii projektu v celom rozsahu sa výrazne zníži energetická náročnosť činnosti žiadateľa. Z jednotlivých návrhov
opatrení bol zostavený koncept energeticky úsporného projektu.V 4 halách sa v rámci rekonštrukcie vymenia otvorové
konštrukcie za hliníkové, vymenia zasklenia svetlíkov polykarbonátom, zateplí strecha, vymenia copilitové steny za
polykarbonátové, náhradí horúcovodné vykurovanie plynovými infražiaričmi. Vďaka tomu bude dosiahnutie plánovaných
hodnôt ukazovateľov (úspora energie, množstvo zateplenej plochy, rast pridanej hodnoty aj tržieb) reálne, a tým aj naplnenie
cieľov projektu. Možné riziká priebehu projektu: nedodržanie harmonogramu, nečakané navýšenie rozpočtu či
neskoordinovanie práce zainteresovaných osôb. Nedodržanie merateľných ukazovateľov je eliminované ich správnym
nastavením na základe energetického auditu.Na projekt nadväzujú ďalšie aktivity plánovaného rastu spoločnosti, ktoré
prispejú k zvýšeniu inovačného potenciálu v regióne, zabezpečia prílev kapitálu a rozvoj subdodávateľských vzťahov s
ostatnými spoločnosťami, čo bude mať pozitívny vplyv na vývoj miestnej ekonomiky, napr. zakúpenie novej vyspelej
technológie šetrnej k ŽP

Projekt je koncipovaný z hlavných a podporných aktivít. Hlavné aktivity(06/2014-05/2015): HA 01 Rekonštrukcia Haly 505, HA
02 Rekonštrukcia OaM, HA 03 Rekonštrukcia Starej haly, HA 04 Rekonštrukcia Krabičkárne. Počas projektu dôjde k
rekonštrukcii týchto hál. Podporné aktivity: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť. V rámci riadenia projektu bude
prebiehať koordinácia všetkých hlavných aktivít a zabezpečenie prvkov publicity (plagáty, info na webe) realizačným tímom.
Nastavenie časového harmonogramu aktivít vyplýva zo zohľadnenia predpokladaného trvania prác a dodacích lehôt, ich
zaradenia do majetku, úhrady všetkých záväzkov voči dodávateľom a poistenia majetku. Zo získaných cenových ponúk bol
zostavený rozpočet projektu. Žiadateľ na základe výsledkov auditu zostavil zoznam všetkých požiadaviek v rámci každej z
aktivít (aktivity=logické celky=objekty, ktoré je treba zrekonštruovať) a na základe svojich požiadaviek sa obrátil na projekčnú
spoločnosť, aby vypracovala stavebné rozpočty podľa výkazu výmer na každú činnosť v rámci hlavných aktivít.Logické celky
v tomto projekte korešpondujú s hlavnými aktivitami. Investícia do aktivít je nevyhnutná pre naplnenie cieľov projektu.

Realizácia celého projektového zámeru by trvala bez získania NFP dlhšie, čím by došlo k podstatnému spomaleniu jeho
dokončenia ako celku a aj dosiahnutie plánovanej hodnoty úspory energie a zníženie emisií (CO2 ) by trvalo dlhšie. Bez NFP
by žiadateľ realizoval zvolené aktivity v redukovanej podobe alebo by aktivity nerealizoval súbežne, ale postupne a v dlhšom
časovom úseku.V BBSK je stále veľa priemyselných budov, ktoré sú vo veľmi zlom energetickom stave, takže každý zámer,
ktorý bude inšpiráciou a príkladom pre podnikateľské subjekty zlepšiť hospodárenie s energiou a šetriť prírodné zdroje je veľmi
dôležitý – o tom svedčí aj súlad projektu s víziami a cieľmi dôležitých strategických dokumentov, ako PHSR mesta Žiar nad
Hronom, Národný program reforiem Slovenskej republiky– Environmentálna udržateľnosť a energetika, Akčný plán
energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013“,Stratégia Európa 2020, Göteborska stratégie, Energetická politika krajín EÚ,
HP TUR. Žiadateľ každoročne realizuje veľa investičných projektov vo vlastnej réžii, takže s implementáciou všetkých fáz
projektov má skúsenosti – navyše už úspešne ukončil 2 projekty z EÚ fondov a ďalšie práve implementuje.

Financovanie údržby a prípadných opráv v halách po skončení NFP bude kryté zvýšenými príjmami z predaja výrobkov, no
žiadateľ ráta aj s krytím týchto výdavkov úsporami nákladov v dôsledku racionalizačných a zefektívňovacích opatrení v
energetickom hospodárení.Odhady zvýšených tržieb a pridanej hodnoty vychádzajú z reálneho prieskumu trhu a
identifikovaných potrieb zo strany existujúcich aj potenciálnych klientov. Predpokladané tržby za výrobky a úspory na
energiách zabezpečia návratnosť vstupnej investície. Projekt podľa FA vytvára dostatočný cash-flow, čím zabezpečuje
udržateľnosť investície a nedostáva tak podnik do problémov s likviditou. Žiadateľ má jednoznačne zistený dopyt po
výrobkoch vyrábaných v budovách, ktoré budú zrekonštruované, a tak je v jeho najväčšom záujme pokračovať v ich výrobe i v
budúcnosti. Za posledné 3 roky bol žiadateľ vo vynikajúcej finančnej kondícii. Vonkajšie ohrozenia: konkurencia, rast cien
energií, vysoká nezamestnanosť v regióne spôsobujúca odliv mladých ľudí. Opatrenia pre ich elimináciu: zavádzanie inovácii,
zvyšovať konkurenciesch., vytvárať prac. príležitosti, ponúkať nižšie ceny výrobkov, využívať stroje s nízkou spotrebou.
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Okres Rimavská Sobota, ktorý patrí medzi najproblémovejšie okresy SR, leží na okraji územia SR, vzdialený od
hospodárskych centier a hlavných dopravných ťahov, má dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti (07/2013 – 32,60 %), nízku
úroveň vzdelania. Okres má zle orientovanú odvetvovú štruktúru. Firmy sa zväčša orientujú na oblasť služieb a maloobchodu,
presadiť sa na trhu je ťažké, v okrese je slabá kúpna sila obyvateľstva. Žiadateľom je podnikateľ FO, ktorý pôsobí od r. 1991.
Od r. 2010 rozšíril činnosť o výrobu a dodávku elektriny vyrobenej z OZE (fotovoltaika) výrobným zariadením s celkovým
inštalovaným výkonom 74,18 kW s ročným energetickým výnosom 77 758 kWh/ rok. Vyrobenú elektrinu dodáva pre SSEDistribúcia, a.s. SR je od r. 2006 závislé na dovoze elektriny a trend pokračuje. Banskobystrický kraj je trvalo deficitný vo
výrobe elektrickej energie, výrobu zabezpečujú hlavne malé vodné elektrárne, teplárne a výhrevne v priem. a bytových
aglomeráciách. Návrh energetickej politiky SR z mája 2013 podporuje decentralizovanú výrobu elektriny z OZE, preto je
realizácia projektu v regióne, ktorý má trvalý deficit v energetickej sebestačnosti opodstatnená a trvalo udržateľná.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom zníženia jeho energetickej náročnosti (zateplenie
obvodového plášťa a zateplenie strechy objektu a výmena transparentných konštrukcií) a rekonštrukcia a modernizácia
vykurovacieho systému inštalovaním tepelných čerpadiel. Využívanie OZE okrem environmentálneho prínosu zvyšuje aj
sebestačnosť a tým aj energetickú bezpečnosť. Zvyšovanie podielu OZE na spotrebe energie je jednou z priorít Energetickej
politiky Slovenska. Zároveň bude príspevkom k napĺňaniu Stratégie EÚ 2020 v oblasti znižovania emisií CO2 a zníženiu
spotreby energie ako takej. Finančné zdroje, ktoré žiadateľ ušetrí v dôsledku realizácie projektu plánuje investovať do
rekonštrukcie a modernizácie exist. energetických zariadení za účelom zvýšenia ich účinnosti a následne aj do výroby a
dodávky elektriny vyrobenej z OZE v nových výrobným zariadeniach na báze OZE. Žiadateľ očakáva úspory energie v
objekte v hodnote 124,40 MWh/r, resp. 447,87 GJ/r, čo znamená finančnú úsporu cca 20 tis. eur. Z ekologického hľadiska
majú najväčší význam opatrenia znižujúce spotrebu palív, čo sa prejaví aj následným znížením emisií škodlivých látok CO2 o
36,45 t/r.

Realizácia projektu bude pozostávať z etáp, ktoré budú na seba navzájom nadväzovať:
A. Podporné aktivity:
1. Verejné obstarávanie: výber dodávateľa stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov
2. Riadenie projektu - implementácia, finančný manažment, publicita, monitoring, externá a interná kontrola: vykoná žiadateľ v
spolupráci so skúseným externým dodávateľom.
B. Hlavná aktivita: Samotná realizácia projektu v súlade s oprávnenými nákladmi: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie
strechy objektu, výmena transparentných konštrukcií, rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému inštalovaním
tepelných čerpadiel. Predpokladaná doba trvania stavebných prác je 4-6 mesiacov. Následne prebehne uvedenie objektu do
prevádzky, kolaudácia.
Aktivity projektu sú v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi projektu, kde cieľom projektu zvýšenie energetickej efektívnosti
v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním energie z primárnych energetických zdrojov a zvýšením podielu
spotreby OZE na celkovej spotrebe energie, čo sa dosiahne prostredníctvom stavebných úprav a výmeny vykurovacieho
systému.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku žiadateľa, a to úsporou a efektívnym využívaním
energie z primárnych energetických zdrojov a zvýšením podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie. Tento cieľ bude
dosiahnutý prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu využívaného na podnikateľské účely. Bez
poskytnutia NFP by žiadateľ napriek finančnej stabilite nebol schopný realizovať projekt v úplnom rozsahu a v reálnom čase či
už z vlastných alebo úverových zdrojov. Získaním NFP dosiahne konkurenčnú výhodu a bude mať vytvorené podmienky pre
svoj ďalší rozvoj a prispeje aj k udržaniu pracovných miest v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Predkladaný projekt je v
súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na rôznych úrovniach (PHSR BBSK, ÚPN VÚC BB kraja, Stratégia EÚ
2020, Návrh energetickej politiky SR). Vzhľadom na to, že žiadateľ doteraz nerealizoval žiadny projekt podporený zo zdrojov
EÚ, pre realizáciu projektu použije aj externé kapacity v osobách, ktoré majú dostatok skúsenosti s realizáciou projektov ako
aj skúsenosti v oblasti verejného obstarávania.

Zárukou TUR projektu je vecná konkrétnosť investície, ktorú nie je možné zameniť na iný účel užívania. Projekt sa bude
realizovať vo vlastných priestoroch žiadateľa. Udržateľnosť z prevádzkového hľadiska spočíva v udržaní prac. miest a v
odbornosti manažmentu. Administratívna udržateľnosť je v kapacitách, ktorými žiadateľ disponuje teraz aj po ukončení
projektu. Environmentálna udržateľnosť je v trvalej úspore energie z primárnych zdrojov. Úspora energie sa očakáva 447,84
GJ/rok, resp. 20 tis. eur. Z ekologického hľadiska majú najväčší význam opatrenia znižujúce spotrebu palív - zníženie emisií
CO2 o 36,45 t/r. Možné riziká bude žiadateľ eliminovať udržaním stálej kvality služieb a výroby, diverzifikáciou
podnikateľských aktivít, zavedením postupov energetického manažmentu. Objekt je vo vlastníctve, nehrozí riziko zmeny
vlastníctva, nemá ťarchy na LV. Zmena legislatívy, ktorá môže mať dopad na činnosť žiadateľa je oblasť, ktorá je mimo jeho
dosahu. Žiadateľ je bonitný, uvoľnené finančné prostriedky vytvoria zdroje na ďalší rozvoj podnikania a tým ešte zlepšia jeho
finančné zdravie. Do roku 2019 sa predpokladá dosiahnuť tržby z predaja 330 tis. eur a pridanú hodnotu 176 tis. eur.
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Miera nezamest. v Prešovskom kraji dosiahla 19,62%. V okrese Medzilaborce miera nezamest. dosiahla 21,96 %. Úroveň
HDP Prešovského kraja dosiahla 41 % priemeru HDP EÚ.
Výroba tepla, dodávok tepla a teplej úžitkovej vody v meste Medzilaborce je zabezpečovaná prostredníctvom malých kotolní
alebo centrálnym zásobovaním, ktoré má v správe spoločnosť BYTENERG spol. s r.o..
BYTENERG vznikol dňa 22. 11. 1994. Hlavným predmetom činnosti Bytenerg, s.r.o. Medzilaborce je výroba a rozvod tepla,
spravovanie tepelno-technických zariadení, a s tým súvisiace doplnkové služby, riadenie kotolní a OST.
Tepelné rozvody v rámci tepelného hospodárstva mesta Medzilaborce sú v prevažnej väčšine pôvodné, budované v minulosti
súčasne s komplexnou bytovou výstavbou. sú už fyzicky a morálne zastarané, majú slabú tepelnú izoláciu a tým vysoké
tepelné straty a vysokú poruchovosť.
Predpoklady realizácie projektu vyplývajúce zo SWOT analýzy:
- pozemky pre vedenie rozvodov vo vlastníctve spoločníka
- technologická základňa pre rozvoj
- odborne zdatný tím zamestnancov
- stabilná a dizerzifikovaná odbytová základňa
- dominantné postavenie na trhu s teplom

Realizáciou projektu „Medzilaborce – rekonštrukcia teplovodných rozvodov“ dôjde k výmene starého štvorrúrkového systému
teplovodného potrubia v teplovodných kanáloch za nový dvojrúrkový systém z predizolovaného potrubia, čo bude mať za
následok:
- kvalitnejšie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody konečným odberateľom,
- úspora energie a stým súvisiaca úspora palív,
- nižšie prevádzkové náklady na údržbu a servis rozvodov tepla,
- nižšie náklady na výrobu potrebného množstva tepla,
- zlepšenie životného prostredia znížením emisií CO2.
Projekt bude mat priaznivý vplyv na nasledovné cielové skupiny – žiadatel, zamestnanci, obyvatelia mesta.
V budúcnosti plánujeme realizáciu projektu rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla, ktorý je nevyhnutný pre ďalšie
zefektívnenie činnosti spoločnosti a logicky nadväzuje na tento projekt. Plánujeme rozvíjať podnikateľské aktivity v oblasti
tepelnej energetiky aj v iných mestách a preto je veľký predpoklad využitia skúseností z realizácie projektu pri napĺňaní našich
podnikateľských zámerov.
Spolocnost je kapacitne pripravená celit možným ohrozeniam projektu, prioritne sa však zameria na preventívne opatrenia.

Všetky parcely, na ktorých sa má realizovať projekt sú vlastníctvom Mesta Medzilaborce. Na tieto parcely máme podpísanú
nájomnú zmluvu.
Realizácia projektu predstavuje výmenu starého štvorrúrkového systému teplovodného potrubia v teplovodných kanáloch za
nový dvojrúrkový systém z predizolovaného potrubia. Pre maximálne zníženie tepelných strát v rozvodoch je navrhnuté
potrubie s dvojnásobne zosilnenou hrúbkou tepelnej izolácie.
Popis jednotlivých stavebných objektov - aktivít
SO 01 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY Z K4
SO 02 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY Z OST-K1
SO 03 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY Z OST-K2
Po schválení projektu začneme realizovať VO na dodávateľa stavby. S vybraným dodávateľom uzavrieme zmluvu a
realizovať projekt začneme v apríli 2015. Výstavba bude prebiehať v letných mesiacoch, aby boli zabezpečené dodávky tepla.
Ukončenie projektu plánujeme na august 2015.
Využili sme, že pozemky pod trasou rozvodov sú majetkom mesta, čo značne urýchli realizáciu z hľadiska majetkoprávneho
vysporiadania a povoľovania stavby.
Zmena trasy cez súkromné pozemky by ohrozila realizovateľnosť projektu a preto sme neuvažovali s iným variantom vedenia
rozvodov.

Hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP KaHR a cieľom Opatrenia 2.1 v bode zvýšenie energetickej
efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov a úspory a efektívne využívanie energie. K dosiahnutiu cieľov OP
KaHR prispejeme najmä výmenou teplovodných rozvodov, keď dôjde k zníženiu tepelných strát a k zníženiu spotreby palív.
Projekt je v súlade s Koncepciou energetickej efektívnosti SR a Energetickou politikou SR. Projekt je v súlade s PHSR a ÚP
kraja a PHSR, ÚP mesta a Koncepciou rozvoja mesta Medzilaborce v tepelnej energetike.
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov, vo výške 94 231,55 EUR a bankového úveru vo výške 350 000,00 EUR.
Investícia je pre nás vysoká, najmä potom, keď v tomto roku sme zrealizovali rekonštrukciu biomasových kotlov za 200 tis.
EUR a plánujeme investície do rekonštrukcie OST, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie zefektívnenie činnosti spoločnosti a logicky
nadväzujú na tento projekt. Nezískanie NFP by preto ohrozilo samotnú realizáciu projektu, resp. neúmerne predĺžilo dobu
realizácie, čím by došlo k eliminovaniu pozitívnych stránok a nenaplneniu cieľov projektu. Zároveň by ohrozilo realizáciu
nadväzujúcich projektov.

Po ukončení bude projekt generovať dostatok príjmov pre svoje ďalšie fungovanie. Návratnosť projektu je 17 rokov. Miera
výnosovosti je 122,03 % a ČSH je 237,95 tis. EUR. Spoločnosť je v dobrej finančnej kondícii a dosahuje štandardné
ekonomické výsledky pre svoju oblasť podnikania.
Bytenerg spol. s r.o. sa zaoberá podnikaním v tepelnej energetike od roku 1998. Za uvedený čas si vybudovala dostatočné
technické a personálne zázemie pre prevádzkovanie systémov výroby a dodávok tepla. Svojimi pracovníkmi a technologickým
vybavením pokrýva nielen potreby vlastnej činnosti, ale dokáže poskytovať služby aj pre iných záujemcov.
Ohrozeniam a slabým stránkam vyplývajúcim zo SWOT analýzy budeme čeliť najmä:
- získaním dodatočných súkromných a bankových zdrojov
- zvyšovaním efektívnosti výroby a distribúcie tepla s cieľom stabilizovania ceny tak, aby bola konkurencieschopná voči
lokálnym zdrojom
- marketingovou stratégiou zameranou na neustále zdôrazňovanie výhod systému CZT oproti lokálnym riešeniam
- výmenou starých rozvodov za nové
- maximálnym urýchlením realizácie projektu
- dôrazom na dôkladnú koordináciu realizácie aktivít v závislosti od potrieb dodávok tepla
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Spoločnosť Ross s.r.o. je v súčasnosti leader na slovenskom trhu v oblasti výroby svetelnej a nesvetelnej reklamy, jednak vo
výrobnom a technologickom zázemí, rovnako aj v celkovom objeme produkcie. Ako jediná na slovenskom trhu disponuje
vlastným oddelením vývoja.
Odhadovaný podiel na slovenskom trhu je 35%. Pôvodný objekt bol postavený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a
slúžil pre potreby Technických služieb mesta Rajec. Spoločnosť Ross ju kúpila a čiastočne zrekonštruovala pred štrnástimi
rokmi. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny kotlov a rozvodov tepla, kompletnej výmeny okien a kompletnej rekonštrukcie
interiéru. Pred tromi rokmi sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia strechy a výmena dvoch vstupných brán. Spotreba plynu za
rok 2012 bola 539,24 MWh, čo činí náklady vo výške 20 963,17 EUR a spotreba elektriny na osvetlenie za rok 2012 bola 19,1
MWh, čo predstavovalo náklady vo výške 3 436,56 EUR. Náklady na vykurovanie a osvetlenie, teda tvorili nezanedbateľnú
časť výdavkov spoločnosti.

Realizácia projektu bude zabezpečená formou subdodávok dodávateľov, špecialistov na jednotlivé logické celky predmetu
projektu, ktorí vzídu ako víťazi z obchodnej verejnej súťaže
Projekt bude prebiehať podla naplánovaných aktivít realizovaných podla bežných pravidiel projektového
manažmentu:
Realizačná fáza – jej trvanie 01/2014 – 02/2015:
Pôvodný objekt bol postavený v sedemdesiatych rokoch XX. storočia. Preto pri vykurovaní a udržiavaní požadovanej teploty v
Bude zahŕňať 4 aktivity:
priestoroch je vynakladané vysoké množstvo vyrábaného tepla.
Aktivita 1 Výmena vykurovacieho systému
Žiadateľ realizáciou projektu bude mať možnosť zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti objektu, teda realizovať zateplenie objektu,
Aktivita 2 Zateplenie objektu
vymeniť vykurovacie systémy za nové účinnejšie a úspornejšie, vymeniť a zmenšiť staré vstupné brány a nahradiť staré
Aktivita 3 Výmena vstupných brán do objektu
neónové osvetlenie, osvetlením na báze LED technológie.
Aktivita 4 Výmena osvetlenia
Aktivity sú rozdelené do logických celkov, niektoré úseky realizácie budú prebiehať paralelne a niektoré postupne tak, aby
umožňovali zvládnutie celej rekonštrukcie objektu načas. Aktivity v rámci realizačnej fázy budú zabezpečené dodávateľsky.
Záverečná fáza – jej trvanie 01/2015 – 02/2015: Bude zahŕňať aktivity k definitívnemu ukončeniu projektu.
Projektový tím bude koordinovať bezproblémový priebeh celej realizácie projektu.

Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov rôzneho druhu, hlavne v oblasti marketingu a reklamy. Počas
úspešného fungovania spoločnosti sa úspešnou prácou na projektoch podarilo rozvinúť rôzne aktivity a dlhodobé obchodné
vzťahy. Počas štrnástich rokov v súčasných priestoroch sa žiadateľovi podarilo objekt čiastočne zrekonštruovať, no na
dovŕšenie tejto rekonštrukcie sú nevyhnutné prostriedky z NFP.
Je dôležité z pohľadu žiadateľa získanie NFP, aby mohol realizáciou projektu zabezpečiť úsporu energie, ktorá v
rámci tohto regiónu je nedostatočná, znížiť zaťaženie životného prostredia emisiami. Vďaka realizácií projektu, bude
priaznivým dôsledkom projektu udržanie počtu zamestnancov v spoločnosti žiadateľa. Bez získania NFP by žiadateľ s
určitosťou nemohol zabezpečiť všetky naplánované aktivity. Všetky stavebné úpravy a energeticky úsporné technológie budú
spĺňať najvyššie kvalitatívne požiadavky na ochranu životného prostredia, úsporu energie a dlhú životnosť.

Po ukončení realizácie aktivít projektu žiadateľ zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných zdrojov. Zároveň bude
priebežne zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom prevencie, včasnej identifikácie, evidencie a
monitorovania rizík a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení.
Očakávaná úspora prevádzkových nákladov je garanciou udržateľnosti projektu po finančnej stránke a kvalifikovaný personál
a osobná zainteresovanosť majiteľov v úspešnosti projektu je garanciou personálneho zabezpečenia a udržateľnosti projektu.
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CHETRA SK, s.r.o., pôsobí na čele firiem zaoberajúcich sa tesniacou technikou už 14 rokov. Je výhradný zmluvný partner
nemeckej Chetra GmbH Dichtungstechnik, popredného svetového výrobcu tesniacej techniky. Vytvorila jedno z
najkvalitnejších servisných a diagnostických centier mechanických upchávok a čerpadiel v SR a vyrába mechanické
upchávky a čerpadlá. Odberatelia sú z východnej Európy a popredné slovenské firmy-U.S.Steel-Košice, Mondi SCPRužomberok, Slovnaft-Bratislava, Slovenské elektrárne. Výrobný areál v Medzilaborciach, bol získaný do vlastníctva v roku
2011. Postavený bol ešte pred rokom 1989 a vyžaduje rekonštrukciu výrobných budov formou zateplenia stien a striech, aby
bolo možné k súčasnej výrobe zaviesť novú výrobu delených mechanických upchávok, armatúr a príslušenstva, osadiť linky
na renováciu armatúr a na aplikáciu ochranných nano HVOF nástrekov a rozšíriť servisné činnosti. Nutná je aj výmena zdroja
tepla, starej plynovej kotolne, 1 novým energetickým zdrojom pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny na báze OZE-drevnej
biomasy a 1 novým energetickým zdrojom na výrobu tepla na báze OZE-drevnej biomasy, ktoré spĺňajú súčasné ekologické a
environmentálne štandardy.

Realizáciou projektu spoločnosť zrekonštruuje svoje výrobné budovy a zateplí celkovú plochu 7 533 m2. To umožní rozšíriť
výrobné a servisné činnosti realizované vo výrobných budovách, novou inovatívnou výrobou a servisom, ktoré budú využívať
výsledky vlastného výskumu a vývoja a zlepší pracovné podmienky zamestnancov. To zvýši objem produkcie čo sa priaznivo
prejaví na raste tržieb a pridanej hodnoty. Tiež vybuduje 1 nový energetický zdroj na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a 1
nový energetický zdroj na výrobu tepla, obidva na báze OZE-drevnej biomasy s kombinovaným výkonom 0,78 MW, čím bude
nezávislá z hľadiska získavania tepelnej a elektrickej energie, nakoľko by už nemusela používať pre vykurovanie výrobného
areálu plyn, a nakupovať elektrinu, čím sa dosiahne úspora finančných nákladov na elektrinu a plyn, ako aj úspora týchto
energií. Ušetrený plyn a elektrina sa môžu využiť v oblastiach s nedostatkom biomasy. Tiež sa zlepší kvalita ovzdušia
vplyvom zníženia emisií CO2 o 1 849,40 t/rok, čo sa priaznivo prejaví na zlepšení kvality života obyvateľov Medzilaboriec ako
aj zamestnancov firmy. Projekt priamo vytvorí 4 nové pracovné miesta pre mužov, z toho 1 miesto pre MRK-muža.

Projekt počíta so stavebnými prácami a dodávkou a inštaláciou energetických technológií, dodávateľskými firmami.
Hodnotenie prác a ich kvality bude vykonávané konateľom spoločnosti. Stanový sa termín ukončenia prác a dodávky a
inštalácie energetických zdrojov, ktorých dodržanie bude prísne vyžadované. Žiadateľ má skúsenosti s výstavbou a
zavádzaním nových technológií, čo je popísané v bode 5.1. Profil žiadateľa, Opis Projektu. Projekt pozostáva z 3 aktivít:
Aktivita č.1-Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie výrobných budov
Aktivita č.2-Výstavba nového energetického zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla splyňovaním biomasy
Aktivita č.3-Rekonštrukcia starej plynovej kotolne na energetické zariadenie využívajúce biomasu na výrobu tepla
Energetické technológie boli vybrané tak, aby spĺňali ekologické a environmentálne štandardy a potreby žiadateľa. Realizácia
pozostáva z objednania stavebných prác a technológií, ich dodania a inštalácie, vrátane zaškolenia obsluhy. Realizácia je
odhadovaná na obdobie mesiacov 01/2014 až 10/2015, nakoľko výrobcovia energetických technológií ich nemajú na sklade,
vyrábajú sa na objednávku.

Náklady na projekt boli zistené v sume 1 529 827,15,- € bez DPH, čo je finančne náročné. Investíciu je spoločnosť schopná
zrealizovať za pomoci bankového úveru, avšak za predpokladu získania NFP, inak sa finančne vyčerpá. Žiadateľ uvažuje s
pomocou 917 896,29,- € bez DPH, čo je intenzita pomoci 60% celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľ má skúsenosti s
výstavbou a zavádzaním nových technológií, čo je popísané v bode 5.1. Profil žiadateľa, Opis Projektu. Projektom získa
žiadateľ 1 nový energetický zdroj pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla a 1 nový zdroj na výrobu tepla, obidva na báze
OZE-drevnej biomasy, čím podporí využívanie OZE v PSK pri získavaní elektrickej energie, ktoré je v súčasnosti v PSK na
nízkej úrovni, ako aj zvýši odborné kapacity a povedomie v oblasti využívania OZE v PSK. Súčasne bude nezávislý z
hľadiska získavania tepelnej a elektrickej energie, čím podporí aj zvyšovanie energetickej nezávislosti PSK a SR. Projekt
pomôže znižovaniu hlavných disparít PSK v sociálno-spoločenskej infraštruktúre vytvorením 4 nových pracovných miest,
službách-zvyšovaním konkurencieschopnosti MSP a v priemysle-znižovaním inovačného a technologického zaostávania
priemyslu.

Po realizácii projektu bude činnosť spoločnosti financovaná z vlastných zdrojov získaných z podnikania, čomu napomôže aj
realizácia stavebnej rekonštrukcie výrobných budov a vybudovanie nových energetických zdrojov pre kombinovanú výrobu
elektriny a tepla. Zlepšenie výrobných podmienok pomôže zvýšenej produkcii vysokokvalitných a inovatívnych výrobkov a
služieb spoločnosti.
Z výsledkov tabuľky č.5 - Miera výnosovosti, Príloha č.5 ŽoNFP - Finančná analýza, vidieť, že realizácia stavebných prác a
inštalácia nových energetických zdrojov dosiahne žiadanú finančnú úsporu nákladov na získavanie tepelnej a elektrickej
energie a vykazuje efektívnu návratnosť vložených finančných prostriedkov s dostatočnou mierou výnosovosti. Hodnotenie
efektívnosti CF potvrdzuje životaschopnosť projektu a dosahované hodnoty CF môžu predstavovať zdroj finančných
prostriedkov pre ďalšiu investičnú činnosť spoločnosti v budúcnosti.
Finančno - ekonomické vyhodnotenie projektu:
Ukazovateľ :Vypočítaná hodnota
Čistá súčasná hodnota > 0: 382,26 tis. €
Miera výnosovosti > 1 (100%): 124,99 %
Aktivity projektu sa ukončia spolu s ukončením projektu, okrem účelu, na ktorý bol celý projekt uskutočnený.
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Spoločnosť T E S L A Liptovský Hrádok a.s. je výrobným podnikom, ktorý sa v súčasnosti popri svojom hlavnom predmete
podnikania (SK NACE 2550) venuje taktiež distribúcii a predaju tepla koncovým odberateľom. Prostredníctvom výmenníkovej
stanice VS-3 dodáva teplo bytovým domom a firemným odberateľom mimo vlastného prevádzkového areálu. Na základe
interného rozhodnutia vedenia spoločnosti sa neuvažuje s pokračovaním dodávky tepla do VS-3, rokuje sa o prevzatí dodávky
tepla do uvedenej VS-3 a taktiež o odkúpení jestvujúcej prípojky pary s výrobcom tepla. Spoločnosť bude cieľovo
zabezpečovať prevádzku zásobovania teplom iba pre vlastnú potrebu, t.z. vo vnútri prevádzkového areálu.
Podstatná časť jestvujúcich zariadení pre zásobovanie teplom prevádzkových objektov je na konci svojej technickej
životnosti. Prípojka pary, vonkajšie areálové potrubné vedenia, časť vybavenia výmenníkových staníc, vykurovacia sústava v
hale M1 a pod. sú v prevádzke už viac ako 40 rokov. Celkové straty pri distribúcii a využívaní tepla v areáli TESLA v
súčasnosti predstavujú 1 282 MWh/vzorový rok. Energetická účinnosť využitia tepelnej energie pri súčasnom zásobovaní
areálu TESLA teplom je 81,60%.

Rekonštrukciou sústavy pre zásobovanie teplom sa vytvoria podmienky pre ďalší rast spoločnosti z dôvodu zníženia
prevádzkových nákladov a zlepšenia hospodárenia s energiami. Výstupom modernizácie zásobovania teplom bude 1
nové/technicky zhodnotené zariadenie predstavujúce sústavu zásobovania teplom. Modernizáciou a zefektívnením distribúcie
a využívania tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody v priemyselnom areáli sa dosiahne celková úspora energie 1 638,70
MWh/rok, čo predstavuje 5 899,32 GJ/rok (5 rokov po ukončení realizácie projektu).
Realizácia projektu následne prinesie spoločnosti v budúcnosti aj zlepšenie ekonomických ukazovateľov podnikateľskej
činnosti. Pôjde o nárast pridanej hodnoty vo výške 5 050 tis. EUR a nárast tržieb vo výške 13 200 tis. EUR do 5 rokov po
ukončení projektu. Finančné prostriedky získané úsporou energií prostredníctvom projektu umožnia spoločnosti investovanie
do ďalšieho inovovania výroby, do investovania modernizácie výrobných priestorov, do investovania sociálnej politiky
spoločnosti a v neposlednom rade do technického rozvoja výrobkov so zameraním na výrobky s vyššou pridanou hodnotou
pre spoločnosť aj koncového zákazníka.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity - Aktivita 1 – Rekonštrukcia sústavy pre zásobovanie teplom a
podporných aktivít. Hlavnú aktivitu bude realizovať dodávateľ vybraný na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a v súlade s podmienkami určenými výzvou na predkladanie ŽoNFP. Projekt bude realizovaný 10 mesiacov,
predpokladaný začiatok realizácie projektu je stanovený na marec 2014, ukončenie realizácie projektu je naplánované na
december 2014. Dĺžka realizácie projektu je stanovená na základe lehôt na investičný zámer rekonštrukcie a modernizácie
zásobovania teplom v prevádzkovom areáli T E S L A Liptovský Hrádok a.s. (potrubné vedenia, vykurovací systém, riadenie a
regulácia prevádzky vykurovania). Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí vedenie spoločnosti, ktoré má
dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom
zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a zlepšenia hospodárenia s energiami, čo má dopad na zníženie spotreby energie v
spoločnosti, zlepšenie konkurenčného postavenia spoločnosti, čo je v súlade s cieľmi a aktivitami opatrenia.

Zdroje poskytnuté ako NFP značne ovplyvnia rozsah, objem a kvalitu realizovaných aktivít a prispejú k naplneniu vytýčeného
cieľa. K pokrytiu investičných NFP dospel žiadateľ na základe skutočnosti, že sa jedná o značnú investíciu, ktorú nie je možné
v plnej miere pokryť len z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. Aktivita projektu vychádza z identifikácie slabých
stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli definované so zámerom odstrániť tieto slabé miesta. Výsledkom projektu
bude zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zlepšenie hospodárenia s energiami a
zníženie nákladov. Projekt bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, čo bude znamenať zvýšenú ochranu životného
prostredia v regióne. Spoločnosť v minulosti realizovala viacero projektov zameraných na rozšírenie spoločnosti a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti na trhu. Predkladaný projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k zvýšeniu
konkurencieschopnosti regiónu, zníženiu spotreby energií, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ má k dispozícii
administratívne a technické kapacity potrebné na zabezpečenie realizácie projektu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom prevádzkových zdrojov spoločnosti. Dlhoročné
skúsenosti spoločnosti, dobré výsledky, ktoré sú deklarované v indexe bonity sú zárukou, že výsledky projektu budú
udržateľné z finančného, ako aj prevádzkového hľadiska. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt má charakter samostatnej
návratnosti. Projekt sám zabezpečí nárast zisku, čo predstavuje základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu.
Výsledkom úspor energií bude pokles fixných a režijných nákladov na spotrebu energie sprevádzané nárastom
konkurencieschopnosti spoločnosti, za výrazného šetrenia finančných prostriedkov (84 908,06 EUR/rok), čo sa prejaví v zisku
spoločnosti. Vďaka tomu spoločnosť očakáva zníženie nákladov, zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti, zvýšenie objemu
výroby a zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a pre
ďalšie rozvojové aktivity (investovanie do inovácie, do technologic. vybavenia). Po ukončení projektu bude žiadateľ
pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom predkladania ďalších projektov zameraných na
znižovanie energet. náročnosti.
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TECHNICKÁ
Garantovaná komplexnou dodávkou stavebných prác so zárukou kvality finálneho prevedenia a použitím kvalitných
stavebných materiálov. Údržba zateplených objektov bude riešená kvalifikovanými internými pracovníkmi, čím sa zvyšuje
životnosť zhodnotených celkov. Všetky objekty budú navyše poistené voči živelnej pohrome.
EKONOMICKÁ
Realizáciou zatepľovacích práca výmeny okien znížime spotrebu energie, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie optimálnych
pracovných podmienok. Úsporu z prevádzky tak bude možné použiť na iné účel. Generovanie dostatočného finančného
objemu z úspory preukazuje i finančná analýza, ktorá je samostatnou prílohou ŽoNFP.
Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít energetických dodávateľov a ostatných subjektov
na trhu, využívaní technologických noviniek a vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem. Podrobne to rozoberá Opis –
kapitola 3.

Predmetom projektu je osadenie nových okien vo výrobných priestoroch spoločnosti a tiež modernizácia vykurovacieho
systému a osvetľovacej sústavy. Realizácia projektu bude prebiehať v 3 hlavných a 2 podporných aktivitách.

25120120119

ZEKON,akciová spoločnosť
Michalovce

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov
spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

90 132,68
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ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce bola 10.3.1994 založená na základe rozhodnutia zakladateľskou zmluvou. Dňa
11.4.1994 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I pod vložkou č. 456/V, oddiel Sa. Hlavným predmetom
činnosti je vývoj, výroba a predaj odevov, sortiment výrobkov spoločnosti zahŕňa pánske a dámske obleky, saká a kabáty,
výrobky džínsovej produkcie a odevy na voľný čas, špeciálnu výrobu pre armádu, pracovné pánske odevy. Výrobná činnosť
spoločnosti je vykonávaná v objekte, ktorého technický stav nie je vyhovujúci. Jestvujúce okná sú v zlom technickom stave,
počas ich životnosti došlo k zakriveniu rámu, nedajú sa dostatočne zatvoriť ani utesniť. Neefektívny je aj vykurovací systém,
pretože objekt je vykurovaný ako celok bez ohľadu na aktuálne využitie kapacít. Systém osvetlenia je zastaraný s vysokou
spotrebou energie, nie je možná jeho regulácia. Z hľadiska ďalšieho rozvoja spoločnosti je dôležité odstrániť tieto nedostatky,
pretože zvyšujú spotrebu energií a tým aj celkové náklady, ktoré je nutné na energie vynakladať.

Aktivita 1: Výmena okien výrobných priestorov za modernejšie 03/2014–12/2014
Výsledok: zateplená plocha 695,72 m2
- demontáž starých okien a osadenie nových
Po ukončení realizácie projektu budú všetky aktivity smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobných priestorov
spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce a s tým spojenou úsporou energie, znížením nákladov na energie a
zvýšením tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Z hľadiska dosiahnutia týchto cieľov je potrebné znížiť tepelné straty
výrobných priestorov prostredníctvom výmeny okien. Okrem toho bude nutné zmodernizovať a tým zefektívniť vykurovací
systém a systém osvetlenia vnútorných priestorov. Realizáciou týchto opatrení sa dosiahnu energetické úspory, čo pozitívne
ovplyvní výšku dosahovaného zisku. Tento zisk bude slúžiť na krytie nákladov súvisiacich s dosahovaním rozvojových cieľov
spoločnosti. Vďaka tomu budú vytvorené predpoklady na rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti ZEKON, akciová
spoločnosť Michalovce, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v raste jej konkurencieschopnosti.

Aktivita 2: Modernizácia vykurovacieho systému 03/2014-12/2014
Výsledok: 1 nové zariadenie
- vytvorenie 2 sekcií so samostatným kotlom
Aktivita 3: Modernizácia osvetľovacej sústavy 03/2014-12/2014
Výsledok: 1 nové zariadenie
- Inštalácia nového osvetlenia

S pomocou NFP bude financovaná výmena okien, čím budú znížené tepelné straty výrobných priestorov spoločnosti. V rámci
projektu bude tiež modernizovaný vykurovací systém a osvetľovacia sústava, čím sa zvýši ich efektívnosť. Realizáciou týchto
opatrení bude dosiahnutá energetická úspora, čím sa znížia náklady na energie. Zníženie prevádzkových nákladov pozitívne
ovplyvní výšku zisku spoločnosti a z uvoľnených finančných prostriedkov bude možné financovať ďalší rozvoj spoločnosti,
predovšetkým plné využitie kapacít a získanie nových zákazníkov. Výsledkom bude nárast tržieb, pridanej hodnoty a
konkurencieschopnosti spoločnosti. Aj napriek priaznivej finančnej situácii predstavuje realizácia plánovaných aktivít značnú
záťaž na ekonomiku spoločnosti, v dôsledku čoho týmto projektom žiada o NFP. Predkladaný projekt je v súlade so
strategickými dokumentmi vypracovanými na národnej aj regionálnej úrovni a spoločnosť ZEKON, akciová spoločnosť
Michalovce disponuje dostatočnými administratívnymi i technickými kapacitami na úspešnú realizáciu projektu.

Realizáciou projektu spoločnosť z ekonomického hľadiska dosiahne nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov (3 750 000
EUR v roku 2019) a nárast pridanej hodnoty (1 875 000 EUR v roku 2019), vďaka čomu budú vytvorené predpoklady na
dosiahnutie vytýčených cieľov. Po ukončení projektu budú všetky aktivity smerovať k zvyšovaniu energetickej efektívnosti
výrobných priestorov spoločnosti, rozširovaniu odberateľskej základne a skvalitňovaniu produktového portfólia, plnému
využitiu kapacít a rastu konkurencieschopnosti. Vďaka realizácii projektu budú eliminované riziká ohrozujúce úspešnosť
spoločnosti na trhu..
O dlhodobej udržateľnosti projektu svedčia aj výsledky finančnej analýzy. Miera výnosnosti vypočítaná v súlade s platnou
metodikou dosahuje úroveň 187,18 %, takže projekt možno hodnotiť ako trvalo udržateľný. Vypočítaná čistá súčasná hodnota
dosahuje kladnú hodnotu vo výške 143 330 EUR.

Riadenie projektu 03/2014-12/2014
Riadením projektu bude poverený projektový manažér a zabezpečené bude počas celej doby realizácie projektu.
Publicita a informovanosť projektu 03/2014-12/2014
Zabezpečovaná bude počas celej doby realizácie projektu.
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Ing. Jozef Kandráč

Tatranská mliekareň a.s.

HS Services, s. r. o.

SOLAR Real, s.r.o.

PANARA, s.r.o.

VÚMZ SK, s.r.o.

OZETA NEO, a.s.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných objektov v
prevádzke na výrobu odevov

Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
Tatranská mliekareň a.s.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti HS
Services, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov
spoločnosti SOLAR Real, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky aplikovaného
výskumu

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových objektov
spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobných objektov OZETA
NEO, a.s. zlepšením tepelnoizolačných vlastností a
modernizáciou systémov osvetlenia a vykurovania

145 429,73

187 948,42

108 458,33

81 415,84

99 777,10

151 171,70

835 278,08
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Podnik p. Ing. Jozefa Kandráča pôsobí na trhu v oblasti odevnej výroby od r. 2008. Jeho výrobná činnosť je zameraná na
širokú škálu odevných produktov a doplnkov, ako sú saká, nohavice, pánske obleky. Výrobná prevádzka podniku sa
nachádza v obci Brezovica v okrese Sabinov, s najvyššou mierou nezamestnanosti v Prešovskom kraji. Výrobné haly sú
vykurované tepelným systémom prostredníctvom zemného plynu. Súčasná situácia výrobných objektov je poznačená
vysokou energetickou náročnosťou, čo spôsobuje vysoké prevádzkové náklady na energie. Energetická nehospodárnosť
objektov vyplýva z absencie zatepľovacích prvkov a pokročilej doby životnosti objektov. Ročná energetická spotreba
výrobných objektov predstavuje 603,829 MWh. Vysoká energetická náročnosť objektov spôsobuje vysokú výrobnú spotrebu a
nedostatočnú efektívnosť výrobného procesu, preto sa spoločnosť rozhodla pre investíciu do účinných opatrení na zvýšenie
energetickej efektívnosti. Zo SWOT analýzy vyplývajú slabé stránky spoločnosti medzi ktoré patria fyzická zastaralosť
výrobných objektov, zvyšujúci sa konkurenčný tlak a vysoké prevádzkové náklady na vykurovanie prevádzky a spotrebu el.
energie v rámci podniku.

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti v podniku. Energetické opatrenia budú
realizované vo výrobnej hale vo vlastníctve žiadateľa a budú zamerané na zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy,
výmenu okien a dverí, rekonštrukciu vnútorného osvetlenia, vykurovacieho systému a systému ohrevu TÚV. Realizáciou
projektu sa dosiahne zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektov a zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku.
Prínosom projektu bude zníženie nákladov na energie. Celková ročná úspora energie bude 979,64 GJ/rok. V rámci projektu
bude zateplená plocha o celkovej výmere 1 679,86 m2. Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie
hospodárnosti podniku prostredníctvom rastu pridanej hodnoty na 17 233,17 € v r. 2019, nárastu tržieb na 385 000 € v r. 2019
a zvýšenia efektívnosti výrobného procesu. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov sa po realizácii neočakáva vzhľadom na
momentálnu vysokú energetickú náročnosť prevádzky. Zároveň je predpoklad zapojenia projektu v rámci budúcich aktivít
žiadateľa v rámci ďalších energeticky účinných a environmentálnych opatrení.

V rámci realizácie projektu bude projektový cieľ naplnený prostredníctvom hlavných aktivít projektu:
Aktivita 1 - Realizácia stavebných úprav na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností výrobnej haly
Aktivita 2 - Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia a elektrorozvodov
Aktivita 3 – Rekonštrukcia tepelného zdroja, vykurovacieho systému a systému ohrevu TÚV
Realizácia stavebných prác súvisí so zateplením obvodového plášťa objektov, vnútorným zateplením strešnej konštrukcie,
výmenou otvorových konštrukcií - okien a dverí a sanačnými prácami. Hlavná aktivita bude prebiehať počas doby 12
mesiacov (1/2014-12/2014), ktoré sú potrebné na zabezpečenie stav. prác a činnosti súvisiacich s realizáciou aktivít projektu
a budú realizované dodávateľom vybraným VO po podpise zmluvy s poskytovateľom. Z organizačného hľadiska bude hlavné
a podporné aktivity zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastných ľudských zdrojov a externého manažmentu, ktorí majú
skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Všetky hlavné aktivity projektu sú priamo previazané na stanovené projektové
ciele, ktorých splnenie zabezpečí podniku žiadateľa efektívne využívanie energie vo výr. činnosti.

Vhodnosť a význam projektu je preukázateľný v ekonomickej, sociálnej i environmentálnej oblasti. Z ekonomického hľadiska
sa predpokladá pozitívny prínos v oblasti zvýšenia ekonomickej efektívnosti výrobného procesu a zníženia nákladov na
energie (výrobná spotreba) v podniku žiadateľa nachádzajúceho sa v regióne PSK, v ktorom makroekonomické ukazovatele
objemu tržieb za vlastné výrobky a výšky pridanej hodnoty výrobkov nedosahujú úroveň v porovnaní s celoslovenským
priemerom. Environmentálny prínos znamená zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku prostredníctvom zavedenia
účinných energetických opatrení (zateplenie hál, výmena okien a brán, rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania a ohrevu TÚV).
Sociálny prínos bude predstavovať zlepšenie pracovného prostredia a zvýšenie pracovnej pohody zamestnancov podniku ako
aj estetizáciu výrobného areálu spol. Realizácia aktivít projektu bude znamenať naplnenie strateg. regionálnych dokumentov v
oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti (PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2008-2015, PHSR obce Brezovica).
Skúsenosti s realizáciou podobných investičných zámerov svedčia o kompetentnosti žiadateľa plánovaný projekt úspešne
realizovať.

Žiadateľ zabezpečí počas doby udržateľnosti zachovanie všetkých výsledkov a výstupov projektu. Finančná udržateľnosť
bude zabezpečená dosiahnutými energetickými úsporami počas životnosti investície. Kladné peňažné toky z prevádzky
projektu vyplývajú zo zníženia prevádzkových nákladov na vykurovanie a spotrebu elektrickej energie. Zároveň sa počas
sledovanej doby udržateľnosti do kladného CF premietnu aj úspory, resp. zníženie nákladov za opravy a údržbu v rámci
výrobných objektov. Determinujúcim faktorom ohrozenia udržateľnosti projektu je zníženie výrobnej produkcie podniku, ktoré
by znamenalo pokles energetickej potreby podniku oproti súčasnemu stavu. Z finančného hľ. predstavuje nárast cien energií
zvýšenie výrobnej spotreby, ktorý by predstavoval pokles pridanej hodnoty podniku. ČSH investície na konci 20. r. životnosti
predstavuje - 43 010 € a miera výnosovosti investície je finančnou analýzou stanovená na 82,32 %. Enviromentálna
udržateľnosť bude dosiahnutá úsporou emisií CO2 vo výške 75,64 t/rok.
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Projekt bude realizovaný v Prešovskom samosprávnom kraji, v okresnom meste Kežmarok, na okraji mesta v priemyselnej
zóne. Žiadateľom o NFP je spoločnosť Tatranská mliekareň a.s., ktorá bola aj v súčasnosti je producentom klasických
mliekárenských výrobkov. Projekt je súčasťou strategického plánu žiadateľa aj reakciou žiadateľa na vplyvy svetovej
hospodárskej krízy a recesiu, potreby trhu, potrebu technologickej inovácie a celospoločenskú potrebu po zvyšovaní
konkurencieschopnosti potravinárskeho sektora vo výrobe zlepšením energetickej efektívnosti. Cieľom žiadateľa je zníženie
nákladovosti celkovej produkcie spoločnosti a tým zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci svojho pôsobenia. Projekt má
charakter energetickej inovácie spojenej s aplikáciou výsledkov priamo vo výrobe. Pre účely prípravy projektu bol spracovaný
energetický audit s podrobnými výpočtami pre súčasný stav a očakávané výsledky v oblasti energetickej efektívnosti.

Po realizácii projektu sa zavedením inovatívnych technológií priamo do praxe (výroby) zvýši energetická efektívnosť
žiadateľa. Z hľadiska prognóz rastu dosiahnutej trhovej stability žiadateľa, rastúcom dopyte po produktoch žiadateľ
nepredpokladá nesplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov. Pripravovaná investícia s financovaním Nenávratným
finančným príspevkom nepredstavuje pre žiadateľa (projekt) podnikateľské, ekonomické, technologické ani bezpečnostné
riziko. Projekt predpokladá celkovú úsporu energie 9061,20 GJ/rok. Aktivity prinesú úspory hlavne v oblastiach:
- zamedzenie tepelných strát na parných potrubiach, rozdeľovačoch, armatúrach a pomocných zariadeniach vzhľadom na
chýbajúcu, poškodenú a navlhnutú izoláciu
- zamedzenie únikom pary na zastaralých a poškodených armatúrach, spojoch a zariadeniach
- zamedzenie prehrievania TÚV vplyvom zastaralej regulácie a zamedzenie tepelným stratám z prehriateho zásobníka TÚV s
poškodenou izoláciou, zamedzenie únikom TÚV z poškodeného zásobníka
- zamedzenie tepelným stratám, únikom vykurovacej vody, priesakom pary do vykurovacej vody a únikom pary na dvoch
zastaralých poškodených trubkových výmenníkoch.

Projekt je zameraný na dodávku prác a tovarov pre zlepšenie energetickej infraštruktúry dodávateľským spôsobom. Pred
podaním projektovej žiadosti bola vypracovaná cenová ponuka pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Výsledkom
je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zadefinované podmienky pre dodávku prác a tovarov. Verejné obstarávanie
Žiadateľ predpokladá začať po skončení formálnej kontroly Žiadosti o NFP. Technické riešenie je naplánované do troch aktivít
a realizácia projektu je naplánovaná na 24 mesiacov so začiatkom v mesiaci január 2014, jednotlivé dodávky sú naplánované
do celého obdobia realizácie aktivity projektu. Organizačné zabezpečenie projektu má na starosti realizačný team spoločnosti
Tatranská mliekareň a.s., ktorý má s realizáciou podobných investičných akcií dostatočné skúsenosti (vrátane projektov
financovaných EÚ). Pripravovaná investícia s financovaním z prostriedkov ŠF EÚ predstavuje pre žiadateľa únosné
ekonomické, technologické a bezpečnostné riziko. Ohrozenia zadefinované vo SWOT analýze bude žiadateľ eliminovať
opatreniami pre riadenie rizík, štandardnými analytickými kontrolnými metódami a plnením aktivít v reálnom časovom
harmonograme.

Predkladaný projekt s modelom financovania s využitím NFP predstavuje pre žiadateľa únosné rozloženie financií a času – v
prípade neposkytnutia NFP bude projekt realizovaný v obmedzenom rozsahu a v dlhšom časovom období. Predkladaný
projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (Prešovský kraj) a mesta
Kežmarok, v ktorých je zadefinovaná vhodnosť a nevyhnutnosť realizácie podobných projektov. Projekt je v súlade s prioritami
v oblasti trvale udržateľného rozvoja a energetickej efektívnosti - prispieva k vytvoreniu nového modelu ekonomiky –
dosiahnutie dlhodobo fungujúceho moderného hospodárstva a vyvážený rozvoj popdniku s dôrazom na perspektívne moderné
odvetvia aj tradíciu a regionálne prírodno-sociálne podmienky regiónu. Žiadateľ má k dispozícii ekonomické prostriedky
(vlastné, úverové zdroje) potrebné pre zabezpečenie realizácie projektu. Žiadateľ má k dispozícii aj technické kapacity
potrebné realizáciu projektu, ktoré bude realizovať v rámci verejného obstarávania. Spoločnosť bude riadenie a publicitu
projektu realizovať vlastnými kapacitami, disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami pre realizáciu
projektu.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu: Podľa finančnej analýzy projekt po realizácii bude
generovať dostatočné výnosy (resp. úspory), ktoré budú postačovať na pokrytie prevádzkových nákladov. Z hľadiska
ekonomickej udržateľnosti ukazovatele bonity žiadateľa vykazujú stabilné výsledky v pásme "je dobrá", žiadateľ je
stabilizovaný obchodno-podnikateľský subjekt. Spoločnosť žiadateľa disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi potrebnými
na realizáciu projektu z vlastných zdrojov v kombinácii s cudzími zdrojmi. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom
rozsahu a kvalite bude zabezpečovať na všetkých úrovniach: administratívne v rámci personálneho vybavenie spoločnosti,
ktorých zamestnancov možno považovať za odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami aj s realizáciou obdobných projektov, čo
do rozsahu technickej alebo finančnej náročnosti. Strategicky je projekt súčasťou dlhodobej stratégie žiadateľa, jeho realizácia
je v súlade so strategickými a rozvojovými plánmi spoločnosti. Počas realizácie a po ukončení projektu bude žiadateľ
informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu.
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HS Services, s. r. o. vznikla 04.09.2009. Podnikať začala v prenajatých priestoroch a vzhľadom na finančnú situáciu fy. boli do
majetku zakúpené len použité stroje, prevažne všetky po GO. Prenajaté priestory boli nevyhovujúce, neumožňovali ďalší
rozvoj s.r.o. napriek tomu, že manažment fy. cítil, že dokáže zabezpečiť výrobu aj v podstatne väčšom rozsahu, v 11/2011
kúpili výrobnú halu s pozemkami, urobili nevyhnutné opravy a v r. 2012 sa presťahovali do vlastných priestorov. Výrobná hala
napriek tomu nevyhovuje energeticky a sú na ňu vysoké prevádzkové náklady. Vyrábame časti strojov a dielce pre partnerské
spol. presne podľa požiadaviek zákazníka. Zameriavali sme sa na výrobu rozmerovo menších súčiastok a častí strojov,
vzhľadom na dopyt na trhu stále viac rozširujeme svoju činnosť. V r. 2010 začali naši zákazníci dopytovať súčiastky, ktoré boli
tvarovo čoraz zložitejšie a na CNC strojoch v 3 osiach ich bolo čoraz náročnejšie vyrobiť. V regióne je silná penetrácia
strojárskych firiem dodávajúcich do zahraničia a preto je veľmi dôležitá konkurencieschopnosť našich produktov.

Ukončením realizácie projektu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti HS Services, s.r.o.“
bude naplnený hlavný cieľ a to: zníženie spotreby energie na vykurovanie a osvetlenie výrobnej haly. Výsledkom realizácie
hlavnej aktivity projektu - Rekonštrukcia výrobnej haly, budú zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti výrobnej haly. Bude
zateplených 2010,30 m2 plochy a vo výrobnej hale bude vymenených 74 svietidiel za energeticky úspornejšie a to v roku
2014. V roku 2020 by mala byť úspora energie na úrovni 799,2 GJ/rok. Všetko bude realizované v súlade so spracovaným
energetickým auditom a v súlade s procesom verejného obstarávania.
Realizáciou projektu dôjde k zvýšenie konkurencieschopnosti s.r.o., zlepšenie pracovných podmienok a pracovného
prostredia, šetreniu finančných zdrojov na prevádzkové náklady. V prípade situácie poklesu záujmu z dôvodu vyššej moci,
stúpajúceho nárastu nezamestnanosti, poklesu tržieb, pristúpime k posilneniu aktivít v oblasti marketingu, a pri cenotvorbe
zohľadníme šetrenie prevádzkových výdavkov na kúrenie a osvetlenie výrobnej haly.

Projekt budeme realizovať v zmysle Predpokladaného časového harmonogramu navrhovanej aktivity od 02/2014 až 01/2015
v rámci projektu, paralelne s podpornými aktivitami – riadenie projektu a publicita a informovanie v zmysle Zmluvy o NFP.
Aktivita Rekonštrukcia výrobnej haly – obsahom je zateplenie obvodového plášťa výrobnej haly a výmena svietidiel za
úsporné svietidlá s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie a osvetlenie výrobnej haly. Znížením energetickej
náročnosti výrobnej haly dôjde k úspore spotrebovanej energie a tým k znižovaniu režijných nákladov na prevádzku výrobnej
haly, ktoré sa zároveň premietnu do cenotvorby výrobkov. Usporené finančné zdroje môžeme použiť na zvýšenie miezd
zamestnancom, na investovanie. Znížením spotreby energie sa budeme podieľať na zmiernení nepriaznivých vplyvov
priemyselnej výroby na životné prostredie. Dodávateľ bude vybraný v zmysle zák. o VO č. 25/2006 Z.z. a jeho doplnení.
Implementáciu projektu bude zabezpečovať realizačný tím zložený zo 4 interných pracovníkov a 2 externých pracovníkov.

Spoločnosť dala spracovať ocenený výkaz výmer rozpočtárovi a správu z energetického auditu. Všetky položky tvoria
celkové oprávnené výdavky. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 219 873,28 € bez DPH, čo je finančne veľmi náročné.
Na realizáciu projektu je nutné získať finančné zdroje – NFP z fondov EÚ a to vo výške 50% celkových oprávnených
výdavkov projektu. Rozsah projektu bol limitovaný aj výškou celkových výdavkov, nakoľko spolufinancovanie plánujeme
realizovať z prostriedkov prevádzky. Predkladaný projekt bol spracovaný na základe vstupnej analýzy potrieb žiadateľa o NFP
a správy z energetického auditu. Projekt svojím zameraním zmierňuje regionálne disparity, zlepšuje pracovné podmienky
zamestnancov, pracovné prostredie, podporuje udržanie pracovných miest, znižuje sociálne rozdiely v spoločnosti, zvyšuje
kvalitu života občanov regiónu a podieľa sa na zlepšení ekonomickej úrovne regiónu, okresu, kraja ale aj celej SR. Projekt je v
súlade s plánovacími a strategickými dokumentmi a podieľa sa na znížení energetickej náročnosti celej ekonomiky SR a tým
napĺňa ciele Akčného plánu energetickej efektívnosti SR na roky 2011-2013.

Po realizácii projektu bude ďalšia činnosť spoločnosti financovaná z vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti, a
z úspor získaných zo zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly. Z výsledkov tabuľky č.5-Miera výnosovosti, Príloha č.5
ŽoNFP - Finančná analýza, vidieť, že znížením energetickej náročnosti, sa budú produkovať dostatočné zdroje aby
spoločnosť bola schopná ďalšej činnosti v nasledujúcich rokoch, vykazuje sa návratnosť vložených prostriedkov s
dostatočnou mierou výnosovosti. Hodnotenie efektívnosti ukazovateľov CASH FLOW potvrdzuje, že projekt je životaschopný,
a dosahované hodnoty CASH FLOW, môže predstavovať zdroj finančných prostriedkov pre ďalšiu investičnú činnosť
spoločnosti v budúcnosti. Finančno - ekonomické vyhodnotenie projektu za výrobnú činnosť: Ukazovateľ :Vypočítaná hodnota
Čistá súčasná hodnota > 0: 13,04 tis. €, Miera výnosovosti > 1 (100%): 105,93 %. Aktivita projektu sa ukončí spolu s
ukončením projektu okrem účelu, na ktorý bol celý projekt uskutočnený. Výrobné a obchodné aktivity budú zdrojom ďalšieho
samofinancovania spoločnosti.
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Projekt je situovaný v regióne Sabinov nachádzajúcom sa v Prešovskom kraji s vysokou mierou nezamestnanosti. Z pohľadu
projektových cieľov je súčasná situácia spoločnosti žiadateľa a regiónu poznačená nízkym dopytom a nestálosťou trhu s
odevmi, čo prináša nutnosť hľadania znižovania nákladov vo výrobe. Ide o neefektívny spôsob vynakladania finančných
prostriedkov do vysokej spotreby energie, ktorá je spôsobená neustálymi únikmi tepelnej energie z budov. Spotreba zemného
plynu v administratívnej budove s dielňou v roku 2011 predstavovala 2118 m3/rok a v roku 2012 predstavovala 2301 m3/rok.
Spotreba zemného plynu vo výrobnej hale predstavovala v roku 2011 hodnotu 4211 m3/rok a v roku 2012 hodnotu 5180
m3/rok. Každým rokom sa spotreba zemného plynu na vykurovanie, prípravu teplej vody a technol. účely zvyšuje. Zároveň
dochádza k veľkým stratám tepla, nakoľko ide o staré nezrekonštruované budovy. Z tohto dôvodu vznikla situácia, ktorá si
vyžaduje investičnú potrebu na zníženie energetickej náročnosti budov (výrobnej haly a administratívnej budovy s dielňou)
prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien, zateplenia strechy a výmenu vykurovacieho zariadenia a
kotolne.

Realizáciou navrhovaných stavebných úprav by sa malo dosiahnuť zníženie tepel. strát daných objektov, čo sa odzrkadlí
jednak v znížení spotreby tepla na vykurovanie a tiež v zlepšení tepelnej pohody v jednotlivých miestnostiach. Navrhovaný
projekt rieši zníženie energetickej náročnosti oboch budov týmito opatreniami: zateplením obvodového plášťa, zateplením
strešných konštrukcií, výmenou okien, zateplením stropu suterénu a výmenou vykurovacieho systému s kotolňou. V
administratívnej budove s dielňou dôjde k zatepleniu strešnej konštrukcie S1 izoláciou hr. 160mm a strešnej konštrukcie S2
tepelnou izoláciou hr. 200 mm. Strop výrobnej haly sa zateplí fúkanou tepelnou izoláciou hr. 180 mm. V oboch budovách
dôjde k výmene starých okien za nové plastové okná s izolačným zasklením (dvojsklom). V administratívnej budove dôjde
zároveň k zatepleniu stropu nad nevykurovaným suterénom tepelnou izoláciou hr. 100 mm. Realizácia projektu zahŕňa
zároveň výmenu vykurovacieho systému a kotolne. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energ. náročnosti výrob. haly a
admin. budovy s dielňou čím sa výrazne znížia náklady spoločnosti na energie 2 500,55 EUR s DPH ročne a znížia emisie
CO2 na 4,09 t/rok.

Po schválení žiadosti o NFP, následnom podpísaný zmluvy o NFP a výbere dodávateľa na základe VO, bude nasledovať
hlavná aktivita - Modernizácia stavebných objektov v odevnej výrobe. Hlavná aktivita pozostáva z dvoch logických celkov:
Logický celok č. 1: Modernizácia výrobnej haly
Logický celok č. 2: Modernizácia administratívnej budovy s dielňou
Z časového hľadiska bude hl. aktivita realizovaná v rámci jednej etapy a bude prebiehať počas 12 mesiacov. Na
implementácii projektu sa budú podieľať interní zamestnanci ako aj externí dodávatelia (uvedený v Opise tabuľka 4.2) tak,
aby sa zabezpečila plynulá implemen. projektu. Konateľ spoločnosti zadefinoval do personálnej matice ľudí vzhľadom k ich
dlhoročným skúsenostiam v danom odbore, ktoré nadobudli nielen štúdiom, ale aj dlhoročnou praxou. Spoločnosť SOLAR
Real má dostatočné personálne a organiz. predpoklady na dosiahnutie stanovených ukazovateľov. Po úspešnom zrealizovaní
predklad. projektu spoločnosť plánuje pokračovať v napĺňaní svojich podnikových cieľov. Zrealizovaný projekt prinesie
spoločnosti zlepšenie finančno-ekonom. ukazovateľov (v podobe úspor za finan. prostriedky za spotrebu energií) ako aj
postavenie na trhu.

Budovy, ktoré sú predmetom modernizácie sú morálne zastaralé a energeticky náročné. Kedže sa nachádzajú v priemyselnej
štvrti v meste Sabinov ich modernizáciou - zateplením obvodových plášťov, výmenou okien a zateplením strechy prispejú
okrem zníženia energetickej náročnosti aj k zatraktívneniu priemyselnej oblasti. Ďalším dôvodom nevyhnutnosti realizácie
projektu je ekonomický aspekt - spoločnosť SOLAR Real, s.r.o. investuje značné množstvo finančných prostriedkov do
nákladov na energie, čím spoločnosti zostáva menší zisk a finančné prostriedky na realizáciu iných podnikových zámerov
(napr. certifikácia procesov v podniku). V neposlednom rade žiadateľ znížením primárnej energie prispeje k celosvetovým
požiadavkám kladených zo strany EÚ týkajúcich sa úspor energií. Realizácia projektu zároveň prinesie zintenzívnenie
ochrany životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií CO2 o 71,8% zo súčasného stavu 14,53 t CO2 na 4,09 t CO2.
Vysoká investičná náročnosť projektu a doba návratnosti investície neumožňuje realizovať projekt len z vlastných zdrojov, a
preto sa žiadateľ uchádza o získanie NFP z fondov EÚ. Realizácia projektu je v súlade s národ. a lok. strategickými
dokumentami.

Počas udržateľnosti projektu žiadateľ zabezpečí zachovanie všetkých merateľných výsledkov a dopadov projektu v
sledovanom období. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená dostatočnými prevádzk. príjmami počas životnosti investície.
Príjmy projektu budú zabezpečené na zákl. existujúcich dod.-odber. vzťahov. Z realizácie projektu sa predpokladajú iné
výnosy (z úspor energie a údržby) v ročnej výške 4000 EUR. V projekte sa nepredpokladajú výrazné riziká, ktoré by mali
ohroziť implemen. či trvalú udržateľ. projektu (viď. Opis kapitola 6-Udržat. projektu). ČSH investície na konci 20 roku životnosti
predstavuje -100,65 Eur. Miera výnosovosti investície je FA stanovená na 32,71 %. Spoločnosť má vyrovnané hospodárenie,
dokáže splácať svoje záväzky, peniaze nemá viazané v zásobách a nemá prijaté dlhod. bankov. úvery. Pri doteraj. príjmoch a
výdavkoch si, ale spoločnosť vie zabezpečiť spolufinan. projektu vlast. zdrojmi tak, ako je deklarované aj v Opise. V prípade
potreby bude dofinancovaná úverovými zdrojmi. Riadenie projektu a realizácia bude zabezpečená projekt. tímom, ktorý má
bohaté dlhoročné odborné a manažér. skúsenosti. Realizovaný projekt podporí TUR vo všetkých oblastiach.

Z dôvodu vysokých tepelných strát a nevyhovujúcich energetických parametrov objektu a energeticky náročného systému
vykurovania sa žiadateľ v rámci aktivity „rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb za
účelom zníženia ich energetickej náročnosti“ rozhodol realizovať aktivity:
1a. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zateplením obvodovej konštrukcie haly: zateplením pevnej časti obvodového
plášťa objektu v ploche 875 m2 (zníženie prestupu tepla o 57,1%) a strešnej konštrukcie v celkovej ploche 1 090 m2 (zníženie
prestupu tepla o 73,5%).
1b. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov
energie osadením kotla na peletky a drevnú štiepku s výkonom do 100kW.
Dĺžka realizácie projektu je uvažovaná na 16 mesiacov, .
Časový harmonogram aktivít:začiatok v marci 2014 a ukončenie v júni 2015 (vrátane kolaudácie vykurovacieho systému).
Implementáciu projektu bude zabezpečovať projektový tím, ktorý je zostavený zo zamestnancov žiadateľa a externých
spolupracovníkov: vedúci projektu a finančný manažér, ext. poradca pre energetiku,ext. poradca pre stavebnú časť,projektový
manažér.

Na základe skutočnosti, že výrobná činnosť žiadateľa je špecifická a aktuálne malosériová, vysoké režijné prevádzkové
náklady zapríčinené nevyhovujúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami obvodovej konštrukcie objektu majú negatívny vplyv na
celkovú ekonomiku podniku, pričom z rovnakého dôvodu špecifickosti nie je aktuálne možné nepriaznivý stav odstrániť bez
pomoci formou NFP.
Realizácia projektu bude mať prínos k strategickým a plánovacím dokumentom na lokálnej úrovni (PHSR mesta Nitra),na
regionálne úrovni (PHSR NSK,Územný plán veľkého územného celu Nitrian.kraja,Rozvojový plán NUTS II. Západ.Slovensko)
a na národnej úrovni (NSRR, Stratégia energ.bezpečnosti SR a Energetická politika SR,Stratégia vyššieho využitia OZE v SR
a i.)
Žiadateľ má aktívne skúsenosti s realizáciu projektov:
-ako partner sa podieľal v rokoch 2009-2011 na projekte Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných
polymérnych materiálov
-ako zmluvný partner sa aktuálne podieľa na realizácii projektu „Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej
infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov“.

Žiadateľ prevádzkuje objekt od roku 2002, ktorý do roku 2009 využíval na výrobu tradičných fólií a obalov a od r.2011 sa
sústreďuje na výrobu produktov na základe prenosu výsledkov aplikovaného výskumu v oblasti environmentálne vhodných
polymérnych materiálov, čo je 3 až 4 ročný proces začínajúci malým objemom produkcie s nízkou rentabilitou s finálnym
prechodom do efektívnej veľkovýroby.
Implementácia produkcie biodegradovateľných materiálov na základe celosvetovo oceneného patentu, spolupráca so
špičkovým vedeckým tímom v tejto oblasti, silný tlak legislatívy EÚ a SR podporujúci ekologické produkty a tým i výrazný
nárast po ich dopyte, predstavuje potenciál pre prechod z terajšej fázy malovýroby do fázy navýšenia výrobných kapacít od
r.2014, čo sa jednoznačne prejaví v dosiahnutí ziskovosti a stabilnej ekonomickej rentability podniku a tým i ekonomickej
udržateľnosti predkladaného projektu, pričom hodnoty finančnej analýzy preukazujú udržateľnosť projektu i pri súčasných
východiskových hodnotách, nakoľko finančná potreba krytia jeho ročných prevádzkových nákladov (nediskontovaných) je 5
tis.€. Od r.2014 sa predpokladá zvýšenie počtu pracovníkov z terajších 7 na 10 - 12.

Realizácia projektu pozostáva s riešenia šiestich aktivít s cieľom dosiahnutia čo najefektívnejšieho využívania energií vo
výrobnom procese, ale aj v administratíve. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa objektu, rekonštrukciu vykurovacej
sústavy, osvetlenia objektu a vonkajšieho areálu a modernizáciu klimatizačnej jednotky a rozvodov stlačeného vzduchu. Ich
bližší popis je uvedený v Opise projektu. Z org. hľadiska bude projekt realizovaný dodávateľsky, prostredníctvom firmy, ktorá
vzíde ako víťaz z procesu verejného obstarávania. Kontrolu bude vykonávať Róbert Procházka, konateľ a manažér firmy,
ktorý bude zodpovedný aj za fin. vysporiadanie projektu a celkovú implementáciu projektu vo vzťahu k Riadiacemu orgánu
OPKaHR. Všetky aktivity prebehnú v období od mája do decembra 2014, kde si vytvárame dostatočnú časovú rezervu pre
riešenie prípadných problémov s cieľom riešiť jednotlivé aktivity aj podľa sezónnych vplyvov, prípadne s rezervou na finančné
vysporiadanie projektu a získanie kolaudačného rozhodnutia. Začiatok hlavných aktivít zohľadňuje predpokladaný čas
vyhodnotenia žiadostí o NFP, podpisu Zmluvy o NFP a proces VO. Všetky aktivity prebehnú za plnej prevádzky.

Realizácia projektu je súčasťou plánov firmy na súčasné obdobie a výsledkom rozhodnutia znížiť spotrebu energií vo výr.
procese ako aj administratíve, dosiahnuť novú technol. úroveň v hospodárení s energiami, splnenie bezpečnost. štandardov a
zlepšenie prac. podmienok. Možnosť získať NFP predstavuje pre firmu spôsob, ako aktivity zrealizovať ako celok, a to do
konca roku 2014. Tým získa značný priestor aj pre posilnenie svojho postavenia na trhu a dlhodobú stabilitu. Spoločnosť má
už skúsenosti s invest. projektmi pri rekonštrukcii výr. priestorov a zavádzaní nových technológií. V rámci nich má skúsenosti
aj s prípravou žiadostí o NFP. Aj keď návratnosť investície je istá a firma bude participovať na projekte 50%-ami, jej súčasný
profit a nákladovosť projektu jej nedovoľujú zrealizovať projekt svojpomocne. Projekt je plne v súlade so strategickými
prioritami, cieľmi a aktivitami na národnej úrovni ako Energetická politika SR, Koncepcia energet. efektívnosti SR a Akčný plán
energetickej efektívnosti SR. Na úrovni regionálnej je v súlade s PHaSR VUC Nitra, konkrétne s Opatrením 5.1 - Podpora
rozvoja mikro, malého a stredného podnikania s osobitným zreteľom na podporu výr. aktivít.

Skončením realizácie projektu firma zvýši efektívnosť výroby, zníži energetickú spotrebu, splní bezpečnostné požiadavky na
používané zariadenia ako aj skvalitní pracovné podmienky. Úspory na energiách dokáže využiť v prospech zvýšenia
konkurencieschopnosti na trhu., čo prispeje k dlhodobej prosperite a udržateľnosti pracovných miest. Rekonštrukcia objektu
vytvorí alternatívne možnosť využitia v prípade zmien na trhu. Udržateľnosť projektu dokladujeme aj fin. analýzou, ktorá
vychádza z reálnych hodnôt z minulosti a objekt. predpokladov do ďalších rokov, pričom projekt dosahuje návratnosť. Zároveň
v nej deklarujeme schopnosť financovať projekt dlhodobo ako aj preukazujeme zvýšenie dodatočných tržieb v závislosti od
realizácie aktivity osvetlenia areálu vďaka získaniu exteriérových priestorov pre montážne činnosti hlavne v zimných
mesiacoch, ale aj montáže veľkorozmerných celkov. Navýšenie predstavuje cca 12% z objemu predpokladaných tržieb.
Detailnejšie informácie sú uvedené v opise projektu. Finančnú udržateľnosť deklarujeme aj spolufinancovaním projektu
žiadateľom. Z pohľadu vlastn. vzťahov je udržateľnosť deklarovaná výpismi z LV, kde nehnuteľnosti sú vo vlastníctva
žiadateľa.

KaHR-21SP-1301

KaHR-21SP-1301

KaHR-21SP-1301

Žiadateľom je spoločnosť PANARA, s.r.o., ktorá vo svojej prevádzke aktuálne uskutočňuje výrobu produktov na základe
výsledkov aplikovaného výskumu v oblasti environmentálne vhodných polymérnych materiálov so zameraním na prenos
spracovateľských výrobných procesov z laboratórnych do prevádzkových podmienok, pričom je táto činnosť podporovaná
spoluprácou so špičkovými vedeckými pracovníkmi v oblasti biodegradovateľných plastov z STU v Bratislave.
Prevádzková jednotka – hala predstavuje jeden stavebný objekt, ktorý pozostáva z troch častí:
a) výrobná časť – prevádzkové priestory a velín (12 m výška)
b) skladová časť
c) administratívna časť - dvojpodlažná, na prízemí laboratóriá a sociálne zázemie výrobných pracovníkov, na 1.podlaží
administratívne priestory.

Realizáciou projektu zateplením 1965 m2 obvodovej konštrukcie a strechy sa zefektívni využívanie energie v prevádzke úspora PEZ (1031,58 GJ/rok). Rekonštrukciou vykurovacieho systému (zmena palivovej základne na 100%-né využívanie
obnoviteľných zdrojov - peletky, drevná štiepka) sa inštalovaným výkonom 0,1 MW dosiahne výroba energie z OZE 128,13
MWh/r. Aktivity projektu prinesú i zníženie produkcie CO2 o 95,08% a celkovo prispejú k naplneniu cieľa opatrenia.
Súčasne sa z pohľadu prevádzkovania objektu splnia požiadavky týkajúce sa energetických noriem, čo umožní pokračovať v
prevádzkovaní výrobných a výskumných aktivít.
Z pohľadu rizík boli analyzované 2 oblasti možného nenaplnenia merateľných ukazovateľov:
a) energetické-eliminácia rizika spočíva v spracovaní podrobnej technickej dokumentácii pre oblasť zateplenia i rekonštrukcie
vykurovacieho systému
Nevyhovujúce súčasné tepelno-izolačné vlastnosti obvodovej konštrukcie objektu majú za následok neefektívne využívanie b) ekonomické-riziko je v dosiahnutí nárastu výroby oproti súčasnej fáze činnosti, eliminácia spočíva v špičkovej odbornosti
energie v zimnom vykurovacom období, čoho prejavom sú vysoké režijné prevádzkové náklady na energie. Pre objekt existujú realizačného tímu, progresivite činnosti–prepojenia výroby na vedu a výskum s vysokým potenciálom výroby progresívnych
vhodné technické a realizačné podmienky na dosiahnutie úspor so súčasným využitím obnoviteľných zdrojov energie za ekologických produktov (viď SWOT analýza).
predpokladu poskytnutia finančnej pomoci NFP.

Celý zámer zrealizovania projektu zníženia energetickej náročnosti žiadateľom je reakciou na viaceré faktory, jednak externé
a jednak interné. V súčasnosti je výroba spoločnosti energeticky náročná, čo je typické pri využívaní technologicky
zastaralých zariadení, materiálov a podmienok a zatiaľ nereflektuje na energetickú politiku a záväzky SR voči EU.
Perspektíva nárastu objemu výroby znamená vysoké náklady na energie a potrebu dosiahnutia energetickej efektívnosti
výroby. Výroba prebieha v hale s vysokými tepelnými stratami cez steny, strop, dverné a okenné výplne. Vykuruje sa starými
kotlami pri používaní starých rozvodov. Osvetlenie prevádzky, vonkajšieho areálu je zastaralé, nespĺňajú sa bezpečnostné
normy, nie je možná montáž rozmerných celkov v exteriéri. Rozvody stlačeného vzduchu ako aj klimatizačné jednotky sú
taktiež neefektívne. Mnohé zariadenia nespĺňajú bezpečnostné štandardy. To isté platí aj o časti administratívnej časti
objektu, ktorá je takisto nezateplená. Zvýšené náklady na spotrebu energií znižujú konkurencieschopnosť firmy a rozvoj
výroby. V súčasnosti dochádza k spotrebe energie takmer 153 MWh za rok, do ovzdušia sa uvoľňuje viac ako 27 ton CO 2 za
rok.

Po zrealizovaní projektu bude spoločnosť dosahovať výrazne lepšie výsledky v ukazovateľoch nákladov na energie.
Spoločnosť bude vykazovať 34,05% -nú úsporu v nákladoch na energie, prevádzkovo administratívny objekt bude
zrekonštruovaný, menej energ. náročný. Bude zateplený obvodový plášť, strecha, vymenené okenné a dverné výplne.
Rekonštrukciu klimatizačných jednotiek a osvetlenia prevádzkových priestorov dôjde k vytvoreniu lepších pracovných
podmienok pre zamestnancov či už v extrémnych podmienkach v zime, alebo v lete. Rekonštrukciou osvetlenia areálu
dosiahneme bezpečnejšiu a energeticky úspornejšiu prevádzku. Rekonštrukciou vykurov. sústavy dosiahneme zníženie
energ. strát. Spoločnosť zaznamená nižšie náklady, vyššiu konkurencieschopnosť a pomôže v regióne vytvoriť ďalšie prac.
miesta. Vytvorí tak predpoklady na dlhodobejšiu stabilitu na trhu. Pri predpokladanom neustálom náraste cien energií sú
aktivity projektu prevenciou pred zvýšením prevádzkových nákladov. Výrob. priestory budú po rekonštrukcii viac
prispôsobiteľné na alternatívne výr. programy v prípade poklesu dopytu po súčasnom sortimente. Do ovzdušia sa ročne uvoľní
o 9,2 ton menej CO2.

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na objektoch, v ktorých spoločnosť OZETA NEO, a.s. vykonáva svoju
výrobnú činnosť. Spoločnosť konkrétne plánuje zatepliť 3 stavebné objekty, osadiť plastové a hliníkové okná, dvere a zatepliť
stropy. V rámci projektu bude zároveň modernizovaný systém osvetlenia a systém vykurovania.
Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na objektoch, v ktorých spoločnosť OZETA NEO, a.s. vykonáva svoju
výrobnú činnosť. Spoločnosť plánuje zatepliť 3 stavebné objekty, osadiť plastové a hlinníkové okná, dvere a zatepliť stropy. V
Žiadateľ si pred podaním projektu vypracoval detailnú štúdia uskutočniteľnosti, aby si vybral najprijateľnejšiu variantu z
Pre projekt predkladaný žiadateľom boli zvolené 2 hlavné aktivity, z ktorých jedna je ďalej rozdelená do 3 ďalších podaktivít a
rámci projektu bude zároveň modernizovaný systém osvetlenia a systém vykurovania. Vďaka vylepšeniu termoizolačných
pohľadu ceny, kvality, dopadu na životné prostredie ale najmä z pohľadu max. energetickú efektívnosť z dlhodobého hľadiska.
druhá do 2 ďalších podaktivít.
vlastností objektu prostredníctvom uskutočnenia stavebných prác a modernizácii systému osvetlenia a vykurovania bude
dosiahnutá značná energetická úspora (2 909,044 GJ/rok).
Konkrétne, vyberal z nasledujúcich alternatív:
Jedná sa o nasledujúce aktivity:
Alternatíva 0
Realizáciou projektu sa dosiahne:
Alternatíva 1
1. Rekonštrukcia 3 stavebných objektov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti (03/2014 – 10/2014):
Alternatíva 2
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti výrobných budov
- zateplenie stien
- Značné energetickej úspory
- osadenie okien a dverí
- Zníženie nákladov na energie
Spol. aktuálne nedisponuje dostatkom vlastného kapitálu na prefinancovanie 100% z investície. So 40% podporou NFP však
- zateplenie stropov
- Nárast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti
hodnotíme tento projekt ako finančne udržateľný. Spoločnosť disponuje dostatkom kapitálu na spolufinc. projektu, dostatkom
- Rast konkurencieschopnosti spoločnosti
kvalifikovaných personálnych kapacít a iných techn. prostriedkov na implementáciu projektu.
2. Modernizácia systému osvetlenia a systému vykurovania (03/2014 – 11/2014)

Spoločnosť OZETA NEO, a.s. oficiálne vznikla dňa 01.08.2003 zápisom do Obchodného registra. Jej skutočný vznik sa však
viaže k roku 1939. Je najväčší výrobca pánskej konfekcie na Slovensku. Spoločnosť nadviazala na tradíciu značky pánskych
odevov pôvodne vyrábaných spoločnosťou Ozeta, Odevné závody, a.s. v Trenčíne. Existujúce výrobné budovy, kde OZETA
NEO, a.s realizuje svoju produkciu sa nachádzajú v uzavretom areáli, ktorý je vo vlastníctve spol. Aktuálny stav všetkých
objektov je nevyhovujúci, je pre ne charakteristické značné fyzické opotrebovanie budov - opadaná omietka, obnažená
betonárska výstuž. S tým je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť budovy a vysoké prevádzkové náklady. Vo výrobe je
zároveň nevyhovujúca osvetľovacia sústava. Nespĺňa požadované normy intenzity a rovnomernosti osvetlenia. Je energeticky
náročné a neúsporné, zastarané a vyžaduje časté servisné zásahy, rovnako ako celá elektrická sieť a rozvádzače. V rovnako
zlom stave je aj vykurovací systém. Pre budúce fungovanie spoločnosti je preto nevyhnutné zrealizovať rekonštrukciu Projekt priamo prispeje k dosiahnutiu nasledovných ukazovateľov (výsledkov):
výrobných objektov a systémov osvetlenia a vykurovania s cieľom zníženia aktuálne vysokej energetickej náročnosti výroby.
13 141,83m2 zateplenej plochy
2 technicky zhodnotené zariadenia

- modernizácia systému osvetlenia
- modernizácia systému vykurovania
Podporné aktivity (03/2014 – 11/2014):

V konečnom dôsledku budú realizáciou projektu vytvorené predpoklady na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
1. Riadenie projektu
OZETA NEO, a.s. a zachovanie kľúčovej investície v regióne, nakoľko spoločnosť predstavuje jedného z najväčších
2. Publicita a informovanosť
zamestnávateľov v nitrianskom kraji.
Pri zvolení najvhodnejšej alternatívy technického riešenia projektu, firma zvažovala viaceré možnosti, z ktorých vybrala tú
najoptimálnejšiu z ekon. pohľadu a z pohľadu max. energetickej efektívnosti.

Z ekonomického hľadiska dosiahne podnik realizáciou projektu nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov a nárast pridanej
hodnoty, čo vytvorí predpoklad na dosiahnutie všetkých vytýčených cieľov. Po ukončení projektu budú všetky aktivity
smerovať k zvyšovaniu energetickej efektívnosti výroby.
Realizáciou projektu žiadateľ upevní svoje postavenie na domácom trhu a tiež bude schopný konkurovať podnikom na
zahraničných trhoch. Vzhľadom na predpokladané udržanie resp. rozširovanie výroby v budúcnosti sa očakáva prepojenosť
výsledkov a výstupov projektu s budúcimi aktivitami žiadateľa v oblasti finalizácie svojej produkcie, rozšírenia výrobnej
kapacity a sortimentu s pozitívnym dopadom na tvorbu ďalších pracovných miest.

O dlhodobej udržateľnosti projektu svedčia aj výsledky finančnej analýzy. ČSH investície na konci jej ekonomickej životnosti
predstavuje 1 550 080 EUR a miera výnosovosti investície je 25,77 %. Z uvedených hodnôt je zrejmé, že investičný projekt je
Realizácia aktivít projektu bude zároveň znamenať naplnenie strategických dokumentov v danej oblasti na národnej,
finančne udržateľný len s pomocou NFP počas nasledujúcich rokov.
regionálnej i lokálnej úrovni.
Žiadateľ nepredpokladá významné riziká pri realizácii a po ukončení projektu, resp. má pripravené opatrenia na ich elimináciu
Okrem uvedených dôvodov je významným motivačným účinkom pomoci širší spoločenský význam projektu. Žiadateľ
(viď. príloha č.1).
predstavuje významného zamestnávateľa v regióne. Vzhľadom na silnejúcu konkurenciu v odevnom priemysle, je nevyhnutné
hľadať možnosti znižovania nákladov. OZETA NEO, a.s. má záujem na zachovaní počtu pracovníkov, musí teda hľadať na
strane spotreby energií.
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SOUTHERM, s.r.o.

CZT Ružomberok, s. r. o.

ZTS Strojárne, s.r.o.

Rekonštrukcia centrálneho zásobovania tepla okruhu PK
Západ

Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné – ul.
Tatranská, ul. Bystrická

Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti ZTS Strojárne,
s.r.o.

149 892,85

403 341,30

638 617,33
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Realizáciou investičného zámeru žiadateľ o NFP / prevádzkovateľ sústavy centralizovaného zásobovania teplom sleduje
Spoločnosť SOUTHERM s.r.o. dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu do bytov a nebytových priestorov v meste Dunajská Streda. predovšetkým zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov, zníženie prevádzkových
Spoločnosť je prevádzkovateľom a vlastníkom rozvodov a kotolne. Sídlisko Západ, PK Západ a k tomu prináležiace tepelné nákladov na dodávku tepla, ako aj zníženie rizika porúch na starých potrubiach a tým zvýšenie spoľahlivosti dodávok tepla.
rozvody boli postavené začiatkom 80-tych rokov minulého storočia.
Uvedený zámer bude možné dosiahnuť po realizácii zásluhou:
- zníženia tepelných strát v potrubných rozvodoch
Tepelný okruh, napajaný z PK Západ je rozdelený do dvoch vetiev. Všetky časti tepelných rozvodov tepelného okruhu PK - zníženia únikov vody v potrubných vedeniach vplyvom netesnosti potrubí
Západ sú realizované na PN 16 a menovitú teplotu 90/70 °C. Rozvody TÚV sú realizované na menovitý tlak 0,6 MPa a - zníženia nákladov na opravy pri poruchách potrubí
menovitú teplotu 65 °C. Výroba tepla je zabezpečovaná v PK Západ, osadenou 3 teplovodnými kotlami, spaľujúcimi zemný
plyn. PK Západ bola postavená začiatkom 80-tych rokov pôvodne na ĽVO. V roku 2000 bola plynofikovaná. Obeh vody ÚK je Prostriedkom na dosiahnutie tohto zámeru je navrhovaný predizolovaný potrubný systém, charakterizovaný:
zabezpečovaný obehovým čerpadlom, kompenzácia rozťažnosti vody expanznou nádržou a príprava TÚV rýchloohrevom. - kvalitnou tepelnou izoláciou potrubí realizovanou pri výrobe, na stavbe bude realizované iba doizolovanie spojov
Plynová kotolňa je osadená 3 plynovými kotlami s celkovým inštalovaným výkonom 4 550 kW.
- povrchovou úpravou, zabraňujúcou vnikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie ako aj mechanickému poškodeniu tepelnej izolácie
(napr. hlodavcami)
Z dôvodu efektívnejšej prevádzky tepelného hospodárstva v meste Dunajská Streda, spoločnosť SOUTHERM s.r.o. pripravila
projekt rekonštrukcie centrálneho zásobovania tepla (CZT) okruhu PK Západ.
Realizácia projektu zabezpečí úsporu primárnych energetických zdrojov a predpoklad bezporuchovej prevádzky, čo pozitívne
ovplyvní ako náklady na opravy a údržbu, tak aj spoľahlivosť dodávok tepla.
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V súčasnosti je región Liptov jedným z najzaujímavejších a najnavštevovanejších slovenských regiónov. Okrem turistického
ruchu na tu nachádza celulózo-papierenská fabrika Mondi SCP, a.s., ktorá zamestnáva okolo 1500 zamestnancov a je tak
najväčším zamestnávateľom v Ružomberku a ružomberskom okrese. Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. sa zaoberá najmä
nákupom tepla od Mondi SCP, a.s, dodávkou (predajom) tepla konečným spotrebiteľom a čiastočne aj výrobou tepla.
Zásobuje teplom zhruba 7 000 bytov, t. j. asi 20 tis. obyvateľov mesta Ružomberok. Dodávka tepla pre byty predstavuje asi 70
%, zvyšok pripadá na nebytové priestory. Dodávka tepla pre konečných spotrebiteľov v uvedenej lokalite je v súčasnosti
zabezpečená prostredníctvom systému centrálneho zásobovania teplom, ktorý pozostáva z primárnych parných rozvodov
tepla (165°C, PN 6), napájaných zo zdroja tepla Mondi SCP, a.s. , objektových odovzdávacích staníc tepla para/voda a
čiastočne zo sekundárnych teplovodných rozvodov tepla pre dodávku tepla na vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody.
Žiadateľ odkúpil primárne parné rozvody a OST para/voda od dodávateľa tepla Mondi SCP, a.s., ktorý tieto zariadenia
prevádzkoval do konca roku 2012. Výrobca tepla, Mondi SCP, a.s. vyrába teplo pre vlastné využitie prevažne na báze
biomasy a teplo dodávané do verejných rozvodov tepla (primárnych parných rozvodov) vyrába na báze zemného plynu
kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Podľa posledného overenia hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení
(2011) je účinnosť výroby tepla 76,5 %. Predmetné primárne parné rozvody centrálneho zásobovania teplom sú vedené z
časti nadzemnými potrubnými mostmi a z časti podzemnými parnými kanálmi. Rozvody sú značne zastarané a v zlom
technickom stave ( poškodené tepelné izolácie, časté poruchy, poškodené krycie dosky, na niektorých miestach preteká do
parovodného kanála voda, ktorá musí byť pravidelne odčerpávaná), čo sa negatívne prejavuje zvýšenými tepelnými stratami
distribúcie tepla. Technicky opotrebované sú aj parné odovzdávacie stanice tepla, ktoré neumožňujú optimálne riadenie
dodávky tepla. Celkové bilancované straty tepla predstavujú zhruba 28,79 % z tepla dodaného do primárnych parných
rozvodov.
Žiadateľ využíva príležitosť na trhu a z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov na realizáciu projektu výhradne z
vlastných zdrojov žiada o pridelenie grantu na spolufinancovanie rekonštrukcie rozvodov na ulici Bystrická a Tatranská.
Predloženiu projektu predchádzala dlhodobá projektová príprava jednak vlastnými zamestnancami, ako aj externe
zazmluvnenými firmami, ktoré majú rozsiahle skúsenosti s realizáciou podobných projektov
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Spoločnosť ZTS Strojárne, s.r.o. pôsobí už od roku 1954 ako popredný výrobca v oblasti strojárstva na Slovensku. Orientuje
sa na spracovanie plechov, na výrobu dielcov a zvarencov pre montáž traktorov, zemných a cestných strojov, kombajnov,
poľnohospodárskej a manipulačnej techniky. Exportuje viac ako 95% produkcie a to najmä do krajín Európskej únie. Medzi
najväčších zákazníkov spoločnosti patrí John Deere, Caterpillar, UniCarrier Manufacturing (v predchádzajúcom období Atlet),
Claas a Doosan Bobcat. Spoločnosť má certifikovaný: systém manažérstva kvality (QMS) podľa normy ISO 9001:2008,
systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001:2004 a certifikovaný proces zvárania podľa normy EN
ISO 3834-2. Konkurenčne prostredie je veľmi silné a je vyvíjaný výrazný tlak na ceny, štandardne je požadovaný medziročný
pokles cien dodávaných výrobkov na úrovni 2-3%. Spoločnosť má vysoké náklady na energie, energetická náročnosť budov
je veľmi vysoká, nedisponuje systémom pre celkové monitorovanie spotreby elektrickej energie. Projekt spadá pod
spoločnosťou prijatú dlhodobú stratégiu NOS (Nová objektová sústava), ktorej súčasťou je zvýšenie energetickej efektívnosti.

Spoločnosť SOUTHERM, s.r.o. disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na zabezpečenie prevádzky výstupov
Spoločnosť SOUTHERM, s.r.o. je od svojho vzniku v roku 1996 zameraná na zabezpečenie ústredného vykurovania a výrobu
projektu, za účelom administrácie projektu bol vytvorený projektový tím skladajúci sa z troch členov. Projektový tím disponuje
teplej vody pre obytné domy v meste Dunajská Streda použitím progresívnych technológií a technických riešení. Má vyše
skúsenosťami z oblastí manažmentu investičných aj neinvestičných projektov, výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej
sedemnásť rokov skúseností s predmetom podnikania, ako aj s realizáciou investičných projektov. V rámci investičných a
vody a oblasti finančného manažmentu.
rozvojových aktivít zrekonštruovala jednotlivé kotolne a vymenila sekundárne rozvody. Pôvodné kotolne prestavala na OST.
Kotolňu Mlyny, slúžiacu ako CZT pre mesto, doplnila o kogeneračné jednotky.
Časový harmonogram realizácie hlavnej aktivity projektu ako aj podporných aktivít Riadenie projektu a Publicita a
Modernizáciou a rekonštrukciou rozvodov tepelnej energie dôjde k zvýšeniu energetickej efektívnosti využívania primárnych
informovanosť je naplánovaný v období 01/2014 – 12/2014, t.j. doba realizácie aktivít bude 12 mesiacov. Za účelom hladkej a
energetických zdrojov a úspore zdroja znečistenia a zníženiu emisií CO2. Elektronický monitorovací systém elimináciu porúch
Spoločnosť si vybudovala vlastné administratívne a technické kapacity na prevádzku aj údržbu tepelného hospodárstva.
úspešnej implementácie projektu bol vytvorený projektový tím zložený z troch odborníkov v danej oblasti, všetky pozície
a výrazné zvýšenie bezpečnosti zásobovania energiou. Projekt má pozitívny vplyv na životné prostredie a je projekt
Dispečerská služba sa stará priebežne o výrobu tepla tak v CZT ako aj na OST o čom má prehľad aj priebežne zodpovedný
projektového tímu sú obsadené internými zamestnancami.
environmentálne udržateľný.
dispečing na PC výstupe monitorovacieho systému. Prípadné poruchy odstraňuje vlastná údržba. Projekt je v súlade s
dokumentmi na národnej aj regionálnej úrovni, vrátane plánovacej dokumentácie PHSR a ÚP a horizontálnymi prioritami.
Realizácia hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, pričom dodávateľ bude vybraný
Výsledky fin. analýzy preukazujú, že projekt dosahuje kladnú hodnotu Cash Flow v každom roku posudzovaného obdobia. Z
prostredníctvom verejného obstarávania.
hľadiska likvidity je možné konštatovať, že projekt je finančne udržateľný. Čistá súčasná hodnota dosahuje kladnú hodnotu 45
Motivačný účinok pomoci je preukázaný tým, že rekonštrukcia rozvodov CZT na okruhu PK Západ neprináša potrebnú dobu
130 € a miera výnosovosti dosahuje 112,03%. Výška NFP tvorí 40% z oprávnených výdavkov. Žiadateľ zabezpečí
návratnosti, ktorá by umožnila jeho realizáciu bez NFP.
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity:
„Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepelnej energie“

Realizáciou projektu dôjde k zrušeniu existujúceho primárneho parného rozvodu tepla a objektových parných OST a budú
vybudované nové horúcovodné rozvody tepla (130°C, PN 16) z existujúcej OST Roveň (para/horúca voda) a inštalované
objektové kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST). Všetky trasy nových rozvodov budú vedené v podzemnom
vyhotovení. Na rozvod tepla sa použijú predizolované oceľové potrubia s cieľom minimalizovať tepelné straty rozvodov na
7,20 %. Spolu s potrubnými rozvodmi bude uložený optický kábel s príslušenstvom, prostredníctvom ktorého bude v
budúcnosti umožnené pripojenie na centrálny dispečersky systém dodávky tepla. Objektové KOST budú vybavené
autonómnymi riadiacimi systémami pre optimalizáciu dodávky tepla na vykurovanie a prípravu TUV s možnosťou
komunikácie s plánovaným dispečersky systémom dodávky tepla. Projektom bude v meste Ružomberok nahradená časť
parných rozvodov tepla rozvodmi horúcovodnými, čím sa významne znížia tepelné straty pri distribúcii tepla zo zdroja tepla k
odberateľom tepla na ul. Tatranskej a Bystrickej. Výsledkom realizácie projektu bude jedno nové a/alebo technicky
zhodnotené zariadenie - vymenené rozvody a KOST a dôjde k úspore energie 10 939,20 GJ za rok a k zníženiu emisií CO2 o
644 t/r. Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. tak zlepší efektívnosť využívania tepla, nakúpeného od dodávateľa tepla, čím sa
v konečnom dôsledku zníži spotreba primárnych energetických zdrojov na dodávku tepla. Žiadateľ zníži náklady na
nakupované teplo a vytvorí predpoklady pre nárast pridanej hodnoty a ďalší rozvoj centralizovaného zásobovania teplom v
Ružomberku. Zrekonštruovaná sústava rozvodov tepla dáva žiadateľovi možnosť rozšíriť v budúcnosti sieť svojich
odberateľov, ktorých v súčasnosti kvôli zlému technickému stavu zásobovať nemohol.

Predkladaný projekt je tvorený ako jeden logický celok, pričom viaceré stavebné a montážne práce budú prebiehať súčasne v
súlade s plánom organizácie výstavby. Ako teplonosné médium sa namiesto doteraz používanej pary použite horúca voda
(130°C, PN 16). Nové rozvody tepla sú navrhnuté v podzemnom vyhotovení, pričom v prevažnej časti sú vedené v
existujúcich trasách primárnych a sekundárnych rozvodov. Prechod horúcovodu popod štátnu cestu I/59 na ulici Bystrická
cesta sa bude realizovať pretlakom, ostatné prechody komunikácií budú riešené prekopávkou. Po ukončení prác na
podzemných potrubných rozvodoch sa všetky terénne a stavebné plochy upravia do pôvodného stavu. Rozvody tepla budú
vyhotovené z predizolovaných oceľových závitových rúrok bežných a hladkých bezošvých oceľových rúrok. Na potrubia budú
inštalované potrebné odvzdušňovacie a vypúšťacie ventily. Pred každou horúcovodnou KOST bude osadená uzatváracia
armatúra. Súčasťou projektu sú nevyhnutné stavebné práce, spojené s montážou a demontážou rozvodov tepla a
odovzdávacích staníc tepla. KOST budú napojené na elektroinštaláciu jednotlivých odberných miest. Každá KOST bude mať
vlastný rozvádzač (silnoprúd, meranie a riadenie). a meradlá s diaľkovým odpočtom. Inštalovanými technickými prostriedkami
bude v budúcnosti umožnené pripojenie na plánovaný dispečerský systém dodávky tepla.

Realizáciou projektu k viacerým pozitívnym prínosom:
- zníženie tepelných strát náhradou parných rozvodov tepla za horúcovodné,
- zníženie energetickej náročnosti dodávky tepla
- zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov (zemného plynu) u výrobcu tepla,
- zníženie produkcie emisií CO2 u výrobcu tepla ( znížia sa o 644 t/r. )
- zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa
Zvolený spôsob realizácie je výsledkom práce projektanta a zohľadňuje aktuálne potreby žiadateľa, ktorý má s realizáciou
podobných projektov veľké skúsenosti. Projekt je v súlade s príslušnými strategickými dokumentmi SR, VÚC a mesta.
Žiadateľ sa na účely tejto výzvy považuje za veľký podnik, nakoľko 25% a viac imania alebo hlasovacích práv žiadateľa je
priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným verejným orgánom ( mesto Ružomberok ).
Schválenie projektu má pre žiadateľa významný motivačný účinok, nakoľko v prípade neposkytnutia finančnej pomoci by sa
projekt ako taký nezrealizoval. Poskytnutým NFP bude možné stabilizovať cenu tepla pre konečného spotrebiteľa, čím sa
zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa, ktorý bude môcť následne rozšíriť dodávku tepla aj pre iné subjekty.

Udržateľnosť výsledkov projektu :
Udržateľnosť projektu bude zabezpečená po administratívnej, technickej a finančnej stránke :
-Spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. . disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na za zabezpečenie prevádzky
výstupov projektu. Za účelom administrácie projektu zo strany žiadateľa bol vytvorený projektový tím skladajúci sa z 4 členov
ako aj Projektový tím disponuje skúsenosťami z oblastí manažmentu investičných aj neinvestičných projektov, výroby,
stavebníctva, implementáciou fondov EÚ a finančného manažmentu.
- Z technického hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom skutočnosti, že žiadateľ disponuje dostatočnými
dodávkami tepla od Mondi SCP a výsledkom realizácie projektu bude moderná, bezporuchová technológia s možnosťou
diaľkového monitoringu. Každoročná pravidelná údržba zabezpečí funkčnosť a udržateľnosť projektu na niekoľko desiatok
rokov.
- Finančnú udržateľnosť preukazujú výsledky finančnej analýzy ( kladná hodnota Cash Flow 1 336 000 EUR, kladná Čistá
Súčasná Hodnota 412,67 €), ktoré dokumentujú, že investícia je pre žiadateľa prínosom a bude prispievať k zlepšovaniu
finančno-ekonomických ukazovateľov podniku.

Výsledkom projektu je zníženie energetickej náročnosti spoločnosti prostredníctvom efektívneho využívania a úspory
primárnych energetických zdrojov. Projektom sa dosiahne úspora energie v hodnote 16 524 GJ/rok. Projekt prispeje k tvorbe
1 pracovného miesta, ktoré bude udržané po dobu najmenej 5 rokov po ukončení realizácie projektu, k vytvoreniu systému
monitorovania a riadenia spotreby energie, zateplí sa plocha prevádzok v rozsahu 6677 m2. Zavedú sa nové, resp. sa
technicky zhodnotia 4 zariadenia – vykurovací systém, systém vnútorného osvetlenia, systém vonkajšieho osvetlenia a
kogeneračná jednotka. Projekt napomáha zvýšeniu pridanej hodnoty a k nárastu tržieb na predpokladanú úroveň v roku 2020
v hodnote 30 269 648 Eur a 11 148 586 Eur pre pridanú hodnotu. Realizáciou projektu bude zvýšená energetická bezpečnosť
spoločnosti z dôvodu zníženia závislosti na dodávkach elektrickej energie. Výstupom realizácie projektu bude ročná úspora
na úrovni cca 192 503 Eur. Dodržanie stanovených ukazovateľov bude zabezpečené prostredníctvom vysoko kvalifikovaného
projektového tímu, ktorí má dlhoročné skúsenosti s realizáciou obdobných projektov.

Projekt prostredníctvom hlavného cieľa a 4 špecifických cieľov sleduje „Efektívne využívanie a úsporu primárnych
energetických zdrojov so zvýšením podielu využívania KVET“. To je možné dosiahnuť realizáciou všetkých plánovaných
aktivít:
A1.Rekonštrukcia a modernizácia výrobných prevádzok spoločnosti
Stavebných objektov SO01, SO 201 a SO303 v priemyselnom areály ZTS Strojárne, s.r.o. za účelom zníženia ich
energetickej náročnosti:
- zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
- rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov
- rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia
A2.Modernizácia a rekonštrukcia systému vonkajšieho osvetlenia priemyselného areálu
A3.Zavedenie systému merania a regulácie elektrickej energie
Systém merania a regulácie v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia jej spotreby
A4. Inštalácia kogeneračnej jednotky
Výstavba zariadenia pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
Aktivity budú zabezpečené dodávateľmi vybranými na základe VO, sú plánované na 24 mesiacov, budú realizované súčasne.
Za úspešné zrealizovanie aktivít projektu je zodpovedný projektový tím.

Predkladaný projektový zámer je v súlade s dokumentmi PHSR Žilinského samosprávneho kraja a mesta Námestovo, ÚP
Žilinského kraja a mesta Námestovo, Energetickej politiky SR, Stratégie energetickej bezpečnosti SR, Akčného plánu a
Koncepcie energetickej efektívnosti a ďalšími strateg.dokumentmi.
Výsledky tohto projektu budú mať výrazne pozitívny v ekonomickej oblasti, v oblasti životného prostredia a udržania
zamestnanosti v regióne, keďže žiadateľ patrí k jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. V prípade neposkytnutia
pomoci nebude môcť spoločnosť zrealizovať navrhované aktivity v plnom rozsahu. Konkurenčné prostredie kladie požiadavky
na trvalé znižovanie nákladov (a teda aj ceny), čo sa darí plniť len čiastočne. Nerealizovanie projektu v plnej miere bude mať
výrazný vplyv na udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti do budúcnosti a výrazne predĺži, resp. ohrozí implementovanie
komplexnej stratégie NOS, ktorej cieľom je prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti zvýšiť konkurencieschopnosť
spoločnosti a trvalo udržateľný rast u všetkých zákazníkov.Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s realizáciou obdobných
inv.projektov, financovaných z vl.zdrojov ako aj zo zdrojov EU

Výstupy projektu sú z dlhodobého hľadiska udržateľné, investícia si nevyžaduje ďalšie investičné náklady, nepredpokladajú sa
výrazné prevádzkové náklady. V prípade dodatočných nákladov budú tieto zabezpečené prostr. záručného a pozáručného
servisu, resp. z vl.zdrojov žiadateľa. Finančná analýza preukázala generovanie kladnej súčasnej hodnoty CASH-FLOW v
každom roku a projekt vytvára kladnú hodnotu ČSH vo výške 469 154,39 EUR. Projekt vytvára hrubý zisk v kumul. hodnote 1
772 410 EUR do roku 2033, vytvorí dodatočné zdroje pre ďalší rozvoj podnikania a investícií do energetickej efektívnosti a
inovatívnych technológií. Miera výnosovosti investície predstavuje 136,73%.Konkurenčné prostredie vytvára výrazný tlak na
znižovanie cien, stupňuje sa konkurenčný boj a dôsledky svetovej hosp.krízy mali v minulých rokoch vplyv na pokles dopytu.
Spoločnosť však prešla dôkladným výberom ako kľúčový dodávateľ u všetkých zákazníkov a navyše si upevnila pozíciu
strategického dodávateľa s výhľadom na ďalší rast predaja. Znižovanie cien a nákladov priamo súvisí so znižovaním
energetickej náročnosti, čo sa spoločnosť snaží docieli cez implementáciu stratégie NOS, do ktorej spadá aj tento projekt.

S pomocou NFP bude financovaná realizácia stavebných prác na objekte, v ktorom spoločnosť SLOVRES a.s. vykonáva
svoju podnikateľskú činnosť. Tieto práce budú zahŕňať zateplenie obvodových konštrukcií objektov, strechy, osadenie
plastových okien, vyregulovanie systému ÚK, čím budú vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti objektov. V rámci projektu bude
zároveň modernizované zariadenie odovzdávacej stanice, ktorá bude slúžiť ako zdroj tepla pre ÚK a TÚV. Spločnosť zvolila
tento variant projektu z 3 možných, nakoľko pomer vynaložených nákladov na realizáciu a dosiahnutých úspor je spomedzi
uvažovaných variantov najvýhodnejší. Zníženie nákladov bude mať pozitívny dopad na výšku zisku dosahovaného
spoločnosťou. Z uvoľnených finančných prostriedkov bude možné financovať dosiahnutie rozvojových cieľov spoločnosti,
medzi ktoré patrí rozširovanie a skvalitňovanie portfólia produktov so službami a získanie nových zákazníkov predovšetkým
prostredníctvom expanzie na ďalšie trhy. Vďaka dosiahnutiu týchto cieľov sa zvýšia tržby, pridaná hodnota a hodnota
rekonštruovaných objektov. Budú tak v konečnom dôsledku vytvorené predpoklady na rast konkurenčnej schopnosti
spoločnosti SLOVRES a.s.

Spoločnosť SLOVRES a.s. disponuje potrebnými administratívnymi a technickými kapacitami na realizáciu projektu a
zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Vďaka realizácii projektu dosiahnu opatrenia realizované projektom úsporu 2
108,39 GJ/rok, čo v peňažnom vyjadrení predstavuje úsporu 19 661,40 EUR za rok. Výsledkom projektu je nielen peňažná
úspora na energiách, ale aj samotné zhodnotenie objektov: skvalitnenie pracovného prostredia, nižšia miera opotrebenia
stavebných objektov, krajší vzhľad fasády a atraktívnosti objektov. Aktuálna finančná situácia spoločnosti je aj podľa údajov z
indexu bonity veľmi priaznivá, situácia firmy je za posledné 3 roky extrémne dobrá. Výsledkom finančnej analýzy sú
nasledovné údaje: ČSH predstavuje hodnotu 550 790 EUR a je väčšia ako 1, čo znamená, že projekt dosahuje dlhodobú
finančnú udržateľnosť. Miera výnosovosti predstavuje hodnotu 32,12 % z hodnoty investície projektu. Táto hodnota
naznačuje, že návratnosť investícii je dlhodobá, čo môže znamenať nevýhodnosť investície. Aj preto je pre spoločnosť
dôležité získať NFP, kedy je návratnosť investície rentabilná, v opačnom prípade by projekt nevedela z vlastných zdrojov
realizovať.

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na objektoch, v ktorých spoločnosť SLOVRES a.s. vykonáva svoju
podnikateľskú činnosť. Spoločnosť konkrétne plánuje zatepliť obodové konštrukcie, strechy, osadiť plastové okná,
vyregulovať ÚK a modernizovať zariadenie OST. Realizácia projektu bude prebiehať v 2 hlavných a 2 podporných aktivitách.
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SLOVRES, a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobno-prevádzkových
priestorov v spoločnosti SLOVRES a.s.

486 824,74

KaHR-21SP-1301

Spoločnosť SLOVRES a.s. bola dňa 30.6.1997 zapísaná do OR OS Košice. Spoločnosť má široký záber činností, čo vytvára
predpoklad na diverzifikáciu rizík spojených s výrobou a odbytom produkcie. Obchodným partnerom poskytuje široké
spektrum služieb a činností, počnúc operatívnym servisom končiac kvalifikovaným poradenstvom. Vo svojej práci spoločnosť
využíva najnovšie poznatky vedy a techniky a zavádza najmodernejšie technologické postupy výroby. Výrobným programom
je malosériová a kusová výroba rôznych modifikácií elektromotorov, generátorov a špeciálnych pohonov spĺňajúcich náročné
požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a technické riešenie. Portfólio produktov spoločnosti je úzko špecializované, výroba je
určená pre zariadenia jadrovej energetiky, výťahovú techniku a segment železničnej dopravy. Podnikateľská činnosť je
vykonávaná vo výrobno-prevádzkových objektoch, ktorých technický stav je nevyhovujúci, pretrváva nedostatočný tepelný
odpor obvodových konštrukcií, striech, okenných výplní. Zároveň existujúca OST ÚK a TÚV je po dobe životnosti, nie je
riešená regulácia ÚK v objektoch. Preto je pre spoločnosť dôležité odstrániť tento stav a tak znížiť spotrebu energií a tým aj
nákladov.

Po ukončení realizácie projektu budú všetky aktivity smerovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobno-prevádzkových
priestorov spoločnosti SLOVRES a.s. a s tým spojenou úsporou energie, znížením nákladov na energie a zvýšením tržieb a
pridanej hodnoty spoločnosti. Z hľadiska dosiahnutia týchto cieľov je potrebné vylepšiť tepelnoizolačné vlastnosti objektov, v
ktorých je vykonávaná podnikateľská činnosť. Tento zámer bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie stavebných prác,
ktoré budú pozostávať zo zateplenia obvodových konštrukcií, zateplenia strechy, osadenia plastových okien a regulácie ÚK.
Okrem toho bude zabezpečená modernizácia OST pre ÚK a TÚV, vďaka čomu sa ešte zvýši energetická úspora, ktorú
spoločnosť dosiahne. Výsledkom dosiahnutia úspor takéhoto rozsahu bude zmenšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré
je nutné vynakladať na energie, čo pozitívne ovplyvní výšku dosahovaného zisku. Tento zisk bude slúžiť na krytie nákladov
súvisiacich s dosahovaním rozvojových cieľov spoločnosti. Vďaka tomu budú vytvorené predpoklady na rast tržieb a pridanej
hodnoty spoločnosti SLOVRES a.s. čo sa v konečnom dôsledku prejaví v raste jej konkurencieschopnosti na trhu.

Hlavná aktivita 1: Stavebné práce – tepelnoizolačné, hydraulická regulácia ÚK, 03/2014–11/2014
Výsledok: zateplená plocha 8795,37 m2, 2 nové zariadenia
- zateplenie obvodových múrov, strechy, osadenie nových okien a ich súčastí
- termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému ÚK
Hlavná aktivita 2: Modernizácia zariadenia odovzdávacej stanice (OST), 03/2014-11/2014
Výsledok: 1 nové zariadenie
- demontáž súčasného zariadenia
- osadenie nového zariadenia OST
Riadenie projektu, 03/2014-11/2014
Za riadenie projektu bude zodpovedný projektový manažér, ktorému budú asistovať poverení zamestnanci spoločnosti.
Spoločne budú zabezpečovať úlohy týkajúce sa realizácie, koordinácie, monitoringu a finančného riadenia projektu.
Publicita a informovanosť projektu, 03/2014-11/2014
Zabezpečená bude počas celej realizácie projektu.

25120120133

TATRALIFT a.s.

Modernizácia výrobných priestorov

1 775 510,67

KaHR-21SP-1301

Súčasný stav vo výrobných priestoroch bol zhodnotený energetickým auditom, nakoľko priestory sú morálne a technicky
zastarané
Energetický audit bol vypracovaný nasledujúcim spôsobom:
-zber, triedenie informácií všeobecného charakteru súvisiacich so situačným umiestnením objektu, s využitím objektu, so
spôsobom dodávky tepla, vetrania prevádzok a výroby a distribúcie stlačeného vzduchu
-zber, analýza, spracovanie a verifikácia údajov o spotrebe tepla v objekte
-zber, analýza, spracovanie a verifikácia údajov o spotrebe elektrickej energie v objekte
-analýza tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
-prepočet potreby výmeny vzduchu pre prevádzky
-odhad potenciálnych úspor tepelnej energie
-odhad úspor ročných nákladov na výrobu tepelnej energie
-odhad úspor ročných nákladov pri výrobe stlačeného vzduchu
-posúdenie technických zariadení objektu a porovnanie s normatívnym stavom
-návrh energetických racionalizačných opatrení v jednotlivých oblastiach
-odhad výšky investičných nákladov pre jednotlivé navrhované opatrenia
-zhodnotenie výšky predpokladaných úspor pri jednotlivých objektoch a opatreniach

Objekty pre trvalý pobyt osôb majú byť navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť podmienky na vytvorenie a udržanie
tepelnej pohody na vopred definovaných alebo predpokladaných prevádzkových podmienok pri čo najmenšej spotrebe tepla
na vykurovanie. Budova a jej technické zariadenie majú byť navrhnuté tak, aby sa vnútorné prostredie dalo vždy prispôsobiť
potrebám prevádzky. Na navrhovanie a hodnotenie tepelno-technických vlastností objektov v SR
je platná STN 73 0540: 2002, ktorá platí od 1. októbra 2002. Revidovaná STN 73 0540 zabezpečuje previazanosť s
prevzatými a do sústavy STN zavedenými európskymi ( EN ) a medzinárodnými ( ISO ) normami. Energetickí audítori
vychádzali z predpokladu, že všetky požiadavky definované normou STN 73 0540 budú v rámci navrhovaných stavebných
úprav splnené.
Zabezpečenie správnych podmienok vyžaduje aj dostatočné vetranie a úpravu privádzaného vzduchu do budov objektu.
Tejto problematike sa venuje norma STN EN 15 243, ktorá
podrobne rozoberá požiadavky na vnútorné prostredie budov podľa procesov a režimu prevádzky v budovách.
Úlohou svetelnej sústavy je zaistiť požadované predpísané hodnoty osvetlenia priestorov za
účelom svetelnej pohody

eneretické úspory dosiahnuté znížením energetickej náročnosti ako i úspory dosiahnuté minimalizovaním strát z rozvodov sú
projekt bude zastrešený projektovým manažérom Denisom Michnom, ktorý je držiteľom certifikátu IPMA B a procesy pod ním základným stavebným prvkom účelnosti a vhodnosti vynaložených peňazí
budú zastrešovať zamestnanci prijímateľa, ktorých sa agenda týka.
Zastúpenie bude mať energetik, technický riaditeľ, investície zastúpene predsedom predstavenstva a právny odbor zastreší sám žiadateľ považuje za nevyhnutné na dobu najbližších 20 rokov zrekonštruovať priestory tak aby mali okrem
verejné obstarávanie.
reprezentatívneho charakteru aj štandard noriem, ktoré sú v súčasnom priemysle podliezané. Okrem toho ubudne starosť
počas krutých zimných období v regióne Kežmarku nad rámec možností využívať kotlové zariadenie, nakoľko predpokladáme
Dielo bude dodané ako celok od dodávateľa, ktorý vzíde z verejného obstarávania.
rapídne nižšie straty ako i väčšiu schopnosť udržať teplo vo výrobných priestoroch.
projektové riadenie bude uplatnené v komunikácii s dodávateľom ako i poskytovateľom pomoci.

Administratívne bude projekt zabezpečený riadiacimi pracovníkmi našej firmy a ich náklady si hradíme z vlastných zdrojov.
Inštitucionálna udržateľnosť bude daná a viazaná na výstupy a výsledky projektu.
Finančné prostriedky na realizáciu projektu zabezpečíme okrem vlastných aj z úverových zdrojov. Zároveň predpokladáme
úspory, ktoré môžeme investovať do ďalších potrieb spoločnosti.
5 ročná záruka zabezpečí opravy diela a teda minimalizuje zdroje potrebné na realizáciu diela v budúcnosti.
Naše produkty sú predávané v Eurách na trhy Európskej únie a Ruska, ktoré nie sú súčasťou menovej únie. V dôsledku
výkyvov lokálnych mien, dochádza pri realizácii tržieb k poklesu príspevkovej marže , preto pre dodržanie príspevkovej
marže a zisku je potrebné umiestňovať na trh vždy nové resp. inovované výrobky, kde už pri vývoji a výrobe je potrebné
samotný projekt okrem pohody pre zamestnancov a splnenia normy zabezpečí pre prijímateľa i dodatočné zdroje z úspor na
zohľadniť nižšiu materiálovú nákladovosť a pracnosť, ktorú dosiahneme úsporami režíjných nákladov
energiách a efektívnejšieho využívania stlačeného vzduchu a elektrickej energie.

bližší popis technického stavu je obsahom auditu a opisu

25120120134
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BUKÓZA ENERGO, a.s.

JAVORINA, výrobné družstvo

Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v
spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s.

Inovácia a ekologizácia energetického hospodárstva v
podniku JAVORINA, výrobné družstvo

2 431 979,55

119 305,23

KaHR-21SP-1301

Zvolená lokalita pre realizáciu nášho projektu sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou. Daná lokalita je charakteristická
vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje na úrovni 24 %. Domnievame sa, že prostredníctvom realizácie projektu
zvýšime konkurencieschopnosť spoločnosti a prispejeme k zníženiu cien dodávanej elektrickej energie a tepla a tým k rozvoju
regiónu . Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. patrí z hľadiska klasifikácie veľkosti podniku do kategórie stredný podnik a
hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba, distribúcia a dodávka elektrickej energie a tepla. Zároveň je držiteľom povolení na
dodávku elektrickej energie pre koncových odberateľov v rámci Slovenskej republiky. Spoločnosť produkuje elektrickú energiu
na dvoch zdrojoch, avšak v budúcnosti plánuje zefektívniť výrobu a zároveň aj navýšiť produkciu. Predpokladmi pre realizáciu
sú hlavne bohaté prevádzkové skúsenosti ako aj skúsenosť s realizáciu obdobných investícii, vysoká miera odbornosti
riadiacich zložiek.
Cieľovými skupinami v kontexte predloženého projektu sú koncoví odberatelia a tiež spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. ako
taká.

Výstupom projektu bude moderná technologická základňa prostredníctvom ktorej dôjde k zníženiu náročnosti primárnych
energetických zdrojov pri výrobe elektrickej energie a tepla, k úspore energie ako aj k zníženiu produkcie CO2. Projekt svojimi
výstupnými parametrami prispeje k zvýšeniu energetickej účinnosti a to realizáciou navrhnutých aktivít - rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich energetických zariadení a rekonštrukciou a modernizáciou systémov výroby a rozvodu stlačeného
vzduchu. Komplexnosť riešenia a orientácia smerom k maximálnemu využitiu technologickej základne sú dostatočnými
aspektami pre dosiahnutie načrtnutých hodnôt merateľných ukazovateľov. Stav po ukončení projektu je charakteristický
nižšou energetickou náročnosťou procesov a tiež je vhodným potenciálom pre realizáciu ďalších aktivít žiadateľa, napr.:- nový
horúcovod a tým aj posilnenie pozície producenta elektrickej energie na relevantnom trhu. V prípade rizika nenaplnenia
merateľných ukazovateľov je spoločnosť pripravená optimalizovať výrobný proces a technologickú skladbu smerom k
zvýšeniu úspory energie na zadefinovanú úroveň.

Navrhované technologické riešenie projektu je orientované k zvýšeniu energetickej efektívnosti a to zavedením progresívnych
technológií s dôrazom na zvýšenie úspor primárnych energetických zdrojov. Vzhľadom k faktu, že sa vo všeobecnosti jedná o
modernizáciu v kontexte výrobných procesov je časový harmonogram nastavený tak, že zohľadňuje viacero faktorov: výber
dodávateľov, výstavbu a dodávku technológie, a tiež následnú montáž a režim skúšobnej prevádzky. Celková dĺžka realizácie
aktivít projektu je 19 mesiacov, pričom hlavne z dôvodu bezproblémovej realizácie a eliminácie nepredvídateľných okolností
sú dané etapy aktivít navrhnuté s primeranou časovou rezervou.
Z organizačného hľadiska bude pre bezproblémovú realizáciu projektu vytvorený projektový tím: koordinátor projektu - riaditeľ
spoločnosti; projektový manažér - vedúci prevádzky; finančný manažér - finančný riaditeľ.
Navrhované aktivity projektu sú súbežne nastavené v období: 01/2014 - 07/2015.

V rámci projektu plánujeme modernizovať technologickú základňu, pričom je nevyhnutné zachovať jej celistvosť a
komplexnosť, preto daný projekt nie je možné realizovať bez pomoci formou NFP. Jednotlivé časti technologického celku sú
na seba z technicko-realizačného hľadiska naviazané a preto realizácia projektu v obmedzenom rozsahu nie je možná a
žiadateľ nedisponuje prostriedkami na realizáciu vo vlastnej réžii.
Realizácia projektu v načrtnutej podobe má okamžitý účinok na zvýšenie energetickej efektívnosti pretože dôjde k zvýšeniu
úspor primárnych energetických zdrojov. Projekt úzko súvisí s ukazovateľmi načrtnutými v strategickom dokumente
Prešovského samosprávneho kraja, v dokumente PHSR 2008-2015 a to v kontexte prioritnej témy č. 5 - Zvýšiť využívanie
obnoviteľných zdrojov energie v Prešovskom kraji.
Úzke prepojenie má predkladaný projekt aj so Strategickým plánom ekonomického a sociálneho rozvoja mesta Vranov nad
Topľou do roku 2015 a to v kontexte prioritnej témy D.1 Hospodárstvo a cestovný ruch.
Naša spoločnosť má skúsenosti s realizáciou dlhodobejších investičných zámerov, tieto boli realizované a financované vo
vlastne réžii.

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. plánuje po ukončení financovania projektu z prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a
štátneho rozpočtu financovať réžiu prevádzky z tržieb za výrobky - v tomto prípade elektrickú energiu a teplo. V dlhodobom
horizonte plánujeme ďalšie investície do zvyšovania energetickej efektívnosti, čím budeme schopní flexibilne reagovať na
načrtnuté ohrozenia (viď. SWOT analýza).
Ostatné načrtnuté ohrozenia súvisia s vonkajším ekonomickým prostredím, ktoré v zásade nevieme ovplyvniť, ale využitím
príležitostí (viď. SWOT analýza) vieme zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu. Kofinancovanie projektu bude
zabezpečené kombináciou vlastných a úverových zdrojov v pomere 20:80.
Z finančnej analýzy vyplýva, že miera výnosovosti je na úrovni 227,24 % a výška ČSH na úrovni 5 472 060 € (viď. príloha 5).
Uvedené údaje sú jasným dôkazom, že projekt vykazuje vysokú mieru výnosovosti, čo znamená, že finančná udržateľnosť nie
je ohrozená. V čase prípravy projektu nepredpokladáme riziká, ktoré by výrazným spôsobom mohli ohroziť výstupy projektu a
tiež dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov.
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JAVORINA, výrobné družstvo sídli v Spišskej Belej v okrese Kežmarok. Družstvo zamestnáva 54 pracovníkov a patrí k
najvýznamnejším výrobcom nábytku z dubového masívu. Portfólio produktov predstavujú TV skrinky, knižnice, vitríny, police,
komody, stoly, stolíky, pracovné stoly, stoličky, postele a iný nábytok. Kľúčovou prioritou družstva je kvalita, o čom svedčí aj
množstvo ocenení z výstav nábytku. Družstvo okrem dodávok na slovenský trh aktívne exportuje nábytok do krajín
Beneluxu, Škandinávie, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska a Českej republiky. Kľúčovým prvkom výroby je sušenie
dubového dreva, čo je časovo, technicky i ekonomicky veľmi náročný proces. Kvôli sušeniu sa štandardné dodacie doby
nábytku pohybujú v rozmedzí 10 až 12 týždňov. Zo SWOT analýzy vyplýva, že podnik má technicky a environmentálne
zastarané energetické hospodárstvo s nízkou účinnosťou a s vysokou energetickou náročnosťou. Týmto je ekonomicky
neefektívny aj proces sušenia reziva. Z tohto dôvodu potrebuje družstvo nevyhnutne investovať do nového zdroja tepla a do
modernizácie vykurovacieho systému vrátane jeho rozvodov.

Projekt zvýši energetickú efektívnosť a úspory primárnych energetických zdrojov modernizáciou energetického hospodárstva.
Prinesie spojenie 3 kľúčových prvkov efektivizácie a racionalizácie technologických postupov: ekonomický (priame úspory
energie, zníži náklady na vykurovanie), výrobno-technický (skvalitnenie sušenia reziva) a environmentálny (spracovanie
odpadov z výroby a zníženie emisií). Zmodernizované tepelné hospodárstvo následne zefektívni výrobu, rozšíri sortiment
podniku, umožní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu. Tým sa dosiahne zvýšenie tržieb a produktivity práce.
Ako nový zdroj tepla bude slúžiť teplovodný kotol na spaľovanie biomasy, ktorý zároveň dosiahne vyššiu energetickú
efektívnosť a prinesie úsporu energie v objeme 2 323,8 GJ/rok. Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty bude v objeme minimálne
4 % nárastu ročne, čím sa ich úroveň dostane v sledovanom období na predkrízové hodnoty. Manažmentom rizík sa eliminujú
negatívne dopady nepredvídaných okolností na plnenie merateľných ukazovateľov. Projekt reaguje na nedávne investície do
modernizácie výroby v podniku a súčasne reaguje na priority v oblasti rozvoja OZE.

Predmetom projektu je výmena technicky prekonaného kotla a modernizácia systému vykurovania vo výrobných priestoroch
a v administratívnej budove. Vykurovanie je navrhované teplovodné s teplotným spádom 90/70 °C. Zmenou energetického
média z pary na teplú vodu sa zníži poruchovosť a zvýši efektívnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Hlavnou aktivitou projektu je
„Inovácia a ekologizácia energetického hospodárstva“. V rámci nej sa zakúpi a inštaluje stacionárny teplovodný kotol pre
spaľovanie biomasy o celkovom výkone 400 kW. Kotol bude schopný spaľovať drevné piliny, hobliny, triesky a kusové drevo.
Súčasťou riešenia je dopojenie existujúcich teplovodných výmenníkov sušiarní dreva a existujúceho teplovodného výmenníka
vzduchotechnickej jednotky. Realizácia projektu bude prebiehať v jednej etape a aktivite od apríla 2014 do marca 2015.
Dodávateľ technológii a stavebných prác bude vybraný na základe verejného obstarávania. Manažment projektu zabezpečí
tím zložený z 3 zamestnancov podniku a externého manažéra monitoringu. Navrhované aktivity sú plne previazané s cieľmi,
tzn. efektívnejšie využívať energiu vo výrobe a znížiť energetickú náročnosť stavebných objektu.

V dôsledku ekonomickej krízy klesli tržby družstva skoro o 50%. Napriek tomu zamestnanosť v podniku sa podarilo udržať, čo
je politikou podniku (sociálne zodpovedné podnikanie). Realizácia projektu je rozhodujúca, keďže tepelné hospodárstvo je
kľúčové pre výrobu (sušenie reziva). Nevyhnutnosť realizácie vyplýva z jestvujúcej urgentnej potreby modernizácie tepelného
hospodárstva a z pohľadu regiónu aj s ohľadom na zníženie negatívnych environmentálnych vplyvov a udržania pracovných
miest v podniku – významného zamestnávateľa v meste Spišská Belá. Bez NFP by bol projekt realizovaný iba v malom
rozsahu (nevyhnutná údržba) a nedošlo by k výmene kotla, t.j. bez pozitívnych efektov na výrobu i životné prostredie. Projekt
je plne v súlade s PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2008-2015, konkrétne s prioritami Rozvoj podnikania (opatrenie
3.2); a Využívanie obnoviteľných zdrojov energií (špecifický cieľ 2). Rovnako s PHSR Spišská Belá 2007-2015, priorita 2.
Podnikanie a investície. Podnik nerealizoval zatiaľ žiadny projekt z verejných zdrojov. Všetky investície realizoval z vlastných
zdrojov, príp. formou úverov. Má však rozsiahle skúsenosti, hlavne s investíciami do modernizácie výroby.

Vlastníctvo výsledkov projektu prináleží výrobnému družstvu JAVORINA. Prevádzku predmetu projektu a jej financovanie
bude realizovať podnik v budúcom období vo vlastnej réžii. Projekt zvýši konkurencieschopnosť podniku, čo sa pozitívne
odzrkadlí v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Návratnosť je kalkulovaná v jedenástnom roku. Miera výnosnosti predstavuje
176,65% a ČSH dosahuje hodnotu 175,28 tis. EUR, t.j. je výrazne kladná. Finančná udržateľnosť je garantovaná. Bude
udržaných všetkých 54 jestvujúcich pracovných miest, dôjde k skvalitneniu pracovných podmienok zamestnancov a k
zvýšeniu bezpečnosti práce, čím sa zabezpečí sociálna udržateľnosť. Environmentálna udržateľnosť je garantovaná tepelným
hospodárstvom na báze obnoviteľných zdrojov energie, pričom sa nepriamo zníži množstvo vypúšťaných emisií CO2 o 10,26
ton/rok a zároveň sa dosiahne úspora energie 2 323,8 GJ/rok. Ohrozenia bude podnik minimalizovať pravidelným prieskumom
trhu, zefektívňovaním a zlepšovaním spolupráce s odberateľmi a tiež aktívnymi opatreniami na získavanie nových odbytových
možností. Práve investíciami do rozširovania výroby, odbytových kanálov a marketingu plánuje firma nadviazať na predložený
projekt.
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TUBAPACK, a.s.

Confal a.s.

STROJCHEM, a.s.

TANAX TRUCKS a.s.

Rošero - P, s.r.o.

GALANTATERM spol. s r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti TUBAPACK a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy NKS v spoločnosti
Confal a.s.

Modernizácia vnútorného osvetlenia výrobných priestorov

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov TANAX
TRUCKS a.s. v Bánovciach nad Bebravou

Zateplenie haly zvarovne z dôvodu zvýšenia energetickej
efektívnosti výroby

Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku
Sever v Galante

304 675,80
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Spoločnosť TUBAPACK a.s. pôsobí v priemyselnom areáli bývalých závodov ZSNP v Žiari nad Hronom ako výrobca
hliníkových a laminátových túb. Záujem o tuby stále stúpa, čo pre túto oblasť znamená vhodné podmienky pre rozvoj a
investície. Vplyvom zvyšujúcich sa cien vstupných materiálov, energií a nákladov na prepravu je dôležité klásť dôraz na
investície do opatrení na zvyšovanie efektivity, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť podniku, ktorú je možné dosiahnuť
jedine kombináciou premyslených opatrení smerujúcich k zefektívneniu výrobného procesu - nasadením nových technológií
do výroby a efektívnemu využívaniu zdrojov. Výrobná hala spoločnosti bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia a
hoci prešla od roku 2004 radom rekonštrukčných prác, koeficienty prestupu tepla stavebných konštrukcií nevyhovujú
súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu budov a spôsobujú veľké tepelné straty./napr. neexistujúce zateplenie,
nevyhovujúce svetlíky/. Na chladenie objektu je používaná stará kompresorová technológia, ktorá má vysokú spotrebu
energie a nízku účinnosť. Osvetlenie skladových priestorov /vo výrobnej časti už bolo zmodernizované/, je tiež nehospodárne
a málo účinné.

Objekt výrobnej haly je po technickej stránke v zachovalom stave, hlavne čo sa týka nosných konštrukcií, ktoré sa zachovajú.
Realizáciou opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, konkrétne modernizáciou osvetlenia skladových priestorov,
zateplením obvodového plášťa objektu vrátane výmeny brán a okien, modernizáciou systému chladenia výrobnej haly s
použitím úsporného riešenia adiabatického chladenia a výmenou strešných svetlíkov dôjde k úspore výdavkov na energie a
celkových prevádzkových nákladov, ako aj zníženiu emisií CO2. Znížením energetickej náročnosti sa dosiahne vyššia
efektívnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Realizáciou projektu sa zníži celková spotreba energie a tepla v
spoločnosti, čo predstavuje pre spoločnosť úspory, ktoré môže využiť pri svojej ďalšej investičnej činnosti, čo umožní nárast
tržieb a pridanej hodnoty. Realizáciou projektu prispejeme k celkovému zníženiu energetickej náročnosti priemyslu SR, ktorej
úroveň napriek klesajúcej tendencii ešte stále predstavuje takmer štvornásobok priemeru EU-15, zvýšime jeho
konkurencieschopnosť a zároveň sa dostaneme bližšie k napĺňaniu požiadaviek environmentálnej a energetickej legislatívy.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 4 hlavných aktivít, v rámci ktorých sa budú realizovať opatrenia smerujúce k
energetickej efektívnosti, vybrané ako najvhodnejší variant v zmysle uskutočneného energetického auditu a ktoré spoločne
prispievajú k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu a sú vzájomne prepojené:
1.Modernizácia osvetlenia skladových priestorov /výmena svietidiel a súvisiacej elektroinštalácie/
2.Obnova svetlíkov výrobnej haly /výmena konštrukcie a výplní/
3.Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa /zateplenie sendvičovým panelom, výmena okien, dverí a priemyslených
brán/
4.Modernizácia systému chladenia a vetrania /zmena neúčinného kompresorového chladenia za úsporné adiabatické/
Realizácia projektu je naplánovaná na 7 mesiacov /vzhľadom na charakter prác bolo vybrané obdobie od jari do jesene/.
Implementáciu projektu bude zabezpečovať skúsený interný projektový tím, ktorý bude riadiť a koordinovať externých
dodávateľov služieb, ktorí budú vybraní v procese verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy. Veľký dôraz bude
kladený na kvalitu prác, technické prevedenie, ako aj súlad s časovým harmonogramom projektu.

Realizáciou projektu sa dosiahne rekonštrukcia a modernizácia objektu – zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho
povrchu obvodovej konštrukcie objektu v spoločnosti Confal, a.s. zvýši pridanú hodnotu celého objektu, čo má aj významný
vplyv na ekonomiku celej prevádzky. Po ukončení realizácie projektu bude celková výroba v predmetnej prevádzke oveľa
účinnejšia a zároveň na výstupe bude zhodnotená širšia škála odpadov a surovín, ktoré budú ľahko umiestniteľné na trh.
Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: „Rekonštrukcia stavebného objektu, vykurovacieho systému
a inštalácia tepelného čerpadla“. Predpokladaný začiatok realizácie aktivity: 01/2014, ukončenie: 06/2015.
Realizáciou projektu sa dosiahne:
Prostredníctvom predkladaného projektu chce spoločnosť zvýšiť energetickú efektívnosť, ktorá je jeden z nástrojov, ktorý
- Nárast pridanej hodnoty - 2 720 000,00 EUR
umožní vybudovanie modernej konkurencieschopnej spoločnosti, zrovnateľnej s vyspelými spoločnosťami vo svete a zároveň
- Nárast tržieb - 26 000 000,00 EUR
pozitívne výsledky projektu umožnia realizáciu obdobných projektov.
- Úspora energie (GJ/rok) - 2 077,75
Spol. má dva závody – hlavný závod sa nachádza v Slovenskej Ľupči. Tu prebieha aj hlavný proces spracovania hliníkového - Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (počet) - 1
šrotu na ingoty. V závode v časti Majer, na Majerskej ceste č.65 v BB sa z hliníkového prachu lisovaním vyrábajú brikety, - Počet novovytvorených pracovných miest - 2
Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať:
ktoré môžu byť v hotovej forme vsadené do pecí v hlavnom závode.
- Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi - 2
- Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny - 2
Ing. Pavel Koreň - koordinátor projektu, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu;
Spoločnosť má 97 zamestnancov.
- Zateplená plocha v m2 - 1 541.832
Mgr. Luboš Smoleň – projektový manažér, administrácia, monitorovanie projektu a zabezpečenie technickej podpory.
- Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie - 96.65 MWh/rok
Ing. Marianna Uhorskaiová – ekonóm projektu, kontrola finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo.
Prínosom projektu bude Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy NKS v spoločnosti Confal a.s.
V dôsledku realizácie projektu sa dosiahne úspora nákladov a zýšenie energetickej efektívnosti budovy NKS v spoločnosti
Confal a.s
Confal, a.s. je recyklátorom hliníka v SR a výrobcom hliníkovej zliatiny a rafinačných prípravkov pre oceliarsky priemysel.
Takmer 100% hliníkovej suroviny použitej vo výrobe tvorí druhotná surovina - šrot. Technológiou dokáže spracovať všetky
druhy odpadov z hliníka, od výrobných odpadov z podnikov spracovávajúcich a opracovávajúcich hliník, cez šrot
pochádzajúci z demolácie a likvidácie (stavebné profily, drvený odpad z autovrakov, použité disky kolies) až po zberový
odpad z domácností (použitý riad) a obalové materiály (viečka z jogurtov, potrav. fólie).
Confal, a.s. vznikla v deväťdesiatych rokoch z firmy obchodujúcej s kovovými odpadmi. Od roku 1998 je jej zameraním výroba
hliníkových zliatin na princípe pretavovania hliníkového šrotu.

286 249,14

141 442,93

2 032 820,50

104 753,77

580 697,53
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Realizáciou opatrení a aktivít projektu a zamedzením tepelných strát pri vykurovaní a chladení objektu výrobnej haly ako aj
vďaka modernizácii osvetlenia skladových priestorov, dôjde k markantnej úspore prevádzkových nákladov na energie a teplo
v objekte. Toto umožní vyrábať spoločnosti kvalitné produkty za nižšie ceny, čím sa zvýši jej konkurencieschopnosť, budú
rásť jej tržby a pridaná hodnota. Zároveň úsporou týchto nákladov bude mať spoločnosť možnosť smerovať financie do
inovácie výrobkov, ako aj ďalších opatrení na zvýšenie produktivity /nové výrobné technológie/ a energetickej efektívnosti
/ďalšie investície do stavieb, príp. prístavba priestorov/. Projekt a jeho aktivity sú v súlade so sektorovými rozvojovými
dokumentmi, realizáciou projektu sa efektívnym využívaním zdrojov prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti priemyslu a
SR. Znižovaním energetickej náročnosti prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností objektov a efektívnejšieho
využívania energie sa prispeje k zníženiu spotreby primárnej energie, k zníženiu nákladov na výrobu energie, k zníženiu
nepriaznivých environmentálnych dopadov pri výrobe energie a k zvýšeniu prevádzkovej flexibility spoločnosti.

Predkladaný projekt je udržateľný, z hľadiska finančného i administratívneho. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov
žiadateľa. Projektový tím a naši zamestnanci majú skúsenosti s realizáciou projektov podporovaných zo ŠF EÚ, ako aj
vlastných investičných aktivít väčšieho rozsahu, čo umožní eliminovať riziká spojené s implementáciou projektu. V zmysle
uskutočnenej finančnej analýzy i energetického auditu bude návratnosť projektu na úrovni približne 5-6 rokov, čo umožní ďalší
rast žiadateľa - inováciu a zvýšenie produkcie výrobkov, udržanie, či dokonca zvýšenie počtu pracovných miest. Opatrenia
smerujúce k úspore a energetickej efektívnosti nevyžadujú takmer nijaké ďalšie náklady na údržbu či prevádzku. Investičný
projekt je z hľadiska financií prijateľný, zvyšuje požadovanú mieru výnosnosti a zvyšuje aj trhovú hodnotu firmy s mierou
výnosovosti na úrovni 118%. Vzhľadom na dôkladnú prípravu stavebnej i finančnej časti projektu je eliminované aj riziko
zvýšenie investície neplánovanými vyvolanými výdavkami v súvislosti s realizáciou aktivít. Spoločnosť je odhodlaná
investovať "usporené" prostriedky do ďalších opatrení na zvýšenie efektívnosti a produktivity výroby.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
Zo sociálneho a ekonomického hľadiska sa dá predpokladať, že realizáciou opatrení dôjde k navýšeniu úžitkovej hodnoty
vedenia spoločnosti Confal, a. s. a projektovým tímom.
objektu. Zateplenie obvodového plášťa sa pozitívne prejaví nielen na tepelne technických vlastnostiach, ale aj k zvýšeniu jej
.
trhovej hodnoty.
Po úspešnom ukončení spolufinancovania projektu z prostriedkov štátnej pomoci (MH SR) a EU vo forme NFP, bude
spoločnosť Confal, a.s. príkladom pre ostatné spoločnosti využívajúce zastarané priemyselné objekty, ktoré sú čoraz
Energetický audit preukázal možnosti úspor energie v spoločnosti Confal, a.s. v budove NKS prevádzky Majerská cesta 65,
nebezpečnejšie pre životné prostredie.
Banská Bystrica. Najvyššie úspory je možné získať inštaláciou tepelného čerpadla voda-voda na účely vykurovania budovy
NKS spolu s obnovou obvodového plášťa budovy.
Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená:
Realizáciou projektu sa dosiahne trvalo udrž. rast, zvýšenie konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty. Naplnenie vyššie
• dosiahnutím nárastu tržieb v r 2020: 26 000 000,00 EUR
uvedených výstupov projektu plánuje spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom získania NFP. Keďže realizácia projektu je
• dlhodobými zmluvami s odberateľmi
finančne náročná, v prípade nezískania NFP a nerealizovania aktivít projektu vzniká pre spoločnosť hrozba neúnosnosti
• pravidelným prieskumom trhu a analýzou konkurencie
investície výhradne z vlastných zdrojov.
• starostlivosťou o ŽP v zmysle platných právnych predpisov a noriem.
Zamestnanci spoločnosti Confal, a.s. majú bohaté skúsenosti s vedením spol. a úspešnou realizáciou podobných projektov.
Projekt napĺňa ciele strategických a plánovacích dokumentov v predmetnej oblasti (viď Príloha č. 1 Opis projektu).

Miera výnosovosti vo výške 87,46 % vytvára dostatočné predpoklady pre kladné finančné toky počas rokov plnej prevádzky
novo zrekonštruovanej budovy a dokáže tak pokryť vysoké investičné náklady, ako aj každoročné prevádzkové náklady.
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Projekt sa bude realizovať v priemyselnej časti mesta Svit, okres Poprad, v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý patrí zo
sociálno-ekonomického hľadiska medzi najmenej rozvinuté oblasti v rámci Slovenskej republiky. V priamom susedstve sú
okresy Kežmarok a Spišská Nová Ves, s vysokou mierou nezamestnanosti. Žiadateľ zamestnáva pracovníkov aj z týchto
okresov.
Žiadateľ pôsobí na strojárenskom trhu od roku 1939. Firma už prešla rôznymi organizačnými zmenami a zmenami výrobných
programov. Globalizáciou trhu vznikajú nové príležitosti. Žiadateľ si je vedomý, že náročné zákazky bude môcť realizovať len
s čo najefektívnejším využívaním vstupných surovín a zdrojov a v prijateľnom pracovnom prostredí/podmienkach, ktoré
zodpovedajú všetkým štandardom vrátane osvetlenia pracovísk.
Súčasné osvetlenie nevyhovuje technickým, energetickým a hygienickým požiadavkám na svetelné podmienky pracovného
prostredia. Ovládanie osvetlenia je miestne. Jeho údržba je náročná aj z dôvodu ťažkej dostupnosti náhradných dielov na
zastaralé typy svietidiel a ovládacích prvkov. Predradníky Hg výbojok a žiarivkových svietidiel (vplyv na ŽP) majú značnú
vlastnú spotrebu el. energie oproti moderným LED svietidlám.

Výsledkom projektu budú 3 systémy osvetlenia (v určených častiach 3 výrobných objektov). Plánovaná úspora energie je 2
421,32 GJ/rok. Ide o moderné, energeticky úsporné LED osvetlenie s dlhou dobou životnosti, poskytujúce svetelný komfort pri
práci (blízke vlastnosti denného svetla).
Systémy osvetlenia budú mať zabezpečené meranie spotreby el.energie, reguláciu osvetlenia, tvorbu svetelných režimov,
osadenie snímačov pohybu pre priestory využívané sporadicky atď.
Prínosom je aj ochrana životného prostredia - budú použité svietidlá s minimálnymi, resp. nulovými svetelnými emisiami,
svetelné zdroje bez obsahu ortuti a halofosfátov. Predradníky neobsahujú škodlivé PCB. Svietidlá sú z materiálov, ktoré
neobsahujú sklené vlákna a azbest.
Kritickým prvkom realizácie môže byť obmedzenie výrobných činností v daných objektoch. Dĺžka realizácie projektu je
plánovaná na 14 mesiacov, čo je dostatočný časový priestor na jeho zvládnutie. V spolupráci s budúcim dodávateľom bude
spracovaný podrobný harmonogram prác, kde sa využije aj obdobie pravidelných ročných technologických odstávok vo
výrobe.
Ďalšie možné negatívne vplyvy a návrh ich eliminácie sú popísané v príslušných kapitolách opisu.

Realizácia projektu pozostáva len z modernizácie systémov osvetlenia výrobných priestorov. Z uvedeného dôvodu je
definovaná jedna hlavná aktivita „modernizácia osvetlenia“, ktorá napĺňa v projekte definované ciele. Pre realizáciu projektu
bol menovaný projektový tím pozostávajúci z pracovníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti investičného rozvoja a jeho
financovania cez eurofondy v rámci vlastnej spoločnosti ako aj v rámci podnikateľských subjektov regiónu. Ukončenie
realizácie projektu s dĺžkou 14 mesiacov je plánované na máj 2015. Vzhľadom na podmienky výzvy je možné využiť jeho
prípadné predĺženie do konca roku 2015.
Minimálne technické parametre systémov navrhovaného osvetlenia vychádzajú z energetického auditu ako aj z vykaz-výmeru
už spracovaného realizačného projektu.
Úspešnosť realizácie bude závisieť hlavne od výsledku výberu dodávateľa realizácie projektu „na kľúč“. Pri výbere dodávateľa
sa však bude brať do úvahy dostupnosť najnovších prvkov osvetlenia na trhu v čase realizácie verejného obstarávania.
Pre garanciu úspešného priebehu verejného obstarávania žiadateľ plánuje využiť odborné služby externej spoločnosti s
referenciami a skúsenosťami v danej oblasti.

Projekt modernizácie vnútorného osvetlenia výrobných priestorov vychádza zo špeciálneho energetického auditu vnútorného
osvetlenia hál, ktorý zhodnotil súčasný nevyhovujúci stav osvetlenia z hľadiska energetickej náročnosti ako aj z hľadiska
svetelno-technických parametrov a údržby.
Boli zvažované dve alternatívy modernizácie: a) výmena starších typov výbojkových svietidiel za novšie typy, b) výmena za
moderné LED svietidlá.
V prípade získania NFP je možné realizovať alternatívu b) pre 3 plánované systémy osvetlenia naraz a tak je možné použiť
vyššiu finančnú čiastku pre investične náročnejšie, moderné LED svietidlá s vyššou energetickou efektívnosťou, s možnosťou
programovania/regulácie a priaznivým dopad na životné prostredie.
Realizáciou projektu budú napĺňané strategické ciele a priority PHaSR mesta Svit a VÚC Prešov. Pretože tieto pri formulovaní
cieľov okrem iného vychádzali aj z cieľov NSRR SR pre obdobie r. 2007 – 2013, je aj touto cestou zabezpečený príspevok ku
všetkým vyšším dokumentom.
Žiadateľ má v organizačnej štruktúre aj „divíziu Servis“, ktorej kvalifikovaný personál sa podieľal na mnohých investičných
projektoch výrobných spoločností v širokom regióne.

Po skončení spolufinancovania projektu a naplnení jeho merateľných ukazovateľov bude mať firma konkrétny príklad úspory
energií, ktorý bude možné rozšíriť podľa budúcich potrieb jej výrobných priestorov. Navyše vlastná divízia Servis môže v
rámci svojich podnikateľských aktivít prezentovať a zopakovať výsledky projektu u ďalších podnikateľských subjektov –
zákazníkov regiónu.
Žiadateľ zabezpečí udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu kvalitnou starostlivosťou a údržbou osvetlenia. V organizačnej
štruktúre žiadateľa sú vytvorené pracovné pozície, ktorých predmetom je aj starostlivosť o hmotný majetok spoločnosti
vrátane osvetlenia objektov.
Úspešnou realizáciou dôjde aj k zvýšeniu kvalifikácie, vedomostí a zručností obsluhy v rámci prevádzky moderných
inteligentných systémov osvetlenia, čo v budúcnosti uľahčí pracovníkom ďalšiu implementáciu moderných informačných
technológií vo výrobných prevádzkach.
Výsledky finančnej analýzy projektu dokazujú, že spoločnosť bude mať dostatočnú tvorbu zdrojov na udržanie výsledkov
projektu, resp. jeho rozšírenie aj do ďalších projektov zameraných na energetické úspory, ktoré má prezentované v
dokumente „Energetický audit STROJCHEM, a.s.".
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Spoločnosť TANAX TRUCKS a.s. si svoju pevnú pozíciu na tuzemskom i zahraničnom trhu systematicky buduje od r. 2000. V
rámci EÚ dominujú obchodné vzťahy predovšetkým s Nemeckom, Rakúskom a Českom. Obchodná činnosť patrí medzi
ťažiskové činnosti spoločnosti a podieľa sa na celkových tržbách za realizovaný predaj tovaru v oblasti automobilového a
strojárenského priemyslu. Hlavnými komoditami sú náhradné diely TATRA a MAN (riadenie, podvozkové komponenty,
doplnkové moduly) a spracovanie a výroba zákaziek podľa požiadaviek zákazníka. Snahou spoločnosti je poskytovať služby
na vysokej úrovni, zabezpečujúce plnenie požiadaviek odberateľov v oblasti kvality a dodacích termínov, a to pri obojstrannej
cenovej výhodnosti. Na základe týchto dôvodov potrebuje spoločnosť zmodernizovať svoje priestory.
Hlavné prekážkami rozvoja spoločnosti sú nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti objektu výrobnej prevádzky, zastaralé
systémy osvetlenia a vykurovania, nedosahovanie požadovaných tepelných podmienok na pracovisku, vynakladanie
finančných prostriedkov do vykurovania objektu namiesto investovania do výroby a technológie a tým zvyšovania produktivity
a zamestnanosti.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodových
stien, strechy a výplňových otvorov a tiež modernizáciou osvetlenia a vykurovania. Výstupom projektu bude zateplená plocha
o hodnote 31 486, 70 m2 . Realizáciou projektu sa zníži spotreba energie o 19 616, 04 GJ/rok.
Projektom sa dosiahne:
- zvýšenie energetickej efektívnosti,
- úspora spotreby energie,
- úspora finančných nákladov,
- zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastnosti objektu.
Projekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Realizovaním projektu sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa projektu a
to zvyšovanie energetickej efektívnosti rekonštrukciou a modernizáciou stavebných objektov spoločnosti TANAX TRUCKS
a.s.. Pôjde konkrétne o SO101-M2 a SO102, ktoré sú navzájom prepojené, tvoria jednu stavbu s jedným súpisným číslom.
Žiadateľ bude aj v budúcnosti realizovať ďalšie aktivity z vlastných finančných zdrojov na zníženie energetickej náročnosti
výroby.

Celková dĺžka trvania realizácie projektu je 18 mesiacov. Projekt bude prebiehať od 04/2014 do 09/2015. Obsahovo je projekt
rozdelený na 2 hlavné a 2 podporné aktivity nasledovne: Hlavné aktivity:
1.Zlepšenie tepelnoizol. vlast. von. povrchu obv. konšt., moder. vykurovacích syst. a osv. SO101-M2
2.Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie SO102
Dispozične ide o jednu budovu, objekty sú navzájom prepojené, majú pridelené jedno súpisné číslo 916, sú umiestnené na
parcelách registra C - 2407, 2408.
Podporné aktivity:
1. Riadenie projektu
2. Publicita a informovanosť.
Aktivity projektu sú navrhnuté tak aby bol dosiahnutý špecifický cieľ projektu a tiež hlavný cieľ projektu. Dodávatelia
stavebných prác, tovarov a služieb, ktorí zabezpečia súlad realizácie diela s projektovou dokumentáciou budú vybraní formou
verejného obstarania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Administratívne a technicky
sa bude projekt realizovaný interným a externým personálom a stavebným dozorom, ktorí budú financovaní z vlastných
zdrojov žiadateľa.

d1)Predkladaný projekt nie je možné realizovať bez finančnej pomoci Európskej únie nakoľko investícia je finančne náročná.
Navrhovanou rekonštrukciou a modernizáciou budovy dôjde k okamžitému účinku vo vzťahu k stanoveným cieľom a to:
zníženie energetickej náročnosti v podobe úspory elektrickej energie. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR kraja, ÚP VÚC,
ÚP mesta , NS RR 2007 – 2013, OP KaHR. Projekt je v súlade s Inovačnou stratégiou SR 2007 – 2013. Projekt výrazne
prispieva k HP TUR. Rozpočet obsahuje položky jednoznačne určené názvom, mernou jednotkou, cenou a neobsahuje
agregované položky. Položky sú ocenené primeranými cenami a sú nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu, čím je dodržaný
princíp hospodárnosti a opodstatnenosti.
d2) Projektový cyklus vrátane komunikácie s riadiacim orgánom bude žiadateľ zabezpečovať externou agentúrou, ktorá má
dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácii projektov investičného charakteru.

Žiadateľ neidentifikoval závažné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu a udržateľnosť projektu a dospel k záveru, že nakoľko
neexistujú žiadne vážne riziká, projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Energetické ukazovatele sú stanovené na
základe prílohy č. 15 a predpokladá sa ich 100% naplnenie a udržanie. Žiadateľ má dostatočné zdroje na zabezpečenie
spolufinancovania predkladaného projektu vo výške 50% celkových oprávnených výdavkov, ktoré budú zabezpečené
kombináciou vlastných finančných zdrojov žiadateľa a úverových zdrojov. Žiadateľ predpokladá aj po ukončení projektu
udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni. Úsporou finančných nákladov na vykurovanie bude možné investovať takto
ušetrené prostriedky do zvýšenej produktivity práce a zvýšenia zamestnanosti či mzdového ohodnotenia pracovníkov. Na
základe výsledkov hodnotenia firmy a finančnej analýzy je zrejmé, že spoločnosť dosahuje dlhodobo dobré finančnoekonomické výsledky podnikania a ide o zdravú firmu a projekt je životaschopný. Spoločnosť bude aj po ukončení projektu
naďalej investovať do zveľaďovania majetku z vlastných zdrojov.
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Podnik ROŠERO - P, s.r.o. pôsobí v oblasti výroby mikrobusov a midibusov. Podiel na trhu si udržuje vďaka vysokej kvalite
výrobkov. Spolu so stabilným postavením na trhu a stálymi zákazníkmi, predstavujú silnú stránku.
Objekt riešený projektom je súčasťou areálu firmy. Stavba slúži ako montážna hala - zvarovňa a prevádzkový sklad.
Tepelno-technické vlastnosti objektu sú horšie ako parametre požadované platnou STN 73 0540-2: 2013. Veľké tepelné straty
a rastúce náklady na energie sú slabými stránkami podniku.
Súčasťou výrobnej haly sú aj dve malé prístavby – administratívno-sociálna, vykurovaná plynovým kotlom a malá výrobná.
Budova haly je vykurovaná plynovými tmavými infražiaričmi. Tepelné spotrebiče nevyhovujú svojou účinnosťou podmienkam
zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby.
Projekt sa bude realizovať v Spišskej Novej Vsi s vyše 18 % nezamestnanosťou, so strednými školami s potrebnými odbormi,
je tu dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Naplnené ciele projektu budú znamenať odstránenie slabých stránok (potreba
zvýšenia energetickej efektívnosti výroby, zvýšenie pozitívneho vplyvu na životné prostredie).

Projekt umožní zvýšenie pozitívneho vplyvu na ŽP cez úsporu energie a zníženej produkcii emisií. Energia bude vyrábaná s
nižšími ekologickými dopadmi. Spotreba energie a zlepšenie tepelnej pohody v objekte, pri ekonomickej efektívnosti a
pozitívnom vplyve na ŽP bude dosiahnuté zateplením stavebného objektu (2584,98 m2) a inštaláciou 4 nových technických
zariadení. Celková úspora energie bude vo výške 956,08 GJ/rok.
Projekt bude pre žiadateľa znamenať aj ekonomický prínos (nárast pridanej hodnoty -1 100 000,00 EUR, nárast tržieb - 8 100
000,00 EUR) a zvýšenie sociálnej úlohy podniku v spoločnosti cez tvorbu 3 nových miest, pre mužov vo výrobe.
Prípad nenapĺňania merateľných ukazovateľov žiadateľ eliminuje zo zdrojov iných oblastí podnikateľskej činnosti. Po
ukončení projektu bude v priemysle regiónu efektívnejšie využívaná energia a energetická náročnosť stavebného objektu
bude nižšia ako pred realizáciou projektu.
Úspora energií povedie k zníženiu nákladov na výrobu. Menšia spotreba energie prinesie zníženie emisií produkovaných do
ovzdušia. Úspory nákladov zvýšia objem investícií do výroby, resp. realizáciu ďalšieho projektu zameraného na energetické
úspory.

KaHR-21SP-1301

Mesto Galanta je jedno z miest, ktoré využíva ako primárny zdroj pre vykurovanie objektov bytových domov, objektov
občianskej vybavenosti a obchodných priestorov geotermálny zdroj energie. V súčasnoti okolité mestá Šaľa, Sereď,
Sládkovičovo a iné využívajú rovnaký geotermálny zdroj, čo vyvoláva požiadavky na jeho efektívne využívanie, keďže nie sú
zavedené reinjektážne vrty, čo ohrozuje zdroj geotermálnej energie. Projektom sa dosiahne efektívnosť využitia tejto energie a
odstráni sa poruchovosť a zlý technický stav tech. infraštruktúri. Spoločnosť Galantaterm dosahuje vyrovnané kladné
hospodárske výsledky, ktoré však nepostačujú na pokrytie rozsiahlých investičných výdavkov na výmenu existujúcich
rozvodových sietí a rozvoj a rozširovanie nových sieti pre nových odberateľov. Spoločnosť disponuje silnými stránkami, ktoré
jej zabezpečujú stabilné postavenie a ktoré využíva na svoj rozvoj. Slabé stránky sú riešené projektom, ktorý zaroveň dáva
možnosť využiť príležitosti a eliminuje ohrozenia. Súčasný stav existujúcich rozvodov tepla na sídlisku sever v Galante je
nevyhovujúci, spôsobujúci výpadky v dodávkach a tepelné straty nedostatočnou izoláciou.

Celkovo projekt zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti využitia primárneho zdroja energie ako aj predpokladané
zníženie produkcie CO2 redukciou potreby použitia náhradného zdroja tepla - plynovej kotolne. Cieľ bude dosiahnutý
realizáciou výmeny technicky nevyhovujúcich rozvodov tepla a TÚV na sídlisku sever v Galante za kvalitne predizolované
potrubia v rámci pôvodných trás s napojením na existujúce vnútorné rozvody tepla a TÚV v zásobovaných objektoch.
Výmenou jestvujúcich rozvodov TÚV na sídlisku Sever sa dosiahnu významné úspory tepla a to 964,565 MWh (3 472,434
GJ) za rok, zároveň je predpoklad zníženia produkcie CO2 o 20,78 t za rok. Okrem uvedeného spoločnosť plánuje v
pravidelných strednodobých obdobiach rozširovať technickú infraštruktúru pre dodávku tepla a TÚV do okolia súčasnej
oblasti, do nových objektov. Spoločnosť je súčasťou projektu GEOCOM (Geothermal communities), v rámci ktorého je
strategickou časťou výskum, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a kompletnej projektovej dokumentácie pre možnosť
realizácie reinjektážneho vrtu, ktorý umožní definovať smer pre ďalší rozvoj geotermálneho vykurovania v meste Galanta ako
aj v širšom okolí okresu Galanta.

Realizácia predkladaného projektu bude prebiehať v rámci 2 hlavných aktivít, od 05/2014 do 12/2015. Aktivity projektu budú
realizované dodávateľským spôsobom, na základe vykonaného VO. Dodanie stavebných a ostaných prác dodávateľom bude
prebiehať so všetkými záručnými podmienkami v súlade s legislatívou SR a EÚ
Pôjde o nasledovné aktivity:
1. Výmena plynového kotla a zmena vnútornej plynofikácie
2. Rekonštrukcia haly zvarovne

Projekt je v súlade s podporovanými oblasťami schémy štátnej pomoci, prioritnej osy 2 Energetika, Opatrenia 2.1
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike,
so strategickými dokumentmi Košického kraja a mesta Spišská Nová Ves v oblasti znižovania zaťaženosti ŽP a ochrany
ovzdušia.
Jedným z dôležitých aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti podniku je znižovanie energetickej náročnosti výrobných a
technologických procesov v podniku. Rekonštrukcia haly zvarovne a zavedenie nových účinnejších technologických zariadení
Dlhoročné skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb dodávateľa zaručia, že aktivity projektu budú vykonané na vysokej
do prevádzky predstavuje vysokú jednorazovú investíciu. V prípade dlhodobého úveru by bol finančný prospech plynúci z
kvalitatívnej úrovni. Za realizáciu, zúčtovanie a administráciu celého projektu bude zodpovedný manažment podniku,
energetických úspor znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu.
ktorý má s implementáciou projektov niekoľkoročné skúsenosti.
V roku 2007 rekonštruoval mechanickú dielňu s výdavkami projektu 91 889,00 EUR. Hlavné aktivity projektu a ich
Aktivity projektu sú s cieľmi spojené prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a zlepšenia hospodárenia s
zrealizovanie umožnia naplnenie všetkých stanovených cieľov, ako aj ukazovateľov projektu.
energiami spoločnosti, čo má dopad na zníženie spotreby tepelnej energie v spoločnosti, zlepšenie konkurenčného
postavenia podniku a to všetko v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.

Rieši sa komplex. rekonštr. rozvodov tepla a TÚV na sídlisku Sever v GA z CZ Energocentrum, pričom pôvodné potrubné
rozvody budú demontované a nahradené novými. Maximálne sa budú využívať existujúce trasy potrubných rozvodov.
Vzhľadom na veľký rozsah rozvodov tepla a TÚV na sídlisku, nie je možné rekonštr. realizovať v 1 etape (dĺ. výpadku
dodávky TÚV do domácností). Preto bude realizácia v 4 etapách po dobu 24mes. Realizovaním projektu dôjde k výraznej
úspore využívanej energie, k efektívnejšiemu využitiu geoterm. zdrojov, k vyššej spoľahlivosti rozvodov, k zníženiu pomeru
využitia zemného plynu, tým pádom dôjde aj k zníženiu emisií CO2 zem. plynu. Súčasné rozvody sú pozostatkom
pôvodných 2 dočasných sústav CZT vybudovaných v 70–80tych r. 20.storočia a ich tech. stav je nepostačujúci, morálne
zastaraný. Preto z dôvodu nadmerných tepelných strát a častej poruchovosti je potrebná komplexná rekonštr. daných
rozvodov vrátane hydraulického vyregulovania. Aktivity projektu budú zrealizované víťazom VO v súlade pravidlami
poskytovania a čerpania NFP. Garantom pre odbor. riadenie realizácie projektu v súlade s rozpočtom vybraným VO bude
vedenie firmy v spolupráci s projekt. manažérom.

Nenávratná finanč. pomoc pre zabezpečenie urýchlenej výmeny technicky nevyhovujúcich rozvodov je nevyhnutá vzhľadom k
tomu, že väčšinovým spoločníkom je mesto GA, kt. ako väčšina subjektov samosprávy hospodári stále s nižšími finanč.
zdrojmi, pre kt. je investícia tohto typu veľmi fin. náročná. Zefektívni sa využitie geoterm. energie a zníži sa energ. náročnosť.
Ušetrené prostriedky spoločnosť využije na ďalší rozvoj sietí obnoviteľného zdroja ako aj na zabezpečenie udržateľnosti
zdroja geoterm. energie realizáciou reinjektážneho vrtu.
Zabezpečenie udržateľnosti geoterm. zdroja by malo byť aj záujmom okolitých miest Šaľa, Sereď, Sládkovičovo, kt. využívajú
rovnaký geoterm. zdroj. Aktuálne sú nové ťažobné vrty bez reinjektážnych vrtov ohrozením samotného zdroja geoterm.
energie.
Prínos realizácie projektu je v súlade so strategickými dokumentmi mesta a VÚC.
Firma zrealizovala výmeny zariadení, kt. boli za hranicou životnosti. Došlo k rozšíreniu technolog. vybavenia o blok ohrevu
teplej vody a o expanzné zariadenia, systém ohrevu TÚV doplnený o výmenník tepla umožňujúci ohrev vody prostredníctvom
plynových kotlov, osadenie 2 cirkul. čerpadiel a je zapojená do projektu GEOCOM.

História firmy a schopnosť dlhodobo dosahovať zisk potvrdzujú predpoklad, že výsledky projektu budú udržateľné z
finančného hľadiska (úspora nákladov), aj z prevádzkového. Zníženie energetickej náročnosti produkcie podniku v dôsledku
zníženia prevádzkových nákladov umožní kumulovať finančné prostriedky na realizáciu ďalších projektov, zameraných na
znižovanie energetickej náročnosti, rozširovanie výroby, rast konkurencieschopnosti podniku, čo bude zárukou aj udržania
pracovných miest v podniku.
V prípade nepriaznivého vývoja plánuje firma hľadať riešenie v možnom znižovaní nákladov a v čiastočnej diverzifikácii
výroby, ktorá zníži riziko plynúce z neplánovaného vývoja trhu.
V prípade neschválenia NFP by podnik mohol projekt realizovať v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných
prostriedkov. Došlo by tak k strate konkurenčnej výhody v podobe efektívnejšieho využívania energie.
Projekt dokáže počas sledovaného horizontu finančnej analýzy spĺňať kritériá miery výnosnosti, efektívnosti. Miera
výnosnosti vyšla na 106,51 %, spĺňa požadovanú mieru vyššiu ako 100 %. Čistá súčasná hodnota projektu je na 12,40 tis.
EUR, je kladnou hodnotou a teda projekt je zmysluplný.

Trvalá udržateľnosť výstupov projektu bude zabezpečená odstránením zlého technického stavu, ktorý spôsoboval dodatočné
náklady na odstraňovanie porúch, ktoré budú projektom elimimované. Spoločnosť disponuje pravidelným ziskom pre
zabezpečenie spolufinancovania projektu. Z hľadiska fluktuácia pracovníkov nezaznamenáva firma žiadne výrazne výkyvy.
Medzi riziká a hrozby projektu radíme zvyšujúcu sa cenu nákladových vstupov v podobe cien energie ako aj rast mzdových
nákladov, ale aj vplyvy počasia, pri ktorých je potrebné aktivovať plynové kotle s vyššou cenou. Výrazným faktorom
vplývajúcim na prevádzkové náklady sú aj náklady na nepredpokladané investície do opráv technickej infraštruktúry. Znížiť
riziko výrazného zásahu do cenovej politiky štátu je možné optimalizáciou firemných procesov, zodpovedného investičného
rozhodovania a stabilizáciou dodávateľských vzťahov.
Finančná analýza dostatočne preukazuje pokrytie nákladov tržbami. Spoločnosť má možnosť expandovať realizáciou nových
sieti, ktoré sú finančne náročne. Realizáciou projektu a následné úspory budú použité na rozširovanie sieti a posilnenie
konkurenčného postavenia firmy.

Realizácia projektu pozostáva z 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.

25120120142

ŠK SPEKTRUM, s. r. o.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v spoločnosti ŠK
SPEKTRUM, s. r. o.

69 058,42

KaHR-21SP-1301

Spoločnosť ŠK Spektrum vznikla v roku 1995 a v súčasnosti patrí k najväčším producentom riedidiel, chemikálií a
minerálnych olejov v Slovenskej republike. Pri výrobe spolupracuje s renomovanými domácimi i zahraničnými spoločnosťami,
ktoré zaručujú vysokú kvalitu vstupných surovín a materiálov. Spoločnosť sídli v Trenčianskom kraji v Považskej Bystrici, v
regióne, ktorý svojou geografickou polohou a dobudovanou infraštruktúrou prispieva k jednoduchému napojeniu spoločnosti
na svojich odberateľov či už v rámci Slovenska alebo susedných krajín. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 17
zamestnancov na plný úväzok. V rámci rozvoja firmy si spoločnosť stanovila za cieľ zefektívniť a obnoviť objekt, v ktorých
podnikateľskú činnosť vykonáva tak po stránke energetickej ako aj vizuálnej. V súčasnosti sa hala využíva na výrobné a
skladové účely. Dôvodom realizácie projektu je jej dlhodobá energetická náročnosť, nakoľko celoročne vznikajú veľké tepelné
straty cez neizolovanú vonkajšiu obvodovú konštrukciu.

Výsledkom realizácie projektových aktivít bude zateplená obnovená povrchová konštrukcia prevádzkovej haly o ploche
1970,54 m2. Spoločnosť ŠK SPEKTRUM, s.r.o. vďaka tomu docieli zníženie prevádzkových energetických nákladov v
prepočte až 70% a zároveň bude môcť udržať a zvýšiť tržby na nájomnom za časť objektu, ktorú spoločnosť prenajíma.
Dopad zrealizovaného projektu tak bude mať nie len environmentálny (zníženie spotreby energie), ale aj ekonomický
charakter, výsledkom čoho budú vyššie finančné ukazovatele ako pridaná hodnota a zvýšené tržby spoločnosti. V rámci
projektu bol vypracovaný odborný energetický audit, ktorý dáva podklad na reálne zadefinovanie merateľných ukazovateľov
dopadu, čo podstatnou mierou prispieva k eliminácií rizík spojených s ich nenaplnením.

HA 1 Zateplenie strechy haly:
V rámci prvej projektovej aktivity bude opravená časť pôvodnej povlakovej krytiny z asfaltových pásov strešného plášťa .
Realizácia projektu vychádza z potreby zefektívnenia prevádzky budovy spoločnosti ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Pôvodná asfaltová krytina bude tvoriť podkladnú vrstvu pre aplikáciu tepelnej izolácie na báze striekanej PUR peny, preto sa
Spoločnosť ŠK SPEKTRUM, s.r.o. spĺňa všetky podmienky oprávňujúce ju uchádzať sa o NFP. Doteraz nemala
vyžadujú čo najvhodnejšie vlastnosti. Ďalšou fázou bude aplikácia tepelnej izolácie zo striekanej PUR peny, na ktorú po jej
skúsenosť s čerpaním dotácií, disponuje však potrebnými odbornými i technickými kapacitami pre úspešnú realizáciu
vytuhnutí bude aplikovaná povlaková krytina z polyurei.
projektu. Predkladaný projekt v plnej miere napĺňa špecifický cieľ stratégie rozvoja Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Považská Bystrica ako aj Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja.
HA 2 Zateplenie oceľových dverí do haly:
Neposkytnutím NFP nebude možné realizovať projekt v plnom rozsahu, následkom čoho by nebolo možné dosiahnuť
V nadväznosti na prvú hlavnú aktivitu sa druhou aktivitou odstráni nevyhovujúci stav dverí obdobným zateplením ako pri
plánovaný hospodársky úžitok, čím by zanikla opodstatnenosť investície.
strešnej konštrukcii nastriekaním PUR peny na vnútornú stranu dvier, na ktorú po jej vytuhnutí bude aplikovaná povlaková
Jeho realizáciou si spoločnosť vybuduje zdravý nehnuteľný základ, ktorý umožní zvýšiť konkurencieschopnosť a umožní
krytina z polyurei - tá bude slúžiť ako mechanická ochrana.
pomýšľať aj na realizáciu kvantitatívne a kvalitatívne náročnejších projektov.
Kogentné podporné aktivity v rámci projektu konkrétne riadenie projektu, publicita a informovanosť súvisiaca s projektom
budú v réžii a na náklady žiadateľa. Dodávateľ stavebných prác vzíde na základe výsledku zrealizovaného verejného
obstarávania.

25120120143

ARGIM, spol. s r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky výrobného
objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o.

233 655,60

KaHR-21SP-1301

Priamym výsledkom realizácie hlavnej projektovej aktivity bude zateplenie objektu a obnova jeho konštrukcií, čím sa
Predmetom projektu je zateplenie výrobného objektu lokalizovaného v intraviláne mesta Komárno, na ulici Slobody č.1. Objekt
podstatne zníži energetická náročnosť stavby. Uvedené bude mať za efekt:
bol postavený v 80. rokoch ako priemyselná budova; táto jeho funkcia ostala nezmenená. Budova je primárne využívaná na
výrobné účely (výroba rúrok z nehrdzavejúcej ocele s vysoko špecifickými parametrami), resp. pridružené účely súvisiace s
- zníženie spotreby vykurovacieho paliva
priemyselnou výrobou.
Projekt bude realizovaný dodávateľsky; výber dodávateľa prebehne v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi upravujúcimi
- zníženie finančných nákladov na vykurovanie
postupy verejného obstarávania. Predmetom projektu budú stavebné úpravy spočívajúce v zateplení obvodových stien a
- zníženie objemu emisií CO2
Kvôli podozreniu na nevyhovujúce tepelnoizolačné parametre objektu bol vykonaný energetický audit, ktorý identifikoval z
strechy objektu, spolu s výmenou výplní okenných a dverných otvorov.
- zlepšenie celkového technického stavu objektu a predĺženie jeho životnosti
hľadiska stavebnej normy STN 73 0540-2:2012 ako nevyhovujúce všetky obalové konštrukcie s výnimkou hliníkových
Podrobný opis stavebných úprav je uvedený v Opise projektu v kapitole 4.1 Technické zabezpečenie.
- zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov žiadateľa
vstupných dverí.
- zlepšenie estetických charakteristík objektu
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom "Zateplenie obvodových stien, zateplenie striech a
Pre dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti prevádzky objektu, ktorá by umožnila ďalší rozvoj výroby a znížila dlhodobé
výmena výplní okenných a dverných otvorov objektu", realizácia ktorej je naplánovaná na apríl až október 2014. Dĺžka
Plánovanú hodnotu energetického ukazovateľa (Úspora energie) projekt dosiahne znížením spotreby energie v dôsledku
finančné zaťaženie žiadateľa bolo preto rozhodnuté o zateplení stavby. Táto forma realizácie bola zvolená s ohľadom na
realizácie bola naplánovaná s ohľadom na veľkosť stavby a náročnosť realizovaných stavebných úprav. Hlavná aktivita bola
zlepšenia tepelnoizolačných parametrov objektu.
finančný prínos s dlhodobého hľadiska, dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu, ako aj ďalšie faktory, medzi ktoré patria
koncipovaná tak, aby jej realizácia viedla ku naplneniu špecifických cieľov projektu.
najmä:
Plánované hodnoty finančných merateľných ukazovateľov (Nárast tržieb, Nárast pridanej hodnoty) projekt dosiahne znížením
Riadenie aktivít projektu bude zabezpečené konateľmi spoločnosti. Pre zabezpečenie hladkej administrácie budú na externý
výdavkov na prevádzku objektu v dôsledku zníženia jej energetickej náročnosti.
- efektívnosť projektu vzhľadom na požadované výstupy
manažment projektu využité služby niektorej z renomovaných poradenských spoločností.
- skúsenosť žiadateľa s investičnými projektmi
Ako najväčšie riziká projektu boli definované najmä pochybenie pri realizácii stavebných úprav, resp. výraznejšie zvýšenie
- ekologický prínos
cien vykurovacieho paliva v budúcnosti. Tieto riziká sa žiadateľ bude usilovať obmedziť dôsledným výberom dodávateľa,
- aktuálne vyhovujúci spôsob výroby tepla v objekte
resp. v prípade nutnosti prechodom na alternatívny nízkoemisný zdroj paliva.

Žiadateľ zabezpečí udržateľnosť merateľných ukazovateľov presným časovým a odborným zrealizovaním projektu
dodržiavajúc merateľné ukazovatele projektu výsledku aj dopadu. Udržateľnosť výsledkov bude vykazovať monitorovacími
správami. Okrem sledovaných merateľných ukazovateľov žiadateľ tiež predpokladá, že realizácia projektu prinesie zvýšené
tržby na nájomnom od nájomcov využívajúcich časť zatepľovanej haly, a taktiež prispeje k udržaniu počtu pracovných miest v
spoločnosti.
Výsledok finančnej analýzy vychádzajúcej z reálnych odhadov preukázal návratnosť investičných nákladov v horizonte do 20
rokov. Do budúcnosti žiadateľ nepredpokladá a nie je si vedomý vážnejších rizík, ktoré by mali za následok ohrozenie
finančnej stránky realizácie projektu. Taktiež žiadateľ aj naďalej vykazuje stabilný obrat aj v práve prebiehajúcom účtovnom
období, ako aj mierne zvýšený dopyt po tovaroch a službách.
Po skončení financovania projektu z verejných zdrojov, bude žiadateľ pokračovať v údržbe vonkajšieho povrchu budovy podľa
odborných pokynov dodávateľa stavebných prác.

Potreba realizovať projekt vychádza najmä z nepriaznivej energetickej bilancie objektu, ktorého obalové konštrukcie nespĺňajú
požiadavky platných stavebných noriem. Z dôvodu vysokých energetických strát bolo rozhodnuté zvýšiť energetickú
Inštitucionálna udržateľnosť projektu bude zabezpečená štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. jeho zamestnancami.
efektívnosť stavby zlepšením jej tepelnoizolačných vlastností. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície tohto typu by však
Predpokladané aktivity budú zahŕňať štandardnú údržbu, ako aj zabezpečenie nevyhnutných čiastkových opráv objektu v
bolo pre žiadateľa neúnosné hradiť celý objem výdavkov z vlastných zdrojov (ako dokazuje aj ekonomické hodnotenie v
prípade neočakávaných udalostí.
správe z energ. auditu, resp. finančná analýza projektu), kvôli čomu sa žiadateľ rozhodol uchádzať o nenávratný finančný
príspevok v rámci tejto výzvy.
Finančná udržateľnosť projektu bude dosiahnutá cez podstatné zníženie výdavkov na zabezpečenie prevádzky objektu z
energetického hľadiska. Hoci náklady na výrobu ostatnú nezmenené, vďaka výraznému zlepšeniu tepelno-technických
Projekt podobného charakteru realizoval žiadateľ počas rokov 2000-2001, kedy odkúpil a zrekonštruoval priemyselný park, v
parametrov objektu spotrebuje žiadateľ podstatne menej energie na udržiavanie prevádzkovej teploty budovy, úmerne čomu
ktorom sa v súčasnosti nachádza jeho prevádzka.
poklesnú jeho výdavky na nákup vykurovacieho paliva (zemný plyn).
Projekt prispeje ku napĺňaniu cieľov o.i. aj nasledujúcich strategických dokumentov:
- PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015
- PHSR mesta Komárno
- Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007-2013
- Národná stratégia TUR
Realizáciou projektu bude podporený rozvoj priemyslu v regióne, ktorý má v rámci Západného Slovenska jednu z najvyšších
mier evidovanej nezamestnanosti.

Finančná udržateľnosť projektu je podrobne opísaná v prílohe č.5 - Finančnej analýze projektu. O dobrej udržateľnosti projektu
svedčia aj dosiahnuté hodnoty Miery výnosovosti a Čistej súčasnej hodnoty uvedené v tomto dokumente.
Ako najväčšie riziká projektu boli identifikované pochybenie pri realizácii stavebných úprav, resp, výraznejšie zvýšenie cien
vykurovacieho paliva . Tieto riziká žiadateľ obmedzí dôsledným výberom dodávateľa, resp. v prípade nutnosti prechodom na
alternatívny nízkoemisný zdroj paliva

Pre zefektívnenie výroby tepla je navrhnuté v projekte riešiť rekonštrukciu a modernizáciu energetického zariadenia, za
účelom zvýšenia energetickej účinnosti a využitia odpadové tepla.
Sú navrhované 2 opatrenia :

25120120144

DYHA TIROLA, s.r.o.

Rekonštrukcia a modernizácia energetického zariadenia za
účelom zvýšenia energetickej účinnosti a využitia
odpadového tepla

98 999,82
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Výsledkom predkladaného projektu rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
Vykurovanie a príprava teplej vody pre výrobný areál je zabezpečovaná spaľovaním drevného odpadu. Drevný odpad vzniká
1. opatrenie - výmena kotla za kotol s vyššou účinnosťou,
Žiadateľ plánuje v rámci projektu rekonštruovať a modernizovať energetické zariadenie za účelom zvýšenia energetickej
ich energetickej účinnosti predstavuje rekonštrukciu zdroja tepla spočívajúcu vo výmene starého kotla za nový s vyššou
pri spracovaní bukového dreva na dyhu. Drevný odpad je vo forme kusového odpadu (lupacie zvyšky, odrezky a dyha) aj
2. opatrenie - zaradenie tepelného výmenníka spalina-voda za kotol pre využitie odpadového tepla
účinnosti a využitia odpadového tepla. Bez nenávratného finančného príspevku by projekt nebolo možné zrealizovať alebo by
účinnosťou premeny paliva na teplo, ako aj zvýšenie hospodárnosti výroby tepla osadením výmenníka spaliny/voda za kotol a
dezintegrovaného odpadu (kôra). Energetické parametre (výhrevnosť) paliva sú závislé na vlhkosti paliva.
bol zrealizovaný v menšom rozsahu, keďže žiadateľ nemá aktuálne finančné prostriedky na realizáciu predmetnej investície.
následným využitím odpadného tepla.
Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami:
Priemerná vlhkosť drevného odpadu, ktorý vzniká pri technologickom spracovaní dreva v závode DYHA TIROLA s.r.o. v
Výsledky energetického auditu poukázali na možnosti úspor odpadového dreva ako paliva v prípade zrealizovania v projekte
Dobu návratnosti 7,87 roka je potrebné posudzovať nielen v optike efektívnosti vložených investícií, ale aj vzhľadom na
Moldave nad Bodvou je cca 40 % a priemerná výhrevnosť 11,25 MJ/kg.
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia energetického zariadenia za účelom zvýšenia energetickej účinnosti
navrhovaných opatrení týkajúcich sa rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
potrebu rekonštrukcie zdroja tepla z dôvodu jeho morálnej aj technickej zastaralosti.
Riadenie projektu
ich energetickej účinnosti. Terajšia výroba tepla je značne nehospodárna, je nevyhnutné z hľadiska zvýšenia energetickej
Výroba tepla vo forme pary je zabezpečovaná vo vlastnom zdroji tepla, kde sú osadené dva kotly spaľujúce drevný odpad.
Publicita projektu
hospodárnosti, ako aj zlepšenia vplyvu na životné prostredie zvýšiť hospodárnosť výroby tepla a zrealizovať navrhované
Zrealizovaním opatrení v uvedenom rozsahu sa dosiahnú významné energetické úspory, a to až 24,70 % úspor na palive
Kotol K1 typu S 2500 U o výkone 4,3 t/h sýtej pary a kotol K2 typu S 60 o výkone 1,7 t/h sýtej pary. Kotol K2 slúži len ako
opatrenia.
potrebnom na výrobu tepla. Zrealizovaním opatrení dôjde aj ku značnému zníženiu emisných hodnôt znečisťujúcich látok a
rezerva pri prípadných opravách kotla K1. V roku 2012 nebol vôbec spustený do prevádzky.
Hlavná aktivita bude realizovaná nasledovne:
skleníkových plynov. Celkovo je možné očakávať zníženie emisie CO2 o 22 330 kg za rok. Hodnoty budú dosiahnuté
V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní odborne spôsobilou Zrealizovaním zateplenia objektu dôjde ku zníženiu spotreby skvapalneného plynu, a tým aj ku zníženiu emisných hodnôt
zrealizovaním opatrení navrhnutých v energetickom audite. Priebežným monitoringom a sledovaním napĺňania merateľných
Teplá voda sa pripravuje pomocou stojatého zásobníkového ohrievača 4 m3. Množstvo vyrobeného tepla nie je merané, teda
osobou. Po výbere dodávateľa, bude investícia nakúpená.
CO2. Ročné zprodukcie CO2 pred a po realizácii opatrení sú uvedené v tab. č. 17 energetického auditu.
ukazovateľov sa budeme snažiť predísť ich nedosiahnutiu.
nie je možné ani exaktne určiť množstvo tepla na vykurovanie, prípravu teplej vody a technologickú spotrebu tepla.
Vykurovanie je zabezpečované pomocou protiprúdových ohrievačov umiestnených vo výrobných priestoroch.
Riadenie projektu
Nahradený kotol má rovnaký inštalovaný výkon, ale vyššiu účinnosť, indikátor zvýšeného inšt. výkonu nesledujeme.
Indikátor zvýšeného inštalovaného výkonu nesledujeme, keďže je nulový.
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a
monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy.
Vedenie spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť
projektu z hľadiska administratívneho zabezpečenie je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov.
Technické zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva vo výmene starého kotla za nový s vyššou
efektívnosťou a pridaním výmenníka na využitie odpadového tepla.
Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov.
Investícia bude financovaná kombináciou vlastných a úverových zdrojov, keďže žiadateľ nemá aktuálne dostatočnú finančnú
hotovosť na účte, ktorá by pokryla celkové náklady projektu.

Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

25120120145

25120120146

25120120147

25120120148

ALTHAN, s.r.o.

Fintex, s.r.o.

Teplo GGE s. r. o.

DDO, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a spotreby
energetických médií v spoločnosti ALTHAN, s.r.o. Humenné

Zvýšenie energetickej efektívnosti v textilnej výrobe
rekonštrukciou priemyselného objektu spoločnosti Fintex,
s.r.o.

Výmena horúcovodných potrubí SCZT Považská Bystrica

Zlepšenie energetickej efektívnosti prevádzkových objektov
spoločnosti DDO, s.r.o.

219 293,80

98 986,14

418 659,25

72 806,77
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Spoločnosť Althan podniká pod svojim menom od roku 2011. Nový závod na trhu sa opiera o silnú tradíciu z histórie pri výrobe
prémiových mäsových
produktov a spracovaní mäsa. Spoločnosť pôsobí v regióne, kde sa výrobou mäsa a mäsových výrobkov zaoberá niekoľko
ďalších významných subjektov, teda v silne konkurenčnom prostredí. I keď spoločnosť Althan je umiestnená v Priemyselnom
parku CHEMES, kde je k dispozícií široká paleta energetický médií, potravinársky sektor má isté špecifiká, predovšetkým v
súvislosti s hygienickými normami, kde technologická para pre potravinárske účely nie je použiteľná. V súčasnosti spoločnosť
Althan zabezpečuje tzv. mäkku paru vyrábanu na báze pitnej vody energetický a finančne náročnou technlógiou, pomocou
elektrických vyvíjačov pary. Energetické vstupy predstavujú významnú položku variabilných nákladov, pre zabezpečenie
konkurencieschopnosti spoločnosť Althan hľadá možnosti zníženia nákladov na energie. Príprave projektového zámeru
predchádzalo zostavenie SWOT analýzy. Predpokladom k úspešnej realizácii projektu je fakt, že silné stránky SWOT analýzy
prevyšujú nad slabými a príležitosti nad hrozbami.

Realizáciou projektu sa zvýši energetická efektívnosť výrobného procesu, čo povedie k zlepšovaniu ekonomického
postavenia a zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Dosiahnutím stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov projekt dokáže
svoju efektivitu, vhodnosť a účelnosť. Dôsledkom realizácie projektu tak bude dosiahnutie dlhodobo stabilného postavenia
podniku na trhu za súčasného dodržiavania vysokej kvalitatívnej úrovne produkcie. Vzhľadom na dlhodobú filozofiu podniku
vyrábať tradičným spôsobom, zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a spotreby energetických médií vytvorí predpoklady
túto filozófiu naplňať. Realizácia projektu bude viesť k zvýšeniu pridanej hodnoty spoločnosti a významnemu zvýšeniu
konkurencieschopnosti, čím budú vytvorené predpoklady ďalšej diverzifikácií produktovej sklady podniku s následným
vytvorením nových pracovných miest, čím žiadateľ prispeje okrem úspory primárnych zdrojov energie aj k rastu
zamestnanosti a vyrovnávaniu regionálnych rozdielov.Po úspešnej implementácii projektu a stabilizácii ekonomických
výsledkov žiadateľa sa predpokladá realizácia ďalších nadväzujúcich projektov.

Realizácia projektu pozostáva z jedinej aktivity:Inštalácia kogeneračnej jednotky na vysokoúčinnú výrobu elektrickej energie a
tepla
Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby energetických médií. Na základe
vypracovaných analýz, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla, spĺňa predpoklady pre dosiahnutie cieľov
projektu. Pri voľbe technologického zabezpečenia žiadateľ zvolil optimálne technologické riešenie z pohľadu parametrov a
investičných nákladov v prepojení na dosiahnutie cieľov projektu. Celkové riadenie projektu zabezpečí trojčlenný projektový
tím. Ekonomické riadenie projektu bude v kompetencii konateľa spoločnosti Ing. Vladimíra Skoupila. Technickoadministratívne riadenie projektu zabezpečia konateľ spoločnosti Ing. Richard Gavaľa a výrobný riaditeľ spoločnosti Ing.
František Štefan.
Projekt bude realizovaný v jednej časovej etape v trvaní 24 mesiacov, v období 01/2014 - 12/2015
Ciele budú dosahované prostredníctvom realizácie aktivít projektu, predmetom ktorých je obstaranie technológie
vysokoúčinnej KVET v špecifických formách a parametroch, ktoré si vyžaduje technológia prevádzky spracovania mäsa.

Energetické vstupy do procesu mäsovýroby predstavujú významnú čiastku variabilných nákladov. Zníženie energetických
vstupov, hlavne čo sa týka technologickej pary a TÚV je možné znížiť inštaláciou vysokoúčinnej kombinovanej výroby.
Cenové relácie vysokoúčinnych technológií v pomere k cenám energií sú vysoké. Pre malú spoločnosť v ktorej výroba energií
nie je nosným výrobným artiklom, bez štátnej pomoci sú nedostupné. Keďže vstupné suroviny do procesu výroby mäsových
výrobkov sú stanovované komoditnou burzou, pre udržanie konkurencieschopnosti podniku najmä voči zahraničným
výrobcom je nutné znižovanie energetických vstupov, čo umožňuje vysokoúčinná kombinovaná výroby elektriny a tepla.
Udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti Althan,s.r.o. a udržanie pracovných miest v priestore Horného Zemplína je
mimoriadne dôležité a je v súlade s plánovacími dokumentmi Prešovského samosprávneho kraja i mesta Humenné.
Manažment spoločnosti Althan má s realizáciou dlhodobejších projektov bohaté skúsenosti s realizáciou podobných
investičných zámerov nadobudnuté v rámci rozvoja Mecom, a.s. Humenné, ako aj pri výstavbe a zavední na trh spoločnosti
ALTHAN, s.r.o. Humenné.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami manažmentu ako stabilitou na regionálnom trhu.
Vzhľadom na filozofiu podniku vyrábať výlučne slovenské výrobky podľa tradičnej receptúry si pozíciu úspešné udržiava
prostredníctvom dodržiavania vysokej úrovne kvality a vytláčaniu nekvalitných zahraničných výrobkov z regionálnych pultov.
Realizáciou projektu žiadateľ dosiahne zníženie energetických vstupov do výrobného procesu. Týmto budú vytvorené
predpoklady pre upevnenie pozície podniku pridaním nových prvkov do produktového portfólia, a zároveň zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku a udržaním zamestnanosti.
Vzhľadom na dostatočné administratívne zabezpečenie chodu spoločnosti, je zabezpečená plynulosť uvedenia výsledkov
projektu do praxe a udržateľnosť projektu po personálnej stránke. Napĺňanie stanovených indikátorov projektu bude
podporené monitorovaním dosahovaných výstupov zo strany manažérov, podielajúcich sa na implementácii projektu.
Rentabilita investície je kladne posúdená vo Finančnej analýze projektu, kde odhadovaná miera výnosovosti dosahuje
148,95%, životaschopnosť investície je podporená tým, že dokáže znížiť náklady na energetické média.
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Predkladaný projekt sa bude realizovať v meste Spišská Nová Ves, ktorá patrí k mestám s dlhou priemyselnou tradíciou.
Žiadateľom je Fintex, s.r.o., ktorá vznikla v auguste 2003 ako nepriamy pokračovateľ výrobcu textilu Finiš a.s., čím čiastočne
prevzala aj výrobný program tejto spoločnosti. Naša výroba bola v začiatkoch zameraná na textilné výrobky ako sú pyžamá,
župany, domáce oblečenie a tričká. V súvislosti s rozvojom a postupným etablovaním sa na trhu sme pristúpili aj k výrobe
polokošieľ, legín, termobielizne. V roku 2004 sa začala strategická spolupráca s českou spoločnosťou CTX Trade 2000 a.s.
Možno konštatovať, že v rámci výrobcov pletiarskych výrobkov patríme medzi najväčších na Slovensku. Z toho dôvodu sa
snažíme zvýšiť svoju konkurencieschopnosť jednak investíciami do moderných technológií ale aj postupným znižovaním
fixných nákladov ako sú energetické úspory. Realizáciou projektu plánuje žiadateľ prispieť k využitiu identifikovaných
príležitosti pre svoj rozvoj, ktorými sú: zlepšenie energetickej efektívnosti výroby; úspora finančných prostriedkov v súčasnosti
vynakladaných na energeticky náročnú prevádzku; možnosť rozšíriť výrobu a vytvoriť ďalšie pracovné miesta.

Výsledkom projektu po zrealizovaní hlavnej aktivity bude zníženie energetickej náročnosti stavebného objektu v oblasti
textilného priemyslu a služieb na to nadväzujúcich prostredníctvom jeho rekonštrukcie a modernizácie. Konkrétne sa jedná o
zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu konštrukcie objektu : zlepšenie energetickej náročnosti –
efektívna úspora primárnej energie, zlepšenie mikroklímy v objekte, odstránenie plesní, zvýšenie tepelnej pohody a
vylepšenie estetického hľadiska (viac v prílohe č.1 ŽoNFP). V roku 2015 bude teda hodnota ukazovateľa výsledku „Zateplená
plocha“, 2084,698 m2. Hodnota ukazovateľa dopadu „Úspory energie“ v roku 2020 bude predstavovať 768,80 GJ/rok.
Nezanedbateľnou je aj úspora produkcie CO2, 59,16 t/r. Nárast pridanej hodnoty sa v roku 2020 predpokladá na 780 000 EUR
a nárast tržieb vo výške 2 875 000 EUR. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov by mohlo nastať iba z dôvodu vyššej moci a
spoločnosť by sa následne snažila danú situáciu riešiť prostredníctvom realizácie potrebných krízovových opatrení.
Realizácia predkladaného projektu umožní vytvorenie predpokladov pre realizáciu ďalších aktivít spoločnosti a zvýšenie
objemu produkcie.

Realizácia projektu bude prebiehať od 03/2014 do 06/2015. Prevádzka bude spustená v 07/2015. Realizácii projektu bude
predchádzať výber dodávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o VO, ktorý začne po podaní žiadosti o NFP. Začiatok
realizácie projektu je naplánovaný po uzavretí zmluvy o NFP a kontrole VO. Predkladaný projekt bude realizovaný
prostredníctvom Aktivity č. 1: Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu pre textilnú výrobu, ktorá prispeje k
naplneniu špecifických cieľov ako aj merateľných ukazovateľov projektu. Táto aktivita je zameraná na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu - Objekt : SO 01 Zateplenie obvodového
plášťa. Po odbornej a technickej stránke budú realizáciu projektu zabezpečovať konatelia : Ing. Anton Beňa, ktorý má s
dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných zámerov spoločnosti, JUDr. Marián Čeman a Milan Dluhoš. Implementácia
projektu v zmysle plnenia podmienok zmluvy o NFP bude zabezpečovaná externou spoločnosťou s relevantnými
skúsenosťami v tejto oblasti. Realizácia predkladaného projektu prispeje ku zvýšeniu energetickej efektívnosti v textilnej
výrobe spoločnosti Fintex, s.r.o.

V prípade, že by pomoc nebola poskytnutá, nemohli by sme zrealizovať všetky činnosti súvisiace s rekonštrukciou a
modernizáciou budovy tak, aby bola zabezpečená cieľová energetická úspora, čo by malo nepriamy vplyv aj na
konkurencieschopnosť žiadateľa, znamenalo by to stagnovanie rozvoja spoločnosti a v konečnom dôsledku útlm výroby.
Ekonomický prínos čiastkovej realizácie projektu, by nepokryl náklady žiadateľa na zabezpečenie všetkých prác potrebných
na dosiahnutie cieľa projektu. Žiadateľ by nevytvoril žiadne pracovné miesta. Zvýšenie energetickej efektívnosti a tým
zníženie nákladov na prevádzku realizáciou činností v rozsahu v akom sú navrhnuté v projekte a predpokladané ekonomické
prínosy tejto inovácie vykompenzujú zvýšené náklady na spolufinancovanie projektu. Úspešná a bezproblémová
implementácia projektu prispeje k snahe ďalších subjektov o zaradenie sa do súťaže o získanie NFP. Predkladaný projekt je
plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (viac v Prílohe č.1
ŽoNFP). Vedenie spoločnosti má však skúsenosti s realizáciou investičných aktivít financovaných z vlastných zdrojov.

Administratívna udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a kompletnom finančnom vysporiadaní finančných vzťahov s
poskytovateľom, bude počas obdobia udržateľnosti projektu prijímateľ dôsledne sledovať napĺňanie cieľov a výsledkov
projektu v podobe napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu, bude riešiť prípadné ohrozenie ich naplnenia, bude
pripravovať následné monitorovacie správy projektu a bude dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia zmluvy o NFP
vzťahujúce sa na obdobie udržateľnosti projektu.
Technická udržateľnosť - bude zabezpečená prostredníctvom kvalitnej údržby. Po realizácii zateplenia objektu sa bude
vhodným spôsobom vykurovať a vetrať, tak aby sa zamedzilo vzniku nežiaducich vplyvov ako je rosenie alebo vznik plesní.
Takto bude zabezpečená trvalá udržateľnosť výsledkov projektu.
Finančná udržateľnosť – po ukončení realizácie projektu a jeho financovania zo štrukturálnych fondov bude financovanie
následnej prevádzky a údržby budovy zabezpečené prostredníctvom vlastných zdrojov z vlastnej hospodárskej činnosti,
prípadne z úverových zdrojov. Projekt je trvalo udržateľný z prevádzkového aj finančného hľadiska (viac v Prílohe č.5 ŽoNFP).
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Realizáciou investičného zámeru dôjde k zvýšeniu energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov,
zníženiu prevádzkových nákladov na dodávku tepla, ako aj zníženiu rizika porúch na starých potrubiach a tým zvýšeniu
Prvé horúcovodné primárne rozvody boli v Považskej Bystrici vybudované v roku 1971. Časť rozvodov bola rekonštruovaná v
bezpečnosti dodávok tepla.
roku 1991. V rokoch 2009 – 2011 bola vykonaná pokládka nových predizolovaných potrubí pre pripojenie sídlisk SNP,
Rozkvet a Lány na CZT.
Uvedený zámer bude možné dosiahnuť po realizácii zásluhou:
- zníženia tepelných strát v potrubných rozvodoch (nové potrubia s kvalitnou tepelnou izoláciou a povrchovou úpravou
Zdrojom tepla pre sústavu centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) v meste Považská Bystrica je tepláreň. Výstupná
odolnou voči vnikaniu vlhkosti);
voda je vedená z teplárne do SCZT.
- zníženia únikov vody v potrubných vedeniach vplyvom netesnosti potrubí;
- zníženia nákladov na opravy pri poruchách potrubí;
V úseku od Teplárne vedenom popri uliciach Športová, Odborov, Školská, Okružná, Hurbanova (sídlisko Stred) k Centrálnej
- dobudovaním monitorovacieho systému porúch.
mestskej zóne (CMZ) sú uložené prevažne pôvodné potrubia, výmena bola v minulosti realizovaná v niekoľkých úsekoch
predovšetkým v dôsledku opakovaných porúch alebo ako vyvolaná investícia.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto zámeru je voľba predizolovaného potrubného systému, ktorý je charakterizovaný:
- kvalitnou tepelnou izoláciou potrubí realizovanou pri výrobe, na stavbe bude realizované iba doizolovanie spojov;
V tejto časti sú inštalované oceľové potrubia svetlosti DN 400, opatrené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, povrchová
- povrchovou úpravou, zabraňujúcou vnikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie, ako aj mechanickému poškodeniu tepelnej
úprava oplechovaním, uložené do podzemných potrubných kanálov. Potrubia sú na konci svojej technickej životnosti, hrozí
izolácie.
riziko ich netesností, z čoho pramenia prevádzkové poruchy a následné nežiadúce odstávky dodávky tepla. Povrchová úprava
potrubí a tepelná izolácia sú v stave úmernom času, čo spôsobuje straty pri dodávke tepla.
Realizácia projektu zabezpečí úsporu PEZ (12 859,96 GJ/rok) a predpoklad bezporuchovej prevádzky, čo pozitívne ovplyvní
ako náklady na opravy a údržbu a bezpečnosť dodávok energie.
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Celkovú ekonomickú a energetickú situáciu trenčianskeho kraja považujeme za priemernú. Základná dopravná infraštruktúra a
štátne stimuly pritiahli v minulosti silných investorov. Tradičné odvetvia priemyslu (strojárenstvo, kovoobrábanie a pod.) majú
vysokú energetickú náročnosť výroby, pričom nemalý podiel na spotrebe majú staré, dnes z hľadiska energetickej prevádzky
už nevyhovujúce, výrobné haly.
Spoločnosť DDO, s r.o. patrí medzi stredné podniky v okrese Ilava s ročnou produkciou viac ako 10 000 ton oceľ. polotovarov.
Prevádzka zariadení delenia, ohýbania, žíhania, pieskovania či zvárania hutného materiálu vykazuje výraznú energetickú
spotrebu, pričom prevádzka v tepelne nevhodne izolovanom objekte zvyšuje energetickú spotrebu v chladnejších mesiacoch,
osobitne vo vykurovacej sezóne.
V súčasnosti má spoločnosť DDO, s.r.o. výraznú energetickú nadspotrebu, čo potvrdzuje i samostatná príloha-energetický
audit - z titulu absencie dostatočnej tepelnej izolácie obvodového plášťa a nevhodných výplní okien, dverí a svetlíkov. Výroba
je riešená dvojzmennou prevádzkou s dvomi voľnými dňami v týždni.
Systém vykurovania je centralizovaný, pričom ako vykurovacie médium slúži zemný plyn.

Dôvodom realizácie projektu je zníženie energetickej spotreby na udržanie optimálnych výrobných podmienok, čím
prispejeme k plneniu strategických cieľov energetickej politiky SR. Realizáciou projektu – zateplením obvodového plášťa a
výmenou výplní znížime spotrebu energií, čo prinesie i úsporu financií a technické zhodnotenie budovy. Z ekonomického i
environmentálneho hľadiska predstavuje realizácia projektu optimálne riešenie, nakoľko rieši úniky tepla komplexne a
systematicky.
V realizačnej fáze projektu dôjde k zatepleniu plochy o výmere 4 238,143m2, čo sa premietne do úspory 260,915 MWh/ročne.
Ročná energetická úspora teda bude 939,29 GJ/rok. Z environmentálneho pohľadu dôjde k úspore 72,27 ton CO2 emisí ročne.
Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze. Využívali sme pri tom poznatky z
predošlých investícií ako i služby externých stavebných a energetických poradcov a poradcov pre oblasť štrukturálnych
fondov (Euro Dotácie).
Návrhy riešení jednotlivých rizík obsahuje opis projektu v kapitole 6., eliminácii ohrození sa venuje kapitola 3.

Predkladaný projekt modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepelnej energie sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT)
Motivačný účinok pomoci je preukázaný tým, že rekonštrukcia rozvodov SCZT bola v mieste realizácie projektu realizovaná
v Považskej Bystrici rieši výmenu horúcovodných potrubí v mieste realizácie projektu v jednej líniovej stavbe v jednom
len v mieste havarijného stavu a v mieste vyvolanej investície pri výstavbe diaľnice.
stavebnom povolení.
Projekt rekonštrukcie SCZT neprináša potrebnú dobu návratnosti, ktorá by umožnila jeho realizáciu bez nenávratného
Popri výmene hlavných potrubných trás budú napojené jestvujúce prípojky a odbočky k odberným miestam.
finančného príspevku. Minimálne v krátkodobom a strednodobom horizonte tak nie sú vytvorené ekonomické predpoklady aby
bol projekt realizovaný bez poskytnutia NFP.
Novo budované horúcovodné potrubné vedenia budú zhotovené z oceľových predizolovaných rúr svetlosti DN 400 (hlavná
trasa), resp. DN 32 až DN 100 (odbočky pre napojenie prípojok), max. prevádzková teplota 130 °C.
Projekt prispieva zvýšením energetickej efektívnosti k úsporám PEZ a ku zvyšovaniu bezpečnosti dodávok energií.
Tepelná izolácia potrubí bude z PUR peny, pričom prívodné potrubie bude s 1x zosilnenou izoláciou a vratné potrubie so
štandardnou izoláciou.
Opláštenie potrubí bude z plášťových rúr PEHD, odolných voči mechanickému poškodeniu a vode.

Projekt podporuje plnenie zámerov národných i regionálnych (VÚC, obec) strategických dokumentov.

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. disponuje dostatočnými odbornými, administratívnymi a technickými kapacitami na
zabezpečenie prevádzky výstupov projektu. Projekt je dlhodobo udržatelný, predpokladá pokračovanie realizácie aktivít aj po
ukoncení financovania zo strany EÚ.
Vzhladom na charakter projektu, stabilný odbyt tepla je pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ si
nevyžiada dodatočné finančné zdroje a preto bude jeho finančná udržatelnost zabezpečená z bežných prevádzkových zdrojov
v plnom rozsahu.
Pozitívny prevádzkový cash-flow projektu je zabezpečený úsporou nákladov na energie a údržbu.
Finančná analýza posudzuje projekt v období životnosti obstaranej investície. Čistá súčasná hodnota dosahuje kladnú
hodnotu 308 160 € a miera výnosovosti dosahuje 129,43%.

Hlavná činnosť spoločnosti Teplo GGE s.r.o. a predmet podnikania je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.
Navrhované potrubné vedenia budú mať zabudovaný elektronický monitorovací systém pre zistenie závad spôsobených
Spoločnosť disponuje dostatočnými kapacitami a skúsenosťami potrebnými na realizáciu investičného zámeru a
poruchami netesnosti nosnej rúry (únik vody) i plášťa (vnikanie zemnej vlhkosti). V tepelnej izolácii rúr zabudované
zabezpečenie prevádzky výstupov projektu. Spoločnosť pri svojej činnosti riadi štandardmi kvality dodávky tepla. V zmysle
signalizačné medené vodiče budú pri montáži navzájom pospájané do ucelenej slučky, ktorá umožní monitorovanie stavu
uvedených štandardov dosiahla spoločnosť za rok 2012 najvyššiu výslednú hodnotu dosiahnutej úrovne kvality.
potrubí.

Napriek tomu, že investícia má dlhú dobu návratnosti, ktorá ju robí nezaujímavou pre investíciu zo súkromných zdrojov bez
podpory z NFP, je projekt s poskytnutým NFP v pozitívnych číslach a prispeje k zdravému ekonomickému vývoju spoločnosti.
Investícia obstaraná v rámci projektu spolu so silnými stránkami a príležitosťami projektu dávajú predpoklad pre dlhodobú
udržateľnosť výsledkov projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu:
- žiadateľa: zníženie spotreby energie, finančná úspora z prevádzky, zvýšenie cenovej konkurencieschopnosti, technické
zhodnotenie a pod.
- región: zatraktívnenie lokality výrobnej prevádzky, možnosť vytvorenia dočasných pracovných miest, rozvoj
subdodávateľských vzťahov a pod.
- štát: príspevok k plneniu záväzkov a cieľov vyplývajúcich z energetickej politiky SR.
Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať, vzhľadom na
obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt nedosiahol požadovanú
úroveň do momentu ukončenia poslednej etapy.
Naďalej by pretrvávali úniky tepla. Dlhšia doba realizácie predlžuje i samotné investičné náklady z titulu dlhodobého prenájmu
lešenia pre veľkú plochu a výšku.
Realizácia zámeru v plnej miere je v súlade so základnými strategickými dokumentmi žiadateľa, mesta, kraja a SR viď Opis
kapitola 2.
Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kapitola 5. potvrdzujú schopnosti realizovať
investične náročné, i z fondov EU a ŠR SR, podporované projekty.

ADMINISTRATÍVNA
Každý člen z projektového tímu disponuje dostatkom skúseností a je potrebne oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho
očakávajú. Skúsenosti sú dokladované prehľadom realizovaných investícií – Opis kapitola 5.
TECHNICKÁ
Garantovaná komplexnou dodávkou stavebných prác so zárukou kvality finálneho prevedenia a použitím kvalitných
stavebných materiálov. Údržba zateplených objektov bude riešená kvalifikovanými internými pracovníkmi, čím sa zvyšuje
životnosť zhodnotených celkov. Všetky objekty budú navyše poistené voči živelnej pohrome.
EKONOMICKÁ
Realizáciou zatepľovacích prác a výmeny okien znížime spotrebu energie, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie optimálnych
pracovných podmienok. Úsporu z prevádzky tak bude možné použiť na iné účely. Generovanie dostatočného finančného
objemu z úspory preukazuje i finančná analýza, ktorá je samostatnou prílohou ŽoNFP.
Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktivít energetických dodávateľov a ostatných subjektov
na trhu, využívaní technologických noviniek a vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem. Podrobne to rozoberá Opis –
kapitola 3.

Zvolené technické riešenie - zateplenie obvodového plášťa, vrátane výmeny sklenených výplní, vstupných dverí a svetlíkov
vyplynulo z podrobného posúdenia možných variantov realizácie viď. Opis kapitola 4.
Jeden logický celok, ktorý stotožňujeme s technickým zhodnotením objektov, kopíruje povahu stavebných prác ako i systému
účtovania investície. Predpokladáme tiež, že realizácie dodávky, ktorá prebehne v časovom horizonte cca. 7 až 8 mesiacov
bude riešená dodávateľsky – víťazom VO. Začiatok projektu sme stanovili na február 2014, kedy vystavíme objednávku a
koniec na október 2014, kedy budú ukončené a prebrané všetky stavebné práce. Vystaveniu objednávky bude predchádzať
realizácia VO, ktoré zabezpečí osoba spôsobilá na výkon VO. Práce na VO začnú ešte v priebehu roka 2013.
Realizácia stavebných prác bude prebiehať súbežne s existujúcou výrobou, čo zvyšuje náročnosť riadenia projektu, ktoré
bude zabezpečené projektovým tímom. Zloženie tímu ako i popis činností, kompetencií, zodpovedností a skúseností
jednotlivých osôb je uvedený v Opise-kap. 4.
Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je možné plnenie cieľov
projektu.

Realizácia projektu bude trvať 18 mesiacov a bude pozostávať z 3 hlavných a 2 podporných aktivít:

25120120149

25120120150

25120120151

Strojspiš, spol. s r.o.

KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s
r.o.

Banskobystrický pivovar, a.s.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných objektov
Strojspiš, spol. s r.o.

Rekonštrukciou k energetickým úsporám

Zefektívnenie využitia energetických zdrojov v
technologickom procese výroby

459 382,38

83 857,26

308 264,54

Aktivita 1 – Zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, strechy a výmena okien
Aktivita 2 - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody
Aktivita 3 - Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia objektov

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má dlhoročné skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
brzdí jeho podnikateľské plány v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe energetickej efektívnosti a optimalizácie
Zrealizovaním týchto aktivít budú v spoločnosti Strojspiš, spol. s r.o. rekonštrukciou a modernizáciou jej objektov zlepšené
prevádzkových nákladov. Rekonštrukciou a modernizáciou objektov sa podporí jeho rozvoj v súlade s TUR a zvýši sa jeho
tepelnoizolačné vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie, znížená energetická náročnosť vykurovacieho
energetická efektívnosť. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových dokumentov, ako aj prioritami EÚ.
systému, systému ohrevu teplej vody a systému osvetlenia objektov Strojspiš, spol. s r.o., čím sa zabezpečia úspory a
efektívne využívanie energie.
d2) Žiadateľ prešiel od výroby a montáže oceľových konštrukcií, cez vývoj, výrobu a dodávky kompaktných strojných
zariadení pre poľnohospodárstvo a dopravu až po výrobu skupín a podskupín súčiastok pre automobilový, ťažobný a
Riadenie projektu
strojársky priemysel. Spoločnosť má dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska, vyhovujúce
Publicita a informovanosť
technické podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície do technológií. Predpokladom
úspešnej realizácie projektu sú tiež skúsenosti členov realizačného tímu s podobnými investičnými akciami.
Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové riadenie, zúčtovanie a monitorovanie prostredníctvom realizačného tímu s
dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi zručnosťami na úspešné zabezpečenie administratívnej i odbornej implementácie
projektu. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú
publicitu a informovanosť o projekte.
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Spoločnosť Strojspiš, spol. s r.o. pôsobí na strojárskom trhu od roku 1995. Jej vývoj ovplyvňuje rozvoj strojárskeho a
automobilového priemyslu na Spiši a v SR. V tejto oblasti pôsobí viacero významných európskych a svetových výrobcov so
stabilným postavením na trhu. Nadviazanie a udržiavanie spolupráce s nimi vo výraznej miere pozitívne ovplyvňuje aj vývoj
Strojspiš, spol. s r.o. a zároveň vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj. Subjekt prešiel od výroby a montáže oceľových
konštrukcií, cez vývoj, výrobu a dodávky kompaktných strojných zariadení pre poľnohospodárstvo a dopravu až po výrobu
skupín a podskupín súčiastok pre automobilový, ťažobný a strojársky priemysel. Ekonomická situácia v spoločnosti vykazuje
vysokú mieru stability. Zákazková výroba má rastúci trend. Pre jeho zachovanie a postavenie na trhu je nevyhnutné
optimalizovať prevádzkové náklady a zefektívniť ich vynakladanie v súlade s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti. Pre
dosahovanie stanovených cieľov prijala firma strategické rozhodnutie o nutnosti realizácie rekonštrukcie a modernizácie
výrobných objektov za účelom dosahovania energetických úspor.

Po ukončení realizácie projektu bude na výrobných objektoch spoločnosti Strojspiš, spol. s r.o. zateplená plocha 10 243 m2 a
bude nasadených 7 nových zariadení. Táto rekonštrukcia objektov výroby Strojspiš, spol. s r.o. vytvorí podmienky pre
dosiahnutie cieľov projektu a zabezpečí naplnenie hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov. Zrealizovaním týchto
aktivít budú v spoločnosti Strojspiš, spol. s r.o. rekonštrukciou a modernizáciou jej objektov zlepšené tepelnoizolačné
vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie, znížená energetická náročnosť vykurovacieho systému, systému
ohrevu teplej vody a systému osvetlenia objektov Strojspiš, spol. s r.o., čím sa zabezpečia úspory a efektívne využívanie
energie. To v dlhodobom horizonte povedie k nárastu tržieb a nárastu pridanej hodnoty vo výške minimálne 4% medziročne v
porovnaní s predchádzajúcim rokom. Významným predpokladom pre dosiahnutie cieľov projektu je aj stabilné postavenie
spoločnosti na trhu vybudované dlhodobým pôsobením, priaznivá finančná situácia a starostlivo pripravené opatrenia na
predchádzanie rizikám.

Po ukončení realizácie projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z
vlastných zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Firma z vlastných zdrojov zabezpečí údržbu
zrekonštruovaných objektov, v ktorých bude prebiehať výrobná činnosť Strojspiš, spol. s r.o. a v prípade potreby zabezpečí
ich ďalšie úpravy a opravy vedúce k efektívnemu využívaniu energie. Vzhľadom na dosahované pozitívne hospodárske
výsledky spoločnosti je reálny predpoklad, že aj po ukončení projektu budú vytvorené podmienky pre ďalšie financovanie
výroby. Významným predpokladom zabezpečenia dostatočného množstva finančných prostriedkov po ukončení financovania
zo štrukturálnych fondov je aj fakt, že spoločnosť dlhodobo dosahuje zisk. Strojspiš, spol. s r.o. bude zabezpečovať elimináciu
rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu
a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT
analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.
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KUKA ENCO WERKZEUGBAU,spol. s.r.o. sa zaoberá konštrukciou zváracích liniek a výrobou lisovacích nástrojov pre
automobilový priemysel. Spoločnosť má sídlo aj výrobný areál, v ktorom budú aktivity realizované, situované v meste Dubnica
nad Váhom, v Trenčianskom kraji. Región, v ktorom žiadateľ pôsobí, dlhodobo patrí medzi regióny s okresmi s nižšou mierou
evidovanej nezamestnanosti. Tá tu dosiahla hodnoty v okrese Ilava 9,67% k 30.06.2013, v Trenčianskom kraji 11,06 % k
30.06.2013. V dvoch výrobných halách spoločnosť pociťuje veľké úniky tepla a straty energie kvôli nezatepleným strechám,
obvodovému plášťu a starým nezatepleným bránam. Energeticky náročné je aj zastaralé osvetlenie v halách a tiež
individuálna regulácia spotreby tepla pri vykurovaní priestorov. Je nevyhnutné vykonať rekonštrukčné opatrenia – zateplenie
striech, fasády, vymeniť brány za zateplené, zrekonštruovať osvetlenie a zaviesť centrálnu reguláciu tepla. Celková situácia
spoločnosti je na základe SWOT analýzy vyhodnotená ako situácia s priaznivým východiskovým stavom. Príležitosti na ďalší
rast sú podporované silnými stránkami, ktoré je možné taktiež využiť na elimináciu prípadných ohrození externého prostredia.

Po realizácii aktivít budú obidve strechy a fasáda zateplené, namontované budú 2 zateplené brány (sekčná a priemyselná
rolovacia), dôjde k modernizácii osvetlenia výmenou starých svietidiel za nové úspornejšie typy. Významne dôjde k
racionalizácii vykurovania vďaka zakúpeniu centrálneho systému riadenia spotreby tepla. Počas projektu budú vytvorené 2
nové pracovné miesta (1muž a 1žena), počas udržateľnosti ďalších 10 – aj vďaka očakávanému zníženiu nákladov na
energie v rámci výkonu podnikateľskej činnosti. Kombináciou vybraných energetických opatrení budú naplnené plánované
hodnoty merateľných ukazovateľov projektu (zateplená plocha, 1 systém riadenia, nové technické zariadenia, nové pracovné
miesta, finan. ukazovatele úspora energie).Hlavné riziká realizácie sú: navýšenie rozpočtu, nedodržanie harmonogramu,
problém s obsadením nových miest, pokles príjmov z výroby v čase investovania do rekonštrukcie (zníženie cashu).
Realizáciou opatrení zabezpečí žiadateľ elimináciu vzniku/dopadu týchto rizík. Projekt prispeje k zníženiu únikov energie a
nižšiemu objemu vyprodukovaného CO2. Finančné úspory bude možné investovať napr. do vytvorenia prac. miest, nákupu
technológií, atď.

Žiadateľ pre dosiahnutie cieľov, výsledkov a dopadov zvolil hlavné aktivity projektu: HA 01 Zateplenie striech, HA 02
Zateplené brány, HA 03 Osvetlenie dvoch hál, HA 04 Systém centrálnej regulácie tepla, HA 05 Zateplenie fasády. Podporné
aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť, budú realizované na základe vyhlášky Európskeho spoločenstva, ktorá
sa týka realizovaných projektov. Realizácie projektu bude v intervale máj 2014 – jún 2015, aktivity budú prebiehať paralelne.
Miesto realizácie projektu budú 2 haly – frézareň a hala na výrobu malých dielov, obe vo vlastníctve žiadateľa.Trvanie
projektu bolo zvolené najmä podľa predpokladaného trvania rekonštrukčných prác a zahŕňa tiež aj časovú rezervu. Bez
investícii do všetkých zvolených aktivít v plnom rozsahu by nebol dosiahnutý globálny cieľ projektu, špecifické ciele ani
dosiahnutie maximálneho zamedzenia úniku energie. Na realizáciu projektu, najmä na dodržavanie harmonogramu a rozpočtu
a zabezpečenie prvkov publicity dohliadne realizačný tím, zložený z koordinátora, finančného manažéra, projektového
asistenta a projekt manažéra. Počas projektu budú prijatí 2 zamestnanci, následne počas 5 rokov ďalších 10ľudí.

Žiadateľ by realizoval zvolené aktivity bez NFP, no v redukovanej podobe, resp. jednotlivé aktivity by pravdepodobne
nerealizoval súbežne, ale postupne a v dlhšom časovom úseku.Zvolené aktivity by plánoval v konenčom dôsledku zrealizovať
všetky, keďže vie, aké dôležité je pre neho zamedziť energetickým stratám vo všetkých definovaných smeroch. Kompletná
realizácia celého projektového zámeru by trvala bez získania NFP dlhšie, čím by došlo k podstatnému spomaleniu jeho
dokončenia ako celku a aj dosiahnutie plánovanej hodnoty úspory energie a zníženie emisií (CO2) by trvalo dlhšie. Tvorba
2+10 prac. miest v podniku v priebehu 6 rokov je vysoko prínosná pre celý región. Projekt je plne v súlade s cieľmi
strategických dokumentov a prispieva k napĺňaniu viacerých vízii v nich definovaných, najmä v :PHSR DnV, PHSR TSK,
Programu stability SR na roky 2011 až 2014, Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013, Energetickej
politike krajín EÚ, HP TUR, HP RP a HP IS. Žiadateľ každoročne realizuje veľa investičných projektov vo vlastnej réžii, takže s
implementáciou všetkých fáz projektov má skúsenosti.

Financovanie údržby a prípadných opráv na výstupoch projektových aktivít po skončení NFP bude kryté zvýšenými príjmami z
predaja výrobkov, no žiadateľ ráta aj s krytím týchto výdavkov úsporami nákladov v dôsledku racionalizačných a
zefektívňovacích opatrení v energetickom hospodárení.Odhady zvýšených tržieb a pridanej hodnoty vychádzajú z reálneho
prieskumu trhu a identifikovaných potrieb zo strany existujúcich aj potenciálnych klientov. Predpokladané tržby za výrobky a
úspory na energiách zabezpečia návratnosť vstupnej investície a navyše vykryjú aj náklady na novovytvorené miesta. Projekt
podľa FA vytvára dostatočný cash-flow, čím zabezpečuje udržateľnosť investície a nedostáva tak podnik do problémov s
likviditou. Žiadateľ má jednoznačne zistený dopyt po výrobkoch, a tak je v jeho najväčšom záujme pokračovať v ich výrobe i v
budúcnosti, nakoľko to pre ňho bude predstavovať značný príjem financií.Vonkajšie ohrozenia: konkurencia, rast cien energií,
vysoká nezamestnanosť v regióne spôsobujúca odliv mladých ľudí. Opatrenia pre ich elimináciu: zavádzanie inovácii,
zvyšovať konkurenciesch., vytvárať prac. príležitosti, ponúkať nižšie ceny výrobkov, využívať stroje s nízkou spotrebou
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Spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s. je výrobcom výnimočného slovenského piva značky Urpiner, vyznačujúceho sa
originálnou chuťou a vyrábaného podľa tradičných receptúr.
V plynovej parnej kotolni sú funkčné 2 parné kotle typu ČKD Dukla o parametroch pary 1 MPa, 160 – 180°C majú rok výroby
1981 a 1982. Už z uvedeného roku výroby je zrejmé, že tieto technické zariadenia pri priebežnom používaní sú opotrebované
a taktiež morálne a technicky zastarané. Taktiež energetická účinnosť využitia zemného plynu, ako ušľachtilého paliva je
oproti súčasnej modernej technike výrazne nižšia. Druhým energeticky výrazne náročným a neefektívnym prvkom v
zabezpečení dodávky pary pre potreby prevádzky sú dve vetvy parných rozvodov. Obe vetvy parných rozvodov sú pôvodné
od výstavby pivovaru (1971), ich izolácia je výrazne poškodená, na potrubnom moste v niektorých častiach dokonca chýba. V
rámci projektu tak dôjde k výmene doterajšieho morálne aj fyzicky opotrebovaného kotla spríslušenstvom a výmene starých
energeticky náročných rozvodov pary z tepelného zdroja do výrobnej prevádzky.

Predkladaný projekt je pre našu spoločnosť kľúčovým z hľadiska zvýšenia efektívnosti výroby znižovaním energetickej
náročnosti výroby a znižovania emisií CO2, zabezpečovania prevádzkových úspor a zvyšovania kvality výrobkov. Práve
cesta zvyšovania energetickej efektivity vo výrobe nám z dlhodobého hľadiska umožní udržať si a posilniť postavenie na trhu
producentov pív. Realizácia projektu vyplýva a je v súlade nielen s kľúčovými strategickými koncepciami a plánmi na úrovni
národného hospodárstva a potrieb TUR SR, ale so stratégiou rozvoja Banskobystrického pivovaru ako podnikateľského
subjektu.
Zrealizovaním aktivít projektu dôjde k inštalácií nového účinnejšieho parného kotla v tepelnom zdroji a rekonštrukcie rozvodov
pary v areáli Banskobystrického pivovaru a.s.. Realizácia projektu prinesie hlavnú úsporu nákladov na palivo, ale taktiež
úsporu nákladov na úpravu napájacej vody a úsporu nákladov zo zníženia vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Projekt bude realizovaný v termíne 09/2013-12/2014 formou projektového riadenia s definovanovanými cieľmi, zdrojmi.
Riadenie a kontrolu bude zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu bude
zabezpečovať zodpovedný pracovník žiadateľa.Realizáciu hlavných aktivít bude realizovať na základe verejného
obstarávania vybraný dodávateľ. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie ako objednávka na
dodávku tovarov a prác resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a inštalácia zariadení,
rekonštrukcia rozvodov, skúšobná prevádzka a pod.
Aktivity projektu:
1.Inštalácia nového moderného parného kotla s ekonomizérom (Jedná sa teda o inštaláciu nového moderného parného kotla
s ekonomizérom, ktorý zabezpečí pod-statne lepšie využitie energie primárneho paliva. )
2.Rekonštrukcia rozvodov pary s využitím moderných predizolovaných potrubí (V rámci druhej aktivity budú zrekonštruované
rozvody pary s použitím podstatne lepšej tepelnej izoláciou potrubí, ktoré dávajú predpoklad úspornej dopravy pary zo zdroja
na miesto spotreby. Predpokla-daná úroveň strát po realizácii aktivity bude na úrovni cca 8%.)

Pri posudzovaní vhodnosti realizácie projektu vychádzame z technických popisov a informácií o spotrebe inštaláciou
moderného parného kotla s ekonomizérom a rekonštrukciou parných rozvodov s kvalitnou tepelnou izoláciou. Rovnako tak
zohľadňujeme podklady z energetického auditu. Realizáciou projektu sa zníži spotreba zemného plynu oproti stavu z 6 987
MWh/rok na 5 412 MWh/rok, keby sa prevádzka realizovala pri dnešnom technickom stave uvažovaných zariadení (kotol,
rozvody). Percentuálny pomer úspor voči spotrebe PEZ pred realizáciou projektu je tak 22,54% pri investičnej náročnosti
úspory 347,99 EUR/MWh.Výpočet bol uskutočnený s koeficientom produkcie emisii CO2 v kg/kWh, ktorý je uvedený vo
vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. Nákup a inštalácia uvedených technológií spolu s rekonštrukciou rozvodov pary tak
predstavuje výraznú úsporu nákladov, nižšiu energetickú závislosť a tým pádom výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti
podniku a nižšiu mieru negatívneho dopadu výroby na životné prostredie.

Inštalácia nového účinnejšieho parného kotla v tepelnom zdroji a rekonštrukcie rozvodov pary prinesie hlavnú úsporu
nákladov na palivo, ale taktiež úsporu nákladov na úpravu napájacej vody a úsporu nákladov zo zníženia vypúšťania
znečisťujúcich látok do ovzdušia. V Banskobystrickom pivovare sa pivo varí klasickým spôsobom bez použitia urýchľovačov
kvasného procesu na základe pôvodných originálnych receptúr. Táto metóda korešponduje so súčasnými trendmi, kedy
návrat k pôvodným originálnym metódam a klasickým spôsobom výroby zaznamenáva celosvetový rozmach. Budúce úspory
vytvorené zo zvýšenia energetickej efektívnosti výrobného procesu tak budú slúziť na zvyšovanie produkcie podniku,
zavádzanie nových technológií a budovanie obchodných sietí. Finančná analýza ukazuje v miere výnosovosti kladný
výsledok. S poskytnutým NFP je reálna doba návratnosti projektu 3,82 roka a ukazovateľ ziskovosti (PI) 403%.
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Spoločnosť TOMARK, s.r.o. vznikla v auguste 1995 a sídli v Prešove. Špecializuje sa na obrábanie, tvárnenie, delenie
hutného materiálu, výrobu zváraných konštrukcií a komponentov so zameraním najmä pre automobilový priemysel. Výroba
spoločnosti prebieha vo vyše 20 rokov starých a energeticky nevýhovujúcich halách. Na základe realizovanej analýzy silných
a slabých stránok spoločnosti, príležitostí a ohrození na trhu, ekonomického vývoja a taktiež komplexného posúdenia stavu
hál energetickým auditom, definovalo vedenie spoločnosti cieľ – zrealizovať nevyhnutné energetické opatrenia haly 4
prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa haly, zmenou systému osvetlenia a zavedením merania a regulácie
vykurovania a osvetlenia. Očakávaná nižšia miera závislosti na cenách energií, úspora energie a zlepšenie pracovných
podmienok pre zamestnancov prostredníctvom využitia podporných programov EU pre ďalší rozvoj prinesie možnosť
investovať do nových inovatívnych technológií, do znižovania ener.náročnosti ďalších výrobných objektov a do vytvárania
pracovných miest v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, okres Prešov k júnu 2013 evidoval mieru nezamestnanosti
nad priemerom SR 18,25%.

Modernizáciou a rekonštrukciou stavieb prostredníctvom špecifických cieľov - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností
vonkajšieho povrchu objektu, rekonštrukcie a modernizácie systému osvetlenia a zavedenia merania a regulácie vykurovania
a osvetlenia dosiahne spoločnosť naplnenie cieľa zlepšenia tepelnoizolačných vlastností a zníženia energetickej náročnosti
výrobnej haly 4. Realizáciou projektu, čiže zateplením plochy o výmere 14276,599 m2, technickou modernizáciou systému
osvetlenia a zavedením nového systému merania a regulácie v oblasti spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie,
sa dosiahne úspora energie 12046,81 GJ/ročne. Hlavné riziká nenaplnenia ukazovateľov spočívajú v poklese cien energií a v
znížení produkcie čo by malo za následok zníženie úspory energie a tým aj návratnosti. V prípade poklesu odbytu presunieme
výrobu z iných hál do hál s najvýhodnejšou energetickou efektívnosťou, čím zabezpečíme naplnenie mer.ukazovateľov. Dané
však nepredpokladáme vzhľadom na vývoj cien energie na trhu a súčasných objednávok na ďalšie obdobie. Snahou
spoločnosti je v prípade úspešnosti projektu pokračovať v zlepšovaní energetickej efektívnosti aj na ďaľších výrobných halách.

Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedný žiadateľ. Hlavné aktivity projektu 1. Zlepšenie tepelnoizolačných
vlastností vonkajšieho povrhu objektu výrobnej haly 4, 2. Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia výrobnej haly 4,
3. Zavedenie merania a regulácie vykurovania a osvetlenia bude realizovaná prostredníctvom obstarania dodania a realizácie
stavebných úprav.
Výber dodávateľa prebehne v súlade s právnymi predpismi (zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení) a požiadavkami Riadiaceho orgánu. Na základe výsledkov výberu dodávateľa bude uzatvorená zmluva v súlade s
Obch. zákonníkom. Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov
projektu. Realizácia aktivít je naplánovaná od 1/2014 do 12/2014. Hlavné aktivity projektu bude paralelne prebiehať spolu s
podpornými aktivitami - riadenie a publicita projektu. Zabezpečenie podporných aktivít bude v kompetencii poverených osôb s
dostatočnými skúsenosťami v oblasti, na ktorú sa špecializujú - finančné riadenie, monitoring, publicita, účtovníctvo,
technologické a odborné skúsenosti. Realizáciou aktivít dosiahneme zníženie energetickej náročnosti haly.

Predkladaný projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa o NFP, konkurencie a možností na
trhu.
Pre vysoké investičné náklady a zlý technický stav haly by nebolo možné vzhľadom na dobu návratnosti realizovať tento
projekt. Spoločnosť nemá dostatočné zdroje na tak rozsiahlu investíciu do energ. zlepšenia haly, pretože potrebuje
každoročne investovať nemalé fin. prostriedky do nových inovatívnych technológií. Projekt je plne v súlade s plánovacími a
strategickými cieľmi Mesta Prešov a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja v oblasti podpory
podnikateľskej základne, udržateľnosti pracovných miest a s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti a ekologických
dopadov. Dlhodobo spolupracujeme s mestom Prešov, Úradom práce a VUC na rozvojových projektoch v oblasti preškolení a
znižovania nezamestnanosti v regione a tým podporujeme ďalší rast ekonomiky obce, okresu, kraja. V našom regióne sme
jedným z najväčších zamestnávateľov v oblasti strojárskej výroby. Projektom vytvoríme prostredie vhodné na zvyšovanie
inovačného potenciálu-investície do ďalších energetických úspor a inovatívnych technológií a zvyšovanie
konkurencieschopnosti.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Poskytnutím pomoci z NFP sa znížia náklady
na energie, čím sa otvoria možnosti pre nové investície do oblasti energetických opatrení v ďalších halách, v oblasti výroby na
nákup inovatívnych technológií, na zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov či spoluprácu s akademickou sférou
(napr. výskum, vývoj, experimentálne postupy a pod). V nasledujúcom období plánujeme udržať a prijať nových
zamestnancov do divízie aero z dôvodu kumulácie objednávok.
Miera výnosovosti uvedeného projektu je 131,22 % a čistá súčasná hodnota investície je kalkulovaná na 426 897,68 EUR.
Projekt každoročne vytvorí z úspory energie také zdroje, ktoré pokryjú prevádzkové výdavky súvisiace s investíciou, čo
zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť projektu. Dodatočné investície pre udržanie výsledkov projektu nepredpokladáme.
Projektový tím bude dohliadať a riešiť možné riziká spojené s napĺňaním cieľov a ukazovateľov projektu a realizáciou stavby
napr. identifikácia a kontrola skrytých nákladov, stavu a kvality stavebných prác. Riešenie zníženia objednávok je v
diverzifikácii činností aj presune výroby do ener. úspornejších hál.
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Spoločnosť MOSUPO J&M spol. s r.o. podniká v oblasti odevnej výroby 12 rokov a jej výrobná činnosť je zameraná na širokú
škálu odevných produktov a doplnkov, ako sú saká, nohavice, pánske obleky. Výrobný areál spoločnosti sa nachádza v
priemyselnej zóne na južnom okraji mesta Stará Ľubovňa. Výrobná hala je vykurovaná tepelným systémom prostredníctvom
zemného plynu. Súčasná situácia výrobných objektov je poznačená vysokou energetickou náročnosťou, čo spôsobuje vysoké
prevádzkové náklady na energie. Energetická nehospodárnosť objektov vyplýva z absencie zatepľovacích prvkov a pokročilej
doby životnosti objektov. Ročná energetická spotreba výrobných objektov predstavuje 1 040,158 MWh. Vysoká energetická
náročnosť objektov spôsobuje vysokú výrobnú spotrebu a nedostatočnú efektívnosť výrobného procesu, preto sa spoločnosť
rozhodla pre investíciu do účinných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. Zo SWOT analýzy vyplývajú slabé stránky
spoločnosti medzi ktoré patria fyzická zastaralosť výrobných objektov, zvyšujúci sa konkurenčný tlak a vysoké náklady na
vykurovanie a spotrebu elektrickej energie v rámci prevádzky podniku.

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energet.náročnosti v podniku. Energet.opatrenia budú realizované v 1
výrobnej hale (1 technicky zhodnotené zariadenie) vo vlastníctve žiadateľa a budú zamerané na zateplenie obv. plášťa,
zateplenie strechy, výmenu okien a dverí, rek. vnútorného osvetlenia, vykurovacieho systému a systému ohrevu TÚV.
Realizáciou sa dosiahne zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu a zvýšenie energet.efektívnosti v podniku. Prínosom
bude zníženie nákladov na energie. Celková ročná úspora energie bude 1 780,17 GJ/rok. Projektom sa rieši zateplenie v
celkovej výmere 3 810,66 m2. Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie hospodárnosti podniku v dôsledku
predpokladaného nárastu pridanej hodnoty na 491 302,01 v r. 2019, nárastu tržieb na 855 572,07 v r. 2019 a zvýšenia
efektívnosti výrobného procesu. Nenaplnenie merat.ukazovateľov sa po realizácii neočakáva vzhľadom na momentálnu
vysokú energet.náročnosť prevádzky. Zároveň je predpoklad zapojenia projektu v rámci budúcich aktivít žiadateľa v rámci
ďalších energeticky účinných opatrení.

V rámci realizácie projektu bude projektový cieľ naplnený prostredníctvom hlavných aktivít projektu:
Aktivita 1 - Realizácia stavebných úprav na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností výrobnej haly
Aktivita 2 - Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia a elektrorozvodov
Aktivita 3 – Rekonštrukcia tepelného zdroja, vykurovacieho systému a systému ohrevu TÚV
Realizácia stavebných prác súvisí so zateplením obvodového plášťa objektov, vnútorným zateplením strešnej konštrukcie,
výmenou otvorových konštrukcií - okien a dverí a sanačnými prácami. Hlavná aktivita bude prebiehať počas doby 12
mesiacov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie stav. prác a činnosti súvisiacich s realizáciou aktivít projektu a budú
realizované dodávateľom vybraným VO po podpise zmluvy s poskytovateľom. Z organizačného hľ. bude hlavné a podporné
aktivity zabezpečovať žiadateľ prostredníctvom vlastných ľudských zdrojov, ktoré majú skúsenosti s realizáciou podobných
projektov. Všetky hlavné aktivity projektu sú priamo previazané na stanovené projektové ciele, ktorých splnenie zabezpečí
spoločnosti MOSUPO J&M spol. s r.o. efektívne využívanie energie vo výr. činnosti.

Vhodnosť a význam projektu je preukázateľný v ekonomickej, sociálnej i environmentálnej oblasti. Z ekonomického hľ. sa
predpokladá pozitívny prínos v oblasti zvýšenia ekonomickej efektívnosti výrobného procesu a zníženia nákladov na energie
(výrobná spotreba) v podniku žiadateľa nachádzajúceho sa v regióne PSK, v ktorom makroekonomické ukazovatele objemu
tržieb za vlastné výrobky a výšky pridanej hodnoty výrobkov nedosahujú úroveň v porovnaní s celoslovenským priemerom.
Environmentálny prínos znamená zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku prostredníctvom zavedenia účinných energ.
opatrení (zateplenie hál, výmena okien a brán, rekonštrukcia vykurovacieho systému a osvetlenia). Sociálny prínos bude
predstavovať zlepšenie pracovného prostredia a zvýšenie pracovnej pohody zamestnancov podniku. Realizácia aktivít
projektu bude znamenať naplnenie strategických regionálnych dokumentov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti
(PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2008-2015, PHSR mesta Stará Ľubovňa). Skúsenosti s realizáciou podobných
investičných zámerov svedčia o kompetentnosti žiadateľa plánovaný projekt úspešne realizovať.

Žiadateľ zabezpečí počas doby udržateľnosti zachovanie všetkých výsledkov a výstupov projektu. Finančná udržateľnosť
bude zabezpečená dosiahnutými energetickými úsporami počas životnosti investície. Kladné peňažné toky z prevádzky
projektu vyplývajú zo zníženia prevádzkových nákladov na vykurovanie a spotrebu elektrickej energie. Zároveň sa počas
sledovanej doby udržateľnosti do kladného CF premietnu aj úspory, resp. zníženie nákladov za opravy a údržbu v rámci
výrobných priestorov. Determinujúcim faktorom ohrozenia udržateľnosti projektu je zníženie výrobnej produkcie podniku, ktoré
by znamenalo pokles energetickej potreby podniku oproti súčasnemu stavu. Z finančného hľ. predstavuje nárast cien energií
zvýšenie výrobnej spotreby, ktorý by predstavoval pokles pridanej hodnoty podniku. ČSH investície na konci 20. r. životnosti
predstavuje - 391 600 € a miera výnosovosti investície je finančnou analýzou stanovená na 43,28 %. Enviromentálna
udržateľnosť bude dosiahnutá úsporou emisií CO2 vo výške 193,57 t/rok.
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Spoločnosť ELVIN, spol. s r.o. je súkromná výrobná spoločnosť so sídlom v Rabči, ktorej hlavnou náplňou je výroba širokého
sortimentu vinutých dielov pre elektrotechnický priemysel, ale aj niektorých typov hotových elektronických výrobkov. Od
svojho vzniku v roku 1994 zaznamenala spoločnosť dynamický rast a v rokoch 1996 a 1997 iba produkcia impulzných
transformátorov dosahovala takmer 9000 kusov denne. Aj v súčasnosti prevažuje tento typ výroby, i keď v posledných rokoch
sa spoločnosť zaoberá aj výrobou zložitejších finálnych komponentov a výrobkov - monitory či zdroje.
Predmetom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzkovo-administratívnej budovy. Realizáciou predkladaného
projektu by firma zvýšila svoju konkurencieschopnosť, úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok,
najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a "vysoké prevádzkové náklady na vykurovanie a ohrev...". Projektom tiež firma
využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov".
Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä "neustále sa zvyšujúce ceny
energií".

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (viď bod 5.1 OP) je tieto údaje možné považovať za reálne. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „Zateplená plocha“
bude dosiahnutý samotnou podstatou projektu – uskutočnením stavebných prác podľa výkazu výmer, ktorý vypracoval
autorizovaný projektant. Po ukončení realizácie projektu bude mať firma k dispozícii energeticky efektívnu budovu pre svoju
podnikateľskú činnosť, čo determinuje aj ďalší indikátor "Úspora energie". Žiadateľ dosiahne úsporu 268,14 GJ/r, v
percentuálnom vyjadrení pre vykurovanie ide o pokles spotreby 33,87% a pre ohrev teplej vody o 61,51%. Firma tým
dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich
eliminácie sú podrobne popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností
a to vo forme investovania do podobných projektov, zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných
prevádzok.

Potreba realizácie tkvie najmä vo zvýšení konkurencieschopnosti firmy, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností
vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu znížiť energetickú náročnosť. Projekt bude realizovaný v období 07/2014 06/2015 a odráža reálne možnosti realizácie verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Aktivity
projektu sú precízne naplánované a priamo reagujú na hlavný hendikep žiadateľa, t.j. vysoké prevádzkové náklady na
vykurovanie, ohrev TÚV a veľké úniky tepla v objekte. Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom externého
dodávateľa, po vykonaní verejného obstarávania a po podpise príslušnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Pre zabezpečenie
organizačnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné
sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny
personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 10 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane dosiahnutia podnikových cieľov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii silnejších
subjektov prísť o svoju konkurenčnú výhodu vyplývajúcu z realizácie projektu.
Cieľ projektu vo veľkej miere napĺňa cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Svojim zameraním projekt zároveň
prispieva k naplneniu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj, konkrétne výraznou úsporou energie k strategickému
cieľu Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti. Projekt tiež prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR ŽSK a
PHSR Obce Rabča (viď časť 2.4 OP).
Firma má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už
realizovala nemálo investičných zámerov (podrobne viď v časti 5 OP).

Z finančného hľadiska je projekt dlhodobo udržateľný.Okrem odpisov zhodnotenej budovy si projekt nevyžaduje žiadne
prevádzkové náklady. Práve naopak, realizácia projektu zníži prevádzkové náklady na vykurovanie a ohrev TÚV, teda zníži
náklady na spotrebu energie. Investícia bude splatená zo ziskov spoločnosti.Pri súčasných výnosoch a nákladoch žiadateľa je
možné počítať s návratnosťou investície do 7 rokov. Rozumne cielené využívanie majetku a efektívne vynakladanie nákladov
je zárukou, že v nasledujúcom období bude žiadateľ schopný uhrádzať celkové vlastné náklady spojené s jeho činnostnou
ako aj so splácaním úverov a zároveň bude schopný produkovať primeranú hodnotu zisku z podnikateľskej činnosti.
Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska. Vďaka zatepleniu obvodových múrov, zaplateniu strechy
dôjde k úspore spotreby elektrickej energie na vykurovanie o 33,87% a ohrev TÚV o 61,51%. Zároveň dôjde k výraznému
zníženiu emisií CO2. Nepredvídateľné okolnosti vzniknuté v čase implementácie projektu, ale aj v budúcich podnikateľských
aktivitách a činnostiach v súvislosti s týmto projektom, budú riešené aplikáciou zásad manažmentu pružného riešenia.
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Spoločnosť Tlmačská energetická, s.r.o. vznikla v roku 2008. Podniká v oblasti výroby a distribúcie tepla. Sídlom spol. je
mesto Tlmače. Zámerom spol. je efektívna výroba a rozvod tepla, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania
OZE prostredníctvom zavádzania moderných technológií.
Mesto Tlmače sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji. Sídlisko Lipník - miesto real. projektu - má cca 3 380 obyvateľ.
Spoločnosť prevzala vykurovanie v meste 1. mája 2012. Teplo sa aktuálne vyrába spaľovaním zemného plynu a je k
odberateľom privádzané systémom centrálneho zásobovania teplom (CZT). Zdroje tepla predstavujú v súčasnosti 5
okrskových teplovodných kotolní.
Prevádzkovanie jestvujúceho systému CZT, nedáva predpoklady na ekonomicky efektívnu prevádzku a dodávku tepla z
dôvodu fyzickej opotrebovanosti a zastaranosti rozvodov energie. Nevyhovujúci technický stav je príčinou nadmerných strát v
rozvodoch tepla – priemerné straty v rozvodoch za roky 2010 až 2012 sú vo výške 20,78%.
Spoločnosť má 6 zamestnancov.

Realizáciou projektu sa zmodernizuje komplexná sústava distribúcie tepla. Dôjde ku zámene charakteru distribučnej sústavy:
neefektívny 4-rúrkový systém sa zmení na 2-rúrkový s domovými odovzdávacími stanicami tepla s decentralizovanou
prípravou teplej úžitkovej vody. Pre obyvateľov to znamená, že budú mať v každom dome vlastnú výmenníkovú stanicu, ktorá
Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: „Kompletná rekonštrukcia rozvodov tepla, výmena rozvodov
im poskytne komfort porovnateľný s vlastnou plynovou kotolňou. Každý dom si bude môcť spustiť kúrenie nezávisle na
a inštalovanie OST“. Začiatok realizácie aktivity: 01/2014, ukončenie: 06/2015.
ostatných domoch. Naviac sa tým decentralizuje aj príprava teplej úžitkovej vody. Odpadnú teda straty na starých rozvodoch
a zvýši sa komfort konečných odberateľov.
Prostredníctvom projektu chce spoločnosť zvýšiť efektívnosť distribučnej sústavy tepla jej komplexnou rekonštrukciou s
prechodom z neefektívneho 4-rúrkového systému na 2-rúrkový a inštalovaním OST v mieste odberu tepla.
Realizáciou projektu sa dosiahne:
- Nárast pridanej hodnoty 156 400,00 EUR
- Nárast tržieb 680 580,00 EUR
- Úspora energie (GJ/rok) 8 427,42
- Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (počet) 1
- Počet novovytvorených pracovných miest 1
- Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 1

Prínosom projektu bude stabilizácia ceny tepla pre odberateľov a možnosť zníženia nákladov na výrobu a distribúciu tepla na
strane dodávateľa, resp. žiadateľa.
V dôsledku realizácie projektu sa dosiahne úspora nákladov.
Rekonštrukciou rozvodov za súčasného využitia biomasy ako environmentálne priaznivého paliva sa stabilizuje aj cena tepla
pre odberateľov.

25120120157

25120120158

25120120159

25120120160

Kinexklf

Glass LPS, s.r.o.

TOPHOLZ, s.r.o.

QUERCUS, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov KINEXKLF, a.s.

Zlepšenie tepelnej bilancie strešného plášťa výrobnej budovy
Glass LPS, s.r.o. Medzilaborce

Komplexná prestavba rozvodov tepla a tepelných médií vo
výrobnom závode spoločnosti TOPHOLZ s.r.o.

Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia
energetickej hospodárnosti výrobných objektov a zvýšenie
energetickej efektívnosti v spoločnosti QUERCUS, s.r.o.

209 814,51

82 140,00

108 000,00

211 232,80

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
Navrhovaná stavba jedného tepelného okruhu 2-rúrkového rozvodu pre prenos tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v
vedenia spoločnosti Tlmačská energetická, s.r.o. a projektovým tímom.
stavebných objektoch bytovej a občianskej výstavby využitím moderných technológií výraznou mierou prispeje k zníženiu
energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov tepelnej sústavy v meste Tlmače.
Po úspešnom ukončení spolufinancovania projektu z prostriedkov štátnej pomoci (MH SR) a EU vo forme NFP, bude
spoločnosť hradiť vzniknuté prevádzkové výdavky z výnosov z predaja tepla a TÚV.
Realizáciou projektu sa dosiahne trvalo udrž. rast, zvýšenie konkurencieschopnosti, rast pridanej hodnoty. Naplnenie vyššie
uvedených výstupov projektu plánuje spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom získania NFP. Keďže realizácia projektu je
Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená:
Navrhovaná stavba je líniovou stavbou. Celkovo sa bude zásobovať 44 objektov. Jedná sa o odberateľov tepla charakteru finančne náročná, v prípade nezískania NFP a nerealizovania aktivít projektu – rekonštrukcie rozvodov tepla, vzniká pre
bytovej resp. občianskej vybavenosti.
spoločnosť hrozba neúnosnosti investície výhradne z vlastných zdrojov. Nezrealizovanie projektu taktiež zvyšuje mieru
• dosiahnutím nárastu tržieb v r 2020: 680 580,00 EUR
energetických strát v rozvodoch tepla v meste Tlmače a s tým súvisiace ekonomické zaťaženie obyvateľov mesta –
• dlhodobými zmluvami s odberateľmi vyrobeného tepla a TÚV
Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať:
odberateľov tepla a TÚV.
• pravidelným prieskumom trhu a analýzou konkurencie
• starostlivosťou o ŽP v zmysle platných právnych predpisov a noriem.
Ing. Ildikó Starabová, štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu;
Konateľka spoločnosti má bohaté skúsenosti s vedením spol. a úspešnou realizáciou podobných projektov v tepelnom
Ing. Peter Mikuška, projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu;
hospodárstve.
Miera výnosovosti vo výške 68,16 % vytvára dostatočné predpoklady pre kladné finančné toky počas rokov plnej prevádzky
Ing. Roman Bajtoš, technický manažér, zabezpečenie tech. podpory.
Projekt v plnej napĺňa ciele strategických a plánovacích dokumentov v predmetnej oblasti (viď Príloha č. 1 Opis projektu).
novo inštalovaných rozvodov a dokáže tak pokryť vysoké investičné náklady, ako aj každoročné prevádzkové náklady.
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História výroby ložísk na Kysuciach má dlhoročnú tradíciu. KINEX – KLF a.s. disponuje viac ako 60 – ročnými skúsenosťami
vo výrobe štandardných a špeciálnych ložísk, progresívnou technológiou výroby a vlastným technickým know–how. Ponúka
vysoký štandard a kvalitu produkcie pod označením KINEX. Výrobná spoločnosť KINEX – KLF a.s. produkuje cca 4000 typov
modifikácií ložísk pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach.
Súčasný energetický stav budov je nevyhovujúci, budovy nevznikli v nedávnej minulosti, ale sú pozostatkom významného
strojárskeho podniku ZVL (rok 1948). Stavebná konštrukcia je zo železobetónového skeletu s predsadením obvodovým
plášťom z tehál CDM hrúbky 450 mm. Súčasťou strešnej konštrukcie sú svetlíky s jednoduchým drôtením sklom s kolmým
sklonom na
severovýchodnú stranu s celkovou plochou 4596 m2. Cez strešný plášť uniká najväčšia časť tepla, ktorá je s narastajúcou
výškou hál ešte zvýšená o ďalší podiel, ktorý vzniká ako dôsledok vertikálneho teplotného gradientu.
Súčasné svetlíky nezabezpečujú dostatočnú tesnosť a dochádza k zbytočným stratám tepla nielen prestupom cez svetlíky,
ale aj vetraním nad želanú úroveň.

Rekonštrukciou schedových svetlíkov vo výrobných priestorov sa vytvoria pre spoločnosť podmienky pre ďalší rast
spoločnosti z dôvodu zníženia nákladov a zlepšenia hospodárenia s energiami. Rekonštrukcia schedových svetlíkov zlepší
tepelnoizolačné vlastnosti výrobných priestorov na ploche
4596m2, úspora tepla je 1305MWh/rok, čo predstavuje 4698GJ/rok. Celková úspora na energiách je 55.970,56EUR/rok.
Realizácia projektu následne prinesie podniku v budúcnosti aj zlepšenie ekonomických ukazovateľov podnikateľskej činnosti.
Pôjde o nárast pridanej hodnoty na úroveň 7.850 tis. EUR do 5 rokov po ukončení projektu a nárast tržieb na hodnotu 27.870
tis. EUR do 5 rokov po ukončení projektu. Finančné prostriedky získané úsporou energií prostredníctvom projektu umožnia
podniku investovanie do ďalšieho inovovania výroby, do investovania modernizácie výrobných priestorov, do investovania
sociálnej politiky spoločnosti a v neposlednom rade do technického rozvoja výrobkov so zameraním na výrobky s vyššou
pridanou hodnotou pre spoločnosť aj koncového zákazníka. Nenaplnenie zadefinovaných hodnôt v merateľ. ukazovateľoch je
závislé od intenzity potreby vykurovania v zimnom období.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity a podporných aktivít. Hlavnú aktivitu bude realizovať dodávateľská
firma, ktorá uspeje v procese VO v súlade s legislatívou SR a EÚ.
Aktivita - 1 . Rekonštrukcia schedových svetlíkov - bude prebiehať od 01/2014 do 12/2014. Svetlíky z jednoduchého
drôteného skla - 4596 m2 s tepelnou vodivosťou U 5,65 W/ m2.K budú vymenené za polykarbonátové svetlíky U = 1,8 W /
m2.K. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí vedenie spoločnosti, ktoré má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. Projekt nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie, naopak realizáciou
aktivity sa zabezpečí zníženie produkcie emisií CO2 projektu vo výške 546,2 ton/rok.
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku a zlepšenia
hospodárenia s energiami, čo má dopad na zníženie spotreby energie v spoločnosti, zlepšenie konkurenčného postavenie
spoločnosti, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.

Projekt je v súlade s výzvou a strategickými dokumentmi, prispieva k výšeniu konkurencieschopnosti, rozvoju regiónu,
zníženiu spotreby energií, zohľadňuje možné riziká a hrozby. Žiadateľ disponuje administratívnymi a technickými kapacitami,
má dlhoročné skúsenosti a výborné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu. Predkladaný projekt vychádza zo súčasnej
potreby spoločnosti investovať do zlepšovania hospodárenia s energiami za účelom znižovania ich spotreby a tým znižovania
nákladov vo výrobe.
Aktivita projektu vychádza z identifikácie slabých stránok spoločnosti vo SWOT analýze, ciele boli definované so zámerom
odstrániť tieto slabé miesta.
Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zlepšenie
hospodárenia s energiami a zníženie nákladov. Projekt bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, čo bude znamenať
zvýšenú ochranu životného prostredia v regióne Kysúc. Rast spoločnosti bude mať pozitívny sociálny dopad – udržanie 470
pracovných miest a nárast zamestnanosti v závislosti od rozvoja spoločnosti.
Ciele a aktivita projektu sú v súlade so strateg. a plánovacími dokumentami - PHSR Žilins. samosp. kraja.

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti, dlhodobé výborné výsledky spoločnosti, ktoré deklarujeme v indexe bonity sú zárukou, že
výsledky projektu budú udržateľné z finančného, ako aj prevádzkového hľadiska. Z finančnej analýzy vyplýva,že projekt má
charakter samostatnej návratnosti. Projekt sám zabezpečí nárast zisku, čo predstavuje základ dlhodob. udržateľnosti
výsledkov projektu.
Výsledkom úspor energií bude znamenať pokles fixných a réžijných nákladov na spotrebu energie sprevádzané nárastom
konkurencieschopônosti podniku, za výrazného šetrenia finančných prostriedkov (55 970,56EUR/rok), čo sa prejaví v zisku
spoločnosti.
Vďaka tomu očakávame zníženie nákladov spoločnosti, zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti, výšenie objemu výroby a
zvýšenie tržieb, čo umožní kumulovať finanč. prostriedky na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu a pre ďalšie
rozvojové aktivity (investovanie do inovácie, do technologic. vybavenia).
Po ukončení projektu bude žiadateľ pokračovať v snahe o zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom prekladania
ďalších projektov zameraných na znižovanie energet. náročnosti,na výskum a vývoj,inovácie výrob.zariadení a projekty na
rozvoj ľuds. zdrojov.
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Projekt je situovaný v najvýchodnejšom regióne Slovenska, v jednom z regiónov s najvyššou nezamestnanosťou a nízkym
podielom priemyslu. Firma so svojou takmer pätnasťročnou hystóriou zúročuje takmer 40-ročné skúsenosti v oblasti výroby
krištáľových lustrov a lustrových ovesov v Medzilaborciach. Glass LPS je jediným výrobcom krištáľových lustrov na
Slovensku. Svietidlá sú certifikované Slovenským testovacím centrom SR a firma je vlastníkom európskeho certifikátu CE.
Spracúva a brúsi surovinu českého krištáľového skla BOHEMIA CRYSTAL. Glass LPS viac ako 90% svojej produkcie vyváža
do krajín EU, USA, Ukrajiny a Ruska. Vykurovanie a ohrev teplej vody je riešený vlastnou kotolňou s pripojením na zemný
plyn. Tento projekt je pokračovaním firmy v znižovaní energetickej náročnosti. Na základe SWOT analýzy projekt spĺňa všetky
podmienky výzvy a schémy na podporu trvalo udržateľného rozvoja, ako aj je projektom s vysokým regionálnym dopadom na
tak zaostalý región akým je okres Medzilaborce. Projekt je svojím charakterom šetrný k životnému prostrediu a jeho priaznivý
dopad je aj pracovníkov ZTP (43% zo zamestancov), rovnosť žien (54 % zo všetkých zamestnancov).

Po úspešnom ukončení projektu bude celá budova prevádzky zateplená, budú vymenené staré energeticky nevyhovujúce
prvky za nové, energeticky úsporné. Na budove už máme nainštalované slnečné kolektory, ktoré z enviromentálneho hľadiska
prístupu k životnému prostrediu nepochybne prispiejvaú k zlepšeniu ekologickej situácie a úsporám fosílnych zdrojov a tento
projekt pokračuje v tomto smerovaní a plánujeme zatepliť strešný plášť. Výsledkom projektu bude zateplená strecha a zmena
jeho tvaru na sedlový. Realizáciou projektu dôjde vo firme k 20 % úspore na potrebe energií pri výrobnom procese.
Zrealizovaním aktivít projektu s vytvoria zlepšené podmienky na plánovaný rozvoj firmy, zvýšenie prezentačných aktivít, ako
aj rozvoj ľudských zdrojov vo firme, ktorých 43 % tvoria ľudia s postihom, ktorí sa znova zapájajú do pracovného procesu.
Hodnoty uvedené v tab. 12 sú hodnoty vychádzajúce z použitých materiálov a technológii v projekte, a dosiahneme ich
dodržaním technologických postupov pri a zatepľovaní. V neposlednej miere projekt výrazne zlepší pracovné prostredie
všetkých zamestnancov, ktorí počas pracovnej doby vykonávajú hlavne sedavú prácu v mokrom prostredí

Realizácia projektu v sebe zahŕňa kompletnú rekonštrukciu strešného plášťa, jeho zateplenie zmenu tvaru strechy na
sedlovú. Jednotlivé aktivity plánujeme realizovať v mesiacoch máj 2014 až december 2015, keďže ich priebeh je vo veľkej
miere závisí od počasia. Všetky aktivity budú plne uskutočňované dodávateľským spôsobom úspešným uchádzačom verejnej
súťaže. Samotnú implementáciu projektu bude zastrešovať vedenie firmy za pomoci vlastných administratívnych pracovníkov.
Tu budú môcť pracovníci uplatniť svoje bohaté skúsenosti z realizácie predchádzajúcich projektov zo štrukturálnych fondov,
grantových schém. Vzhľadom na charakter budovy, jej materiálové zloženie a zámer projektu s danými stavebnými úpravami
po prepočítaní všetkých technických ukazovateľov (rosný bod...) najlepšie z technického i ekonomického hľadiska vychádza
na zateplenie použitie zateplenie stropu nad posledným podlažím izoláciou z rohoží z minerálnej vlny v hrúbke 2x 150 mm.
Pri zmene tvaru strechy riešime hneď niekoľko problémov naraz ako je zatekanie, estetika a funkčnosť. Možnosťou bola aj
rekonštrukcia stávajúcej strechy, avšak z dôvodu malej životnosti izolácií sme sa rozhodli pre sedlový tvar a zateplenie.

Umiestnenie projektu do tak ekonomicky zaostalého regiónu akým je okres Medzilaborce je viac ako vhodné a efektívne.
Prevádzka firmy je taktiež z pohľadu projektu vhodná, nakoľko sa zvýši jej konkurencieschopnosť a posilné sa stabilné
postavene na trhu. Vo firme pracuje viac ako 43 % zamestnancov so zdravotným postihom, pričom väčšinu pracovného dňa
sedia čo zvyšuje potrebu vytápania a brúsenie skla, pri ktorej sa neustále využíva teplá voda. Projekt je plne v súlade s PHSR
PSK na roky 2008-2015 v prioritnej téme Rozvoj podnikania, Špecificky cieľ 3: Do roku 2015 zvýšiť využívanie inovácii, a
výsledkov výskumu a vývoja, Opatrenie 3.2: Podporiť inovačne aktivity a technologické transfery. Naša firma má za sebou už
niekoľko realizovaných projektov podobného zamerania ako je ten ktorý predkladáme. V roku 2008 sme realizovali projekt
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike KaHR
– 21DM – 0801. Výsledkom ktorého bolo zateplenie obvodových stien budovy. Vo svojej desaťročnej histórii sa firme podarilo
byť úspešnou vo viacerých projektoch hlavne v spolupráci s ÚPSVaR ale aj z grantových schém MH SR.

Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k výraznému zníženiu energetickej náročnosti firmy na spotrebu energií.
Projektom sa znížia celkové náklady na údržbu budovy a použitím vysokokvalitných moderných materiálov. Použitím
vysokokvalitných materiálov sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového
hľadiska. Na zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude mať zodpovednosť riaditeľ firmy Ing. Mikuláš Lapišák, ktorý má
bohaté skúsenosti s implementáciou projektov, ktoré boli vo firme realizované. Riziko nenaplnenia cieľov daného projektu je
eliminované dostatkom skúseností manažmentu firmy. Vlastné finančné prostriedky na projekt zabezpečíme hlavne z
vlastných zdrojov a menšiu časť asi 20% zo spolufinancovania úverom. V žiadosti definujeme vlastné spolufinancovanie vo
výške cca 60 000 eur, z čoho 40 tis. bude z vlastných zdrojov firmy.Po ukončení projektu, firma bude zabezpečovať
pravidelnú údržbu a opravy strešného plášťa, aby sa zabezpečila jeho čo najdlhšia bezproblémová prevádzka. V budúcnosti
budeme pokračovať v realizácii projektov podobného zamerania, pričom šetrenie energií vidíme ako spôsob udržania
výsledkov projektu.
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Žiadateľom NFP je spoločnosť TOPHOLZ,s.r.o.,ktorá sídli a riadi svoju výrobnú prevádzku v obci Krnča,okres
Topoľčany,Nitriansky samosprávny kraj.Spoločnosť TOPHOLZ,s.r.o. stabilne pôsobí na trhu od roku 2002 v oblasti piliarskej
výroby,v ťažbe a spracovaní dreva,výroby drevených obalov a paliet ako i drobných výrobkov z dreva.Spoločnosť v rámci
svojej činnosti využíva vlastný areál kde sa nachádzajú výrobné haly a kde sa zo surového dreva stáva finálny produkt.V
súčasnosti sa v areáli drevospracujúceho závodu nachádzajú technologické spotrebiče tepla-sušiarne dreva.Základným
zdrojom tepla pre jestvujúce technologické spotrebiče a pre vykurovanie objektu 593/9 je teplovodný kotol na spaľovanie
drobného drevného odpadu.Teplo pre temperovanie alebo vykurovanie ostatných objektov je vyrábané v individuálnych
zdrojoch,v ktorých je spaľovaný drevný odpad.Teplá voda pre sociálne účely sa v súčasnom období pripravuje v elektrických
zásobníkových ohrievačoch a para pre pariace komory na úpravu dreva v parnom kotle na spaľovanie drevného odpadu.V
súčasnosti plánujeme odstaviť jestvujúce tepelné hospodárstvo spoločnosti a celý areál napojiť pomocou tepelných rozvodov
na nový ORC zdroj tepla.

Realizáciou zámeru prispeje spoločnosť k efektívnejšiemu využívaniu tepla danej prevádzky, a úspore primárnej energie, t.j.
realizáciou rozvodov tepla sa zabezpečí efektívnejší prenos odpadového tepla v rámci areálu čo zabezpečí lepšiu efektivitu
výroby energetických médií čo sa prejaví na znížení emisií CO2 do ovzdušia.Uvedené je zároveň výrazným prínosom aj vo
vzťahu k ekologickému správaniu sa spoločnosti a súčasne nepriamo prispieva k zvýšeniu tvorby pridanej hodnoty,čím
výrazne posilňuje konkurencieschopnosť spoločnosti a napomáha dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja.Hlavným
užívateľom výsledkov projektu bude samotný žiadateľ – spoločnosť TOPHOLZ s.r.o., ktorej sa vďaka realizácii projektu
zefektívni spotreba energie (minimalizujú sa úniky tepla), ovplyvní sa aj rast tržieb a pridanej hodnoty (realizáciou rozvodov
tepla zabezpečíme efektívnejší prenos odpadového tepla v rámci areálu čo zabezpečí lepšiu efektivitu výroby), zvýši sa
kvalita výrobkov (produkované teplo bude využívané na sušenie dreva). Zamestnanci spoločnosti budú pracovať v lepších
pracovných podmienkach a projekt nepriamo podporí tiež dlhodobú udržateľnosť ich pracovných miest.

Zámerom projektu je komplexná prestavba rozvodov tepla pre rozvod teplej vody z centralizovaného tepelného zdroja s
jednotkou ORC a prestavba tepelných médií.Realizácia projektu pozostáva z 1 hlavnej aktivity-Aktivita 1:Komplexná
prestavba rozvodov tepla pre rozvod teplej vody z centralizovaného tepelného zdroja, realizovanej v období 01.2014-10.2014
a 2 podporných aktivít-Publicita a informovanosť a Riadenie projektu, v období 01.2014-12.2014.Potrubie z nového tepelného
zdroja s jednotkou ORC bude napájať kompletne výrobný závod spoločnosti TOPHOLZ s.r.o. a nahradí jestvujúci kotol
centralizovaného zásobovania tepla. Nové potrubie bude na jestvujúce rozdeľovače pripojené na prívodné a vratné potrubie
medzi kotlom (čerpadlom) a hydraulickou výhybkou – anuloidom.Projekt komplexnej prestavby tepelných rozvodov rieši
nasledovné vetvy:
-Vetva 1: CTZ-jestvujúca kotolňa-pílnica
-Vetva 2: CTZ-"nové sušiarne"-"nová hala"-jestvujúca administratívna časť.
-Vetva 3: CTZ-rozdeľovacia stanica - vykurovanie haly - rozdeľovače kontaktných sušiarní

Spoločnosť TOP HOLZ, s.r.o. sa od svojho vzniku neangažovala v získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na žiadny
účel.Žiadateľ však má skúsenosti s realizáciou investičných projektov vo forme rekonštrukcie výrobných budov,modernizácii
strojnej základne z vlastných zdrojov.Cieľom projektu je komplexná prestavba rozvodov tepla pre rozvod teplej vody z
centralizovaného tepelného zdroja s jednotkou ORC a prestavba tepelných médií s cieľom zefektívniť celkovú spotrebu
energie.Projekt priamo znižuje emisie CO2 čím napomáha znižovaniu negatívnych dopadov priemyselnej produkcie na
životné prostredie.Projekt sa orientuje na využívanie odpadového tepla z ORC na strane výroby energií ako aj na zvýšenie
hospodárnosti nakladania s energiami,ktorými sa zabezpečí výrazné zvýšenie efektívnosti výroby čo nepriamo prispieva k
napĺňaniu cieľa dosiahnutia TUR prostredníctvom zvýšenia konkurenčnej schopnosti,rastu pridanej hodnoty a zamestnanosti v
priemysle a v službách.Projekt prispieva k dosahovaniu cieľov mnohých strategických dokumentov-OP KaHR,PHSR
NSK,Akčnému plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013,Energetickej politike SR,Stratégia energetickej
bezpečnosti SR a pod.

Spoločnosť TOPHOLZ, s.r.o. si je vedomá záväzku udržateľnosti výsledkov projektu,v čom nevidí žiadnu prekážku.Vedenie
firmy stanovilo hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedne a uvážene s cieľom ich bezproblémového dosiahnutia v
prípade schválenia projektu.Modernizácia vykurovacieho systému zabezpečí zefektívnenie nakladania s energiou vo výrobe a
efektívnejšie využívanie produkovanej energie na vykurovanie výrobných priestorov a sušenie dreva,čo povedie k úsporám na
spotrebe energie,čím sa následne zabezpečí udržateľnosť projektu a jeho plánovaných výsledkov aj po finančnej
stránke.Úsporné opatrenia sú dosahované v dvoch oblastiach:úspora nákladov na výrobu energií a pri spotrebe
energií.Spoločnosť disponuje kvalitnými technickými,odbornými a administratívnymi kapacitami,ktoré zabezpečia komplexnú
udržateľnosť projektu.Dodávané zariadenia nepredstavujú zostatkové nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri
práci ani z hľadiska vplyvu na životné prostredie.Na základe výsledkov analýzy,ktorými sú čistá súčasná hodnota
investície(153,22) a miera výnosovosti(149,34%),môžeme konštatovať,že bola splnená podmienka dlhodobej finančnej
udržateľnosti realizovaného projektu,investícia bude prínosom pre firmu a bude prispievať k zlepšeniu finančno-ekonomických
ukazovateľov firmy.
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Spoločnosť QUERCUS, s.r.o. podniká v oblasti spracovania dreva a drevovýroby takmer 20 rokov a jej výrobná činnosť je
zameraná na širokú škálu produktov, ako sú drevené parkety, stolárske rezivo, železničné podvaly, parketové prírezy, štiepka
alebo pelety. Výrobný areál sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Lučenec a pozostáva zo 4 výrobných hál, ktoré boli
odovzdané do užívania v roku 1985. Výrobné haly sú vykurované vlastným tepelným zdrojom prostredníctvom drevnej
štiepky. Súčasná situácia výrobných objektov je poznačená vysokou energetickou náročnosťou, čo spôsobuje vysoké
prevádzkové náklady na energie. Energetická nehospodárnosť objektov vyplýva z absencie zatepľovacích prvkov a pokročilej
doby životnosti objektov. Ročná energetická spotreba výrobných objektov predstavuje 657, 67 MWh tepelnej energie. Vysoká
energetická náročnosť objektov spôsobuje vysokú výrobnú spotrebu a nedostatočnú efektívnosť výrobného procesu, preto sa
spoločnosť rozhodla pre investíciu do účinných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. Silnou stránkou žiadateľa je
vlastný decentralizovaný vykurovací systém a dostatok disponibilného paliva z vlastnej výrobnej činnosti.

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti v podniku. Energetické opatrenia budú
realizované v 2 výrobných halách vo vlastníctve žiadateľa a budú zamerané na zateplenie obv. plášťa, zateplenie strechy,
výmenu okien a brán. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektov a z energetického
hľadiska prinesie realizácia zníženie nákladov na vykurovanie objektov, ktoré bude vyjadrené merateľným ukazovateľom
ročnej celkovej úspory energie vo výške 382,20 MWht. Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie
hospodárnosti podniku prostredníctvom rastu pridanej hodnoty, tržieb a zvýšenia efektívnosti výrobného procesu. Finančné
dopadové merateľné ukazovatele budú naplnené ročným nárastom tržieb vo výške 20 132 € a pridanej hodnoty vo výške
20 132 €. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov sa po realizácii neočakáva vzhľadom na momentálnu vysokú energetickú
náročnosť prevádzky. Zároveň je predpoklad zapojenia projektu v rámci budúcich aktivít žiadateľa v rámci ďalších energeticky
účinných opatrení. Environmentálny prínos realizácie spočíva v úspore emisií skleníkových plynov vo výške 7,64 t/rok.

V rámci realizácie projektu bude projektový cieľ naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity „Realizácia stavebných úprav na
zlepšenie tepelnoizolačných vlastností výrobných objektov“. Realizácia stavebných prác súvisí so zateplením obvodového
plášťa objektov prostredníctvom izolačných systémov, vnútorným zateplením strešnej konštrukcie, výmenou otvorových
konštrukcií - okien a brán a sanačnými prácami – zemné a dokončovacie práce. Hlavná aktivita bude prebiehať počas doby
18 mesiacov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie stav. prác a činnosti súvisiacich s realizáciou aktivít projektu a budú
realizované dodávateľom vybraným VO po podpise zmluvy s poskytovateľom. Z organizačného hľ. bude hlavné a podporné
aktivity zabezpečovať spoločnosť QUERCUS, s.r.o. prostredníctvom vlastných ľudských zdrojov, ktoré majú skúsenosti s
realizáciou podobných projektov. Všetky hlavné aktivity projektu sú priamo previazané na stanovené projektové ciele, ktorých
splnenie zabezpečí spoločnosti QUERCUS, s.r.o. efektívne využívanie energie vo výrobnej činnosti.

Vhodnosť a význam projektu je preukázateľný v ekonomickej, sociálnej i environmentálnej oblasti. Z ekonomického hľ. sa
predpokladá pozitívny prínos v oblasti zvýšenia ekonomickej efektívnosti výrobného procesu a zníženia nákladov na energie
(výrobná spotreba) v podniku žiadateľa nachádzajúceho sa v regióne BBSK, v ktorom makroekonomické ukazovatele objemu
tržieb za vlastné výrobky a výšky pridanej hodnoty výrobkov nedosahujú úroveň v porovnaní s celoslovenským priemerom.
Environmentálny prínos znamená zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku prostredníctvom zavedenia účinných energ.
opatrení (zateplenie hál, výmena okien a brán). Sociálny prínos bude predstavovať zlepšenie pracovného prostredia a
zvýšenie pracovnej pohody zamestnancov podniku. Realizácia aktivít projektu bude znamenať naplnenie strategických
regionálnych dokumentov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti (PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja
2007-2013, PHSR mesta Lučenec 2009-2013). Skúsenosti s realizáciou podobných investičných zámerov svedčia o
kompetentnosti žiadateľa plánovaný projekt úspešne realizovať .

Žiadateľ zabezpečí počas doby udržateľnosti zachovanie všetkých výsledkov a výstupov projektu. Finančná udržateľnosť
bude zabezpečená dosiahnutými energetickými úsporami počas životnosti investície. Kladné peňažné toky z prevádzky
projektu vyplývajú zo zníženia prevádzkových nákladov na vykurovanie a spotrebu elektrickej energie. Zároveň sa počas
sledovanej doby udržateľnosti do kladného CF premietnu aj úspory, resp. zníženie nákladov za opravy a údržbu v rámci
výrobných objektov. Determinujúcim faktorom ohrozenia udržateľnosti projektu je zníženie výrobnej produkcie podniku, ktoré
by znamenalo pokles energetickej potreby podniku oproti súčasnému stavu. Z finančného hľ. predstavuje nárast cien energií
zvýšenie výrobnej spotreby, ktorý by predstavoval pokles pridanej hodnoty podniku. Toto ohrozenie žiadateľ neočakáva
vzhľadom zabezpečenie vlastnými palivovými zdrojmi. ČSH investície na konci 20. r. životnosti predstavuje - 194 200 € a
miera výnosovosti investície je finančnou analýzou stanovená na 55,41 %. Environmentálna udržateľnosť bude dosiahnutá
úsporou emisií CO2 vo výške 7,64 t/rok.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými aktivitami.
Projektom sa dosiahne:
Budova pekárne je zo 60-tych rokov minulého storočia, v tom čase neboli kladené tak vysoké nároky na ekonomickosť
prevádzky. Obvodové múry, strecha, okná, dvere, pec a ventilačné systémy nie sú budované s ohľadom na množstvo
spotrebovanej energie - tepelná priestupnosť a únik energie sú vysoké. Elektrické rozvody a systém kúrenia sú zastarané, v
budove je takmer nefunkčný ventilačný systém. V objekte sú okrem výrobne osadené plastové okná so zasklením izolačným
dvojsklom. Plastové výplne otvorov sú staršie a nekvalitné. Okná vo výrobni sú drevené s jednoduchým zasklením,
kombinované so sklobetónovými tvárnicami.
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Katarína Hrúzová - BAGETA

Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti Katarína
Hrúzová - BAGETA

99 441,80
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Energetické vstupy pozostávajú z odberu zemného plynu a elektrickej energie. Zemný plyn je využívaný vo výrobných
procesoch a za ohrev teplej vody. Elektrická energia je využívaná na napájanie strojov a zabezpečenie osvetlenia. Priemerná
potreba energie na osvetlenie predstavuje 489 MWh, na technologické účely je potreba energie zemného plynu v priemere 27
050 kWh/mesiac.
Na základe zhodnotenia súčasnej situácie je zrejmá potreba realizácie projektu - financie spotrebované na neefektívne
vykurovanie nemôžu byť využité na rozširovanie a modernizáciu výroby.

- Zateplenie obvodových múrov a strechy
- Výmena okien a dverí
- Vybudovanie nového bleskozvodu
- Vybudovanie nového svetelného rozvodu
- Vybudovanie vzduchotechnických a klimatizačných rozvodov
- Vybudovanie rozvodu kúrenie a výmena kotlov

Aktivita 1 - Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti
Riadenie projektu
Publicita projektu
Hlavná aktivita prebehne počas roka 2014.

Projektom firma výrazne zlepší energetickú stránku priestorov, objektu. Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími
Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
investíciami.
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy.
Výstupom projektu bude:

- zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu – zateplením, výmenou okien a dverí, vybudovaním nových rozvodov a
Pre dodatočné zateplenie objektu budú použité len osvedčené certifikované kontaktné zatepľovacie systémy s doskami z
osvetlenia znížime energetickú náročnosť výroby a dosiahneme tým aj zníženie nákladov na prevádzku objektu
penového expandovaného polystyrénu EPS-F. Existujúce plastové výplne otvorov sa ponechajú. Sklobetón vo výrobni sa
Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia energetickej efektívnosti - vyrieši sa vykurovanie pekárne teplovodným
vymení za plastové okno so zasklením izolačným dvojsklom. Projekt rieši vykurovanie pekárne teplovodným systémom
systémom s núteným obehom vykurovacej vody. Zároveň sa zateplí obvodový plášť, budú použité len osvedčené
Ušetrené finančné prostriedky budú môcť byť investované do rozvoja spoločnosti a zvyšovania kvality služieb, čo je
núteným obehom vykurovacej vody. Ako koncový prvok vykurovacej sústavy budú slúžiť konvekčné doskové vykurovacie
certifikované kontaktné zatepľovacie systémy s doskami z penového expandovaného polystyrénu EPS-F. Zateplením sa
primárnym zámerom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodárstky rast.
telesá. Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z kondenzačných kotlov na spaľovanie
zabezpečí menšia priestupnosť tepla a tak sa ušetria náklady na vykurovanie a zároveň sa predĺži životnosť nehnuteľnosti.
zemného plynu. V objekte bude riešené nové umelé osvetlenie a bleskozvod.
Znižovnie energetickej účinnosti šetrí peniaze v krátkodobom horizonte, v dlhodobom výhľade takéto úsilie zlepšuje
V objekte bude riešené nové umelé osvetlenie a bleskozvod, čo bude mať za následok úsporu elektrickej energie a zároveň
konkurencieschopnosť, podporuje inovácie a pripravuje podnik na splnenie cieľov v oblasti ochrany a trvalej udžateľnosti
Riadenie projektu
zlepšenie podmienok na pracovisku.
životného prostredia.
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a
monitorovacie správy bude realizovať externá firma.
Po ukončení realizácie projektu sa dosiahne úspora energií, úspora financií a tak aj zlepšenie konkurencieschopnosti podniku.
Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

Vedenie spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť
projektu z hľadiska administratívneho zabezpečenia je teda dokladované odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov.
Technické zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v spočíva v zateplení obvodových múrov a strechy,
výmeny okien a dverí, vybudovania nového bleskozvodu, vybudovania nového svetelného rozvodu, vybudovania
vzduchotechnických a klimatizačných rozvodov a vybudovania rozvodu kúrenia a výmeny kotlov.
Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov.
Investícia bude financovaná z úverových zdrojov. keďže žiadateľ nemá aktuálne dostatočnú finančnú hotovosť na účte, ktorá
by pokryla celkové náklady projektu.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou a dvoma podpornými.
Aktivita 1 - Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu

25120120162

GRD s.r.o.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením
prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o.

155 576,51

KaHR-21SP-1301

Spoločnosť GRD s.r.o. sa zaoberá výrobou zdvíhacích zariadení a plošín pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou s
celoslovenskou pôsobnosťou. Disponuje rozsiahlym strojovým parkom, avšak vykazuje vysoké náklady na údržbu budov (sú
Cieľom spoločnosti je vytvorenie plnohodnotného zabezpečenia pracovných podmienok pracovníkov pri súčasnom znížení
v majetku spoločnosti) a na zabezpečenie kúrenia.
nákladov na vykurovanie eliminovaním tepelných strát prechodom stavebnými konštrukciami. Nezanedbateľným cieľom je
modernizáciou objektu zvýšiť estetický vzhľad objektov, ktorý bude dosiahnutý zjednotením upravovanej fasády. Farebným
Predmetom projektu je rekonštrukcia prevádzkových budov spoločnosti. Jedná sa o murované objekty v kombinácii so
riešením bude dosiahnutý moderný a estetický vzhľad budovy, čo pozitívne ovplyvní aj okolie budovy.
skeletovou nosnou konštrukciou s jedným podlažím, pričom administratívna časť je podpivničená. Obvodový plášť je v
nevyhovujúcom stave a z hľadiska energetickej hospodárnosti je nutné jeho zateplenie. Náklady na vykurovanie
V projekte je navrhnutá nasledovná stavebná obnova:
prevádzkových stavieb sa v dôsledku stúpajúcich cien energii neustále zvyšujú. Strešné konštrukcie sú montované zo
- pôvodné okná budú nahradené plastovými s izolačným dvojsklom ug = 1,1 W/m2.K
železobetónových panelov ukladaných na železobetónových nosníkoch uložených na skeletovej sústave. Strecha je sedlová
- pôvodné dvere budú vymenené za plastové
s plechovou krytinou. Podlahy v prevádzkových miestnostiach tvorí betónový poter a podlahy v administratívnej časti tvoria
- existujúce vstupné vráta budú nahradené priemyselnými sekcionálnymi bránami so zateplením, automaticky výsuvné
keramické podlahy.
- podlahy vo výrobe budú zateplené polystyrénom hr.50 mm, suterénna časť pod administratívnou časťou bude izolovaná
minerálnou vlnou hr. 80 mm
Z dispozičného hľadiska je objekt rozdelený na tri časti:
- obvodové steny budú izolované polystyrénom PSE SF hr. 80 mm, soklové murivo bude izolované extrudovaným
- montovňa
polystyrénom hr. 60 mm
- opravovňa
- administratívna časť

Riadenie projektu
Publicita projektu

Projektom firma výrazne zlepší energetickú stránku priestorov objektov. Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími
investíciami.

Administratívne bude realizácia projektu zabezpečená interne – vedením spoločnosti, ktoré bude mať na starosti koordináciu
Výstupom projektu bude:
projektu. Externe bude zabezpečený externý manažment a verejné obstarávanie na základe zmluvy.
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu – zateplením a výmenou výplní otvorov sa znížia úniky tepla cez obvodové
konštrukcie a zároveň utesní budovu pred nežiaducou infiltráciou (nekontrolovateľným prenikaním vonkajšieho chladnejšieho Vedenie spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s riadením spoločnosti zameranej na výrobu v tejto oblasti. Udržateľnosť
vzduchu do interiéru).
projektu z hľadiska administratívneho zabezpečenia je teda dokladovaná odbornými kapacitami žiadateľa a dodávateľov.
Bližší popis odborných kapacít je uvedený v rámci prílohy č.1 Opis projektu.
Realizáciou uvedených úprav očakávame zníženie energetickej náročnosti o 1 702,52 GJ, čo predstavuje nezanedbateľnú
finančnú čiastku, ale aj výrazne prispeje k energetickej efektívnosti. Zároveň dôjde k ochrane životného prostredia znížením Technické zabezpečenie je dokladované samotným projektom – spočíva v zateplení obvodového plášťa, podlahy, stropu a
emisií CO2 o 9,46 t/rok.
výmeny výplní otvorov. Navrhované riešenie bolo zvolené ako optimálne z hľadiska technickej a finančnej náročnosti na
základe odporučenia energetickým audítorom.
Hlavná aktivita prebehne počas roka 2014.
Ušetrené finančné prostriedky budú môcť byť investované do rozvoja spoločnosti a zvyšovania kvality služieb, čo je
primárnym zámerom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodárstky rast.
Finančná udržateľnosť je zabezpečená ekonomickými výsledkami spoločnosti, ako aj dlhodobými odberateľmi produktov.
Riadenie projektu
Investícia bude financovaná kombináciou vlastných a úverových zdrojov, keďže žiadateľ nemá aktuálne dostatočnú finančnú
Znižovnie energetickej účinnosti šetrí peniaze v krátkodobom horizonte, v dlhodobom výhľade takéto úsilie zlepšuje hotovosť na účte, ktorá by pokryla celkové náklady projektu.
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Externý manažment bude zabezpečený dodávateľsky - žiadosti o platbu a
konkurencieschopnosť, podporuje inovácie a pripravuje podnik na splnenie cieľov v oblasti ochrany a trvalej udžateľnosti
monitorovacie správy bude realizovať vybraná firma so skúsenosťami s obdobnými projektmi.
životného prostredia.
V prvej fáze bude zrealizované verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V rámci hlavnej aktivity
plánujeme:
- pôvodné okná nahradiť plastovými
- pôvodné dvere vymeniť za plastové
- existujúce vstupné vráta nahradiť priemyselnými sekcionálnymi bránami so zateplením
- podlahy vo výrobe zatepliť, suterénna časť pod administratívnou časťou bude izolovaná minerálnou vlnou
- obvodové steny budú izolované polystyrénom, soklové murivo bude izolované extrudovaným polystyrénom hr. 60 mm

Publicita projektu
Aktivita časovo nadväzuje na hlavnú aktivitu. Publicitu budú zabezpečovať interní zamestnanci.
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SBAJ INMART, a.s.

VADIN s.r.o.

BK PARKET, s.r.o.

ELKOND HHK, a.s.

SIEA

SIEA

Obec Lodno

Obec Horný Vadičov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti spoločnosti SBAJ
INMART, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie obvodového
plášťa výrobnej haly

Zvýšenie energetickej efektívnosti stolárskej dielne
spoločnosti VADIN s.r.o.

„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti BK Parket s.r.o.
na strane výroby a spotreby“

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti ELKOND HHK,
a.s.

Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania
energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej
verejnosti

Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti verejných budov

Budovanie a modernizacia verejneho osvetlenia v obci Lodno

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný Vadičov

893 786,96

156 438,23

452 419,76

256 836,63

7 346 196,09

1 799 760,10

100 919,07

245 257,89
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Priemyselný objekt výrobnej haly vykazuje typické nedostatky technického stavu 35-40 ročných budov, ktoré ovplyvňujú
mernú spotrebu tepelnej energie na vykurovanie, čo má negatívne dopady na energetické hospodárstvo žiadateľa najmä v
podobe zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov na vykurovanie. Výrobná hala sa skladá zo 4 lodí a 2 administratívnych
vstavieb a 1 prístavby o rozmeroch cca 148 m x 162 m x 11,5-14 m, t.j. podlahová plocha cca 24 tis. m2. Nedostatky sa týkajú
hlavne stavu obalových konštrukcií (obvodové steny, podlahy a strecha) a výplní stavebných objektov (okná a dvere) z
dôvodu vysokých hodnôt súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií, ktoré nevyhovujú normám STN ani doporučeným hodnotám.
Podrobné technické a energetické zhodnotenie stavu objektu je uvedené v energetickom audite a krycom liste EA. Vysoká
spotreba zemného plynu na vykurovanie z dôvodu nízkej energetickej hospodárnosti objektu (PEZ pred rekonštrukciou = 7
325 MWh/rok ) prispieva k zhoršeniu kvality ŽP v podobe vypúšťania skleníkových plynov - CO2 (až 1 491,918 t/rok). Z
dôvodu nedostatku financií sa v minulosti riešili iba havarijné stavy a nevyhnutné opravy, ale komplexná rekonštrukcia sa
nerealizovala.

Prostredníctvom stavebných úprav s použitím nových izolačných materiálov, stavebných prvkov a certifikovaných
zatepľovacích systémov dôjde k výraznému zníženiu energetickej náročnosti výrobnej haly až o 54,41%. Stavebnými
úpravami sa sleduje revitalizácia objektu, ktorá zahŕňa kompletnú rekonštrukciu obvodového a strešného plášťa vrátane
výmeny a zmenšenia výplní stavebných otvorov (okná, dvere, brány, svetlíky) s tepelnoizolačným zasklením, ktoré budú
spĺňať požiadavky energetickej efektívnosti budov. Znížením tepelných strát zateplením 33 493,351 m2 plochy klesne
spotreba zemného plynu o 3 985,656 MWh/rok (PEZ po rekonštrukcii=3339,291) čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje
zníženie nákladov na vykurovanie v priemere o 72 906 EUR/rok oproti súčasnosti, a tým projekt prispeje k zlepšeniu
životného prostredia prostredníctvom zníženia produkcie skleníkových plynov z priemyselnej činnosti o 811,803 t/rok. Okrem
toho projekt prispeje aj k zvýšeniu tržieb, pridanej hodnoty, zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov, zvýšeniu kvality
a produktivity ich práce a tým prispeje k dlhodobému ekonomickému a hospodárskemu rastu žiadateľa pôsobiaceho a
udržaniu zamestnanosti v regióne PSK.

Zhotoviteľ stavebných prác bude vybratý na základe VO, ktoré sa začne až po schválení žiadosti o NFP. Stavebné práce
budú prebiehať počas 10 mesiacov, v rámci časovej disponibility je započítaná aj časová rezerva pre prípad nepredvídaných
okolností a čas nevyhnutný na kolaudačné konanie. Projekt pozostáva len z 1 aktivity.
Zateplenie bude realizované certifikovaným zatepľovacím systémom. Celková zateplená plocha obvodových konštrukcií
predstavuje 28 527,428 m2, bude vymenených 22 svetlíkmi s rozmermi 36m x 4,5m a 2 svetlíky s rozmermi 48m x 4,5m, čo
predstavuje plochu 3 996 m2, ktoré budú nahradené novými v hliníkových rámoch s polykarbonátovou výplňou. V
obvodovom plášti budú osadené nové plastové okná s izolačným dvojsklom o celkovej ploche 4 965,48 m2, pričom zároveň
dôjde k zmenšeniu pôvodných okenných otvorov pri dodržaní požadovanej svetlosti. Pôvodné kovové dvere a brány budú
nahradené plastovými dverami (6 ks) a kovovými bránami s pohonom (6 ks) a s tepelnoizolačnými výplňami.
Stavebný a autorský dozor bude vykonávať projektant stavby.
Okrem hlavnej aktivity budú súbežne prebiehať aj podporné aktivity - riadenie projektu a publicita projektu.

Energetický audit zhodnotil súčasný stav energetickej hospodárnosti žiadateľa a navrhol opatrenia na odstránenie
systémových porúch stavby a zlepšenie jej tepelno-technických vlastností, s ktorými priamo súvisí zvýšenie energetickej
hospodárení objektu, zníženie spotreby energie na vykurovanie a tým aj prevádzkových nákladov a zlepšenie pracovných
podmienok zamestnancov. Okrem pozitívnych ekonomických dopadov pre žiadateľa projekt výraznou mierou prispeje k
zníženiu negatívnych dopadov priemyselnej výroby na ŽP priamo v mieste realizácie projektu ako aj v regióne vo forme
zníženia produkcie skleníkových plynov o 811,8 t ročne. Architektonické zlepšenie vzhľadu priemyselného objektu bude
prínosom nielen pre obyvateľov ale aj návštevníkov regiónu. Investícia do obnovy nehnuteľného majetku vzhľadom na jeho
vek 35-40 r. bude znamenať trvalú investíciu na najbližších 20-25 r., ktorá dlhodobo zníži náklady na prevádzku objektu až o
72 906 EUR ročne a tým vytvorí priestor pre zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti a rast žiadateľa. Z výsledkov FA je
zrejmé, že P je dlhodobo ekonomicky udržateľný, avšak len za predpokladu získania NFP, keďže ide o projekt, ktorý primárne
negeneruje zisky.

ADMINISTRATÍVNA: všetci členovia PT disponujú dostatkom vedomostí a praktických skúseností z realizácie
predchádzajúcich investičných P a sú oboznámení s úlohami, ktoré sa od nich očakávajú ako aj so vzájomnou
previazanosťou a náväznosťou jednotlivých etáp projektu v štádiu pred realizáciou projektu, počas realizácie a po ukončení
projektu.
MATERIÁLNO- TECHNICKÁ: je garantovaná realizáciou certifikovaného zatepľovacieho systému, použitím stavebných
materlálov a stavebných výrobkov podliehajúcim ustanoveniam príslušných predpisov, ktorých zhoda bude doložená
certifikátmi, protokolmi o zhode, prípadne technickými osvedčeniami od výrobcov v rámci preberacieho konania stavby a
kolaudačného konania
EKONOMICKÁ: rekonštrukciou dôjde k výraznému zníženiu nákladov na vykurovanie, opravy a údržbu, nárastu tržieb a
pridanej hodnoty. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na ďalší rozvoj žiadateľa a realizáciu dodatočných úsporných
energetických opatrení v zmysle odporúčaní auditu. Bežná prevádzka bude financovaná z tržieb za vlastné výrobky a z
prenájmu.
FINANČNÁ: financovanie projektu je plánované kombináciou NFP - 55% a úverových zdrojov, resp. dofinancovanie z
vlastných zdrojov.
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Projekt je situovaný vo Vranovskom regióne v Prešovskom kraji postihnutým vysokou mierou nezam. Z pohľadu projekt. cieľov
je súč. situácia spol. a regiónu poznačená nízkym dopytom a veľkou konkurenciou na trhu v obl. výroby nábytku. Spol. sa
snaží hľadať možnosti znižovania nákladov. Primárnym dôvodom realizácie proj. je potreba zníženia nákladov spol. za
energie. V súč. platí spol. ročne 15059,90 € s DPH za vykurovanie pri nezateplenom stave, náklady pri výrobe a odovzdávaní
tepla predstavujú 968,50€ a náklady pri osvetlení predstavujú výšku 598,86€. Ceny energií na trhu pravidelne stúpajú a je
nevyhnutnosťou spol., aby daný stav riešila. Ďalším dôvodom je potreba zefektívnenia využívania exist. priestorov, potreba
zlepšenia energet. hospodárnosti objektu pomocou zateplenia fasády a stropu, osadenia nového strešného plášťa z dôvodu
zatekania existujúceho, rek.vykurovacieho systému a kotolne, zlepšenie fungovania objektu pre svoj účel a pre aktuálne
prevádzkové požiadavky. Výrobná budova - stolárska dielňa je býv.hosp. budova, v súčasnosti je nezateplená, s vysokým
únikom tepla. Objekt je aj vzhľadom k veku potrebné modernizovať, nakoľko vykazuje morálnu a techn.opotrebovanosť.

Realizáciou projektu dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, zatepleniu strešných konštrukcií, výmene existujúcich oceľových
okien za plastové okná s dvojsklom, výmene vchodových dverí a rekonštrukcie podlahy. Následne dôjde k rekonštrukcii
vykur. systému a kotolne v zmysle stav.povolenia. Systém bude termostatizovaný a hydraul. vyregulovaný. Na radiátoroch
budú osadené termostat. ventily s pásmom proporcionality 2K a manuálne termostatické hlavice. Teplo bude produkované z
kotla na spaľovanie drevných peliet a štiepky s predpokladanou účinnosťou kotla 90%. V rámci projektu je plánovaná aj
rekonštrukcia osvetlenia, nakoľko existujúca osvetľovacia sústava je nedostatočná z pohľadu normou požadovanej intenzity
osvetlenia a je potrebné inštalovať nové LED svietidlá vo vyššom počte. Realizáciou plánov. činností dôjde k významn.
zníženiu nákladov spoločnosti na energie, čo prinesie úsporu vo výške 14 698,10 € s DPH/rok a efektívnejšiemu využívaniu
obnoviteľného zdroja energie – drevnej štiepky. Celk. zatepl. plocha projektom - 827.49 m2, počet nových a/alebo tech.
zhodn.zariadení - 1. Dopadom projektu bude úspora energie 2.291 GJ/r, nárast tržieb a PH podľa tab. 12-Hodnoty
merat.ukazovat.

Všetky činnosti realizácie projektu z čas., technického a finančného hľadiska budú realizované v rámci jednej etapy a sú
zahrnuté do hlavnej aktivity s názvom Modernizácia stolárskej dielne, ktorej výsledkom bude realizovanie 3 logických celkov
pozostávajúcich z týchto častí:
Log. celok č. 1: Stavebné práce v stolárskej dielni
Log. celok č. 2: Modernizácia vykurovacieho systému a kotolne
Log. celok č. 3: Modernizácia systému osvetlenia
Realizácia projektu je stanovená na 22 mesiacov od 01/2014-10/2015, v rámci ktorej prebehne VO na dodávateľa stav.prác,
realizácia proj.aktivity a následne fin.vysporiadanie. Na implementácii projektu sa budú podieľať interní zamestnanci aj
externá spoločnosť, ktorá má dlhodobé skúsenosti s implementáciou investičných projektov. Konateľ spoločnosti p.Marek Vall
definoval ľudí do personálnej matice tak, aby sa zabezpečila plynulá a bezproblémová implementácia projektu. Po úspešnom
zrealizovaní predkladaného projektu spoločnosť plánuje pokračovať v napĺňaní svojich podnikových cieľov, tak aby bola
konkurencieschopná. Zrealizovaný projekt prinesie pre spoločnosť zlepšenie ekonom.-fin. ukazovateľov v podobe úspor na
energiách a údržbe stol. dielne.

Vlastník objektu spoločnosť VADIN s.r.o. sa v súlade s celospoločenskými požiadavkami na úsporu energií a tým
zefektívnenie ochrany životného prostredia snaží o dosiahnutie úspor energie a taktiež vhodnou kombináciou a synergickými
efektmi prispieť ku kvalite životného a pracovného prostredia. Ďalším dôvodom nevyhnutnosti realizácie projektu je
ekonomický dopad - spoločnosť VADIN s.r.o. investuje značné množstvo finančných prostriedkov do nákladov na energie, čím
spoločnosti zostáva menší zisk a finančné prostriedky na realizáciu iných podnikových zámerov (napr. certifikácia procesov v
podniku). Realizácia projektu zároveň prinesie zintenzívnenie ochrany životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií
CO2 na 87,8% zo súčasného stavu 14,677t CO2 na 1,786t CO2. Vysoká investičná náročnosť projektu, doba návratnosti
investície a súčasná ekonomická situácia spoločnosti neumožňuje realizovať projekt len z vlastných zdrojov, a preto sa
žiadateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Projektom sa okrem fin. aspektov zlepší pracovné prostredie
zamestnancov spoločnosti VADIN, zestetizuje prostredie a zvýši klientský kredit.

Žiadateľ zabezpečí počas udržateľnosti projektu zachovanie všetkých merateľných výsledkov a dopadov projektu v
sledovanom období. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená dostatočnými prevádzk. príjmami z hlavnej činnosti
spoločnosti počas životnosti investície. Príjmy projektu budú zabezpečené na zákl. existujúcich dod.-odber. vzťahov. Z
realizácie projektu sa podľa fin.analýzy predpokladajú iné výnosy (z úspor energie a údržby budov). V projekte sa
nepredpokladajú výrazné riziká, ktoré by mali ohroziť implementáciu či trvalú udržateľnosť projektu (viď. Opis kapitola 6Udržat. projektu). ČSH investície na konci 20. roku životnosti predstavuje -123,38 Eur. Miera výnosovosti investície je FA
stanovená na 56,16%. V prípade pozitívneho vývoja na trhu bude spolufinancovanie zabezpečené vlastnými zdrojmi z
kladného hospodárskeho výsledku resp. úverovými zdrojmi. Riadenie projektu a realizácia bude zabezpečená projekt. tímom,
ktorý má bohaté dlhoročné odborné a manažér. skúsenosti. Realizovaný projekt je v súlade s národ. a miest.
strateg.dokumentami a podporí TUR vo všetkých jej oblastiach.

KaHR-21SP-1301

Východisková situácia pre tento projekt spočiva v zámere podpory rozvoja spoločnosti BK Parket s.r.o. cestou obnovy zlého
technického stavu výrobných budov, s cieľom dosiahnutia zvýšenia energetickej efektívnosti využívania primárnych
energetických zdrojov, úspory a efektívne využívanie energie v priemysle, pričom osobitý dôraz kladieme na zvyšovanie
úspor primárnych energetických zdrojov.
Budovy výrobného procesu spoločnosti BK Parket, s.r.o., sa nachádzajú v nevyhovujúcom stave, nakoľko ich výstavba bola
zrealizovaná tradičnou nevyhovujúcou technológiou. Vonkajšie steny sú bez tepelnej izolácie upravené zvetralou omietkou.
Strešná krytina je na viacerých miestach poškodená, zapríčiňuje zatekanie. Na objektoch sa prejavuje vplyv tepelných
mostov, ktoré sa nachádzajú v miestach tepelne nezaizolovaných železobetónových konštrukcií, výplne otvorov sú
spráchnivené, preto je nevyhnutná obnova objektov výroby spoločnosti BK Parket, s.r.o.

Po ukončení projektu dosiahneme komplexnú modernizáciu jednotlivých objektov výroby spoločnosti BK Parket a zvýšenie
štandardu fitrmy, práve prostredníctvom rekonštrukcie budov a vykurovania. Projektom po realizácií príde na úrovni pavilónov
objektov k nahradeniu existujúcich okenných a dverných výplní otvorov plastovými výrobkami, zatepleniu fasádnym
polystyrénom, osadeniu bleskozvodov. U objektov dosiahneme nahradenie existujúcich okenných a dverných výplní otvorov
plastovými výrobkami, zateplenie fasádnym polystyrénom a komplexnú zmenu vykurovania objektov výroby. Po ukončení
projektu pride ku radikálnemu nárastu tepelnotechnických a izolačných vlastností budovy, k zatraktívneniu pracovného
prostredia k obnove a modernizácií nielen budov, ale aj vykurovania, čo sa odzrkadlí v možnostiach realizácie ďalších
rozvojových projektov.

BK Parket s.r.o. zabezpečí organizačne realizáciu tohto projektu, nakoľko naša spoločnosť implementovala, viacero
investičných projektov. Všetky projekty boli implementované bez nedostatkov a kontrolných výhrad a rovnako projekt
„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti BK Parket s.r.o. na strane výroby a spotreby“ bude realizovaný v súlade s
pravidlami VO a pravidlami udržateľnosti projektov - štátnych orgánov. Personálne zabezpečenie projektu:
1) Mgr. Daniel Ferenčík – leader projektu
2) Ing. Ivan Špacír - projektový koordinátor
3) Stanislava Lišková – finančný manažér
Technicky realizáciu aktivít na objektoch spoločnsoti BK Parket s.r.o. zabezpečí verejným obstarávaním vybraný
dodávateľský subjekt a stavebný dozor. Implementáciu projektu po stránke administratívnej – tvorba žiadostí o platbu,
zúčtovania, monitorovacích správ a ďalších nevyhnutných náležitostí zabezpečí externý manažér projektu, ktorý bude taktiež
vybraný na základe výsledokov verejného obstarávania.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z viacerých faktorov, pričom treba začať pri analýze východiskovej situácie a jej
previazanosti na tento projekt. V čase realizácie stavby objektov bola ich výstavba poznamenaná nedostatkom skúsenosti s
montovanými technológiami, v tomto čase prichádzalo k nedoceneniu interakcie stavebných konštrukcií a prostredia, výber
stavebných prvkov bol ovplyvnený limitovaním ich cien, kvalita vyrobených prefabrikovaných dielcov bola nedostatočná a na
stavbách sa nedodržiavali predpísané technologické postupy stavania, čo viedlo k súčasnému stavu budov, na ktorom sa
podpísala aj zanedbaná údržba a nedostatočné opravy. Na základe tejto analýzy sú objektívne zistené statické, hygienické a
užívateľské nedostatky, ktoré vyúsťujú do systémových porúch. Vhodnosť realizácie tohto projektu spočiva aj v jeho
previazanosti na projekty zamerané na technologické inovácie. Neopomenuteľnými prvkami vhodnosti tohto projektu sú aj
údaje o kontraktoch, výrobných výstupoch a údaje ekonomické.

Spoločnosť BK Parket s.r.o. má eminentný záujem nielen na zrealizovaní tohto projektu, ale aj jeho udržateľnosti v tom
rozsahu, a v tej miere, aká je uvádzaná, pretože modernizácia objektov výroby a systémov vykurovania považujeme za
základný zdroj rozvoja našej spoločnosti, následne obce a regiónu. Finančná udržateľnosť je zjavná aj z hospodárskych
výsledkov, pričom spoločnosť BK Parket, s.r.o. má vytvorené finančné krytie z vlastných zdrojov. Na realizovanie projektu z
dlhodobého hľadiska udržateľnosti a plne použiteľne pre potreby tohto projektu. O udržateľnosti projektu svedčia aj údaje o
kontraktoch, obchodných partneroch a nakontrahovaných zákazkách, ako aj projekty práve realizované smerujúce k
ekonomickému rozvoju a progresu našej spoločnosti do budúcnosti.
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Žiadateľ spoločnosť ELKOND HHK, a.s. so sídlom v Trstenej vznikla v roku 1998 a patrí k významným zamestnávateľom
okresu Tvrdošín. Hlavným portfóliom spoločnosti je výroba káblov. Napriek každoročným investíciám do obnovy
technologických zariadení má spoločnosť vysoké náklady na energie práve na prevádzku týchto zariadení, vykurovanie
výrobných hál a ostatných výrobných procesov súvisiacich s výrobou. Z energetického auditu je zrejmé, že straty, ktoré má
spoločnosť na energiách sú značné a náklady na spotrebu energií sú z hľadiska dlhodobej finančnej udržateľnosti
neudržateľné. Z uvedeného dôvodu sa spoločnosť rozhodla realizovať investičné akcie (modernizácia a rekonštrukcia
výrobných hál, vykurovacích systémov a systémov na výrobu stlačeného vzduchu), ktorých výsledkom bude zníženie
energetických strát. Keďže realizácia investičných akcií je finančne náročná, rozhodla sa spoločnosť prefinancovať časť tejto
investície aj prostredníctvom NFP. Zo SWOT analýzy vyplýva, že najsilnejším faktorom projektu je stabilná pozícia
spoločnosti na trhu a stále investovanie do vývoja vlastných výrobkov, o čo sa žiadateľ bude opierať pri celom projekte.

Úspešnou realizáciou projektu a realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne naplnenie nasledujúcich merateľných
ukazovateľov výsledku a dopadu:
Výsledok:
Zateplená plocha (m2): 4 899, 66 m2
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení: 7ks
Dopad:
Úspora energie: 2 006,95 GJ/rok
Nárast tržieb na 9 611 618,00 EUR
Nárast pridanej hodnoty na 2 241 000,00 EUR
Zároveň sa projektom dosiahne zníženie produkcie CO2 a to o 119,35 t/rok, čo bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie kvality
životného prostredia.Úspora vyjadrená v EUR na základe vypočítanej úspory energie bude dosiahnuté vo výške 942,70
EUR/MWh a zníženie produkcie CO2 vyjadrené v EUR bude dosiahnuté vo výške 4 403,28 EUR/tCO2. Pre lepšie zvládnutie
možných rizík spoločnosť vytvorila proces riadenia rizík, ktorý je rozdelený do 3 hlavných oblasti: Plán riadenia rizík,
Identifikácia a analýza rizík, Zvládnutie všetkých identifikovaných rizík vrátane implementácie obrannej stratégie. Aktivity
projektu sú stanovené reálne, dostatočne popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny predpoklad, že stanovené
aktivity prispejú k dosiahnutiu stanoveného hlavného cieľa a špecifických cieľov projektu.

Realizácia projektu bude prebiehať pomocou 4 hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít, ktoré sú naplánovaná v
časovom rozsahu 04/2014-11/2015.
A1 Rekonštrukcia a modernizácia staveb. objektov – zateplenie vonk. povrchu a oprava striech výrobných hál
A2 Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - zariadenie na ohrev granulátu
A3 Modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov
A4 Rekonštrukcia a modernizácia systému výroby stlačeného vzduchu
Plynulá realizácia projektu bude zabezpečená skúseným projektovým tímom, ktorý bude tvorený:
- hlavný projektový manažér – výkonný riaditeľ
- koordinátor projektu – ekonomický riaditeľ
- technický manažér – hlavný technológ
- odborným poradcom hlavného manažéra projektu - externý pracovník
- finančný manažér projektu - ekonomický riaditeľ
Spoločnosť zvolila model kombinácie interného a externého riadenia projektu, aby bola udržateľnosť, finančné riadenia a
monitoring projektu zabezpečené na profesionálnej úrovni. Hlavné a podporné aktivity sú stanovené reálne, dostatočne
popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny predpoklad, že stanovené aktivity prispejú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Pre spoločnosť ELKOND HHK, a.s. je nevyhnutnosťou získať NFP, lebo celková investícia do aktivít projektu je finančne
nákladná a bez získaného NFP by nebola možná v danom rozsahu. Z dôvodu stáleho zvyšovania produkcie výrobkov a tým
zvyšovania spotreby energií je nevyhnutné prikročiť k rekonštrukcii výrobných hál a systémov stlačeného vzduchu a
eliminovať tak straty pri spotrebe energie a zabezpečiť úsporu spotrebovaných energií a zníženia CO2 v ovzduší. Po realizácii
projektu sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti budov, zamedzí sa stratám vo vykurovaní výrobných priestorov a vnútorného
osvetlenia. Zároveň sa využije existujúce zvyškové teplo z ohrevu granulátu na vykurovanie a modernizuje sa systém výroby
stlačeného vzduchu. Realizácia projektu prinesie nárast tržieb a pridanej hodnoty z pohľadu úspory nákladov na spotrebu
energií. Z hľadiska merateľných ukazovateľov projektu je realizácia projektu opodstatnená a výraznou mierou prispieva k
napĺňaniu hlavného cieľa projektu a špecifických cieľov, je v súlade s PMOP KaHR a OP KaHR. Projekt je v súlade s PHSR
ZSK. Spoločnosť má niekoľko ročné zároveň skúsenosti s realizáciou iných investičných projektov (viď OPIS projektu,kap.5).

Výsledky finančnej analýzy hovoria o tom, že investícia bude určite zabezpečovať tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj
smerom do budúcnosti, bude prinášať dodatočné prostriedky v podobe zisku. Celkové výnosy projektu budú vyššie ako
prevádzkové náklady, čím je zabezpečený pozitívny CASHFLOW v krátkodobom aj dlhodobom horizonte projektu a tým
súvisiaca zabezpečená likvidita projektu. Spolufinancovanie a všetky neočakávané náklady súvisiace s projektom bude hradiť
žiadateľ z vlastných zdrojov. Taktiež po ukončení projektu bude zo ziskov a vlastných zdrojov naďalej finančne zabezpečovať
následné aktivity v oblasti výroby káblov. Ako slabú stránku vidí spoločnosť práve vo vysokej konkurencii na trhu, ale o to je to
väčšia výzva s ktorou sa bude musieť zabojovať a presadiť svoje marketingové ciele, najmä propagáciou vlastných výrobkov.
Najväčšou hrozbou pre predkladaný projekt je nezískanie nenávratného finančného príspevku, keďže sa jedná o finančne
nákladnú investíciu.
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Slovenská republika sa zaviazala zvýšiť do roku 2020 podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe na 14 %.
Dlhodobým cieľom je znížiť energetickú náročnosť tvorby HDP na úroveň priemeru ostatných ekonomicky rozvinutých krajín
EÚ a v období rokov 2008 – 2017 usporiť 9 % z priemernej konečnej energetickej spotreby. Oblasť zvyšovania povedomia
spotrebiteľov energie o atribútoch energetických komodít, špecifikách, obsahu pojmu „cena energie“ a najmä o možnostiach
zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania OZE bola na Slovensku dlhodobo zanedbávaná. Dôsledkom je akútny
nedostatok kvalifikovaných informácii nielen u laickej, ale aj odbornej verejnosti a nositeľov rozhodnutí na národnej,
regionálnej i lokálnej úrovni. Realizáciou projektu chce SIEA napomôcť dobre cieleným bezplatným poradenstvom splniť
záväzky obsiahnuté v strategických dokumentoch, upriamiť pozornosť verejnosti na úsporné opatrenia v oblasti energetiky a
vytvoriť ich záujem podieľať sa zvýšeným finančným príspevkom na podpore týchto opatrení.SIEA má dlhoročné skúsenosti v
poskytovaní odborného poradenstva, vzdelávania a propagácie efektívneho využívania energie, čím vytvára predpoklad na
úspešnú realizáciu projektu.

Bezplatné poradenstvo bude motiváciou pre jednotlivé cieľové skupiny k uskutočneniu úsporných opatrení, prispeje k rozvoju
firiem a k zvýšeniu konkurencieschopnosti, k zvýšeniu energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch hospodárstva a k
motivácii využívania OZE. Výsledkom bude akceptácia širokej verejnosti podieľať sa zvýšeným finančným príspevkom na
podpore využívania OZE, dopadom bude zníženie hrubej domácej spotreby energie z dôvodu uprednostňovania energeticky
účinných zariadení a zníženie energetickej náročnosti, čím sa zvýši energetická efektívnosť. Výstupom bude zvýšenie
energetickej efektívnosti čím sa v konečnom dôsledku prejaví ako celková úspora energie. Zvyšovaním energetickej
efektívnosti sa dosiahne zníženie spotreby primárnych zdrojov energie, čo sa prejaví znížením závislosti na ich dovoze,
znížením zaťaženia životného prostredia, ako aj znížením vplyvu cien energie na spotrebiteľov. Projekt položí základy pre
ďalšie projekty a aktivity podobného zamerania.

SIEA poskytne bezplatné poradenské služby a vytvorí podmienky pre čo najširšiu difúziu informácií a flexibilnú ponuku
bezplatných poradenských služieb a to vo forme organizovania riadených udalostí – konferencií, seminárov, informačnoprezentačných výjazdov do obcí, výstav, exkurzií, prostredníctvom tlačenej propagácie a edičnej činnosti, šírenia informácií
cez špeciálnu web stránku, poradenstva v konzultačných strediskách, zriadenia klubu detí. Sprostredkovateľským a riadiacim
orgánom projektu je Sekcia štrukturálnych fondov EÚ – Oddelenie národného projektu, organizačné zabezpečenie
bezplatného poradenstva je koordinované Odborom komunikácie (príjemca pomoci), ktorý bude realizovať odborné
poradenstvo do regiónov prostredníctvom Sekcie energetických činností, konzultačné strediská budú zriadené na
regionálnych pracoviskách SIEA v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, finančné záležitosti budú riešené ekonomickou
sekciou. Riadené udalosti, publikácie, web stránka budú realizované v spolupráci s MH SR, Akademickou pôdou, profesijnými
združeniami.

1. Z dôvodu splnenia uvedených záväzkov Slovenskej republiky smerom k Európskej únii je najbližšie obdobie rozhodujúce,
aby sa podarilo stanovené indikatívne ciele splniť. Pre podniky, služby a domácnosti znamená úspora energie nižšie náklady
na zabezpečenie energetických potrieb a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života.
Informácie o spotrebe energie, energeticky efektívnych technológiách a riešeniach, ako aj o možných úsporách budú zásluhou
projektu bezplatného poradenstva bežne dostupné konečným užívateľom, verejnej správe, podnikateľským subjektom,
domácnostiam, deťom, médiám. 2. Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou zriadenou
Ministerstvom hospodárstva SR s priamymi kompetenciami a zodpovednosťami v oblasti energetickej efektívnosti a
využívania obnoviteľných zdrojov energie a to napríklad aj v podobe šírenia informácii, vzdelávania a osvety. SIEA má
dlhoročné skúsenosti v poskytovaní poradenstva a propagácie efektívneho využívania energie, je dlhoročným
spoluorganizátorom a partnerom výstav, kongresov, konferencií orientovaných na energetiku, má dlhodobo vybudovanú dobrú
spoluprácu s energetickými združeniami, akademickou pôdou, profesijnými združeniami. Z tohto dôvodu je SIEA optimálnym
nástrojom pre realizáciu projektu zameraného na poradenstvo v rámci efektívneho využívanie energie a využívania OZE.

SIEA sa bude snažiť udržať aktuálnosť špeciálnej web stránky, pokračovať v poradenstve v konzultačných strediskách na
regionálnych pobočkách SIEA, organizovať semináre a vydávať aktuálne letáky, zúčastňovať sa aktívne výstav a veľtrhov a
tým šíriť bezplatné poradenstvo pre širokú verejnosť. Informácie a výstupy získané počas trvania projektu budú používané aj
po jeho ukončení s možnosťami ďalšieho využitia.
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K významným povinnostiam, vyplývajúcim zo smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, patrí obnova verejných budov.
Žiadna známa aktivita na stanovenie potenciálu úspor energie vo verejných budovách v SR neposkytuje primeraný odborný
odhad skutočného potenciálu úspor energie tak, aby pri realizácii opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných
budov mohli byť verejné prostriedky použité čo najefektívnejšie a aby prevádzkovatelia verejných budov mohli reálne plánovať
výdavky na energiu.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov verejných subjektov sa projekty na zlepšenie energetickej efektívnosti
verejných budov spravidla neplánujú, ale navrhujú sa skôr sporadicky podľa toho, či je v danom čase dostupný finančný
mechanizmus, z ktorého by bolo možné opatrenia na úsporu energie realizovať. V takto navrhnutých projektoch nie je priestor
na porovnanie viacerých alternatív na úsporu energie a nie je možná optimalizácia s využitím prostriedkov z finančných
mechanizmov a prípadne prostriedkov spoločnosti poskytujúcich energetické služby (ESCO).

SIEA spracuje minimálne 250 energetických auditov pre verejné budovy, pričom zabezpečí najmä termovízne snímky budov a
podľa potreby aj kontrolné merania tepelno-technických a elektrických veličín. V energetických auditoch bude vyhodnotený
súčasný stav prevádzky budov na základe fakturačných, prevádzkových a kontrolných meraní a navrhnuté vhodné opatrenia
na úspory energie, vrátane ekonomického a environmentálneho posúdenia. Energetické audity budú spracovávané a
odovzdávané priebežne prevádzkovateľom verejných budov tak, aby na ich podklade mohli zabezpečovať realizáciu opatrení
na úsporu energie vo verejných budovách financovaním z vhodných finančných mechanizmov alebo prostredníctvom
energetických služieb.
Analýzou stanovený potenciál úspor energie vrátane odporúčaní, ktoré opatrenia na úsporu energie bude potrebné realizovať
z verejných financií a ktoré bude možné zabezpečiť prostredníctvom energetických služieb bude použiteľný aj ako podklad na
účel rozhodnutia SR, či sa v súvislosti s plnením cieľov smernice 2012/27/EÚ stanoví miera povinnej obnovy aj na budovy,
ktoré vlastnia a využívajú orgány štátnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni.

SIEA spracuje jednotnú metodiku pre energetické audity verejných budov. Na základe spolupráce s Ministerstvom vnútra SR
a výzvy pre miestnu samosprávu zostaví SIEA zoznam auditovaných budov mimo bratislavský samosprávny kraj
(administratívne budovy, školské budovy a budovy, v ktorých sa poskytuje zdravotná alebo sociálna starostlivosť) podľa
výberových kritérií, najmä výšky potenciálu úspor energie. Pri spracovaní energetických auditov (250) SIEA zabezpečí najmä
termovízne snímky a podľa potreby aj kontrolné merania technických veličín. Na tento účel obstará nevyhnutné prístrojové
vybavenie a potrebné softvérové nástroje, aby bolo možné kontrolovať spotrebu energie aj v takých častiach budovy, kde nie
sú nainštalované prevádzkové merania. V energetických auditoch bude vyhodnotený súčasný stav prevádzky na základe
fakturačných, prevádzkových a kontrolných meraní a navrhnuté vhodné opatrenia na úspory energie, vrátane ich
ekonomického a environmentálneho posúdenia. SIEA vypracuje analýzu potenciálu úspor energie vo verejných budovách a
vyhodnotí, ktoré opatrenia na úsporu energie bude potrebné realizovať z verejných financií a na ktoré bude možné využiť
energetické služby.

Napriek tomu, že SIEA má skúsenosti s auditmi verejných budov z pilotného projektu "Energetická efektívnosť vo verejných
budovách" financovaného z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice - BIDSF, ktorý spravuje
Európska banka pre obnovu a rozvoj, bez poskytnutia pomoci na tento projekt by nebolo možné vypracovať v časovom
horizonte dvoch rokov energetické audity vo verejných budovách na základe skutočnej spotreby energie a najmä využívania
energie v jednotlivých častiach budovy a stanoviť skutočný potenciál úspor energie vo verejných budovách. Na základe
ekonomického hodnotenia navrhnutých opatrení si bude môcť subjekt verejnej správy optimalizovať použitie vlastných
finančných prostriedkov, prostriedkov z pripravovaných finančných mechanizmov a prípadne využitia energetických služieb.
Zovšeobecnené opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov, najmä typizovaných, budú k dispozícii aj
pre subjekty, ktorým nebol poskytnutý energetický audit a môžu byť využité na plánovanie zlepšenia energetickej efektívnosti.

Po ukončení aktivít projektu bude pre subjekty verejnej správy dostupná metodika pre energetické audity verejných budov.
Zovšeobecnené opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov môžu byť využité na plánovanie zlepšenia
energetickej efektívnosti priamo pre konkrétne verejné budovy, alebo v rámci regionálnych a lokálnych akčných plánov
udržateľnej energetiky a rozvoja energetických služieb ako aj na zavádzanie systémov energetického alebo
environmentálneho manažérstva.
Nadobudnuté skúsenosti využije SIEA na vykonávanie ďalších energetických auditov, prioritne pre verejný sektor ako aj na
overovanie úspor energie projektov, financovaných z mechanizmov so štátnou účasťou. SIEA bude po ukončení projektu
vyhodnocovať reálne dosiahnuté úspory energie aj pomocou kontrolných meraní zrealizovaných na štatisticky relevantnej
vzorke budov.
Na základe analýzy bude možné pripraviť vhodné prostredie na odbúranie prekážok brániacich rozvoju trhu s energetickými
službami a rozhodnúť, či sa v súvislosti s plnením cieľov smernice 2012/27/EÚ stanoví miera povinnej obnovy aj na budovy,
ktoré vlastnia a využívanú orgány štátnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie (VO) v obci Lodno patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 87 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Rozvádzače sú poruchové, pretože sú to opotrebované, oceľovo-plechové skrine bez možnosti regulácie.
Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol.
Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na jej opravy a
údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na komplexnú
rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v havarijnom
stave. Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov aj návštevníkov
našej obce.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Lodno bude vymenených 87 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
105,98 GJ/rok, čo je 338,4 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická
úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 42 nových svietidiel, ktoré budú
spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii
projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných
intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Realizácia projektu začne v júni 2009. Naplánované aktivity na seba chronologicky nadväzujú a až do ukončenia projektu
bude zachovaná funkčnosť VO. Rekonštrukcia VO bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov.
Naplánované aktivity sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú
pred kolaudáciou riadne odskúšané a o ich výsledku vystavia dodávatelia certifikáty. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec
zabezpečovať dodávateľsky spoločnosťou Siemens s.r.o, ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Na rekonštrukciu VO bude dohliadať aj realizačný tím zložený z 3 pracovníkov obecného úradu.

Verejné osvetlenie v obci Lodno je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je najvyšší čas
zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy
VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 a s náväznosťou na STN 73 6110. Projekt garantuje kvalitu osvetlenia
komunikácií obce na čo najvyššej technickej úrovni. Výmenou 87 svietidiel a doplnením sústavy VO o 42 svietidiel sa
dosiahne ročná úspora energie 105,98 GJ/rok, čo je 29 439,2 kWh/rok. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných
prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových zdrojov. Preto je pre nás jednou z možností požiadať
o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného úradu aj vybratí dodávateľ majú bohaté skúsenosti s
realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu projektu na vysokej odbornej úrovni.

Výsledky projektu budú po jeho realizácii udržateľné, čo vidíme z vyčíslených úspor energie. Dôsledkom vyčíslených úspor
bude aj zníženie nákladov na opravu a údržbu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude
zabezpečovať personálne obsadenie obecného úradu. Odborne spôsobilé osoby, ktoré zabezpečujú chod VO, budú po jeho
rekonštrukcii dôkladne preškolení. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme dosiahnutia
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o
spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci Horný Vadičov patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. V prvej etape sa bude riešiť 79
svetelných bodov. Svietidlá sú rôznych typov. Rozvádzače sú poruchové, pretože sú to opotrebované, oceľovo-plechové
skrine bez možnosti regulácie. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch, uchytené pomocou viacerých
typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú
náklady na jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií
na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v
havarijnom stave. Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov aj
návštevníkov našej obce.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Horný Vadičov bude vymenených 79 svietidiel
za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 76,16 GJ/rok, čo je 267,8 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná
energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 99 nových svietidiel,
ktoré budú spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po
realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v
pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Realizácia projektu začne v júni 2009. Naplánované aktivity na seba chronologicky nadväzujú a až do ukončenia projektu
bude zachovaná funkčnosť VO. Rekonštrukcia VO bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov.
Naplánované aktivity sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú
pred kolaudáciou riadne odskúšané a o ich výsledku vystavia dodávatelia certifikáty. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec
zabezpečovať dodávateľsky spoločnosťou Siemens s.r.o, ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Na rekonštrukciu VO bude dohliadať aj realizačný tím zložený z 2 pracovníkov obecného úradu a 1 externého
zamestnanca.

Verejné osvetlenie v obci Horný Vadičov je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je
najvyšší čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu
celej sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 a s náväznosťou na STN 73 6110. Projekt garantuje
kvalitu osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššej technickej úrovni. Výmenou 79 svietidiel a doplnením sústavy VO o 99
svietidiel sa dosiahne ročná úspora energie 76,16 GJ/rok, čo je 21,16 MWh/rok. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných
prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových zdrojov. Preto je pre nás jednou z možností požiadať
o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného úradu aj vybratí dodávateľ majú bohaté skúsenosti s
realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu projektu na vysokej odbornej úrovni.

Výsledky projektu budú po jeho realizácii udržateľné, čo vidíme z vyčíslených úspor energie. Dôsledkom vyčíslených úspor
bude aj zníženie nákladov na opravu a údržbu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude
zabezpečovať personálne obsadenie obecného úradu. Odborne spôsobilé osoby, ktoré zabezpečujú chod VO, budú po jeho
rekonštrukcii dôkladne preškolení. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme dosiahnutia
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o
spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu je možno označiť ako kritický. V súčasnosti je
sústava VO na stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu. V sústave je použitých 5 druhov svietidiel (po dobe životnosti,
resp. energeticky neefektívne) čo negatívne vplýva na hospodárnosť jej prevádzky. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani
jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Najväčším
problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov (obyvateľov a návštevníkov obce) je nedostatočné a nerovnomerné
osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci. Z hľadiska energetickej efektívnosti v súčasnosti dostupných
technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a nevykazuje žiadne úspory v kontexte s poskytovanou úrovňou
osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z
hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo
výzve. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 139 svetelných miest a 88 svetelných miest bude doplnených. Celkovo bude
teda mať sústava v predmetnom úseku 227 svetelných miest oproti súčasným 139. Výsledkom bude kvalita osvetlenia
spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a
zníženie spotreby elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného
obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene 139 svietidiel
za nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá v
počte 88 kusov tak aby bola kompaktná. Všetky rozvádzače (4ks) budú vymenené za nové inteligentné rozvádzače vybavené
prvkami riadenia, ktoré umožnia správcovi VO zbierať informácie o prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich
použiť pre správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. Rozvádzače budú ovládané pomocou inteligentného systému.

Projekt je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi tak na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni. Základnou
skutočnosťou dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov výsledkov projektu, ktorými sú
obyvatelia obce. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného osvetlenia v obci, ktorá sa prejavuje v zníženej
kvalite života obyvateľov obce a nižšej atraktívnosti obce z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu. Na lokálnej úrovni
prispieva predkladaný projekt k plneniu Cieľa č. 1: Vybudovaná a dostupná technická a sociálna infraštruktúra, upravené a
kvalitné životné prostredie a Cieľa č. 3: Rozvoj služieb a ekonomickej základne obce s dôrazom na využívanie potenciálu
územia obce definovaných v PHSR obce. Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej
správy a samosprávy má rozsiahle skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania
lokálnej technickej infraštruktúry), čoho dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj obce. Nezanedbateľné sú i praktické
skúsenosti žiadateľa z hľadiska prevádzkovania výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce Oravská Polhora. Vzhľadom k
tomu, že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, jeho prevádzka nebude
vyžadovať vytváranie dodatočných kapacít. Správou (prevádzka vrátane údržby) verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora
je poverený Ján Herud, Oravská Polhora čs. 362. Nakoľko nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a
štátneho rozpočtu SR je určený výhradne na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na
prevádzku jeho výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu.
Financovanie prevádzky výstupu bude súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa
realizuje z vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte obce.
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Verejné osvetlenie (VO) v meste Krásno nad Kysucou patrí do celkovej technickej infraštruktúry mesta. Projekt rieši 122
svetelných bodov. Svietidlá sú rôznych typov. Rozvádzače sú poruchové, pretože sú to opotrebované, oceľovo-plechové
skrine bez možnosti regulácie. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch, uchytené pomocou viacerých
typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú
náklady na jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií
na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v
havarijnom stave. Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov aj
návštevníkov nášho mesta.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Krásno nad Kysucou bude vymenených 122
svietidiel za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 105,3 GJ/rok, čo je 239,8 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná
energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 198 ks nových
svietidiel, ktoré budú spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov
nášho mesta. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú
vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Realizácia projektu začne v júni 2009. Naplánované aktivity na seba chronologicky nadväzujú a až do ukončenia projektu
bude zachovaná funkčnosť VO. Rekonštrukcia VO bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov.
Naplánované aktivity sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú
pred kolaudáciou riadne odskúšané a o ich výsledku vystavia dodávatelia certifikáty. Realizáciu rekonštrukcie VO bude mesto
zabezpečovať dodávateľsky spoločnosťou ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia v procese verejného obstarávania. Na rekonštrukciu VO bude dohliadať aj realizačný tím zložený z 3
pracovníkov obecného úradu a 1 externého zamestnanca.

Verejné osvetlenie v meste Krásno nad Kysucou je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti.
Preto je najvyšší čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a
údržbu celej sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 a s náväznosťou na STN 73 6110. Projekt
garantuje kvalitu osvetlenia komunikácií mesta na čo najvyššej technickej úrovni. Výmenou 122 svietidiel a doplnením
sústavy VO o 198 svietidiel sa dosiahne ročná úspora energie 105,314 GJ/rok, čo je 29,25 MWh/rok. Mesto v súčasnosti
nemá dostatok finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových zdrojov. Preto je pre nás
jednou z možností požiadať o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného úradu aj vybratí
dodávateľ majú bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu projektu na vysokej odbornej
úrovni.

Výsledky projektu budú po jeho realizácii udržateľné, čo vidíme z vyčíslených úspor energie. Dôsledkom vyčíslených úspor
bude aj zníženie nákladov na opravu a údržbu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude
zabezpečovať personálne obsadenie mestského úradu. Odborne spôsobilé osoby, ktoré zabezpečujú chod VO, budú po jeho
rekonštrukcii dôkladne preškolení. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme dosiahnutia
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet mesta. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o
spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Skalité patrí do technickej infraštruktúry obce. Predmetom projektu je výmena 269 svetelných
bodov. Svietidlá sú rôznych typov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom všetky RVO sú zastaralé bez možnosti
regulácie, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch vysokých
6 až 10m, resp. umiestnené na stĺpoch NN, ktoré sú vo vlastníctve SSE. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a
technicky zastaraná. Obcou prechádza cesta I. Triedy ME6 . Je spojnicou hlavného ťahu na poľsko smer Čadca – Zwardoň a
je nedostatočne osvetlená. Obec zaznamenáva každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, čo jej spôsobuje
finančné straty. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov.

Realizáciou projektu a kompletnou modernizáciou verejného osvetlenia v obci Skalité bude vymenených 269 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel je 209,61
GJ/rok, čo predstavuje 58 225,05 kWh/rok, teda 216,5 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. Ročná doba svietenia je 3900 hod.
Energetická úspora bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce, pretože finančná úspora z úspory energií je 4666,65 EUR/rok.
Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv na zníženie CO2 o 37,26 ton/rok. Sústava verejného osvetlenia bude
doplnená o 46 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života
obyvateľov. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na opravy a údržbu, ktorá nebude v takej miere náročná, čím sa
dosiahne aj finančná úspora nákladov na VO.

Projekt a jeho implementácia bude prebiehať v súlade s legislatívou SR, EÚ a Zmluvou o poskytnutí NFP. Aktivity projektu sú
v bode 11 chronologicky a logicky usporiadané. Aktivity sú zabezpečené výhercom súťaže, ktorá prebehla v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výherca súťaže Siemens s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
obdobných projektov. Práce sú rozdelené do nasledovných etáp: • Demontáž a nová montáž svietidiel a výložníkov •
Inštalácia regulačných modulov • Výmena rozvádzačov • Oživenie riadiaceho systému Všetky technické zariadenia budú
pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich výsledku vystavia dodávatelia protokoly .Externe bude
zabezpečené vypracovanie revíznej správy a manažment projektu.

Obec Skalité pomenovala stav verejného osvetlenia ako nevyhovujúci, miestami až znemožňujúci prevádzku. Preto je
nevyhnutné realizovať modernizáciu a rekonštrukciu VO. Nevyhovujúca a zastaraná sústava bude obnovená s použitím
vysokotlakových sodíkových a halogenidových svietidiel spolu s výmenou svetelných zdrojov. Navrhnuté technické riešenie
bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Je jej energetická náročnosť bude minimalizovaná s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110.Obec nemá dostatok finančných
prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových prostredkov. Projekt dosiahne realizáciou finančnú
úsporu, ktorá však ani za 20 rokov nepokryje hodnotu celkových nákladov projektu. Bez poskytnutia dotácie je projekt
nerealizovateľný. Obec Skalité má vypracovaný systém riadenia, kontroly a zodpovednosti za aktivity v obci. Pracovníci
majú skúseností s riadením a implementáciou štrukturálnych fondov. V súčasnosti obec realizuje projekt rekonštrukcie školy.

Projekt prinesie moderné osvetlenie pre časť obce, ktoré sa prejaví v šetrení spotreby elektrickej energie a v nižšom
finančnom rozpočte určenom na výdavky na osvetlenie. Tieto peniaze môže obec využiť na ďalšie projekty či podporu
dôležitých aktivít pre zlepšenie života obyvateľov. Projekt prispeje k lepšej dostupnosti a zvýši bezpečnosť obyvateľov i
účastníkov cestnej premávky. Údržba osvetlenia bude hradená aj v nasledujúcich rokoch z obecného rozpočtu. Skúsenosti z
realizácie projektu pomôžu vedeniu samosprávy aj pri realizácii ďalších investičných projektov vedúcich k úsporám a zníženiu
škodlivých dopadov na životné prostredie. Obec má skúsený tím ľudí, ktorí dokážu manažovať projekty i zabezpečovať
preventívnu údržbu a prevádzku osvetlenia. VO patrí k tým prvkom technického zabezpečenia, ktoré bude mať vždy svoje
oprávnenie a jeho modernizácia bude pre obec prínosom.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu je možno označiť ako kritický. V súčasnosti je
sústava VO na stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu. V sústave je použitých až 7 druhov svietidiel rôzneho veku a
pôvodu (nakoľko sústava VO v obci bola opravovaná priebežne len pri odstraňovaní akútnych problémov) čo negatívne vplýva
na hospodárnosť jej prevádzky. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším
požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Najväčším problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov
(obyvateľov a návštevníkov obce) je nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci.
Z hľadiska energetickej efektívnosti v súčasnosti dostupných technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a
nevykazuje žiadne úspory v kontexte s poskytovanou úrovňou osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z
hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo
výzve. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 113 svetelných miest a 83 novo vybudovaných. Celkovo bude teda mať sústava
v predmetnom úseku 196 svetelných miest oproti súčasným 113. Celkový počet svietidiel sústavy VO obce Brusno bude 243.
Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným
prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného
obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene 113 svietidiel
(celá sústava VO 170ks svietidiel), za nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami
(ETAPA1). Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá v počte 73kusov tak aby bola kompaktná. Všetky rozvádzače (4ks) budú
vymenené za nové inteligentné rozvádzače vybavené prvkami riadenia, ktoré umožnia správcovi VO zbierať informácie o
prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich použiť pre správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. Rozvádzače
budú ovládané pomocou inteligentného systému.

Predkladaný projekt je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi tak na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni.
Základnou skutočnosťou dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov budúcich výsledkov
projektu, ktorými sú obyvatelia obce. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného osvetlenia v obci, ktorá sa
prejavuje v zníženej kvalite života obyvateľov obce a nižšej atraktívnosti obce z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu.
Potreba riešiť túto situáciu je zahrnutá aj do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce BRUSNO na roky 20072013. Realizácia projektu bude jednou z aktivít pre dosiahnutie cieľov jeho priority č.1: Rozvoj vidieckeho turizmu so
zameraním na kúpeľníctvo. Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej správy a
samosprávy má rozsiahle skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania lokálnej
technickej infraštruktúry), čoho dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj obce. Nezanedbateľné sú i praktické skúsenosti
žiadateľa z hľadiska prevádzkovania výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce Brusno. Vzhľadom k tomu, že
tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, jeho prevádzka nebude vyžadovať
vytváranie dodatočných kapacít. Nakoľko nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu SR
je určený výhradne na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho výstupu),
financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu. Financovanie prevádzky
výstupu bude súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z vlastných
(rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte obce.
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Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Z pohľadu
VO je situácia v meste dosť rôznorodá. VO mestskej časti Drieňová predstavuje komplex 112 svetelných bodov, jeho režim je
riadený zo 4 rozvádzačov. Prevažná časť rozvodov je vedená zemou, ich stav vykazuje v niektorých úsekoch značné
opotrebovanie. Časté sú požiare stožiarov VO. Väčšia časť systému VO je na hranici životnosti–má približne 30 rokov.
Stožiare VO sú tvorené 2 typmi: a to vysoké stožiare s výložníkmi, ktoré osvetľujú cesty a súvisiace chodníky a nízke stožiare
s osadenými sadovými lampami. Osvetľovacie telesá na hlavných komunikáciách sú zastaralé, ekonomicky náročné, s
príkonom 150 W a 250 W. Osvetľovacie telesá na vedľajších komunikáciách a chodníkoch sú parkovej úpravy s príkonom 36
W a 70 W a sú už väčšinou po výmene z dôvodu havarijného stavu.

Jednou z úloh mesta je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pre svojich obyvateľov a ich majetok. V nemalej miere k tomu
prispieva systém verejného osvetlenia. Riešením VO na sídlisku Drieňová sa predpokladá najmä riešenie osvetlenia hlavných
ulíc a to výmenou zastaralých, energeticky náročných a poruchových osvetľovacích telies, opravou zemných rozvodov,
výmenou časti oporných bodov - stožiarov. Zároveň dôjde realizáciou projektu k doplneniu sústavy VO o nové svetelné body.
Dôjde tiež k modernizácii rozvádzačov, resp. osvetľovacích telies, kde bude možná alternatívna intenzita osvetlenia - výstupy
pre slávnostné osvetlenie - napr. vianočné a podobne. Sídlisko tak získa moderné, energeticky, údržbovo a prevádzkovo
nenáročné osvetlenie. Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá teda dôjde k zníženiu celkovej spotreby
elektrickej energie a výdavkov osvetľovacej sústavy o 72,25%.

Po technickej stránke bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľsky, spoločnosťou, ktorá bude víťazom VOS,
realizovanej po schválení ŽoNFP. Po organizačnej stránke bude projekt realizovaný z vlastných zdrojov mesta, tvorených
kvalifikovanými zamestnancami s bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie podobných projektov. V rámci realizácie
projektu bude súčasných zastaralých 112 svietidiel (250W a 125W žiarovky) vymenených za 112 svietidiel LED SPL60 s
celkovým výkonom 60W a 30W. Súčasné rozvádzače budú nahradené novými RVO 1–HSS s rádio modemom s centrálnym
riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy samostatne.
Osadenie kontrolných spínacích prvkov do svetelných bodov umožní aktívnu prevádzku svietidiel v režime nastavenom z
dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé svietidlo samostatne.

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V súčasnosti ešte nie sú
rekonštruované 2 časti VO a to sídlisko Drieňová a tzv. obchvatové úseky štátnych ciest. Osvetľovacie telesá na hlavných
komunikáciách sú zastaralé, ekonomicky náročné, náročné na prevádzku a údržbu a je tým narušený i estetický vzhľad
sídliska. Okrem energetickej náročnosti sú negatívnym faktom VO svetelné emisie, ktoré sú vyžarované horizontálne a
smerom k oblohe. Mesto Banská Štiavnica má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Mesto realizovalo 2
významnejšie a objemnejšie investičné projekty v roku 2008. V októbri roku 2008 začalo realizovať ešte prebiehajúci projekt
zameraný na rekonštrukciu Základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici, financovaný zo zdrojov ERDF v celkovej hodnote
34 845 814,56 SKK. V júni toho istého roku začalo mesto s realizáciou investičného projektu zameraného na uzatvorenie a
rekultiváciu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici. Tento projekt v celkovej hodnote 48 531
053,29 SKK je v štádiu realizácie. Po prevedení ekonomického zhodnotenia navrhovaného riešenia možno konštatovať, že
uvažovaná generálna oprava súčasného VO je z hľadiska finančnej návratnosti priaznivá.

Udržateľnosť výsledkov projektu je prezentovaná v efektívnosti predkladaného projektu a dlhodobej funkčnosti VO. Trvalá
udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou nového VO, čo sa
prejaví vo výraznom poklese spotreby el.energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy VO, ktoré v súčasnosti
tvoria nemalú položku výdavkov mestského rozpočtu. Mesto je pripravené čeliť všetkým možným ohrozeniam, ktoré projekt
sám neadresuje, o čom svedčí aj úspešná realizácia niekoľkých projektov veľkého objemu. Rezervy vytvorené znížením
energetickej spotreby, výdavkov na údržbu a opravy VO vytvárajú priestor pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu
po finančnej i prevádzkovej stránke na minimálne 10 rokov. Výsledky realizácie projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre
obyvateľov a návštevníkov mesta, ale umožnia odstrániť negatívne dopady na ŽP.
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Obec Tekovské Lužany sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň je
najväčšou obcou okresu Levice. Z geografického hľadiska katastrálne územie obce patrí k oblasti Podunajskej pahorkatiny,
bližšie sa radí do celku Pohronskej pahorkatiny, ktorá na tomto území má nížinnú formu. Obec sa skladá z troch kedysi
samostatných obcí - Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky a Hulvinky, ktoré boli spojené v roku 1965 pod menom najväčšej
obce. V súčasnosti žije v obci 2964 obyvateľov z toho 188 je rómskej príslušnosti. Súčasný stav verejného osvetlenia v obci
Tekovské Lužany možno charakterizovať ako nevyhovujúci a značne nehospodárny, s vysokými nákladmi na spotrebu
elektrickej energie - vysoké inštalované príkony svetelných zdrojov, ktorými sa do istej miery kompenzuje nízka účinnosť
svietidiel aj celej osvetľovacej sústav, t.j. inštalované sú svietidlá s nevhodnými fotometrickými vlastnosťami s nízkou
účinnosťou. Verejné osvetlenie v súčasnosti taktiež neplní predpísané parametre osvetlenia v súlade s normou STN EN
13201-2.

Z dostupných údajov vyplýva, že súčasná osvetľovacia sústava skrýva až 59 % potenciál úspor inštalovaného príkonu, pri
uvažovaní stmievania ide o úspory spotreby energie až 64 %. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia budú použité
modulárne svietidlá pouličného osvetlenia s nastaviteľnou optikou s redukciou svetelného smogu s elektronickým
stmievateľným predradníkom - regulačný systém, materiál IMC (polyester spevnený sklenými vláknami), pre vysokotlakovú
sodíkovú výbojku s príkonom 70 W a dôjde aj k výmene výložníkov a to v celkovom počte 232 kusov. Navrhnuté príkonové
typy sodíkových výbojok budú spĺňať požiadavku na minimálny merný výkon 87 lm/W. Merný výkon je pritom funkciou
príkonu svetelného zdroja a kritickým je svetelný zdroj s najmenším príkonom. Výbojka s príkonom 70 W už bude mať merný
výkon takmer cca. 94 lm/W. Všetky uvedené svietidlá majú nulové svetelné emisie horizontálne, resp. smerom dohora (0
cd/klm), pričom krytie elektrickej a svetelnotechnickej časti bude minimálne IP 65. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene 5
rozvádzačov. Všetky tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu účinnosti a efektivity verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany,
očakáva sa úspora energie vo výške 394,00 GJ/rok, čo v prepočte na jedno svietidlo predstavuje úsporu vo výške 1,7 GJ/rok.
Projekt prispeje aj k zníženiu emisií CO2 vo výške 70,05 t/rok, čo je 64,18%. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia bude
nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne
riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy aj napájania a riadenia verejného osvetlenia. Pri plnej
funkčnosti budú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu. Súčasne sa zlepší a
optimalizuje celá infraštruktúra verejného osvetlenia, pričom bude využitá optimalizácia každej svetelnej pozície.

Samotnú technickú realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany vykoná dodávateľská firma, ktorá
preukáže skúsenosti v oblasti výstavby a modernizácie verejného osvetlenia. Dodávateľ technického riešenie vzíde z procesu
verejného obstarávania ako úspešný uchádzač s cenovo najvýhodnejšou ponukou pri dodržaní technických riešení
definovaných v súťažných podkladoch a výkaze výmer. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia bude nová osvetľovacia
sústava poskytovať potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne riešenia v oblasti
svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy aj napájania a riadenia verejného osvetlenia - systém regulácie
osvetlenia. Pri plnej funkčnosti budú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu. Súčasne sa
zlepší a optimalizuje celá infraštruktúra verejného osvetlenia, pričom bude využitá optimalizácia každej svetelnej pozície. V
rámci rekonštrukcie projektu budú využité existujúce vonkajšie vedenia. Laná sú upevnené na izolátoroch stožiarov väčšinou
spoločne s vonkajším distribučným rozvodom nn. Existujúce svietidlá budú demontované vrátane výložníkov a nahradené
budú svietidlami s vysokoúčinnými a úspornými svetelnými zdrojmi a svietidlami s nastaviteľnou optikou s redukciou
svetelného smogu s elektronickým stmievateľným predradníkom. Vymenených bude aj 5 rozdeľovačov verejného osvetlenia.
Administratívna časť Administratívnu realizáciu bude vykonávať žiadateľ, t. j. obec Tekovské Lužany, ktorá disponuje
vlastným projektovým referátom. Majú za sebou implementáciu niekoľkých úspešných projektov, čo vytvára vysoké
predpoklady pre kvalitné zabezpčenie riadenia projektu, komunikáciu s riadiacim orgánom, publicitu monitoring a zároveň
dozor nad realizáciou technickej časti realizácie modernizácie verejného osvetlenia.

Vhodnost realizácie projektu: Realizáciou predkladaného projektu sa zabezpečí komplexná rekonštrukcia sústavy verejného
osvetlenia v obci Tekovské Lužany. Nová sústava bude používať najmodernejšie technológie v podobe vysokoúčinných a
úsporných svetelných zdrojov a svietidiel s nastaviteľnou optikou s redukciou svetelného smogu s elektronickým
stmievateľným predradníkom, na rozdiel od súčasnej, bude spĺňať všetky parametre predpísané relevantnými normami a
predpismi. Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou bude mať takto pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci,
minimalizuje riziko výskytu kriminality a zvýši celkovú kvalitu života v obyvateľov obce Tekovské Lužany. Na modernizáciu a
rekonštrukciu verejného osvetlenie sa plánuje nadviazať výstavbou nových vetiev osvetlenia v častiach obce, ktorá verejným
osvetlením nedisponuje. Taktiež má obec v pláne revitalizáciu centrálnej časte obce a verejných priestranstiev, čím sa opäť
prispeje k zvýšeniu kvality života v obci. Vhodnost žiadatela: Obec Tekovské Lužany (žiadateľ) zabezpečuje prevádzku
verejného osvetlenie. Táto povinnosť jej vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec má
vypracovaný strategický dokument rozvoja obce ako napr. PHSR obce, kde jedným z bodov je aj modernizácia a doplnenie
verejného osvetlenia. Obec má zriadený referát pre projekty, disponuje dostatočnými skúsenosťami a vedomosťami z
implementácie predchádzajúcich úspešných projektov, čo vytvára predpoklady pre úspešnú implementáciu aj predkladaného
projektu.

Realizácia projektu znamená pre obec Tekovské Lužany úsporu energie, nižšie náklady na zabezpečenie energetických
potrieb, a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o
implementácii energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách,
čím projekt výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku
opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Technické zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv sústavy verejného
osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať z vlastných zdrojov - zamestnancami odborne spôsobilými na
údržbu verejného osvetlenia a s dostatočným technickým vybavením, čím obec zabezpečí trvalú nízkoenergetickú prevádzku
a vysokú svetelnú účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia aj v nasledujúcich rokoch po ukončení realizácie
projektu. Riadenie rizík: Realizáciu projektu bude riadit projektový tím, ktorý bude zodpovedný za monitoring a riešenie
implementácie projektu. S dodávateľom technickej realizácie projektu bude podpísaná zmluva o dielo, kde budú o i.
definované povinnosti a zodpovednosti na strane dodávatela. V prípade zdržania prác, prípadne iných prekážok na strane
dodávatela, sa bude postupovat v zmysle zmluvných podmienok, dôsledkom nedodržania ustanovení zmluvy môže byt
odstúpenie od zmluvy. Financovanie projektu je zabezpečené z rozpočtu obce. V prípade vzniku nových ostatných nákladov,
tieto sa budú hradiť z rozpočtu obce. Zmenu vonkajších podmienok realizácie projektu, napr. legislatívna zmena technických
noriem, a pod., bude riešit projektový tím v spolupráci s dodávatelom.
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Obec Ipeľský Sokolec sa nachádza v okrese Levice v Hontiansko - Poipeľskom regióne. Obec ku dnu predloženia žiadosti o
NFP eviduje 851 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci je nedostatočné nielen z hľadiska intenzity a rovnomernosti
osvetlenia, ale aj životnosti. Nerovnomerné osvetlenie má negatívny vplyv na bezpečnosť prejazdu obcou vo večerných
hodinách, ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku, a tiež zvyšuje pravdepodobnosť na trestnú činnosť a vandalizmus a
ovplyvňuje estetický vzhľad obce. V systéme verejného osvetlenia je v súčasnosti inštalovaných 88 ks svietidiel. Rozvádzače
RVO1, RVO2 a RVO3 je potrebné vymeniť, rozvádzače sú skorodované, kontakty stykačov dohorené, dotykové krúžky rozbité
a dohorené. Svietidlá, výložníky, ramená, rozvádzače boli vybudované v roku 1986. Svietidlá a stožiare sú bez krytov, kryty sú
rozbité, výložníky, ramená a rozvádzače sú skorodované, znečistenie svietidiel veľmi ovplyvňuje intenzitu osvetlenia a
súčasný stav VO nevyhovuje STN EN 13 201 /Osvetlenie pozemných komunikácií/.

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasných svietidiel sa v rámci projektu vymenia terajšie svietidlá za nové.
Celkový počet inštalovaných svietidiel je 190. Výložníky na železobetónových stĺpoch budú typ: 4-99.10230 na stĺp, 1500x60
mm a 800x60 mm. Svietidlá budú mať elektronické zapaľovanie. Svetelný tok svietidla: 6800 lm, 6800/66=103,03 lm/W
požiadavka min. 87 lm/W je dodržaná, merný výkon svietidla: 66W, príkon: 60W, krytie IP66, podanie farieb teplobiela,
účinnosť 71%, životnosť 9000 hod., bude značná úspora na údržbe a oprave VO. Vo svietidlách sú montované
samoregulácie, zníženie intenzity na 75%. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s
nulovým horizontálnym vyžarovaním. Projektom sa dosiahne úspora 12 980,4 kWh, t.j. 46,73 GJ/rok. Projekt tiež prispeje k
zníženiu emisií CO2 o 8,307456 t/rok.

Projekt počíta s realizáciou iba jednej hlavnej aktivity a to: A1 - modernizácia verejného osvetlenia. Táto aktivita zahŕňa
všetky potrebné úkony na modernizáciu verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu. Modernizácia bude prebiehať
výmenou súčasných svietidiel a svetelných zdrojov za moderné, energeticky menej náročné. Hlavným koordinátorom
projetku bude starosta obce, pán Ing. Koloman Gasparik, za vedenie a administráciu projektu bude ako jeho projektová
manažérka zodpovedať Helena Szondiová, referentka OcÚ. Hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečovať dodávateľ vybraný
na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Projekt bude manažovať súkromná poradenská firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov.

d1) Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je fakt, že prispieva k ochrane životného prostredia.
Použité budú najmodernejšie svetelné zdroje vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej
náročné. Okrem toho sa do systému verejného osvetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje
regulovať výkon v jednotlivých častiach obce. Lokalitu, intenzitu a časy je možné v budúcnosti meniť. Týmito opatreniami
projekt znižuje spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného
rozvoja. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním,
čím sa znižuje únik CO2 do ovzdušia. Projekt je plne v súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením, a
taktiež s PHSR NSK a PHSR obce Ipeľský Sokolec. d2) Žiadateľ od svojho vzniku prevádzkuje a zabezpečuje údržbu
verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Hoci nemá žiadateľ
žiadne praktické skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, disponuje dostatočnými personálnymi,
technickými a odbornými kapacitami pre implementáciu tohto projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe obce. Realizácia projektu prinesie výraznú úsporu
elektrickej energie, čo sa prejaví znížením nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Okrem toho budú nainštalované nové
technológie, ktoré majú dlhú životnosť. Z tohto dôvodu sa žiadateľovi znížia aj výdavky spojené s údržbou Obec bude
zabezpečovať bežnú údržbu a odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie
efektívnosti prevádzky sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov. Údržbu a odstraňovanie
závad bude naďalej financovať obec zo svojho rozpočtu. Bežnú a preventívnu údržbu, odstraňovanie závad a kontrolnú
činnosť vykonávajú energetické závody.
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Žiadateľom projektu je obec Tupá, ktorá je ako verejný subjekt prevádzkovateľom verejného osvetlenia v obci, v súčasnosti
má 598 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci Tupá bolo vybudované v roku 1983. V priebehu rokov boli vykonané
udržiavacie práce, ale napriek tomu súčasný stav osvetlenia je nevyhovujúci, svietidlá majú dolámané kryty, sú znečistené,
výložníky a rozvádzače sú skorodované, znečistenie svietidiel znižuje intenzitu svietenia na miestne komunikácie. Verejné
osvetlenie má dva rozvádzače, z ktorých každý napája tri vetvy. Celkový počet svietidiel je 67 ks s celkovým príkonom 8390
W. Prevádzka osvetlenia je riadená súmrakovým spínačom, pri poruche ovládanie ručné. Rozvádzače RV01 a RV02 je
potrebné vymeniť, nakoľko sú skorodované, kontakty stýkačov sú dohorené, dotykové krúžky rozbité a dohorené. Náklady na
prevádzku a údržbu osvetlenia sú vysoké a medziročne rastú, v roku 2008 dosiahli hodnotu 110 207 Sk za prevádzku a 45
570 Sk za údržbu. Snaha obecného úradu o zatraktívnenie daného regiónu pre podnikateľov, aj v súvislosti s blízkym
priemyselným parkom, je znižovaná stavom miestnych komunikácií a infraštruktúry. Nevyhovujúce osvetlenie má dopad na
bezpečnosť obyvateľov aj návštevníkov obce, narastajúce náklady negatívne ovplyvňujú obecný rozpočet. Je potrebné
modernizovať verejné osvetlenie, ktoré by napĺňalo bezpečnostné a environmentálne štandardy a tým odstrániť nevyhovujúci
technický stav verejného osvetlenia.

Navrhovaný projekt pozostáva z rekonštrukcie existujúcej vetvy osvetlenia a vybudovania novej vetvy osvetlenia. Existujúce
svietidlá budú vymenené, projekt počíta s výmenou rozvádzačov, zachovaním vzdušného rozvodu, istením vetiev a
poistkami, oceľovo – železnými stĺpmi. Kompletná nová sústava verejného osvetlenia po realizácii projektu bude mať 115 ks
nových svietidiel s celkovým príkonom 6 900 W. Projekt plánuje použiť svietidlá s požadovanými parametrami ako svetelný
tok svietidla 6800 lm, 6800/66=103,03 lm/W, merný výkon svietidla 60 W, krytie IP 66 atď. Vymenené rozvádzače budú
celoplastové rozvodnice 1-POLEový na stĺp, atypické s krytím IP 44/20. Sústava bude so samoreguláciou, ktorá bude
znižovať intenzitu svetla na 75% počas 8 hodín, jednostranná, s ovládaním súmrakovým spínačom. Zvolené trieda
osvetlenia komunikácie je ME5, osvetlenie chodníka S4. Na základe modelového výpočtu ročná miera úspory energie bude
predstavovať hodnotu 19 977,6 kWh, s priemernou úsporou na jedno svietidlo 298,173 kWh/ks. Optimalizovaná sústava
verejného osvetlenia bude mať pozitívny environmentálny účinok, emisie CO2 sa znížia o 12,785664 t/rok. Náklady na
údržbu sa pri porovnaní s rokom 2008 znížia o 562,65 EUR. Optimalizovaná sústava verejného osvetlenia plánuje použiť
technológie s pozitívnym dopadom na životné prostredie, ako i energetickú náročnosť, čo sa prejaví na finančných nákladoch,
ktoré sa v prípade prevádzky a údržby znížia. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť obyvateľov obce ako aj cestnej
premávky na miestnych komunikáciách. Obec vo svojich rozvojových aktivitách plánuje pokračovať revitalizáciou centrálnej
zóny a rekonštrukciou mestského úradu, ktoré na projekt osvetlenia nadväzujú. V priebehu realizácie projektu bude
uskutočňovaný monitoring projektu, ktorý bude vykonávaný každodenne s cieľom identifikácie prípadných odchýliek od
plánovaného projektu, aby sa včas predišlo zmenám pri implementácii projektu, ktoré by ho mohli ohroziť.

Obec Tupá vystupuje v úlohe zadávateľa projektu, projektového manažéra a finančného manažéra v zastúpení dvoch
interných zamestnancov. Technickú realizáciu projektu bude uskutočňovať externý dodávateľ, ktorý bude vybratý na základe
verejného obstarávania vyhláseného obcou, podľa kritérií stanovených v súťažných podkladoch. Realizácia projektu sa
skladá z jednotlivých aktivít, ktoré vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov projektu a jeho výsledkov. Aktivita „Budovanie
novej vetvy“ pozostáva z realizácie novej vetvy osvetlenia na stožiaroch v období september 2009 – december 2010, náklady
na novú vetvu predstavujú 22,53 % celkových nákladov. Aktivitou „Modernizácia osvetlenia“ sa zrekonštruuje existujúce
osvetlenie v období september 2009 – december 2010, v percentuálnom vyjadrení predstavujú náklady na rekonštrukciu
75,87 %. Obe spomenuté aktivity budú prebiehať súbežne. Na ne nadväzuje aktivita „Revízna správa“ realizovaná v období
január 2011 – február 2011 a spustenie osvetlenia do prevádzky - 1,6 % nákladov. Pri administrácii projektu obec
spolupracuje s externou poradenskou firmou so skúsenosťou v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov.

Vhodnosť realizácie projektu: Realizáciou projektu sa odstráni nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, ktoré v súčasnosti
nespĺňa technické normy pre osvetlenie pozemných komunikácií, znížia sa náklady na prevádzku a údržbu verejného
osvetlenia. Vhodnosť projektu je podporená plnením cieľa znižovania energetickej náročnosti verejného osvetlenia s
pozitívnym environmentálnym dopadom. Zvýšením svietivosti sa zlepší bezpečnosť obyvateľov obce, pričom sa očakáva aj
pozitívny dopad na podnikateľský sektor, vzhľadom na neďaleký priemyselný park. Pri realizácii projektu budú použité
najvhodnejšie technológie, projekt zabezpečí nulovú úroveň svetelných emisií horizontálne, alebo smerom dohora (0 cd/klm),
nebude použité ani silnejšie osvetlenie ako je požadované bezpečnostnými štandardmi v osvetľovacej oblasti. Optimalizovaná
sústava verejného osvetlenia bude s reguláciou a so svietidlami spĺňajúcimi požadované normy. Vhodnosť žiadateľa: Obec
Tupá je ako verejný subjekt prevádzkovateľom verejného osvetlenia v obci. Svoju spôsobilosť k realizácii projektu preukazuje
vypracovaním strategických dokumentov rozvoja obce, ako napr. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, čím obec
preukazuje záujem o svoj rozvoj. Zároveň sa zapája do viacerých dotačných finančných schém, ktorými napĺňa stanovené
strategické ciele svojho rozvoja. Skúsenosti s čerpaním finančných prostriedkov z Európskych fondov doplní obec
spoluprácou s externou poradenskou firmou.

Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť osvetlenia, čo prispieva k plneniu cieľov stanovených v stratégii
energetickej bezpečnosti SR, ako aj Koncepcie energetickej efektívnosti SR. Verejné osvetlenie je financované z rozpočtu
obce, realizáciou projektu budú náklady na elektrickú energiu znížené, ako aj náklady na údržbu. Vzhľadom na energetickú
úsporu a nižšie ostatné náklady, rozpočet obce bude ľahšie udržateľný, ušetrené finančné prostriedky plánuje obec investovať
do ďalších rozvojových aktivít. V dlhodobom horizonte je finančný dopad projektu na rozpočet obce vnímaný kladne. Použité
technológie v projekte prispievajú k ochrane životného prostredia. Nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb
priamo, aj nepriamo vplývajú na zvýšenie konkurencieschopnosti obce, ako i kvality života občanov. Riadenie rizík:
Realizáciu projektu bude riadiť projektový tím, ktorý bude zodpovedný za monitoring a riešenie implementácie projektu. S
dodávateľom technickej realizácie projektu bude podpísaná dodávateľsko-odberateľská zmluva, kde budú o i. definované
povinnosti a zodpovednosti na strane dodávateľa. V prípade zdržania prác, prípadne iných prekážok na strane dodávateľa, sa
bude postupovať v zmysle zmluvných podmienok, dôsledkom nedodržania ustanovení zmluvy môže byť odstúpenie od
zmluvy. Financovanie projektu je zabezpečené, na časť spolufinancovania sú zabezpečené finančné zdroje formou
bankového úveru. V prípade vzniku nových ostatných nákladov, tieto sa budú hradiť z rozpočtu obce. Zmenu vonkajších
podmienok realizácie projektu, napr. legislatívna zmena technických noriem, a pod., bude riešiť projektový tím s odborným
garantom v spolupráci s dodávateľom.
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Obec Branč sa nachádza na juhu nitrianskeho okresu. Počet obyvateľov dosahuje 2160. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 67 ks x 75W, 40 ks x
125W, 30 ks x 250W, celkovo teda 137 svietidiel s výkonom 17,53 kW. Ročná spotreba energie je 68,35 MWh/rok pri
produkcii CO2 43,74 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 153 svetelných bodov (z toho 137 bude
modernizovaných a 16 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 26,72 t/rok) a docieli sa 61,09
% úspora elektrickej energie (41,79 MWh, t.j 41,79 x 3,6 = 150,4 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 3248,6 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 16 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Branč je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne
vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia
svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na
opravy a údržbu zariadení. Obec Branč má dostatok skúseností s projektami podobného charakteru, čo môže pomôcť aj pri
implementácii tohto projektu. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná
nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií
CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do
ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 2160
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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V obci Marcelová sú v sústave verejného osvetlenia prevažne (90%) inštalované staré svietidlá ktoré sú typické pokročilým
stupňom degradácie optického krytu. Kryt je vyrobený z plastu a vplyvom dlhodobého pôsobenia ultrafialového žiarenia žltne a
mení svoje optické vlastnosti. Svietidlá potom pracujú neúčinne a je nutné ich vymeniť. Veľkým problémom týchto svietidiel je
šíriaca sa korózia vonkajších častí, niektoré výložníky sú 100 % skorodované. Použité svetelné zdroje majú veľké príkony
(250W, 125W) a existuje predpoklad predimenzovanosti osvetlenia na niektorých komunikáciách. Celkový počet svetelných
zdrojov je 292 kusov s príkonom celkovo 45,57 kW. Ročná spotreba el. energie pri súčasnom stave je 177 723 kWh, t.j.
639,80 GJ/rok.

Výsledkom projektu bude výmena starých svietidiel - 292 ks, doplnenie nových svietidiel - 27 ks a nové svietidlá – nové
vetvy - 3 ks. Použité budú svietidlá výbojkové 70W a 100W. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného
osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním. Osadené budú so svetelnými zdrojmi s merným výkonom min. 87lm/W.
Vymenených bude celkove 6 kusov rozvádzačov. V rámci projektu bude inštalovaná regulácia intenzity osvetlenia. To
umožňuje selektívne regulovať výkon v jednotlivých častiach obce. Ročná spotreba el. energie po modernizácií: 65 300,49
kWh. Ročná úspora elektriny: 177 723 kWh–65 300,49 kWh = 112 422,51 kWh t.j. 404,72 GJ/rok. Zrealizovaním
modernizácie vybraných vetiev VO klesnú ich údržbové náklady na 1/3 súčasných nákladov.

Predmetom projektu je realizácia jednej hlavnej aktivity a to: A1 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba novej vetvy
verejného osvetlenia. V rámci tejto aktivity bude vymenených 292 ks starých svietidiel, doplní sa 27 ks nových svietidiel za
účelom dosiahnutia požadovaných svetelno-technických noriem. Okrem toho sa vybuduje nová vetva pozostávajúca z 3 ks
svietidiel. Použité budú svetelné zdroje Vysokotlaká sodíková výbojka SON-T Plus 70W a Vysokotlaká sodíková výbojka
SON-T Plus 100W. Vymenených bude celkove 6 kusov rozvádzačov za nové plastové skrine. V rámci projektu bude
inštalovaná regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje selektívne regulovať výkon v jednotlivých častiach. Aktivita bude
zabezpečená organizačne aj technicky vybraným dodávateľom na základe verejného obstarávania, s ktorým bude mať
žiadateľ zmluvný vzťah.

Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, že prispieva k ochrane životného prostredia. Použité
budú najmodernejšie svetelné zdroje vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné.
Okrem toho sa do systému verejného osvetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia. Umožňuje regulovať výkon v
jednotlivých častiach obce v súvislosti od významu a využívania komunikácie. Lokalitu, intenzitu a časy je možné v
budúcnosti meniť. Týmito opatreniami projekt znižuje spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k
Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s
nulovým horizontálnym vyžarovaním, čím sa znižuje únik CO2 do ovzdušia. Projekt je plne v súlade s operačným programom
KaHR, ako aj s daným opatrením. Žiadateľ aj v minulosti realizoval projekt podporovaný zo štrukturálnych fondov EU, pri
ktorých nadobudol dostatočné skúsenosti s realizáciou, či už z technického, alebo administratívneho hľadiska.

Žiadateľ realizovaním projektu dosiahne značné zníženie nákladov na prevádzku, ako aj údržbu sústavy verejného osvetlenia
v Marcelovej. Jeho rekonštrukciou a modernizáciou sa dosiahne úspora elektrickej energie až 112 422,51 kWh. Toto zníženie
nákladov dáva možnosť žiadateľovi podieľať sa na spolufinancovaní ďalších projektov v obci. Okrem toho bude mať projekt
pozitívny dopad na životné prostredie z dôvodu úspory energie, ako aj zníženia emisií CO2. Žiadateľ po realizáciu bude
zabezpečovať: údržbu verejného osvetlenia, kontrolnú činnosť, preventívnu údržbu, bežnú údržbu a odstraňovanie závad,
činnosť správy a dispečingu. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať obec zo svojho rozpočtu.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pukanec. Nakoľko súčasný
technický stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej prevádzky. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná
rekonštrukcia. Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane
obyvatelia a návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy
priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo
finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v
dôsledku používania nevhodných technológii. Súčasnú situáciu môžeme charaktrizovať ako kritickú s vysokými požiadavkami
na údržbu sústavy verejného osvetlenia.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej inovatívne technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu. Inovatívne technológie sa využijú jednak pri výmene svetelných bodova a jednak pri nasadení systému
regulácie intenzity osvetlenia.

Realizácia projektu pozostáva z troch hlavných aktivít: • Aktivita 1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – jedná sa o
komplexnú výmenu jestvujúcich svietidiel, svetelných zdrojov a výložníkov, inštaláciu regulátorov, modernizáciu rozvádzačov
VO vrátane inštalácie regulačného systému • Aktivita 2 – Zahustenie sústavy verejného osvetlenia – komunikácia – aktivita
je zameraná doplnenie nových svietidiel • Aktivita 3 – Doplnenie svetelných bodov pri bytovkách – jedná sa o doplnenie 5
nových kompletných svetlených bodov Realizácia hlavných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade s
predloženým rozpočtom. Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným
žiadateľom, prostredníctvom svojich zamestnancov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na
realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt zároveň reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Bývalé slobodné kráľovské a banské mesto Pukanec leží na úpätí juhovýchodných svahov
Štiavnických vrchov, v severnej časti Bátovskej kotliny. V súčasnosti zamestnáva 24 pracovníkov, z toho 23 žien a jedného
muža. Najvyšším štatutárom je starostka obce Jana Bahnová. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s implementáciou projektov a
disponuje potrebnými administratívnymi a technickými kapacitami.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Obec Demandice sa nachádza v okrese Levice a ku dňu predloženia žiadosti o NFP eviduje 1 010 obyvateľov. Verejné
osvetlenie v obci je nedostatočné nielen z hľadiska intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ale aj životnosti. Nerovnomerné
osvetlenie má negatívny vplyv na bezpečnosť prejazdu obcou vo večerných hodinách, ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku a
ovplyvňuje estetický vzhľad obce. V systéme verejného osvetlenia je v súčasnosti inštalovaných 117 ks svietidiel a 3 ks
RVO. Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaraných, technicky absolútne nevyhovujúcich svietidiel
v rôznych typových prevedeniach. Zdroje sa prevádzkujú do času absolútneho zlyhania, nevymieňajú sa kampaňovito po
poklese svetelného toku na určitú hodnotu (zvyčajne má byť asi 80%). Vek rozvádzačov dosahuje takmer 30 rokov.
Prístrojová výzbroj je morálne aj technicky zastaralá. Menovitý prúd hlavných ističov je vysoký (60 A), v elektrizačnej sústave
tvorí väčšiu rezervovanú kapacitu, čo má dôsledok v podobe zbytočne vysokých stálych poplatkov.

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasných svietidiel sa v rámci projektu vymenia terajšie svietidlá za nové.
Celkový počet vymenených svietidiel je 117. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia bude nová osvetľovacia sústava
poskytovať potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne riešenia v oblasti
svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy aj napájania a riadenia verejného osvetlenia. Pri plnej funkčnosti budú
optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu. Súčasne sa zlepší a optimalizuje celá
infraštruktúra verejného osvetlenia. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým
horizontálnym vyžarovaním. Projektom sa dosiahne úspora 61 413,75 kWh/rok, t.j. 221,09 GJ/rok.

Projekt počíta s realizáciou iba jednej hlavnej aktivity a to: A1 - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Táto aktivita zahŕňa
všetky potrebné úkony na rekonštrukciu verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu. Rekonštrukcia bude prebiehať
výmenou súčasných svietidiel a svetelných zdrojov za moderné, energeticky menej náročné. Hlavným koordinátorom
projektu bude starosta obce, pán Ján Prommet, za vedenie a administráciu projektu bude ako jeho projektová manažérka
zodpovedať pani Margita Alakšová, hlavná referentka OcÚ. Hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečovať dodávateľ vybraný
na základe verejného obstarávania, ktorým je firma ELMONT PLUS, spol. s r.o. Ten bude postupovať v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Projekt bude manažovať súkromná poradenská firma s dlhoročnými skúsenosťami
v oblasti riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

d1) Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je fakt, že prispieva k ochrane životného prostredia.
Použité budú najmodernejšie svetelné zdroje vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej
náročné. Okrem toho sa do systému verejného osvetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje
regulovať výkon v jednotlivých častiach obce. Lokalitu, intenzitu a časy je možné v budúcnosti meniť. Týmito opatreniami
projekt znižuje spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného
rozvoja. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním,
čím sa znižuje únik CO2 do ovzdušia. Projekt je plne v súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením, a
taktiež s PHSR NSK a PHSR obce Demandice. d2) Žiadateľ od svojho vzniku prevádzkuje a zabezpečuje údržbu verejného
osvetlenia. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Hoci nemá žiadateľ žiadne
praktické skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, má skúsenosti s implementáciou projektov
financovaných z národných zdrojov (ŠFRB, Envirofond) a disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a odbornými
kapacitami pre implementáciu tohto projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe obce. Realizácia projektu prinesie výraznú úsporu
elektrickej energie, čo sa prejaví znížením nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Okrem toho budú nainštalované nové
technológie, ktoré majú dlhú životnosť. Z tohto dôvodu sa žiadateľovi znížia aj výdavky spojené s údržbou Obec bude
zabezpečovať bežnú údržbu a odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie
efektívnosti prevádzky sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov. Údržbu a odstraňovanie
závad bude naďalej financovať obec zo svojho rozpočtu. Bežnú a preventívnu údržbu, odstraňovanie závad a kontrolnú
činnosť vykonávajú energetické závody.
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Verejné osvetlenie v obci Bátorove Kosihy patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 90 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, cca 54 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v
obci. Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Bátorove Kosihy bude vymenených 90 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 35,17 GJ/rok, čo je 9771,30 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 6,25 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 90 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Jozefa Siposa,
zamestnanca obce Júliusa Bóna a Ladislava Kajtára zo združenie ELMOSTAV, ktorá dodávateľsky zabezpečuje chod
verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň. Vymení sa 90 svietidiel a doplní sa 90 svietidiel. Ročná úspora energie
dosiahne 35,17 GJ/rok, čo je 9771,30 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Bátorove Kosihy pod
vedením starostu Jozefa Siposa spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola v r. 2006 schválená dotácia 95% cez MVRR na rekonštrukciu obecných
pozemných komunikácií v objeme 0,395 mil.Eur/11,9 mil.Sk a v r. 2008 sme z vlastných zdrojov realizovali výstavbu bežeckej
dráhy v areály ZŠ v objeme 80 tis.Eur/2,4 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanec obce Július Bóna a Ladislav Kajtár zo združenia ELMOSTAV, zabezpečujúca chod verejného osvetlenia,
prejdú po realizácii projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby
verejného osvetlenia na zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej
osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní
rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci Hubová patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 105 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Rozvádzače sú poruchové, pretože sú to opotrebované, oceľovo-plechové skrine bez možnosti
regulácie. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol.
Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na jej opravy a
údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na komplexnú
rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v havarijnom
stave. Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov aj návštevníkov
našej obce.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Hubová bude vymenených 89 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
89,05 GJ/rok, čo je 274,9 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická
úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 89 nových svietidiel, ktoré budú
spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii
projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných
intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Realizácia projektu začne v júni 2009. Naplánované aktivity na seba chronologicky nadväzujú a až do ukončenia projektu
bude zachovaná funkčnosť VO. Rekonštrukcia VO bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov.
Naplánované aktivity sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú
pred kolaudáciou riadne odskúšané a o ich výsledku vystavia dodávatelia certifikáty. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec
zabezpečovať dodávateľsky spoločnosťou Siemens s.r.o, ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Na rekonštrukciu VO bude dohliadať aj realizačný tím zložený z 3 pracovníkov obecného úradu a 1 externého
zamestnanca.

Verejné osvetlenie v obci Hubová je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je najvyšší
čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej
sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 a s náväznosťou na STN 73 6110. Projekt garantuje kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššej technickej úrovni. Výmenou 105 svietidiel a doplnením sústavy VO o 89
svietidiel sa dosiahne ročná úspora energie 89,05 GJ/rok, čo je 24,73 MWh/rok. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných
prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových zdrojov. Preto je pre nás jednou z možností požiadať
o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného úradu aj vybratí dodávateľ majú bohaté skúsenosti s
realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu projektu na vysokej odbornej úrovni.

Výsledky projektu budú po jeho realizácii udržateľné, čo vidíme z vyčíslených úspor energie. Dôsledkom vyčíslených úspor
bude aj zníženie nákladov na opravu a údržbu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude
zabezpečovať personálne obsadenie obecného úradu. Odborne spôsobilé osoby, ktoré zabezpečujú chod VO, budú po jeho
rekonštrukcii dôkladne preškolení. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme dosiahnutia
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o
spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v intraviláne obce Nitrianska Blatnica a
najmä v časti parku, ktorý sa nachádza v centrálnej zóne obce. Nakoľko súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci je
havarijný, najmä v oblasti parku je rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej efektívnosti
nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku.
Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane obyvatelia a
návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť
verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných prostriedkov z
rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku používania
nevhodných technológii. Svietidlá sú v relatívne dobrom stave, ale je nevyhnutná rekonštrukcia vedenia a zavedenie systému
regulácie intenzity osvetlenia.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej inovatívne technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie, sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, najmä
v priestoroch parku a teda pomôže zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej
samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov
zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Projektové práce pozostávajú z troch hlavných aktivít, ktorými sú Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v parku a Výmena vedenia. Realizáciu uvedených aktivít bude zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý
bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedených aktivít bude
kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov v oblasti parku, vrátane doplnenia nových svetelných bodov, výmena časti
rozvodov, ktoré sú v havaríjnom stave, výmena a doplnenie rozvádzačov verejného osvetlenia do jednotlivých vetiev a ostané
nevyhnutné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia.
Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom
zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým
vybavením na realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav najmä v oblasti parku označiť ako havarijný. Tento stav
zapríčiňuje zvýšenú energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce
negatívne dopady na životné prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov
na kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový
zámer znížiť spotrebu elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Nitiranska Blatnica leží medzi mestami Topoľčany a
Piešťany. Podľa územného členenia patrí do okresu Topoľčany, Nitriansky samosprávny kraj. Obec zabezpečuje všetky
činnosti vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 9 pracovníkov, z toho 4 ženy a 5 mužov.
Administratívne funkcie a správu obce vykonáva Obecný úrad s 9 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom je starosta obce
Mgr. Michal Toman Žiadateľ má značné skúsenosti s implementáciou projektov podporených z národných zdrojov a aj zo
zdrojov EÚ, čo je doložené aj v časti Opis projektu prehľadom projektov, realizovaných za posledné 3 roky.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím inovatívnych technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Obcou Čierne, nachádzajúcou sa v blízkosti hraníc s Českou republikou a Poľskom prechádza cesta I. triedy. Uvedená
komunikácia je značne frekventovaná, čo v kombinácii s nedostatočným osvetlením predstavuje problém najmä vo večerných
a nočných hodinách i skoro ráno. Ohrozovaní sú tak prevažne chodci, pohybujúci sa po chodníku, nakoľko v blízkosti cesty sa
nachádza veľa rodinných domov. Problémom súčasného stavu verejného osvetlenia sú najmä skutočnosti • osvetlenie
nepokrýva chodník v celom rozsahu, čím vznikajú úplne neosvetlené úseky • úroveň osvetlenia v okolí svetelných bodov je
nedostatočná • stávajúce body verejného osvetlenia sú umiestnené na opačnej strane cestnej komunikácie, ako je chodník
pre peších • vysoký inštalovaný príkon súčasných svetelných zdrojov Hlavné aktivity: • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
• Revízna správa

Premiestnením, výmenou a doplnením bodov verejného osvetlenia by sme dosiahli: • dostatočnú úroveň osvetlenia a teda
vyššiu bezpečnosť chodcov, • jednoduchší prejazd vozidiel obcou, • značne efektívnejšie vynakladanie finančných
prostriedkov na prevádzku VO. Úspora finančných prostriedkov, vyplývajúca z úspory energie pri výmene pôvodného
osvetlenia (10 ks) v plnom rozsahu pokryje náklady na prevádzku všetkých 22 svetelných bodov po rekonštrukcii. Keďže
rekonštrukcia verejného osvetlenia nám umožňuje omnoho efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na jeho
prevádzku, predpokladáme, že v budúcnosti zrealizujeme viacero obdobných projektov.

Hlavné aktivity projektu 1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – v rámci tejto aktivity dôjde k zmene priestorového riešenia
jednotlivých svetelných bodov VO, ktoré budú po rekonštrukcii umiestnené na tú stranu cestnej komunikácie, na ktorej sa
nachádza chodník pre peších. Pôvodné súčasti VO budú nahradené novými, nakoľko v dôsledku ich vysokého veku
nevyhovujú požiadavkám na moderné osvetlenie. Doplnenie verejného osvetlenia zabezpečí potrebné osvetlenie uvažovanej
trasy, nakoľko len samotná výmena pôvodných 10 svetelných zdrojov nie je na tento účel dostačujúca. Doplnením svetelných
bodov na celkový počet 22 dosiahneme požadovanú úroveň osvetlenia. 2. Revízna správa – zahŕňa preskúšanie správnej
funkčnosti verejného osvetlenia. Podporné aktivity 1. Riadenie projektu 2. Publicita a informovanosť

Vhodnosť navrhovaného projektu: K realizácii projektu modernizácie verejného osvetlenia nás vedú predovšetkým dve
základné skutočnosti. A to 1. už spomínaná finančná náročnosť a energetická neefektívnosť 2. bezpečnosť chodcov
pohybujúcich sa po nevhodne osvetlenom chodníku v blízkosti cestnej komunikácie prvej triedy. I keď úspora finančných
prostriedkov vyplývajúca z výmeny energetických zdrojov je značná, v našom prípade ju vnímame skôr ako pozitívny
sprievodný efekt. Bezpečnosť našich obyvateľov je pre nás prioritou a s týmto zámerom je navrhnutý i predkladaný projekt. Z
toho dôvodu neuvažujeme len s výmenou, ale i s doplnením svetelných bodov, ktoré výrazne prispejú k zvýšeniu bezpečnosti
v blízkosti uvažovanej komunikácie. V priebehu uplynulých troch rokov sme zrealizovali viacero projektov (či už v oblasti
technickej a komunikačnej infraštruktúry, vzdelávania, životného prostredia ... ) v celkovej hodnote cca. 1 670 000 EUR (50,3
mil. SKK). Skúsenosti získané z uvedených projektov nám v prípade získania dotácie pomôžu doviesť projekt do zdarného
konca.

Výsledkom realizácie projektu bude funkčné, spoľahlivé a efektívne pracujúce verejné osvetlenie vyrobené z kvalitných
materiálov a spĺňajúce požiadavky na moderné osvetlenie. Táto skutočnosť je prvým faktorom, ktorý vplýva na udržateľnosť
projektu, nakoľko z uvedených skutočností vyplývajú znížené nároky na prevádzku ako i na údržbu jednotlivých súčastí
verejného osvetlenia. Prípadné nedostatky alebo poruchy, ktoré sa podľa všetkého budú vyskytovať len výnimočne budeme
schopní veľmi rýchlo odstrániť. Nezanedbateľným faktorom je i skutočnosť, že spotreba elektrickej energie po zvýšení počtu
svetelných bodov z 10 na 22 dokonca klesne, čím je zabezpečené, že doplnené svetelné zdroje nebudú pre rozpočet obce
predstavovať zvýšenie nákladov na prevádzku VO.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu je možno označiť ako kritický. V súčasnosti je
sústava VO na oceľových stožiaroch v menšej miere na podperných bodoch vzdušného vedenia NN rozvodu. V sústave je
použitých 8 druhov svietidiel (po dobe životnosti - priemerný vek 14 rokov, resp. energeticky neefektívne) čo negatívne vplýva
na hospodárnosť jej prevádzky. Väčšina použitých svietidiel nezodpovedá súčasným požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti
znečistené a poškodené. Najväčším problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov (obyvateľov a návštevníkov mesta) je
nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci. Z hľadiska energetickej efektívnosti v
súčasnosti dostupných technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a nevykazuje žiadne úspory v kontexte s
poskytovanou úrovňou osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z
hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo
výzve. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 52 svetelných miest a 40 svetelných miest bude doplnených. Celkovo bude teda
mať sústava v predmetnom úseku 92 svetelných miest oproti súčasným 52. Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca
európske štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie
spotreby elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného
obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene 52 svietidiel za
nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá v
počte 40 kusov tak aby bola kompaktná. Všetky rozvádzače (4ks) budú vymenené za nové inteligentné rozvádzače vybavené
prvkami riadenia, ktoré umožnia správcovi VO zbierať informácie o prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich
použiť pre správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. Rozvádzače budú ovládané pomocou inteligentného systému.

Projekt je v súlade so strategickými plánovacími dokumentmi na regionálnej a lokálnej úrovni. Základnou skutočnosťou
dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov budúcich výsledkov projektu, ktorými sú obyvatelia
mesta. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného osvetlenia v meste, ktorá sa prejavuje v zníženej kvalite
života obyvateľov mesta a nižšej atraktívnosti mesta z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu. Projekt prispieva k realizácii
prispieva k plneniu Aktivity 2: Rekonštrukcia verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a vybudovanie multifunkčnej digitálnej
siete v meste PHSR mesta Námestovo. Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej
správy a samosprávy má rozsiahle skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania
lokálnej technickej infraštruktúry), čoho dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj mesta. Nezanedbateľné sú i praktické
skúsenosti žiadateľa z hľadiska prevádzkovania výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach mesta Námestovo. Vzhľadom k tomu,
že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu, jeho prevádzka nebude vyžadovať vytváranie dodatočných
kapacít. Správou VO v meste Námestovo je poverená príspevková organizácia mesta Námestovo -Technické služby mesta
Námestovo. Nakoľko nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu SR je určený výhradne
na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho výstupu), financovanie
prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu. Financovanie prevádzky výstupu bude
súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v meste. Toto sa realizuje z vlastných (rozpočtových)
zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte mesta.
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Verejné osvetlenie v obci Súľov-Hradná patrí do technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 135 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom všetky RVO sú zastaralé bez možnosti regulácie, opotrebované
a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch vysokých 6 až 10m, resp.
umiestnené na stĺpoch NN, ktoré sú vo vlastníctve SSE. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky
zastaraná. Obcou prechádza cesta III do obce Hradná. Triedy ME6 Je spojnicou obcí Súľovskej doliny a je nedostatočne
osvetlená. Obec zaznamenáva každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, čo jej spôsobuje finančné straty.
Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov. V
minulosti sme nedokázali z vlastných alebo úverových zdrojov prefinancovať VO.

Realizáciou projektu a kompletnou modernizáciou verejného osvetlenia v obci Súľov-Hradná bude vymenených 135 svietidiel
za moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel je
91,93 GJ/rok, čo predstavuje 25 535,25 kWh/rok, teda 189,15 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. Ročná doba svietenia je
3900 hod. Energetická úspora bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce, pretože finančná úspora z úspory energií je
2047,93 EUR/rok. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv na zníženie CO2 o 16,34 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 31 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na opravy a údržbu, ktorá nebude v takej
miere náročná, čím sa dosiahne aj finančná úspora nákladov na VO.

Projekt a jeho implementácia bude prebiehať v súlade s legislatívou SR, EÚ a Zmluvou o poskytnutí NFP. Aktivity projektu sú
v bode 11 chronologicky a logicky usporiadané. Aktivity sú zabezpečené výhercom súťaže, ktorá prebehla v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výherca súťaže ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. má
dlhoročné skúsenosti s realizáciou obdobných projektov. Práce sú rozdelené do nasledovných etáp: • Demontáž a nová
montáž svietidiel a výložníkov • Inštalácia regulačných modulov • Výmena rozvádzačov • Oživenie riadiaceho systému
Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich výsledku vystavia
dodávatelia protokoly .Externe bude zabezpečené vypracovanie revíznej správy a manažment projektu.

Obec Súľov – Hradná pomenovala stav verejného osvetlenia ako nevyhovujúci, miestami až znemožňujúci prevádzku.
Preto je nevyhnutné realizovať modernizáciu a rekonštrukciu VO. Nevyhovujúca a zastaraná sústava bude obnovená s
použitím vysokotlakových sodíkových a halogenidových svietidiel spolu s výmenou svetelných zdrojov. Navrhnuté technické
riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Je jej energetická náročnosť bude
minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110.Obec nemá dostatok
finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových prostredkov. Projekt dosiahne realizáciou
finančnú úsporu, ktorá však ani za 20 rokov nepokryje hodnotu celkových nákladov projektu. Bez poskytnutia dotácie je
projekt nerealizovateľný.

Projekt prinesie moderné osvetlenie pre časť obce, ktoré sa prejaví v šetrení spotreby elektrickej energie a v nižšom
finančnom rozpočte určenom na výdavky na osvetlenie. Tieto peniaze môže obec využiť na ďalšie projekty či podporu
dôležitých aktivít pre zlepšenie života obyvateľov. Projekt prispeje k lepšej dostupnosti a zvýši bezpečnosť obyvateľov i
účastníkov cestnej premávky. Údržba osvetlenia bude hradená aj v nasledujúcich rokoch z obecného rozpočtu. Skúsenosti z
realizácie projektu pomôžu vedeniu samosprávy aj pri realizácii ďalších investičných projektov vedúcich k úsporám a zníženiu
škodlivých dopadov na životné prostredie. Obec má skúsený tím ľudí, ktorí dokážu manažovať projekty i zabezpečovať
preventívnu údržbu a prevádzku osvetlenia. VO patrí k tým prvkom technického zabezpečenia, ktoré bude mať vždy svoje
oprávnenie a jeho modernizácia bude pre obec prínosom.
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Obec Martovce sa nachádza v okrese Komárno a ku dnu predloženia žiadosti o NFP eviduje 712 obyvateľov. Jestvujúca
osvetľovacia sústava je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú v niektorých častiach obce rôzneho
druhu a príkonu. Celkovo v systéme verejného osvetlenia je inštalovaných 120 ks svetelných zdrojov. Predkladaný projekt
rieši výmenu len 80 kusov, keďže zvyšných 40 sa zrealizovalo v rámci 1. etapy. V rámci II. etapy bude vymenených 80 ks, z
toho: 74 ks x 250 W = 18 500 W a 6 ks x 400 W = 2 400 W. To znamená, že celková spotreba elektrickej energie za rok pri
dobe svietenia 3900 hod. je 81 510 kWh/rok. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia – modernizácia sústavy
verejného osvetlenia v obci Martovce je z nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a vysokých prevádzkových nákladov je potrebné vykonať obnovu, modernizáciu
sústavy verejného osvetlenia. Z dôvodu splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem musí byť sústava
verejného osvetlenia doplnená o ďalšie svietidlá. V projekte budú použité hliníkové uličné svietidlá s plochým sklom pre 70W
výbojku. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia bude nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou vyžadované
parametre osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy
aj napájania a riadenia verejného osvetlenia. Po rekonštrukcii sa ďalej uvažuje aj s reguláciou intenzity osvetlenia.
Prepočítaná úspora energie na 80 ks osvetľovacích telies je 62 478,00 kWh x 0,0036 = 224,92 GJ/rok.

Projekt počíta s realizáciou iba jednej hlavnej aktivity a to: A1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Táto aktivita zahŕňa
všetky potrebné úkony na rekonštrukciu verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu. Rekonštrukcia bude prebiehať
výmenou súčasných svietidiel a doplnením nových svetelných zdrojov za moderné, energeticky menej náročné. V projekte
budú použité hliníkové uličné svietidlá s plochým sklom pre 70W výbojku. Hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečovať
dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
a výkazu výmer. Projekt bude koordinovať starosta obce, Ing. István Keszeg a manažovať súkromná poradenská firma s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

Hlavným dôvodom vhodnosti realizácie projektu je jeho vplyv na ochranu životného prostredia. Použité budú najmodernejšie
svetelné zdroje vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné. Okrem toho sa do
systému verejného osvetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia. Umožňuje regulovať výkon v jednotlivých
častiach obce v súvislosti od významu a využívania komunikácie. Týmito opatreniami projekt znižuje spotrebu elektrickej
energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja. Situácia v budúcnosti
predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním, čím sa znižuje únik CO2 do
ovzdušia. Projekt je plne v súlade s operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením. Žiadateľ od svojho vzniku
prevádzkuje a zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má dostatočné skúsenosti v
danej oblasti. Hoci nemá žiadateľ žiadne praktické skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, ale
disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a odbornými kapacitami pre implementáciu tohto projektu.

Projekt je z finančného hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou vzniká značná úspora elektrickej energie pri prevádzke
systému verejného osvetlenia v obci Martovce. Toto zníženie má za dôsledok úsporu finančných prostriedkov na energiu.
Tieto finančné prostriedky môžu byť použité na spolufinancovanie ďalších projektov žiadateľa. Okrem toho má realizácia
pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia, keďže v rámci projektu dôjde k výmene súčasných svietidiel a svetelných
zdrojov na energeticky menej náročné. Popri tom sa bude inštalovať do systému VO aj regulácia intenzity osvetlenia, čo
prináša ďalšiu úsporu. Obec bude zabezpečovať bežnú údržbu a odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda
nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a
núdzových stavov.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci Belá patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 263 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Rozvádzače sú poruchové, pretože sú to opotrebované, oceľovo-plechové skrine bez možnosti regulácie.
Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol.
Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na jej opravy a
údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na komplexnú
rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v havarijnom
stave. Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov aj návštevníkov
našej obce.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Belá bude vymenených 26 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
245,77 GJ/rok, čo je 259,6 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická
úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 26 nových svietidiel, ktoré budú
spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii
projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných
intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Realizácia projektu začne v júni 2009. Naplánované aktivity na seba chronologicky nadväzujú a až do ukončenia projektu
bude zachovaná funkčnosť VO. Rekonštrukcia VO bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov.
Naplánované aktivity sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú
pred kolaudáciou riadne odskúšané a o ich výsledku vystavia dodávatelia certifikáty. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec
zabezpečovať dodávateľsky spoločnosťou ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia v procese verejného obstarávania. Na rekonštrukciu VO bude dohliadať aj realizačný tím zložený z 3
pracovníkov obecného úradu.

Verejné osvetlenie v obci Belá je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je najvyšší čas
zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy
VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 a s náväznosťou na STN 73 6110. Projekt garantuje kvalitu osvetlenia
komunikácií obce na čo najvyššej technickej úrovni. Výmenou 263 svietidiel a doplnením sústavy VO o 26 svietidiel sa
dosiahne ročná úspora energie 245,77 GJ/rok, čo je 68,27 MWh/rok. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných
prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových zdrojov. Preto je pre nás jednou z možností požiadať
o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného úradu aj vybratí dodávateľ majú bohaté skúsenosti s
realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu projektu na vysokej odbornej úrovni.

Výsledky projektu budú po jeho realizácii udržateľné, čo vidíme z vyčíslených úspor energie. Dôsledkom vyčíslených úspor
bude aj zníženie nákladov na opravu a údržbu. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude
zabezpečovať personálne obsadenie obecného úradu. Odborne spôsobilé osoby, ktoré zabezpečujú chod VO, budú po jeho
rekonštrukcii dôkladne preškolení. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme dosiahnutia
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o
spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky, konkrétne na uliciach:
Trenčianska, Kollárova, Lesná, Duklianska, Lelovská, Šoltésovej, Vajanského a Hurbanova. Jedná sa o ulice, ktoré sú
súčasťou rodinnej zástavby, kde je sústava verejného osvetlenia prevádzkovaná prevažne na betónových konzolových
stožiaroch vzdušného vedenia nn rozvodnej siete, v menšej miere sú zastúpené oceľové stožiare. Nakoľko nie všetky stožiare
sú obsadené svietidlami, vznikajú medzi jednotlivými svetelnými bodmi veľké rozstupy. Osvetľovacia sústava je zastaralá, čo
je príčinou vysokých nákladov na opravu a údržbu verejného osvetlenia. Súčasná spotrebe elektrickej energie je 394,92
GJ/rok. V súčasnosti má mesto Nováky približne 4400 obyvateľov, ktorí predstavujú hlavnú cieľovú skupinu. Z vlastných
zdrojov mesta nie je možné prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia.

Realizácia projektu rieši obnovu verejného osvetlenia formou modernizácie, rekonštrukcie a výstavby svetelných bodov tak,
aby boli splnené náročné požiadavky na efektivitu a údržbu zariadení ako i zníženie energetickej náročnosti. V dôsledku
realizácie projektu bude vymenených 132 kusov svietidiel, 41 doplnených svietidiel a predpokladaná úspora energie bude
predstavovať 195,84 GJ/rok pri ročnej dobe svietenia 3900 hod. Predpokladom úspešnej realizácie projektu a dosiahnutia
plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov je dôsledne spracované projektová dokumentácia a transparentný výber
dodávateľa technologickej a stavebnej časti v zmysle zákona 25/2006 Z.z. Predkladaný projekt je súčasťou systému
navzájom prepojených aktivít, ktoré má mesto Nováky v záujme realizovať s pomocou prostriedkov z Regionálneho
operačného programu.

Hlavné aktivity projektu sú nasledovné: pokládka kábla, výkop a betonáž základov verejného osvetlenia, montáž stĺpov,
montáž nových svetelných bodov a výmena starých svetlených bodov. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 18
mesiacov, s plánovaným začiatkom v júli 2009. Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a
kontrolu verejného osvetlenia zahŕňa: vlastnú osvetľovaciu sústavu, napájaciu sústavu a ovládací systém. Všetky dodávky
materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. V súčasnosti
prebieha výber realizátora stavby v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. Organizačne bude realizácia projektu zabezpečená
zamestnancami Mestského úradu Nováky, pod vedením prednostu Ing. Jána Martinu. Pozíciu projektového asistenta bude
zastávať Ing. Dagmar Pavlíková a pozíciu finančného manažéra Ing. Zuzana Hajsterová.

Realizácia predkladaného projektu je pre mesto Nováky nevyhnutná vzhľadom na nevyhovujúci stav verejného osvetlenia v
záujmovom území, a to z nasledovných dôvodov: nevyhovujúca osvetlenosť komunikácií v zmysle technických noriem,
vysoká energetická náročnosť, nízka estetická hodnota a v konečnom dôsledku aj nízka bezpečnosť obyvateľov mesta.
Navrhované riešenie bude spĺňať náročné požiadavky efektívnej údržby celej sústavy verejného osvetlenia. Na predkladaný
projekt úzko nadväzuje investičná akcia mesta, ktorá sa týka úpravy námestia a zahŕňa rekonštrukciu verejného osvetlenia
ďalších častí mesta. Mesto Nováky v minulosti realizovalo a realizuje projekty obdobného charakteru financované či už z
vlastných zdrojov alebo externých zdrojov. V minulom programovom období mesto realizovalo projekty spolufinancované z
ERDF. Organizačne bude realizácia projektu zabezpečovaná Oddelením výstavby a rozvoja mesta, pričom hlavným
koordinátorom projektu bude prednosta mestského úradu Ing. Ján Martina, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou
investičných projektov v meste Nováky. Po finančnej stránke bude realizáciu projektu riadiť vedúca ekonomického oddelenia.

Mesto Nováky hospodári s vyrovnaným rozpočtom, pričom výdavky na prevádzku a ďalšiu údržbu verejného osvetlenia budú
zabezpečené z bežných príjmov mesta. Realizácia predkladaného projektu by prostredníctvom úspory energie mala viesť aj k
úspore nákladov, pričom takto ušetrené prostriedky môže mesto využiť na údržbu verejného osvetlenia ako i realizáciu iných
rozvojových aktivít. Riziká súvisiace s realizáciou projektu budú eliminované prostredníctvom kvalitne spracovanej projektovej
dokumentácie a dôsledne pripravenou zmluvou s realizátorom stavby, ktorý bude vybratý v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.
Prevádzka verejného osvetlenia bude zabezpečená externe, prostredníctvom spoločnosti VEPOS, s.r.o., ktorej zamestnanci
budú adekvátne preškolení. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že je zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu
po stránke finančnej i odbornej.
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Celkovú technickú infraštruktúru obce Poľný Kesov dotvára verejné osvetlenie. Je tvorené 122 svetelnými bodmi. Svetelná
sústava je neunifikovaná a tvorená svietidlami rôznych typov. Rozvádzače sú zastaralé a skorodované, nakoľko na niektorých
chýbajú štítky a nedá sa presne určiť rok ich výroby. Výložníky sú vo veľmi zlom a nevhodnom stave, sú značne skorodované
a po dobe životnosti. Technická sústava verejného osvetlenia je energeticky náročná. Časť svietidiel už bola zrekonštruovaná.
Zvyšná časť svietidiel nespĺňa požiadavky platných STN a má negatívny vplyv najmä na osvetlenie komunikácií z dôvodu ich
veľmi nízkeho svetelného výkonu. Ich svietivosť klesá pri nízkych teplotách takmer o 40%, kedy je najväčšia potreba
osvetľovať komunikácie v zimnom období. Obec každoročne zaznamenáva vysoké náklady na opravu a údržbu verejného
osvetlenia, čím jej vznikajú značné finančné straty.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude v obci Poľný Kesov vymenených 112 svietidiel za svietidlá moderného typu,
ktoré budú energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Zároveň sa vymení 122 výložníkov za nové. Týmito
aktivitami dôjde k zhusteniu svietidiel na komunikáciách. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 17,47
MWh/rok, čo je 43,15% oproti pôvodnému stavu. Priemerný príkon v novej sústave bude 0,062 kW na 1 svietidlo. Vypočítaná
energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 11,18 ton/rok. Výmenou svietidiel sa zabezpečí
splnenie noriem STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života v obci. Po realizácii projektu sa znížia náklady na energie,
ako i náklady na opravy a údržbu. Opravy a údržba sa budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníkov, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na jún 2009 a ukončenie realizácie sa plánuje na mesiac júl 2010. Počas celého
obdobia realizácie projektu sa budú vykonávať jednotlivé aktivity v súlade s časovým harmonogramom navrhovaných aktivít.
Obdobie realizácie projektu je 14 mesiacov, čo je dostatočný čas na zrealizovanie plánovaných aktivít. Modernizácia
verejného osvetlenia sa začne demontážou výložníkov a svietidiel vonkajšieho osvetlenia. Následne bude zrealizované
osadenie nových výložníkov a svietidiel vonkajšieho osvetlenia. V poslednej fáze realizácie budú pôvodné rozvádzače RVO
vymenené za nové. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Na priebeh realizácie projektu bude dozerať starosta obce Pavel Bednárik, ako i
zodpovedný zamestnanci obecného úradu.

d1) Vhodnosť realizácie navrhovaného projektu spočíva vo vybudovaní sústavy verejného osvetlenia, ktorá bude slúžiť na
osvetľovanie verejných priestranstiev a komunikácií v správe obce. Verejné osvetlenie musí zabezpečiť bezpečnú orientáciu
sa obyvateľov na komunikáciách počas cesty zo zamestnania, deti zo škôl a pod. V jesenných a zimných mesiacoch musí
umožniť nerušenú prevádzku mestských aglomerácií. Osvetlenie komunikácií musí všetkým účastníkom cestnej premávky
zabezpečiť včas a spoľahlivo spozorovať dopravnú prekážku v jazdnom pruhu. Dobré osvetlenie miestnych komunikácii
zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, vytvára pocit bezpečia a celkovo pôsobí upokojujúco na ich užívateľov. V
podstatnej miere prispieva k zníženiu pouličnej kriminality, vandalizmu, násilníctva, krádeží a pod. Stará sústava VO bude
funkčná až do momentu sprevádzkovania novej osvetľovacej sústavy. d2) Obec Poľný Kesov má dostatočnú kvalifikáciu na
realizáciu projektu, nakoľko má skúsenosti s realizáciou projektov (Program obnovy dediny, Environmentálny fond, SAPARD a
iné). Na priebeh realizácie aktivít projektu bude dohliadať starosta obce a ním poverený pracovníci obecného úradu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä úsporou energie, čím sa znížia náklady na energie za verejné
osvetlenie. Zároveň sa znížia náklady na opravy a údržbu svietidiel. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať
negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj
personálne vybavenie obecného úradu. Po realizácii projektu sa budú pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného
osvetlenia na zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy a dostatočnej efektívnej životnosti. Po ukončení projektu
budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní modernizácie verejného osvetlenia zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu
na oficiálnej internetovej stránke obce Poľný Kesov.

KaHR-22VS-0801

Obec Nitrianske Hrnčiarovce leží na južných svahoch Tríbeča pri rozhraní so Žitavskou sprašovou pahorkatinou v
bezprostrednej blízkosti mesta Nitra (5 km od stredu mesta). Počet obyvateľov dosahuje 1915. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je v havarijnom stave, zastarané technicky i morálne a
posledných 20 nebola na ňom vykonaná žiadna modernizácia. Najväčším problémom je jeho poruchovosť a opotrebovanosť
(napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného osvetlenia, jeho technológia
neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na elektrickú energiu zo
samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete.
Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 61 ks x 75W, 39 ks x 125W, 31 ks x 250W, celkovo teda 131 svietidiel s výkonom
17,2 kW. Ročná spotreba energie je 67,08 MWh/rok pri produkcii CO2 42,93 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 140 svetelných bodov (z toho 131 bude
modernizovaných a 9 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 26,66 t/rok) a docieli sa 62,09 %
úspora elektrickej energie. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v
súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri
prevádzke ročne predstavovať približne 3 240,6 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá sa doplnia nové v počte 9 ks. O bezproblémový priebeh
realizácie projektu sa budú starať zamestnanec obce a starostka obce. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v
kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Nitrianskych Hrnčiarovciach je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov
obce. V obci je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu
sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť
ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa
modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí
na vynakladaní prostriedky na opravy a údržbu zariadení. Obec Nitrianske Hrnčiarovce práve realizuje projekt Rekonštrukcia
centra obce Nitrianske Hrnčiarovce financovaný z ERDF v hodnote 330 000 €. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná
technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1915
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätoplukovo. Nakoľko súčasný
technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná rekonštrukcia.
Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane obyvatelia a
návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude
zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženým rozpočtom projektu. Predmetom realizácie
uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane doplnenia nových svetelných bodov,
výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané nevyhnutné práce potrebné pre
zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity: Riadenie
projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom zamestnancov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na
realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt tak reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Svätoplukovo je vzdialená 15 km od Nitry smerom na Cabaj - Čápor. Podľa
územného členenia patrí do okresu Nitra, Nitriansky samosprávny kraj. Obec zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo
Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 6 pracovníkov, z toho 3 ženy a 3 mužov. Administratívne funkcie a
správu obce vykonáva Obecný úrad. Štatutárnym zástupcom je starosta obce Ing. Emil Nereča. Žiadateľ má značné
skúsenosti s implementáciou projektov podporených z národných zdrojov a aj zo zdrojov EÚ.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Obec Kozárovce sa nachádza v najsevernejšej časti okresu Levice a od okresného mesta je vzdialená asi 14 km. Na jej
území sa stretávajú hranice okresov Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica a hranice Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
Obec má v súčasnosti 1981 obyvateľov, z to 120 z marginalizovanej rómskej komunity a rozlohu 2182 ha. V súčasnosti sa
v obci nachádza cca 7,8 km osvetľujúcich komunikácii. Systém verejného osvetlenia bol budovaný v rokoch 1966 – 1983. V
rokoch 2000 – 2002 boli v časti obce od Hasičskej zbrojnice po Kostol Sv. Filipa a Jakuba, v okolí 3 nových bytoviek v centre
a na ulici pri štadióne TJ nainštalované dekoračné stĺpy a vymenené svietidlá. Z pohľadu svetelných zdrojov najväčším
nedostatkom je vysoký podiel sodíkových výbojok nad ortuťovými a kompaktnými žiarovkami. Čo sa týka celkového
inštalovaného príkonu, ortuťové výbojky majú 76% podiel. Vysoký podiel ortuťových výbojok je hlavným nedostatkom
súčasnej sústavy, ktorý zároveň spôsobuje jej vysokú energetickú náročnosť. V súčasnej sústave je inštalovaných 192
svetelných zdrojov. Čo sa týka svietidiel, tieto sú všeobecne v zlom technickom stave - kryty svietidiel sú rozbité, odrazné
časti svietidiel sú skorodované, čo výrazne znižuje svetelný tok zdrojov a účinnosť svietidiel. Celkovo je v sústave
inštalovaných 191 svietidiel. Prakticky 100 % osvetlenia bežných miestnych komunikácií (s vozovkou) tvoria betónové
stožiare s vonkajšími rozvodmi distribučnej siete nn. Betónové stožiare majú dobrú trvácnosť a sú vyhovujúce. Geometria
osv. sústavy je nevhodná, pričom svietidlá sú inštalované na každom druhom, resp. tretom stožiari, čím sú neumerné veľké
rozostupy medzi jednotlivými svetelnými miestami. Sústavu napájajú 4 rozvádzace, ich vek je 20-30 rokov. Súčasný stav sa
dá charakterizovať ako značne nehospodárny. Okrem vysokej energetickej náročnosti sústava nespĺňa predpísané parametre
v súlade s platnými normami, z čoho vyplýva potreba komplexnej rekonštrukcie.

Realizácia projektu uvažuje s výstavbou novej vetvy verejného osvetlenia a modernizáciou existujúceho osvetlenia: výmena
svetelných zdrojov a svietidiel, výmena vonkajších rozvodov, rozvádzačov, ramienok a výložníkov a čiastocne aj stožiarov,
zahustenie verejného osvetlenia a doplnenie svetelných miest. Z celkového počtu 191 svietidiel bude v rámci modernizácie
vymenených 152 svetidel, 39 svietidiel zostane v súčasnej podobe. V rámci novej vetvy verejného osvetlenia sa inštaluje 25
nových svietidiel. V rámci rekonštrukcie budú použité cestné svietidlá pre vysokotlakovú sodíkovú výbojku, príkon 50 a 70
W, ktorých merný svetelný výkon je 88 a 93 lm/W s nasledovnými parametrami: modulárne svietidlo pouličného osvetlenia s
nastaviteľnou optikou s redukciou svetelného smogu s elektronickým stmievateľným predradníkom, materiál IMC (polyester
spevnený sklennými vláknami), krytie IP65. Svietidlá budú na stožiare pripevnené pomocou ramenienok, resp. výložníkov;
realizácia projektu predpokladá postavenie 11-tich nových stožiarov v rámci novej vetvy VO . Taktiež bude realizovaná
výmena vonkajších rozvodov. Z technického dôvodu budú vymené 3 rozvádzace VO. Pre zapínanie VO bude inštalovaný
programovateľný časový spínač a pre dosiahnutie vyšších úspor energie budú inštalované regulátory VO. Po realizácii
projektu bude sústava VO mať svetelno-technické parametre v súlade s platnou legislatívnou a nižšiu energetickú náročnosť,
čím sa dosiahne úspora cca 74 tis. kWh/rok, čo predstavuje 57,3 % úspor energie. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje
úsporu cca 8 tis. EUR. Moderné verejné osvetlenie zároveň zvýši kvalitu života občanov v obci, zvýši sa bezpečnosť pohybu
po komunikáciách vo večerných a nočných hodinách a minimalizuje sa výskyt vandalizmu a kriminality.

Samotnú technickú realizáciu modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kozárovce vykoná dodávateľská
firma, ktorá preukáže skúsenosti v oblasti výstavby a modernizácie verejného osvetlenia. Dodávateľ technického riešenie
vzíde z procesu verejného obstarávania ako úspešný uchádzač s cenovo najvýhodnejšou ponukou pri dodržaní technických
riešení definovaných v súťažných podkladoch a výkaze výmer. Riešenie modernizácie osvetlenia predpokladá realizáciu
nasledovných aktivít: Aktivita 1 Vybudovanie novej vetvy verejného vosvetlenia - nová vetva pozostáva z 2 stavebných
objektov SO 01 - Prekládka NN vedení:
• Montáž nového distribučného káblového rozvodu elektrickej energie
Rozvodná skriňa (VRIS)
- Rozvodná skriňa (SRx)
- Kabeláž distribučného rozvodu elektrickej energie
•
Demontáž PB a vodičov AlFe 3x70+50 verejného rozvodu elektrickej energie
• Výmena PB verejného rozvodu
elektrickej energie
• Demontáž vzdušných prípojok el. energie
• Montáž podzemných káblových prípojok el.
energie po odberné miesta a RE SO 02 - Verejné osvetlenie:
• Montáž prepojenia vedenia verejného osvetlenia po
zdemontovanom vzdušnom vedení verejného osvetlenia
• Montáž verejného osvetlenia Aktivita 2 Modernizácia
existujúceho verejného osvetlenia - aktivita rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia a vonkajšie silnoprúdové rozvody v obci
Kozárovce. V rámci rekonštrukcie sa nahradia existujúce svietidlá novými s vyššou účinnosťou, na niektorých uliciach sa
doplnia nové svietidlá na existujúce stĺpy distribučného rozvodu nn. Doplnené a rekonštruované budú aj rozvádzače
verejného osvetlenia. Technickú realizáciu vykoná dodávateľ, administratívnu časť bude vykonávať žiadateľ, t. j. obec
Kozárovce, ktorý bude zabezpečovať riadenie projektu, komunikáciu s riadiacim orgánom, publicitu monitoring a zároveň
dozor nad realizáciou technickej časti realizácie modernizácie verejného osvetlenia.

Dôvodom realizácie projektu je predovšetkým absolútne nevyhovujúci technický stav a zastaralosť sústavy verejného
osvetlenia v obci Kozárovce. Súčasná sústava VO sa vyznačuje vysokou energetickou náročnostou. Súčasná sústava
spotrebuje rocne vyše 129 tis. kWh elektrickej energie, čo pre obec predstavuje náklad vyše 14 tis. EUR. Modernizáciou
existujúceho VO sa dosiahnu úspory viac ako 75 % (vypocítané bez novej vetvy VO). Dalším dôvodom je fakt, že súčasná
sústava nespĺňa svetelno-technické parametre, má nevhodné fotometrické vlastnosti s nízkou účinnosťou svietidiel a neplní
predpísané parametre normou STN EN 13201-2. Tieto podstatné nedostatky budú modernizáciou odstránené a verejné
osvetlenie bude disponovat požadovanými parametrami. Realizácia projektu taktiež nachádza oporu vo viacerých
strategických a plánovacích dokumentoch: - PHSR Tobce Kozárovce - Územný plán obce Kozárovce - Stratégia
integrovaného rozvoja mikroregiónu Tekov - PHSR Mesta Levice - PHSR VUC Nitra - Národná stratégia trvalo udržatelného
rozvoja - OP KaHR - Koncepcia energetickej efektívnosti SR Realizácia projektu je jednoznačne v súlade s relevantnými
cieľmi uvedených dokumentov. Vhodnosť obce Kozárovce ako žiadateľa o NFP je daná predovšetkým zodpovednosťou voči
občanom obce za rozvoj a udržiavanie občianskej infraštruktúry, ktorá vychádza z § 4 zákona c. 369/1990 o obecnom
zriadení, ako aj celá činnosť obce súvisiaca s výkonom samosprávy. Obec má na riadenie projektu dostatočné personálne a
odborné kapacity.

Pre obec Kozárovce realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických
potrieb, a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o
implementácii energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách,
čím projekt výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku
opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenie bude
zabezpečovať obec. Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý
hovorí, že obec „zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou,
odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu“. Technické
zabezpečenie prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať
dodávateľsky prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovanie definovaných úspor a parametrov verejného
osvetlenia vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá
nízkoenergetická prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia. Pridanou hodnotou
projektu bude nielen nový vzhľad centra a okolitých ulíc obce, ale aj celkový dojem z okolia. Obec Kozárovce zároveň získa
atraktívne ulice, obyvatelia obce lepší pocit bezpečia, čo bude mať priamy dopad na ich spokojnosť.
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Región Trnava v posledných rokoch prešiel výraznými zmenami hlavne prílevom zahraničných investorov čo malo za
následok aj zvýšenie investícii do infraštruktúry. Mesto Trnava sa stalo rušným priemyselným miestom nielen v pozitívnom
zmysle slova, ale aj v negatívnom. Zabezpečenie bezpečnosti občanov sa stalo nevyhnutnou podmienkou pre kvalitný život
v meste. Jednou z možností ako zlepšiť bezpečnosť v meste a predísť nežiaducim javom, ako napr. kriminalita, vandalizmus
je zaistiť dobrú viditeľnosť pre všetkých užívateľov verejných priestranstiev prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia
(ďalej len „VO“). Mesto Trnava každoročne investuje finančné prostriedky do nových svetelných bodov a zároveň rieši i
súčasnú údržbu VO. Na základe podnetov občanov rieši havarijné stavy čo v najkratšom čase a snaží sa navrhnúť takú
koncepciu v rámci verejného osvetlenia, ktorá zaručí zvýšenie energetickej efektívnosti. V rámci projektu chceme riešiť
navrhnuté časti mesta, v ktorých technický stav VO nezodpovedá súčasným nárokom prevádzky. Celková koncepcia návrhu
riešenia vychádza zo svetelnotechnického projektu mesta, v ktorom je zmapovaná celková situácia v oblasti VO aj navrhnuté
možnosi riešenia.

V rámci realizácie projektu a jeho aktivít dôjde k modernizácii 122 svetelných bodov v obytných súboroch Prednádražie a
Hlboká s vysokou úžitkovou hodnotou a maximálnou prevádzkovou životnosťou. Inštalácia nových technických zariadení
zabezpečí splnenie náročných požiadaviek na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Energetická náročnosť nových zariadení
bude minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č.1-4 s nadväznosťou na STN 73
6110 a bude jedným z hlavným prvkom finančnej návratnosti. Ďalším z cieľov je ja ochrana a bezpečnosť obyvateľov v
jednotlivých častiach realizácie. Vzhľadom na zastaralosť nosných prvkov svietidiel chceme rekonštrukciou predísť k ďalším
pádom stožiarov a vytvoriť kvalitné podmienky bývania. Navrhnutá realizácia aktivít bude nadväzovať na celkovú koncepciu
riešenia VO v meste, ktorá bola navrhnutá na jednotlivé etapy obnovy. Projekt svojim návrhom a zavedením environmentálne
šetrných technológií výrazne prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti, čím bude nadväzovať na Koncepciu energetickej
efektívnosti SR.

Implementáciu projektu bude koordinovať Mestský úrad V Trnave, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov
investičného a neinvestičného charakteru, disponuje administratívnou technickou vybavenosťou a skúsenými odbornými
pracovníkmi. Stavebno-montážne práce budú zabezpečené prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý bude určený na
základe výberového konania. Celkový projekt mesto plánuje realizovať v niekoľkých etapách: Verejné obstarávanie na
dodávateľa
08/2009
08/2009 Čajkovského ulica - 36 stožiarov Demontáž, zemné práce,
montáž
09/2009
11/2009 Hospodárska ulica – 40 stožiarov Demontáž, zemné práce,
montáž
05/2010
07/2010 Clementisova ulica – 13 stožiarov Demontáž, zemné práce,
montáž
08/2010
08/2010 Ulica V Jame – 11 stožiarov Demontáž, zemné práce, montáž
08/2010
09/2010 Beethovenova ulica – 22 stožiarov Demontáž, zemné práce, montáž
10/2010
11/2010 Kolaudačné konanie
11/2010
11/2010
Riadenie projektu
08/2009
11/2010 Publicita a informovanosť
08/2009
11/2010

Verené osvetlenie v meste Trnava bolo postupne budované pred vyše 30-timi rokmi. Potreba modernizácie a rekonštrukcie
existujúcej osvetľovacej sústavy vyplynula z jej aktuálneho stavu, veku, morálnej a technickej opotrebovanosti. Mesto Trnava
sa snaží túto situáciu riešiť a každoročne investuje finančné prostriedky do obnovy VO. V rámci projektu sú navrhnuté lokality
mesta, v ktorých stav niektorých svietidiel nespĺňa pôvodný účel, optické kryty stratili potrebnú optickú priepustnosť, účinnosť
odrazových plôch je veľmi nízka a generované svetlo skôr pohlcujú ako prerozdeľujú potrebnými smermi. Väčšina svietidiel je
bez krytov v zhľadom k tomu, že náhradné diely sa v súčasnosti už nevyrábajú. Ďalší problém, ktorý chceme navrhovaným
projektom riešiť je ochrana a bezpečnosť obyvateľstva z dôvodu, že v lokalite Hospodárska ulica, ktorá patrí medzi najstaršie
v meste sú oceľové stožiare, ako nosné prvky svietidiel vo veľmi vysokej fáze korózie, ktorá zapríčiňuje pády stožiarov v okolí
bytoviek. Tieto faktory ovplyvňujú kvalitný život obyvateľstva a jeho bývania v meste a preto sa rekonštrukcia svetelných
zdrojov a svietidiel v osvetľovacej sústave stala jednou s dôležitých priorít mesta Trnava. Mesto Trnava má niekoľkoročnú
skúsenosť s prípravou a implementáciou rôznych projektov. Od roku 2000 bol v rámci štruktúry MsÚ Trnava vytvorený referát
projektového manažmentu, ktorého úlohou je koordinovať aktivity mesta v oblasti projektového manažmentu a cielene
vyhľadávať mimorozpočtové zdroje pre financovanie projektov mesta, a to z národných zdrojov, fondov EÚ i medzinárodných
nadácií.

Snahou mesta Trnava je obnoviť, zmodernizovať sústavu verejného osvetlenia v predmetných obytných zónach so
zavedením vyspelých a environmentálnych šetrných technológií. Rekonštrukciou existujúcej svetelnej sústavy sa zabezpečí
nielen zníženie energetickej náročnosti prevádzky, ale aj optimalizácia údržby. Po technickej stránke zariadenie bude
bezpečné pri jeho užívaní, dostatočne odolné proti poveternostným podmienkam a iným vplyvom. Týmito opatreniami sa
zabezpečí udržateľnosť projektu i do budúcna. Investíciou do verejného osvetlenia pri dodržovaní platných zákonov,
prepisov a noriem sa ušetria v budúcnosti prevádzkové náklady, vzniknuté úspory Mesto Trnava využije v prípade potreby na
odstránenie škôd vzniknutých vandalizmom resp. živelnými pohromami a na realizáciu ďalších modernizácii, čím zabezpečí i
v budúcnosti nadväznosť na ďalšie etapy obnovy verejného osvetlenia i v iných častiach mesta.
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Žiadateľom o poskytnutie NFP na modernizáciu verejného osvetlenia je Obec Mad. Obec ku dňu predloženia žiadosti o NFP
eviduje 497 obyvateľov s trvalým pobytom. V súčasnosti je v systéme verejného osvetlenia inštalovaných 60 kusov svietidiel.
Typové zloženie je pestré, keďže sa skladá s 5 druhov svietidiel, a to: Ambasador 7 ks, Jednozdroj 8 ks, LV 11 ks, Piko 31 ks,
Valec 3ks. Vysoký podiel majú ortuťové výbojky s príkonom až 250 W. Tým pádom existuje predpoklad predimenzovanosti
osvetlenia na väčšine komunikácií. Svietidlá sú typické pokročilým stupňom degradácie optického krytu, keď kryt vyrobený z
plastu vplyvom dlhodobého pôsobenia ultrafialového žiarenia žltne a mení svoje optické vlastnosti. Ročná spotreba el. energie
pri súčasnom stave je 30 303,00 kWh x 0,0036 = 109,09 GJ/rok.

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasných svietidiel sa v rámci projektu vymenia súčasné svietidlá za nové.
Okrem toho sa doplní ďalších 29 kusov svietidiel za účelom splnenia požiadaviek súčasných svetelno-technických noriem.
Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním. Osadené
budú so svetelnými zdrojmi: vysokotlaká sodíková výbojka SON-T Plus 70W s merným výkonom 94 lm/W, pod. farieb Ra=25.
Do systému bude inštalovaná aj regulácia osvetlenia, čo prinesie spolu s novými svietidlami a svetelnými zdrojmi značnú
úsporu elektrickej energie. Ročná spotreba el. energie po modernizácií so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou
intenzity bude 12.232,92 kWh x 0,0036 = 44,04 GJ/rok. To znamená, že projektom sa dosiahne úspora 18 070,08 kWh, t.j.
65,05 GJ/rok.

Projekt počíta s realizáciou iba jednej hlavnej aktivity a to: A1 Modernizácia verejného osvetlenia. Táto aktivita zahŕňa všetky
potrebné úkony na modernizáciu verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu. Modernizácia bude prebiehať výmenou
súčasných svietidiel sa svetelných zdrojov za moderné, energeticky menej náročné. Okrem toho bude doplnená o nové
svetelné zdroje z dôvodu požiadaviek na svetelno-technické normy. Vymenený bude aj rozvádzač VO, ktorý je v súčasnosti v
zlom technickom stave a 4,1 km problémových častí vedenia. Použité budú vysokotlakové sodíkové výbojky SON-T Plus,
70W, merný výkon 94 lm/W, Bude použitá regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje selektívne regulovať výkon v
jednotlivých častiach. Aktivitu bude po všetkých stránkach zabezpečovať žiadateľ v spolupráci s vybraným dodávateľom. Pri
realizácií projektu spolupracuje profesionálnou poradenskou firmou.

Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, že prispieva k ochrane životného prostredia. Použité
budú najmodernejšie svetelné zdroje vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné.
Okrem toho sa do systému verejného osvetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať výkon
v jednotlivých častiach obce. Lokalitu, intenzitu a časy je možné v budúcnosti meniť. Týmito opatreniami projekt znižuje
spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja.
Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním, čím sa
znižuje únik CO2 do ovzdušia. Projekt je plne v súlade s operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením. Žiadateľ
od svojho vzniku prevádzkuje a zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má
dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Nemá skúsenosti s realizáciou projektov. Tento nedostatok rieši zmluvným vzťahom s
profesionálnou poradenskou firmou, ktorá zabezpečuje riadenie projektu, jeho implementáciu.

Realizácia projektu prinesie značnú úsporu elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia, čo sa prejaví znížením
nákladov žiadateľa. Okrem toho budú nainštalované nové technológie, ktoré majú dlhú životnosť. Z tohto dôvodu sa
žiadateľovi znížia aj výdavky spojené s údržbou. Žiadateľ bude po realizácii projektu zabezpečovať údržbu verejného
osvetlenia, kontrolnú činnosť, preventívnu údržbu, bežnú údržbu a odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu. Žiadateľ
má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou systému verejného osvetlenia. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať
obec zo svojho rozpočtu.
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Verejné osvetlenie v obci Dolná Mariková patrí do technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 144 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom všetky RVO sú zastaralé bez možnosti regulácie, opotrebované
a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových stĺpoch vysokých 6 až 10m, resp.
umiestnené na stĺpoch NN, ktoré sú vo vlastníctve SSE. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky
zastaraná. Obcou prechádza cesta III. Triedy ME6 Je spojnicou obcí marikovskej doliny a je nedostatočne osvetlená. Obec
Zaznamenáva každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, čo jej spôsobuje finančné straty. Nedostatočná kvalita
verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov. V minulosti sme
nedokázali z vlastných alebo úverových zdrojov prefinancovať VO.

Realizáciou projektu a kompletnou modernizáciou verejného osvetlenia v obci Dolná Mariková bude vymenených
144svietidiel za moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených
svietidiel je 142,043 GJ/rok, čo predstavuje 39 456,3 kWh/rok, teda 274 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. Ročná doba
svietenia je 3900 hod. Energetická úspora bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce, pretože finančná úspora z úspory
energií je 3164,40 EUR/rok. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv na zníženie CO2 o 25,25 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 20 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na opravy a údržbu, ktorá nebude v
takej miere náročná, čím sa dosiahne aj finančná úspora nákladov na VO.

Projekt a jeho implementácia bude prebiehať v súlade s legislatívou SR, EÚ a Zmluvou o poskytnutí NFP. Aktivity projektu sú
v bode 11 chronologicky a logicky usporiadané. Aktivity sú zabezpečené výhercom súťaže, ktorá prebehla v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výherca súťaže ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. má
dlhoročné skúsenosti s realizáciou obdobných projektov. Práce sú rozdelené do nasledovných etáp: • Základy –
rekonštrukcie stožiarového základu • Demontáž a nová montáž svietidiel a výložníkov • Inštalácia regulačných modulov •
Výmena rozvádzačov • Oživenie riadiaceho systému Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané
predpísanými skúškami a o ich výsledku vystavia dodávatelia protokoly .Externe bude zabezpečené vypracovanie revíznej
správy a manažment projektu.

Obec Dolná Mariková pomenovala stav verejného osvetlenia ako nevyhovujúci, miestami až znemožňujúci prevádzku.
Preto je nevyhnutné realizovať modernizáciu a rekonštrukciu VO. Nevyhovujúca a zastaraná sústava bude obnovená s
použitím vysokotlakových sodíkových a halogenidových svietidiel spolu s výmenou svetelných zdrojov. Navrhnuté technické
riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Je jej energetická náročnosť bude
minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110.Obec nemá dostatok
finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp. úverových prostredkov. Projekt dosiahne realizáciou
finančnú úsporu, ktorá však ani za 20 rokov nepokryje hodnotu celkových nákladov projektu. Bez poskytnutia dotácie je
projekt nerealizovateľný. Obec Dolná Mariková má vypracovaný systém riadenia, kontroly a zodpovednosti za aktivity v
obci. Pracovníci majú skúseností s riadením a implementáciou štrukturálnych fondov. V súčasnosti obec realizuje projekt
rekonštrukcie školy, výstavbu bytovky a v roku 2008 ukončila projekt výstavby rozšírenia kanalizácie z envirofondu.

Projekt prinesie moderné osvetlenie pre časť obce, ktoré sa prejaví v šetrení spotreby elektrickej energie a v nižšom
finančnom rozpočte určenom na výdavky na osvetlenie. Tieto peniaze môže obec využiť na ďalšie projekty či podporu
dôležitých aktivít pre zlepšenie života obyvateľov. Projekt prispeje k lepšej dostupnosti a zvýši bezpečnosť obyvateľov i
účastníkov cestnej premávky. Údržba osvetlenia bude hradená aj v nasledujúcich rokoch z obecného rozpočtu. Skúsenosti z
realizácie projektu pomôžu vedeniu samosprávy aj pri realizácii ďalších investičných projektov vedúcich k úsporám a zníženiu
škodlivých dopadov na životné prostredie. Obec má skúsený tím ľudí, ktorí dokážu manažovať projekty i zabezpečovať
preventívnu údržbu a prevádzku osvetlenia VO patrí k tým prvkom technického zabezpečenia, ktoré bude mať vždy svoje
oprávnenie a jeho modernizácia bude pre obec prínosom.

Projekt bude realizovaný dodávateľsky, v prípade úspešnosti tejto projektovej žiadosti vykoná obec Holice v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. výber dodávateľa stavby a uzavrie s ním zmluvu o dielo (túto skutočnosť potvrdzuje
obec aj čestným prehlásením, viď prílohy). Z organizačného hľadiska bude investíciu riadiť 3-členný realizačný tím obce,
ktorého úlohou bude zabezpečiť dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, udržiavať kontakty s riadiacim
(resp. sprostredk.) orgánom projektu, napĺňať podmienky zmluvy o poskytnutí NFP, atď. Modernizácia verejného osvetlenia
v obci Holice (jediná aktivita projektu) sa uskutoční v časovom horizonte 07/2009 až 04/2010 a bude pozostávať z výmeny
všetkých existujúcich telies svietidiel VO spolu so zdrojmi, z výmeny výložníkov VO, z výmeny rozvádzačov a zo
zabezpečenia regulácie a spínania VO. Podrobný popis navrhovaného stavu projektu je uvedený v „Technicko-ekonomickej
štúdii stavu VO obce Holice a jej prílohách“.

Realizácia projektu je pre obec nevyhnutná z viacerých dôvodov, konkrétne: - z dôvodu celkovej zastaralosti a technicky
nevyhovujúceho stavu osvetľovacej sústavy obce, ktorá nielenže nespĺňa aktuálne normy a bezpečnostné predpisy, - ale je aj
energeticky a tým aj finančne náročná - neestetická - a v neposlednom rade nedostatočne funkčná. Vyčísliteľnými prínosmi
vyššie popísanej modernizácie VO v obci Holice bude: - Pokles inštalovaného príkonu zrekonštruovanej osvetľovacej sústavy
(oproti roku 2008) o 13,99 kW - Pokles príkonu na 1 svetelný bod (oproti roku 2008) o 68,97 W - Úspora na 1 svietidlo pri
ročnom čase svietenia 3 900 hodín: 269,02 kWh, z 553,53 kWh na 284,51 KWh - Úspora nákladov na údržbu: prvé 2 roky sú
po rekonštrukcii bez nákladov - Pokles spotreby elektrickej energie (v porovnaní s maximálnou hodnotou) 54 571 kWh =
54,571 MWh, spotreba energie v roku 2008: 123 991 kWh, predpokl. ročná spotreba el.energie pri uvažovaní s ročným časom
svietenia 3900 hodín, počítané bez uvažovania s reguláciou (je to maximálna hodnota): 69 420 kWh - úspora elektrickej
energie so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity je 79 492 kWh/rok, čo je v prepočte 286 GJ/rok. Okrem
vyčísliteľných prínosov bude mať modernizácia VO v obci Holice aj kvalitatívne, teda nevyčísliteľné dopady, akými sú napr.
celkové skrášlenie obce, zvýšenie kvality života miestneho obyvateľstva, ochota mladých ostať bývať v obci, prípadne nárast
počtu novoprisťahovaných, vytvorenie vhodných podmienok pre ďalší rozvoj CR v obci, pre ďalší rozvoj MSP, pre tvorbu
nových pracovných miest, ale aj pre možnosť realizácie ďalších investičných zámerov obce.Zárukou úspešnosti
predkladaného projekt. zámeru obce Holice je nielen kvalifikovaný realizačný tím, ktorým disponujeme, ale aj bohaté
skúsenosti obce v oblasti realizácie investičných projektov podobného rozsahu, formy a štruktúry financovania ako je práve
predkladaný (napr. rekonštrukcia miestnej ZŠ, výstavba nájomných bytov v obci.

Obec sa zaväzuje zabezpečiť trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu pravidelnou údržbou VO, (a to buď
dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii). Ide o zabezpečenie realizácie nasledovných aktivít: - údržbu a kontrolu na káblovom
vedení, stožiaroch, svietidlách, rozvádzačoch, prevesoch, ovládacích zariadeniach - výmenu vadných zdrojov a ich likvidáciu
podľa predpisov - preventívnu údržbu spočívajúcu napr. vo výmene kompenzačných kondenzátorov, náteroch stožiarov…. bežnú údržbu, ktorá zahŕňa napr. čistenie svietidiel, odstraňovanie závad spôsobených vandalizmom, poveternostnými
vplyvmi, dopravnými nehodami a pod. - činnosť správy a dispečingu, ktorá je zameraná na nahlasovanie porúch občanmi,
vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov, atď
Obec Holice prehlasuje, že má dostatok vlastných finančných zdrojov na zabezpečenie bezporuchovej, plynulej prevádzky a
uchovanie optimálnych parametrov zrekonštruovanej osvetľovacej sústavy, teda na zabezpečenie jej dlhodobej efektívnosti,
životnosti a stability. Možné riziká projektu a ich eliminácia: Výberom vhodného dodávateľa eliminuje obec Holice možné
riziká v súvislosti s ďalšou prevádzkou a údržbou systému verejného osvetlenia. Novoobstarané zariadenie bude mať
minimálne 2-ročnú záruku.
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Obec Holice s rozlohou 2320 ha a počtom obyvateľov 1 842 sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Dun. Streda.
Osvetľovacia sústava pozostávajúca z 244 svetelných bodov je zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel v
rôznych typových prevedeniach. Prevažne ide o svietidlá typu ES-444 19 a ES-444 28, s nevyhovujúcim stupňom krytia IP,
mnohé bez spodného krytu, s neúčinnou optikou. Z hľadiska štruktúry svetelných zdrojov sú v obci aplikované Hg-ortuťové
výbojky, Na-sodíkové výbojky aj FLC-kompaktné žiarivky. Zo stožiarov prevládajú betónové, v menšom rozsahu oceľové a
drevené. Na oceľových stožiaroch aj na výložníkoch sa objavuje korózia. Rozvádzače VO sú taktiež v technicky
nevyhovujúcom stave, zastaralé a skorodované. Celkovo možno stav verejného osvetlenia (VO) obce charakterizovať ako
nevyhovujúci, vyžadujúci si kompletnú rekonštrukciu. Našim cieľom je zabezpečenie bezporuchového osvetlenia obce,
znižovanie nákladov na spotrebu energie a údržbu systému. Obec disponuje kvalitne pripraveným projektovým zámerom a
skúseným tímom pre realizáciu tejto investície. Bez získania NFP zo zdrojov EU a ŠR však nie je schopná vyfinancovať
projekt z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov.

Projekt má za cieľ odstrániť súčasný nevyhovujúci stav verejného osvetlenia (VO) v obci Holice a dosiahnuť tak: zníženie
jeho energetickej náročnosti, t.j. zníženie spotreby elektrickej energie o 54,571 MWh v porovnaní so spotrebou v roku 2008,
Úspora elektrickej energie so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity je 79 492 kWh/rok, čo je v prepočte 286
GJ/rok zníženie nákladov na údržbu zvýšenie funkčnosti, životnosti, estetickosti, bezpečnosti a ohľaduplnosti VO k
životnému prostrediu. celkové skvalitnenie základnej infraštruktúry obce, zvýšenie kvality života miestneho obyvateľstva
Modernizácia verejného osvetlenia bude nielen vhodne dopĺňať už existujúce projektové zámery obce, ale aj vytvárať
predpoklady a podmienky pre ďalšie rozvojové aktivity, napr. rozvoj CR, vstup nových investícií do obce a pod. Zvýšením
kvality života na vidieku projekt prispeje k schopnosti obce udržať si už existujúce obyvateľstvo a prilákať nové. Projekt so
zameraním na úspory energie a ohľaduplnosť k ŽP bude jedným z prvých environmentálne orientovaných projektov obce
Holice. V prípade jeho úspešnosti bude vhodným príkladom svojho druhu pre ostatné obce v regióne i mimo neho.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu je možno označiť ako kritický. V súčasnosti je
sústava VO na stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu. V sústave je použitých až 7 druhov svietidiel rôzneho veku a
pôvodu (nakoľko sústava VO v obci bola opravovaná priebežne len pri odstraňovaní akútnych problémov) čo negatívne vplýva
na hospodárnosť jej prevádzky. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším
požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Najväčším problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov
(obyvateľov a návštevníkov obce) je nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci.
Z hľadiska energetickej efektívnosti v súčasnosti dostupných technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a
nevykazuje žiadne úspory v kontexte s poskytovanou úrovňou osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z
hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo
výzve. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 102 svetelných miest a 72 novo vybudovaných. Celkovo bude teda mať sústava
v predmetnom úseku 174 svetelných miest oproti súčasným 113. Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca európske
štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby
elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného
obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene 102 svietidiel za
nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá v
počte 72 kusov tak aby bola kompaktná. Všetky rozvádzače (4ks) budú vymenené za nové inteligentné rozvádzače vybavené
prvkami riadenia, ktoré umožnia správcovi VO zbierať informácie o prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich
použiť pre správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. Rozvádzače budú ovládané pomocou inteligentného systému.

Predkladaný projekt je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi tak na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni.
Základnou skutočnosťou dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov výsledkov projektu,
ktorými sú obyvatelia v najhustejšie obývanej časti obce. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného
osvetlenia v obci, ktorá sa prejavuje v zníženej kvalite života obyvateľov a nižšej atraktívnosti obce z hľadiska potrieb rozvoja
cestovného ruchu. Potreba riešiť túto situáciu je zahrnutá aj do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce LEDNICKÉ
ROVNE na roky 2007-2013. Realizácia projektu bude jednou z aktivít pre dosiahnutie cieľov priority č.2: Zvýšenie kvality
infraštruktúry a životného prostredia. Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej správy
a samosprávy má rozsiahle skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania lokálnej
technickej infraštruktúry), čoho dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj obce. Nezanedbateľné sú i praktické skúsenosti
žiadateľa z hľadiska prevádzkovania výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce Lednické Rovne. Vzhľadom k
tomu, že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, jeho prevádzka nebude
vyžadovať vytváranie dodatočných kapacít. Správou (prevádzka vrátane údržby) verejného osvetlenia v obci Lednické Rovne
je poverená spoločnosť Ledrov, spol. s r.o., ul Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne. Nakoľko NFP je určený výhradne
na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho výstupu), financovanie
prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu. Financovanie prevádzky výstupu bude
súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z vlastných (rozpočtových)
zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte mesta.
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Obec je elektrifikovaná od roku 1936. Sieť súčasného verejného svetlenia bola vybudovaná v roku 1959 vrátane miestnej
časti Dolina. Sieť sa postupne modernizovala, poškodené lampy s vysokou spotrebou (250 W) sa nahradzovali lampami
úspornejšími. Taktiež s výstavbou nových ulíc sa budovalo aj verejné osvetlenie (1975 – Cez záhrady, za cintorínom, 1978 Na
záhumní – dobudovaná v roku 1998). Miestna sieť verejného osvetlenia má dĺžku 10,6 km. Rozvody VO sú jestvujúce z
vodičov AlFe, ktoré sú súčasťou vzdušných rozvodov NN – na spoločných konzolách a podperných stĺpoch. Súčasné verejné
osvetlenie sa skladá zo 60ks svetelných zdrojov s prevažne ortuťovými výbojkami. Príkon jedného svietidla je priemerne
140W, na celú osvetľovaciu sústavu teda vychádza inštalovaný príkon 8,40kW. Ročná spotreba elektrickej energie je
32760kWh, čo sú relatívne vysoké nároky na sústavu so 60ks svietidiel.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce Plevník-Drienové. V rámci rekonštrukcie
osvetlenia sa vymenia všetky staré výbojkové svietidlá do príkonu 125W a nahradia sa novými výbojkovými svietidlami do
príkonu max 70W. Jedná sa o 60ks starých svietidiel a 8 ks jestvujúcich nových ale poškodených svietidiel, všetky svietidlá
budú opatrené krytím aspoň IP65. Tým dôjde k zníženiu energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy o 3,30kW - príkon novej
sústavy bude 5,10kW. Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie teda klesne o 12870kWh. Priemerný inštalovaný
príkon na jedno svietidlo klesne o 60W na 80W. V rámci vybudovanie novej vetvy na Pirkovej ulici dôjde k osadeniu 14ks
uličných svietidiel a 14ks parkových svietidiel. Technické parametre budú identické s rekonštruovanou sústavou.
Modernizáciou a unifikáciou telies osvetľovacej sústavy zároveň dôjde k zníženiu nákladov na údržbu, zvýšeniu estetického
vzhľadu obce.

Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Aktivita 2 - Vybudovanie novej vetvy verejného osvetlenia V
rozvodoch VO sa nachádzajú aj sadové osvetľovacie stožiare, ktoré je nutné vymeniť za nové na pozinkovaných sadových
stožiaroch. V rámci modernizácie sa zmení systém ovládania z funkcie polonoc na celonoc + polonoc (určené úseky –
bezpečnosť osôb, osvetlenie križovatiek...), osadia sa nové RVO s automatickým prechodom letný – zimný čas. V
rozvádzačoch RVO sa jestvujúce ističe s hodnotou 63A vymenia za 32A. Jestvujúci rozvod VO je vykonaný dvojvodičovým
vedením AlFe, z ktorého sa jeden vodič využije na funkciu „celonoc“. Z tohto dôvodu sa všetky svietidlá (vodič PE,N) zapoja
na spoločný vodič PEN rozvodnej siete NN. Osvetlenie sa prevedie osvetlenia výbojkovými svietidlami je z dôvodu, že časť
osvetlenia v obci bola už rekonštruovaná týmito svietidlami.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístupom k problematike verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy. Realizáciou dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy o
12870kWh, naplnia sa všetky povinné svetelné technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Projekt rieši
aj dobudovanie vetvy verejného osvetlenia na ulici Pirkova, ktoré je prvou etapou rozšírenia sústavy verejného osvetlenia v
obci. Intenzívna výstavba v obci si vynucuje od obce ako od inštitúcie zodpovednej za poskytovanie služieb rozšírenie
osvetlenia, avšak obec samotná na takúto investíciu nemá voľné finančné prostriedky. Modernizáciou a unifikáciou starej
sústavy dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na
komunikáciách a ušetrené náklady budú použité na ďalšis skvalitňovanie obcou poskytovaných služieb. Žiadateľ už má
skúsenosti s realizáciou podobných aktivít - obec sa nepretržite stará o funkčnosť osvetlenia, ako jej to vyplýva zo zákon
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Navyše z vlastných zdrojov už rekonštruovala časť
verejného osvetlenia, takže má skúsenosť aj práve s týmto typom aktivít.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predĺženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore leketrickej energie regulovaním príkonu. Použité technológie budú dostupné aj v
prípade, že dôjde k nečakaným poruchám na verejnom osvetlení. Udržateľnoť projektu spočíva aj vo vysokých technickej
náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj SR. Keďže v prvých
rokoch po rekonštrukcii budú náklady na údržbu osvetľovacej sústavy minimálne a klesnú aj výdavky na elektrickú energiu,
obec sa bude môcť zamerať na ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k modernizácii sociálnej a technickej infraštruktúry.
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Obec Horná Potôň sa nachádza v okrese Dunajská Streda a ku dnu predloženia žiadosti o NFP eviduje 1862 obyvateľov.
Verejné osvetlenie v obci je nedostatočné nielen z hľadiska intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ale aj životnosti.
Nerovnomerné osvetlenie má negatívny vplyv na bezpečnosť prejazdu obcou vo večerných hodinách, ohrozuje bezpečnosť
osôb a majetku a ovplyvňuje estetický vzhľad obce. V systéme verejného osvetlenia je v súčasnosti inštalovaných 90 ks
svietidiel. Kryt jestvujúcich svietidiel je vyrobený z plastu a vplyvom dlhodobého pôsobenia ultrafialového žiarenia (zo
slnečného žiarenia, ale hlavne zo žiarenia ortuťových svetelných zdrojov) žltne a mení svoje optické vlastnosti. Celkový
príkon existujúcich svietidiel je 9,12 kW. To znamená, že spotreba elektrickej energie za rok pri 3 900 hodinovom ročnom
svietení je 35 568 kWh.

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasných svietidiel sa v rámci projektu vymenia terajšie svietidlá za nové.
Celkový počet vymenených svietidiel je 90. Okrem toho sa doplní 56 kusov svietidiel z dôvodu plnenia platných svetelnotechnických noriem. V projekte budú použité hliníkové uličné svietidlá s plochým sklom pre 70W výbojku. Po rekonštrukcii
verejného osvetlenia bude nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom
budú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy aj napájania a riadenia
verejného osvetlenia. Po rekonštrukcii sa ďalej uvažuje aj s reguláciou intenzity osvetlenia. V ročnom meradle bude spotreba
elektrickej energie 21 695,625 kWh. Z uvedených skutočností vyplýva, že ročná úspora elektrickej energie 13 872,375 kWh
t.j. 49,94 GJ/rok.

Projekt počíta s realizáciou iba jednej hlavnej aktivity a to: A1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Táto
aktivita zahŕňa všetky potrebné úkony na rekonštrukciu verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu. Rekonštrukcia
bude prebiehať výmenou súčasných svietidiel a doplnením nových svetelných zdrojov za moderné, energeticky menej
náročné. V projekte budú použité hliníkové uličné svietidlá s plochým sklom pre 70W výbojku. Výbojka bude sodíková MST
SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 HID Lamps SLV/12. (SELENIUM). Hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečovať dodávateľ
vybraný na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a výkazu
výmer. Projekt bude manažovať súkromná poradenská firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov.

Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je fakt, že prispieva k ochrane životného prostredia. Použité
budú najmodernejšie svetelné zdroje, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné. Okrem toho sa do systému
verejného svetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať výkon v jednotlivých častiach obce.
Týmito opatreniami projekt znižuje spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii
trvalo udržateľného rozvoja. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel s nulovým horizontálnym vyžarovaním,
čím sa znižuje únik CO2 do ovzdušia. Projekt je plne v súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením.
Žiadateľ od svojho vzniku prevádzkuje a zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má
dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Hoci nemá žiadateľ žiadne praktické skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných z fondov EÚ, má skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z národných zdrojov (ŠFRB) a
disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a odbornými kapacitami pre implementáciu tohto projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe obce. Realizácia projektu prinesie výraznú úsporu
elektrickej energie, čo sa prejaví znížením nákladov na prevádzku verejného osvetlenia a vďaka dlhej životnosti použitých
technológií sa znížia výdavky na údržbu sústavy verejného osvetlenia. Obec bude zabezpečovať bežnú údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej
financovať obec zo svojho rozpočtu. Bežnú a preventívnu údržbu, odstraňovanie závad a kontrolnú činnosť vykonávajú
energetické závody.
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Obec Kurov je prihraničnou obcou, kde sa nachádza aj hraničný prechod do Poľskej republiky a preto je problematika
modernizácie VO aktuálna. V súčasnosti eviduje obec 581 obyvateľov a z toho 160 príslušníkov rómskej komunity. VO bolo
naposledy rekonštruované v 80-tych rokoch a je potrebné ho rozšíriť, často pri väčších búrkach a vetre sa samo vypína a sú
často menené žiarovky. Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva zo 41 svetlených bodov, 41 osvetľovacích
stožiarov, osadených na betónových stĺpoch NN distribučnej siete a 1 rozvádzačom. Svietidlá osvetlenia sú napájané
vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Obec je zatriedená do modelovej situácie B2 s triedou osvetlenia ME4b. VO v obci
je zložené zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich a poškodených svietidiel. Sú použité svietidlá s úspornou žiarivkou a
ortuťovou výbojkou. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá.

Súčasný stav VO je nevyhovujúci vyžadujúci zásadný zásah. Jestvujúce svietidlá spolu s rozvádzačmi budú demontované a
budú nahradené novými svietidlami LED so svetleným zdrojom typu SPL60. Celkovo je navrhnutých 41ks svietidiel k výmene
a 25ks nových svietidiel. Výmenou telies svietidiel VO spolu so zdrojmi za moderné a úsporné svietidlá dôjde k zníženiu
celkového inštalovaného výkonu a energetickej náročnosti sústavy VO a tým k úspore energie. Použitím navrhovaných
svietidiel sa znížia aj emisie CO2 do ovzdušia, čo vyplýva z konštrukcie samotného svietidla. (Viď Príloha 1 – Opis projektu).
Realizáciou predkladaného projektu dôjde k dosiahnutiu stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov. Po realizácii projektu
získa obec a jej obyvatelia nové, moderné, energeticky nízko náročné, bezúdržbové a málo poruchové VO a vybudovanie
svietidiel na častiach , kde doteraz nebolo žiadne osvetlenie. Eliminácia negatívnych stavov je popísaná v prílohe 1 – Opis
projektu.

V rámci predkladaného projektu bude realizovaná výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi v celkovom počte 66ks.
Jestvujúce svietidlá so svetelným zdrojom budú demontované a na ich miesta budú osadené nové svietidla s LED svetelným
zdrojom typu SPL60 s výkonom 60W. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia, ktorý je
vzdušným vodičom 16mm2 AlFe6. Jestvujúce rozvádzače budú tiež vymenené za nové rozvádzače s rádio modemom a
centrálnym riadiacim pultom. Jestvujúce meranie spotreby elektrickej energie ako aj komunikačná jednotka regulácie
osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia budú osadené v novej skrini. Bude inštalovaný nový regulátor
osvetlenia a doplnenie osvetľovacej sústavy na miestach, kde z rôznych dôvodov neboli inštalované svetelné body. Podrobný
opis jednotlivých častí modernizácie a doplnenie sústavy VO je opísaný v prílohe 1 – Opis projektu.

Situácia v obci je z pohľadu VO nevyhovujúca a nespĺňa požiadavky kladené na VO a vyžaduje si okamžitý zásah v podobe
modernizácie celej sústavy VO. Obec navrhuje realizovať túto investíciu hlavne z dôvodu, že na mnohých častiach obce nie je
žiadne osvetlenie. Obec je usporiadateľom medzinárodného folklórneho festivalu „Európa bez hraníc“ kde sa vystrieda 500
účinkujúcich zo všetkých kontinentov a preto riešenie rekonštrukcie a rozšírenia VO je pre obec prvoradým cieľom. Rastúce
požiadavky občanov na zvýšenie kvality VO podporujú realizáciu predkladaného projektu. Obec má bohaté skúsenosti s
realizáciou podobných projektov. V roku 2005 realizovala projekt zameraný na vypracovanie projektových dokumentácií na
rekonštrukcie verejných budov a zlepšenie technickej dopravnej infraštruktúry v obci. Následne v roku 2006 začala realizovať
projekt zameraný na prácu s neprispôsobivými a sociálne slabšími občanmi, ktorý od roku 2008 pokračuje ako terénna
sociálna práca. Obec disponuje vysokokvalifikovaným a odborne skúseným personálom, ktorý v kombinácii s už získanými
skúsenosťami vytvárajú predpoklad pre úspešné zvládnutie a realizáciu predkladaného projektu.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená bezporuchovým, energeticky nenáročným a nízko údržbovým
osvetlením. Realizácia projektu podobného charakteru v sebe obnáša možné príležitosti ale i hrozby, ktoré samotný projekt
neadresuje. Obec predpokladá niekoľko možných ohrození, ktoré sú popísané v prílohe č.1 – Opis projektu. Obec je
pripravená čeliť hrozbám svojou flexibilitou a skúseným projektovým tímom. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude
projekt pokračovať v podobe bezporuchového, energeticky nenáročného a bezúdržbového osvetlenia. Po prevádzkovej
stránke bude realizácia projektu zabezpečená obcou, po finančnej stránke bude zabezpečená zdravým hospodárením obce a
ušetrenými prostriedkami vďaka modernizácii osvetlenia, ktoré vytvárajú dostatočný priestor. Udržateľnosť výstupov je
zabezpečená využitím moderných technológií s dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby.
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Počet obyvateľov Malcova je 1 461. Kataster obce sa nachádza v SZ časti okresu Bardejov. VO v obci osvetľuje približne 6
km komunikácií a je riadené zo 4 rozvádzačov. Na betónových a drevených stĺpoch je inštalovaných 93 svietidiel. Svietidlá sú
vysoko namontované a už pomerne zastarané a stráca sa intenzita osvetlenia. Osvetľovacia sústava je jednostranná a
pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia
sú napájané vzdušným vedením. OS je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel, mnohé
sú poškodené a nefunkčné. V rozvádzačoch je meranie spotreby elektrickej energie, spínacie hodiny, istič na spínanie a
istenie vývodov. Rozvádzače sú zastaralé a zhrdzavené, dvere rozvádzačov sú deformované. Súčasná sústava VO je bez
regulácie a je zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy je 85ks x 125W, 8ks
x 250W, celkovo teda 93 ks s výkonom 12, 63 kW. Ročná spotreba energie je 49, 24 MWh/rok pri produkcii CO2 31,51 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 138 modernizovaných svetelných bodov. Z toho
sa vymení 98 svetiel, čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 19,96 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (
31,19 MWh/rok, t.j. 112,2 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej
spotreby elektrickej energie o 63,34 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a
údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora
elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1746,8 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností
osvetľovacej sústavy.

Na základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť
obnovou sústavy VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a vymenia sa. Tieto svietidlá majú
pri nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 45 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Malcov je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce, zníženia
energetickej a finančnej náročnosti VO a taktiež z estetického hľadiska. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 1925 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1461
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Kľušov sa nachádza na juhu Bardejovského okresu. Počet obyvateľov dosahuje 1025. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 25x 36W, 60 ks x 125W, 22
ks x 250W, celkovo teda 107 svietidiel s výkonom 13,9 kW. Ročná spotreba energie je 54,21 MWh/rok pri produkcii CO2
34,69 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 125 svetelných bodov (z toho 107 bude
modernizovaných a 18 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 21,4 t/rok) a docieli sa 61,69
% úspora elektrickej energie (33,44 MWh, t.j 33,44 x 3,6 = 120,39 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2601,7 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 18 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa bude starať jeden zamestnanec obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Kľušove je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne
vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 1131,89
EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak
vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná
technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1025
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.

KaHR-22VS-0801

Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je
domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej
časti Hornotoryšského regiónu. Verejné osvetlenie (VO) mesta nezodpovedá jeho súčasným potrebám a požiadavkám.
Osvetlenie je zastaralé technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho poruchovosť a opotrebovanosť. Súčasné prvky VO,
jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v meste je napájané na EE zo
samostatných rozvádzačov VO. Osvetlenie v meste je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete. Svietidlá sa
vyznačujú základnými nedostatkami ako zastaralá konštrukcia optickej časti, nízky – stupeň krytia svietidla a zastaralý typ
krytu z mliečného PVC. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 50 ks x 125W, 60 ks x 75W, 6 ks x 250W, celkovo teda 116
svietidiel s výkonom 12,25 kW. Ročná spotreba energie je 47,78 MWh/rok pri produkcii CO2 16,17 t/rok.

Realizáciou projektu sa zvýši kvalita osvetlenia a splnia sa podmienky platných noriem pre VO. Výmenou a doplnením
svietidiel a svetelných zdrojov sa zníži energetická náročnosť VO, znížia sa náklady na údržbu, dôjde k modernizácii a
unifikácii svetelných telies, k zvýšeniu estetického vzhľadu a k začatiu plánovanej kontroly a údržby VO. Mesto zníži
energetickú náročnosť VO inštalovaním 116 modernizovaných svietidiel, čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 16,17
t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (25,26 MWh/rok, t.j. 90,93 GJ/rok). Pri výmene svietidiel za nové LED svietidlá
dôjde k zníženiu celkovej spotreby EE o 52,87 %. Predmetom projektu je taktiež inštalácia nových 36 svietidiel. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1965 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností OS.

V meste Lipany sa zrealizuje nasledovný postup obnovy VO: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi 2. Výmena
rozvádzačov osvetlenia 3. Zabezpečenie regulácie osvetlenia a spínania VO 4. Doplnenie osvetľovacej sústavy Svietidlá
vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať, nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE
vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich miestach sa osadia plastové
rozvádzače s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho
VO je spínacími hodinami al. súmrakovým spínačom, čo zvyšuje náklady na správu a údržbu. V čase zníženej frekvencie
dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá sa doplnia nové v
počte 36 ks. O priebeh realizácie projektu sa bude starať prednosta MÚ, 3 zamestnanci a 1 zamestnanec Technických
služieb. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii mesta, ktorá je pripravená na realizáciu projektu
takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Lipanoch je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov mesta. V meste je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Mesto si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu mestu ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko mesto ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 31 204,8 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že mesto ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu. Mesto Lipany má bohaté
skúsenosti s realizáciou projektov i väčšieho rozsahu (Lipany – ZŠ Komenského – modernizácia, Mesto bez povodní a
Rozšírenie ponuky pre aktívne trávenie voľného času v meste Lipany financované z ERDF). Pred podaním žiadosti bola
vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v meste. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je vylúčené, aby nedošlo k
naplneniu ukazovateľov. Mesto sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre vyše
6000 obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a
najmä sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj mesta. Projekt bude počas doby realizácie
podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp.
ohrození výsledkov budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa.
Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú
predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti,
udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s
dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením mesta.
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Počet obyvateľov obce Bystré je 2687. Obec má celkom 140 svetelných bodov, osvetlenie v obci je veľmi zastaralé, vek sa
počíta na desiatky rokov. Za celé obdobie nebolo modernizované. Nastavovanie dĺžky svietenia je mechanické, svietidlá sú
malo výkonné a predražujú náklady na spotrebu elektrickej energie. Obec priebežne vykonávala čiastočnú údržbu. OS je
jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením. OS je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky
nevyhovujúcich svietidiel, mnohé sú poškodené a nefunkčné. Rozvádzače sú 4, sú zastaralé a zhrdzavené. Súčasná sústava
VO je bez regulácie a je zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy je 108ks x
75W, 30 x 125W, 2 x 250W s výkonom 12,35 kW. Ročná spotreba energie je 48,17 MWh/rok pri produkcii CO2 39,18 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 140 modernizovaných svetelných bodov (komplet
sa všetky vymenia), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 13,43424 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie
(20,991 MWh/rok, t.j. 75,5676 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej
spotreby elektrickej energie o 43,58 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a
údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora
elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1633 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností
osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. O bezproblémový priebeh realizácie projektu sa bude starať vybraný zamestnanec obecného
úradu. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu
takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Bystré je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce, zníženia
energetickej a finančnej náročnosti VO a taktiež z estetického hľadiska. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 14874,3 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre vyše
2500 obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a
najmä sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie
podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp.
ohrození výsledkov budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa.
Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú
predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti,
udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s
dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.

KaHR-22VS-0801

Obec Ľubotín leží na úpätí Čergovského pohoria v Ľubotínskej kotline na severe Šariša. Počet obyvateľov obce je 1330. VO
obce nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastaralé technicky i morálne. Najväčším problémom je
jeho poruchovosť a opotrebovanosť. Súčasné prvky VO, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a
vypínania. VO v obci osvetľuje 8 ulíc (7 miestnych komunikácii a cestu I. triedy). Spolu je osvetlených asi 7600 m komunikácií.
Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, osadených prevažne na
stĺpoch NN siete. Obec je zatriedená do modelovej situácie B2 s triedou osvetlenia ME4b. Súčasná sústava VO je bez
regulácie. Počas celej doby prevádzky nespĺňa podmienky pre osvetlenie komunikácii. Celkový negatívny dojem dotvárajú
nefunkčné svietidlá. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 21 ks x 75W, 85 ks x 125W, 15 ks x 250W, celkovo teda 121
svietidiel s výkonom 15,95 kW. Ročná spotreba energie je 62,21 MWh/rok pri produkcii CO2 39,81 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a požiadavky samosprávy na zníženie prevádzkových
nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi, Výmena rozvádzačov VO,
Zabezpečenie regulácie osvetlenia a spínania VO, Doplnenie OS. Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 139
modernizovaných svietidiel, z toho 121 ks l bude vymenených a 19 ks nových, čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o
24,78 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej EE (38,72 MWh/rok, t.j. 139,3 GJ/rok). S ponechaním svietidiel sa neuvažuje,
keďže sú technologicky zastaralé, zaťažujúce ŽP a energeticky náročné. Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové dôjde k
zníženiu celkovej spotreby EE o 62,25 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a
údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke
ročne predstavovať približne 3012,03 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností OS.

Jestvujúce svietidla so svetelným zdrojom navrhujeme demontovať a na ich miesta navrhujeme osadiť nové svietidla s LED
svetelným zdrojom. Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie.
Jestvujúci rozvádzače navrhujeme vymeniť za nové plastové skrine. Jestvujúce meranie spotreby EE sa preloží do novej
skrine. Nové skrine navrhujeme osadiť na miesto pôvodných. V novej skrini bude preložené meranie spotreby EE,
komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov. Rekonštruované osvetlenie navrhujeme
regulovať inštalovaním nového regulátora. Regulátory osvetlenia navrhujeme osadiť do každého rozvádzača. Reguláciou
bude možná diagnostika funkčnosti, meranie základných elektrických veličín a hlásenie poruchových stavov. O
bezproblémový priebeh realizácie projektu sa budú starať 2 zamestnanci obce a starosta. Technické a personálne
zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Ľubotíne je opodstatnená z viacerých hľadísk: zvýšenia bezpečnosti občanov obce, úspor EE, úspor
nákladov na údržbu, zníženia inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy, zabezpečenia prehľadnej evidencie
prevádzky každého svetelného bodu, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a pod. Ušetrené finančné
prostriedky napomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a
zlepšia jej obraz. Obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3
roky sumu cca. 5301,03 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies. Obec Ľubotín realizovala viacero
projektov: „Ľubotín v Muszyne – Muszyna v Ľubotíne “ ;„Plánovanie–základ perspektívneho rozvoja obce Ľubotín“ ;
„Pokračovanie TSP v Ľubotíne“ ; „ZŠ s MŠ Ľubotín – zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ“ v rámci povstupových
fondov EÚ. K žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava
osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané
a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných
na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1330
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.

KaHR-22VS-0801

Obec Sečovská Polianka leží v Ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavnom kuželi Cabovského potoka.
Počet obyvateľov dosahuje 2717. Verejné osvetlenie obce nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám obce.
Osvetlenie je zastaralé technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné
skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť
vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na elektrickú energiu zo samostatných
rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete. Celkový negatívny
estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá.. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 55 ks x 75W, 43 ks x 125W,
30 ks x 250W, celkovo teda 128 svietidiel s výkonom 17 kW. Ročná spotreba energie je 66,3 MWh/rok pri produkcii CO2
42,43 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 128 modernizovaných svetelných bodov, čím sa
zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 26,53 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (41,46 MWh/rok, t.j. 149,24 GJ/rok).
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie o 62,53 %.
Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky
každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať
približne 3225,1 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 21 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Sečovskej Polianke je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V
obci je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje
ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na
ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na
údržbu, nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa
modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí
na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. V roku 2006 už obec realizovala projekty podporené zo zdrojov EÚ
a ŠR. Jeden zameraný na komplexnú rekonštrukciu budovy základnej školy v Sečovskej Polianke a projekt s názvom
„Tradičné ľudové remeslo – príležitosť sociálnej inklúzie žien Stredného Zemplína“ financovaný z ESF. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 2717
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Vyšný Žipov sa nachádza na severe vranovského okresu. Počet obyvateľov dosahuje 1205. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 27 ks x 75W, 33 ks x
125W, 18 ks x 250W, celkovo teda 78 svietidiel s výkonom 10,65 kW. Ročná spotreba energie je 41,54 MWh/rok pri produkcii
CO2 26,58 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 130 svetelných bodov (z toho 78 bude
modernizovaných a 52 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 16,89 t/rok) a docieli sa 63,55
% úspora elektrickej energie (26,39 MWh, t.j 26,39 x 3,6 = 95,02 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2053,54 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 52 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať jeden zamestnanec obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Vyšný Žipov je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci
je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje
ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na
ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec
ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 829,83
EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak
vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Vyšný Žipov dosiaľ nerealizovala projekt v
rámci štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná
nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií
CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do
ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1205
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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V predkladanom projekte ide o modernizáciu VO v obci Kobyly. Ide o obec v Košickom kraji, obec Bardejov. Má 848
obyvateľov. Technický stav VO a jeho energetická náročnosť je nevyhovujúca. Ide o sieť VO, ktorá má cca 30 rokov.
Rekonšrukcia a modernizácia sa dotkne celej siete (2 vetvy napojené na 2 rozvádzače). Súčasná sieť má 73 svietidiel, Pi-7,75
kW. Ide o svietidlo 444 1970 a o ortuťové výbojky - typ RVLX 125 W. V nevyhovujúcom stave sú rozvádzače, regulačné
systémy, výložníky a vyžadujú si výmenu. Vzhľadom na nesystémové rozmiestnenie svietidiel je potrebné doplniť súčasný
stav, ďalšími svietidlami. Realizáciou projektu sa zmenia podmienky prevádzky, životného prostredia a cestnej premávky.

Realizáciou projektu sa vymení 73 svietidiel a doplní sa 57 svietidiel. Pridaním svietidiel sa kvalita a systémové
usporiadanie v rámci VO vyrieši a bude zabezpečená plynulá svietivosť na miestnych komunikáciach. Po rekonštrukcii ročná
úspora energie bude 61,7 (GJ/rok). Energetickú efektívnosť zabezpečia moderné svietidlá LED 1x 60W, IP 65, svetelné zdroje
LED 60 W, 4800 lm (89lm/W). Súčasťou je rekonštrukcia rozvádzačov (IP 34/20). Zvolená technológia je uvádzaná v
parametroch, pretože nebolo ešte realizované verejné obstarávanie. Navrhnuté svietidlá zabezpečujú nulové svetelné emisie,
viac ako 87 lm/W. Ročnú úsporu 17 137,56 kWh, zníženie emisií CO2 o 10,97 (t/rok) a predĺženie životnosti sústavy
minimálne o 30%.

Predkladaný projekt bude realizovaný v období od 08/2009 až do 05/2010. Plánované sú 3 aktivity. Prvá aktivita - dodávka
materiálov a tovarov, druhá aktivita - demontáž a montáž, budú prebiehať súbežne v mesiacoch 08/2009 až 04/2010. Tretia
aktivita - odborné odskúšanie a vypracovanie revíznej správy bude v období 05/2010. Realizácia projektu bude prebiehať v
súlade s projektovou dokumentáciou a predkladaným projektom za dozoru pracovníkov obce. Zodpovednou osobou za
implementáciu bude starosta obce pán Mgr. Ján Labanc. Implementácia projektu bude realizovaná dodávateľským spôsobom
a to odborne zdatným subjektom, ktorý vzíde z verejného obstarávania vykonaného podľa platného zákona a pokynov v rámci
uzavretej zmluvy o NFP.

Obec Kobyly je strediskovu obcou pre mikroregión. Má 848 obyvateľov a perspektívu ďalšieho rozvoja. Nachádza sa v
oblastiach, ktoré sa aktívne zapájajú do cestovného ruchu. Existujúca sústava VO, ktorá je predmetom rekonštrukcie má
technicky nevyhovujúci stav a z hľadiska celospoločenských potrieb je nutné celú sústavu modernizovať. Realizáciou sa zníži
energetická náročnosť a finančné náklady na prevádzku, zvýši sa úroveň života obyvateľov a ich bezpečnosť v cestnej
premávke. Obecný úrad spĺňa všetky predpoklady na úspešnú realizáciu. Disponuje kvalifikovaným ľudským potenciálom,
finančnými a materiálnymi predpokladmi a doterajšími skúsenosťami s realizácie viacerých investičných projektov podobného
charakteru.

Verejné osvetlenie obce je nevyhnutné pre bežný život občanov a návštevníkov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,
kriminality a životného prostredia. Z týchto dôvodov bude obec každoročne zabezpečovať podľa stavu VO finančnú čiastku na
údržbu, prípadné opravy a revíziu v rozpočt obce a zároveň udržiavať v pracovnom pomere technických pracovníkov, ktorí
budú mať v pracovnej náplni prevádzkovanie VO. Obecné zastupiteľstvo sa bude pravidelne zaoberať stavom prevádzkovania
VO. Kritický moment môže nastať, ak by obec musela vynakladať finančné prostriedky vo väčšom objeme na nepredvídateľnú
situáciu. V takom prípade je obec pripravená zabezpečiť prevádzku VO i prípadnými pôžičkami alebo inými linkovými úvermi.
Prevádzkovanie sústavy VO bude mať trvalú udržateľnosť na získanej úrovni po rekonštrukcií.
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Verejné osvetlenie vo väšine obcí na výchde slovenska je vo veľmi zlom technickom stave. Obce a mestá majú nedostatok
finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu a modernizácie VO. Obdobná situácia je aj v obci Drahňov. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia zatiaľ nebola realizovaná. Počas údržby pred šiestimi rokmi boli vymenené niektoré svietidlá, ktoré boli
vo veľmi zlom technickom stave. Svietidlá sú opotrebované a absolútne nevyhovujú súčasným podmienkam pre ekonomickú
a ekologickú prevádzku osvetlenia. Výložníky sú nerovnaké, prevažne konštruované na stenu, upevnené na stožiar
improvizovane, niektoré so zlým sklonom. Rozvádzače sú zastaralé a opotrebované. Pri terajšom rozložení svietidiel sa
nedosahujú požadované intenzity osvetlenia podľa platnej STN. V obci sú neosvetlené komunikácie – do školy, na cintorín a
časť hlavnej ulice. Nedostatočne sú osvetlené aj priestory pri zastávkach hromadnej autobusovej dopravy. Pôvodná
projektová dokumentácia verejného osvetlenia nie je k dispozícií. SWOT anylýzou boli identifikované slabé stránky, ktoré sú
podkladom na realizáciu projektu: - zastaraná technológia - zlý technický stav VO - nedostatočné osvetlenie - chýbajúce
osvetlenie niektorých častí obce - vysoká energetická náročnosť - nízka energetická efektívnosť - vysoké prevádzkové
náklady - nedostatok vlastných finančných prostriedkov na modernizáciu VO

Realizáciou projektu sa vymenení 93 svietidiel u ktorých sa dosiahne po realizácii projektu úspora energie 1,3 GJ za rok.
Plánovaná úspora bude dosiahnutá predovšetkým využívaním plynulej regulácie výkonu pri dodržaní požadovanej minimálnej
efektivity svetelného zdroja. Doplnením ďalších svietidiel sa dosiahne splnenie svetelno-technických požiadaviek v zmysle
platnej normy. Zároveň bude rozšírené verejné osvetlenie o novú vetvu k cintorínu, ku škole, bude osvetlená aj časť hlavnej
ulice, čím budú osvetlené aj doposial neosvetlené časti obce. Výsledkom komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia v obci bude vysokokvalitné a moderné verejné osvetlnie, u ktorého sa predpokladá životnosť minimálne 10 rokov.
Eliminácia možných rizík pri napĺňaní navrhnutých ukazovateľov bude zabezpečená najmä pravidelnými prehliadkami a
kvalifikovanou obsluhou, ale aj hospodárnym využívaním potenciálu verejného osvetlenia. Rekonštrukcia a rozšírenie
verejného osvetlenia prinesie pre obyvateľov obce, užívateľov výsledkov projektu, zvýšenie bezpečnosti pri pohybe v uliciach
obce vo večerných a nočných hodinách a zvýšenie ochrany majetku. Po ukončení uvedeného projektu obec v súlade so
svojou stratégiou plánuje naďalej pokračovať vo svojich aktivitách v rámci ďalších projektov, zameraných na znižovanie
nákladov obce. Projekt a jeho dosiahnuté výsledky pozitívne ovplyvní realizáciu obdobného projektu v ktorejkoľvek obci v
regióne, ktorá má obdobný typ verejného osvetlenia.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Dodávateľ bol vybraný na základe verejného obstarávania. Realizácai
projetu bude pozostávat s dvoch aktivít: Aktivita 1 Rekonštrukcia VO: V rámci tejto aktivity bude vykonaná rekonštrukcia
napájania a vymenené rozvádzače, demontáž starých svietidiel, inštalácia a doplnenie nových svietidiel Aktivita 2
Rozšírenie VO: V rámci tejto aktivity budú vybudované nové vetvy na osvetlenie cesty k cintorínu a ku škole. Obidve aktivity
budú prebiehat súčasne, naplánované sú na 12 mesiacov - august 2009 až júl 2010. Technická realizácia aktivít projektu a
nákup potrebného materiálu a zariadení bude v kompetencii dodávateľa. Organizačnú stránku projektu bude zabezpečovať
projektový tím v zložení: - Projektový manažér, bude zabezpečovať organizáciu a riadenie, kontrolu plnenia termínov Asistent projektového manažéra, bude mať na starosti kontrolu dodávok a overovanie faktúr - Finančný manažér, bude mať
na starosti finančné operácie - Technický manažér, bude koordinovať práce v súlade s projektom

Vzhľadom na východiskovú situáciu: opotrebované svietidlá, nevyhovujúce súčasným podmienkam; nevhodné výložníky;
zastaralé a opotrebované rozvádzače; nedostatočná intenzita osvetlenia podľa platnej STN a neosvetlené niektoré časti obce;
je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drahňov nevyhnutná. Neriešenie tohto stavu by viedlo k zvyšovaniu nákladov na
prevádzku a údržbu. Zároveň je nevyhnutné zosúladenie stavu verejného osvetlenia s požiadavkami existujúcich noriem. To
je dôvodom rozhodnutia obce Drahňov zadať vypracovanie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v
obci a požiadať o NFP v rámci vyhlásenej výzvy. Žiadateľ, obec Drahňov, má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov.
Doposiaľ realizoval projekty v celkovej hodnote takmer 12 mil Sk, čo predstavuje skoro 400 tisíc Euro. Realizované projekty
boli prevažne investičného charakteru podporené z rôzných zdrojov a jeden neinvestičný, podporený z ESF.

Po ukončení spolufinancovania projektu bude projekt ekonomicky životaschopný. Spolufinancovaním projektu sa návratnosť
investície podstatne zníži a zvýši sa vplyv projektu na trvaloudržateľný rozvoj obce a príslušného regiónu. Realizácia aktivít
prinesie úsporu elektrickej energie a zvýšenie energetickej efektívnosti. Zlepšenie celkového technického stavu verejného
osvetlenia v obci sa prejaví v znížení nákladov na prevádzku a údržbu. Ďalšie zníženie nákladov sa dosiahne uváženým
využívaním regulačného systému, čo prinesie zároveň zvýšenie životnosti svetelných zdrojov. Zároveň sa dosiahne intenzita
osvetlenia v súlade s normou. To zvýši bezpečnosť obyvateľov obce pri pohybe v uliciach obce vo večerných a nočných
hodinách a zvýšenie ochrany majetku. Životaschopnosť projektu bude zo strany žiadateľa zabezpečovaná aj vykonávaním
pravidelných prehliadok a skúšok podľa príslušnej vyhlášky a to výlučne spôsobilou osobou s primeranou elektrotechnickou
kvalifikáciou. Pri obsluhe bude zabezpečené dodržiavanie príslušných návodov, inštrukcií a miestnych prevádzkových
predpisov. Obsluha zariadenia bude zabezpečená oprávnenou osobou – elektrotechnikom, prevádzkovým elektrikárom s
kvalifikáciou pre prácu na zariadeniach do 1kV. Z budúcich rizík má pre obec najväčšiu váhu finančná náročnosť v prípade
neúspechu predkladaného projektu. Dané riziko sa budeme snažiť minimalizovať tým, že v závislosti od finančných možnosti
sa budeme snažiť realizovať projekt per-partes. Čo sa týka rizika na strane vstupu – rast ceny elektrickej energie, obec aj
naďalej bude prijímať a dodržiavať opatrenia na znižovanie spotreby elektrickej energie.
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V súčasnosti má obec Žbince 950 obyvateľov. Obec má vybudovanú základnú občiansku vybavenosť, okrem kanalizácie,
ktorá je v štádiu príprav projektovej dokumentácie. Miestny vodovod bol uvedený do prevádzky v roku 2006. Obec má tri
predajne zmiešaného tovaru, kultúrny dom, Dom smútku na miestnom cintoríne, futbalové ihrisko. V obci pôsobí Základná
škola a Materská škola, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Obec sa snaží sa vytvoriť pre svojich
obyvateľov čo najlepšie prostredie pre kvalitný život, a preto neustále realizuje aj viaceré projekty na zlepšenie životnej
úrovne. V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v obci Žbince napájané z jedného rozvádzača RVO osadenom na podpornom
bode č. 47 s počtom svietidiel 62 ks. Svetelné zdroje nie sú úsporné, majú veľmi nízky svetelný tok/výkon. Všetky výbojkové
svietidlá a výložníky sú z časti nefunkčné, značne fyzicky i morálne zastarané, čo na základe pribúdajúcich novostavieb
rodinných domov a zhusťovania zástavby je nepostačujúce. Z tohto dôvodu sa obec Žbince rozhodla rekonštruovať verejné
osvetlenie a zároveň rozšíriť verejné osvetlenie. Obec Žbince má dostatočné technické a administratívne kapacity, ktoré
zabezpečujú chod obecných inštitúcii bez problémov. V súčasnosti obec zamestnáva 6 pracovníkov, z toho sú priami
zamestnanci obecného úradu 3 pracovníci. Majú bohaté skúsenosti s vedením administrácie, ako aj s realizáciou projektov,
ktorých obec zrealizovala v minulosti už viacero.

Realizáciou projektu – rekonštrukciou, ktorá zahŕňa aj doplnenie a rozšírením verejného osvetlenia v obci žiadateľ
zrekonštruuje zastarané verejné osvetlenie, ktoré už nebolo v súlade so stanovenými štandardmi, zmodernizuje ho a rozšíri,
projekt v neposlednom rade prinesie aj úsporu energií. Zároveň sa rozšírením verejného osvetlenia zvýši životná úroveň pre
život v obci pre obyvateľov, ktorý už rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia nutne potrebovali. Projekt bude
znamenať impulz pre dlhodobo udržateľný rovzoj obce a životnej úrovne bývania v obci. Zabezpečí úsporu energetických
nákladov po dlhšiu dobu. Uvedené skutocnosti korešpondujú s cielmi NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti
obce v regióne a na Slovensku pri rešpektovaní trvalo udržatelného rozvoja. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné
prostredie, pretože novými svietidlami sa znížia svetelné emisie ohrozujúce ozónovú vrstvu. Ušetrené náklady z fondov EÚ
na verejné osvetlenie budú vytvárať priestor pre realizáciu obdobných projektov.

Organizačné zabezpečenie: projekt bude realizovaný dodávatelsky. Kontrola bude vykonávaná pracovníkmi obecného úradu.
Technické zabezpečenie: svietidlá majú vopred stanovené parametre, ktoré budú súčasťou cenovej ponuky. Aktivity
projektu: 1. Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Žbince 2. Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince
Projekt rieši rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v obci Žbince z dôvodu dobou prevádzky jeho opotrebovaného
technického stavu. Ovládanie osvetlenia v obci je riešené z dvoch rozvádzačov vonkajšieho osvetlenia RVO, v ktorom je aj
miesto a spôsob merania spotreby elektrickej energie VO. Dosah napojenia svietidiel VO kopíruje dosah vedení napojených z
jednotlivých trafostaníc v obci Žbince. Existujúce vedenia VO a existujúce svietidlá demontovať v plnom rozsahu. Existujúce
svietidlá budú nahradené navrhovanými úspornejšími svietidlami. Realizácia prebehne koncom roka 2009, začiatkom roka
2010 – žiadateľ plánuje zrekonštruované a rozšírené verejné osvetlenie spustiť do prevádzky v prvom kvartály roka 2010.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť menšiu energetickú náročnosť na prevádzku verejného osvetlenia v obci a rozšírenie
verejného osvetlenia v časti obce Žbince, tak aby prevádzka vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, a
dodržaní nárokov na životné prostredie. Ak chce žiadateľ splnit svoje ciele, musí urobiť opatrenia a investície, ktorými tieto
úlohy dosiahne. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je
opodstatnená, súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Práve preto potrebuje osvetlenie rekonštrukciu, ktorá
prinesie úsporu elektrickej energie a zároveň nebude poškodzovať životné prostredie. Ak by sa projekt nerealizoval žiadateľ
by bol nútený plánované investície realizovať postupne alebo ich odložiť na neskôr, čím by sa znížila efektivita plánu a tým
pádom by bol ohrozený jeho zámer. Žiadateľ by mal nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu ďalších projektov.
Realizácia projektu prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte obce a umožní jej trvalo udržateľný
rozvoj.

Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj obce Žbince, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast
pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných daností.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v
ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky
nezávadných prevádzok. Prostredníctvom ušetrených nákladov na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia môže
obec realizovať obdobné projekty na zvýšenie životnej úrovne bývania v obci. Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia
popísané vo SWOT analýze, napr. nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov na rekonštrukciu a rozšírenie
verejného osvetlenia, zvýšenie cien energií, vysoká fluktuácia obyvateľstva a podobne. Obec zároveň rozšíri svoj vplyv v
regióne. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu - ušetrením prevádzkových nákladov je obec pripravená prijať ďalšie
opatrenia a postupy na zníženie prevádzkových a administratívnych nákladov obce.
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Verejné osvetlenie (VO) v častiach mesta Vrútky, ktoré je predmetom predkladaného projektu trpí značným morálnym a
fyzickým opotrebovaním, technické zariadenia nezodpovedajú požiadavkám v súčasnosti platných noriem. Svietidlá sú
prevádzkované po svojej životnosti, sú poškodené a neschopné ďalšej efektívnej prevádzky. Medzi svetlami vznikajú veľké
rozstupy, čím nie je dosiahnutá normou stanovená rovnomernosť osvetlenia komunikácií a verejných priestranstiev, čo má
negatívny dopad na bezpečnosť cieľových skupín využívajúcich VO – chodcov, cyklistov a vodičov. Negatívny dopad zlého
stavu VO na bezpečnosť je nutné vnímať nielen z pohľadu vzájomnej viditeľnosti spomínaných cieľových skupín, ale tiež
vzhľadom na zvýšenú kriminalitu a vandalizmus. Súčasné VO používa neefektívne svetelné zdroje s vysokými príkonmi, ktoré
majú neúmerne vyššiu spotrebu oproti svetelným zdrojom navrhovaným v rámci projektu.

Po ukončení realizácie projektu bude stav VO zodpovedať najprísnejším technickým prevádzkovým normám a požiadavkám.
Nové technické zariadenia budú spĺňať najnáročnejšie požiadavky na efektivitu a údržbu VO, pričom energetická náročnosť
bude minimalizovaná. Jedným z primárnych cieľov projektu je kvalita osvetlenia zodpovedajúca normám, ale tiež potrebám
cieľových skupín využívajúcich VO. Nezanedbateľným dopadom realizácie projektu je zásadné zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky a bezpečnosti chodcov, cyklistov a vodičov, ale tiež možné zníženie kriminality v zónach, kde bude projekt
realizovaný. Realizácia projektu nasleduje po dôslednej analýze súčasného stavu – nedosiahnutie hodnôt merateľných
ukazovateľov je týmto minimalizované. Analýza poukázala na presný počet svietidiel, ktoré budú vymenené (122) a
dôslednými výpočtami bola určená spotreba energie v súčasnosti a po realizácii projektu (úspora je 110,88 GJ /rok).

Projekt bude realizovaný v rámci 11 aktivít, ktoré zahŕňajú komplexnú obnovu VO zahŕňajúc demontáž pôvodných
svetelných miest, rekonštrukciu stožiarov, výložníkov, káblových vedení, vzdušného vedenia, svietidiel a príslušenstva,
svetelných zdrojov a rozvádzačov. Dĺžka realizácie projektu je 25 mesiacov –začiatok september 2009 a ukončenie
september 2011. Výber dodávateľa prác v rozsahu predkladaného projektu v súlade so zákonom 25/2006 o verejnom
obstarávaní bol zahájený v januári 2009, t.j. zmluva s dodávateľom s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy bude
uzatvorená v čase vyhodnotenia žiadosti o NFP. Organizačne bude projekt zabezpečený zo strany Mesta Vrútky a to pod
dohľadom odborného referenta projektov MsÚ, ktorého pracovnou náplňou je plánovanie, organizovanie a koordinácia
všetkých aktivít súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov. Plní tiež funkciu koordinátora projektového tímu, pričom
úzko spolupracuje so všetkými oddeleniami MsÚ, ktoré sú do aktuálneho projektu zainteresované.

d1) Vzhľadom na zlý technický stav VO, jeho vysokú energetickú náročnosť, nedostatočnosť z pohľadu súčasných noriem a
potrieb cieľových skupín, ktoré ho využívajú predstavuje navrhované riešenie optimálny variant, ktorý prispeje k zásadnému
zníženiu energetickej náročnosti a následnému zníženiu prevádzkových nákladov, zvýšeniu bezpečnosti cieľových skupín,
naplneniu platných noriem a zlepšeniu technického stavu prostredníctvom zásadnej modernizácie. Navrhované riešenie
taktiež plne zodpovedá požiadavkám, ktoré sú kladené špecifikáciami opatrenia 2.2 OPKaHR. Predkladaný projekt je 1.
etapou plánovanej komplexnej rekonštrukcie VO v meste Vrútky. Ďalšie etapy sú naplánované v úzkej nadväznosti na tento
projekt – Mesto Vrútky má pripravenú projektovú dokumentáciu a je vydané stavebné povolenie na obnovu celého systému
VO. Vzhľadom na obmedzenosť finančných prostriedkov je plánované podanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci
Regionálneho operačného programu na nadväzujúcu etapu obnovy VO v priebehu roka 2009.
d2) Mesto Vrútky má
relevantné skúsenosti s realizáciou projektov s finančnou podporou z fondov EÚ. Prevádzka a údržba VO je realizovaná
vlastnými zamestnancami Mesta Vrútky, pričom títo budú vykonávať odborný technický dohľad na realizáciou predkladaného
projektu.

Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VO vo vybraných častiach mesta Vrútky je zameraná na zníženie energetickej
náročnosti, zvýšenie bezpečnosti cieľových skupín, napĺňanie platných noriem. V dôsledku realizácie projektu dôjde k
značnému zníženiu spotreby elektrickej energie, čo sa pozitívne odrazí v poklese prevádzkových nákladov. Modernizáciou a
obnovou sa taktiež dosiahne pokles prevádzkových nákladov v podobe odbúrania nákladov na opravy. Z finančného hľadiska
sa teda predpokladá pokles nákladov, ktoré budú naďalej financované z rozpočtu mesta. Mesto naďalej plánuje
zabezpečenie prevádzky a údržby VO prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí budú zaškolení v oblasti novoinštalovaných technológií a budú v plnej miere schopní zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu. Nepredpokladá sa
zvýšenie nárokov na počet zamestnancov v dôsledku realizácie projektu.
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Realizácia bude v Bojniciach na ul. Školská a Nemocničná mimo centrálnej zóny. Projekt je v súlade s cieľmi a indikátormi
OPKHR, prioritnej osi Energetika-op. 2.2. a strategickej plán. dokumentácie NSRR, PHSR kraja, PHSR Bojnice a Koncepcie
energetickej efektívnosti SR. Je tu staré ver. osvetlenie nespĺňajúce STN TR 13 201-1, STN EN 13 201-2,3,4, zo 70-tych
rokov a odvtedy nemodernizované: skorodované stožiare, priechody pre chodcov bez osvetlenia resp. s neúplným počtom
svet. bodov. Svietidlá sú teraz poddimenzované (70W) a počet nezodpovedá požiadavkám STN. Ulice sú frekventované:ZŠ s
MŠ, Nemocnica s poliklin., úrady , lekárne. Projekt vyvolala nevyhnutnosť urgentne vyriešiť bezpečnosť cieľových skupín
chodcov, pacientov, pracovníkov nemocnice, školákov a návštevníkov mesta, rýchlej zdravotnej služby a splniť príslušné
STN s dosiahnutím energ. úspor pri vyššom počte svet. zdrojov

Celistvý zámer nadväzuje na postupnú rekonštrukciu ver. osvetlenia (Opis 5.1.d) a naplánovanú komplexnú rekonštrukciu
Hurbanovho nám. Pripravený konzistentný harmonogram realizácie logisticky nadväzuje na rekonštrukciu plynovodu- časové
a fin. úspory, bezpečnosť chodcov. Prognózované výsledky sú reálne, splnenie STN vyvolá výmenu/ doplnenie 71 stožiarov
a 78 svietidiel, doplnenie o 18 svietidiel. Nové svietidlá sú plne recyklovateľné, I. tr. Izolácie, s riadeným elektronickým
predradníkom ktg.A, krytím IP66, svetelné emisie budú 0cd/klm, zdroje 96,66lm/W. Výmena technicky nevyhovujúcich 2
rozvádzačov, budú inštalované celkom 3 podľa platných STN. Výrazné zlepšenie bude environmentálne (žiadne svetelné
emisie), budú zvýšené energetické úspory, technológia zabezpečí režim nočného útlmu, eliminujeme ohrozenie chodcov na
frekventovaných neosvetlených/nedostatočne osvetlených priechodoch.

Aktivita 1začína v r. 2009 koordinovane s prácami SPP na rekonštrukcii plynovodu. Aktivita 2 bude v r. 2010. Položky
indikatívneho rozpočtu (VO až po pridelení NFP) a výkresová dokumentácia naplnia technické požiadavky
STN/projektu/opatrenia. Položky sú konkrétne, konzistentne nadväzujú až po odovzdanie/prevzatie stavby/zaúčtovanie do
majetku mesta, vrátanej dokončovacích prác a zúčtovania so SORO. Žiadateľ má referenčné projekty v relevantných
oblastiach investičnej výstavby, ktoré za investora- mesto viedla ved. aj tohto implementačného tímu. Za účtovno-ekonomickú
agendu bude zodpovedať vedúca fin. odd. Technický dozor- stavebný dozor bude robený externe pre žiadateľa zástupcom
príspevkovej organizácie mesta–Technické služby, p.o.m.- prevádzkovateľom verejného osvetlenia v Bojniciach, ktorý bude
spolupracovať s externým zodpovedným pracovníkom za technickú realizáciu implementácie.

Projekt je vyvolaný potrebou dodržania STN, vyriešením bezpečnosti chodcov/ pacientov/ školákov, nevyhnutnosťou
osvetlenia priechodov cez frekventované komunikácie a celkovým zvýšením bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku. Je
súčasťou komplexnej stratégie PHSR- časti A-ochrana životného prostredia a úspory energií. Kontinuálne nadväzuje na
zrealizovanú modernizáciu ver. osvetlenia a výsledky budú multiplikované pri plánovanej rekonštrukcii Hurbanovho námestia.
Dnešné náklady na prevádzku sú 9,41% nákladov na ver. osvetlenie Bojníc (2008). Vymenené a doplnené svetelné body
budú mať 0cd/klm a dosiahnu úsporu oproti porovnateľnému množstvu 78 ks hodnotu 6,309 MWh/rok/ projekt a aj pri splnení
STN bude použitím elektronického predradníka vo svietidle pokles príkonu z 190,5 W na 159 W. Prepnutím na nočný útlm na
60% príkonu je spotreba 95,4 W, úspora je 63,6 W oproti elektromagnetickému predradníku je úspora 95,1 W v každom
svietidle a zníženie množstva CO2 je 14,163 t/rok/projekt. Žiadateľ má referenčné projekty v relevantných oblastiach
rekonštrukcie verejného osvetlenia pod vedením vedúcej aj tohto implementačného tímu.

Bojnice tvoria dostatok prostriedkov na financovanie prevádzky predmetu projektu a jeho dlhodobú finančnú udržateľnosť,
ale samotná investícia nie je možná bez obdržania NFP. Očakávané úspory sa použijú na drobné investície do ver.
osvetlenia. Za prevádzku zodpovedá špecializovaná príspevková organizácia mesta - Technické služby, ktorej predstaviteľ je
členom tímu. Riziko zníženej tvorby rozpočtu je eliminované (ošetrené) vytvorením modelu pre krízový rozpočet mesta vrátane
prijatia opatrení na odstránenie finančných bariér a tvorbu mechanizmov na účinné využívanie disponibilných zdrojov.
Zlyhanie ľudského faktora v profesionálnom prístupe, koordinácii s rekonštrukciou plynovodu a nedodržaní projektovaných
parametrov vylučuje zloženie tímu (zástupcovia investora, prevádzkovateľa a stavebnej organizácie) a komunikácia s autormi
projektu.
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Obec Červený Kláštor leží na Východnom Slovensku, okres Kežmarok a v súčasnosti eviduje 227 obyvateľov. Časť VO je
zrealizovaná v 70-tých rokoch – svietidlá sú umiestnené na drevených stĺpoch a časť zrealizovaná v 90-tých rokoch – svietidlá
sú zväčša umiestnené na kovových a betónových stĺpoch. Posledná modernizácia bola v roku 2005, ale iba v rozsahu
repasácie starých svietidiel. Staré skelety lámp ostali, ich nevýhodou je fyzická opotrebovanosť, nedostatočné krytie
(nedosahujú IP 65), nedostatočne osvetľujú komunikácie. Náklady na údržbu a opravy presahujú hranicu fin. únosnosti.
Problém nedostatočného osvetlenia sa prejavil keď bol v obci zavedený kamerový, bezpečnostný monitorovací systém,
ktorému nepostačuje stávajúce osvetlenie (svieti každé druhé). Tento problém je veľmi závažný, nakoľko obec je hraničnou
obcou a je prepojená s PR lávkou cez rieku Dunajec.

Modernizáciou VO v obci predpokladáme elimináciu vyššie uvedených negatívnych vplyvov, nakoľko zlepšením svietivosti a
regulovaného riadenia svetelného toku dôjde k zlepšeniu monitorovacích schopností kamerového systému. Obec sa stane
bezpečnejšou nielen pre občanov, ale aj pre návštevníkov obce, ktorá je strediskom sústredeného cestovného ruchu v
Zamagurí a zaradzuje sa medzi strediská medzinárodného významu - aj vďaka svetovej atrakcii – splavu na drevených,
tradičných pltiach, existencii Pieninského národného parku a národnej kultúrnej pamiatke – Kláštor kartuziánov. Realizáciou
projektu sa predovšetkým zníži spotreba elektrickej energie, zlepší sa osvetlenie verejných priestranstiev, vyrieši sa problém
s dostupnosťou údržby a opráv VO, nakoľko vďaka realizácii projektu budú inštalované tzv. bezúdržbové svietidlá. Vzhľadom
na vypracovanú štúdiu a hodnoty merateľných ukazovateľov vypracovanými odborníkmi v problematike VO, obec
nepredpokladá žiadne hrozby zo strany nedosiahnutia merateľných ukazovateľov.

Po technickej stránke bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľsky, víťazom VOS, realizovanej po schválení ŽoNFP.
Po organizačnej stránke bude projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce, tvorených kvalifikovanými zamestnancami s
bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie podobných projektov. V rámci realizácie projektu bude súčasných 89
svietidiel na betónových stĺpoch NN distr. sústavy vymenených za 89 svietidiel LED SPL60 s celkovým výkonom 60W a
doplnených 10 nových svet. bodov. V rámci realizácie projektu bude inštalovaná nová vetva (IBV Rybníky) a realizovaná
rekonštrukcia cesty - celkom 3 nové svietidlá a 11 rekonštruovaných. Súčasné 2 rozvádzače budú nahradené novými RVO
1–HSS s rádio modemom s centrálnym riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude
spínať jednotlivé vetvy samostatne. Osadenie kontr. spín. prvkov SYRA do svet. bodov umožní aktívnu prevádzku svietidiel v
režime nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé svietidlo samostatne.

Problém s nedostatočným osvetlením sa stal zvlášť vypuklým po vstupe SR do Schengenského priestoru, kde dochádza k
prenikaniu kriminálnych živlov zo strany PR cez nestráženú a nekontrolovanú hranicu. Modernizáciou VO v obci
predpokladáme elimináciu týchto negatívnych vplyvov, nakoľko zlepšením svietivosti a regulovaného riadenia svetelného toku
dôjde k zlepšeniu monitorovacích schopností už fungujúceho kamerového systému. Obec sa stane bezpečnejšou nielen pre
občanov, ale aj pre návštevníkov obce, ktorá je strediskom sústredeného cestovného ruchu v Zamagurí a zaraďuje sa medzi
strediská medzinárodného významu. Obec Červený Kláštor má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podobného
charakteru. V roku 2006 obec úspešne realizovala projekt zameraný na infraštruktúru statickej dopravy v obci Červený Kláštor "záchytné automobilové a autobusové kompenzačné plochy s verejným hygienickým zariadením" v celkovej hodnote 190 050
EUR. Následne obec realizovala projekt zameraný na výstavbu cykloturistickej a pešej lávky cez rieku Dunajec v obci
Sromowce Nižné Obec Czorsztyn (PR) s Červeným Kláštorom na Slovensku (SK) v celkovej hodnote 625 902,46 EUR.

Udržateľnosť projektu a jeho výsledkov je prezentovaná v jeho efektívnosti a dlhodobej funkčnosti. Výsledky realizácie
projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre 227 občanov ale aj pre návštevníkov obce a umožní odstrániť negatívne dopady
na ŽP. Trvalá udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou
nového osvetlenia, čo sa prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy
VO, ktoré v súčasnosti tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená čeliť i možným ohrozeniam,
ktoré projekt sám neadresuje a sú popísané v prílohe č. 1 – Opis projektu. Úspory vytvorené znížením energetickej spotreby,
výdavkov na údržbu a opravy VO vytvárajú dostatočný priestor na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej
i prevádzkovej stránke na minimálne 10 rokov.
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Obec Rešov sa rozprestiera v Bardejovskom okrese s rozlohou 916ha a počtom obyvateľov 336. Stav VO v obci Rešov je
zastaralý. Najväčšia modernizácia VO bola v r.1970 a 1996. Súčasná sústava VO je zložená z 52 svet. bodov s vysokou
energetickou náročnosťou (75W, 125W a 250W). Časť svietidiel je osadených na oceľových, väčšia časť na betónových a
časť na drevených stĺpoch. V obci je 1 rozvádzač. V noci je VO vypnuté a to z dôvodu veľkej spotreby el. energie. Veľmi často
VO nie je funkčné a to najmä v čase nepriaznivého počasia (silnejší vietor, sneh, námrazy,..). Na mnohých miestach je
vedenie popretrhované a následne pospájané. Niektoré nosné stĺpy sú drevené a rozkývane, čo tiež prispieva k výpadku
osvetlenia. Vodiče sú uvoľnené, čím dochádza ku skratu a vyrážaniu poistiek. Rozvádzač je skorodovaný, netesní, pokazený
DEON. Okamžitá rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rešov je nevyhnutná!

Rekonštrukciou VO obec očakáva v prvom rade zníženie energetickej náročnosti VO a menej údržbovo náročnú sústavu VO.
Prvoradým cieľom projektu je tiež odstrániť častú poruchovosť osvetlenia a zabezpečiť nepretržitú prevádzku a tým aj pokles
výdavkov na prevádzku, údržbu VO. Realizáciou predkladaného projektu získa obec úsporné, moderné, dlhodobo funkčné,
regulovateľné a ekologické VO. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel - priama úspora činí 50,73% el. energie a
teda i priamych nákladov. Toto osvetlenie nebude zaťažovať životné prostredie, napr. poškodením svetelného zdroja LED.
Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce, nepretržitú prevádzku VO, úsporu
finančných nákladov na prevádzku a údržbu. Obec nepredpokladá nedosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov, nakoľko
boli navrhnuté po analýze s odborníkmi v danej oblasti.

Realizáciou projektu dôjde k výmene súčasných 52 svet. bodov sústavy VO na moderné, energeticky a údržbovo menej
náročné LED diódy SPL60 s celkovým výkonom 60W a účinnosťou 85% a súčasne dôjde k doplneniu VO o 22 svet. bodov
bez stožiarov. Súčasný rozvádzač bude nahradený novým RVO 1–HSS s rádio modemom s centrálnym riadiacim pultom pre
bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy samostatne. Osadenie kontrolných
spínacích prvkov SYRA do svet. bodov umožní aktívnu prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispečingu podľa potreby
svietivosti pre každé svietidlo samostatne. Po technickej stránke bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľsky, firmou,
ktorá bude víťazom VO, realizovanom po schválení ŽoNFP. Po organizačnej stránke bude projekt realizovaný z vlastných
zdrojov obce, tvorených kvalifikovanými zamestnancami.

Vzhľadom na východiskovú situáciu je zrejmé, že okamžitá realizácia projektu tohto charakteru je pre obec Rešov
nevyhnutná. Osvetlenie v obci nespĺňa požiadavky platnej legislatívy na VO a nespĺňa ani doplnkovú funkciu VO. Hodnoty
svetelných emisií a emisií škodlivých plynov pri likvidácii výbojok sú nad povolenými normami a vykazujú hodnoty aj v
horizontálnom smere, čo spôsobuje neosvietenie cestných komunikácií, ale oslnenie účastníkov cestnej dopravy, čo je pre VO
neprípustné. Zo strany občanov eviduje obec pretrvávajúcu požiadavku na rekonštrukciu osvetlenia v dôsledku častých
výpadkov a porúch osvetlenia. Napriek skutočnosti, že obec Rešov doteraz nemala možnosť realizovať projekt podobného
charakteru financovaný z EÚ a ŠR je obec Rešov spôsobilá na správnu implementáciu predkladaného projektu vďaka
kvalifikovanému personálu obce. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a potreby obyvateľov. Avšak v oblasti VO obec svoju povinnosť v dôsledku zastaralého osvetlenia nespĺňa a
nedisponuje finančnými prostriedkami na plnú realizáciu tohto projektu z vlastných zdrojov. VO v obci je v katastrofálnom
stave.

Udržateľnosť výsledkov projektu je prezentovaná v efektívnosti predkladaného projektu a dlhodobej funkčnosti VO. Trvalá
udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou nového VO, čo sa
prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy VO, ktoré v súčasnosti
tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená čeliť všetkým možným ohrozeniam, ktoré projekt sám
neadresuje a bude im venovať zvýšenú pozornosť. Rezervy vytvorené znížením energetickej spotreby, výdavkov na údržbu a
opravy VO vytvárajú priestor pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej i prevádzkovej stránke na
minimálne 10 rokov. Výsledky realizácie projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre obyvateľov a návštevníkov obce, ale
umožnia odstrániť negatívne dopady na životné prostredie.
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Obec Repejov je malou obcou Východného Slovenska len s 132 obyvateľmi, bez väčších možností realizovať investičné
zámery z vlastného rozpočtu. Osvetlenie miestnych úplne zrekonštruovaných komunikácii vzhľadom na nevyhovujúci stav
svietidiel nespĺňa požiadavky noriem STN a IEC. Svetelné zdroje nie sú úsporné, majú veľmi nízky svetelný výkon. Všetky
výbojkové svietidlá a výložníky sú z časti nefunkčné, značne fyzicky i morálne zastaralé. Značne skorodované, znečistené a
mechanicky narušené sú svorky pripojenia svieditla a NN rozvodov. Tento stav je nevyhovujúci, energeticky vysoko náročný,
čo nevyhovuje dnešným moderným požiadavkám a hlavne príliš zaťažuje obecný rozpočet. Obec si uvedomuje tento
nepriaznivý stav. Na základe daných skutočností má obec modernizáciu a optimalizáciu verejného osvetlenia zahrnutú v
svojich dlhodobých plánoch Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a záujem riešiť ju týmto projektom.

Podnetom k rekonštrukcii je nevyhovujúci stav svietidiel a rozvádzača VO, vysoká energetická a ekonomická náročnosť VO.
Z hľadiska odstránenia nevyhovujúceho stavu, ako aj ďalšieho rozvoja obce a zvyšujúcich sa požiadaviek na osvetlenie
zastavaných plôch je potrebné danú sieť vonkajšieho svetlenia v obci rekonštruovať výmenou svietidiel so svetelnými
zdrojmi, výmenu rozvádzača VO a NN vedenia VO vodičmi AlFe 25/4 mm2 a káblom NAYY-J 4x16 mm2 ul. v zemi. Súčasne
s navrhovanou rekonštrukciou navrhujeme doplnenie VO na prístupovej ceste k miestnemu domu so samostatnými oceľovými
stožiarmi a káblom uloženým v zemi. Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí dostatočné osvetlenie všetkých potrebných
plôch a použitím nových modernejších svietidiel zníženie celkového inštalovaného príkonu rozvodu vonkajšieho osvetlenia.
Po realizácie projektu sa jeho chod vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení obce, ako aj na úspore energii v celom
národnom hospodárstve.

Projekt bude implementovaný obcou vlastnými kapacitami za pomoci verejného obstarávateľa, externého manažmentu,
stavebného dozora, ako organizácii s bohatými skúsenosťami v oblasti prípravy, riadenia a realizácie projektov podobného
zamerania. Žiadateľ hneď po podaní projektu začne proces verejného obstarávania, pre urýchlenie následnej implementácie
projektu. Víťaz verejného obstarávania zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu
diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadať stavebný dozor s bohatými praktickými skúsenosťami. Pred
uvedením el. zariadenia do prevádzky bude el. zariadenie podrobené „Východzej odbornej prehliadke a skúške“ podľa
vyhlášky MPSVaR č.718/2002 Z.z., STN 33 2000 – 6 – 6.1 a STN 33 1500. Obec má za sebou úspešnú realizáciu projektu z
programovacieho obdobia 2004-2006, ako aj niekoľko menších projektov podporujúcich rozvoj obce.

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav, morálnu zastaralosť a vysokú energetickú náročnosť verejného osvetlenia bolo
nevyhnutné tento problém riešiť principiálne, spracovaním nového projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
s využitím najnovších zariadení a technológie. Osvetlenie miestnych komunikácii vzhľadom na nevyhovujúci stav svietidiel
nespĺňa ani požiadavky noriem STN a IEC. Pri spracovaní projektu sa vychádzalo z odporúčaní a usmernení uvedených vo
výzve a usmernení príslušného opatrenia. Vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje obce s 132 obyvateľmi nie je reálna
šanca prefinancovania tejto investičnej akcie z vlastných prostriedkov, využíva obec túto možnosť. Realizáciou projektu dôjde
k výraznej až 58 % úspore spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie. Usporené finančné prostriedky obecného
rozpočtu tak budú využívané na ďalšie investičné aktivity obce podporujúce jej rozvoj. Úplnou rekonštrukciou osvetlenia sa
zvýši úroveň bývania a bezpečnosti v obci, čo prispeje v konečnom dôsledku k zatraktívneniu obce pre jej rast a zvýšený
záujem nových obyvateľov.

Trvalá udržateľnosť projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakoľko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť
verejného osvetlenia v obci, dôjde v hospodárení obce k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na
prípadné ďalšie rozširovanie verejného osvetlenia ako aj dopĺňanie technológiami, smerujúcimi k úspore a modernizácii
celého systému. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál a práce budú na osvetlení prevádzaní len prípadné
minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec
nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie.
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Počet obyvateľov Cigeľky je 513. Kataster obce sa nachádza v SZ časti okresu Bardejov. VO obce má celkom 37 svetelných
bodov, je veľmi zastaralé, vek sa počíta na desiatky rokov. Za celé obdobie nebolo modernizované. Nastavovanie dĺžky
svietenia je mechanické, svietidlá sú malo výkonné a predražujú náklady na spotrebu elektrickej energie. Posledná čiastočná
údržba bola vykonaná pred 3 rokmi. OS je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú
osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením. OS je v prevažnej miere zložená
zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel, mnohé sú poškodené a nefunkčné. Rozvádzač je zastaralý a zhrdzavený.
Súčasná sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon. Súčasný príkon osvetľovacej
sústavy je 37ks x 250W s výkonom 9,250 kW. Ročná spotreba energie je 36, 075 MWh/rok pri produkcii CO2 23,09 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 74 modernizovaných svetelných bodov (z toho 37
bude vymenených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 18,49 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (28,89
MWh/rok, t.j. 104,4 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby
elektrickej energie o 80,09 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v
súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri
prevádzke ročne predstavovať približne 1689,19 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. O bezproblémový priebeh realizácie projektu sa bude starať vybraný zamestnanec obecného
úradu. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu
takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Cigeľka je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce, zníženia
energetickej a finančnej náročnosti VO a taktiež z estetického hľadiska. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 1514,6 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre vyše
500 obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä
sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Žalobín leží na južnom okraji Nízkych Beskýd. Počet obyvateľov dosahuje 731. VO obce nezodpovedá súčasným
potrebám a požiadavkám obce. Osvetlenie je zastaralé technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho poruchovosť a
opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky VO, jeho technológia
neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. VO v obci je napájané na elektrickú energiu zo samostatných
rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete. Súčasný príkon
osvetľovacej sústavy - je 21 ks x 125W, 13 ks x 75W, 39 ks x 250W, celkovo teda 73 svietidiel s výkonom 13,35 kW. Ročná
spotreba energie je 52,07 MWh/rok pri produkcii CO2 24,25 t/rok. Súčasné osvetľovacie telesa sa vyznačujú nedostatkami
ako zastaralá konštrukcia optickej časti svietidla, nízky stupeň krytia svietidla, zastaralý typ krytu optickej časti svietidla z
mliečného PVC. Celkovo možeme konštatovať, že sa jedná o použitie výkonovo priemerných svetelných zdrojov.

Realizáciou projektu sa zvýši kvalita osvetlenia a splnia sa podmienky platných noriem pre VO. Výmenou a doplnením
svietidiel a svetelných zdrojov sa zníži energetická náročnosť VO, znížia sa náklady na údržbu, dôjde k modernizácii a
unifikácii svetelných telies, k zvýšeniu estetického vzhľadu a k začatiu plánovanej kontroly a údržby VO. Mesto zníži
energetickú náročnosť VO inštalovaním 73 modernizovaných svietidiel, čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 24,25
t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (37,9 MWh/rok, t.j. 136,4 GJ/rok). Pri výmene svietidiel za nové LED svietidlá
dôjde k zníženiu celkovej spotreby EE o 72,79 %. Predmetom projektu je taktiež inštalácia nových 38 svietidiel. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2 948,28 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností OS.

V obci Žalobín sa zrealizuje nasledovný postup obnovy VO: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi 2. Výmena
rozvádzačov osvetlenia 3. Zabezpečenie regulácie osvetlenia a spínania VO 4. Doplnenie osvetľovacej sústavy Svietidlá
vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať, nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE
vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich miestach sa osadia plastové
rozvádzače s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho
VO je spínacími hodinami al. súmrakovým spínačom, čo zvyšuje náklady na správu a údržbu. V čase zníženej frekvencie
dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá sa doplnia nové v
počte 38 ks. O priebeh realizácie projektu sa bude starať starostka OÚ a ďalší dvaja zamestnanci. Technické a personálne
zabezpečenie projektu je v kompetencii mesta, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Žalobíne je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. Obec si od
realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť
financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu
sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie
životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 5 209,3 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom
životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu
zariadení. Obec Žalobín realizovala projekt v r. 2008 Komunitná sociálna práca Žalobín financovaný prostredníctvom ESF.
Pred podaním žiadosti bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci.
Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky
vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na
modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 731
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením našej obce.
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Počet obyvateľov Gerlachova je 996. Kataster obce sa nachádza v západnej časti okresu Bardejov. VO obce má celkom 79
svetelných bodov, je veľmi zastaralé, vek sa počíta na desiatky rokov. Za celé obdobie nebolo modernizované. Nastavovanie
dĺžky svietenia je mechanické, svietidlá sú malo výkonné a predražujú náklady na spotrebu elektrickej energie. VO je v
prevádzke už približne 30 rokov. OS je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú
osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením. OS je v prevažnej miere zložená
zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel, mnohé sú poškodené a nefunkčné. Rozvádzače sú 3, sú zastaralé a
zhrdzavené. Súčasná sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon. Súčasný príkon
osvetľovacej sústavy je 17ksx 75W, 45ksx 125W, 17ks x 250W s výkonom 11,150 kW. Ročná spotreba energie je 43,485
MWh/rok pri produkcii CO2 35,379 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 120 modernizovaných svetelných bodov (z toho
79 bude vymenených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 18,016704 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie
(28,1511 MWh/rok, t.j. 101,3 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej
spotreby elektrickej energie o 64,74 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a
údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora
elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1571,2 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností
osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. O bezproblémový priebeh realizácie projektu sa bude starať vybraný zamestnanec obecného
úradu. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu
takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Gerlachov je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce, zníženia
energetickej a finančnej náročnosti VO a taktiež z estetického hľadiska. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 2685,64 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre
takmer 1000 obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení
a najmä sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie
podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp.
ohrození výsledkov budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa.
Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú
predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti,
udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s
dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Lukov leží v Bardejovskom okrese s aktuálnym počtom obyvateľov 597. Z pohľadu verejného osvetlenia (VO) je
situácia v obci neuspokojivá a vyžadujúca zásah. VO v obci je tvorené celkovo 51 svetlenými bodmi, pričom 45 z nich je
osadených na betónových stĺpoch NN distribučnej sústavy a zvyšných 6 je osadených na oceľových stĺpoch. V obci sa
nachádza len 1 rozvádzač na všetky svetelné body. VO v obci je jednostranné a zastaralé a má množstvo slabých stránok,
ako napr. vysoká spotreba energie – sú použité 250W a 125W žiarovky a z toho dôvodu sa osvetlenie časovo reguluje - v noci
od 23.00 do 4.00 je osvetlenie obce vypnuté. Posledná modernizácia VO bola pred 16 rokmi. Ďalšími slabými stránkami
existujúceho osvetlenia je náročná prevádzka a údržba ako aj svetelné emisie v horizontálnom smere a smerom k oblohe, čo
je pre VO neprípustné. Dochádza tak k oslňovaniu účastníkov dopravy.

Realizáciou predkladaného projektu obec očakáva modernizáciu jestvujúcej zastaralej sústavy VO, ktoré je tvorené
energeticky, údržbovo a prevádzkovo náročnými svietidlami bez regulácie. Obec tiež očakáva rozšírenie súčasného počtu
svietidiel z 51 celkovo o 44 nových svetlených bodov bez stožiarov, ktoré budú doplnené na niektorých častiach obce a
predovšetkým v okolí cintorína, nakoľko tu nie je žiadne osvetlenie. Realizácia projektu zabezpečí i riešenie regulácie, čo
umožní možnosť nepretržitej prevádzky VO v obci. Rekonštrukciou jestvujúcej sústavy VO dôjde k úspore energie, úspore
nákladov na prevádzku a údržbu VO a odstráneniu identifikovaných nedostatkov pre bezpečné a bezporuchové osvetlenie
obce v oblasti emisií na životné prostredie. Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá teda dôjde k zníženiu
celkovej spotreby elektrickej energie a výdavkov osvetľovacej sústavy o 74,36 %.

Po organizačnej stránke bude projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce, tvorených 17 kvalifikovanými zamestnancami s
bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie podobných projektov. Po technickej stránke bude realizácia projektu
zabezpečená dodávateľsky, spoločnosťou, ktorá bude víťazom VOS, realizovanej po schválení ŽoNFP. V rámci realizácie
projektu bude súčasných 51 svietidiel (250W a 125W žiarovky) vymenených za 51 svietidiel LED SPL60 s celkovým výkonom
60W a svet. účinnosťou 85%. Súčasný rozvádzač bude nahradený novými RVO 1–HSS s rádio modemom s centrálnym
riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy samostatne.
Osadenie kontrolných spínacích prvkov SYRA do svetelných bodov umožňuje aktívnu prevádzku svietidiel v režime
nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé svietidlo samostatne.

Súčasný stav VO v obci je nevyhovujúci a vyžadujúci okamžitý zásah. Súčasná sústava VO je energeticky, údržbovo a
prevádzkovo veľmi náročná a nespĺňa požiadavky kladené na kvalitu VO. Okrem energetickej náročnosti sú druhým
závažným aspektom na rekonštrukciu VO svetelné emisie, ktoré sú vyžarované horizontálne a smerom k oblohe, čím
dochádza k oslňovaniu chodcov a účastníkov cestnej premávky a nesprávnemu osvetleniu chodníkov a cestných
komunikácií, čo je podľa platných noriem pre VO neprípustné a tento stav si vyžaduje okamžitý zásah v podobe realizácie
tohto projektu. Obec Lukov má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Obec začala v roku 2007 realizovať
neinvestičný projekt zo zdrojov ESF, zameraný na rekvalifikáciu nezamestnaných občanov v hodnote 927 055 SKK. V roku
2006 realizovala tiež investičný projekt zo zdrojov FSR zameraný na protipovodňovú ochranu v hodnote 537 000 SKK. Po
prevedení ekonomického zhodnotenia navrhovaného riešenia možno konštatovať, že uvažovaná generálna oprava súčasného
VO je z hľadiska finančnej návratnosti priaznivá a súčasne dôjde znížením poruchovosti k zvýšeniu plošnej osvetlenosti a
tým aj väčšiemu svetelnému pokrytiu obce.

Udržateľnosť projektu a jeho výsledkov je prezentovaná v jeho efektívnosti a dlhodobej funkčnosti. Výsledky realizácie
projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre 600 občanov a návštevníkov obce, ale umožní odstrániť negatívne dopady na
ŽP. Trvalá udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou nového
osvetlenia, čo sa prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy VO,
ktoré v súčasnosti tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená čeliť i možným ohrozeniam, ktoré
projekt sám neadresuje a sú popísané v prílohe č. 1 – Opis projektu. Úspory vytvorené znížením energetickej spotreby,
výdavkov na údržbu a opravy osvetlenia vytvárajú dostatočný priestor na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po
finančnej i prevádzkovej stránke na minimálne 10 rokov.
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Obec Nižná Polianka leží v Bardejovskom okrese s celkovým počtom obyvateľom 249, z toho 15 príslušníkov rómskej
komunity. VO v obci osvetľuje 3000 m komunikácii, pričom je riadené z 1 rozvádzača. V obci evidujeme 35 kusov svietidiel,
ktoré sú umiestnené na betónových stĺpoch elektrického vedenia. Väčšina svietidiel pochádza ešte zo 70. rokov 20. storočia,
pričom obec sa snaží modernizovať osvetlenie priebežne podľa svojich možností. Obec sa postupne snaží vymieňať staré
ortuťové výbojky za sodíkové, pričom v 5 prípadoch došlo k výmene celých svietidiel. Za pozitívnu stránku môžme považovať
hustotu rozmiestnenia svetiel. Zároveň by sme chceli upozorniť na existenciu neosvetlených bodov vozovky (cesta I. triedy),
ktoré predstavujú veľké riziko pre účastníkov dopravy a obzvlášť pre chodcov. Za slabú stránku považujeme vek VO,
náročnosť na údržbu a prevádzku a rôznorodosť výkonu svietidiel.

Realizáciou predkladaného projektu sa očakáva moderné osvetlenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky súčasnej doby v oblasti
hospodárnosti, efektívnosti a kvality. V neposlednom rade obec očakáva, že prostredníctvom nového osvetlenia a jeho
správnym inštalovaním dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov v bezprostrednej blízkosti cesty I. triedy a počíta s nepretržitou
prevádzkou osvetlenia aj v nočných hodinách. Merateľné ukazovatele a ich hodnoty boli plánované uvážlivo a prerátané
odbornými pracovníkmi v oblasti modernizácie VO. Z tohto dôvodu obec nepredpokladá žiadne hrozby z možného neplnenia
stanovených ukazovateľov. Po úspešnej realizácii tohto projektu sa plánuje obec zapojiť do ďalších projektov zameraných na
rozvoj obce. Výsledky realizovaného projektu budú dostupné odbornej i širokej verejnosti a budú podkladom resp. zdrojom
informácií pre realizáciu podobných projektov v okolitých obciach.

Realizácia predkladaného projektu zahŕňa nákup moderných svietidiel, rekonštrukčné stavebné práce a stavebné práce s
tým súvisiace. Časový rozvrh realizácie predkladaného projektu a jeho aktivít zvolila obec v dôsledku nevyhnutnej potreby
rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia v obci predovšetkým v dôsledku bezpečnosti svojich občanov a návštevníkov
obce, vysokých nákladov na prevádzku a údržbu VO, ako aj v dôsledku negatívneho dopadu jestvujúceho osvetlenia v obci
na životné prostredie. Po organizačnej stránke bude projekt zabezpečený kvalifikovanými a odborne skúsenými pracovníkmi
samotnej obce, pričom koordináciu a realizáciu projektu budú mať na starosti 2 zamestnanci obce. V prípade potreby budú do
realizácie projektu zahrnutí i ďalší zamestnanci obce. Po technickej stránke bude realizácia projektu realizovaná
dodávateľsky spoločnosťou, ktorá vzíde z verejnej obchodnej súťaže.

Jestvujúce osvetlenie v obci nespĺňa požiadavky platných noriem pre verejné osvetlenia, je jednostranná, energeticky
náročná s vysokými emisiami do ovzdušia. Celkový zlý obraz dotvárajú zväčša nefunkčné, zle osadené svietidlá so
svetlenými emisiami nad hranicu osvetlenia. Na dôležitých častiach komunikácií nie je žiadne osvetlenie, čo ohrozuje životy
obyvateľov obce ale i jej návštevníkov. Realizáciou projektu dôjde k vyše 50% úspore energie, zníženiu emisií na minimálnu
hodnotu, zlepšeniu svetelno-technických parametrov VO a tým lepšiemu osvieteniu vozovky a priľahlých chodníkov, čo zníži
nielen kriminalitu v obci ale tiež počet tragických nehôd v dôsledku nefunkčného alebo chýbajúce osvetlenia. Napriek
skutočnosti, že obec doteraz nerealizovala žiadny projekt podobného charakteru podporený zo zdrojov EÚ a ŠR je pripravená
svojimi odborne vzdelanými a skúsenými zamestnancami úspešne realizovať predkladaný projekt a realizáciu tohto projektu
považuje za výzvu, po úspešnom zvládnutí ktorej má obec záujem o realizáciu ďalších projektov podobného charakteru
zameraných na rozvoj a modernizáciu obce.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou potrebou údržby a nízkou energetickou
spotrebou nového moderného osvetlenia, čo sa prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na
prevádzku, údržbu a opravy VO, ktoré v súčasnosti tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená
čeliť i možným ohrozeniam, ktoré projekt sám neadresuje a sú popísané v prílohe č. 1 – Opis projektu. Po ukončení realizácie
aktivít projektu bude projekt pokračovať v podobe moderného, energeticky nenáročného, bezporuchového a nízkoúdržbového
osvetlenia. Pravidelné ročné úspory vytvorené znížením energetickej spotreby, výdavkov na údržbu a opravy moderného
osvetlenia vytvárajú dostatočný priestor na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej i prevádzkovej stránke.
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Počet obyvateľov obce Kladzany je 526. Kataster obce sa nachádza vo východnej časti okresu Vranov nad Topľou. VO obce
má celkom 77 svetelných bodov, je veľmi zastaralé, vek sa počíta na desiatky rokov. Za celé obdobie nebolo modernizované.
Nastavovanie dĺžky svietenia je mechanické, svietidlá sú malo výkonné a predražujú náklady na spotrebu elektrickej energie.
VO je v prevádzke už približne 40 rokov. OS je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré
sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením. OS je v prevažnej miere
zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel, mnohé sú poškodené a nefunkčné. Rozvádzače sú 2, sú
zastaralé a zhrdzavené. Súčasná sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon.
Súčasný príkon osvetľovacej sústavy je 44ksx 75W, 29ksx 125W, 4ks x 250W s výkonom 7,93 kW. Ročná spotreba energie
je 30,91 MWh/rok pri produkcii CO2 19,78 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 91 modernizovaných svetelných bodov (z toho sa
77 vymení), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 10,22 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (15,96
MWh/rok, t.j. 57,45 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby
elektrickej energie o 51,63 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v
súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri
prevádzke ročne predstavovať približne 1241,82 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. O bezproblémový priebeh realizácie projektu sa bude starať vybraný zamestnanec obecného
úradu. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu
takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Kladzany je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce, zníženia
energetickej a finančnej náročnosti VO a taktiež z estetického hľadiska. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 2159,19 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre vyše
500 obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä
sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Čičava s 1058 obyvateľmi sa nachádza v regióne Východného Slovenska, v Prešovskom kraji, okres Vranov nad
Topľou. Katastrálne územie obce Čičava sa rozprestiera na rozhraní Východoslovenskej nížiny a Nízkych Beskýd. V obci je
dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú sieť, je
vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie a aj verejné osvetlenie. Stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci, v
súčasnosti je verejné osvetlenie (dalej VO) v obci Čičava napájané z jedného rozvádzača RVO osadenom na podpernom
bode č. 36 s počtom svietidiel 64 ks. Svetelné zdroje sú neúsporné s nízkym svetelným výkonom. V obci je existujúca
infraštruktúra pre budúci rozvoj priemyselných zón. Realizáciou projektu sa ročne ušetrí 103,83 GJ/rok a zabezpečí sa
zníženie množstva CO2 o 18,458 [t/r].

Obec Čičava v posledných rokoch zaznamenala nárast počtu obyvateľov, ktorý za posledné 5 ročné obdobie vzrástol o 11,8
%. V obci sa pripravujú sa pozemky pre budúcu priemyselnú zónu so zavedením aj elektrických prípojok do novej
priemyselnej zóny. Globálne ciele rozvoja v obci sú podľa PHSR obce zamerané na hospodárstvo a vedecko-technický
rozvoj, rozvoj technickej infraštruktúry a ochranu životného prostredia. Z hľadiska plánovaného hospodárskeho rozvoja obce
je stav verejného osvetlenia v obci nevyhovujúci. Svietidlá verejného osvetlenia v obci sú z časti nefunkčné, skorodované,
bez krytov, čo na základe pribúdajúcich novostavieb rodinných domov a zhusťovania zástavby je nepostačujúce. Rozvádzač
VO je dobou prevádzky opotrebovaný a skorodovaný ako aj prívody a vývody. Rekonštrukciou VO v obci sa podporí
využívanie územia obce na podnikateľské účely a jej ďalší rozvoj.

Projekt rieši rekonštrukciu VO v obci výmenou 64 ks svietidiel a jeho rozšírenie výstavbou nových vetiev VO. Z hľadiska
odstránenia nevyhovujúceho stavu vonkajšieho osvetlenia, ako aj ďalšieho rozvoja obce a zvyšujúcich sa požiadaviek na
osvetlenie nových zastavaných plôch je potrebné danú sieť vonkajšieho svetlenia v obci rekonštruovať výmenou svietidiel so
svetelnými zdrojmi, výmenu rozvádzača VO a NN vedenia VO vodičmi AlFe 25/4 mm2, káblom AES 2x16 mm2 a káblom
NAYY-J 4x16 mm2 uloženým v zemi. Súčasne s navrhovanou rekonštrukciou existujúceho VO sa navrhuje rozšírenie VO na
štyroch miestach so samostatnými oceľovými stožiarmi a káblom uloženým v zemi. Realizácia projektu je plánovaná na 3
mesiace. Administratívne kapacity projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov. Technické činnosti projektu budú
vykonávané odborníkmi dodávateľským spôsobom vybratými podľa Zákona o VO 25/2006.

Realizáciou projektu sa zabezpečí dostatočné osvetlenie všetkých potrebných plôch a použitím nových modernejších
svietidiel a zníženie celkového inštalovaného príkonu rozvodu VO. Je navrhovaná demontáž starých poškodených a
opotrebovaných osvetľovacích telies so svetelným zdrojom RVLX 125 A 250 W i s výložníkmi a držiakmi, osadenými na
podperných bodoch NN siete a kandelábroch. Ďalej sa prevedie demontáž prípojok k svietidlám VO, demontáž
skorodovaného rozvádzača VO a jeho káblových vývodov, vodičov rozvodu VO AlFe 16 mm2 a kladkových izolátorov. Na
osvetlenie komunikácii a chodníkov v obci sú navrhovane osvetľovacie telesa s regulovaním intenzity osvetlenia, 70 W, 230V,
IP 65-ploche sklo so svetelným zdrojom 70 W E 27 s dvojrežimovým predradníkom. Svietidlá budú na podperné body
uchytávané pomocou jednoramenného výložníka dĺžky 1m, ktorý bude upevnený v držiaku výložníka.. Pripojenie svietidiel z
rozvodu verejného osvetlenia sa prevedie káblom AYKY 3Cx2,5 mm2 pripojených k NN vedeniu C svorkami. Obec má
skúsenosti s čerpaním dotácií. V rokoch 2006-2007 zabezpečila výstavbu 25 bytov nižšieho štandartu z grantu MVRR SR a
rekonštrukciu obecného rozhlasu z dotácie MF SR.

Po skončení spolufinancovania projektu prevádzka a pravidelná údržba systému verejného osvetlenia bude financovaná zo
zdrojov obce. Finančné prostriedky obce sú v priebehu roka vynakladané tak, aby nedochádzalo k značným rozdielom vo
výdavkovej časti rozpočtu vo vzťahu k predpokladaným príjmom. Po skončení rozpočtového roka sa finančne vyrovná
hospodárenie obce vrátane vzťahov k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom. Prebytky hospodárenia rozpočtu sú zdrojom
tvorby mimorozpočtového hospodárenia peňažných fondov. Pre obdobie začiatku kalendárneho roka sú vytvárané finančné
rezervy keď trvá zhruba niekoľko mesiacov, kým obec získa výraznejšie čiastky daňových príjmov. Realizácia projektu je
plánovaná na 3 mesiace a nepredpokladá žiadne výrazné riziká okrem možnosti oneskorenia dodávateľských prác, ktorá bude
v prípade vzniku operatívne riešené vedením obce.
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Obec Majerovce sa nachádza na západe vranovského okresu. Počet obyvateľov dosahuje 439. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 15 ks x 75W, 10 ks x
125W, 16 ks x 250W, celkovo teda 41 svietidiel s výkonom 6,375 kW. Ročná spotreba energie je 24,8625 MWh/rok pri
produkcii CO2 15,912 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 61 svetelných bodov (z toho 41 bude
modernizovaných a 20 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 10,818816 t/rok) a docieli sa
67,99 % úspora elektrickej energie (16,9 MWh, t.j 16,9x 3,6 = 60,885 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce.
Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku
realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1315,168 EUR, a to pri
zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzač VO sa demontuje, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 20 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa bude starať starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii
obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Majerovce je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci
je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje
ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na
ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec
ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca.
1360,94 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia
je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Majerovce dosiaľ nerealizovala
projekt v rámci štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá
moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie
emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť
aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 439
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Vyšný Orlík leží na severozápade od Svidníka. Počet obyvateľov dosahuje 407. Verejné osvetlenie obce nezodpovedá
súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho poruchovosť
a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného osvetlenia,
jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na elektrickú
energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN
siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky zastaralé a
nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 8x 75W, 30 ks x 125W, 23 ks x 250W,
celkovo teda 61 svietidiel s výkonom 10,1 kW. Ročná spotreba energie je 39,39 MWh/rok pri produkcii CO2 25,21 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 89 svetelných bodov (z toho 61 bude
modernizovaných a 28 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 17,63 t/rok) a docieli sa 69,94
% úspora elektrickej energie (27,55 MWh, t.j 27,55 x 3,6 = 99,18 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2143,4 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 28 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa bude starať starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii
obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu vo Vyšnom Orlíku je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci
je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje
ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na
ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec
ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca.
1405,81 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia
je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná
technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 407
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Sieť verejného osvetlenia v meste je zastaralá, bola vybudovaná v druhej polovici minulého storočia. Jej životnosť a
technológie (sodíkové vysokotlakové výbojky s príkonon 250 W), ktoré boli v tej dobe použité už nevyhovujú normám platným
v tomto období. Hlavným nedostatkom svetelných bodov je ich korózia v dôsledku prekročenia ich doby životnosti o viac ako
15 rokov, neblahý vplyv na životné prostredie (produkované emisie), nedostatočné parametre osvetlenia. Rovnako aj doba
životnosti káblových rozvodov bola prekročená o viac ako 15 rokov, čo sa neblaho podpísalo na ich kvalite. Tieto vymenované
nedostatky nepriaznivo vplývajú na hospodárnosť prevádzkovania predmetnej siete, užívateľov (chodci a účastníci cestnej
premávky) a v konečnom dôsledku na životné prostredie produkciou emisií.

Realizáciou tohto projektového zámeru dôjde k ročnej úspore nákladov na prevádzku o 42,10%, t. j. 46118,28 kWh (166 GJ),
vo finančnom vyjadrení 10.146 € (0,22 €/1kWh). Realizácia bude mať okrem tejto dopadovej stránky aj ďalši dôležitý kladný
dopad na užívateľov výsledkov projektu vo forme zvýšenia bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej premávky ako aj na
životné prostredie v dôsledku zníženia emisií produkovaných sieťou verejného osvetlenia. Úspech projektu bude znamenať,
v dôsledku zníženia energetickej náročnosti siete verejného osvetlenia a celkových nákladov na jej prevádzku ako aj
možnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, z iných grantových schém ale i z rozpočtu
mesta, možnosť modernizácie celej siete verejného osvetlenia mesta Strážske

Projekt počíta s jednou aktivitou, ktorou je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na uliciach Mierová,
Vihorlatská a Osloboditeľov v meste Strážske o dĺžke 3,3 km, naprojektovanou na 5 mesačnú dĺžku realizácie. Táto aktivita
pozostáva z výmeny 74 ks svetelných bodov na oceľových stĺpoch za nové efektívnejšie, úspornejšie a ohľaduplnejšie k
životnému prostrediu. Ďalej budú vykonané výmeny rozvádzačov a výložníkov ako aj poistkovej a svorkovnicovej výzbroje
jednotlivých osvetľovacích stožiarov, ostatných s tým spojených technológií za úspornejšie a výrezy konárov stromov, ktoré
bránia v rekonštrukcii, modernizácii a osvetlení predmetných komunikácií. Okrem toho budú realizované aj výmeny káblových
rozvodov a s tým súvisiace zemné práce. Organizačnú a technickú stránku jednotlivých investičných aktivít projektu
zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe procesu verejného obstarávania.

Realizácia projektu odstráni nedostatky v predmetnej časti siete verejného osvetlenia mesta Strážske, jeho nehospodárnu
prevádzku, negatívny vplyv na životné prostredie a zlé svetlo-technické vlastnosti ovplyvňujúce užívateľov (chodcov a
účastníkov cestnej premávky), ktoré nevyhovuje v súčasnosti platným normám. Následkom realizácie sa znížia nároky na
hospodárnosť prevádzky, vplyvy na životné prostredie a zvýši sa bezpečnosť užívateľov, funkčnosť predmetnej siete a jej
životnosť. Vzhľadom na to, že žiadateľ nemá dostatok voľných finančných prostriedkov, je potrebné financovať tento zámer
prostredníctvom grantového systému. Nakoľko má žiadateľ skúsenosti s realizáciou projektov a aktivít zo štrukturálnych a
predvstupových fondov EÚ, ale nemá dostatočné personálne zabezpečenie, bude prípravu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok i riadenie projektu pre mesto zabezpečovať externý dodávateľ, ktorý má kvalifikované personálne kapacity a
dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov tohto typu

Vzhľadom na predpokladanú výšku finančnej úspory (cca 10.146 € ročne), je projekt finančne i prevádzkovo udržateľný,
nakoľko má každoročne žiadateľ pre tento účel, vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na prevádzku siete a
disponuje aj potrebným odborným i personálnym zázemím. Po realizácii projektu sa predpokladané finančné prostriedky
alokované v rozpočte ešte znížia. Mesto Strážske má do budúcna záujem o zrekonštruovanie celej zvyšnej siete verejného
osvetlenia na svojom území, pri ktorej by chcelo využiť poznatky a technológie použité v tomto projektovom zámere (napr.
rovnaké typy rozvádzačov, ktoré znížia celkové náklady na prevádzku svojimi úspornými vlastnosťami), čo si aj stanovilo ako
jednu zo svojich priorít v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Realizáciou projektu chce ušetrené finančné
prostriedky použiť na zrekonštruovanie tejto zvyšnej časti siete verejného osvetlenia v meste.
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Mesto Humenné je okresným mestom, centrom Horného Zemplína. Je to 35 tisícové mesto s rozvinutou dopravnou
infraštruktúrou, množstvom ulíc a uličiek, na ktorých je potrebné zabezpečovať kvalitné verené osvetlenie. Jestvujúce verejné
osvetlenie je zrealizované svietidlami rôznej typovej štruktúry , ako aj rôznych príkonov. Prevažujú svietidlá osadené
ortuťovými výbojkami– 75 %, a sodíkovými výbojkami– 25 % rôznych výkonov. Osvetľovacia sústava na hlavných
komunikáciách pozostáva z oceľových stožiarov výšky 6 – 10 m s výložníkmi. Chýbajúce, resp. poškodené kryty sa vyskytujú
cca v 60 % počtu svietidiel. Z celkového technického pohľadu prevažná časť osvetľovacej sústavy je zastaralá a
nevyhovujúca. Pri súčasnom stave nie je zabezpečený ani monitoring verejného osvetlenia. Tento stav je nevyhovujúci,
energeticky vysoko náročný, čo nevyhovuje dnešným moderným požiadavkám a hlavne príliš zaťažuje mestský rozpočet.

Projekt rieši modernizáciu, optimalizáciu a stavebné úpravy verejného osvetlenia – 699 kusov svetelných bodov, reguláciu
svetelnej sústavy – 699 kusov svetelných bodov - svietidiel, monitoring – dohľad pre rozvádzače RVOxx – 20 kusov. Nový
stavu sa zrealizuje v súlade s platnými STN: CR 13201-1 : Voľba tried osvetlenia
STN EN 13201-2 : Svetelno – technické požiadavky
STN EN 132013 : Svetelno – technický výpočet
STN EN 13201-4 : Metódy merania
svetelno – technických vlastností Hlavné a vedľajšie komunikácie v Humennom, sú zatriedené, v súlade s CR 13201-1, do
tried osvetlenia ME4b, ME5 a PSD. Každé svietidlo sa osadí predradníkom podľa príslušnej výkonovej rady. Vzhľadom na to ,
že v rámci projektu je riešených 24 hlavných komunikácie mesta, je možné svietidla naprogramovať do funkčných skupín s
priradením ku konkrétnej komunikácií. Na základe regulácie jednotlivých skupín svietidiel , znižovanie výkonu jednotlivých
svietidiel na základe časového harmonogramu, sa predpokladá úspora spotreby elektrickej energie minimálne 35 %.

Keďže mesto Humenné má bohaté skúsenosti s investičnými stavbami ako aj s realizáciou projektov je veľký predpoklad, že
implementácia projektu prebehne bez vážnych komplikácií. Kvalita implementácie projektov je potvrdená aj kontrolami SFK,
NKÚ ako aj implementačných agentúr. Hneď po podaní projektu začne proces verejného obstarávania, pre urýchlenie
následnej implementácie projektu. Víťaz verejného obstarávania zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení
ako aj samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadať stavebný dozor. Na celú
organizáciu projektu bude dohliadať koordinátor projektu. Do implementácie bude zapojený aj ekonomický odbor. V prípade
potreby budú využívané služby externého manažmentu. V prípade oznámenia pozitívneho výsledku sa budeme riadiť
inštrukciami MH SR, Manuálom pre informovanie a publicitu a dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko náročné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry, ako aj rôznych
príkonov, na 60 % sú poškodené kryty. Projekt rieši nevyhovujúci stav na 24 uliciach v meste, reguláciu svetelnej sústavy a
monitoring – dohľad pre rozvádzače. Pri výpadku napätia v príslušnom rozvádzači bude odoslaná SMS správa na predvolené
kontaktné číslo. Vzhľadom na to , že v rámci projektu sú riešené hlavné komunikácie v rámci mesta, je možné svietidla
naprogramovať do funkčných skupín s priradením ku konkrétnej komunikácií. Na základe regulácie jednotlivých skupín
svietidiel , znižovanie výkonu jednotlivých svietidiel na základe časového harmonogramu, sa predpokladá úspora spotreby
elektrickej energie minimálne 35 %. Realizáciou týchto opatrení bude verejné osvetlenie úspornejším, modernejším, čo sa
vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení mesta, ako aj na úspore energií v celom hospodárstve. Mesto bude pozitívnym
príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je
pokračovaním rozvojových aktivít a svojím výsledkom prispeje k napredovaniu mesta. Projekt len potvrdí skúsenosti žiadateľa
s implementáciou projektov.

Trvalá udržateľnosť projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakoľko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť
verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení mesta k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na potrebnú
ďalšiu modernizáciu systému verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Tento projekt je len
prvou etapou plánovanej modernizácie verejného osvetlenia v celom meste. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál
a práce budú na osvetlení prevádzaní len prípadné minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Jediným
ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na zabezpečenie tak
rozsiahlej rekonštrukcie.
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Obec Ondavské Matiašovce leží severovýchodne od Vranova nad Topľou. Počet obyvateľov dosahuje 821. Verejné
osvetlenie obce nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším
problémom je jeho poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť).
Súčasné prvky verejného osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné
osvetlenie v obci je napájané na elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v
prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v
prevažnej miere technicky zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je
32 ks x 75W, 20 ks x 125W, 19 ks x 250W, celkovo teda 71 svietidiel s výkonom 9,65 kW. Ročná spotreba energie je 37,635
MWh/rok pri produkcii CO2 24,09 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 109 svetelných bodov (z toho 71 bude
modernizovaných a 38 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 15,27 t/rok) a docieli sa 63,38
% úspora elektrickej energie (23,85 MWh, t.j 23,85 x 3,6 = 85,86 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1855,83 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojov s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 38 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Ondavských Matiašovciach je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov
obce. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie
pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou
projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a
udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 4184,6 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných
telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a
údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko
energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli
dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 821
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Sedliská leží na Východnom Slovensku, okres Vranov n. Topľou s počtom obyvateľov 1 285. Osvetľovacia sústava v
obci je bez regulácie, zapínaná na plný výkon. Pozostáva z rozvádzačov a svietidiel na výložníkoch, osadených na stĺpoch
NN siete. Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Obec je zatriedená do modelovej situácie B2 s
triedou osvetlenia ME4b. Súčasný stav verejného osvetlenia (VO) možno charakterizovať ako nevyhovujúci, vyžadujúci
zásadný zásah. Sústava je zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel, navyše mnohé z nich sú poškodené.
Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Osvetlenie počas celej doby prevádzky nespĺňa
podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii (trieda osvetlenia ME/MEW) ani doplnkovú funkciu (trieda osvetlenia S, A,
ES, EV). Náklady na spotrebu elektrickej energie VO tvoria značnú položku rozpočtu obce.

Realizáciou projektu a výmenou navrhnutých svietidiel obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné
a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií LED zaťažovať životné prostredie,
v porovnaní so súčasným stavom. Zároveň sa znížia svetelné emisie. Realizácia projektu prináša so sebou niekoľko
pozitívnych dopadov vo forme zníženia inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy, úspory nákladov na údržbu,
prehľadnú evidencia prevádzky každého svetelného bodu, úspory elektrickej energie pri prevádzke VO (dôjde k zníženiu
celkovej spotreby elektrickej energie osvetľovacej sústavy o 49,78 %), zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej
sústavy. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu
finančných nákladov na prevádzku a na údržbu jednotiek verejného osvetlenia. Celkom bude vymenených 108 kusov
svietidiel a o 32 sa rozšíri počet svietidiel na modernizovaných vetvách VO. V dôsledku realizácie projektu sa dosiahnu
úspory energie vo výške 33,1497 MWh/rok (t.j. 119,338 GJ) – pokles o 61,26 % a zníži sa produkcia CO2 o 21,21 t/rok.

Stav osvetlenia a stúpajúce náklady na energiu si vyžadujú postupnú rekonštrukciu jednotlivých častí a prijatie úsporných
režimov prevádzky, zníženie počtu svetelných bodov z pôvodných inštalovaním svietidiel s lepšími svetelno-technickými
parametrami a zvýšenie počtu svietidiel tam, kde nie je dodržaný priemerný jas a celková a pozdĺžna rovnomernosť jasu
povrchu pozemnej komunikácie a reguláciu osvetlenia v celej sieti VO obce. Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete
VO v obci a analýzy jej stavu sa ako najefektívnejší javí nasledovný postup obnovy: Výmena telies svietidiel VO spolu so
zdrojmi (140 ks svietidiel LED SPL60 – s celkovým výkonom LED 60 W), výmena rozvádzačov osvetlenia(jestvujúce
rozvádzače vymeniť za nové plastové skrine), zabezpečenie regulácie osvetlenia a spínania VO(regulácia inštalovaním
nových regulátorov osvetlenia do každého rozvádzača osvetlenia) a doplnenie osvetľovacej sústavy.

Pred vypracovaním ŽoNFP bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava VO, ktorá má
množstvo pozitívnych dopadov, ako: zníženie nákladov na údržbu. Tieto výdavky tvoria nemalú položku rozpočtu a budú
neustále narastať. V druhom rade je to úspora elektrickej energie pri prevádzke VO. Inštalovaním svietidiel s nižším príkonom
a využitím regulácie osvetlenia sa výrazne zníži energetická náročnosť VO o 49,78 %. Takto ušetrené financie môže obec
využiť na ďalšiu modernizáciu obce resp. skvalitnenie života obyvateľov obce. A je nutné tiež spomenúť pozitívny dopad na
životné prostredie. Navrhované osvetlenie nebude zaťažovať životné prostredie a tiež sa znížia emisie CO2. Takéto riešenie
zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti a ochrany majetku aj estetickejší vzhľad obce. Obec sa plánuje zapojiť aj do
ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce.

Uvažovaná rekonštrukcia VO je z hľadiska finančnej návratnosti veľmi priaznivá a dôjde k väčšiemu svetelnému pokrytiu, čo
sa výrazne prejaví v úsporách na výdavkoch na údržbu a prevádzku VO. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude projekt
pokračovať v podobe moderného, nízko poruchového, energeticky nízko náročného VO, ktoré skvalitní životné podmienky
obyvateľov obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. Pri realizácii projektu akéhokoľvek charakteru je nutné rátať aj s možnými hrozbami, ktoré ani sám projekt
neadresuje a je nutné pripraviť opatrenia na ich elimináciu. Obec ráta s možným výskytom hrozieb, uvedených vo SWOT
analýze v prílohe č.1. ŽoNFP – Opis projektu. Odborné personálne zabezpečenie v spojení zo získanými skúsenosťami
vytvárajú predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom
úspešnosti a trvalej udržateľnosti projektu a jeho výstupov.

KaHR-22VS-0801

Obec Petrová sa nachádza v okrese Bardejov a v súčasnosti má cca 695 obyvateľov. Účelom projektu je rekonštrukcia VO v
obci z dôvodu, že existujúce verejné osvetlenie je veľmi zastaralé čo sa odráža vo vysokých poplatkoch za elektrinu a
nákladoch na jeho údržbu. Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na
výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom
AlFe16 mm2. Obec je zatriedená do modelovej situácie B2 s triedou osvetlenia ME4b. Celkový inštalovaný výkon existujúcich
svietidiel je: 6,75 kW x 3900 hod. = 26,33 MW/hod. Vypočítaná priemerná spotreba elektrickej energie jedného súčasného
svietidla osvetľovacej sústavy je: 26330 kW/hod. / 58 ks = 453,88 kW/hod. Celkom navrhnutých na výmenu je v rámci
projektu 58 svietidiel.

Projektom sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi 2. Výmena
rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie osvetľovacej sústavy
Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 78 modernizovaných svetelných bodov (z toho 58 bude vymenených), čím
sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 9,64 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (15,07 MWh/rok, t.j. 54,25
GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie o
57,24 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou
prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne
predstavovať približne 511,94 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

O bezproblémový priebeh realizácie projektu sa budú starať jeden vyhradený zamestnanec obce. Technické a personálne
zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu. . Svietidlá vrátane
výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a vymenia sa. Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE vyššiu svietivosť
a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzač VO sa demontuje, na jeho mieste sa osadí nový, plastový
rozvádzač vybavený elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby EE sa preloží do novej skrine bez
zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo zvyšuje náklady na správu a
údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia znížením napätia regulátorom. V
miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové.

Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu
obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz.
Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie
a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita
navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred
podaním žiadosti bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej
vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené,
aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce
podobného charakteru.

Projekt bude počas doby realizácie podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v
prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť
v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich
získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným
predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia
kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Počet obyvateľov Benkoviec je 523. Kataster obce sa nachádza v SV časti okresu Vranov nad Topľou. Na betónových a
drevených stĺpoch je inštalovaných 38 svietidiel. Osvetľoacia sústava je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo
svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným
vedením. OS je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel, mnohé sú poškodené a
nefunkčné. V rozvádzačoch je meranie spotreby elektrickej energie, spínacie hodiny, istič na spínanie a istenie vývodov. V
obci je jeden rozvádzač, ktorý je zastaralý a zhrdzavený. Súčasná sústava verejného osvetlenia je bez regulácie a je
zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy je 17ks x 75W, 16ks x 125W, 5ks x
250W s výkonom 4,53 kW. Ročná spotreba energie je18,8175 MWh/rok pri produkcii CO2 12,04 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 61 modernizovaných svetelných bodov (z toho 42
bude vymenených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 6,82 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (10,6653
MWh/rok, t.j. 38,39 GJ/rok). Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby
elektrickej energie o 37,3 %. Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v
súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri
prevádzke ročne predstavovať približne 511,94 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť
obnovou sústavy VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a vymenia sa. Tieto svietidlá majú
pri nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzač VO sa demontuje, na jeho
mieste sa osadí nový, plastovéňý rozvádzač vybavený elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 19 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať jeden vyhradený zamestnanec obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Benkovce je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce, zníženia
energetickej a finančnej náročnosti VO a taktiež z estetického hľadiska. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 847,35 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti
bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní
pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo
k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 523
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Slovenská kajňa sa nachádza na severe vranovského okresu. Počet obyvateľov dosahuje 835. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 17 ks x 75W, 22 ks x
125W, 33 ks x 250W, celkovo teda 72 svietidiel s výkonom 12,275 kW. Ročná spotreba energie je 47,8725 MWh/rok pri
produkcii CO2 30,6384 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 116 svetelných bodov (z toho 72 bude
modernizovaných a 44 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 21,69 t/rok) a docieli sa 70,81
% úspora elektrickej energie (33,8973 MWh, t.j 33,8973 x 3,6 = 122,03028 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál
obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V
dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2637,21 EUR, a to
pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 44 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Slovenská Kajňa je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V
obci je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje
ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na
ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec
ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca.
1327,75 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia
je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Slovenská Kajňa dosiaľ nerealizovala
projekt v rámci štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá
moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie
emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť
aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 835
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na časti historického námestia mesta Spišská
Nová Ves, ktoré je vyhlásenou pamiatkovou zónou. Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie a modernizácie v tejto významnej časti
územia mesta je vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného osvetlenia (na spevnených plochách námestia bez
úprav viac ako 40 rokov). Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov je značne poruchový.
Stožiare sú v dolnej časti pätiek oslabené hrdzou a staré murované rozvádzače neumožňujú úspornú a efektívnu prevádzku.
Predpokladom na realizáciu projektu je skúsený projektový tím, schopný zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu, jasne
identifikovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v príslušných strategických dokumentoch a
vytvorené vhodné podmienky na ďalší rozvoj mesta.

Projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov - 8 vymenených svietidiel a ročné úspory energie 28,08 GJ,
pretože ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu – zlepší sa technický stav verejného osvetlenia v meste
Spišská Nová Ves modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po
ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia mesta a bezpečnosť občanov, čo bude viesť k celkovému
zvýšeniu kvality života v meste. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude mesto pravidelne sledovať a v prípade vzniku
odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v
stanovených obdobiach monitorovania. Projekt predstavuje poslednú etapu regenerácie námestia a môže slúžiť ako dobrý
vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité mestá a regióny.

Projekt sa skladá z nasledovných 9 hlavných a 2 podporných aktivít: • A1 Demontáž - ulica Letná 26-42 • A2 Nákup
materiálu – ulica Letná 26-42 • A3 Modernizačné a rekonštrukčné práce – ulica Letná 26-42 • A4 Demontáž – Zimná ulica
vrátane chodníka • A5 Nákup materiálu – Zimná ulica vrátane chodníka • A6 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná
ulica vrátane chodníka • A7 Demontáž – Zimná ulica Radnica - Reduta • A8 Nákup materiálu – Zimná ulica Radnica - Reduta
• A9 Modernizačné a rekonštrukčné práce – Zimná ulica Radnica – Reduta • Riadenie projektu • Publicita a informovanosť
Časový rozvrh aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. Na efektívne
riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s projektovým manažérom Ing. Jozefom Gondom. Technické
zabezpečenie projektu bude realizované dodávateľsky.

Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného osvetlenia v
meste Spišská Nová Ves, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného osvetlenia v oblasti
námestia, ktoré je vyhlásenou pamiatkovou zónou. Mesto každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na údržbu
verejného osvetlenia, z ktorých na údržbu zastaraných vetiev osvetlenia v centrálnej zóne pripadá približne 10 – 15 %.
Regenerácia rozlohou najväčšieho námestia na Slovensku a v rámci strednej Európy sa realizuje od roku 1996 vo ôsmich
etapách a rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v zmysle tohto projektu predstavuje poslednú – ôsmu etapu.
Mesto Spišská Nová Ves je žiadateľom spôsobilým na realizáciu projektu, keďže má bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych
projektov zameraných na rozvoj mesta a efektívny projektový tím, schopný zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu po
organizačnej i administratívnej stránke. Organizačná štruktúra zamestnancov mesta je zostavená s dôrazom na vytváranie
zložiek vhodných na projektové riadenie.

Po skončení spolufinancovania projektu bude mesto Spišská Nová Ves naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a
výsledkov projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z
vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením
verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania. Ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy bude mesto
eliminovať pravidelným sledovaním ohlásených alebo pripravovaných legislatívnych zmien, prípadne vykonávaním
nevyhnutných opatrení na zamedzenie škodám na projekte, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej rezervy
za účelom predísť výrazným vplyvom klimatických zmien na projekt, vyžadovaním presného plnenia zmluvných podmienok zo
strany dodávateľov a minimalizovaním nedodržiavania stanovených termínov.
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Obec Hažlín sa nachádza 15 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách. Počet obyvateľov dosahuje 1164.
Verejné osvetlenie obce nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne.
Najväčším problémom je jeho poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená
bezpečnosť). Súčasné prvky verejného osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania.
Verejné osvetlenie v obci je napájané na elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v
obci je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL,
ktoré sú v prevažnej miere technicky zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej
sústavy - je 87 ks x 125W, 2 ks x 250W, celkovo teda 89 svietidiel s výkonom 11,375 kW. Ročná spotreba energie je
44,3625 MWh/rok pri produkcii CO2 28,392 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 130 svetelných bodov (z toho 89 bude
modernizovaných a 41 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 17,336 t/rok) a docieli sa 61,06
% úspora elektrickej energie (27,0876MWh, t.j 27,0876 x 3,6 = 97,51536GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál
obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V
dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1343,98 EUR, a to
pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 41 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Hažlíne je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne
vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 1993,4 EUR).
Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká,
že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Hažlín realizovala projekt v r. 2006 zameraný na
vypracovanie dokumentácie pre podporu rozvoja obce Hažlín - Mikroregiónu Makovica - Územný plán obce v hodnote 464
360,- SK (15 414 €). Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko
energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli
dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1164
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Okrem spotreby energie v budovách ku konečnej energetickej spotrebe vo verejnom sektore významne prispieva prevádzka
verejného osvetlenia v meste. Elektrická energie je v tomto prípade spotrebovávaná v značnej miere
neefektívne.Neefektívnosť spočíva hlavne v používaní zastralých zdrojov svetla, nespoľahlivej regulácii a zlej lokalizácie a
umiestnenia svetelných zdrojov. Verejné osvetlenie v meste Michalovce komplexne nebolo modernizované, v rámci údržby v
jednotlivých rokoch došlo k výmene svetelných zdrojov v nedostatočnej miere. Z toho dôvodu žiadateľ pristúpil k riešeniu
komplexnej modernizácii verejného osvetlenia, ktorej súčasťou je aj predkladaný projekt.

Realizáciou projektu dôjde k modernizácií zariadení jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia a jeho dobudovania vo
vymedzenom území. Výmenou jestvujúcich a osadením nových svietidiel s použitím efektívnych svetelných zdrojov a
použitím regulácie intenzity osvetlenia dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy VO a to k úspore elektrickej energie
v území I. etapy sídl. Východ 38,35 % a pre III.etapu sídl. Východ 63,93 % sústavy verejného osvetlenia ako aj k zlepšeniu
technického stavu sústavy verejného osvetlenia podľa súčasne platných noriem na úrovni SRa EÚ. Ďalším ekonomickým
aspektom, ktorý sa dosiahne modernizáciou verejného osvetlenia je zníženie nákladov na jeho údržbu zo strany
prevádzkovateľa cca na1000 EUR ročne proti pôvodne vynaloženým v predchádzajúcich rokoch cca 5600 EUR.

Projekt je rozdelený na niekoľko etáp: 1. etapa - výber a kontrahovanie profesijnej organizácie - zhotoviteľa podľa zák. č.
25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov 2. etapa - realizácia predmetu zmluvy o dielo 3.etapa - uvedenie do prevádzky
1.etapa bude zabezpečovaná vlastnými zamestnancami žiadateľa 2. etapa sa dotýka realizácie predmetu plnenia zmluvy.
Táto etapa bude zabezpečovaná dodávateľským spôsobom pod dozorom stavby - zamestnancom žiadateľa. V rámci 3.etapy
budú realizované aktivity spojené s uvedením modernizovaného a novovybudovaného verejného osvetlenia do prevádzky.
Aktivity budú zabezpečované vlastnými zamestnancami žiadateľa ako aj riadenie, kontrola a monitoring počas implementácie
projektu.

Predkladaný projekt je jednou z aktivít pre naplnenie cieľa - realizovať komplexnú modernizáciu a obnovu sústavy verejného
osvetlenia mesta Michalovce, ktorý bol prijatý v rámci chválených strategických dokumentov na miestnej úrovni. Predkladaný
projekt nadväzuje na projekt modernizácie verejného osvetlenia zbernej komunikácie - Ul. Hollého. Realizáciou týchto
projektov dôjde k modernizácii a k dobudovaniu verejného osvetlenia v jednej z mestských aglomerácií - sídliska na území
mesta. Pridanou hodnotou hlavného naplnenia cieľa je aj zvýšenie kvality života obyvateľov tejto časti mesta. Žiadateľ je
spôsobilý realizovať projekt vo vlastnej réžii. V rámci organizačnej štruktúry sú vytvorené odborné útvary, v ktorých zastávajú
funkciu zamestnanci, ktorí sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti výkonu stavebného dozora stavieb, pre
proces verejného obstarávania ako aj zamestnanci so skúsenosťami pre riadenie a monitoring projektu.

Intervenciou do modernizácie a dobudovania infraštruktúry verejného osvetlenia dôjde k zníženiu ekonomickej náročnosti
vlastnej prevádzky a k zlepšeniu stavu životného prostredia znížením environmentálnych záťaží (emisií).Po ukončení aktivít
zmodernizované vetvy jestvujúceho verejného osvetlenia ako aj jeho novovybudované vetvy budú odovzdané do správy
príspevkovej organizácie - Technických a záhradníckych služieb Michalovce, ktorej zriaďovateľom je žiadateľ - Mesto
Michalovce. Finačné prostriedky na zabezpečenie prevádzky budú transformované na TaZS vo forme príspevku Mesta
Michalovce. Úsporou finančných prostriedkov v oblasti prevádzkových nákladov sa vytvárajú predpoklady pre ďalšie
rozvojové aktivity prispievajúce k vyššej kvalite potrieb pre život obyvateľov mesta.
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Obec Tušice sa nachádza na západe michalovského okresu. Počet obyvateľov dosahuje 685. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 8 ks x 75W, 7 ks x 125W,
55 ks x 250W, celkovo teda 70 svietidiel s výkonom 15,23 kW. Ročná spotreba energie je 59,3775 MWh/rok pri produkcii
CO2 38,0016 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 113 svetelných bodov (z toho 70 bude
modernizovaných a 43 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 29,3059 t/rok) a docieli sa
77,12 % úspora elektrickej energie (45,75 MWh, t.j 45,75 x 3,6 = 164,85 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce.
Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku
realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 3559 EUR, a to pri zvýšení
svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 43 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Tušice je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne
vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 2622,4 EUR).
Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká,
že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Tušice dosiaľ nerealizovala projekt v rámci
štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko
energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli
dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 685
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Skrabské sa nachádza v severnej časti vranovského okresu. Počet obyvateľov dosahuje 786. Verejné osvetlenie obce
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky
zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 30 ks x 75W, 13 ks x
125W, 25 ks x 250W, celkovo teda 68 svietidiel s výkonom 10,125 kW. Ročná spotreba energie je 39,487 MWh/rok pri
produkcii CO2 25,27 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 92 svetelných bodov (z toho 68 bude
modernizovaných a 24 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 16,82 t/rok) a docieli sa 66,57
% úspora elektrickej energie (26,28 MWh, t.j 26,28 x 3,6 = 94,64 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2045,26 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 24 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v
kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Skrabské je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne
vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 2024,6 EUR).
Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká,
že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Skrabské doposiaľ nerealizovala projekt v rámci
štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko
energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli
dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 786
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Tovarné leží na okraji Ondavskej vrchoviny, Nízkych Beskýd a Východoslovenskej pahorkatiny. Počet obyvateľov
dosahuje 1083. VO obce nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám obce. Najväčším problémom je jeho poruchovosť
a opotrebovanosť. OS v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené
prevažne na stĺpoch NN siete. Súčasné osvetľovacie telesa sa vyznačujú nedostatkami ako zastaralá konštrukcia optickej
časti, s čím súvisí nedostatočné pokrytie komunikácie svetlom; nízky stupeň krytia svietidla proti prachu - nutné časté
čistenie, zastaralý typ krytu z mliečneho PVC - dôsledkom je zníženie svetelnej účinnosti. V rozhodujúcej miere sú použité
svietidlá s ortuťovou výbojkou, mnohé z nich poškodené. Negatívny dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Navrhnutých
svietidiel k výmene je 125. Súčasný príkon OS: 47 ks x 75W , 68 ks x 125W, 5 ks x 250W. Celkový inštalovaný výkon
svietidiel predstavuje 13,275 kW. Ročná spotreba E je 51,7725 MWh/rok pri produkcii CO2 17,6064 t/rok.

Realizáciou projektu sa zvýši kvalita osvetlenia a splnia sa podmienky platných noriem pre VO. Výmenou a doplnením
svietidiel a svetelných zdrojov sa zníži energetická náročnosť VO, znížia sa náklady na údržbu, dôjde k modernizácii a
unifikácii svetelných telies, k zvýšeniu estetického vzhľadu a k začatiu plánovanej kontroly a údržby VO. Obec zníži
energetickú náročnosť VO inštalovaním 125 modernizovaných svetelných bodov, čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2
o 17,6064 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (27,51 MWh/rok, t.j. 99,036 GJ/rok). Pri výmene svietidiel za nové LED
svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby EE o 53,14 %. Predmetom projektu je taktiež inštalácia nových 28 svietidiel.
Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku
realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2140,27 EUR, a to pri zvýšení
svetelno-technických vlastností OS.

V obci Tovarné sa zrealizuje nasledovný postup obnovy VO: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi 2. Výmena
rozvádzača osvetlenia 3. Zabezpečenie regulácie osvetlenia a spínania VO 4. Doplnenie osvetľovacej sústavy Svietidlá
vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať, nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE
vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich miestach sa osadia plastové
rozvádzače s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho
VO je spínacími hodinami al. súmrakovým spínačom, čo zvyšuje náklady na správu a údržbu. V čase zníženej frekvencie
dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá sa doplnia nové v
počte 28 ks. O priebeh realizácie projektu sa bude starať 1 zamestnanec a starostka obce. Technické a personálne
zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Tovarné je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky
sumu cca. 15 830 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného
osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Obec Tovarné realizovala
v ostatnom období projekty väčšieho rozsahu ako budovanie kanalizácie a plynofikácie obce. Pred podaním žiadosti bola
vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali
odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k
naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce podobného
charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1083
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.

25120220075

25120220076

25120220077

25120220078

25120220079

25120220080

25120220081

25120220082

25120220083

25120220084

25120220085

Červeník

Obec Popudinské Močidľany

Obec Malženice

Obec PODOLIE

Obec Častkovce

Dubovany

Obec Borský Svätý Jur

Obec Pobedim

Šterusy

Štefanov

Obec Horné Orešany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Červeník

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Popudinské Močidľany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Malženice

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dubovany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Pobedim

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šterusy

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Štefanov

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Horné Orešany

241 368,78

177 829,93

217 624,48

238 441,83

248 248,68

222 517,36

239 928,96

248 418,54

150 290,38

238 619,48

240 397,12

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Červeník patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 153 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 85
tis.Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov
a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok
poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Červeník bude vymenených 153 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 59,80 GJ/rok, čo je 16611,21 kWh/rok, čo je 108,57 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 10,63 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 29 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Františka Červeného,
zamestnancov obce a Milana Brodeka zo spoločnosti Brodek a spol., ktrorá dodávateľsky zabezpečuje chod verejného
osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 153 svietidiel a 29 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 59,80 GJ/rok, čo je 16611,21 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Červeník pod
vedením starostu Františka Červeného spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť na MF SR na múzeum v objeme 9,03 tis.Eur/272 tis.Sk
a na výstavbu nájomných bytov (2006) v objeme 0,8mil.Eur/24,3 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Milan Brodek zo spoločnosti Brodek a spol., ktorá zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Popudinské Močidľany patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 87 svetelných
bodov. Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú
oceľoplechové skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na
betónových stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol.
Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na
opravu a údržbu VO, cca 35 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv
na komfort života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného
osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Popudinské Močidľany bude vymenených 87
svietidiel za moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených
svietidiel bude predstavovať 34,00 GJ/rok, čo je 9446,46 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej
dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 6,04 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 60 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostky Dany Žúrkovej,
zamestnancov obecného úradu a dôchodcu z obce p. Milana Jurigu – údržbára VO.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 87 svietidiel a doplní sa 60. Ročná úspora energie
dosiahne 34,00 GJ/rok, čo je 9446,46 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Popudinské
Močidľany pod vedením starostky Dany Žúrkovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. V r. 2008 z úverových zdrojov zrealizovali rekonštrukciu KD na MŠ vo výške 3,5 mil. Sk a z
vlastných zdrojov rekonštrukciu KD na telocvičňu v objeme 1 mil. Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Milan Juriga – údržbár VO v dôchodkovom veku, ktorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii
projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Malženice patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 105 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 71
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Malženice bude vymenených 105 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 41,04 GJ/rok, čo je 11399,85 kWh/rok, čo je 108,57 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 7,3 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 65 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starosky Ing. Jakabovičovej a
zamestnancov spoločnosti SVH, Horná Krupá, ktrorý dodávateľsky zabezpečujú chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 105 svietidiel a 65 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 41,04 GJ/rok, čo je 11399,85 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Malženice pod
vedením starostky Ing. Jakabovičovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez MŠ SR na rekonštrukciu ZŠ (2008) v objeme 0,099
mil.Eur/3 mil.Sk a zo SAPARDu na rekonštrukciu chodníkov (2005) v objeme 0,16mil.Eur/4,8 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanci zo spoločnosti SVH, Horná Krupá, zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia prejde po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Podolie patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 119 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom
všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN rozvodov
v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti
už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 113 tis. Sk.
Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a
návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej
rekonštrukcie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Podolie bude vymenených 119 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 46,51 GJ/rok, čo je 12919,83 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 8,27 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 71 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostky Mgr. Anny
Čechvalovej a D.Durdík, Dolné Srnie, ktrorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 119 svietidiel a 71 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 46,51 GJ/rok, čo je 12919,83 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Podolie pod
vedením starostky Mgr. Anny Čechvalovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez ENVIROFOND Kanalizačný zberač-PRESKAN
(2007) v objeme 0,2 mil.Eur/6 mil.Sk. V roku 2008 sme z vlastných zdrojov realizovali rekonštrukciu OcÚ-kúrenie za 26,55
tis.Eur/800 tis.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. D.Durdík zo spoločnosti DD Dolné Srnie, zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Častkovce patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 69 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 20
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Častkovce bude vymenených 50 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 19,54 GJ/rok, čo je 5430,0 kWh/rok, čo je 108,60 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 3,47 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 70 nových svietidiel v stávajúcej časti, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN
a 76 svietidiel v novej vetve VO, ktoré budú vybudované v novej IBV. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie a vybuduvania novej vetvy verejného osvetlenia. Realizácia rekonštrukcie bude realizovaná po celkoch
napájaných z jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola
realizácia projektu úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané
predpísanými skúškami a o ich výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom
starostu Dušana Bublavého, zamestnancov obecného úradu a Jozefa Červeňanského, živnostníka zabezpečujúceho chod
verejného osvetlenia v obci Častkovce.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 50 svietidiel, 70 sa doplní a 76 sa vybuduje v novej vetve.
Ročná úspora energie dosiahne 19,54 GJ/rok, čo je 5430,0 kWh/rok, čo je 108,60 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec
Častkovce pod vedením starostu Dušana Bublavého spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez ENVIROFOND na kolektory (2008) a na
výstavbu viacúčelového športového ihriska (2007).

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Jozef Červeňanský, živnostník zabezpečujúci chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Dubovany patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 98 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 60
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Posledná modernizácia bola v roku 1985.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Dubovany bude vymenených 98 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 38,29 GJ/rok, čo je 10637,9 kWh/rok, čo je 108,55 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 6,8 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 78 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu p. Marka a
zamestnancov spoločnosti SHV s.r.o., ktrorý dodávateľsky zabezpečujú chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 98 svietidiel a 78 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 38,29 GJ/rok, čo je 10637,9 kWh/rok, čo je 108,55 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Dubovany pod
vedením starostu p. Marka spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných
projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez ENVIROFOND na kanalizáciu (2008) v objeme 0,21 mil.Eur/6,3
mil.Sk a na výstavbu nájomných bytov (2002) v objeme 0,48mil.Eur/14,4 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Sýkora Jozef zo spoločnosti SHV, s.r.o. zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia prejde po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Borský Svätý Jur patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 189 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, cca 102 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v
obci. Rok poslednej rekonštrukcie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Borský Svätý Jur bude vymenených 180 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 68,53 GJ/rok, čo je 19036,8 kWh/rok, čo je 105,76 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 12,18 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude spĺňať prísne normy STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov
našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú
vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo
väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostky Anny Kratochvílovej
a zamestnancov spoločnosti Miroslav Kopiar – KOVEL, ktrorý dodávateľsky zabezpečujú chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 180 svietidiel a ponechá sa 9 vyhovujúcich svietidiel.
Ročná úspora energie dosiahne 68,53 GJ/rok, čo je 19036,8 kWh/rok, čo je 105,76 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2)
Obec Borský Svätý Jur pod vedením starostky Anny Kratochvílovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné
skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť na TSK na rekonštrukciu
telocvične (2008) v objeme 0,26 tis.Eur/0,8 mil.Sk a na MVRR na výstavbu nájomných bytov (2009) v objeme 0,68mil.Eur/20,6
mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanci zo spoločnosti Miroslav Kopiar – KOVEL, zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia prejdú po realizácii
projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Pobedim patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 107 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 31
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať komplexnú modernizáciu VO v obci, ale len
čiastočnú modernizáciu v roku 2007.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Pobedim bude vymenených 107 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 41,82 GJ/rok, čo je 11619,13 kWh/rok, čo je 108,59 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 7,4 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 93 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Martina Lednického a
živnostníka Františka Žitnanského, ktrorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 107 svietidiel a 93 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 41,82 GJ/rok, čo je 11619,13 kWh/rok, čo je 108,59 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Pobedim pod
vedením starostu Martina Lednického spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V roku 2008 sme realizovali opravu strechy KSSZ v objeme 8,6 tis.Eur/259 tis.Sk s podporou MF SR.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Živnostník František Žitnanský, ktorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia prejde po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Šterusy patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 64 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom
všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN rozvodov
v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti
už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 30 tis. Sk.
Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a
návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Šterusy bude vymenených 64 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 25,02 GJ/rok, čo je 6950,4 kWh/rok, čo je 108,60 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 4,45 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 49 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Ing. Nesteša a
zamestnancov spoločnosti WOFIS s.r.o. ,Trnava, ktrorá dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 64 svietidiel a 49 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 25,02 GJ/rok, čo je 6950,4 kWh/rok, čo je 108,60 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Šterusy pod vedením
starostu Ing. Nesteša spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných
projektov. V roku 2008 sme rekonštruovali kultúrny dom v objeme 1 tis..Eur/300 tis.Sk s dotáciou 90% z MF SR.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanci spoločnosti WOFIS s.r.o. ,Trnava. zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia, prejdú po realizácii
projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Štefanov patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 120 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 74
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Štefanov bude vymenených 120 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 46,90 GJ/rok, čo je 13028,4 kWh/rok, čo je 108,57 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 8,3 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 50 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Rudolfa Poláka,
zamestnancov obce a Jána Tomašoviča - živnostníka, ktrorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 120 svietidiel a 50 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 46,90 GJ/rok, čo je 13028,4 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Štefanov pod
vedením starostu Rudolfa Poláka spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená dotácia na MVRR na rekonštrukciu chodníkov (2006-8) v objeme
0,295 mil.Eur/8,9 mil.Sk a na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB (2005) v objeme 1,06 mil.Eur/32 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Ján Tomašovič – živnostník, ktorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Horné Orešany patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 235 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4-10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, cca 120 tis.Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať komplexnú modernizáciu VO v obci.
V roku 2007 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia v m.č. Majdánske.

Po realizácii projektu a rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Horné Orešany bude vymenených 175 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 63,32 GJ/rok, čo je 17589,25 kWh/rok, čo je 100,51 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 11,25 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude spĺňať prísne normy STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov
našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú
vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo
väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Jána Kormútha a
zamestnancov spoločnosti WOFIS, Trnava, ktrorá dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 175 svietidiel a ponechá sa 60 vyhovujúcich svietidiel.
Ročná úspora energie dosiahne 63,32 GJ/rok, čo je 17589,25 kWh/rok, čo je 100,51 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2)
Obec Horné Orešany pod vedením starostu p. Kormútha spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné
skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z posledných veľkých realizovali z vlastných zdrojov rekonštrukciu MŠ (2006)
v objeme 0,34 mil.Eur/10,2 mil.Sk a za pomoci zo ŠFRB výstavbu nájomných bytov (2006) v objeme 0,59mil.Eur/18 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanci spoločnosti WOFIS, Trnava, zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia prejdú po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Chtelnica patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 92 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom
všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN rozvodov
v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti
už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, v roku 2008 270 tis.
Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a
návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej
modernizácie VO nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Chtelnica bude vymenených 92 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 35,96 GJ/rok, čo je 9989,36 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 6,39 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 92 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Stanislava
Damaškoviča a zamestnancov spoločnosti SVH-údržba.servis, ktrorý dodávateľsky zabezpečujú chod verejného osvetlenia v
obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 92 svietidiel a 92 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 35,96 GJ/rok, čo je 9989,36 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Chtelnica pod
vedením starostu Damaškoviča spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez MVRR na chodníky (2007) v objeme 0,26
mil.Eur/7,98 mil.Sk a z nadácie SPP na výstavbu športového ihriska (2008) v objeme 0,076 mil.Eur/2,3 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanci spoločnosti SVH-údržba a servis, zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia prejdú po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Cerová patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 140 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom
všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN rozvodov
v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti
už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 62 tis. Sk.
Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a
návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej
modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Cerová bude vymenených 140 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 54,72 GJ/rok, čo je 15201,2 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 9,72 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 50 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Vladimíra Jánoša a
zamestnancov obce.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 140 svietidiel a 50 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 54,72 GJ/rok, čo je 15201,2 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Cerová pod vedením
starostu Vladimíra Jánoša spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných
projektov. V roku 2008 sa realizovala rekonštrukica v objeme 0,04 mil.Eur/1,2 mil.Sk a rekonštrukcia kultúrneho domu v
objeme 0,036 mil.Eur/1,1 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Starosta Vladimír Jánoš zabezpečuje chod verejného osvetlenia a prejde po realizácii projektu dôkladným preškolením.
Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie optimálnych
parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po ukončení projektu
budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www
stránke.
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Obec Čachtice sa rozprestiera na mieste, kde sa považský výbežok Podunajskej nížiny stretáva s pohorím Malých Karpát na
rozlohe 3257 ha. Obec leží 7 km vzdialená od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom a v súčasnosti má cca 3540
obyvateľov. Obec disponuje sústavou VO, ktorú v súčasnosti možno charakterizovať ako zastaralú, nevyhovujúcu, s
vysokou energetickou náročnosťou a spotrebou elektrickej energie, s nevhodnými fotometrickými vlastnosťnami a nízkou
účinnosťou svietidiel. Uvedený stav je daný predovšetkým vekom daných zariadení, ktorý je v rozpätí 30 - 40 rokov, počas
ktorých sústava VO neprešla výraznejšou rekonštrukciou. Z pohľadu svetelných zdrojov v súčasnej sústave prevládajú
sodíkové výbojky nad ortuťovými a kompaktnými žiarovkami. Čo sa týka celkového inštalovaného príkonu, ortuťové výbojky
majú takmer 40% podiel. Vysoký podiel ortuťových výbojok je hlavným nedostatkom súčasnej sústavy, ktorý zároveň
spôsobuje jej vysokú energetickú náročnosť. V súčasnej sústave je inštalovaných 437 svetelných zdrojov. Čo sa týka
svietidiel, tieto sú všeobecne v zlom technickom stave - kryty svietidiel sú rozbité, odrazné časti svietidiel sú skorodované, čo
výrazne znižuje svetelný tok zdrojov a účinnosť svietidiel. Celkovo je v sústave inštalovaných 377 svietidiel. Viac ako 70%
sústavy VO tvoria betónové stožiare s vonkajšími rozvodmi distribučnej siete nízkeho napätia. Svietidlá sú vo väčšine
prípadov inštalované na ramienku, menšia časť na výložníku. Geometria osvetľovacej sústavy je nevhodná, pričom svietidlá
sú inštalované na každom druhom, resp. treťom stožiari, čím sú neumerné veľké rozostupy medzi jednotlivými svetelnými
miestami.Sústavu napájajú 3 rozvádzače VO, ktoré sú relatívne nové. Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Čachtice sa
dá charakterizovať ako neprevádzkyschopný. Okrem vysokej energetickej náročnosti sústava nespĺňa predpísané parametre
v súlade s platnými normami, z čoho vyplýva potreba komplexnej rekonštrukcie.

Realizácia projektu uvažuje s komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia: výmena svetelných zdrojov
a svietidiel, výmena vonkajších rozvodov, rozvádzačov, ramienok a výložníkov a čiastočne aj stožiarov, zahustenie verejného
osvetlenia a doplnenie svetelných miest. Z celkového počtu 377 svietidiel bude 22 zrušených bez náhrady, 47 nových bude
ponechaných bez zásahu a 308 svietidiel bude vymenených. Do sústavy VO bude doplnených 226 svietidiel. Typovo budú
použité cestné svietidlá pre vysokotlakovú sodíkovú výbojku (50-100W) s elektronickým predradníkom. Použité svietidlá budú
mať nulové svetelné emisie horizontálne, resp. smerom dohora (0 cd/klm), pričom krytie elektrickej a svetelnotechnickej časti
bude minimálne IP 65. Ako svetelné zdroje budú použité vysokotlakové sodíkové výbojky o príkone 50, 70 a 100W, ktorých
merný svetelný výkon je v rozmedzí od 88 do 107 lm/W. Svietidlá budú na stožiare pripevnené pomocou ramenienok, resp.
výložníkov; realizácia projektu predpokladá postavenie 5-tich nových stožiarov. Taktiež bude realizovaná výmena vonkajších
rozvodov. Z technického dôvodu budú vymené všetky rozvádzače VO za nové, trojfázové rozvádzače. Pre zapínanie VO
bude inštalovaný programovateľný časový spínač a pre dosiahnutie vyšších úspor energie budú inštalované regulátory VO.
Po realizácii projektu bude sústava verejného osvetlenia mať svetelno-technické parametre v súlade s platnou legislatívnou a
nižšiu energetickú náročnosť, čím sa dosiahne úspora 129 tis. kWh/rok, čo predstavuje takmer 61% súčasnej spotreby
energie. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje úsporu takmer 17 tis. EUR. Moderné verejné osvetlenie zároveň zvýši
kvalitu života občanov v obci, zvýši sa bezpečnosť pohybu po komunikáciách vo večerných a nočných hodinách a
minimalizuje sa výskyt vandalizmu a kriminality.

Technická realizácia Technická časť realizácie modernizácie sústavy VO v obci Čachtice bude vykonaná v súlade s
podrobnou projektovou dokumentáciou, ktorá je nepovinnou prílohou tejto ŽoNFP. Sústava verejného osvetlenia bude
zrekonštruovaná realizáciou nasledovných stavebných objektov: SO-01 Výmena (demontáž – montáž) svietidiel a
svetelných zdrojov SO-02 Rekonštrukcia stožiarov vrátane elektrovýzbroje (výmena nevyhovujúcich oceľových stožiarov,
oprava a náter zostávajúcich oceľových stožiarov) SO-03 Výstavba vonkajších vedení (montáž závesných káblov v rozsahu
18 km) SO-04 Výmena ramienok a výložníkov na betónových stožiarov a inštalovanie výložníkov na oceľové/pozinkované
stožiare, nové ramienka a výložníky sa zvolia tak, aby geometria osvetlenia vyhovovala svetelnotechnickému návrhu SO-05
Výmena (demontáž – montáž) rozvádzačov RVO a montáž regulátorov osvetlenia SO-06 Doplnenie svietidiel na neosadené
betónové stožiare distribučnej siete nn v súlade so svetelnotechnickým návrhom SO-07 Zrušenie svetelných miest bez
náhrady Jednotlivé stavebné objekty budú realizované paralelne a z pohľadu ŽoNFP pojde o jednu aktivitu - A1.
Modernizácia VO. Technickú realizáciu vykoná dodávateľ, ktorý v procese verejného obstarávania predloží cenovo
najvýhodnejšiu ponuku pri dodržaní technických riešení definovaných v projektovej dokumentácii. Administratívna časť
Administratívnu realizáciu bude vykonávať žiadateľ, t. j. obec Čachtice, ktorý bude zabezpečovať riadenie projektu,
komunikáciu s riadiacim orgánom, publicitu monitoring a zároveň dozor nad realizáciou technickej časti realizácie
modernizácie verejného osvetlenia

Dôvodom realizácie projektu je predovšetkým absolútne nevyhovujúci technický stav a zastaralosť sústavy verejného
osvetlenia v obci Čachtice. Súčasná sústava VO sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou. Súčasná sústava
spotrebuje ročne vyše 212 tis. kWh elektrickej energie, čo pre obec predstavuje náklad vyše 27 tis. EUR. Komplexnou
modernizáciou celej sústavy sa dosiahnu úspory takmer 61% (vypočítané bez zahustenia a rozšírenia, iba z vymenených
svietidiel). Ďalším dôvodom je fakt, že súčasná sústava nespĺňa svetelno-technické parametre, má nevhodné fotometrické
vlastnosti s nízkou účinnosťou svietidiel a neplní predpísané parametre normou STN EN 13201-2. Tieto podstatné nedostatky
budú modernizáciou odstránené a verejné osvetlenie bude disponovať požadovanými parametrami. Realizácia projektu
taktiež nachádza oporu vo viacerých strategických a plánovacích dokumentoch: - PHSR Trenčianskeho samosprávneho
kraja - Stratégia rozvoja regionálneho združenia obci Dubová (ktorého členom Čachtice sú) - Národná stratégia trvalo
udržateľného rozvoja - OP KaHR - Koncepcia energetickej efektívnosti SR Realizácia projektu je jednoznačne v súlade s
relevantnými cieľmi uvedených dokumentov. Vhodnosť obce Čachtice ako žiadateľa o NFP je daná predovšetkým
zodpovednosťou voči občanom obce za rozvoj a udržiavanie občianskej infraštruktúry, ktorá vychádza z § 4 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení, ako aj celá činnosť obce súvisiaca s výkonom samosprávy. Obec sa taktiež pri realizácii
predkladaného projektu opiera o dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných z predstupových a
štrukturálnych fondov EU a iných dotačných zdrojov či fondov, pričom disponuje kvalifikovanou personálnou základňou.

Pre obec Čachtice realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb,
a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o implementácii
energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt
výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku opatrení na
dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenie bude zabezpečovať obec.
Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že obec
„zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c)
udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie
odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu“. Technické zabezpečenie
prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať dodávateľsky
prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovanie definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia
vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická
prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.
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V súčasnosti inštalované svietidlá verejného osvetlenia v obci Vrbová nad Váhom boli osadené cca. pred 6-30 rokmi.
Svietidlá sú inštalované na betónových stožiaroch vo vzdialenosti približne 58-60m vo výške 8m. Väčšina svietidiel je po dobe
svojej životnosti. Optické prvky týchto svietidiel sú nenávratne zničené čím podstatne poklesla svetelná účinnosť svietidiel,
mechanickým poškodením je narušené krytie svietidiel. Chýbajú kryty optických častí svietidiel, mechanické prvky sú
zhrdzavené je ťažký prístup k predradným prístrojom. Pôvodné elektromerové rozvádzače a spoje sú značne poškodené a tak
nevedia zabezpečiť spoľahlivú prevádzku elektrického zariadenia. Kvalita osvetlenia je nebezpečným prvkom, ktorá ohrozuje
bezpečnosť účastníkov cestnej pemávky a chodcov. Nedostatočným osvetlením verejných priestorov je ohrozená bezpečnosť
a majetok obyvateľov obce.

Projekt zahŕňa inštaláciu kandelábrových svietidiel, doplnenie počtu svietidiel a montáž nových elektromerových
rozvádzačov, ktoré zabezpečia efektívnejšiu a bezpečnejšiu prevádzku verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa zlepší
bezpečnosť premávky v obci, bezpečnosť osôb a majetku, zlepší sa celkový estetický vzhľad obce a zníži celková ročná
spotreba o hodnotu 15 600 kWh/rok, čo je pokles inštalovaného príkonu o 31 %. Znížením spotreby elektrickej energie, a
výmenou svietidiel za nové, obecný úrad ušetrí na výdavkoch na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia. Tieto ušetrené
výdavky obec bude môcť využiť na financovanie ďalších projektov súvisiacich s rozvojom obce. Projektová dokumentácia sa
môže využiť ako podklad pre ďalšie projekty zamerané na rekonštrukciu verejného osvetlenia, pri rozširovaní verejného
osvetlenia v obci, a pod.

Koordinátorom projektu bude starosta obce, pán Ing. Ladislav Forró, za vedenie projektu a administratívu bude zodpovedať
pani Sabina Nagyová, zamestnankyňa obecného úradu. Samotnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Vrbová nad
Váhom bude ralizovať spoločnosť EL – AG spol. s r.o. so sídlom v Komárne, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania, s
ktorou má obec podpísanú dodávateľskú zmluvu. V rámci realizácie projektu táto spoločnosť zabezpečí demontáž
existujúcich svietidiel v a tiež osadenie nových úsporných svietidiel. Spoločnosť tiež zabezpečí záručný a pozáručný servis
verejného osvetlenia.

d.1) Realizáciou projektu sa vymenia existujúce svietidlá, ktoré sú v nevyhovujúcom stave za nové, ktoré zodpovedajú
súčasným technickým požiadavkám, majú nižšiu spotrebu, väčšiu životnosť a menšie negatívne dopady na životné prostredie.
Projekt zabezpečuje rovnomerné osvetlenie pozdĺž celej komunikácie cez obec, čím zvyšuje bezpečnosť prejazdu obcou.
Osvetlenie obce zlepší bezpečnosť občanov a ich majetku. d.2) Obec má skúsenosti s realizáciou projektov. Nakoľko v
roku nakoľko v roku 2008 získala nenávratný finančný príspevok, ktorý jej poskytlo Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra. Predmetom projektu bol Územný plán a
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na ktorého vypracovanie bola poskytnutá pomoc z opatrenia: Operačný
program Základná infraštruktúra, priorita: Lokálna infraštruktúra,opatrenie č. 3.4. Renovácia a rozvoj obcí vo výške 285 950,00
Sk (9 491,8 EUR). Organizačne projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vrbová nad Váhom“ bude
koordinovať starosta obce pán Ing. Ladislav Forró a za vedenie projektu a administratívu bude zodpovedať pani Sabina
Nagyová.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe obce. Obec bude zabezpečovať bežnú údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej
financovať obec zo svojho rozpočtu. Bežnú a preventívnu údržbu, odstraňovanie závad a kontrolnú činnosť bude vykonávať
spoločnosť EL – AG spol. s r.o. so sídlom v Komárne, ktorá sa o údržbu verejného osvetlenia stará i v súčasnosti a tiež
zabezpečí záručnú a pozáručnú údržbu verejného osvetlenia.
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Súčasné verejné osvetlenie v riešenom objekte bolo inštalované v 70-tych rok. 20. storočia. Pôvodné 400 W výbojky boli v
rámci údržby postupne nahradené 100 W výbojkami, čo vzhľadom na vzdialenosť a rozloženie stožiarov neposkytuje
dostatočnú svetelnú pohodu. Kabeláž je po dobe životnosti, čo sa prejavuje na zvýšenej poruchovosti. Časť zemného vedenia
z existujúceho rozvádzača RVO9 bola nahradená provizórnym vzdušným vedením. V inej časti objektu nebolo možné kvôli
poruche vedenia napájať časť vetvy VO z príslušného rozvádzača RVO31, ale muselo byť vykonané provizórne pripojenie na
rozvádzač RVO30, ktorý je určený pre napájanie verejného osvetlenia priľahlého sídliska. Stožiare sú po dobe životnosti a
niekde sú značne prehrdzavené a poškodené. Časť stožiarov je nevhodne situovaná do priestoru chodníka, čo bráni
bezproblémovému pohybu chodcov. Rozvádzače RVO sú vyzbrojené pôvodnými istiacimi prvkami so spornou funkčnosťou,
chýbajú schémy zapojenia.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude nanovo osvetlených šesť prechodov pre chodcov, čo má vplyv na zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky a je prevenciou pred úrazmi chodcov pri dopravných nehodách. Budú použité svietidlá SP 03
150W. Zvýšený výkon zabezpečí dobrú viditeľnosť chodcov aj v tmavom oblečení a pri nepriaznivých poveternostných
podmienkach (hmla, dážď). Navrhované riešenie káblových trás pre verejné osvetlenie je v súlade so zámerom vybudovania
kultúrnej pešej zóny a zohľadňuje tým budúce skvalitňovanie infraštruktúry a v neposlednom rade k zlepšeniu estetickej
úrovne v riešenom objekte. Návratnosť investície nie je len v šetrení nákladov na elektrickú energiu, ale najmä v šetrení
nákladov na údržbu a vo zvýšení bezpečnosti. Celkový počet modernizovaných svetelných bodov je 81.Celková úspora
elektrickej energie po modernizácii je 33,78 GJ/rok.

Aktivity projektu: A1-rekonštrukcia - na základe projektovej dokumentácie projekt uvažuje s inštalovaním nových svietidiel
vrátane stožiarov, s vybudovaním nových káblových trás a použitím novej kabeláže a s výmenou dotknutých rozvádzačov
RVO. Svietidlá budú upevnené na výložníku umiestnenom na oceľovom osvetľovacom stožiari s výškou 8 m. Stožiare budú
mať vlastný betónový základ, v ktorom bude stožiar ukotvený. Proti korózii sú stožiare chránené antikoróznou ochranou žiarovým pozinkovaním. V dolnej časti stožiara vo výške +0,6 m bude umiestnená svorkovnica s poistkou 6A pre ochranu
svietidla. Osvetľovacie stožiare budú situované najmä do zatrávnených plôch z vonkajšej strany vozovky, resp. chodníka pri
vozovke a to tak, že predná hrana stožiara je vzdialená od krajnice vozovky, resp. chodníka 0,5 m . Aktivitu zabezpečí firma
vybratá na základe verejného obstarávania, ktoré zabezpečí pracovník mesta v spolupráci s odborne spôsobilou osobou pre
VO.

Existujúce verejné osvetlenie v meste Dubnica n/V bolo inštalované pred 50 rokmi, jeho technický stav je nevyhovujúci, často
sa vyskytujú poruchy a niektoré časti sú po dobe životnosti. Rekonštrukciou sa dosiahne zníženie energetických nákladov a
nákladov na údržbu a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, pretože prechody pre chodcov na komunikácii 1. tr. sú
osvetlené malým počtom svetelných bodov. Navrhované riešenie zlepší estetickú úroveň mesta a je v súlade so zámerom
vybudovania pešej zóny a skvalitnením infraštruktúry mesta. Mesto Dubnica n/V disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý
má skúsenosti s realizáciou podobných aktivít. Oddelenie strategického rozvoja a projektov zabezpečuje prípravu a realizáciu
projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Zrealizované projekty: rekonštrukcia Kaštieľa, výstavba 42 – bytovej jednotky,
technická infraštruktúra pre IBV, vybudovanie atletickej dráhy, Kongresové a relaxačné centrum – osvetlenie hracej plochy,
Vypracovanie PD na úpravu verejných parkov, chodníkov a rekreačných zón mesta Dubnica n/V, Obnova historického parku,
Rekonštrukcia historickej Grotty, Výstavba viacúčelového ihriska, Projekt statického zabezpečenia Kaštieľa krídlo B,C,D,E,
Rekonštrukcia Domu kultúry, Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému.

Ohrozenia zo SWOT analýzy: • zhoršujúci sa technický stav verejného osvetlenia – riešenie: maximálna údržba VO •
nedostatok finančných zdrojov vyvolaný finančnou krízou – riešenie: vytvorenie finančnej rezervy v rozpočte mesta •
neodsúhlasenie projektu koordinačným orgánom – riešenie: kvalitné vypracovanie žiadosti o NFP Rekonštrukciou verejného
osvetlenia sa znížia energetické náklady a náklady na údržbu. Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečená z rozpočtu
mesta. Prevádzka a údržba verejného osvetlenia je do roku 2019 zabezpečená dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu
s externou firmou.
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Mesto Senica má zastaralú, neefektívnu a energeticky náročnú osvetľovaciu sústavu. Svetelno-technické parametre
osvetlenia nezodpovedajú platným normám na osvetlenie komunikácií, ohrozujú bezpečnosť cestnej i pešej premávky na
uliciach v nočných hodinách. Väčšina osvetľovacích bodov je stará 20 až 30 rokov, čomu zodpovedá aj ich stav. Výložníky a
stožiare sú skorodované, mechanicky poškodené, na niektorých miestach netvoria vhodnú geometriu sústavy. Všetky
svietidlá sú v zlom technickom stave. Používajú neekologické ortuťové výbojky, ktoré výrazne zaťažujú životné prostredie.
Majú znečistené krycie sklá a skorodovaný optický systém, staršie sú bez krycieho skla. Vyznačujú sa nízkou životnosťou,
nízkou svetelnou účinnosťou a vysokou spotrebou energie. Rozvádzače boli vyrobené pred 30 rokmi, čomu zodpovedá aj vek
inštalovaných prístrojov.

Projekt komplexne odstráni nevyhovujúci stav verejného osvetlenia na dvoch významných komunikáciách prechádzajúcich
stredom mesta Senica. Nové zmodernizované osvetlenie bude využívať najnovšie BAT technológie s cieľom dosiahnutia čo
najvyšších úspor so zaručením dodržania platných svetelno-technických noriem. Výmenou a doplnením nových svetelných
bodov dosiahneme bezpečné osvetlenie ulíc eliminujúce výskyt svetelného smogu. Inštaláciou nových svietidiel s plochým
sklom, so sodíkovými vysokotlakovými výbojkami docielime zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie o 61%.
Ušetrené financie budú ďalej investované do rekonštrukcie VO v ostatných častiach mesta, kde je modernizácia osvetlenia
nevyhnutná. Projekt úzko nadväzuje na pripravovanú aktivitu rekonštrukcie námestia so zámerom zvyšovať estetickú stránku
mesta a s tým spojenú kvalitu života obyvateľov.

Hlavným aktivitám bude predchádzať výber zhotoviteľa prác a služieb v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. Hlavné aktivity:
1.Rekonštrukcia a modernizácia VO Hviezdoslavova ulica -demontáž existujúcich stožiarov VO, výložníkov a svietidiel osadenie nových stožiarov VO na miesta pôvodných stožiarov -doplnenie stožiarov do existujúcej vetvy kvôli dodržaniu
noriem STN -montáž výložníkov a svietidiel so stmievacím prvkom so zabezpečením správnej geometrie osvetľovacej
sústavy -výmena rozvádzača VO. 2.Rekonštrukcia a modernizácia VO Štefánikova ulica -demontáž existujúcich stožiarov
VO, výložníkov a svietidiel -osadenie nových stožiarov VO na miesta pôvodných stožiarov -montáž výložníkov a svietidiel
so stmievacím prvkom so zabezpečením správnej geometrie osvetlenia komunikácie -výmena rozvádzačov VO.
Organizačné, administratívne a technické zabezpečenie bprojektu bude zabezpečovať projektový tím žiadateľa.

Verejné osvetlenie na Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici neprešlo od svojej inštalácie žiadnou rozsiahlou modernizáciou,
čo sa odzrkadlilo na jeho stave. Investície do osvetľovacej sústavy riešili iba náklady na bežnú údržbu zariadenia – výmena
poškodených krytov svietidiel, vyhorených žiariviek, opravy elektrovýzbroje svietidiel a stožiarov. Na najstaršie svietidlá už v
súčasnosti nie sú dostať ani náhradné diely, nemôžu byť preto technicky dobre udržiavané. Neefektívne a zastaralé svietidlá
svojim nesprávnym osvetlením znepríjemňujú život obyvateľom mesta, prispievajú k zvyšovaniu kriminality a nehodovosti.
Projekt rieši nevyhnutné aktivity, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste a zabezpečia bezpečnú cestnú i pešiu premávku
v nočných hodinách na najfrekventovanejších uliciach v meste. Zníži sa energetická náročnosť prevádzky verejného
osvetlenia a stým súvisiace náklady na energie a náklady na údržbu. Žiadateľ vykonáva činnosti z oblasti všeobecnej
verejnej správy. Zameriava sa na rozvoj mesta a regiónu. Má skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov z fondov EÚ
investičného aj neinvestičného charakteru. Tieto činnosti zabezpečuje Referát regionálneho rozvoja MsÚ.

Mesto Senica prostredníctvom projektu ušetrí ročne cca 6 500 € (pri cenách energií za rok 2008). Finančné prostriedky
ušetrené rekonštrukciou verejného osvetlenia na objeme energií budú investované do ďalších rekonštrukcií verejného
osvetlenia v ostatných častiach mesta, kde je modernizácie osvetľovacej sústavy nevyhnutná. So zvyšujúcim sa vekom
sodíkových vysokotlakových svietidiel, vyznačujúcich sa dlhou životnosťou zdroja svietenia, nedochádza k ďalšiemu nárastu
spotreby energií, čo prispieva k udržateľnosti projektu z hľadiska životnosti svietidiel. Mesto Senica je stabilná organizácia
spadajúca v štruktúre sídiel VÚC Trnava k inovačným pólom rastu, ktorá každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu finančné
prostriedky na správu a údržbu VO. Údržbu a správa VO je zabezpečovaná špecializovanou firmou, ktorá má dlhoročné
skúsenosti s prevádzkovaním energetických zariadení.
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Obec Šurice sa nachádza v okrese Lučenec, v Banskobystrickom kraji. Patrí medzi menšie obce. Snaží sa vytvoriť pre
svojich obyvateľov čo najlepšie prostredie pre kvalitný život, a preto neustále realizuje aj viaceré projekty na zlepšenie životnej
úrovne. Počet obyvateľov je v súčasnosti 487, v budúcnosti sa predpokladá zvýšenie počtu, z dôvodu neustáleho prílevu
obyvateľov z okolitých miest a zvyšujúcej sa novostavby domov a bytových domov. Všetky svietidlá a výložníky v obci sú z
časti nefunkčné, značne fyzicky i morálne zastarané, čo na základe pribúdajúcich novostavieb rodinných domov a
zhusťovania zástavby je nepostačujúce. Z tohto dôvodu sa obec rozhodla rekonštruovať verejné osvetlenie a zároveň rozšíriť
verejné osvetlenie. Posledná rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia sa uskotočnila pred viac ako 10 rokmi. Obec Šurice
má dostatočné technické a administratívne kapacity, ktoré zabezpečujú chod obecných inštitúcii bez problémov. V súčasnosti
obec zamestnáva 3 pracovníkov, všetci traja sú zamestnancami obecného úradu. Majú bohaté skúsenosti s vedením
administrácie, ako aj s realizáciou projektov, ktorých obec zrealizovala v minulosti už viacero.

Realizáciou projektu – rekonštrukciou a rozšírením verejného osvetlenia v obci, žiadateľ zrekonštruuje zastarané verejné
osvetlenie, ktoré už nebolo v súlade so stanovenými štandardmi, zmodernizuje ho a rozšíri, projekt v neposlednom rade
prinesie aj úsporu energií. Rozšírením sa rozumie doplnenie svetelných bodov do existujúcej vetvy verejného osvetlenia.
Zároveň sa rozšírením verejného osvetlenia zvýši životná úroveň pre život v obci pre obyvateľov, ktorý už rekonštrukciu a
rozšírenie verejného osvetlenia nutne potrebovali. Projekt bude znamenať impulz pre dlhodobo udržateľný rovzoj obce a
životnej úrovne bývania v obci. Zabezpečí úsporu energetických nákladov po dlhšiu dobu. Uvedené skutočnosti
korešpondujú s cieľmi NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti obce v regióne a na Slovensku pri rešpektovaní
trvalo udržatelného rozvoja. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, pretože novými svietidlami sa znížia
svetelné emisie ohrozujúce ozónovú vrstvu. Ušetrené náklady z fondov EÚ na verejné osvetlenie budú vytvárať priestor pre
realizáciu obdobných projektov.

Organizačné zabezpečenie: projekt bude realizovaný dodávateľsky. Kontrola bude vykonávaná pracovníkmi obecného úradu.
Technické zabezpečenie: svietidlá majú vopred stanovené parametre, ktoré budú súčasťou cenovej ponuky. Aktivity
projektu: 1. Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šurice Potreba rekonštrukcie vyplýva zo súčasného
technického stavu, veku a technickej opotrebovanosti zariadenia. V súčasnosti sa prevádzkuje 34- ročné technické
zariadenie, ktoré je už po svojej technickej efektívnej životnosti. Svietidlá v počte 98 ks nezisteného typu sú značne
skorodované. Realizácia prebehne počas roka 2009, 2010 – žiadateľ plánuje zrekonštruované a rozšírené verejné osvetlenie
spustiť do prevádzky začiatkom roka 2010.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť menšiu energetickú náročnosť na prevádzku verejného osvetlenia v obci a rozšírenie
verejného osvetlenia v časti obce Šurice, tak aby prevádzka vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, a
dodržaní nárokov na životné prostredie. Ak chce žiadateľ splniť svoje ciele, musí urobiť opatrenia a investície, ktorými tieto
úlohy dosiahne. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je
opodstatnená, súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Práve preto potrebuje osvetlenie rekonštrukciu, ktorá
prinesie úsporu elektrickej energie a zároveň nebude poškodzovať životné prostredie. Ak by sa projekt nerealizoval žiadateľ
by bol nútený plánované investície realizovať postupne alebo ich odložiť na neskôr, čím by sa znížila efektivita plánu a tým
pádom by bol ohrozený jeho zámer. Žiadateľ by mal nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu ďalších projektov.
Realizácia projektu prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte obce a umožní jej trvalo udržateľný
rozvoj.

Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj obce Šurice, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast pri
rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných daností.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v
ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky
nezávadných prevádzok. Prostredníctvom ušetrených nákladov na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia môže
obec realizovať obdobné projekty na zvýšenie životnej úrovne bývania v obci. Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia
popísané vo SWOT analýze, napr. napr. nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov na rekonštrukciu a rozšírenie
verejného osvetlenia, zvýšenie cien energií, vysoká fluktuácia obyvateľstva a podobne. Obec zároveň rozšíri svoj územný
vplyv na Slovensku. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu - ušetrením prevádzkových nákladov je obec pripravená prijať
ďalšie opatrenia a postupy na zníženie prevádzkových a administratívnych nákladov obce.
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Obec Janova Lehota sa nachádza v SZ časti okresu Dunajská Streda. Počet obyvateľov dosahuje 375. Verejné osvetlenie
obce nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom
je jeho poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky
verejného osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je
napájané na elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na
betónových stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere
technicky zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 45 ks x 75W, 31
ks x 125W, 13 ks x 250W, celkovo teda 89 svietidiel s výkonom 10,5 kW. Ročná spotreba energie je 40,95 MWh/rok pri
produkcii CO2 26,21 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 133 svetelných bodov (z toho 89 bude
modernizovaných a 44 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 15,15 t/rok) a docieli sa 57,82
% úspora elektrickej energie (23,68 MWh, t.j 23,68 x 3,6 = 85,24 GJ /rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce.
Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku
realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1842 EUR, a to pri zvýšení
svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 44 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v
kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Janova Lehota je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V
obci je zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje
ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na
ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec
ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa modernizácia a
unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní
prostr. na opravy a údržbu zariadení. Obec Janova Lehota doposiaľ nerealizovala projekt v rámci štrukturálnych fondov. Pred
podaním žiadosti bola vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava
osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané
a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných
na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 835
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Priemerný rok, v ktorom boli používané zdroje verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice uvedené do prevádzky je r.
1981. Používané svietidlá a svetelné zdroje nezodpovedajú súčasným bezpečnostným, energetickým a ekologickým
požiadavkám. Sú náročné na spotrebu elektrickej energie a ich údržba vyžaduje značné kapacity – ľudské zdroje na opravu a
údržbu ako aj finančné zdroje z rozpočtu mesta. Sústava svietidiel je neunifikovaná, pretože sa tu nachádza veľa druhov
svietidiel. Svietidlá sú znečistené, pätice stožiarov sú poškodené a stožiare podliehajú vplyvom korózie. Zariadenie verejného
osvetlenia je zastarané, v podstatnej časti prevádzkované po životnosti, svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len
zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Inštalovaný príkon starej osvetľovacej sústavy je 52,39 kW. Priemerný príkon svietidiel
302,29 W. Ročná spotreba terajšej sústavy je 205,56 MW. Počet starých svietidiel je 174. Svietidlá, ktoré je nutné vymeniť
sú bez krytu optickej časti alebo je tento kryt degradovaný, nechránia dostatočne svetelný zdroj, vyžadujú častú údržbu, majú
zdemolované teleso, sú technicky zastarané. V svietidlách sú prevádzkované sodíkové výbojky príkonovej rady 70W, v
ktorých sú vadné vysokonapäťové zapaľovače. Stožiare, ktoré treba vymeniť sú mechanicky poškodené, su skorodované viac
ako o 30%, majú skorodovanú časť pod zemou, sú príliš vysoké pre daný typ komunikácie. Rozvádzače verejného
osvetlenia sú v nevyhovujúcom stave. Sústava má rozvádzače nesúmerne rozložené, niektoré sú nedostatočne zaťažené, iné
naopak preťažené. Napájanie verejného osvetlenia je zabezpečené zemnými káblami v prípade siete TN-C alebo pomocou
vzdušných vedení, v prípade, kde je verejné osvetlenie umiestnené na podperných bodoch SSE (betónové stožiare). Spoje na
svorky sú uvoľnené, vyžíhané čím sa zvyšuje prechodový odpor vedenia a tepelné straty na vedení majú za následok pokles
napätia, nadmerné ohrievanie vodičov a riziko vzniku požiaru.

Zrekonštruovaná sústava verejného osvetlenia bude energeticky menej náročná, bezpečná, efektívna a unifikovaná.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia bude zrealizovaná postupne po celkoch napájaných z jednotlivých
rozvádzačov. Počet nových svietidiel sústavy bude 191. Celkový inštalovaný príkon novej Pi novej sústavy bude 17,047
kW. Zníženie emisií CO2 bude 88,126 t/kWh. Úspory energie budú 496,216 GJ/rok. Osvetlenie miestnych komunikácií (v
zmysle STN 73 6110) bude zabezpečovať dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom, a tým bude prispievať k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Účinnosť optického systému svietidiel bude minimálne 80%, merný svetelný
výkon svetelných zdrojov: 92 Im/W, 96 Im/W, 100 Im/W. Stožiare budú spĺňať podmienky kladené normou STN 34 8340.
Štandardná výška stožiarov sa bude pohybovať od 4 do 10m. Bude vybudovaných 71 nových oceľových stožiarov. Ostatné
stožiare budú zmodernizované, niektoré ostanú v pôvodnom stave. Svetelné miesta sústavy verejného osvetlenia budú
napojené káblovými vedeniami alebo vzdušnými vedeniami. Budú nainštalované inteligentné rozvádzače verejného
osvetlenia, ktoré umožnia správcovi verejného osvetlenia sumarizovať informácie o prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a
následne použiť pre správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. K riadiacej jednotke v rozvádzači bude možné pripojiť všetky
prvky sústavy verejného osvetlenia. Analýzou sústavy verejného osvetlenia bude možné stanoviť referenčný stav a všetky
zmeny tohto stavu ďalej vyhodnocovať. Systém regulácie výkonu jedotlivých setelných bodov verejného osvetlenia umožní
jednosmernú komunikáciu s jednotlivými svetelnými bodmi, zložený z dvoch jednotiek: vysielač umiestnený v RVO a prjímač
(ČIP) umiestnený vo svietidle. Zrekonštruovaná sústava verejného osvetlenia bude uvedená do prevádzky po svetelnotechnickom meraní, východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500.

Predkladaným projektom je riešená rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá bude realizovaná postupne, po celkoch
napájaných z jednotlivých rozvádzačov. Stará sústava verejného osvetlenia bude funkčná až do momentu sprevádzkovania
novej osvetľovacej sústavy. Doba výstavby bude 25 mesiacov: sept. 2009-sept. 2011. Projekt bude realizovaný na
vymedzenom území mesta, celková plocha riešeného územia je 792 952 m2. Stavebno-technické riešenie sústavy
verejného osvetlenia v bodoch: stabilizácia funkčnosti verejného osvetlenia, unifikácia a modernizácia svetelných telies a
iného materiálu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti sústavy a nákladov údržby, zvýšenie estetického
vzhľadu sústavy verejného osvetlenia, vytvorenie efektívnej odbornej správy a údržby. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude uskutočnená v členení na nasledovné stavebné objekty: SO 01 Demontáž starého svetelného miesta, SO 02
Výkopové práce, SO 03 Základy, SO 04 Stožiare, SO 05 Výložníky, SO 06 Káble a vodiče, SO 07 Metriál pre vzdušné
vedenie, SO 08 Svietidlá a príslušenstvo, SO 10 Rozvádzače. Budú osadené nové svietidlá a svetelné zdroje, v súlade s
požiadavkami stanovenými MH SR vo výzve, na základe ktorej predkladáme projekt. Bližší popis svietidiel a svetelných
zdrojov je v opise projektu. Rozvádzače verejného osvetlenia budú inteligentné rozvádzače vybavené prvkami riadenia, ktoré
budú komunikovať s riadiacim centrom prostredníctvom komunikačného štandardu GSM. Technickú realizáciu projektu
zrealizuje dodávateľ, ktorý preukáže skúsenosti v oblasti výstavby a modernizácie verejného osvetlenia, ktorý bude vybratý
na základe verejného obstarávania v súlade so z. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Administratívnu realizáciu projektu
bude vykonávať žiadateľ - mesto Turčianske Teplice, ktorý bude zabezpečovať riadenie projektu, komunikáciu s riadiacim
orgánom, publicitu, monitoring a zároveň aj dozor nad realizáciou technickej časti rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Realizáciou predkladaného projektu bude zrekonštruované verejné osvetlenie, ktoré bude energeticky menej náročné, jeho
prevádzka bude bezpečnejšia a budú znížené náklady na jeho prevádzku a údržbu. Sústava verejného osvetlenia bude
unifikovaná a zároveň funkčná i estetická. Sústava verejného osvetelenia, ktorá je prevádzkovaná v súčasnosti je
neunifikovaná, zničená a skorodovaná, svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti.
Prevádzka súčasného osvetlenia je nákladná, energeticky neefektívna, osvetelnie je často po dobe svojej životnosti.
Realizáciou projektu bude pre obyvateľov mesta zabezpečená dobrá viditeľnosť a zraková pohoda, ako aj zvýšená
bezpečnosť cestnej premávky z tohto dôvodu. Rekonštrukcia verejného osvetlenia vyplýva z energetického auditu verejného
osvetlenia mesta, ktorý presne popisuje nutnosť a vhodnosť verejného osvetlenia na podklade súčasného stavu. Realizácia
projektu je súlade aj s nasledovnými strategickými dokumentmi: PHSR mesta Turčianske Teplice na r. 2007-2013, PHSR
Žilinského samosprávneho kraja, Koncepcia energetickej efektívnosti SR. Na realizáciu tohto projektu nadväzuje obnova a
modernizácia verejného osvetlenia na ostatnom území mesta: celé zvyšné územie mesta, t.j. aj miestne časti Diviaky,
Turčiansky Michal a Dolná Štubňa.

Prevádzka osvetlenia bude financovaná z rozpočtu mesta, znížením energetickej náročnosti bude mesto vynakladať nižšie
náklady na prevádzku a údržbu v porovnaní so súčasným stavom. Vzťah miest a obcí k verejnému osvetleniu vyplýva zo
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba verejného osvetlenia bude kontrolovaná a
zabezpečená odborom Plánovania a rozvoja mesta MsÚ Turčianske Teplice. Úspora energie, dosiahnutá realizáciou
projektu, znamená nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie
konkurecieschopnosti mesta, ako aj zvýšenie kvality života občanov. V projekte sú navrhované energeticky úsporné riešenia,
založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt výrazne prispieva k znižovaniu emisií
skleníkových plynov a škodlivín. Technické zabzepečenie prevádzky, udržiavania a opráv verejného osvetlenia aj po
realizácii projektu bude obec zabzepčovať dodávateľsky, prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci definovaných
úspor a parametrov verejného osvetlenia vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy tak, aby bola zabezpečená trvalá
nízkoenergetická prevádzka a vysoká svetelná účinnosť rekonštruovanej sústavy verejného osvetelenia.
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Miesto realizácie projektu – obec Prestavlky s počtom obyvateľov 668 k 31.12.2008 sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom v
BBSK, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR a z hľadiska počtu obyvateľov sa nachádza na 5. mieste v rámci SR.
Východisková situácia v obci vychádza z analýzy zlého technického stavu súčasného verejného osvetlenia (VO)
prejavujúceho sa v opotrebovanosti svietidiel a rozvodníc, ich fyzickej a morálnej zastaranosti priamo ovplyvňujúcej ročnú
spotrebu energie na jednej strane a nedostatku voľných finančných prostriedkov na druhej strane. Všetky zdroje majú
nevyhovujúci výkon a nespĺňajú bezpečnostné a technické normy pre osvetľovanie cestných komunikácií a tiež nemajú
možnosť regulácie. Riešením situácie je získanie NFP, pričom obec je schopná nielen spolufinancovať rekonštrukciu VO, ale
aj úspešne personálne a technicky zrealizovať projekt. Rekonštrukcia VO je v súlade s NSRR a OP a Koncepciou
energetickej efektívnosti SR.

Po realizácii projektu pozostávajúceho z výmeny zastaraných svietidiel a doplnenia nových na počet 86, montáže rozvodníc,
sa predpokladá ročná úspora energie 56,76 %, čo predstavuje 106,60 GJ/r. Nové svietidlá a svetelné zdroje budú úspornejšie
a ekologickejšie s dlhšou životnosťou. Investícia do VO bude mať vďaka zníženiu spotreby elektrickej energie a menšej
poruchovosti za následok výrazné zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu pri súčasnom znížení rizika vzniku
kriminality a zvýšení bezpečnosti cestnej premávky. Voľné finančné prostriedky budú reinvestované do ďalších aktivít a
projektov s cieľom zvýšenia kvality života v obci, čím investícia priamo ovplyvní cieľovú skupinu projektu – obyvateľov a
návštevníkov obce. Zároveň poskytnutím know-how pomôže obciam v regióne s realizáciou obdobných projektov.

Rekonštrukcia a modernizácia VO je jedinou aktivitou, ktorá zahŕňa jednak výmenu technicky zastaraných svietidiel a tiež
doplnenie jedného svietidla, pričom svietidlá budú vybavené regulátorom osvetlenia. Rekonštrukcia bude zároveň
zohľadňovať samostatné požiadavky na triedy osvetlenia. Projekt bude technicky zabezpečovať víťazný dodávateľ prác na
základe Zmluvy o dielo v zmysle Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Predpokladá sa, že víťazný dodávateľ bude
disponovať kompletným materiálnym, technickým a personálnym vybavením. Organizačnú stránku projektu, ktorá zahŕňa
proces verejného obstarávania, komunikáciu s inštitúciami štátnej správy, komunikáciu s dodávateľom - zhotoviteľom,
administratívne zabezpečenie projektu v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve až po monitorovanie priebehu projektu
zabezpečí starosta obce p. Ján Abrahám (manažment projektu) v spolupráci s pracovníčkami obecného úradu, a to Dariou
Finkovou a Zuzanou Beňovou (administratívne a účtovné riadenie).

Z analýzy východiskovej situácie vyplynul nevyhovujúci technický stav VO pri vysokej finančnej nákladovosti zaťažujúcej
rozpočet obce. Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci sa dosiahne značná úspora elektrickej energie.
Voľné zdroje môže obec investovať do udržiavania a zveľaďovania ďalšieho majetku v prospech obyvateľov a návštevníkov
obce, ktorí sú cieľovou skupinou/užívateľmi výsledkov projektu. Investícia tiež napomôže zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky a atraktivity obce a zníženiu rizika vzniku kriminality. Súčasne bude pozitívne vplývať na životné prostredie
vzhľadom ku skutočnosti, že použité technológie majú nižšiu spotrebu elektrickej energie, v dôsledku čoho sa znížia emisie
skleníkových plynov (CO2). Predkladaný projekt je koherentný s Koncepciou energetickej efektívnosti SR, nakoľko jeho
realizáciou sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti a úspora energetickej spotreby pri vynaložení výdavkov v súlade s
princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. Žiadateľ - obec v zastúpení štatutárneho orgánu - starostu, je spôsobilý
personálne a technicky realizovať projekt využívajúc pritom skúsenosti z realizácie projektov týkajúcich sa infraštruktúry obce
(vodovod), vypracovania ÚPK, obecného kompostoviska, v oblasti IKT- elektronizácie a revitalizácie MŠ a i.

Investícia bude mať za následok výrazné zníženie prevádzkových nákladov (znížená spotreba energie, nižšie náklady na
údržbu). Možné ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy predstavujú potenciálny nárast cien elektrickej energie, avšak pri
predpokladanej úspore viac ako 50 % pri súčasných cenách budú úspory po zvýšení cien naďalej udržateľné a tiež
nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré môžu ohroziť technický stav osvetlenia. Preto bude potrebné svietidlá čistiť
minimálne 1-krát za rok a elektrické zariadenie sa musí kontrolovať v pravidelných intervaloch podľa STN. V rámci projektu
budú použité riešenia využívajúce najlepšie technológie (svietidlá s nulovými svetelnými emisiami horizontálne a dohora,
svetelné zdroje s odporúčanou účinnosťou), čo v spojitosti s pravidelnými revíziami a údržbou zabezpečí trvalú udržateľnosť
projektu (min. 10 rokov) po ukončení finančnej pomoci.
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Mesto Nová Baňa sa nachádza na JV žarnovického okresu. Počet obyvateľov dosahuje 7359. Verejné osvetlenie mesta
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v meste je napájané
na elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v meste je v prevažnej miere na
betónových stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava v meste je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere
technicky zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 105 ks x 75W, 34
ks x 125W, 10 ks x 250W, celkovo teda 149 svietidiel s výkonom 14,625 kW. Ročná spotreba energie je 57,038 MWh/rok pri
produkcii CO2 36,504 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v meste, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Mesto zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 149 svetelných bodov (z toho všetky
modernizované), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 17,995 t/rok) a docieli sa 49,29 % úspora
elektrickej energie (28,1166 MWh, t.j 28,1166 x 3,6 = 101,21976 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál mesta. Začne
fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie
projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2187,47 EUR, a to pri zvýšení svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v meste. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. O bezproblémový priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci mesta a
starosta mesta. Technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii mesta, ktorá je pripravená na realizáciu
projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v meste Nová Baňa je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov mesta.
Mesto si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu
mestu ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa
znížia sa náklady na údržbu, nakoľko mesto ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie
životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca. 847,36 EUR). Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom
životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že mesto ušetrí na vynakladaní prostr. na opravy a údržbu
zariadení. Mesto Nová Baňa dosiaľ nerealizovala projekt v rámci štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola
vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v meste. Na jej
vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené,
aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Mesto sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu mesta
podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 7359
obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj mesta. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením mesta.
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Obec Divín sa nachádza v SZ časti okresu Lučenec. Predstavuje centrum cestovného ruchu BBSK - blízkosť vodnej nádrže
Ružiná, kultúrno-historický potenciál (hrad, kaštieľ, kostol, kaplnka, škola, fara). Obec je vybavená základnou infraštruktúrou
(plyn, elektrika, vodovod, kanalizácia), ako aj občianskou vybavenosťou (škola, škôlka, zdrav.stredisko, obchody, ihriská,
kultúrny dom). Dnes stojí pred investičnými rozvojovými krokmi (rekonštrukcia kaštieľa, ulíc, chodníkov, námestia,
vybudovanie rekreačného strediska), čo si vyžiada nemalé finančné prostriedky. Okrem toho je tu aj potreba rekonštrukcie,
doplnenia a zvýšenia úrovne verejného osvetlenia (vychádza z auditu súčasného stavu). To prinesie splnenie technickosvetelných noriem, zvýši bezpečnosť pohybu obyvateľov v noci po obci, príp. pri presune do rekreačného strediska a celkovo
zlepší nočný obraz obce a zvýši jej atraktívnosť.

Realizáciou projektových aktivít sa zlepší stav verejného osvetlenia (VO) v obci Divín. Jeho doplnením a rozšírením, resp.
náhradou za nefunkčné, príp. energeticky náročné svetelné zdroje, svietidlá a iné zariadenia VO (rozvádzače, káblové
vedenie) bude systém VO spĺňať všetky kritériá svetelno-technických noriem (audit VO). To v značnej miere prispeje ku
zvýšeniu kvality života v obci, bezpečnosti pohybu jej obyvateľov po zotmení a celkovo k atraktívnosti obce (osvetlenie ulíc,
hradu, komunikácií). Efektom bude v budúcnosti zníženie energetickej náročnosti. Samostatnou časťou projektu je realizácia
výstavby – vetvy verejného osvetlenia vedúcej pozdĺž prístupovej komunikácie do rekreačného strediska pri vodnej nádrži
Ružiná, čo predstavuje časť väčšej investičnej akcie – výstavbu chodníka pre peších a cyklistov situovanou súbežne s
uvedenou vetvou, ktorá je aktivitou tohto projektu.

Projekt sa bude realizovať po procese verejného obstarávania. Obec Divín podpíše dodávateľskú zmluvu s víťazom súťaže.
Ten zabezpečí realizáciu aktivít projektu (na základe výstupov Auditu verejného osvetlenia obce Divín – CEVO, BA, 11/2008).
T. j. zabezpečenie nákupu a dodanie elektroinštal. materiálu (káble, rozvádzače, doplnkový materiál), svietidiel a svetelných
zdrojov, montážneho a stavebného materiálu a následne ich výmena, príp. zabudovanie do systému verejného osvetlenia
(VO). Aktivita „Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia“ bude prebiehať v období 08-10/2009. Aktivita „Výstavba novej
vetvy VO“ bude prebiehať z časti súbežne v zmysle schválenej stavebnej dokumentácie a stavebného povolenia (0911/2009). Výstupy projektu -použité technológie a zariadenia spĺňajú kritéria ochrany živ. prostredia a prispejú k nej. Projekt
bude obec realizovať a zabezpečovať sama bez partnerov.

Z auditu verejného osvetlenia (VO) obce Divín (CEVO, 11/2008) vyplýva potreba rekonštrukcie a rozšírenia systému VO (aby
spĺňal svetelno-technické normy). Obec doteraz sama realizovala menšie opravy VO (výmeny vyhorených zdrojov). V
možnostiach obce nie je zvládnuť komplexnú rekonštrukciu VO vo vlastnej réžii. Preto využije služby externého dodávateľa
vybraného na základe procesu verejného obstarávania. Stavba samostatnej vetvy VO pozdĺž prístupovej komunikácie do
rekreačné strediska predstavuje 1 časť zámeru „Kúpeľná promenáda“, tzn. pokračovať bude výstavbou chodníka pre peších a
korčuliarov. Obec Divín predstavuje jednotku územnej samosprávy, ktorá okrem základných funkcií zabezpečuje aj rozvoj
vlastných obyvateľov, zvyšovania ich životnej úrovne. Okrem vlastných zdrojov využívaj aj podporné prostriedky z grantov a
fondov EÚ. Realizovala viacero projektov (Min. kultúry, ESF, OP ŽP), z ktorých boli niektoré aj veľké investičné akcie
(kanalizácia). V súčasnosti pripravuje obec realizáciu projektu – Rekonštrukcia ZŠ Divín (ROP). Obec Divín disponuje
dostatočnými skúsenosťami z realizácie podobných projektov, pričom v prípade potreby spolupracuje s odborníkmi v tejto
oblasti.

Obec Divín získa zrekonštruovaný, rozšírený a v zmysle technicko-svetelných noriem plne funkčný systém verejného
osvetlenia (VO). Náklady na VO poklesnú (12,9% - celková sústava, 40,62% - vymenené svietidlá). Náklady na údržbu
vzhľadom na rozšírenie sústavy VO mierne vzrastú. Z hľadiska zabezpeč. trvalej udržateľnosti výstupov projektu, obec jeho
prevádzku, príp. údržbu zabezpečí z vlastných zdrojov a príjmov (dane, poplatky podnikateľov), z ktorých má ročne určené
dostatočné financie aj na tieto účely. Na krytie iných nákladov súvisiacich s VO okrem vlastných zdrojov môže obec využiť aj
podporu z iných dotácií, resp. úver. rámec z banky, kt. má k dispozícii. Starostlivosť o prevádzku obec zabezpečí prostred.
zamestnanca obce, ktorého pracovnou náplňou je zabezpečovanie servisných a údržbárskych prác na majetku obce Divín a
disponuje potrebnou kvalifikáciou, príp. externými službami.
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Súčasný stav sústavy VO v mieste realizácie je možno označiť ako kritický. Asi 76% svietidiel je na oceľových stožiaroch.
Ostatné svietidlá sú na predpätých betónových alebo drevených stožiaroch distribučnej NN siete. Svietidlá na betónových
stožiaroch sú postihnuté značnou koróziou výložníkov. Použité sú 3 druhy svietidiel (po dobe životnosti, resp. energeticky
neefektívne) čo negatívne vplýva na hospodárnosť jej prevádzky. Sústava neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce
najmodernejším požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Najväčším problémom sústavy VO z
hľadiska jej užívateľov je nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci. Z hľadiska
energetickej efektívnosti v súčasnosti dostupných technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a nevykazuje
žiadne úspory v kontexte s poskytovanou úrovňou osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z
hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo
výzve. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 52 svetelných miest, 4 novo vybudované. Celkovo bude teda mať sústava v
predmetnom úseku 56 svetelných miest oproti súčasným 52. Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca európske
štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby
elektrickej energie (až 40,5 MWh/rok).

Projekt "Modernizácia verejného osvetlenia ulice M.R. Štefánika v Detve" bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo
strany žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu - riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo
strany dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného obstarávania bude zabezpečená komplexná technická
realizácia projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene všetkých jestvujúcich svietidiel, výložníkov resp. ramienok za nové
svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá
inštalované na jestvujúcich podperných bodoch tak aby bola kompaktná.

Cieľovou skupinou užívateľov výstupov projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta Detva. Navrhnutý projekt prispeje k
podstatnému zvýšeniu kvality ich života prostredníctvom zlepšenia kvality životného prostredia v meste, zvýšením
bezpečnosti cestnej premávky a elimináciou negatívnych javov spojených s nekvalitným, alebo žiadnym verejným osvetlením.
Realizácia projektu je tiež vhodná z hľadiska zlepšenia ekonomických parametrov žiadateľa, nakoľko realizáciou projektu
bude významne znížená ekonomická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia. Realizácia projektu rovnako vytvorí
predpoklady komplexnej rekonštrukcie osvetľovacej sústavy aj vo zvyšných častiach mesta. Navrhovaný spôsob realizácie
projektu vychádza z dôsledného rešpektovania odborných a kapacitných možností žiadateľa. Mesto Detva ako subjekt
všeobecnej verejnej správy má dostatočné skúsenosti s prípravou a manažovaním podobných projektov. V rokoch 2006 2008 mesto realizovalo 12 projektov podporených z rôznych grantových a dotačných schém. V rovnakom období tiež
zrealizovalo 25 projektov investičného charakteru do lokálnej infraštruktúry.

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia (VO). Tento výstup predstavuje len časť celej sústavy VO mesta
Detva, jeho prevádzka nevyžaduje budovanie dodatočných kapacít. Správou (prevádzka vrátane údržby) VO v meste je
poverená spoločnosť Technické služby s.r.o. Bottova, 962 12 Detva. Nakoľko nenávratný finančný príspevok je určený
výhradne na financovanie investičných nákladov projektu, financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom
ako pred realizáciou projektu. T.j. financovanie prevádzky bude súčasťou financovania prevádzky celej sústavy VO v meste.
Toto sa realizuje z vlastných zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte mesta.
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Projekt verejného osvetlenia rieši osvetlenie sídliska Západ a Mier v meste Trstená. Je v nevyhovujúcom technickom stave, v
mnohých prípadoch nezodpovedajúca platným technickým normám. Svietidlá sú zastaralé, špinavé, poškodené. Stožiare nie
sú dostatočne obsadené svietidlami, čím vznikajú veľké rozostupy a znižuje sa rovnomernosť osvetlenia. Stožiare si vyžadujú
doplnenie alebo výmenu. Vek mnohých svietidiel a svetelných zdrojov je viac ako 15 rokov, mnohé sú po svojej životnosti. V
havarijnom stave sa nachádzajú aj rozvádzače. Káblové vedenia sú zväčša zastaralé. Na mnohých komunikáciách, ako aj
peších zónach je osvetlenie nepostačujúce a dochádza ku kolíznym situáciám. Z týchto dôvodov verejné osvetlenie nespĺňa
technické podmienky a vyžaduje si rekonštrukciu, vrátane doplnenia chýbajúcich svietidiel, príslušných technických častí, ako
i demontáž nevyhovujúcich prvkov celej sústavy.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa odstránia technické nedostatky a dosiahne sa splnenie prevádzkových noriem a
požiadaviek. Minimalizovaná bude energetická náročnosť, dosiahne sa vysoká kvalita osvetlenia komunikácií. Svietidlá budú
vymenené a doplnené za nové s vysokým svetelným výkonom (až 93-150 lm/W) a vysokou životnosťou. Svetelné miesta sa v
potrebných prípadoch napoja na nové vedenie. Stožiare budú technicky zhodnotené výmenou a doplnením o nové stožiare.
Rozvádzače, ktoré sú po životnosti nahradia nové. Rekonštrukciou sa dosiahne výmena technicky najvhodnejších svietidiel,
ktoré zabezpečia úsporu energie a zvýšenie efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Osvetlenie komunikácií bude spĺňať
požadované svetelné a elektrotechnické parametre. Dosiahne sa zlepšenie technických podmienok na podporu
podnikateľských aktivít a rozvoj cestovného ruchu.

Projekt rieši verejné osvetlenie sídliska Západ a sidliska Mier mesta Trstená, rozdelené do jednotlivých vetiev A01-D01,
pričom každá vetva je delená na podvetvy. Aktivitami projektu sú konkrétne činnosti rekonštrukcie: demontáž starého
svetelného miesta (A1), výkopové práce (A2), základy (A3), stožiare (A4), výložníky (A5), káble a vodiče (A6), svietidlá a
príslušenstvo (A7), inžinierske, projekčné a revízne práce (A8), HZS (A9), rozvádzače (A10). Aktivity budú realizované po
jednotlivých vetvách v priebehu 15 mesiacov. Bezproblémová implementácia projektu bude zabezpečená projektovým
tímom mesta Trstená: - organizačné zabezpečenie projektu Ing.Monika Slovíková - stavebný dozor a manažér technických
opatrení Ing.Mária Horinková - finančný manažér, účtovníctvo a ekonomická agenda Ing.Gabriela Dafčíková a
dodávateľskou firmou Siemens s.r.o., ktorá zabezpečí projekt po technickej stránke.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia vyhovujúceho technického stavu s vysokou
efektivitou. Povinnosťou mesta je spravovať zariadenia verejného osvetlenia, ktorá jej vyplýva zo zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení. Súčasný stav osvetlenia neumožňuje jeho zodpovedné plnenie. Realizáciou projektu sa dosiahne úspora
energie - 22,63 GJ/rok a súčasne sa zníži množstvo CO2 – 4,02 t/rok. Zabezpečí sa naplnenie požiadaviek: sociálnych –
osvetlenie zabezpečí bezpečnú orientáciu obyvateľov na komunikáciách počas cesty zo zamestnania, deti zo škôl a podobne.
V jesenných a zimných mesiacoch umožní nerušenú prevádzku mestských aglomerácií, t.j. nákupy, prechádzku, kultúrny
život. bezpečnostných – osvetlenie komunikácií prispeje k zabezpečeniu včasného a spoľahlivého spozorovania dopravnej
prekážky na jazdnom pásme. psychologických - dobrým osvetlením sa zvýši zraková pohoda, spríjemní sa daný priestor,
vytvorí sa pocit bezpečia a celkovo bude pôsobiť upokojujúco na užívateľov Pracovníci mesta majú dostatočné odborné
skúsenosti s implementáciou projektov v EÚ z minulého obdobia (štrukturálne fondy, INTERREG, ŠR) a sú technicky
vybavení na realizáciu projektu.

Koncepcia rekonštrukcie verejného osvetlenia je navrhnutá s vysokou efektivitou pri každom riešení (kvalitné materiály, BAT
technológie) za účelom dosiahnutia čo najrýchlejšej návratnosti investícií. Dosiahne sa úspora nákladov o 7%. Technické
riešenie zodpovedá prevádzkovým normám a požiadavkám, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť sústavy verejného osvetlenia.
Pre zachovanie kvality a životnosti verejného osvetlenia je dôležitá riadna údržba, ktorá zaisťuje jej prevádzkyschopnosť.
Kontrolované budú pravidelne všetky prvky sústavy a následne všetky zistené nedostatky (prípadné technické poruchy,
vandalizmus) budú odstránené. Údržba bude zabezpečovaná oprávnenými pracovníkmi mesta Trstená. Technickým
zhodnotením verejného osvetlenia sa podporí rozvoj podnikateľských aktivít a rozvoj cestovného ruchu. Finančné
zabezpečenie po realizácii projektu bude z rozpočtu mesta Trstená.
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Obec Lutila má 1311 obyvateľov, rozloha katastra je 2600 ha, leží na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline, 3 km severne od
okresného mesta Žiar nad Hronom. Obec obklopuje pohorie Kremnické vrchy. Verejné osvetlenie obce nezodpovedá
súčasným potrebám a požiadavkám obce. Osvetlenie je zastaralé technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na
elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových
stĺpoch NN siete. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 71 ks x 75W, 40 ks x 125W, 20 ks x 250W, celkovo teda 131
svietidiel s výkonom 15,33 kW. Ročná spotreba energie je 59,77 MWh/rok pri produkcii CO2 38,25 t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 131 modernizovaných svetelných bodov, čím sa
zlepšia dopady na ŽP (pokles CO2 o 21,98 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie (34,34 MWh/rok, t.j. 123,4 GJ/rok).
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie o 57,41 %.
Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky
každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať
približne 2666,9 EUR, a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 18 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v Lutile je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je zvýšený
pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP a zlepšia jej obraz. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu,
nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa
modernizácia a unifikácia svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí
na vynakladaní prostriedkov na opravy a údržbu zariadení. Obec Lutila má skúsenosti a dostatočné kapacity s realizáciou
projektov obdobného rozsahu. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná odborná analýza a navrhnutá moderná nízko
energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli
dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu obce podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 1311
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec Diakovce sa nachádza na juhu okresu Šaľa. Počet obyvateľov dosahuje 2250. Verejné osvetlenie obce nezodpovedá
súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho poruchovosť
a opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného osvetlenia,
jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v obci je napájané na elektrickú
energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN
siete. Osvetľovacia sústava v obci je prevažne svietidlami 1x58W PL, ktoré sú v prevažnej miere technicky zastaralé a
nevyhovujúce, mnohé z nich sú poškodené. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy - je 70 ks x 75W, 40 ks x 125W, 12 ks x
250W, celkovo teda 122 svietidiel s výkonom 13,25 kW. Ročná spotreba energie je 51,68 MWh/rok pri produkcii CO2 33,07
t/rok.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov sa zrealizuje nasledovný postup obnovy: 1. Výmena telies svietidiel VO spolu so zdrojmi
2. Výmena rozvádzačov VO vrátane elektrickej výzbroje 3. Zabezpečenie regulácie a spínania VO 4. Doplnenie
osvetľovacej sústavy Obec zníži energetickú náročnosť VO inštalovaním 140 svetelných bodov (z toho 122 bude
modernizovaných a 18 doplnených), čím sa zlepšia dopady na ŽP (pokles produkcie CO2 o 17,92 t/rok) a docieli sa 54,17
% úspora elektrickej energie (27,99 MWh, t.j 27,99 x 3,6 = 100,76 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce.
Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku
realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 2177,6 EUR, a to pri zvýšení
svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.

Na základe techn. stavu a prevádzk. nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou sústavy
VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými. Tieto svietidlá majú pri
nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci. Rozvádzače VO sa demontujú, na ich
miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s reguláciou VO. Jestvujúce meranie spotreby
EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie jestvujúceho VO je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo
zvyšuje náklady na správu a údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia
znížením napätia regulátorom. V miestach, kde neboli svietidlá funkčné, sa doplnia nové v počte 44 ks. O bezproblémový
priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne zabezpečenie
projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Diakovce je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách v dobe používania VO. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie
finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie
skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k ŽP. Realizáciou projektu sa znížia sa náklady na údržbu, nakoľko obec ročne
vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO. Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia
svetelných telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že obec ušetrí na vynakladaní prostr. na
opravy a údržbu zariadení. Obec Diakovce má skúsenosti s projektmi podobného charakteru. Pred podaním žiadosti bola
vypracovaná technicko –ekonomická analýza a navrhnutá moderná nízko energetická sústava osvetlenia v obci. Na jej
vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené,
aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších projektov zameraných na modernizáciu obce
podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen pre 2250
obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných zariadení a najmä sa
ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby realizácie podrobený
predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., v prípade akýchkoľvek zmien príp. ohrození výsledkov
budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady pre
vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti projektu a
jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a
minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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V súčasnosti je v obci Bajč inštalovaných 110 svetelných bodov, z ktorých je 76 kusov s príkonom 120W na svetelný bod.
Tieto sú zastaralé a nevyhovujúce, nakoľko boli inštalované pred 20 – 30 rokmi, majú nevyhovujúci stupeň krytia IP, mnohé sú
bez krytu optickej časti. Svetelné zdroje pozostávajú v prevažne z ortuťových a sodíkových výbojok. Zvyšných 34 svietidiel
inštalovaných na hlavnej ceste sú modernejšie nakoľko boli inštalované v roku 2006, avšak tieto svietidlá nie sú súčasťou
tohto projektu. Výložníky sú skorodované, v obci je inštalovaný iba jeden rozvádzač, ktorý nevyhovuje technickým
požiadavkám. V roku 2008 bola spotreba elektrickej energie obce 54 457 kWh, pričom inštalovaný príkon osvetľovacej
sústavy bol 13,96 kW. Nefunkčné verejné osvetlenie zvyšuje riziko poranenia ľudí, nehôd a tiež ohrozuje majetok osôb a
preto je potrebné zrekonštruovať verejné osvetlenie.

Projekt zahŕňa obnovu sústavy verejného osvetlenia výmenou 76 ks svietidiel a zdrojov osvetlenia za nové svietidlá. Tieto
svietidlá majú ploché sklo s nulovými svetelnými emisiami smerom dohora. Vymenený bude aj rozvádzač elektrickej energie.
Spínanie a regulácia verejného osvetlenia bude riadená astronomickými súmrakovými spínačmi a svietidlá budú vybavené
digitálnym spínacím predradníkom na časové spínanie výkonu. Inštalovaný príkon novej osvetľovacej sústavy bude 9,09 kW,
čo pri ročnom čase svietenia (3 900 h) predstavuje úsporu 19 006 kWh. Znížením spotreby elektrickej energie obec ušetrí na
výdavkoch na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia. Ušetrené výdavky bude môcť obec využiť na financovanie ďalších
projektov súvisiacich s rozvojom obce. Projektová dokumentácia sa môže využiť ako podklad pre ďalšie projekty zamerané
na rekonštrukciu a rozširovanie verejného osvetlenia v obci.

Koordinátorom projektu bude starosta obce, pán Oto Virág, za vedenie projektu a administratívu bude zodpovedať pani
Rozália Bachorecová, zamestnankyňa obecného úradu. Samotnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Bajč bude
realizovať spoločnosť, ktorá zvíťazí vo verejnom obstarávaní, a s ktorou obec podpíše dodávateľskú zmluvu. V rámci
realizácie projektu táto spoločnosť zabezpečí demontáž existujúcich svietidiel a tiež osadenie nových úsporných svietidiel.
Predmetom projektu je realizácia hlavnej aktivity A1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa 1) výmenu svietidiel
2) výmenu svetelných zdrojov 3) reguláciu intenzity osvetlenia

Realizáciou projektu sa vymenia existujúce svietidlá, ktoré sú v nevyhovujúcom stave za nové, ktoré zodpovedajú súčasným
technickým požiadavkám, majú nižšiu spotrebu, väčšiu životnosť a menšie negatívne dopady na životné prostredie. Projekt
zabezpečuje rovnomerné osvetlenie v obci, čím zvyšuje dopravnú bezpečnosť obce ako aj bezpečnosť občanov a ich
majetku. Do systému verejného osvetlenia sa bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať výkon v
jednotlivých častiach obce. Lokalitu, intenzitu a časy je možné v budúcnosti meniť. Týmito opatreniami projekt znižuje
spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja. Projekt
je plne v súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením, a taktiež s PHSR NSK. Žiadateľ od svojho
vzniku prevádzkuje a zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má dostatočné
skúsenosti v danej oblasti. Takisto disponuje z skúsenosťami v oblasti realizácie projektu, keďže v roku 2006 získal dotáciu
práve na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 250.000 Sk. Tá časť sústavy nie je predmetom tohto projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe obce. Obec bude zabezpečovať bežnú údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej
financovať obec zo svojho rozpočtu. Žiadateľ realizovaním projektu dosiahne značné zníženie nákladov na prevádzku, ako aj
údržbu sústavy verejného osvetlenia v obci Bajč. Jeho rekonštrukciou a modernizáciou sa dosiahne úspora elektrickej
energie. Táto úspora umožňuje žiadateľovi podieľať sa na spolufinancovaní ďalších projektov.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Devičany. Nakoľko súčasný
technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná rekonštrukcia.
Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane obyvatelia a
návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie, sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Realizácia projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít: 1) Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorej predmetom bude
kompletná výmena jestvujúcich svietidiel a svetelných zdrojov, racionalizácia a modernizácia rozvádzačov verejného
osvetlenia a ostatných častí verejného osvetlenia; 2) Zahustenie verejného osvetlenia, ktorého predmetom bude doplnenie
osvetľovacej sústavy o nové svietidlá vrátane svetelných zdrojov a výložníkov, ktoré budú umiestnené na jestvujúce stožiare
nízkeho napätia. Realizácia hlavných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade s predloženým
rozpočtom. Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom,
prostredníctvom zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálnotechnickým vybavením na realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť za havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Devičany leží v severovýchodnej časti Panónskej nížiny, 15 km
severovýchodne od okresného mesta Levice. Obec zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení.
V súčasnosti zamestnáva 3 pracovníčky, vrátane starostky obce. Najvyšším štatutárnym zástupcom obce je starostka obce
Mgr. Monika Slížiková. Nakoľko v posledných troch rokoch žiadateľ nerealizoval žiadne projekty, skúsenosti s implementáciou
projektov podporených z fondov EÚ nemá.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Verejné osvetlenie v obci Kočín - Lančár patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 61 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, cca 21 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v
obci. Rok poslednej modernizácie VO nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Kočín - Lančár bude vymenených 61 svietidiel
za moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 23,84 GJ/rok, čo je 6622,77 kWh/rok, čo je 108,57 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 4,2 t/r. Sústava verejného osvetlenia
bude doplnená o 43 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravu a
údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na verejné osvetlenia
tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Jozefa Reška a
Jaroslav Današ z MÚ Vrbové, ktrorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 61 svietidiel a 43 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 23,84 GJ/rok, čo je 6622,77 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Kočín - Lančár pod
vedením starostu Jozefa Reška spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých investícii možno spomenúť výstavbu 9 bytových jednotiek v roku 2005, v
objeme 10,8 mil. Sk a v roku 2008 údržbu miestneho rozhlasu za 209 tis. Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Jaroslav Današ z MÚ Vrbové, ktorý nám zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Mojzesovo patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 116 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 67
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Mojzesovo bude vymenených 116 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 45,34 GJ/rok, čo je 12595,28 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 8,06 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude spĺňať prísne normy STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov
našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú
vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo
väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Emila Gábriša a
zamestnancov obecného úradu, najmä p. Jána Mokráša - údržbara verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 116 svietidiel, čím ročná úspora energie dosiahne 45,34
GJ/rok, čo je 12595,28 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Mojzesovo pod vedením starostu
Emila Gábriša spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Z
posledných veľkých bola schválená žiadosť cez ŠFRB na výstavbu nájomných bytov (2007) v objeme 0,697mil.Eur/21mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Ján Mokráš - údržbar verejného osvetlenia v obci, ktorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii
projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Krivosúd - Bodovka patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 56 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, cca 10 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v
obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Krivosúd - Bodovka bude vymenených 56
svietidiel za moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených
svietidiel bude predstavovať 21,88 GJ/rok, čo je 6078,8 kWh/rok, čo je 108,55 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej
dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 3,89 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 50 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Ing. Vladimíra Kmeťa
a Ing. Jozef Sedlák (živnostník), ktrorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 56 svietidiel a 50 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 21,88 GJ/rok, čo je 6078,8 kWh/rok, čo je 108,55 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Krivosúd - Bodovka
pod vedením starostu Ing. Vladimíra Kmeťa spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Ing. Jozef Sedlák (živnostník) zabezpečujúci chod verejného osvetlenia prejde po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Priepasné patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 90 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 10
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Priepasné bude vymenených 90 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 35,17 GJ/rok, čo je 9771,3 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 6,25 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 80 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostky Zuzany Hrajnohovej
a zamestnancov spoločnosti ENERGOBLOK, a.s., ktrorá dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 90 svietidiel a 80 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 35,17 GJ/rok, čo je 9771,3 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Priepasné pod
vedením starostky Zuzany Hrajnohovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V posledných rokoch však z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa v obci realizovali len menšie
investície zamerané na údržbu a opravy.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Zamestnanci spoločnosti ENERGOBLOK, a.s., zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia, prejdú po realizácii projektu
dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Trenčianska Turná patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 175 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, v roku 2008 45 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na
komfort života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného
osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná bude vymenených 159 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 60,21 GJ/rok, čo je 16725,21 kWh/rok, čo je 105,19 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 10,7 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 21 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Ing. Ježíka a Rudolfa
Šišovského - živnostníka, ktorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 159 svietidiel, ponechá sa 16 a 21 sa doplní. Ročná
úspora energie dosiahne 60,21 GJ/rok, čo je 16725,21 kWh/rok, čo je 105,19 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec
Trenčianska Turná pod vedením starostu Ing. Ježíka spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. V roku 2008 sme zrealizovali rekonštrukciu cestnej dopravy s inžinierskymi sieťami v
objeme 0,12mil.Eur/3,6 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Rudolf Šišovský – živnostník, ktorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Veľká Hradná patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 56 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stĺpoch NN rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia
sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO, cca 15 tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v
obci. Rok poslednej modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Veľká Hradná bude vymenených 56 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 21,88 GJ/rok, čo je 6078,8 kWh/rok, čo je 108,55 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 3,89 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 99 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Emila Masára,
zamestnancov obce a Milana Kováča (živnostník), ktrorý dodávateľsky zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 56 svietidiel a 99 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 21,88 GJ/rok, čo je 6078,8 kWh/rok, čo je 108,55 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Veľká Hradná pod
vedením starostu Emila Masára spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť cez SAPARD na rekonštrukciu MK (2004) v objeme 0,32
mil.Eur/9,89 mil.Sk a v r. 2008 dotácia zo štátneho rozpočtu na vodovod a dažďovú kanalizáciu v objeme 69,7 tis.Eur/2,1
mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Milan Kováč – živnostník a Milan Masár – údržbár OÚ, ktorí zabezpečujú chod verejného osvetlenia, prejdú po
realizácii projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného
osvetlenia na zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v
spolupráci s odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo
zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke.

KaHR-22VS-0801

Osvetľovaciu sústavu tvorí v súčasnosti 156 svietidiel typu ES 484 0537 so zdrojom 2x FLC 36W a 10 rozvádzačov. Táto
konfigurácia osvetľovacích bodov nespĺňa príslušné osvetľovacie normy stanovené v STN EN 13201. Inštaláciou týchto
svietidiel na každý druhý stožiar síce došlo k úspore nákladov, avšak na úkor kvality osvetlenia a dodržania technických
noriem. Rozstup medzi svietidlami je 58 – 66m a sú inštalované vo výške cca 8m. Problémom sú najmä výložníky, ktoré sú vo
väčšine prípadov zkorodované, majú zlý uhol vyloženia a preto neposkytujú vyhovujúce osvetlenie. Povrch komunikácií je
osvetlený nedostatočne a nerovnomerne a z dôvodu prekročenia životnosti sú svietidlá často poruchové. Chýba aj regulácia
osvetlenia, čo výrazným spôsobom vplýva na mestský rozpočet. Celkový počet rozvádzačov v meste je 10, tieto však
nevyhovujú súčasným technickým normám.

Po ukončení realizácie aktivít projektu dôjde k naplneniu cieľa opatrenia - modernizácii verejného osvetlenia, výstavba novej
vetvy a naplneniu technických noriem. Realizáciou projektu bude vymenených 156 ks svietidiel a doplnených 93 ks so
svetelným zdrojom NA 70W (celkový príkon svietidla v regulovanom režime 61W). Regulovaný inštalovaný príkon na jedno
svietidlo bude 61W. Svietidlá budú inštalované na pozinkovaných výložníkov s uhlom vyloženia podľa normy. Zároveň budú
inštalované nové rozvádzače verejného osvetlenia so súmrakovým spínačom v počte 7ks. Nová vetva verejného osvetlenia
bude vybudovaná na hrádzi pri IBV Vlárska - poskytne obyvateľom plnohodnotné služby, ktoré je mesto zo zákona
poskytovať. Nová vetva bude osadená 21ks svietidiel s výkonom 70W, teda celkový inštalovaný príkon novej vetvy bude
1,47kW (1,28kW v regulovanom režime). Spotreba elektrickej práce bude 4,992kWh.

Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - navrhované technické riešenie spočíva vo výmene svietidiel
s regulovaným režimom a výložníkov a ich doplnenie pre potreby splnenia STN EN 13201. Splnenie normy vyžaduje
inštaláciu svietidiel, ktoré spĺňajú náročné technické parametre. V meste sa plánujú použiť svietidlá NA 70W s reguláciou. Pri
čase svietenia 3900hod/rok (z toho na plný príkon 1890hod./rok a na regulovaný príkon 2010hod./rok) je elektrická práce
jedného svietidla 63,024 kWh/rok. Z tohto údaju vyplýva relatívne zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy.
Aktivita 2 - Výstavba vetvy verejného osvetlenia - realizácia výstavby novej vetvy bude prebiehať v súlade so stavebnými a
technickými normami. Budú použité svietidlá s rovnakými parametrami ako pri rekonštrukcii, budú dodržané predpísané
rozstupy svetelných bodov, uhol vyloženia a ostatné normy.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike verejného osvetlenia rešpektujúci
všetky povinné aj odporúčané technické normy. Realizáciou síce dôjde k zvýšeniu energetickej náročnosti sústavy, avšak
naplnia sa všetky príslušné svetelné technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Modernizáciou starej
sústavy dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, čím sa aspoň čiastočne vykompenzujú zvýšené výdavky
za energiu. Nová vetva je potrebná pre ďalší rozvoj mesta Nemšová - zabezpečuje bezpečnú premávku na komunikáciách,
zvyšuje bezpečnosť obyvateľov a má pozitívny estetický prínos. Žiadateľ už má skúsenosti s realizáciou podobných aktivít mesto sa nepretržite stará o funkčnosť osvetlenia, realizovalo niekoľko investičných aktivít.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predĺženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore leketrickej energie regulovaním príkonu. Použité technológie budú dostupné aj v
prípade, že dôjde k nečakaným poruchám na verejnom osvetlení. Udržateľnoť projektu spočíva aj vo vysokých technickej
náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj SR (BAT).

KaHR-22VS-0801

Verejné osvetlenie v obci Neporadza patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 90 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN
rozvodov v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 10
tis. Sk. Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života
obyvateľov a návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať komplexnú modernizáciu VO v obci, ale len
čiastočnú modernizáciu (2006) v objeme 119 tis. Sk.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Neporadza bude vymenených 90 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 35,17 GJ/rok, čo je 9771,3 kWh/rok, čo je 108,57 na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 6,25 t/r. Sústava verejného osvetlenia
bude doplnená o 69 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu
života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravu a
údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na verejné osvetlenia
tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Mariána Kopeckého a
elektromontéra Patrika Galka zamestnanca OÚ, ktrorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 90 svietidiel a 69 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 35,17 GJ/rok, čo je 9771,3 kWh/rok, čo je 108,57 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Neporadza pod
vedením starostu Mariána Kopeckého spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných veľkých bola schválená žiadosť na MVRR na podporu výstavby nájomných bytov (20082009) v objeme 0,63mil.Eur/18,9 mil.Sk.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Elektromontér Patrik Galko - zamestnanec OÚ, ktorý zabezpečuje chod verejného osvetlenia, prejde po realizácii
projektu dôkladným preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na
zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s
odborníkmi. Po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a
štátneho rozpočtu na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Prašník patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 208 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom
všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN rozvodov
v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti
už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 92 tis. Sk.
Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a
návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej
modernizácie VO v obci nie je známy.

Po realizácii projektu a rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Prašník bude vymenených 162 svietidiel za moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
59,75 GJ/rok, čo je 16596,9 kWh/rok, čo je 102,45 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900 hod.
Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 10,6 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude spĺňať prísne normy STN, čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej
obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v
pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostky Ing. Jurčovej, p.
Eliáša (správca majetku Obce Prašník) a zamestnancov spoločnosti SVH, Dolná Krupá, ktrorý dodávateľsky zabezpečujú
chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 162 svietidiel a ponechá sa 46 zatiaľ vyhovujúcich
svietidiel. Ročná úspora energie dosiahne 59,75 GJ/rok, čo je 16596,9 kWh/rok, čo je 102,45 kWh/rok na 1 vymenené
svietidlo. d2) Obec Prašník pod vedením starostky Ing. Jurčovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. V roku 2005 úspešne zrealizovali výstavbu 12 nájomných bytov v objeme 0,5mil.Eur/15,1
mil.Sk s dotáciou zo ŠFRB vo výške 30%.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Sýkora Jozef zo spoločnosti SVH, zabezpečujúcej chod verejného osvetlenia prejde po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Neverice. Nakoľko súčasný
technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná rekonštrukcia.
Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane obyvatelia a
návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Realizácia projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít: Aktivita 1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia; Aktivita 2 –
Zahustenie verejného osvetlenia. Realizáciu uvedených aktivít bude zabezpečovať vybraný dodávateľ. Predmetom realizácie
uvedených aktivít bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane doplnenia nových svetelných bodov,
výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané nevyhnutné práce potrebné pre
zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity: Riadenie
projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom zamestnancov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na
realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt zároveň reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Obec Neverice sa nachádza na severe Podunajskej nížiny a na južnom úpätí Tribečského
pohoria. Podľa územného členenia patrí do okresu Nitra, Nitriansky samosprávny kraj. Obec zabezpečuje všetky činnosti
vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 16 pracovníkov, z toho 13 žien a 3 mužov.
Administratívne funkcie a správu obce vykonáva Obecný úrad. Štatutárnym zástupcom je starosta obce Eduard Kajaba.
Žiadateľ má viacročné skúsenosti s implementáciou projektov podporených z národných zdrojov a aj zo zdrojov EÚ.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov
svetelnej sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť
systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú
využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Verejné osvetlenie v obci Kálnica patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 82 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú oceľoplechové skrine, pričom
všetky sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch NN rozvodov
v obci vysokých 4 až 10m, kde sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti
už morálne a technicky zastaralá. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO, cca 40 tis. Sk.
Nedostatočná kvalita verejného osvetlenia a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a
návštevníkov našej obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej
modernizácie VO nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Kálnica bude vymenených 82 svietidiel za
moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude
predstavovať 32,05 GJ/rok, čo je 8903,56 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia
3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 5,7 ton/rok. Sústava
verejného osvetlenia bude doplnená o 79 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať
pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov našej obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na verejné osvetlenia tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v septembri 2009. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v decembri 2010. Obdobie realizácie 16 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Všetky technické zariadenia budú pred kolaudáciou riadne odskúšané predpísanými skúškami a o ich
výsledku vystavia dodávatelia protokoly. Priebeh realizácie bude prebiehať pod drobnohľadom starostu Ing. Miroslava
Borcovana a p. Vladimíra Kopúna s Jánom Čuvalom, ktrorí dodávateľsky zabezpečujú chod verejného osvetlenia v obci.

d1) V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 105 svietidiel a 65 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 32,05 GJ/rok, čo je 8903,56 kWh/rok, čo je 108,58 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. d2) Obec Kálnica pod
vedením Ing. Miroslava Borcovana spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Z posledných bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia vodovodnej siete v objeme 7,3 mil. Sk. V r.
2008 sme rekonštruovali park J.M.Hurbana za 520 tis. Sk z vlastných zdrojov.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce.
Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie obecného
úradu. Vladimír Kopún a Ján Čuvala, ktorí zabezpečujú chod verejného osvetlenia, prejdú po realizácii projektu dôkladným
preškolením. Po realizácii projektu budeme pravidelne vykonávať činnosti údržby verejného osvetlenia na zabezpečenie
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti v spolupráci s odborníkmi. Po
ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní rekonštrukcie VO zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu na našej www stránke.
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Obec Kátlovce leží v Podunajskej nížine na Trnavskej pahorkatine, v plytkej doline potoka Blavy, nachádza sa približne 14
km na sever od Trnavy. Obec Kátlovce patrí podľa počtu obyvateľov medzi stredne veľké obce a ku dnešnému dňu eviduje
obec 1 136 obyvateľov. Z pohľadu verejného osvetlenia (VO) je stav nevyhovujúci a vyžadujúci si okamžitý zásah a
modernizáciu. VO v obci je rozdelené na 2 vetvy. VO má spolu 127 svietidiel, vo veľkej miere zastaralých z 80. rokov min.
storočia, takmer všetky sú rozmiestnené na betónových stĺpoch el. vedenia spolu s miestnym rozhlasom, väčšia časť z nich
obsahuje výbojky s výkonom 75 W, ostatné majú výkon 125 a 250 W. Súčasné VO je jednostranné, zastaralé , energeticky
náročné so svetlenými emisiami v horizontálnom smere, náročné na údržbu i prevádzku. Zastaralý vzhľad svietidiel dopĺňajú
zväčša poškodené a nefunkčné svietidlá.

Realizáciou predkladaného projektu získa obec úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické VO. Nové
osvetlenie má plošne lepšie výsledky. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel; priama úspora činí 61,10% elektrickej
energie a teda i priamych nákladov. Toto osvetlenie nebude zaťažovať životné prostredie, napr. poškodením svetelného
zdroja LED, tak ako je to pri poškodení sodíkových alebo ortuťových výbojok a zároveň sa znížia svetelné emisie, keďže to
vyplýva zo samotnej podstaty konštrukcie LED svietidla. Svetelný tok je smerovaný iba na vozovku a nie je vyžarovaný
smerom nahor k oblohe. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu
finančných nákladov na prevádzku a údržbu. Obec nepredpokladá nedosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov, nakoľko
boli navrhnuté po analýze s odborníkmi v danej oblasti.

Po technickej stránke bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľsky, formou, ktorá bude víťazom VO, realizovanom po
schválení ŽoNFP. Po organizačnej stránke bude projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce, tvorených kvalifikovanými
zamestnancami so skúsenosťami v oblasti implementácie podobných projektov. V rámci realizácie projektu bude súčasných
zastaralých 127 svietidiel vymenených za 127 svietidiel LED SPL60 s celkovým výkonom 60W a účinnosťou 85% a súčasne
dôjde k doplneniu VO o 22 svietidiel. Súčasné rozvádzače budú nahradené novými RVO 1–HSS s rádio modemom s
centrálnym riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy
samostatne. Osadenie kontrolných spínacích prvkov SYRA do svetelných bodov umožní aktívnu prevádzku svietidiel v
režime nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé svietidlo samostatne.

Vzhľadom na východiskovú situáciu je možné konštatovať, že realizácia projektu tohto charakteru je pre obec nevyhnutná.
Osvetlenie v obci nespĺňa požiadavky platnej legislatívy na VO a nespĺňa ani doplnkovú funkciu VO. Hodnoty svetelných
emisií a emisií škodlivých plynov pri likvidácii výbojok sú nad povolenými normami a vykazujú hodnoty aj v horizontálnom
smere, čo spôsobuje neosvietenie cestných komunikácií, ale oslnenie účastníkov cestnej dopravy, čo je pre VO neprípustné.
Zo strany občanov eviduje obec pretrvávajúcu požiadavku na rekonštrukciu osvetlenia. Obec Kátlovce je spôsobilá na
správnu implementáciu predkladaného projektu o čom svedčí i realizácia projektu v roku 2006. Projekt bol zameraný na
rekonštrukciu miestnych komunikácií v objeme 15,8 mil. SKK zo zdrojov ERDF. Tento projekt bol úspešne implementovaný a
vyvolal požiadavku i na rekonštrukciu VO. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby obyvateľov. Obec zabezpečuje úlohy v oblasti stavebného konania, sociálneho zabezpečenia,
zdravotného zabezpečenia, životného prostredia, pozemných komunikácií a v neposlednom rade chod obecného úradu.

Udržateľnosť výsledkov projektu je prezentovaná v efektívnosti predkladaného projektu a dlhodobej funkčnosti VO. Trvalá
udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou nového VO, čo sa
prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy VO, ktoré v súčasnosti
tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená čeliť všetkým možným ohrozeniam, ktoré projekt sám
neadresuje, o čom svedčí aj úspešná realizácia niekoľkých projektov. Rezervy vytvorené znížením energetickej spotreby,
výdavkov na údržbu a opravy VO vytvárajú priestor pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej i
prevádzkovej stránke na minimálne 10 rokov. Výsledky realizácie projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre obyvateľov a
návštevníkov obce, ale umožnia odstrániť negatívne dopady na ŽP.
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Obec Križovany nad Dudváhom leží 7km juhovýchodne od krajského mesta Trnava a v súčasnosti eviduje 1825 obyvateľov.
VO obce je tvorené 118 svet. Bodmi, 118 osvetľovacími stožiarmi a 2 rozvádzačmi. VO bolo vybudované v 60 rokoch min.
storočia a postupne podľa možností obce opravované (bežná údržba a postupná výmena pôvodných žiariviek za ortuťové,
potom sodíkové a nakoniec iba žiarivkové zdroje svetla). Uvedené nepokladáme za modernizáciu ale iba za zámenu zdrojov
svetla z pohľadu dostupnosti na trhu. Slabé stránky: zdroje svetla sú umiestnené na betónových stožiaroch sekundárneho
rozvodu elektrickej energie, svietivosť je nevyhovujúca, jej efekt nie je smerovaná na plochu, ktorú je potrebné osvetliť,
vysoká spotreba elektrickej energie. Opravy je potrebné pre nedostupnosť bežným spôsobom vykonávať špeciálnou
technikou. Týmto sa údržba predražuje. Silné stránky nie sú nám známe.

Realizáciou predkladaného projektu sa predovšetkým zníži spotreba elektrickej energie, zlepší sa osvetlenie verejných
priestranstiev, čo prinesie zvýšenie bezpečnosti pohybu obyvateľov na miestnych komunikáciách, vyrieši sa problém s
dostupnosťou údržby a opráv VO, nakoľko vďaka realizácii projektu budú inštalované tzv. bezúdržbové svietidlá, ktoré sú
menej náročné na finančné prostriedky. Vzhľadom na vypracovanú štúdiu a hodnoty merateľných ukazovateľov
vypracovanými odborníkmi v problematike VO, obec nepredpokladá žiadne hrozby zo strany nedosiahnutia merateľných
ukazovateľov. Stav po ukončení realizácie projektu bude veľmi pozitívny z pohľadu stavu VO, úspory energie a z pohľadu
negatívnych dopadov na životné prostredie. Realizáciou projektu dôjde k výraznej úspore spotreby energie a to vo výške
28,05% a tým aj k úspore finančných prostriedkov, ktoré predstavujú 2 466,26 EUR ročne.

Po technickej stránke bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľsky, spoločnosťou, ktorá bude víťazom VO,
realizovaného po schválení ŽoNFP. Po organizačnej stránke bude projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce, tvorených
kvalifikovanými zamestnancami s čiastočnými skúsenosťami v oblasti implementácie podobných projektov. V rámci realizácie
projektu bude súčasných 118 svietidiel (75W,250W a 125W) vymenených za 118 svietidiel LED SPL60 s celkovým výkonom
60W a doplnená o 31 nových svet. bodov. Súčasné rozvádzače budú nahradené novými RVO 1–HSS s rádio modemom s
centrálnym riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy
samostatne. Osadenie kontrolných spínacích prvkov SYRA do svet. bodov umožní aktívnu prevádzku svietidiel v režime
nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé svietidlo samostatne.

Súčasný stav VO v obci je nevyhovujúci a vyžadujúci okamžitý zásah. Súčasná sústava VO je energeticky, údržbovo a
prevádzkovo veľmi náročná a nespĺňa požiadavky kladené na kvalitu VO. Okrem energetickej náročnosti sú druhým
závažným aspektom na rekonštrukciu VO svetelné emisie, ktoré sú vyžarované horizontálne a smerom k oblohe, čím
dochádza k oslňovaniu chodcov a účastníkov cestnej premávky a nesprávnemu osvetleniu chodníkov a cestných
komunikácií, čo je podľa platných noriem pre VO neprípustné a tento stav si vyžaduje okamžitý zásah v podobe realizácie
tohto projektu. Obec Križovany nad Dudváhom má skúsenosti s realizáciou menších projektov podobného charakteru vo
vlastnej réžii. S realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR doteraz obec nemala možnosť získať žiadne
skúsenosti. Po prevedení ekonomického zhodnotenia navrhovaného riešenia možno konštatovať, že uvažovaná generálna
oprava súčasného VO je z hľadiska finančnej návratnosti priaznivá a súčasne dôjde znížením poruchovosti k zvýšeniu
plošnej osvetlenosti a tým aj väčšiemu svetelnému pokrytiu obce.

Udržateľnosť projektu a jeho výsledkov je prezentovaná v jeho efektívnosti a dlhodobej funkčnosti. Výsledky realizácie
projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre 1825 občanov ale aj pre návštevníkov obce a umožní odstrániť negatívne dopady
na ŽP. Trvalá udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou
nového osvetlenia, čo sa prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy
VO, ktoré v súčasnosti tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená čeliť i možným ohrozeniam,
ktoré projekt sám neadresuje a sú popísané v prílohe č. 1 – Opis projektu. Úspory vytvorené znížením energetickej spotreby,
výdavkov na údržbu a opravy VO vytvárajú dostatočný priestor na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej
i prevádzkovej stránke na minimálne 10 rokov.

KaHR-22VS-0801

Väčšia časť svietidiel v mestských častiach v Malých a Veľkých Bedzanoch má za sebou už viac ako dvadsať rokov.
Konštrukčne a ani výkonovo nespĺňajú požiadavky bezpečnej a technicky spoľahlivej prevádzky. Tlmivky zabudované v
týchto svietidlách majú veľmi nepriaznivý účinník, čo veľmi zvyšuje energetickú náročnosť svietidla. Výložníky sú v súčasnom
stave nedostatočné pre dĺžku výlohy svietidla. Sieť V.O. je prevedená holými vodičmi (Al Fe lanom) umiestnenými na
spoločných konzolách s distribučnou sieťou N.N. Pri zhoršených poveternostných situáciách dochádza k rozkmitaniu vodičov
ako V.O. i vodičov distribučnej siete, čo spôsobuje skraty vo vedeniach a vyradenie z prevádzky. Svetelnotechnická úroveň je
nedostatočná.

Nové zdroje svetla sú navrhované vysokotlakové sodíkové výbojky T- extra s vyššou účinnosťou na dosiahnutie toku svetla
87 Im/W. RVO a riadenie je v plastovom prevedení v krytí IP 44/20. Dosiahneme rovnomerné rozdelenie a zaťaženie fáz.
Celkové ovládanie V.O. skvalitníme pomocou fotospínačov a nových spínacích prvkov. Reguláciu osvetlenia vyriešime
prostredníctvom regulátorov osadených jednotlivo v každom svietidle. Vedenie je navrhnuté izolovaným spletaným káblom.
Straty vo vedení sa znížia, čo zaistíme aj pomocou izolovaných svoriek, ktoré obmedzujú vniknutiu vody do spoja
vodičov.Takto zmodernizovaným VO zabezpečíme úsporu elektrickej energie, ochranu životného prostredia a pokles výskytu
vandalizmu.

Zrealizujeme montáž upevňovacích bodov na existujúce stožiare distribučnej siete nízkeho napätia (N.N), montáž nového
vedenia, výložníkov, svietidiel so zabudovaným regulátorom a eletronickým predradníkom a nasledne demontáž existujúceho
rozvádzača RVO. V druhej časti nainštalujeme nový rozvádzač RVO. Súčasťou projektu je výstavba nových vetiev
osvetlenia v spojení s modernizáciou existujúcich systémov VO v časti cintorín.Odborní pracovníci vytvoria ryhu pre uloženie
kábla do zeme a jamy pre stožiarové púzdra, osadia stožiare, zaústia káble do stožiarov, vyzbroja stožiare svorkovnicou,
osadia svietidlá, uložia ochrannú fóliu, zahrnú ryhu a osadia na budove márnice istiaci a ovládací rozvádzač pre osvetlenie
cintorína.

Súčasné svietidlá VO v Malých a Veľkých Bedzanoch nespĺňajú požiadavky bezpečnej, technicky spoľahlivej prevádzky a sú
energeticky náročné. Nové svietidlá sú navrhované s modernými technologicko-riadiacimi prvkami (elektronický predradník,
regulátor a plochý refraktor), ktoré umožňujú efektívne využívať elektrickú energiu a svetelný tok nasmerovať účinne na
priestory, ktoré majú byť osvetlené. Zabraňujú vzniku svetelného smogu, čo prispieva k ozdraveniu životného prostredia a
kvalitnejšej účinnosti svietidla. Predlžujú životnosť svetelného zdroja, a tým znižujú nároky na údržbu. Je potrebné vytvoriť
nové vetvy v spojení s modernizáciou existujúcich systémov v časti cintorín, kde nie sú v súčasnosti svetelné zdroje.

Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečíme pravidelnou kontrolou a údržbou svetelných bodov. O verejné osvetlenie v
Malých a Veľkých Bedzanoch sa počas a aj po oficiálnom ukončení projektu bude starať mesto Topoľčany – odbor správy
majetku a služieb pravidelne. Finančné prostriedky na údržbu a prevádzku budú zabezpečené z mestského rozpočtu. V
prípade komplikácií budeme havarijné stavy riešiť účelnou a rýchlou opravou. Predpokladáme, že výsledky projektu budú
udržateľné 20 rokov. Nové zariadenia sú vyrobené z kvalitných moderných materiálov, ktoré nezaťažujú životné prostredie a
nepodliehajú korózii. Ochranu zmodernizovaných častí ochránime pred vandalizmom prostredníctvom príslušníkov mestskej
polície.
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Obec Tomášikovo sa rozprestiera na Západnom Slovensku v Trnavskom kraji, v Podunajskej nížine s rozlohou 2113ha. V
súčasnosti obec eviduje 1590 obyvateľov. Z pohľadu VO možno konštatovať, že súčasná osvetľovacia sústava je zastaralá,
tvorená 137 svietidlami zastaralej koncepcie a vysokej energetickej náročnosti. Svietidlá sú umiestnené na 137 betónových
stĺpoch NN distribučnej siete. VO je riadené 3 rozvádzačmi. Svietidlá sú tvorené 92 ks x 75W, 27 ks x 125W a 18 ks x 250W.
Súčasná spotreba el. energie predstavuje 57,62 MWh, čo v prepočte je 4482,84 EUR ročne len za spotrebu el. energie a
produkuje 36,88t ročne CO2. Z týchto údajov je teda možné konštatovať, že súčasná osvetľovacia sústava je energeticky,
prevádzkovo a údržbovo veľmi náročná a má negatívny vplyv na životné prostredie v podobe svetlených a CO2 emisií a tým aj
negatívny vplyv na obyvateľov obce.

Realizáciou predkladaného projektu získa obec úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické VO. Nové
osvetlenie má plošne lepšie výsledky. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel; priama úspora činí 53,85% elektrickej
energie a teda i priamych nákladov. Toto osvetlenie nebude zaťažovať životné prostredie, napr. poškodením svetelného
zdroja LED, tak ako je to pri poškodení sodíkových alebo ortuťových výbojok a zároveň sa znížia svetelné emisie. Takéto
riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na
prevádzku a údržbu. Obec nepredpokladá nedosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov, nakoľko boli navrhnuté po
analýze s odborníkmi v danej oblasti. Schválenie predkladaného projektu a jeho úspešná implementácia bude inšpiráciou
okolitým obciam a jeho výsledky budú dostupné širokej i odbornej verejnosti.

Po technickej stránke bude realizácia projektu zabezpečená dodávateľsky. Po schválení ŽoNFP bude obec realizovať
verejné obstarávanie a spoločnosť, ktorá vzíde ako víťaz bude realizátorom služieb a dodávateľom zariadení. Po organizačnej
stránke bude projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce, tvorených kvalifikovanými zamestnancami. V rámci realizácie
projektu bude súčasných 137 svietidiel vymenených za 137 svietidiel LED SPL60 s celkovým výkonom 60W a účinnosťou
85% a súčasne dôjde k doplneniu o 7 svietidiel. Súčasné rozvádzače budú nahradené novými RVO 1–HSS s rádio modemom
s centrálnym riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy
samostatne. Osadenie kontrolných spínacích prvkov SYRA do svetelných bodov umožní aktívnu prevádzku svietidiel v
režime nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé svietidlo samostatne.

Vzhľadom na východiskovú situáciu je možné konštatovať, že realizácia projektu tohto charakteru je pre obec nevyhnutná.
VO v obci nespĺňa požiadavky platnej legislatívy na VO a nespĺňa ani doplnkovú funkciu. Hodnoty svetelných emisií a emisií
škodlivých plynov pri likvidácii výbojok sú nad povolenými normami a vykazujú hodnoty aj v horizontálnom smere, čo
spôsobuje neosvietenie cestných komunikácií, ale oslnenie účastníkov cestnej dopravy, čo je pre VO neprípustné. Zo strany
občanov eviduje obec pretrvávajúcu požiadavku na rekonštrukciu osvetlenia. Obec Tomášikovo je spôsobilá na správnu
implementáciu predkladaného projektu o čom svedčí i realizácia projektu v roku 2005. Projekt bol zameraný na spracovanie
územného plánu – vypracovanie projektovej dokumentácie v celkovej hodnote 499.800 SKK. Tento projekt bol úspešne
implementovaný. Koncom minulého roka obec podala žiadosť v rámci opatrenia 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity“ v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/01 v celkovom objeme 4,8 mil. SKK.

Udržateľnosť výsledkov projektu je prezentovaná v jeho efektívnosti, dlhodobej funkčnosti VO a spokojnosti občanov. Trvalá
udržateľnosť výsledkov bude zabezpečená bezporuchovosťou, nízkou údržbou a energetickou spotrebou nového VO, čo sa
prejaví vo výraznom poklese spotreby el. energie a úspore výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy VO, ktoré v súčasnosti
tvoria nemalú položku výdavkov obecného rozpočtu. Obec je pripravená čeliť všetkým možným ohrozeniam, ktoré projekt sám
neadresuje, o čom svedčí aj úspešná realizácia projektu. Rezervy vytvorené znížením energetickej spotreby, výdavkov na
údržbu a opravy VO vytvárajú priestor pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po finančnej i prevádzkovej stránke
na min. 10 až 15 rokov. Výsledky realizácie projektu prinesú pozitívne dopady nielen pre obyvateľov a návštevníkov obce, ale
umožnia odstrániť negatívne dopady na ŽP.
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Verejné osvetlenie v obci bolo navrhnuté a zrealizované v roku 1972. Posledná výmena použitého typu žiariviek bola v roku
1985. S ohľadom na energetické nároky jestvujúca štruktúra verejného osvetlenia nevyhovuje a to z nasledovných dôvodov: •
Vysoká energetická spotreba pri nízkej intenzite osvetlenia • Nedostatočné a neefektívne osvetlenie obce • Zastaralé a
zničené prvky VO Cieľová skupina predkladaného projektu sú obyvatelia, miestni podnikatelia a návštevníci obce. Obec si
zrekonštruovala miestne cesty a verejné priestranstvá. Súčasné osvetlenie komunikácií a verejných priestranstiev je
nedostatočné a chýbajúce osvetľovacie telesá v niektorých miestach spôsobujú nebezpečie nehodovosti a ohrozenie zdravia
obyvateľov obce. Zlý technický stav zapríčiňuje okrem zlej priepustnosti krytu svietidiel aj časté poruchy.

Zvýšený pohyb motorových vozidiel, cyklistov, ale aj peších vo večerných hodinách si pre svoju bezpečnosť a primeraný
komfort vyžaduje moderné a efektívne osvetlenie komunikácií a priľahlých priestorov. Rekonštrukciou a modernizáciou
verejného osvetlenia dosiahneme súlad s predpísanou triedou osvetlenia komunikácií podľa EN STN 13201-3. Použitím
moderných svetelných zdrojov dosiahneme účinné, celoplošné osvetlenie na dôležitých komunikačných úsekoch, čo sa
prejaví zvýšenou dopravnou bezpečnosťou a zabráni sa prípadným kriminálnym skutkom. Modernizované osvetlenie prinesie
nízku spotrebu energie, čo zníži náklady obce. Zrekonštruované a zmodernizované prvky prispejú aj k celkovému vzhľadu
obce a vo večerných hodinách svojím farebným osvetlením dotvoria príjemnú atmosféru života v obci.

Aktivita 1- Doplnenie chýbajúcich osvetľovacích stožiarov v jestvujúcich vetvách: na hlavnej ceste je potrebné doplniť jeden
stožiar, pre bezpečný prejazd týmto úsekom. Stožiar sa ukotví do vyhĺbenej jamy a spevní betónom Vo vedľajšej ceste v
časti obývanej rómskymi spoluobčanmi je potrebné doplniť 3 stožiare s osvetľovacími telesami, ktoré zvýšia bezpečnosť
pohybu v súčasnosti neosvetlenej časti. Aktivita 2 - Výmena, doplnenie osvetľovacích telies a pridružených prvkov
osvetľovacej sústavy: Osvetľovacie telesá s vysokotlakovými účinnými svietidlami nahradia jestvujúce nízko účinné telesá a
zároveň sa doplnia tak, aby sa dosiahol súlad s normou EN STN 13201-3. Osadia moderné pridružené prvky. Osvetľovacie
sústavy majú najnižšie emisie podľa nariadenia ES, vyžarovanie do oblohy je skoro nulové. Osvetľovacia sústava nespôsobí
svetelné znečistenie obce a má minimálne emisie vyjadrené v CO2.

d1) Súčasné osvetlenie obce je nedostatočné, nespĺňa potreby obyvateľstva a ohrozuje ich bezpečnosť. Zmodernizovaná a
doplnená sústava zabezpečí osvetlenie tmavých úsekov, spínacie hodiny zabezpečia efektívne energetické hospodárenie.
Obec svojimi predchádzajúcimi projektmi zabezpečila obnovu ciest, chodníkov, verejných priestranstiev, lávok a pod.
Obyvatelia investujú na technické a estetické zhodnotenie svojich domov a bytoviek. Nové zmodernizované verejné
osvetlenie dodá na estetickej kompaktnosti obce a prispeje k napĺňaniu energetickej politiky štátu a EÚ a podporí rast kvality
života v obci. d2) Zástupcovia samosprávy majú viacročné bohaté skúsenosti s investičnými projektmi. Zastupiteľstvo
vytvorilo silný odborný tím, v ktorom má každý svoje profesijné poslanie. Skúsenosti s realizáciou predchádzajúcich projektov
pomáhajú eliminovať nepredvídané okolnosti a možné riziká počas prípravy, realizácie a udržiavaní výsledkov projektu.
Pracovné porady, zavedenie stavebného denníka, fotodokumentácia, stavebný dozor, dohľad nad dodržiavaním bezpečnosti
práce, nakladanie s odpadom a environmentálny súlad, to sú oblasti, ktoré zabezpečuje realizačný tím počas implementácie
projektov.

S ohľadom na charakter projektu, ukončenie realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia si nevyžiada osobité náklady a
činnosti spojené s prevádzkou. Predpokladá sa, že činnosti spojené s prevádzkou a údržbou zrekonštruovaného verejného
osvetlenia budú nižšie ako si to vyžadovalo staré VO, a to napriek tomu, že sa počet osvetľovacích telies zvýši na viac ako
dvojnásobok. Prevádzka novej osvetľovacej sústavy bude spoľahlivejšia, svietidlá a jednotlivé prvky budú mať dlhú životnosť.
Ročná spotreba energie síce neklesne, ale napriek zdvojnásobeniu svietidiel, čím sa dosiahne osvetlenie obce v súlade s
normou EN STN 13201-3 ročná spotreba zostáva na rovnakej úrovni. Stará sústava: 70 ks svietidiel pri ročnej spotrebe
86,21 GJ Nová sústava: 150 ks svietidiel pri ročnej spotrebe 86,68 GJ Údržbu a opravu VO si obec zabezpečuje sama na
základe dohody s odborne spôsobilou osobou.
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Projekt sa realizuje v obci Hankovce, okres Bardejov, Prešovský kraj. V obci žije 407 obyvateľov. Osvetľovacia sústava v
obci je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité
svietidlá so svetelným zdrojom s úspornou žiarivkou a ortuťovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový
negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené čo sťažuje
prístup k jednotlivým častiam svietidla. Súčasné svietidlá sa vyznačujú základným nedostatkom: zastaralou konštrukciou
optickej časti svietidla – zrkadla. Vo všetkých použitých typoch nie je žiadne odrazové zrkadlo reflektora, je nahradené max.
lešteným Al plechom tvarovaným do tvaru U. To má za následok nedostatočné a nerovnomerné pokrytie komunikácie
svetelným tokom. Zlý, nízky stupeň krytia svietidla proti vniknutiu prachu má za dôsledok trvalé periodicky sa opakujúce
pošpinenie prehľadného krytu svietidla, preto je nutné časté čistenie spojené s nárokmi na obsluhu a mechanizáciu–plošinu.
Zastaralý typ krytu optickej časti svietidla z mliečneho PVC má za dôsledok drastické zníženie svetelnej účinnosti svietidla.

Výsledkom projektu bude modernizácia VO v obci Hankovce, ktorá spočíva v doplnení 4 ks osvetľovacích bodov,
rekonštrukcii 30 osvetľovacích bodov, nahradení 1 ks starého rozvádzača RVO za nový, opatrený najnovšou technológiou
regulácie. Celkovo projekt prispeje k zhospodárneniu fungovanie sústavy verejného osvetlenia doplnením regulácie verejného
osvetlenia a dosiahnutiu zníženie energetickej náročnosti VO v obci Hankovce. Hlavným dopadom projektu bude úspora
energie 23,25 GJ/rok, čo celkovo v období piatich rokov bude 116,25 GJ. Úsporou elektrickej energie sa zníži možstvo CO2 o
2,45 ton/rok. Východiskovým podkladom pre spracovanie žiadosti o NFP je „Svetelnotechnická štúdia obce Hankovce“ a
„Situačný výkres s vyznačením svetelných bodov“, ktoré vypracoval odborník v oblasti verejného osvetlenia. Navrhovaný
variant technického riešenia projektu vychádza zo súčasných trendov v oblasti verejného osvetlenia pri využití
najprogresívnejších technologických systémov, zariadení a materiálov.

Projekt bude realizovaný v priebehu 05/2011-04/2013, pričom hlavnou aktivitou je Rekonštrukcia a modernizácia VO.
Spočíva v zmodernizovaní sústavy verejného osvetlenia doplnením 4 ks osvetľovacích bodov; zabezpečení plnej funkčnosti
verejného osvetlenia zrekonštruovaním 30 osvetľovacích bodov; nahradení 1 ks starého rozvádzača RVO za nový, opatrený
najnovšou technológiou regulácie; revíznou správou zabezpečujúcou vysokú úroveň elektromontážnych prác v súlade s
platnými normami; zhospodárnení fungovanie sústavy verejného osvetlenia doplnením regulácie verejného osvetlenia a
dosiahnutí tak zníženia energetickej náročnosti VO v obci Hankovce. Projekt bude technicky realizovať dodávateľská firma
vybraná vo verejnom obstarávaní. Obec Hankovce vykoná verejné obstarávanie v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov až po podaní žiadosti o NFP. Verejné obstarávanie
zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Riadenie projektu bude v réžii obce Hankovce.

Realizácia projektu sa začne po schválení ŽoNFP a po podpise zmluvy s RO v mesiaci máj 2011. Do toho času bude
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác, ktorý bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita projektu, rekonštrukcia a modernizácia VO začne po uzavretí
zmluvy s dodávateľom. S hlavnou aktivitou bude prebiehať Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Hl.prínosy projektu
sú - výrazné zníženie nákladov na zabezpečenie energetických potrieb obce (zníženie spotreby elektrickej energie, menšia
poruchovosť, nižšie náklady na údržbu; možnosť využitia úspor na prevádzku VO pre potreby ďalších rozvojových aktivít
obce; využívanie moderných technológií - vysoko efektívnych zdrojov svetla pre VO, ako aj spoľahlivej a účinnej regulácie a
riadenia prevádzky; zlepšenie kvality života občanov, zvýšenie bezpečnosti v nočných uliciach a cestnej premávky, prevencia
kriminality, vandalizmu a pod.; zvýšenie atraktívnosti obce. Projektový tím obce tvoria osoby, ktoré majú dlhodobé skúsenosti
s úspešnou realizáciou projektov investičného aj neinvestičného charakteru.

Po ukončení realizácie projektu bude obec Hankovce koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a
údržby systému verejného osvetlenia. Prvotné nastavenie systému pri jeho spustení zabezpečí dodávateľ. Ďalšie výkony –
dolaďovanie regulácie, monitoring, odbornú údržbu systému, budú zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Hankovce zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Niekoľko rokov po
ukončení realizácie projektu budú náklady na údržbu systému VO veľmi nízke. Vďaka realizácii projektu bude prevádzka
verejného osvetlenia v obci v porovnaní so súčasným stavom ekonomicky udržatelnejšia. Projekt prinesie výrazné finančné
úspory, ktoré budú môcť byť využité pre financovanie údržby systému VO. Predkladaný projekt je verejno-prospešnou
investíciou a nie je ziskový. 5% spolufinancovanie projektu je schválené obecným zastupiteľstvom a bude zabezpečené z
vlastných rozpočtových zdrojov obce.
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Obec Klokočov má 383 obyvateľov a nachádza sa v bezprostrednej blízkosti rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava. Pre rozvoj
obce je nevyhnutý CR a tým súvisiaca kvalitná infraštruktúra. V súčasností sú namontované svietidla starých typov, ktoré sú
technický zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitu osvetlenia, nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné
emisie a energetickú nenáročnosť. Väčšina svietidiel je po dobe svojej životnosti. Z uvedených dôvodov je značne narušené
ich krytie, ale aj mechanická ako aj elektrická bezpečnosť. Rozvádzač verejného osvetlenia je značné skorodovaný a
nespĺňa požadované kritéria. V obci sú použité výbojkové svietidla, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného
výkonu ako aj z hľadiska životného prostredia. Vonkajšie elektrické rozvody verejného osvetlenia v obci sú riešené vzdušným
vedením na podperných bodoch NN siete. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradiť novým z dôvodu
skorodovania a častým skratom na vedení. Takto prevádzkované verejné osvetlenie je energeticky náročné.

Označené svietidla budú vymenené za nové, ktorých parametre spĺňajú všetky požadované kritéria ohľadom svetelných
emisii, ochrany krytím min IP65 a vo svietidle sú použité nízko-stratové, tlmivky budú kompenzované. Ako regulačné prvky
budú použité regulátory, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a širokým rozsahom. Svietidla a regulátory budú inštalované
na podperných bodoch na vyložníkoch. Regulátory sú navzájom nezávisle, to znamená, že každý je schopný regulovať výkon
svietidla na inú úroveň. Taktiež budú doplnené ďalšie svietidlá na miesta, ktoré je potrebné osvetliť. Projekt rieši rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci a to výmenou 34 kusov svetelných bodov, doplnením 43 kusov svetelných
bodov, výmenou 1 rozvádzača RVO a zavádzaním technológie SOVO (Selektívne ovládanie verejného osvetlenia). Nový stav
sa zrealizuje v súlade s platnými STN: CR 13201-1 : Voľba tried osvetlenia, STN EN 13201-2 : Svetelno – technické
požiadavky, STN EN 13201-3 : Svetelno – technický výpočet, STN EN 13201-4 : Metódy merania svetelno – technických
vlastností. Predpokladá sa Ročná úspora vymenených svietidiel – 3,5 MWh, Zníženie množstva CO2 – 1,337 t/rok.

Obec má skúsenosti s investičnými stavbami preto je tu záruka, že implementácia projektu prebehne bez problémov. Pre
urýchlenie následnej implementácie projektu, začne proces verejného obstarávania v najbližšom období. Vybraný úspešný
uchádzač zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový
priebeh dodávok a prác bude dohliadať projektový tím, ktorý bude zabezpečovať implementáciu projektu z vecného,
časového a finančného hľadiska. V prípade úspešnosti podanej žiadosti o NFP sa budeme riadiť inštrukciami RO resp.
SORO, Manuálom pre informovanie a publicitu a dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Svietidlá sú vo väčšine po životnosti, čo zvyšuje náklady na údržbu. Systém verejného osvetlenia (VO) v obci sa dá
charakterizovať ako nevyhovujúci s ohľadom na zabezpečenie svetelno-technických parametrov v súlade s normou STN EN
13201-2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a zastaranosti.
Elektrické zariadenia sústavy nevyhovujú podmienkam bezpečnej prevádzky podľa platnej legislatívy. Súčasná sústava VO
neposkytuje požadované parametre osvetlenia podľa STN a náležitý stupeň bezpečnosti na komunikáciách. Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia s použitím nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami
najlepšie dostupné technológie, výrazne ovplyvní spotrebu el. energie. Zároveň sú zlučiteľné s technológiou SOVO, ktorá po
nainštalovaní dokáže v značnej miere ovplyvniť výkon svetelných bodov. Čo v budúcnosti s rastúcimi nákladmi na energiu
predstavuje krok vpred k šetreniu nielen samotnej energie ale aj financií obce. Obec tak chce byť pozitívnym príkladom pre
svojich obyvateľov v postoji k šetreniu elektrickej energie a zlepšeniu infraštruktúry obce.

Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená použitím moderných zariadení a technológií vyhovujúcich požadovaným
predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, dôjde v
hospodárení obce k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na potrebnú ďalšiu modernizáciu systému
verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie,
nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie verejného osvetlenia.
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Obec Štítnik (1481 obyv.) patrí medzi stredne veľké obce sever.časti okresu Rožňava. Je spádovou obcou pre 12 okolitých
obcí v okrese združených v mikroregióne Štítnická dolina. Obec je sídlom matrič. obvodu, staveb.a škol.úradu. Obec a jej
hist.pamiatky sú súčasťou Gotickej cesty na Gemeri a Európskej železnej cesty. Obci vzniká podľa Z. o obec.zriadení
povinnosť pri výkone samospráv.funkcií zabezpečovať verejnoprosp.služby, medzi ktoré patrí aj verejné osvetlenie (VO).
Obec je vlastníkom súboru tech. zariadenia, a to najmä stožiarov, svetelných zdrojov, svietidiel, el.rozvodu a ovládacieho
systému. Osvetľ.sústava v obci Štítnik je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov VO a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú
osadené prevažne na betónových stĺpoch NN siete.Súčasné svietidlá sú väčšinou starších typov, ktoré sú tech.zastarané a
nespĺňajú súčasné nároky na kvalit.osvetlenie /prevažne sodíkové, ortuťové výbojky/. Stav výložníkov odpovedá ich veku-sú
značne skorodované. El.vedenie-AlFe lano je značne vyťahané, poškodené sú izolátory a pri silnejšom vetre sú časté skraty
na vedení. 2ks RVO sú veľmi skorodované a výbavou zastarané a z bezpečnost.dôvodov je nutná ich výmena.

Vychádzajúc z výsledkov svetelno-technickej štúdie, analýzy jej súč.stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na zníženie
prevádzkových nákladov bude zrealizovaný nasledovný postup modernizácie VO v obci Štítnik: 1. demontáž VO v zmysle
spracovanej štúdie; 2. modernizáciu VO, ktorá sa bude týkať výmeny jestvujúcich svietidiel a RVO ako aj vzdušných
rozvodov; 3. doplnenie nových svetelných bodov a regulácie; 4. odborná skúška a prehliadka el.zariadenia opráv.osobou a
VO bude uvedené do užívania. Obec zníži energetickú náročnosť VO výmenou 151 svietidiel, čím sa zlepšia dopady na ŽP
(pokles CO2 o 7,48 t/rok) a docieli sa úspora elektrickej energie 19,69 MWh/rok (36,08%), t.j. 70,88 GJ/rok. Pri výmene
jestvujúcich svietidiel za nové dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie v priemebhu monitorovaných 5r. 354,40
GJ. Zároveň sa zlepší estetický vzhľad obce a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Započne sa plánovaná kontrola a
údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu.

Realizácia projektu sa začne po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO v čase od 05/2011 do 04/2013. Do toho času obec
zrealizuje proces verej.obstarávania na dodávateľa elektromontážnych prác. Dodávateľ bude vybratý v súlade so z. č.25/2006
Z. z. o verej. obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlav.aktivita projektu začne po uzavretí zmluvy s dodávateľom a jej
predmetom je demontáž 151 ks starých svietidiel aj s výložníkmi, výmena za nové, doplnenie 47 ks nových svietidiel s
výložnikmi, demontáž 2 ks rozvádzačov a výmena za nové, demontáž starého AlFe vedenia, výmena za nové - samonosný
kábel a inštalácia regulácie VO. Súbežne bude prebiehať Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Projekt bude pod
viacstupňovou kontrolou, preto nepredpokladáme problémy v jeho realizácii vplyvom interných rizík. Po ukončení projektu
bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Štítnik, ktorý zabezpečí jeho trvalú prevádzku a údržbu. Projekt bude
ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje vysokú kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou v oblasti
elektroenergetiky.

Realizácia projektu je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov obce (20% MRK), zníženia
energet.a fin.náročnosti VO a z hľadiska estetizácie verej.priestranstiev spádového a turist.centra. Projekt je v súlade s
Územ.plánom a PHSR obce Štítnik, ktorý má definovanú prioritu č.4: Verejné osvetlenie obce – zabezpečiť regeneráciu sídla
zvýšením kvality a bezpečnosti verej.priestranstiev rekonštr.a moderniz.VO obce. Úloha–vytvorenie PD na modernizáciu a
rek. VO obce – na základe proj. dokumentácie zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie verej.vonk.osvetlenia. Projekt je v súlade s
PHSR a územ.plánom Košického sam.kraja a Akčným plánom TUR. Proj.ukazovatele boli stanovené na základe Svetelnotechnickej štúdie, ktorú spracovali odborníci v oblasti verej.osvetlenia pomocou odborných výpočtov a je prakticky vylúčené,
aby projektové ukazovatele po správnom vykonaní elektroinšt.prác neboli naplnené. Koneční užívatelia, obyvatelia a
návštevníci obce budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií
do kvality ich života v obci, zlepšením živ. prostredia ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce.

Po ukončení realizácie projektu bude obec Štítnik koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a údržby
systému verejného osvetlenia. Prvotné nastavenie systému pri jeho spustenie zabezpečí dodávateľ. Niekoľko rokov po
ukončení realizácie projektu budú náklady na údržbu systému VO veľmi nízke. Vďaka realizácii projektu bude prevádzka
verejného osvetlenia v obci v porovnaní so súčasným stavom ekonomicky udržateľnejšia. Udržatelnost výstupov je zaručená
využitím kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby ako i pozitívnym finančným
hospodárením obce. Projekt prinesie výrazné finančné úspory, z ktorých bude obec financovať údržbu systému VO.
Predkladaný projekt je verejno-prospešnou investíciou a nie je ziskový. 5% spolufinancovanie projektu je schválené
zastupiteľstvom obce a bude zabezpečené z vlastných rozpočtových zdrojov obce. Výsledky prinesú pozitívne dopady nielen
pre cca 1 500 obyvateľov obce, ale ročne aj pre viac ako 70 tisíc návštevníkov obce, Štítnickej doliny, Gotickej cesty či
Európskej železnej cesty.
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Obec Stebník (322 obyv.) leží v severozápad.časti Nízkych Beskýd, 15 km od okres.mesta Bardejov. Obyvateľom obce je k
dispozícii pomerne dobré občianske vybavenie. V Stebníku funguje MŠ aj ZŠ. Je tu športový areál, nový dom smútku,
dostatok obchodov a podnikov služieb. Do katastra zasahuje národná prírodná rezervácia Magura. Krásna príroda v spojení s
ľudovou architektúrou a strategická prihraničná poloha dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Osvetľovacia sústava
v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN
siete. Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Osvetľovacia sústava je v prevažnej miere zložená zo
zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Zastaralá je konštrukcia optickej časti svietidla. V dôsledku nízkeho stupňa
krytia proti vniknutiu prachu periodicky dochádza k opakujúcemu pošpinenie prehľadného krytu svietidla. V rozhodujúcej miere
sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s ortuťovou výbojkou. Celkový negatívny estet.dojem dotvárajú zväčša nefunkčné
svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla.

Projekt rieši-rekonštrukciu 36 ks osvetľovacích bodov, výmenu 1 ks rozvádzača RVO, doplnenie 4 ks osvetľovacích bodov.
Existujúce svietidlá (prevažne ortuťové výbojky) so svetelným zdrojom budú demontované. Na ich miesta budú osadené nové
svietidla TYP SQ 100 Comfort so svetel.zdrojom, s výkonom 50W. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod VO,
ktorým je vzdušný vodič 16mm2 AlFe6. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým
horizontál.vyžarovaním (viď. Svetelno-technická štúdia). Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min. 87lm/W. Pre
zabezpečenie možnosti úspor elektriny v rámci rekonštrukcie a modernizácie VO bude nainštalovaný systém regulácie
osvetlenia, ktorý slúži na hospodárne využívanie elektrickej energie bez zníženia efektívnosti potenciálu osvetlenia.
Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (pri nezmenenom počte svietidiel klesne spotreba o 11 727 kWh/rok
(42,217 GJ/rok, 211,09 GJ za 5 rokov). Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj znížením produkcie emisií CO2 o 4,21 ton/rok.
Bez realizácie projektu by naďalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo ďalšie invest.aktivity obce.

Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času
bude ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Stebník, ktorá zabezpečí jeho trvalú prevádzku a
údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou
v oblasti elektroenergetiky.

Obec Stebník má v rámci PHSR obce stanovený špec.cieľ A/kvalitná zákl.infraštruktúra v obci /štátne a miestne komunikácie,
chodníky, priekopy, kanalizácia, ČOV, vodovod, plynovod, VO, verejná zeleň, protipovodňová a protipožiarna ochrana/ a
ochrana život.prostredia v obci a jej okolí. V nadväznosti na špecifický cieľ má definované opatrenie A7/dokončenie siete VO
a verejného rozhlasu v obci. Realizácia projektu napĺňa tento stanovený cieľ. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci
obce Stebník budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do
kvality ich života v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Morálna
zastaranosť a energet.neefektívnosť VO bude odstránená inštaláciou nových najmodernejších druhov svietidiel a zdrojov s
vysokou svetelnou účinnosťou, nulovou úrovňou svetelných emisií, s krytím elektrickej a svetelnotechnickej časti, minimálne
IP 65, použitím najefektívnejších svetelných zdrojov a optimalizácie každej svetelnej pozície. Žiadateľ obec Stebník nemá
skúsenosti s realizáciou projektov, avšak pri realizácii projektu jej bude nápomocná exter.spoločnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Stebník zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane nainštalovanej technológie regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi
účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je
naplánovaná do roku 2013 tak, aby obec získala úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť
vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov (merná investičná
náročnosť úspor elektriny = 1197,54 €/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní nenávratného finančného príspevku.
Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť
osvetľovacích bodov (pri bežnej regulovanej prevádzke je nutná jeho výmena približne po 5-7 rokoch). Výrazne sa tak znížia
aj údržbové náklady pri dodržaní svetelno-technických parametrov.
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Obec Bara sa nachádza v Potisskej nížine 29 km západne od obvod.sídla Kráľovský Chlmec a 27 km od okres.mesta
Trebišov. Z urban.hľadiska možno kompozičnou osou obce nazvať štát.cestu triedy III. Novosad–Zemplínske
Jastrabie–Cejkov–Bara. Obojstranne pozdĺž tejto urbanistickej osi je zástavba zoskupených starších rodinných domov a
vybavenosti. Dopravná komunikácia z dôvodu konfigurácie terénu, ale i úrovňovej členitosti vytvára v obci neprehľadné,
kolízne miesta. Medzi najstaršie stavby patrí románsky kalvínsky kostol zo začiatku 13.st. Osvetľovacia sústava v obci je
jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Obec
je zatriedená do modelovej situácie B2 s triedou osvetlenia ME4b. Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere zložená
zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Zastaralá je konštrukcia optickej časti svietidla. K zlému techn.stavu
prispieva aj zastaralý typ krytu optickej časti svietidla z mliečneho PVC. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so
svetel.zdrojom s ortuť.výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša
nefunkčné svietidlá.

Projekt rieši-rekonštrukciu 50 ks osvetľovacích bodov, výmenu 2 ks rozvádzačo RVO, doplnenie 2 ks osvetľovacích bodov.
Existujúce svietidlá (prevažne ortuťové výbojky) so svetelným zdrojom budú demontované. Na ich miesta budú osadené nové
svietidla TYP SQ 100 Comfort so svetelným zdrojom, s výkonom 50W. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod
VO, ktorým je vzdušný vodič 16mm2 AlFe6. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidla VO s nulovým horizontálnym
vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min. 87lm/W. Pre zabezpečenie možnosti úspor elektriny v
rámci rekonštrukcie a modernizácie VO bude nainštalovaný systém regulácie osvetlenia, ktorý slúži na hospodárne
využívanie elektrickej energie bez zníženia efektívnosti potenciálu osvetlenia. Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba
el.energie (pri nezmenenom počte svietidiel klesne spotreba o 22 138 kWh/rok (79,70 GJ/rok), čo za 5 sledovaných rokov
predstavuje 398,50 GJ. Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj znížením produkcie emisií CO2 o 8,40 ton/rok. Bez realizácie
projektu by naďalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo ďalšie invest.aktivity obce.

Realizácie projektu je naplánovaná na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času bude
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Bara, ktorá zabezpečí jeho trvalú prevádzku a údržbu.
Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou v oblasti
elektroenergetiky.

Obec Bara má v rámci PHSR stanovený špecifický cieľ 1. Rozvoj základnej infraštruktúry a zlepšenie životného prostredia v
obci, prioritu 1.1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry obce. Dopravná infraštruktúra zahŕňa aj rekonštrukciu miestnych komunikácií
a výstavbu chodníkov a zastavovacích pruhov pre SAD s výstavbou prístreškov. Patrí tam aj rekonštrukcia verejného
osvetlenia obce. Realizácia projektu napĺňa tento stanovený cieľ. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce Bara budú
z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do kvality ich života v
obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Morálna zastaranosť a
energet.neefektívnosť VO bude odstránená inštaláciou nových najmodernejších druhov svietidiel a zdrojov s vysokou
svetelnou účinnosťou, nulovou úrovňou svetelných emisií, s krytím elektrickej a svetelnotechnickej časti, minimálne IP 65,
použitím najefektívnejších svetelných zdrojov a optimalizácie každej svetelnej pozície. Žiadateľ obec Bara nemá skúsenosti s
realizáciou projektov, avšak pri realizácii projektu jej bude nápomocná externá poradenská spoločnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Bara zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským
subjektom, ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO
(vrátane nainštalovanej technológie regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na
podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak
aby obec získala úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená
dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elektriny = 654,68
€/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní nenávratného finančného príspevku. V súvislosti s budúcou prevádzkou
zrekonštruovaného VO sa neráta s výraznými rizikami. Medzi možné riziká patrí: - stúpajúce ceny energie–eliminuje sa
inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov. - stúpajúce náklady na údržbu–po inštalácii novej technológie bude údržba
menej náročná. - deštrukcia systému vonkajš.vplyvmi–eliminuje sa poistením, resp. prefinancovaním opráv z
povin.zmluv.poistenia.
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Obec Plaveč (1869 obyv.) leží v doline Popradu na styku Ľubovnian.vrchoviny a Levočských vrchov, 17 km od okres.mesta
Stará Ľubovňa. Obec má dobre rozvinutú infraštruktúru. Je tu zriadená zákl.škola s materskou školou. Obyvatelia majú k
dispozícii viaceré obchody a podniky služieb. Sú tu bohaté možnosti kultúr., ako aj šport.vyžitia. Snahou obce je zabezpečiť
verej.poriadok, bezpečnosť dopravy, osôb a majetku. Vo veľkej miere k tomu prispieva funkčné VO. Osvetľovacia sústava
(192 svietidiel) je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na
stĺpoch NN siete. Svietidlá sú napájané vzdušným vedením. Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo
zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s ortuťovou
výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá.
Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. SWOT analýza dokazuje
vysokú prevahu silných stránok, ako aj príležitostí, čo dáva projektu vysokú šancu na úspešnú realizáciu.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 192 ks svietidiel, doplnenie 15 ks osvetľovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 5 ks
RVO rozvádzačov. Existujúce svietidlá SHC 250W, 70W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami TYP SQ 100
Comfort. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním. Osadené budú
svetel.zdroje s merným výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpečenie dlhodobej životnosti a minimal.údržby budú použité
svietidlá s krytím IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO budú osadené rozvádzače RVO 1 – HSS s
rádio-modemom (5 ks) a kontrolné spínacie prvky SYRA (osadené do svietidla prípadne svetelného bodu – umožňuje aktívnu
prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo
samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (pri nezmenenom počte sviediel klesne spotreba o 42
105 kWh/r (151,58 GJ/rok, 757,90 GJ za 5 rokov). Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj v znížení produkcie emisií CO2 o
16 t/rok. Bez realizácie projektu by naďalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo ďalšie
invest.aktivity obce.

Realizácie projektu je naplánovaná na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času bude
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Plaveč, ktorá zabezpečí jeho trvalú prevádzku a
údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou
v oblasti elektroenergetiky.

Obec Plaveč má v PHSR v časti 2. Strategická vízia, časť 2.3. Zásobovanie obce energiou a úspora energie definované
opatrenia: - Znižovanie spotreby energie a zvyšovanie účinnosti energie, - Posilnenie vedenia a vybudovania nových TS
podľa potreby, - Znižovanie strát a zvyšovanie spoľahlivosti sietí, - Informovať obyvateľov o úsporách energie. Realizácia
projektu napomáha napĺňať tieto opatrenia. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce Plaveč budú z projektu
profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do kvality ich života v obci,
zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Plaveč má skúsenosti s
realizáciou investičných i neinvestičných projektov (viď Opis projektu, Udržateľnosť projektu) a pri realizácii projektu jej bude
nápomocná externá poradenská spoločnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Plaveč zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským
subjektom, ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO
(vrátane regulácie VO) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získala úspory z realizácie
projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elektriny = 662,79 €/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri
získaní nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu verejného osvetlenia (vrátane rozvádzačov
RVO) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov (pri bežnej regulovanej prevádzke je
nutná jeho výmena približne po 5-7 rokoch). Výrazne sa tak znížia aj údržbové náklady pri dodržaní svetelno-technických
parametrov.
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Obec Veľký Lipník má 1010 obyvateľov, leží na styku Pienin a Spišskej Magury. Z hľadiska jej geografickej polohy sa
nachádza v Prešovskom kraji v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. Časť chotára obce patrí do PIENAPU, ktorý je
atraktívnou a často vyhľadávanou turistickou lokalitou. Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z
rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané
vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2, v prevažnej miere zložené zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V
rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s ortuťovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené.
Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo
sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. Súčasné svietidlá sa vyznačujú základnými nedostatkami: zastaralá
konštrukcia optickej časti svietidla – zrkadla, nízky stupeň krytia svietidla proti vniknutiu prachu, zastaralý typ krytu optickej
časti svietidla z mliečneho PVC, použitie výkonovo priemerných svetelných zdrojov.

Výsledkom bude rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník, ktorá spočíva vo výmene 89 ks
existujúcich starých svietidiel za nové s požadovanými technickými parametrami. Projekt zároveň rieši aj doplnenie 10 ks
svietidiel v obci. Projektom sa rieši aj výmena starého rozvádzača RVO za nový. V novej skrini RVO bude preložené meranie
spotreby elektrickej energie, komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia.
Hlavným dopadom projektu sú úspory energie, ktoré sa začnú prejavovať v roku ukončenia realizácie projektu. Projekt v roku
2013 predpokladá úspory energie pri zohľadnení úspor dosiahnutých reguláciou intenzity v hodnote 73,39 GJ/rok. Dopadový
ukazovateľ bude monitorovaný počas obdobia piatich rokov po ukončení realizácie projektu (366,97 GJ). Významným
dopadom projektu bude aj zníženie emisií CO2 o 7,75 t/rok.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho systému verejného osvetlenia v obci
Veľký Lipník. Spočíva vo výmene 89 osvetľovacích bodov, doplnení 10 ks osvetľovacích bodov, nahradení starého
rozvádzača RVO za nový, opatrený najnovšou technológiou regulácie. Obec Veľký Lipník si v prípravnej fáze dala spracovať
Svetelno-technickú štúdiu, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier s osvedčeniami na vykonávanie takejto činnosti.
Navrhovaný variant technického riešenia projektu vychádza zo súčasných trendov v oblasti verejného osvetlenia pri využití
najprogresívnejších technologických systémov, zariadení a materiálov. Projekt bude technicky realizovať dodávateľská firma
vybraná vo verejnom obstarávaní. Obec Veľký Lipník vykoná verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov až po podaní žiadosti o NFP. Verejné obstarávanie
zabezpečí odborne spôsobilá osoba.

Realizácia projektu sa začne po schválení ŽoNFP a po podpise zmluvy s RO. Do toho času bude ukončený proces
ver.obstarávania na dodávateľa prác, ktorý bude vybratý v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v
znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia VO (výmena svietidiel – 89 ks,
výmena RVO – 1 ks, doplnenie svetelných bodov – 10 ks) začne po uzavretí zmluvy s dodávateľom. Spolu s hlavnou aktivitou
bude prebiehať Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Hlavné prínosy projektu sú výrazné zníženie nákladov na zabezpečenie energetických potrieb obce -zníženie spotreby el.energie, menšia poruchovosť,
nižšie náklady na údržbu; možnosť využitia úspor na prevádzku VO pre potreby ďalších rozvojových aktivít obce; využívanie
moderných technológií, ako aj spoľahlivej a účinnej regulácie a riadenia prevádzky; zlepšenie kvality života občanov, zvýšenie
bezpečnosti v nočných uliciach a bezpečnosti cestnej premávky, prevencia vandalizmu; zvýšenie atraktivity obce.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Veľký Lipník zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským subjektom,
ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO (vrátane
regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získala úspory z realizácie
projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elektriny = 1 109 EUR/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri
získaní nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu verejného osvetlenia (vrátane rozvádzača
RVO) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov. Výrazne sa tak znížia aj údržbové
náklady pri dodržaní svetelno-technických parametrov. Predkladaný projekt je verejno - prospešnou investíciou a nie je
ziskový. 5% spolufinancovanie projektu je schválené obecným zastupiteľstvom a bude zabezpečené z vlastných zdrojov.
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V súčasnosti sú namontované žiarivkové svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na
kvalitné osvetlenie a nových typov, ktoré nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú
nenáročnosť. Svietidlá sú namontované na podperných bodoch distribučného NN vedenia vo vzdialenostiach cca 30÷80m a
výške 7m. Väčšina svietidiel je po dobe svojej životnosti. Vek je v rozsahu 15 ÷ 25 rokov. Optické časti týchto svietidiel sú
poškodené alebo značne znečistené, chýbajú alebo sú poškodené aj mechanické kryty elektrických častí. Mechanické
komponenty sú značne zhrdzavené čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. Je značne narušené nielen krytie týchto
svietidiel (ochrana krytím) ale aj ich bezpečnosť mechanická a elektrická. V súčasnosti prevádzka verejného osvetlenia je
ovládaná pomocou spínacích hodín a súmrakového spínača, čo neumožňuje dostatočne ekonomickú reguláciu osvetlenia.

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci a to výmenou 56 kusov svetelných bodov, doplnením
55 kusov svetelných bodov, výmenou 2 rozvádzačov RVO a zavádzaním technológie SOVO (Selektívne ovládanie verejného
osvetlenia). Riešené svietidlá spĺňajú všetky požadované kritériá ohľadom svetelných emisií, ochrany krytím min. IP65. Ako
regulačné prvky budú použité regulátory, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a širokým rozsahom. Taktiež budú doplnené
ďalšie svietidlá na miesta, ktoré je potrebné osvetliť. Na základe realizácie projektu sa predpokladá Ročná úspora
vymenených svietidiel – 5,72 MWh, Zníženie množstva CO2 – 2,185 t/rok. Nový stav sa zrealizuje v súlade s platnými STN:
CR 13201-1 : Voľba tried osvetlenia STN EN 13201-2 : Svetelno – technické požiadavky STN EN 13201-3 : Svetelno –
technický výpočet STN EN 13201-4 : Metódy merania svetelno – technických vlastností Hlavné a vedľajšie komunikácie v
obci sú zatriedené takto: Ulica smer Sobrance- V. Nemecké I/50 B2 ME5 Ulica smer Tibava - Podhoroď II/566 B2 ME5
Miestna komunikácia MKO1 B2 ME6 Miestna komunikácia MKO2 B2 ME6 MKO- miestne komunikácie obslužné

Keďže obec Tibava má skúsenosti s investičnými stavbami ako aj s implementáciou projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov je tu záruka, že implementácia projektu prebehne bez vážnych komplikácií. Kvalita doteraz
implementovaných projektov je potvrdená aj kontrolami príslušných orgánov. Pre urýchlenie následnej implementácie
projektu, začne proces verejného obstarávania ešte pred podaním samotnej žiadosti o NFP. Vybraný úspešný uchádzač
zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh
dodávok a prác bude dohliadať stavebný dozor. Na celú implementáciu projektu z vecného, časového a finančného hľadisku
bude dohliadať projektový tím. V prípade úspešnosti podanej žiadosti o NFP sa budeme riadiť inštrukciami RO resp. SORO,
Manuálom pre informovanie a publicitu a dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Svietidlá sú vo väčšine po životnosti, čo zvyšuje náklady na údržbu. Systém verejného osvetlenia (VO) v obci sa dá
charakterizovať ako nevyhovujúci s ohľadom na zabezpečenie svetelno-technických parametrov v súlade s normou STN EN
13201-2. Rekonštrukcia VO v obci je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a zastaranosti. Elektrické zariadenia
sústavy nevyhovujú podmienkam bezpečnej prevádzky podľa platnej legislatívy. Súčasná sústava VO neposkytuje
požadované parametre osvetlenia podľa STN a náležitý stupeň bezpečnosti na komunikáciách. Rekonštrukcia a modernizácia
VO s použitím nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie,
výrazne ovplyvní spotrebu el. energie. Zároveň sú zlučiteľné s technológiou SOVO, ktorá po nainštalovaní dokáže v značnej
miere ovplyvniť výkon svetelných bodov. Čo v budúcnosti s rastúcimi nákladmi na energiu predstavuje krok vpred k šetreniu
nielen samotnej energie ale aj financií obce. Obec zároveň bude pozitívnym príkladom pre svojich obyvateľov v postoji k
šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokračovaním rozvojových aktivít obce.

Trvalá udržateľnosť projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakoľko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť
prevádzky verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na
potrebnú ďalšiu modernizáciu systému verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Počas plynutia
záručnej doby na použitý materiál a práce budú na osvetlení prevádzané len prípadné minimálne zásahy zabezpečujúce
bezproblémový chod. Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných
zdrojov na zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie.
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Obec Vyšný Klátov, spadajúca svojím katastrálnym územím do územia Košického samosprávneho kraja leží na styku
severozápadnej časti Košickej kotliny so Slovenským Rudohorím, leží 13 km od krajského mesta Košice v nadmorskej výške
504 m. V obci s rozlohou 1889 ha žije v súčasnosti 412 obyvateľov. Obec je plynofikovaná, má miestny vodovod a v roku
2008 bola v obci ukončená realizácia miestnej kanalizácie. Aktívne tu pracujú spoločenské organizácie, medzi ktoré patrí
Klub dôchodcov, Poľovnícke združenie, Pozemkové spoločenstvo a iné. V súvislosti s realizáciou predmetného projektu sú v
súčasnosti v obci osvetľovacie telesá verejného osvetlenia rôznych typov, nachádzajúce sa v zlom technickom stave. V
minulosti sa nekládol dôraz na kvalitu samotného osvetľovacieho telesa a na jeho energetickú a údržbovú náročnosť.
Svietivosť týchto telies, hoci sú umiestnené v niektorých častiach na každom betónovom podpernom bode je veľmi slabá,
nakoľko priesvitný obal vyrobený z plexiskla je zanesený prachom a v niektorých prípadoch sa nedá očistiť.

Realizáciou aktivít predmetného projektu bude vykonaná revitalizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Klátov a to
prostredníctvom demontáže starých svietidiel a výložníkov v počte 58 ks a montáže nových svietidiel s výložníkmi (s
doplnením) v celkovom počte 86 ks, spĺňajúcich požiadavky platných svetelno-technických noriem, ktoré zabezpečia
dostatočnú intenzitu svietivosti v nočných hodinách a budú nenáročné na údržbu. Po ukončení realizácie projektu sa obci
podstatne zníži spotreba energie (79,4 GJ/rok) a taktiež náklady na údržbu systému verejného osvetlenia. Projekt tak
prispeje k výraznému zlepšeniu ochrany a bezpečnosti osôb i majetku obce, ale predovšetkým jej 412 obyvateľov, k zníženiu
nehodovosti a úrazovosti na verejných komunikáciách, zlepší sa úroveň a kvalita osvetlenia v obci, odstránenia sa výpadky v
osvetlení a nerovnomernosti

Po zdokumentovaní a následnej analýze súčasného stavu verejného osvetlenia odporúčame nasledovný rozsah
rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia obce. Rekonštrukcia je zameraná na zníženie nákladov spojených s prevádzkou
verejného osvetlenia. Rekonštrukcia bude obsahovať : 1) výmenu existujúcich svietidiel, 2) výmenu nevhodných a
opotrebovaných výložníkov a ramienok za nové s potrebnou dĺžkou a uhlom vyloženia, 3) výmenu napájacieho vedenia, 4)
výmenu rozvádzača verejného osvetlenia V rámci rekonštrukcie je potrebné doplniť a zoptimalizovať hlavne stred obce o
väčší počet svietidiel s nižším výkonom. Na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci navrhujeme použiť a
inštalovať LED osvetlenie.

Obec Vyšný Klátov ležiaca 13 km od krajského mesta Košice patrí medzi malé obce s počtom obyvateľov 412, ale jej poloha
je o to významnejšia, že je zakliesnená do lesoparku Košíc. Je vstupnou bránou do nadregionálneho strediska Jahodná a
vstupnou bránou pre cyklistické, turistické a lyžiarske trate, ktoré sú vyznačené v mapách turistického oddielu Košice. V
katastri obce je postavená turistická chata pod názvom Lajoška. Vzhľadom k značným možnostiam športového vyžitia do
obce prichádzajú a z obce odchádzajú takmer denne v letnom i zimnom období turisti (a to aj v nočných hodinách). Preto aj z
týchto ale aj z ďalších bezpečnostných dôvodov (zníženie nehodovosti a úrazovosti, eliminácia kriminality) má obec záujem
uvedený projekt realizovať. Obec Vyšný Klátov má už skúsenosti s realizáciou projektov a to napr. prostredníc
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Obec Ľutina sa nachádza v Šarišskej vrchovine, severozápadne od mesta Sabinov. 0bec má 446 obyvateľov. Pre rozvoj obce
je potrebná kvalitná infraštruktúra, medzi ktorú patrí aj moderná sústava verejného osvetlenia (VO). VO v obci je prevedené
svietidlami osadenými na podperných bodoch VSD a. s. vzdušného distribučného rozvodu elektriny, na oceľových a
drevených stožiaroch. Svietidlá sú so sodíkovými výbojkami, ortuťovými výbojkami a žiarovkami. Celkovo je v rámci VO
inštalovaných 82 ks svietidiel, z ktorých je 77 ks výbojkových cestných a 5 ks žiarovkových cestných. Podľa osvetľovanej
plochy sú inštalované cestné svietidlá, ktoré osvetľujú cestné komunikácie a chodníky. Existujúce cestné svietidlá sú
zastaralé, nespĺňajú požiadavky na merný svetelný tok, svetelné emisie a energetickú náročnosť. V obci sa nachádzajú 2
rozvádzače VO označené zhodne RVO. Riadenie prevádzky VO je riešené astronomickým súmrakovým spínačom, v druhom
rozvádzači sú inštalované aj spínacie hodiny. Regulácia úrovne osvetlenia nie je riešená. Väčšina svietidiel je za hranicou
životnosti, niektorým chýbajú kryty, je poškodená optika.

Modernizácia a optimalizácia VO vychádza z potrieb zníženia energetickej náročnosti a zníženia emisií CO2 v súlade so
súčasne platnou legislatívou a normami STN. Svietidlá budú inštalované na mieste osadenia pôvodných svietidiel, v
požadovaných úsekoch budú doplnené, čím vzniknú nové pozície. V celkovom počte bude novo osadených 120 ks svietidiel
(výmena - 82 ks, doplnenie - 38 ks). Svietidlá budú sčasti osadené aj na nových oceľových stožiaroch. Rozvádzače RVO
budú vymenené za nové, budú obsahovať elektromery, zariadenia pre reguláciu intenzity osvetlenia a prístroje pre centrálne
spínanie. Regulácia VO je riešená systémom SOVO, centrálne spínanie je v ručnom alebo automatickom režime. Nový stav
sa zrealizuje v súlade s platnými STN: CR 13201-1 : Voľba tried osvetlenia, STN EN 13201-2 : Svetelno – technické
požiadavky, STN EN 13201-3 : Svetelno – technický výpočet, STN EN 13201-4 : Metódy merania svetelno – technických
vlastností. Predpokladá sa Ročná úspora elektriny v celej sústave VO – 4 073,40 kWh, s reguláciou intenzity v rôznych
časoch prevádzky - 14 120,40 kWh (Úspora predstavuje cca 33 % oproti spotrebe v roku 2009). Zníženie množstva CO2 –
5,39399 t/rok (pri regulácii VO)

Obec má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ alebo národných. Obec realizovala projekty
investičné aj investičné. Preto je tu záruka, že implementácia projektu prebehne bez problémov. Pre urýchlenie následnej
realizácie projektu, sa začne proces verejného obstarávania v najbližšom období. Vybraný úspešný uchádzač zabezpečí
plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác
bude dohliadať projektový tím, ktorý bude zabezpečovať implementáciu projektu z vecného, časového a finančného hľadiska.
V prípade úspešnosti podanej žiadosti o NFP sa budeme riadiť inštrukciami poskytovateľom NFP, usmerneniami, Manuálom
pre informovanie a publicitu a dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Jestvujúci technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci pričom sa negatívnym spôsobom prejavuje takmer vo
všetkých oblastiach jeho posudzovania (vysoká energetická náročnosť, potenciálna environmentálna záťaž, nízka svetelná
účinnosť vo vzťahu k potrebe finančného vykrytia opráv a bežnej údržby). V nevyhovujúcom stave sú nielen samotné
svietidlá, aj rozvádzače. Svietidlá sú v určitých miestach vo veľkých vzdialenostiach (60 až 80 m), kde vznikajú neosvetlené
zóny. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia svietidla od osvetľovanej komunikácie.
Náklady na prevádzku VO sú z roka na rok vyššie. Preto realizáciou aktivít projektu, sa VO stane úspornejšie, modernejšie, čo
sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení obce. Obec bude pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu
elektrickou energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokračovaním rozvojových aktivít a
svojím výsledkom prispeje k napredovaniu nielen obce ale celého regiónu.

Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená použitím moderných zariadení a technológií vyhovujúcich požadovaným
predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, dôjde v
hospodárení obce k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na potrebnú ďalšiu modernizáciu systému
verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná
aj kompetenčným postavením žiadateľa ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia
právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce a používaním vlastných finančných prostriedkov, výkon originálnych
kompetencií). Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na
zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie verejného osvetlenia aj z dôvodu, že vlastné finančné prostriedky budú používané
na ďalšie rozvojové projekty.
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V sústave je prevádzkovaných 73 ks svietidiel, z ktorých väcšina je prevádzkovaná viac desaťročí. Súčasné verejné
osvetlenie túto funkciu nenapĺňa dostatočne. Väčšinou tieto svietidlá nemajú spodný kryt, nechránia svetelný zdroj ani
elektrické príslušenstvo a nemajú už prakticky žiadnu optiku. V sústave verejného osvetlenia v obci jednoznačne prevažujú
sodíkové výbojky nad ortuťovými. Všetky svietidlá sú inštalované na betónových stožiaroch NN distribučného vedenia
prostredníctvom ramienok. Napojené sú Al vodičmi nasvorkovanými na vodič VO resp. na kábel AYKYz 4B x 16 mm2 ktorý je
v mieste spoje zbavený vrchnej izolácie kábla. Sústavu verejného osvetlenia v obci Uzovské Pekľany napájajú 2
rozvádzače RVO. Tieto rozvádzače sú starších typov a sú napojené z distribučného NN vedenia bez prípojkových
poistkových skriniek. Aktuálny stav verejného osvetlenia nespĺňa ani podmienky ekonomické, vzhľadom na veľkú
energetickú náročnosť, ani podmienky slovenských technických noriem, ktoré pre podmienky verejného osvetlenia boli
vypracované. Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj
jej obyvateľov.

Hlavnými prioritami je dosiahnutie takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
normám. Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne
zložky trvalo udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši
bezpečnosť premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a
negatívne vplyvy na životné prostredie. Vymenených bude spolu 73 ks svietidiel. Vymenia sa svetelné zdroje s merným
výkonom vyšším ako 87 lm/W (najlepšie sodíkové výbojky). Modernizácia spočíva vo výmene všetkých jestvujúcich
svietidiel, ramienok za nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami a kompletnú výmenu
rozvodov VO za vzdušné izolované káble v sústave TN - S. V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava
nasledovné parametre: Priemerný príkon na svetelné miesto: 0,09 kW, Ročná spotreba energie: 2879,23 kWh, úspora na
jeden svetelný bod: 244,62 kWh. Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických
a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia Realizáciou projektu dôjde k výmene 73 ks svietidiel. Nové svietidlá osadené na
jestvujúcich podperných bodoch NN vedenia budú inštalované na nových nosičoch a držiakoch svietidiel resp. na
výložníkoch, čím sa dosiahne zlepšenie osvetlenia miestnych ciest a hlavnej cesty a doposiaľ neosvetlených miest. V
projekte je riešená výmena jestvujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia za nové a kompletná výmena rozvodov verejného
osvetlenia. Pri navrhovanom riešení (izolované vzdušné káble) sa odstráni problém so vzájomným dotykom lán verejného
osvetlenia a NN distribučnej siete vplyvom vetra. Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá
doba na zrealizovanie všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však
budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať.
Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Uzovské Pekľany. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k
zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Obec Smolník má 1 155 obyvateľov. Nachádza sa v centrálnej časti spišsko-gemerského rudohoria, v okrese Gelnica. Má
bohatú históriu súvisiacu najmä s banskou činnosťou. Pre rozvoj obce okrem priemyslu je nevyhnutný aj rozvoj turizmu, preto
je potrebné zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru v obci. Verejné osvetlenie (VO) v obci je prevedené svietidlami osadenými na
podperných bodoch VSD a. s. vzdušného distribučného rozvodu elektriny, na oceľových a parkových stožiaroch. Súčasné VO
je tvorené svietidlami so sodíkovými a ortuťovými výbojkami, svietidlami s lineárnymi žiarivkami. Celkovo je v rámci VO
inštalovaných 211 ks svietidiel. V obci sa nachádzajú 2 rozvádzače VO - RVO. Väčšina svietidiel je za hranicou životnosti,
niektorým chýbajú kryty, je poškodená optika. Cca 80% vonkajších krytov svietidiel je skorodovaných, nevyhovuje krytie, nie
je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Svietidlá inštalované na stožiaroch distribučného rozvodu NN
sú v určitých miestach vo veľkých vzdialenostiach (až 80 m), kde vznikajú neosvetlené zóny. Niektoré stožiarové svorkovnice
oceľových stožiarov sú v zlom technickom stave. Rozvádzače tiež nie sú vhodné pre ďalšie využitie.

Modernizácia a optimalizácia VO vychádza z potrieb zníženia energetickej náročnosti a zníženia emisií CO2 v súlade so
súčasne platnou legislatívou a normami STN. Cestné svietidlá budú inštalované na mieste osadenia pôvodných svietidiel, v
požadovaných úsekoch budú doplnené, čím vzniknú nové pozície. V celkovom počte bude novo osadených 236 ks cestných
svietidiel (194 ks vymenených, 42 ks doplnených).Rozvádzače RVO budú vymenené za nové, budú obsahovať elektromery,
zariadenia pre reguláciu intenzity osvetlenia a prístroje pre centrálne spínanie. Regulácia VO je riešená systémom SOVO,
centrálne spínanie je v ručnom alebo automatickom režime. Predpokladá sa Ročná úspora elektriny v celej sústave VO – 10
186,8 kWh, s reguláciou intenzity v rôznych časoch prevádzky -30 760,025 kWh (Úspora predstavuje cca 31 % oproti
spotrebe v roku 2009). Zníženie množstva CO2 – 11,750 t/rok (pri regulácii VO). Nový stav sa zrealizuje v súlade s platnými
STN: CR 13201-1 : Voľba tried osvetlenia, STN EN 13201-2 : Svetelno – technické požiadavky, STN EN 13201-3 : Svetelno –
technický výpočet, STN EN 13201-4 : Metódy merania svetelno – technických vlastností.

Obec má bohaté skúsenosti s investičnými a neinvestičnými projektmi, z tohto dôvodu je predpoklad, že implementácia
projektu prebehne bez problémov. Pre urýchlenie následnej realizácie projektu, sa začne proces verejného obstarávania v
najbližšom období. Vybraný úspešný uchádzač zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú
realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadať projektový tím, ktorý bude zabezpečovať
implementáciu projektu z vecného, časového a finančného hľadiska. V prípade úspešnosti podanej žiadosti o NFP sa budeme
riadiť inštrukciami poskytovateľom NFP, usmerneniami, Manuálom pre informovanie a publicitu a dodržiavať zmluvné záväzky
a platnú legislatívu.

Jestvujúci technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci pričom sa negatívnym spôsobom prejavuje takmer vo
všetkých oblastiach jeho posudzovania (vysoká energetická náročnosť, potenciálna environmentálna záťaž, nízka svetelná
účinnosť vo vzťahu k potrebe finančného vykrytia opráv a bežnej údržby). Systém verejného osvetlenia (VO) v obci sa dá
charakterizovať ako nevyhovujúci s ohľadom na zabezpečenie svetelno-technických parametrov v súlade s normou STN EN
13201-2. Tento projekt rieši uvedený stav na celom území obce a to jediným možným technickým riešením spočívajúcim vo
výmene svietidiel za energeticky menej náročné a zavádzaním systému SOVO. Realizáciou týchto opatrení sa verejné
osvetlenie stane úspornejšie, modernejšie, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení obce. Obec bude pozitívnym
príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je
pokračovaním rozvojových aktivít a svojím výsledkom prispeje k napredovaniu nielen obce ale celého regiónu. Technické a
organizačné podmienky pre implementáciu projektu sú garantované súčasnou úrovňou priestorového a technického
vybavenia žiadateľa.

Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená použitím moderných zariadení a technológií vyhovujúcich požadovaným
predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, dôjde v
hospodárení obce k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na potrebnú ďalšiu modernizáciu systému
verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná
aj kompetenčným postavením žiadateľa ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia
právomoc v oblasti nakladania s majetkom obce a používaním vlastných finančných prostriedkov, výkon originálnych
kompetencií). Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na
zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie verejného osvetlenia.
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V súčasnosti má obec Ptrukša 501 obyvateľov. Má vybudovanú základnú občiansku vybavenosť. Obec má kultúrny dom,
Dom smútku na miestnom cintoríne. Pôsobí tu Základná škola a Materská škola, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie
detí a mládeže. Obec sa snaží vytvoriť pre svojich obyvateľov čo najlepšie prostredie pre kvalitný život, a preto neustále
realizuje aj viaceré projekty na zlepšenie životnej úrovne. V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v obci Ptrukša napájané z
dvoch RVO. V sústave VO prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky aj morálne zastaralé a nespĺňajú súčasné
nároky na kvalitné osvetlenie. Tieto svietidlá jednoznačne vyžadujú výmenu. Väčšinou nemajú spodný kryt, nechránia
svetelný zdroj ani elektrické príslušenstvo, nemajú už prakticky žiadnu optiku. Boli inštalované v 80-tych rokoch 20. storočia.
Obec Ptrukša má dostatočné technické a administratívne kapacity, ktoré zabezpečujú chod obecných inštitúcii bez
problémov. V súčasnosti obec zamestnáva 6 pracovníkov, z toho sú priami zamestnanci obecného úradu 3 pracovníci. Majú
bohaté skúsenosti s vedením administrácie, ako aj s realizáciou projektov, ktorých obec zrealizovala v minulosti už viacero.

Realizáciou projektu – rekonštrukciou, ktorá zahŕňa aj doplnenie verejného osvetlenia v obci žiadateľ zrekonštruuje zastarané
verejné osvetlenie, ktoré už nebolo v súlade so stanovenými štandardmi, zmodernizuje ho a rozšíri o 1 svetelný bod. Projekt v
neposlednom rade prinesie aj úsporu energií. Zároveň sa rozšírením verejného osvetlenia zvýši životná úroveň pre život v
obci pre obyvateľov, ktorý už rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia nutne potrebovali. Projekt bude znamenať
impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj obce a životnej úrovne bývania v obci. Zabezpečí úsporu energetických nákladov po
dlhšiu dobu. Uvedené skutočnosti korešpondujú s cieľmi NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti obce v
regióne a na Slovensku pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné
prostredie, pretože novými svietidlami sa znížia svetelné emisie ohrozujúce ozónovú vrstvu. Ušetrené náklady z fondov EÚ
na verejné osvetlenie budú vytvárať priestor pre realizáciu obdobných projektov a zabezpečenie verejno-prospešných služieb.

Organizačné zabezpečenie: projekt bude realizovaný dodávateľsky. Technická stránka kontroly riadenia projektu: starosta
obce + dodávateľ; administratívna stránka - 2 pracovníčky OcÚ; ďalej spolupráca s externým projektovým manažmentom;
vytvorenie 1 pracovného miesta na pozíciu údržby nového VO. Technické zabezpečenie: svietidlá majú vopred stanovené
parametre, ktoré budú súčasťou cenovej ponuky. Aktivity projektu: 1. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ptrukša rekonštrukciu VO z dôvodu dobou prevádzky jeho opotrebovaného technického stavu. Ovládanie osvetlenia v obci je riešené
z 2 rozvádzačov RVO, v ktorom je aj miesto a spôsob merania spotreby elektrickej energie VO. Výmena 115 svietidiel,
doplnenie 1 svietidla. Pre osvetľovanie celej obce budú použité vysokotlakové sodíkové výbojky s príkonom 70 W NAV-T
SUPER 4Y. Navrhované svietidlá sú zvolené optimálne na základe jednotlivých svetelno-technických výpočtov, pre konkrétne
ulice s určením ich typických parametrov. Projektom sa zrekonštruujú aj stožiare a kompletne vymenia rozvádzače.
Realizácia prebehne 2010 - 2011 – žiadateľ plánuje zrekonštruované a rozšírené VO spustiť do prevádzky v prvom kvartály
roka 2012.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť menšiu energetickú náročnosť na prevádzku verejného osvetlenia v obci a rozšírenie
verejného osvetlenia 1 novým svetelným bodom v časti obce Ptrukša, tak aby prevádzka vyhovovala po stránke ekonomickej
efektívnosti a kvality, a dodržaní nárokov na životné prostredie. Ak chce žiadateľ splniť svoje ciele, musí urobiť opatrenia a
investície, ktorými tieto úlohy dosiahne. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za nevyhnutný. Vhodnosť
realizácie projektu je opodstatnená, súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Práve preto potrebuje
osvetlenie rekonštrukciu, ktorá prinesie úsporu elektrickej energie a zároveň nebude poškodzovať životné prostredie. Ak by
sa projekt nerealizoval žiadateľ by bol nútený plánované investície realizovať postupne alebo ich odložiť na neskôr, čím by sa
znížila efektivita plánu a tým pádom by bol ohrozený jeho zámer. Žiadateľ by mal nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu ďalších projektov. Realizácia projektu prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte obce a
umožní jej trvalo udržateľný rozvoj.

Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj obce Ptrukša, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast
pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných daností.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v
ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky
nezávadných prevádzok. Prostredníctvom ušetrených nákladov na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia môže
obec realizovať obdobné projekty na zvýšenie životnej úrovne bývania v obci. Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia
popísané vo SWOT analýze, napr. nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov na rekonštrukciu a rozšírenie
verejného osvetlenia, zvýšenie cien energií, vysoká fluktuácia obyvateľstva a podobne. Obec zároveň rozšíri svoj vplyv v
regióne. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu - ušetrením prevádzkových nákladov je obec pripravená prijať ďalšie
opatrenia a postupy na zníženie prevádzkových a administratívnych nákladov obce.
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V súčasnosti má obec Kalinov 301 obyvateľov. V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v obci Kalinov napájané z dvoch
samostatných rozvádzačov, s počtom svietidiel 78 . Rozvod v obci je zrealizovaný lanom AlFe 25/4 osadeným na spodnej
strane konzoly distribučnej NN siete - svietidlá na železobetónových stožiaroch. Časť rozvodu je zrealizovaná káblovým
vedením v zemi – osadenie svietidiel na samostatných oceľových stožiaroch. Jestvujúce osvetlenie je zrealizované
svietidlami a svetelnými zdrojmi rôznej typovej štruktúry- nie sú úsporné, majú nízky svetelný tok/výkon, nízku svetelnú
účinnosť, zlú úroveň svetelných emisií. Všetky ,prevažne, výbojkové svietidlá a výložníky sú z časti nefunkčné, značne
fyzicky i morálne zastarané, energeticky náročné, nespĺňajú požiadavky noriem. Výložníky a rozvádzače sú poškodené,
opotrebované, skorodované, nevyhovujúce. Systém VO je bez regulačného systému. Prevádzkovanie a údržba systému VO v
obci Kalinov je preto finančne aj energeticky veľmi náročná, nevyhovuje Svetelno- technickým požiadavkám v súlade s STN
EN 13201-2. Takýto stav VO znehodnocuje pohodu a kvalitu bývania v obci. Z tohto dôvodu sa obec Kalinov VO rozhodla
zrekonštruovať.

Realizáciou projektu – rekonštrukciou, modernizáciou a doplnením verejného osvetlenia v obci žiadateľ zrekonštruuje
zastarané verejné osvetlenie, ktoré už nebolo v súlade so stanovenými štandardmi, zmodernizuje ho ( systém riadenia a
regulácie) a doplní, projekt v neposlednom rade prinesie aj úsporu energií. Zároveň sa zvýši životná úroveň bývania a
bezpečnosti v obci. Projekt bude znamenať impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj obce a životnej úrovne bývania v obci.
Zabezpečí úsporu prevádzkových ( energie, údržba) nákladov po dlhšiu dobu. Uvedené skutočnosti korešpondujú s cieľmi
NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti obce v regióne a na Slovensku pri rešpektovaní trvalo udržateľného
rozvoja. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, pretože novými svietidlami sa znížia svetelné emisie
ohrozujúce ozónovú vrstvu. Ušetrené náklady z fondov EÚ na verejné osvetlenie budú vytvárať priestor pre realizáciu
obdobných projektov.

Organizačné zabezpečenia : Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný v procese verejného
obstarávania po schválení projektu. Kontrola a administrácia bude vykonávaná pracovníkmi obecného úradu. Technické
zabezpečenie : Svietidlá, svetelné zdroje, výložníky ,nové rozvádzače, nový systém riadenia a regulácie systému VO majú
vopred stanovené parametre, ktoré sú súčasťou svetelno-technickej štúdie a budú aj súčasťou cenovej ponuky od
doávateľa.Za technickú realizáciu a zhotovenie bude zodpovedať zhotoviteľ. Aktivity projektu : 1. rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia v obci Kalinov Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu systému VO v obci Kalinov z
dôvodu dobou prevádzky jeho opotrebovaného a nevyhovujúceho technického stavu. Naplánovaná je výmena svietidiel a
svetelných zdrojov ( ako aj výložníkov ) v celom rozsahu ( 78 ks ) ako aj doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov ( 25 ks ) za
energeticky menej náročné, spĺňajúce požiadavky noriem. V rámci navrhovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je
navrhnutá aj výmena rozvádzačov a inštalovanie systému riadenia a regulácie. Realizácia projektu je naplánovaná na
04/2011 až 01/2012.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť menšiu energetickú náročnosť na prevádzku verejného osvetlenia v obci a modernizovať
systém VO tak, aby prevádzka vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, a dodržaní nárokov na životné
prostredie. Ak chce žiadateľ splniť svoje ciele, musí urobiť opatrenia a investície , ktorými tieto úlohy dosiahne. Preto tento
projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je opodstatnená , súčasný stav
verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Práve preto potrebuje osvetlenie rekonštrukciu , ktorá prinesie úsporu elektrickej
energie a zároveň nebude poškodzovať životné prostredie, práve naopak bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie –
zníženie emisií do ovzdušia. Ak by sa projekt nerealizoval žiadateľ by bol nútený z dôvodu nedostatku financií plánované
investície posunúť na neurčito, resp. investície realizovať postupne , čím by sa znížila efektivita plánu a tým pádom by bol
ohrozený jeho zámer. Žiadateľ by mal nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu ďalších projektov. Realizácia prinesie
zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte obce a umožní jej trvalo udržateľný rozvoj

Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj obce Kalinov, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast
pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných daností.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v
ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky
nezávadných prevádzok. Prostredníctvom ušetrených nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia môže
obec realizovať obdobné projekty na zvýšenie životnej úrovne bývania v obci. Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia
popísané vo SWOT analýze, napr. nedostatok finančného kapitálu a vlastných zdrojov, na rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia, zvýšenie cien energií, vysoká fluktuácia obyvateľstva a podobne. Obec zároveň rozšíri svoj vplyv v
regióne. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu – ušetrením prevádzkových nákladov je obec pripravená prijať ďalšie
opatrenia a postupy na zníženie prevádzkových a administratívnych nákladov obce.
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Mesto Snina sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenska, má viac ako 21 tis. obyvateľov a výhodnú polohu vzhľadom na
susediace štáty Poľsko a Ukrajina. Pre rozvoj mesta je nevyhnutná kvalitná infraštruktúra a tým súvisiace aj verejné
osvetlenie (VO). V sústave verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky aj morálne zastaralé a
nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie. Tieto svietidlá jednoznačne vyžadujú výmenu. Väčšinou nemajú spodný
kryt, nechránia svetelný zdroj ani elektrické príslušenstvo, nemajú už prakticky žiadnu optiku. Parkové svietidlá tvoria si jednu
tretinu sústavy. Zvyšok tvoria cestné svietidlá a svietidlá osvetľujúce miestne komunikácie. Značná časť týchto svietidiel má
spodný kryt značne degradovaný. V menšom počte sú použité aj pomerne mladšie svietidlá. No tie však nespĺňajú požiadavky
na moderné osvetlenie a vyžadujú výmenu. Stav oceľových stožiarov je prevažne zlý, hlavným problémom je korózia. Značne
skorodované sú tiež ramienka a výložníky na betónových stožiaroch. Rozvádzače sú starších typov, skorodované, prístrojová
náplň ani samotná skrinka nevyhovujú bezpečnosti a hospodárnej prevádzky, potrebné vymeniť.

Rekonštrukcia VO vychádza z potrieb zníženia energetickej náročnosti a zníženia emisií CO2 v súlade so súčasne platnou
legislatívou a normami STN. Projekt rieši 214 ks svietidiel, z ktorých 30 bude presmerovaných a 24 bude doplnených. Pre
osvetlenie cestných komunikácií budú použité svietidlá s krytím IP 67 splňajúce náročné požiadavky. Na osvetlenie
chodníkov a medziblokových priestorov budú použité svietidlá s vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W, na
osvetlenie chodníkov v blízkom okolí centrabudú použité svietidlá so zvýšenou odolnosťou proti vandalizmu. Zároveň sa
prisvetlia jestv. prechody pre chodcov na výstupných komunikáciách z mesta čo zvýši bezpečnosť chodcov. Nový stav sa
zrealizuje v súlade s platnými STN: CR 13201-1 : Voľba tried osvetlenia, STN EN 13201-2 : Svetelno – technické požiadavky,
STN EN 13201-3 : Svetelno – technický výpočet, STN EN 13201-4 : Metódy merania svetelno – technických vlastností.
Predpokladá sa Ročná úspora svietidiel 102,492 MWh, Zníženie množstva CO2 – 47,89 t/rok.

Mesto Snina má bohaté skúsenosti s investičnými stavbami a realizáciou projektov EÚ, preto je tu záruka, že implementácia
projektu prebehne bez problémov. Pre urýchlenie následnej implementácie projektu, začne proces verejného obstarávania
hneď v prípravnej fáze realizácie projektu. Vybraný úspešný uchádzač zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných
zariadení ako aj samotnú realizáciu. Rekonštrukcia VO pozostáva vo výmene, presune a doplnení 214 ks svietidiel, výmene
rozvádzačov, časti stožiarov VO. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadať projektový tím zostavený z
kvalifikovaných pracovníkov, ktorý bude zabezpečovať implementáciu projektu z vecného, časového a finančného hľadiska. V
prípade úspešnosti podanej žiadosti o NFP sa budeme riadiť inštrukciami poskytovateľom NFP, Manuálom pre informovanie a
publicitu, dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Systém verejného osvetlenia (VO) sa dá charakterizovať ako nevyhovujúci s ohľadom na zabezpečenie svetelno-technických
parametrov v súlade s normou STN EN 13201-2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého
technického stavu a zastaranosti. Súčasná sústava VO neposkytuje požadované parametre osvetlenia podľa STN a náležitý
stupeň bezpečnosti na komunikáciách. Realizácia projektu je tiež vhodná z hľadiska zlepšenia ekonomických parametrov
žiadateľa, nakoľko realizáciou projektu bude znížená ekonomická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia. Realizácia
projektu rovnako vytvorí predpoklady komplexnej rekonštrukcie osvetľovacej sústavy aj vo zvyšných častiach mesta.
Technológia SOVO vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Bez
vypínania verejného osvetlenia je možné radikálne znížiť náklady na energiu v prípade finančných problémov
prevádzkovateľa. Ďalším pozitívnym prínosom rekonštrukcie je zníženie paušálnych poplatkov súvisiacich s hodnotou ističov
pred elektromermi v jednotlivých rozvádzačov RVO . Navrhované svietidlá svojou konštrukciou a krytím znižujú frekvenciu
údržby VO.

Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená použitím moderných zariadení a technológií vyhovujúcich požadovaným
predpisom a normám. Kedže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia (úspory
inštalovaného príkonu dosahujú vynikajúcich 67 %, a to dokonca aj po zvýšení počtu svietidiel v novej sústave VO), dôjde v
hospodárení mesta k finančnej úspore, ktorá bude môcť byť využívaná na potrebnú ďalšiu modernizáciu systému verejného
osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko
mesto nemá dostatok voľných vlastných finančných zdrojov na zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie verejného
osvetlenia.
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Sústava VO pozostáva zo 108 svetelných bodov. Z hľadiska výkonnosti a hospodárnosti je systém v nevyhovujúcom stave,
údržba je finančne náročná. V sústave sa nachádza niekoľko typov svietidiel (Malaga, Ambasador, Tanier). Svetelným
zdrojom je vysokotlaková sodíková výbojka s príkonom 70W, 100W. Svietidlá majú nižší stupeň krytia ako je v súčasnosti
požadovaný štandard. Svietidlá typu Ambasador a Tanier sú zastarané, poškodené a je nevyhnutná ich výmena. Sú zdrojom
nežiaducich svetelných emisií do horného polpriestoru. VO je inštalované na oceľových cestných, parkových alebo
betónových parkových stožiaroch. Stožiare pochádzajú z 60-tych až 70-tych rokov minulého storočia. Prevažujúcim typom
stožiara sú oceľové bezpäticové stožiare. V predmetnej časti mesta sa nachádzajú 3 rozvádzače VO. V súčasnosti stav VO
nevyhovuje platným normám a je nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia.

Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie svetelno-technických vlastností sústavy VO a minimalizácia prevádzkových
nákladov. Použijú sa len najefektívnejšie svetelné zdroje s merným svetelným výkonom min. 95lm/W a svietidlá s krytím min.
IP66, bude použitý systém riadenia a regulácie intenzity osvetlenia, s voľbou prevádzkových režimov. Prevádzka novej
sústavy VO zabezpečí mestu úsporu elektrickej energie na 1 svetelné miesto 247,8 kWh/rok. Pri celej sústave v počte 111 ks
ide o úsporu 26 758 kWh/rok. Inštaláciou svietidiel a svetelných zdrojov sa zabezpečí zníženie tvorby CO2 za rok o 10,168
ton tejto splodiny, čím sa zredukujú emisie skleníkových plynov vytvárané pri výrobe elektrickej energie. Dosahovanie
stanovených cieľov počas realizácie, aj po ukončení projektu budeme sledovať merateľnými ukazovateľmi Počet vymenených
svietidiel a Úspora energie.

V projekte je navrhnutá unifikácia typov svietidiel v častiach mesta: A. Hlinku, Staničná (vnútro blok), Kukučínova,
Kalinčiakova, Železničná, Royova, Poštová, Winterova ulica výmenou existujúcich nevyhovujúcich svietidiel za nové typu
INDAL AIRTRACE s halogenidovou výbojkou s rôznym príkonom v závislosti od miesta inštalácie. Celkový počet
inštalovaných svietidiel po rekonštrukcii a doplnení v jednotlivých častiach mesta bude 111 ks. Bude prevedená aj
modernizácia rozvádzačov VO, nainštaluje sa inteligentný systém riadenia a správy. V prípade rozvádzačov na Triede A.
Hlinku a Kalinčiakovej sa do existujúceho rozvádzača doplnia komponenty inteligentného systému riadenia. U rozvádzača VO
na Kukučínovej ulici prebehne kompletná výmena rozvádzača. Nevyhnutnou súčasťou je aj rekonštrukcia vedení. Projekt
bude realizovaný 1 aktivitou v období 1/2011-7/2011.

Zavedenie moderného systému VO bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov, elimináciu
vandalizmu, rast atraktivity prostredia vylepšením estetického vzhľadu mesta a zníženie produkcie svetelných emisií, čo sa
prejaví v kvalite životného prostredia. Projekt je s súlade s NSRR na roky 2007-2013 a OP KaHR a bude mať vplyv na plnenie
horizontálnej priority TUR v jej troch zložkách: environmentálnej inštalované nové svietidlá budú šetrné k životnému
prostrediu, zabezpečí za zníženie tvorby CO2 za rok, čím sa zredukujú emisie skleníkových plynov tvorené pri výrobe
elektrickej energie. Prevádzka navrhovaných energetických zariadení nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie,
ekonomickej prevádzka novej sústavy verejného osvetlenia v meste zabezpečí úsporu elektrickej energie za 1 kalendárny rok
na 1 svetelné miesto až 96,33 GJ/rok, sociálnej zlepší sa kvalita a bezpečnosť života v meste a vzrastie celkový estetický
dojem jednotlivých častí mesta, čo prinesie možnosti ďalšieho rozvoja. Mesto v zastúpení primátorom má dostatočné
skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo ŠF.

Pozitívum, v ktorom spočíva udržateľnosť projektu je v použití vysoko kvalitných moderných svietidiel s dlhodobou
životnosťou a minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktoré spĺňajú najprísnejšie energetické požiadavky. Po skončení
realizácie projektu bude zabezpečená dlhoročná finančná efektivita z hľadiska energetickej náročnosti verejného osvetlenia.
Jej podstata bude spočívať v tom, že každoročne sa vytvoria disponibilné zdroje ktoré budú môcť byť využité na financovanie
ďalších činností mesta. Trvácnosť stavebných a technických investícií bude zabezpečená tak, že rekonštrukcia bude
realizovaná odborníkmi v oblasti VO, inštalované budú moderné technológie a použité nové materiály, čím dôjde k reálnemu
predĺženiu funkčnej životnosti verejného osvetlenia.
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Sústava VO v obci pozostáva zo 65 svietidiel, typu Malaga a Modus LV 2x36W. Z hľadiska výkonnosti a hospodárnosti je
systém VO v nevyhovujúcom stave jeho údržba je finančne náročná a každoročne vyžaduje dodatočné investície. Stožiare
VO sú v obci betónovej konštrukcie, so značne skorodovanými kovovými časťami stĺpov, výložníkov a podpier, v niektorom
prípade sú mechanicky poškodené. Rozvody VO sú poruchové, vyhotovené vzdušnými, samonosnými vodičmi, ich dĺžka v
celej obci je cca 4 194 m. Jednotlivé úseky sú v havarijnom stave. Rozvádzač VO (1) má nedostatočné krytie, je mechanický
poškodený. Jednotlivé svietidlá sú vypínané a zapínané pomocou automatu. V súčasnosti stav VO nevyhovuje platným
normám a je nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia.

Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie svetelno-technických vlastností sústavy VO a minimalizácia prevádzkových
nákladov. Použijú sa len najefektívnejšie svetelné zdroje s merným svetelným výkonom min. 87lm/W a svietidlá s krytím min.
IP65, použije sa systému riadenia a regulácie intenzity osvetlenia, s voľbou prevádzkových režimov. Prevádzka novej sústavy
VO zabezpečí obci úsporu elektrickej energie na 1 svetelné miesto 284,7 kWh/rok. Pri celej sústave v počte 114 ks ide o
úsporu 18 505,5 kWh za rok, tj. 66,618 GJ za rok. Inštaláciou svietidiel a svetelných zdrojov sa zabezpečí zníženie tvorby
CO2 za rok o 7,0321 ton tejto splodiny, čím sa zredukujú emisie skleníkových plynov vytvárané pri výrobe elektrickej energie.
Dosahovanie stanovených cieľov počas realizácie, aj po ukončení projektu sa v obci bude sledovať merateľnými
ukazovateľmi Počet vymenených svietidiel a Úspora energie.

V projekte je navrhnutá unifikácia typov svietidiel v celej obci, výmenou existujúcich svietidiel za nové typu AVENIDA IP 65
1x70W HPS. Celkový počet inštalovaných svietidiel po rekonštrukcii bude 114 ks. Pre navrhovaný typ svietidla bude použitá
vysokotlaková sodíková výbojka OSRAM – VIALOX NAV-T SUPER 4Y 6500lm 70W. Súčasťou modernizácie je aj náhrada
existujúceho rozvádzača VO za nový typu HASMA Krompachy RVO S 32A P2 a doplnenie ďalšieho, celkový počet 2 ks,
nevyhnutná je aj rekonštrukcia existujúcich rozvodov v dĺžke 4 194 m. Projekt bude realizovaný dvoma aktivitami, ktoré na
seba vecne a časovo nadväzujú. Aktivita 1 „Rekonštrukcia VO demontáž“ a Aktivita 2 „Rekonštrukcia VO montáž“ Realizácia
projektu bude prebiehať v období január 2011 – jún 2011.

Zavedenie moderného systému VO bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov, zvýši sa atraktivita
prostredia vylepšením estetického vzhľadu obce, zníži sa produkcia svetelných emisií, čo sa prejaví v kvalite životného
prostredia. Projekt bude mať vplyv na plnenie horizontálnej priority TUR v jej troch zložkách environmentálnej inštalované
svietidlá budú šetrné k životnému prostrediu, zabezpečí za zníženie produkcie CO2 za rok, ekonomickej prevádzka novej
sústavy VO v obci zabezpečí úsporu elektrickej energie, sociálnej zlepší sa kvalita a bezpečnosť života obyvateľov obce.
Projekt je s súlade s NSRR na roky 2007-2013 jeho hlavným cieľom, s OP KaHR. Obec v zastúpení starostom obce má
bohaté skúsenosti s realizáciou projektov podobného charakteru. Úspešne realizovala projekty: MF SR-Rekonštrukcia
sociálnych zariadení v KD, ÚV SR Vylepšenie športového areálu v obci, MF SR-Rekonštrukcia a modernizácia miestneho
rozhlasu, PPA-Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Žitná-Radiša.

Projekt bude udržateľný z najmä v dôsledku použitia vysoko kvalitných moderných svietidiel s dlhodobou životnosťou a
minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Vzhľadom na predpokladanú výšku úspory vo finančnom vyjadrení je projekt finančne
i prevádzkovo udržateľný. Obec má každoročne pre tento účel, vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na
prevádzku VO, disponuje potrebným odborným personálom. Po realizácii projektu sa predpokladá vytvorenie dodatočných
disponibilných zdrojov, ktoré môže obec účelne využiť na financovanie iných činností súvisiacich so zvyšovaním atraktivity
prostredia.
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Obec je z hľadiska sústavy VO rozdelená do 8 samostatných obvodov. Každý obvod je napájaný zo samostatného
rozvádzača VO. Počet svietidiel v sústave je 176ks. Prevládajúcim typom svietidiel je 444 1970, a 444 2311. Ako svetelný
zdroj slúžia ortuťové výbojky typ RVLX 125W. Svietidlá sú osadené na jestvujúcich podperných bodoch distribučnej NN siete.
Podperné body sú viacerých typov, rôznej výšky a roku inštalácie. Riadenie prevádzky VO je pomocou spínacích hodín,
regulácia úrovne VO v rozvádzačoch nie je zabezpečená, regulátory nie sú osadené. Jestvujúce VO miestnych komunikácii,
je nevyhovujúce. Svietidlá VO vrátane vyložníkov a RVO sú fyzicky opotrebované a technicky zastaralé. Používané svetelné
zdroje sú ekonomicky nevýhodné, zvyšujú prevádzkové náklady a nespĺňajú súčasné požiadavky na úroveň a kvalitu VO,
produkujú nežiaduce svetelné emisie, ich rekonštrukcia je nevyhnutná.

Realizáciou projektu sa zabezpečí dostatočné osvetlenie všetkých potrebných plôch, vrátane tých, ktoré doteraz neboli
osvetlené. Zlepší sa bezpečnosť občanov v obci. Rovnako sa dosiahne úspora nákladov na prevádzku VO. Aj napriek
skutočnosti, že v rámci modernizácie VO sa zvýši celkový počet svietidiel, úspora sa dosiahne tým, že navrhované svetelné
zdroje sú charakteristické vysokou účinnosťou, minimálnou produkciou svetelných emisií, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Realizáciou projektu sa budú sledovať dva stanovené merateľné ukazovatele, ktoré súvisia
s projektom a budú odzrkadľovať napĺňanie jeho cieľov, ukazovateľ výsledku „Počet vymenených svietidiel“, a ukazovateľ
dopadu „Úspora energie“. Predpokladaná dosiahnutá úspora v dôsledku realizácie projektu by mala byť 48,087 GJ/rok.

Projekt rieši unifikáciu typov svietidiel v obci, výmenou existujúcich svietidiel, za nové typu SGP340 FG 1xSON-T50/70 K II
FG SS CH 48/60, osadených na jestvujúcich a doplnených podperných bodoch, a svietidiel pre parkové osvetlenie typu
EPS300 SON-T70WIC LO-D/I+GPS309PCC-R-Tropic, osadených na jestvujúcich oceľových stožiaroch. Počet inštalovaných
svietidiel bude 260ks. Pre svietidlá sa použijú vysokotlakové sodíkové výbojky SON-T 70 W/E 27. Súčasne prebehne aj
výmena rozvádzačov VO v obvodoch č.1-7, vybavených pre meranie spotreby el. energie, súmrakovým spínačom, vypínačom
pre okamžité zapnutie VO. Krytie rozvádzačov VO je IP 44/20. Projekt bude realizovaný 3 aktivitami. Aktivita1 rekonštrukcia
VO časť Pružiná, Aktivita2 rekonštrukcia VO časť Briestené, Aktivita3 rekonštrukcia VO časť Chmelisko. Realizácia projektu
bude prebiehať v období január 2011 – júl 2011, tj . 7 mesiacov.

Modernizácia systému VO bude mať pozitívny vplyv na pasívnu bezpečnosť občanov, zvýšenie atraktivity prostredia
vylepšením estetického vzhľadu obce, zníženie produkcie svetelných emisií, čo sa prejaví v kvalite životného prostredia.
Projekt je s súlade s NSRR na roky 2007-2013 a OP KaHR a PHSP Trenčianskeho samosprávneho kraja, časťou III. Stratégia
rozvoja TSK, bodom 6.2 Ochrana ovzdušia. Projekt bude mať vplyv na plnenie horizontálnej priority TUR v jej troch zložkách:
environmentálnej inštalované nové svietidlá budú šetrné k životnému prostrediu, zabezpečí za zníženie tvorby CO2 za rok až
o 16,5 ton menej tejto splodiny, zredukujú sa emisie skleníkových plynov tvorené pri výrobe elektrickej energie. Prevádzka
navrhovaných energetických zariadení nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ekonomickej prevádzka novej
sústavy verejného osvetlenia v obci zabezpečí úsporu elektrickej energie za 1 kalendárny rok na 1 svetelné miesto až 48,087
GJ/rok, sociálnej zlepší sa kvalita a bezpečnosť života v obci a vzrastie celkový estetický dojem. Obec v zastúpení starostom
má skúsenosti s realizáciou projektov ŠF, financovaných Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená použitím vysoko kvalitných moderných svietidiel s dlhodobou životnosťou a
minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Po úspešnej realizácii projektu sa predpokladá rýchla návratnosť investície vo forme
úspory elektrickej energie, ale ja úspor prevádzkových nákladov súvisiacich s prevádzkou systému VO. Zavŕšením realizácie
projektu bude stav sústavy VO, ktorý bude zodpovedať platným technickým normám. Obec získa nové, úsporné, moderné,
dlhodobo funkčné a regulovateľné osvetlenie. Sústava bude ekologická v tom, že nebude zaťažovať životné prostredie a
zároveň zníži svetelné emisie. Obec pre investíciu má vo svojom rozpočte vyčlenené disponibilné zdroje pre
spolufinancovanie projektu vo výške 5 %.

KaHR-22VS-1001

MČ Barca je situovaná južne od mesta Košice a žije v nej 3 280 obyvateľov (23 príslušníkov MRK). Má dobré dopravné
spojenie a patrí jej medzinárodné letisko Košice – Barca. V obci sa nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky, najväčší domov
dôchodcov v SR, MŠ, ZŠ, SŠ, viaceré zariadenia cestovného ruchu, športový areál a oddychová zóna. Barca je sídlom
množstva významných priemyselných, výrobných i obchodných spoločností. Stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci
– staré svietidlá s nevyhovujúcou svetelnou intenzitou, s výraznou energetickou náročnosťou, vysoké náklady na údržbu,
vznik zemných káblových porúch, svietivosť mimo verejný sektor, nerovnomerné rozmiestnenie svietidiel VO (úseky bez
priameho dopadu osvetlenia), neregulovaná prevádzka verejného osvetlenia, znížená bezpečnosť cestnej premávky a
obyvateľov v obci. V súčasnosti je nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia.

Realizáciou navrhovaného projektu – rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k: - výmene jestvujúcich svietidiel za nové
(170 ks) s lepšou svetelno-technickou účinnosťou 114 Lm/W s možnosťou regulácie spotreby el. energie o 30% po dobu 8
hod denne - zníženiu energetickej náročnosti - úspora spotreby elektrickej energie o 221,69 GJ/rok, 61 581,3 kWh/rok zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia v priemere o 1 050,00 EUR/rok - regulácii VO v nočných hodinách zníženiu emisií CO2 o 23,40 t/rok - zahusteniu verejného osvetlenia (47 ks) - rovnomerné rozmiestnenie svietidiel - zlepšeniu
umiestnenia svietidiel vzhľadom k rovine vozovky pomocou 1,5m dlhých výložníkov - napojeniu svietidiel novým vedením k
jednotlivým osvetľovacím telesám - inštalácii svietidiel s emisiami 0 cd/klm nad vodorovnú rovinu svietidla - zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti obyvateľov obce a jej návštevníkov

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Aktivita 1 – Výmena a doplnenie svietidiel a svetelných
zdrojov: Existujúce svietidlá (170 ks) budú nahradené, resp. doplnené svietidlami s vysokotlakovou výbojkou, s lepšou
svetelno-technickou účinnosťou (114 Lm/W), s nižším príkonom (60W/svietidlo) a s možnosťou úspornej regulácie
elektronickým predradníkom. Dôjde k zahusteniu VO novými svetelnými bodmi (47 ks). Napojenie svietidiel sa zrealizuje
novým vedením – závesný izolovaný kábel AES (eliminácia výpadkov a porúch osvetlenia spôsobených poveternostnými
vplyvmi). Práce budú vykonávané tak, aby nedošlo k dlhodobému výpadku VO. Pred uvedením VO do prevádzky budú
vykonané bezpečnostné revízie. Technické a organizačné zabezpečenie týchto aktivít zabezpečí – obec, vybraný
dodávateľ, projektant, osoba spôsobilá pre verejné obstarávanie, externý manažment projektu.

D1) Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná pre zabezpečenie jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky.
Realizáciou projektu sa znížia náklady na jeho prevádzku, zvýšia sa energetické úspory, znížia sa emisie CO2, zvýši sa
bezpečnosť obyvateľov obce a jej návštevníkov (v rámci pravidelných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí), zvýši
sa bezpečnosť cestnej premávky v obci (miestne komunikácie), skvalitní sa život v obci, zníži sa riziko kriminality. Plánované
aktivity a projekty obce budú spolu s rekonštrukciou verejného osvetlenia viesť k ďalšiemu zvýšeniu konkurencieschopnosti
obce a jej štandardu. Obec má skúsenosti s realizáciou viacerých investičných aktivít. D2) Žiadateľ navrhovaného projektu
nemá skúsenosti v oblasti, na ktorú je predkladaný projekt zameraný. Členovia externého manažmentu majú dostatočné
skúsenosti s implementáciou projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, zabezpečia bezproblémovú
implementáciu daného projektu a budú predpokladom efektívneho využitia pridelených prostriedkov.

Realizácia projektu prispeje k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia: - úspora energie 66,63%
(úspornejšie svietidlá s vyššou svetelnou účinnosťou a regulácia ich príkonu elektronickým predradníkom s možnosťou
zníženého príkonu po umelej polnoci). - náklady na údržbu sa znížia v priemere o 1 050,00 EUR/rok (nakoľko nie je potrebná
pravidelná ročná údržba. Vzhľadom na životnosť nových svietidiel je odporúčaná údržba každé 3 roky (životnosť 16 000
hod.), vnútorné čistenie svietidiel nie je potrebné - prachotesné). Týmto dôjde k vzniku nových disponibilných zdrojov, ktoré
zabezpečia finančnú držateľnosť a bezproblémovú prevádzku. Úspora finančných prostriedkov na prevádzku umožní v
dnešnej neľahkej situácii získané prostriedky pretaviť do zvýšenia konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja obce.
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Obec Dubník leží 27 km severovýchodne od Nových Zámkov, má 1706 obyvateľov a leží v v Nitrianskom VÚC. Verejné
osvetlenie v obci patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a
technicky zastaralá. Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa pohybuje v intervale od 15 30 rokov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Väčšina svietidiel je osadená na betónových
podperných bodoch vzdušného distribučného NN rozvodu v obci, ktorý je v majetku ZSE-D. Súčasná sústava verejného
osvetlenia je bez regulácie a je zapínaná súmrakovým spínačom alebo podľa vopred nastaveného časového režimu iba na
plný výkon. OS (200 svietidiel) v obci je v prevažnej miere zložen. zo zastaral.ch, technicky nevyhovuj.cich svietidiel.
Existujúce verejné osvetlenie obce nespĺňa základné podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii a chodníkov,
nerovnomernosť osvetlenia apod.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 200 ks svietidiel, doplnenie 40 ks osvetlovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 5 ks
RVO rozvádzačov. Existujúce svietidlá SHC150W, RVL80W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami TYP SQ
100 Comfort. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním. Osadené budú
svetelné zdroje s mernym výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpecenie dlhodobej životnosti a minimal. údržby budú použité
svietidlá s krytým IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bud. Osadené rozvádzace RVO 1 – HSS s
rádio-modemom (5 ks) a kontrolné spínacie prvky SYRA (osadené do svietidla prípadne svetelného bodu – umožnuje aktívnu
prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispecingu podla potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo
samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (až o 67,24 %, čo predstavuje 42 702 kWh/r (378,64
GJ/rok). Zníženie energ.nárocnosti sa prejaví aj v znížen. produkcie emisií CO2 o 40,18 t/rok. Bez realizácie projektu by
nadalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, co by obmedzilo dalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011 a to po schválení a podpise zmluvy s RO. Do tohto termínu je plánované
ukončenie procesu verejného obstarávania na dodávateľské práce. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až máj 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď personálne zabezpečenie v Opise projektu) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Dubník, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou
legislatívou v oblasti elektroenergetiky.

Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentami, vrátane PHSR VÚC a taktiež obce Dubník. Ide
predovšetkým o napĺňanie cieľov, ktoré sa realizíciou projektu zhodujú s prioritami strategických dokumentov hlavne vďaka: Znižovaní spotreby energie a zvyšovaní úcinnosti energie, - Posilnenie vedenia a vybudovania nových TS podla potreby, Znižovanie strát a zvyšovanie spolahlivosti sietí, - Informovat obyvatelov o úsporách energie. Koneční užívatelia, obyvatelia
a návštevníci obce Dubník budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií
do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce.
Žiadateľ obec Dubník má skúsenosti s realizáciou projektov (viď Opis projektu) a pri realizácii jej bude nápomocná aj externá
poradenská spoločnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Dubník zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským
subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO
(vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získalaúsporu z realizácie projektu už v roku
2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezopečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov
(merná investičná náročnosť úspor elekt. = 220,97€/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní NFP. Vzhľadom na úplnú
rekonštrukciu VO (vrátane rozvodov) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov.
Výrazne sa tak znížila aj údržbové náklady pri dodržiavaní svetelno-technických parametrov.
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Projekt sa realizuje v obci Sveržov, okres Bardejov, Prešovský kraj. V obci žije 546 obyvateľov. Osvetľovacia sústava v obci
je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so
svetelným zdrojom s úspornou žiarivkou a ortuťovou výbojkou. Mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický
dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo sťažuje prístup k jednotlivým
častiam svietidla. Súčasné svietidlá sa vyznačujú základnými nedostatkami: 1) zastaralou konštrukciou optickej časti svietidla
– zrkadla. Vo všetkých použitých typoch nie je žiadne odrazové zrkadlo reflektora, je nahradené max. lešteným Al plechom na
tvarovaným do tvaru U, čo má za následok nedostatočné a nerovnomerné pokrytie komunikácie svetelným tokom. 2) Zlý,
nízky stupeň krytia svietidla proti vniknutiu prachu. Dôsledkom je trvale periodicky sa opakujúce pošpinenie priehľadného
krytu svietidla, nutné časté čistenie spojené s nárokmi na obsluhu a mechanizáciu – plošinu. 3) Zastaralý typ krytu optickej
časti svietidla z mliečneho PVC. Dôsledkom je drastické zníženie svetelnej účinnosti svietidla.

Výsledkom projektu bude modernizácia VO v obci Sveržov, ktorá spočíva v doplnení 4 ks osvetľovacích bodov, rekonštrukcii
45 osvetľovacích bodov, nahradení 1 ks starého rozvádzača RVO za nový, opatrený najnovšou technológiou regulácie.
Celkovo projekt prispeje k zhospodárneniu fungovanie sústavy verejného osvetlenia doplnením regulácie verejného
osvetlenia a dosiahnutiu zníženia energetickej náročnosti VO v obci Sveržov. Hlavným dopadom projektu bude úspora
energie 34,99 GJ/rok, čo bude za päť sledovaných rokov predstavovať 174,95 GJ. Úsporou elektrickej energie sa zníži
množstvo CO2 o 3,45 ton/rok. Východiskovým podkladom pre spracovanie žiadosti o NFP je „Svetelnotechnická štúdia obce
Sveržov“ a „Situačný výkres s vyznačením svetelných bodov“, ktoré vypracoval odborník v oblasti verejného osvetlenia.
Navrhovaný variant technického riešenia projektu vychádza zo súčasných trendov v oblasti verejného osvetlenia pri využití
najprogresívnejších technologických systémov, zariadení a materiálov.

Projekt bude realizovaný v priebehu 05/2011-04/2013, pričom hlavnou aktivitou je Rekonštrukcia a modernizácia VO.
Spočíva v zmodernizovaní sústavy verejného osvetlenia doplnením 4 ks osvetľovacích bodov; zabezpečení plnej funkčnosti
verejného osvetlenia zrekonštruovaním 45 osvetľovacích bodov; nahradení 1 ks starého rozvádzača RVO za nový, opatrený
najnovšou technológiou regulácie; revíznou správou zabezpečujúcou vysokú úroveň elektromontážnych prác v súlade s
platnými normami; zhospodárnení fungovania sústavy verejného osvetlenia doplnením regulácie verejného osvetlenia a
dosiahnutí tak zníženie energetickej náročnosti VO v obci Sveržov. Projekt bude technicky realizovať dodávateľská firma
vybraná vo verejnom obstarávaní. Obec Sveržov vykoná verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov až po podaní žiadosti o NFP. Verejné obstarávanie
zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Riadenie projektu bude v réžii obce Sveržov.

Hlavné prínosy projektu sú - výrazné zníženie nákladov na zabezpečenie energetických potrieb obce (zníženie spotreby
elektrickej energie, menšia poruchovosť, nižšie náklady na údržbu); možnosť využitia úspor na prevádzku verejného
osvetlenia pre potreby ďalších rozvojových aktivít obce; využívanie moderných technológií - vysoko efektívnych zdrojov svetla
pre verejné osvetlenie, ako aj spoľahlivej a účinnej regulácie a riadenia prevádzky; zlepšenie kvality života občanov, zvýšenie
bezpečnosti v nočných uliciach a bezpečnosti cestnej premávky, prevencia kriminality, vandalizmu a pod.; zvýšenie
atraktívnosti obce. Cieľovými skupinami projektu sú: obec Sveržov a všetci jej obyvatelia, návštevníci obce, turisti,
podnikatelia, majitelia nehnuteľností a iní. Projektový tím obce tvoria osoby, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s úspešnou
realizáciou projektov investičného aj neinvestičného charakteru.

Po ukončení realizácie projektu bude obec Sveržov koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a
údržby systému verejného osvetlenia. Prvotné nastavenie systému pri jeho spustení zabezpečí dodávateľ. Ďalšie výkony –
dolaďovanie regulácie, monitoring, odbornú údržbu systému, budú zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby, s ktorou má obec uzatvorenú dohodu. Niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu budú náklady na údržbu systému
VO veľmi nízke. Vďaka realizácii projektu bude prevádzka verejného osvetlenia v obci v porovnaní so súčasným stavom
ekonomicky udržatelnejšia. Projekt prinesie výrazné finančné úspory, ktoré budú môcť byt využité pre financovanie údržby
systému VO. Predkladaný projekt je verejno-prospešnou investíciou a nie je ziskový. 5% spolufinancovanie projektu je
schválené obecným zastupiteľstvom a bude zabezpečené z vlastných rozpočtových zdrojov obce.
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Obec Smolinské sa nachádza v regióne západného Slovenska, v oblasti Horné Záhorie, kraj Trnavský, okres Senica. Má
vyše 650 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa
pohybuje v intervale od 15 -30 rokov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Väčšina svietidiel je
osadená na betónových podperných bodoch vzdušného distribučného NN rozvodu v obci, ktorý je v majetku ZSE-D. Súčasná
sústava verejného osvetlenia je bez regulácie a je zapínaná súmrakovým spínačom alebo podľa vopred nastaveného
časového režimu iba na plný výkon. OS (108 svietidiel) v obci je v prevažnej miere zložen. zo zastaral.ch, technicky
nevyhovuj.cich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce nespĺňa základné podmienky pre osvetlenie cestných
komunikácii a chodníkov, nerovnomernosť osvetlenia apod.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 108 ks svietidiel, doplnenie 50 ks osvetlovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 2 ks
RVO rozvádzačov. Existujúce svietidlá SHC150W, RVL80W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami TYP SQ
100 Comfort. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním. Osadené budú
svetelné zdroje s mernym výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpecenie dlhodobej životnosti a minimal. údržby budú použité
svietidlá s krytým IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bud. Osadené rozvádzace RVO 1 – HSS s
rádio-modemom (2 ks) a kontrolné spínacie prvky SYRA (osadené do svietidla prípadne svetelného bodu – umožnuje aktívnu
prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispecingu podla potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo
samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (až o 33,87 %, čo predstavuje 27 953,0 kWh/r (62,20
GJ/rok). Zníženie energ.nárocnosti sa prejaví aj v znížen. produkcie emisií CO2 o 10,68 t/rok. Bez realizácie projektu by
nadalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, co by obmedzilo dalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011 a to po schválení a podpise zmluvy s RO. Do tohto termínu je plánované
ukončenie procesu verejného obstarávania na dodávateľské práce. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až máj 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď personálne zabezpečenie v Opise projektu) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Smolinské, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou
legislatívou v oblasti elektroenergetiky.

Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentami, vrátane PHSR VÚC a taktiež obce Smolinské. Ide
predovšetkým o napĺňanie cieľov, ktoré sa realizíciou projektu zhodujú s prioritami strategických dokumentov hlavne vďaka: Znižovaní spotreby energie a zvyšovaní úcinnosti energie, - Posilnenie vedenia a vybudovania nových TS podla potreby, Znižovanie strát a zvyšovanie spolahlivosti sietí, - Informovat obyvatelov o úsporách energie. Koneční užívatelia, obyvatelia
a návštevníci obce Smolinské budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením
investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach
obce. Žiadateľ obec Smolinské má skúsenosti s realizáciou projektov (viď Opis projektu) a pri realizácii jej bude nápomocná aj
externá poradenská spoločnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Smolinské zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a
požiadavky súvisiace s prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získalaúsporu z
realizácie projektu už v roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezopečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elekt. = 1.238,98 €/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri
získaní NFP. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO (vrátane rozvodov) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži
životnosť osvetľovacích bodov. Výrazne sa tak znížila aj údržbové náklady pri dodržiavaní svetelno-technických parametrov.
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Obec Kolárovice leží 9 km severozápadne od Bytče v nadmorskej výške 390m. Kataster má rozlohu 27,5 km2 a žije tu
približne 1833 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa
pohybuje v intervale od 15 -30 rokov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Väčšina svietidiel je
osadená na betónových podperných bodoch vzdušného distribučného NN rozvodu v obci, ktorý je v majetku ZSE-D. Súčasná
sústava verejného osvetlenia je bez regulácie a je zapínaná súmrakovým spínačom alebo podľa vopred nastaveného
časového režimu iba na plný výkon. OS (165 svietidiel) v obci je v prevažnej miere zložen. zo zastaral.ch, technicky
nevyhovuj.cich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce nespĺňa základné podmienky pre osvetlenie cestných
komunikácii a chodníkov, nerovnomernosť osvetlenia apod.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 165 ks svietidiel, doplnenie 45 ks osvetľovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 5 ks
RVO rozvádzačov. Existujúce svietidlá SHC150W, RVL80W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami TYP SQ
100 Comfort. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním. Osadené budú
svetelné zdroje s mernym výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpecenie dlhodobej životnosti a minimal. údržby budú použité
svietidlá s krytým IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bud. Osadené rozvádzace RVO 1 – HSS s
rádio-modemom (2 ks) a kontrolné spínacie prvky SYRA (osadené do svietidla prípadne svetelného bodu – umožnuje aktívnu
prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispecingu podla potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo
samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (až o 45,14 %, čo predstavuje 36 891 kWh/r (132,81
GJ/rok). Zníženie energ. náročnosti sa prejaví aj v znížen. produkcie emisií CO2 o 14,09 t/rok. Bez realizácie projektu by
nadalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, co by obmedzilo dalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011 a to po schválení a podpise zmluvy s RO. Do tohto termínu je plánované
ukončenie procesu verejného obstarávania na dodávateľské práce. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až máj 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď personálne zabezpečenie v Opise projektu) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Kolárovice, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou
legislatívou v oblasti elektroenergetiky.

Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentami, vrátane PHSR VÚC a taktiež obce Kolárovice. Ide
predovšetkým o napĺňanie cieľov, ktoré sa realizíciou projektu zhodujú s prioritami strategických dokumentov hlavne vďaka: Znižovaní spotreby energie a zvyšovaní úcinnosti energie, - Posilnenie vedenia a vybudovania nových TS podla potreby, Znižovanie strát a zvyšovanie spolahlivosti sietí, - Informovat obyvatelov o úsporách energie. Koneční užívatelia, obyvatelia
a návštevníci obce Kolárovice budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením
investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach
obce. Žiadateľ obec Kolárovice má skúsenosti s realizáciou projektov (viď Opis projektu) a pri realizácii jej bude nápomocná aj
externá poradenská spoločnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Kolárovice zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a
požiadavky súvisiace s prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získalaúsporu z
realizácie projektu už v roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezopečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elekt. = 220,97€/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri
získaní NFP. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO (vrátane rozvodov) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži
životnosť osvetľovacích bodov. Výrazne sa tak znížila aj údržbové náklady pri dodržiavaní svetelno-technických parametrov.
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Mesto Moldava n.Bodvou (10209 obyvateľov) leží juhozápadne od mesta Košice na medzinárod.ceste E 571 smerom do
Rožňavy. Mestom prechádza južný železničný ťah Košice - Plešivec. Mesto má autobus. a železničnú stanicu, polikliniku,
poštu a hotel. V meste sa nachádza veľké množstvo kvalitných reštaurácií a kaviarní. Svoje služby ponúkajú kadernícke a
kozmetické salóny, rôzne obchody, internetová kaviareň a fitness centrum. Moldava nad Bodvou so svojou infraštruktúrou a
službami je ideál.východisk.bodom pre rôzne vlastivedné a prírodoved.výlety do okolia. Osvetľovacia sústava v meste je
jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2 a káblom AYKY 4 x 25 v zemi. Osvetľovacia
sústava v meste je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú
použité svietidlá so svetelným zdrojom s úspornou žiarivkou a ortuťovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené.
Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá.

Projekt rieši-rekonštrukciu 295 ks osvetľovacích bodov, doplnenie 20 ks osvetľovacích bodov. Existujúce svietidlá so
svetelnými zdrojmi sa demontujú. Na ich miesta sa osadia nové svietidlá TYP SR 50/100 so svetelným zdrojom. S výkonom
50 W, 70 W a 100 W. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia, ktorý je vzdušným vodičom
16mm2 AlFe6 a káblom v zemi AYKY 4 x 25.V rámci rekonštrukcie sa osadia svietidla VO s nulovým horizontálnym
vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min. 87lm/W. Pre zabezpečenie možnosti úspor elektriny v
rámci rekonštrukcie a modernizácie VO bude nainštalovaný systém regulácie osvetlenia, ktorý slúži na hospodárne
využívanie elektrickej energie bez zníženia efektívnosti potenciálu osvetlenia. Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba
el.energie (pri nezmenenom počte svietidiel klesne spotreba o 79 608kWh/rok (286,59 GJ/rok, 1432,95 GJ za 5 rokov).
Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj znížením produkcie emisií CO2 o 30,25 ton/rok. Bez realizácie projektu by naďalej
dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo ďalšie invest.aktivity mesta.

Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času
bude ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami mesta (viď Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku mesta Moldava nad Bodvou, ktoré zabezpečí jeho trvalú
prevádzku a údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou
legislatívou v oblasti elektroenergetiky.

Mesto Moldava n.Bodvou má v rámci PHSR mesta definovanú priorit.oblasť B: Sídelná štruktúra a životné prostredie,
opatrenie B.1–Rozvoj občian.vybavenosti a zvyšovanie kvality bývania. Sídelná štruktúra vrátane techn.infraštruktúry a
kvalitné životné prostredie vo veľkej miere ovplyvňujú atratkívnosť mesta a kvalitu života jeho obyvateľov. Zabezpečenie
kvalitných podmienok pre život a prácu obyvateľov je jednou zo základných úloh samosprávy, a preto tejto oblasti venujeme
zvýšenú pozornosť. Kvalitné a atraktívne prostredie je motivujúcim činiteľom na zotrvanie v meste a tiež na rozhodnutie sa tu
usadiť. Realizácia projektu napĺňa túto prioritu. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci mesta budú z projektu profitovať
nielen formou úspor mests.rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do kvality ich života v meste, zlepšením ich
život.prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciac. Morálna zastaranosť a energet.neefektívnosť VO bude odstránená
inštaláciou nových najmodernejších druhov svietidiel a zdrojov s vysokou svetelnou účinnosťou, nulovou úrovňou svetelných
emisií, s krytím elektrickej a svetelnotechnickej časti, minimálne IP 65, použitím najefekt.svetel.zdrojov.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude mesto Moldava nad Bodvou zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované verejné osvetlenie (vrátane nainštalovanej technológie regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti projektu
vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je
naplánovaná do roku 2013, tak aby mesto získalo úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť
vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov, ktorá sa vysoko
znásobuje pri získaní nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a doplnenie
regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov (pri bežnej regulovanej prevádzke je nutná jeho
výmena približne po 5-7 rokoch). Výrazne sa tak znížia aj údržbové náklady pri dodržaní svetelno-technických parametrov.
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Na strategickej spojnici Šariša a Spiša sa rozprestiera obec Torysa v Prešovskom kraji. V súčasnosti je strediskovou obcou a
žije v nej takmer 1500 obyvateľov. Majú k dispozícii dostatok obchodov, podnikov služieb ako aj prac.príležitosti (priemyselná
zóna) priamo v obci. Funguje tu ZŠ s MŠ, zdravotné stredisko, lekárne. V obci pôsobí viacero akt.občianskych zoskupení.
Torysa je miestom, kde moderný rozvoj vychádza z tradičných hodnôt. Snahou obce je tiež zabezpečiť verejný poriadok,
bezpečnosť dopravy, osôb a majetku a zatraktívnenie ver.priestranstva. Vo veľkej miere k tomu prispieva funkčné VO.
Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch. Svietidlá sú napájané
vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaralých,
technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s ortuťovou výbojkou.
Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo
sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla.

Výsledkom projektu bude rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa. V rámci rekonštrukcie verejného
osvetlenia bude vymenených 123 svietidiel, doplnených bude 6 ks osvetľovacích bodov, ktoré sa nahradia úspornejšími a
výkonnejšími novými svietidlami TYP SQ 100 Comfort so svetelným zdrojom, s výkonom 50 W a 70 W. Taktiež bude
nahradený 1 ks starého rozvádzača a doplenené 2 ks nových rozvádzačov. Hlavným dopadom projektu sú úspory energie,
ktoré sa začnú prejavovať v roku ukončenia realizácie projektu. Úspešnou realizáciou projektu v roku 2013 sa predpokladajú
úspory energie pri zohľadnení úspor obsiahnutých reguláciou intenzity v hodnote 94,77 GJ/rok. Dopadový ukazovateľ bude
monitorovaný počas obdobia piatich rokov po ukončení realizácie projektu, čo bude predstavovať 473,85 GJ. Významným
dopadom projektu bude tiež zníženie emisií CO2 o 9,56 t/rok, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie v obci a jej
okolí.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho systému VO v obci Torysa. Spočíva
vo výmene 123 osvetľovacích bodov, doplnení 6 ks svietidiel, výmene a doplnení 3 ks RVO. Obec Torysa si v prípravnej fáze
dala spracovať Svetelno-technickú štúdiu, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier s osvedčeniami na vykonávanie
takejto činnosti. Navrhovaný variant technického riešenia projektu vychádza zo súčasných trendov v oblasti verejného
osvetlenia pri využití najprogresívnejších technologických systémov, zariadení a materiálov. Projekt bude technicky realizovať
dodávateľská firma vybraná vo verejnom obstarávaní. Obec Torysa vykoná verejné obstarávanie v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov až po podaní žiadosti o NFP. Verejné
obstarávanie zabezpečí odborne spôsobilá osoba.

Realizácia projektu sa začne po schválení ŽoNFP a po podpise zmluvy s RO. Do toho času bude ukončený proces ver.
obstarávania na dodávateľa prác, ktorý bude vybratý v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o ver. obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia VO (výmena svietidiel – 123 ks,
výmena RVO – 1 ks, doplnenie RVO – 2 ks, doplnenie svetelných bodov – 6 ks) začne po uzavretí zmluvy s dodávateľom.
Spolu s hlavnou aktivitou bude prebiehať Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity projektu sú navrhnuté tak,
aby sa naplnili ciele a očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné.
Modernizáciou VO získa obec Torysa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Takéto riešenie zabezpečí občanom aj estetickejší vzhľad obce a úsporu fin. nákladov na prevádzku a údržbu. Zvýšenie
svetelnej účinnosti je docielené voľbou osvetľovacej sústavy tvorenej modernými svietidlami s max. vyžarovacím efektom, t.j.
max.zhodnotením el. energie pri premene na energiu svetelnú. Doporučené svietidlá spĺňajú maximálne požiadavky na
svetelnú účinnosť.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Torysa zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským subjektom, ktorý
má na túto činnosť oprávnenie. Modernizované a zrekonštruované VO (vrátane regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti
projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s jeho prevádzkou. Realizácia projektu je
naplánovaná do roku 2013 tak, aby obec získala úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť
vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rek. existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť
úspor elektriny = 1 044 EUR/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní nenávratného fin. príspevku. Vzhľadom na úplnú
rek. VO a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov. Výrazne sa znížia aj údržbové
náklady pri dodržaní svetelno-technických parametrov. Bez nenávratného fin. príspevku by bol projekt realizovateľný až v
dlhodobom časovom horizonte, čo by však malo výrazne negatívny dopad na hospodárenie obce a ďalej prehĺbilo problémy
súvisiace s opotrebovaním a nedostatočnou funkčnosťou systému VO. 5 % spolufinancovanie obec zabezpečí z vl.
rozpočtových zdrojov.
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Obec Hervartov leží vo východnej častí Čergova v doline prítoku Šibskej vody. V obci sa nachádza unikátny drevený kostol
sv. Františka z Assisi, ktorý je od roku 2008 zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva. V obci sa dodnes
zachovalo aj niekoľko tzv. sypancov, ktoré boli postavené z dreva ešte v začiatkoch 20. storočia. V obci je dobrá obč.
infraštruktúra, obchody, ZŠ, MŠ, ihrisko. Snahou obce je zabezpečiť verejný poriadok, bezpečnosť dopravy, osôb a majetku a
zatraktívnenie verejného priestranstva. Vo veľkej miere k tomu prispieva funkčné verejné osvetlenie. Osvetľovacia sústava v
obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN
siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej
miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným
zdrojom s ortuťovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša
nefunkčné svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla.

Výsledkom projektu bude rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hervartov. V rámci rekonštrukcie
verejného osvetlenia bude vymenených 45 osvetľovacích bodov, doplnených 26 ks svietidiel TYP SQ 100 Comfort so
svetelným zdrojom, s výkonom 50W. Taktiež bude vymenený jeden rozvádzač. Navrhované svietidlá sa napoja na jesvujúci
rozvod verejného osvetlenia, ktorým je vzdušný vodič 16mm2 AlFe6. Hlavným dopadom projektu sú úspory energie, ktoré sa
začnú prejavovať v roku ukončenia realizácie projektu. Úspešnou realizáciou projektu v roku 2013 sa predpokladajú úspory
energie pri zohľadnení úspor obsiahnutých reguláciou intenzity v hodnote 32,69 GJ/rok. Dopadový ukazovateľ bude
monitorovaný počas obdobia piatich rokov po ukončení realizácie projektu, čo bude predstavovať 163,45 GJ. Významným
dopadom projektu bude tiež zníženie emisií CO2 o 3,45 t/rok, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie v obci a jej
okolí. Predkladaný projekt je verejno-prospešnou investíciou a nie je ziskový.

Realizácia projektu sa začne po schválení ŽoNFP a po podpise zmluvy s RO (predpokladáme 05/2011). Do toho času bude
ukončený proces ver. obstarávania na dodávateľa prác, ktorý bude vybratý v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia VO (výmena
svietidiel – 45 ks, výmena RVO – 1 ks, doplnenie svetelných bodov – 26 ks) začne po uzavretí zmluvy s dodávateľom. Spolu
s hlavnou aktivitou bude prebiehať Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Obec Hervartov si v prípravnej fáze dala
spracovať Svetelno-technickú štúdiu, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier s osvedčeniami na vykonávanie takejto
činnosti. Projekt bude technicky realizovať dodávateľská firma vybraná vo verejnom obstarávaní. Obec Hervartov vykoná
verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
až po podaní žiadosti o NFP. Verejné obstarávanie zabezpečí odborne spôsobilá osoba.

Hlavná aktivita projektu: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia VO (výmena svietidiel – 45 ks, výmena RVO – 1 ks,
doplnenie svetelných bodov – 26 ks) začne po uzavretí zmluvy s dodávateľom. Spolu s hlavnou aktivitou bude prebiehať
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a očakávané výsledky
projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Rekonštrukciou a modernizáciou verejného
osvetlenia získa obec Hervartov nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto
riešenie zabezpečí občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných
nákladov na prevádzku, a taktiež na údržbu. Zvýšenie svetelnej účinnosti je docielené voľbou osvetľovacej sústavy tvorenej
modernými svietidlami s maximálnym vyžarovacím efektom, t.j. maximálnym zhodnotením elektrickej energie pri premene na
energiu svetelnú. Doporučené svietidlá spĺňajú maximálne požiadavky na svetelnú účinnosť. Projekt je v súlade so
strategickými dokumentmi i s PHSR obce Hervartov a jeho strategickými cieľmi a aktivitami v oblasti VO.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Hervartov zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským subjektom,
ktorý má na takúto činnosť oprávnenie. Niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu budú náklady na údržbu systému VO
veľmi nízke. Projekt prinesie výrazné finančné úspory, ktoré budú môcť byť využité pre financovanie údržby systému VO.
Modernizované a zrekonštruované VO (vrátane regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne
reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby
obec získala úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená
dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elektriny = 3 291
EUR/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní NFP. Vzhľadom na úplnú rek. VO (vrátane rozvádzača RVO) a doplnenie
regulácie sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov (pri bežnej prevádzke je nutná jeho výmena po 5-7 rokoch).
Výrazne sa tak znížia aj údržbové náklady pri dodržaní svetelno-technických parametrov.
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Obec Ťapešovo leží v Oravskej kotline v Žilinskom VÚC a má 641 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci patrí do celkovej
technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Svietidlá sú
rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa pohybuje v intervale od 15 -30 rokov. Zdroje sú v prevažnej
miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Väčšina svietidiel je osadená na betónových podperných bodoch vzdušného
distribučného NN rozvodu v obci, ktorý je v majetku ZSE-D. Súčasná sústava verejného osvetlenia je bez regulácie a je
zapínaná súmrakovým spínačom alebo podľa vopred nastaveného časového režimu iba na plný výkon. OS (54 svietidiel) v
obci je v prevažnej miere zložen. zo zastaral.ch, technicky nevyhovuj.cich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce
nespĺňa základné podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii a chodníkov, nerovnomernosť osvetlenia apod.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 54 ks svietidiel, doplnenie 24 ks osvetlovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 5 ks
RVO rozvádzačov. Existujúce svietidlá SHC150W, RVL80W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami TYP SQ
100 Comfort. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním. Osadené budú
svetelné zdroje s mernym výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpecenie dlhodobej životnosti a minimal. údržby budú použité
svietidlá s krytým IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bud. Osadené rozvádzace RVO 1 – HSS s
rádio-modemom (2 ks) a kontrolné spínacie prvky SYRA (osadené do svietidla prípadne svetelného bodu – umožnuje aktívnu
prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispecingu podla potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo
samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (až o 32,22 %, čo predstavuje 7 917 kWh/r (28,50
GJ/rok). Zníženie energ.nárocnosti sa prejaví aj v znížen. produkcie emisií CO2 o 3,024t/rok. Bez realizácie projektu by
nadalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, co by obmedzilo dalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011 a to po schválení a podpise zmluvy s RO. Do tohto termínu je plánované
ukončenie procesu verejného obstarávania na dodávateľské práce. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až máj 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď personálne zabezpečenie v Opise projektu) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Ťapešovo, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou
legislatívou v oblasti elektroenergetiky.

Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentami, vrátane PHSR VÚC a taktiež obce Ťapešovo. Ide
predovšetkým o napĺňanie cieľov, ktoré sa realizíciou projektu zhodujú s prioritami strategických dokumentov hlavne vďaka: Znižovaní spotreby energie a zvyšovaní úcinnosti energie, - Posilnenie vedenia a vybudovania nových TS podla potreby, Znižovanie strát a zvyšovanie spolahlivosti sietí, - Informovat obyvatelov o úsporách energie. Koneční užívatelia, obyvatelia
a návštevníci obce Ťapešovo budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením
investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach
obce. Žiadateľ obec Ťapešovo má skúsenosti s realizáciou projektov (viď Opis projektu) a pri realizácii jej bude nápomocná aj
externá poradenská spoločnosť

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Ťapešovo zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a
požiadavky súvisiace s prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získalaúsporu z
realizácie projektu už v roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezopečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elekt. = 220,97€/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri
získaní NFP. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO (vrátane rozvodov) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži
životnosť osvetľovacích bodov. Výrazne sa tak znížila aj údržbové náklady pri dodržiavaní svetelno-technických parametrov.
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Obec Krivany sa nachádza v PSK, v okr.Sabinov na ceste vedúcej zo Sabinova cez Lipany do Brezovice, 16 km od
okr.mesta Sabinov. V súčasnosti má obec 1150 obyvateľov, z toho 160 obyvateľov je rómskeho etnika. V obci sa nachádza
ZŠ, do ktorej dochádzajú žiaci z obce Torysa a Dubovica. V centre obce je vybudované súkromné nákup.stredisko. Obec má
menší kultúr.dom a novú farskú budovu. Snahou obce je zabezpečiť verej.poriadok, bezpečnosť dopravy, osôb a majetku. Vo
veľkej miere k tomu prispieva funkčné VO, ktoré bolo vybudované v r.1974, v súčasnosti je v nevyhovujúcom techn.stave a
ešte nebolo komplexne rekonštruované. Stav VO zodpovedá predchádzajúcim finančným možnostiam obce a jeho
nepravidelnej údržbe. Osvetľ.sústava je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú
osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Osvetľovacia
sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú
použité svietidlá so svetel.zdrojom s ortuť.výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estet.dojem
dotvárajú nefunkč.svietidlá.

Projekt rieši-rekonštrukciu 117 ks osvetľ.bodov, výmenu 3 ks rozvádzačov RVO, doplnenie 18 ks osvetľ.bodov. Existujúce
svietidlá (prevažne ortuťové výbojky) so svetel.zdrojom budú demontované. Na ich miesta budú osadené nové svietidla TYP
SQ 100 Comfort so svetel.zdrojom, s výkonom 50W a 70 W. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod VO, ktorým
je vzdušný vodič 16mm2 AlFe6. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidla verejného osvetlenia s nulovým
horizontálnym vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min. 87lm/W. Pre zabezpečenie možnosti
úspor elektriny v rámci rekonštrukcie a modernizácie VO bude nainštalovaný systém regulácie osvetlenia, ktorý slúži na
hospodárne využívanie elektrickej energie bez zníženia efektívnosti potenciálu osvetlenia. Realizáciou projektu sa výrazne
zníži spotreba el.energie (pri nezmenenom počte svietidiel klesne spotreba o 27 389 kWh/rok (98,6 GJ/rok), čo za 5
sledovaných rokov predstavuje 493 GJ. Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj znížením produkcie emisií CO2 o 10,41
ton/rok. Bez realizácie projektu by naďalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo ďalšie
invest.aktivity obce.

Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času
bude ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Krivany, ktorá zabezpečí jeho trvalú prevádzku a
údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou
v oblasti elektroenergetiky.

Obec Krivany má v rámci PHSR obce, priority 4.2 Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného prostredia v
obci definované opatrenie 4.2.11 Zabezpečiť úpravu cintorínov a ostatnej občianskej infraštruktúry a aktivitu 4.2.11.2
Realizovať obecné osvetlenie. Realizácia projektu pomáha naplniť túto aktivitu. Realizácia projektu je v súlade aj s PHSR a
Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce Krivany budú z
projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do kvality ich života v obci,
zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Krivany má skúsenosti s
realizáciou investičných aj neinvestičných projektov a má dostatočné kapacity na úspešné podanie a implementáciu
predkladaného projektu. V súčasnosti má obec 8 zamestnancov. Zároveň využíva poradenské služby externej spoločnosti,
ktorá má teoretické i praktické zručnosti a vedomosti v oblasti tvorby a implementácie projektov.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Krivany zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takúto činnosť oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane nainštalovanej technológie regulácie osvetlenia) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi
účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je
naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získala úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Neustálym nárastom
mzdových nákladov, kladením dôrazu na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a ochranu životného prostredia sa náklady
na údržbu neustále zvyšujú. Zníženie nákladov na údržbu sa dosiahnu použitím svietidiel s tzv. bezúdržbovou prevádzkou,
tzn. krytím svietidla IP66, čo zaručuje vstup do svietidla len pri výmene svetelného zdroja. Návratnosť vynaložených investícií
je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor
elektriny = 1060,44 €/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní nenávratného finančného príspevku.
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V súčasností sú namontované svietidla starých typov, ktoré sú technický zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitu
osvetlenia, nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Väčšina svietidiel je po
dobe svojej životnosti. Z uvedených dôvodov je značne narušené ich krytie ale aj mechanická ako aj elektrická bezpečnosť.
Rozvádzače verejného osvetlenia sú značné skorodované a nespĺňajú požadované kritéria. V obci sú použité výbojkové ako
aj žiarivkové svietidla, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu ako aj z hľadiska životného prostredia.
Vonkajšie elektrické rozvody verejného osvetlenia v obci sú riešené vzdušným vedením na podperných bodoch NN siete
alebo na stĺpoch. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradiť novým z dôvodu skorodovania a častým skratom
na vedení.

Označené svietidla budú vymenené za nové, ktorých parametre spĺňajú všetky požadované kritéria ohľadom svetelných
emisii, ochrany krytím min IP65 a vo svietidle sú použité nízko-stratové, tlmivky budú kompenzované. Ako regulačné prvky
budú použité regulátory, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a širokým rozsahom. Svietidla a regulátory budú inštalované
na podperných bodoch na vyložníkoch. Regulátory sú navzájom nezávisle, to znamená, že každý je schopný regulovať výkon
svietidla na inú úroveň. Taktiež budú doplnené ďalšie svietidlá na miesta, ktoré je potrebné osvetliť. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú nahradené novými s novou výstrojou a výzbrojou s predprípravou na technológiu SOVO.
Problémové častí vedenia budú nahradené novým vedením. Súčasne budú doplnenené nové svetelné obvody ktoré osvetlia v
súčasnosti neosvetlené častí obce.

V obci sa plánuje výmena starých svietidiel, doplnenie nových svietidiel, výmenu rozvádzačov Rvo, výmenu problémových
častí vedenia a inštalácia regulácie verejného osvetlenia. Označené svietidla budú vymenené za nové Svetelné zdroje z
hľadiska účinnosti, hospodárnosti a životnosti boli zvolené vysokotlakové výbojky. Svietidla a regulátory budú inštalované na
podperných bodoch na vyložníkoch. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú nahradené novými s novou výstrojou a
výzbrojou.. Problémové častí vedenia budú nahradené novým vedením tvoreným káblom 1-AES 4x16mm2

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenie uvedeným spôsobom sa vyznačuje tým, že okrem použitia nových
svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasností svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazne ovplyvní
spotrebu el. energie. Zároveň sú zlučiteľné s technológiou SOVO, ktorá po nainštalovaní dokáže v značnej miere ovplyvniť
výkon svetelných bodov v rozsahu 100%÷15%. Čo v budúcností s predpokladanými rastucími nákladmi na energiu
predstavuje krok k šetreniu nielen elektrickej energie ale aj financií obce.

Modernizácia a zrekonštruovanie verejného osvetlenia s technológiou SOVO z hľadiska udržateľností projektu dokáže veľmi
účinné reagovať na požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Bez vypínania verejného osvetlenia je možné
znížiť náklady na energiu v prípade finančných nákladov prevádzkovateľa. V prípade administratívneho nariadenia v súvislostí
s obmedzením produkcie skleníkových plynov je možné znížiť energetickú spotrebu verejného osvetlenia na požadovanú
úroveň. Technológia SOVO je pripravená pružne reagovať aj na zmenu iných podmienok ako napríklad technických noriem
pre osvetlenie pozemných komunikácii a vie komunikovať s pracoviskom monitoringu odkiaľ je možné
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Východisková situácia v mieste realizácie projektu je charakterizovaná zlým technickým stavom verejného osvetlenia,
vrátane rozvodných skrín a samotného vedenia. Uvedená situácia je spôsobená znacnou podkapitalizáciou verejného sektora
v tomto regióne, ktorý bez nenávratného financného príspevku nie je financne schopný dosiahnut modernizáciu verejného
osvetlenia. Východisková situácia žiadatela – obce Koromla je vzhladom na relatívnu blízkost významných centier osídlenia a
dobrú ekonomickú základnu regiónu perspektívna z pohladu schopnosti spolufinancovat rekonštrukciu verejného osvetlenia a
úspešne zrealizovat celý projekt. Výsledky SWOT analýzy jednoznacne indikujú potrebnost realizácie projektu, schopnost
komplexne manažovat projekt takéhoto rozsahu a dostatok financných zdrojov na realizáciu spolufinancovania predmetnej
aktivity. Jednoznacnou príležitostou je zvýšenie poctu obyvatelov vplyvom vyššej atraktivity obce pre mladšie cielové
skupiny.V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v obci Koromľa napájané z jedného rozvádzača RVO osadenom na podp. bode
č. 1 s počtom svietidiel 37 ks. Svetelné zdroje nie sú úsporné, majú veľmi nízky svetelný tok/výkon.

Dosiahnutie hodnôt meratelných ukazovatelov je dokumentované výpoctami odborne spôsobilých osôb (projektantom) v
danom sektore, ktoré sú súcastou žiadosti o nenávratný financný príspevok. Predpokladaný stav po úspešnom ukončení
projektu bude charakteristický výrazným znížením nákladov na verejné osvetlenie v obci.Z hľadiska odstránenia
nevyhovujúceho stavu vonkajšieho osvetlenia, ako aj ďalšieho rozvoja obce a zvyšujúcich sa požiadaviek na osvetlenie
nových zastavaných plôch je potrebné danú sieť vonkajšieho svetlenia v obci rekonštruovať výmenou svietidiel so svetelnými
zdrojmi, výmenu rozvádzača VO a NN vedenia VO vodičmi AlFe 1x25mm2. Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí
dostatočné osvetlenie všetkých potrebných plôch a použitím nových modernejších svietidiel zníženie celkového
inštalovaného príkonu rozvodu vonkajšieho osvetlenia.Negatívne situácie sa vzhladom na technické riešenie
nepredpokladajú. Nenaplnanie meratelných ukazovatelov z dôvodu vyššej moci bude eliminované zmluvou s dodávatelom,
ktorá bude riešit servis a údržbu verejného osvetlenia v kombinácii s poistením majetku obce.Výstavba a prevádzka el.
vedení nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu stavby pre realizáciu sú požiadavky investora a zameranie v
teréne.Technické riešenie predpokladá výmenu starých svietidiel VO za nové, výmenu vodičov AlFe 1x25mm2 rozvodu VO a
výmenu a doplnenie rozvádzačov VO. Je navrhovaná demontáž starých poškodených a opotrebovaných osvetľovacích telies
so svetelným zdrojom RVLX 125 A 250 W i s výložníkmi a držiakmi, osadenými na podperných bodoch NN siete. Ďalej sa
prevedie demontáž prípojok k svietidlám VO, demontáž skorodovaného rozvádzača VO a jeho káblových vývodov, vodičov
rozvodu VO AlFe 1x25 mm2 a kladkových izolátorov.Rozvádzače RVO budú vybavené meraním spotreby el. energie s hl.
ističom 25 A, časovým spínačom ( popr. súmrakovým spínačom) s vypínačom pre okamžité zapnutie, vývodovými ističmi a
regulátorom intenzity osvetlenia. Vedenie NN pre VO sa zrealizuje po existujúcich podperných bodoch NN siete vodičom AlFe
s prierezom 25/4 mm2.Samotný spôsob realizácie rekonštrukcie bude riešený dodávatelsky, pricom vítaz bude urcený vo
verejnom obstarávaní. Osobou zodpovednou za realizáciu projektu je starosta obce Ján Medvid.

V rámci východiskovej situácie bolo uvedené, že súcasný technický stav verejného osvetlenia v obci je neadekvátny, co sa
týka efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie tejto základnej služby obyvatelstvu a spotreby
energie.Predkladaný projekt je v súlade s Koncepciou energetickej efektívnosti SR a s 1. akčným plánom energetickej
efektívnosti na roky 2008 až 2010, pretože zabezpečí zníženie energetickej nárocnosti a úsporu energetickej spotreby a
vytvorí motivacné prostredie na energeticky efektívne správanie sa obyvatelov, a podporí trvalo udržatelné energetické
riešenia a zavádzanie nových inovácií a energeticky efektívnych technológií. Projekt identifikuje a napĺňa potreby cielových
skupín projektu, ktorými sú občania obce a zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia, co má za následok zvýšenie
efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečenie svietenia, zvýšenie bezpečnosti obyvatelstva (peších a
cyklistov pri využívaní komunikácií a pasívnej bezpecnosti ochrany majetku obcanov, ako aj obecného majetku
zabezpecením osvetlenia). Realizáciou predmetného projektu bude vytvorený synergický efekt, ktorý bude mat priame
multiplikačné účinky

Trvalá udržatelnost projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia, nízkou spotrebou energie použitých
svetelných zdrojov a vysokou životnostou,pricom všetky uvedené parametre determinujú návratnost a udržatelnost projektu a
vplývajú na nu pozitívne. Projekt čelí možným ohrozeniam, ktoré sú identifikované vo SWOT analýze predovšetkým vysokým
štandardom, plnením príslušných technických noriem STN a EN a poistením obecného majetku. Trvalá udržatelnost
výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnými kontrolami a údržbou v prípade potreby.Obecný úrad riadi starosta, ktorý
bude koordinovat celkovú realizáciu projektu a delegovat úlohy na jednotlivých pracovníkov. Starosta obce a pracovníci majú
skúsenosti s realizáciou projektov, ktorých cielom bola rekonštrukcia a modernizácia obecných objektov za účelom
skvalitnenia infraštruktúry a životnej úrovne obyvateľov.
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Obec sa rozprestiera pri západnom brehu Ondavy, v nadmorskej výške asi 123m. V chotári sa nachádzajú železnaté, sírne a
slané pramene. Aj napriek tomu, že sa Hencovčania zaoberali prevažne roľníctvom, symbolom obce nie je poľnohospodársky
motív, ale čln s prievozníkom, ktorý prepravoval ľudí z jednej časti obce, ležiacej na pravej strane rieky na druhú. Dňa 16.
mája 1948 položili základný kameň Drevokombinátu, neskôr Bukózy Vranov, ktorá je v súčasnosti rozdelená na viacero
samostatných spoločností. Hencovce sa v r. 1970 stali súčasťou Vranova nad Topľou a od konca 90. rokov 20. storočia znovu
nadobudli samostatnosť. V súvislosti s realizáciou predmetného projektu sú v súčasnosti v obci osvetľovacie telesá verejného
osvetlenia nachádzajúce sa v pomerne uspokojivom technickom stave. V minulosti sa nekládol dôraz na kvalitu samotného
osvetľovacieho telesa a na jeho energetickú a údržbovú náročnosť. Svietivosť týchto telies, je veľmi slabá, nakoľko sú
umiestnené na každom druhom stĺpe a priesvitný obal vyrobený z plexiskla je zanesený prachom a v niektorých prípadoch sa
nedá očistiť. Údržba takýchto osvetľovacích telies si vyžaduje veľké náklady.

Realizáciou aktivít predmetného projektu bude vykonaná revitalizácia verejného osvetlenia v obci Pucov a to prostredníctvom
demontáže starých svietidiel a výložníkov v počte 117 ks a montáže nových svietidiel s výložníkmi (s doplnením) v celkovom
počte 70 ks, spĺňajúcich požiadavky platných svetelno-technických noriem, ktoré zabezpečia dostatočnú intenzitu svietivosti v
nočných hodinách a budú nenáročné na údržbu. Po ukončení realizácie projektu sa obci podstatne zníži spotreba energie o
148,8GJ/rok a taktiež náklady na údržbu systému verejného osvetlenia. Z rozpočtu obce tak bude možné financovať ďalšie
skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a spolufinancovať aj viac projektov financovaných či už z národných, regionálnych
alebo medzinárodných zdrojov. Projekt tak prispeje k výraznému zlepšeniu ochrany a bezpečnosti osôb i majetku obce, ale
predovšetkým jej obyvateľov, k zníženiu nehodovosti a úrazovosti na verejných komunikáciách, zlepší sa úroveň a kvalita
osvetlenia v obci, odstránenia sa výpadky v osvetlení a nerovnomernosti.

Po zdokumentovaní a následnej analýze súčasného stavu verejného osvetlenia odporúčame nasledovný rozsah
rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia obce. Rekonštrukcia je zameraná na zníženie nákladov spojených s prevádzkou
verejného osvetlenia (zníženie celkového príkonu, zníženie nákladov na údržbu, dlhá životnosť, možnosť regulácie od 0%100%). Rekonštrukcia bude obsahovať : 1) výmenu existujúcich svietidiel, ktoré nespĺňajú súčasné predpisy za nové
svietidla s oveľa lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými vlastnosťami (intenzita osvetlenia, BAT technológia, vysoko
efektívny svetelný zdroj (107 lm), možnosť regulácie od 0-100%). 2) výmenu nevhodných a opotrebovaných výložníkov a
ramienok za nové s potrebnou dĺžkou a uhlom vyloženia. 3) výmenu rozvádzačov verejného osvetlenia za nové s novým
výstrojom a výzbrojou. 4) výmenou napájacieho vedenia 5) doplnenie regulácie VO

Obec Hencovce leží pri okresnom meste Vranov nad Topľou patrí medzi malé obce s počtom obyvateľov 1152, ale jej poloha
je o to významnejšia, že je takmer súčasťou okresného mesta Vranov nad Topľou, ktorého bola súčasťou na konci 20.
storočia. Kvalita miestnej infraštruktúry je predovšetkým vo vidieckych oblastiach nepriaznivo ovplyvňovaná jej veľmi zlým,
často až havarijným technickým stavom. Znížená ekonomická životaschopnosť predovšetkým východného regiónu
spôsobuje, že skvalitňovanie miestnej infraštruktúry v týmto oblastiach nie je možné bez finančnej pomoci EÚ, pretože
finančné možnosti vidieckych obcí sú vzhľadom na investičné projekty značne obmedzené. Ich konkurencieschopnosť tak
značne zaostáva za priemerom EÚ i vyspelejšími regiónmi SR. Znížená kvalita infraštruktúry nepriaznivo ovplyvňuje
ekonomickú stagnáciu celého východného regiónu. Realizáciou predmetného projektu budú vytvorené vhodnejšie a
kvalitnejšie podmienky pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast obce i samotného regiónu a v taktiež skvalitnenie života
miestnych obyvateľov.

Každé vyrobené svietidlo alebo vybraný typ svietidla, ktorý sa použije za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia“ v obci Hencovce má okrem technických kvalitatívnych parametrov aj popis pre jeho údržbu. Obec na
základe doporučených postupov údržby výrobcom svietidla sa o tieto bude starať prostredníctvom osoby spĺňajúcej
podmienky elektrotechnickej praxe na tieto účely. Eminentným záujmom obce aj pre budúce roky bude, aby tieto svietidlá
spĺňali požadovaný účel, t.z., aby každé z nich bolo v každom čase prevádzkyschopné a tak spĺňalo požiadavky bezpečnosti
hlavne pre obec a jej obyvateľov.
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Sústava VO pozostáva zo 147 svetelných bodov. Z hľadiska výkonnosti a hospodárnosti je systém VO v nevyhovujúcom
stave, údržba je finančne náročná. Stožiare VO sú železobetónovej konštrukcie so značne skorodovanými kovovými časťami
stĺpov, výložníkov a podpier, v niektorých prípadoch sú mechanicky poškodené. Káblové rozvody siete TN-C sú vyhotovené
vzdušnými, samonosnými vodičmi, ktorých približná dĺžka v celej obci je 13 840 m. Jednotlivé úseky sú v havarijnom stave
najmä z dôvodu ich technického opotrebenia a zastaralosti. Rozvádzače VO (4ks) majú nedostatočné krytie a sú mechanicky
poškodené. Svietidlá sú vypínané a zapínané pomocou automatu. V súčasnosti stav VO nevyhovuje platným normám a je
nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia.

Projektom sa dosiahne zlepšenie svetelno-technických vlastností sústavy VO a minimalizácia prevádzkových nákladov.
Použijú sa najefektívnejšie svetelné zdroje s merným svetelným výkonom min.87lm/W a svietidlá s krytím min.IP65, bude
použitý systém riadenia a regulácie intenzity osvetlenia s voľbou prevádzkových režimov. Prevádzka novej sústavy VO
zabezpečí obci úsporu elektrickej energie na 1 svetelné miesto 419,1kWh/rok, tj. 1,5084 GJ/rok. Pri celej sústave v počte
147vymenených, 68 doplnených svietidiel ide o úsporu 61 608,3 kWh/rok, tj. 221,7888 GJ/rok. Inštaláciou svietidiel a
svetelných zdrojov sa zabezpečí zníženie tvorby CO2 o 23,41 ton tejto splodiny za rok, zredukujú sa emisie skleníkových
plynov vytvárané pri výrobe elektrickej energie. Dosahovanie cieľov počas realizácie, aj po ukončení sa bude sledovať
merateľnými ukazovateľmi Počet vymenených svietidiel a Úspora energie.

V projekte je navrhnutá unifikácia typov svietidiel v celej obci, výmenou existujúcich svietidiel za nové typu AVENIDA IP 65
1x70W HPS. Celkový počet inštalovaných svietidiel po rekonštrukcii bude 215 ks. Pre navrhovaný typ svietidla bude použitá
vysokotlaková sodíková výbojka OSRAM – VIALOX NAV-T SUPER 4Y 6500lm 70W. Súčasťou modernizácie je aj výmena
existujúcich rozvádzačov VO v počte 4 ks a doplnenie ďalšieho rozvádzača VO pre bezpečné fungovanie celej sústavy VO.
Použije sa rozvádzač typu HASMA Krompachy RVO S 32A P2. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia existujúcich rozvodov v dĺžke
13 840 m. Projekt bude realizovaný jednou aktivitou, v období január 2011 – júl 2011. V projekte je navrhnuté také riešenie
sústavy VO, ktoré bude produkovať minimálne emisie podľa noriem Európskej Komisie ES č.245/2009.

Inštalácia moderného systému VO bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov, atraktivity prostredia
zlepšením estetického vzhľadu obce, zníženie produkcie svetelných emisií. Projekt je s súlade s NSRR na roky 2007-2013,
OP KaHR a PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, časťou III. Stratégia rozvoja TSK, bodom 6.2 Ochrana ovzdušia.
Projekt bude mať vplyv na plnenie horizontálnej priority TUR v jej troch zložkách: environmentálnej inštalované svietidlá budú
šetrné k životnému prostrediu, zabezpečí za zníženie tvorby CO2 za rok až o 11,9827 ton menej tejto splodiny, čím sa
zredukujú emisie skleníkových plynov tvorené pri výrobe elektrickej energie. Prevádzka navrhovaných energetických
zariadení nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nebude zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia
živočíchov a bude v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ekonomickej, prevádzka novej sústavy VO v obci
zabezpečí úsporu elektrickej energie za 1 kalendárny rok na 1 svetelné miesto 306,15 kWh. Sociálnej zlepší sa kvalita a
bezpečnosť života v obci a vzrastie celkový estetický dojem, čo prinesie možnosti ďalšieho rozvoja obce.

Udržateľnosť projektu bude spočívať v tom, že sa použijú vysoko kvalitné moderné svietidlá s dlhodobou životnosťou a
minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktoré spĺňajú najprísnejšie energetické požiadavky. Po skončení realizácie projektu
bude zabezpečená dlhoročná finančná efektivita z hľadiska energetickej náročnosti verejného osvetlenia. Jej podstata bude
spočívať v tom, že každoročne sa vytvoria disponibilné zdroje ktoré budú môcť byť využité na financovanie ostatných
činností obce. Trvácnosť stavebných a technických investícií bude zabezpečená tak, že rekonštrukcia bude realizovaná
odborníkmi v oblasti VO, inštalované budú moderné technológie a použité nové materiály, čím dôjde k reálnemu predĺženiu
funkčnej životnosti verejného osvetlenia.
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V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v obci Nová Kelča napájané z dvoch rozvádzačov RVO osadených na podp. bode č. 12
(RVO1) a na podp. bode Db (P1.2) (RVO2). Svetelné zdroje nie sú úsporné, majú veľmi nízky svetelný tok/výkon. Všetky
výbojkové svietidlá a výložníky sú z časti nefunkčné čo na základe pribúdajúcich novostavieb rodinných domov a zhusťovania
zástavby, je nepostačujúce. Svorky pripojenia svietidla na vodiče AlFe VO sú značne skorodované. Projekt v sebe zahŕňa
rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho verejného osvetlenia z dôvodu jeho hospodárnejšieho využívania taktiež z dôvodu
bezpečnejšieho pohybu sa občanov v priestoroch obce. Pri rekonštrukcii a modernizácii VO bude realizovaná výmena
svietidiel, výložníkov, elektrického vedenia a výmena rozvádzačov RVO z dôvodu inštalácie nového systému regulácie
osvetlenia. Obec sa nachádza bezprostredne pri rekreačnej oblasti Domaša, v okresnom meste Vranov nad Topľou a je
súčasťou Prešovského kraja. V súčasnosti je VO v zlom technickom stave a neposkytuje určitý štandard občianskej
vybavenosti, ktorá by prilákala obyvateľov z mesta na vidiek.

Po realizácií aktivít projekt bude systém verejného osvetlenia plne zodpovedať technickým normám, splní bezpečnostné
požiadavky z hľadiska optimálneho osvetlenia obce, čím sa vlastne robí prevencia pred úrazmi, vandalizmom a trestnou
činnosťou a pod. Tento projekt je súčasťou komplexného budovania občianskej vybavenosti obce čím sa vytvoria lepšie
životné podmienky obyvateľov obce, ktoré prispejú ku globálnemu cieľu plánovacích dokumentov obce podporiť trvalo
udržateľný rast založeného na spokojnosti obyvateľov ako aj podnikateľských subjektov, ktorých by vyššia úroveň technickej
infraštruktúry mohla prilákať do obce. Medzi riziká , ktoré môžu negatívne ovplyvniť výsledky projektu je termín ukončenia
realizácie projektu z dôvodov živelných pohrôm. Na základe výsledkov a výstupov predkladaného projektu dôjde k úspore
elektrickej energie, zníženie nákladovosti na údržbu, čím sa usporia finančné prostriedky pre ďalšie rozvojové aktivity v obci.
Pozitívny výsledok z projektu sú silným impulzom pre ďalšie obce, čím sa zvyšuje úroveň celého regiónu. Rekonštrukciou a
modernizáciou VO dôjde k úspore elektrickej energie 52,58541 GJ/rok.

Realizácia projektu bude zabezpečená externým dodávateľom na základe verejného obstarávania a organizačné
zabezpečenie aktivít zostane v réžii obce, čím sa vlastne nadobudnú neoceniteľné skúsenosti do ďalších plánovaných
prorozvojových aktivít v obci. - Časový rámec realizácie projektu Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch - 11
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia
stavieb - rozsah –01.12.2010 – 31.10.2011 - Hlásenie o začatí realizácie projektu - 01.12.2010 - zriadenie staveniska a
dovoz materiálu – 02.12.2010 – 31.12.2010 – demontáž a zemné práce, montáž a terénne úpravy – 01.01.2011 - 30.04.2011
– skúšobná prevádzka a revízna správa – 01.05.2011 – 31.05.2011 – ukončenie projektu – 01.06.2011 – 30.06.2011 úhrada všetkých dodaných tovarov, stavebných prác a služieb, premietnutie do účtovníctva v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a vo výzve. – 01.07.2011 – 31.08.2011 - Záverečná
monitorovacia správa – koniec projektu – 01.09.2011 – 31.10.2011 Podporné aktivity: Riadenie projektu, Publicita a inf.–
01.12.2010 – 31.10.2011

Vzhľadom na nižšiu občiansku vybavenosť obce je predkladaný projekt vysoko relevantný, svojimi výsledkami dopomôže
rozvoju obce a tým pádom aj širšieho regiónu, je súčasťou širšieho okruhu plánovaných aktivít obce. Predkladaný projekt je
plne v súlade s plánovacími a strategickými dokumentmi obce, kraja a regiónu a taktiež aj v súlade s Národnou stratégiou
Slovenska, taktiež v oblasti technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, životného prostredia a bezpečnosti. Obec má vo
svojich strategických a plánovacích dokumentoch zadefinované ciele, ktoré nemožno aj bez daného projektu dosiahnuť. Tieto
ciele sú východiskom aj pre ďalšie plánované projekty. Obec sa chce stať jednou z tých obcí ktorá ponúkne svojím
obyvateľom príjemné miesto pre život s komplexnou občianskou vybavenosťou a chce vytvoriť podmienky pre ekonomické
aktivity, ktoré by nezaťažovali životné prostredie obce. Projekt nadväzuje nielen na Operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, ale taktiež na ROP v podobe príspevku ku regionálnemu rozvoju. Úspory a efektívne nakladanie s
energetickými zdrojmi sa odzrkadľujú na životnom prostredí.

Po zrealizovaní projektu bude pre obec predstavovať výrazné finančné zníženie nákladov na osvetlenie ale aj na údržbu.
Trvalá prevádzka a pravidelná údržba v obci bude zabezpečená z vlastných finančných prostriedkov rozpočtu obce, pričom
obec dosahuje každoročne vyrovnaný rozpočet. Kontrola a údržba bude prevádzaná odborníkom preventívne a odborne.
Novonavrhovaná technológia podľa projektovej dokumentácie má spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, nakoľko je táto
technológia odskúšaná a úspešne funguje v obciach kde prebehla modernizácia VO. Nový systém VO bude sa prevádzkovať
s maximálnym využitím stáleho počtu svetiel a novej technológie, aby sa plne premietla menšia spotreba elektrickej energie.
Hrozby môžu byť zlou poveternostnou situáciou, živelnými pohromami, krádežou, vandalizmom. Obec počas realizácie
projektu vysvetlí občanom obce cieľ tohto projektu a zároveň požiada o ochranu a udržateľnosť majetku obce. Je prioritou pre
obec, aby došlo k využitiu možnosti zrealizovať tento projekt a následne aby VO v obci slúžilo svojmu účelu minimálne 10
rokov bez toho, aby boli nutné výdavky na jej údržbu.
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Obec Oľšov sa nachádza v okrese Sabinov v prešovskom samosprávnom kraji. V súčasnosti obec poskytuje služby spojené
s prevádzkou verejného osvetlenia na základe zákona c. 369/1990 v § 4, ods. 3f). Verejné osvetlenie v obci je v zlom
technickom stave, ktoré je nedostatočné pre zabezpečenie požadovanej príslušnej svetelnej úrovne tak ako to vyžaduje
zákon. Taktiež je osvetlenie energeticky veľmi náročné, čo spôsobuje, že jeho prevádzka je značne finančne náročná.
Nedostatočné osvetlenie priamo ohrozuje majetok a zdravie občanov, nezabezpečuje dostatočnú bezpečnosť cestnej
premávky a všetkých jej účastníkov. Celkový počet svietidiel je 45 ks pričom väčšina je v prevádzke viac ako 10 rokov a sú v
nevyhovujúcom technickom stave. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je
nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu svietidiel a nízkej efektívnosti a hospodárnosti sústavy. Žiadateľ má dlhodobé
skúsenosti s prevádzkou a servisom verejného osvetlenia. Pre potreby projektu bola spracovaná svetelno-technická štúdia,
vytvorený projektový tím, a zároveň boli zabezpečené interné a externé administratívne kapacity pre úspešnú realizáciu
projektu.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté výrazné úspory energie, ako to dokazujú údaje v tabuľke č. 12. Rovnako budú
významne znížené emisie skleníkových plynov, čo dokazujú výpočty v prílohe č. 1 tejto žiadosti. Komplexná rekonštrukcia
podľa predloženého projektu zaručí dlhodobú úsporu finančných prostriedkov aj v rámci prevádzky a pravidelných opráv siete
a verejného osvetlenia. Finančne menej náročný bude aj pravidelný servis verejného osvetlenia (jednotlivých svietidiel a
rozvodov). Ušetrené prostriedky bude môcť žiadateľ využiť pri ďalších investičných a neinvestičných projektoch realizovaných
žiadateľom. Celkové technické riešenie vychádza zo spracovanej svetelno-technickej štúdie s dôrazom na efektívne
využívanie finančných zdrojov žiadateľa a zachovaním súladu s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Realizácia
projektu bude mať významný prínos pre obyvateľov, ochranu ich zdravia a majetku v nočných hodinách, zvýši sa bezpečnosť
cestnej premávky. Skvalitnenie svetelnej úrovne bude mať nepriamy vplyv na podporu turizmu a usporadúvanie kultúrnych
aktivít vo večerných a nočných hodinách. Výsledky projektu budú sprístupnené všetkým obyvateľom a návštevníkom obce.

Žiadateľ bude v rámci predkladaného projektu realizovať výmenu jestvujúcich svietidiel, ktorých životnosť je už presiahnutá
za nové a efektívne svietidlá. Nové svietidlá budú osadené podľa vypracovanej technickej dokumentácie v súlade s
legislatívnymi požiadavkami a podmienkami výzvy. Časový harmonogram realizácie projektu žiadateľ stanovil na obdobie 6
mesiacov, pričom realizáciu projektu je predpokladáme na 04-09/2011. Žiadateľ počítal aj s časovou rezervou potrebnou na
elimináciu prípadných ohrození hlavne čo sa týka poveternostných podmienok. Organizačné zabezpečenie bude
prostredníctvom interných a externých kapacít, pričom implementáciu projektu zabezpečí externý projektový manažér.
Technické zabezpečenie bude realizované prostredníctvom externej firmy, s ktorou bude podpísaná zmluva o dielo po
ukončení verejného obstarávania. Žiadateľ predpokladá vypísanie verejného obstarávania po obdržaní oznámenia o
schválení tejto žiadosti. Hlavnou aktivitou projektu je "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oľšov". V
rámci tejto aktivity bude realizovaná výmena 32 svietidiel a ďalších systémov pre zefektívnenie fungovania systému ver.
osvetlenia v obci.

Prevádzkovanie verejného osvetlenia miest a obcí je služba obyvateľstvu, ktoré za jeho prevádzkovanie platí skrytou formou
v podobe daní. Súčasne platí, že v zmysle ustanovení Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je povinnosťou samospráv
starať sa o verejné osvetlenie. Súčasný stav VO je po technickej stránke nevyhovujúci a sčasti nespĺňa ani platné normy
STN. V sústave verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné
nároky na kvalitné osvetlenie. Sieť nedisponuje inteligentnými systémami ako napr. elektronický stmievací preradník. Popis
navrhovaného stavu sa nachádza v prílohe č. 1 tejto žiadosti. Realizáciu aktivít bude zabezpečovať žiadateľ. Žiadateľ síce
má dostatočné personálne kapacity na administratívne zabezpečenie aktivít projektu, ale z časového hľadiska (pracovné
vyťaženie) nebudú schopné administratívne zabezpečiť aktivity projektu, z tohto dôvodu budú aktivity projektu zabezpečované
externe. Skúsenosti žiadateľa z implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov sú uvedené v prílohe č. 1
tejto žiadosti, časť skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov za posledné 3 roky.

Žiadateľ predpokladá po ukončení realizácie projektu spoluprácu s externou firmou s dostatočnými profesionálnymi
personálnymi kapacitami, ktorá zabezpečí údržbu a bezproblémový chod siete verejného osvetlenia. Vlastní technickí
pracovníci budú zabezpečovať starostlivosť o VO prostredníctvom sledovania a hlásenia prípadných porúch. Verejné
osvetlenie bude tak ako to vyžaduje zákon financované z prostriedkov rozpočtu žiadateľa tak, aby bola zaručená jeho
prevádzka. Prípadné ďalšie investície do rekonštrukcie resp. rozšírenia siete verejného osvetlenia žiadateľ bude
zabezpečovať z vlastných zdrojov. Realizáciou tohto projektu bude vyriešená akútna potreba rekonštrukcie verejného
osvetlenia podľa predkladaného projektového zámeru, čo je presnejšie definované v prílohe č.1 tejto žiadosti. V prípade
realizácie projektu sa môžu vyskytnúť neočakávané problémy hlavne nie je možné ovplyvniť poveternostné podmienky a z
toho dôvodu žiadateľ počíta s týmito rizikami a nechal si dostatočnú časovú rezervu práve s ohľadom na tieto skutočnosti.
Všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Projekt
nebude generovať príjem ani zisk.
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V súčasností sú namontované svietidla starých typov, ktoré sú technický zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitu
osvetlenia, nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Väčšina svietidiel je po
dobe svojej životnosti. Z uvedených dôvodov je značne narušené ich krytie ale aj mechanická ako aj elektrická bezpečnosť.
Rozvádzače verejného osvetlenia sú značné skorodované a nespĺňajú požadované kritéria. V obci sú použité výbojkové ako
aj žiarivkové svietidla, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu ako aj z hľadiska životného prostredia.
Vonkajšie elektrické rozvody verejného osvetlenia v obci sú riešené vzdušným vedením na podperných bodoch NN siete
alebo na stĺpoch. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradiť novým z dôvodu skorodovania a častým skratom
na vedení

Označené svietidla budú vymenené za nové, ktorých parametre spĺňajú všetky požadované kritéria ohľadom svetelných
emisii, ochrany krytím min IP65 a vo svietidle sú použité nízko-stratové, tlmivky budú kompenzované. Ako regulačné prvky
budú použité regulátory, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a širokým rozsahom. Svietidla a regulátory budú inštalované
na podperných bodoch na vyložníkoch. Regulátory sú navzájom nezávisle, to znamená, že každý je schopný regulovať výkon
svietidla na inú úroveň. Taktiež budú doplnené ďalšie svietidlá na miesta, ktoré je potrebné osvetliť. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú nahradené novými s novou výstrojou a výzbrojou s predprípravou na technológiu SOVO.
Problémové častí vedenia budú nahradené novým vedením

V obci sa plánuje výmena starých svietidiel, doplnenie nových svietidiel, výmenu rozvádzačov Rvo, výmenu problémových
častí vedenia a inštalácia regulácie verejného osvetlenia. Označené svietidla budú vymenené za nové Svetelné zdroje z
hľadiska účinnosti, hospodárnosti a životnosti boli zvolené vysokotlakové výbojky. Svietidla a regulátory budú inštalované na
podperných bodoch na vyložníkoch. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú nahradené novými s novou výstrojou a
výzbrojou.. Problémové častí vedenia budú nahradené novým vedením tvoreným káblom 1-AES 4x16mm2.

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenie uvedeným spôsobom sa vyznačuje tým, že okrem použitia nových
svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasností svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazne ovplyvní
spotrebu el. energie. Zároveň sú zlučiteľné s technológiou SOVO, ktorá po nainštalovaní dokáže v značnej miere ovplyvniť
výkon svetelných bodov v rozsahu 100%÷15%. Čo v budúcností s predpokladanými rastucími nákladmi na energiu
predstavuje krok k šetreniu nielen elektrickej energie ale aj financií obce.

Modernizácia a zrekonštruovanie verejného osvetlenia s technológiou SOVO z hľadiska udržateľností projektu dokáže veľmi
účinné reagovať na požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Bez vypínania verejného osvetlenia je možné
znížiť náklady na energiu v prípade finančných nákladov prevádzkovateľa. V prípade administratívneho nariadenia v súvislostí
s obmedzením produkcie skleníkových plynov je možné znížiť energetickú spotrebu verejného osvetlenia na požadovanú
úroveň. Technológia SOVO je pripravená pružne reagovať aj na zmenu iných podmienok ako napríklad technických noriem
pre osvetlenie pozemných komunikácii a vie komunikovať s pracoviskom monitoringu odkiaľ je možné sledovať spotrebu a
diaľkovo regulovať výkon verejného osvetlenia.
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Obec Kaluža územnosprávne patrí do okresu Michalovce, ktorý je súčasťou Košického kraja. Obec má významnú
geografickú polohu vzhľadom na Zemplínsku Šíravu ako centra cestovného ruchu regionálneho a medzinárodného významu.
Významná je aj blízkosť Vihorlatských vrchov. Táto výhodná poloha predurčuje obec k rozvoju cestovného ruchu. Brzdou
tohto rozvoja je nedostačujúca úroveň technickej infraštruktúry a služieb. Preto sa obec snaží o systematické budovanie
komplexnej infraštruktúry. Súčasťou týchto snáh je aj rekonštrukcia systému verejného osvetlenia, kedže v súčasnosti je
verejné osvetlenie v zlom stave. Je morálne opotrebované, technicky poškodené. Rozmiestnenie svetelných bodov nie je
optimálne a takisto nedostačujúce, čo má okrem iného aj vplyv na zníženie bezpečnosti v obci. Nezmodernizované verejné
osvetlenie je ekonomicky a energeticky neefektívne.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu: Realizáciou projektu sa vymení 22 ks osvetlenia, pričom sa počet svetelných
bodov zahustí a doplní o 85 ks svetelných bodov, aby bolo zabezpečené optimálne osvetlenie. Rekonštrukciou sa ročne
usporí 47,129 GJ/rok, čo predstavuje 235,64 GJ za 5 rokov po skončení realizácie projektu. Čo sa prejaví aj na výške
vynaložených fin. prostriedkov, ktoré smerujú na prevádzku a údržbu osvetlenia. Zmodernizované osvetlenie sa prejaví aj vo
väčšej bezpečnosti pri pohybe po miestnych komunikáciách, či proti vandalizmu. Jedným z rizík, ktoré môžu ohrozit naplnenie
ukazovateľov je nedodržanie zmluvných podmienok realizátorom, ktorý bude vybraný na základe verejného obstarávania.
Projekt je súčasťou plánu obce vybudovat kvalitné miesto pre život obyvatelov a zároven atraktívne centrum pre podnikanie,
pričom projekt nadväzuje na realizované, či plánované projekty v oblasti živ. prostredia alebo cest. ruchu, ktoré obec
realizovalo alebo plánuje realizovať.

Technickú realizáciu projektu zabezpečí spoločnosť, ktorá vyhrá verejné obstarávanie a bude garantom úspešnej realizácie
projektu, ktorý pozostáva z jednej aktivity a to modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná dlžka realizácie aktivity by
nemala presiahnut dĺžku štrnástich mesiacov. Samotné uskutočnenie ako aj dlžka realizácie vychádza z kvalitnej projektovej
prípravy. Organizačné zabezpečenie projektu bude zastrešené projektovým teamom, ktorý sa skladá výlučne zo
zamestnancov obecného úradu a starostu obce. Obecný úrad v obci Kaluža a teda jeho zamestnanci sú dostatočne skúsení a
majú potrebné skúsenosti z už predošlých projektov rôzneho zamerania.

Vhodnosť projektu je vysoko relevantná vzhľadom na už vyššie spomínané východiská v obci a regióne. Obec Kaluža má
výhodnú polohu na to, aby sa mohla rozvíjať ako príjemné miesto pre obyvateľov ako aj pre návštevníkov, či podnikateľov
prevažne. To však nie je možné bez dostatočnej technickej vybavenosti, ktorá musí spĺňať najmodernejšie kritéria.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia je súčasťou tejto vybavenosti, ktorá zvyšuje nielen atraktivitu územia, ale
zvyšuje aj bezpečnosť v obci. Projekt je plne v zhode so strategickými plánovacími dokumentmi obce ako aj s dokumentmi
vyššieho radu. Projekt ako taký je súčastou dlhodobého plánu vedenia obce systematicky budovať občiansku infraštruktúru v
obci, ktorá znamená impulz pre další rozvoj nielen v obci Kaluža, ale aj širšieho okolia, čo v konečnom dôsledku prispieva k
napĺňaniu trvalo-udržatelného rozvoja Slovenska.

Počas realizácie môžu nastať určité situácie, kedy môžu byt výsledky a dopady projektu ohrozené. V opise projektu sú za
také príčiny uvedené predovšetkým nepriaznivé poveternostné podmienky, čo sa v určitej miere eliminuje dobou realizácie.
Ďalším rizikom môže byt zo strany dodávateľa a ním poskytnutý rozsah a kvalita služieb a prác. Toto riziko sa bude obec
snažiť v čo najväčšej miere eliminovať dôkladnou verejnou súťažou. Po skončení realizácie bude garantom udržateľnosti
naplánovaných výsledkov a dopadov projektu obec, pričom vynaloží na to vlastné zdroje, či sú to už fin. prostriedky z rozpočtu
obce alebo personálnym zabezpečením prevádzky a údržby verejného osvetlenia.
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Verejné osvetlenie v obci bolo vybudované v 70-tych rokoch a od tohto obdobia neprešlo zásadnou rekonštrukciou. V roku
1990 bol inštalovaný RSM rozvádzač, ktorý je v prevádzke dodnes. Z výstupov SWOT analýzy obce vyplýva potreva
dobudovať a skvalitniť technickú infraštruktúru a služby v obci prostredníctvom VO. VO je napájané z dvoch rozvádzačov
RVO. Z každého z nich sú napájané 3 vetvy.Svietidlá a svetelné zdroje sú skorodované a bez krytov s merným svetelným
výkonom nižším ako 87 lm/W. Rozvádzače RVO sú morálne opotrebované a skorodované. Aktivitami projektu by došlo k
zlepšeniu svetelno-technických vlastností VO výmenou 105 jestvujúcich svietidiel a doplnením 92 svietidiel spolu 197
svietidiel, inštaláciou nového regulačného systému pre miestne komunikácie. Realizáciou projektu by došlo k zvýšeniu
energetických úspor 72,87GJ/rok a k skvalitneniu služieb obyvateľom obce.

Po skončení realizácie aktivít projektu očakávame zníženie platieb verejných prostriedkov obce na spotrebu elektrickej
energie a údržby o 2367 € za rok. Očakávame zníženie emisií CO2 o 7,695 t/rok. Modernizáciou VO chce obec dosiahnúť aj
zníženie rizika kriminality. Zlepšenie svetelno-technických vlastností VO sa dosiahne výmenou a doplnením 197 kusov
svietidiel, ktoré budú spĺňať kritéria BAT technológií. Inštaláciou nového regulačného systému so svetelným senzorom sa
dosiahne hospodárnejšie vyžívanie potenciálu VO obce. Zvýšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie trvalo-udržateľného
rozvoja najmenej do roku 2021 po skončení finančnej pomoci má obec zapezpečené v opatreniach PHSR.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gánovce tvorí hlavná aktivita: -Modernizácia VO a inštalácia moderných systémov
riadenia a monitorovania. Začiatok realizácie 04/2011. Termín ukončenia realizácie 8/2011. Dodávka stavebných prác a
technológie sa uskutoční v zmysle zákona 25/2006 o Verejnom obstarávaní. Dodávateľ stavby musí akceptovať spracovanú
technickú dokumentáciu v plnej miere tak, aby sa dosiahli parametre spracovaného projektu. Vzhľadom na pomerne nízku
investičnú náročnosť predpokladáme zrealizovať projekt do piatich mesiacov od začatia realizácie aktivít na projekte. Z
pohľadu organizačno-technických kapacít bude projekt zabezpečovaný prostredníctvom manažmentu obce a dodávateľskou
firmou, ktorá bude vybraná v procese verejného obstarávania.

Verejné osvetlenie v obci bolo vybudované v 70-tych rokoch a od tohto obdobia neprešlo zásadnou rekonštrukciou. V roku
1990 bol inštalovaný RSM rozvádzač, ktorý je v prevádzke dodnes. Súčasné svietidlá vysoko za hranicou životnosti. Taktiež
rozvádzače RVO sú zastaralé, konštrukcie skorodované a deravé. Súčasná technicko-ekonomická náročnosť prevádzky
sústavy VO obce neumožňuje realizovať úspory spotreby elektrickej energie, znižovanie emisií CO2 a tak riešiť zvyšovanie
energetickej efektívnosti verejnej správy. Obec má skúsenosti s realizáciou regionálnych projektov. V minulosti realizoval
projekty manazmentom obce týkajúce sa Programu obnovy vidieka a predstupových fondov.

Trvalá udržateľnosť projektu po ukončení intervencií bude zapezpečená úsporami v spotreba elektrickej energie. To sa
pozitívne prejaví v znižovaní nákladov
(2367€/rok). Nedôjde k zvyšovaniu platieb za elektrickú energiu a výdavkov
na údržbu VO obce, v horizonte 10 rokov po ukončení financovania projektu z prostriedkov ŠF a rozpočtu obce. Zvyšovanie
energetickej efektívnosti a zníženie emisií CO2 sa zabezpečí prostredníctvom využívania BAT technológie spolu s
automatickými nastaveniami.
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Bžany ležia na rieke Ondava, pri západnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša v nadmorskej výške 165 m. Rozloha chotára
je 1706 ha. Obec leží v okrese Stropkov, Prešovský kraj. Bžany sú vstupnou bránou do rekreačnej oblasti Valkov, ktorý aj
kmeňovo patrí do katastra obce. V obci je kultúrny dom, kablová televízia, dom smútku, murovaný gréckokatolícky kostol sv.
Mikuláša biskupa, ktorý pochádza z 1. tretiny 19. storočia. Obec vlastní turistickú ubytovňu, poskytujúcu ubytovacie služby,
rekreačné stredisko Domaša – Valkov. V obci je predajňa potravín a reštauračné zariadenie. Osvetľovacia sústava v obci je
jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere
zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s
ortuťovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné
svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené, čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla.

Výsledkom projektu bude modernizácia VO v obci Bžany, ktorá spočíva v doplnení 17 ks osvetľovacích bodov, rekonštrukcii
111 osvetľovacích bodov, nahradení 3 ks starých rozvádzačov RVO za nové, opatrené najnovšou technológiou regulácie a
tiež demontovaní 5 ks stožiarov. Celkovo projekt prispeje k zhospodárneniu fungovania sústavy verejného osvetlenia
doplnením regulácie verejného osvetlenia a dosiahnutiu zníženia energetickej náročnosti VO v obci Bžany. Hlavným
dopadom projektu bude úspora energie 92,78 GJ/rok, čo bude za päť sledovaných rokov predstavovať 463,9 GJ. Úsporou
elektrickej energie sa zníži množstvo CO2 o 8,75 ton/rok. Východiskovým podkladom pre spracovanie žiadosti o NFP je
„Svetelnotechnická štúdia obce Bžany“ a „Situačný výkres s vyznačením svetelných bodov“, ktoré vypracoval odborník v
oblasti verejného osvetlenia. Navrhovaný variant technického riešenia projektu vychádza zo súčasných trendov v oblasti
verejného osvetlenia pri využití najprogresívnejších technologických systémov, zariadení a materiálov.

Projekt bude realizovaný v priebehu 05/2011-04/2013, pričom hlavnou aktivitou je Rekonštrukcia a modernizácia VO.
Spočíva v zmodernizovaní sústavy verejného osvetlenia doplnením 17 ks osvetľovacích bodov; zabezpečení plnej funkčnosti
verejného osvetlenia zrekonštruovaním 111 osvetľovacích bodov; nahradení 3 ks starých rozvádzačov RVO za nové,
opatrené najnovšou technológiou regulácie; demontáži 5 ks nevhodných stožiarov; revíznou správou zabezpečujúcou vysokú
úroveň elektromontážnych prác v súlade s platnými normami; zhospodárnení fungovania sústavy verejného osvetlenia
doplnením regulácie verejného osvetlenia a dosiahnutí tak zníženie energetickej náročnosti VO v obci Bžany. Projekt bude
technicky realizovať dodávateľská firma vybraná vo verejnom obstarávaní. Obec Bžany vykoná verejné obstarávanie v súlade
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov až po podaní žiadosti o NFP.
Verejné obstarávanie zabezpečí odborne spôsobilá osoba. Riadenie projektu bude v réžii obce Bžany.

Realizácia projektu sa začne po schválení ŽoNFP a po podpise zmluvy s RO v mesiaci máj 2011. Do toho času bude
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác, ktorý bude vybratý v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. Spolu s
hlavnou aktivitou bude prebiehať Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa
naplnili ciele a očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Hl. prínosy
projektu sú - výrazné zníženie nákladov na zabezpečenie energetických potrieb obce (zníženie spotreby elektrickej energie,
menšia poruchovosť, nižšie náklady na údržbu); možnosť využitia úspor na prevádzku verejného osvetlenia pre potreby
ďalších rozvojových aktivít obce; využívanie moderných technológií - vysoko efektívnych zdrojov svetla pre verejné
osvetlenie, ako aj spoľahlivej a účinnej regulácie a riadenia prevádzky; zlepšenie kvality života občanov, zvýšenie
bezpečnosti v nočných uliciach a bezpečnosti cestnej premávky, prevencia kriminality, vandalizmu a pod.; zvýšenie
atraktívnosti obce.

Po ukončení realizácie projektu bude obec Bžany koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a údržby
systému verejného osvetlenia. Prvotné nastavenie systému pri jeho spustení zabezpečí dodávateľ. Ďalšie výkony –
dolaďovanie regulácie, monitoring, odbornú údržbu systému, budú zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby, s ktorou má obec uzatvorenú dohodu. Niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu budú náklady na údržbu systému
VO veľmi nízke. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich
svetelných bodov (merná investičná náročnosť úspor elektriny = 1 142,3 EUR/MWh), ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní
nenávratného finančného príspevku. Projekt prinesie výrazné finančné úspory, ktoré budú môcť byť využité pre financovanie
údržby systému VO. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získala úspory z realizácie projektu už v
priebehu roku 2014. Predkladaný projekt je verejnoprospešnou investíciou a nie je ziskový. 5% spolufinancovanie objektu je
schválené obecným zastupiteľstvom a bude zabezpečené z vlastných rozpočtových zdrojov obce.
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Obec Gaboltov sa nachádza v Prešovskom kraji, od okresného mesta Bardejov je vzdialená 15 km. Sústava verejného
osvetlenia obce je zastaraná a opotrebovaná, je málo hospodárna. Svietidlá (57 ks) a výložníky sú v zlom technickom stave,
prekračujú dobu svojej životnosti, sú znečistené a skorodované. Svietidlá sú umiestnené prevažne pod sieťou nn, 1 svietidlo
nad sieťou nn. Súčasná geometria je čiastočne podmienená polohou stožiarov distribučnej nn siete. Osvetľovacia sústava je
tvorená prevažne betónovými a oceľovými stožiarmi. V celej obci je jednostranná osvetľovacia sústava. V niektorých častiach
obce sú svietidlá umiestnené na každom druhom stožiari. Vyloženie je vo všetkých prípadoch nepostačujúce – svietidlá
osvetľujú záhrady a priestory mimo komunikácií, je nutné vymeniť ramienka za nové s potrebnou dĺžkou vyloženia a uhlom
vyloženia. Verejné osvetlenie je napájané z 2 rozvádzačov, ktoré sú skorodované, ich stav je adekvátny ich veku. Súčasná
sústava VO neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti, je nehospodárna z
hľadiska energetickej náročnosti. Cieľovými skupinami projektu sú: - obec Gaboltov - 507 obyvateľov obce Gaboltov.

Realizáciou predkladaného projektu vybudujeme moderné, bezpečné, ekologické verejného osvetlenia v obci Gaboltov s
nižšími nákladmi na jeho prevádzku a zlepšením parametrov osvetlenia. - Počet vymenených svietidiel: 55 ks Budú použité
nové kvalitné svietidlá s plochým sklom a s nastavením optiky podla svetelno-technického výpočtu, (SR 50 50W, SR 50 70
W), taktiež budú vymenené ramienka za nové s potrebnou dlžkou vyloženia a uhlom vyloženia u novoosadených svietidiel: 55
ks. Použitie jedného typu pri výmene svietidiel zabezpečí zníženie počtu druhov svietidiel, čo je výhodné z hľadiska ďalšej
údržby a zabezpečenia náhradných dielov. - Počet vymenených existujúcich rozvádzačov za nové diaľkovo riadené:2 ks
Prispeje k optimalizácii ampérovej hodnoty hlavného ističa, na základe čoho vznikne úspora na fixných platbách za elektrickú
energiu. Systém efektívneho riadenia verejného osvetlenia S.E.R.V.O. umožní diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače
verejného osvetlenia a dohliada na prevádzkové parametre siete VO. - Úspora energie: 25 GJ/rok, kumulovane za 5 rokov:
125 GJ Tento projekt nadväzuje na obcou realizované projekty: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Regenerácia centrálnej zóny.

Spôsob realizácie vychádza z technickej dokumentácie a štúdie verejného osvetlenia, predstavuje jediné a najvhodnejšie
riešenie, ktorým odstránime nevyhovujúci stav verejného osvetlenia v obci Gaboltov. Hlavná aktivita: Modernizácia verejného
osvetlenia v obci Gaboltov (04/2011 – 09/2011) - predpokladaná doba realizácie projektu - 6 mesiacov V rámci hlavnej
aktivity budú zrealizované tieto činnosti: - demontáž zastaraných svietidiel a inštalácia nových svietidiel - výmena
nevhodných a opotrebovaných výložníkov a ramienok za nové s potrebnou dĺžkou a uhlom vyloženia u novoosadených
svietidiel - výmena rozvádzačov VO za nové diaľkovo ovládané Počet vymenených svietidiel za nové svietidlá v počte 55 ks.
Organizačné zabezpečenie: Dodávateľ modernizácie verejného osvetlenia bude vybratý v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní. Dohľad nad stavebnými prácami zabezpečí stavebný dozor. Hlavným projektovým manažérom vykonávajúcim
dohľad nad realizáciou projektu modernizácie VO bude starosta obce a nad jeho financovaním bude ekonómka obce.

Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav verejného osvetlenia v obci Gaboltov je riešenie navrhnuté technickou
dokumentáciou najvhodnejšie. Súčasná sústava verejného osvetlenia je morálne a technicky zastaraná, po dobe životnosti,
vysoko nákladná na údržbu, svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie. Realizáciou modernizácie VO
odstránime tento nevyhovujúci stav, znížime svetelné emisie, zvýšime účinnosť osvetľovacej sústavy, čím zvýšime
bezpečnosť na verejných komunikáciách. Pri nezmenenom počte svietidiel (len rekonštrukcia existujúcej sústavy) klesne
spotreba energie o 36%, čím výrazne ovplyvníme spotrebu elektrickej energie, zníženie množstva CO2 predstavuje 2,66 t/rok.
Projekt nadväzuje na viaceré investičné aktivity obce: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v obci Gaboltov, Regenerácia centrálnej zóny
obce Gaboltov. Žiadatel má dostatočné skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Projekt je v súlade s PHSR obce,
PHSR PSK, KaHR a predmetnou výzvou.

Technická stránka udržateľnosti – modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia zabezpečí fungujúce, bezporuchové,
ekologické verejné osvetlenie s minimom opráv a potrebnej údržby. Výmena za jeden typ svietidla zabezpečí zníženie počtu
druhov svietidiel, čo je výhodné z hľadiska ďalšej údržby a zabezpečenia náhradných dielov. Finančná stránka udržateľnosti
– výdavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia budú hradené z rozpočtu obce. Modernizované osvetlenie prinesie
úsporu energie 25 GJ/rok, odhadovaná výška úspory približne 1.100,- € bez DPH. Obec hospodári s dobrou finančnou
disciplínou, je finančne stabilná, čo je predpokladom úspešného finančného zabezpečenie tohto projektu a jeho následnej
udržateľnosti. Nové osvetlenie poskytne platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti, je
vysoko účinné, efektívne a z hľadiska energetickej náročnosti úsporné.
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Obec Drienica (s počtom obyvateľov 696) leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria, v hornej časti potoka Šomka,
prítoku Torysy. Leží štyri kilometre severne od okresného mesta Sabinov. Obec má dobre rozvinutú infraštruktúru. Je tu
zriadená zák. škola s MŠ. Obyv. majú k dispozícii viaceré obchody.Sú tu bohaté možnosti na turistiku. Zjazdovému lyžovaniu
sa možno venovať na umelo zasnežovaných svahoch, rehabilitácií slúži krytý 25 m plavecký bazén.Snahou obce je
zabezpečiť verejný poriadok, bezpečnosť dopravy, osôb a majetku. Vo veľkej miere k tomu prispieva funkčné ver. osvet..
Osvetľovacia sústava v obci (94 ks svietidiel) je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré
sú osadené prevažne na stlpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodicom AlFe16 mm2. Osv.
sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú
použité svietidlá so svetelným zdrojom s ortutovou a sodíkovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový
negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 95 ks svietidiel, doplnenie 17 ks osvetľovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 1 ks
RVO rozvádzača. Existujúce svietidlá SHC 70W, 100W a 150W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami napr. SR
SHC o výkone 50 W a 70 W. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním.
Osadené budú svetel.zdroje s merným výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpečenie dlhodobej životnosti a minimal. údržby budú
použité svietidlá s krytím IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bude osadený rozvádzač RVO 1 – HSS
s rádio-modemom (1 ks) a kontrolné spínacie prvky (umožnuje aktívnu prevádzku svietidiel v režime nastavenom z
dispečingu podľa potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži
spotreba el.energie (pri nezmenenom pocte sviediel klesne spotreba o 10 733,34 kWh/r (38,64 GJ/rok). Zníženie
energ.náročnosti sa prejaví aj v znížení produkcie emisií o 4,1 CO2 t/rok. Bez realizácie projektu by naďalej dochádzalo k
ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo ďalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času bude
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (vid. Opis projektu – Personálne zabezpecenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukoncení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Drienica, ktorá zabezpečí jeho trvalú prevádzku a
údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou
v oblasti elektroenergetiky.

Prínosom rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci bude zníženie inštalovaného príkonu novej osvetĽovacej sústavy, úspora
nákladov na údržbu, úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy (OS), zvýšenie svetelnotechnických
vlastností osvetľovacej sústavy. Nasadením systému RVO control sa zabezpečí možnosť sledovania parametrov sústavy
verejného osvetlenia a aktívneho ovplyvňovania jeho vlastností, regulácie sústavy – zníženie výkonu vo vybranom časovom
úseku. Zvýši sa prevádzková spoľahlivost sústavy a zabezpecí sa jej menšia poruchovost V prípade poruchy sa skráti čas od
vyrozumenia o poruchovom stave do odstránenia závady. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce Drienica budú z
projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do kvality ich života v obci,
zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Drienica zabezpecovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takúto činnost oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane regulácie VO) z hľadiska udržatelnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a
požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec
získala úspory z realizácie projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím
úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov (úspora EE celej sústavy VO vo finančnom vyjadrení = 2 342,00 €/rok),
ktorá sa vysoko znásobuje pri získaní nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu verejného
osvetlenia (vrátane rozvádzačov RVO) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predlži životnosť osvetľovacích bodov (pri
bežnej regulovanej prevádzke je nutná jeho výmena približne po 5-7 rokoch). Výrazne sa tak znížia aj údržbové náklady pri
dodržaní svetelno-technických parametrov.
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Obec Ďačov (s počtom obyv. 761) leží na hornom toku rieky Torysy vo vrchovine Bachureň v nadmorskej výške okolo 175 m,
približne 15 km od okresného mesta Sabinov. Obec má dobre rozvinutú infraštruktúru. Je tu zriadená základná škola a
materská škola. Obyvatelia majú k dispozícii viaceré obchody a podniky služieb. Snahou obce je zabezpeciť verejný poriadok,
bezpečnosť dopravy, osôb a majetku. Vo veľkej miere k tomu prispieva funkcné ver. osvet.. Osvetľovacia sústava v obci (75
ks svietidiel) je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch
NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodicom AlFe16 mm2. Osv. sústava v obci je v prevažnej
miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným
zdrojom s ortuťovou a sodíkovou výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový neg. estetický dojem dotvárajú
zväčša nefunkčné svietidlá. Mech. komponenty sú značne zhrdzavené, co sťažuje prístup k jednot.častiam svietidla. SWOT
analýza dokazuje vysokú prevahu silných stránok, ako aj príležitostí, čo dáva projejtu vysokú šancu na úspešnú realizáciu.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 75 ks svietidiel, doplnenie 20 ks osvetľovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 1 ks
RVO rozvádzača. Existujúce svietidlá SHC 2x36 W, 70Wa 100W sa nahradia úspornejšími a výkonnejšími svietidlami napr.
SR SHC o výkone 50 W a 70 W. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s nulovým horizontál.vyžarovaním.
Osadené budú svetel.zdroje s merným výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpečenie dlhodobej životnosti a minimal. údržby
budú použité svietidlá s krytím IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bude osadený rozvádzač RVO 1
– HSS s rádio-modemom (1 ks) a kontrolné spínacie prvky (umožnuje aktívnu prevádzku svietidiel v režime nastavenom z
dispecčngu podla potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo samostatne). Realizáciou projektu sa výrazne zníži
spotreba el.energie (pri nezmenenom pocte sviediel klesne spotreba o 44,23 GJ/rok. Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj
v znížení produkcie emisií CO2 o č,69 t/rok. Bez realizácie projektu by naďalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke,
čo by obmedzilo ďalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času bude
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehať súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor ťinností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (vid. Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce ďačov, ktorá zabezpečí jeho trvalú prevádzku a
údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou
v oblasti elektroenergetiky.

Prínosom rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci bude zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy, úspora
nákladov na údržbu, úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy (OS), zvýšenie svetelnotechnických
vlastností osvetľovacej sústavy. Nasadením systému RVO control sa zabezpečí možnost sledovania parametrov sústavy
verejného osvetlenia a aktívneho ovplyvnovania jeho vlastností, regulácie sústavy – zníženie výkonu vo vybranom časovom
úseku. Zvýši sa prevádzková spoľahlivosť sústavy a zabezpečí sa jej menšia poruchovosť. V prípade poruchy sa skráti cas
od vyrozumenia o poruchovom stave do odstránenia závady. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce Ďačov budú z
projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale hlavne zvýšením rozsahu investícií do kvality ich života v
obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Ďačov zabezpecovať v spolupráci s dodávateľským
subjektom, ktorý má na takúto činnost oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO
(vrátane regulácie VO) z hľadiska udržateľnosti projektu vie velmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou verejného osvetlenia. Realizácia projektu je naplánovaná do roku 2013, tak aby obec získala úspory z realizácie
projektu už v priebehu roku 2014. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (úspora EE celej sústavy VO vo financnom vyjadrení = 1 953,09 €/rok), ktorá sa vysoko
znásobuje pri získaní nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu verejného osvetlenia (vrátane
rozvádzacov RVO) a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov (pri bežnej regulovanej
prevádzke je nutná jeho výmena približne po 5-7 rokoch). Výrazne sa tak znížia aj údržbové náklady pri dodržaní svetelnotechnických parametrov.
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Obec Brusnica administratívne patrí do okresu Stropkov, Prešovský samosprávny kraj a leží v údolí rieky Brusnička. V obci
žije 438 obyvateľov. V obci sa nachídza materská škola, nákupné stredisko, futbalové ihrisko, cintorín, Obecný a Matričný
úrad, požiarna stanica a fitnes centrum. Snahou obce je zabezpečit verejný poriadok, bezpečnosť dopravy, osôb a majetku.
Vo veľkej miere k tomu prispieva funkčné ver. osvet.. Osvetľovacia sústava v obci (47 ks svietidiel) je jednostranná a
pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia
sú napájané vzdušným vedením vodicom AlFe16 mm2. Osv. sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaralých,
technicky nevyhovujúcich svietidiel. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s ortuťovou a sodíkovou
výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväťša nefunkťné svietidlá.
Mechanické komponenty sú znaťne zhrdzavené, co sťažuje prístup k jednotlivým ťastiam svietidla. SWOT analýza dokazuje
vysokú prevahu silných stránok, ako aj príležitostí, čo dáva projejtu vysokú šancu na úspešnú realizáciu.

Projekt rieši - rekonštrukciu (výmenu) 47 ks svietidiel, doplnenie 18 ks osvetlovacích bodov, rekonštrukciu (výmenu) 1 ks
RVO rozvádzača. Existujúce svietidlá KŽ 2x36 W, SHC 70 W, 100W, 125 W, 150W a 250 W sa nahradia úspornejšími a
výkonnejšími svietidlami napr. SR SHC o výkone 50 W a 70 W. V rámci rekonštrukcie osvetlenia sa osadia svietidlá VO s
nulovým horizontál.vyžarovaním. Osadené budú svetel.zdroje s merným výkonom min. 87 lm/W. Pre zabezpečenie dlhodobej
životnosti a minimal. údržby budú použité svietidlá s krytím IP66. Pre moderné a štandard.riešenie riadenia systému VO bude
osadený rozvádzac RVO 1 – HSS s rádio-modemom (1 ks) a kontrolné spínacie prvky (umožňuje aktívnu prevádzku svietidiel
v režime nastavenom z dispecingu podla potreby svietivosti v danej lokalite a pre každé svietidlo samostatne). Realizáciou
projektu sa výrazne zníži spotreba el.energie (pri nezmenenom pocte sviediel klesne spotreba o 7 366,67 kWh/r (26,52
GJ/rok). Zníženie energ.náročnosti sa prejaví aj v znížení produkcie emisií CO2 o 2,81 t/rok. Bez realizácie projektu by
naďalej dochádzalo k ener.nehospodárnej prevádzke, čo by obmedzilo dalšie invest.aktivity obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na máj 2011, a to po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy s RO. Do toho času bude
Prínosom rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci bude zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy, úspora
ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác. Dodávateľ bude vybraný v súlade so Z. č. 25/2006 Z.z. o
nákladov na údržbu, úspor
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavná aktivita bude prebiehat súbežne s aktivitami Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť v období máj 2011 až apríl 2013. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (vid. Opis projektu – Personálne zabezpečenie) v spolupráci s externou poradenskou spoločnostou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Brusnica, ktorá zabezpecí jeho trvalú prevádzku a
údržbu. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou legislatívou
v oblasti elektroenergetiky.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu, teda v centrálnej zóne obce, cesta I. triedy a
križovatka s cestou II. triedy, možno označiť ako kritický. V súčasnosti je sústava verejného osvetlenia umiestnená na
oceľových stožiaroch nevyhovujúcj výšky (12 m) a (5 ks) stožiaroch vzdušného vedenia nízkonapätového rozvodu. V sústave
sú použité svietidlá rôzneho veku, ktoré sú technický nevyhovujúce a nespĺňajú normu. V časti Betliarskej ulice je poškodené
aj zemné vedenie. Sústava verejného osvetlenia v obci bola opravovaná priebežne len pri riešení akútnych problémov.
Rozvádzač RVO je skorodovaný. Tento stav negatívne vplýva na hospodárnosť prevádzky osvetlovacej sústavy, zastaralé
rozvody vykazujú značné energetické straty, chýbajú regulačné prvky intenzity osvetlenia a je zastaralý bezpečnostný systém.
Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce moderným požiadavkám, ani legislatíve EÚ, svietidlá sú
z veľkej časti znečistené a poškodené. Problémom existujúcej sústavy z hladiska jej užívateľov, teda obyvateľov a
návštevníkov obce je nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na bezpečnosť a kvalitu života v obci.

Realizáciou projektu podľa návrhu dôjde v časti sústavy, ktorá je predmetom projektu, k unifikácii technologického a
technického riešenia osvetlenia obce. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje, spĺňajúce požiadavky BAT
definované vo výzve. Tiež bude inštalovaný moderný systém riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 69 svetelných miest. Osvetľovacia sústava V.O. bude napájaná z nového
rozvádzača RVO. Ovládanie osvetlenia bude riešené pomocou plne automatizovaného časového spínača. Vemeneé bude
337 metrov poškodeného zemného vedenia. 53 kusov stožiarov v majetku obce bude zrekonštruovaných a pripôsobených
potrebným normám. Výsledkom bude kvalita a bezpečnosť osvetlenia spĺňajúce európske štandardy definované príslušnými
normami. Podstatným prínosom bude tiež zvýšenie spoľahlivosti, zníženie nákladov na údržbu a hlavne zníženie spotreby
elektrickej energie pri zvýšení účinnosti a intenzity osvetlenia.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadatela budú zabezpečované podporné činnosti prejektu, to
je riadenie, administrácia, publicita a informovanie. Zo strany dodávateľa vybraného prostredníctvom verejného obstarávania
(podľa platnej legislatívy, prostredníctvom odborne spôsbilej osoby na výkon verejného obstarávania), bude zabezpečená
komplexná technická realizácia projektu, teda potrebné rekonštrukčné práce, dodávka a montáž technológie a tiež nezbytná
terénna úprava. Rekonštrukcia spočíva vo výmene starých svietidiel, doplnenie nových svietidiel, výmenu rozvádzačov VO,
výmene problemových častí vedenia. Informovanosť a publicita bude zabezpečená v súlade s manuálom OP
konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Samotná modernizácia bude pozostávať s nasledovných postupov: Demontáž
verejného osvetlenia, Rekonštrukcia podperných bodov, Modernizácia verejného osvetlenia, Uvedenie verejného osvetlenia
do užívania.

Verejné osvetlenie v riešenom územi je nevyhovujúce potvrdzujú to aj výzvy dopravnej polície k odstráneniu závad
osvetlenia, vysoké náklady na údržbu a prevádzku a revízna správa. Modernizácia verejného osvetlenia týmto spôsobom sa
vyznačuje tým, že okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie
dostupné technológie, výrazne ovplyvní spotrebu elektrickej energie a kvalitu osvetlenia. Čo v budúcnosti s rastúcimi nákladmi
na energie predstavujé krok vpred k šetreniu nielen samotnej energie a financí, ale aj životného prostredia. Realizáciou
projektu smerujeme k napĺňaniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja.

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzenýchcentrálnych častiach obce Gemerská Poloma.
Vzhľadom k tomu, že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia obce, jeho
prevádzka nebude vyžadovať vytváranie dodatočných prevádzkových nákladov a kapacít. Správou, prevádzkou a údržbou
verejného osvetlenia je poverená samospráva - obec. Nakoľko nenávratný finančný príspevok je určený výhradne na
financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu, financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým
spôsobom, ako pred realizáciou projektu, pri predpokladaných nižších prevádzkových nákladoch. Financovanie prevádzky
výstupu bude súčasťou financovania celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z vlastných rozpočtových
zdrojov obce každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte obce. Tým je zaručená udržateľnosť výsledkov realizácie
projektu a tiež potrebné rozvojové zdroje do budúceho obdobia.
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Obec Bajany leží v okrese Michalovce. Počet obyvateľov obce ku dňu vypracovania ŽoNFP bol 504, z toho 42 Rómov.
Verejné osvetlenie (VO) v obci je zabezpečené svietidlami rôznych typov a výkonov. Súčasné VO je po rokoch prevádzky
zastarané, vysoko energeticky náročné a s vysokými nákladmi na údržbu. Niektoré svietidlá sú nefunkčné z dôvodu
nedostupnosti náhradných dielcov. Z celkového technického pohľadu prevažná časť sústavy VO je zastaralá a nevyhovujúca.
Súčasná priemerná spotreba el. energie na zabezpečenie VO je 31 214 kWh/rok. Pritom sa jedná o pohraničnú obec, v ktorej
je centrum v noci trvalé monitorované kamerovým systémom vzhľadom na Šengenskú hranicu a správna funkčnosť VO je
nevyhnutná aj z tohto pohľadu. Vzhľadom na tieto skutočnosti a finančnú náročnosť celkovej rekonštrukcie VO sa
zastupiteľstvo obce rozhodlo pristúpiť k rekonštrukcii VO s využitím možnosti podpory zo ŠF.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 53 ks zastaraných, nevyhovujúcich a energeticky náročných svietidiel za nové LED
svietidlá v súlade s platnými normami a podmienkami výzvy, čím sa dosiahne naplánovaný ukazovateľ výsledku. Táto
skutočnosť spolu s moderným systémom regulácie intenzity osvetlenia bude mať dopad na úsporu elektrickej energie. Po
piatich rokoch prevádzky by mala kumulatívne dosiahnuť naplánovanú hodnotu 341,14 GJ. V budúcnosti sa prejavia výhody
LED osvetlenia aj v nasledujúcich kvalitatívnych zmenách v systéme verejného osvetlenia obce: - vysoká životnosť a úspora
nákladov na prevádzku a údržbu - zníženie inštalovaného výkonu sústavy, - žiadne infračervené a ultrafialové svetlo,
nepriťahuje nočný hmyz - teplota chromatickosti na úrovni denného svetla - zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke - zníženie
emisií CO2

Na dosiahnutie cieľov projektu je naplánovaná hlavná aktivita - Rekonštrukcia VO, ktorej realizácia sa predpokladá počas 12
mesiacov. Jej obsahom je modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy systému VO v obci. Návrh nového stavu sa
zrealizuje v súlade s platnými STN a v súlade so spracovanou PD. Pred začiatkom realizácie prebehne výber dodávateľa v
procese verejného obstarávania podľa zákona 25/2006 Z.z.. Celý proces realizácie projektu bude zabezpečovať projektový
tím, ktorý bude mať 3 členov. Projektový manažér bude zabezpečený žiadateľom. Bude zabezpečovať organizáciu a
riadenie projektu a kontrolu plnenia termínov. O finančné operácie sa bude starať finančný manažér a koordináciu prác v
súlade s PD bude zabezpečovať technický manažér. Tieto dve pozície budú zabezpečené externým dodávateľ so
skúsenosťami s implementáciou investičných projektov.

Z východiskovej situácie vyplýva, že z celkového technického pohľadu je prevažná časť osvetľovacej sústavy zastaralá a
nevyhovujúca a náklady na prevádzku celého systému VO sú vysoké až neúnosné. Priemerná spotreba obce za rok je 31 214
kWh. Obec sa nachádza v oblasti Šengenskej hranice. Jej priestory sú neustále monitorované kamerovým systémom, čo si
vyžaduje zabezpečenie prevádzky VO aj v noci. Z týchto dôvodov je nevyhnutnosťou riešiť modernizáciu a optimalizáciu VO
s cieľom dosiahnutia energetických a finančných úspor. Nakoľko obec nemá dostatok vlastných zdrojov na realizáciu
komplexnej rekonštrukcie, zastupiteľstvo obce sa rozhodlo predložiť žiadosť a uchádzať sa o podporu zo ŠF v rámci tejto
výzvy. Obec sa už aj v minulosti uchádzala o podporu zo zdrojov EU, ale bohužiaľ nebola úspešná. Napriek tomu má
skúsenosti s realizáciou projektov investičného charakteru, ktoré realizovali v minulosti v obci buď z vlastných zdrojov alebo s
podporou od rôznych donorov. V tíme, ktorí bude zabezpečovať realizáciu projektu budú dvaja odborníci z externého
prostredia so skúsenosťami v oblasti implementácie takýchto projektov, čo dáva záruku úspešnosti projektu.

Udržateľnosť výsledkov a dopadov projektu z finančnej a technickej stránky bude zabezpečená najmä podstatným znížením
finančnej náročnosti prevádzky a údržby celého systému, čo bude pre obec predstavovať značnú úsporu finančných
prostriedkov. Vplyv realizácie projektu prakticky vylučuje náklady na údržbu sústavy VO. Vzhľadom na vysokú životnosť
uvedených LED svetelných zdrojov 50.000 – 100.000 hodín, pri predpokladanej hodnote prevádzky, svietenia 3900 h/rok, je
bezúdržbová doba zariadenia 12,8 až 25,6 roka, čo bude mať vplyv na ďalšie finančné úspory. Nový systém verejného
osvetlenia bude využívať novú regulačnú sústavu. Povel na zapnutie verejného osvetlenia bude vygenerovaný zo
súmrakového spínača v kombinácii s digitálnymi spínacími hodinami. Časť osvetlenia v strede obce bude prevádzkovaná
mimo reguláciu, t.j. celú noc na 100% výkonu. Zvyšná časť osvetlenia bude v požadovanom nočnom čase utlmená na 50%
výkonu. Reguláciou dôjde k ďalšiemu zníženiu spotreby energie a tým aj fin. prostriedkov o 33,05%.
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Obec Stratená patrí medzi turisticky atraktívnu a navštevovanú obec v Slovenskom raji. Súčasný stav sústavy verejného
osvetlenia v obci Stratená a Stratená - časť Dobšinská ľadová jaskyňa je kritický v havaríjnom stave. V súčasnosti
namontované svietidlá sú starších typov umiestnené peaže na oceľových stĺpoch v majetku obce (havarijný stav - narušená
statika a konštrukčná pevnosť) a betónových stĺpoch NN rozvodu. Tento stav negatívne vplýva na hospodárnosť prevádzky
osvetľovacej sústavy, zastaralé rozvody vykazujú značné energetické straty, chýbajú regulačné prvky intenzity osvetlenia a je
zastaralý bezpečnostný systém. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce moderným
požiadavkám, ani legislatíve EÚ, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Problémom existujúcej sústavy z
hľadiska funkčnosti sú časté poruchy a nefunkčnosť častí vedenia a z hľadiska jej užívateľov, teda obyvateľov a návštevníkov
je nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na bezpečnosť a kvalitu života v obci. Náklady na údržbu a
zebezpečenie prevádzky sú pre obec neúnosné a hrozí odstavenie prevádzky verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu podľa návrhu dôjde v časti sústavy, ktorá je predmetom projektu, k unifikácii technologického a
technického riešenia osvetlenia obce. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje, splnajúce požiadavky BAT
definované vo výzve. Rekonštruované udú 61 ks podperných bodov vymenené a ceľové stĺpy, elektrické vedenie a 2 ks
rozvádzače zabezpečia bezporuchovú prevádzku osvetlenia. Tiež bude inštalovaný moderný systém riadenia sústavy
verejného osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 78 svetelných miest, počet svetelných miest sa doplní o 2 svietidlá k
exitujúcim. Výsledkom bude kvalita a bezpečnosť osvetlenia splňajúce európske štandardy definované príslušnými normami.
Podstatným prínosom bude tiež zvýšenie spoľahlivosti, zníženie nákladov na údržbu a hlavne zníženie spotreby elektrickej
energie pri zvýšení účinnosti a intenzity osvetlenia. Vysoká efektivita osvetlenia bude dosiahnutá použitím 70W
vysokotlakových sodíkových výbojok s reguláciou napojané pomocou plne automatizovaným časovým spínačom.

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadatela budú zabezpečované podporné činnosti prejektu, to
je riadenie, administrácia, publicita a informovanie. Zo strany dodávatela vybraného prostredníctvom verejného obstarávania
(podľa platnej legislatívy, osobou spôsobilou na výkon verejného obstarávania), bude zabezpečená komplexná technická
realizácia projektu, teda potrebné rekonštručné práce, dodávka a montáž technológie a tiež nezbytná terénna úprava.
Rekonštrukcia spočíva vo výmene oceľových stĺpov a starých svietidiel, doplnenie nových svietidiel, výmenu rozvádzačov
RVO, výmene problemových časti vedenia a montáž regulácie. Informovanosť a publicita bude zabezpečená v súlade s
manuálom OP konkurencieschopnost a hospodársky rast. Žiadateľ má skúsenosti s riadením projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ.

Verejné osvetlenie v riešenom územi je nevyhovujúce, čo potvrdzujú aj výzvy dopravnej polície k odstráneniu závad
osvetlenia ako aj revízna správa verejného osvetlenia ktorá dokumentuje kritický - havarijný stav a vysoké náklady na údržbu.
Žiadateľ - obec Stratená nemá dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a odstránenie havarijného stavu verejného
osvetlenia, preto musí zabezpečiť financovanie z iných zdrojov aby nedošlo k nútenému odstaveniu prevádzky. Modernizácia
verejného osvetlenia týmto spôsobom sa vyznačuje tým, že okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v
súčasnosti svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazne ovplyvní spotrebu elektrickej energie a kvalitu
osvetlenia. Čo v budúcnosti s rastúcimi nákladmi na energie predstavujé krok vpred k šetreniu nielen samotnej energie a
financí, ale aj životného prostredia. Realizáciou projektu smerujeme k napĺňaniu cieľa trvalo udržatelného rozvoja.

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia v obci Stratená a Stratená - časť Dobšinská ľadová jaskyňa.
Vzhľadom k tomu, že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia obce, jeho
prevádzka nebude vyžadovať vytváranie dodatočných prevádzkových nákladov a kapacít. Obec je zodpovedná za správu,
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v obci. Nakoľko nenávratný finančný príspevok je určený výhradne na financovanie
investičných nákladov spojených s realizáciou projektu, financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom,
ako pred realizáciou projektu, pri predpokladaných nižších prevádzkových nákladoch. Financovanie prevádzky výstupu bude
súčasťou financovania celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z vlastných rozpočtových zdrojov obce
každoročnou alokáciou príslušnej čiastky z rozpočtu. Tým je zaručená udržateľnosť výsledkov realizácie projektu a tiež
potrebné rozvojové zdroje do budúceho obdobia.
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V sústave je prevádzkovaných 131 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 20 rokov. Svietidlá sú
nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti a nemožnosti regulácie svetelného toku. Prevažná
časť svetelných zdrojov v sústave verejného osvetlenia je náročná na spotrebu elektrickej energie. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov
svietidiel. Na jednej ulici bývajú použité často krát aj 4 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia.
Technická výzbroj rozvádzačov, ovládanie spínania nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne
dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred
živými časťami.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 131 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné bez
nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje s merným výkonom vyšším
ako 87 lm/W (najlepšie sodíkové výbojky). Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce.
V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Inštalovaný príkon: 9,71 kW, úspora
EE podľa metodiky: 31 409,25 kW/rok, úspora CO2 podľa metodiky: 11,936 t/rok, úspora EE na 1 svetelný bod: 239,765 kWh.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa doplní 131 ks s výkonom 50W, 70W, 100W a 150W vybavené
elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky. Existujúce rozvádzače budú
demontované a nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača, v celkovom pocte 3 ks.
Rozvádzače budú opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne výraznejšia energetické úspora v
neskorých nočných hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a uhlom vyloženia podľa normy.
Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých položiek rozpočtu
aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne
riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené
indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Preseľany. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy o 6,86 kW v regulovanom režime. Realizácia projektu
bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so súčasným kladným vplyvom
na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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V sústave je prevádzkovaných 70 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 20 rokov. Svietidlá sú
nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti a nemožnosti regulácie svetelného toku. Prevažná
časť svetelných zdrojov v sústave verejného osvetlenia je náročná na spotrebu elektrickej energie. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov
svietidiel. Na jednej ulici bývajú použité často krát aj 4 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia.
Technická výzbroj rozvádzačov, ovládanie spínania nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne
dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred
živými časťami. Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj
jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 70 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné bez
nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje s merným výkonom vyšším
ako 87 lm/W (najlepšie sodíkové výbojky). Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce.
V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Inštalovaný príkon: 4,9 kW, úspora EE
podľa metodiky: 42 447 kW/rok bez riadenia a regulácie, úspora CO2 podľa metodiky: 16,13 t/rok s riadením a reguláciou.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciou projektu dôjde k výmene xxx ks svietidiel, doplní sa 70 ks s výkonom 50W,
70W, 100W a 150W vybavené elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky.
Existujúce rozvádzače budú demontované a nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača,
v celkovom pocte 1 ks. Rozvádzače budú opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne výraznejšia
energetické úspora v neskorých nočných hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a uhlom
vyloženia podľa normy. Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie
všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu
priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej
aktivity sa naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Nevidzany. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy o 3,802 kW v regulovanom režime. Realizácia
projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so súčasným kladným
vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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V sústave je prevádzkovaných 286 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 20 rokov. Svietidlá sú
nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti a nemožnosti regulácie svetelného toku. Prevažná
časť svetelných zdrojov v sústave verejného osvetlenia je náročná na spotrebu elektrickej energie. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov
svietidiel. Na jednej ulici bývajú použité často krát aj 4 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia.
Technická výzbroj rozvádzačov, ovládanie spínania nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne
dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred
živými časťami. Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj
jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 282 ks svietidiel a doplnených 14 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za
moderné a vysoko účinné bez nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje
s merným výkonom vyšším ako 87 lm/W. Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce. V
technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Inštalovaný príkon: 20,67 kW, úspora
EE podľa metodiky: 54103,25 kWh/rok bez riadenia a regulácie, úspora CO2 podľa metodiky: 20,559 t/rok s riadením a
reguláciou. Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych
dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciou projektu dôjde k výmene 282 ks svietidiel, doplní sa 14 ks s výkonom 50W,
70W, 100W a 150W vybavené elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky.
Existujúce rozvádzače budú demontované a nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača,
v celkovom pocte 7 ks. Rozvádzače budú opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne výraznejšia
energetické úspora v neskorých nočných hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a uhlom
vyloženia podľa normy. Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie
všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu
priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej
aktivity sa naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Svodín. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy o 14,98 kW v regulovanom režime. Realizácia
projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so súčasným kladným
vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Zhodnotenie súčasného stavu VO bolo vykonané na základe súpisu svetelných bodov a rozvádzačov, ale aj na základe
fyzickej prehliadky celej sústavy VO v obci. Na predmetných 11 uliciach sa nachádza 96 svetelných bodov a priemerný vek
svietidiel je 22 rokov. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je dnes už iba zlomkom ich pôvodnej účinnosti a intenzita
osvetlenia zďaleka nezodpovedá štandardným požiadavkám, rovnako je súčasné osvetlenie komunikácií nerovnomerné a
bezpečnosť občanov je tak znížená. Nedostatky súčasnej sústavy verejného osvetlenia: - Svietidlá nevhodné na
osvetľovanie komunikácií - komunikácie sú osvetľované najmä svietidlami typu 1T2, ktoré nie sú na tento účel určené a
spôsobujú tak nedostatočnú úroveň osvetlenia; - Veľké rozostupy medzi svietidlami - dôležitým parametrom hodnotiacim
osvetlenosť komunikácie je rovnomernosť rozostupu jednotlivých svietidiel, v našom prípade sú však svietidlá v mnohých
prípadoch osadené na každom druhom stožiari, čoho výsledkom je nerovnomerné osvetlenie komunikácie nespĺňajúce
požiadavky normy STN EN 13201. Východiskové hodnoty merateľných ukazovateľov sú nulové.

Novú sústavu verejného osvetlenia, resp. časť, ktorá je predmetom tohto projektu, bude tvoriť celkovo 115 svetelných bodov,
ktoré sa budú nachádzať na 11 uliciach v obci. K ukončeniu realizácie projektu bude „Počet vymenených svietidiel“ 96.
Okrem nich bude inštalovaných i 19 nových doplnených svietidiel, t.j. celková hodnota rekonštruovaných spolu s pridanými
svietidlami bude 115. V rámci projektu plánujeme taktiež vytvoriť jedno pracovné miesto obsadené mužom a to v čase
ukončenia realizácie projektu. V prípade „Úspory energie“, predpokladáme, že od roku 2011 do roku 2016 projektom usporíme
374,09 GJ elektrickej energie. V prípade nedosahovania ukazovateľov budeme hľadať riešenia, no v prvom rade sa budme
tomuto snažiť predísť. Nedostatky súčasnej sústavy verejného osvetlenia budú eliminované takto: - Svietidlá nevhodné na
osvetľovanie komunikácií – súčasné svietidlá budú nahradené novými svietidlami, ktoré spĺňajú technické požiadavky a
normy; - Veľké rozostupy medzi svietidlami – tento nedostatok odstráni doplnenie 19 ks nových svetelných bodov, ktoré
ponúkne dostatočné osvetlenie verejných komunikácií a prispeje tak k bezpečnosti na nich.

Výsledkom projektu bude rekonštruovaná a doplnená sústava VO, ktorej stav bude zodpovedať všetkým technickým
normám. Technické riešenie projektu je: - výmena zastaraných svietidiel za moderné - použitie moderných svetelných
zdrojov s vysokým merným výkonom a nízkou spotrebou - pripojenie rekonštruovanej sústavy na nové, už existujúce,
regulátory verejného osvetlenia - nahradenie ďalších inštalačných prvkov za nové (výložníky, prípoje – svorky, prívodné
vodiče, kryty rozvádzačov a pod.) Interný projektový tím zabezpečí administratívne, finančné a riadiace funkcie. Technické
zabezpečenie realizácie projektu bude mať v rukách dodávateľ. Prevádzka a kontrola chodu sústavy VO budú
zabezpečované novoprijatým pracovníkom. Hlavná aktivita: 1 Rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia
(01–10/2011) - všetky práce, ktoré budú v projekte vykonané pre dosiahnutie rekonštrukcie a doplnenia súčasného verejného
osvetlenia na 11 uliciach v obci. Podporné aktivity: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť (01–10/2011) - riadenie
projektu zabezpečí projektový tím a publicita a informovanosť sa bude riadiť „Manuálom informovania a publicity pre
prijímateľov NFP.“

Rekonštrukcia VO v obci je rozdelená do 2 etáp: - I. etapa - zahŕňa rekonštrukciu VO na 13 uliciach (spolu 171 svetelných
bodov) a 5 rozvádzačov VO so systémom regulácie a riadenia, bola realizovaná v roku 2009 z grantu „Modernizácia verejného
osvetlenia“ v rámci NFM (už ukončená) - II. etapa - je predmetom predkladaného projektu, zahŕňa rekonštrukciu na 11 uliciach
(spolu 96 svetelných bodov v súčasnosti + doplnenie 19 nových) Vhodnosť zvoleného projektu a jeho realizácie sme určili
na základe predchádzajúcich skúseností z prvej etapy. Podčiarkuje ju i fakt, že prevádzkovanie tejto sústavy umožní zvýšenie
úrovne osvetlenia a bezpečnosti obyvateľov obce a premávky a minimalizáciu nákladov na: - spotrebu elektrickej energie prevádzku a správu verejného osvetlenia - výmenu svetelných zdrojov a výbojok - bežné opravy svetelných bodov Obec
Moravany nad Váhom disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami schopnými riadiť, zabezpečovať,
vyhodnocovať a úspešne ukončiť predložený projekt rovnako ako zabezpečujú i každodenný chod obce. V uplynulom období
sme realizovali a v súčasnosti realizujeme projekty, ktoré sú zdrojom našich skúseností.

Po rekonštrukcii bude mať obec sústavu VO, ktorá prispeje k lepšiemu vzhľadu obce a ku zvýšeniu bezpečnosti občanov ako
i k bezpečnosti premávky. Technická udržateľnosť bude zabezpečená kvalitnou údržbou sústavy VO, ktorá bude
prevádzaná novoprijatým pracovníkom s rešpektovaním platných noriem. Finančná udržateľnosť bude záležať od
schopnosti obce zabezpečiť finančné prostriedky na pokrytie nákladov na prevádzku. Dôležitý je fakt, že projektom dôjde k
zníženiu spotreby elektrickej energie, nákladov na prevádzku a správu VO, výmenu svetelných zdrojov a výbojok a bežné
opravy svetelných bodov. Znížia sa tak celkové náklady na prevádzku a údržbu a bude teda jednoduchšie zabezpečiť ich v
budúcnosti. Samozrejme je dôležité pozastaviť sa nad možnými rizikami, ktoré budeme eliminovať nasledovne: zamietnutie žiadosti o NFP – kvalitnou prípravou projektu - nedodržanie podmienok zmluvy o NFP – naštudovaním a
kontrolou podmienok zmluvy - rastúce ceny – vykonaním VO pred podaním žiadosti - odstúpenie od zmluvy zo strany
dodávateľa – dostatočným počtom účastníkov VO - oneskorenie realizácie – kontrolou vykonávaných prác - výpoveď
pracovníka – dočasným nahradením súčasným pracovníkom
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Jestvujúce verejné osvetlenie hlavných ťahov obce a miestnych komunikácii je nevyhovujúce z viacerých dôvodov. Svietidlá
VO vrátane výložníkov a rozvádzačov pre VO sú fyzicky opotrebované a technicky zastarané. Používané svetelné zdroje sú
ekonomicky nevýhodné, zvyšujú náklady na spotrebu elektrickej energie a nespĺňajú súčasné požiadavky na úroveň a kvalitu
verejného osvetlenia. Používané svietidlá majú nežiaduce svetelné emisie vo vodorovnom smere i smerom dohora. V
súčasnosti sú niektoré lokality neosvetlené vôbec, respektíve sú osvetlené nedostatočne. Verejné osvetlenie, ktoré je
predmetom tohto projektu je jednostranná osvetľovacia sústava s osvetľovacími telesami umiestnenými na betónových
stĺpoch. V sústave sú použité svietidlá rôznych typov, pričom väčšinu tvoria staršie svietidlá s ortuťovou výbojkou 250 W a
125 W. Sústava je vedená vzdušnými rozvodmi. Celkovo sú v obci 3 vetvy VO, ktoré sú napájané z rozvádzačov RVO. V
súčasnosti nie je možné žiadne centrálne ovládanie a regulácia. Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu,
environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 124 ks svietidiel, doplnených 20 svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za
moderné a vysoko účinné bez nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje
s merným výkonom vyšším ako 87 lm/W. Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce. V
technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Inštalovaný príkon: 9 610 W, úspora EE
podľa metodiky: 23,3 MWh/rok, úspora CO2 podľa metodiky: 14,912 t / rok s riadením a reguláciou. Realizáciou projektu sa
dosiahne 57 %-ná úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia pri zlepšení úrovne osvetlenia.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia. Na Hlavnej ulici budú v zmysle svetelno technického výpočtu použité svietidlá so
sodíkovou výbojkou 100W. Osadené budú na pôvodných betónových stožiarov s jednostranným výložníkom 1500 mm. Nové
rozvádzače RVO sú navrhnuté plastové pilierové IP44/20. Ovládanie verejného osvetlenia bude pomocou súmrakového
spínača. Prepojenie medzi svorkovnicou a osvetľovacím telesom je navrhnuté káblom CYKY-J 3x2,5. Na ostatných uliciach
budú v zmysle svetelno technického výpočtu použité svietidlá so sodíkovou výbojkou 70W. Osadené budú na pôvodných
betónových stožiarov s jednostranným výložníkom 1000 mm pod vedení NN. Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka
2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri
realizácii projektu však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa
snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované
žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Pozba. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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V sústave je prevádzkovaných 207 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 20 rokov. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov
svietidiel - až 10 rôznych druhov. Na jednej ulici bývajú použité často krát aj 4 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a
stupňa osvetlenia. Svietidlá sú nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti a nemožnosti
regulácie svetelného toku. Prevažná časť svetelných zdrojov v sústave verejného osvetlenia je náročná na spotrebu
elektrickej energie. V obci sú inštalované spolu štyri rozvádzače. Vek rozvádzačov je priemerne cca 22 rokov, ich externé aj
interné oceľové časti sú poznačené značným stupňom korózie. Technická výzbroj rozvádzačov, ovládanie spínania
nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých
komponentov. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred živými časťami. Nekvalitné verejné osvetlenie
predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 207 ks svietidiel a doplnených 15 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za
moderné a vysoko účinné bez nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje
s merným výkonom vyšším ako 87 lm/W. Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce.
Projektant navrhuje vybaviť rozvádzač digitálnym astronomickým súmrakovým spínačom. V technických parametroch bude
mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Inštalovaný príkon: 16,32 kW, úspora EE podľa metodiky: 197,07 kWh
bez riadenia a regulácie, úspora CO2 podľa metodiky: 15,05 t/rok s riadením a reguláciou. Realizáciou projektu sa naplnia
ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciou projektu dôjde k výmene 207 ks svietidiel, doplní sa 15 kusov svietidiel,
ktoré budú vybavené elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky. E xistujúce
rozvádzače budú demontované a nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača, v
celkovom počte 4 ks. Rozvádzače budú opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne výraznejšia
energetické úspora v neskorých nočných hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a uhlom
vyloženia podľa normy. Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie
všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu
priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej
aktivity sa naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Dobrá Niva. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy o 10,92 kW v regulovanom režime. Realizácia
projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so súčasným kladným
vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Súčasné osvetlenie je nevyhovujúce, zastarané, energeticky veľmi nákladné a zároveň nedosahuje potrebnú intenzitu
osvetlenia, na čo poukazuje aj dopravná polícia. Obec osvetľujú 80 W ortuťové výbojky, 70 W a 125 W sodíkové výbojky.
Niektoré svietidlá boli vymenené za svietidlá so žiarivkovými trubicami 2x36W. Na komunikáciách II. a III. triedy je súčasné
osvetlenie nedostatočné a navyše 2-farebné, čo nepôsobí dobre na vodičov a ani na chodcov. Na lokálnych komunikáciách by
intenzita osvetlenia zo súčasných výbojok postačovala, ale na zabezpečenie potrebného osvetlenia energeticky nákladné.
Svietidlá sú umiestnené na betónových stĺpoch elektrického vedenia. Tento stav, vrátane vodičov je vyhovujúci, pretože v
súčasnosti nie je možné (a nie je v kompetencii obce) umiestniť elektrické vedenie do zeme. Pre navrhované svietidlá budú
súčasné vodiče vyhovujúce, pretože sa jedná o svietidlá s výrazne nižšou spotrebou. Obec vynakladá vysoké finančné
prostriedky na funkčnosť verejného osvetlenia, a to tak na elektrickú energiu, ako aj na ich údržbu. Predkladaný projekt ako
taký je v súlade so stratégiou PHSR Trenčianskeho kraja a PHSR samotnej obce.

Po zhodnotení súčasného stavu a zvážení moderných trendov sme sa rozhodli pre osvetlenie led diódovými svietidlami. Pri
zohľadnení všetkých úspor aj bez použitia dotácií je návratnosť investície cca 6,5 roka pri bezúdržbovej prevádzke 25 rokov
(3900 hod./rok). Po zohľadnení parametrov sa nám toto riešenie javí ako ekonomicky a ekologicky najvýhodnejšie. Farba
svetla je biela, je to farba denného svetla. Merateľné ukazovatele, ktoré sme si stanovili plánujeme dosiahnuť samotnou
dodávkou a montážou 113 ks svietidiel. Prostredníctvom prevádzky moderného osvetlenia plánujeme dosiahnuť ročnú úsporu
energie 135 GJ. Každá led dióda má vlastnú optiku, ktorá je prispôsobená pre navrhované osvetlenie (šírka ulice, vzdialenosť
svietidiel, výška stožiarov). Svietidlá sú mimoriadne odolné voči násilnému poškodeniu – optika led diódy má priemer cca
10mm a je vyrobená z 5mm silného akrylového skla. Inštaláciou svietidiel tohto druhu okrem nepochybných energetických
úspor sledujeme aj zvýšenie kvality osvetenia. Biele svetlo má pozitívny vplyv na psychiku človeka a takisto sa kvalitným
osvetlením zvýši aj bezpečnosť predmetných častí obce.

Realizáciu projektu sme rozdelili na dve hlavné aktivity. Časovo projekt predpokladáme zvládnuť za 6 mesiacov (október
2010-marec2011). V prvom rade pôjde o demontáž pôvodného osvetlenia. Zároveň sa zrealizuje dodávka a následne montáž
nového osvetlenia. Svietidlá sa budú montovať na betónové stĺpy elektrického vedenia, pretože v obci nie je elektrické
vedenie inštalované v zemi a z toho dôvodu nie je možné osadiť kovové stĺpy na osvetlenie. Na tieto stĺpy sa do výšky 6m
upevnia nové výložníky na upevnenie svietidiel a to tak, aby tieto boli pod elektrickým vedením. Vyloženie nad vozovku je 0m,
t.j. konštrukčná vzdialenosť od stĺpa. Po namontovaní výložníkov sa svietidlá pripoja štandardným spôsobom. Súčasné
vedenie je vyhovujúce. V rámci rekonštrukcie osvetlenia navrhujeme vymeniť aj RVO v počte 3 ks. Spínanie osvetlenia bude
zabezpečené prostredníctvom RVO, v ktorých bude nainštalovaný jednak časový spínač, ako aj svetelná fotobunka. Na
inštaláciu je potrebná vysokozdvižná plošina a 2 pracovníci. Súčasťou úspešnej implementácie projektu bude realizácia
podporných aktivít - riadenie projektu a publicita a informovanosť.

Základnou východiskovou situáciou je nízka kvalita a neekonomická prevádzka súčasného osvetlenia. Riešenie
prostredníctvom použitia Led diód je moderný ekonomický a dizajnový trend. Výhodou je bezúdržbová prevádzka a v
neposlednom rade kvalita bieleho svetla, o čom sme sa mohli osobne presvedčiť v obciach, kde už tento systém funguje.
Potreba tohto riešenia vyplýva aj z technického stavu verejného osvetlenia, ktoré je v nevyhovujúcom stave. Kvalita
osvetlenia ulíc v neposlednom rade má vplyv na zníženie kriminality v dotknutých uliciach. Realizáciou projektu sa dosiahne
úspora elektrickej energie a tým aj úspora nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Dodávka prác a materiálu bude
realizovaná formou verejného obstarávania a riadenie projektu bude v réžii pracovníkov obecného úradu. Obec sa dlhodobo
snaží z vlastných zdrojov a prostredníctvom rôznych dotácií investovať do úpravy verejných priestranstiev, zdroje však nie je
jednoduché získať. Nakoľko žiadateľ nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami potrebnými pre financovanie celého
projektu, zvolil si túto možnosť, ako získať potrebné zdroje pre projekt.

Obec sa vo svojom uznesení zaviazala zabezpečiť požadované spolufinancovanie projektu. Na tento účel má dostatok
vlastných finančných zdrojov. Na základe analýzy nám vyšla aktuálna spotreba MWh/rok na úrovni 59,14. Pri výmene 113
svietidiel navrhovaných v projekte dosiahneme spotrebu 21,60 MWh/rok. V percentuálnom vyjadrení dosiahneme 63,47%
úsporu oproti súčasnému stavu. Takisto v projekte uvažujeme aj s úsporou na údržbe. V súčasnosti vychádzajú náklady na
údržbu jedného svietidla 35 EUR, v prípade nového riešenia je to 0 EUR. Pri zrátaní úspory energie a úspory na údržbe nám
vyjde celková úspora v percentuálnom vyjadrení dokonca na úrovni 72%. Ušetrené prostriedky bude možné použiť na
financovanie prevádzky tohto projektu a na ďalšiu modernizáciu tejto oblasti.
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V sústave je prevádzkovaných 122 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 20 rokov. Verejné osvetlenie,
ktoré je predmetom tohto projektu je jednostranná osvetľovacia sústava s osvetľovacími telesami umiestnenými na
betónových stĺpoch. V sústave sú použité svietidlá rôznych typov, pričom väčšinu tvoria staršie svietidlá s ortuťovou výbojkou
250 W a 125 W. Sústava je vedená vzdušnými rozvodmi. Celkovo sú v obci 2 vetvy VO, ktoré sú napájané z rozvádzačov
RVO. V súčasnosti nie je možné žiadne centrálne ovládanie a regulácia. Jednotlivé vetvy sú spínané pomocou mechanického
časového spínača, ktorý je umiestnený priamo v RVO. Svetelný obvod má samostatný rozvádzač pre verejné osvetlenie.
Na všetkých betónových stožiaroch je nutné vymeniť aj výložníky, ktoré sú skorodované. Celkový prehľad typovej štruktúry
svietidiel a stožiarov pre VO je súčasťou svetelno-technickej štúdie, kde sú farebne vyznačené svietidlá a stožiare zahrnuté
do projektu modernizácie VO. Doterajší spôsob prevádzky VO je nevyhovujúci. Riadenie prevádzky verejného osvetlenia je
pomocou mechanických časových spínačov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 122 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné bez
nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje s merným výkonom vyšším
ako 87 lm/W. Všetky svietidlá navrhované na výmenu resp. doplnenie sú rovnakého typu a líšia sa len osadeným svetelným
zdrojom 70W, 100W, 150W a 250W. V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre:
Inštalovaný príkon: RVO A: Pi= 8 625 W a RVO B:Pi= 6 500 W, úspora o 54 % úspora elektrickej energie na prevádzku
verejného osvetlenia pri zlepšení úrovne osvetlenia , úspora CO2 podľa metodiky: 17,152 s riadením a reguláciou.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a
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Sústava verejného osvetlenia svojimi parametrami nezodpovedá platným normám osvetlenia a bezpečnosti. Jej časti sú
zastarané a opotrebované, celkovo obsahuje 11 druhov svietidiel na osvetlenie komunikácie Najširšie zastúpenie majú
svietidlá typu HR. Kryty svietidiel sú zväčša vypuklé, čo má za následok nežiaduce svetelné emisie do horného priestoru.
Rozmiestnenie svietidiel je nepravidelné, čím je časť miestneho obyvateľstva znevýhodnená a dožaduje sa nápravy.
Nedostatky v súčasnej štruktúre svietidiel sú nasledovné: - znečistenie a korózia svietidiel - poškodené alebo chýbajúce
kryty svietidiel - nevhodné svietidlá typu AT - vysoká spotreba - náročná údržba - ohrozená bezpečnosť prevádzky

Realizácia projektu zabezpečí: - dosiahnutie svetelno-technických parametrov osvetľovacej sústavy VO v súlade s platnými
STN, - dosiahnutie elektrickej a mechanickej bezpečnosti osvetľovacej sústavy VO, - zníženie energetickej náročnosti, zefektívnenie a zníženie priamych prevádzkových nákladov, - zvýšenie stability funkčnosti, - estetizáciu vzhľadu obce, elimináciu sťažností nespokojných občanov Význam projektu pre obec spočíva najmä v úsporách, ktoré vyplývajú zo
znížených nákladov na prevádzku a údržbu VO. Ušetrené finančné prostriedky budú predstavovať zdroje pre ďalší rozvoj
vybavenosti obce.Ekonomická efektivita projektu je zrejmá z úspory elektrickej energie, kde sa ročne usporí až 30 751
kWh/rok a merná investičná náročnosť úspor elektriny vypočítaná ako pomer hodoty celkových oprávnených nákladov a
vypočítaných úspor elektriny za 10 rokov dosiahne úroveň 723,83 Eur/ MWh. Ušetrené finančné prostriedky bude možné
použiť na ďalšie zlepšovanie vybavenosti obce.

Proces realizácie projektu je rozdelený na dve základné činnosti, ktoré zároveň charakterizujú základné aktivity projektu, a to:
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia : - demontáž pôvodných, nevyhovujúcich častí verejného osvetlenia montáž a kontrola novo- nainštalovaných svietidiel a výložníkov, - montáž nového rozvádzača Druhou aktivitou projektu
bude samotné uvedenie verejného osvetlenia do prevádzky . V tejto fáze projektu prebehne: - revízia nových svietidiel
verejného osvetlenia - revízia nových výložníkov verejného osvetlenia -revízia rozvádzačov verejného osvetlenia Po vydaní
revíznej správy bude možné okamžité prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia v obci Štiavnik, ktoré nebude ohrozovať
zdravie a životy obyvateľov a návštevníkov. Všetky aktivity bude zabezpečovať externý dodávateľ – víťaz verejného
obstarávania, na základe platnej uzatvorenej zmluvy, ktorý zároveň musí mať oprávnenie na realizáciu a zebezpečovanie
následovných činností súvisiacich s modernizáciou verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie je večernou vizitkou našej obce. Žiaľ verejné osvetlenie bolo zväčša budované spolu s výstavbou
obecných častí a vek osvetľovacích sústav je toho svedkom. Súčasný zlý stav verejného osvetlenia je spôsobený súčasnými
možnosťami obce, ale aj nedostatočnou údržbou VO. Základným cieľom projektu je úspora elektrickej energie a popri tom i
zlepšenie osvetlenia obce Štiavnik. Vhodnosť realizácie tohto zámeru je podporovaná najmä skutočnosťou, že náklady na
prevádzku a údržbu VO sú vysoké, bez dosahovania požadovaného efektu. Táto skutočnosť vyplýva najmä z vysokého veku
VO, čo zapríčiňuje vysokú spotrebu elektrickej energie, pričom zlý technický stav svietidiel neumožňuje dostatočné osvetlenie
požadovaného priestoru. Znamená to, že finančné prostriedky sú vynakladané nehospodárne, čo sa negatívne odráža na
možnostiach obce.Realizáciou projektu dokážeme ušetriť ročne až 30 751 kWh/rok, plus ďalšou výhodou je i nepriamy vplyv
na znižovanie množstva vyprodukovaného CO2, kde ročná úspora bude predstavovať 11,686 ton/ rok.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štiavnik je plánovaná a realizovaná v dvoch etapách. Predkladaný projekt
predstavuje prvú etapu tohto procesu a týka sa južnej, husto osídlenej časti obce. V rámci prvej časti projektu predpokladáme
výmenu približne 80% všetkých svietidiel obce a 4 rozvadzačov najmä z južnej časti obce. Výsledkom realizácie projektu
bude funkčné a efektívne pracujúce verejné osvetlenie vyrobené z kvalitných materiálov spĺňajúcich požiadavky na moderné
osvetlenie. Táto skutočnosť je prvým faktorom, ktorý vplýva na udržateľnosť projektu z ekonomického hľadiska, nakoľko sa
znížia náklady na prevádzku ako i na údržbu jednotlivých súčastí verejného osvetlenia. Technická udržateľnosť bude
zabezpečená cez záručný a pozáručný servis, ktroré sa využijú v prípade porúch a poškodení. Pre prípad živelných pohrôm
bude sústava VO zabezpečená adekvátnym poistením. Udržateľnosť z administratívneho hľadiska zabezpečíme
kvalifikovaným a skúseným personálom obecného úradu, ktorý už má značné skúsenosti s realizáciou projektov a navyše sa
tu nepredpokladá fluktuácia. Rekonštrukciou zabezpečíme zníženie prevádzkových nákladov a celkové zlepšenie osvetlenia
v obci Štiavnik
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Verejné osvetlenie obce ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky a verejný poriadok. Vzťah miest a obcí k VO vyplýva zo
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Jedným z nedostatkov VO v obci Záriečie sú nevyhovujúce svetelné zdroje (nízky
svetelný tok zdrojov lm/W, nízka životnosť). Ďalším nedostatkom je nerovnomernosť inštalovanej svetelnej sústavy, zlý
technicky stav svietidiel, chýbajúce, netesné, popraskané kryty následkom čoho hrozí riziko ich vzplanutia. Nesprávne
smerovanie svietidiel spôsobuje nedostatočné osvetlenie komunikácie. Podperné body nie sú od seba rovnako vzdialené,
svietidlá nie sú inštalované na každý podperný bod. Svietidlá majú rozdielne svetelné zdroje a vyžarovacie charakteristiky.
Závažným nedostatkom je nevyhovujúci tech. stav rozvádzačov RVO a spôsob akým je VO spínané a riadené. Šetrenie el.
energiou je riešené vypínaním VO v časových úsekoch na úkor bezpečnosti.

V rámci realizácie projektu budú demontované a nahradené všetky svietidlá, výložníky, inštalované úsporné svetelné zdroje s
predlženou životnosťou a vysokým svetelným tokom min 87 lm/W (vysokotlaké sodíkové výbojky HST). Budú inštalované
nové svietidlá aj na voľné podperné body jednotlivých ulíc a uskutoční sa regulácia osvetlenia hlavnej komunikácie, cesty II.
triedy. V rámci realizácie projektu budú dosiahnuté energetické úspory verejného osvetlenia 59,62 GJ/rok, čo počas
sledovaného obdobia 5 rokov predstavuje 298,12 GJ. Projekt svojim zameraním zohľadňuje environmentálne a ekonomické
hľadisko. Dosiahnutá úspora CO2 z enviromentálneho hľadiska bude 6,3268 tony za rok pri inštalácií svietidiel SITECO SR50.
Zmodernizované osvetlenie bude spĺňať požadované normy osvetlenia, čo sa prejaví aj vyššou efektivitou vynaložených
zdrojov a zvýšením bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Realizácia projektu bude prebiehať na katastrálnom území obce Záriečie. Technické zabezpečenie projektu bude realizované
vzhľadom na charakter prác dodávateľsky. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo
zrealizované pre podaním žiadosti o NFP v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Administratívne a personálne kapacity pre riadenie projektu bude zabezpečovať obec Záriečie. Obec má
skúsenosti s realizáciou investičných projektov a disponuje dostatočným projektovým tímom (starosta, ekonóm, externý
pracovník). Realizácia je naplánovaná na marec 2011, keď je predpoklad podpisu zmluvy o pridelení. NFP a vhodných
poveternostných podmienok. Členenie aktivít je demontáž starého svetelného miesta, stožiare, základy, výložníky, káble a
vodiče, svietidlá a príslušenstvo, regulácia a riadenie, rozvádzače.

Stav VO v obci Záriečie je nevyhovujúci po technickej aj bezpečnostnej stránke a nespĺňa požadované normy na parametre
VO. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje obce, obec v minulosti nerealizovala komplexný projekt rekonštrukcie VO,
starostlivosť spočívala v zabezpečovaní prevádzky a bežnej údržby. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie technického
stavu VO, dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie vynaloženej na prevádzku VO, čo sa následne prejaví na úspore
finančných prostriedkov , ktoré môžu byť použité na rozvojové aktivity v obci s pozitívnym vplyvom na kvalitu života jej
obyvateľov. Kvalita zrekonštruovaného VO pozitívne ovplyvní bezpečnosť cestnej premávky a verejný poriadok. Projekt
svojim zameraní, dosiahnutie úspor CO2 prispeje k ochrane životného prostredia v obci. Obec disponuje dostatočným tímom
a má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Obec realizovala projekt z programu Interreg IIIA SRČR „Letný amfiteáter kultúrno-spoločenská zóna“. V rámci OPZI opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí, obec zrealizovala v r
2008 projekt v rámci mikroregiónu Púchovskej doliny s názvom „Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci“.

Z vlastníckeho vzťahu obce k VO (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) vyplýva povinnosť obce spravovať majetok VO,
viesť technicko-hospodársku evidenciu, zabezpečiť prevádzku a údržbu v súlade s platnými bezpečnostnými a technickými
normami. Finančná udržateľnosť prevádzky systému VO bude zabezpečená financovaním spotrebovanej energie a údržby z
prostriedkov obecného rozpočtu. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém VO v súlade s
dodávateľsko- odberateľskou zmluvou. Riziko neschopnosti obce spolufinancovať realizáciu projektu je eliminované na
základe uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uznieslo spolufinancovať projekt a taktiež potvrdením o disponovaní
finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu. Prípadné finančné náklady nad rámec schváleného NFP bude v plnej
výške znášať obec (vlastnými zdrojmi, príp. úverom).
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Obec Čáry leží na hlavnom cestnom ťahu, ktorý zabezpečuje spojenie od diaľnice D2 do Senice a na Myjavu. V obci a za
obcou smerom na Kúty je to komunikácia 2. triedy, opačným smerom na Senicu to je už komunikácia 1. triedy. Napriek
zaradeniu komunikácie navrhujeme osvetlenie vzhľadom k jej skutočnému vyťaženiu. V súčasnosti je táto komunikácia
osvetlená prevažne 110W výbojkami. Pre daný stav komunikácie je toto osvetlenie príliš nákladné a to tak na energiu, ako aj
na údržbu. Naproti tomu miestne komunikácie, osvetlené svietidlami s tým istým výkonom sú zbytočne „presvietené“ a teda
rovnako náročné na spotrebu energie a nákladné na údržbu. V obci je nainštalovaných viac typov svietidiel, prevažne ide o
typ 4441971, 4442806 „Ambasador“ a „Edison“. RVO v počte 2 ks sú taktiež v nevyhovujúcom stave. Ich oprava by prevýšila
cenu nových, nakoľko sú skorodované aj ich skrine. Elektrické vedenie je vo vyhovujúcom stave. Úspešná žiadosť by zvýšila
atraktívnosť obce ako aj jej bezpečnosť. Predkladaný projekt ako taký je v súlade so stratégiou PHSR Trnavského kraja a
PHSR samotnej obce.

Po zhodnotení súčasného stavu a zvážení moderných trendov sme sa rozhodli pre osvetlenie led diódovými svietidlami. Pri
zohľadnení všetkých úspor aj bez použitia dotácií je návratnosť investície cca 6,5 roka pri bezúdržbovej prevádzke 25 rokov
(3900 hod./rok). Po zohľadnení parametrov sa nám toto riešenie javí ako ekonomicky a ekologicky najvýhodnejšie. Farba
svetla je biela, je to farba denného svetla. Merateľné ukazovatele, ktoré sme si stanovili plánujeme dosiahnuť samotnou
dodávkou a montážou 195 ks svietidiel. Prostredníctvom prevádzky moderného osvetlenia plánujeme dosiahnuť ročnú úsporu
energie 292 GJ. Každá led dióda má vlastnú optiku, ktorá je prispôsobená pre navrhované osvetlenie (šírka ulice, vzdialenosť
svietidiel, výška stožiarov) Svietidlá sú mimoriadne odolné voči násilnému poškodeniu – optika led diódy má priemer cca
10mm a je vyrobená z 5mm silného akrylového skla. Inštaláciou svietidiel tohto druhu okrem nepochybných energetických
úspor sledujeme aj zvýšenie kvality osvetenia. Biele svetlo má pozitívny vplyv na psychiku človeka a takisto sa kvalitným
osvetlením zvýši aj bezpečnosť predmetných častí obce.

Realizáciu projektu sme rozdelili na dve hlavné aktivity. Časovo projekt predpokladáme zvládnuť za 6 mesiacov (október
2010-marec2011). V prvom rade pôjde o demontáž pôvodného osvetlenia. Zároveň sa zrealizuje dodávka a následne montáž
nového osvetlenia.Svietidlá sa budú montovať na betónové stĺpy elektrického vedenia, pretože v obci nie je elektrické
vedenie inštalované v zemi a z toho dôvodu nie je možné osadiť kovové stĺpy na osvetlenie. Na tieto stĺpy sa do výšky 6m
upevnia nové výložníky na upevnenie svietidiel a to tak, aby tieto boli pod elektrickým vedením. Vyloženie nad vozovku je 0m,
t.j. konštrukčná vzdialenosť od stĺpa. Po namontovaní výložníkov sa svietidlá pripoja štandardným spôsobom. Súčasné
vedenie je vyhovujúce. V rámci rekonštrukcie osvetlenia navrhujeme vymeniť aj RVO v počte 2 ks s hlavným ističom 32A.
Spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom RVO, v ktorých bude nainštalovaný jednak časový spínač, ako aj
svetelná fotobunka. Na inštaláciu je potrebná vysokozdvižná plošina a 2 pracovníci. Súčasťou úspešnej implementácie
projektu bude realizácia podporných aktivít - riadenie projektu a publicita a informovanosť.

Základnou východiskovou situáciou je nízka kvalita a neekonomická prevádzka súčasného osvetlenia. Riešenie
prostredníctvom použitia Led diód je moderný ekonomický a dizajnový trend. Výhodou je bezúdržbová prevádzka a v
neposlednom rade kvalita bieleho svetla, o čom sme sa mohli osobne presvedčiť v obciach, kde už tento systém funguje.
Potreba tohto riešenia vyplýva aj z technického stavu verejného osvetlenia, ktoré je v nevyhovujúcom stave. Kvalita
osvetlenia ulíc v neposlednom rade má vplyv na zníženie kriminality v dotknutých uliciach. Realizáciou projektu sa dosiahne
úspora elektrickej energie a tým aj úspora nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Dodávka prác a materiálu bude
realizovaná formou verejného obstarávania a riadenie projektu bude v réžii pracovníkov obecného úradu. Obec sa dlhodobo
snaží z vlastných zdrojov a prostredníctvom rôznych dotácií investovať do úpravy verejných priestranstiev, zdroje však nie je
jednoduché získať. Nakoľko žiadateľ nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami potrebnými pre financovanie celého
projektu, zvolil si túto možnosť, ako získať potrebné zdroje pre projekt.

Obec sa vo svojom uznesení zaviazala zabezpečiť požadované spolufinancovanie projektu. Na tento účel má dostatok
vlastných finančných zdrojov. Na základe analýzy nám vyšla aktuálna spotreba MWh/rok na úrovni 107,29. Pri výmene 195
svietidiel navrhovaných v projekte dosiahneme spotrebu 33,16 MWh/rok. V percentuálnom vyjadrení dosiahneme 69,10%
úsporu oproti súčasnému stavu. Takisto v projekte uvažujeme aj s úsporou na údržbe. V súčasnosti vychádzajú náklady na
údržbu jedného svietidla 35 EUR, v prípade nového riešenia je to 0 EUR. Pri zrátaní úspory energie a úspory na údržbe nám
vyjde celková úspora v percentuálnom vyjadrení dokonca na úrovni 76,02%. Ušetrené prostriedky bude možné použiť na
financovanie prevádzky tohto projektu a na ďalšiu modernizáciu tejto oblasti.
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Verejné osvetlenie v meste Šaľa je morálne a technicky zastarané, sú použité nevhodné typy svietidiel. Osvetľovacia sústava
je tvorená oceľovými aj betónovými stožiarmi NN vedenia určenými pre VO. V riešenej sústave (1.etapa) je 318 ks svietidiel z
celkového počtu 1652 ks, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 15 rokov. Najviac použité sú svietidlá typu 1C kde ich
vek sa odhaduje až na 20 rokov. Rôzne typy svietidiel, často nevyužité všetky stožiare spôsobujú veľké rozostupové
vzdialenosti medzi svietidlami a vysokú nerovnomernosť osvetlenia na komunikácii, čo má negatívny vplyv na kvalitu života
obyvateľstva a ich bezpečnosť. Sústavu VO v meste Šaľa možno klasifikovať ako neunifikovanú, náročnú na údržbu a
prevádzku. Rozvádzače sú zastaralé, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Vek lán sa pohybuje od 5 až 30 rokov.
Celkový príkon starej sústavy (1. etapa) – 52,2 kW.

Sústava VO mesta Šaľa bude mať 301ks svietidiel a svetelných zdrojov s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými
vlastnosťami, bude energeticky menej náročná, obnovené budú príslušné nosné podporné konštrukcie, rozvádzače-6 ks
vybavené prvkami riadenia, káblové rozvody, vedenie, vodiče. Dosiahne sa zníženie emisií CO2 o 36,9t/rok vplyvom úspory
energií 57,7MWh/rok (207,8GJ/rok), zníženie nákladov na prevádzku VO, zlepšenie osvetlenia komunikácií a taký technický
stav sústavy VO zodpovedajúci prevádzkovým normám a požiadavkám. Projekt bude mať aj pozitívny vplyv na životné
prostredie (zníženie spotreby energie, svet. emisií na nulové, odstránia sa ortuťové výbojky, zníženie emisií CO2).
Modernizácia VO bude mať dopad aj na zvýšenie kvality života v obci nakoľko sa zlepší estet. vzhľad sústavy a bezpečnosť
premávky, zníži sa uličná kriminalita. Nová sústava - celk. príkon 47,2 kW, resp. 35,4kW s reguláciou.

Projekt na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu bude realizovaný postupne po celkoch napájaných z jednotlivých
rozvádzačov v termíne 1.4.2011 - 31.12.2011 (9 mesiacov) s technológiou, materiálmi a postupmi modernizácie v súlade so
súvisiacimi normami pri dodržaní bezpečnostných predpisov v zmysle projektovej dokumentácie (budú vyhotovené revízne
správy). Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Činnosti hlavnej aktivity
projektu sa dotýkajú všetkých častí osvetl. zariadenia: stožiarov, výložníkov, vedenia, káblov, vodičov, svet. zdrojov,
svietidiel, rozvádzačov. Cieľom bolo dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu osvetlenia: nulové emisie svietidiel 0cd/klm, merný výkon
svet. zdrojov viac ako 87 lm/W. Organizačne bude projekt zabezpečovaný pracovníkmi mestského úradu, ktorí majú s
podobnými projektami investičného charakteru a financovaním prostredníctvom štrukturálnych fondov dostatočné skúsenosti.

Modernizácia sústavy VO mesta Šaľa je nutná z dôvodu zlého technic. stavu svietidiel a nízkej hospodárnosti sústavy, ktorá
neposkytuje požad. parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Podľa auditu VO je potreba rekonštrukcie a
modernizácie VO v meste Šaľa za cca 1,17 mil. EUR, ktorá by sa mala realizovať v etapách. Projekt rieši len 1. etapu
modernizácie, neskôr mesto plánuje realizovať aj osvetlenie prechodov pre chodcov hlav. doprav. trás pre zvýšenie
bezpečnosti. Hospod. rozvoj mesta a chýbajúci obchvat, ktorý by odbremenil tranzit z mesta, kladú stále vyššie nároky na
mestské komunikácie a ich bezpečnosť (cieľ. skupín - obyvatelia aj návštevníci -motoristi, cyklisti, chodci) aj zabezpečením
kvalitného osvetlenia. Mesto nie je schopné z vlast. prostriedkov realizovať komplex. rekonštrukciu a modernizáciu sústavy
VO a bez NFP nebude možné uskutočniť tento projekt. Mesto Šaľa má rozsiahle skúsenosti s realizáciou podobných
investičných projektov, tieto sú detailne špecifikované v prílohe 1 Opis projektu, v časti 5.1

Obyvatelia a návštevníci Šale budú dlhodobo využívať modernizovanú infraštruktúru VO nakoľko mesto je ekonomickým,
správnym a kultúrnym centrom okresu Šaľa. Mesto Šaľa má schválené financovanie VO v programovom rozpočte s
predikovanými výdavkami na prevádzku a údržbu VO na najbližšie 3 roky. Udržateľnosť výsledkov projektu po dobu
minimálne 10 rokov je zrejmé z plánu údržby sústavy VO. Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné a budú pokračovať po
ukončení financovania z EÚ a ŠR jednak udržiavaním priamych výstupov projektu kvôli zabezpečeniu dlhodobého účinku
investície a jednak zabezpečením nadväzujúcich aktivít ďalších etáp rekonštrukcie VO pre multiplikačný efekt invest.
prostriedkov (plán osvetlenia prechodov pre chodcov na hlavných dopravných trasách pre zvýšenie ich bezpečnosti v
premávke)
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Obec Veľké Orvište má v súčasnoti 1076 obyvateľov. V súčasnoti sa na predmetnom území nachádza 69 svetelných bodov,
napájaných z jedného rozvádzača RVO - je upevnený na na p.b. vzdušnej sekund.siete, rozvod VO je nerovnomerne
zaťažený a je vedený na existujúcich p.b. vzdušnej sekundárnej siete - je napojený na spoločný rozvod s rozvodom ZSE.
Svietidlá a svetelné zdroje sú upevnené na podperných bodoch vzdušnej sekundárnej siete. Systém VO v obci bol budovaný
v 50-70 rokoch 20.storočia, doteraz bez zásadnejšej rekonštrukcie. Svietidlá a svetelné zdroje sú rôznej typovej štruktúry,
vyzbrojené prevažne ortuťovými výbojkami 250W,125W, žiarivkovými trubicami 36W, žiarovkami 200W.Krytie svietidiel je IP
43,54, priemerný inštalovaný príkon svietidla je 165W.Sú fyzicky i morálne zastarané, energeticky náročné, nespĺňajú
požiadavky noriem.Výložníky sú tiež nevyhovujúce.Medzi jednotlivými svetelnými bodmi sú veľké rozostupové vzdialenosti.
systém VO je bez regulácie. Súčasný stav VO nezodpovedá normám TNI CEN/TR13201-1 a STN EN13201-2.Prevádzka a
údržba systému VO je finančne a energeticky náročná.Takýto stav VO znehodnocuje pohodu a kvalitu života v obci, ako aj
bezpečenosť v obci.

Realizáciou projektu-rekonštrukciou a modernizáciu VO žiadateľ zrekonštruuje zastarané VO, ktoré je nevyhovujúce, nie je v
súlade s platnými normami, je energeticky náročné. Predmetom rekonštrukcie je výmena (69 ks) a doplnenie (67 ks) svietidiel
a sv.zdrojov za moderné,energeticky menej náročné a výkonnejšie, výmena skorodovaných výložníkov,výmena , preloženie a
doplnenie rozvádzačov RVO, ako aj inštalovanie samostatného rozvodu pre VO-podmienka ZSE. Realizáciou projektu sa
prispeje k zníženiu energetickej náročnosti sústavy VO, k zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia, k
vyššej efektivite VO.Projekt bude predstavovať impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj obce a životnej úrovne bývania a
bezpečnosti pre obyvateľov obce.Zabezpečí úsporu prevádzkových nákladov (energie,údržba) po dlhšiu dobu. Uvedené
skutočnosti korešpondujú s cieľmi NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti obce v regióne a na Slovensku pri
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.Projekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pretože novými
svietidlami sa znížia svetelné emisie ohrozujúce ozónovú vrstvu. Ušetrené náklady budú vytvárať priestor pre realizáciu
obdob. projektov.

Organizačné zabezpečenia : Projekt bude realizovaný dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný v procese verejného
obstarávania po schválení projektu. Kontrola a administrácia bude vykonávaná pracovníkmi obecného úradu. Technické
zabezpečenie : Svietidlá, svetelné zdroje, výložníky ,stožiare, nové rozvádzače, nový systém riadenia a regulácie systému
VO majú vopred stanovené parametre, ktoré sú súčasťou svetelno-technickej štúdie a budú aj súčasťou cenovej ponuky od
dodávateľa.Za technickú realizáciu a zhotovenie bude zodpovedať zhotoviteľ. Aktivity projektu : rekonštrukcia verejného
osvetlenia - svetelný okruh RVO 1 (12/2010-12/2011) rekonštrukcia verejného osvetlenia - svetelný okruh RVO 2 (12/201012/2011) rekonštrukcia verejného osvetlenia - svetelný okruh 04 RVO - ul. Hlavná, Pažitná (12/2010-12/2011) rekonštrukcia
verejného osvetlenia - svetelný okruh 04 RVO - ul. Mlynská (12/2010-12/2011) Rekonštrukciou VO v obci Veľké Orvište sa
odstránia nedostatky, zníži sa finančná náročnosť na spotrebu ako aj na údržbu - ktoré sú neadekvátne vysoké, čo spôsobuje
aj zlý technický stav.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť menšiu energetickú náročnosť na prevádzku verejného osvetlenia v obci a modernizovať
systém VO tak, aby prevádzka vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, a dodržaní nárokov na životné
prostredie. Ak chce žiadateľ splniť svoje ciele, musí urobiť opatrenia a investície , ktorými tieto úlohy dosiahne. Preto tento
projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je opodstatnená , súčasný stav
verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Práve preto potrebuje osvetlenie rekonštrukciu , ktorá prinesie úsporu elektrickej
energie a zároveň nebude poškodzovať životné prostredie, práve naopak bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie –
zníženie emisií do ovzdušia. Ak by sa projekt nerealizoval žiadateľ by bol nútený z dôvodu nedostatku financií plánované
investície posunúť na neurčito, resp. investície realizovať postupne , čím by sa znížila efektivita plánu a tým pádom by bol
ohrozený jeho zámer. Žiadateľ by mal nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu ďalších projektov. Realizácia prinesie
zvýšenie konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte obce a umožní jej trvalo udržateľný rozvoj

Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj obce , ktorý bude zameraný hlavne na trvalý ekonomický rast pri
rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných daností.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v
ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky
nezávadných prevádzok. Prostredníctvom ušetrených nákladov môže obec realizovať obdobné projekty na zvýšenie životnej
úrovne bývania a bezpečnosti v obci. Realizáciou projektu by sa odstránili ohrozenia popísané vo SWOT analýze, napr.
nedostatok finančného kapitálu a vlastných zdrojov, na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, zvýšenie cien
energií, vysoká fluktuácia obyvateľstva a podobne. Obec zároveň rozšíri svoj vplyv v regióne. V prípade nedosiahnutia cieľov
projektu – ušetrením prevádzkových nákladov je obec pripravená prijať ďalšie opatrenia a postupy na zníženie
prevádzkových a administratívnych nákladov obce.
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Verejné osvetlenie v obci Horná Súča patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 86 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače RVO sú 2 oceľoplechové skrine, uchytené na
betónových stĺpoch, pričom sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na
betónových stožiaroch NN rozvodov vysokých 9m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
VO v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Horná Súča bude vymenených 86 svietidiel za moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
359,45 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 71,89 GJ/rok, 19968,76 kWh/rok, čo je 232,19 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri
ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 7,63
ton/rok. Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 67 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN,
čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná ako celok napájaná z dvoch
rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a
komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber dodávateľa sa
uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o
NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom starostu Ing. Juraja
Ondračku a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 86 svietidiel a 67 sa doplnia. Ročná úspora energie
dosiahne 359,45 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 71,89 GJ/rok, 19968,76 kWh/rok, čo je 232,19 kWh/rok na 1 vymenené
svietidlo. Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 7,63 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Horná
Súča pod vedením starostu Ing. Juraja Ondračku spolu so zamestnancami na obecnom úrade má skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V r.2009 sa realizovala napr. rekonštrukcia ZŠ (760 tis.Eur) a výstavba viacúčelového ihriska (122
tis.Eur).

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elek. predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%. Úsporná
prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite
bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Jakub Bulejko – elektrikár OÚ zabezpečuje chod VO a bude dôkladne
zaškolený. Prevádzka a údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie optimálnych
parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať verejnosť o
spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.
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Súčasná sústava verejného osvetlenia pozostáva zo 175 svietidiel osadených pred cca. 5 – 30 rokmi. Svietidlá sú
inštalované na železobetónových stožiaroch vo vzdialenosti 58 - 66 m, vo výške 8 m. Väčšina svietidiel je po dobe životnosti.
Optické prvky sú nenávratne zničené, tým podstatne poklesla svetelná účinnosť svietidiel, mechanickým poškodením je
narušené krytie svietidiel, chýbajú kryty optických častí svietidiel, mechanické prvky sú zhrdzavené, je ťažký prístup k
predradným prístrojom svietidiel. Kvalita osvetlenie je pri uvedenej sústave verejného osvetlenia nebezpečným prvkom, ktorá
ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Nedostatočným osvetlením je ohrozená aj bezpečnosť a majetok obyvateľov obce.

Úspešnou realizáciou aktivít projektu sa dosiahne zmodernizovanie no najmä zaistenie plnej funkčnosti a bezpečnosti
prevádzky verejného osvetlenia. Výsledkom projektu budú vymenené v počte 175 ks, doplnené svietidlá v počte 105 ks,
výmenené rozvádzač RVO1 a RVO2. Zároveň budú doplnené svietidlá na neosvetlených úsekoch resp. svietidlá absentujúce.
Výmenou a inštaláciou nových svietidiel dôjde i k úspore spotrebovanej elektrickej práce a tým aj k úspore nákladov na
prevádzku funkčného verejného osvetlenia. Celkový príkon súčasnej sútavy VO je 19,44 kW, celkový príkon navrhovanej
sústavy dosiahnutej v rámci realizácie projektu sa plánuje na úrovni 9,73 kW. Ročné úspory realizovaním projektu bez
doplnenia svietidiel predstavujú 37,869 kW, celkové úspory vyplývajúce k doapdového ukazovateľa úspora energie
predstavujú 681,55 GJ/rok.

Realizácia projektu si vyžaduje niekoľko nadväzujúcich postupností. V rámci prípravy žiadosti o NFP boli spracovávané
podklady dokazujúce súčasný a navrhovaný stav sústavy VO (svetelno-technická štúdia), podrobné výkresy súčasnej situácie
a navrhovanej situácie, rozpočet pre danú aktivitu. Pred podaním žiadosti nebolo vykonané verejného obstarávanie na
dodávateľa prác a služieb z dôvodu časovej tiesni medzi spracovaním svetelno-technickej štúdie a termínom uzávierky
podávania žiadostí o NFP. Následným krokom po schválení žiadosti bude vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania za
ktoré bude niesť zodpovenosť Obecný úrad v Žihárci. Proces verejného osbtarávania bude prebiehať v zmysle zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Po úspešnom vykonaní verejného obstarávania bude nasledovať samotná realizácia
aktivity projektu - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Po jej ukončení a pred uvedením VO do prevádzky prebehne vykonanie
odbornej prehliadky a skúšky zariadenia vratane vyhotovenia písomnej správy o prvej odbornej prehliadke a skúške. Záverom
realizácie projektu bude vykonanie finančného vysporiadania výdavkov projektu a monitoring merateľných ukazovateľov.

Verejné osvetlenie v obci Žiharec je v nevyhovujúcom technickom stave, značne opotrebované a vekom zastarané. Svetelné
zdroje sú vyhorené, na niektorých úsekoch absentujúce. V obci sa nachádzajú neosvetlené úseky, na ktorých je v dôsledku
neosvetlenia pravdepodobnosť ohrozenia zdravia, života a poškodenia majetku obyvateľov obce. Existujúca sústava
verejného osvetlenia vykazuje parametre nevyhovujúce normám na požadovaný technický stav verejného osvetlenia.
Realizácia danej aktivity ako rozvojovej oblasti obce je pomerne finančne náročná a z rozpočtového hospodárenia obce je
neuskutočniteľná vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov obce. Úspešným realizovaním projektu sa prispeje k
zvýšeniu celkovej bezpečnosti pohybu obyvateľov obce.

Výstupom projektu bude osvetlenie všetkých úsekov obce plne funkčným inovovaným verejným osvetlením vyhovujúcim
požadovaným normám a spĺňajúcim podmienky bezpečnosť obyvateľov a dopravnej premávky. Charakter predmetu projektu
dáva predpoklad dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu, nakoľko pre sústavu verejného osvetlenia je typická dlhodobá
prevádzkyschopnosť. Zrekonštruovaná sústava VO bude spĺňať požiadavky STN EN a predpísané normy súvisiace s
prevádzkou a technickými parametrami sústavy verejného osvetlenia. Po úspešnej realizácii aktivít projektu bude
zabezpečená pravidelná kontrola a údržba prvkov sústavy verejného osvetlenia. Uvedené činnosti budú vykonávať odborníci
v danej oblasti. Údržba sústavy verejného osvetlenia bude finančne zabezpečená z rozpočtových zdrojov obce. Celková
úspora energie prepočítaná na pôvodných 175 kusov svietidiel dosiahnutá realizáciou projektu je na úrovni 49,95 % (37,869
MWh/rok).
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami SHC
150/70W na hlavnej ceste III. triedy, a na miestnych komunikáciách sú prevádzkované svietidlá pre ortuťové výbojky a
sodíkové výbojky (podľa zdrojovej štruktúry). Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov
svietidiel. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob
údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. o Celkový počet
svetelných bodov v obci = 73 ks. o Celkový počet svetelných bodov vo fabrike = 16 ks Sústavu projektom riešenej časti VO
v obci napájajú dva rozvádzače VO. V takmer celej obci je verejné osvetlenie umiestnené na podperných nn vedenia. Rozvod
je vyhotovený pomocou AlFe lán. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred živými časťami. Nekvalitné verejné
osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 89 ks svietidiel a doplnených 96 svietidiel - 45W (130 ks), 60W (50 ks) a 140W
(5 ks). Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné bez nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom
dohora. Zrekonštruovanú osvetľovaciu sústavu obce budú tvoriť halogenidové výbojky s keramickým horákom. Doplnenie
svetelných bodov je nutné z dôvodu naplnenia podmienok daných normou STN EN 13201-1. V technických parametroch
bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov modernizovanej
sústavy VO 6 kW. Spotreba el. energie pri prevádzke v neregulovanom režime 2 073 h x 6 12 438 kWh. Realizáciou
projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia Realizáciou projektu dôjde k výmene 89 ks svietidiel a doplneniu 96 ks svietidiel. V
súčasnosti je na trhu veľké množstvo rôznych moderných svetelných zdrojov. Vzhľadom k faktu, že cieľom je navrhnúť
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, ktorej prevádzkové ukazovatele a kvalitatívne ukazovatele budú
minimálne 10 rokov prevádzky nemenné a dodržané, volíme technológie svetelných zdrojov a svietidiel, ktoré sú v praxi
overené minimálne 5 rokov. Zrekonštruovanú osvetľovaciu sústavu obce budú tvoriť halogenidové výbojky s keramickým
horákom. Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých
položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu priebežne
hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej aktivity sa
naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Dobrá Voda. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k
zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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V sústave je prevádzkovaných 73 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 30 rokov. Svietidlá sú
nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti a nemožnosti regulácie svetelného toku. Prevažná
časť svetelných zdrojov v sústave verejného osvetlenia je náročná na spotrebu elektrickej energie. Geometria osvetľovacej
sústavy je závislá od existujúcich stožiarov distribučnej siete elektrickej energie, ktorých rozostup predstavuje vzdialenosť
svetelných miest. Rozostup svetelných miest je vo väčšine prípadov väčší ako 50-60m (často až vyše 80m). Svietidlá sú
pritom umiestnené len na každom druhom alebo treťom stožiari čo nezaručuje dosiahnutie normou doporučených svetelnotechnických parametrov na danej komunikácii. V obci je inštalovaný jeden rozvádzač. Vek rozvádzača je približne 30 rokov,
jeho externé aj interné oceľové časti sú poznačené koróziou Technická výzbroj a ovládanie spínania nezodpovedá súčasným
požiadavkám platných noriem ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov.
Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 73 ks svietidiel. Vymenia sa svetelné zdroje s merným výkonom vyšším ako 87
lm/W(najlepšie sodíkové výbojky). Návrh osvetľovacej sústavy počíta zo zachovaním súčasného rozmiestnenia svetelných
bodov na stožiaroch NN rozvodov, ako aj na vlastných stožiaroch. Sústreďuje sa len na rekonštrukciu (výmenu) existujúcej
sústavy VO bez rozširovania a dopĺňania. V technických parametroch bude mat zrekonštruovaná sústava nasledovné
parametre: Inštalovaný príkon: 511 kW, úspora EE podla metodiky: 26 531,75 kWh/rok bez riadenia a regulácie, úspora CO2
podla metodiky: 10,082 t/rok s riadením a reguláciou. Realizáciou projektu sa naplnia cielľe OP KaHR, ciele PHSR obce a
daľších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia Realizáciou projektu dôjde k výmene 73 ks svietitidiel. Svietidlá sa umiestnia na
podpernom bode pod vzdušným vedením vo výške cca 7m. Navrhuje sa výmena existujúcich svietidiel za svietidlá bez
svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora, kompletná výmena rozvádzača elektrickej energie s umiestnením na
zem ako samostatne stojaci s vývodom do zeme, s krytím minimálne IP44, výmena fázových vodičov pre rozvod elektrickej
energie svetelného okruhu za izolovaný zväzkový vodič vrátane nulového vodiča (druh kábla AES 2x16mm2), výmena vodiča
sa týka celej svetelnej sústavy okrem častí kde už je tento rozvod realizovaný. Jedná sa o výmenu vzdušných rozvodov v
celkovej dĺžke 6196m. Realizácia aktivity bude prebiehat pocas roka 2011, je to dostatocne dlhá doba na zrealizovanie
všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu
priebežne hodnotit potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknút abudeme sa snažit ich eliminovať.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Dolné Obdokovce. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k
zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpecnosť premávky na komunikáciách.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržatelnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpecnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predĺženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňat legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, kedže jeho realizáciou sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, kedže jeho realizáciou dôjde k modernizácii
verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre zvládnutie
realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného osvetlenia,
kedže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Verejné osvetlenie v obci Biely Kostol patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 86 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú 3 oceľoplechové skrine,
pričom všetky sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na betónových a
oceľových stožiarov NN rozvodov vysokých 5 až 8m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Biely Kostol bude vymenených 86 svietidiel za moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
631,95 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 126,39 GJ/rok, 35109,72 kWh/rok, čo je 408,28 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri
ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 13,41
ton/rok. Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 58 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN,
čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber
dodávateľa sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v
zmysle zmluvy o NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom
starostu JUDr. Jozefa Adámeka a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 86 svietidiel a 58 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 631,95 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 126,39 GJ/rok, 35109,72 kWh/rok, čo je 408,28 kWh/rok na 1 vymenené
svietidlo. Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 13,41 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Biely
Kostol pod vedením starostu JUDr. Jozefa Adámeka spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. V roku 2010 realizujú projekt „Rozvoj infraštruktúry“ v objeme 332 tis.Eur s podporou PRV
SR 2007-13.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%.
Úsporná prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu
a kvalite bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Starosta a p. Hujsi z fa WOFIS zabezpečujú chod VO a budú
dôkladne zaškolení. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na
dosiahnutie optimál. parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našom webe.
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Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaraných technicky absolútne nevyhovujúcich svietidiel v
rôznych typových prevedeniach. V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá typu ES-444 19 xx a ES-444 28 xx (Ambasador) od
výrobcu Elektrosvit, ďalej svietidlá typu HRK a JZ. Ide o svietidlá staré cca. 20 – 30 rokov, koncepčne a konštrukčne staré o 2
až 3 generácie, s nevyhovujúcim stupňom krytia IP, mnohé z nich sú bez spodného krytu svietidla, popr. silne znečistené s
neúčinnou optikou. Osvetľovacia sústava v obci Brodzany má z hľadiska štruktúry svetelných zdrojov aplikované viaceré
druhy: zdroje Hg-ortuťové výbojky, Na-sodíkové výbojky a FLC-kompaktné žiarivky. Pôvodné 250W výbojky v sieti verejného
osvetlenia boli prevažne nahradené sodíkovými s nižším príkonom. V obci Brodzany sú inštalované spolu dva rozvádzače.
Rozvádzač RVO (č.1) je v technicky nevyhovujúcom stave, bez možnosti zistenia roku výroby a bez ďalších štítkových
údajov. Hlavný istič má hodnotu 3x100A. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred živými časťami. Nekvalitné
verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 84 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné bez
nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje s merným výkonom vyšším
ako 87 lm/W (najlepšie sodíkové výbojky). Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce.
V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: • Inštalovaný príkon novej
osvetľovacej sústavy: 8,4 kW, t.j. pokles o 1,533 kW. Pri prevádzke v nočnom režime t.j. pri znížení svietivosti svietidiel na
50% poklesne inštalovaný príkon na 4,2 kW. • Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pri uvažovanom ročnom
čase svietenia 3900 hodín: 27 170 kWh t.j. úspora elektrickej energie o 11 570 kWh.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia Realizáciou projektu dôjde k výmene 84 ks svietidiel 70W vybavené elektronickým
predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky. Existujúce rozvádzače budú demontované a
nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača, v celkovom pocte 1 ks. Rozvádzače budú
opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne výraznejšia energetické úspora v neskorých nočných
hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a uhlom vyloženia podľa normy. Realizácia aktivity bude
prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých položiek rozpočtu aj v prípade
nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré
môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené indikátory –
merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Brodzany. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho re
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Verejné osvetlenie /V.O./ je v súčasnosti riešené z dominantnej časti svietidlami Ambasador so sodíkovými výbojkami
150W a v ojedinelých prípadoch svietidlami Atasche 2x36W. Svetelno-technické parametre tohto osvetlenia nezodpovedajú
t.č. platným STN EN 13201-1 , STN EN 13201-2 ,STN 13201-3 a 13201-4. Svietidlá sú už za hranicou životnosti, ich vek
presahuje 25 až 35 rokov a majú nízku účinnosťou a vysokú spotrebu. Tieto svietidlá sú umiestnené na každom druhom
energetickom podpernom bode, takže vzdialenosť svietidiel medzi sebou je cca 60m. Ovládanie osvetlenia je riešené z
rozvádzačov RVO 388 a RVO 249.Napájanie VO je riešené pomocou vodiča FeZn uchyteného na konzolách energetických
stĺpov . Neutrálny a ochranný vodič PEN je spoločný z rozvodnou sústavou NN siete ZSE. Výložníky svietidiel sú zhrdzavené
a svietidlá netvoria vhodnú geometriu.

zmysle STN EN 13201-1 komunikácie v obci sú zaradené do triedy ME5. Na základe svetelno-technického výpočtu a v
zmysle STN EN 13201-2, STN EN 13201-3 a STN EN 13201-4 bude osvetlenie riešené vonkajšími výbojkovými svietidlami
s plochým krytom. Sú charakteristické tým, že nevyžarujú svetelnú emisiu vodorovne ani dohora - 0cd/klm. Svietidlá budú
osadené vysokotlakovými sodíkovými výbojkami 70W a lokálnymi stmievačmi s možnosťou zníženie intenzity osvetlenia až o
30% v nočných hodinách v čase minimálnej prevádzky na komunikácii. Čas a intenzita stmievania sa dá regulovať. Svietidlá
budú osadené na podperné body energetického vzdušného vedenia NN vo výške 8m a na výložníky. Vzdialenosť
podperných bodov NN vedenia a teda aj osvetľovacích bodov medzi sebou bude 30m. V rámci rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci bude prevedená tiež výmena rozvádzačov RVO 388 a RVO 249. Tieto RVO budú pracovať nezávisle od
seba. Ovládanie verejného osvetlenia bude riešené ručne pri údržbe a pri prevádzke astronomickým ročným súmrakovým
spínačom. Existujúce svietidlá verejného osvetlenia a rozvádzače RVO sa zdemontujú. Rozvod verejného osvetlenia zostáva
existujúci.

Projektový zámer bude realizovaný v 1 etape, s celkovou dĺžkou 10 mesiacov. Rekonštrukcia sústavy VO bude pozostávať z
demontáže starých svietidiel a ich výmeny za nové vrátane svetelného zdroja, demontáž RVO a ich náhrada za nové s
inteligentným systémom riadenia. V súčasných 86 ks svetelných bodov bude zmodernizovaných a v dôsledku zabezpečenia
svetelno-technických noriem a vyššej bezpečnosti doplnených o 103 v zmysle STN EN 13201 - 1 až 4, čo spolu predstavuje
189 svetelných bodov. Technickú realizáciu projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe úspešne
vykonaného verejného obstarávania. Verejné obstarávanie bude vykonané po schválení NFP a zmluva s úspešným
uchádzačom bude predložená pri podpise zmluvy.

d1) Úspešne zrealizovaný projekt odstráni technické nedostatky a zároveň zníži súčasnú energetickú náročnosť sústavy VO.
Vďaka modernizácii svetelných bodov bude dosiahnutá požadovaná intenzita VO, čo prispeje najmä k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej premávky, ochrane obyvateľstva a návštevníkov obce. Zvýši sa tiež pasívna ochrana obecného ako aj súkromného
majetku. Inteligentná regulácia a ovládanie osvetľovacieho systému prinesie výraznú úsporu finančných prostriedkov za
energie a údržbu. Žiadateľ však nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov, aby mohol zrealizovať projekt tohto
rozsahu, z čoho vyplýva, že potrebuje pomoc vo forme NFP. d2) Žiadateľ už v minulosti realizoval projekty financované zo
štrukturálnych fondov. Z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia a profesnej histórie tak žiadateľ má
kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov a aktivít, na ktoré je projekt zameraný, ale nemá dostatočné
personálne zabezpečenie. Preto prípravu žiadosti o NFP, ako aj všetkých povinných dokumentov potrebných k podaniu
žiadosti o NFP zabezpečí externá agentúra, ktorá ma personálne zabezpečenie a skúsenosti s riadením projektov takéhoto
typu.

Výsledkom projektu bude zvýšenie energetickej hospodárnosti sústavy VO, čo sa prejaví v znížení nákladov za energie a
rovnako v poklese nákladov vynakladaných na údržbu verejného osvetlenia. Parametre osvetľovacej sústavy budú spĺňať
požadované normy STN. V najbližších rokoch tak bude zmodernizovaný systém fungovať takmer bez nutnosti akejkoľvek
údržby. Údržba sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí
osvetľovacej sústavy. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú vždy po 3 až 4 rokoch, kedy bude potrebná výmena
jednotlivých svetelných zdrojov, ako aj odstránenie prípadných nečistôt z krytou. Z uvedených dôvodov sa nepredpokladá, že
by bol projekt finančné neudržateľný. Žiadateľ rovnako identifikoval možné riziká v SWOT analýze, ktorá je súčasťou opisu
projektu. Uvedené riziká však pre žiadateľa prestavujú minimálnu hrozbu. Neexistujú tak iné vážne dôvody a riziká, ktoré by
mohli udržateľnosť celého projektu ovplyvniť. Projekt bude počas celej jeho životnosti environmentálne udržateľný, keďže
svojou prevádzkou nijak nezaťaží životné prostredie. Projekt rovnako znižuje zaťaženie ovzdušia škodlivými emisiami CO2.
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Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia v obci Semerovo. Súčasná sústava verejného
osvetlenia je po technickej a morálnej stránke zastaraná. Väčšina svietidiel prekročila dobu životnosti. Svetelné zdroje sa
vyznačujú druhovou rôznorodosťou a predimenzovaným výkonom. Korózia oceľových stožiarov a ich výložníkov, ich
nevhodné umiestnenie a sklon predstavujú nedostatky súčasného stavu verejného osvetlenia. Vysoká spotreba sústavy
predstavuje pre obec finančnú záťaž. Technický stav verejného osvetlenia obce negatívne pôsobí jednak na obyvateľov obce,
jednak na návštevníkov obce. Vplyv na životné prostredie je značný, nakoľko nevhodné technológie a technický stav
verejného osvetlenia naň pôsobia negatívne. Celkové nedostatky verejného osvetlenia sú tak rozsiahle a finančne náročné, že
ich odstránenie bežnou údržbou by nebolo efektívne. Z tohto dôvodu je pre zabezpečenie celkovej efektívnosti a bezpečnosti
sústavy verejného osvetlenia potrebná komplexná modernizácia tejto sústavy.

Výsledkom realizovaného projektu bude moderná a energeticky racionálna sústava verejného osvetlenia v obci.
Rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia sa zabezpečí racionálne využívanie zdrojov elektrickej energie, ako aj zníženie
prevádzkových nákladov. Spoľahlivá a bezpečná sústava verejného osvetlenia prispeje k zvýšeniu kvality a bezpečnosti
života obyvateľov obce a ich návštevníkov. Okrem ekonomických a sociálnych výhod prinesie moderné verejné osvetlenie aj
zvýšenú ochranu životného prostredia. Úspora prevádzkových nákladov samosprávy sa môže potenciálne prejaviť v možnosti
alternatívneho využitia ušetrených prostriedkov na iné projekty, ktoré by sa taktiež realizovali v prospech obce a regiónu. S
realizáciou projektu sú spojené riziká, ktoré by odstránili a minimalizovali pravidelné kontroly, ako aj kvalitné technologické
spracovanie a využitie BAT. Výstupy realizovaného projektu by mohli mať priaznivý vplyv na okolité samosprávy a celý
región, ktorý by z realizácie podobných projektov mohol úspešne ťažiť.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia pozostáva z dvoch hlavných aktivít. Realizáciou aktivít bude poverený externý dodávateľ,
ktorý bude určený na základe verejného obstarávania. Dodávateľ bude pri realizácii projektu postupovať podľa predloženej
technickej dokumentácie. Aktivity v sebe zahŕňajú kompletnú výmenu svietidiel, výmenu svetelných zdrojov, výmenu
výložníkov, výmenu neizolovaného vedenia, montáž a nastavenie elektronických predradníkov dotknutých rozvádzačov a
ostatné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Riadenie
projektu, Publicita a informovanosť, ktoré sú podpornými aktivitami projektu, budú zabezpečované samotným žiadateľom
prostredníctvom zamestnancov, ktorí majú skúsenosti v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným
materiálno-technickým vybavením, ktoré je potrebné na realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

Súčasná sústava verejného osvetlenia je technologicky zastaraná a v oblasti zabezpečovania svojej funkcie nie je
energeticky racionálna. Takýto stav predstavuje zvýšenú spotrebu elektrickej energie, rastúce náklady na opravy a údržbu.
Súčasná sústava verejného osvetlenia predstavuje z ekologického hľadiska záťaž pre životné prostredie. Vhodnosť realizácie
projektu je daná aj tým, že obyvatelia obce vyžadujú od samosprávy bezpečné verejné priestranstvá, ochranu svojho majetku
a atraktívne prostredie, ktoré je vhodné pre plnohodnotný život v obci a regióne. Obec Semerovo leží v Podunajskej nížine na
západnom okraji pahorkatiny v nadmorskej výške 140 – 225 m n. m.. Obec je vzdialená 9 km od termálneho kúpaliska
Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od Komárna a 65 km od Nitry. Z hľadiska administratívnych a technických
kapacít zamestnáva obec spolu 17 pracovníkov, z toho 11 žien a 6 mužov. Štatutárnym zástupcom obce je starosta Imrich
Hrabovský. Obec Semerovo a jej pracovníci majú skúsenosti s realizáciou podobných projektov, nakoľko v minulosti úspešne
realizovali projekt, ktorý bol zameraný na revitalizáciu centra obce.

K celkovej udržateľnosti projektu prispeje zvolené technické riešenie projektu, ktoré ráta s využitím BAT. Tieto technológie
budú mať priaznivý vplyv nie len na znižovanie energetickej náročnosti, ale aj na náklady spojené s údržbou svetelnej sústavy
v obci. Pravidelné technické prehliadky stavu a funkčnosti sústavy verejného osvetlenia zabezpečenia jej bezporuchové
fungovanie. Technologická povaha riešenia projektu zabezpečí zníženie prevádzkových a údržbových nákladov sústavy
verejného osvetlenia. Náklady, ktoré obec ušetrí z dôvodu úspor plynúcich z efektívnej a modernej svetelnej sústavy, bude
môcť obec využiť v rámci skvalitňovania iných služieb poskytovaných obyvateľstvu. Kvalitné technológie zvýšia odolnosť voči
nepredvídaným prírodným živlom, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie pre funkčnosť verejného osvetlenia. Použitá
technológia umožní nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo bude v prípade nárastu cien energií zohrávať dôležitú
úlohu aj v budúcnosti.
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Predmetom predkladaného projektu je kompletná modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Pliešovce. Súčasná
sústava verejného osvetlenia je z technického a morálneho hľadiska zastaraná. Výkon, ktorý súčasná sústava poskytuje je
nedostatočný. Wattové straty sústavy verejného osvetlenia sú spolu s prevádzkovými a údržbovými nákladmi pre samosprávu
finančne náročné. Neizolované vodiče a značná vôľa vedenia predstavuje pre obyvateľov obce potenciálne riziko.
Skorodované a neesteticky pôsobiace súčasné osvetlenie predstavuje pre obyvateľov obce a návštevníkov neatraktívnu
stránku obce. Akútna potreba rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia je uvedená aj v PHSR obce. Celkové nedostatky
verejného osvetlenia sú tak rozsiahle a finančne náročné, že ich odstránenie bežnou údržbou by nebolo efektívne. Z tohto
dôvodu je pre zabezpečenie celkovej efektívnosti a bezpečnosti sústavy verejného osvetlenia potrebná komplexná
modernizácia tejto sústavy.

Výsledkom projektu bude moderná a energeticky racionálna sústava verejného osvetlenia. Rekonštrukciou sústavy
verejného osvetlenia sa zabezpečí racionálne využívanie zdrojov elektrickej energie, ako aj zníženie prevádzkových
nákladov. Spoľahlivá a bezpečná sústava verejného osvetlenia prispeje k zvýšeniu kvality a bezpečnosti života obyvateľov
obce a jej návštevníkov. Okrem ekonomických a sociálnych výhod prinesie moderné verejné osvetlenie aj zvýšenú ochranu
životného prostredia. Úspora prevádzkových nákladov sa môže potenciálne prejaviť v možnosti alternatívneho využitia
ušetrených prostriedkov na iné projekty, ktoré by sa taktiež realizovali v prospech obce a regiónu. S realizáciou projektu sú
spojené riziká, ktoré by odstránili a minimalizovali pravidelné kontroly, skúsenosti obce s realizáciou podobných projektov a
kvalitné technologické spracovanie. Výstupy realizovaného projektu by mohli mať priaznivý vplyv na okolité samosprávy a
celý región, ktorý by z realizácie podobných projektov mohol úspešne ťažiť.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia pozostáva z troch aktivít. Realizáciou všetkých aktivít bude poverený externý dodávateľ,
ktorý bude určený na základe verejného obstarávania. Dodávateľ bude pri realizácii projektu postupovať podľa predloženej
technickej dokumentácie. Aktivity v sebe zahŕňajú výmenu svietidiel, svetelných zdrojov a ich zahustenie, zahustenie siete
verejného osvetlenia, výmenu výložníkov, výmenu stožiarov, výmenu neizolovaného vedenia, montáž nových rozvádzačov,
úplné zrušenie troch pôvodných rozvádzačov, montáž a nastavenie elektronických predradníkov rozvádzačov a ostatné práce
potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Riadenie projektu,
Publicita a informovanosť, ktoré sú podpornými aktivitami projektu, budú zabezpečované samotným žiadateľom
prostredníctvom zamestnancov, ktorí majú skúsenosti v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným
materiálno-technickým vybavením, ktoré je potrebné na realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

Súčasná sústava verejného osvetlenia je technologicky zastaraná a v oblasti zabezpečovania svojej funkcie nie je
energeticky racionálna. Takýto stav predstavuje pre obecnú samosprávu zvýšenú spotrebu elektrickej energie a rastúce
náklady na opravy a údržbu. Súčasná sústava verejného osvetlenia predstavuje z ekologického hľadiska záťaž pre životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je daná aj tým, že obyvatelia obce vyžadujú od samosprávy bezpečné verejné
priestranstvá, ochranu svojho majetku a atraktívne prostredie, ktoré je vhodné pre plnohodnotný život v obci a regióne. Obec
Pliešovce sa nachádza na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen. Vzdialenosť obce od tohto
okresného mesta je cca 20 km. Približne v rovnakej vzdialenosti smerom na juhozápad sa nachádza mesto Krupina. Rozloha
obce je 5 611 ha. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 400 m n.m.. Obec má 2 256 obyvateľov. Z hľadiska
administratívnych a technických kapacít zamestnáva obec spolu 11 zamestnancov, z toho 6 žien a 5 mužov. Štatutárnym
zástupcom obce je starosta Ing. Štefan Sýkora. Zamestnanci obce majú s realizáciou podobných projektov bohaté skúsenosti.

K celkovej udržateľnosti projektu prispeje zvolené technické riešenie projektu, ktoré ráta s využitím BAT. Tieto technológie
priaznivo vplývajú nie len na znižovanie energetickej náročnosti, ale aj na náklady spojené s údržbou svetelnej sústavy v obci.
Pravidelné technické prehliadky stavu a funkčnosti verejného osvetlenia obce zabezpečenia, aby sa zaručilo bezporuchové
fungovanie sústavy verejného osvetlenia. Technologické prevedenie projektu zabezpečí zníženie prevádzkových a
údržbových nákladov sústavy verejného osvetlenia. Náklady, ktoré obec ušetrí z dôvodu úspor plynúcich z efektívnej a
modernej svetelnej sústavy, bude môcť využiť v rámci skvalitňovania iných služieb poskytovaných obyvateľstvu. Kvalitné
technológie zvýšia odolnosť voči nepredvídaným prírodným živlom, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie pre funkčnosť
verejného osvetlenia. Použitá technológia umožní nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo bude v prípade nárastu cien
energií zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
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Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia osvetľovacej sústavy (verejného osvetlenia) v intraviláne obce
Čechynce. Obec Čechynce má ku dňu podania ŽoNFP 1050 obyvateľov. Nakoľko je súčasný technický stav verejného
osvetlenia obce Čechynce havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej
efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Svetelnú sústavu vonkajšieho osvetlenia obce tvoria svietidlá, ktoré sú značne
morálne aj fyzicky zastarané, osadené na betónových podperných bodoch ZSE Distribúcia, a.s. Samotné svietidlá sú osadené
na oceľových rúrkových výložníkoch, pričom sú väcšinou osadené nad elektrickými káblami, čo značne komplikuje údržbu a
starostlivosť o jednotlivé svetelné body.Celá sústavu vrátane rozvádzacov a pomocného materiálu je znacne opotrebovaná a
množstvo svietidiel je rozličných typov, čo sťažuje prevádzku a údržbu celej sústavy. U svietidiel je hlavným problémom
nefunkčný optický systém, u rozvádzačov a upevňovacieho materiálu je hlavným problémom zastarané ovládanie a korózia.

Výsledkom projektu bude vytvorenie funkčnej sústavy verejného osvetlenia využívajúcej najlepšie technológie (BAT), najmä
v oblasti svietidiel ako aj ovládania intenzity osvetlenia. Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej
náročnosti sústavy VO pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie, sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda zvýšiť
životnú úroveň obyvatelov obce. Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do
krajiny ako aj optimalizácia nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na
prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetlené emisie,nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá
životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe.

Zámerom je navrhnúť taký spôsob realizácie modernizácie sústavy VO, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a
predovšetkým taktiež dobrú návratnosť investícií. Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej
technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Túto situáciu je možné
vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich
energetická náročnosť musí byť optimalizovaná hlavne s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na
STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dobrej finančnej návratnosti. Realizáciu projektu bude zabezpečovať
vybraný dodávatel, ktorý bude postupovat v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Podporné aktivity: Riadenie
projektu; Publicita a informovanost budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom zamestnancov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadatel, obec Čechynce sa nachádza na území Podunajskej nížiny, v blízkosti mesta Nitra.
Podla územného členenia patrí do okresu Nitra, Nitriansky samosprávny kraj. Obec zabezpecuje všetky činnosti vyplývajúce
zo Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 22 pracovníkov, z toho 19 žien a 3 mužov. Administratívne funkcie
a správu obce vykonáva Obecný úrad so 7 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom je starosta obce Vendelín Száraz.
Žiadateľ má určité skúsenosti s implementáciou projektov podporených z národných zdrojov a aj zo zdrojov EÚ.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich so servisnými prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky obce.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v intraviláne obce Kalinovo. Nakoľko
súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej
funkčnosti a energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná
rekonštrukcia. Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane
obyvatelia a návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude
zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom
realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane doplnenia nových svetelných
bodov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané nevyhnutné práce potrebné pre
zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity: Riadenie
projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom zamestnancov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na
realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Kalinovo patrí do okresu Poltár, Banskobystrický samosprávny kraj. Obec
zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 6 pracovníkov, z toho 4
ženy a 2 mužov. Administratívne funkcie a správu obce vykonáva Obecný úrad so 6 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom
je starosta obce Ján Šarkan. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s implementáciou investičných projektov.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predlží životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Obec Beladice leží v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce. Severným okrajom obce prechádza významná tranzitná
komunikácia nadregionálneho významu spájajúca Nitru s Banskou Bystricou. Ku dňu podania projektu má obec 1533
obyvateľov. Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia (VO), ktorá je tvorená 167
svetelnými bodmi a 4 rozvádzačmi. Väcšina svietidiel presiahla hranicu svojej životnosti a v súčasnosti je značne technicky a
morálne zastaraná, niektoré svietidlá sú poškodené a nefunkčné. Z dôvodu korózie reflexných plôch majú svietidlá zníženú
intenzitu osvetlenia a nespĺňajú požadované svetelno technické parametre a normy. Existujúca sústava VO je umiestnená na
betónových podperných bodoch distribučnej NN siete, svietidlá sú umiestnená na oceľových skorodovaných výložníkoch,
zväčša nad káblovými rozvodmi, čo značne komplikuje udržiavacie práce. Všetky tieto faktory významne ovplyvňujú finančné
náklady obce spojené s prevádzkou VO (el. energia, prevádzkové práce). Následkom je znižovanie kvality v obci, najmä
znižovaním bezpečnosti na verejných priestranstvách a znižovanie bezpečnosti tranzitujúcej dopravy na hlavnom ťahu.

Rekonštrukcia je zameraná na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti vedenia, na zníženie nákladov spojených s prevádzkou
VO a zlepšenie osvetlenia komunikácií. Zahŕňa výmenu existujúcich svietidiel za nové (167 ks) s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými vlastnosťami, inštaláciu systému regulácie osvetlenia v čase zníženej frekvencie pohybu
automobilov a chodcov, výmenu vzdušných vedení, výmenu výložníkov (umiestnenie pod vedenie NN), výmenu rozvádzačov
a zahustenie sústavy verejného osvetlenia na hlavnom ťahu (20 ks). Vďaka týmto intervenciám sa priamo projektom dosiahne
ukazovateľ výsledku výmena svietiediel a sprostredkovane sa dosiahne aj dopadový indikátor úspora energie. Všetky
vlastnosti rekonštruovanej sústavy povedú k znižovaniu energetickej náročnosti, k znižovaniu emisií CO2. Následne sa tieto
dopady pozitívne prejavia aj na znižovaní nákladov na el. energiu a prevádzkovanie sústavy VO. Významne sa zvýši
bezpečnosť na miestnych komunikáciách ako aj na hlavnom ťahu. Umiestnenie svietidiel pod NN rozvody zvýši bezpečnosť
údržby a zvýši sa prevádzková stabilita celej sústavy. Vďaka realizácii projektu sa zvýši kvalita života v obci a bezpečnosť
tranizitujúcej dopravy.

Zámerom je navrhnúť taký spôsob realizácie modernizácie sústavy VO, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a
predovšetkým taktiež dobrú návratnosť investícií. Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej
technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. To sa dosiahne
realizáciou aktivity Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá sa skladá z výmeny existujúcich svietidiel,
výmeny vzdušného vedenia a zahustenia existujúcej sústavy. Realizáciou aktivít bude poverený externý dodávateľ, vybraný
na základe Zákona o verejnom obstarávaní, externý dodávateľ musí preukázať najmä sposobilosť na realizáciu takéhoto typu
projektov. Výstupom pre dodávateľa bude spracovaná štúdia, ktorá navrhla komplexné riešenia pri modernizácii VO.
Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanost budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom
zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Interní zamestnanci žiadateľa budú zabezpečovať aj
vykonávanie technického dozoru počas realizácie jednotlivých udržiavacích prác.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako nevyhovujúci. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie funkčnosti VO, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Beladice sa nachádza na území Nitrianskeho kraja. Obec má nadregionálny
význam, prechádza ňou významná cesta I triedy, ktorá je využívaná v nadštandardnej miere. Administratívne funkcie a správu
obce vykonáva Obecný úrad s 15 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom je starosta obce Miroslav Lisý. Žiadateľ má určité
skúsenosti s implementáciou projektov podporených z národných zdrojov a aj zo zdrojov EÚ. Všetky tieto kvalifikácie mu
umožňujú zebezpečiť plynulú realizáciu a implementáciu projektu.

Obec Beladice v súčasnosti nemá dostatočné vlastné zdroje, aby z nich mohla pokryť celú výšku plánovanej modernizácie,
avšak disponuje dostatkom zdrojov, aby bola schopná pokryť všetky náklady súvisiace so spolufinancovaním a s udržaním
prevádzky projektu. Pri vykrytí finančnej medzery projektu nenávratným finančným príspevkom vo výške 95% oprávnených
nákladov sa projekt stáva trvalo udržateľným. Vďaka realizovaným investíciám sa dosiahnu úspory v spotrebe elektrickej
energie a v nákladoch na údržbu systému verejného osvetlenia. Vďaka týmto úsporám bude obec Beladice schopná
financovať prevádzkové náklady na verejné osvetlenie, ako aj investovať do nových rozvojových projektov. Realizácia
projektu prináša pozitívne efekty vo výrazných úsporách finančných nákladov, ako aj v znižovaní emisií CO 2 a v znižovaní
energetickej náročnosti, všetky tieto atribúty robia z projektu modernizácie verejného osvetlenia projekt z výrazným prínosom
k trvalo udržateľnému rozvoju. Vďaka novým technológiám sa využije pozitívny dopad regulácie intenzity osvetlenia, čo
prinesie významné úspory a zvýši sa prevádková bezpečnosť celej sústavy VO.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v intraviláne obce Ladice. Nakoľko
súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej
funkčnosti a energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná
rekonštrukcia. Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane
obyvatelia a návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude
zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom
realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane doplnenia nových svetelných
bodov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané nevyhnutné práce potrebné pre
zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity: Riadenie
projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom zamestnancov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na
realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Ladice patrí do okresu Zlaté Moravce, Nitriansky samosprávny kraj. Obec
zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 18 pracovníkov, z toho 14
žien a 4 mužov. Administratívne funkcie a správu obce vykonáva Obecný úrad s 8 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom je
starosta obce Ing. Juraj Farkaš. Žiadateľ má skúsenosti s implementáciou investičných aktivít.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predlží životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu je možno označiť ako kritický. V súčasnosti je
sústava VO na stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu a niekoľkých oceľových stožiaroch. V sústave je použitých 5 druhy
svietidiel rôzneho veku a pôvodu čo negatívne vplýva na hospodárnosť jej prevádzky. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani
jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Najväčším
problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov (obyvateľov a návštevníkov obce) je nedostatočné a nerovnomerné
osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci. Z hľadiska energetickej efektívnosti v súčasnosti dostupných
technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a nevykazuje žiadne úspory v kontexte s poskytovanou úrovňou
osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z
hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo
výzve. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného
osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 77 svetelných miest a 22 novo doplnených. Celkovo bude teda mať sústava v
predmetnom úseku 99 svetelných miest oproti súčasným 77. Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca európske
štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby
elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Horná Ždaňa“ bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Žiadateľom
budú zabezpečované podporné činnosti projektu - riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany dodávateľa,
ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia projektu.
Rekonštrukcia spočíva vo výmene 77 svietidiel, za nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými
parametrami. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá v počte 22 kusov tak aby bola kompaktná. Existujúci rozvádzač
umiestnený na betónovom stožiari bude nahradený novým samostatne stojacim rozvádzačom vybaveným prvkami riadenia,
ktoré umožnia správcovi VO zbierať informácie o prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich použiť pre správu,
optimalizáciu prevádzky a údržbu. Rozvádzače budú ovládané pomocou GSM systému.

Predkladaný projekt je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi tak na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni.
Základnou skutočnosťou dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov budúcich výsledkov
projektu, ktorými sú obyvatelia obce. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného osvetlenia v obci, ktorá sa
prejavuje v zníženej kvalite života obyvateľov obce a nižšej atraktívnosti obce z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu.
Potreba riešiť túto situáciu je zahrnutá aj do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Ždaňa do roku 2013.
Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej správy a samosprávy má dostatočné
skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania lokálnej technickej infraštruktúry), čoho
dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj obce. Nezanedbateľné sú i praktické skúsenosti žiadateľa z hľadiska prevádzkovania
výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce Horná Ždaňa. Vzhľadom k tomu,
že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, jeho prevádzka nebude vyžadovať
vytváranie dodatočných kapacít. Nakoľko nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu
SR je určený výhradne na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho
výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu. Financovanie
prevádzky výstupu bude súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z
vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte obce.

KaHR-22VS-1001

Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia v mieste realizácie projektu je možno označiť ako kritický. V súčasnosti je
sústava VO na stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 1 typ svietidiel, ktoré
ako svetelný zdroj používajú kompaktné žiarivky s príkonom 2x36W. Uvedené svietidlá sú technicky a morálne zastarané.
Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti
znečistené a poškodené. Najväčším problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov (obyvateľov a návštevníkov obce) je
nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci. Z hľadiska energetickej efektívnosti v
súčasnosti dostupných technológií je sústava VO v aktuálnom stave neefektívna a nevykazuje žiadne úspory v kontexte s
poskytovanou úrovňou osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude sústava verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z hľadiska
použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT definované vo výzve. Tiež
bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného osvetlenia. Celkovo
bude zmodernizovaných 92 svetelných miest a 78 novo doplnených. Celkovo bude teda mať sústava v predmetnom úseku
170 svetelných miest oproti súčasným 92. Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca európske štandardy definované
príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby elektrickej energie (na
pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Pozdišovce“ bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany
žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu - riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany
dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia
projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene 92 svietidiel, za nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými
parametrami. Sústava bude doplnená o ďalšie svietidlá v počte 78kusov tak aby bola kompaktná. Rozvádzače VO (2ks) budú
nahradené novými rozvádzačmi vybavenými prvkami riadenia, ktoré umožnia správcovi VO zbierať informácie o
prevádzkovom stave, vyhodnocovať ich a následne ich použiť pre správu, optimalizáciu prevádzky a údržbu. Rozvádzače
budú ovládané pomocou GSM systému.

Predkladaný projekt je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi tak na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni.
Základnou skutočnosťou dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov budúcich výsledkov
projektu, ktorými sú obyvatelia obce. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného osvetlenia v obci, ktorá sa
prejavuje v zníženej kvalite života obyvateľov obce a nižšej atraktívnosti obce z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu.
Potreba riešiť túto situáciu je zahrnutá aj do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pozdišovce do roku 2013.
Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej správy a samosprávy má dostatočné
skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania lokálnej technickej infraštruktúry), čoho
dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj obce. Nezanedbateľné sú i praktické skúsenosti žiadateľa z hľadiska prevádzkovania
výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce Pozdišovce. Vzhľadom k tomu,
že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, jeho prevádzka nebude vyžadovať
vytváranie dodatočných kapacít. Nakoľko nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu
SR je určený výhradne na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho
výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu. Financovanie
prevádzky výstupu bude súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z
vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte obce.
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Obec Vyškovce nad Ipľom leží na juhu Slovenska, na dolnom Poiplí, na východnej strane Ipeľskej pahorkatiny. V súčasnosti
žije v obci 687 obyvateľov. V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci vo veľmi zlom stave. Môžeme konštatovať, že verejné
osvetlenie je neúčinné, na čom sa podieľa nízky merný výkon svetelných zdrojov, umocnený neustálym poklesom počas
života a pravidelným značným poklesom v zimných mesiacoch. Mimoriadne nízka je aj účinnosť svietidiel. Tretím faktorom je
smerovanie svetla dané charakterom svetelných zdrojov (najmä pri svietidlách bez spodného krytu) a vlastnosťami a stavom
svetelnočinných častí svietidiel. Rozptyl svetelného toku mimo cieľa osvetlenia je veľmi výrazný. Rozvádzače sa vyznačujú
pokročilou koróziou skrinky, vrátane korózie svoriek prístrojov. Použité prístroje sú morálne a technicky zastaralé. Skoro celá
sústava VO je napájaná holými vonkajšími lanami AlFe. Problémom je aj vek a korózia nosných prvkov svietidiel v starých
inštaláciách. Značne skorodované sú výložníky inštalované nad vedeniami. Keďže o zavesenie svietidiel na dlhších
ramenách, pri dynamickom namáhaní môžu vzniknúť nebezpečné stavy vedúce k zlomeniu výložníka a pádu svietidla.

Po modernizácii verejného osvetlenia v obci Vyškovce nad Ipľom bude nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné,
normou vyžadované parametre osvetlenia. V rámci rekonštrukcie bude vymenených 155 ks svietidiel za energeticky menej
náročné, s vysokou účinnosťou, krytím svetelnotechnickej časti IP 65, ktoré budú vybavené elektronickými predradníkmi
umožňujúcimi regulovanie intenzity a dosahovanie úspor energie. Ako svetelné zdroje budú vo väčšine prípadov použité
vysokotlakové sodíkové výbojky s príkonom 50 a 70 W so zvýšeným merným svetelným výkonom - min. 87 lm/W. Spolu so
svietidlami a svetelnými zdrojmi budú vymenené aj ostatné prvky VO - rozvádzače, vedenia, výložníky. Realizáciou projektu
sa očakáva ročná úspora energie 45617,6 kWh/rok, t.j.164,22 GJ/rok, dôjde teda k 53% úspore. Modernizáciou VO sa znížia
emisií CO2 o 17,33 t/rok, bude mať projekt zároveň pozitívny dopad na životné prostredie. Pri plnej funkčnosti budú
optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Projekt bude realizovaný ako 1 aktivita - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyškovce nad Ipľom. Modernizáciu VO
vykoná dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.o verejnom
obstarávaní, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku. Modernizácia bude vykonaná v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou a svetelno-technickou štúdiou. Stavba je rozdelená do 7 SO: SO-01: Výmena (demontáž – montáž) svietidiel
a svetelných zdrojov SO-02: Výmena/preložka/výstavba stožiarov vrátane výložníkov a elektrovýzbroje SO-03: Výmena
ramienok a výložníkov na betónových stožiaroch SO-04: Výmena/výstavba káblových vedení (montáž podzemných káblov)
SO-05: Výmena/výstavba vonkajších vedení (montáž závesných káblov) SO-06: Výmena (demontáž – montáž) rozvádzačov
SO-07: Zrušenie svetelných miest bez náhrady Harmonogram a postupnosť činností bude upresnený pri podpise zmluvy s
dodávateľom. Obec sa už v minulosti podielala ako partner v združení na implementácii niekoľkých projektov, a teda
disponuje skúsenosťami s implementácii projektov. Administrtívne riadenie projektu bude obec zabezpečovať sama, v
prípade potreby v spolupráci s externou firmou

V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci v nevyhovujúcom technickom stave a je značne zastaralé. Súčasná sústava VO sa
vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nevhodnou štruktúrou svetelných zdrojov z hľadiska príkonu. Realizáciou
predkladaného projektu - komplexnou rekonštrukciou VO sa dosiahne až 53% úspora energie a osvetľovacia sústava bude
spĺňať predpísané parametre v súlade so skupinou noriem STN EN 13201: Osvetľovanie pozemných komunikácií, ktoré v
súčasnom stave nespĺňa. Všetky nedostatky budú odstránené realizáciou tohto projektu. Zároveň tak obec bude spĺňať
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení a zabezpečí tak obyvateľom bezpečné a kvalitné
prostredie pre obyvateľov. Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentmi ako: PHSR obce Vyškovce
nad Ipľom, PHSR NRSK, Rozvojovým plánom NUTS II Západné Slovensko, Národnou stratégiou TUR, cieľmi OP KaHR,
Koncepcie energetickej efektívnosti SR, Stratégia energetickej bezpečnosti SR.

Pre obec Vyškovce nad Ipľom realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie
energetických potrieb, a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt
uvažuje o implementácii energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných
technológiách, čím projekt výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný
prvok v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenia
bude zabezpečovať obec. Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení.
Technické zabezpečenie prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec
zabezpečovať dodávateľsky prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovania definovaných úspor a
parametrov verejného osvetlenia vykonávat pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola
zabezpečená trvalá nízkoenergetická prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.

KaHR-22VS-1001

Obec Čebovce leží na juhovýchodnom úpätí Krupinskej planiny, pri vyústení doliny Čebovského potoka do Ipeľskej kotliny. V
súčasnosti v obci žije 1032 obyvateľov. Podľa vykonanej svetelno-technickej štúdie, osvetľovacia sústava v obci je vysoko
nehospodárna. Príspevkom k zlej celkovej hospodárnosti sú nízke merné výkony svetelných zdrojov, nízke účinnosti svietidiel
a geometria osvetľovacej sústavy neprispôsobená geometrii osvetľovanej komunikácie (veľké rozostupy, svietidlo inštalované
na každý 2. stožiar). Všetky prvky sú technicky aj morálne zastaralé – čo platí pre všetky svetelné zdroje (veľký podiel
ortuťových výbojok až 68% podiel)), svietidlá – dosahujú vek 10 až 40 rokov, nosné prvky – výložníky dosahujú vek 40 rokov
a nie sú schopné ďalšej prevádzky, aj elektrovýzbroj rozvádzačov, ktoré sú 20 rokov staré. Celá sústava verejného osvetlenia
na vonkajších betónových stožiaroch je napájaná holými AlFe vodičmi. Osvetľovacia sústava VO si vyžaduje rekonštrukciu v
plnom rozsahu.

Po modernizácii verejného osvetlenia v obci Čebovce bude nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou
vyžadované parametre osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel,
osvetľovacej sústavy aj napájania a riadenia verejného osvetlenia. V rámci rekonštrukcie bude vymenených 127 ks svietidiel
za energeticky menej náročné, s vysokou účinnosťou, krytím svetelnotechnickej časti IP 65, ktoré budú vybavené
elektronickými predradníkmi umožňujúcimi regulovanie intenzity a dosahovanie úspor energie. Ako svetelné zdroje budú vo
väčšine prípadov použité vysokotlakové sodíkové výbojky s príkonom 50 a 70 W so zvýšeným merným svetelným výkonom min. 87 lm/W. Spolu so svietidlami a svetelnými zdrojmi budú vymenené aj ostatné prvky VO - rozvádzače, vedenia,
výložníky. Realizáciou projektu sa očakáva ročná úspora energie 64620,8 kWh/rok, t.j.232,63 GJ/rok, dôjde teda až k 67,8%
úspore. Modernizáciou VO sa znížia emisie CO2 o 24,56 t/rok, projekt bude mať zároveň pozitívny dopad na životné
prostredie. Pri plnej funkčnosti budú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Projekt bude realizovaný ako 1 aktivita - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čebovce. Modernizáciu VO vykoná
dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku. Modernizácia bude vykonaná v súlade so spracovanou projektovou
dokument.a svetelno-technickou štúdiou. Stavba je rozdelená do 7 SO: SO-01: Výmena (demontáž – montáž) svietidiel a
svetelných zdrojov SO-02: Výmena/preložka/výstavba stožiarov vrátane výložníkov a elektrovýzbroje SO-03: Výmena
ramienok a výložníkov na betónových stožiaroch SO-04: Výmena/výstavba káblových vedení (montáž podzemných káblov)
SO-05: Výmena/výstavba vonkajších vedení (montáž závesných káblov) SO-06: Výmena (demontáž – montáž) rozvádzačov
a inštalovanie regulátorov osvetlenia SO-07: Zrušenie svetelných miest bez náhrady Harmonogram a postupnosť činností
bude spresnený pri podpise zmluvy s dodávateľom. Obec má skúsenosti s implementáciou rôznych projektov financovaných
z rôznych zdrojov. Administratívne riadenie projektu bude obec zabezpečovať sama, v prípade potreby v spolupráci s
externou firmou vybranou na základe verejného obstarávania

V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci v nevyhovujúcom technickom stave a je značne zastaralé. Súčasná sústava VO sa
vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nevhodnou štruktúrou svetelných zdrojov z hladiska príkonu. Realizáciou
predkladaného projektu - komplexnou rekonštrukciou VO sa dosiahne až 67,8% úspora energie a osvetľovacia sústava bude
spĺňať predpísané parametre v súlade so skupinou noriem STN EN 13201: Osvetlovanie pozemných komunikácií, ktoré v
súčasnom stave nespĺňa. Všetky nedostatky budú odstránené realizáciou tohto projektu. Zároveň tak obec bude spĺňať
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení a zabezpečí tak obyvateľom bezpečné a kvalitné
prostredie pre obyvateľov. Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentmi ako: PHSR obce Čebovce,
PHSR BBSK, Národnou stratégiou TUR, cieľmi OP KaHR, Koncepcie energetickej efektívnosti SR, Stratégia energetickej
bezpečnosti SR.

Pre obec Čebovce realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb,
a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o implementácii
energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt
výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku opatrení na
dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec.
Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 p.sm. g § 4 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení. Technické zabezpečenie
prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať dodávateľsky
prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovania definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia
vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická
prevádzka a vysoká svetelná účnnosť modernizovanej sústavy.
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Obec Farná leží na juhu Slovenska v oblasti Dunajskej pahorkatiny, východne od mesta Nové Zámky. Ku koncu roka 2009
žilo v obci 1408 obyvateľov. V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci vo veľmi zlom stave. Môžeme konštatovať, že verejné
osvetlenie je neúčinné, na čom sa podieľa nízky merný výkon svetelných zdrojov, umocnený neustálym poklesom počas
života a pravidelným značným poklesom v zimných mesiacoch. Mimoriadne nízka je aj účinnosť svietidiel. Tretím faktorom je
smerovanie svetla dané charakterom svetelných zdrojov (najmä pri svietidlách bez spodného krytu) a vlastnosťami a stavom
svetelnočinných častí svietidiel. Rozvádzače sa vyznačujú pokročilou koróziou skrinky, vrátane korózie svoriek prístrojov.
Použité prístroje sú morálne a technicky zastaralé. Skoro celá sústava VO je napájaná holými vonkajšími lanami AlFe.
Problémom je aj vek a korózia nosných prvkov svietidiel, značne skorodované sú aj výložníky. V prípade zavesenia svietidiel
na dlhších ramenách a ich dynamickom namáhaní, môžu vzniknúť nebezpečné stavy vedúce k zlomeniu výložníka a pádu
svietidla. VO si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a úpravu geometrie osvetľovacej sústavy.

Po modernizácii verejného osvetlenia v obci Farná bude nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou
vyžadované parametre osvetlenia. V rámci rekonštrukcie bude vymenených 167 ks svietidiel za energeticky menej náročné, s
vysokou účinnosťou, krytím svetelnotechnickej časti IP 65, ktoré budú vybavené elektronickými predradníkmi umožňujúcimi
regulovanie intenzity a dosahovanie úspor energie. Ako svetelné zdroje budú vo väčšine prípadov použité vysokotlakové
sodíkové výbojky s príkonom 50 a 70 W so zvýšeným merným svetelným výkonom - min. 87 lm/W. Spolu so svietidlami a
svetelnými zdrojmi budú vymenené aj ostatné prvky VO - rozvádzače, vedenia, výložníky. Realizáciou projektu sa očakáva
ročná úspora energie 35 227,1 kWh/rok, t.j.126,82 GJ/rok, dôjde teda k 38,9% úspore. Modernizáciou VO sa znížia emisie
CO2 o 13,39 t/rok, bude mať projekt zároveň pozitívny dopad na životné prostredie. Pri plnej funkčnosti budú optimalizované
náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Projekt bude realizovaný ako 1 aktivita - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Farná. Modernizáciu VO vykoná
dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku. Modernizácia bude vykonaná v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou a svetelno-technickou štúdiou. Stavba sa bude realizovať prostredníctvom po sebe nasledujúcich krokov,
ktoré budú upresnené s dodávateľom - od demontáže svietidiel a svetelných zdrojov, cez výmenu RVO, káblov až po
osadenie nových svietidiel a svetelných zdrojov. Harmonogram a postupnosť činností bude upresnený pri podpise zmluvy s
dodávateľom. Obec má z minulosti skúsenosti s implementáciou niekoľkých projektov financovaných z rôznych zdrojov.
Administratívne riadenie projektu bude obec zabezpečovať sama, v prípade potreby v spolupráci s externou firmou.

V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci v nevyhovujúcom technickom stave a je značne zastaralé. Súčasná sústava VO sa
vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nevhodnou štruktúrou svetelných zdrojov z hľadiska príkonu.Realizáciou
predkladaného projektu - komplexnou rekonštrukciou VO sa dosiahne až 38,9% úspora energie a osvetľovacia sústava bude
spĺňať predpísané parametre v súlade so skupinou noriem STN EN 13201: Osvetľovanie pozemných komunikácií, ktoré v
súčasnom stave nespĺňa. Všetky nedostatky budú odstránené realizáciou tohto projektu. Zároveň tak obec bude spĺňať
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 369/1990Zb.o obecnom zriadení a zabezpečí tak obyvateľom bezpečné a kvalitné
prostredie pre obyvateľov. Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentmi ako: PHSR
mikroreg.Kvetnianka, PHSR VUC Nitra na roky 2008 – 2015, Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007 – 2013,
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Koncepcia
energetickej efektívnosti Slovenskej republiky.

Pre obec Farnú realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a
tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o implementácii
energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt
výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku opatrení na
dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec.
Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Technické zabezpečenie
prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať dodávateľsky
prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá. bude v rámci dosahovania definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia
vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická
prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.
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Obec Vinica leží v strede bývalej Hontianskej župy, medzi Balažskými Ďarmotami a Šahami, pod kopcami blízko Ipľu. V
súčasnosti v obci žije 1900 ľudí. Podľa vykonanej svetelno-technickej štúdie, osvetľovacia sústava v obci je vysoko
nehospodárna. Príspevkom k zlej celkovej hospodárnosti sú nízke merné výkony svetelných zdrojov, nízke účinnosti svietidiel
a geometria osvetľovacej sústavy neprispôsobená geometrii osvetľovanej komunikácie (veľké rozostupy, svietidlo inštalované
na každý 2.-3. stožiar). Všetky prvky sú technicky aj morálne zastaralé – čo platí pre všetky svetelné zdroje (vysoký podiel
ortuťových výbojok), svietidlá – dosahujú vek 30 až 40 rokov (304 ks svietidiel), nosné prvky – výložníky dosahujú vek 40
rokov a nie sú schopné ďalšej prevádzky, aj elektrovýzbroj rozvádzačov, ktoré sú skoro 20 rokov staré. Celá sústava
verejného osvetlenia na vonkajších betónových stožiaroch je napájaná holými AlFe vodičmi. Osvetľovacia sústava vyžaduje
komplexnú modernizáciu.

Po modernizácii verejného osvetlenia v obci Vinica bude nová osvetlovacia sústava poskytovať potrebné, normou
vyžadované parametre osvetlenia. V rámci rekonštrukcie bude vymenených 304 ks svietidiel za energeticky menej náročné,
s vysokou účinnosťou, krytím svetelnotechnickej časti IP 65, ktoré budú vybavené elektronickými predradníkmi umožňujúcimi
regulovanie intenzity a dosahovanie úspor energie. Ako svetelné zdroje budú vo väčšine prípadov použité vysokotlakové
sodíkové výbojky s príkonom 50, 70 a 100 W so zvýšeným merným svetelným výkonom - min. 87 lm/W. Spolu so svietidlami
a svetelnými zdrojmi budú vymenené aj ostatné prvky VO - 4 ksrozvádzače, vedenia, výložníky. Realizáciou projektu sa
očakáva ročná úspora energie 104241,2kWh/rok, t.j. 375,27 GJ/rok, dôjde teda k 55,4% úspore. Modernizáciou VO sa znížia
emisií CO2 o 39,61 t/rok, bude mat projekt zároveň pozitívny dopad na životné prostredie. Pri plnej funkčnosti budú
optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Projekt bude realizovaný ako 1 aktivita - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica. Modernizáciu VO vykoná
dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z.o verejnom
obstarávaní, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku. Modernizácia bude vykonaná v súlade so spracovanou projektovou
dokument.a svetelno-technickou štúdiou.Stavba je rozdelená do 7 SO: SO-01: Výmena (demontáž – montáž) svietidiel a
svetelných zdrojov SO-02: Výmena/preložka/výstavba stožiarov vrátane výložníkov a elektrovýzbroje SO-03: Výmena
ramienok a výložníkov na betónových stožiaroch SO-04: Výmena/výstavba káblových vedení (montáž podzemných káblov)
SO-05: Výmena/výstavba vonkajších vedení (montáž závesných káblov) SO-06: Výmena (demontáž – montáž) rozvádzačov
a inštalovanie regulátorov osvetlenia SO-07: Zrušenie svetelných miest bez náhrady Harmonogram a postupnosť činností
bude spresnený pri podpise zmluvy s dodávateľom. Obec má pomerne bohaté skúsenosti s implement. rôznych projektov
fin.z rôznych zdrojov. Administratívne riadenie projektu bude obec zabezpečovať sama, v prípade potreby v spolupráci s
externou firmou vybranou na základe verejného obstarávania.

V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci v nevyhovujúcom technickom stave a je značne zastaralé. Súčasná sústava VO sa
vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nevhodnou štruktúrou svetelných zdrojov z hladiska príkonu. Realizáciou
predkladaného projektu - komplexnou rekonštrukciou VO sa dosiahne až 55,4% úspora energie a osvetlovacia sústava bude
spĺňať predpísané parametre v súlade so skupinou noriem STN EN 13201: Osvetlovanie pozemných komunikácií, ktoré v
súčasnom stave nespĺňa. Všetky nedostatky budú odstránené realizáciou tohto projektu. Zároveň tak obec bude spĺňať
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení a zabezpečí tak obyvateľom bezpečné a kvalitné
prostredie pre obyvateľov obce. Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentmi ako: PHSR obce
Vinica, PHSR BBSK, Národnou stratégiou TUR, cieľmi OP KaHR, Koncepcie energetickej efektívnosti SR, Stratégia
energetickej bezpečnosti SR.

Pre obec Vinica realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a
tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o implementácii
energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt
výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku opatrení na
dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec.
Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 p.sm. g § 4 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení. Technické zabezpečenie
prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať dodávateľsky
prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovania definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia
vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická
prevádzka a vysoká svetelná účnnosť modernizovanej sústavy.
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V sústave verejného osvetlenia v obci Žlkovce sa v súčasnosti nachádza 76 svietidiel a je použitých 7 rôznych typov. Staré
typy svietidiel boli inštalované v 80-tych rokoch 20. storočia a ich vek už prekročil nominálnu životnosť. 24 svietidiel je z
projektu vyradených, keďže boli súčasťou rekonštrukcie pred 1 resp. 2 rokmi. Ďalších 5 svietidiel je tiež z projektu
vyradených, pretože sú súčasťou iného projektu. Predmetom modernizácie VO je 47 svietidiel. Táto časť sústavy VO je
neefektívna, energeticky náročná a vyžaduje komplexnú racionalizáciu so súčasným zlepšením technických parametrov
infraštruktúry. Zo svetelných zdrojov určených na modernizáciu majú takmer 80%-né zastúpenie sodíkové výbojky s
príkonom 70 a 150 W, ortuťové výbojky majú podiel 17%, malý podiel majú kompaktné žiarivky. V obci je umiestnených
celkovo 76 stožiarov, oceľových parkových stožiarov je 39, betónových stožiarov s výložníkom 33, betónových stožiarov s
ramienkom 3 a jeden drevený stožiar. Sústava VO je napájaná závesnými káblami (betónové stožiare) a podzemným
káblovým vedením (oceľové a pozinkované stožiare). Celú sústavu napája jeden rozvádzač RVO1, ktorý bol inštalovaný v
roku 1979.

Realizáciou projektu sa komplexne zmodernizuje sústava VO. Po rekonštrukcii bude nová osvetľovacia sústava poskytovať
potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia. Pri plnej funkčnosti budú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej
energie aj pravidelnú údržbu. V rámci výmeny a doplnenia nových svietidiel budú v sústave VO inštalované nové uličné
svietidlá pre vysokotlakové sodíkové výbojky s príkonom 50 a 70 W, s vysokou účinnosťou, s krytím svetelno-technickej časti
IP 65. Do svietidiel sú navrhnuté vysokotlakové sodíkové výbojky so zvýšeným merným výkonom a svetelným tokom
minimálne 87 lm/W. V rámci modernizácie sústavy VO bude inštalovaný nový samostatný rozvádzač. Na spínanie VO sa
použije systém pozostávajúci z astronomických hodín AST line. Reguláciu VO budú zabezpečovať priamo elektronické
predradníky inštalované vo svietidlách, umožňujúce reguláciu intenzity svetla. Staré ramienka a výložníky na betónových
stožiaroch budú vymenené, pričom nové ramienka a výložníky budú rešpektovať požadovanú geometriu osvetľovacej
sústavy. Realizáciou projektu sa vymení 47 svietidiel a dosiahnu sa úspory energie 25 679,8 kWh/rok.

Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľskou spoločnosťou, ktorá vzíde z procesu verejného obstarávania ako
úspešný uchádzač s cenovo najvýhodnejšou ponukou pri dodržaní technických riešení definovaných v súťažných podkladoch
a výkaze výmer. Projekt sa bude realizovať v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby a
svetelnotechnickou štúdiou. Celý projekt bude realizovaný v rámci jednej aktivity A1 Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Žlkovce. Jednotlivé práce projektu sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou a svetelno-technicko štúdiou,
ktoré budú nasledovať v logickom slede. V prvej fáze budú realizované demontáže starých prvkov verejného osvetlenia, ktoré
sa budú vymienať za nové, následne budú postupne inštalované nové prvky – výložníky, stožiare, svietidlá, rozvádzače,
káblové vedenie. Predpokladá sa, že modernizácia sústavy verejného osvetlenia sa bude realizovať etapovito po jednotlivých
vetvách, pričom presný sled jednotlivých vetiev bude dohodnutý pri realizácii aktivít medzi dodávateľom a žiadateľom.

Dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci stav a zastaralosť časti verejného osvetlenia v obci Žlkovce. Súčasná sústava
VO sa vyznačuje vysokou energetickou náročnostou, ročne obec spotrebuje 34 714 kWh za rok. Modernizáciou časti
verejného osvetlenia sa dosiahnu úspory v objeme 25 679,8 kWh, čo predstavuje 68% úsporu. Ďalším dôvodom je fakt, že
súčasný stav nespĺňa svetelno-technické parametre, má nevhodné fotometrické vlastnosti s nízkou účinnosťou svietidiel a
neplní predpísané parametre dané skupinou noriem STN EN 13201: Osvetľovanie pozemných komunikácií. Tieto podstatné
nedostatky budú modernizáciou odstránené a verejné osvetlenie bude disponovať požadovanými parametrami. Realizácia
projektu taktiež nachádza oporu vo viacerých strategických a plánovacích dokumentoch: - PHSR Trnavského
samosprávneho kraja - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja - OP KaHR - Koncepcia energetickej efektívnosti SR
Realizácia projektu je jednoznačne v súlade s relevantnými cieľmi uvedených dokumentov. Vhodnosť obce Žlkovce ako
žiadateľa je daná predovšetkým zodpovednosťou voci občanom obce za rozvoj a udržiavanie občianskej infraštruktúry a
zároveň vlastnými skúsenosťami.

Pre obec Žlkovce realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a
tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o implementácii
energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt
výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku opatrení na
dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec.
Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Technické zabezpečenie
prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať dodávateľsky
prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovania definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia
vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická
prevádzka a vysoká svetelná úcinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.
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Obec Bielovce leží na území Západného Slovenska, v Nitrianskom samosprávnom kraji v okrese Levice. V obci Bielovce v
súčasnosti žije takmer 240 obyvateľov. Na základe ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec v
rámci poskytovania verejnoprospešných služieb prevádzkuje okrem iného aj sústavu verejného osvetlenia. Sústava
verejného osvetlenia v obci Bielovce je napájaná z dvoch rozvádzačov, pričom každý z nich napája 3 vetvy. Sústavu tvorí 43
svietidiel, ktoré sú umiestnené na podperných bodoch distribúcie NN. Ako svetelné zdroje sú použité sodíkové výbojky s
príkonom 70 resp. 150W. Celkovo možno súčasný technický stav sústavy verejného osvetlenie v obci Bielovce
charakterizovať ako nevhodný a ekonomicky náročný. Ročná spotreba elektrickej energie a náklady na prevádzkovanie, na
opravu a údržbu sú vysoké. Svietidlá, výložníky, ramená, rozvádzače boli vybudované v roku 1985. Svietidlá sú bez krytov,
prípadne sú kryty rozbité, svietidlá sú znečistené, výložníky, ramená a rozvádzače sú skorodované. Súčasný stav verejného
osvetlenia zo svetelno-technického hľadiska nevyhovuje príslušným normám, preto je nevyhnutná komplexná modernizácia
sústavy.

Po realizácii aktivít projektu bude komplexne zmodernizovaná sústava verejného osvetlenia v obci Bielovce. Existujúce
svietidlá a svetelného zdroje budú vymenené za účinnejšie a energeticky menej náročné; spolu bude vymenených 43
existujúcich svietidiel. Projekt zároveň predpokladá doplnenie svetelných bodov, teda umiestnenie svietidiel na stožiare, na
ktorých doposiaľ umiestnené neboli tak, aby boli dodržané príslušné svetelnotechnické normy. Zmodernizovaná sústava bude
obsahovať 102 svietidiel, ktoré budú prevažne umiestnené na želozobetónových stĺpoch NN (v 96-tich prípadoch); 6 svietidiel
bude umiestnených na oceľových stožiaroch. V rámci modernizácie budú vymenené rozvádzače. Zmodernizovaná sústava
verejného osvetlenia bude obsahovať regulačný systém – v svietidlách budú inštalované elektronické predradníky s
možnosťou regulovania intenzity v nočných hodinách. Modernizáciou verejného osvetlenia spolu s možnosťou regulovania
sa predpokladá dosiahnutie ročnej úspory energie 10 736,40 kWh, čo predstavuje 38,65 GJ/rok, t. j. 56,76% úspora oproti
pôvodnému stavu. Realizácia projektu takto výrazne zníži výdavky na prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia.

Z formálneho hľadiska sa bude projekt realizovať ako jedna aktivita: A1 – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bielovce.
Pri realizácii jednotlivých prác sa bude postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou a svetelno-technickou štúdiou.
Jednotlivé práce budú nasledovať v logickom slede, t. z. v prvej fáze budú realizované demontáže prvkov verejného
osvetlenie, ktoré sa budú vymieňať za nové, následne budú postupne inštalované nové prvky – výložníky, stožiare, svietidlá,
rozvádzače, káblové vedenia. Predpokladá sa, že modernizácia sústavy verejného osvetlenia sa bude realizovať etapovito po
jednotlivých vetvách, pričom presný sled jednotlivých vetiev bude dohodnutý pri realizácii aktivít medzi dodávateľom a
žiadateľom. Dodávateľom modernizácie verejného osvetlenie bude spoločnosť vybratá v súlade so zákonom 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní na základe najvýdhodnejšej cenovej ponuky. Koordináciu projektu a administratívnu realizáciu
projektu - monitoring a finančné riadenie - bude vykonávať žiadateľ - Obec Bielovce - prostredníctvom vlastných
zamestnancov za podpory externej poradenskej spoločnosti.

Dôvodom realizácie projektu je absolútne nevyhovujúci technický stav a zastaralosť sústavy verejného osvetlenia v obci
Bielovce. Súčasná sústava VO sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou - ročne obec spotrebuje takmer 19 tis. kWh
elektrickej energie, čo pre obec predstavuje náklad vyše 3300 EUR. Komplexnou modernizáciou celej sústavy sa dosiahnu
úspory takmer 57%. Ďalším dôvodom je fakt, že súčasný stav nespĺňa svetelno-technické parametre, má nevhodné
fotometrické vlastnosti s nízkou účinnosťou svietidiel a neplní predpísané parametre normou STN EN 13201-2. Tieto
podstatné nedostatky budú modernizáciou odstránené a verejné osvetlenie bude disponovat požadovanými parametrami.
Realizácia projektu taktiež nachádza oporu vo viacerých strategických a plánovacích dokumentoch: - PHSR Nitrianskeho
samosprávneho kraja - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja - OP KaHR - Koncepcia energetickej efektívnosti SR
Realizácia projektu je jednoznačne v súlade s relevantnými cieľmi uvedených dokumentov. Vhodnosť obce Bielovce ako
žiadatela je daná predovšetkým zodpovednosťou voči občanom obce za rozvoj a udržiavanie obcianskej infraštruktúry a
zároveň vlastnými skúsenosťami.

Pre obec Bielovce realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb,
a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o implementácii
energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, čím projekt
výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku opatrení na
dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenie bude zabezpečovať obec.
Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Technické zabezpečenie
prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec zabezpečovať dodávateľsky
prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovanie definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia
vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická
prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.

KaHR-22VS-1001

Obec Radošovce leží v severnej časti Trnavskej pahorkatiny na rozlohe 728 ha, priamo susedí s Jaslovskými Bohunicami na
juhu a je 10 km vzdialená od krajského mesta Trnava. Sústava verejného osvetlenia v obci Radošovce je napájaná z
jedného rozvádzača. Svietidlá prekračujúce svoju životnosť nespĺňajú potrebné technické parametre a mladšie svietidlá sú
neprimerane opotrebované, v nevyhovujúcom technickom stave. V sústave verejného osvetlenia sa nachádzajú aj svietidlá s
guľovým difúzorom s vysokým podielom vyžarovania svetelného toku do horného polpriestoru, čím účinnosť osvetlenia
výrazne klesá. Ako svetelné zdroje sú použité najmä kompaktné žiarivky, v menšej miere sodíkové a ortuťové výbojky.
Súčasné verejné osvetlenie v obci Radošovce je nevyhovujúce a neefektívne z technického aj ekonomického hľadiska. K
hlavným problémom sústavy verejného osvetlenia patrí nízka účinnosť svetelných zdrojov a svietidiel, nevyhovujúci technický
stav svietidiel, výložníkov a oceľových stožiarov. Za nevyhovujúce treba považovať aj holé vonkajšie vedenia spojené so
sieťou distribučnej sústavy NN. Celú sústavu VO je potrebné komplexne optimalizovať, zvýšiť tak účinnosť a znížiť
prevádzkové náklady.

V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vymenených 49 ks svietidiel za energeticky menej náročné, s vysokou
účinnosťou, krytím svetelnotechnickej časti IP 65, ktoré budú vybavené elektronickými predradníkmi umožňujúcimi
regulovanie intenzity a dosahovanie úspor energie. Ako svetelné zdroje budú vo väčšine prípadov použité vysokotlakové
sodíkové výbojky s príkonom 50 W so zvýšeným merným svetelným výkonom 88 lm/W. Spolu so svietidlami a svetelnými
zdrojmi budú vymenené aj ostatné prvky VO - rozvádzač, vedenia, výložníky. Realizáciou projektu sa očakáva ročná úspora
energie 11 600 kWh/rok, t.j. 41,76 GJ/rok, dôjde teda k 59,42% úspore. Modernizáciou VO sa znížia emisie CO2 o 4,41 t/rok,
bude mať projekt zároveň pozitívny dopad na životné prostredie. Zmodernizovaná osvetľovacia sústava bude v súlade so
skupinou noriem STN EN 13201: Osvetlenie pozemných komunikácií. Pri plnej funkčnosti budú optimalizované náklady na
spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu. Súčasne sa zlepší a optimalizuje celá infraštruktúra verejného osvetlenia.

Technická časť realizácie projektu bude vykonaná v súlade s podrobnou projektovou dokumentáciou a z formálneho hľadiska
bude predstavovať jednu aktivitu - A1.Modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošovce, ktorá bude uskutočnená v
nasledujúcich stavebných objektov: SO-01 Výmena (demontáž - montáž) svietidiel a svetelných zdrojov SO-02
Výmena/preložka/výstavba stožiarov vrátane výložníkov a elektrovýzbroje SO-03 Výmena remienok a výloožníkov na
betónových stožiaroch SO-04 Výmena/výstavba káblových vedení (montáž podzemných káblov) SO-05 Výmena/výstavba
vonkajších vedení (montáž závesných káblov) SO-06 Výmena (demontáž – montáž) rozvádzačov SO-07 zrušenie
svetelných miest bez náhrady Dodávateľom modernizácie verejného osvetlenia bude spoločnosť vybratá v súlade so
zákonom 25/2006 Z. z. o verenom obstarávaní. Administratívnu realizáciu – monitoring a finančné riadenie-zabezpečí
žiadateľ, t.j. obec Radošovce.

Dôvodom realizácie projektu je absolútne nevyhovujúci technický stav sústavy verejného osvetlenia v obci Radošovce.
Súčasná sústava VO sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou. Ročne spotrebuje vyše 19,5 tisíc kWh elektrickej
energie. Komplexnou modernizáciou sústavy verejného osvetlenia sa dosiahnu úspory takmer 60 %. Ďalším dôvodom je fakt,
že súčasný stav nespĺňa svetelno-technické parametre, má nevhodné fotometrické vlastnosti s nízkou účinnosťou svietidiel a
neplní predpísané parametre normou STN EN 13201-2. Tieto nedostatky budú modernizáciou odstránené a verejné osvetlenie
bude disponovať požadovanými parametrami. Moderné verejné osvetlenie bude mať pozitívny vplyv na zníženie
kriminality, zvýšenie bezpečnosti a tým aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce Radošovce. Realizácia projektu je
podporená strategickými a plánovacími dokumentmi ako PHSR obce Radošovce, PHSR TTSK, NSTUR a Koncepciou
energetickej efektívnosti SR. Vhodnosť obce Radošovce ako žiadateľa je založená na zodpovednosti voči občanom obce za
rozvoj a udržiavanie občianskej infraštruktúry ako aj na bohatých vlastných skúsenostiach s implementáciou iných projektov.

Pre obec Radošovce realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických
potrieb a teda priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti , ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o
implementácii energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách,
čím projekt výrazne prispeje aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín. Prevádzku modernizovanej sústavy
verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec. Táto povinnosť obci vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Technické zabezpečenie prevádzky, udržania a opráv sústavy verného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec
zabezpečovať dodávateľsky prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovania definovaných úspor a
parametrov verejného osvetlenia vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola
zabezpečená trvalá nízkoenergetická prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.

KaHR-22VS-1001

Obec Kamenný Most leží v okrese Nové Zámky v Nitrianskom samoprávnom kraji. V obci v súčasnosti žije 1067 obyvateľov.
Na základe ods. 3 písm. g § 4 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec v rámci poskytovania verejnoprospešných
služieb prevádzkuje okrem iného aj sústavu verejného osvetlenia. Sústavu VO v obci tvorí spolu 118 svetelných miest. Z
hľadiska štruktúry svetelných zdrojov početne sú najviac zastúpené kompaktné žiarivky inštalované v 2-zdrojových
svietidlách. Zvyšok sústavy prakticky tvoria sodíkové výbojky 70 a 150 W. Z hľadiska príkonu majú naopak vysoké zastúpenie
nehospodárne halogénové žiarovky, čo je v podstate najväčší nedostatok sústavy VO v obci. Celá ovetľovacia sústava VO
sa dá charakterizovať ako značne amortizovaná a nehospodárna. K celkovej nízkej účinnosti sústavy prispieva nízky merný
výkon svetelných zdrojov, pokles svetelného toku počas života, nízka účinnosť svietidiel degradovaná vonkajšími vplyvmi a
vekom a nízka účinnosť smerovania svetla na cieľ osvetlenia v dôsledku zmeny optických vlastností svietidiel vplyvom času.
V technicky nevyhovujúcom stave je aj celá infraštruktúra sústavy, ktorá vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Po rekonštrukcii verejného osvetlenia bude nová osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou vyžadované parametre
osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy aj
napájania a riadenia verejného osvetlenia, čím sa zlepší a optimalizuje celá infraštruktúra verejného osvetlenia, t.j. stožiare a
vedenia. V rámci rekonštrukcie budú vymenené svietidlá za energeticke menej náročné, s vysokou účinnosťou, krytím
svetelnotechnickej časti IP 65, ktoré budú vybavené elektronickými predradníkmi umožňujúcimi regulovanie intenzity a
dosiahovanie úspor energie. Ako svetelné zdroje budú vo väčšine prípadov použité vysokotlakové sodíkové výbojky s
príkonom 50, 70 a 100 W so zvýšeným merným svetelným výkonom - min. 87 lm/W. Spolu so svietidlami a svetelnými zdrojmi
budú vymenené aj ostatné prvky VO - rozvádzače, vedenia, výložníky, vybrané stožiare. V rámci realizácie projektu sa
vymení 118 svietidiel a svetelných zdrojov, čím sa dosiahne úspora energie 19 918,2 kWh/rok, čo predstavuje 11,4%.
Vzhľadom na dosiahnutie predpísaných parametrov je nevyhnutné aj doplnenie svetelných miest do existujúcej sústavy VO.

Z formálneho hľadiska sa bude projekt realizovať ako jedna aktivita: A1 – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný
Most. Pri realizácii jednotlivých prác sa bude postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou a svetelno-technickou
štúdiou. Jednotlivé práce budú nasledovať v logickom slede, t. z. v prvej fáze budú realizované demontáže prvkov verejného
osvetlenia, ktoré sa budú vymieňať za nové, následne budú postupne inštalované nové prvky – výložníky, stožiare, svietidlá,
rozvádzače, káblové vedenia. Predpokladá sa, že modernizácia sústavy verejného osvetlenia sa bude realizovať etapovito po
jednotlivých vetvách, pričom presný sled jednotlivých vetiev bude dohodnutý pri realizácii aktivít medzi dodávateľom a
žiadateľom. Dodávateľom modernizácie verejného osvetlenie bude spoločnosť vybratá v súlade so zákonom 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky. Koordináciu projektu a administratívnu realizáciu projektu
- monitoring a finančné riadenie - bude vykonávať žiadateľ - Obec Kamenný Most - prostredníctvom vlastných zamestnancov
za podpory externej poradenskej spoločnosti.

Dôvodom realizácie projektu je absolútne nevyhovujúci technický stav a zastaralosť sústavy verejného osvetlenia v obci
Kamenný Most. Súčasná sústava VO sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nevhodnou štruktúrou svetelných
zdrojov z hľadiska príkonu. Komplexnou modernizáciou celej sústavy sa dosiahnu úspory energie 11,4%. Ďalším dôvodom je
fakt, že súčasný stav nespĺňa svetelno-technické parametre, má nevhodné fotometrické vlastnosti s nízkou účinnosťou
svietidiel a neplní predpísané parametre skupinou noriem STN EN 13201: Osvetlenie pozemných komunikácií. Tieto
podstatné nedostatky budú modernizáciou odstránené a verejné osvetlenie bude disponovat požadovanými parametrami.
Realizácia projektu taktiež nachádza oporu vo viacerých strategických a plánovacích dokumentoch: - PHSR Nitrianskeho
samosprávneho kraja - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja - OP KaHR - Koncepcia energetickej efektívnosti SR
Realizácia projektu je jednoznačne v súlade s relevantnými cieľmi uvedených dokumentov. Vhodnosť obce Kamenný Most
ako žiadateľa je daná predovšetkým zodpovednosťou voči občanom obce za rozvoj a udržiavanie občianskej infraštruktúry a
zároveň vlastnými skúsenosťami.

Pre obec Kamenný Most realizácia projektu znamená úsporu energie a tým nižšie náklady na zabezpečenie energetických
potrieb, a tým aj priamo či nepriamo zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov. Projekt uvažuje o
implementácii energeticky úsporných opatrení, ktoré sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách,
čím projekt výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíku
opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenie bude
zabezpečovať obec. Táto povinnosť obci vyplýva z ods. 3 písm. g § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Technické zabezpečenie prevádzky, udržiavania a opráv sústavy verejného osvetlenia aj po realizácii projektu bude obec
zabezpečovať dodávateľsky prostredníctvom oprávnenej firmy, ktorá bude v rámci dosahovanie definovaných úspor a
parametrov verejného osvetlenia vykonávať pravidelné revízie a potrebné opravy verejného osvetlenia tak, aby bola
zabezpečená trvalá nízkoenergetická prevádzka a vysoká svetelná účinnosť modernizovanej sústavy verejného osvetlenia.

KaHR-22VS-1001

Obec Lomná obýva 844 obyvateľov. Je to koncová podhorská obec situovaná v regióne Oravy,ktorý je charakteristický
teplými letami a chladnými zimami,čo výrazne vplýva aj na potrebu kvalitného VO. V obci je 72 svetelných bodov, starý
rozvádzač VO, celkový výkon svet.bodov 6,545kW. Energeticky náročná sústava VO spotrebuje pri 3900hod/rok až 30 631
kWh/ročne. Svietidlá sú umiestnené na betónových stožiaroch verejnej distribučnej siete pomocou výložníkov,ktoré sú
zastarané, skorodované,nemajú vhodnú dĺžku vyloženia a nie sú správne smerované. Svetelná a el.účinnosť 39svietidiel
plánovaných na výmenu, je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Majú rozdielne svetelné zdroje a vyžarovacie charakteristiky.
Svietidlá nie sú schopné dosvietiť na komunikáciu, príp. ich osadenie je nedostatočné (nutné osadiť ďalších 10 svietidiel pre
splnenie noriem). Závažným nedostatkom je nevyhovujúci –kritický tech.stav rozvádzača RVO a spôsob akým je VO spínané
a riadené. Nie je možná regulácia a nedá sa zrealizovať napojenie sústavy VO na malú vodnú elektráreň, ktorá je v majetku
obce. Nevyhnutné šetrenie el. energiou a fin.prostriedkami,vzhľadomna rozpočet obce, je riešené vypínaním VO na úkor
bezpečnosti.

a)Hodnoty merat.ukazovateľov dosiahneme pomocou investície, ktorej rozpočet vychádza z naprojektovaných
techn.parametrov VO tak, aby sa dodržali legislatívne normy a zároveň dosiahli prepočítané hodnoty úspor.b)Uskutočnením
určených aktivít dosiahneme ciele projektu.VO v obci Lomná bude spĺňať štandardy hospodárnosti i súčasné trendy v oblasti
energetiky.Dôjde k výraznému zníženiu nákladov na opravu a údržbu, zvýši sa kvalita a dĺžka svietenia a najmä bezpečnosť
občanov a majetku.Dôjde k výmene starých ortuťových a nefunkčných svietidiel,skorodovaných výložníkov,Al
prívodov,rozvádzača VO,zvýši sa rovnomernosť osvetlenia na komunikáciách a verej.priestranstvách.Projekt vplýva na
šetrenie s energiami,zníži sa množstvo CO2,dosiahneme fin.úsporu.Projekt umožní efektívne využívanie MVE na výrobu
kombin.energie.Prispejeme k šetreniu živ.prostredia.Zabezpečíme plnú funkčnosť VO pri súčasnom zachovaní rozvojového
potenciálu obce a efektívnom využití verej.zdrojov, zdrojov EU a OZE. c)Vzniknuté úspory obec nasmeruje do rozširovania
siete VO v nových častiach a budú slúžiť na bežné opravy a údržbu sústavy VO. Z pohľadu občanov tiež dosiahneme širšie a
bezpečné využitie verej.priestranstiev.

Dĺžka realizácie aktivít je stanovená na 12mesiacov, pričom pôjde celkom o 9 hlavných, logicky previazaných a na seba
nadväzujúcich aktivít realizovaných na území katastra obce Lomná: 1. Demontáž, 2. Výkopové práce, 3. Svietidlo, 4.Svetelné
zdroje, 5. Výložníky, konzoly, 6. Káble a bleskozvod, 7. Rozvádzače, 8. Stožiare, 9. Revízne práce-uvedenie do užívania. V
rámci podporných aktivít bude realizované 1.Riadenie projektu a 2.Publicita a informovanosť. Technickú stránku, a teda
aktivity 1-9 bude zabezpečovať dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe výsledku z verejného obstarávania zrealizovaného
v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Z administratívnej a personálnej stránky bol na úspešnú
implementáciu projektu zadefinovaný realizačný projektový tím, ktorý pozostáva zo starostu (riadenie projektu), účtovníčky
(finančná stránka projektu) a ext.pracovníka (monitor.správy, žiadosti o platbu). Následnú systematickú údržbu
rekonštruovaného a modernizovaného VO bude zabezpečovať novoprijatý zamestnanec s príslušnou odbornou
spôsobilosťou.

Súčasné VO v obci Lomná nespĺňa svetelno-technické normy ani kritériá energet.úspor a požiadaviek bezpečnosti.Z dôvodu
kritického stavu osvetlenia obec musela v r.2006 vykonať náročné opravy-až cca 50% svietidiel bolo nefunkčných. Vzhľadom
na fin.možnosti obce boli riešené len nevyhnutné stavy. Tieto výdaje preukazujú vysokú fin.náročnosť prevádzky súčasného
VO.Ďalšie neefektívne výdaje na opravy by mali za následok stagnáciu obce.Pokrytie celej investície z vl.zdrojov nie je
možné, pretože sa jedná o obec mimo pólu rastu s nižším rozpočtom.Projektom dosiahneme zníženie produkcie
CO2,spotreby el. energie,čo vplýva na šetrenie ŽP a premietne sa aj do fin.úspor. Skvalitníme VO a zabezpečíme jeho
rovnomernosť,zvýšime bezpečnosť občanov ako aj majetku.Umožníme širšie a dlhšie využitie verej.priestranstiev pre konanie
voľnočasových aktivít. Obec je vhodným miestom na rozvoj cest.ruchu a podnikania.Projekt nadväzuje na investíciu do Malej
vodnej elektrárne, podporenú z fondov v r.2008. Podpora tohto projektu rozšíri využívanie OZE na území SR. Obec má v
rámci štruktúry vyprofilovaný tím skúsených pracovníkov, ktorý na účely riadnej implementácie projektu posilní o externého
špecialistu.

Obec pokrýva náklady na prevádzku a údržbu systému verejného osvetlenia v rámci svojej rozpočtovej kapitoly. Navyše
prepojením na OZE a rekonštrukciou a modernizáciou zastaralých a nefunkčných svietidiel, výložníkov, AL prívodov,
rozvádzača atď. bude dochádzať k značným úsporám. Tieto možno využívať na pravidelnú údržbu a investície do
rozširovania sietí v budúcnosti. Dlhodobá udržateľnosť bude ďalej zabezpečovaná inštitucionálne prostredníctvom žiadateľa.
Na účely zabezpečenia výsledkov a dopadov projektu bude vytvorené 1 prac.miesto na systémovú údržbu VO v obci a
riadenie prepojenia s prevádzkou MVE-výroba kombinovanej energie. Projekt prispeje k výraznej modernizácii verej.osvetlenia
v obci s prepojením na OZE. Navrhované technológie boli stanovené tak, aby bola zabezpečená dlhodobá bezproblémová a
bezporuchová prevádzka VO so zníženými nákladmi pri súčasnom zvýšení komfortu osvetlenia v obci. Žiadateľ eliminoval
niektoré definované ohrozenia v SWOT analýze, a to angažovaním experta na EÚ fondy do proj.tímu a vypracovaním žiadosti
o NFP plne v súlade s výzvou a splnením stanovených kritérií. Legislatívne zmeny,príp.iné okolnosti bude riešiť kontinuálnou
komunikáciou s RO.
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Existujúce verejné osvetlenie (VO) obce Beluša pozostáva prevažne zo svietidiel pripevnených na betónových stĺpoch
vonkajšieho /vzdušného/ NN vedenia a čiastočne na oceľových stĺpoch VO napájaných káblovým vedením. Svietidlá sú
rôzneho výkonu, 125... 400W. Sú osadené rôzne, nad alebo pod vedením NN, vzdialenosť stĺpov NN je cca 30..35m. Svietidlá
sú spravidla umiestnené na každom druhom stožiari. Teda intenzita osvetlenia vozovky vzhľadom na použité svetelné zdroje
nie je rovnomerná a ani dostatočná. Svietidlá doplnené alebo vymenené pri výstavbe diaľnice D1, ktorá prechádza obcou,
sa nebudú meniť. Jestvujúci stav pre obec Beluša a časti Belušské slatiny, Hloža a Podhorie: Počet svetelných bodov:
568 Počet RVO:
22 Inštalovaný príkon:
Pi = 78,7 kW Súčasný príkon:
Pp = 78,7 kW Koeficient
súčasnosti:
1,0 Fond pracovnej doby:
3900 hod/rok Ročná spotreba:
289 380 kWh/rok Taktiež nie je
zabezpečená dostatočná ochrana pred živými časťami. Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu,
environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 335 ks svietidiel a doplnených 52 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za
moderné a vysoko účinné bez nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje
s merným výkonom vyšším ako 87 lm/W (najlepšie sodíkové výbojky). Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti
verejného osvetlenia obce. V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre:
Inštalovaný príkon-nový stav: Pi = 28,13 kW, predpokladané úspory reguláciou: 28 %, Koeficient : 0,72, súčasný príkon: Pp =
20,26 kW, ročná spotreba: 79 014 kWh/rok, zníženie množstva CO2 (t/rok):(48,70 – 20,26) * 3900 * 0,00064 = 70,9
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia Realizáciou projektu dôjde k výmene 335 ks svietidiel, doplní sa 52 ks s výkonom
50W, 70W, 100W a 150W vybavené elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky.
Existujúce rozvádzače budú demontované a nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača,
v celkovom počte 11 ks. Rozvádzače budú opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne
výraznejšia energetické úspora v neskorých nočných hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a
uhlom vyloženia podľa normy.
Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na
zrealizovanie všetkých položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj
napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou
uvedenej aktivity sa naplnia stanovené indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Beluša. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Obec má 990 obyvateľov. Administratívne je obec začlenená do Západného Slovenska, Trenčianskeho samosprávneho
kraja, okresu Púchov. Patrí medzi Kohézne póly rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu. Stav ver. osvetlenia
(VO) v obci je nevyhovujúci po viacerých stránkach. Osvetľovacia sústava nie je unifikovaná, a je zložená z viacerých typov
svietidiel, čo nepriaznivo vplýva na užívateľov komunikácií, a enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia. Zdroje majú nízky
svetelný tok lm/W, zlé podanie farieb, nízku životnosť. Všetky časti VO sú zastarané, skorodované a po životnosti. Súčasné
RVO neumožňujú reguláciu VO. Spotreba el. energie všetkých 118 svietidiel pri 3900 h je až 37 199,146 kWh/r. VO je
energeticky i finančne veľmi náročné. Náklady na údržbu sú pre obec veľmi vysoké. VO nevyhovuje príslušným normám a je
nutná jeho komplexná rekonštrukcia. Personálne kapacity obce sú vzhľadom na počet obyvateľov dostačujúce (8 v rámci
TPP spolu so starostom). Predpokladom pre efekt. realizáciu projektu sú i skúsenosti obce s implementáciou projektov z
rôznych programov (v rámci Cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Environmentálny fond, dotácie MK SR-Obnovme si svoj dom).

Realizáciou projektu sa zmodernizujú všetky súčasti VO v obci. Vymení sa 118 ks svietidiel za energeticky menej náročné.
Využitím BAT technológií a regulácie intenzity osvetlenia sa ročne predpokladá s úsporou energie 133,917 GJ (37 199,146
kWh), čo tvorí počas 5 rokov (60 mesiacov) monitorovania dopadov projektu úsporu energie v hodnote 669,59 GJ, s úsporou
na 1 svetelný bod 237,25 kWh/r, s úsporou 3 154,14 EUR, so znížením množstva CO2 o 14,136 ton. Predpokladáme reálne
napĺňanie ukazovateľov stanovených v projekte, nakoľko boli stanovené kvalifikovaným výpočtom podľa reálneho odborného
zhodnotenia súčasného stavu VO a návrhu novej osvetľovacej sústavy. VO musí zabezpečiť osvetlenie v dostatočnej a
požadovanej ako aj povolenej intenzite, osvetlenie pre bežnú orientáciu všetkých účastníkov cestnej premávky a obyvateľov
na komunikácií. Kvalitné VO komunikácií a miestnych plôch zvýši bezpečnosť osvetľovaného priestoru a urbanisticky dokreslí
vzhľad obce a celkovo bude pôsobiť upokojujúco na ich užívateľov. V podstatnej miere prispeje k zníženiu vandalizmu a
kriminality v obci. Projekt môže inšpirovať ďalšie obce.

Počas 10 mesiacov realizácie projektu (03/2011 - 12/2011) sa zrekonštruuje VO v celej obci s využitím BAT. Harmonogram
bol navrhnutý s ohľadom na dobu schvaľovania projektov, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré dovoľujú
rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavných aktivít zabezpečí dodávateľ zvolený v procese verejného obstarávania podľa
zákona č.25/2006 Z.z., ktoré bude uskutočnené po schválení ŽoNFP. V rámci 4 hlavných aktivít, ktoré pozostávajú z
demontáže pôvodného VO a montáže nových prvkov VO vrátane revízií a inštalovania regulačného mechanizmu intenzity
osvetlenia sa vykoná komplexná rekonštrukcia VO v celej obci tak, aby vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu
bude vykonávané počas priebehu všetkých hlavných aktivít. Zabezpečí ho projektový tím zložený zo zamestnancov obce a
pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci
podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu – vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a
priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný v súlade s Manuálom informovania a publicity.

Projekt svojim charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispievame využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za celkové
riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor projektu).
Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce, štátneho rozpočtu
i prostriedkov EÚ. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektu v rámci Cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Environmenálneho
fondu, dotácií Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom). Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy
verejného osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO. K
výmene svietidiel prichádza iba rádovo po kusoch, podľa možností rozpočtu.

V budúcnosti očakávame vzhľadom na modernizáciu verejného osvetlenia s využitím BAT a regulácie intenzity osvetlenia
výrazné zníženie nákladov na časové aj finančné nároky údržby. Finančná udržateľnosť prevádzky systému verejného
osvetlenia bude, tak ako dosiaľ, zabezpečená financovaním spotrebovanej energie a údržby z prostriedkov obecného
rozpočtu. Udržateľnosť výsledkov projektu je posilnená i tým, že realizáciou projektu sa usporí ročne 37 199,146 kWh, čo
predstavuje úsporu vo finančnom vyjadrení 3 154,14 EUR. Takúto úsporu dosiahneme i s pomocou využívania regulačného
mechanizmu intenzity osvetlenia. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný
dodávateľ rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia,
čím sa zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť. Riziko neschopnosti obce spolufinancovať projekt je eliminované
na základe uznesenia zastupiteľstva obce. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov je obec pripravená znášať aj tie. Riziko
nedostatočného personálneho zabezpečenia projektu je eliminované inštitucionálne – obec disponuje potrebnými
personálnymi kapacitami.
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Riešenú časť verejného osvetlenia (VO) v obci Skýcov (13 ulíc z 15), tvorí 90 svetelných bodov, z ktorých všetky budú
rekonštruované. Sústava je neunifikovaná, s použitím rôznych typov nevhodných svietidiel na jednej ulici bez zmeny účelu
komunikácie a stupňa osvetlenia. To má veľký vplyv na viditeľnosť chodcov a cyklistov vo večerných hodinách. Technický
stav rozvádzačov nevyhovuje súčasným podmienkam. Sú poruchové, pretože sú to opotrebované, oceľovo-plechové skrine
bez možnosti regulácie, kde už nie je možné inštalovať regulačné prvky. Svietidlá sú umiestnené na existujúcich stĺpoch a
stĺpoch NN, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol, značne skorodovaných. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva
finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO.
Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v havarijnom stave. Nedostatočná kvalita VO a
nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov

Modernizácia sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a dobrú návratnosť investície. Po rekonštrukcii väčšej časti VO bude
vymenených 90 svietidiel za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Úspora elektrickej energie, aj
vďaka regulácii vo vybratých hodinách, bude 220813,26 kWh/rok, čo predstavuje 49,73%. Energetická úspora má priamy
vplyv aj na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 87 nových svietidiel, ktoré spolu s vymenenými, budú
spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov aj návštevníkov obce. Po realizácii
projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných
intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám. Moderné osvetlenie
miestnych komunikácií vytvorí bezpečný priestor pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nové VO prispeje aj k zníženiu
pouličnej kriminality, násilníctva, vandalizmu, krádeží a pod. Do budúcnosti bude možné sústavu VO rozšíriť aj do ďalších
častí obce – projektom nerealizovaných, prípadne v súlade s ďalším rozširovaním obce

Predpokladáme realizáciu projektu od marca 2011 do februára 2012. Naplánovaných 9 aktivít na seba chronologicky
nadväzuje a až do ukončenia projektu bude zachovaná funkčnosť VO. Prvých 7 aktivít bude realizovaných súbežne. Aktivita
8 a 9 bude prebiehať až v posledných mesiacoch realizácie projektu. Sústava VO bude uvádzaná do prevádzky postupne po
jednotlivých celkoch napájaných z rozvádzačov. Budú inštalované moderné, spoľahlivé svietidlá a svetelné zdroje s vysokou
účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie IP 65, nízky príkon, vysoká svietivosť a dlhá životnosť). V novej sústave bude
možné riadiť dobu prevádzky aj intenzitu osvetlenia vo vybratom čase. Všetky naplánované aktivity sú potrebné na to, aby
bola realizácia projektu komplexná. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec zabezpečovať dodávateľsky spoločnosťou
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného obstarávania.
Pred kolaudáciou bude vykonaná revízia sústavy VO a vypracovaná revízna správa. Na rekonštrukciu VO bude dohliadať aj
realizačný tím zložený z 2 pracovníkov obecného úradu a 1 externého pracovníka

Verejné osvetlenie v obci Skýcov je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je najvyšší
čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej
sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-3 ale i na návratnosť investície. Projekt garantuje kvalitu
osvetlenia obecných komunikácií na čo najvyššej technickej i prevádzkovej úrovni. Výmenou 90 svietidiel a doplnením
sústavy VO o 87 svietidiel bude celkový počet svietidiel 177 a dosiahne sa ročná úspora energie 82,13 GJ/rok, čo je 410,64
GJ/5 rokov. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp.
úverových zdrojov. Preto vítame možnosť požiadať o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného
úradu aj vybratý dodávateľ majú z minulosti bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu
projektu na vysokej odbornej úrovni. Predpokladáme, že naplánovaná doba realizácie 12 mesiacov bude dostatočná na
kvalitnú rekonštrukciu

V závislosti od úspory energie bola podľa celkových ročných nákladov na údržbu starej a novej sústavy VO vyčíslená celková
úspora nákladov na údržbu sústavy VO. V porovnaní s novou inštalovanou sústavou VO budú ročné úspory vo výške 4029,3
EUR s DPH. Tento výpočet má informatívny charakter. Slúži na to aby ukázal ako sa celkovou modernizáciou a
rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia, znížia náklady na údržbu. Použité riešenie spĺňa technické podmienky
stanovené výzvou, čo je zárukou bezpeč
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Projekt sa dotýka rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (ďalej VO)obce Vyšný Kubín. Obec je situovaná v
regióne Oravy,ktorý je charakteristický teplými letami a chladnými zimami,čo výrazne vplýva aj na potrebu kvalitného VO.V
sústave je prevádzkovaných celkovo 67ks svietidiel.Celková dĺžka osvetľovaných komunikácií je 5km,vrátane hlavného ťahu
na Poľsko E77.Priemerný vek svietidiel je viac ako 25 rokov. Sú inštalované na výložníkoch, ktoré sú zastarané,
skorodované,nemajú vhodnú dĺžku vyloženia a nie sú správne smerované. Svetelná a el.účinnosť týchto svietidiel je len
zlomkom ich pôvodnej účinnosti.Všetky svietidlá VO majú konvenčné predradníky, takže skutočná spotreba svietidla je o 1020% vyššia ako je spotreba zdroja. Svietidlá nie sú schopné dosvietiť na komunikáciu, príp. ich osadenie je nedostatočné
(tzv.svetelné zebry). Niektoré sú inštalované nad vedením NN rozvodu, takže existuje vysoké riziko úrazu el.prúdom počas
údržby. Rozvádzače sú ovládané pomocou spínacích hodín a fotobunky,čo je najnevhodnejší systém-sú nutné pravidelné
nastavovania.Fotobunky sú nefunkčné a ovplyvnené svetlom z obydlí, takže takýmto vplyvom vypne osvetlenie uprostred noci.

a)Hodnoty merat.ukazovateľov dosiahneme pomocou investície, ktorej rozpočet vychádza z naprojektovaných
techn.parametrov VO tak, aby sa dodržali legislatívne normy a zároveň dosiahli prepočítané hodnoty úspor.b)Po úspešnom
ukončení projektu bude v obci moderný systém VO so 135 svietidlami, vrátane inteligentnej regulácie, zvýši sa bezpečnosť a
kvalita života občanov. Projekt ovplyvní šetrenie s energiami, zníži sa množstvo CO2 a dosiahneme fin.úsporu. Technický
stav VO bude zodpovedať všetkým prevádzk.normám a požiadavkám. Zvolené riešenie spĺňa náročné požiadavky na
efektivitu a údržbu. Energet.náročnosť bude minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na platné normy STN EN 13201 č.1-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a je jedným z hlavných prvkov dlhodobej fin.návratnosti. Projektom sa dosiahne
čo najvyššia úroveň kvality osvetlenia komunikácií.c)vzniknuté úspory bude obec smerovať do rozširovania siete VO v
nových častiach, prostriedky budú slúžiť na bežné opravy a údržbu sústavy VO ako aj investície do iných rozvojových aktivít
obce. Z pohľadu občanov tiež dosiahneme širšie využitie verej.priestranstva pri dodržaní vysokých štandardov na bezpečnosť.

Dĺžka realizácie aktivít je stanovená na 12mesiacov, pričom pôjde celkom o 11 hlavných , logicky previazaných a na seba
nadväzujúcich aktivít realizovaných na území katastra obce Vyšný Kubín: 1. Demontáž starého svetelného miesta, 2.
Výkopové práce, 3. Základy,4. Stožiare, 5.Výložníky, 6. Káble a vodiče, 7. Materiál pre vzdušné vedenie, 8.Svietidlá a
príslušenstvo, 9.Svetelné zdroje, 10. Inžinierské, projekčné a revízne práce, 11.Rozvádzače. V rámci podporných aktivít bude
realizované: 1.Riadenie projektu a 2.Publicita a informovanosť. Technickú stránku, a teda aktivity 1-11 bude zabezpečovať
dodávateľ, ktorý bol vybraný na základe výsledku z verejného obstarávania zrealizovaného pre podaním žiadosti o NFP v
súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní . Z administratívnej a personálnej stránky bol na úspešnú
implementáciu projektu zadefinovaný realizačný projektový tím, ktorý pozostáva zo zástupcu starostu(riadenie projektu),
účtovníčky (finančná stránka projektu) a ext.pracovníka (monitor.správy, žiadosti o platbu).

Súčasné VO v obci Vyšný Kubín je nevyhovujúce po technickej aj bezpečnostnej stránke a nespĺňa požadované
normy.Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje, obec v minulosti nerekonštruovala VO.V rámci zabezpečovania prevádzky a
údržby investovala do potrebného materiálneho vybavenia slúžiaceho k výmene poškodených, nebezpečných alebo úplne
nefunkčných častí VO. Projektom dosiahneme zníženie produkcie CO2 ako aj spotreby el. energie, čo sa premietne do
fin.úspor a čo vplýva na šetrenie život.prostredia. Projekt rieši zlepšenie osvetlenia a zabezpečenie jeho rovnomernosti aj na
komunikácii medzinár.významu E77 a tiež zvýši bezpečnosť obyvateľstva-peších,cyklistov,vodičov ako aj majetku.Vhodným a
účinným osvetlením vplýva na zrakovú pohodu občanov a skvalitnením osvetlenia verej.priestranstiev umožní ich širšie a
dlhšie využitie pre konanie žiadaných voľnočasových aktivít.Projekt súvisí aj s investíciou obce do rozvodov vody a el. VN a
NN v novej obytnej časti. Obec má v rámci org.štruktúry vyprofilovaný tím skúsených pracovníčok, ktorý na účely riadnej
implementácie projektu posilní o ext.špecialistu. V minulosti obec napr.realizovala projekt obnovy nár.kult.pamiatky-kaštieľa
Arpádovský.

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciou sústavy verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín komplexne.Bez požadovaného
NFP, by obec nevyriešila súčasný problémový stav VO a jeho vysokú prevádzkovú réžiu,vrátane neefektívne vynakladaných
prostriedkov.Po implementácii projektu ušetrí obec náklady znížením spotreby a tiež na neustále opravy a údržbu sústavy
VO,čo jej umožní trvaloudržateľné a dlhodobé financovanie prevádzky VO. Ušetrené financie budú slúžiť na bežné opravy a
údržbu sústavy VO v dlhodobom horizonte, pričom bude možné voľné zdroje opätovne investovať do rozširovania siete.
Nakoľko riadenie a správa VO bude vychádzať z centraliz. riadiaceho systému s komunikáciou pomocou GSM bude
prevádzku po zaškolení vykonávať zodpovedný pracovník úradu, príp.poverená osoba na základe zmluvy. Navrhované
technológie boli stanovené tak, aby bola zabezpečená dlhodobá bezproblémová a bezporuchová prevádzka VO so zníženými
nákladmi pri súčasnom zvýšení komfortu osvetlenia v obci.Žiadateľ eliminoval niktoré definované ohrozenia v SWOT analýze,
a to realizáciou VO a angažovaním experta na EÚfondy do proj.tímu.Legislatívne zmeny,príp.iné okolnosti bude riešiť
kontinuálnou komunikáciou s RO.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci Čierne Kľačany patrí do celkovej techn. infraštruktúry obce. Tvorí ho 82 svetelných bodov, z
ktorých 1 bude demontovaný. Sústava je neunifikovaná, s použitím rôznych typov nevhodných svietidiel na jednej ulici bez
zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. To má veľký vplyv na viditeľnosť chodcov a cyklistov vo večerných hodinách.
Technický stav rozvádzača nevyhovuje súčasným podmienkam. Je poruchový, pretože je to opotrebovaná, oceľovo-plechová
skriňa bez možnosti regulácie, kde už nie je možné inštalovať regulačné prvky. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stožiaroch, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol, značne skorodovaných. Osvetľovacia sústava je v
súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva
finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO.
Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v havarijnom stave. Nedostatočná kvalita VO a
nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov.

Modernizácia sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a dobrú návratnosť investície. Po kompletnej rekonštrukcii verejného
osvetlenia bude vymenených 81 svietidiel za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Úspora
elektrickej energie, aj vďaka regilácii vo vybratých hodinách, bude 20 983,23 kWh/rok, čo predstavuje 52,87%. Energetická
úspora má priamy vplyv aj na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 60 nových svietidiel, ktoré spolu s
vymenenými, budú spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov aj návštevníkov obce.
Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v
pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám. Moderné
osvetlenie miestnych komunikácií vytvorí bezpečný priestor pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nové VO prispeje aj k
zníženiu pouličnej kriminality, násilníctva, vandalizmu, krádeží a pod. Do budúcnosti bude možné sústavu VO rozšíriť aj do
ďalších častí, v súlade s rozširovaním obce.

Predpokladáme realizáciu projektu od marca 2011 do februára 2012. Naplánovaných 11 aktivít na seba chronologicky
nadväzuje a až do ukončenia projektu bude zachovaná funkčnosť VO. Prvých 9 aktivít bude realizovaných súbežne. Aktivity
10 a 11 budú prebiehať až v posledných mesiacoch realizácie projektu. Sústava VO bude uvádzaná do prevádzky postupne
po jednotlivých celkoch napájaných z rozvádzača. Budú inštalované moderné, spoľahlivé svietidlá a svetelné zdroje s
vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie IP 65, nízky príkon, vysoká svietivosť a dlhá životnosť). V novej
sústave bude možné riadiť dobu prevádzky aj intenzitu osvetlenia vo vybratom čase. Všetky naplánované aktivity sú potrebné
na to, aby bola realizácia projektu komplexná. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec zabezpečovať dodávateľsky
spoločnosťou ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Pred kolaudáciou bude vykonaná revízia sústavy VO a vypracovaná revízna správa. Na rekonštrukciu VO bude
dohliadať aj realizačný tím zložený z 2 pracovníkov obecného úradu a 1 externého pracovníka

Verejné osvetlenie v obci Čierne Kľačany je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je
najvyšší čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu
celej sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-3 ale i na návratnosť investície. Projekt garantuje kvalitu
osvetlenia obecných komunikácií na čo najvyššej technickej i prevádzkovej úrovni. Výmenou 81 svietidiel a doplnením
sústavy VO o 60 svietidiel bude celkový počet svietidiel 142 a dosiahne sa ročná úspora energie 75,54 GJ/rok, čo je 377,70
GJ/5 rokov. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp.
úverových zdrojov. Preto vítame možnosť požiadať o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného
úradu aj vybratý dodávateľ majú z minulosti bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu
projektu na vysokej odbornej úrovni. Predpokladáme, že naplánovaná doba realizácie 12 mesiacov bude dostatočná na
kvalitnú rekonštrukciu

V závislosti od úspory energie bola podľa celkových ročných nákladov na údržbu starej a novej sústavy VO vyčíslená celková
úspora nákladov na údržbu sústavy VO. V porovnaní s novou inštalovanou sústavou VO budú ročné úspory vo výške 3339,85
EUR s DPH. Tento výpočet má informatívny charakter. Slúži na to aby ukázal ako sa celkovou modernizáciou a
rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia, znížia náklady na údržbu. Použité riešenie spĺňa technické podmienky
stanovené výzvou, čo je zárukou bezpečnej a spoľahlivej prevádzky VO. Dosiahnuté úspory s novoinštalovanou sústavou
VO zabezpečia po realizácii projektu návratnosť vložených finančných prostriedkov v hodnote 5%, z čoho vyplýva finančná
udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí aj personál OÚ a odborne spôsobilé osoby, ktoré budú po
rekonštrukcii VO dôkladne preškolené. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme udržania
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke
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Obec Nová Dedina je typicky slovenskou obcou, ležiacou v rovinatom poľnohospodárskom kraji v blízkosti Levíc, neďaleko
termálnych kúpeľov v Podhájskej. V súčasnosti obec vyvíja snahu o zatraktívnenie prostredia obce. Súčasné osvetlenie je
zastarané a to jednak vekom niektorých druhov svietidiel, jednak aj ich typom. Farebne sú teraz v obci 2 rôzne farby
osvetlenia – oranžovo – žlté, ktoré produkujú sodíkové výbojky a modro – biele z výbojkových trubíc a ortuťových výbojok.
Osvetlenie je na betónových stĺpoch elektrického vedenia vo výške cca 6m, pričom sodíkové výbojky vyžadujú výšku
umiestnenia cca 10 m, čo je v súčasnosti problém zabezpečiť, nehovoriac o vizuálnej a estetickej stránke pri použití rôznych
typov predĺženia betónových stĺpov (kovové nadstavby a pod.). Obec vynakladá vysoké finančné prostriedky na funkčnosť
verejného osvetlenia, a to tak na elektrickú energiu, ako aj na ich údržbu. RVO v počte 4 ks sú taktiež v nevyhovujúcom stave.
Elektrické vedenie je vo vyhovujúcom stave. Úspešná žiadosť by zvýšila atraktívnosť obce ako aj jej bezpečnosť.
Predkladaný projekt ako taký je v súlade so stratégiou PHSR Nitrianskeho kraja a PHSR samotnej obce.

Po zhodnotení súčasného stavu a zvážení moderných trendov sme sa rozhodli pre osvetlenie led diódovými svietidlami. Pri
zohľadnení všetkých úspor aj bez použitia dotácií je návratnosť investície cca 6,5 roka pri bezúdržbovej prevádzke 25 rokov
(3900 hod./rok). Po zohľadnení parametrov sa nám toto riešenie javí ako ekonomicky a ekologicky najvýhodnejšie. Farba
svetla je biela, je to farba denného svetla. Merateľné ukazovatele, ktoré sme si stanovili plánujeme dosiahnuť samotnou
dodávkou a montážou 154 ks svietidiel. Prostredníctvom prevádzky moderného osvetlenia plánujeme dosiahnuť ročnú úsporu
energie 202 GJ. Každá led dióda má vlastnú optiku, ktorá je prispôsobená pre navrhované osvetlenie (šírka ulice, vzdialenosť
svietidiel, výška stožiarov). Svietidlá sú mimoriadne odolné voči násilnému poškodeniu – optika led diódy má priemer cca
10mm a je vyrobená z 5mm silného akrylového skla. Inštaláciou svietidiel tohto druhu okrem nepochybných energetických
úspor sledujeme aj zvýšenie kvality osvetenia. Biele svetlo má pozitívny vplyv na psychiku človeka a takisto sa kvalitným
osvetlením zvýši aj bezpečnosť predmetných častí obce.

Realizáciu projektu sme rozdelili na dve hlavné aktivity. Časovo projekt predpokladáme zvládnuť za 6 mesiacov (október
2010-marec2011). V prvom rade pôjde o demontáž pôvodného osvetlenia. Zároveň sa zrealizuje dodávka a následne montáž
nového osvetlenia. Svietidlá sa budú montovať na betónové stĺpy elektrického vedenia, pretože v obci nie je elektrické
vedenie inštalované v zemi a z toho dôvodu nie je možné osadiť kovové stĺpy na osvetlenie. Na tieto stĺpy sa do výšky 6m
upevnia nové výložníky na upevnenie svietidiel a to tak, aby tieto boli pod elektrickým vedením. Vyloženie nad vozovku je 0m,
t.j. konštrukčná vzdialenosť od stĺpa. Po namontovaní výložníkov sa svietidlá pripoja štandardným spôsobom. Súčasné
vedenie je vyhovujúce. V rámci rekonštrukcie osvetlenia navrhujeme vymeniť aj RVO v počte 4 ks. Spínanie osvetlenia bude
zabezpečené prostredníctvom RVO, v ktorých bude nainštalovaný jednak časový spínač, ako aj svetelná fotobunka. Na
inštaláciu je potrebná vysokozdvižná plošina a 2 pracovníci. Súčasťou úspešnej implementácie projektu bude realizácia
podporných aktivít - riadenie projektu a publicita a informovanosť.

Základnou východiskovou situáciou je nízka kvalita a neekonomická prevádzka súčasného osvetlenia. Riešenie
prostredníctvom použitia Led diód je moderný ekonomický a dizajnový trend. Výhodou je bezúdržbová prevádzka a v
neposlednom rade kvalita bieleho svetla, o čom sme sa mohli osobne presvedčiť v obciach, kde už tento systém funguje.
Potreba tohto riešenia vyplýva aj z technického stavu verejného osvetlenia, ktoré je v nevyhovujúcom stave. Kvalita
osvetlenia ulíc v neposlednom rade má vplyv na zníženie kriminality v dotknutých uliciach. Realizáciou projektu sa dosiahne
úspora elektrickej energie a tým aj úspora nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Dodávka prác a materiálu bude
realizovaná formou verejného obstarávania a riadenie projektu bude v réžii pracovníkov obecného úradu. Obec sa dlhodobo
snaží z vlastných zdrojov a prostredníctvom rôznych dotácií investovať do úpravy verejných priestranstiev, zdroje však nie je
jednoduché získať. Nakoľko žiadateľ nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami potrebnými pre financovanie celého
projektu, zvolil si túto možnosť, ako získať potrebné zdroje pre projekt.

Obec sa vo svojom uznesení zaviazala zabezpečiť požadované spolufinancovanie projektu. Na tento účel má dostatok
vlastných finančných zdrojov. Na základe analýzy nám vyšla aktuálna spotreba MWh/rok na úrovni 85,49. Pri výmene 154
svietidiel navrhovaných v projekte dosiahneme spotrebu 29,28 MWh/rok. V percentuálnom vyjadrení dosiahneme 65,75%
úsporu oproti súčasnému stavu. Takisto v projekte uvažujeme aj s úsporou na údržbe. V súčasnosti vychádzajú náklady na
údržbu jedného svietidla 35 EUR, v prípade nového riešenia je to 0 EUR. Pri zrátaní úspory energie a úspory na údržbe nám
vyjde celková úspora v percentuálnom vyjadrení dokonca na úrovni 73,38%. Ušetrené prostriedky bude možné použiť na
financovanie prevádzky tohto projektu a na ďalšiu modernizáciu tejto oblasti.
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Verejné osvetlenie v obci Šúrovce patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 91 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky a lineárne žiarivky rôznych výkonov. Rozvádzač RVO je
oceľoplechová skriňa, pričom je zastaralý, zkorodovaný a je príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na
betónových stožiarov NN rozvodov vysokých 9m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Šúrovce bude vymenených 91 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 762,1 GJ za
5 rokov, čo predstavuje 152,42 GJ/rok, 42337,72 kWh/rok, čo je 465,25 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe
svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 16,17 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 71 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná ako celok napájaná z jedného
rozvádzača. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a
komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber dodávateľa sa
uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o
NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom starostu Ing.
Miloslava Richnáka a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 91 svietidiel a 71 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 762,1 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 152,42 GJ/rok, 42337,72 kWh/rok, čo je 465,25 kWh/rok na 1 vymenené
svietidlo. Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 16,17 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec
Šúrovce pod vedením starostu Ing. Miloslava Richnáka spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti
s realizáciou investičných projektov. V r.2009 budovali kanalizáciu vo výške 620 tis.Eur (OP ŽP) a rekonštruovali ZŠ v
hodnote 446 tis.Eur (ROP).

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elek. predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%. Úsporná
prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite
bude zabezpečovať aj personál Oú. Starosta Ing. Richnák spolu s údržbárom J. Krajčovičom zabezpečujú chod VO a budú
dôkladne zaškolení. Prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufin. projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.
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V obci sa nachádza 111 ks starých svietidiel - s ortuťovými a vysokotlak. sodík. výbojk. s vysokými príkonmi, ktoré
nevyhovujú parametrom. Na svietidlách chýbajú kryty, sú netesné a poprask. ; sú umiestn. na každom druhom stožiari
(nerovnomer.), výložníky a oceľ. stožiare sú skorodované. RVO sú v nevyh. stave a s nevh. ovlád. napáj. - čas. spínače.
Svorkové spoje na napájacie vedenie je uvoľnené, dochádza k zahrievaniu (nebezp. požiaru). VO je neuinifikované, (rôzne
typy svietidiel), čo zle vplýva na užívateľov komunikácií, enormne narušuje rovnomernosť osvetl. Svietidlá sú nesprávne
nasmerované, čo na komunikáciách spôsobuje: nedost. osvetl., zlé nasmer., osvetl. pod nespráv. uhlom a sú zdrojom
rušivého osvetl. Spotr. el. energie 71 467 kW/h (6 060,40 EUR), sústava je veľmi náročná na údržbu a správu. Obcou
prechádza medzin. cesta E75 (cesta I. triedy I/11), ktorá je hlavným ťahom medzi Žilinou a Českou republikou, kde je zle
osvetlený prechod pre chodcov.

Zrekonštuuje sa VO z dôvodu úspory el. energie, zlepší sa technický stav osvetlenia a hlavne sa zvýši bezpečnosť cest.
premávky. Vykoná sa demontáž stožiarov, výložníkov, svietidiel, poistk. kompl. a stožiar. svorkovníc vonk. osvetl. Doplnia sa
nové stožiare, výložníky VB/0,5, cestné svietidlá s vysokoúčin. fazetovým optick. syst. pre sodík. vysokotl. výbojku 50/70W
(100/150W) osadené vysokotl. sodík. výbojkou 50, 70 a 100W, svietidlo s asymetrickou krivkou svietivosti pre osvetlenie
prechodov pre chodcov IP65, SR 100/150W. Pre osvetlenie prechodu sa použije halogenidová výbojka s bielym svetlom
150W. Doplní sa poistkový komplet, stožiar. svorkovnice a regulač. ovlád. modulu. Výmena RVO1, RVO2 za nové intelig.
RVO s regulác. a pripoj. na diaľk. dispečing s GSM modulom. Uloženie silových káblov do výkopu CYKY- J 4x10 mm2 a
uzemň. drôt FeZn pr. 10 mm. Pri stožiaroch kladený dôraz, aby zemný odpor uzemn. nebol vyšší ako 15 Ω. Pri rekonštr. VO
nedôjde k prekládke podzem. ani nadzem. vedení. Spotr. el. ener. využitím regulácie sa zníži o 60 %. Roč. úsp. nákladov 3
671,08 EUR; úsp. 155,84 GJ/rok. Envir. účinok úspory CO2 - 16,53 t/rok. Výmena 111 starých a dopln. 41 svietidiel

Projek. a inžin. práce boli vykonané autoriz. architektom. Verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. o
verej. obst. a o zmene a dopl. niekt. zákonov. Víťazom je Siemens Bratislava s.r.o., ktorá bude mať na starosti obstaranie a
inštaláciu verejného osvetlenia v súlade s PD odsúhlasenou stavebným úradom. Projektový manažment pozostáva z 3 ľudí –
projektový manažér (starosta), finančný manažér (účtovník + ekonóm obce) a manažér monitorovania(ext.pracovník). Projekt
bude trvať 12 mesiacov. Realiz. začne 03/2011 a ukončí sa 02/2012. Projekt pozostáva s 9 aktivít - 1. Výkopové práce, 2.
Demontáž starého svetel. miesta, 3. Základy, 4. Stožiare, 5. Výložníky, 6. Káble a vodiče, 7. Regulácia a riadenie, 8.
Svietidlá a prísluš., 9. Rozvádzače. Aktivity budú realiz. súčasne. Podporné aktivity pozostávajú z riadenia projektu, publicity
a informovanosti. Po ukončení aktivít dôjde k preberaciemu konaniu. Následne bude prebiehať technické a finančné
ukončenie projektu.

Hlav. prioritami je dosiahnutie sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať prevádzkovým normám a
požiadavkám. Túto situáciu je možné vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na
efektivitu a údržbu celého zariadenia. Energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na
platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej
finančnej návratnosti. Obec realizáciou projektu odstráni nevyhovujúci stav sústavy VO a zároveň zníži energetickú náročnosť
sústavy o 60 %. Ročná úspora elektriny v sústave VO bude 155,84 GJ. Ročná úspora fin. nákladov 3 671,08 EUR, ktoré sa
môžu využiť na skvalit. ostat. prvkov techn. a sociál. infraštruktúry v obci. Ochrana ŽP je garantovaná výpočtom
environmentálneho účinku úspory CO2 - 16,53 t/rok. Všetky práce budú realiz. na základe PD vyprac. autoriz. architektom s
materiálmi podľa položk. výkazu výmer za cenu, ktorá bude výsledkom VO. Implementáciu zabezpečí vyčlenený tím. projekt.
management zabezpečí žiadateľ, ktorý má v organiz. štrukt. kapacity na realizáciu projektu, každý rok realizuje odborné
investície

Vzťah k VO vyplýva zo zákonov, podľa ktorých mestá a obce vlastnia a udržujú miestne komunikácie, VO, zeleň atď. Z
vlastníckeho vzťahu vyplýva potreba spravovať majetok VO, ak ide o vedenie technicko-hospod. evidencie, predpisov a
noriem. VO je nepriamo platená služba občanmi. Plní funkciu bezpečnosti cestnej premávky, prevencie proti úrazom a
kriminalite. Umožňuje bezpečnejší pohyb áut a osôb v nočných hodinách. VO zatraktívňuje prostredie pre turistov,
návštevníkov i obyvateľov obce. Rekonštrukciou sústavy VO sa dosiahne taký stav, ktorý bude zodpovedať platným
prevádzkovým normám a požiadavkám. Dôjde k zníženiu energ. náročn., zníženiu fin. nákladov, k zvýšeniu ochrany ŽP
(CO2)a prispeje sa k bezpečnosti účastníkov dopravnej premávky. Finančná udržateľnosť projektu je garantovaná aj výpisom
z účtu z banky. Neexistuje teda žiadna hrozba, že by výsledky projektu neboli udržateľné
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Verejné osvetlenie v obci Pavlice patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 51 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzač RVO je oceľoplechová skriňa,
uchytená na betónovom stĺpe. RVO je zastaralé, zkorodované a je zdrojom častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na
betónových a oceľ. stožiaroch NN rozvodov vysokých 7 a 8m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov.
VO je ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou
účinnosťou. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných
STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať
modernizáciu VO v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Pavlice bude vymenených 51 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 256,0 GJ za
5 rokov, čo predstavuje 51,20 GJ/rok, 14223,12 kWh/rok, čo je 278,88 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe
svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 5,43 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 31 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber
dodávateľa sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v
zmysle zmluvy o NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom pani
starostky Šuranovej a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 51 svietidiel a 31 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne predstavovať 256,0 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 51,20 GJ/rok, 14223,12 kWh/rok, čo je 278,88 kWh/rok na 1
vymenené svietidlo. Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 5,43 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP.
Obec Pavlice pod vedením starostky spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V r. 2008 zateplili ZŠ za 3319 €, 2009 rozšírili vodovod za 7486 € a rekonštruovali KD za 15296 € s
podporou MF SR.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%.
Úsporná prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu
a kvalite bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Firma Wofis Trnava zabezpečuje chod VO a bude dôkladne
zaškolená. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.
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Riešenú časť verejného osvetlenia (VO) v obci Nimnica (2 oblasi z 3)tvorí 77 svetelných bodov, z ktorých 2 budú
demontované. Sústava je neunifikovaná, s množstvom rôznych typov nevhodných svietidiel. Na jednej ulici je použitých
niekoľko typov svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. To má veľký vplyv na viditeľnosť chodcov a
cyklistov vo večerných hodinách. Technický stav rozvádzačov nevyhovuje súčasným podmienkam. Sú poruchové, pretože sú
to opotrebované, oceľovo-plechové skrine bez možnosti regulácie, kde už nie je možné inštalovať regulačné prvky. Svietidlá
sú umiestnené na existujúcich stĺpoch a stĺpoch NN, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol, značne
skorodovaných. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na
jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na
komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v
havarijnom stave. Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platnýchSTN má negatívny vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej
premávky, najmä chodcov

Modernizácia sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a dobrú návratnosť investície. Po kompletnej rekonštrukcii verejného
osvetlenia bude vymenených 75 svietidiel za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Úspora
elektrickej energie, aj vďaka regulácii vo vybratých hodinách, bude 33815,26 kWh/rok, čo predstavuje 64,71%. Energetická
úspora má priamy vplyv aj na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 39 nových svietidiel, ktoré spolu s
vymenenými, budú spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov aj návštevníkov obce.
Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v
pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám. Moderné
osvetlenie miestnych komunikácií vytvorí bezpečný priestor pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nové VO prispeje aj k
zníženiu pouličnej kriminality, násilníctva, vandalizmu, krádeží a pod. Do budúcnosti bude možné sústavu VO rozšíriť aj do
ďalších častí obce – projektom nerealizovaných, prípadne v súlade s ďalším rozširovaním obce.

Predpokladáme realizáciu projektu od marca 2011 do februára 2012. Naplánovaných 11 aktivít na seba chronologicky
nadväzuje a až do ukončenia projektu bude zachovaná funkčnosť VO. Prvých 9 aktivít bude realizovaných súbežne. Aktivity
10 a 11 budú prebiehať až v posledných mesiacoch realizácie projektu. Sústava VO bude uvádzaná do prevádzky postupne
po jednotlivých celkoch napájaných z rozvádzačov. Budú inštalované moderné, spoľahlivé svietidlá a svetelné zdroje s
vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie IP 65, nízky príkon, vysoká svietivosť a dlhá životnosť). V novej
sústave bude možné riadiť dobu prevádzky aj intenzitu osvetlenia vo vybratom čase. Všetky naplánované aktivity sú potrebné
na to, aby bola realizácia projektu komplexná. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec zabezpečovať dodávateľsky
spoločnosťou ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Pred kolaudáciou bude vykonaná revízia sústavy VO a vypracovaná revízna správa. Na rekonštrukciu VO bude
dohliadať aj realizačný tím zložený z 2 pracovníkov obecného úradu a 2 externých pracovníkov

Verejné osvetlenie v obci Nimnica je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je najvyšší
čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej
sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-3 ale i na návratnosť investície. Projekt garantuje kvalitu
osvetlenia obecných komunikácií na čo najvyššej technickej i prevádzkovej úrovni. Výmenou 75 svietidiel a doplnením
sústavy VO o 39 svietidiel bude celkový počet svietidiel po rekonštrukcii VO 114 ks a dosiahne sa ročná úspora energie
121,73 GJ/rok, čo je 608,67 GJ/5 rokov. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov aby celý projekt
prefinancovala z vlastných resp. úverových zdrojov. Preto vítame možnosť požiadať o pridelenie nenávratného finančného
príspevku. Zamestnanci obecného úradu aj vybratý dodávateľ majú z minulosti bohaté skúsenosti s realizáciou investičných
projektov, čo garantuje realizáciu projektu na vysokej odbornej úrovni. Predpokladáme, že naplánovaná doba realizácie 12
mesiacov bude dostatočná na kvalitnú rekonštrukciu

V závislosti od úspory energie bola podľa celkových ročných nákladov na údržbu starej a novej sústavy VO vyčíslená celková
úspora nákladov na údržbu sústavy VO. V porovnaní s novou inštalovanou sústavou VO budú ročné úspory vo výške 3985,25
EUR s DPH. Tento výpočet má informatívny charakter. Slúži na to aby ukázal ako sa celkovou modernizáciou a
rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia, znížia náklady na údržbu. Použité riešenie spĺňa technické podmienky
stanovené výzvou, čo je zárukou bezpečnej a spoľahlivej prevádzky VO. Dosiahnuté úspory s novoinštalovanou sústavou
VO zabezpečia po realizácii projektu návratnosť vložených finančných prostriedkov v hodnote 5%, z čoho vyplýva finančná
udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí aj personál OÚ a odborne spôsobilé osoby, ktoré budú po
rekonštrukcii VO dôkladne preškolené. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme udržania
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na našej www stránke
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Verejné osvetlenie v obci Dolné Orešany patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 102 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú 2 oceľoplechové
skrine, pričom všetky sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na betónových a
oceľovom stožiari NN rozvodov vysokých 9 a 8m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Dolné Orešany bude vymenených 102 svietidiel za moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
376,0 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 75,20 GJ/rok, 20888,68 kWh/rok, čo je 204,79 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri
ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 7,98
ton/rok. Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 51 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN,
čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber
dodávateľa sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v
zmysle zmluvy o NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom
starostky Juliany Belicovej a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 102 svietidiel a 51 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 376,0 GJ za 5 r., čo predstavuje 75,20 GJ/rok, 20888,68 kWh/rok, čo je 204,79 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo.
Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 7,98 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Dolné Orešany
pod vedením starostky Juliany Belicovej spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V r. 2007 výstavba multifunkčného ihriska za 33 tis.€ s podporou Úradu vlády SR, r. 2008 rekonš. OÚ
a KD s podporou MF SR.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronic. predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%.
Úsporná prevádzka bude 8 h/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negat. dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a
kvalite bude zabezpečovať aj personál OÚ. Starostka a p. Hujsi z firmy WOFIS Trnava zabezpečujú chod VO a budú
dôkladne zaškolení. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na
dosiahnutie optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.
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Obec má 888 obyvateľov. Administratívne je začlenená do Žilinského samosprávneho kraja, okresu Martin. Patrí medzi obce,
ktoré nie sú pólmi rastu ležiacimi v záujmovom území inovačných pólov rastu. Stav ver. osvetlenia (VO) v obci je
nevyhovujúci po viacerých stránkach. Osvetľovacia súst. nie je unifikovaná, a je zložená z viacerých typov svietidiel, čo
nepriaznivo vplýva na užívateľov komunikácií, a enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia. Zdroje majú nízky svetelný tok
lm/W, zlé podanie farieb, nízku životnosť. Celk. príkon sústavy všetkých 104 svietidiel je 13,668 kW. Všetky časti VO sú
zastarané, skorodované a po životnosti. Súčasné RVO neumožňujú reguláciu VO. Spotreba el. energie pri 3900 h je až 53305
kWh/r. VO je energeticky i finančne veľmi náročné. Náklady na údržbu sú pre obec veľmi vysoké. VO nevyhovuje príslušným
normám a je nutná jeho komplexná rekonštrukcia. Personálne kapacity obce sú vzhľadom na počet obyvateľov dostačujúce
(13 v rámci TPP spolu so starostkou). Predpokladom pre efektívnu realizáciu projektu sú i skúsenosti obce s implementáciou
projektov z rôznych programov, i fondov EÚ (v rámci PRV pre projekt Rekonštrukcia povrchu obecných komunikácií Lipovec).

Realizáciou projektu sa zmodernizujú všetky súčasti VO v obci. Vymení sa 104 ks svietidiel za energeticky menej náročné a
v dôsledku splnenia príslušných noriem STN sa doplní 14 ks svietidiel. Využitím BAT technológií a regulácie intenzity
osvetlenia sa ročne predpokladá s úsporou energie 103,38 GJ (28 719 kWh), čo tvorí počas 5 rokov (60 mesiacov)
monitorovania dopadov projektu úsporu energie v hodnote 516,94 GJ, s úsporou na 1 svetelný bod 721,2 kWh/r, s úsporou 2
435,37 EUR, so znížením množstva CO2 o 10,97 ton. Predpokladáme reálne napĺňanie ukazovateľov stanovených v projekte,
nakoľko boli stanovené kvalifikovaným výpočtom podľa reálneho odborného zhodnotenia súčasného stavu VO a návrhu novej
osvetľovacej sústavy. VO musí zabezpečiť osvetlenie v dostatočnej a požadovanej ako aj povolenej intenzite, osvetlenie pre
bežnú orientáciu všetkých účastníkov cestnej premávky a obyvateľov na komunikácií. Kvalitné VO komunikácií a miestnych
plôch zvýši bezpečnosť osvetľovaného priestoru a urbanisticky dokreslí vzhľad obce a celkovo bude pôsobiť upokojujúco na
ich užívateľov. V podstatnej miere prispeje k zníženiu vandalizmu a kriminality v obci. Projekt môže inšpirovať ďalšie obce.

Počas 12 mesiacov realizácie projektu (03/2011 - 02/2012) sa zrekonštruuje VO v celej obci s využitím BAT. Harmonogram
bol navrhnutý s ohľadom na dobu schvaľovania projektov, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré dovoľujú
rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavných aktivít zabezpečí dodávateľ (ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.)
zvolený v procese verejného obstarávania podľa zákona č.25/2006 Z.z., ktoré bolo uskutočnené. V rámci 9 hlavných aktivít,
ktoré pozostávajú z demontáže pôvodného VO a montáže nových prvkov VO vrátane revízií a inštalovania regulačného
mechanizmu intenzity osvetlenia sa vykoná komplexná rekonštrukcia VO v celej obci tak, aby vyhovovalo požadovaným
normám. Riadenie projektu bude vykonávané počas priebehu všetkých hlavných aktivít. Zabezpečí ho projektový tím zložený
zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov z
fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu – vypracovanie monitorovacích správ a
žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný v súlade s Manuálom informovania a
publicity.

Projekt svojim charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispievame využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za celkové
riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor projektu).
Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce, štátneho rozpočtu
i prostriedkov EÚ. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektu v rámci Programu rozvoja vidieka. Obec v tomto roku získala
93 616,25 € na projekt „Rekonštrukcia povrchu obecných komunikácií Lipovec“. Projekt sa v súčasnosti začína realizovať.
Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov však
nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO. K výmene svietidiel prichádza iba rádovo po kusoch, podľa možností rozpočtu.

V budúcnosti očakávame vzhľadom na modernizáciu verejného osvetlenia s využitím BAT a regulácie intenzity osvetlenia
výrazné zníženie nákladov na časové aj finančné nároky údržby. Finančná udržateľnosť prevádzky systému verejného
osvetlenia bude, tak ako dosiaľ, zabezpečená financovaním spotrebovanej energie a údržby z prostriedkov obecného
rozpočtu. Udržateľnosť výsledkov projektu je posilnená i tým, že realizáciou projektu sa usporí ročne 28 719 kWh, čo
predstavuje úsporu vo finančnom vyjadrení 2 435,37 EUR. Takúto úsporu dosiahneme i s pomocou využívania regulačného
mechanizmu intenzity osvetlenia. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný
dodávateľ rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia,
čím sa zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť. Riziko neschopnosti obce spolufinancovať projekt je eliminované
na základe uznesenia zastupiteľstva obce. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov je obec pripravená znášať aj tie. Riziko
nedostatočného personálneho zabezpečenia projektu je eliminované inštitucionálne – obec disponuje potrebnými
personálnymi kapacitami.
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Verejné osvetlenie v obci Bacúch patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 66 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače RVO sú oceľoplechové skriňe,
uchytené na betónovom stĺpe, zastaralé, zkorodované a sú zdrojom častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na
betónových stožiaroch NN rozvodov vysokých 9 m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Bacúch bude vymenených 66 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 425,75 GJ
za 5 rokov, čo predstavuje 85,15 GJ/rok, 23653,74 kWh/rok, čo je 358,39 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe
svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 9,04 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 96 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber
dodávateľa sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v
zmysle zmluvy o NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom
starostu Jána Turošíka a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne takej
sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám
EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej energetická
náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia
komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde sa tento
najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 66 svietidiel a 96 sa doplní. Ročná úspora energie dosiahne 425,75
GJ za 5 rokov, čo predstavuje 85,15 GJ/rok, 23653,74 kWh/rok, čo je 358,39 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. Touto
investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 9,04 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Bacúch pod vedením
starostu spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V r. 2008
zrealizovali projekt ČOV v hodnote 150 tis.€ a 2009 projekt Vodovod a kanalizácia v hodnote 139 tis.€ oba s podporou z
Envirofondu.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%.
Úsporná prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu
a kvalite bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Údržbár obce p. Baboľ zabezpečuje chod VO a bude dôkladne
zaškolený. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci Štefanovičová patrí do celkovej techn. infraštruktúry. Tvorí ho 65 svetelných bodov - 2 budú
demontované. Sústava je neunifikovaná, s množstvom rôznych typov nevhodných svietidiel. Na jednej ulici je použitých
niekoľko typov svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. To má veľký vplyv na viditeľnosť chodcov a
cyklistov vo večerných hodinách. Technický stav rozvádzačov nevyhovuje súčasným podmienkam. Sú poruchové, pretože sú
to opotrebované, oceľovo-plechové skrine bez možnosti regulácie, kde už nie je možné inštalovať regulačné prvky. Svietidlá
sú umiestnené na existujúcich stĺpoch a stĺpoch NN, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol, značne
skorodovaných. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na
jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na
komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v
havarijnom stave Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej
premávky

Modernizácia sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a dobrú návratnosť investície. Po kompletnej rekonštrukcii verejného
osvetlenia bude vymenených 63 svietidiel za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Úspora
elektrickej energie, aj vďaka regulácii vo vybratých hodinách, bude 9 381,30 kWh/rok, čo predstavuje 39,52%. Energetická
úspora má priamy vplyv aj na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 75 nových svietidiel, ktoré spolu s
vymenenými, budú spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov aj návštevníkov obce.
Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v
pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám. Moderné
osvetlenie miestnych komunikácií vytvorí bezpečný priestor pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nové VO prispeje aj k
zníženiu pouličnej kriminality, násilníctva, vandalizmu, krádeží a pod. Do budúcnosti bude možné sústavu VO rozšíriť aj do
ďalších častí, v súlade s rozširovaním obce

Predpokladáme realizáciu projektu od marca 2011 do februára 2012. Naplánovaných 11 aktivít na seba chronologicky
nadväzuje a až do ukončenia projektu bude zachovaná funkčnosť VO. Prvých 9 aktivít bude realizovaných súbežne. Aktivity
10 a 11 budú prebiehať až v posledných mesiacoch realizácie projektu. Sústava VO bude uvádzaná do prevádzky postupne
po jednotlivých celkoch napájaných z rozvádzača. Budú inštalované moderné, spoľahlivé svietidlá a svetelné zdroje s
vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie IP 65, nízky príkon, vysoká svietivosť a dlhá životnosť). V novej
sústave bude možné riadiť dobu prevádzky aj intenzitu osvetlenia vo vybratom čase. Všetky naplánované aktivity sú potrebné
na to, aby bola realizácia projektu komplexná. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec zabezpečovať dodávateľsky
spoločnosťou ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Pred kolaudáciou bude vykonaná revízia sústavy VO a vypracovaná revízna správa. Na rekonštrukciu VO bude
dohliadať aj realizačný tím zložený z 2 pracovníkov obecného úradu a 2 externých pracovníkov

Verejné osvetlenie v obci Štefanovičová je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je
najvyšší čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu
celej sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-3 ale i na návratnosť investície. Projekt garantuje kvalitu
osvetlenia obecných komunikácií na čo najvyššej technickej i prevádzkovej úrovni. Výmenou 65 svietidiel a doplnením
sústavy VO o 75 svietidiel bude celkový počet svietidiel 138 a dosiahne sa ročná úspora energie 33,77 GJ/rok, čo je 168,86
GJ/5 rokov. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp.
úverových zdrojov. Preto vítame možnosť požiadať o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného
úradu aj vybratý dodávateľ majú z minulosti bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu
projektu na vysokej odbornej úrovni. Predpokladáme, že naplánovaná doba realizácie 12 mesiacov bude dostatočná na
kvalitnú rekonštrukciu

V závislosti od úspory energie bola podľa celkových ročných nákladov na údržbu starej a novej sústavy VO vyčíslená celková
úspora nákladov na údržbu sústavy VO. V porovnaní s novou inštalovanou sústavou VO budú ročné úspory vo výške 3
901,25 EUR s DPH. Tento výpočet má informatívny charakter. Slúži na to aby ukázal ako sa celkovou modernizáciou a
rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia, znížia náklady na údržbu. Použité riešenie spĺňa technické podmienky
stanovené výzvou, čo je zárukou bezpečnej a spoľahlivej prevádzky VO. Dosiahnuté úspory s novoinštalovanou sústavou
VO zabezpečia po realizácii projektu návratnosť vložených finančných prostriedkov v hodnote 5%, z čoho vyplýva finančná
udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí aj personál OÚ a odborne spôsobilé osoby, ktoré budú po
rekonštrukcii VO dôkladne preškolené. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme udržania
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v miestnych novinách
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Verejné osvetlenie v obci Vaďovce patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 94 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače RVO sú oceľoplechové skriňe,
uchytené na betónovom stĺpe, zastaralé, zkorodované a sú zdrojom častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na
betónových stožiaroch NN rozvodov vysokých 9 m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Vaďovce bude vymenených 94 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 433,97 GJ
za 5 rokov, čo predstavuje 86,793 GJ/rok, 24109,2 kWh/rok, čo je 256,48 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe
svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 9,21 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 55 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná po celkoch napájaných z
jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu
úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber
dodávateľa sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v
zmysle zmluvy o NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom
starostky Alžbety Tukovej a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 94 svietidiel a 55 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 433,97 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 86,793 GJ/rok, 24109,2 kWh/rok, čo je 256,48 kWh/rok na 1 vymenené
svietidlo. Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 9,21 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec
Vaďovce pod vedením starostky spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V r. 2007 realizovali výstavbu parku pri OcÚ, 2008 rekonš. šatní TJ, 2009 rekonš. ZŠ a v súčasnosti
dokončujú výstavbu nájomných bytov.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%.
Úsporná prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu
a kvalite bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Dôchodca p. Petrovič zabezpečuje chod VO a bude dôkladne
zaškolený. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.
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Verejné osvetlenie v obci Košariská patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 64 svetelných bodov. Svietidlá
sú rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere ortuťové a sodíkové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzače sú 2 oceľoplechové
skrine, pričom sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na betónových a
oceľových stožiarov NN rozvodov vysokých 8 až 9m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Košariská bude vymenených 64 svietidiel za moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
237,35 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 47,47 GJ/rok, 13185,98 kWh/rok, čo je 206,03 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri
ročnej dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 5,04
ton/rok. Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 89 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN,
čo bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná ako celok napájaná z dvoch
rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a
komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber dodávateľa sa
uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o
NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom starostky Mgr. Anny
Abramovičovej a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám EÚ. Navrhnuté
technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej energetická náročnosť bude
minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia komunikácií obce na čo
najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde sa tento najpodstatnejší parameter
výrazne zanedbáva. Vymení sa 64 svietidiel a 89 sa doplní. Ročná úspora energie dosiahne 237,35 GJ za 5 rokov, čo
predstavuje 47,47 GJ/rok, 13185,98 kWh/rok, čo je 206,03 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo. Touto investíciou sa taktiež
dosiahne zníženie množstvo CO2 o 5,04 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Košariská pod vedením starostky Mgr.
Abramovičonou spolu so zamestnancami na OÚ má skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V r.2009 rekonštr.
strechy MŠ (14,6 tis.€ - MF SR) a výmena okien MŠ (7,5 tis.€ - MP SR), v r.2010 rekonš. viacúčelového ihriska (11,7 tis. € MVRR SR).

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elek. predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%. Úsporná
prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite
bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Š. Hazucha, elektrikár spol. Energoblok a.s. zabezpečuje chod VO a bude
dôkladne zaškolený. Prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufin. projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.

KaHR-22VS-1001

Verejné osvetlenie v obci Zavar patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 84 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere sodíkové výbojky a lineárne žiarivky rôznych výkonov. Rozvádzače sú 2
oceľoplechové skrine, pričom sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na
betónových stožiarov NN rozvodov vysokých 8m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Zavar bude vymenených 84 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 588,2 GJ za
5 rokov, čo predstavuje 117,64 GJ/rok, 32677,36 kWh/rok, čo je 389,02 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe
svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 12,48 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 69 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná ako celok napájaná z dvoch
rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a
komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber dodávateľa sa
uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o
NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom starostu Rudolfa
Baroša a zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 84 svietidiel a 69 sa doplní. Ročná úspora energie
dosiahne 588,2 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 117,64 GJ/rok, 32677,36 kWh/rok, čo je 389,02 kWh/rok na 1 vymenené
svietidlo. Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 12,48 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec
Zavar pod vedením starostu Rudolfa Baroša spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. Z vlastných zdrojov obec realizovala napr. úpravu verených priestranstiev a zelene, ako i
údržbu obecného majetku.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elek. predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%. Úsporná
prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite
bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Živnostník Jozef Sykora zabezpečuje chod VO v obci a bude dôkladne
zaškolený. Prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.

KaHR-22VS-1001

Verejné osvetlenie v obci Horné Dubové patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 46 svetelných bodov.
Svietidlá sú rôznych typov. Zdroje sú sodíkové a ortuťové výbojky rôznych výkonov. Rozvádzač RVO je oceľoplechová skriňa,
uchytená na betónovom stĺpe, pričom je zastaralý, zkorodovaný a je príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené
na betónových stožiaroch NN rozvodov vysokých 9m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je
ťažko opraviteľné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou.
Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má
negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať modernizáciu
verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Horné Dubové bude vymenených 46 svietidiel za moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať
129,2 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 25,84 GJ/rok, 7176,54 kWh/rok, čo je 156,01 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej
dobe svietenia 3900 hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 2,74 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 2 nové svietidlá, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Projekt sa začne realizovať v máji 2011. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať naprieč celého plánovaného obdobia
realizácie s ukončením projektu v októbri 2011. Obdobie realizácie 6 mesiacov je dostatočné na zvládnutie tak náročnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná ako celok napájaná z jedného
rozvádzača. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a
komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania budú vykonané revízne správy. Výber dodávateľa sa
uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o
NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér. Priebeh realizácie bude prebiehať pod dohľadom starostu Jána Hrčku a
zamestnancov obce.

V prípade neschválenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne
takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej
energetická náročnosť bude minimalizovaná s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu
osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde
sa tento najpodstatnejší parameter výrazne zanedbáva. Vymení sa 46 svietidiel a 2 sa doplnia. Ročná úspora energie
dosiahne 129,2 GJ za 5 rokov, čo predstavuje 25,84 GJ/rok, 7176,54 kWh/rok, čo je 156,01 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo.
Touto investíciou sa taktiež dosiahne zníženie množstvo CO2 o 2,74 t/rok, čo má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Horné Dubové
pod vedením starostu Jána Hrčku spolu so zamestnancami na obecnom úrade má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. V r.2007 budovali bytový dom vo výške 465 tis.Eur, v r.2010 realizujú „Rekonštrukcia KD“ v objeme 84
tis.Eur s podporou PRV SR.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elek. predradníkom umožňujúcim zníženie výkonu na 64%. Úsporná
prevádzka bude 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie projektu vo
výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a kvalite
bude zabezpečovať aj personálne obsadenie Oú. Firma SVH s konateľom Jozefom Sýkorom zabezpečuje chod VO a bude
dôkladne zaškolený. Prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na dosiahnutie
optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme informovať
verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našej www stránke.

KaHR-22VS-1001

Verejné osvetlenie v obci Sedliacka Dubová patrí do celkovej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už
morálne a technicky zastaralá. Počet svietidiel je 57 ks, sú rôznych typov a časť z nich je nefunkčná. Zdroje svetla sú
sodíkové výbojky a žiarivky rôznych výkonov. Intenzita osvetlenia nespĺňa hodnoty určené príslušnými normami STN.
Svietidlá sú uchytené na betónových stožiaroch NN kovovými výložníkmi, ktoré sú skorodované. Rozvádzače RVO sú
zastaralé, skorodované, opotrebované a sú príčinou častých porúch. Vo väčšine prípadov je osvetlenie obce zabezpečené
nasledovnými svietidlami: a)svietidlo nezisteného typu – teleso svietidla je z oceľového plechu, krytie svietidla IP 23, osadený
svetelný zdroj 1x sodíková výbojka HPS 70W b)svietidlo nezisteného typu– teleso svietidla je z oceľového plechu, krytie
svietidla IP 23, svetelný zdroj 1x kompaktná žiarivka obsahujúca TC-L 36W ortuť c)svietidlo nezisteného typu – teleso
svietidla je z oceľového plechu, krytie svietidla nezistené, svetelný zdroj 1x žiarivka 200W d)svietidlo typu 444 23 15 – teleso
svietidla je z oceľového plechu, krytie svietidla IP 23, osadený svetelný zdroj 1x sodíková výbojka SHC 150W

Aby boli dotknuté priestory obce Sedliacka Dubová zmysle STN EN 13201 a s ňou súvisiacich STN optimálne a efektívne
osvetlené, bude v zmysle svetlotechnického projektu potrebné po demontáži jestvujúcich svietidiel, oceľových stožiarov,
úchytných konzol a RVO osadiť na každý betónový stĺp NN rozvodov v obci popr. na každý nový žiarovo zinkovaný oceľový
stožiar nové, moderné a vysoko efektívne modulárne pouličné svietidlo s telemanagmentom do 70W. Vysoká efektivita
osvetlenia bude dosiahnutá použitím vysokotlakových halogenidových výbojok riadených pomocou elektronického
predradníka. Svietidlo bude umiestnené vo výške cca 7,5m nad povrchom vozovky. Bude vymenených 57 svietidiel a tým sa
dosiahne úspora 15 608,97 kWh, čo je 56,19 GJ za rok. Nezanedbateľné je tiež zníženie emisií CO2 o 9,99 tony za rok. Na
existujúcich vetvách bude doplnených 30 svietidiel, aby boli dodržané príslušné STN normy. Nakoľko budú použité
najmodernejšie technológie s reguláciou intenzity svietenia, merateľné ukazovatele budú dodržané. Meranie spotreby
elektrickej energie bude v nových rozvádzačoch RVO.

Obecný úrad je personálne dostatočne obsadený kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú skúsenosti s implementáciou
podobných projektov v rámci rozvoja obce. Dôkazom sú aj projekty, ktoré boli úspešne implementované. Pre projekt sú
navrhnuté dve aktivity: Aktivita 1: Výber dodávateľa (február 2011 – marec 2011) Po schválení žiadosti o NFP prebehne
verejné obstarávanie na dodávateľa. Predpokladá sa termín február až marec 2011. Aktivita 2: Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia (apríl 2011 – október 2011) Táto aktivita je veľmi závislá od klimatických podmienok.
Preto je naplánovaná od mesiaca apríl, kedy už je predpoklad, že nebude sneh a bude sa môcť začať s prácami.

Požiadavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia komunikácií vyplývajú z platnej legislatívy. Povinnosťou obce je
prevádzkovať verejné osvetlenie v takom stave, aby plnilo požadované funkcie - bezpečnosť cestnej premávky, prevencia
proti kriminalite, prevencia proti úrazom. Zároveň musí spĺňať požiadavky na bezpečné a ekonomické prevádzkovanie. Aby
boli dotknuté priestory obce Sedliacka Dubová zmysle STN EN 13201 a s ňou súvisiacich STN optimálne a efektívne
osvetlené, bude v zmysle svetlotechnického projektu potrebné po demontáži jestvujúcich svietidiel, oceľových stožiarov,
úchytných konzol a RVO osadiť na každý betónový stĺp NN rozvodov v obci popr. na každý nový žiarovo zinkovaný oceľový
stožiar nové, moderné a vysoko efektívne modulárne pouličné svietidlo s telemanagmentom do 70W. Vysoká efektivita
osvetlenia bude dosiahnutá použitím vysokotlakových halogenidových výbojok riadených pomocou elektronického
predradníka.

Životaschopnosť projektu bude zo strany žiadateľa zabezpečovaná najmä vykonávaním pravidelných prehliadok a skúšok
podľa príslušnej vyhlášky a to výlučne spôsobilou osobou s primeranou elektrotechnickou kvalifikáciou. Pri obsluhe bude
zabezpečené dodržiavanie príslušných návodov, inštrukcií a miestnych prevádzkových predpisov. Obsluha zariadenia bude
zabezpečená oprávnenou osobou – elektrotechnikom, prevádzkovým elektrikárom s kvalifikáciou pre prácu na zariadeniach
do 1kV. Trvalo udržateľný stav bude zabezpečený: a) každoročnou plánovanou finančnou čiastkou na údržbu, opravu a
revízie v rozpočte obce podľa daného stavu verejného osvetlenia b) udržanie technických pracovníkov v pracovnom pomere v
správe obce, ktorí budú mať v pracovnej náplni stav a prevádzku verejného osvetlenia c) minimálne jeden krát ročne obecné
zastupiteľstvo bude hodnotiť prevádzkovanie verejného osvetlenia s výstupmi a informáciami pre občanov obce d)
samospráva obce zabezpečí vykonávanie pravidelných revíznych prehliadok verejného osvetlenia podľa stanovených
legislatívnych noriem Rizikom trvaloudržateľného stavu môže byť vzniknutá kritická situácia v dodávke elektrickej energie.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci Veľké Chyndice patrí do celkovej techn. infraštruktúry obce. Tvorí ho 39 svetelných bodov.
Sústava je neunifikovaná, s množstvom rôznych typov nevhodných svietidiel. Na jednej ulici je použitých niekoľko typov
svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. To má veľký vplyv na viditeľnosť chodcov a cyklistov vo
večerných hodinách. Technický stav rozvádzača nevyhovuje súčasným podmienkam. Je poruchový, pretože je to
opotrebovaná, oceľovo-plechová skriňa bez možnosti regulácie, kde už nie je možné inštalovať regulačné prvky. Svietidlá sú
umiestnené na existujúcich stĺpoch a stĺpoch NN, uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol, značne
skorodovaných. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na rok stúpajú náklady na
jej opravy a údržbu, čo sa pre obec stáva finančne neúnosné. V minulosti sme nedokázali nájsť dostatok financií na
komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu VO. Realizovali sa len nutné lokálne opravy svietidiel a rozvodov, ktoré už boli v
havarijnom stave Nedostatočná kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na bezpečnosť účastníkov cestnej
premávky, najmä chodcov

Modernizácia sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a dobrú návratnosť investície. Po kompletnej rekonštrukcii verejného
osvetlenia bude vymenených 39 svietidiel za moderné, energeticky úsporné s nulovými svetelnými emisiami. Úspora
elektrickej energie, aj vďaka regulácii vo vybratých hodinách, bude 7 403,76 kWh/rok, čo predstavuje 44,53%. Energetická
úspora má priamy vplyv aj na zníženie množstva CO2. Sústava VO bude doplnená o 32 nových svietidiel, ktoré spolu s
vymenenými, budú spĺňať prísne normy STN. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov aj návštevníkov obce.
Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v
pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám. Moderné
osvetlenie miestnych komunikácií vytvorí bezpečný priestor pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nové VO prispeje aj k
zníženiu pouličnej kriminality, násilníctva, vandalizmu, krádeží a pod. Do budúcnosti bude možné sústavu VO rozšíriť aj do
ďalších častí obce v súlade s jej rozširovaním.

Predpokladáme realizáciu projektu od marca 2011 do februára 2012. Naplánovaných 11 aktivít na seba chronologicky
nadväzuje a až do ukončenia projektu bude zachovaná funkčnosť VO. Prvých 9 aktivít bude realizovaných súbežne. Aktivity
10 a 11 budú prebiehať až v posledných mesiacoch realizácie projektu. Sústava VO bude uvádzaná do prevádzky postupne
po jednotlivých celkoch napájaných z rozvádzača. Budú inštalované moderné, spoľahlivé svietidlá a svetelné zdroje s
vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie IP 65, nízky príkon, vysoká svietivosť a dlhá životnosť). V novej
sústave bude možné riadiť dobu prevádzky aj intenzitu osvetlenia vo vybratom čase. Všetky naplánované aktivity sú potrebné
na to, aby bola realizácia projektu komplexná. Realizáciu rekonštrukcie VO bude obec zabezpečovať dodávateľsky
spoločnosťou ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v procese verejného
obstarávania. Pred kolaudáciou bude vykonaná revízia sústavy VO a vypracovaná revízna správa. Na rekonštrukciu VO bude
dohliadať aj realizačný tím zložený z 3 pracovníkov obecného úradu a 1 externého pracovníka.

Verejné osvetlenie v obci Veľké Chyndice je zastarané a morálne opotrebované so svietidlami po dobe životnosti. Preto je
najvyšší čas zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté technické riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu
celej sústavy VO s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-3 ale i na návratnosť investície. Projekt garantuje kvalitu
osvetlenia obecných komunikácií na čo najvyššej technickej i prevádzkovej úrovni. Výmenou 39 svietidiel a doplnením
sústavy VO o 32 svietidiel bude celkový počet svietidiel 71 a dosiahne sa ročná úspora energie 26,65 GJ/rok, čo je 133,27
GJ/5 rokov. Obec v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov aby celý projekt prefinancovala z vlastných resp.
úverových zdrojov. Preto vítame možnosť požiadať o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Zamestnanci obecného
úradu aj vybratý dodávateľ majú z minulosti bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov, čo garantuje realizáciu
projektu na vysokej odbornej úrovni. Predpokladáme, že naplánovaná doba realizácie 12 mesiacov bude dostatočná na
kvalitnú rekonštrukciu

V závislosti od úspory energie bola podľa celkových ročných nákladov na údržbu starej a novej sústavy VO vyčíslená celková
úspora nákladov na údržbu sústavy VO. V porovnaní s novou inštalovanou sústavou VO budú ročné úspory vo výške 1
717,20 EUR s DPH. Tento výpočet má informatívny charakter. Slúži na to aby ukázal ako sa celkovou modernizáciou a
rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia, znížia náklady na údržbu. Použité riešenie spĺňa technické podmienky
stanovené výzvou, čo je zárukou bezpečnej a spoľahlivej prevádzky VO. Dosiahnuté úspory s novoinštalovanou sústavou
VO zabezpečia po realizácii projektu návratnosť vložených finančných prostriedkov v hodnote 5%, z čoho vyplýva finančná
udržateľnosť projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečí aj personál OÚ a odborne spôsobilé osoby, ktoré budú po
rekonštrukcii VO dôkladne preškolené. Po realizácii projektu budeme vykonávať pravidelnú údržbu VO v záujme udržania
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v miestnych novinách
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Svetelnú sústavu vo vybraných mestských častiach mesta Žilina : Považský Chlmec, Zástranie a Vranie tvorí 347 svetelných
bodov. Svietidlá sú umiestnené na betónových alebo oceľových stĺpoch, kde sú uchytené kovovými konzolami, pričom majú
vysokú spotrebu energie a negatívny vplyv na životné prostredie v dôsledku svetelných emisií. Zastaralé sú aj rozvádzače, čo
je často príčinou porúch. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti technicky zastaralá, čo spôsobuje každoročný nárast nákladov
na opravu a údržbu osvetlenia. Taktiež nie je unifikovaná, a je zložená z viacerých typov, čo nepriaznivo vplýva na užívateľov
komunikácií, a enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia čo je hlavnou svetlo-technickou požiadavkou. Ďalšími
nedostatkami sústavy verejného osvetlenia je nízky svetelný tok zdrojov lm/W, zlé podanie farieb a nízka životnosť svetelných
zdrojov.

Realizácia projektu rieši obnovu VO formou modernizácie a rekonštrukcie svetelných bodov tak, aby boli splnené požiadavky
na efektivitu a údržbu zariadení ako i zníženie energetickej náročnosti a súlad s platnými svetelno-technickými normami.
Projekt je zameraný na výmenu 347 ks svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné a doplnenie 13 svietidiel
a svetelných zdrojov za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem. Zároveň je v rámci úsekov, na
ktorých sú svietidlá a svetelné zdroje vymieňané zameraný aj na : výmenu a inštaláciu nových elektrorozvádzačov v
súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou systému verejného osvetlenia a tiež rekonštrukciu káblových rozvodov.
Energetická úspora dosiahnutá realizáciou projektu bude predstavovať ročnú úsporu 144998 kW/h (61%), čo je 521.99
GJ/rok. Úspora CO2 z environmentálneho hľadiska bude 55,38 t/rok.

V rámci realizácie predkladaného projektu dôjde k demontáži výložníkov, svietidiel, poistkového kompletu a stožiarových
svorkovníc vonkajšieho osvetlenia. Následne bude zrealizované osadenie nových výložníkov VB/0,5, cestných svietidiel s
vysokoúčinným fazetovým optickým systémom pre sodíkovú vysokotlakú výbojku 50/70W, ktoré budú osadené vysokotlakou
sodíkovou výbojkou 70W, poistkového kompletu, stožiarových svorkovníc a regulačného ovládacieho modulu. Vybrané
svietidlá budú prepojené novým silovým závesným káblom AYKYz-J 4x16. Niektoré vybrané svietidlá budú zrušené. Pôvodné
rozvádzače budú vymenené za nové inteligentné rozvádzače VO s reguláciou a pripojením na diaľkový dispečing s GSM
modulom. Všetky navrhované aktivity budú realizované v časovom rozsahu 11/2010 – 10/2011. Organizačne bude realizácia
projektu zabezpečovaná Odborom dopravy a komunálnych služieb, pričom hlavným koordinátorom projektu bude zástupca
prednostu mestského úradu Ing. Pavel Požoni. Implementácia projektu bude prebiehať v spolupráci so zmluvnou externou
spoločnosťou.

Realizácia predkladaného projektu je pre mesto Žilina nevyhnutná vzhľadom na nevyhovujúci stav verejného osvetlenia v
záujmovom území, a to z nasledovných dôvodov: nevyhovujúce osvetlenie komunikácií v zmysle technických noriem,
zastaralé RVO, vysoká energetická náročnosť, nízka estetická hodnota a v konečnom dôsledku aj nízka bezpečnosť
obyvateľov mesta. Na predkladaný projekt úzko nadväzujú rôzne investičné aktivity mesta, ktoré sa týkajú úprav príslušných
komunikácií a priestranstiev na predmetnom území. Mesto Žilina v minulosti realizovalo a realizuje projekty obdobného
charakteru financované či už z vlastných zdrojov, alebo externých zdrojov. Riadenie projektu bude zabezpečené
prostredníctvom vlastných zamestnancov projektu, ktorí sa už v minulosti aktívne podieľali na podobných zámeroch mesta v
spolupráci so zmluvnou externou spoločnosťou, ktorá sa bude podieľať na externom manažmente projektu v súlade s
usmerneniami SO/RO a RO pre OPkaHR. Predpokladom úspešnej realizácie projektu a dosiahnutia plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov je dôsledne pripravená zmluva s dodávateľom, ktorý bude vybratý v súlade so zákonom č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní.

Mesto Žilina hospodári s vyrovnaným rozpočtom, pričom výdavky na prevádzku a ďalšiu údržbu verejného osvetlenia budú
zabezpečené z bežných príjmov mesta. Realizácia predkladaného projektu by prostredníctvom úspory energie mala viesť aj k
úspore nákladov, pričom takto ušetrené prostriedky môže mesto využiť na realizáciu iných rozvojových investičných aktivít.
Riziká súvisiace s realizáciou projektu budú eliminované prostredníctvom kvalitne spracovanej projektovej dokumentácie a
dôsledne pripravenou zmluvou s dodávateľom, ktorý bude vybratý v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktoré bude realizované po podaní žiadosti o NFP. Prevádzka verejného osvetlenia bude zabezpečená
prostredníctvom 100% mestskej spoločnosti – Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. Na základe uvedeného môžeme
konštatovať, že je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená po finančnej aj odbornej stránke.
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Obec má 1379 obyvateľov. Administratívne je obec začlenená do Západného Slovenska, Trenčianskeho samosprávneho
kraja, okresu Považská Bystrica. Patrí medzi Kohézne póly rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu. Stav ver.
osvetlenia (VO) v obci je nevyhovujúci po viacerých stránkach: 1. Nevyhovujúce (LV, Ataché) a technicky zastarané
(VS125,44419xx) svietidlá v počte 137 ks 2. Skorodované nosné časti (výložníky) 3. Havarijný stav rozvádzačov 4.
Svetelné zdroje s nízkym merným výkonom 5. Nemožnosť regulácie výkonu osvetľovacej sústavy 6. Vysoké náklady na
údržbu (náklady v r. 2009 predstavovali viac ako 3000 EUR) Osvetlenie je energeticky veľmi náročné. Príkon starej
osvetľovacej sústavy je 16,319 kW. Poloha obce i zaradenie medzi póly rastu deklarujú udržateľnosť projektu. Personálne
kapacity obce sú vzhľadom na počet obyvateľov dostačujúce (22 v rámci TPP spolu so starostom). Predpokladom pre efekt.
realizáciu projektu sú i skúsenosti obce s implementáciou projektov z rôznych programov, napr. PHARE, Environmentálny
fond a pod.

Realizáciou projektu sa zmodernizujú všetky súčasti VO v obci. Vymení sa 137 ks svietidiel za energeticky menej náročné
Realizácia projektu a jeho výsledky prinesú požadovanú zmenu verejného osvetlenia v obci Prečín. Celý systém VO bude
plne zodpovedať požiadavkám obyvateľov obce, ale takisto bude spĺňať potrebné normy. Navrhovaným technickým riešením
sa zníži inštalovaný príkon o 6,019 kW, v zníženom výkone až o 8,997 kW, množstvo emisií sa zníži o takmer 11t/r. Úsporu
energie predpokladáme 104,07 GJ/r, t.j. za 5 rokov 520,36 GJ. Predpokladáme reálne napĺňanie ukazovateľov, nakoľko boli
stanovené kvalifikovaným výpočtom podľa reálneho odborného zhodnotenia súčasného stavu VO a návrhu novej
osvetľovacej sústavy. VO musí zabezpečiť osvetlenie v dostatočnej a požadovanej ako aj povolenej intenzite, osvetlenie pre
bežnú orientáciu všetkých účastníkov cestnej premávky a obyvateľov na komunikácií. Kvalitné VO komunikácií a miestnych
plôch zvýši bezpečnosť osvetľovaného priestoru a urbanisticky dokreslí vzhľad obce a celkovo bude pôsobiť upokojujúco na
ich užívateľov. V podstatnej miere prispeje k zníženiu vandalizmu a kriminality v obci. Projekt môže inšpirovať ďalšie obce.

Počas 5 mesiacov realizácie projektu (03/2011 - 07/2011) sa zrekonštruuje VO v celej obci s využitím BAT. Harmonogram
bol navrhnutý s ohľadom na dobu schvaľovania projektov, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré dovoľujú
rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavných aktivít zabezpečí dodávateľ zvolený v procese verejného obstarávania podľa
zákona č.25/2006 Z.z., ktoré bude uskutočnené po schválení ŽoNFP. V rámci 5 hlavných aktivít, ktoré pozostávajú z
demontáže pôvodného VO a montáže nových prvkov VO vrátane revízií a inštalovania regulačného mechanizmu intenzity
osvetlenia sa vykoná komplexná rekonštrukcia VO v celej obci tak, aby vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu
bude vykonávané počas priebehu všetkých hlavných aktivít. Zabezpečí ho projektový tím zložený zo zamestnancov obce a
pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci
podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu – vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a
priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný v súlade s Manuálom informovania a publicity.

Projekt svojim charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispievame využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za celkové
riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor projektu).
Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce, štát. rozpočtu i
iných prostriedkov. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektu v rámci PHARE, Environmentálneho fondu a pod. Obec má
tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala
komplexnú rekonštrukciu VO. K výmene svietidiel prichádza iba rádovo po kusoch, podľa možností rozpočtu.

V budúcnosti očakávame vzhľadom na modernizáciu verejného osvetlenia s využitím BAT a regulácie intenzity osvetlenia
výrazné zníženie nákladov na časové aj finančné nároky údržby. Finančná udržateľnosť prevádzky systému verejného
osvetlenia bude, tak ako dosiaľ, zabezpečená financovaním spotrebovanej energie a údržby z prostriedkov obecného
rozpočtu. Udržateľnosť výsledkov projektu je posilnená i tým, že realizáciou projektu sa usporí ročne 28 908,95 kWh, čo
predstavuje úsporu vo finančnom vyjadrení 2 714,48 EUR. Takúto úsporu dosiahneme i s pomocou využívania regulačného
mechanizmu intenzity osvetlenia. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný
dodávateľ rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia,
čím sa zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť. Riziko neschopnosti obce spolufinancovať projekt je eliminované
na základe uznesenia zastupiteľstva obce. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov je obec pripravená znášať aj tie. Riziko
nedostatočného personálneho zabezpečenia projektu je eliminované inštitucionálne – obec disponuje potrebnými
personálnymi kapacitami.
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V obci sa nachádza 86 ks starých svietidiel - s ortuťovými (19 ks), vysokotlak. sodík. výbojk. s vysok. príkonmi (25 ks) a
kompakt. žiarivkami (42 ks). Nevyhovujú požiadavkám na svetel.-techn. parametre. Na svietidlách chýbajú kryty, netesnosť a
poprask. krytov svietidiel; sú umiestn. na každom druhom stožiari (nerovnomer.), výložníky a oceľ. stožiare sú skorodované.
RVO sú v nevyh. stave a s nevh. ovlád. napáj. - čas. spínače. Svorkové spoje na napájacie vedenie je uvoľnené, dochádza k
zahrievaniu (nebezp. požiaru). VO je neuinifikované, (rôzne typy svietidiel), čo zle vplýva na užívateľov komunikácií, enormne
narušuje rovnomernosť osvetl. Svietidlá sú nesprávne nasmerované, čo na komunikáciách spôsobuje: nedost. osvetl., zlé
nasmer., osvetl. pod nespráv. uhlom a sú zdrojom rušivého osvetl. Spotr. el. energie 44 943 kW/h (3 811,16 EUR), sústava je
veľmi náročná na údržbu a správu

Rekonšt. VO z dôvodu úspory el. en. a zlepš. osvetl. Demontáž stožiarov, výložníkov, svietidiel, poistk. kompl. a stožiar.
svorkovníc vonk. osvetl. Doplnia sa nové stožiare, výložníky VB/0,5, cestné svietidlá s vysokoúčin. fazetovým optick. syst.
pre sodík. vysokotl. výbojku 50/70W osadené vysokotl. sodík. výbojkou 50W a 70 W, poistkový komplet, stožiar. svorkovnice
a regulač. ovlád. modulu. Výmena RVO1, RVO2 za nové intelig. RVO s regulác. a pripoj. na diaľk. dispečing s GSM
modulom. Uloženie silových káblov do výkopu CYKY- J 4x10 mm2 a uzemň. drôt FeZn pr. 10 mm. Pri stožiaroch kladený
dôraz, aby zemný odpor uzemn. nebol vyšší ako 15 Ω. Pri rekonštr. VO nedôjde k prekládke podzem. ani nadzem. vedení.
Spotr. el. ener. využitím regulácie sa zníži o 54 %. Roč. úsp. nákladov 2 058,36 EUR; úsp. 87,38 GJ/rok. Envir. účinok úspory
CO2 - 9,27 t/rok. Výmena 86 starých a dopln. 46 svietidiel. Technológie využité pri modernizácii systému VO prispejú k trvalo
– udržateľnému rozvoju tejto oblasti. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a následne k
zvýšeniu bezpečnosti pohybu ľudí v obci a ich ochrane.

Projek. a inžin. práce boli vykonané autoriz. architektom. Ver. obstar. prebehlo v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. o verej. obst.
a o zmene a dopl. niekt. zákonov. Víťazom je ELZA, elektrom. záv. BA, a.s., ktorá bude mať na starosti obst. a inštal. verej.
osvetl. v súlade s navrh. a stav. úrad. odsúhl. PD. Projek. manag. pozostáva z 3 ľudí – projekt. manager (starosta), fin.
manager (účtovník + ekonóm) a manager monitor. Projekt bude trvať 12 mesiacov. Realiz. začne 03/2011 a ukončí sa
02/2012. Má naplán. 9 aktivít - 1. Výkopové práce, 2. Demontáž starého svetel. miesta, 3. Základy, 4. Stožiare, 5. Výložníky,
6. Káble a vodiče, 7. Regulácia a riadenie, 8. Svietidlá a prísluš., 9. Rozvádzače. Aktivity budú realiz. súčasne. Podp. aktivity
pozost. z riad. projektu, publicity a inform. Po ukonč. aktivít dôjde k preber. konaniu. Následne bude prebiehať techn. a finan.
ukonč. projektu. Publicita bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

Hlav. prioritami je dosiahnutie sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať prevádzkovým normám a
požiadavkám. Túto situáciu je možné vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na
efektivitu a údržbu celého zariadenia. Energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na
platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej
finančnej návratnosti. Obec realizáciou projektu odstráni nevyhovujúci stav sústavy VO a zároveň zníži energetickú náročnosť
sústavy o 54 %. Ročná úspora elektriny v sústave VO bude 87,38 GJ. Ročná úspora fin. nákladov 2 058,36 EUR, ktoré sa
môžu využiť na skvalit. ostat. prvkov techn. a sociál. infraštruktúry v obci. Ochrana ŽP je garantovaná výpočtom
environmentálneho účinku úspory CO2 - 9,27 t/rok. Všetky práce budú realiz. na základe PD vyprac. autoriz. architektom s
materiálmi podľa položk. výkazu výmer za cenu, ktorá bude výsledkom VO. Implementáciu zabezpečí vyčlenený tím. projekt.
management zabezpečí žiadateľ, ktorý má v organiz. štrukt. kapacity na realizáciu projektu, každý rok realizuje odborné
investície

Vzťah k VO vyplýva zo zákonov, podľa ktorých mestá a obce vlastnia a udržujú miestne komunikácie, VO, zeleň atď. Z
vlastníckeho vzťahu vyplýva potreba spravovať majetok VO, ak ide o vedenie technicko-hospod. evidencie, predpisov a
noriem. VO je nepriamo platená služba občanmi. Plní funkciu bezpečnosti cestnej premávky, prevencie proti úrazom a
kriminalite. Umožňuje bezpečnejší pohyb áut a osôb v nočných hodinách. VO zatraktívňuje prostredie pre turistov,
návštevníkov i obyvateľov obce. Rekonštrukciou sústavy VO sa dosiahne taký stav, ktorý bude zodpovedať platným
prevádzkovým normám a požiadavkám. Dôjde k zníženiu energ. náročn., zníženiu fin. nákladov, k zvýšeniu ochrany ŽP
(CO2)a prispeje sa k bezpečnosti účastníkov dopravnej premávky. Finančná udržateľnosť projektu je garantovaná aj výpisom
z účtu od VÚB. Neexistuje teda žiadna hrozba, že by výsledky projektu neboli udržateľné. Ciele sú v súlade s cieľom opatrenia
2.2 Budovanie a modernizácia VO pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky a to podpora verejného
sektora pri budovaní a modernizácii VO v mestách a obciach. Technológie využité pri modernizácii systému VO prispejú k
trvalo – udržateľnému rozvoju
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Projekt sa dotýka rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (ďalej VO) v obci Oščadnica.Obec je situovaná v
regióne Kysúc a je 3.najväčšou obcou v SR.V sústave VO je prevádzkovaných celkovo 270ks svietidiel, ktoré sú po svojej
životnosti, z toho je cca 50 % ortuťových.Svietidlá sú inštalované na výložníkoch, ktoré sú skorodované, nemajú vhodnú dĺžku
vyloženia a nie sú správne smerované.Svetelná a el.účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti.Svietidlá
nie sú schopné dosvietiť na komunikáciu, príp. ich osadenie je nedostatočné.Sú poškodené, špinavé a nie sú schopné ďalšej
efektívnej prevádzky. Chýbajú kryty svietidiel hrozí nebezpečenstvo, úrazu alebo sú netesné a svietidlá sú plné nečistôt,
hlavne náletov nočného hmyzu.Hrozí riziko prehrievania svietidiel a ich následné vzplanutie, porucha, skrat.Toto ma za
následok zvýšené fin. výdaje za údržbu a čistenie svietidiel.Vzhľadom na vysokú návštevnosť obce (cca
300tis.návštev/ročne)pre jej atraktívne turistické stredisko s celoročným využitím je nevyhnutné riešiť súčasný stav VO
nakoľko rast dopravy na nedostatočne osvetlených komunikáciách negatívne ovplyvní rast kolíznych situácií a dopravných
nehôd.

)Hodnoty merat.ukazovateľov dosiahneme pomocou investície, ktorej rozpočet vychádza z naprojektovaných
techn.parametrov VO tak, aby sa dodržali legislatívne normy a zároveň dosiahli prepočítané hodnoty úspor.b)Po úspešnom
ukončení projektu bude v obci moderný systém VO s 280 svietidlami, vrátane inteligentnej regulácie, zvýši sa bezpečnosť a
kvalita života občanov. Projekt ovplyvní šetrenie s energiami, zníži sa množstvo CO2 a dosiahneme fin.úsporu. technický stav
VO bude zodpovedať všetkým prevádzk.normám a požiadavkám. Zvolené riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a
údržbu. Energet.náročnosť bude minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č.1-4 s
nadväznosťou na STN 73 6110 a je jedným z hlavných prvkov dlhodobej fin.návratnosti. Projektom sa dosiahne čo najvyššia
úroveň kvality osvetlenia komunikácií.c)Vzniknuté úspory bude obec smerovať do rozširovania siete VO v nových častiach,
prostriedky budú slúžiť na bežné opravy a údržbu sústavy VO ako aj investície do iných rozvojových aktivít obce. Z pohľadu
občanov tiež dosiahneme širšie využitie verej.priestranstva pri dodržaní vysokých štandardov na bezpečnosť.

Dĺžka realizácie aktivít je stanovená na 12mesiacov, pričom pôjde celkom o 10 hlavných , logicky previazaných a na seba
nadväzujúcich aktivít realizovaných na území katastra obce Oščadnica: 1.Demontáž starého svetelného miesta, 2.Stožiare,
3.Základy, 4.Výložníky, 5. Káble a vodiče, 6. Materiál pre vzdušné vedenie, 7.Svietidlá a príslušenstvo, 8.Svetelné zdroje,
9.Regulácia, 10.Rozvádzače. V rámci podporných aktivít bude realizované 1.Riadenie projektu a 2.Publicita a informovanosť.
Technickú stránku, a teda aktivity 1-10 bude zabezpečovať dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe výsledku z verejného
obstarávania zrealizovaného po podaní žiadosti o NFP v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní . Z
administratívnej a personálnej stránky bol na úspešnú implementáciu projektu zadefinovaný už vopred realizačný projektový
tím, ktorý pozostáva zo starostu (riadenie projektu), účtovníčky (finančná stránka projektu) a ext.pracovníka (monitor.správy,
žiadosti o platbu).

Súčasné VO v obci je nevyhovujúce po technickej aj bezpečnostnej stránke a nespĺňa prísl.normy.Vzhľadom na obmedzené
fin.zdroje a rozsah sústavy VO, obec v minulosti túto nerekonštruovala.V rámci prevádzky a údržby investovala do potrebného
materiál.vybavenia (výmena poškodených, nebezpečných,nefunkčných častí VO). Dosiahneme výrazné zníženie spotreby el.
energie ako aj produkcie CO2, čo sa premietne do fin.úspor a vplýva na šetrenie život.prostredia. Projekt rieši zlepšenie
osvetlenia a jeho rovnomernosť na komunikáciách a tiež prispeje k bezpečnosti obyvateľstva-peších,cyklistov,vodičov ako aj
majetku.Vhodným a účinným osvetlením vplýva na zrakovú pohodu obyv. a skvalitnením osvetlenia verej.priestranstiev
umožní ich širšie a dlhšie využitie pre konanie voľnočasových aktivít. Projekt nadväzuje na plánované nové cestné prepojenie
s obcou Rajcza (Poľsko) a vytvára podmienky lepšej bezpečnosti vzhľadom na rast dopravy a návštevnosti obce.Obec má v
rámci org.štruktúry vyprofilovaný tím skúsených pracovníkov, ktorý na účely riadnej implementácie projektu posilní o
externého špecialistu.Na efektívnu údržbu VO bude po implementácii dohliadať interný zamestnanec s odbornou
spôsobilosťou.

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciou sústavy VO v obci Oščadnica komplexne. Bez požadovaného NFP, by obec
nevyriešila súčasný problémový stav VO a jeho vysokú prevádzkovú réžiu, vrátane neefektívne vynakladaných prostriedkov.
Po implementácii projektu ušetrí obec náklady znížením spotreby a tiež na neustále opravy a údržbu sústavy VO, čo jej
umožní trvaloudržateľné a dlhodobé financovanie prevádzky VO. Ušetrené financie budú slúžiť na bežné opravy a údržbu
sústavy VO v dlhodobom horizonte, pričom bude možné voľné zdroje opätovne investovať do rozširovania siete a iných
rozvojových aktivít. Nakoľko riadenie a správa VO bude vychádzať z centraliz. riadiaceho systému s komunikáciou pomocou
GSM bude prevádzku po zaškolení vykonávať zodpovedný odborne spôsobilý pracovník z úradu. Navrhované technológie boli
stanovené tak, aby bola zabezpečená dlhodobá bezproblémová a bezporuchová prevádzka VO so zníženými nákladmi pri
súčasnom zvýšení komfortu osvetlenia v obci. Žiadateľ eliminoval niektoré definované ohrozenia v SWOT analýze, napr.
angažovaním experta na EÚ fondy do proj.tímu. Legislatívne zmeny,príp.iné okolnosti bude riešiť kontinuálnou komunikáciou
s RO.
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Mesto Prievidza sa nachádza v Horno-nitrianskom regióne Slovenska, ktorý dlhé roky predstavuje oblasť s rozvinutým
ťažobným priemyslom s populáciou vyše 50.000 obyvateľov. V súčasnosti sa v meste nachádza nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia, kt. bola naposledy pozmenená inštaláciou svetelných bodov v priebehu rokov 1990-95. Od tohto obdobia mesto
prevádzkuje svetelné body s príkonom 250 W a 70 W s obmedzenou reguláciou, kt. neumožňuje efektívne využívať jednotlivé
zdroje svetla podľa potreby. Taktiež vysoká energ. náročnosť predstavuje vysoké náklady pre rozpočet mesta. Zastaraný
charakter komponentov osvetlenia a min. 15 ročná doba ich pravidelného využívania si každú chvíľu vyžaduje ďalšie
investície do údržby a opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj samotný sklon starých svetelných bodov
neumožňuje dostatočne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobu nevhodné podmienky pre orientáciu a pohyb
účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách. Zároveň sa takéto miesta stávajú potenciálne nebezpečné a naši
obyvatelia sa im radšej vyhýbajú. Týmto sa aj často krásne zákutia a známe ulice stávajú pre ľudí neatraktívnymi.

Úspešnou realizáciou všetkých naplánovaných aktivít projektu bude v priebehu 2 rokov modernizovaná sieť 230 svetelných
bodov v meste Prievidza. V rámci rekonštrukcie a modernizácie bude pristúpené k výmene svietidiel a svetelných zdrojov za
energeticky menej zaťažujúcejšie so 70 až 50 W príkonom. Vymenia sa aj staré rozvádzače, do ktorých sa vloží aj
komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Zavedie sa vyspelý riadiaci a
monitorovací systém regulácie sústavy verejného osvetlenia ako celku, ale aj s možnosťou regulácie každého jedného
svetelného bodu samostatne podľa potreby a požiadaviek obyvateľov konkrétnej lokality mesta. Predpokladaný celkový
inštalovaný výkon modernizovanej sústavy VO pri zaťažení 3.900 hod. bude predstavovať 57.720,00 kWh bez regulácie a s
reguláciou o 9.842,00 kWh menej pri rovnakom zaťažení. Predpokladaná úspora energie kumulatívne za 5 rokov od
ukončenia realizácie aktivít projektu bude 2.353,35 GJ. V prípade negatívnych vplyvov počasia alebo nadmiernym prejavom
vandalizmu, ktoré by mohli mať dopad na dosiahnutie stanovených ukazovateľov, budeme postupovať v zmysle poistnej
zmluvy na majetok mesta.

Projekt budeme realizovať prostredníctvom jednej hlavnej a 2 podporných aktivít. V rámci hlavnej aktivity chceme zabezpečiť
demontáž pôvodných svetelných bodov a výmenu za nové, montáž nových rozvádzačov, do ktorých bude umiestnená okrem
merania aj nová komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. A zároveň
všetkých potrebných technických krokov podľa Svetelno-technickej štúdie na sprevádzkovanie všetkých plánovaných
svetelných bodov. Podstatnou súčasťou projektu je vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a monitorovacieho systému
regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy mesta, ktorý bude slúžiť aj ako diagnostika stavu VO. Všetky tieto kroky hlavnej
aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom ako celok. Pri realizácii verejného obstarávania budeme toto vykonávať v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podporné aktivity budeme realizovať v súlade s možnosťami a podmienkami výzvy a to z vlastných zdrojov mesta.

Mesto Prievidza si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie
pomôžu mestu ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k životnému prostrediu.
Projektom sa znížia náklady na údržbu, nakoľko mesto ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a
udržiavanie životnosti zastaraného verejného osvetlenia, čo za ostatné 3 roky predstavovalo takmer sumu 13 tis.€. Stanovenie
očakávaného technického stavu vzniklo na základe zrealizovania Svetelno-technickej štúdie, ktorú vytvorili odborníci a je
zárukou dosiahnutia stanovených ukazovateľov úspory elektrickej energie a zníženia emisií oxidu uhličitého do ovzdušia. Z
pohľadu technického zabezpečenia riadenia a monitorovania projektu má mesto niekoľko ročné skúsenosti s implementáciou
projektov z prostriedkov ŠF a ŠR, čomu je dôkazom úspešná realizácia takýchto projektov. Zavedením moderných technológií
do technickej infraštruktúry sa aj naše mesto stáva modernejším a vyspelejším, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu
života svojich obyvateľov. Vzhľadom na svoju lokalitu sa stane atraktívnejším aj pre návštevníkov mesta.

Vytvorením stabilného a moderného systému verejného osvetlenia na báze využitia efektívnejších komponentov aj z pohľadu
úspory energie dáva jednoznačný predpoklad na bezproblémovú prevádzku do budúcna. Samotný zámer projektu – ponížiť
náklady na prevádzku verejného osvetlenia, je predpokladom vzniku úspory, ktorá môže byť v prípade nečakaných dopadov
poveternostných podmienok alebo vandalizmu použitá na znovu obnovenie prevádzkového stavu jednotlivých komponentov.
Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného efektu zamerané práve na skoré a včasné
identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje
prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú zodpovednú osobu. Zároveň mesto bude pri spravovaní
tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Obec Vlkanová sa nachádza v okrese Banská Bystrica. Počet obyvateľov je 1 222. Verejné osvetlenie obce nezodpovedá
súčasným potrebám a požiadavkám, je zastaralé technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho poruchovosť a
opotrebovanosť (napr. rozvodné skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Verejné osvetlenie v obci je napájané
elektrickou energiou zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia v počte 2 ks. Svietidlá vykazujú nízku účinnosť a ich
krytie do vonkajšieho prostredia nespĺňa platné normy. Súčasné prvky a technológia verejného osvetlenia v obci neumožňujú
voliť vhodné režimy zapínania, vypínania a regulácie. Osvetlenie v obci je v prevažnej miere na betónových stĺpoch NN siete.
Osvetľovacia sústava je tvorená rôznymi svietidlami, ktoré sú technicky zastaralé a nevyhovujúce, mnohé z nich sú
poškodené. Celkový počet svietidiel je 160 ks. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy je 15,47 kW. Skutočná ročná spotreba
energie v roku 2009 bola 50,067 MWh.

Obec zníži energetickú náročnosť VO pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy vymenením 149 ks
zo 160 ks pôvodnej sústavy VO za moderné svietidlá a doplnením 7 nových svetelných bodov. Tým sa zlepšia dopady na
životné prostredie (pokles produkcie CO2 o 9,15 t/rok) a docieli sa 39,9 % úspora elektrickej energie (24,072 MWh/rok, t.j
86,66 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál obce ako aj kvalita života občanov v obci. Začne fungovať plánovaná
kontrola a údržba VO pri znížených prevádzkových nákladoch.

Na základe posúdenia súčasného technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca
situácia riešiť modernizáciou sústavy VO. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia
sa novými. Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v obci.
Rozvádzače VO sa demontujú, na ich miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s
reguláciou VO. V miestach kde nie je splnená príslušná norma na osvetlenie komunikácií bude doplnených 7 ks nových
svetelných bodov. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia znížením napätia regulátorom. O
bezproblémový priebeh realizácie projektu sa budú starať dvaja zamestnanci obce a starosta obce. Technické a personálne
zabezpečenie projektu je v kompetencii obce, ktorá je pripravená na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v obci Vlkanová je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov. V obci je
zvýšený pohyb občanov po miestnych komunikáciách. Obec si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných
prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie
života, ale splnia aj účel šetrnosti k životnému prostrediu. Realizáciou projektu sa znížia náklady na údržbu, nakoľko obec
ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti VO (za posledné 3 roky sumu cca 3568
EUR). Taktiež sa zabezpečí modernizácia a unifikácia svetelných telies, životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia sa
výrazne zlepší. Obec Vlkanová už realizovala projekt v rámci štrukturálnych fondov. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná
svetelno-technická štúdia a bola navrhnutá moderná sústava osvetlenia v obci. Úspory energie ako aj zníženie emisií CO2
boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Obec sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu obce.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe zlepšenia kvality osvetlenia v obci. Výsledky prinesú pozitívne dopady
nielen pre 1 222 obyvateľov, ale aj pre návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť využívaných
zariadení a najmä sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Projekt bude počas doby
realizácie podrobený predbežnej i priebežnej kontrole v súlade so zákonom, v prípade akýchkoľvek zmien, prípadne ohrození
výsledkov budú informované kompetentné orgány, čo dokladuje vysokú schopnosť v riadení rizík zo strany žiadateľa. Odborné
personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi a z nich získanými skúsenosťami vytvárajú predpoklady
pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti, udržateľnosti
projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov je zaručená z dôvodu využitia kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou
a minimálnou potrebou údržby ako i efektívnym finančným hospodárením obce.
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Obec má 1387 obyvateľov. Administratívne je začlenená do Stredného Slovenska, Žilinského samosprávneho kraja, okresu
Bytča. Je obcou v Kohéznom póle rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu. Stav verejného osvetlenia (VO) v
obci je nevyhovujúci po viacerých stránkach. Svietidlá využívajú ako svetelné zdroje ortuťové vysokotlaké výbojky RVL 125W,
1 typ kompaktnú žiarivku. Celkový inštalovaný výkon všetkých 117 svietidiel je 14,786 kW. VO je inštalované na betónových
podperných bodoch a na oceľových stožiaroch a výložníkoch rozdielnej dĺžky a sklonov. VO je nerovnomerné. Všetky časti
VO sú zastarané, skorodované a po životnosti. Spotreba el. energie pri 3900 h je až 57 665 kWh/r. VO je energeticky i
finančne veľmi náročné. Náklady na údržbu už prevyšujú 1000 EUR/r. VO nevyhovuje príslušným normám a je nutná jeho
komplexná rekonštrukcia. Poloha obce a jej zaradenie do pólov rastu je dobrým predpokladom pre udržateľnosť projektu.
Personálne kapacity sú vzhľadom na počet obyvateľov obce dostačujúce (29 zamestnancov v rámci TPP + starosta).
Predpokladom pre realizáciu projektu sú i skúsenosti obce s implementáciou projektov z rôznych programov, i fondov EÚ (v
rámci ROP 1.1).

Realizáciou projektu sa zmodernizujú všetky súčasti VO v obci. Vymení sa 117 ks svietidiel za energeticky menej náročné a
v dôsledku splnenia príslušných noriem STN sa doplní 71 ks svietidiel. Využitím BAT technológií a regulácie intenzity
osvetlenia sa ročne predpokladá s úsporou energie 119,4 GJ (33 167 kWh), čo tvorí počas 5 rokov (60 mesiacov)
monitorovania dopadov projektu úsporu energie v hodnote 597 GJ, s úsporou na 1 svetelný bod 306,18 kWh, s úsporou 2
812,46 EUR, so znížením množstva CO2 o 12,67 ton. Predpokladáme reálne napĺňanie ukazovateľov stanovených v projekte,
nakoľko boli stanovené kvalifikovaným výpočtom podľa reálneho odborného zhodnotenia súčasného stavu VO a návrhu novej
osvetľovacej sústavy. VO musí zabezpečiť osvetlenie v dostatočnej a požadovanej ako aj povolenej intenzite, osvetlenie pre
bežnú orientáciu sa všetkých účastníkov cestnej premávky a obyvateľov na komunikácií. Kvalitné VO komunikácií a
miestnych plôch zvýši bezpečnosť osvetľovaného priestoru a urbanisticky dokreslí vzhľad obce a celkovo bude pôsobiť
upokojujúco na ich užívateľov. V podstatnej miere prispeje k zníženiu vandalizmu a kriminality v obci. Projekt môže inšpirovať
ďalšie obce.

Počas 12 mesiacov realizácie proejktu (03/2011 - 02/2012) sa zrekonštruuje VO v celej obci s využitím BAT. Harmonogram
bol navrhnutý s ohľadom na dobu schvaľovania projektov, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré dovoľujú
rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavných aktivít zabezpečí dodávateľ zvolený v procese verejného obstarávania podľa
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktoré obec práve realizuje. V rámci 9 hlavných aktivít, ktoré pozostávajú z
demontáže pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO vrátane revízií a inštalovania regulačného
mechanizmu intenzity osvetlenia sa vykoná komplexná rekonštrukcia VO v celej obci tak, aby vyhovovalo požadovaným
normám. Riadenie projektu bude vykonávané počas priebehu všetkých hlavných aktivít. Zabezpečí ho projektový tím zložený
zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov z
fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu – vypracovanie monitorovacích správ a
žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný v súlade s Manuálom informovania a
publicity.

Projekt svojim charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispievame využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce Predmier. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední
za celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor
projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce,
štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektu v rámci Regionálneho operačného
programu. Obec v tomto roku získala 472 886,88 EUR z ERDF a štátneho rozpočtu SR na rekonštrukciu Základnej školy
Predmier. Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov
však nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO. K výmene svietidiel prichádza iba rádovo po kusoch, podľa možností rozpočtu.

V budúcnosti očakávame vzhľadom na modernizáciu verejného osvetlenia s využitím BAT a regulácie intenzity osvetlenia
výrazné zníženie nákladov na časové aj finančné nároky údržby. Finančná udržateľnosť prevádzky systému verejného
osvetlenia bude, tak ako dosiaľ, zabezpečená financovaním spotrebovanej energie a údržby z prostriedkov obecného
rozpočtu. Udržateľnosť výsledkov projektu je posilnená i tým, že realizáciou projektu sa usporí ročne 33 167 kWh, čo
predstavuje úsporu vo finančnom vyjadrení 2 812,46 EUR. Takúto úsporu dosiahneme i s pomocou využívania regulačného
mechanizmu intenzity osvetlenia. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný
dodávateľ rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia,
čím sa zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť. Riziko neschopnosti obce spolufinancovať projekt je eliminované
na základe uznesenia zastupiteľstva obce. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov je obec pripravená znášať aj tie. Riziko
nedostatočného personálneho zabezpečenia projektu je eliminované inštitucionálne – obec disponuje potrebnými
personálnymi kapacitami.
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Obec Slepčany sa nachádza v okrese Zlaté Moravce ako súčasť Žitavského regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V
obci žije 870 obyvateľov pričom demografický vývoj v posledných rokoch je poznačený miernym úbytkom obyvateľstva. V obci
sa nachádza nevyhovujúca sieť verejného osvetlenia (VO), kt. nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám
obyvateľstva. V rámci siete VO obec prevádzkuje svetelné body s príkonom 250 W a 70 W s obmedzenou reguláciou, kt.
neumožňuje efektívne využívať jednotlivé zdroje svetla podľa potreby. Taktiež vysoká energ. náročnosť predstavuje vysoké
fixné náklady pre rozpočet obce. Zastaraný charakter komponentov osvetlenia a niekoľkoročná doba ich pravidelného
využívania si každú chvíľu vyžaduje nové investície do údržby a opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj
samotný sklon starých svetelných bodov neumožňuje dostatočne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobu
nevhodné podmienky pre orientáciu a pohyb účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách. Zároveň sa takéto miesta
stávajú potenciálne nebezpečné a naši obyvatelia sa im radšej vyhýbajú. Týmto sa aj krásne zákutia a známe ulice stávajú
pre ľudí neatraktívnymi.

Úspešnou realizáciou všetkých plánovaných aktivít projektu bude v priebehu 2 rokov modernizovaných 83 a doplnených
ďalších 24 svetelných bodov bez nutnosti vytvárania nových vetiev siete osvetlenia. V rámci rekonštrukcie a modernizácie
bude pristúpené k výmene svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúcejšie so 70 až 50 W príkonom.
Vymenia sa aj staré rozvádzače, do ktorých sa vloží komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie
vývodov osvetlenia. Zavedie sa vyspelý riadiaci a monitorovací systém regulácie sústavy verejného osvetlenia ako celku, ale
aj s možnosťou regulácie každého jedného svetelného bodu samostatne podľa potreby a požiadaviek obyvateľov konkrétnej
lokality obce. Predpokladaný celkový inštalovaný výkon modernizovanej sústavy VO pri zaťažení 3.900 hod. bude
predstavovať 24.063,00 kWh bez regulácie a s reguláciou len 18.202,00 kWh pri rovnakom zaťažení. Predpokladaná úspora
energie kumulatívne za 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu dosiahne úroveň 835,55 GJ (167,11 x 5). Produkcia
CO2 existujúcich svietidiel sa po úprave VO zníži o 75,8%.

Projekt budeme realizovať prostredníctvom jednej hlavnej a 2 podporných aktivít. V rámci hlavnej aktivity chceme zabezpečiť
demontáž pôvodných svetelných bodov a výmenu za nové a doplnenie nových svetelných bodov v rámci existujúcich vetiev.
Ďalej montáž nových rozvádzačov, do ktorých bude umiestnená okrem merania aj nová komunikačná jednotka regulácie
osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. A zároveň všetkých potrebných technických krokov podľa
Svetelno-technickej štúdie na sprevádzkovanie všetkých plánovaných svetelných bodov. Podstatnou súčasťou projektu je
vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a monitorovacieho systému regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy obce,
ktorý bude slúžiť aj ako diagnostika stavu VO. Všetky tieto kroky hlavnej aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom
ako celok. Pri realizácii verejného obstarávania budeme toto vykonávať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podporné aktivity budeme realizovať v
súlade s možnosťami a podmienkami výzvy a to z vlastných zdrojov obce.

Obec Slepčany si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie
pomôžu obci usporené financie vynaložiť na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k životnému prostrediu.
Projektom sa znížia náklady na údržbu, nakoľko obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a
udržiavanie životnosti zastaraného verejného osvetlenia. Stanovenie očakávaného technického stavu vzniklo na základe
zrealizovania Svetelno-technickej štúdie, ktorú vytvorili odborníci a je zárukou dosiahnutia stanovených ukazovateľov úspory
elektrickej energie a zníženia emisií oxidu uhličitého do ovzdušia. Z pohľadu technického zabezpečenia riadenia a
monitorovania projektu obec už má skúsenosti s implementáciou projektov aj z prostriedkov ŠF a ŠR, čomu je dôkazom
úspešná realizácia takýchto projektov. Zavedením moderných technológií do technickej infraštruktúry sa aj naša obec stáva
modernejším a vyspelejšou, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu života svojich obyvateľov. Obec sa stane atraktívnejšou
nie len pre samotných obyvateľov aj pre návštevníkov.

Vytvorením stabilného a moderného systému verejného osvetlenia na báze využitia efektívnejších komponentov aj z pohľadu
úspory energie dáva jednoznačný predpoklad na bezproblémovú prevádzku do budúcna. Samotný zámer projektu – ponížiť
náklady na prevádzku verejného osvetlenia, je predpokladom vzniku úspory, ktorá môže byť v prípade nečakaných dopadov
poveternostných podmienok alebo vandalizmu použitá na znovu obnovenie prevádzkového stavu jednotlivých komponentov.
Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného efektu zamerané práve na skoré a včasné
identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje
prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú zodpovednú osobu. Zároveň obec bude pri spravovaní
tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Nitrianske Sučany. Nakoľko
súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činnosti potrebných na zabezpečenie trvalej
funkčnosti a energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná
rekonštrukcia. Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane
obyvatelia a návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy
priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo
finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v
dôsledku používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie, sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Realizácia projektu pozostáva zo štyroch hlavných aktivít: • Aktivita 1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – komplexná
výmena svietidiel so svetelnými zdrojmi, výmena výložníkov • Aktivita 2 – Zahustenie verejného osvetlenia – doplnenie
sústavy VO o nové svietidlá na jestvujúcich NN stožiaroch. • Aktivita 3 – Inštalácia moderných systémov riadenia a
monitorovania VO - inštalácia regulátorov, modernizácia rozvádzačov VO • Aktivita 4 – Rekonštrukcia káblových rozvodov
Realizácia hlavných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade s predloženým rozpočtom. Podporné
aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom svojich
zamestnancov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na realizáciu uvedených podporných aktivít
projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) V súčasnosti zamestnáva obec Nitrianske Sučany 5 pracovníkov, z toho 4 ženy a jedného
muža. Najvyšším štatutárom je starosta obce Ing. Peter Bagin. Žiadateľ má skúsenosti s implementáciou projektov a
disponuje potrebnými administratívnymi a technickými kapacitami.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využitie týchto technológii podstatne predlží životnosť jednotlivých
komponentov sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje
nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú
využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.

KaHR-22VS-1001

Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v intraviláne obce Povoda. Nakoľko
súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej
funkčnosti a energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná
rekonštrukcia. Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane
obyvatelia a návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii. Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie plnej funkčnosti systému verejného
osvetlenia je rekonštrukcia existujúcej siete a doplnenie svetelných bodov do existujúcej vetvy verejného osvetlenia.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu. Výrazné zníženie nákladov na energie a údržbu sústavy verejného osvetlenia zabezpečia akumuláciu zdrojov
potrebných pre chod samosprávy.

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Rekonštrukcia systému verejného osvetlenia v obci Povoda. Realizáciu
uvedenej aktivity bude zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou
dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane
doplnenia nových svetelných bodov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané
nevyhnutné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia.
Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom
zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým
vybavením na realizáciu uvedených podporných aktivít projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadateľ, obec Povoda patrí do okresu Dunajská Streda, Trnavský kraj. Obec zabezpečuje
všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení. V súčasnosti zamestnáva 13 pracovníkov, z toho 11 žien a 2
mužov. Administratívne funkcie a správu obce vykonáva Obecný úrad s 3 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom je starosta
obce Alexander Csóka. Žiadateľ má bohaté skúsenosti s implementáciou investičných projektov.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predlží životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Projekt v obci Vígľaš je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (VO). V obci Vígľaš ešte nebola
komplexne riešená rekonštrukcia VO, boli menené a dopĺňané len jednotlivé svietidlá, ale ich technický stav už nevyhovuje
súčasným podmienkam. Sústavu VO v obci môžeme klasifikovať ako neunifikovanú a zastaranú, čo je jedným z hlavných
dôvodov rekonštrukcie. Je vysoko náročná na údržbu a má vysokú spotrebu energie. Zastaraný technický stav svietidiel,
rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov je značne poškodený. Oceľové stožiare sú v dolnej časti skorodované. V súčasnosti
je v sústave prevádzkovaných celkovo 212 ks svietidiel inštalovaných v roku 1976. Svetelná a elektrická účinnosť týchto
svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia je z tohto dôvodu nutná.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - 210 vymenených svietidiel a
úspory energie za päť rokov predstavujú 946,8 GJ, a doplnených 30 svetiel VO. Naplnením týchto ukazovateľov sa
zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu, zlepší sa technický stav VO v obci Vígľaš rekonštrukciou systému VO, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť
občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci Vígľaš. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude obec
pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Po realizácií projektu bude
systém VO zrealizovaný tak, že bude zodpovedať prevádzkovým normám a požiadavkám.

Realizácia projektu bude pozostávat z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: • Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia • Riadenie projektu • Publicita a informovanost V rámci hlavnej aktivity sa uskutoční výmena starých svietidiel VO
(210 ks),doplnenie (30 ks) nových svietidiel, výmena rozvádzacov VO (3 ks), inštalovanie regulácie, monitoringu a riadenia
VO. Ocelové podperné body (1ks) budú vymenené, (3ks) podperných bodov bude doplnených, nové svetelné body budú
osadené pomocou výložníkov na existujúcich stlpoch NN napätia, aby sa docielilo rovnomerné a co najefektívnejšie
osvetlenie. Harmonogram aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. Na
efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele so starostom obce.Technickú realizáciu obnovy verejného
osvetlenia bude obec zabezpecovať prostredníctvom dodávateľa. Dodávateľ, ktorý bude zabezpecovať kompletnú realizáciu
projektu, bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V
prípade schválenia NFP pre projekt modernizácie verejného osvetlenia, bude obec spolupracovat externou inštitúciou.

Modernizácia VO v kontexte naplňania cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutnosťou. V zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestá a obce vlastnia a udržujú komunikácie, VO, zeleň a ďalšie. Z vlastníckeho
vzťahu vyplývajú potreby spravovať majetok a viesť technickú údržbu. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na
nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného osvetlenia v obci Vígľaš, ktorá je charakteristická zastaranosťou a
neefektívnosťou systému verejného osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne
ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov
cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a
modernizácie verejno-prospešných zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.

Po skončení projektu bude obec Vígľaš naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov, vrátane pravidelnej údržby
a to z vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným
čistením verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania. Dôležitou činnosťou údržby bude zabezpečiť
bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii.
Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory
prevádzkových nákladov VO. Obec Vígľaš bude svoje zadefinované ohrozenia eliminovať pravidelným sledovaním
ohlásených alebo pripravovaných legislatívnych zmien, prípadne vykonávaním nevyhnutných opatrení na zamedzenie
škodám na VO, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej rezervy.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šalgovce. Nakoľko súčasný
technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činnosti potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná rekonštrukcia.
Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane obyvatelia a
návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie, sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Realizácia projektu pozostáva zo štyroch hlavných aktivít: • Aktivita 1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – komplexná
výmena svietidiel so svetelnými zdrojmi, výmena výložníkov • Aktivita 2 – Zahustenie verejného osvetlenia – doplnenie
sústavy VO o nové svietidlá na jestvujúcich NN stožiaroch. • Aktivita 3 – Inštalácia moderných systémov riadenia a
monitorovania VO - inštalácia regulátorov, modernizácia rozvádzačov VO • Aktivita 4 – Rekonštrukcia káblových rozvodov
Realizácia hlavných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade s predloženým rozpočtom. Podporné
aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom svojich
zamestnancov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na realizáciu uvedených podporných aktivít
projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) V súčasnosti zamestnáva obec Šalgovce 4 pracovníkov, z toho 2 ženy a 2 mužov.
Najvyšším štatutárom je starosta obce Tibor Púček. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s implementáciou projektov a
disponuje potrebnými administratívnymi a technickými kapacitami.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využitie týchto technológii podstatne predlží životnosť jednotlivých
komponentov sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje
nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú
využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Osvetľovacia sústava (OS) má zastaranú technológiu, je opotrebovaná úmerne vysokému veku (takmer 30 r.), V roku 1991
prebehla plošná výmena svietidiel z výkonom 250W na nižšie. Priebežne podľa potreby sa vymieňajú jednotlivé svietidla ale
až po vyhorení v závislosti od finančných prostriedkoch obce. OS ma nainštalovaných 26 ks svetelných bodov, a 1 ks RVO.
Jedná sa o všetko ortuťové výbojky. Svietidlá sú umiestnené nad alebo pod úrovňou nn siete, sú znečistené, poškodené
často nevhodne umiestnené s nerovnomernými rozstupmi, miestami chýbajú. Výložníky sú poškodené koróziou, rozvádzače
zastarané, chýba regulačný prvok. Nedostatočne je osvetlená miestna križovatka, autobus. zástavka, verejne priestranstva
pred obecným úradom a kultúrnym domom. Aktuálny stav VO je nevyhovujúci, nespĺňa nároky na kvalitné osvetlenie, nie je v
súlade s STN 13201, a požiadavkami na svetelné emisie a energetickú náročnosť čo sa následne odráža na súčasnej vysokej
ekonomickej náročnosti prevádzky VO. V zhľadom na vypracovanú štúdiu možno konštatovať že súčasný stav VO v obci
Ostrov sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný, je bezpodmienečne nutná rekonštrukcia osvetľovacej sústavy.

Po realizácií projektu bude systém verejného osvetlenia v obci Ostrov zmodernizovaný tak, že bude spĺňať svetelnotechnické parametre v intenciách normy STN 13 201-1 až 4. Budú nainštalované moderné svietidlá spĺňajúce parametre
eliminácie svetelných emisií. V svietidlách budú použité vysoko účinné a energeticky efektívne svetelné zdroje. Sústava bude
doplnená a zahustená o nové svietidla. Rovnomerným a intenzívnejším osvetlením sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky,
bezpečnosť a komfort občanov. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú nahradené novými. Na ovládanie a
samotnú reguláciu intenzity osvetlenia bude použitá technológia SOVO , ktorá umožňuje selektívne regulovať výkon
svetelných bodov v jednotlivých častiach obce v závislosti od významu a využívania priestoru. Konštrukčné vyhotovenie
sústavy VO bude zabezpečovať výraznú úsporu prostriedkov v oblasti údržby. Za celú sústavu sa zníži ročná spotreba
elektrickej energie o 7,6MWh/rok (27,36 GJ/rok), čo predstavuje 48,4 % úsporu oproti súčasnému stavu, čo je výrazne
ušetrenie nákladov aj vo finančnom vyjadrení. Len za vymenené SB predstavuje úspora energie 33,48 GJ/r. Realizáciou
projektu sa znížia emisie CO2 o 3,53t/r.

Realizácia pozostáva z: -demontovania 26 existujúcich svietidiel a výmeny za nove, osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 70 W a vysokým svetelným tokom -namontovania nových pripojovacích vodičov od vodiča VO doplnenia sústavy VO o 7 nových svietidiel na nedostatočne osvetlených úsekoch komunikácií - doplnenia oceľových
podperných bodov o 4 ks, -demontovania a výmeny výložníkov, -výmeny hlavných ističov za nové s menšou ampérovou
veľkosťou -výmena zastarananého RVO kompletne za nový s novým prístrojovým vybavením - 1 ks, - sprevádzkovanie
vnútorného osvetlenia v rozvádzači -inštalácie systému regulácie intenzity osvetlenia, -zakomponovania do nového
modernizovaného systému VO riadenie a monitoring VO na zabezpečenie kompletného dohľadu a manažmentu VO Práce
bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý zabezpečí kompletnú realizáciu projektu, bude vybraný na
základe verejného obstarávania v súlade so zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia predloženého
NFP bude obec Ostrov spolupracovať s externou inštitúciou, ktorá zabezpečí odborné a kompletné riadenie projektu v zmysle
zmluvy o poskytnutí NFP.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesta a obce vlastnia a udržujú miestne komunikácie, verejné
osvetlenie, zeleň a ďalšie. Z vlastníckeho vzťahu vyplýva okrem iného potreba zabezpečiť prevádzku a údržbu v súlade s
platnými bezpečnostnými a technickými normami a predpismi, prevádzať obnovu v záujme bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku na pozemných komunikáciách. Po realizácií projektu bude VO spĺňať svetelno-technické parametre v intenciách
normy STN 13 201-1 až 4. Budú nainštalované moderné svietidlá spĺňajúce parametre eliminácie svetelných emisií, s vysoko
účinnými a energeticky efektív. svetelnými zdrojmi. Konštrukčným vyhotovením navrhnutého systému obec získa výraznú
úsporu nákladov na spotrebu energie aj na údržbu čo bude mať priamy dopad na rozpočet obce Ostrov. Usporené prostriedky
môže obec využiť na ďalšiu modernizáciu a rekonštrukciu obecnej infraštruktúry ako napríklad priestory klubu dôchodcov.
Synergickým efektom bude zabezpečená dobrá viditeľnosť a zraková pohoda pre všetkých užívateľov, zvýšená kultúra
bývania,celková bezpečnosť pohybu ľudí po obci, na cestách pre chodcov, cyklistov a motoristov. Projekt prispieva k zníženiu
vypúšťaného CO2 do ovzdušia

Obec Ostrov disponuje potrebnými skúsenosťami s riadením projektov a schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity pre
samotnú realizáciu projektu a následne zabezpečenia trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po
skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO zodpovedá. obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné
zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenie vydáva zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec z
vlastných zdrojov, rovnako z vlastných zdrojov bude zabezpečené aj udržanie výsledkov projektu, opravy a údržba VO. Suma
na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia je každoročne vyčlenená z rozpočte obce. Investícia do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesie obci významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy
VO, náklady na el. energiu) Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruchy. Administrácia prevádzky vstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Technický stav verejného osvetlenia (VO) v obci Vinodol je značne nevyhovujúci. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v
obci tvoria svietidlá, ktorých svetelno-technické parametre nevyhovujú súčasným požiadavkám. Sú inštalované na každom
druhom stožiari, čo ma za následky nerovnomernosť osvetlenia. Výložníky sú do značnej miery skorodované. Sústava VO v
obci je neunifikovaná (nachádza sa v nej veľké množstvo rôznych typov svietidiel) a vysoko náročná na údržbu a správu z
dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už
väčšina nevyrába. Zariadenie sústavy VO je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej
životnosti. Systém ovládania VO je nevhodný a vek vedení VO sa pohybuje až do 30 rokov. Predpokladom pre úspešnú
realizáciu projektu je skúsený projektový tím a rozvojový potenciál obce.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - bude vymenených 115 svietidiel
a 5 rokov po ukončení projektu budú dosiahnuté úspory energie 1 277,93GJ. Ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa
projektu – zlepší sa technický stav a zvýši sa efektívnosť verejného osvetlenia v obci Vinodol. Po ukončení realizácie aktivít
projektu bude sústavu VO tvoriť 217 svietidiel, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu systému VO.
Zvýši sa atraktivita obce, bezpečnosť občanov, kvalita života v obci, budú dosiahnuté úspory prevádzkových výdavkov a
energie a zlepší sa efektivita zabezpečovania verejných služieb v obci. Napĺňanie ukazovateľov bude obec sledovať a v
prípade vzniku odchýlky podnikne opatrenia na minimalizáciu rizika nedosiahnutia ukazovateľov. Projekt môže slúžiť ako
dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité obce.

Realizácia projektu bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: „Aktivita 1 - Rekonštrukčné a modernizačné práce
na verejnom osvetlení“ obsahuje demontáž 118 svietidiel, nákup materiálu a vybavenia potrebného na rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia vrátane implementácie moderného systému riadenia VO, rekonštrukčné práce a montáž
217 svietidiel, pričom vymenených bude 115 svietidiel (3 ks budú len demontované) a 102 svietidiel bude doplnených. V
rámci aktivít „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“ bude prostredníctvom prezentovania podpory z ERDF a
efektívneho projektového manažmentu zabezpečená úspešná realizácia projektu zriadeným projektovým tímom na čele s
vedúcou hospodárskej činnosti a projektovou manažérkou obce PhDr. Miriam Hlinkovou. Technické zabezpečenie projektu
bude realizované dodávateľsky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

d1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v obci Vinodol, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného osvetlenia.
Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu obce z pohľadu
obyvateľov a návštevníkov obce. Obec identifikovala potrebu zvyšovať kvalitu verejných priestranstiev s cieľom zvýšiť
príťažlivosť a bezpečnosť obce, zabezpečiť optimalizáciu výdavkov na zabezpečovanie verejných služieb s dôrazom na
environmentálny aspekt hospodárenia obce – projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia je nevyhnutným a dôležitým prvkom
rozvoja obce a získanie NFP z prostriedkov EÚ zabezpečí, že ho bude možné zrealizovať v potrebnom rozsahu a kvalite.
d2) Obec Vinodol je žiadateľom spôsobilým na realizáciu projektu, keďže má dobré skúsenosti s realizáciou rôznych projektov
zameraných na rozvoj obce a kvalitný projektový tím, schopný zabezpečiť úspešnú reali
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Osvetľovaciu sústavu v obci tvorí 41 ks svetelných bodov (SB) a 3 rozvádzače verejného osvetlenia (VO). V osvetľovacej
sústave je celkovo nainštalovaných 80% ortuťových výbojok a 20% kompaktných žiariviek. Osvetľovacia sústava je zastaraná
a opotrebovaná úmerne jej veku. Medzi hlavné nedostatky patria veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo
umiestnenie svietidla blízko koruny stromov, ktorá obmedzuje ich účinnosť a použitie nevhodných svetelných zdrojov.
Betónové stožiare sú v dobrom stave, výložníky sú značne poznačené koróziou a neodbornými servisnými zásahmi.
Nevyhovujú normám a potrebám. Rozvádzače sú značne skorodované a nespĺňajú požadované kritéria. Jednotlivé svetelné
okruhy sú nerovnomerne výkonovo zaťažené. Svietidlá na podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý
druhý stožiar, čím vzniká väčší rozostup a nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Prevádzka VO je finančne náročná.
Nákladná je údržba svetelných bodov. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 19,8 MWh.

Realizáciou projektu bude systém VO v obci zmodernizovaný a bude zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám na VO. Celkovo bude zmodernizovaných 54 SB (41 vymenených a 13 doplnených). Pre zabezpečenie
rovnomerného osvetlenia bude sieť VO zahustená a bude doplnených 12 podperných bodov. Vymenené budú aj 3
rozvádzače VO. Nové svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W. Pre zabezpečenie
kvalitného fungovania celého modernizovaného systému VO bude nainštalovaný systém riadenia intenzity osvetlenia a
prevádzkovania doby osvetlenia a tiež diaľkový monitoring celého systému. VO s technológiou selektívneho ovládania z
hľadiska udržateľnosti projektu dokáže veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného
osvetlenia a aktuálne požiadavky. Bez vypínania verejného osvetlenia je možné radikálne znížiť náklady na energiu.
Energetická náročnosť kompletne modernizovaného VO dosiahne ročne 13,2 MWh (čo predstavuje 33,3 % úsporu oproti
súčasnému stavu). Zmodernizované osvetlenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov obce.

Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu
obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné
osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platným súborom noriem STN EN 13201-4. Vymení sa 41 starých svietidiel,
doplní sa 13 nových SB a osadí sa 12 nových podperných bodov. Bude urobená aj výmena 3 rozvádzačov VO. Aby sa
dosiahla plánovaná úspora energie bude nainštalovaný systém regulácie osvetlenia, systém monitoringu a riadenia VO.
Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, technické a materiálne zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí
dodávateľ, ktorý bude vybratý vo výberovom konaní v súlade s platným zákonom. Vykonávanie realizačných prác bude
kontrolovať dozor investora. Organizačne bude projekt zabezpečovať starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi
obecného úradu a externými pracovníkmi. Paralelne budú prebiehať aj podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť.

Súčasný systém verejného osvetlenia v obci nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Prevádzka VO je pre
obec energeticky aj finančne náročná. Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého
technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Modernizáciou systému VO s použitím moderných technológií osvetlenia a
systémom regulácie sa dosiahne zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež zníženie nákladov na prevádzku a
údržbu VO. Po kompletnej realizácii projektu sa dosiahne úspora spotreby energie 33,3 % (23,76 GJ/rok) a zároveň dôjde k
zníženiu emisií CO2 o 3,72 t/rok, čo bude mať tiež pozitívny vplyv na životné prostredie. Finančné prostriedky, ktoré sa
ušetria realizáciou projektu (znížené náklady na prevádzku a údržbu VO), sa použijú na rozvoj obce a skvalitnenie života jej
obyvateľov. Pre obec je realizácia projektu pomocou nenávratného príspevku vhodným riešením z dôvodu, že obec nemá
možnosti takéto činnosti zabezpečovať z vlastných zdrojov.

Modernizáciou VO sa vďaka použitiu nových svetelných bodov, ktoré svojimi parametrami predstavujú najlepšie dostupné
technológie, výrazne zníži spotreba elektrickej energie. Zmodernizované VO s technológiou selektívneho ovládania z hľadiska
udržateľnosti projektu dokáže účinne reagovať na požiadavky súvisiace s jeho prevádzkou. Selektívne ovládanie VO vie
komunikovať s pracoviskom monitoringu, odkiaľ je možné sledovať spotrebu a diaľkovo regulovať výkon VO. Úspora nákladov
v prípade výmeny a doplnenia SB dosiahne až 33,3 %. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec z vlastných zdrojov. Za
prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo
svojho rozpočtu. Pre zachovanie kvality VO je dôležitá riadna údržba, ktorá zaisťuje prevádzkyschopnosť sústavy. Po
realizácií projektu budú zabezpečené pravidelné kontroly systému špecializovanými pracovníkmi a jeho údržba v súlade s
platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi.
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Projekt v obci Lovinobaňa je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (VO). V obci Lovinobaňa bola
riešená rekonštrukcia VO v roku 1980, ale ich technický stav už nevyhovuje súčasným podmienkam. Sústavu VO v obci
môžeme klasifikovať ako neunifikovanú a zastaranú, čo je jedným z hlavných dôvodov rekonštrukcie. Je vysoko náročná na
údržbu a má vysokú spotrebu energie. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov je značne
poškodený. Oceľové stožiare sú v dolnej časti skorodované. V súčasnosti je v sústave prevádzkovaných celkovo 191 ks
svietidiel s priemerným vekom 30 rokov. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej
účinnosti. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia je z tohto dôvodu nutná.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - 171 vymenených svietidiel a 5
ročné úspory energie 813,60 GJ, doplnených bude 31 svietidiel VO. Naplnením týchto ukazovateľov sa zabezpečí
dosiahnutie cieľa projektu, zlepší sa technický stav VO v obci Lovinobaňa rekonštrukciou systému VO, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť
občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci Lovinobaňa. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude
obec pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Po realizácií projektu bude
systém VO zrealizovaný tak, že bude zodpovedať prevádzkovým normám a požiadavkám.

Realizácia projektu bude pozostávat z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: • Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia • Riadenie projektu • Publicita a informovanost V rámci hlavnej aktivity sa uskutoční výmena starých svietidiel VO
(171 ks),doplnenie (31 ks) nových svietidiel, výmena rozvádzacov VO (4 ks), inštalovanie regulácie, monitoringu a riadenia
VO. Ocelové podperné body (9ks) budú vymenené, (1ks) podperných bodov bude doplnených, nové svetelné body budú
osadené pomocou výložníkov na existujúcich stlpoch NN napätia, aby sa docielilo rovnomerné a co najefektívnejšie
osvetlenie. Harmonogram aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. Na
efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s starostom obce.Technickú realizáciu obnovy verejného
osvetlenia bude obec zabezpecovat prostredníctvom dodávatela. Dodávatel, ktorý bude zabezpecovat kompletnú realizáciu
projektu, bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V
prípade schválenia NFP pre projekt modernizácie verejného osvetlenia, bude obec spolupracovat externou inštitúciou.

Modernizácia VO v kontexte naplňania cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutnosťou. V zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestá a obce vlastnia a udržujú komunikácie, VO, zeleň a ďalšie. Z vlastníckeho
vzťahu vyplývajú potreby spravovať majetok a viesť technickú údržbu. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na
nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného osvetlenia v obci Lovinobaňa, ktorá je charakteristická zastaranosťou a
neefektívnosťou systému verejného osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne
ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov
cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a
modernizácie verejno-prospešných zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.

Po skončení projektu bude obec Lovinobaňa naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov, vrátane pravidelnej
údržby a to z vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak
pravidelným čistením verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania. Dôležitou činnosťou údržby bude
zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných
revízii. Peniaze investovaného do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú
významné úspory prevádzkových nákladov VO. Obec Lovinobaňa bude svoje zadefinované ohrozenia eliminovať pravidelným
sledovaním ohlásených alebo pripravovaných legislatívnych zmien, prípadne vykonávaním nevyhnutných opatrení na
zamedzenie škodám na VO, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej rezervy.
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Východiskový stav verejného osvetlenia v obci Čalovec možno charakterizovať zlým a nevyhovujúcim technickým stavom.
Tento stav je zapríčinený jednak súčasnými obmedzenými možnosťami obce ako aj dedičstvom krátkozrakého a
neodborného prístupu k danej problematike v predchádzajúcich rokoch.Vonkajšie osvetlenie je opotrebené a zastarané, čo má
za následok zbytočné predražovanie celej sústavy.Nevyhnutné časté opravy a údržba, nekvalitné osvetlenie komunikácií,
časté výpadky a nutnosť štvorhodinového vypínania osvetlenia sú základné charakteristiky pre súčasný stav osvetľovacej
sústavy v obci. Ohrozená je bezpečnosť občanov, cestnej premávky a zvyšuje sa rozmach kriminality v obci. Súčasná
sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre
osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Realizáciou predmetného projektu bude vytvorený synergický efekt, ktorý bude mat
priame multiplikacné účinky v oblasti energetického hospodárstva, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónu.
Výsledky SWOT analýzy jednoznačne indikujú potrebu realizácie projektu, schopnosť komplexne manažovať projekt takéhoto
rozsahu.

Predpokladaný stav po ukončení realizácie projektu počíta s výrazným znížením finančných nákladov na verejné osvetlenie.
Finančné úspory budú najvýraznejšie zaznamenané v oblasti zníženia energetickej náročnosti sústavy a taktiež v oblasti
znižovania nákladovosti na údržbu a opravy osvetlenia. Realizáciou projektu sa očakáva úspora energetickej náročnosti až na
úrovni 64,26 % bez použitia regulácie. Inštaláciou regulačného prvku sa zníži energetická spotreba o ďalších 2,89 MWh
ročné. Dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov je deklarované výpočtami odborne spôsobilých osôb (projektantom) v
danom sektore, ktoré sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. S ohľadom na kvalitu technického riešenia
projektu sa nepredpokladá s negatívnymi situáciami. Prípadné nenaplnenie merateľných ukazovateľov však nie je možné
vylúčiť z dôvodu vyššej moci. Predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú zvýšenie kvality
osvetlenia a tým aj zvýšenie bezpečnosti občanov, zvýšenie atraktívnosti obce. Finančné rezervy, ktoré bude obec vytvárať z
úspor nákladov na verejné osvetlenie plánuje investovať do ďalších projektov nevyhnutných pre rozvoj obce.

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Čalovec. Realizácia projektu bude vykonaná v jednej
etape. Jedinou aktivitou projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Predpokladaný termín zaciatku realizácie aktivít je
október 2010, ukoncenie sa predpokladá do konca decembra roku 2011. Samotná realizácia rekonštrukcie bude vykonaná
dodávatelsky. Realizáciu rekonštrukcie VO bude vykonávat zhotovitel – víťaz v zmysle Zákona c.25/2006 o verejnom
obstarávaní. Organizacnú stránku projektu, ktorá zahrna proces verejného obstarávania, komunikáciu s inštitúciami štátnej
správy, komunikáciu so zhotovitelom, administratívne zabezpecenie projektu v zmysle Zákona c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve
až po monitorovanie priebehu projektu zabezpečí starosta obce p. Zoltá Molnár (manažment a technické riadenie projektu) v
spolupráci s administratívnymi pracovníčkami obecného úradu.

Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Čalovec je nevyhovujúci tak z hľadiska finančného, ako aj z hľadiska
bezpečnosti. Finančné prostriedky vynakladané na prevádzku tejto základnej služby obyvateľstvu sú neprimerané k skutočnej
potrebe. Zastaraná a poškodená sústava vyžaduje sústavné opravy a údržbu čím sa zbytočne predražuje už i tak energeticky
náročná prevádzka osvetlenia. Predkladaný projekt je v súlade s Koncepciou energetickej efektívnosti SR a s 1. akčným
plánom energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010. Projektom sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti a úspora
energetickej spotreby. Vytvorí motivačné prostredie na energeticky efektívne správanie sa obyvateľov, a podporí trvalo
udržateľné energetické riešenia a zavádzanie nových inovácií a energeticky efektívnych technológií. Realizáciou projektu sa
napĺňajú aj potreby cieľových skupín, ktorými sú občania obce. Rekonštrukcia poskytne možnosť priamych i nepriamych
úspor. Priame úspory sú prezentované v podobe zníženia energetickej náročnosti a poruchovosti sústavy. Nepriame úspory je
možné chápať ako úspory samosprávy vďaka zníženej kriminalite a zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Pre realizáciu uvedených zámerov je nevyhnutná realizácia projektu Rekonštrukcia VO v obci Čalovec, ktorá je bez
financného príspevku zo štrukturálnych fondov nerealizovatelná. Trvalá udržatelnost projektu je zabezpečená vysokou
kvalitou technického riešenia. Výmena existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými
vlastnostami a celková modernizácia sústavy determinuje návratnost a udržatelnost projektu. Predpokladané ročné
energetické úspory by mali byt na úrovni 60 %. Uvedené úspory vyplývajú z celkovej rekonštrukcie a modernizácii verejného
osvetlenia. Dalšie zredukovanie finančných nákladov sa ocakáva zo zníženia potreby castých opráv. Projekt celí možným
ohrozeniam, ktoré sú identifikované vo SWOT analýze predovšetkým vysokým štandardom, plnením príslušných technických
noriem STN a EN a poistením obecného majetku. Trvalú udržatelnost výsledkov projektu žiadatel plánuje zabezpecit
prostredníctvom pravidelných kontrol a údržbou v prípade potreby v súlade so záväznými predpismi.
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Osvetľovaciu sústavu obci tvorí 97 ks svetelných bodov s 2 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava
(jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. V osvetľovacej sústave je celkovo nainštalovaných 95% ortuťových
výbojok a 5% kompaktných žiariviek. V obci sú použité hlavne svietidlá typu: AM – ambassador, Elektrosvit, Typ „P“, 2409.02,
a v najmenšom zastúpení svietidlá typu LV. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, zlé umiestnenie svietidiel
(koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel. V celej obci je jednostranná osvetľovacia sústava. Geometria osvetľovacej
sústavy je závislá od ich existujúceho rozmiestnenia na podperných bodoch na siete. Svietidlá na betónových podperných
bodoch nn siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká väčší rozostup a teda vo väčšine prípadov nie je
zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu z hľadiska
spotreby energie a z ohľadom na dodržanie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN 13201-2.
Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 61,20 MWh.

Výber indikátorov danej prioritnej osi vyplýval z cieľov a potrieb projektu, úzko naväzujú na realizáciu jednotlivých aktivít
projektu. Naplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov je plánované výmenou svietidiel a úsporou energie. Konečný stav po
realizácii projektu predstavuje 97 ks vymenených, zastaralých SB za nové, energeticky úspornejšie. Doplnené SB budú solary
2 ks, oceľové PB solárne 2 ks a 24 ks SB s pripojením na el. sieť v miestach, kde súčasné rozmiestnenie nespĺňa potrebné
normy. Tiež prebehne výmena 2 rozvádzačov VO a pre zefektívnenie prevádzky sa použijú moderné technológie riadenia a
monitoringu VO. Vymenené svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70W. Úspora energie
je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na zakomponovaní progresívnych technológií ako je
regulácia intenzity osvetlenia, riadenie a monitoring VO. Navrhované VO dosiahne úsporu na celej osvetľovacej sústave
113,76 GJ/rok. Takto ušetrené výdavky z obecného rozpočtu chceme každoročne využívať na skvalitňovanie života
občanov obce.

Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 30. júna 2012. Hlavná aktivita projektu je Modernizácia VO,
dĺžka trvania realizácie projektu je 16 mesiacov. Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou o NFP uzavretou s
Riadicim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na
plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, technické a
materiálne zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní v súlade s
platným zákonom. V rámci realizácie projektu prebehne verejné obstarávanie, výber dodávateľa, demontáž a rekonštrukcia
pôvodného VO, montáž nových komponentov VO, inštalácia systému regulácie intenzity, riadenia a monitoringu VO.
Paralelne budú prebiehať podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Technickú realizáciu
obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa. Organizačne bude projekt
zabezpečovať starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu obce a externými odborníkmi na verejné
osvetlenie.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci vychádza z kontextu napĺňania cieľov stanovených v PHSR obce a s plnenia
legislatívnych noriem. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia, všetky finančné
prostriedky, ktoré sa ušetria použitím kvalitných a úsporných prístrojov a technológií, môžu byť použité na financovanie
ďalších projektov zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života jej obyvateľov. Merateľné ukazovatele sú v súlade s
rozpočtom projektu, výmenou ostatných pôvodných SB za nové plánuje obec úsporu 134,64 GJ/rok. Kompletnou plánovanou
novou osvetľovacou sústavou sa dosiahne ročná spotreba energie 29,60 MWh/rok v porovnaní so súčasnou ročnou spotrebou
61,2 MWh/rok, čo predstavuje 51,6 %. Projekt zároveň prispieva k zníženiu emisií o 14,21 t/rok. Žiadateľ deklaruje
administratívne zabezpečenie počas implementácie projektu a jeho následný monitoring. Obec už má skúsenosti z
realizáciou projektov. Významnou skutočnosťou je sociálny rozmer projektu a jeho dosah na zvyšovanie environmentálneho
povedomia občanov.

Ukončenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na rok 2012. Všetky prevádzkové náklady sú prepočítané na
cenovú úroveň roku 2010. Náklady na prevádzku a údržbu celej navrhovanej sústavy verejného osvetlenia dosiahnu úsporu
približne 56,5 % z doterajších ročných nákladov. Možno preto konštatovať, že projekt je finančne udržateľný aj po skončení
implementácie a monitorovania projektu. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere
eliminovali možné poruchy. Zmodernizované a zrekonštruované verejné osvetlenie s technológiou selektívneho ovládania z
hľadiska udržateľnosti projektu dokáže veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného
osvetlenia a aktuálne požiadavky. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na
realizáciu projektu a možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení
spolufinancovania projektu.
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Predmetom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oslany. Nakoľko súčasný
technický stav verejného osvetlenia v obci je havarijný, rozsah činnosti potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Z tohto dôvodu je nevyhnutným krokom jeho komplexná rekonštrukcia.
Technický stav verejného svetlenia negatívne pôsobí na dve cieľové skupiny, ktorými sú na jednej strane obyvatelia a
návštevníci obce a na strane druhej miestna samospráva. Nefunkčné a chýbajúce body osvetľovacej sústavy priamo znižujú
bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku
používania nevhodných technológii.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia
využívajúcej najlepšie technológie (BAT). Využitie týchto technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických
pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie, sprevádzanej
poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, teda
zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov
obce a regiónu.

Realizácia projektu pozostáva zo štyroch hlavných aktivít: • Aktivita 1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – komplexná
výmena svietidiel so svetelnými zdrojmi, výmena výložníkov • Aktivita 2 – Zahustenie verejného osvetlenia – doplnenie
sústavy VO o nové svietidlá na jestvujúcich NN stožiaroch. • Aktivita 3 – Inštalácia moderných systémov riadenia a
monitorovania VO - inštalácia regulátorov, modernizácia rozvádzačov VO • Aktivita 4 – Rekonštrukcia káblových rozvodov
Realizácia hlavných aktivít bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade s predloženým rozpočtom. Podporné
aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom svojich
zamestnancov. Žiadateľ disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením na realizáciu uvedených podporných aktivít
projektu.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav označiť ako havarijný. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) V súčasnosti zamestnáva obec Oslany 7 pracovníkov, z toho 6 žien a 1 muž. Najvyšším
štatutárom je starosta obce RNDr. František Szalay. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s implementáciou projektov a
disponuje potrebnými administratívnymi a technickými kapacitami.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využitie týchto technológii podstatne predlží životnosť jednotlivých
komponentov sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje
nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú
využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Východisková situácia v mieste realizácie projektu je charakterizovaná zlým technickým stavom verejného osvetlenia,
vrátane rozvodných skríň a samotného vedenia. Uvedená situácia je spôsobená značnou pod kapitalizáciou verejného
sektora v tomto regióne, ktorý bez nenávratného finančného príspevku nie je finančne schopný dosiahnuť modernizáciu
verejného osvetlenia. Východisková situácia žiadateľa – obce Trávnik je vzhľadom relatívnu blízkosť významných centier
osídlenia a dobrú ekonomickú základňu regiónu perspektívna z pohľadu schopnosti spolufinancovať rekonštrukciu verejného
osvetlenia a úspešne zrealizovať celý projekt. Výsledky SWOT analýzy jednoznačné indikujú potrebnosť realizácie projektu,
schopnosť komplexne manažovať projekt takéhoto rozsahu a dostatok finančných zdrojov na realizáciu spolufinancovania
predmetnej aktivity. Jednoznačnou príležitosťou je zvýšenie poctu obyvateľov vplyvom vyššej atraktivity obce pre mladšie
cieľové skupiny.

Dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov je dokumentované výpočtami odborne spôsobilých osôb (projektantom) v
danom sektore, ktoré sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predpokladaný stav po úspešnom ukončení
projektu bude charakteristický výrazným znížením nákladov na verejné osvetlenie v obci a to až na úrovni 60%. Negatívne
situácie sa vzhľadom na technické riešenie nepredpokladajú. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej moci
bude eliminované zmluvou s dodávateľom, ktorá bude riešiť servis a údržbu verejného osvetlenia v kombinácii s poistením
majetku obce. Predkladaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je súčasťou komplexnej a cielenej stratégie obce s
orientáciou na zlepšenie technickej infraštruktúry, do ktorej spadá aj verejné osvetlenie v obci. Predpokladané výsledky
realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín budú zvýšenie kvality osvetlenia a atraktívnosti obce s tým, že úspory
nákladov vynakladané na verejné osvetlenie bude obec investovať do rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev a rozvoja kultúry.

Jedinou aktivitou projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik. Samotný spôsob realizácie rekonštrukcie
bude riešený dodávateľsky, pričom víťaz bude určený vo verejnom obstarávaní. Osobou zodpovednou za realizáciu projektu
je starosta obce Ing. Emil Kardos. Pracovný tím bude vykonávať nasledovné činnosti: • verejné obstarávanie dodávok •
koordinácia činností dodávateľov • kontrola a realizácia platieb za vykonané dodávky • kontrola finančných tokov •
komunikácia s inštitúciami štátnej správy • monitorovanie realizácie a príprava správ o priebehu realizácie projektu V rámci
realizácie projektu budú asistovať: Silvia Sándorová – účtovníčka, ktorá bude vykonávať finančné riadenie projektu,
účtovanie, úhradu faktúr, prípravu žiadostí o platbu. Ildikó Svobodová a Zita Borigová - budú vykonávať asistenciu, prípravu
monitorovacích správ a komunikáciu s ministerstvom.

V rámci východiskovej situácie bolo uvedené, že súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci je neadekvátny, čo sa
týka efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie tejto základnej služby obyvateľstvu a spotreby
energie. Predkladaný projekt je v súlade s Koncepciou energetickej efektívnosti SR a s 1. akčným plánom energetickej
efektívnosti na roky 2008 až 2010, pretože zabezpečí zníženie energetickej náročnosti a úsporu energetickej spotreby a
vytvorí motivačné prostredie na energeticky efektívne správanie sa obyvateľov, a podporí trvalo držatelné energetické riešenia
a zavádzanie nových inovácií a energeticky efektívnych technológií. projekt identifikuje a napĺňa potreby cieľových skupín
projektu, ktorými sú občania obce a zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia za následok zvýšenie efektívnosti
vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečenie svietenia, zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva (peších a cyklistov pri
využívaní komunikácií a pasívnej bezpečnosti ochrany majetku občanov ako aj obecného majetku zabezpečením osvetlenia).
Realizáciou predmetného projektu bude vytvorený synergický efekt, ktorý bude mat priame multiplikacné účinky v obci.

Pre realizáciu uvedených zámerov je nevyhnutná realizácia projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik, ktorá
je bez finančného príspevku zo štrukturálnych fondov nerealizovateľná. Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená vysokou
kvalitou technického riešenia. Výmena existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými
vlastnosťami a celková modernizácia sústavy determinuje návratnosť a udržateľnosť projektu. Predpokladané ročné
energetické úspory by mali byt na úrovni 60%, Uvedené úspory vyplývajú z celkovej rekonštrukcie a modernizácii verejného
osvetlenia. Ďalšie zredukovanie fnancných nákladov sa očakáva zo zníženia potreby častých opráv. Projekt celí možným
ohrozeniam, ktoré sú identifikované vo SWOT analýze predovšetkým vysokým štandardom, Plnením príslušných technických
noriem STN a EN a poistením obecného majetku. Trvalú udržateľnosť výsledkov projektu žiadateľ plánuje zabezpečiť
prostredníctvom pravidelných kontrol a údržbou v prípade potreby v súlade so záväznými predpismi.
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Osvetľovaciu sústavu obci tvorí 153 ks svetelných bodov so 4 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava
(jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych druhov. V
osvetľovacej sústave je nainštalovaných 75% ortuťových výbojok a 25% kompaktných žiariviek. V obci sú použité hlavne
svietidlá typu: KZ 444 1970, AM - ambassador a v najmenšom zastúpení svietidlá typu LV. Medzi hlavné nedostatky patria
znečistenia svietidiel, zlé umiestnenie svietidiel Betónové stožiare sú v dobrom stave, výložníky sú značne poznačené
koróziou a neodbornými servisnými zásahmi. Nevyhovujú normám a potrebám. Oceľové stĺpy sú poznačené vekom a
výraznou koróziou. Drevené podperné body sú v dezolátnom stave. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne
70,2 MWh za predpokladu, že ročný čas svietenia je 3900 hod. Nevyhovujúci stav verejného osvetlenia stupňuje problémy s
bezpečnosťou na miestnych komunikáciách, nie sú dostatočne osvetlené cesty II. triedy a príslušné križovatky. VO v obci
nespĺňa nároky na kvalitné osvetlenie nevyhovuje požiadavkám na svetelné emisie a energetickú náročnosť.

Výber indikátorov danej prioritnej osi vyplýval z cieľov a potrieb projektu, úzko naväzujú na realizáciu jednotlivých aktivít
projektu. Indikátory cieľového stavu uvádzame v tabuľke č. 12 ŽoNFP. Naplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov je
plánované výmenou svietidiel a úsporou energie. Konečný stav po realizácii projektu predstavuje 147 ks vymenených,
zastaralých svetelných bodov za nové, energeticky úspornejšie svietidlá, nutné je doplnenie 10 ks svetelných bodov v
miestach, kde súčasné rozmiestnenie nespĺňa potrebné normy, výmena 4 rozvádzačov VO a pre zefektívnenie prevádzky sa
použijú moderné technológie riadenia a monitoringu VO. Taktiež plánujeme s doplnením 8 ks podperných bodov. Nové
svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70W. Úspora energie je založená na použití
technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na zakomponovaní progresívnych technológií ako je regulácia intenzity
osvetlenia, riadenie a monitoring VO. Navrhované VO dosiahne úsporu 45,3 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 114,48
GJ/rok. Takto ušetrené výdavky z obecného rozpočtu chceme každoročne využívať na skvalitňovanie života občanov obce.

Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 31. októbra 2012. Hlavná aktivita projektu je Modernizácia
VO, dĺžka trvania realizácie projektu je 20 mesiacov. Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou o NFP uzavretou s
Riadicim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Badíne prijalo uznesenie, ktorým sa
zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, technické
a materiálne zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní v súlade s
platným zákonom. V rámci realizácie projektu prebehne verejné obstarávanie, výber dodávateľa, demontáž a rekonštrukcia
pôvodného VO, montáž nových komponentov VO, inštalácia systému regulácie intenzity, riadenia a monitoringu VO.
Paralelne budú prebiehať podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Technickú realizáciu
obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa. Organizačne bude projekt zabezpečovať
starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu obce a externými odborníkmi na verejné osvetlenie.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci vychádza z kontextu napĺňania cieľov stanovených v PHSR obce a splnenie
legislatívnych noriem. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia, všetky finančné
prostriedky, ktoré sa ušetria použitím kvalitných a úsporných prístrojov a technológií, môžu byť použité na financovanie
ďalších projektov zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života obyvateľov. Merateľné ukazovatele sú v súlade s
rozpočtom projektu, redukciou 6 ks SB, výmenou ostatných pôvodných SB za nové plánuje obec úsporu 123,12 GJ/rok.
Kompletnou plánovanou novou osvetľovacou sústavou sa dosiahne ročná spotreba energie 31,8 MWh/rok v porovnaní so
súčasnou ročnou spotrebou 70,2 MWh/rok, čo predstavuje 45,3 % z pôvodnej spotreby. Projekt zároveň prispieva k zníženiu
emisií o 13,00 t/rok. Žiadateľ deklaruje administratívne zabezpečenie počas implementácie projektu a jeho následný
monitoring. Obec už má skúsenosti z realizáciou projektov a čerpaním finančných prostriedkov z Európskych fondov.
Významnou skutočnosťou je sociálny rozmer projektu a jeho dosah na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov.

Ukončenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na rok 2012. Všetky prevádzkové náklady sú prepočítané na
cenovú úroveň roku 2010. Náklady na prevádzku a údržbu celej navrhovanej sústavy verejného osvetlenia dosiahnu úsporu
približne 56% z doterajších ročných nákladov. Možno preto konštatovať, že projekt je finančne udržateľný aj po skončení
implementácie a monitorovania projektu. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere
eliminovali možné poruchy. Zmodernizované a zrekonštruované verejné osvetlenie s technológiou selektívneho ovládania z
hľadiska udržateľnosti projektu dokáže veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného
osvetlenia a aktuálne požiadavky. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na
realizáciu projektu a možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení
spolufinancovania projektu.
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Súčasný zlý stav verejného osvetlenia je na jednej strane spôsobený súčasnými možnosťami obcí a miest. Svetelné zdroje osvetľovacia sústava je tvorená niekoľkými druhmi svetelných zdrojov z pohľadu typového aj výkonového. Sústava je tvorená
sodíkovými alebo ortuťovými výbojkami. Najrozšírenejším zdrojom v sústave sú ortuťové výbojky (RVL) s príkonom 125 W. V
sústave verejného osvetlenia sa nachádza niekoľko typovo rozličných svietidiel. Takáto sústava je vysoko náročná na údržbu
a na správu z dôvodu nutnosti vedenia rozsiahleho údržbového materiálu. V sústave prevádzkované svietidlá sú technicky a
morálne zastarané a niektoré prevádzkované po dobe životnosti. V tomto stave sú z hľadiska výkonnosti svetelných zdrojov, z
ekonomiky ich prevádzky, ale aj morálnej opotrebovanosti a estetického vzhľadu absolútne nevyhovujúce. Verejné osvetlenie
obce Iža je realizované na betónových stožiaroch distribučnej nn siete a niekoľkých oceľových stožiaroch. Súčasný počet
svetelných miest je 162, inštalovaný výkon 22,04 kW, spotreba na 1 svetelné miesto 530,07 kWh/rok. Spotreba energie na
verejné ovetelenie obce za rok činí 85 972 kWh.

Zámerom bolo navrhnúť takú sústavu, ktorá bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám.
Najväčší efekt úspory a vyššej úrovne efektívnej a účinnej prevádzky verejného osvetlenia v rámci projektu dosiahneme: Výmenou zastaraných svietidiel v zlom technickom stave s vysokou energetickou náročnosťou za moderné svietidlá s
výbornými svetelno–technickými parametrami a kvalitnou konštrukciu, ktorej prevedenie sa prejaví v nižších udržiavacích
nákladoch a dlhodobejšou životnosťou svietidiel. - Použitím moderných svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom,
nízkou spotrebou a s možnosťou prepínania príkonu v čase zníženej dopravnej hustoty. - Nahradením ďalších inštalačných
prvkov za nové (výložníky, stožiare vrátane elektrovýzbroje, vedení a rozvádzačov) Výsledkom projektu bude nová sústava,
ktorá zníži náklady na elketrickú energiu, znižuje náklady prevádzky verejného osvetlenia. Počet svetelných miest po
rekonštrukciu bude 306, inštalovaný príkon 20,37, spotreba na 1 svetelné miesto 229,6 kWh/rok, spotreba na všetky svetelné
miesta 70 253 kWh/rok. Počíta sa s úsporou elektrickej energie 15718 kWH/rok

V rámci projektu sa uvažuje s aktivitou Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Iža. Plánuje sa rekonštrukcia osvetlenia
hlavnej ulice a 15 ďalších ulíc obce. Práce sa plánujú v termíne január 2011 - december 2011. Navrhuje sa demontáž 4ks
RVO umiestnených na betónových stožiaroch nn vedenia. Napájanie bude riešené z 2 ks samostatne stojacich rozvádzačov
verejného osvetlenia napájaných z nn vedenia cez prípojkovú istiacu skriňu káblom AYKY-J 4x35. Nové RVO budú
umiestnené v blízkosti pôvodných rozvádzačov. Je potrebná výmena: - kálového vonkajšieho podzemného vedenia a
vonkajšieho vzdušného vedenia, - istiacej poistkovej skrine, - stožiarov a výložníkov - prevažne betónové stožiare nn
vedenia, - svietidiel - 100% alebo 60% pre výbojku CPO-TW-90W resp 75% pre výbojku CPO-TW-60W, svetelný tok
vyžarovaný do dolného polpriestoru (ploché sklo) - svetelných zdrojov - metal-halogenidová výbojka Projekt bude
zabezpečovať žiadateľ , obec Iža zastúpený starostom; realizáciu zabezpečuje víťazný dodávateľ ADEPTUS, s.r.o.
Realizácia je zabezpečená jednou hlavnou aktivitou, a podpornými aktivitami. Na projekte spolupracujú starosta obce
František Sámson a Ing. TIbor Dittel, prednosta úradu.

Predmetom projektu je návrh sústavy verejného osvetlenia obce Iža. Vychádzalo sa zo zámeru obce - využitím technických
poznatkov z oblasti úspor, hospodárnosti prevádzky a údržby verejného osvetlenia znižovať spotrebu elektrickej energie a tým
aj náklady na verejné osvetlenie, znižovať náklady na samotnú údržbu, zvýšiť bezpečnosť jazdcov a peších najmä v nočných
hodinách a zlepšiť vzhľad obce. Súčasný stav týmto požiadavkám vôbec nevyhovuje, preto realizácia projektu bude prínosom
nielen pre samotnú obec ale aj pre širší región. Žiadateľ z administratívneho aj technického hľadiska je spôsobilý na
realizáciu projektu. Disponuje kvalifikovaným, skúseným personálom, ktorý v minulosti uskutočnili podobné úspešné projekty
zo štrukturálnych fondov. Projekt je plánovaný na obdobie január 2011 - december 2011. Prípravné práce sa začali
vypracovaním projektovej dokumentácie a bude ukončená realizáciou jednotlivých aktivít.

Súčasná sústava verejného osvetlenia je náročná tak finančne ako aj na údržbu. Po rekonštrukcii dostaneme úspornú
sústavu, ktorá bude energeticky menej náročná, ako aj menej náročná na údržbu. Rekonštrukciou osvetľovacej sústavy sa
zabezpečí 64 percentná úspora energií. Pri súčasných cenách za jednotku elektrickej energie sa uvažuje s návratnosťou
danej investície v období do piatich rokov od realizácie projektu. Administratívne zabezpečenie projektu je dostatočné pre
udržateľnosť aj v dlhšom časovom horizonte. Obec disponuje dostatočnou kapacitou pracovníkov a kvalifikáciou
zamestnancov pre udržateľnosť projektu. Nakoľko je investícia do rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci dlhodobejšieho
charakteru, bude sa ešte dlhodobo využívať a zabezpečovať osvetlenie v obci niekoľko desiatok rokov. Projekt zabezpečuje
trvalo udržateľný rozvoj. Výmenou starej sústavy sa docieli úspora elektrickej energie, to znamená, že sa výrazne zníži aj
množstvo vyprodukovaných škodlivých plynov (CO2).
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Projekt v obci Stožok je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (VO). Vo obci Stožok ešte nebola
komplexne riešená rekonštrukcia VO, boli menené a dopĺňané len jednotlivé svietidlá , ale ich technický stav už nevyhovuje
súčasným podmienkam- Sústavu VO v obci môžeme klasifikovať ako neunifikovanú a zastaranú, čo je jedným z hlavných
dôvodov rekonštrukcie. Je vysoko náročná na údržbu a má vysokú spotrebu energie. Zastaraný technický stav svietidiel,
rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov je značne poškodený. Oceľové stožiare sú v dolnej časti skorodované. V súčasnosti
je v sústave prevádzkovaných celkovo 91 ks svietidiel s priemerným vekom 20 rokov. Svetelná a elektrická účinnosť týchto
svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia je z tohto dôvodu nutná.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - 91 vymenených svietidiel a
úspory energie za 5 ročné obdobie predstavuje 469,8 GJ. Ďalšími výstupmi bude - doplnených 27 ks svetelných bodov, 2 ks
rozvádzačov a doplnených 9 podperných bodov, regulácia osvetlenia a monitoring. Naplnením týchto ukazovateľov sa
zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu, zlepší sa technický stav VO v obci Stožok rekonštrukciou systému VO, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť
občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci Stožok. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude obec
pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Po realizácií projektu bude
systém VO zrealizovaný tak, že bude zodpovedať prevádzkovým normám a požiadavkám.

Realizácia projektu bude pozostávat z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: • Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia • Riadenie projektu • Publicita a informovanosť V rámci hlavnej aktivity sa uskutoční výmena starých svietidiel
VO (91 ks),doplnenie (27 ks) nových svietidiel, výmena rozvádzacov VO (2 ks), inštalovanie regulácie, monitoringu a riadenia
VO. Ocelové podperné body (2ks) budú vymenené, (9ks) podperných bodov bude doplnených, nové svetelné body budú
osadené pomocou výložníkov na existujúcich stlpoch NN napätia, aby sa docielilo rovnomerné a co najefektívnejšie
osvetlenie. Harmonogram aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. Na
efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s Janou Klimovou starostkou obce.Technickú realizáciu
obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpecovat prostredníctvom dodávatela. Dodávatel, ktorý bude zabezpecovat
kompletnú realizáciu projektu, bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP pre projekt modernizácie verejného osvetlenia, bude obec spolupracovat
externou inštitúciou.

Modernizácia VO v kontexte naplňania cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutnosťou. V zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestá a obce vlastnia a udržujú komunikácie, VO, zeleň a ďalšie. Z vlastníckeho
vzťahu vyplývajú potreby spravovať majetok a viesť technickú údržbu. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na
nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného osvetlenia v obci Stožok, ktorá je charakteristická zastaranosťou a
neefektívnosťou systému verejného osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne
ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov
cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a
modernizácie verejno-prospešných zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.

Po skončení projektu bude obec Stožok naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov, vrátane pravidelnej
údržby a to z vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak
pravidelným čistením verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania. Dôležitou činnosťou údržby bude
zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie
predpísaných revízii. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
prinesú významné úspory prevádzkových nákladov VO. Obec Stožok bude svoje zadefinované ohrozenia eliminovať
pravidelným sledovaním ohlásených alebo pripravovaných legislatívnych zmien, prípadne vykonávaním nevyhnutných
opatrení na zamedzenie škodám na VO, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej rezervy.
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Osvetľovacia sústava v obci je v prevažnej miere zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Sieť verejného
osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján obsahuje 196 ks svietidiel, tie možno rozdeliť do dvoch skupín – žiarovky a výbojky. Z
hľadiska počtu je v sieti 74ks-150W žiaroviek, 58ks-36W žiariviek a 8ks-70W výbojok, 31ks-125W výbojok, 2ks-150W
výbojok, 1ks-300W výbojok, 22ks-500W výbojok.Typ vodičov v sieti verejného osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján je 1x16
AlFe v dĺžke 11 474 m.V rozhodujúcej miere sú použité svietidlá so svetelným zdrojom s úspornou žiarivkou a ortuťovou
výbojkou. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Celkový negatívny estetický dojem dotvárajú zväčša nefunkčné svietidlá.
Jestvujúce svietidlá sú zastaralé, SHC, RVL a staršie 125W, rada 442 xx xx, IP 23, účinnosť: 60 % a menej svietidlá s
výložníkom osadené na betónových podperných bodoch spoločných pre NN a VO sieť.Súčasná sústava verejného osvetlenia
je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný výkon. Od 22,00 hod. až do 4,00 hod. je vypínaná a
po 4,00 hod. následne znovu zapínaná na plný výkon až do určitého vopred nastaveného času.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zníženie prevádzkových nákladov VO, sa ako najefektívnejšia javí výmena a doplnenie svietidiel VO spolu so zdrojmi,
výmena vodičov VO a výmena rozvádzačov VO.Celkom navrhnutých svietidiel k výmene je 184ks, na doplnenie 155ks. Na
miesta, kde boli jestvujúce svietidla je navrhnuté osadiť nové osvetlovacie telesá SGS101 - svietidla SON-TPP70W CON,
SGS102 - svietidla SON-PP100W CON.Osvetľovacie telesá budú osadené predradníkom ECOLUM z dôvodu možnosti
regulácie intenzity osvetlenia.Rozvádzače verejného osvetlenia musia spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 – 1
+ A1 + A11. Krytie elektrickej časti musí byť minimálne IP44, navrhuje sa IP54 (krytie svetelnotechnickej časti musí byť
minimálne IP65). Spotreba elektrickej energie na 1 modernizovaný svetelný bod je 360,59 kWh/rok, v percentuálnom
vyjadrení v porovnaní so spotrebou jestvujúceho svetelného bodu je úspora 39,5 %. Úspora v GJ je 782,56 GJ za 5 rokov,
úsporav na CO2: 16,61 t/rok.Merná investičná náročnosť: 179 878,91 EUR (celkové oprávnené náklady) / 434,75 = 413,74 €/
MWh.

Predkladaný projekt je tvorený jednou aktivitou a to rekoštrukciou verejného osvetlenia, časový plán realizácie je
naplánovaný na 13 mesiacov v rokoch 2011 a 2012.V priebehu realizácie aktivity budú postupne odstránené staré prvky
systému VO v obci (svietidlá, rozvádzače, vedenia) a budú inštalované nové prvky a to tak, aby boli obyvatelia obce čo
najmenej ovplyvnení rekonštrukciou. Cieľom je, aby rekonštrukcia prebehla bez obmedzení. Dosiahne sa zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy – modernejšie, úspornejšie a výkonnejšie svietidlá, obnoví sa prevádzky
schopnosť časti rozvodov verejného osvetlenia. Úspora v GJ predstavuje 156,52 GJ/rok; 782,56 GJ/5rokov. Počet
vymenených svietidiel je 184 kusov.Rekonštrukciu verejného osvetlenia bude realizovať dodávateľ vybraný na základe
verejného obstarávania, ktoré bude vykonané až po oznámení úspešnosti predkladaného projektu. Obec spolupracuje s
externým dozorom, ktorý bude dozorovať celú rekonštrukciu a zároveň dohliadať na súlad prác s projektovou dokumentáciou.
Hlavným manažérom projektu bude starosta, ktorý má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov či cezhraničnej spolupráce.

Účelom stavby je odstránenie porúch na verejnom osvetlení a zabezpečenie normou predpísaného osvetlenia ciest, pretože
súčasný stav VO je nevyhovujúci.Po ekonomickom zhodnotení navrhovaného riešenia je možné konštatovať, že uvažovaná
rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je z hľadiska finančnej návratnosti priaznivá a súčasne dôjde znížením
poruchovosti k zvýšenému plošnému osvetleniu a tým i k väčšiemu svetelnému pokrytiu, t.j. zvýšeniu pasívnej bezpečnosti
občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické
osvetlenie. Toto osvetlenie nebude zaťažovať životné prostredie a to napríklad poškodením svetelného zdroja, tak ako je to
pri poškodení ortuťových výbojok, kde do ovzdušia uniká jedovatý toxický odpad a zároveň zníži svetelné emisie, keďže to
vyplýva zo samotnej podstaty konštrukcie svietidla, t.j. vzor svetelného kužeľa je asymetrický obdĺžnikový s uhlom svetelného
kužeľa v horizontálnej osi 120° a vertikálnej osi 60° - 0cd/klm vyžiareného svetelného toku svietidla horizontálne alebo
smerom dohora (svetelný tok je smerovaný iba na vozovku a nie je vyžarovaný smerom nahor k oblohe).

Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj a to ukazovateľmi výsledku, ktoré boli
projektom stanovené. Dosiahne sa zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy – modernejšie, úspornejšie
a výkonnejšie svietidlá, obnoví sa prevádzky schopnosť časti rozvodov verejného osvetlenia. Úspora v GJ predstavuje 156,52
GJ/rok; 782,56 GJ/5rokov. Počet vymenených svietidiel je 184 kusov. Úspora na 1 modernizovaný svetelný bod s reguláciou
predstavuje 39,5%, úspora v kWh je 236,8.Rekonštrukciou osvetľovacej sústavy obec získa nové, úsporné, moderné,
dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Zároveň sa znížia svetelné emisie - 0cd/klm vyžiareného
svetelného toku svietidla horizontálne alebo smerom nahor k oblohe. Za najdôležitejší aspekt v oblasti udržateľnosti projektu
vníma vedenie obce potrebu pravidelnej údržby osvetlenia.Udržateľnosť bude zabezpečená pravidelnou kontrolou technikom
obce a v prípade poruchy jej odstránením dodávateľom.
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Osvetlovaciu sústavu tvorí 59 ks svetelných bodov a 1 rozvádzac verejného osvetlenia (VO). Osvetlovacia sústava (jej casti)
je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje v niektorých castiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo
rôznych druhov. V osvetlovacej sústave je celkovo nainštalovaných 60% ortutových výbojok a 40% kompaktných žiariviek.
Svetelné zdroje sa vymienajú priebežne po vyhorení niekolkých zdrojov. Betónové stožiare tvoria v podstate celú
osvetlovaciu sústavu až na niekolko ocelových a drevených podperných bodov. Tu bude nutná výmena. Svietidlá sú
umiestnené nad alebo pod úrovnou nn siete. Súcasná geometria sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov distribucnej
siete NN a ich umiestnením. Výraznými nedostatkami VO sú aj velká vzdialenost od vozovky, zlé smerovanie alebo
umiestnenie svietidla blízko koruny stromov ci kríkov, ktoré obmedzuje ich úcinnost. Súcasný stav sa dá charakterizovat ako
prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpodmienecne nutná bezpecnost a hospodárnost sústavy, nielen z hladiska spotreby
energie, ale najmä s ohladom na dodržanie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN 13201-2.

Hodnoty meratelných ukazovatelov sa plánujú dosiahnut najmä znížením spotreby elektrickej energie a výmenou svetelných
bodov, ktoré budú vyhovovat prísnym kritériám a normám kladeným na moderné VO. Konecný stav po realizácii projektu by
malo predstavovat 50 ks vymenených svetelných bodov za nové, energeticky úspornejšie svietidlá. Doplnených bude 12 ks
svetelných bodov na el.siet a 11 ks svietidiel solárneho osvetlenia v miestach, kde súcasné rozmiestnenie nesplna potrebné
normy. Vymení sa aj 1 rozvádzac VO a pre zefektívnenie prevádzky sa použijú moderné technológie riadenia a monitoringu
VO. Kedže spôsob rekonštrukcie osvetlenia je vo všetkých bodoch jasný, nepredpokladá sa nesplnenie stanovených
meratelných ukazovatelov. Zvýši sa intenzita osvetlenia obce, naco poukazujú aj obyvatelia, nakolko sa z úsporných
dôvodov osvetlenie obce vypína v case od 23:00 hod. do 3:45 hod. A svieti každé druhé namontované osvetlovacie teleso.
Rekonštrukciou a modernizáciou VO sa dosiahne väcšia bezpecnost a spokojnost obyvatelov obce, ktorí majú strach z
nocnej kriminality a z drobných úrazov.

Práce by mali prebiehat paralelne v období od 1. marca 2011 do 31. októbra 2012. Medzi hlavné aktivity modernizácie VO
patria: 1. etapa - Demontáž pôvodných svietidiel, výložníkov a rozvádzacov 2. etapa - Montáž nových svietidiel, výložníkov,
regulátorov a rozvádzacov - Doplnenie nových svietidiel a podperných bodov 3. etapa - Zavedenie systému riadenia a
monitoringu 4. etapa - Odskúšanie nového VO a revízna správa Projekt sa bude realizovat v súlade so Zmluvou o NFP
uzavretou s Riadicim orgánom pre Operacný program KaHR. K projektu Obecné zastupitelstvo v Hornej Lehote prijalo
uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cielov projektu a jeho spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávatelským
spôsobom, technické a materiálne zabezpecenie realizácie projektu zabezpecí dodávatel, ktorý bude vybraný vo výberovom
konaní v súlade s platným zákonom. Vykonávanie realizacných prác bude kontrolovat dozor investora. Organizacne bude
projekt zabezpecovat star
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Miesto realizácie projektu – obec Pataš sa nachádza v okrese Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji. Pocet
obyvatelov obce ku dnu vypracovania žiadosti o nenávratný financný príspevok je 844. Obec doteraz nerobila výraznejšiu
rekonštrukciu verejného osvetlenia, vymienali sa len svietidlá, ktoré boli vo velmi zlom technickom stave. Investície do
verejného osvetlenia ušetria v budúcnosti prevádzkové náklady - zníženie spotreby elektrickej energie, zníži sa poruchovost, a
teda sa znížia náklady na údržbu. Väcšina svietidiel v obci má osadené ortutové a sodíkové svetelné zdroje. Na jednotlivých
komunikáciách sú umiestnené rôzne typy svetelných zdrojov s rôznymi príkonmi. Znižovanie energetickej nárocnosti je
jedným zo skutocných prejavov zodpovedného postoja k životu budúcich generácií v zdravom prostredí. Výsledky SWOT
analýzy jednoznacne indikujú potrebnost realizácie projektu, schopnost komplexne manažovat projekt takéhoto rozsahu a
dostatok financných zdrojov na realizáciu spolufinancovania predmetnej aktivity.

Rekonštrukcia je zameraná na zníženie nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia (zníženie celkového príkonu,
zníženie nákladov na údržbu, dlhá životnost). Rekonštrukcia bude obsahovat výmenu existujúcich svietidiel, ktoré nesplnajú
platné predpisy za nové svietidla s ovela lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými vlastnostami. Taktiež výmenu
výložníkov a rozvádzacov verejného osvetlenia ako aj kompletnú výmenu elektroinštalácie. Konštrukcia navrhovaných
svietidiel s novou technológiou s volbou správnej sekundárnej optiky umožnuje správne smerovat svetelný tok bez
nežiaducich vedlajších svetelných efektov horizontálne a smerom dohora. Rekonštruované osvetlenie navrhujeme regulovať
inštalovaním nového regulátora osvetlenia. Regulácia bude spočívať v znížení napätia podľa potreby v celej šírke napätia a
vypínania osvetlenia ako celku a samostatne každého svetelného bodu.V neposlednom rade poklesnú výdavky na údržbu
verejného osvetlenia, cím sa zníži zataženost obecného rozpoctu v nasledujúcich rokoch.

Rekonštrukcia a modernizácia VO je jedinou aktivitou projektu, ktorá bude prebiehat nasledovne: - výmena svietidiel a
zdrojov - výmena výložníkov a ramienok -domontáž svetelných miest - montáž nových rozvádzacov VO - montáž novýcg
regulátorov VO Realizáciu rekonštrukcie VO bude vykonávat zhotovitel – vítaz v zmysle Zákona c.25/2006 o verejnom
obstarávaní.Organizacnú stránku projektu, ktorá zahrna proces verejného obstarávania, komunikáciu s inštitúciami štátnej
správy, komunikáciu so zhotovitelom, administratívne zabezpecenie projektu v zmysle Zákona c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve
až po monitorovanie priebehu projektu zabezpecí starosta obce p. Ludovít Kiss (manažment a technické riadenie projektu) v
spolupráci s administratívnymi pracovníckami obecného úradu.

Úcelom osvetlenia miestnych komunikácií (v zmysle STN 73 6110), ako aj ostatných miest (lávky pre chodcov a cyklistov,
podchody, schody, pešie zóny a pod.) je zabezpecit dobrú viditelnost a zrakovú pohodu všetkým užívatelom, a tým prispiet k
zvýšeniu bezpecnosti cestnej a pešej premávky. Verejné osvetlenie ako aj jeho súcasti sú morálne a technicky zastarané.
Svietidlá sú velmi nákladné na údržbu, nesplnajú bezpecnostné predpisy (zlý technický stav) a niektoré sú po dobe životnosti.
Svetelné zdroje majú velmi nízky merný výkon = viac elektrickej energie na dosiahnutie požadovanej intenzity osvetlenia.
Súcasný pocet inštalovaných svietidiel je 73 s rôznym príkonom a taktiež svietidlá sú rôzneho druhu. Vztah obcí k verejnému
osvetleniu vyplýva zo zákonov, z vlastníckeho vztahu dalej vyplýva potreba spravovat majetok verejného osvetlenia, najmä
pokial ide o vedenie technickohospodárskej evidencie, zaistovanie prevádzky a údržby, modernizácie, rekonštrukcie, novej
výstavby osvetlovacích sústav s cielom minimalizácie nákladov pri dodržovaní platných zákonov, predpisov a noriem.

Projekt je zameraný na komplexné zhodnotenie súčasného stavu osvetľovacej sústavy obce a následný návrh rekonštrukcie,
prípadne optimalizácie verejného osvetlenia s vyčíslením nákladov na rekonštrukciu a výpočtu návratnosti investícií. Popisuje
aktuálny stav súčastí VO (svietidlá, svetelné zdroje, stožiare, výložníky, elektrické vedenie a rozvádzače) a poukazuje na jej
chyby a nedostatky a zároveň navrhuje riešenie.
Investícia bude mať za následok výrazné zníženie prevádzkových
nákladov (znížená spotreba energie, nižšie náklady na údržbu). Možné ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy predstavujú
potenciálny nárast cien elektrickej energie, avšak pri predpokladanej úspore viac ako 42 % pri súčasných cenách budú úspory
po zvýšení cien naďalej udržateľné a tiež nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré môžu ohroziť technický stav
osvetlenia. Preto bude potrebné svietidlá čistiť minimálne 1-krát za rok a elektrické zariadenie sa musí kontrolovať v
pravidelných intervaloch podľa STN.
V rámci projektu budú použité riešenia využívajúce najlepšie technológie (svietidlá s
nulovými svetelnými emisiami horizontálne a dohora, svetelné zdroje s odporúčanou účinnosťou).
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Osvetľovaciu sústavu obci tvorí 220 ks svetelných bodov so 2 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava
(jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych druhov. V
osvetľovacej sústave je nainštalovaných 85% ortutových výbojok a 15% kompaktných žiariviek. V obci sú použité hlavne
svietidlá typu: AM – Ambasador, Elektrosvit, typ “P“ a v najmenšom zastúpení svietidlá typu LV. Medzi hlavné nedostatky
patria znečistenia svietidiel a zlé umiestnenie svietidiel. Výložníky sú značne poznačené koróziou a neodbornými servisnými
zásahmi. Svietidlá na betónových podperných bodoch nn siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká
väcší rozstup a teda vo väcšine prípadov nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Ďalšie svietidlá sú
nežiaduco vzdialené od posledného SB a na uvedený úsek je nutné zahustiť osvetľovaciu sústavu. Energetická nárocnost
súcasného VO dosahuje rocne 111,3 MWh za predpokladu, že ročný čas svietenia je 3900 hod. Nevyhovujúci stav verejného
osvetlenia stupnuje problémy s bezpecnostou a nevyhovuje požiadavkám na svetelné emisie a energetickú náročnosť.

Výber indikátorov danej prioritnej osi vyplýval z cieľov a potrieb projektu, úzko naväzujú na realizáciu jednotlivých aktivít
projektu. Indikátory cieľového stavu uvádzame v tabuľke č. 12 ŽoNFP. Naplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov je
plánované výmenou svietidiel a úsporou energie. Konečný stav po realizácii projektu predstavuje 220 ks vymenených,
zastaralých SB za nové, energeticky úspornejšie, svietidlá, nutné je doplnenie 10 ks svetelných bodov v miestach, kde
súčasné rozmiestnenie nespĺňa potrebné normy, výmena 2 rozvádzačov VO a pre zefektívnenie prevádzky sa použijú
moderné technológie riadenia a monitoringu VO. Taktiež plánujeme s doplnením 5 ks podperných bodov. Vymenené
svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70W a 100W. Úspora energie je založená na
použití technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na zakomponovaní progresívnych technológií ako je regulácia intenzity
osvetlenia, riadenie a monitoring VO. Navrhované VO dosiahne úsporu na celej osvetľovacej sústave 186,12 GJ/rok. Takto
ušetrené výdavky z obecného rozpočtu chceme každoročne využívať na skvalitňovanie života občanov obce.

Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 30. novembra 2012. Hlavná aktivita projektu je Modernizácia
VO, dĺžka trvania realizácie projektu je 21 mesiacov. Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou o NFP uzavretou s
Riadicim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na
plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, technické a
materiálne zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní v súlade s
platným zákonom. V rámci realizácie projektu prebehne verejné obstarávanie, výber dodávateľa, demontáž a rekonštrukcia
pôvodného VO, montáž nových komponentov VO, inštalácia systému regulácie intenzity, riadenia a monitoringu VO.
Paralelne budú prebiehať podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Technickú realizáciu
obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa. Organizačne bude projekt zabezpečovať
starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu obce a externými odborníkmi na verejné osvetlenie.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci vychádza z kontextu napĺňania cieľov stanovených v PHSR obce a s plnenia
legislatívnych noriem. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia, všetky finančné
prostriedky, ktoré sa ušetria použitím kvalitných a úsporných prístrojov a technológií, môžu byť použité na financovanie
ďalších projektov zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života jej obyvateľov. Merateľné ukazovatele sú v súlade s
rozpočtom projektu, výmenou ostatných pôvodných SB za nové plánuje obec úsporu 195,12 GJ/rok. Kompletnou plánovanou
novou osvetľovacou sústavou sa dosiahne ročná spotreba energie 59,6 MWh/rok v porovnaní so súčasnou ročnou spotrebou
111,3 MWh/rok, čo predstavuje 46,5% úsporu energie ročne. Projekt zároveň prispieva k zníženiu emisií o 20,60 t/rok.
Žiadateľ deklaruje administratívne zabezpečenie počas implementácie projektu a jeho následný monitoring. Obec už má
skúsenosti z realizáciou projektov. Významnou skutočnosťou je sociálny rozmer projektu a jeho dosah na zvyšovanie
environmentálneho povedomia občanov.

Ukončenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na rok 2012. Všetky prevádzkové náklady sú prepočítané na
cenovú úroveň roku 2010. Náklady na prevádzku a údržbu celej navrhovanej sústavy verejného osvetlenia dosiahnu úsporu
približne 40 % z doterajších ročných nákladov. Možno preto konštatovať, že projekt je finančne udržateľný aj po skončení
implementácie a monitorovania projektu. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere
eliminovali možné poruchy. Zmodernizované a zrekonštruované verejné osvetlenie s technológiou selektívneho ovládania z
hľadiska udržateľnosti projektu dokáže veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou verejného
osvetlenia a aktuálne požiadavky. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na
realizáciu projektu a možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení
spolufinancovania projektu.
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Prievaly je malá malebná obec v Senickom okrese.Obec má v súčasnosti 951obyvateľov,rozlohu 15,002 km2.Medzi
najproblémovejšie časti obce patrí v súčasnosti nevyhovujúci stav verejného osvetlenia a náklady vynakladané na jeho
prevádzku.Mnohé svietidlá sú poškodené, resp. zničené, svietidlá sú osadené na približne každom 2-om stĺpe,čo vytvára
tmavé body na vozovke a vytvára priestor pre vandalizmus a kriminalitu,rozvádzače sú predimenzované,zhrdzavené zo 70ich
– 80ich rokov a zastaralé,rozvody sú zastaralé a je nutná ich výmena – dochádza k častému výpadku osvetlenia.Súčasne je
značná časť stožiarov a rozvodov verejného osvetlenia zastaralá, za hranicou životnosti.Súčasne je potrebou doplnenie
svietidiel,svietidlá zastaralej konštrukcie.Súčasná sústava verejného osvetlenia je bez regulácie.V súčasnosti sa nachádza v
obci 84ks svietidiel s výkonom 100W, 21ks svietidiel s výkonom 125W a 16ks svietidiel s výkonom 70W, t.j. 121ks svietidiel s
celkovým ročným inštalovaným výkonom 47 365,50kWh/rok. Osvetlenie počas celej doby prevádzky nespĺňa podmienky pre
osvetlenie cestných komunikácii, t.j. rovnomernosť osvetlenia a nedostatočná intenzita osvetlenia cestnej komunikácie.

Projekt rieši kompletnú rekonštrukciu sústavy celej obce.Rekonštrukcia VO v zemi káblom bude pozostávať z výmeny 36
zastaralých svietidiel a 30 stožiarov a vo vzdušnej časti dojde k výmene 85 svietidiel a výmene vedení dĺžke 5743,7m.V
súvislosti s dosiahnutím požadovaných parametrov svetelno technického výpočtu je potrebné doplnenie 46ks svietidiel a
výmena jestvujcich 3 rozvádzačov.Navrhovaná sústava bude tvorená 167 svetelnými bodmi.Súčasne bude inštalovaná
regulácia intenzity osvetlenia,pozostávajúca z regulácie sústavy na 50% v čase 22,00-4,00hod.Realizáciou projektu dojde k
úspore el.energie 21687,90kWh/rok(1687,32EUR/rok),čo predstavuje 45,79%nú úsporu v porovnaní s jestvujúcou
spotrebou.Úspora na jeden bod predstavuje 179,24kWh/rok.Ako bolo už spomínané,rekonštrukcia osvetlenia je nevyhnutná a
v prípade schválenia projektu bude i realizovaná, taktiež vypočítané úspory vychádzali z overených technických faktov a
preto pri napĺňaní hodnôt merateľných ukazovateľov sa neočakávajú žiadne riziká ani ohrozenia.Na ich dosahovanie bude
dohliadať kvalitný koordinačný tím,ktorý rieši realizáciu niekoľkých podobných projektov v réžii obce.Obec získa nové
moderné a ekologické osvetlenie.

Po administratívnej stránke obec disponuje odborne kvalifikovaným a skúseným personálom, ktorý bude tvoriť projektový
tím.Súčasná organizačná štruktúra obce je vyhovujúca.Obec v súčasnosti ukončuje realizáciu 3 investičných projektov a
skúsenosti z realizácie týchto projektov budú využívané pri implementácii predkladaného projektu.Technické zabezpečenie
realizácie hlavnej aktivity projektu bude v kompetencii obce, resp. jej pracovníkov, ktorí tvoria koordinačný tím projektu.
Projekt bude implementovaný obcou v súčinnosti s externou poradenskou spoločnosťou a bude pod viacstupňovou internou
kontrolou.Jednotlivé dodávky materiálov a prác súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity projektu budú uskutočnené
dodávateľsky. Predpokladaný plán realizácie hlavnej aktivity projektu - Rekonštrukcia a modernizácia VO(výmena svietidiel –
121ks, výmena 3ks RVO, doplnenie svetelných bodov – 46ks) je stanovený na 03/2011 až 05/2012.Spolu s hlavnou aktivitou
budú prebiehať i podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa
naplnili ciele a očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné.

Realizáciou navrhovaného projektu sa zníži energetická náročnosť doposiaľ využívaných zariadení a ušetria sa finančné
prostriedky,ktoré sa tak môžu využiť na ďalší rozvoj obce a realizáciu projektov podobného charakteru.Zvýši sa bezpečnosť
obyvateľov, návštevníkov a okoloidúcich vodičov vďaka kvalitnejšiemu osvetleniu obce.Realizovaný projekt má výrazne
pozitívny dopad na životné prostredie a životné podmienky občanov obce. Tiež prispieva k napĺňaniu cieľov horizontálnej
priority TUR v rámci projektu a je koherentný s viacerými dokumentmi EÚ a smernicami SR, okrem iného i s Koncepciou
energetickej efektívnosti SR.Počas jej pôsobenia obec získala nemalé financie na obyvateľov obce, ako napr. na
rekonštrukciu chodníka pre peších a premostenie cez miestny potok, obec získala financie na ČOV a kanalizáciu a tiež na
rekonštrukciu kultúrneho domu a strechy obecného úradu.Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými
projektmi podobného rázu a z nich získaných odborných skúseností, vytvárajú dostatočné predpoklady pre vysoko efektívne
zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti a udržateľnosti projektu a jeho
výstupov.

Výsledky projektu prinesú hneď po jeho realizácii pozitívne dopady nielen pre obyvateľov obce,ale taktiež pre všetkých
budúcich návštevníkov obce.Realizáciou navrhovaného projektu sa zníži energetická náročnosť dosiaľ využívaných zariadení
a ušetria sa finančné prostriedky, ktoré sa tak môžu využiť na ďalší rozvoj obce a realizáciu projektov podobného
charakteru.Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi podobného charakteru vytvárajú
dostatočné predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov, čo je základným
predpokladom úspešnosti a udržateľnosti projektu a jeho výstupov.Realizáciou projektu dojde k úspore el.energie
21687,90kWh/rok(1687,32EUR/rok),čo predstavuje 45,79%nú úsporu v porovnaní s jestvujúcou spotrebou.Nové osvetlenie
bude regulovateľné s možnosťami nastavenia prevádzkových režimov.Preventívna údržba je neoddeliteľnou a nevyhnutnou
súčasťou prevádzkovania verejného osvetlenia.Obec nepredpokladá výskyt žiadnych rizík, avšak možné ohrozenia bude
obec riešiť flexibilne prostredníctvom kvalitného koordinačného tímu, ich spôsob eliminácie je popísaný v opise projektu, bode
6.
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Obec Dlhá nad Váhom je najmenšou, ale najkrajšou obcou v okrese Šaľa s počtom obyvateľov 889.Existujúce VO v obci
okrem 7 svietidiel v parku je upevnené na podperných betónových bodoch, ktorého vlastníkom je ZSE a.s.V celej obci
prichádza vzhľadom na dosluhovanie jednotlivých svietidiel k potrebe rekonštrukcie.Svietidlá sú v celej obci napájané z
rozvádzačov RVO.1 a RVO.4,ktoré sú tiež zastaralé.Osvetľovacia sústava je tvorená širokou škálou svetelných zdrojov z
pohľadu typového aj výkonového. Najrozšírenejším zdrojom v sústave sú výbojky (SHC) v príkonových radách 50W až 150W
a svietidlá s kompaktnou žiarivkou s príkonom 2x36W.Súčasná sústava VO je tvorená svietidlami: 15x150W,39x125W a
47x72W.Svetelné zdroje sa vymieňajú priebežne v celej obci po vyhorení niekoľkých zdrojov naraz.V súčasnosti prevažne
používané svetelné zdroje sú výbojkové svetelné zdroje z rôznych období,najmä 70-tich až 80-tich rokov.V sústave sa
nachádza veľa svietidiel ešte aj s ortuťovou výbojkou.Sú to väčšinou svietidlá s vypuklým krytom,sú zdrojom nežiaducich
svetelných emisií do horného polpriestoru,sú zastaralé a nevyhovujúce dnešným normám.Súčasná ročná spotreba el.energie
sústavy je 40985,10kWh.

Po realizácii projektu bude obec disponovat moderným systémom verejného osvetlenia s reguláciou. celá pôvodná sústava,
tvorená 91ks svietidlami bdue rekonštruovaná a súčasne bude doplnených 81ks nových svietidiel, 10 svetidiel ostáva
nezmenených. Zároveň dôjde k výmene 2 zastaralých rozvádzačov a 4424,2m káblových rozvodov. Údržba po výmene
klesne na minimum,dosiahne sa prehľadnejšia evidencia prevádzky každého svetelného bodu a zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy, Výsledkom projektu budú úspory (pri porovnaní starého bez regulácie a
nového systému s reguláciou pri rovnakom počte svietidiel dochádza k úspore energií až 53,17%). Celková spotreba
elektrickej energie pred rekonštrukciou: 40 985,10kWhod/rok Celková spotreba elektrickej energie po rekonštrukcii bez
regulácie: 25 272kWhod/rok Celková spotreba elektrickej energie po rekonštrukcii s reguláciou: 19 193,44kWhod/rok Projekt
bude sledovaný naplnaním merateľných ukazovateľov-počet vymenených svietidiel(91),počet nových svietidiel(81) a úspory
energie(392,25GJ). Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce,úsporu
finančných nákladov na prevádzku a údržbu VO.

Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 04/2011-04/2012.Po obdržaní rozhodnutia o schválení predloženého projektu
bude obec Dlhá nad Váhom vykonávať verejné obstarávanie v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní.Realizácia projektu pozostáva z 1 hlavnej aktivity,ktorá bude prebiehať súbežne s podpornými aktivitamiRiadenie projektu a Publicita a informovanosť v súlade s požiadavkami OP KaHR.Hlavná aktivita projektu - Rekonštrukcia a
modernizácia VO pozostáva z výmeny 91ks svietidiel, výmeny jestvujúcich 2 rozvádzacov a doplnenia 81ks nových
svetelných bodov.Koordinácia prác ako i implementácia projektu bude v kompetencii zamestnancov obce, ktorí tvoria
projektový tím v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou. Finančné riadenie projektu bude realizované pod
dohľadom starostu obce a účtovníčky,preto nepredpokladáme problémy v realizácii projektu vplyvom interných rizík.V rámci
podporných aktivít budú zabezpečované povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP.Administratívne a technické
kapacity obce sú tvorené celkovo 6 zamestnancami.Obec je kapacitne i technicky pripravená na realizáciu projektu a s jeho
realizáciou začne ihneď po obdržaní rozhodnutia

Osvetľovacia sústava je tvorená širokou škálou svetelných zdrojov z pohľadu typového aj výkonového.V celej obci sa
nachádza prevažne jednostranná osvetľovacia sústava.Medzi hlavné nedostatky súčasnej sústavy patria:energetická
náročnosť,nerovnomernosť osvetlenia komunikácie,chýbajúca regulácia,zastaralé a predimenzované rozvádzače, zlý nízky
stupeň krytia svietidla,zastaralý typ ptickej časti a krytu optickej časti svietidla,svietidlá 70 až 80tich rokov,kriminalita a
vandalizmus. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť doposiaľ využívaných zariadení a ušetria sa značné
finančné prostriedky, ktoré sa tak môžu využiť na ďalší rozvoj obce.Zvýši sa bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov vďaka
kvalitnejšiemu osvetleniu obce. Úspora výdavkov na spotrebu elektrickej energie a údržbu osvetlenia vytvárajú dostatočný
priestor na zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu a finančné prostriedky na prevádzku osvetlenia na
minimálne 10 rokov po ukončení realizácie projektu.Realizovaný projekt má výrazne pozitívny dopad na životné prostredie a
životné podmienky občanov.Rekonštruované osvetlenie bude regulované inštalovaním nového centrálneho napäťového
regulátora osvetlenia.

Udržateľnosť projektu a jeho výsledkov je prezentovaná predovšetkým v jeho efektívnosti na strane výdavkov obce a v
neodkladnej potrebe po jeho výsledkoch, teda po rekonštrukcii osvetlenia, ktoré už v súčasnosti nespĺňa platné požiadavky.
Realizácia predkladaného projektu prináša množstvo výhod a príležitostí pre obec a jej 889 obyvateľov,ale aj pre budúcich
návštevníkov obce.Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť doposiaľ využívaných zariadení a ušetria sa značné
finančné prostriedky,ktoré sa tak môžu využiť na ďalší rozvoj obce.Zvýši sa bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov vďaka
kvalitnejšiemu osvetleniu obce.Úspora výdavkov na spotrebu el.energie a údržbu osvetlenia vytvárajú dostatočný priestor na
zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu a finančné prostriedky na prevádzku osvetlenia na minimálne 10 rokov
po ukončení realizácie projektu.Za najdôležitejší aspekt v oblasti udržateľnosti projektu vníma vedenie obce potrebu
pravidelnej údržby osvetlenia.Udržateľnosť bude zabezpečená pravidelnou kontrolou technikom obce a v prípade poruchy jej
odstránením dodávateľom.Podľa prepočtov bude nový systém VO s reguláciou schopný ušetriť až 53,17% spotreby energie
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Súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci vyžadujúci zásadný zásah. V sústave VO
prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky aj morálne zastaralé a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie.
Hlavným problémom geometrie je, že v niektorých prípadoch sú stožiare príliš ďaleko od osvetľovanej komunikácie. VO potom
neplní svoj účel a je nehospodárne. Z dôvodu finančných úspor je VO v nočných hodinách vypínané, čo nie je vyhovujúce.
Rozvádzače VO sú staršieho typu inštalované v 70-tych a 80-tych rokoch. Sú skorodované, nevyhovujú požiadavkám
bezpečnosti a hospodárnej prevádzky a je potrebné ich vymeniť. Taktiež nevyhovújúce riešenie je v napojení týchto
rozvádzačov nakoľko sú napojený bez poistkovej skrinky tzn. bez predradeného istenia. Na ovládanie VO sa požívajú
spínacie hodiny SPHQ. Je to zastaralý systém náročný na prevádzku.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rapovce s použitím kvalitných svetelných zdrojov v kombinácii s regulačným
systémom osvetlenia SOVO ponúkne obci kvalitný, úsporný a zároveň na prevádzku nenáročný systém verejného osvetlenia,
ktorý spĺňa najmodernejšie požiadavky doby na verejné osvetlenie pozemných komunikácii. Modernizáciou verejného
osvetlenia v obci sa dosiahne taktiež prevádzková a finančná úspora verejného osvetlenia. Ďalším pozitívnym prínosom
rekonštrukcie bude zníženie paušálnych poplatkov súvisiacich s hodnotou ističov pred elektromermi v jednotlivých
rozvádzačoch RVO. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov nasledovne:
102 vymenených svietidiel a 5-ročné úspory energie 460,08 GJ. Naplnanie merateľných ukazovatelľv bude obec pravidelne
sledovať.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít: Hlavná aktivita projektu: Modernizácia
verejného osvetlenia v obci Rapovce. Podporné aktivity projektu: (1) Riadenie projektu a (2) Publicita a informovanosť. Na
základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu je vypracovaný harmonogram aktivít. Vhodným
nastavením časového harmonogramu a určením časovej rezervy sa výrazne predíde nepriaznivým klimatickým vplyvom na
realizáciu projektu. Bude zriadený projektový tím zodpovedný za efektívne riadenie projektu počas realizácie projektu. Na
základe transparentného verejného obstarávania sa vyberie spoľahlivý dodávateľ, ktorý zabezpečí kvalitnú realizáciu projektu
po technickej stránke.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestá a obce vlastnia a udržujú komunikácie, VO, zeleň, atď. Z toho
vyplýva povinnosť spravovať majetok a viesť technickú údržbu. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na nepriaznivú
východiskovú situáciu v oblasti VO v obci Rapovce, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému VO.
Realizáciou projektu sa zlepší kvalita života obyvateľov mesta i jeho návštevníkov, pričom atraktívnejšie a bezpečnejšie
prostredie prispeje aj k rozvoju CR zlepšením verejných priestranstiev v obci. Zvýši aj bezpečnosť cestnej premávky, pretože
sa zlepší rovnomernosť osvetlenia a celková viditeľnosť. Obec má skúsenosti s realizáciou projektov a dokáže zabezpečiť
úspešnú realizáciu projektu.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec využívať na financovanie trvalej prevádzky a pravidelnej údržby vlastné
zdroje z rozpočtu mesta. Údržba sa bude vykonávať na celej sústave verejného osvetlenia (stožiare, svietidlá, rozvádzače,
ovládacie zariadenia, káblové vedenie) podľa stanoveného harmonogramu. V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2010 Z. z.
je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie verejného osvetlenia v intervale minimálnej jeden krát za 4 roky. Peniaze
investovaného do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie VO prinesú významné úspory prevádzkových nákladov
VO. Obec bude svoje zadefinované ohrozenia eliminovať pravidelným sledovaním legislatívnych zmien, prípadne
vykonávaním nevyhnutných opatrení na zamedzenie škôd na VO, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej
rezervy.
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Neustále sa zvyšujúce náklady na energie si vyžadujú aktívne zásahy do energeticky neefektívnych zdrojov. Jedným z
takýchto zdrojov je aj verejné osvetlenie obcí a miest. Svietidlá, ktoré sa využívajú na osvetľovanie ulíc a verejných
priestranstiev sú zastaralé a svojimi parametrami nevyhovujú technických požiadavkám, čím dochádza k nehospodárnemu
nakladaniu s energiami a následnému zvyšovaniu nákladov obcí a miest. Hlavné problémy verejného osvetlenia sú
nasledovné : existujúce svietidlá nemajú dostatočnú optiku, sú za hranicou životnosti, káblové rozvody sú v zlom technickom
stave, dochádza k častej poruchovosti svietidiel. Prevažnú časť svetelných zdrojov tvoria príkony 125 W, čo sú sodíkové
výbojky s tzv. Penningovou zmesou. V sústave verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky aj
morálne zastaralé a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie. Tieto svietidlá jednoznačne vyžadujú výmenu. Väčšinou
nemajú spodný kryt, nechránia svetelný zdroj ani elektrické príslušenstvo, nemajú už prakticky žiadnu optiku. Svietidlá
inštalované na podperných bodoch v záhradách rodinných domov neplnia svoju funkciu osvetľovať ulicu.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci za účelom zvýšenia kvality osvetlenia ulíc a verejných
priestranstiev a zníženia energetickej náročnosti. V rámci projektu bude postupne vymenených 113ks svietidiel, ktoré
zabezpečia nielen estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a
pravidelnú údržbu. Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické
osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny
svietidiel, rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 61,75 GJ do roku 2017. Zámer obce a tohto
projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a aby jeho prevádzka
bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja tak ako si to
stanovila v územnom pláne obce. Obec má mnoho aktivít, v obci sa plánuje podpora rozvoja rekreačnej funkcie, sociálnej a
technickej vybavenosti.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Mučín. Realizácia je naplánovaná na 12 mesiacov, v trvaní
od 04/2011 do 03/2012. Projekt má 1 hlavnú aktivitu - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá je naplnená
nasledujúcimi podaktivitami: - Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné - Výmena
ramienok a výložníkov - Pripojenie svietidiel k rozvodu - Výmena rozvádzačov a RVO - Inštalácia novej riadiacej jednotky Výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa) Pre osvetľovanie obce budú použité vysokotlaké sodíkové výbojky s
príkonom 70 W NAV-T SUPER 4Y. Inštalované budú svietidlá s výkonom 70 W (ploché sklo, účinnosť 92 %, nulové svetelné
emisie do horného polpriestoru, E27, krytie IP 65-), použitý bude svetelný zdroj HST 70W, svetelný tok 6.500 lm (92,86 lm/W).
Rozvádzače VO budú nainštalované na podpernom bode NN distribučnej siete bude napojený novým káblom AYKY-J 4 x 16
mm2 cez navrhovanú poistkovú skrinku SPP 2 CD IV P1. Organizačné zabezpečenie projektu bude v kompetencií
obce,echnické riešenie projektu bude komplexne realizované prostredníctvom dodávateľského vzťahu na základe
zrealizovaného VO.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kalonda.vychádza z analýzy jeho aktuálneho havarijného stavu, ktorá špecifikovala
viacero konkrétnych prevádzkových nedostatkov verejného osvetlenia. Aktuálna osvetľovacia sústava je nefunkčná, sú
vysoké náklady na energie, je znížená bezpečnosť cestnej premávky a osôb v nočných hodinách, atraktívnosť obce pre
turistov a návštevníkov je znížená, VO nespĺňa základné technické normy. Hlavným účelom rekonštrukcie je zníženie
nákladov na energie a tým zníženia obecných výdavkov na prevádzku VO. Modernizácia VO s použitím kvalitných svetelných
zdrojov v kombinácii s regulačným systémom osvetlenia SOVO ponúka obci kvalitný, úsporný a zároveň na prevádzku
nenáročný systém verejného osvetlenia, ktorý spĺňa najmodernejšie požiadavky doby na verejné osvetlenie pozemných
komunikácii. Prínosom rekonštrukcie je zníženie paušálnych poplatkov súvisiacich s hodnotou ističov pred elektromermi v
jednotlivých rozvádzačov RVO. Implementáciu projektu bude zabezpečovať obec v spolupráci dodávateľom vybratým na
základe verejného obstarávania.

Technické riešenie navrhované projektom je na prevádzku a údržbu nenáročné a zároveň zabezpečí výraznú úsporu
elektrickej energie oproti pôvodnému stavu. Predpokladá sa, že prvé 2 roky prevádzky budú bez ďalších nákladov na údržbu.
Trvalá a pravidelná prevádzka údržby bude zabezpečená prostredníctvom spoločnosti ECOFEMINA Lučenec, ktorá
zabezpečuje bežnú údržbu a výmenu nefunkčných žiaroviek VO. Na zariadení je potrebné vykonávať opakované revízie v
lehote najviac 4 rokov. Poškodené svetelné zdroje na uliciach sa budú meniť skupinovo pri pravidelnej údržbe, najneskôr raz
za 3 roky resp. pri poškodení viacerých svet. zdrojov v sústave. Vzniknuté odpady budú zhromažďované a skladované vo
vhodných priestoroch a nádobách do doby ich uloženia na regulovanú skládku. Roztriedený odpad sa v rámci celej stavby
odvezie na skládku odpadu prostredníctvom firmy zaoberajúcou sa likvidovaním odpadu. Obec po ukončení projektu udrží
výsledky v stanovenej kvalite a funkčnosti, proti rizikám, ktoré by mohli nastať (vandalizmus, prírodné katastrofy, a iné) sa
chce poistiť. V prípade úspešnosti projektu bude obec schopná zabezpečovať kvalitnú a pravidelnú údržbu VO z vlastných
zdrojov.
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Osvetlovaciu sústavu tvorí 117 ks svetelných bodov a 2 rozvádzace verejného osvetlenia (VO). Osvetlovacia sústava (jej
casti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje v niektorých castiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo
rôznych druhov. V osvetlovacej sústave je celkovo nainštalovaných 70% ortutových výbojok a 20% kompaktných žiariviek a
10% sodíkových výbojok. Svetelné zdroje sa vymienajú priebežne po vyhorení niekolkých zdrojov. Svetelné zdroje sa
vymienajú priebežne po vyhorení niekolkých zdrojov. Betónové stožiare sú v dobrom stave, výložníky sú znacne poznacené
koróziou a neodbornými servisnými zásahmi. Výraznými nedostatkami VO sú aj velká vzdialenost od vozovky, zlé
smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko koruny stromov ci kríkov, ktoré obmedzuje ich úcinnost. Súcasný stav sa dá
charakterizovat ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpodmienecne nutná bezpecnost a hospodárnost sústavy, nielen z
hladiska spotreby energie, ale najmä s ohladom na dodržanie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN
13201-2.

Hodnoty meratelných ukazovatelov sa plánujú dosiahnut najmä znížením spotreby elektrickej energie a výmenou svetelných
bodov, ktoré budú vyhovovat prísnym kritériám a normám kladeným na moderné VO. Konecný stav po realizácii projektu by
malo predstavovat 117 ks vymenených svetelných bodov za nové, energeticky úspornejšie svietidlá. Doplnených bude 12 ks
svetelných bodov na el.siet a 20 ks svietidiel solárneho osvetlenia v miestach, kde súcasné rozmiestnenie nesplna potrebné
normy. Vymenia a doplnia sa aj podperné body 4 a 4 ks na el.siet a doplnia sa ocelové podporné body na solárne osvetlenie
v pocte 20 ks. Pre zefektívnenie prevádzky sa použijú moderné technológie riadenia a monitoringu VO. Kedže spôsob
rekonštrukcie osvetlenia je vo všetkých bodoch jasný, nepredpokladá sa nesplnenie stanovených meratelných ukazovatelov.
Úspora energie je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadeniach a na zakomponovaní progresívnych
technológií ako je regulácia intenzity osvetlenia, riadenie a monitoring VO. Navrhované VO dosiahne úsporu 48,3 % na celej
osvetlovacej sústave, t.j. 115,56 GJ/rok. Ušetrené výdavky chce obec využívat na skvalitnenie života v obci.

Práce by mali prebiehat paralelne v období od 1. marca 2011 do 31. októbra 2012. Medzi hlavné aktivity modernizácie VO
patria: - Demontáž pôvodných svietidiel, výložníkov a rozvádzacov - Montáž nových svietidiel na el.sieť a na solárne
osvetlenie , výložníkov, regulátorov a rozvádzacov - Doplnenie nových svietidiel a podperných bodov - Zavedenie systému
riadenia a monitoringu - Odskúšanie nového VO a revízna správa Projekt sa bude realizovat v súlade so Zmluvou o NFP
uzavretou s Riadicim orgánom pre Operacný program KaHR. K projektu obecné zastupitelstvo v Breze prijalo uznesenie,
ktorým sa zaväzuje na plnenie cielov projektu a jeho spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávatelským spôsobom,
technické a materiálne zabezpecenie realizácie projektu zabezpecí dodávatel, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní v
súlade s platným zákonom. Vykonávanie realizacných prác bude kontrolovat dozor investora. Organizacne bude projekt
zabezpecovat starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu v Breze a externými odborníkmi na
verejné osvetlenie, aby sa zabezpecilo odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Modernizácia verejného osvetlenia v Breze vychádza z kontextu naplnania cielov Národnej strátégie trvalo udržatelného
rozvoja. Obec potrebuje prevádzkovat energeticky nenárocnú sústavu verejného osvetlenia. Všetky financné prostriedky,
ktoré sa ušetria použitím kvalitných a úsporných prístrojov a technológií, môžu byt použité na financovnie dalších projektov
zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života je obyvtelov. Merné ukazovatele sú v súlade s rozpoctom projektu, výmenou
pôvodných SB za nové plánuje obec úsporu 127,44 GJ/rok. Kompletnou plánovanou novou osvetlovacou sústavou sa
dosiahne rocná spotreba energie 34,3 Mwh/rok v porovnaní so súcasnou rocnou spotrebou 66,4 Mwh/rok, co predstavuje 48,3
% z pôvodnej spotreby. Projekt zároven prispieva k zníženiu emisií o 13,45 t/rok. Žiadatel deklaruje administratívne
zabezpecenie pocas implementácie projektu a jeho následný monitoring. Žiadatelovi v predchádzajúcom období nebola
poskytnutá žiadna pomoc na projekt v danej oblasti.

Ukoncenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na rok 2012. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpecený
systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlades platnými technologickými a bezpecnostnými predpismi,
aby sa v maximálnej miere eliminovali možné poruchy. Odborní pracovníci a samospráva obce budú pre hospodárne
využívanie sústavy osvetlenia využívat pasport verejného osvetlenia. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude zo
strany žiadatela zabezpecená formou súboru kontrolných aktivít. Obec zabezpecí možnost trvalej prevádzky a pravidelnej
údržby systému VO po skoncení spolufinancovania projektu. Z dlhodobého hladiska sa predkladaným projektom dosiahneme
maximálny možný efekt úspory prevádzkových nákladov, nákladov na údržbu a poplatkov za energie. Taktiež nemožno
opomenút environmentálny prínos projektu. Možno konštatovat, že projekt je financne udržatelný aj po skoncení
implementácie a monitorovania projektu.
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Obec Veľká Paka sa skladá z troch samostatných územných celkov: Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka. Všetky tri časti
sú predmetom projektu. V obci sa nachádza 166 podperných betónových bodov – spoločných pre sieť NN (ZSE Distribúcia) a
verejné osvetlenie (Obec). V súčasnosti je v obci inštalovaných 93 svietidiel (55 ks x 70W; 34 ks x 150W + 4 ks x70W káblové rozvody). Svietidlá sa vyznačujú zastaralou konštrukciou optickej časti (slabý odraz od AL-plochy), nízkym stupňom
krytia proti vniknutiu prachu (špinavé kryty), kryty z mliečneho PVC (drastické zníženie sveteľnosti). Použité sú vykonovo
priemerné svietidlá. Vedenia vzdušnej siete sú v súčasnosti nevyhovujúce 30 ročné na hranici životnosti, z vodičov AlFe,
konzoly značne zhrdzavené, spoje vypadávajúce. Podobne aj samotné vedenie nestíha prenášať kvalitne elektrickú energiu, v
častiach trasy vzdušného vedenia sa nacházajú stromy pri ktorých dochádza k výpadkom pri veternom počasí. Dĺžka vedenia,
ktoré bude nahradené, je 5669 m. Celkový inštalovaný výkon starých svietidiel je 9,23 kW, celková spotreba elektrickej
energie: 9,23 kW x 3900 hod. = 35,997 MWhod. V obci sú 4 rozvádzače VO zastaralého typu UAVOH.

Po realizácii projektu bude obec disponovať moderným systémom verejného osvetlenia s reguláciou. Nahradených bude 89
svietidiel, doplnených bude 77 svietidiel. Zároveň dôjde k výmene štyroch naddimenzovaných rozvádzačov a 5669 m
rozvodov. Výsledkom projektu budú v prvom rade úspory (pri porovnaní starého systému a nového systému s reguláciou pri
rovnakom počte svietidiel dochádza k úspore energií až 42%). Celková spotreba elektrickej energie pred rekonštrukciou:
9,23 kW x 3900 hod. = 35,997 MWhod. Celková spotreba elektrickej energie po rekonštrukcii: 7,473 kW x 3900 hod. =
29,144 MWhod. Celková spotreba elektrickej energie po rekonštrukcii s reguláciou: 20,8 MWhod. (výpočet viď:Opis projektu).
Projekt bude sledovaný napĺňaním merateľných ukazovateľov, ktoré budú určite dosiahnuté a to počet vymenených svietidiel
(89), počet nových svietidiel (77) a úspory energie. Obec okrem iného predpokladá pozitívne vplyvy projektu na bezpečnosť,
životné prostredie, zníženie tvorby emisií CO2, resp. súlad s platnými normami. Zároveň sa domnieva, že rekonštrukcia VO
napomôže zvýšiť životnú úroveň v obci a prispeje k zvýšeniu atraktivity obce. Môže sa tak stať impulzom pre ďalšie projekty.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia je tvorený jedinou aktivitou: Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Jej realizáciu
bude zabezepečovať externý dodávateľ vybraný procesom verejného obstarávania. Dodávateľ bude povinný postupovať v
zmysle technického projektu a bude zmluvne viazaný k správnemu zhotoveniu diela. Obec nebude zabezpečovať žiadne
čiastkové kúpy zariadení a služieb. Predpokladá sa, že projekt bude realizovaný v časovom rozmedzí marec 2011 - február
2012. Sledovanie realizácie projektu a napĺňanie zmluvy medzi obcou a riadiacim orgánom bude zabezpečovať starosta
obce vo funkcii supervízora projektu. Okrem iného bude sledovať časový manažment projektu. V plnej miere bude
zodpovedný za organizačné zabezpečenie projektu. Zároveň bude využívať služby stavebného dozora formou externej
spolupráce. Členom projektového tímu bude i finančný manažér (účtovníčka obce), ktorý bude zabezpečovať evidenciu
účtovných dokladov a ich správne účtovanie.

Vzhľadom na východiskovú situáciu a stav VO pred realizáciou projektu považujeme navrhnuté riešenie projektu za vhodné.
V projekte je nahradených 89 svietidiel novými a doplnených 77 svietidiel z dôvodu zabezpečenia svetelnotechnických
požiadaviek. Zamenené budú i štyri predimenzované rozvádzače a vymenené bude vedenie v dĺžke 5669 m. Rekonštrukcia
VO jednoznačne patrila medzi potreby obce identifikované pri plánovaní rozvojových aktivít. Predpokladá sa, že prispeje k
zvýšeniu kvality života v obci, zvýšeniu bezpečnosti, šetreniu energií a zníženiu tvorby emisií CO2. Projekt nie je súčasťou
žiadneho projektu s globálnejším dopadom avšak korešponduje s rozvojovými plánmi samosprávneho kraja i strategickými
dokumentami Slovenskej republiky. Obec Veľká Paka má skúsenosti s realizáciou projektov a ich manažmentom. V
súčasnej dobe realizuje a manažuje projekt "Učiaci sa región" "Rekonštrukcia autobus.zastávok". Manažment predkladaného
projektu bude taktiež zabezpečovať vlastnými zdrojmi. Obec počíta s využitím starostu počas realizácie projektu v rozsahu asi
120 hodín a finančného manažéra asi 30 hodín. Činnosť bude realizovaná v pracovnom čase a teda i vykrytá mzdovými
nákladmi.

Výstupy projektu sú tvorené vymenenými a doplnenými svietidlami. Tie budú v rámci projektu inštalované a teda i naplnené.
Zároveň bude dochádzať k úsporám el.energie pri porovnávaní pôvodného počtu svietidiel s vymenenými svietidlami.
Udržateľnosť bude zabezpečená pravidelnou kontrolou technikom obce a v prípade poruchy jej odstránením externým
dodávateľom. V prvých 24 mesiacoch prevádzky sa počíta s využitím záručnej doby. Majetok bude pre prípad poškodenia
poistený, čo podporuje zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Podľa prepočtov projektanta bude nový systém VO so
zabudovanou reguláciou schopný šetriť až 42% el.energie (pri porovnávaní vymenených svietidiel). Tento fakt je pre obec
priaznivý, pričom pri odrátaní nákladov na údržbu starého systému obec očakáva výrazné úspory prevádzkových nákladov.
Nový systém verejného osvetlenia bude prevádzkovaný plne automaticky s využitím regulácie a prevádzkovými režimami a
bude nastavený dodávateľskou spoločnosťou.Ovládať osvetlenie bude schopný po zaškolení zamestnanec obce z
centrálneho stanoviska.
Akékoľvek poruchy na VO budú ostraňované priebežne tak, aby bola zabezpečená trvalá
prevádzka.
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Osvetľovaciu sústavu tvorí 53 ks svetelných bodov a 1 rozvádzač verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava (jej časti)
je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. V osvetľovacej sústave je celkovo nainštalovaných 80% ortuťových výbojok a
20% kompaktných žiariviek. Svetelné zdroje v niektorých častiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo rôznych druhov.
Betónové stožiare sú v dobrom stave, výložníky sú značne poznačené koróziou a neodbornými servisnými zásahmi.
Svietidlá sú v obci na viacerých miestach značne poškodené nielen „zubom času“, ale aj vandalmi. Spodné kryty optickej časti
sú buď úplne zničené – rozbité, alebo poškodené - prasknuté či inak narušené. Prejavuje sa to samozrejme nefunkčnosťou
svietidiel a ich neprimeranou poruchovosťou, tým pádom zvýšenými nákladmi na údržbu. Aktuálny stav osvetlenia v obci je
nevyhovujúci, nespĺňa nároky na kvalitné osvetlenie, nevyhovuje požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a
energetickú náročnosť.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánuje dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencii poruchových stavov a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Indikátory
cieľového stavu uvádzame v tabuľke č.12 ŽoNFP. Konečný stav po realizácii projektu by malo predstavovať 51 ks
vymenených, zastaralých svetelných bodov za LED 50 a 25 W, energeticky úspornejšie svietidlá. Doplnených bude 9 ks LED
50 W svetelných bodov a 11 ks LED 25 W svetelných bodov v miestach, kde súčasné rozmiestnenie nespĺňa potrebné normy.
Vymení sa 1 rozvádzač. Úspora energie je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadeniach a na
zakomponovaní progresívnych technológií ako je regulácia intenzity osvetlenia, riadenie a monitoring VO. Navrhované VO
dosiahne úsporu 71,6 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 68,04 GJ/rok. Takto ušetrené výdavky z obecného rozpočtu
chceme využívať na skvalitňovanie života občanov a rozvoj obce.

Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 30. novembra 2011. Medzi hlavné aktivity modernizácie
VO patria: Demontáž pôvodných svietidiel, výložníkov a rozvádzača Montáž nových svietidiel, výložníkov, regulátorov a
rozvádzača Doplnenie nových svietidiel - Zavedenie systému riadenia a monitoringu - Odskúšanie nového VO a revízna
správa Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou o NFP uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program
KaHR. K projektu obecné zastupiteľstvo v Priechode prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho
spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, technické a materiálne zabezpečenie realizácie
projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní v súlade s platným zákonom. Vykonávanie
realizačných prác bude kontrolovať dozor investora. Organizačne bude projekt zabezpečovať starosta obce v spolupráci s
odbornými pracovníkmi obecného úradu a externými odborníkmi na verejné osvetlenie, aby sa zabezpečilo odborné a
kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Modernizácia verejného osvetlenia v Priechode vychádza z kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného
rozvoja. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Všetky finančné prostriedky,
ktoré sa ušetria použitím kvalitných a úsporných prístrojov a technológií, môžu byť použité na financovanie ďalších projektov
zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života jej obyvateľov. Merné ukazovatele sú v súlade s rozpočtom projektu,
výmenou pôvodných SB za nové plánuje obec úsporu 75,6 GJ/rok. Kompletnou plánovanou novou osvetľovacou sústavou sa
dosiahne ročná spotreba energie 7,5 MWh/rok v porovnaní so súčasnou ročnou spotrebou 26,4 MWh/rok, čo predstavuje 71,6
% z pôvodnej spotreby. Projekt zároveň prispieva k zníženiu emisií o 7,98 t/rok. Žiadateľ deklaruje administratívne
zabezpečenie počas implementácie projektu a jeho následný monitoring. Žiadateľovi v predchádzajúcom období nebola
poskytnutá žiadna pomoc na projekt v danej oblasti.

Ukončenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na rok 2011. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený
systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi,
aby sa v maximálnej miere eliminovali možné poruchy. Odborní pracovníci a samospráva obce budú pre hospodárne
využívanie sústavy osvetlenia využívať pasport verejného osvetlenia. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude zo
strany žiadateľa zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít. Obec zabezpečí možnosť trvalej prevádzky a pravidelnej
údržby systému VO po skončení spolufinancovania projektu. Z dlhodobého hľadiska sa predkladaným projektom dosiahne
maximálny možný efekt úspory prevádzkových nákladov, nákladov na údržbu a poplatkov za energie. Taktiež nemožno
opomenúť environmentálny prínos projektu. Možno konštatovať, že projekt je finančne udržateľný aj po skončení
implementácie a monitorovania projektu.
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Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hronské Kosihy. Súčasný technický stav
osvetľovacej sústavy a jej jednotlivých častí je nevyhovujúci, s vysokou energetickou náročnosťou a častými poruchami
spôsobujúcimi výpadky osvetlenia. Tieto skutočnosti majú negatívny vplyv miestnu samosprávu ako aj na samotných
obyvateľov obce. Vysoká energetická náročnosť osvetľovacej sústavy a časté opravy odčerpávajú značné množstvo
finančných prostriedkov z obecného rozpočtu, časté poruchy a výpadky verejného osvetlenia majú negatívny dopad na
bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov Hronských Kosíh. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné
prostredie v dôsledku používania nevhodných a zastaralých technológií. SWOT analýza predkladaného projektu poukazuje na
mnohé nové príležitosti pre obec, ktoré so sebou jeho realizácia prináša.

Výsledkom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia bude vytvorenie funkčnej osvetľovacej sústavy v obci s využitím
najlepších technológií (BAT). V rámci realizácie projektu dôjde k výmene 59 svietidiel a svetelných zdrojov s nižšou spotrebou
energie a lepšími svetelno-technickými vlastnosťami, čím dôjde k vzniku energetických úspor. Využitá technológia zároveň
umožní dosiahnuť nižšiu úroveň emisií CO2. Doplnenie osvetľovacej sústavy o 14 nových svetelných bodov zvýši
bezpečnosť verejných priestranstiev. Vznik stavov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie stanovených cieľov
žiadateľ minimalizuje najmä vďaka využívaniu vysokokvalitných technológií s dlhou životnosťou. Dosiahnuté úspory
verejných financií v dôsledku zníženia energetickej náročnosti môže miestna samospráva následne využiť na realizáciu
ďalších rozvojových aktivít zvyšujúcich kvalitu života a atraktivitu obce.

Realizácia projektu pozostáva z troch hlavných aktivít: Aktivita 1 – Výmena pôvodných svietidiel – výmena 59 svietidiel
vrátane výmeny svetelných zdrojov, výložníkov a rozvádzača verejného osvetlenia; Aktivita 2 - Výmena vzdušného vedenia –
v rámci aktivity dôjde k výmene vzdušného neizolovaného vedenia za izolované; Aktivita 3 - Zahustenie svietidiel – jedná sa
o inštaláciu 14 nových svetelných bodov. Všetky hlavné aktivity budú prebiehať súbežne počas mesiacov marec – november
2011. Aktivity Riadenie projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom
zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Pre zabezpečenie týchto aktivít žiadateľ disponuje
potrebným materiálno-technickým vybavením. Technická realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľsky v súlade s
technickou dokumentáciou a položkovým rozpočtom projektu.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na jeho zlý technický stav.
Tento stav zapríčiňuje zvýšenú energetickú náročnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako aj
rastúce negatívne dopady na životné prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi
obyvateľov na kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Z hľadiska samotnej obce
je potreba realizácie projektu odôvodnená jednoznačne z pohľadu zníženia výdavkov na zabezpečenie funkcie verejného
osvetlenia. Realizácia projektu taktiež prispeje k zníženiu energetickej náročnosti na úrovni regiónu. Žiadateľ, obec Hronské
Kosihy má viaceré skúsenosti s realizáciou projektov podporených zo zdrojov EÚ, resp. národných, alebo regionálnych
zdrojov. Obec v súčasnosti realizuje infraštruktúrny projekt výstavby kanalizácie podporený z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Všetky podporné činnosti súvisiace s realizáciou projektov obec zabezpečuje
prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí majú dostatočné odborné a praktické skúsenosti.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je najmä zvolené technické riešenie reprezentované
využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu nákladov
súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov svetelnej
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém
na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie
nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné
prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky rozpočtu obce.
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Osvetľovaciu sústavu obci Radošina a jej časti Bzince tvorí 194 ks svetelných bodov s 3 rozvádzačmi verejného osvetlenia
(VO). Osvetľovacia sústava (jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a
rôznych druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 65% ortuťových výbojok, 10% sodíkových výbojok a 25%
kompaktných žiariviek. Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v
podstate použité v rámci celého VO až na niekoľko oceľových a drevených podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť.
Geometria sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je
jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a
nemožnosť ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách
a chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj
cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne až 103,3 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánuje dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Zníži sa spotreba energie o 50,3 MWh/rok, čo predstavuje cca
48,7% oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich
svetelných emisií. Dôjde k úspore finančných prostriedkov až o cca 7 500 € ročne. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o
19,76 t ročne. Po realizácii projektu je možné očakávať zvýšenie bezpečnosti chodcov, cestnej premávky, zníženie
kriminality v obci, zníženie nákladov na prevádzku VO a súlad s právnymi normami. Následne sa bude možné zamerať na
ďalšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré by v prípade op
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Predkladaný projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Jaslovské Bohunice, časť
Sídlisko a Paderovce. Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie a modernizácie tejto časti verejného osvetlenia je vysoká energetická
náročnosť a zastaranosť verejného osvetlenia, niektoré prvky VO majú aj 30-40 rokov a sú za hranicou životnosti. Zastaraný
technický stav svietidiel (zastaraná konštrukcia optickej časti, nízky stupeň krytia proti prachu, zastaraný kryt z mliečneho
PVC), rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov (vzdušných aj zemných) je značne poruchový. Stožiare sú v dolnej časti pätíc
oslabené hrdzou a staré murované rozvádzače neumožňujú úspornú a efektívnu prevádzku. Predpokladom na realizáciu
projektu sú osvedčení zamestnanci (projektový tím) s praxou v riadení projektov, schopní zabezpečiť úspešnú realizáciu
projektu, explicitne zapracovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v príslušných strategických
dokumentoch a neustály rozvoj obce Jaslovské Bohunice.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - 61 vymenených svietidiel a 5ročné úspory energie 255,43 GJ a ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu – zlepší sa technický stav verejného
osvetlenia v obci Jaslovské Bohunice modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude efektívnejšie a energeticky
úspornejšie. Okrem vymenených svietidiel bude do sústavy doplnených ďalších 12 svietidiel. Po ukončení realizácie aktivít
projektu sa zvýši atraktivita územia obce Jaslovské Bohunice a bezpečnosť cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k
celkovému zvýšeniu kvality života v obci Jaslovské Bohunice. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude obec Jaslovské
Bohunice pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Realizáciou predkladaného
projektu sa vytvoria podmienky na ďalšie akcie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Jaslovské Bohunice. Projekt môže
slúžiť ako dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité obce, mestá a regióny.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej aktivity: A1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia v riešenom území
Aktivita predstavuje súbor jednotlivých činností potrebných na realizáciu predkladaného projektu. Jednotlivé kroky na seba
nadväzujú a sú logicky prepojené tak, aby svojou realizáciou vytvárali synergický efekt a ucelený komplex výstupu.
Harmonogram aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. V rámci realizácie
aktivity bude demontovaných 63 pôvodných svietidiel a nahradených na novo bude 61, doplnených 12. Rekonštruujú sa
taktiež stožiare, rozvody (vzduch, zem), tak aby obnovená sústava verejného osvetlenia spĺňala požadované štandardy.
Riadenie projektu Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s Ing. Milanom Fitošom,
zamestnancom OÚ Jaslovské Bohunice v úlohe projektového manažéra. Projektový tím bude zložený zo zamestnancov OÚ
Jaslovské Bohunice. Technické zabezpečenie projektu bude realizované dodávateľsky na základe výsledkov verejného
obstarávania. Publicita a informovanosť Zabezpečenie informovania o čerpaní prostriedkov a úspešného realizovania
projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

D1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v obci Jaslovské Bohunice, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného
osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí
nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné
neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných
zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest. D2) Obec Jaslovské Bohunice je žiadateľom spôsobilým
na realizáciu projektu, keďže má bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych projektov zameraných na rozvoj obce a efektívny
projektový tím, schopný zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke. Organizačná
štruktúra zamestnancov obce Jaslovské Bohunice je zostavená s dôrazom na vytváranie zložiek vhodných na projektové
riadenie.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec Jaslovské Bohunice naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a
výsledkov projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z
vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením
verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania. Ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy bude obec
Jaslovské Bohunice eliminovať pravidelným sledovaním ohlásených alebo pripravovaných zmien v legislatívnych a
energetických predpisoch, prípadne vykonávaním nevyhnutných opatrení na zamedzenie škodám na výsledkoch projektu,
vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej rezervy za účelom predísť výrazným vplyvom podnebných zmien na
projekt, vyžadovaním presného plnenia zmluvných podmienok zo strany dodávateľov a minimalizovaním nedodržiavania
stanovených termínov.
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Osvetľovaciu sústavu obci Nitrianska Streda tvorí 85 ks svetelných bodov s 2 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO).
Osvetľovacia sústava (jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a
rôznych druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 75% ortuťových výbojok, 25% kompaktných žiariviek.
Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate použité v rámci
celého VO. Geometria sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými
nedostatkami VO je jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez
regulačných prvkov a nemožnosť ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na
miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom.
Tiež obmedzuje rozvoj cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje
ročne až 50,5 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánuje dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Zníži sa spotreba energie o 23,6 MWh/rok, čo predstavuje cca
46,7% oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich
svetelných emisií. Dôjde k úspore finančných prostriedkov až o cca 3590 € ročne. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o
11,29 t ročne. Po realizácii projektu je možné očakávať zvýšenie bezpečnosti chodcov, cestnej premávky, zníženie
kriminality v obci, zníženie nákladov na prevádzku VO a súlad s právnymi normami. Následne sa bude možné zamerať na
ďalšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré by v prípade opačného postupu museli byť v mnohých
prípadoch opätovne narúšané. Úspora finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nízko náročných svetelných
zdrojov aj v budovách patriacich obci.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: Výmene 85 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 70W a vysokým svetelným tokom, doplneniu 25 nových svietidiel, výmene káblovej trasy vodiča VO,
výmene 2 rozvádzačov VO, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu VO formou
vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 30. júna 2012. Technickú realizáciu
projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Nitrianska Streda spolupracovať s externou inštitúciou, aby
zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretou s Riadiacim orgánom pre
Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na
plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými normami pre
navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Verejné osvetlenie v obci Nitrianska Streda ešte nebolo komplexne rekonštruované. Existujúca sústava verejného osvetlenia
nespĺňa prevádzkovo–technické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie.
Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou,
regulačné prvky, systém riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov VO) zabezpečí: - zvýšenie bezpečnosti chodcov
a cestnej premávky - splnenie platných technických a prevádzkových noriem - zníženie energetickej a finančnej náročnosti pozitívny dopad na životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2 Modernizácia verejného osvetlenia v
Nitrianskej Strede vychádza z kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je v súlade s
PHSR obce Nitrianska Streda. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Realizácia
projektu pomocou nenávratného príspevku je vhodným riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nemôže obec takéto
činnosti zabezpečiť.

Obec Nitrianska Streda disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku
VO zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia
vydáva zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec z vlastných zdrojov, rovnako z vlastných zdrojov budú
zabezpečené aj opravy a údržba. V rozpočte obce je pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.
Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory
prevádzkových nákladov (údržba a opravy VO, náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí možnosti modernizácie VO aj v
iných častiach obce. Po úspešnej realizácii projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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V sústave je prevádzkovaných 76 ks svietidiel, z ktorých väčšina je prevádzkovaná viac ako 20 rokov. Svietidlá sú
nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti a nemožnosti regulácie svetelného toku. Prevažná
časť svetelných zdrojov v sústave verejného osvetlenia je náročná na spotrebu elektrickej energie. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov
svietidiel. Na jednej ulici bývajú použité často krát aj 4 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia.
Technická výzbroj rozvádzačov, ovládanie spínania nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne
dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov. Taktiež nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred
živými časťami. Nekvalitné verejné osvetlenie predstavuje aj sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hrozbu pre obec, ako aj
jej obyvateľov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna) - po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť
premávky, estetika obce, ale sa zároveň zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na
životné prostredie. Vymenených bude spolu 76 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné bez
nežiaducich svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora. Vymenia sa svetelné zdroje s merným výkonom vyšším
ako 87 lm/W (najlepšie sodíkové výbojky). Zníži sa intenzita osvetlenia v časti, alebo v celej sieti verejného osvetlenia obce.
V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: Inštalovaný príkon: 5.32 kW, úspora
EE podľa metodiky: 44.986,28 kW bez riadenia a regulácie, úspora CO2 podľa metodiky: 28,79 t/rok s riadením a reguláciou,
ročná úspora EE na jeden svetelný bod: 761,78 Kwh. Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele PHSR obce a
ďalších strategických a regionálnych dokumentov.

Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu, ktorá priamo nadväzuje na cieľ výzvy: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciou projektu dôjde k výmene 76 ks s výkonom 50W, 70W, 100W a 150W
vybavené elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky. Existujúce rozvádzače budú
demontované a nahradené novými rozvádzačmi, vrátane astronomického súmrakového spínača, v celkovom pocte 2 ks.
Rozvádzače budú opatrené predradníkom na časové spínanie výkonu, čím sa dosiahne výraznejšia energetické úspora v
neskorých nočných hodinách. Vymenené svietidlá budú osadené na výložníky s dĺžkou a uhlom vyloženia podľa normy.
Realizácia aktivity bude prebiehať počas roka 2011, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých položiek rozpočtu
aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii projektu však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne
riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať. Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené
indikátory – merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4). Vhodnosť
realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Malý Krtíš. Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu
nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy o 44,98628 MWh v regulovanom režime. Realizácia
projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so súčasným kladným
vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 65. Použité elektronické predradníky prispievajú k predlženiu životnosti
jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo
vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj
SR. Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k
modernizácii verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre
zvládnutie realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného
osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Sústava svetelných bodov obce Liptovská Osada pozostáva z 168 svetelných bodov, ktoré sú napájané z troch rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva z 7,4
km neizolovaného vzdušného vedenia. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov.
Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere
17 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú
len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na ceste 1. triedy a cestách
2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiská spotreby elektrickej
energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie. V dôsledku takejto vysokej
spotreby je obec nútená osvetlenie z časti vypínať, čo je z bezpečnostného hľadiska neprípustné.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 158 pôvodných svietidiel, 10 svietidiel bude
zdemontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 76 kusov svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj 3 rozvádzače. Po ukončení realizácie
projektu budú v obci nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP
65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 52 %, čo predstavuje za päť rokov 701,46 GJ. Výsledkom rekonštrukcie
bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými normami a
legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro-montážne činnosti a bude riešený dodávatelským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na
činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových oceľových
stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia , demontáž zvyšných
starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu VO . Ostatné podporné aktivity bude
vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja žilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR žiadateľa.
Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je realizácia
bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Úsek cesty prvej triedy 1/59 v smere Banská
Bystrica - Ružomberok vedúci intravilánom obce patri k nehodovým lokalitám v rámci Slovenskej Republiky, ktorým je nutné
venovať zvláštnu pozornosť z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky zvýšením dopravno-technického vybavenia
komunikácií rekonštrukciou verejného osvetlenia.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 52 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných
zdrojov.Obec deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami. chceme zdôrazniť, že
modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas dňa aj noci, čo
nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce, čo bude viesť k zvýšeniu počtu ubytovaných turistov a tým k zvýšeniu
príjmov obce z turistického ruchu. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných obyvateľov obce.

KaHR-22VS-1001

Sústava verejného osvetlenia obce Nižná pozostáva z 109 svetelných bodov, ktoré sú napájané z troch rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo
vzdušných a zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 108 pôvodných svietidiel. Za účelom splnenia
technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia bude doplnených 101 kusov
svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj všetky 3 rozvádzače. Po ukončení realizácie projektu budú nainštalované v
súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými
svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne
87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného
osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe
údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená
úspora 69 %, čo predstavuje za päť rokov 1282,02 GJ. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia
komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými predpismi a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných
káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia, demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu
VO. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Nižná je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR
žiadateľa. Účelom predkladaného projektu je dosiahnuť hospodárnu sústavu VO. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
v nočných hodinách. V dôsledku zlej osvetlenenosti sa stretávajú bezdomovci a iné asociálne skupiny, v okolí je dlhodobo
zvýšená kriminalita, časté vlámania, prepadnutia a užívanie návykových látok. Realizáciou projektu budú odstránené všetky
súčasné nedostatky, projekt prispeje aj k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 o 12,7 t/rok.

Obec Nižná do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame, sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 69 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Obec deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so
životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO. Chceme zdôrazniť, že rekonštrukciou VO
dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas dňa aj noci, čo nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. Táto
skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných obyvateľov obce.

KaHR-22VS-1001

V súčasnosti mesto poskytuje služby spojené s verejným osvetlením na základe zákona c. 369/1990 v § 4, odstavec 3f).
Verejné osvetlenie v obci je v zlom technickom stave, ktoré je nedostatočné pre poskytovanej príslušnej svetelnej pohody tak
ako to vyžaduje zákon. Nedostatočné osvetlenie priamo ohrozuje majetok a zdravie občanov, nezabezpečuje dostatočnú
bezpečnosť cestnej premávky a všetkých jej účastníkov. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s prevádzkou a servisom
verejného osvetlenia. Pre potreby projektu bola pripravená technicko-ekonomická štúdia, vytvorený projektový tím, a
zabezpečenie interných a externých administratívnych kapacít pre úspešnú realizáciu projektu

Realizáciou projektu budú dosiahnuté výrazné úspory energií, ako to dokazujú údaje v tabuľke c. 12. Rovnako bude
významne znížená emisia skleníkových plynov, čo dokazujú výpočty v prílohe c. 1 tejto žiadosti. Komplexná rekonštrukcia
podľa predloženého projektu zaručí dlhodobú úsporu finančných prostriedkov aj v rámci prevádzky a pravidelných opráv siete
vereného osvetlenia. Financ menej náročný bude aj pravidelný servis VO. Ušetrené prostriedky bude môcť žiadateľ využiť pri
ďalších investičných a neinvestičných projektov realizovaných žiadateľom. Celkové technické riešenie vychádza zo
spracovanej technicko-ekonomickej analýzy s dôrazom na efektívne využívanie finančných zdrojov žiadateľa a zachovaním
súladu s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Realizácia projektu bude mat významný prínos pre obyvateľov,
ochranu ich zdravia a majetku v nočných hodinách, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Skvalitnenie svetelnej pohody
bude mat nepriamy vplyv na podporu turizmu a usporadúvanie kultúrnych aktivít vo večerných a nočných hodinách.
Výsledky projektu budú sprístupnené všetkým obciam, ktoré sa budú o NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia uchádzať.

Žiadateľ predpokladá výmenu jestvujúcich svietidiel, ktorých životnosť je prešlá, rovnako výmenu zastaraných a
neefektívnych svietidiel. Nové svietidlá budú osadené podľa vypracovanej technickej dokumentácie v súlade legislatívnymi
predpokladmi a podmienkami tejto výzvy. Časový harmonogram realizácie projektu žiadateľ stanovil na obdobie 6 mesiacov,
pričom začiatok realizácie projektu je predpokladaný na január roku 2011 a ukončenie v júni 2011. Žiadateľ počítal aj s
časovou rezervou potrebnou na elimináciu prípadných ohrození, pre ktoré vypracoval plán riadenia/eliminácie rizík.
Organizačné zabezpečenie bude prostredníctvom interných a externých kapacít, pričom implementáciu projektu zabezpečí
externý partner. Technické zabezpečenie bude prostredníctvom externej firmy, s ktorou bude podpísaná zmluva o dielo po
ukončení verejného obstarávania.

Verejné osvetlenie miest a obcí je služba obyvateľstvu, ktoré za jeho prevádzkovanie platí skrytou formou v podobe daní.
Súčasné platí, že v zmysle ustanovení Zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je povinnosťou samospráv starať sa o
verejné osvetlenie Súčasný stav VO je po technickej stránke nevyhovujúci a sčasti nespĺňa ani platné normy STN. V sústave
verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné
osvetlenie. Sieť nedisponuje inteligentnými systémami ako napr. elektronický stmievací preradník. Popis navrhovaného stavu
sa nachádza v prílohe č. 1 tejto žiadosti. Realizáciu aktivít bude zabezpečovať žiadateľ NFP. Žiadateľ NFP má personál na
administratívne zabezpečenie aktivít projektu. Tieto kapacity z časového hľadiska (pracovného vyťaženia) nebudú schopné
administratívne zabezpečiť aktivity projektu, z tohto dôvodu aktivity projektu bude zabezpečovať externe.

Žiadateľ predpokladá po ukončení realizácie projektu spolupracovať s externou profesionálnou firmou, ktorá zabezpečí
údržbu a bezproblémový chod siete verejného osvetlenia. Vlastní technickí pracovníci budú zabezpečovať starostlivosť o VO
prostredníctvom sledovania a hlásenia prípadných porúch. Verejné osvetlenie bude tak ako to vyžaduje zákon financované z
prostriedkov rozpočtu žiadateľa tak, aby bola zaručená prevádzka VO. Prípadné ďalšie investície do rekonštrukcie resp.
rozšírenia siete verejného osvetlenia žiadateľ bude zabezpečovať z vlastných zdrojov. Realizáciou tohto projektu bude
vyriešená akútna potreba rekonštrukcie podľa predkladaného projektového zámeru, čo je presnejšie definované v prílohe c.1
tejto žiadosti. V prípade realizácie projektu sa môže vyskytnúť množstvo neočakávaných problémov a z toho dôvodu žiadateľ
vypracoval podrobný plán eliminácie/riadenia rizík. Detailný plán eliminácie rizík je uvedený v prílohe c. 1 tejto žiadosti.
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Sústava svetelných bodov obce pozostáva z 92 svetelných bodov, ktoré sú napájané z dvoch rozvádzačov verejného
osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo vzdušných a
zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava
verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere 20
rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú
len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v meste,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy.
Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby elektrickej energie
predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 71 pôvodných svietidiel, 21 svietidiel bude
zdemontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 92 kusov svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj oba rozvádzače a jedna RVO bude
doplnená. Po ukončení realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené
svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované
svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným
diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke
dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov.
Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená 75 % úspora elektriny. Výsledkom rekonštrukcie
bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými predpismi a
legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Žlilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj v PH SR žiadateľa.
Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je realizácia
bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky aktuálne platné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad obce.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu, bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 75 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržateľnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
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Sústava verejného osvetlenia obce Ľubochňa pozostáva z 73 svetelných bodov, ktoré sú napájané z piatich rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo
vzdušných a zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiská spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 61 pôvodných svietidiel, dvanásť svietidiel bude
zdemontovaných.. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 49 kusov svietidiel. Okrem svietidiel bude vymenených aj všetkých päť rozvádzačov a jedna
RVO bude doplnená. Po ukončení realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO
overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú
nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená
inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej
prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení
ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 64,75 %, čo predstavuje
za päť rokov 422,75GJ. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske
štandardy.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Ľubochňa je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žlilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH
SR žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu,
ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu
je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky aktuálne platné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad obce. Estetický
vzhľad obce v nočných hodinách je dôležitý pre pacientov liečebne národného endokrinologického a diabetologického ústavu
s celoštátnou pôsobnosťou.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 64,75 % úspore energie a
tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Obec deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so
životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Osvetľovaciu sústavu obci tvorí 87 ks svetelných bodov s 1 rozvádzačom verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava
(jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych druhov. V
osvetľovacej sústave je celkovo nainštalovaných 85% ortuťových výbojok a 15% kompaktných žiariviek V obci sú použité
svietidlá typu 23125, svietidlá iných podobných typov s ortuťovými výbojkami a svietidlá typu LV. Svietidlá sú znečistené, zlé
rozostúpené a umiestnené. Svietidlá na betónových podperných bodoch nn siete sú umiestnené spravidla na každý druhý
stožiar, čím vzniká väčší rozostup a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť
osvetlenia.Rozvádzač verejného osvetlenia je zastaralý, značne poškodený koróziou a nespĺňa požadované kritériá.
Výkonové zaťaženie jednotlivých okruhov je nerovnomerné. Výložníky a oceľové stĺpy sú poznačené vekom a výraznou
koróziou. Drevené podperné body sú v dezolátnom stave. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 36,30 MWh.
Nevyhovujúci stav verejného osvetlenia stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách, s kriminalitou a
vandalizmom.

Výber indikátorov danej prioritnej osi vyplýval z cieľov a potrieb projektu, úzko naväzujú na realizáciu jednotlivých aktivít.
Indikátory cieľového stavu uvádzame v tabuľke č. 12 ŽoNFP. Úspešnou realizáciou projektu naplníme hodnoty merateľných
ukazovateľov - výmenou svietidiel a úsporou energie. Konečný stav po realizácii projektu predstavuje 87 ks vymenených,
zastaralých svetelných bodov za nové, energeticky úspornejšie svietidlá, nutné je doplnenie 18 ks svetelných bodov v
miestach, kde súčasné rozmiestnenie nespĺňa potrebné normy, výmena 1 rozvádzača VO a pre zefektívnenie prevádzky sa
použijú moderné technológie riadenia a monitoringu VO. Taktiež plánujeme vymeniť 7 ks podperných bobov a 1 ks doplniť.
Nové svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70W. Úspora energie je založená na použití
technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na zakomponovaní progresívnych technológií ako je regulácia intenzity
osvetlenia, riadenie a monitoring VO. Navrhované VO dosiahne úsporu 30,6 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 39,96
GJ/rok. Takto ušetrené výdavky z obecného rozpočtu chceme každoročne využívať na skvalitňovanie života občanov a rozvoj
obce.

Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 30. novembra 2012. Hlavná aktivita projektu je modernizácia
VO, dĺžka trvania realizácie projektu je 21 mesiacov. Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou o NFP uzavretou s
Riadicim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Riečke prijalo uznesenie, ktorým sa
zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, technické
a materiálne zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný výberovým konaním v súlade s
platným zákonom. V rámci realizácie projektu prebehne verejné obstarávanie, výber dodávateľa, demontáž a rekonštrukcia
pôvodného VO, montáž nových komponentov VO, inštalácia systému regulácie intenzity, riadenia a monitoringu VO.
Paralelne budú prebiehať podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Technickú realizáciu
obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa. Organizačne bude projekt zabezpečovať
starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu obce a externými odborníkmi na verejné osvetlenie.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci vychádza z kontextu napĺňania cieľov stanovených v PHSR obce a s plnenia
legislatívnych noriem. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia, všetky finančné
prostriedky, ktoré sa ušetria použitím kvalitných a úsporných prístrojov a technológií, môžu byť použité na financovanie
ďalších projektov zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života jej obyvateľov. Projekt má zároveň sociálny rozmer a zvýši
konkurencieschopnosť a vyváženosť obce. Merateľné ukazovatele sú v súlade s rozpočtom projektu, výmenou pôvodných
SB za nové SB plánuje obec usporu 55,8 GJ/rok. Kompletnou plánovanou novou osvetľovacou sústavou sa dosiahne ročná
spotreba energie 25,2 MWh/rok v porovnaní so súčasnou ročnou spotrebou 36,6 MWh/rok, čo predstavuje 30,6 % z pôvodnej
spotreby. Projekt zároveň prispieva k zníženiu emisií o 9,92 t/rok. Žiadateľ deklaruje administratívne zabezpečenie počas
implementácie projektu a jeho následný monitoring. Obec už má skúsenosti z realizáciou projektov a čerpaním finančných
prostriedkov z Európskych fondov. Žiadateľovi v predchádzajúcom období nebola poskytnutá žiadna pomoc na projekt v danej
oblasti.

Ukončenie a taktiež kolaudácia investície je naplánovaná na rok 2012. Všetky prevádzkové náklady sú prepočítané na
cenovú úroveň roku 2010. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali možné
poruchy. Obec zabezpečí možnosť trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení
spolufinancovania projektu. Z dlhodobého hľadiska sa predkladaným projektom dosiahneme maximálny možný efekt úspory
prevádzkových nákladov a poplatkov za energie. Taktiež nemožno opomenúť environmentálny prínos projektu. Realizácia
projektu zabezpečí obci výrazné zníženie nákladov na prevádzku, ktoré predpokladáme vo výške 30,6 % ročne.
Spolufinancovanie projektu vo výške 6 288,53 Eur žiadateľ zabezpečí z vlastných zdrojov v 100% výške. Možno
konštatovať, že projekt je finančne udržateľný aj po skončení implementácie a monitorovania projektu. Obec si pre riešenie
situácií ohrozujúcich činnosť a bezpečnosť VO vytvára aj pri tvorbe rozpočtu rezervu.
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Sústava svetelných bodov obce pozostáva z 97 svetelných bodov, ktoré sú napájané z piatich rozvádzačov verejného
osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo vzdušných a
zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava
verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere 20
rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú
len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v meste,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy.
Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby elektrickej energie
predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 81 pôvodných svietidiel, 16 svietidiel bude
zdemontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 42 kusov svietidiel. Okrem svietidiel bude vymenených aj všetkých päť RVO. Po ukončení
realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím
IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 67,59 %, čo predstavuje za päť rokov 641,06GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými
predpismi a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Žlilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR žiadateľa.
Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je realizácia
bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky aktuálne platné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad obce.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 67,59 % úspore energie a
tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
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Sústava verejného osvetlenia obce Štrba pozostáva z 73 svetelných bodov, ktoré sú napájané z troch rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo
vzdušných neizolovaných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiská spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

V rámci rekonštrukcie bude vymenených 73 ks pôvodných svietidiel. Za účelom splnenia normou požadovaných hodnôt
intenzity a rovnomernosti bude doplnených 91 ks moderných v prevádzke verejného osvetlenia overených svietidiel. Okrem
svietidiel budú vymenené aj 3 ks rozvádzačov. Po ukončení realizácie projektu budú v obci naištalované svietidlá, ktoré
spĺňajú podmienky výzvy - minimálne krytie IP 65, s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. Svetelné zdroje vo
svietidlách splňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo
ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované
dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom
regulácie výkonu jednotlivých svietidiel bude zabezpečená úspora minimálne 54 %, čo predstavuje 22 179,89 kWh.
Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy. Prínosom
bude zjednodušenie údržby, zníženie spotreby el. energie, zvýšenie estetickej a kultúrno spoločenskej úlohy VO.

Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov:
inštalácia nového vzdušného izolovaného káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch
rozvodu NN, výstavba nových zemných káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel
na tieto stožiare, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia , demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a
programovanie prevádzkového systému u správcu VO . Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii,
nakoľko disponuje dostatočným počtom tak technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Konkrétne napĺňa aktivitu 5.3.4. rekonštruovať a modernizovať obce s cieľom
zvýšiť ich turistickú atraktivitu (rekonštruovať verejné osvetlenie.) Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež
uvedená aj PH SR žiadateľa. Táto podtatranská obec je dlhodobo navštevovaná práve kôli cestovnému ruchu a je nevyhnutné
zatraktívniť ju a zvýšiť bezpečnosť na cestách nielen pre motoristov ale aj chodcov. Cestný ťah mimo dialnice využíva veľa
cyklistov, hlavne v lete sa organizujú celé cyklistické túry. Účelom predkladaného projektu je dosiahnuť hospodárnu sústavu
VO. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu ohľadne bezpečnosti na cestách. R
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Sústava verejného osvetlenia obce Liesek pozostáva zo 149 svetelných bodov, ktoré sú napájané z troch rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo
vzdušných a zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiská spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 148 pôvodných svietidiel, jedno svietidlo bude
zdemontované. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 79 kusov svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj všetky tri rozvádzače. Po ukončení
realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím
IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 69,2 %, čo predstavuje za päť rokov 1193,42 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými
predpismi a legislatívou.

Samotná realizácia bude vykonaná dodávateľom vybraným na základe verejného obstarávania za administratívnej pomoci
obce. Po realizácii obec deklaruje udržanie projektu minimálne 10 rokov, čo zabezpečí inštaláciou kvalitných svietidiel
spĺňajúcich podmienky výzvy, pravidelnou alokáciou prostriedkov do rozpočtu obce na prevádzku VO a pravidelnou odborne
vykonanou údržbou a vykonávanými odbornými prehliadkami. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak, aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Rekonštrukcia sa bude
skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného káblového vedenia, výmena a doplnenie
svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných káblových vedení, výstavba nových oceľových
stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia, demontáž zvyšných
starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu VO.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Liesek je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žlilinského samosprávneho kraja. Na regionálnej úrovni projekt prispieva k splneniu týchto vytýčených
strategických cieľov : 1.1 zvýšenie dopravnej dostupnosti a bezpečnosti dopravy, znižovanie prepravnej náročnosti v ŽSK a
1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane infraštruktúry cestovného ruchu programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007-2013. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je
taktiež uvedená aj PH SR žiadateľa. Účelom predkladaného projektu je dosiahnuť hospodárnu sústavu VO. Rovnako urgentne
však treba riešiť situáciu ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky,
zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne platné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický
vzhľad obce. Rekonštrukciou bude zvýšená atraktivita celej obce tak v denných ako aj v nočných hodinách.

Obec Liesek do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 69,2 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Chceme zdôrazniť, že modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dňa aj noci, čo nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu
života samotných obyvateľov obce Liesek.
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Sústava verejného osvetlenia obce Zuberec pozostáva zo 64 svetelných bodov, ktoré sú napájané zo 4 rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva z
neizolovaného a izolovaného vzdušného vedenia tvoreného AIFe lanami. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce Zuberec v
nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj
ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere viac ako 15 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné
zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je
zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej
premávky v nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi
stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v
rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie bude vymenených 64 pôvodných svietidiel a 63 doplnených svietidiel za účelom splnenia
technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia. Okrem svietidiel budú
vymené aj všetky 4 rozvádzače. Po ukončení realizácie projektu budú v obci nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v
prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách
budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude
riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy VO, čím budú v dlhodobej prevádzke
dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov.
Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 46 %, čo predstavuje 17 882,38 kWh za rok.
Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy. Významným
prínosom bude zjednodušenie údržby, zníženie spotreby el. energie, zvýšenie estetickej a kultúrno-spoločenskej úlohy VO.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na
činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných
káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia, demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu
VO. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Zuberec je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR
žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý
priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je
realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Obec sa v poslednom období stáva čoraz
navštevovanejšou práve vďaka rozvíjajúcemu sa cestovnému ruchu a je nevyhnutné zatraktívniť ju a zvýšiť bezpečnosť na
cestách nielen pre motoristov ale aj chodcov. Najdôležitejšia je rekonštrukcia hlavnej ulice, ktorá je cestou 2. triedy na
frekventovanom cestnom ťahu Liptovský Mikuláš - Tvrdošín. Žiadateľ má skúsenosti s podpornými aktivitami, ktoré bude
zastrešovať z viacerých už zrealizovaných projektov.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 46 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel s svetelných zdrojov.
Chceme zdôrazniť, že rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas dňa aj noci, čo
nepochybne zvýši turistickú atraktivitu obce, čo bude viesť k zvýšeniu počtu ubytovaných turistov a tým k zvýšeniu príjmov
obce z turistického ruchu. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných obyvateľov obce.
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Sústava svetelných bodov obce Oravský Podzámok pozostáva zo 122 svetelných bodov, ktoré sú napájané zo 4
rozvádzačov verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia , regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia
pozostáva zo 7 km neizolovaného vzdušného vedenia. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce Oravský Podzámok v
nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej aj
ekonomickej životnosti. Ich vek je v priemere 15 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické
systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá
rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v
nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené
hodnoty. Z hľadiská spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte
obce za energie. V dôsledku takejto vysokej spotreby je obec nútená osvetlenie z časti vypínať, čo je z hladiska bezpečnosti
neprípustné.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 115 pôvodných svietidiel, 7 svietidiel bude
zdemontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 98 kusoch svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj 4 rozvádzače. Po ukončení realizácie
projektu budú v obci nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP
65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená 79 % úspora energie, čo predstavuje za päť rokov 1631,04 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými
normami a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro-montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak,
aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Modernizácia a
rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného káblového vedenia,
výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných káblových vedení, výstavba
nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia ,
demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu VO . Ostatné podporné
aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak technických ako aj
administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Konkrétne napĺňa cieľ 1.1 zvýšenie dopravnej dostupnosti a bezpečnosti dopravy,
znižovanie prepravnej náročnosti v ŽSK ( opatrenie 1.1.4 Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy ) a
1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane infraštruktúry cestovného ruchu (1.3.2 podporovať komplexné
dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach CR) programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja žilinského
samosprávneho kraja pre roky 2007-2013. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR žiadateľa.
Obec je veľmi známa vďaka Oravskému hradu, ktorý ročné navštívia desaťtísíce navštevníkov. Známe sú najmä nočné
prehliadky hradu, preto je dôležité obec zatraktívniť a zvýšiť bezpečnosť na cestách nielen pre motoristov ale aj chodcov.
Taktiež je potrebné zmodernizovať osvetlenie cesty 1. triedy I/59. Žiadateľ má skúsenosti s podpornými aktivitami, ktoré buda
zastrešovať z viacerých už zrealizovaných projektov.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 79 % úspore energie a tým
aj k úspore nákladov na energiu, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s
možnosťou regulácie intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a
svetelných zdrojov. Chceme zdôrazniť, že modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho
vzhľadu obce počas dňa aj noci. Zmena nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce, čo bude viesť k zvýšeniu
počtu ubytovaných turistov a tým k zvýšeniu príjmov obce z turistického ruchu. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na
kvalitu života samotných obyvateľov obce.
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Sústava svetelných bodov obce Liptovská Lúžna pozostáva z 98 svetelných bodov umiestnených na 98 podperných bodoch
NN siete, ktoré sú napájané z 5tich rozvádzačov verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu.
Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva z 8 km neizolovaného vzdušného vedenia. V súčasnosti je verejné
osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú
po technickej aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné
zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je
zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácii v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej
premávky v nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi
stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v
rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 98 pôvodných svietidiel. Za účelom splnenia
technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia bude doplnených 113 kusov
svietidiel. Nová sústava obsahuje 6 ks rozvádzačov. Po ukončení realizácie projektu budú v obci nainštalované v súčasnosti
najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými
emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W.
Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia,
čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového
materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 69,81
%, čo predstavuje za päť rokov 903,98 GJ. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií
spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými normami a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro-montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na
činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného káblového vedenia,
výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových
svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia, demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a
programovanie prevádzkového systému u správcu VO. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii,
nakoľko disponuje dostatočným počtom tak technických, ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj v PH SR žiadateľa.
Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je realizácia
bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Žiadateľ má skúsenosti s podpornými aktivitami,
ktoré bude zastrešovať z viacerých už zrealizovaných projektov.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu, bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 69,81 % úspore energie a
tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržateľnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Chceme zdôrazniť, že modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dňa aj noci, čo nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu
života samotných obyvateľov obce. Obec deklaruje 10 ročnú udržateľnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím
moderných kvalitných svietidiel so životnosťou 15 rokov, ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Sústava verejného osvetlenia Mesta Turzovka pozostáva z 104 svetelných bodov, ktoré sú napájané zo šiestich rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo
vzdušných káblových vedení v dĺžke 7 km. V súčasnosti je verejné osvetlenie mesta v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 16 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte mesta za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 103 pôvodných svietidiel, jedno svietidlo bude
zdemontované. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 77 kusov svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenených aj všetkých 6 rozvádzačov. Po ukončení
realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím
IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 61,5 %, čo predstavuje za päť rokov 763,08 GJ. Výsledkom rekonštrukcie
bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými predpismi a
legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: Inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch NN rozvodu, výstavba nových zemných
káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia, demontáž zvyšných starých svietidiel, inštalácia a programovanie nového systému riadenia u správcu
VO. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie VO mesta Turzovka je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj v PH SR žiadateľa.
Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je realizácia
bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. . Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky súčasné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad mesta. Projekt prispeje aj
k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 o 16,19 t/rok.

Mesto do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu, bude mesto aj po
ukončení projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 61,5 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel i svetelných
zdrojov.Mesto deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných
svietidiel so životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Obec sa nachádza v okrese Brezno, je členom združenia Mikroregión Horehron. Región má bohatý kultúrny, historický a
prírodný potenciál. Na území mikroregiónu Horehron s celkovou rozlohou 410,603 km2 žije 16 327 obyvatelov z toho je 8 436
žien (51,66%), co predstavuje hustotu osídlenia 40 obyvatelov na km2. V mikroregióne je veľká nezamestnanosť, za
predchádzajúce dva roky sa pohybovala – až 15 %. Podľa miery nezamestnanosti s využitím na rozvoj cestovného ruchu,
disponuje tento mikroregión vysokou prioritou na využitie prírodných a kultúrnych daností pre zníženie nezamestnanosti a
zvýšenie príjmov obyvateľstva prevádzkovaním ubytovania v súkromí, využívaním služieb agroturistiky a vidieckej turistiky. Z
hľadiska technickej infraštruktúry má vybudovanú plynofikáciu a kanalizáciu. Súčasťou dobudovania technickej infraštruktúry
je verejné osvetlenie, ktoré je vo veľmi zlom stave a od roku 1986 nebolo rekonštruované. Z tohto dôvodu je verejné
osvetlenie energeticky a finančne náročné a nie je zabezpečená bezpečnosť obyvateľov obce e jej návštevníkov.

Zmodernizovaním verejného osvetlenia sa výrazne zníži spotreba elektrickej energie. Celková spotreba el. energie v
súčasnosti na 224 svietidiel je 80 371 kWh/rok, spotreba na jedno svietidlo je 358,8 kW/rok. Po realizácii projektu
predpokladaná spotreba na vymenených svietidlách 27 815 kwh/ rok pre plný príkon, 21 431 kWh/rok pre znížený príkon.
Úspora na jednom svietidle je 139 kWh/rok. Taktiež sa znížia náklady na údržbu verejného osvetlenia v priemere o 2 496,23
EUR ročne. Možné riziká z dôvodu vyššej moci, energetickej krízy, zvýšením ceny za dodávku elektrickej energie bude obec
riešiť z rozpočtu obce, kde získa ušetrením na údržbe priestor na pokrytie ďalších nákladov a vyčlenenie finančných
prostriedkov na odtránenie negatívneho stavu. Projekt je súčasťou dobudovania technickej infraštruktúry a je previazaný s
budúcimi plánovanými projektami obce a regiónu v oblasti infraštruktúry CR, rekonštruciou základnej školy, dobudovaním
COV, vybudovanie inžinierskych sietí pre bytovú výstavbu a rekonštrukciou miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Realizácia projektu bude zabezpečovaná dodávateľsky po realizácii verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. Dodávateľ vykoná dodanie tovaru a služieb. Realizácia projektu spočíva vo výmene starých svietidiel a doplnení svietidiel
za úsporné svietidlá s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou a s elektronickým predradníkom pomocou ktorého bude možné
regulovat príkon svietidiel a ostatného zariadenia. Projekt je rozdelený do troch aktivít, ktoré časovo na seba nadväzujú. V
každej aktivite budú vymenené a doplnené svietidlá, svetelné zdroje a príslušenstvo vo vetvách k jednotlivým rozvádzačom.
Jednotlivé aktivity zohľadňujú postup prác pri výmene a doplňaní svietidiel tak, aby nedošlo k dlhodobému výpadku verejného
osvetlenia v obci. V každej aktivite budú vykonané demontáže výložníkov a svietidiel, káblov, prúdových spojov a
rozvádzačov a následne montáž jednotlivých zariadení a svietidiel. Po ukončení každej aktivíty budú vykonané revízie pre
bezpečné spustenie verejného osvetlenia do prevádzky. Riadenie projektu bude zabezpečené projektovým manažmentom,
ktorý bude riadit starosta obce. Projekt bude zabezpečovaný organizačne, ekonomicky a technicky.

Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná pre zabezpečenie jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky. Realizáciou
projektu sa znížia náklady na jeho prevádzku, zvýšia sa energetické úspory, znížia sa emisie CO2, svetelné emisie budú
0cd/klm, zvýši sa bezpečnost obyvateľov obce a jej návštevníkov, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky v obci a to najmä na
komunikácii I. triedy, ako aj na miestnych komunikáciách, skvalitní sa život v obci, zníži sa riziko kriminality. V obci sú
pravidelne usporadúvané kultúrne podujatia, ktoré reprezentujú jej tradície, preto má projekt vplyv aj v uchovávaní a rozvíjaní
týchto tradícií. Z hľadiska plánovaných aktivít regiónu v oblasti rozvoja CR je obec zapojená do ich realizácie. Obec plánuje
rozvíjať svoje aktivity v sociálnej oblasti a oblasti vytvárania možností zvyšovania zamestnanosti. Obec má skúsenosti s
realizáciou projektov investičných aj neinvestičných. V období posledných rokov realizovala 4 investičné projekty zamerané
na rozvoj kultúry, CR a športu v obci a to najmä z vlastných zdrojov a zdrojov od sponzorov. Neinvestičné projekty boli
zamerané najmä na sociálnu oblasť a rozvoj ľudských zdrojov a zachovávanie ľudových tradícií.

Zrealizovaním projektu dosiahne úspora energie 38,7%. Náklady na údržbu sa znížia v priemere o 2496,23 EUR ročne,
nakolko nie je potrebná pravidelná ročná nákladová údržba. Zníženie príkonu bude zabezpečené elektronickým predradníkom
a bude nastavované prepínaním časových spínačov. Prepínačmi bude nastavovaný čas zníženého príkonu po umelej polnoci.
Údržba spočíva najmä vo výmene zastaralých a vyhorených výbojok v svietidlách, pravidelnej revízii a pravidelnom
jednoduchom čistení optiky. Vzhľadom na životnosť vysokotlakových sodíkových výbojok je odporúčaná údržba každé 3 roky.
Predpokladané náklady 600 EUR (vrátane poplatkov za likvidáciu odpadu). Vnútorné čistenie svietidiel nie je potrebné (
prachotesné). Elektronický predradník si nevyžaduje pravidelnú údržbu. Náklady na verejné osvetlenie obec pokryje z
vlastných zdrojov. Možné riziká z dôvodu vyššej moci, energetickej krízy, zvýšením ceny za dodávku elektrickej energie bude
obec riešit z rozpočtu obce a v súčinnosti s dodávatelom tovaru a služieb. Obec má zamestnaného jedného elektrikára. Obec
zabezpečí pokrytie nákladov z ušetrených finančných prostriedkov na náklady na prevádzku (energia + údržba).
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Sústava verejného osvetlenia Mesta Považská Bystrica pozostáva zo 111 svetelných bodov, ktoré sú napájané z troch
rozvádzačov verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia
pozostáva z približne 2 km zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie mesta v nevyhovujúcom stave z
viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti,
ich vek je v priemere 24 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy
prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť
osvetlenia cestných komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných
hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z
hľadiska spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte mesta za
energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste – časti Sídlisko vymenených 109 pôvodných svietidiel, 2
svietidlá budú zdemontované. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým
rovnomernosti osvetlenia bude doplnených 13 kusov svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj 3 rozvádzače. Po
ukončení realizácie projektu budú na sídlisku nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá
s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné
zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo
ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované
dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom
regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 77%, čo predstavuje za päť rokov 1495,78 GJ.
Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované
príslušnými predpismi.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro–montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica je plne v súlade so strategickým cieľom plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je
taktiež uvedená aj PH SR žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického
a estetického stavu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy
VO. Účelom projektu je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s
ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však
treba riešiť situáciu na sídlisku v nočných hodinách. V dôsledku zlej osvetlenenosti sa v časti Trhovisko stretávajú
bezdomovci a iné asociálne skupiny, v okolí je dlhodobo zvýšená kriminalita, časté vlámania, prepadnutia a užívanie
návykových látok. Dobré osvetlenie miestnych komunikácii a ostatných mestských plôch zvýši zrakovú pohodu, spríjemní
daný priestor, vytvorí pocit bezpečia a celkovo bude pôsobiť ukľudňujúco na užívateľov.

Mesto do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude mesto aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia, dôjde k 77% úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel asvetelných zdrojov.
Mesto deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so
životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Obec Podvysoká-okres Čadca-1268 obyvateľov.Sústava VO má 6 obvodov(150 svietidiel),6 rozvádzačov.V súčasnosti sa
využíva 6 typov svietidiel,ortuťové vysokotlaké výbojky a kompaktné žiarivky.VO vykazuje ročne spotrebu 43984 kW/h a
finanč.náklady za r.2009 činili 11372 EUR.Sieť VO je inštalovaná na distribučnej sieti NN vodičov v správe
energetikov.Nedostatky:sieť VO je neunifikovaná,narušuje rovnomernosť osvetlenia,čo nepriaznivo vplýva na užívateľov,má
nízky svetelný zdroj-menej ako 87lm/W,vyznačuje sa nízkou životnosťou,vysokou náročnosťou na údržbu.Vrátane s
rozvádzačmi má nevyhovujúci tech.stav,ktorým je ohrozená cestná prevádzka.Rekonštrukcia sa dotýka dôležitej komunikácie
II.triedy,kt. spája SR s ČR a je nepretržite vysoko frekventovaná.Na tejto ceste jednou z príčin častých cestných kolízií a
zranení je aj nedostatočné osvetlenie a tech.stav VO.Realizáciou projektu by sa podstatne zmenili podmienky bezpečnosti
cestnej premávky,v energ.spotrebe a v nákl.položkách za energiu a údržbu VO.Rekonštrukciou by sa zmenili podmienky
živ.prostredia,bezpečnosť,ekonomický,spoloč.a kultúr.život obyvateľov obce.

V projekte sa počíta s výmenou 150ks pôvodných svietidiel za nové,doplnením 55ks svietidiel.Spolu sieť VO po rekonštrukcii
bude mať 205ks svietidiel.Navrhovaný počet nových svietidiel je rozdelený takto:svietidlá SR50-50W:114ks,SR5070W:91ks.Ide o svietidlá so svetel.zdrojom s dlhou životnosťou-vysokotlaké sodíkové výbojky HST,kt.majú viac ako
87lm,krytie IP 65.Súčasne sa zredukuje počet rozvádzačov zo 6 na 4 so zavedením monitorovacej a riadiacej
jednotky.Úspora spotreby energie po zohľadnení regulácie je 33530,7 kW/h/rok,t.j. 120,708 GJ/rok,čo činí 50,9%.Náklady
spojené s úhradou za energie budú vykazovať úspory vo výške 2843,39 EUR.Úspora CO2 z hľadiska environmentálneho je
12,808 t/rok.Svetelný tok navrhovaných svietidiel je viac ako 87lm/W,horizontálne i vertikálne emisie budú 0,cd/klm.Okrem
ročnej úspory využitím nových typov svietidiel a reguláciou intenzity osvetlenia treba brať do úvahy aj životnosť zdrojov
HST,kt.je vyššia cca 3,2-krát.Počas životnosti HST sa úspory zvyšujú o ďalšie finanč. náklady spojené s výmenou
svetel.zdrojov RWL,a to o 6961,8 EUR.Pridané svietidlá zabezpečia zahustenie siete VO,čím sa docieli rovnomernosť
VO.Príkon po výmene bude 8,56kW.

Predkladaný projekt (hl.aktivita-Rekonštrukcia a modernizácia VO) bude implementovaný v čas.horizonte od 1/2011 do
12/2011.Počas implementácie sa počíta so splnením nasl.investič.činností:Demontáž starého svetelného miesta-StožiareVýkopové práce-Základy-Výložníky-Káble a vodiče-Materiál pre vzdušné vedenie-Svietidlá a príslušenstvo-Svetelné zdrojeRegulácia a riadenie-Rozvádzače.Postup implementácie bude prebiehať v súlade s vypracovanou PD,staveb.povolením na
základe už realizovanej verejno-obch.zmluvy,ktorá bola uzatvorená s dodávateľom Siemens s.r.o. po výberom
konaní.Riadenie projektu bude organizačne a technicky zabezpečovať predkladateľ vlastnými pracovníkmi.Za realizáciu
projektu bude zodpovedať starosta obce Milan Matlák.Súčasťou rozpočtu sú aj plánované prostriedky na vykonanie revíznej
správy.Na výber dodávateľa revíznej správy bude realizované výberové konanie v priebehu realizácie predkladaného projektu.

Obec Podvysoká je zaradená do KP rastu,má primeraný index vitality obyvateľstva,predpokl. rozvoj IBV a HBV, nachádza sa
pri dôležitej cestnej komunikácii, ktorá spája SR s ČR,s vysokou frekvenciou cestnej premávky.V obci sa nachádzajú
významné podnikateľské subjekty,ZŠ a poľnohosp. zariadenia.Sústava VO slúži všetkým obyvateľom a vonkajším užívateľom
dôležitej komunikácie,ktorá obcou prechádza.Rekonštrukciou sa zabezpečí kvalita VO aj v periférnych oblastiach obce,kde
bol doteraz nevyhovujúci stav.Zrekonštruovavé VO výrazne zmení aj vzhľad obce,čo bude mať vplyv na ŽP, estetiku a kvalitu
služieb. Ďalej prispeje k rozvoju cestovného ruchu, podnikateľských aktivít, zabezpečí vyššiu bezpečnosť cestnej
premávky.Obecný úrad má 25 zamestnancov. Za uplynulé 3 roky obec realizovala viaceré projekty podobného typu, napr.
výstavbu bytového domu,rekonštrukciu ZŠ.

Základným predpokladom udržania výsledkov projektu je každoročné plánovanie a zabezpečenie finančných prostriedkov na
úhradu nákladov elektriny, prípadné opravy a údržbu. Predpokladá sa, že v počiatočných rokoch po rekonštrukcii údržba a
opravy budú nulové, alebo minimálne. Úprava a výška plánovanej finančnej položky v rozpočte obce na trvalé udržanie
výstupov a výsledkov projektu sa bude odvíjať od každoročnej odbornej kontroly a prehliadky stavu celej sústavy VO. Na
základe odborného posúdenia bude zadefinovaná finančná položka v rozpočte obce, ktorá bude záväzne schválená v rámci
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Sústava svetelných bodov obce Jalovec pozostáva z 84 svetelných bodov, ktoré sú napájané z 1 rozvádzača verejného
osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva z neizolovaného
vzdušného vedenia tvoreného AIFe lanami a zemným káblovým vedením. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce Jalovec v
nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj
ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické
systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá
rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v
nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené
hodnoty. Z hľadiska spotreby elektrickej energie predstavuje VO najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie. V
dôsledku takejto vysokej spotreby je obec nútená osvetlenie z časti vypínať, čo je z bezpečnostného hľadiska neprípustné.

Po ukončení rekonštrukcie bude vymenených 83 pôvodných svietidiel a 62 doplnených svietidiel za účelom splnenia
technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia. Okrem svietidiel bude 1
rozvádzač vymenený a jeden bude doplnený. Po ukončení realizácie projektu budú v obci nainštalované v súčasnosti
najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými
emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje spĺňajúce podmienku svetelného toku min. 87 lm/W. Nová
sústava bude riadená diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy VO, čím budú v dlhodobej prevádzke
dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov.
Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora minimálne 60,06 %, čo predstavuje 35 242,77
kWh ročne. Výsledkom rekonštrukcie bude vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy. Významným
prínosom bude zjednodušenie údržby, zníženie spotreby el. energie, zvýšenie estetickej a kultúrno-spoločenskej úlohy VO.

Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového
vzdušného izolovaného káblového vedenia , výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba
nových zemných káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare,
výmena rozvádzačov verejného osvetlenia , demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie
prevádzkového systému u správcu VO . Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje
dostatočným počtom tak technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja trenčianskeho samosprávneho kraja. “ Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR
žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý
priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je
realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO. Žiadateľ má skúsenosti s podpornými aktivitami, ktoré bude zastrešovať z
viacerých už zrealizovaných projektov. Ťažiskom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti prevádzky VO na ulici
Jalovská, ktorá je cetou I. triedy s vysokou dopravnou vyťaženosťou. Obec musí prevádzkovať a udržiavať všeobecne v
sústave VO Slovenska svietidlá s najvyšším príkonom 2x250W, s učinnosťou svetelných iba 30% v porovnaní s navrhnutou
novou technologiou. Obec nemá a nebude mať dostatok vlastných finančných zdrojov aby osvetľovaciu sústavu
zrekonštruovala komplexne a s modernou a najefektívnejšou technologiou, ktorá zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov
viac ako o 60%.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 60,06 % úspore energie a
tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Chceme zdôrazniť, že rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas dňa aj noci, čo
nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných
obyvateľov obce.
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Systém verejného osvetlenia v obci Liptovské Matiašovce je funkčne a morálne zastaraný (vybudovaný v roku
1969).Existujúce svetelné zdroje (59 ks) sú rôznej typovej štruktúry,ako aj rôznych príkonov.Jestvujúce svietidlá a svetelné
zdroje sú zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na svetelné emisie a energetickú náročnosť.Účinnosť svietidiel je veľmi
nízka, prevažujú svietidlá osadené ortuťovými výbojkami RVL o výkone 125 W.Prevažná časť výložníkov je v zlom
technickom stave,s nevhodnou dĺžkou a uhlom vyloženia.U väčšiny svietidiel spolu s rozvádzačom je výrazne prekročená
doba životnosti, evidujeme značne poškodené celej sústavy.Prevádzka systému VO je energeticky a finančne náročná.
Aktivitou Rekonštrukcia, doplnenie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Liptovské Matiašovce dosiahneme
predovšetkým úsporu energie. Vzhľadom na cieľovú skupinu - občania - sa dosiahne napr. zvýšenie bezpečnosti premávky
resp. zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.

Rekonštrukciou a doplnením VO dosiahne žiadateľ predovšetkým úsporu energie (227,79 GJ/5rokov pri pôvodnom počte
svetiel 59; 198,32GJ/5rokov pri doplnenom počte svetiel 65).Uvedené sa dosiahne výmenou svetelných zdrojov s výbojkami
RVL125W za svietidlá 444 19 70 so sodíkovou výbojkou HPS-I/E/ 70W, krytie min. IP 65,merný svetelný výkon vyšší 87
lm/W.Nové zdroje majú podstatne dlhšiu životnosť.Pre prípad negatívneho vplyvu vyššej moci bude sústava VO poistená.
Uvedené skutočnosti korešpondujú s cieľmi NSRR a OP v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti obce v regióne a na
Slovensku pri rešpektovaní trvalo udržatelného rozvoja. Projekt nebude mat negatívny dopad na životné prostredie, pretože
novými svietidlami sa znížia svetelné emisie ohrozujúce ozónovú vrstvu. Ušetrené finančné zdroje realizáciou projektu budú
vytvárat priestor pre realizáciu ďalších projektov, projekt bude teda znamenať impulz pre ďalší dlhodobo udržatelný rozvoj
obce a životnej úrovne bývania v obci.

Aktivita Rekonštrukcia, doplnenie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Liptovské Matiašovce zahŕňa nasledovné
činnosti: - demontáž svietidiel s výbojkami RVL125W (59ks), - montáž svietidiel 444 19 70 so sodíkovou výbojkou HPS-I/E/
70W, krytie min. IP 65, merný svetelný výkon vyšší 87 lm/W (59ks), doplnenie svetelných bodov (6ks), - doplnenie
rozvádzača RVO o programovateľný regulátor intenzity osvetlenia. Realizácia prebehne prevažne v priebehu roka 2011 (od
04/2011), ukončenie realizácie sa predpokladá v januári 2012, keď žiadateľ plánuje zrekonštruované verejné osvetlenie
spustiť do prevádzky. Realizácia bude zabezpečená dodávateľom, ktorý bude vybratý v procese verejného obstarávania.
Organizačné zabezpečenie zastreší samotný žiadateľ, ktorý už má skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu.

Z celkovej východiskovej situácie je zrejmé, že technický stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci a to z viacerých
hľadísk.Predovšetkým ide o neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetleniaspotrebu energie.Predkladaný projekt je koherentný s Koncepciou energetickej efektívnosti SR, pričom jeho realizáciou sa
zabezpečí zníženie energetickej náročnosti a úspora energetickej spotreby pri vynaložení výdavkov v súlade s princípmi
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. Žiadateľ je spôsobilý zrealizovať projekt a to tak po stránke riadiacej, personálnej,
materiálno-technickej, kedže už má skúsenosti z realizáciou projektov.Projektom sa podporia trvalo udržatelné energetické
riešenia a zavádzanie nových inovácií a energeticky efektívnych technológií.Projekt identifikuje a napĺňa potreby cieľových
skupín projektu,ktorými sú občania obce a zabezpečí modernizáciou verejného osvetlenia napr. zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky,zvýšenie bezpečnosti občanov obce alebo zníženie rizika kriminálneho charakteru.Realizáciou predmetného
projektu bude teda vytvorený synergický efekt, ktorý bude mať priame multiplikačné účinky na rozvoj obce.

V súčasnosti je prevádzka sústavy verejného osvetlenia v obci značne neefektívna a ekonomicky zatažujúca.Spotreba
energie a náklady na údržbu VO sú neadekvátne,čo v konečnom dôsledku nepriaznivo zatažuje verejné financie
obce.Modernizáciou verejného osvetlenia sa odstránia uvedené nedostatky a zníži sa finančná náročnosť na spotrebu
elektrickej energie,znížia sa náklady na údržbu osvetlenia.Realizáciou projektu sa zníži inštalovaný príkon svetelných zdrojov
zo súcasných 28762,5 kWh/rok na navrhovaných 16107 kWh/rok (pri nezmenenom počte svetelných bodov),čo predstavuje
zníženie príkonu o 44 %.Po finančnej stránke, pri celkovom počte svetelných bodov 65 predstavuje ročná úspora hodnotu 1
316,55EUR.Trvalá udržateľnosť projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia,nízkou spotrebou energie
použitých svetelných zdrojov a vysokou životnosťou,pravidelnými kontrolami a údržbou v prípade potreby,pričom všetky
uvedené parametre determinujú návratnosť a udržateľnosť projektu.Projekt čelí možným ohrozeniam,ktoré sú identifikované
vo SWOT analýze predovšetkým vysokým štandardom,plnením príslušných technických noriem STN a EN a poistením
obecného majetku.
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Sústava verejného osvetlenia Mesta Bytča pozostáva z 194 svetelných bodov, ktoré sú napájané zo šiestich rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva
prevažne vzdušných káblových vedení v dĺžke 7,5 km. V súčasnosti je verejné osvetlenie mesta v nevyhovujúcom stave z
viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti,
ich vek je v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy
prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť
osvetlenia cestných komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných
hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z
hľadiská spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte mesta za
energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 189 pôvodných svietidiel, 5 ks bude
demontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 41 kusov svietidiel. Okrem svietidiel bude vymenených aj všetkých 6 rozvádzačov. Po ukončení
Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s real
IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora energie 39.1 %, čo predstavuje za päť rokov 608,14 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými
predpismi a legislatívou.
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Sústava svetelných bodov obce Babín pozostáva zo 154 svetelných bodov, ktoré sú napájané z 1 rozvádzača verejného
osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie VO pozostáva z neizolovaného vzdušného
vedenia tvoreného AIFe lanami. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce Babín v nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov.
Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere
30 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel
dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v
obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na komunikáciách 1.
triedy, 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie. V dôsledku
takejto vysokej spotreby je obec nútená osvetlenie z časti vypínať, čo je z bezpečnostného hľadiska neprípustné.

Po ukončení rekonštrukcie bude vymenených 154 pôvodných svietidiel a 39 doplnených svietidiel za účelom splnenia
technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia. Okrem svietidiel bude
vymenený aj 1 rozvádzač a jeden nový bude doplnený. Po ukončení realizácie projektu budú v obci nainštalované v
súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými
svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne
87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy VO, čím
budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a
v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov vo svietidlách bude zabezpečená úspora takmer 60 %, čo predstavuje
53 406,96 kWh za rok. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske
štandardy. Významným prínosom bude zjednodušenie údržby, zníženie spotreby el. energie, zvýšenie estetickej a kultúrnospoločenskej úlohy VO.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro-montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na
činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných
káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia , demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu
VO. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia obce Babín je plne v súlade so strategickým cieľom Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre 2007 - 2013. Konkrétne napĺňa cieľ 1.1 zvýšenie
dopravnej dostupnosti a bezpečnosti dopravy, znižovanie prepravnej náročnosti v ŽSK ( opatrenie 1.1.4 Podporovať zvýšenie
bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy ) a 1.3 Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti vrátane infraštruktúry cestovného
ruchu (1.3.2 podporovať komplexné dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach CR) programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007-2013. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež
uvedená aj PH SR žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a
estetického stavu. Okrem úspory energie je v projekte kľúčová aj bezpečnosť. Obcou prechádza frekventovaná cesta prvej
triedy I/78 a dochádza tu k častým dopravným nehodám v dôsledku nedostatočnej osvetlenosti komunikácie. Spomínaná
cesta prechádza priamo stredom obce a neosvetlená komunikácia deno-denne poskytuje príležitosť na ďalšiu tragédiu.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia k takmer 60 % úspore energie a tým
aj k zníženiu nákladov, čím je zaručená finančná udržateľnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou
regulácie intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných
zdrojov. Chceme zdôrazniť, že modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu
obce počas dňa aj noci. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných obyvateľov obce. Obec
deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so
životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Sústava verejného osvetlenia Mesta Ilava pozostáva z 59 svetelných bodov, ktoré sú napájané zo štyroch rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo
vzdušných a zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie mesta v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 13 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska spotreby
elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte mesta za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 55 pôvodných svietidiel, 4 svietidlá budú
zdemontované. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 27 kusov svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj všetky 4 rozvádzače. Po ukončení
realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím
IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 59,24 %, čo predstavuje za päť rokov 598,59 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými
predpismi a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Ilava je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH
SR žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu,
ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu
je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu v
nočných hodinách. V dôsledku zlej osvetlenosti je v meste dlhodobo zvýšená kriminalita, časté vlámania a prepadnutia.
Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, projekt prispeje aj k ochrane životného prostredia znížením
emisií CO2 o 12,7 t/rok.

Mesto do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude mesto aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia k 59,24 % úspore energie a tým aj
nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Mesto deklaruje 10 ročnú udržateľnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so
životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Sústava verejného osvetlenia Mesta Stará Turá pozostáva z 51 svetelných bodov, ktoré sú napájané z dvoch rozvádzačov
verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva
prevažne zo zemných káblových vedení v dĺžke 2,5 km. V súčasnosti je verejné osvetlenie mesta v nevyhovujúcom stave z
viacerých aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti,
ich vek je v priemere 20 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy
prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť
osvetlenia cestných komunikácií v meste, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných
hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z
hľadiská spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte mesta za
energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 51 pôvodných svietidiel. Za účelom splnenia
technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia bude doplnených 24 kusov
svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj obidva 2 rozvádzače. Po ukončení realizácie projektu budú nainštalované v
súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s minimálnymi alebo nulovými
svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku minimálne
87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného
osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe
údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená
úspora 76,6 %, čo predstavuje za päť rokov 666,41 GJ. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia
komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými predpismi a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných
projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu
rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Stará Turá je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH
SR žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu,
ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu
je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky súčasné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad mesta. Projekt prispeje aj
k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 o 14,14 t/rok.

Mesto do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude mesto aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia k 76,6 % úspore energie a tým aj
nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Mesto deklaruje 10 ročnú udržatelnosť projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so
životnosťou 15 rokov ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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V rámci obce Zlatno je nainštalovaných 48 ks svietidiel, ide o neunifikovanú sústavu, kde sa nachádzajú často aj 4 typy
svietidiel s rôznymi svetelnými zdrojmi, ktoré sú technicky zastarané, po dobe životnosti, ich svetelná a elektrická účinnosť je
len zlomkom pôvodnej účinnosti. Zväčša sú umiestnené na betónových podperných bodoch, čiastočne aj na oceľových
stĺpoch. Výložníky sú značne poznačené koróziou a neodbornými servisnými zásahmi, nevyhovujú normám. Svietidlá sú
umiestnené nepravidelne, nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia, často je zlé smerovanie resp.
umiestnenie svietidla. Rozvádzače VO sú zastarané, značne poškodené koróziou. Sústava je bez regulačných prvkov a
možnosti dodatočnej inštalácie. Celková spotreba elektrickej energie v posledných rokoch je cca 16 MWh. Priemerné finančné
náklady na spotrebu boli približne 1 930 €, čo pri počte obyvateľov 478 je značný výdavok. Celý systém osvetľovacej sústavy
v obci je v nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti sústavy a vyžaduje si okamžitú komplexnú
modernizáciu. Obcou prechádza cesta II. triedy spájajúca Kokavu nad Rimavicou a Lučenec, nie je zabezpečená bezpečnosť
premávky.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Zlatno. V rámci merateľných kritérií sa vymení
48 ks svietidiel, a úspora energie za 5 rokov v GJ/rok je 146,03. Zníži sa spotreba energie o 8,113 MWh/rok (pri vymenených
SB), čo predstavuje cca 46,13% oproti terajšiemu stavu (pri príkone 9 400W). Budú zavedené také prvky osvetľovacej
sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisii, predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 3,08 t ročne.
Dôjde k úspore finančných prostriedkov až cca 1 176 € ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia náklady v
ďalších rokoch. Po realizácii projektu bude zaistené osvetlenie v obci v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej, ale aj sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality a
vandalizmu a pod.). Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnejším osvetlením. Existujúce
rozvádzače verejného osvetlenia budú nahradené novými, bude zavedená technológia regulácie intenzity a riadiaceho
systému SOVO. Ako regulačné prvky budú použité regulátory PVR, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a širokým
rozsahom regulácie.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: - výmene všetkých 48 svietidiel za nové - využije sa 46 ks betónových
stožiarov NN rozvodu a 2 ks oceľových stožiarov sa vymenia - budú osadené vysokotlakovými sodíkovými výbojkami s
príkonom 70W a 100W, s krytím min. IP 66 a vysokým svetelným tokom smerovaným výhradne na komunikáciu s
technológiou PIA, - nevyhovujúce rozvádzače VO (2 ks) sa vymenia za nové s potrebným prístrojovým vybavením, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia (SOVO), ktorým sa dosiahne významná úspora, - zavedeniu riadenia a
monitoring VO formou vzdialeného dispečingu, aby sa zabezpečil komplexný dohlaď a manažment nad celým systémom VO.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa. Dodávateľ, ktorý
bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu, bude vybraný. na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP bude obec spolupracovať s externou inštitúciou, aby
zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými normami
pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo – technické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný. projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou
účinnosťou, životnosťou a hospodárnosťou, zavedenie regulačných prvkov, modernizácia rozvádzačov, inštalovanie
moderného systému riadenia a monitoringu VO) zabezpečí: - zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávky pre všetkých
jej účastníkov, - splnenie platných technických a prevádzkových noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie v obci nespĺňa,
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti, pozitívny dopad na životné prostredie znížením nežiaducich svetelných emisií
a produkcie CO2. V podmienkach obce Zlatno je realizácia projektu pomocou nenávratného finančného príspevku vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z
hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Zlatno disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle
svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie
projektu má obec zabezpečené prostredníctvom úverového prísľubu banky, z vlastných zdrojov bude zabezpečená údržba
sústavy VO v ďalších rokoch. V rozpočte obce bude pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.
Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových
nákladov (údržba a opravy VO, náklady na elektrickú energiu), čo umožní. udržateľnosť prevádzkovania VO a realizáciu aj
ďalších projektov na zlepšenie infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácii projektu bude zabezpečení systém pravidelných
kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej
miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru
kontrolných aktivít.
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V rámci obce Matiašovce je nainštalovaných 84 ks svietidiel, z toho je 48 na drevených podperných bodoch, ostatné sú na
betónových stĺpoch. Celkovo je nainštalovaných 50% ortuťových, 10% sodíkových výbojok a 40% kompaktných žiariviek.
Väčšina svietidiel je technicky zastaraných a po dobe životnosti. Drevené podperné body sú v dezolátnom stave, stĺpy sú
poznačené vekom a deštrukciou drevnej hmoty. Betónové stĺpy sú relatívne zachované, výložníky sú značne poznačené
koróziou a neodbornými servisnými zásahmi a nevyhovujú normám a potrebám. Svietidlá sú umiestnené nepravidelne, nie je
zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Ďalším výraznými nedostatkami sú veľká vzdialenosť od vozovky, zlé
smerovanie alebo umiestnenie svietidla. Rozvádzač VO je zastaraný, značne poškodený koróziou. Sústava je bez
regulačných prvkov a možnosti dodatočnej inštalácie. Celková spotreba elektrickej energie v posledných rokoch v obci je cca
33 MWh. Finančné náklady v posledných rokoch boli na spotrebu a údržbu približne 6500 €. Celý systém osvetľovacej
sústavy v obci je v nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti sústavy a vyžaduje si komplexnú
modernizáciu.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenie v rámci obce Matiašovce. Zníži sa spotreba energie o 11,4
MWh/rok, co predstavuje cca 31,1% oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Dôjde k úspore finančných prostriedkov až cca 1755 € ročne. Zjednoduší sa
údržba celého systému a znížia náklady v ďalších rokoch. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 6,08 t ročne. Po
realizácii projektu bude zaistené osvetlenie v obci v súlade s právnymi normami. Situácia sa pozitívne teda zmení po
environmentálnej, ekonomickej, ale aj sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality a vandalizmu a
pod.).
Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnejším osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú nahradené novými s novou výstrojov a výzbrojou s predprípravou na technológiu regulácie
intenzity a riadiaceho systému. Ako regulačné prvky budú použité regulátory PVR, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou a
širokým rozsahom regulácie. Nainštalovaný bude aj moderný systém riadenia a monitoringu VO.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: - výmene všetkých 84 svietidiel za nové, doplneniu OS o 19 svietidiel na
nedostatočne osvetlených miestach, svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70W a
vysokým svetelným tokom, - demontáži nevyhovujúcich drevených podperných bodov a ich výmeny ich za nové oceľové,
doplneniu nových podperných bodov, - nevyhovujúce rozvadzače VO sa vymenia za nové s potrebným prístrojovým
vybavením, - inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia, ktorým sa dosiahne významná úspora, - zavedeniu riadenia a
monitoring VO formou vzdialeného dispečingu, ktorým sa zabezpečí komplexný dohľad a manažment nad celým systémom
VO. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa. Dodávateľ,
ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu, bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP bude obec spolupracovať externou inštitúciou,
aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými
normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo – technické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne
náročné bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou
účinnosťou, životnosťou a hospodárnosťou, zavedenie regulačných prvkov, modernizácia rozvádzačov, inštalovanie
moderného systému riadenia a monitoringu VO) zabezpečí: - zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávky pre všetkých
jej účastníkov, - splnenie platných technických a prevádzkových noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie v obci nespĺňa,
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti, - pozitívny dopad na životné prostredie znížením nežiaducich svetelných
emisií svetelných emisií a produkcie CO2. V podmienkach obce Matiašovce je realizácia projektu pomocou nenávratného
príspevku vhodným riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť.
Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska budúcich nákladov na prevádzku a údržbu
systému, ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej
obyvateľov.

Obec Matiašovce disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle
svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenie vydáva zo svojho rozpočtu.
Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené, z vlastných zdrojov bude zabezpečená aj oprava a údržba sústavy VO v
ďalších rokoch. V rozpočte obce bude pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze
investovaného do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov
(údržba a opravy VO, náklady na elektrickú energiu), čo umožní udržateľnosť prevádzkovania VO a realizáciu aj ďalších
projektov do zlepšenia infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácii projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere
eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných
aktivít.
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Verejné osvetlenie (VO) v obci je tvorené 118 svetelnými bodmi (SB) a 2 rozvádzačmi VO. Posledná kompletná rekonštrukcia
verejného osvetlenia bola urobená v rokoch 1977 – 1978. V roku 2003 boli vykonané menšie opravy. Väčšina svietidiel je
vzhľadom na ich vek opotrebovaná, vodiče sú na mnohých miestach poškodené, niekoľkokrát napájané a to vedie k vysokej
poruchovosti a tým k zvyšovaniu nákladov na údržbu. Pre tieto nedostatky dochádza k častým výpadkom osvetlenia, znižuje
sa bezpečnosť na miestnych komunikáciách. Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá.
Svietidlá na podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká väčší rozostup a nie je
zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Ďalším nedostatkom je zlé umiestnenie alebo smerovanie svietidiel. Prevádzka VO je
nákladová položka v rozpočte obce. Nákladná je výmena svetelných zdrojov v rámci údržby. Energetická náročnosť
súčasného VO dosahuje ročne 72,3 MWh.

Realizáciou projektu bude systém VO v obci zmodernizovaný a bude zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a
požiadavkám na VO. V konečnom stave bude modernizovaných 181 SB (118 vymenených, 56 doplnených + 7 doplnených
solárnych). Vymenené budú aj 2 rozvádzače VO. Zároveň bude doplnených 12 podperných bodov pre zahustenie
osvetľovacej sústavy. Modernizovaný a rekonštruovaný systém VO prinesie úspory vďaka použitiu nových technicky
vyspelých zariadení aj tiež použitím inštalovaného systému riadenia intenzity osvetlenia a prevádzkovania doby osvetlenia
vrátane diaľkového monitoringu celého systému VO. Plánované je využitie moderných alternatívnych zdrojov energie –
svietidlá na solárne články (7 svietidiel). Energetická náročnosť kompletne modernizovaného VO dosiahne ročne 42,6 MWh
(čo predstavuje 41,1 % úsporu oproti súčasnému stavu). Zmodernizované osvetlenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov obce. Finančné prostriedky, ktoré sa ušetria realizáciou projektu (znížené náklady na prevádzku a
údržbu VO), sa použijú na financovanie ďalších projektov zameraných na rozvoj obce a skvalitnenie života jej obyvateľov.

Projekt sa bude realizovať v súlade so Zmluvou uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu
obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné
osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platným súborom noriem STN EN 13201-4. Vymení sa 118 starých svietidiel,
doplní sa 56 nových SB a použije sa 7 solárnych svietidiel s využitím obnoviteľného ekologického zdroja energie. Bude
realizovaná výmena 4 rozvádzačov VO a nainštaluje sa systém monitoringu a riadenia VO. Projekt bude realizovaný
dodávateľským spôsobom, technické a materiálne zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybratý
vo výberovom konaní v súlade s platným zákonom. Vykonávanie realizačných prác bude kontrolovať dozor investora.
Organizačne bude projekt zabezpečovať starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu a externými
odborníkmi. Paralelne budú prebiehať aj podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť.

Modernizácia VO v Jedľových Kostoľanoch vychádza z kontextu napĺňania cieľov stanovených v PHSR. Verejné osvetlenie je
zastaralé a je energeticky a finančne náročné pre obec. Vzhľadom na zlý technický stav VO dochádza k častým výpadkom
osvetlenia čím sa znižuje bezpečnosť na miestnych komunikáciách. Realizáciou projektu by došlo zníženiu nákladov na
spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO, použitím moderných technológii osvetlenia a regulácie. V rámci
projektu je zámerom spojiť jedinečnú kombináciu výmeny svietidiel s pripojením na elektrickú sieť s použitím a aplikáciou
technológie Selektívne Ovládanie Verejného Osvetlenia, a zároveň s využitím moderných alternatívnych zdrojov energie. Po
kompletnej realizácii projektu sa dosiahne úspora spotreby energie 41,1 % (106,92 GJ/rok) a zároveň dôjde k zníženiu emisií
CO2 o 16,49 t/rok, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Obec má skúsenosti s realizáciou projektov za
predchádzajúce roky. Pre obec je realizácia projektu pomocou nenávratného príspevku vhodným riešením z dôvodu, že obec
nemá možnosti takéto činnosti zabezpečovať z vlastných zdrojov.

Modernizácia VO sa vďaka spojeniu moderných technológií svietidiel pripojených na el. sieť a solárnych svietidiel javí ako
nadčasový projekt revitalizácie obce. Uvedeným riešením sa dosiahne zníženie spotreby elektrickej energie. Takto
zmodernizované VO s technológiou selektívneho ovládania z hľadiska udržateľnosti projektu dokáže účinne reagovať na
požiadavky súvisiace s jeho prevádzkou. Úspora nákladov v prípade výmeny a doplnenia SB dosiahne až 41,1 %. Spojenie
týchto moderných a energeticky efektívnych prvkov rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme maximálny efekt úspory
prevádzkových nákladov a poplatkov za energie, čím značne vylepšíme finančný rozpočet obce. Spolufinancovanie projektu
zabezpečí obec z vlastných zdrojov. Za prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje
na prevádzku a údržbu VO vydáva zo svojho rozpočtu. Po realizácií projektu budú zabezpečené kontroly systému a jeho
údržba v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi aby sa zabezpečila prevádzkyschopnosť systému
VO.
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Súčasná sústava verejného osvetlenia obce Kriváň má značné prevádzkové nedostatky. Nachádza sa v nej veľké množstvo
rôznych typov svietidiel, ktorých svetelná a elektrická účinnosť je iba zlomkom ich pôvodnej účinnosti a intenzita osvetlenia
nezodpovedá štandardným požiadavkám. Svietidlá nie sú umiestnené na všetkých stožiaroch, čo má za následok
nerovnomerné osvetlenie komunikácií. V obci nie sú osvetlené priechody pre chodcov, čo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov.
Zariadenie sústavy je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a sú použité
nevhodné typy svietidiel. Celkový počet svetelných zdrojov nachádzajúcich sa v časti sústavy VO, ktorá je predmetom
projektu, je 116 ks. Všetky svietidlá sú v zlom technickom stave. Rozvádzače VO nespĺňajú základné požiadavky STN,
zemné káblové rozvody sú v dezolátnom stave a vyskytujú sa na nich časté poruchy. Sústava VO je vysoko náročná na
údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z
ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Východiskové hodnoty merateľných ukazovateľov sú nulové.

Sústava VO po rekonštrukcii bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Použitím
nových technických zariadení budú splnené požiadavky na efektivitu a údržbu VO a v budúcnosti sa dosiahne úspora
nákladov na prevádzku a údržbu. Zvýši sa kvalita osvetlenia komunikácii, a tým aj kvalita života a bezpečnosť cieľovej
skupiny – obyvateľov obce. Novú sústavu verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu, bude tvoriť 220
svetelných bodov, ktoré sa budú nachádzať na 17 uliciach v obci. K ukončeniu realizácie projektu bude „Počet vymenených
svietidiel“ 116. Okrem nich bude sústava doplnená o 104 nových svietidiel, t.j. celková hodnota rekonštruovaných spolu s
pridanými svietidlami bude 220. V rámci projektu plánujeme tiež vytvoriť jedno pracovné miesto obsadené mužom a to v čase
ukončenia realizácie projektu. V prípade „Úspory energie“, predpokladáme, že od roku 2011 do roku 2016 projektom usporíme
845,61 GJ elektrickej energie. Stanovené hodnoty ukazovateľov dosiahneme, pokiaľ realizácia projektu prebehne úplne a bez
obmedzení. V prípade nedosahovania ukazovateľov budeme hľadať riešenia, no v prvom rade sa tomuto budeme snažiť
predísť.

Technické riešenie projektu spočíva v inštalácii moderných a spoľahlivých svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou
účinnosťou (nízke alebo nulové svetlené emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť). Pôvodné stožiare budú
zrekonštruované a doplnené novými stožiarmi a výložníkmi. Všetky rozvádzače budú vymenené za nové. Bude nainštalovaný
riadiaci systém, ktorý umožní riadiť dobu prevádzky ako aj intenzitu osvetlenia, čím sa dosiahne výrazná úspora nákladov na
prevádzku a údržbu. Interný projektový tím zabezpečí administratívne, finančné a riadiace funkcie. Technické zabezpečenie
realizácie projektu bude mať v rukách dodávateľ. Prevádzka a kontrola chodu sústavy VO bude zabezpečovaná novoprijatým
pracovníkom. Hlavná aktivita: 1 Rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia (01–10/2011) - všetky práce, ktoré
budú v projekte vykonané pre dosiahnutie rekonštrukcie a doplnenia súčasného verejného osvetlenia na 17 uliciach v obci.
Podporné aktivity: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť (01–10/2011) - riadenie projektu zabezpečí projektový tím a
publicita a informovanosť sa bude riadiť „Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.“

Vhodnosť zvoleného projektu a jeho realizácie vyplýva zo zhodnotenia súčasného stavu, keďže súčasná sústava nespĺňa
požiadavky na efektívnosť osvetlenia komunikácii a bezpečnosť občanov. Jednotlivé časti osvetlenia sú v zlom technickom
stave, sú použité nevhodné typy svietidiel a údržba VO je vysoko finančne a časovo náročná. Je preto nevyhnutné
zmodernizovať súčasnú sústavu VO, aby sa dosiahli požadované parametre: - vyššia energetická efektívnosť svietidiel a
svetelných zdrojov - jednoduchšia prevádzka a údržba osvetlenia a úspora nákladov - inštalácia riadiaceho systému, ktorý
by umožnil reguláciu prevádzkových režimov a intenzity svetelného toku v nočných hodinách - zvýšenie kvality a
rovnomernosti osvetlenia komunikácii, aby spĺňala príslušné normy - zvýšenie bezpečnosti občanov v nočných hodinách zjednotenie a zatraktívnenie vzhľadu obce Obec Kriváň disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami
schopnými riadiť, zabezpečovať, vyhodnocovať a úspešne ukončiť predložený projekt rovnako ako zabezpečujú i každodenný
chod obce. V uplynulom období sme realizovali projekty, ktoré nám poslúžia do budúcnosti ako cenný zdroj skúseností.

Po rekonštrukcii VO bude môcť obec naplno využiť benefity novej použitej technológie. Technická udržateľnosť sa
zabezpečí kvalitnou údržbou sústavy VO novoprijatým pracovníkom s rešpektovaním platných noriem. Podporí ju aj riadiaci
systém automaticky hlásiaci poruchové stavy. Správca bude mať presnú informáciu o poruche, čo prispeje k zníženiu
nákladov a zjednodušeniu údržby. Projekt má dobré predpoklady na finančnú udržateľnosť, keďže dôjde k výraznému
zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu VO. Obec usporí ročne na údržbe 3089,00 €, čo predstavuje 37,44% úsporu v
porovnaní so starou sústavou. Predpokladáme, že ak obec dokáže v súčasnosti zabezpečiť prostriedky na financovanie VO, v
budúcnosti po znížení nákladov to bude ešte jednoduchšie. Pri realizácii projektu treba počítať s rizikami, ktoré by ho mohli
ohroziť a pripraviť sa na ich elimináciu: - zamietnutie žiadosti o NFP – kvalitnou prípravou projektu - nedodržanie podmienok
zmluvy o NFP – naštudovaním a kontrolou podmienok zmluvy - oneskorenie realizácie – kontrolou vykonávaných prác odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa – dostatočným počtom účastníkov VO - rastúce ceny – vykonaním VO pred
podaním žiadosti.
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Obec Banská Belá leží severovýchodne od mesta Banská Štiavnica. Obec má v súčasnosti 1246 obyvateľov. Predmetom
projektu je rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia (VO), ktorá je tvorená 103 svetelnými bodmi a 2
rozvádzačmi. Súčasný stav môžeme hodnotiť ako nevyhovujúci, až havarijný. Väčšina svietidiel presiahla hranicu svojej
životnosti a v súčasnosti je značne technicky a morálne zastaraná, niektoré svietidlá sú poškodené a nefunkčné. Väčšina
svetelných zdrojov je tvorená ortuťovými výbojkami s výkonom 150 a 250 W. Z dôvodu korózie reflexných plôch majú svietidlá
zníženú intenzitu osvetlenia a nespĺňajú požadované svetelno technické parametre a normy. Existujúca sústava VO je
umiestnená na betónových podperných bodoch distribučnej NN siete, časť je umiestnená na drevenných stĺpoch. Svietidlá sú
umiestnená na oceľových skorodovaných výložníkoch, zväčša nad káblovými rozvodmi, čo značne komplikuje udržiavacie
práce.

Rekonštrukcia je zameraná na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti vedenia, na zníženie nákladov spojených s prevádzkou
VO a zlepšenie osvetlenia komunikácií. Zahŕňa výmenu existujúcich svietidiel za nové (103 ks.) s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými vlastnosťami, inštaláciu systému regulácie osvetlenia v čase zníženej frekvencie pohybu
automobilov a chodcov, výmenu vzdušných vedení, výmenu výložníkov (umiestnenie pod vedenie NN), výmenu rozvádzačov,
a zahustenie sústavy verejného osvetlenia na hlavnom ťahu (20 ks.). Modernizácia verejného osvetlenia týmto spôsobom sa
vyznačuje tým, že okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie
dostupné technológie (BAT), čo výrazne ovplyvní spotrebu el. energie, je zároveň zlučiteľná s technológiou regulácie, ktorá po
nainštalovaní dokáže v značnej miere ovplyvniť príkon už nainštalovaných svetelných bodov, čo v budúcnosti s rastúcimi
nákladmi na energiu predstavuje krok vpred k šetreniu nielen samotnej energie ale aj financií. Všetky investície bude
realizované tak, aby boli dodržané všetky prísne svetetlo - technické normy.

Zámerom je navrhnúť taký spôsob realizácie modernizácie sústavy VO, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a
predovšetkým taktiež dobrú návratnosť investícií. Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej
technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Túto situáciu je možné
vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich
energetická náročnosť musí byť optimalizovaná hlavne s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 c. 1-4 s náväznosťou na
STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dobrej finančnej návratnosti. Realizáciu projektu bude zabezpecovať
vybraný dodávatel ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Podporné aktivity: Riadenie
projektu; Publicita a informovanosť budú zabezpečované samotným žiadateľom, prostredníctvom zamestnancov so
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutocnosť, že z
hladiska technického prevedenia môžeme jeho súčasný stav oznaciť ako nevyhovujúci. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú nárocnosť, neustály rast výdavkov na zabezpečenie funkčnosti VO, ako aj rastúce negatívne dopady na životné
prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvatelov na kvalitu a bezpečnosť
verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť spotrebu
elektrickej energie v regióne. d2) Žiadatel, obec Banská Belá sa nachádza na území CHKO Štiavnické vrchy, v blízkosti
mesta Banská Štiavnica. Obec má regionálny význam, prechádza ňou významná cesta I triedy, ktorá je využívaná v
nadštandardnej miere. V súčasnosti žiadateľ zamestnáva 15 pracovníkov, z toho 12 žien a 3 mužov. Administratívne funkcie
a správu obce vykonáva Obecný úrad s 15 zamestnancami. Štatutárnym zástupcom je starostka obce Ing. Ľubica Jašková.
Žiadateľ má určité skúsenosti s implementáciou projektov podporených z národných zdrojov a aj zo zdrojov EÚ.

Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím najlepších technológii (BAT), ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich so servisnými prácami. Využite týchto technológii podstatne predlži životnosť jednotlivých komponentov
sústavy, čo zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému zníženiu
nákladov na spotrebu elektrickej energie a teda k zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje nastaviť
systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú
využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky obce.
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Sústava VO obce Donovaly pozostáva z 64 svetelných bodov, ktoré sú napájané zo štyroch rozvádzačov verejného
osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie VO pozostáva z 0,3 km neizolovaného
vzdušného vedenia a 3 km zemného vedenia. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Sústava verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je
v priemere 11 rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných
svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií v obci, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na
ceste 1. triedy a cestách 2. a 3. triedy. Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z
hľadiská spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.
V dôsledku takejto vysokej spotreby je obec nútená osvetlenie z časti vypínať, čo je z bezpečnostného hľadiska neprípustné.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v obci vymenených 51 pôvodných svietidiel, 13 svietidiel bude
zdemontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 38 kusov svietidiel. Nová sústva bude mať 5 rozvádzačov. Po ukončení realizácie projektu budú
v obci nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím IP 65 s
minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 73,77 %, čo predstavuje za päť rokov 394,73 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými
normami a legislatívou.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro-montážne činnosti a bude riešený dodávatelským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na
činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných
káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia, demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu
VO . Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít.

Predkladaný projekt je v súlade s PHSR Banskobystrického kraja ako aj samotného žiadateľa o nenávratný finančný
príspevok.Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý
priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je
realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO. Aj keď je obec malá zohráva v Banskobystrickom kraji, ale aj na Slovensku
dôležitú úlohu. Je tu situované lyžiarske stredisko národného významu a každoročne do obce zavítajú desaťtisíce
návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Obec Donovaly je turistické stredisko zimných a letných športov. Je
dejiskom významných národných, medzinárodných a svetových športových podujatí. Nachádza sa tu 11 km lyžiarskych
zjazdových tratí, 25 km bežeckých tratí, sedačkové lanovky, lyžiarske vleky a sú tu široké možnosti horskej a rekreačnej
turistiky. Každoročne vo februári sa na Donovaloch konajú preteky psích záprahov. Pre udržanie a najmä zvýšenie atraktivity
a bezpečnosti prostredia je kvalita verejného osvetlenia jedným z kľúčových faktorov.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 73,77 % úspore energie a
tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
chceme zdôrazniť, že modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dňa aj noci, čo nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce, čo bude viesť k zvýšeniu počtu ubytovaných turistov a
tým k zvýšeniu príjmov obce z turistického ruchu. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných
obyvateľov obce.
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Obec Teplička n/V v rámci úz.-správ.členenia patrí do okresu Žilina.Počet obyvateľov k 8.6.2010 bol 3741.Zlý technický stav
osvetľovacej sústavy,vysoká energetická náročnosť,vysoké náklady na prevádzku a údržbu systému VO,zvyšujúce náklady
na energie neúmerne zaťažujú rozpočet obce a vyžadujú si zmenu formou rekonštrukcie verej.osvetlenia(VO)a prijatie
úsporných režimov prevádzky,inštalovanie 291ks svietidiel s lepšími svetelno-tech.parametrami ako pôvodné a zvýšenie
počtu svietidiel 146ks tam,kde nie je dodržaný priemerný jas a celková a pozdĺžna rovnomernosť jasu povrchu pozemnej
komunikácie.Z hľadiska ochrany ŽP je potrebné znížiť vysoký podiel emis.plynov CO2 a eliminovať hromadenie
nebezpeč.odpadu zo svetel.zdrojov.VO neposkytuje dostatočnú bezpečnosť obyvateľom obce,neumožňuje dobrú orientáciu v
priestore,obmedzuje obyvateľom využívať verejné komunikačné cesty a priestory vo večerných hodinách.Zle osvetlené ulice a
chodníky zvyšujú kriminalitu.VO už neplní dostatočne svoju funkciu a neposkytuje platnými normami požadované svetelnotech.parametre osvetlenia.Výstupy SWOT analýzy ukazujú potrebu realizácie projektu,pripravenosť na realizáciu z hľadiska
finanč.i ľudských zdrojov.

Výsledkom realizácie aktivity bude vymenených 291ks svietidiel spĺňajúcich požiadavky na vyššie krytie IP65,dôležité pre
optickú časť a zabezpečenie dostatočnej prachotesnosti svietidla z hľadiska údržby a čistenia.Svietidlá FANTASIE,SITECO
SR50,100 majú inovatívnu svetelnú techniku s radiálne fazetovou optikou pre široké a pritom rovnomerné vyžarovanie.Merný
svetelný tok min.87lm/W.Na základe výpočtov uvedených v štúdii sa po ukončení projektu dosiahne úspora energie
229,01GJ/rok,čo na konci 5-teho roka predstavuje hodnotu 1145,05GJ.Z hľadiska tech.zabezpečenia prevádzky VO sa
nepredpokladá negatívna situácia, vzhľadom k tomu,že bude uzatvorená zmluva s exter.firmou zodpovednou za vykonávanie
údržby VO podľa platných STN noriem.Zavádzanie progres.technológie šetrnej k ŽP vedie k znižovaniu svetelných emisií a
dlhodobo k úsporám energie.Realizáciou projektu sa zlepší technický stav a kvalita VO.Investície alokované do VO
prispievajú k odstráneniu identifik.nedostatkov pre bezpečné a bezporuchové osvetlenie.Realizácia projektu má pozitívny
dopad na obyvateľov obce.Rekonštrukcia VO je súčasťou programu obce a jej ďalších rozvojových aktivit:revitalizácia
námestia,rekonštr.objektov.

Vychádzajúc z vypracovanej svetelno-tech.štúdie,z rozpočtu projektu,z identifikovaných potrieb a požiadaviek obce,ďalších
relevant.dokumentov,bola zadefinovaná hlavná aktivita projektu spolu s činnosťami:výmena nosných a podporných
konštrukcií pre vymieňané svietidlá a SZ;výmena 291ks a doplnenie 146ks svietidiel a SZ;inštalácia moderných systémov
riadenia VO;výmena a inštalácia 3 nových RVO;rekonštrukcia káblových rozvodov;stavebné práce súvisiace s
rekonštr.;výdavky na uvedenie do užívania a vypracovanie revíznej správy.Realizácia rekonštrukcie VO bude vykonávaná
dodávateľsky.Výber dodávateľa bude uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.Časový harmonogram
projektu vychádza z plánu činností,zdrojov a nákladov.Plánovaný začiatok realizácie 04/2011,ukončenie všetkých činností
vrátane finanč.vyrovnania výdavkov projektu do konca 12/2012.Organizačne budú realizáciu projektu zabezpečovať okrem
starostu obce,zodpovedného za podporu manažmentu a finanč.riadenie projektu,zamestnanci obceekonómka,prac.staveb.úradu a odborne spôsobilý exter.personál-projekt.manažér,staveb.dozor,dodávateľ. Tento tím je
schopný projekt úspešne dokončiť.Exter.služby sú vykonávané na zák.zmluvy.

Reálny stav VO v obci Teplička n/V je nevyhovujúci, prevládajú vysoké náklady na údržbu, ohrozená je bezpečnosť
obyvateľov a svetelné emisie zaťažujú ŽP.Vzhľadom k analyzovaným potrebám obce sa navrhovanou rekonštrukciou VO
prispeje k dosiahnutiu úspor energie,k zníženiu energetickej náročnosti,k zníženiu nákladov na údržbu VO,čo sa priaznivo
prejaví v efektívnom vynakladaní finančných zdrojov obce, ŠR i EÚ.Nahrádzaním starých svetelných zdrojov za
nové,resp.zavedením modernej progres.technológie s pozitívnym vplyvom na ŽP prispeje projekt k zlepšeniu kvality života
obyvateľov obce a jej ďalšieho rozvoja v regióne.Obec získa nielen nové,úsporné,moderné, ale aj dlhodobo
funkčné,regulovateľné a ekologické osvetlenie.Ďalším aspektom je samotná bezpečnosť obyvateľov a účastníkov
cest.premávky.Projekt vychádza a je plne v súlade s Koncepciou energetickej efektívnosti,s 1.akčným plánom energetickej
efektívnosti na roky 2008-10 v oblasti znižovania energetickej náročnosti a ochrany ŽP.Riadiaci pracovníci obce majú
dlhoročné skúsenosti s realizáciou podobných projektov napr.vybudovanie VO na nových uliciach.Časový harmonogram
manažovania je identický s realizáciou činnosti projektu.

Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečovaná prostredníctvom trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému
VO,ktorú bude po skončení spolufinancovania projektu zabezpečovať externá firma.Na základe zmluvy bude táto vykonávať
preventívnu údržbu,ktorá je jedným zo zákl.predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia,jeho životnosti a
stabilného osvetlenia s dôrazom na bezpečnosť el.zariadenia.Po realizácii projektu sa uvažuje s dobou prevádzky VO v dĺžke
3.900 hod.ročne,t.j.cca 10,69 hod.denne.Svietidlá VO budú zapínané a vypínané astronomickými hodinami v kombinácii s
čidlom súmrakového spínača v rozvádzači RVO.Použije sa regulácia VO znížením intenzity osvetlenia.Pravidelne
vykonávanou údržbou,reguláciou VO sa v dlhšom čas.horizonte predpokladá výrazné zníženie spotreby energie,nákladov na
údržbu,dosiahnutie úspor energie 229,01GJ/rok,zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti osvetlenia,tým sa zabezpečí vyššia
úroveň kvality života obyvateľov obce.Úspory dosiahnuté vplyvom nižšej spotreby energie a nákladov na údržbu bude obec
alokovať do údržby.Na eliminovanie ohrození sú vytvorené nástroje, normy,predpisy,smernice,zmluvy v zmysle ktorých sa
budú práce realizovať.
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Obec je situovaná v krásnom a najmä nedotknutom prostredí. Jej rozvoj a konkurencieschopnosť v regióne je úzko prepojená
s rozvojom turistického ruchu, pocitovou atmosférou a vizuálnou podobou obce. Verejné osvetlenie v obci pozostáva z 50 ks
svetelných bodov a 1 rozvádzača. Svietidlá sú umiestnené prevažne na betónových stĺpoch v jednostrannej svetelnej sústave,
ktorej geometria je závislá od umiestnenia stožiarov distribučnej nn siete, ktoré slúžia aj ako podperné body pre svietidlá VO.
Betónové podperné body sú v dobrom technickom stave a nevyžadujú výmenu. Svetelné zdroje sú v osvetľovacej sústave
zastúpené len ortuťovými výbojkami. Rozvádzač je v zlom technickom stave s prejavmi korózie. Súčasný technický stav
sústavy nie je vyhovujúci. Najväčším nedostatkom VO je veľká vzdialenosť medzi svetelnými bodmi, čím sa vytvára
nedostatočný svetelný kužeľ. Svetelné zdroje v niektorých častiach obce sú s rôznymi príkonmi. Stav verejného osvetlenia v
obci sa môže považovať za pôvodný s výnimkou údržbových úprav. Ročná spotreba energie je 35,1 MWh za predpokladu, že
ročný čas svietenia je 3900 hod.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne výmena 50 ks pôvodných svietidiel za nové osadené vysokotlakovými
sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W s vysokým svetelným tokom, doplnenie 25 ks svietidiel, výmena 1 ks pôvodného
rozvádzača za nový s novým prístrojovým vybavením a vnútorným osvetlením, inštalácia 1 súboru regulácie intenzity
osvetlenia a 1 súboru monitoringu a riadenia VO. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena všetkých výložníkov za nové s dlhším
ramenom a nastaviteľným sklonom. Úspora energie je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na
zakomponovaní progresívnych technológií. Spotreba elektrickej energie novej osvetľovacej sústavy je 18,4 MWh/rok.
Navrhované VO dosiahne úsporu 47,6 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 60,12 GJ/rok. Zníženie emisií CO2 sa
predpokladá o 8,7 t/rok. Projekt má slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Napomáhať v ochrane a tvorbe
životného prostredia. Je nevyhnutný pre osobnú aj dopravnú bezpečnosť, rozvoj spoločenského, sociálneho života a
ekonomických vzťahov s dosahom najmä v turistickom ruchu, rozvoji podnikateľskej sféry, poľnohospodárstva.

Projekt bude realizovaný v období od 1.marca 2011 do 30.júna 2012. Počas tohto obdobia budú realizované všetky aktivity
projektu. Aktivita Modernizácia VO predstavuje technické špecifikácie a pracovné postupy, ktoré v sebe nesú výmenu a
doplnenie 75 ks svetelných bodov, výmenu 1 rozvádzača s celkovým príslušenstvom, vnútorným osvetlením a inštaláciu
regulácie intenzity osvetlenia, riadenia a monitoringu VO. Kontinuálne s hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity:
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť a všetky aktivity v rámci projektu sú plánované byť zrealizované v priebehu 16
mesiacov. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý
bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu a bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Organizačne bude projekt zabezpečovať starosta obce v spolupráci s odbornými
pracovníkmi obecného úradu a v spolupráci s externou inštitúciou, ktorá zabezpečí odborné a kompetentné riadenie projektu.

Rekonštrukcia VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a najmä nízkej hospodárnosti sústavy.
Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. Zvýšenie kvality VO a výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO
použitím moderných technológii bude mať vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v obci, nevyhnutných pre rozvoj
podnikateľského prostredia a turistického ruchu. Lokalita obce priamo napovedá o jej ekologických tendenciách a ochrana
životného prostredia je dominantná stratégie v rozvoji obce. Bezpečnosť v doprave ako aj osobná bezpečnosť je priamo
závislá od rekonštrukcie VO a nevyhnutnosti doplnenia svietidiel do pôvodnej trasy VO. Nová osvetľovacia sústava
významne napomáha k ochrane životného prostredia minimalizáciou svetelných emisií a emisií CO2. Ušetrené finančné
prostriedky plánuje obec použiť na údržbu budovy obecného úradu, miestnych komunikácií a zviditeľnenie obce a regiónu.

Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne úspora energie o 16,7 MWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby energie 35,1
MWh, čo predstavuje úsporu 47,6 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude 18,4 MWh za rok.
Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať úsporu približne až o 2 510 EUR
ročne. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na uskutočnenie prác na realizáciu projektu a možnosťou
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku
VO obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo svojho
rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj následnú prevádzku a údržbu novej osvetľovacej sústavy zabezpečí obec zo
svojich zdrojov. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi
v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy.
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Obec je situovaná prostredí prírodných krás, v nedotknutej a čistej krajine, je vedená zmyslom pre tradíciu, rodinu a
súdržnosť vzťahov. Konkurencieschopnosť obce je úzko previazaná s rozumne plánovanými investíciami do rozvoja obce.
Verejné osvetlenie (VO) v obci pozostáva zo 79 ks svetelných bodov a 4 rozvádzačov. Svietidlá sú umiestnené prevažne na
betónových stĺpoch v jednostrannej svetelnej sústave, ktorej geometria je závislá od umiestnenia stožiarov distribučnej nn
siete, ktoré slúžia aj ako podperné body pre svietidlá VO. Betónové podperné body sú v dobrom technickom stave a
nevyžadujú výmenu, drevenú PB sú v dezolátnom stave. Prevažnú časť svetelných zdrojov tvoria ortuťové výbojky (90 %),
ktoré prevládajú aj z pohľadu spotrebovanej energie. Rozvádzače sú v zlom technickom stave s prejavmi korózie. Súčasný
technický stav sústavy nie je vyhovujúci. Svetelné zdroje v niektorých častiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo rôznych
druhov. Stav verejného osvetlenia v obci sa môže považovať za pôvodný s výnimkou údržbových úprav. Ročná spotreba
energie je 47,4 MWh za predpokladu, že ročný čas svietenia je 3900 hod.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne výmena 79 ks pôvodných svietidiel za nové osadené vysokotlakovými
sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W s vysokým svetelným tokom, doplnenie osvetľovacej sústavy o 14 ks nových
svietidiel z dôvodu zahustenia trasy VO, doplnenie 3 ks oceľových podperných bodov a výmena 2 ks starých rozvádzačov za
nové s novým prístrojovým vybavením a vnútorným osvetlením, inštalácia 1 súboru regulácie intenzity osvetlenia a 1 súboru
monitoringu a riadenia VO. Úspora energie je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na
zakomponovaní progresívnych technológií. Spotreba elektrickej energie novej osvetľovacej sústavy je očakávaná 22,8
MWh/rok. Navrhované VO dosiahne úsporu 51,9 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 88,56 GJ/rok. Zníženie emisií CO2 sa
predpokladá o 10,64 t/rok. Projekt má slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Je nevyhnutný pre osobnú aj
dopravnú bezpečnosť, rozvoj spoločenského, sociálneho života a ekonomických vzťahov, ktoré sú dominantné pre
napredovanie a zvýšenie hospodárskeho rastu v tejto lokalite.

Projekt bude realizovaný v období od 1.marca 2011 do 30.septembra 2012. Počas tohto obdobia budú realizované všetky
aktivity projektu. Aktivita Modernizácia VO predstavuje technické špecifikácie a pracovné postupy, ktoré v sebe zahŕňajú
výmenu a doplnenie 93 ks svetelných bodov, doplnenie oceľových PB o 3 ks, výmenu 2 rozvádzačov s celkovým
príslušenstvom a inštaláciu regulácie intenzity osvetlenia, riadenia a monitoringu VO. Kontinuálne s hlavnou aktivitou budú
prebiehať podporné aktivity: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť a všetky aktivity v rámci projektu sú plánované byť
zrealizované v priebehu 19 mesiacov. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať
prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu a bude vybraný na základe verejného
obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Organizačne bude projekt zabezpečovať starosta
obce v spolupráci s odbornými externými pracovníkmi obecného úradu a v spolupráci s externou inštitúciou, ktorá zabezpečí
odborné a kompetentné riadenie projektu.

Rekonštrukcia VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a najmä nízkej hospodárnosti sústavy.
Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. Zvýšenie kvality VO a výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO
použitím moderných technológii bude mať vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v obci, nevyhnutných pre rozvoj
podnikateľského prostredia a turistického ruchu, ale aj na rozvoj poľnohospodárstva. Lokalita obce priamo napovedá o jej
ekologických tendenciách a snahách o mierumilovné spolunažívanie so všetkými zložkami životného prostredia. Bezpečnosť
v doprave ako aj osobná bezpečnosť je priamo závislá od rekonštrukcie VO a nevyhnutnosti doplnenia svietidiel do pôvodnej
trasy VO. Nová osvetľovacia sústava významne napomáha k ochrane životného prostredia minimalizáciou svetelných emisií
a emisií CO2. Ušetrené finančné prostriedky plánuje obec použiť podporu a zveľadenie kultúrneho a športového života v obci
a na údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev.

Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne úspora energie o 24,6 MWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby energie 47,4
MWh, čo predstavuje úsporu 51,9 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude 22,8 MWh za rok.
Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať úsporu približne až o 3 671 EUR
ročne. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na uskutočnenie prác na realizáciu projektu a možnosťou
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku
VO obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo svojho
rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj následnú prevádzku a údržbu novej osvetľovacej sústavy zabezpečí obec zo
svojich zdrojov. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi
v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy.

KaHR-22VS-1001

Obec je situovaná v krásnom prostredí pod úpätím Západných Tatier v atraktívnej lokalite Liptovskej kotliny a jej
napredovanie a vyššia úroveň konkurencieschopnosti je závislá od rozvojom infraštruktúry v obci, ktorej stav má priamy vplyv
na rozvoj ekonomických, spoločenských, sociálnych vzťahov v obci. Verejné osvetlenie (VO) v obci pozostáva zo 47 ks
svetelných bodov a 1 rozvádzača. Svietidlá sú umiestnené prevažne na betónových stĺpoch v jednostrannej osvetľovacej
sústave, ktorej geometria je závislá od umiestnenia stožiarov distribučnej nn siete a slúžia aj ako podperné body (PB) pre
svietidlá VO. Betónové PB sú v dobrom technickom stave, drevené PB sú v dezolátnom stave a vyžadujú výmenu. Svetelné
zdroje sú zložené zo 75 % ortuťových výbojok, ktoré prevládajú aj z pohľadu spotrebovanej energie a 25% kompaktných
žiariviek. Rozvádzače sú v zlom technickom stave s prejavmi korózie. Súčasný technický stav sústavy nie je vyhovujúci.
Svetelné zdroje v niektorých častiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo rôznych druhov. Stav VO v obci sa môže považovať
za pôvodný s výnimkou údržbových úprav. Ročná spotreba energie je 28,6 MWh za predpokladu, že ročný čas svietenia je
3900 hod.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne výmena 47 ks pôvodných svietidiel za nové osadené vysokotlakovými
sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W s vysokým svetelným tokom, doplnenie osvetľovacej sústavy o 6 ks nových
klasických svietidiel a 2 ks solárnych lámp z dôvodu zahustenia trasy VO a osvetlenie bočných, menej vyťažených ulíc,
doplnenie 4 ks oceľových PB a 2 ks solárnych PB a výmena 1 ks rozvádzača za nový s kompletným prístrojovým vybavením
a vnútorným osvetlením. Súčasťou realizácie je aj inštalácia regulácie intenzity osvetlenia a monitoringu a riadenia VO.
Úspora energie je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na zakomponovaní progresívnych
technológií. Spotreba elektrickej energie novej osvetľovacej sústavy je 13,0 MWh/rok. Navrhované VO dosiahne úsporu 54,5
% na celej osvetľovacej sústave, t.j. 56,16 GJ/rok. Zníženie emisií CO2 sa predpokladá o 6,5 t/rok. Projekt má slúžiť pre
všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Je nevyhnutný pre osobnú aj dopravnú bezpečnosť, rozvoj spoločenského,
sociálneho života a ekonomických vzťahov s dosahom najmä v podnikateľskej sfére a turistickom ruchu.

Projekt bude realizovaný v období od 1.marca 2011 do 31. októbra 2012. Počas tohto obdobia budú uskutočnené všetky
aktivity projektu. Aktivita Modernizácia VO predstavuje technické špecifikácie a pracovné postupy, ktoré v sebe zahŕňajú
výmenu a doplnenie 55 ks klasických a solárnych svetelných bodov, doplnenie oceľových a solárnych PB o 6 ks, výmenu 1
rozvádzača s celkovým príslušenstvom a inštaláciu regulácie intenzity osvetlenia, riadenia a monitoringu VO. Kontinuálne s
hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť a všetky aktivity v rámci
projektu sú plánované byť zrealizované v priebehu 20 mesiacov. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude
obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu a bude vybraný na
základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Organizačne bude projekt
zabezpečovať starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu a v spolupráci s externou inštitúciou,
ktorá poskytne odborné a kompetentné riadenie projektu.

Rekonštrukcia VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná
sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Ekologické smerovanie projektu, výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO a
zvýšenie kvality VO použitím moderných technológii bude mať vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v obci,
nevyhnutných pre rozvoj podnikateľského prostredia a turistického ruchu. Lokalita obce priamo napovedá o jej ekologických
tendenciách a ochrana životného prostredia je dominantná stratégie v rozvoji obce. Bezpečnosť v doprave ako aj osobná
bezpečnosť je priamo závislá od rekonštrukcie VO. Nová osvetľovacia sústava priamo napomáha v ochrane životného
prostredia výrazným znížením spotreby elektrickej energie, čo sa prejaví minimalizáciou svetelných emisií a emisií CO2.
Ušetrené finančné prostriedky plánuje obec použiť na rekonštrukciu a udržiavanie obecného majetku, údržbu miestnych
komunikácií, rekonštrukciu chodníkov a zveľaďovanie verejných priestranstiev pre pútavý vzhľad obce.

Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne úspora energie o 15,6 MWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby energie 28,6
MWh, čo predstavuje úsporu 54,5 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude iba 13,0 MWh za rok.
Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať úsporu približne o 2 417 EUR ročne.
Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a možnosťou trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO
obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo svojho
rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj následnú prevádzku a údržbu novej osvetľovacej sústavy zabezpečí obec zo
svojich zdrojov. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi
v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy.

KaHR-22VS-1001

Obec je situovaná v krásnom prostredí obklopená kultúrnymi pamiatkami a vedená zmyslom pre tradíciu. Jej rozvoj a
konkurencieschopnosť v regióne je úzko prepojená s rozvojom podnikateľského prostredia a turistického ruchu, atmosférou a
vizuálnou podobou obce. Verejné osvetlenie v obci pozostáva zo 103 ks svetelných bodov a 3 rozvádzačov. Svietidlá sú
umiestnené prevažne na betónových stĺpoch v jednostrannej svetelnej sústave, ktorej geometria je závislá od umiestnenia
stožiarov distribučnej nn siete, ktoré slúžia aj ako podperné body pre svietidlá VO. Betónové podperné body (PB) sú v dobrom
technickom stave a nevyžadujú výmenu. Svetelné zdroje sú zastúpené 80% ortuťovými výbojkami, ktoré prevládajú aj z
pohľadu spotrebovanej energie, 20% tvoria kompaktné žiarivky. Rozvádzače sú v zlom technickom stave s prejavmi korózie.
Súčasný technický stav sústavy nie je vyhovujúci. Svetelné zdroje v niektorých častiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo
rôznych druhov. Stav verejného osvetlenia v obci sa môže považovať za pôvodný s výnimkou údržbových úprav. Ročná
spotreba energie je 63,1 MWh za predpokladu, že ročný čas svietenia je 3900 hod.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne výmena 103 ks pôvodných svietidiel za nové osadené vysokotlakovými
sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W s vysokým svetelným tokom, doplnenie osvetľovacej sústavy o 18 ks nových
svietidiel z dôvodu zahustenia trasy VO, doplnenie 7 ks oceľových podperných bodov a výmena 3 ks starých rozvádzačov za
nové s novým prístrojovým vybavením a vnútorným osvetlením, inštalácia 1 súboru regulácie intenzity osvetlenia a 1 súboru
monitoringu a riadenia VO. V rámci zvýšenia technického stavu dôjde k výmene všetkých výložníkov s väčším ramenom a
nastaviteľným sklonom. Úspora energie je založená na použití technicky vyspelých materiáloch a zariadení a na
zakomponovaní progresívnych technológií. Spotreba elektrickej energie novej osvetľovacej sústavy je 29,6 MWh/rok.
Navrhované VO dosiahne úsporu 53,1 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 120,6 GJ/rok. Zníženie emisií CO2 sa
predpokladá o 14,4 t/rok. Projekt má slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Je nevyhnutný pre osobnú aj
dopravnú bezpečnosť, rozvoj spoločenského, sociálneho života a ekonomických vzťahov s dosahom najmä v podnikateľskej
sfére a turistickom ruchu.

Projekt bude realizovaný v období od 1.marca 2011 do 30.júna 2012. Počas tohto obdobia budú realizované všetky aktivity
projektu. Aktivita Modernizácia VO predstavuje technické špecifikácie a pracovné postupy, ktoré v sebe zahŕňajú výmenu a
doplnenie 121 ks svetelných bodov, doplnenie oceľových PB o 7 ks, výmenu 3 rozvádzačov s celkovým príslušenstvom a
inštaláciu regulácie intenzity osvetlenia, riadenia a monitoringu VO. Kontinuálne s hlavnou aktivitou budú prebiehať
podporné aktivity: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť a všetky aktivity v rámci projektu sú plánované byť
zrealizované v priebehu 16 mesiacov. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať
prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu a bude vybraný na základe verejného
obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Organizačne bude projekt zabezpečovať starosta
obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu a v spolupráci s externou inštitúciou, ktorá zabezpečí odborné a
kompetentné riadenie projektu.

Rekonštrukcia VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a najmä nízkej hospodárnosti sústavy.
Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. Zvýšenie kvality VO a výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO
použitím moderných technológii bude mať vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v obci, nevyhnutných pre rozvoj
podnikateľského prostredia a turistického ruchu. Lokalita obce priamo napovedá o jej ekologických tendenciách a ochrana
životného prostredia je dominantná stratégie v rozvoji obce. Bezpečnosť v doprave ako aj osobná bezpečnosť je priamo
závislá od rekonštrukcie VO a nevyhnutnosti doplnenia svietidiel do pôvodnej trasy VO. Nová osvetľovacia sústava
významne napomáha k ochrane životného prostredia minimalizáciou svetelných emisií a emisií CO2. Ušetrené finančné
prostriedky plánuje obec použiť na úpravu verejných priestranstiev a ekologické aktivity smerované na ochranu životného
prostredia a budovanie kladného environmentálneho vzťahu.

Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne úspora energie o 33,5 MWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby energie 63,1
MWh, čo predstavuje úsporu 53,1 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude 29,6 MWh za rok.
Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať markanté zníženie približne až o 6
697 EUR ročne. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na uskutočnenie prác na realizáciu projektu a
možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za
prevádzku VO obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo
svojho rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj následnú prevádzku a údržbu novej osvetľovacej sústavy zabezpečí
obec zo svojich zdrojov. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruchy.

KaHR-22VS-1001

Obec je situovaná v ekonomicky stabilnom prostredí s dobrým východiskovým stavom pre hospodársky rast a zvýšenie
konkurencieschopnosti. Obec je situovaná v krásnom prostredí vhodnom pre napredovanie turistického ruchu. Verejné
osvetlenie v obci pozostáva zo 67 ks svetelných bodov a 1 ks rozvádzača. Svietidlá sú umiestnené prevažne na betónových
stĺpoch v jednostrannej svetelnej sústave, ktorej geometria je závislá od umiestnenia stožiarov distribučnej nn siete, ktoré
slúžia aj ako podperné body (PB) pre svietidlá VO. Betónové podperné body sú v dobrom technickom stave a nevyžadujú
výmenu. Výmenu vyžadujú drevené PB. 70 % svetelných zdrojov tvoria ortuťové výbojky, ktoré prevládajú aj z pohľadu
spotrebovanej energie, 30 % tvoria kompaktné žiarivky. Rozvádzače sú v zlom technickom stave s prejavmi korózie. Súčasný
technický stav sústavy nie je vyhovujúci. Svetelné zdroje v niektorých častiach obce sú s rôznymi príkonmi alebo rôznych
druhov. Stav verejného osvetlenia v obci sa môže považovať za pôvodný, rekonštrukcia prebehla len na úrovni výmeny
svetelných zdrojov za úspornejšie. Ročná spotreba energie je 43,3 MWh za predpokladu, že ročný čas svietenia je 3900 hod.

Úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne výmena 47 ks pôvodných svietidiel za nové osadené vysokotlakovými
sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W s vysokým svetelným tokom, doplnenie osvetľovacej sústavy o 3 ks nových svietidiel
z dôvodu zahustenia trasy VO. Dôležitý prvok pri realizácii projektu je využitie 22 ks solárnych lámp, ktoré vyžadujú osadenie
22 ks PB pre solárne svietidlá. Tiež sa plánuje doplnenie 3 ks oceľových PB, výmeny 2 ks drevených za oceľové PB, výmena
všetkých výložníkov, výmena 1 ks starého rozvádzača za nový s novým prístrojovým vybavením a vnútorným osvetlením,
inštalácia regulácie intenzity osvetlenia, monitoringu a riadenia VO. Úspora energie je založená na použití technicky
vyspelých materiáloch a zariadení a na zakomponovaní ekologicky šetrných technológií. Spotreba elektrickej energie novej
osvetľovacej sústavy je 12,2 MWh/rok. Navrhované VO dosiahne úsporu 71,8 % na celej osvetľovacej sústave, t.j. 111,96
GJ/rok. Zníženie emisií CO2 sa predpokladá o 12,08 t/rok. Projekt má slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce,
napomáha zvyšovaniu ich ekologického povedomia. Je nevyhnutný pre rozvoj ekonomických vzťahov v cestovnom ruchu a
službách.

Projekt bude realizovaný v období od 1.marca 2011 do 30.júna 2012. Počas tohto obdobia budú realizované všetky aktivity
projektu. Aktivita Modernizácia VO predstavuje technické špecifikácie a pracovné postupy, ktoré v sebe zahŕňajú výmenu a
doplnenie 72 ks svietidiel klasických a solárnych, doplnenie a výmenu oceľových a solárnych PB o 27 ks, výmenu 1
rozvádzača s celkovým príslušenstvom a inštaláciu regulácie intenzity osvetlenia, riadenia a monitoringu VO. Kontinuálne s
hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity: Riadenie projektu a Publicita a informovanosť a všetky aktivity v rámci
projektu sú plánované byť zrealizované v priebehu 16 mesiacov. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude
obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu a bude vybraný na
základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Organizačne bude projekt
zabezpečovať starosta obce v spolupráci s odbornými pracovníkmi obecného úradu a v spolupráci s externou inštitúciou,
ktorá zabezpečí odborné a kompetentné riadenie projektu.

Rekonštrukcia VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a najmä nízkej hospodárnosti sústavy.
Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. Ekologické smerovanie projektu, výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a
údržbu VO a zvýšenie kvality VO použitím moderných technológii bude mať vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v
obci, nevyhnutných pre rozvoj podnikateľského prostredia a turistického ruchu. Lokalita obce priamo napovedá o jej
ekologických tendenciách a ochrana životného prostredia je dominantná stratégie v rozvoji obce. Bezpečnosť v doprave ako
aj osobná bezpečnosť je priamo závislá od rekonštrukcie VO a pomocou solárnych svietidiel dôjde k osvetleniu bočných ulíc.
Nová osvetľovacia sústava významne napomáha k ochrane životného prostredia výrazným znížením spotreby elektrickej
energie, čo sa prejaví minimalizáciou svetelných emisií a emisií CO2. Ušetrené finančné prostriedky plánuje obec použiť na
rekonštrukciu a udržiavanie obecného majetku a na iné aktivity, ktorými sa zvýši konkurencieschopnosť a upevní stabilita obce

Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne zníženie spotreby energie o 31,1 MWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby 43,3
MWh, čo predstavuje úsporu 71,8 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude 12,20 MWh za rok.
Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať úsporu až 5 678 EUR ročne. Výrazný
je aj pokles v produkcii CO2, ktoré sa danou zostavou VO zníži o 12,08t/rok. Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť
odborné kapacity na uskutočnenie prác na realizáciu projektu a možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému
verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a
legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo svojho rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj
následnú prevádzku a údržbu novej osvetľovacej sústavy zabezpečí obec zo svojich zdrojov. Po úspešnej realizácií projektu
bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a
bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy.
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Súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci vyžadujúci zásadný zásah. Svietidlá
nevyhovujú preto, že majú vysokú náročnosť na údržbu, majú nízku účinnosť a vysoké energetické straty na predradných
elektr. zariadeniach. Taktiež sú použité nevhodné svetelné emisie na osvetlovanie cestných komunikácií. Svetelné zdroje
dosahujú nízke hodnoty merného výkonu ako aj životnosti. Mechanické časti výložníkov sú značne skorodované, dlžky a uhly
vyloženia nezohladnujú geometriu osvetlovanej komunikácie. Technická výzbroj rozvádzačov a ovládanie spínania
nezodpovedá súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých
komponentov. Mechanické poškodenie nezabezpečuje dostatočné krytie IP, nedostatočná je aj ochrana pred živými častami.
Konštrukčné riešenie pripevnením na stožiar nie je vyhovujúce.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov nasledovne: 285 vymenených
svietidiel a 5-ročné úspory energie 802,67 GJ. Naplnením týchto ukazovateľov sa zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu, zlepší
sa technický stav VO v obci Neded, optimalizuje sa energetická náročnosť sústavy VO, znížia náklady na údržbu sústavy VO,
modernizujú a zjednotia sa svetelné telesá, zvýši sa estetický vzhľad obce. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši
atraktivita územia obce a bezpečnosť občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci Neded. Naplnanie
merateľných ukazovatelľv bude obec pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne
opatrenia na minimalizáciu pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania.

Realizácia projektu bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: Hlavná aktivita projektu: Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded Podporné aktivity projektu: (1) Riadenie projektu a (2) Publicita a
informovanosť. Hlavná aktivita projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“ sa dá následne
rozdeliť do štyroch podaktivít: 1. Výmena starých, opotrebovaných a energeticky náročných častí verejného osvetlenia 2.
Doplnenie nových svietidiel 3. Kompletná výmena rozvádzačov elektrickej energie 4. Revízia svietidiel a rozvádzačov
Vhodným nastavením časového harmonogramu a určením časovej rezervy sa výrazne predíde nepriaznivým klimatickým
vplyvom na realizáciu projektu. Bude zriadený projektový tím. Na základe transparentného verejného obstarávania sa vyberie
spoľahlivý dodávateľ, ktorý zabezpečí kvalitnú realizáciu projektu po technickej stránke.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestá a obce vlastnia a udržujú komunikácie, VO, zeleň, atď. Z toho
vyplýva povinnosť spravovať majetok a viesť technickú údržbu. Realizácia projektu je nevyhnutná vzhľadom na nepriaznivú
východiskovú situáciu v oblasti VO v obci Neded, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému VO.
Realizáciou projektu sa zlepší kvalita života obyvateľov mesta i jeho návštevníkov, pričom atraktívnejšie a bezpečnejšie
prostredie prispeje aj k rozvoju CR zlepšením verejných priestranstiev v obci. Zvýši aj bezpečnosť cestnej premávky, pretože
sa zlepší rovnomernosť osvetlenia a celková viditeľnosť. Obec má skúsenosti s realizáciou projektov a dokáže zabezpečiť
úspešnú realizáciu projektu.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec využívať na financovanie trvalej prevádzky a pravidelnej údržby vlastné
zdroje z rozpočtu mesta. Údržba sa bude vykonávať na celej sústave verejného osvetlenia (stožiare, svietidlá, rozvádzače,
ovládacie zariadenia, káblové vedenie) podľa stanoveného harmonogramu. V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2010 Z. z.
je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie verejného osvetlenia v intervale minimálnej jeden krát za 4 roky. Peniaze
investovaného do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie VO prinesú významné úspory prevádzkových nákladov
VO. Obec bude svoje zadefinované ohrozenia eliminovať pravidelným sledovaním legislatívnych zmien, prípadne
vykonávaním nevyhnutných opatrení na zamedzenie škôd na VO, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej
rezervy.
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Projekt v obci Halič je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (VO). V obci Halič ešte nebola
komplexne riešená rekonštrukcia VO, boli menené a dopĺňané len jednotlivé svietidlá a iba rozvádzače boli v 90-tych rokoch
rekonštruované, ale ich technický stav už nevyhovuje súčasným podmienkam. Sústavu VO v obci môžeme klasifikovať ako
neunifikovanú a zastaranú, čo je jedným z hlavných dôvodov rekonštrukcie. Je vysoko náročná na údržbu a má vysokú
spotrebu energie. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov je značne poškodený. Oceľové
stožiare sú v dolnej časti skorodované. V súčasnosti je v sústave prevádzkovaných celkovo 155 ks svietidiel s priemerným
vekom 20 rokov. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Komplexná
rekonštrukcia a modernizácia je z tohto dôvodu nutná.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - 152 vymenených svietidiel a 5ročné úspory energie 462,68 GJ (demontovaných bude 3 a doplnených 64 svetiel VO). Naplnením týchto ukazovateľov sa
zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu, zlepší sa technický stav VO v obci Halič rekonštrukciou systému VO, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť
občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci Halič. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude obec
pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Po realizácií projektu bude
systém VO zrealizovaný tak, že bude zodpovedať prevádzkovým normám a požiadavkám.

Realizácia projektu bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít: • Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia • Riadenie projektu • Publicita a informovanosť V rámci hlavnej aktivity sa uskutoční výmena starých svietidiel
VO (152 ks),demontáž (3 ks) svietidiel, doplnenie nových svietidiel (64 ks), výmena rozvádzačov VO (4 ks), inštalovanie
regulácie, monitoringu a riadenia VO. Oceľové podperné body (44ks) budú zrekonštruované, nové svetelné body budú
osadené pomocou výložníkov na existujúcich stĺpoch NN napätia, aby sa docielilo rovnomerné a čo najefektívnejšie
osvetlenie. Harmonogram aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. Na
efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s Vladimírom Rehankom, starostom obce Halič, v úlohe
projektového manažéra. Technické zabezpečenie projektu bude realizované dodávateľsky.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mestá a obce vlastnia a udržujú komunikácie, VO, zeleň a ďalšie. Z
vlastníckeho vzťahu vyplývajú potreby spravovať majetok a viesť technickú údržbu. Realizácia projektu je nevyhnutná
vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného osvetlenia v obci Halič, ktorá je charakteristická
zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu
návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných
priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť
obcí a miest.

Po skončení projektu bude obec Halič naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov, vrátane pravidelnej údržby
a to z vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným
čistením verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania. Dôležitou činnosťou údržby bude zabezpečiť
bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii.
Peniaze investovaného do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné
úspory prevádzkových nákladov VO. Obec Halič bude svoje zadefinované ohrozenia eliminovať pravidelným sledovaním
ohlásených alebo pripravovaných legislatívnych zmien, prípadne vykonávaním nevyhnutných opatrení na zamedzenie
škodám na VO, vhodným nastavením harmonogramu a určením časovej rezervy.
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Osvetľovacia sústava(OS)má zastaranú technológiu, je opotrebovaná úmerne vysokému veku (prevažne 17 – 20 rokov.), V
roku 2002 prebehla čiastočná výmena svietidiel z výkonom 250W na nižšie. Priebežne podľa potreby sa vymieňajú jednotlivé
svietidla ale až po vyhorení v závislosti od finančných prostriedkoch obce. OS ma nainštalovaných 55ks svetelných bodov a
1ks RVO. Jedná sa 85% ortuťových výbojok a 15% sodíkových výbojok. Svietidlá sú umiestnené nad alebo pod úrovňou nn
siete, sú znečistené, poškodené často nevhodne umiestnené s nerovnomernými rozstupmi, miestami chýbajú. Výložníky sú
poškodené koróziou, rozvádzače zastarané, chýba regulačný prvok. Nedostatočne sú osvetlené verejne priestranstva pred
obecným úradom, koncové časti obce, miestna križovatka. Aktuálny stav VO je nevyhovujúci, nespĺňa nároky na kvalitné
osvetlenie, nie je v súlade s STN 13201, a požiadavkami na svetelné emisie a energetickú náročnosť čo sa následne odráža
na súčasnej vysokej ekonomickej náročnosti prevádzky VO.V zhľadom na vypracovanú štúdiu možno konštatovať že súčasný
stav VO v obci Hiadeľ sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný, vyžadujúci si bezpodmienečnú rekonštrukciu
osvetľovacej sústavy.

Po realizácií projektu bude systém verejného osvetlenia v obci Hiadeľ zmodernizovaný tak, že bude spĺňať svetelnotechnické parametre v intenciách normy STN 13 201-1 až 4. Budú nainštalované moderné svietidlá spĺňajúce parametre
eliminácie svetelných emisií. V svietidlách budú použité vysoko účinné a energeticky efektívne svetelné zdroje. Sústava bude
doplnená o nové svietidla napájané solárnymi článkami. Rovnomerným a intenzívnejším osvetlením sa zvýši bezpečnosť
cestnej premávky, bezpečnosť a komfort občanov. Existujúcí rozvádzač verejného osvetlenia budú nahradený novým. Na
ovládanie a samotnú reguláciu intenzity osvetlenia bude použitá technológia SOVO , ktorá umožňuje selektívne regulovať
výkon svetelných bodov v jednotlivých častiach obce v závislosti od významu a využívania priestoru. Konštrukčné
vyhotovenie sústavy VO bude zabezpečovať výraznú úsporu prostriedkov v oblasti údržby. Za celú sústavu sa zníži ročná
spotreba elektrickej energie o 16,0 MWh/rok (57,6 GJ/rok), čo predstavuje 55,20 % úsporu oproti súčasnému stavu, čo je
výrazne ušetrenie nákladov aj vo finančnom vyjadrení. Realizáciou projektu sa znížia svetelné emisie a emisie CO2 o 6,08 t.

Realizácia pozostáva z: -demontovania 53 existujúcich svietidiel (2 sa nerekonštruujú) a výmeny za nove, osadené
vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70 W a vysokým svetelným tokom -namontovania nových pripojovacích
vodičov od vodiča VO -doplnenia sústavy VO o 11 nových solárnych lámp na nedostatočne osvetlených úsekoch
komunikácií - oceľových podperných bodov pre solárne SB o 11ks -demontovania a výmeny výložníkov, -výmeny hlavných
ističov za nové s menšou ampérovou veľkosťou -výmena zastarananého RVO kompletne za nový s novým prístrojovým
vybavením - 1 ks, - sprevádzkovanie vnútorného osvetlenia v rozvádzači -inštalácie systému regulácie intenzity osvetlenia,
-zakomponovania do nového modernizovaného systému VO riadenie a monitoring VO na zabezpečenie kompletného dohľadu
a manažmentu VO Práce bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý zabezpečí kompletnú realizáciu
projektu, bude vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade
schválenia predloženého NFP bude obec Hiadeľ spolupracovať s externou inštitúciou, ktorá zabezpečí odborné a kompletné
riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesta a obce vlastnia a udržujú miestne komunikácie, verejné
osvetlenie, zeleň a ďalšie. Z vlastníckeho vzťahu vyplýva okrem iného potreba zabezpečiť prevádzku a údržbu v súlade s
platnými bezpečnostnými a technickými normami a predpismi, prevádzať obnovu v záujme bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku na pozemných komunikáciách. Po realizácií projektu bude VO spĺňať svetelno-technické parametre v intenciách
normy STN 13 201-1 až 4. Budú nainštalované moderné svietidlá spĺňajúce parametre eliminácie svetelných emisií, s vysoko
účinnými a energeticky efektív. svetelnými zdrojmi. Konštrukčným vyhotovením navrhnutého systému s kombináciou so
solárnymi svietidlami sa získa úsporu nákladov na spotrebu energie aj na údržbu čo bude mať priamy dopad na rozpočet
obce. Usporené prostriedky môže obec využiť na ďalšiu modernizáciu a rekonštrukciu obecnej infraštruktúry budovy
obecneho úradu. V obci bude zabezpečená dobrá viditeľnosť a zraková pohoda pre všetkých užívateľov, zvýšená kultúra
bývania, celková bezpečnosť pohybu ľudí po obci, na cestách pre chodcov, cyklistov a motoristov. Projekt prispieva k
zníženiu vypúšťaného CO2 do ovzdušia.

Obec Hiadeľ disponuje potrebnými skúsenosťami s riadením projektov a schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity pre
samotnú realizáciu projektu a následne zabezpečenia trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po
skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné
zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenie vydáva zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec z
vlastných zdrojov, rovnako z vlastných zdrojov bude zabezpečené aj udržanie výsledkov projektu, opravy a údržba VO. Suma
na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia je každoročne vyčlenená z rozpočte obce. Investícia do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesie obci významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy
VO, náklady na el. energiu) Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruchy. Administrácia prevádzky vstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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V rámci obce Dunajov je nainštalovaných 118 ks svietidiel. Celkovo je nainštalovaných 75% ortuťových výbojok a 25%
kompaktných žiariviek. Väčšina svietidiel je technicky zastaraných a po dobe životnosti. Zväčša sú umiestnené na
betónových podperných bodoch, čiastočne aj na oceľových stĺpoch a drevených podperných bodoch. Betónové stĺpy sú
relatívne zachované, drevené PB sú v dezolátnom stave. Výložníky sú značne poznačené koróziou a neodbornými servisnými
zásahmi a nevyhovujú normám a potrebám. Umiestnením svietidiel v súčasnosti nie je zabezpečená dostatočná
rovnomernosť osvetlenia. Ďalším výraznými nedostatkami sú veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo
umiestnenie svietidla. Rozvádzač VO je zastaraný, značne poškodený koróziou. Sústava je bez regulačných prvkov a
možnosti dodatočnej inštalácie. Celková spotreba elektrickej energie v posledných rokoch v obci je cca 80 MWh. Finančné
náklady v posledných rokoch boli na spotrebu a údržbu približne 16 250 €. Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je v
nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti, hospodárnosti a vyžaduje si okamžitú komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenie v rámci obce Dunajov. Zníži sa spotreba energie o 39,1
MWh/rok (aj po doplnení nových SB), čo predstavuje cca 48,6 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky
osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Dôjde k úspore finančných prostriedkov až cca
6920 € ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia náklady v ďalších rokoch. Predpokladá sa zníženie produkcie
CO2 o 19,61 t ročne. Po realizácii projektu bude zaistené osvetlenie v obci v súlade s právnymi normami. Situácia sa
pozitívne teda zmení po environmentálnej, ekonomickej, ale aj sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie
kriminality a vandalizmu a pod.). Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnejším osvetlením.
Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú nahradené novými s novou výstrojov a výzbrojou s predprípravou na
technológiu regulácie intenzity a riadiaceho systému. Ako regulačné prvky budú použité regulátory PVR, ktoré sa vyznačujú
vysokou účinnosťou a širokým rozsahom regulácie. Nainštalovaný bude aj moderný systém riadenia a monitoringu VO.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: - výmene všetkých 118 svietidiel za nové, doplneniu OS o 51 svietidiel
zahustením existujúcej trasy, svietidlá budú osadené vysokotlakými sodíkovými výbojkami s príkonom 70W a vysokým
svetelným tokom, - doplnenie nových oceľových podperných bodov (8 ks), - nevyhovujúce rozvádzače VO sa vymenia za
nové s potrebným prístrojovým vybavením, - inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia, ktorým sa dosiahne významná
úspora, - zavedeniu riadenia a monitoring VO formou vzdialeného dispečingu, ktorým sa zabezpečí komplexný dohľad a
manažment nad celým systémom VO. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať
prostredníctvom dodávateľa. Dodávateľ, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu, bude vybraný na základe
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP bude obec
spolupracovať externou inštitúciou, aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu. Verejné osvetlenie bude
zmodernizované v súlade s platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo – technické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou
účinnosťou, životnosťou a hospodárnosťou, zavedenie regulačných prvkov, modernizácia rozvádzačov, inštalovanie
moderného systému riadenia a monitoringu VO) zabezpečí: - splnenie platných technických a prevádzkových noriem, ktoré v
súčasnosti verejné osvetlenie v obci nespĺňa, - zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, zníženie energetickej a finančnej náročnosti, - pozitívny dopad na životné prostredie znížením nežiaducich svetelných emisií
svetelných emisií a produkcie CO2. V podmienkach obce Dunajov je realizácia projektu pomocou nenávratného príspevku
vhodným riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý
spôsob rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale
aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Dunajov disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle
svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenie vydáva zo svojho rozpočtu.
Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené, z vlastných zdrojov bude zabezpečená oprava a údržba sústavy VO v
ďalších rokoch. V rozpočte obce bude pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze
investovaného do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov
(údržba a opravy VO, náklady na elektrickú energiu), čo umožní udržateľnosť prevádzkovania VO a realizáciu aj ďalších
projektov na zlepšenie infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácii projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere
eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných
aktivít.
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Osvetľovaciu sústavu v obci Kláštor pod Znievom tvorí 154 ks svetelných bodov so 6 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO).
Osvetľovacia sústava (jej časti) je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a
rôznych druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 80% ortuťových výbojok a 20% kompaktných žiariviek.
Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate použité v rámci
celého VO až na niekoľko oceľových a drevených podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť. Geometria sústavy je
podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je jeho veľká
vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť
ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a
chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj
cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne až 94,3 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánuje dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Zníži sa spotreba energie o 46,1 MWh/rok, čo predstavuje cca
48,9% oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich
svetelných emisií. Dôjde k úspore finančných prostriedkov až o cca 6 985 € ročne. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o
21,51 t ročne. Po realizácii projektu je možné očakávať zvýšenie bezpečnosti chodcov, cestnej premávky, zníženie
kriminality v obci, zníženie nákladov na prevádzku VO a súlad s právnymi normami. Následne sa bude možné zamerať na
ďalšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré by v prípade opačného postupu museli byť v mnohých
prípadoch opätovne narúšané. Úspora finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nízko náročných svetelných
zdrojov aj v budovách patriacich obci.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: Výmene 154 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými
sodíkovými výbojkami s príkonom 70W a vysokým svetelným tokom, doplneniu 43 nových svietidiel, vymeneniu 27 oceľových
podperných bodov, výmene 3 rozvádzačov VO, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a
monitoringu VO formou vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehať paralelne v období od 1. marca 2011 do 30.
novembra 2012. Technickú realizáciu projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného
obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Kláštor pod
Znievom spolupracovať s externou inštitúciou, aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o
poskytnutí NFP, uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Kláštore
pod Znievom prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje k plneniu cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie
bude zmodernizované v súlade s platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Verejné osvetlenie v obci Kláštor pod Znievom ešte nebolo komplexne rekonštruované. Existujúca sústava verejného
osvetlenia nespĺňa prevádzkovo–technické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie.
Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou,
regulačné prvky, systém riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov VO) zabezpečí: - zvýšenie bezpečnosti chodcov
a cestnej premávky - splnenie platných technických a prevádzkových noriem - zníženie energetickej a finančnej náročnosti pozitívny dopad na životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2 Modernizácia verejného osvetlenia v
Kláštore pod Znievom vychádza z kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je v
súlade s PHSR obce Kláštor pod Znievom. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného
osvetlenia. Obec vie zabezpečiť personálne kapacity na manažovanie projektu modernizácie a rekonštrukcie VO. Realizácia
projektu pomocou nenávratného príspevku je vhodným riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nemôže obec takéto
činnosti zabezpečiť.

Obec Kláštor pod Znievom disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu
projektu a trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za
prevádzku VO zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného
osvetlenia vydáva zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec z vlastných zdrojov, rovnako z vlastných
zdrojov budú zabezpečené aj opravy a údržba. V rozpočte obce je pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu
verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy VO, náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí
možnosti modernizácie VO aj v iných častiach obce. Po úspešnej realizácii projektu bude zabezpečený systém pravidelných
kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej
miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru
kontrolných aktivít.
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V rámci obce Bodiná je nainštalovaných 56 ks svietidiel. Zväčša sú umiestnené na betónových podperných bodoch, v malom
Realizáciou projektu dôjde k inštalácii vhodného verejného osvetlenie v rámci obce Bodiná. Zníži sa spo
počte na oceľových stĺpoch a drevených podperných bodoch. Celkovo je nainštalovaných 90% ortuťových výbojok a 10 %
kompaktných žiariviek. Väčšina svietidiel je technicky zastaraných a po dobe životnosti. VO je z roku 1989. Betónové
stožiare sú v dobrom stave, výložníky sú značne poznačené koróziou a neodbornými servisnými zásahmi. Nevyhovujú
normám a potrebám. Drevené podperné body sú v dezolátnom stave. Pri umiestnení svietidiel nie je vo väčšine prípadov
zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Ďalším výraznými nedostatkami sú veľká vzdialenosť od vozovky, zlé
smerovanie alebo umiestnenie svietidla. Rozvádzač VO je zastaraný, značne poškodený koróziou. Sústava je bez
regulačných prvkov a možnosti dodatočnej inštalácie. Spotreba elektrickej energie v obci pri ročnom čase svietenia 3900
hodín je cca 35,5 MWh. Finančné náklady v posledných rokoch boli na spotrebu, opravy a údržbu približne 6500 €. Celý
systém osvetľovacej sústavy v obci je v nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti sústavy a
vyžaduje si komplexnú modernizáciu.

25120220311

25120220312

25120220313

25120220314

25120220315

25120220316

25120220317

25120220318

25120220319

25120220321

Obec Medzibrodie nad Oravou

Prenčov

Obec Kalameny

Obec Litpovský Peter

Teriakovce

Mesto Revúca

Obec Boleráz

Obec Mútne

Obec Zbudza

Obec Očová

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA - Medzibrodie

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kalameny

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Liptovský
Peter

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mútne

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zbudza

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Očová
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Počet svetelných bodov v obci: 58, Počet rozvádzacov RVO: 1, Celkový výkon svetelných bodov: 11,08 kW,Svietidllá:
Elektrosvit nový – typ 4840537 15 ks,Elektrosvit pre RVL-X 250W 37 ks,Elektrosvit 2312.01 pre RVL-X 125W – parkové
svietidlá 6 ks,Svetelné zdroje:ortuťové výbojky s výkonom 125W (6ks),ortuťové výbojky s výkonom 250W (37ks),halogén s
výkonom 2x36W (15ks).Stav svietidiel:málo uspokojivý (15ks),havarijný (37ks),nebezpečný (6ks). Spotreba el. energie / rok:
pri svietení celú noc (3900hod/rok) - 43212 kWh, náklady na údržbu - 1100 EUR/rok. Svietidlá sú umiestnené na betónových
stožiaroch verejnej distribučnej siete pomocou výložníkov. Parkové svietidlá (6ks) sú umiestnené na samostatných
stožiaroch.Stav betónových stožiarov - boli rekonštruované v roku 2000, nie je potrebná výmena. Stav ocelových výložníkov:
havarijný (15ks),nebezpečný (37ks). Uvedená svetelná sústava je napojená na 1 rozvádzač RVO. Osadený je hlavným
ističom J21 75 A. Verejné osvetlenie je chránené nožovou poistkou 63A. Riadenie osvetlenia je zabezpečené súmrakovým
spínačom a hodinami. Živé casti v RVO nie sú zakryté, preto pri manipulácii môže dôjst k úrazu el. prúdom.

Počet nových svetelných bodov: 69 Počet vymenených RVO: 1ks Z toho svietidiel: - Magnolia S70/50 - 42ks - Magnolia
S150/100 - 10ks - Auris 70W - 12ks - OW S-50W - 4ks - Reflektor MHL250W - 1ks Z toho svetelných zdrojov: vysokotlakové sodíkové výbojky 50W (16ks), -vysokotlakové sodíkové výbojky 70W (42ks), -vysokotlakové sodíkové
výbojky 100W (10ks), -metalhalogenidové výbojky 250W (1ks). Počet nových výložníkov: 53 7 / 15 Počet nových stožiarov:
16 Výsledok realizovania aktivít projektu: Počet vymenených svietidiel - 58 Dopad realizovania projektu: - Úspora energie 101,55 Gj/rok Úspora elektrickej energie po realizácii projektu v porovnaní s východiskovým stavom činí 28209kWh (43212
kWh – 15003kWh) za rok. Emisie CO2 sa pri 58 svetelných bodoch znížia realizáciou projektu o 10,775 ton za rok.
Zabezpečenie uvedených výsledkov a dopadov ako aj udržatelnosti projektu po skončení jeho spolufinancovania plánujeme
realizovať prostredníctvom pravidelnej dodávateľsky zabezpečenej údržby verejného osvetlenia. Poplatky za takúto údržbu
sa podla nášho prieskumu pohybujú v rozmedzí 10 – 17 EUR za rok na jeden svetelný bod. V tejto sume je zahrnutá aj
pravidelná výmena svetelného zdroja.

Projekt je rozdelený na 2 aktivity. 1. aktivita A1 "Rekonštrukcia a doplnenie pôvodného verejného osvetlenia" sa bude
realizovať dodávateľsky v období od 1.augusta 2010 do 31.decembra 2010 a zahŕna v sebe výmenu starých svietidiel za
nové a taktiež aj doplnenie 1 svetelného bodu. 2.aktivita A2 "Nové vetvy verejného osvetlenia" sa bude taktiež realizovať
dodávateľsky a to v období od 1.augusta 2010 do 31.decembra 2010 a zahŕňa vybudovanie nových vetiev verejného
osvetlenia do doteraz neosvetlených častí obce. Podporné aktivity projektu budú zabezpečené starostom obce. Zvolený
časový harmonogram je reálny a obsahuje aj dostatočnú časovú rezervu.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci je v súlade s Akčným plánom, ktorý je súčastou PHSR obce Medzibrodie
nad Oravou na roky 2007-2013. Tento projekt prispieva k napĺňaniu dlhodobých priorít Národnej stratégie trvalo udržatelného
rozvoja v rámci strategického cieľa 24 „Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva
SR“. Taktiež prispieva k napĺňaniu cieľov PHSR Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne strategický cieľ v oblasti
„Infraštruktúra a regionálna dostupnost“, cieľ – Dosiahnutie vysokej úrovne dopravnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti a
kvalitného životného prostredia. Z hľadiska horizontálnych priorít prispieva projekt v rámci priority trvalo udržateľného rozvoja
formou úspory energie oproti východziemu stavu o 101,55 Gj ročne.

Zabezpečenie udržatelnosti projektu po skončení jeho spolufinancovania plánujeme realizovať prostredníctvom pravidelnej
dodávateľsky zabezpečenej údržby verejného osvetlenia. Poplatky za takúto údržbu sa podla nášho prieskumu pohybujú v
rozmedzí 10 – 17 EUR za rok na jeden svetelný bod. V tejto sume je zahrnutá aj pravidelná výmena svetelného zdroja v
intervale 1 krát za každé 4 roky. Pravidelná údržba bude financovaná z rozpočtu obce. Prevádzka verejného osvetlenia bude
riadená moderným automatickým rozvádzačom.
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Obec Prenčov sa so svojimi 610 obyvateľmi nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V súčasnosti sa v obci
nachádza nevyhovujúca sieť verejného osvetlenia. V rámci svetelnej infraštruktúry obec prevádzkuje svetelné body s
príkonom 250 W a 70 W s obmedzenou reguláciou, kt. neumožňuje efektívne využívať jednotlivé zdroje svetla podľa potreby.
Taktiež vysoká energ. náročnosť predstavuje vysoké náklady pre rozpočet obce. Zastaraný charakter komponentov osvetlenia
si vyžaduje a bude vyžadovať ďalšie investície do údržby a opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj
samotný sklon starých svetelných bodov neumožňuje dostatočne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobuj
nevhodné podmienky pre orientáciu a pohyb účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách.

Úspešnou realizáciou aktivít projektu bude v priebehu 2 rokov modernizovaných 76 a doplnených ďalších 19 svetelných
bodov bez nutnosti vytvárania nových vetiev siete osvetlenia. V rámci rekonštrukcie a modernizácie sa pristúpi k výmene
svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúcejšie so 70 až 50 W príkonom. Výmenou prejdú aj staré
rozvádzače, do ktorých sa vloží aj komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov
osvetlenia. Zavedie sa vyspelý riadiaci a monitorovací systém regulácie sústavy verejného osvetlenia s možnosťou regulácie
každého jedného svetelného bodu samostatne podľa potreby a požiadaviek obyvateľov. Predpokladaný celkový inštalovaný
výkon modernizovanej sústavy VO pri zaťažení 3.900 hod. bude predstavovať 22,503 MWh bez regulácie a s reguláciou o
5,482 MWh menej pri rovnakom zaťažení. Predpokladaná úspora energie kumulatívne za 5 rokov od ukončenia realizácie
aktivít projektu bude 633 GJ (126,60 GJ x 5). V prípade negatívnych vplyvov počasia alebo nadmerným prejavom vandalizmu,
ktoré by mohli mať dopad na dosiahnutie stanovených ukazovateľov, budeme postupovať v zmysle poistnej zmluvy na
majetok obce.

Projekt budeme realizovať prostredníctvom jednej hlavnej a 2 podporných aktivít. V rámci hlavnej aktivity chceme zabezpečiť
demontáž pôvodných svetelných bodov a výmenu za nové, montáž nových rozvádzačov, do ktorých bude umiestnená okrem
merania aj nová komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. A zároveň
všetkých potrebných technických krokov podľa Svetelno-technickej štúdie na sprevádzkovanie všetkých plánovaných
svetelných bodov. Podstatnou súčasťou projektu je vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a monitorovacieho systému
regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy obce, ktorý bude slúžiť aj ako diagnostika stavu VO. Všetky tieto kroky hlavnej
aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom ako celok. Pri realizácii verejného obstarávania budeme toto vykonávať v
súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podporné aktivity budeme realizovať v súlade s možnosťami a podmienkami výzvy a to z vlastných zdrojov.

Obec Prenčov si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií. Tie
pomôžu obci ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k životnému prostrediu.
Projektom sa znížia náklady na údržbu. Stanovenie očakávaného technického stavu vzniklo na základe zrealizovania
Svetelno-technickej štúdie, ktorú vytvorili odborníci a je zárukou dosiahnutia stanovených ukazovateľov úspory elektrickej
energie a zníženia emisií oxidu uhličitého do ovzdušia. Zavedením moderných technológií do technickej infraštruktúry sa aj
naša obec stane modernejšou a bezpečnejšou, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu života svojich obyvateľov.

Vytvorením stabilného a moderného systému verejného osvetlenia na báze využitia efektívnejších komponentov aj z pohľadu
úspory energie dáva jednoznačný predpoklad na bezproblémovú prevádzku do budúcna. Samotný zámer projektu – ponížiť
náklady na prevádzku verejného osvetlenia, je predpokladom vzniku úspory, ktorá môže byt v prípade nečakaných dopadov
poveternostných podmienok alebo vandalizmu použitá na znovu obnovenie prevádzkového stavu jednotlivých komponentov.
Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného efektu zamerané práve na skoré a včasné
identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje
prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú zodpovednú osobu. Zároveň bude obec pri spravovaní
tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Sústava svetelných bodov obce pozostáva z 38 svetelných bodov, ktoré sú napájané z jedného rozvádzača verejného
osvetlenia bez diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. Napájacie vedenie verejného osvetlenia pozostáva zo vzdušných a
zemných káblových vedení. V súčasnosti je verejné osvetlenie obce v nevyhovujúcom stave z viacerých aspektov. Sústava
verejného osvetlenia pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej, aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere 20
rokov. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú
len zlomok svojej pôvodnej účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na cestách 2. a 3. triedy.
Ani na jednej ulici nespĺňa osvetlenie technickými predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiská spotreby elektrickej energie
predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste vymenených 33 pôvodných svietidiel, päť svietidiel bude
zdemontovaných. Za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti
osvetlenia bude doplnených 54 kusov svietidiel. Okrem svietidiel bude vymenený aj pôvodný rozvádzač. Po ukončení
realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke VO overené svietidlá s minimálnym krytím
IP 65 s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované svetelné zdroje, ktoré spĺňajú
podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom
regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na
spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie zdrojov v
jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora energie 82,9 %, čo predstavuje za päť rokov 546,93 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy .

Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov:
inštalácia nového vzdušného izolovaného káblového vedenia, výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch
rozvodu NN, výstavba nových zemných káblových vedení, výstavba nov.ch oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel
na tieto stožiare, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia , demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a
programovanie prevádzkového systému u správcu VO . Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii s
pomocou zazmluvnenej externej spoločnosti.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Žlilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH SR žiadateľa.
Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu je realizácia
bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky aktuálne platné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad obce.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia dôjde k 82,9 % úspore energie a tým
aj nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov.
Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných obyvateľov obce.Obec deklaruje 10 ročnú udržatelnosť
projektu vyššie uvedenými skutočnosťami, použitím moderných kvalitných svietidiel so životnosťou 15 rokov ako aj
pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy VO.
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Liptovský Peter leží na severnom úpätí Nízkych Tatier, vo východnej časti Liptovskej kotliny v doline Belej, v nadmorskej
výške 668,7 m.n.m. Súčasný stav obyvateľstva je 1376 obyvateľov. Vzhľadom na plánovanú bytovú výstavbu, ktorá sa
zrealizuje už v najbližších dňoch sa očakáva zvýšenie počtu obyvateľstva, predovšetkým z radov mladých rodín. Obec sa
snaží vytvoriť pre svojich obyvateľov najlepšie prostredie pre kvalitný život, a preto neustále realizuje aj viaceré projekty na
zlepšenie životnej úrovne. Všetky svietidlá v obci sú z časti nefunkčné, značne fyzicky i morálne zastarané, čo na základe
pribúdajúcich novostavieb rodinných domov a zhusťovania zástavby je nepostačujúce. Vynakladajú sa nemalé finančné
prostriedky na opravu nefunkčných svietidiel, čo je z hľadiska hospodárenia obce s verejnými financiami veľmi neefektívne. Z
dôvodu havarijného stavu VO a zefektívnenia vynakladaných verejných zdrojov a zvýšenia životnej úrovne obyvateľov sa
obec rozhodla rekonštruovať VO. Obec má dostatočné technické a administratívne kapacity, ktoré zabezpečujú chod
obecných inštitúcii bez problémov. V súčasnosti obec zamestnáva 16 pracovníkov, z toho sú všetci priami zamestnanci OcÚ.

Realizáciou projektu – rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci obec zrekonštruuje zastarané VO, ktoré
už nebolo v súlade so stanovenými štandardmi a zmodernizuje ho. Projekt v neposlednom rade prinesie aj úsporu energií.
Zároveň sa rekonštrukciou a modernizáciou VO zvýši životná úroveň pre život v obci pre obyvateľov, ktorí už rekonštrukciu
verejného osvetlenia nutne potrebovali. Zabezpečí sa bezpečnosť, orientáciu v priestore večer, umožní obyvateľstvu využívať
komunikačné cesty a priestory i vo večerných hodinách. Verejné osvetlenie významnou mierou bude dotvárať večerný život v
obci. Projekt bude znamenať impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj obce a životnej úrovne bývania v obci. Zabezpečí úsporu
energetických nákladov po dlhšiu dobu. Uvedené skutočnosti priamo korešpondujú s cieľmi NSRR a OP KaHR v oblasti
zvýšenia konkurencieschopnosti obce v regióne a na Slovensku pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Projekt nebude
mať negatívny dopad na životné prostredie, pretože novými svietidlami sa znížia škodlivé emisie CO2 ohrozujúce ozónovú
vrstvu. Ušetrené náklady z fondov EÚ na verejné osvetlenie budú vytvárať priestor pre realizáciu obdobných projektov

Realizácia projektových aktivít bude zabezpečená dodávateľsky. Kontrola bude vykonávaná pracovníkmi obecného úradu.
Technické zabezpečenie: svietidlá majú vopred stanovené parametre, ktoré sú súčasťou svetelno-technickej štúdie vrátane
situačných nákresov svetelných bodov. Aktivity projektu: Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v
obci Liptovský Peter - projekt rieši rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v obci Liptovský Peter z dôvodu jeho zlého
technického stavu. Jeho úlohou je tiež docieliť celkovú úsporu elektrickej energie použitím úspornejších, ale efektívnejších,
modernejších nových svietidiel, ktoré sa nainštalujú miesto doterajších svietidiel. Vďaka týmto úsporám bude verejné
osvetlenie v obci svietiť celú noc s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia vo výške 25 %, čo taktiež predstavuje výraznú
úsporu finančných prostriedkov. Realizácia projektu bude prebiehať počas rokov 2010 – 2011, do prevádzky sa plánuje
verejné osvetlenie spustiť v poslednom štvrťroku 2011.

Zámerom žiadateľa je zabezpečiť menšiu energetickú náročnosť na prevádzku verejného osvetlenia v obci tak, aby
prevádzka vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, a dodržaní environmentálnych požiadaviek. Ak chceme
úspešne splniť svoje ciele, musíme zabezpečiť opatrenia a investície, ktorými tieto úlohy dosiahneme. Preto tento projekt,
jeho realizáciu, považujeme za nevyhnutný. Vhodnosť realizácie projektu je opodstatnená, súčasný stav verejného osvetlenia
v obci je nevyhovujúci. Práve preto potrebuje osvetlenie rekonštrukciu a modernizáciu, ktorá prinesie úsporu elektrickej
energie a zároveň nebude poškodzovať životné prostredie. Ak by sa projekt nerealizoval boli by sme nútení plánované
investície realizovať postupne alebo ich odložiť na neskôr, čím by sa znížila efektivita plánu a tým pádom by bol ohrozený
jeho zámer. Mali by sme nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu ďalších projektov, ktoré by napomohli k
napredovaniu našej obce a zlepšenia úrovne a komfortu bývania obyvateľov. Realizácia projektu prinesie zvýšenie
konkurencieschopnosti v dlhodobom horizonte našej obce ako takej a umožní jej trvalo udržateľný rozvoj.

Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovský Peter, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý
ekonomický rast pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení súvisiacich s existenciou tunajších prírodných
daností. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu
nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec
smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok. Prostredníctvom ušetrených nákladov na rekonštrukciu verejného
osvetlenia môže obec realizovať obdobné projekty na zvýšenie životnej úrovne bývania v obci. Realizáciou projektu by sa
odstránili ohrozenia popísané vo SWOT analýze, napr. nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia, zvýšenie cien energií, vysoká fluktuácia obyvateľstva a podobne. Obec zároveň rozšíri
svoj územný vplyv na Slovensku. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu - ušetrením prevádzkových nákladov je obec
pripravená prijať ďalšie opatrenia a postupy na zníženie prevádzkových a administratívnych nákladov obce.
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V súčasnosti mesto poskytuje služby spojené s verejným osvetlením na základe zákona c. 369/1990 v § 4, odstavec 3f).
Verejné osvetlenie v obci je v zlom technickom stave, ktoré je nedostatočné pre poskytovanej príslušnej svetelnej pohody tak
ako to vyžaduje zákon. Nedostatočné osvetlenie priamo ohrozuje majetok a zdravie občanov, nezabezpečuje dostatočnú
bezpečnosť cestnej premávky a všetkých jej účastníkov. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s prevádzkou a servisom
verejného osvetlenia. Pre potreby projektu bola pripravená technicko-ekonomická štúdia, vytvorený projektový tím, a
zabezpečenie interných a externých administratívnych kapacít pre úspešnú realizáciu projektu

Realizáciou projektu budú dosiahnuté výrazné úspory energií, ako to dokazujú údaje v tabuľke c. 12. Rovnako bude
významne znížená emisia skleníkových plynov, čo dokazujú výpočty v prílohe c. 1 tejto žiadosti. Komplexná rekonštrukcia
podľa predloženého projektu zaručí dlhodobú úsporu finančných prostriedkov aj v rámci prevádzky a pravidelných opráv siete
vereného osvetlenia. Financ menej náročný bude aj pravidelný servis VO. Ušetrené prostriedky bude môcť žiadateľ využiť pri
ďalších investičných a neinvestičných projektov realizovaných žiadateľom. Celkové technické riešenie vychádza zo
spracovanej technicko-ekonomickej analýzy s dôrazom na efektívne využívanie finančných zdrojov žiadateľa a zachovaním
súladu s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Realizácia projektu bude mat významný prínos pre obyvateľov,
ochranu ich zdravia a majetku v nočných hodinách, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Skvalitnenie svetelnej pohody
bude mat nepriamy vplyv na podporu turizmu a usporadúvanie kultúrnych aktivít vo večerných a nočných hodinách.
Výsledky projektu budú sprístupnené všetkým obciam, ktoré sa budú o NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia uchádzať.

Žiadateľ predpokladá výmenu jestvujúcich svietidiel, ktorých životnosť je prešlá, rovnako výmenu zastaraných a
neefektívnych svietidiel. Nové svietidlá budú osadené podľa vypracovanej technickej dokumentácie v súlade legislatívnymi
predpokladmi a podmienkami tejto výzvy. Časový harmonogram realizácie projektu žiadateľ stanovil na obdobie 6 mesiacov,
pričom začiatok realizácie projektu je predpokladaný na január roku 2011 a ukončenie v júni 2011. Žiadateľ počítal aj s
časovou rezervou potrebnou na elimináciu prípadných ohrození, pre ktoré vypracoval plán riadenia/eliminácie rizík.
Organizačné zabezpečenie bude prostredníctvom interných a externých kapacít, pričom implementáciu projektu zabezpečí
externý partner. Technické zabezpečenie bude prostredníctvom externej firmy, s ktorou bude podpísaná zmluva o dielo po
ukončení verejného obstarávania.

Verejné osvetlenie miest a obcí je služba obyvateľstvu, ktoré za jeho prevádzkovanie platí skrytou formou v podobe daní.
Súčasné platí, že v zmysle ustanovení Zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení je povinnosťou samospráv starať sa o
verejné osvetlenie Súčasný stav VO je po technickej stránke nevyhovujúci a sčasti nespĺňa ani platné normy STN. V sústave
verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné
osvetlenie. Sieť nedisponuje inteligentnými systémami ako napr. elektronický stmievací preradník. Popis navrhovaného stavu
sa nachádza v prílohe č. 1 tejto žiadosti. Realizáciu aktivít bude zabezpečovať žiadateľ NFP. Žiadateľ NFP má personál na
administratívne zabezpečenie aktivít projektu. Tieto kapacity z časového hľadiska (pracovného vyťaženia) nebudú schopné
administratívne zabezpečiť aktivity projektu, z tohto dôvodu aktivity projektu bude zabezpečovať externe.

Žiadateľ predpokladá po ukončení realizácie projektu spolupracovať s externou profesionálnou firmou, ktorá zabezpečí
údržbu a bezproblémový chod siete verejného osvetlenia. Vlastní technickí pracovníci budú zabezpečovať starostlivosť o VO
prostredníctvom sledovania a hlásenia prípadných porúch. Verejné osvetlenie bude tak ako to vyžaduje zákon financované z
prostriedkov rozpočtu žiadateľa tak, aby bola zaručená prevádzka VO. Prípadné ďalšie investície do rekonštrukcie resp.
rozšírenia siete verejného osvetlenia žiadateľ bude zabezpečovať z vlastných zdrojov. Realizáciou tohto projektu bude
vyriešená akútna potreba rekonštrukcie podľa predkladaného projektového zámeru, čo je presnejšie definované v prílohe c.1
tejto žiadosti. V prípade realizácie projektu sa môže vyskytnúť množstvo neočakávaných problémov a z toho dôvodu žiadateľ
vypracoval podrobný plán eliminácie/riadenia rizík. Detailný plán eliminácie rizík je uvedený v prílohe c. 1 tejto žiadosti.

KaHR-22VS-1001

Sústavu VO v meste môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych
typov svietidiel. Na jednej ulici sú použité často krát aj 3 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia.
Existujúcu sústavu VO v meste tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými ortuťovými a sodíkovými výbojkami. Sú v nich
prevádzkované svetelné zdroje s vysokými príkonmi. V rámci postupnej výmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za
žiarivkové s príkonom 2 x 36 W. Tieto však nevyhovujú súčasným požiadavkám na sústavy VO. Jestvujúce oceľové stožiare
sú skorodované, niektoré nemajú dvierka k svorkovnici alebo sú samotné stožiarové svorkovnice v dezolátnom stave.
Svetelné miesta sústavy majú na niektorých miestach veľké rozostupy, čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia. Podľa
súčasných noriem by malo VO plniť funkciu bezpečnosti cestnej premávky, prevencie proti úrazom a kriminalite, umožňovať
bezpečný pohyb automobilov a osôb v nočných hodinách, zatraktívniť prostredie mesta pre turistov, návštevníkov i obyvateľov
Mesta Revúca. Aktuálny stav toto nespĺňa a preto dôvodu je nutná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste.

Zámerom projektu rekonštrukcie VO v Meste Revúca je modernizácie sústavy VO, ktorá zaručí vysokú efektivitu pri každom
riešení a dobrú návratnosť investícií. Výpočet úspor elektrickej energie bol určený na základe znalosti pôvodnej štruktúry
sústavy VO v meste. Úspory sú kalkulované na základe predpokladaného času svietenia 3900 hod/rok. Počíta so znížením
výkonu VO v čase od 23:00 hod do 4:00 hod. Zníženie predstavuje približne 30% celkového príkonu. Čas regulovanej
prevádzky predstavuje približne 47% (1827 hodín) celkovej prevádzky verejného osvetlenia ročne. Čas neregulovanej
prevádzky predstavuje približne 53% (2073 hodín) celkovej prevádzky verejného osvetlenia ročne. Po ukončení realizácie
aktivít bude 83 vymenených svietidiel a 5-ročné úspory energie 1312 GJ. Naplnením týchto ukazovateľov sa zabezpečí
dosiahnutie cieľa projektu, zlepší sa technický stav VO v obci, optimalizuje sa energetická náročnosť sústavy VO, znížia sa
náklady na údržbu sústavy VO, modernizujú a zjednotia sa svetelné telesá, zvýši sa estetický vzhľad mesta. Po ukončení
realizácie projektu sa zvýši atraktivita územia mesta a bezpečnosť občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality
života v meste.

Predkladaný projekt má 1 hlavnú aktivitu - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Doba realizácie hlavnej
aktivity projektu je naplánovaná na 5 mesiacov, bude prebiehať v čase od 03/2011 – 07/2011. Hlavná aktivita je naplnená
nasledujúcimi etapami: • demontáž starých svietidiel, stožiarov, stožiarovej svorkovnice a stožiarového základu, • vytýčenie
nových svetelných miest, výstavba stožiarových základov, • pokládka káblového vedenia, • montáž stožiarov, svorkovníc •
inštalácia nových svietidiel • uvedenie do užívania – revízna správa Normy, ktoré sú podkladom pre projekt: STN EN 132012, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-714, STN 33 2000-5-52 a ďalšie. Celé
technické riešenie projektu bude komplexne realizované prostredníctvom dodávateľského vzťahu s realizátorom diela, ktorý
úspešne vyhrá verejné obstarávanie a následne podpíše s mestom zmluvu o dielo. Externý dodávateľ bude vybraný na
základe verejného obstarávania vykonaného v súlade so Zákonom číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladaný projekt navrhuje riešenie rekonštrukcie rozvodov verejného osvetlenia v meste Revúca na uliciach Partizánska,
Okružná, Mierová, Gen. Goliana a S. Chalupku. Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa očakáva zníženie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia a zvýšenie kvality osvetlenia ulíc. Aktuálna osvetľovacia sústava je nefunkčná; sú vysoké
náklady na energie; je znížená bezpečnosť cestnej premávky; znížená bezpečnosť osôb v nočných hodinách; je znížená
atraktívnosť mesta pre turistov, návštevníkov i obyvateľov mesta; verejné osvetlenie nespĺňa základne technické normy.
Prostredníctvom projektu chce mesto docieliť hospodárnejšiu a ekonomicky efektívnejšiu prevádzku svetelnej sústavy.
Prostriedky z realizácie projektu budú vynaložené čo najefektívnejšie. V súčasnosti vynakladané prostriedky na prevádzku
verejného osvetlenia sú neefektívne, modernizáciou a rekonštrukciou navrhovaného projektu túto finančnú úsporu
dosiahneme vo výške viac ako 80%. Implementácia a monitoring projektu bude mesto zabezpečovať prostredníctvom
vlastných pracovníkov ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti implementácie projektov.

Rekonštrukciou osvetľovacej sústavy dôjde k zníženie energetickej náročnosti a skvalitneniu VO, čo sa výrazne prejaví v
meste najmä na miestach, kde je osvetlenie nepatrné alebo žiadne. Zvýši sa bezpečnosť na cestách a zníži sa kriminalita čo
má vplyv na kvalitu života obyvateľov mesta. Technické riešenie, navrhované projektom, je na prevádzku a údržbu
nenáročné, s výraznou úsporou elektrickej energie 80% oproti súčasnému stavu. Prvé 2 roky prevádzky budú bez ďalších
nákladov na údržbu. Náklady na údržbu VO budú pozostávať z nasledovných činností: - opakované pravidelné revízie
verejného osvetlenia v intervale minimálne 1 x za 4 roky v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., - výmena
svetelných zdrojov po uplynutí doby ich životnosti. Všetky výdavky súvisiace s prevádzkou (EE a údržba) budú pokryté z
mestského rozpočtu. Prevádzka bude menej finančne aj personálne náročná ako doteraz. Mesto Revúca má snahu po
ukončení projektu udržať výsledky projektu v stanovenej kvalite a funkčnosti, proti rizikám ktoré by mohli nastať sa chce
mesto poistiť. V prípade úspešnosti tohto projektu bude mesto schopné zabezpečiť kvalitnú a pravidelnú údržbu systému
verejného osvetlenia.
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Osvetľovacia sústava v obci Boleráz je pôvodná, budovaná v 70 rokoch. Jeho modernizácia vychádza z analýzy aktuálneho
havarijného stavu. Súčasné osvetľovacie telesá sú morálne a fyzicky opotrebované a poškodené, IP 21. Ich počet a
rozmiestnenie nespĺňa súčasné normy STN pre osvetľovanie verejných pozemných komunikácií. Rozvádzač je fyzicky a
morálne technický zastaraný a neumožňuje jednoduché doplnenie regulácie. Osvetľovacia sústava je pre značné poškodenie
nefunkčná. Z tohto dôvodu je nedostatočná intenzita a nerovnomernosťou osvetlenia. Regulovateľnosť výkonu v nočných
hodinách nie je možná, nakoľko rozvádzač, ani svietidlá nie sú osadené. Verejné osvetlenie v obci Boleráz v súčasnosti
nespĺňa základne technické normy. Podľa súčasných noriem by malo verejné osvetlenie plniť funkciu bezpečnosti cestnej
premávky, prevencie proti úrazom a kriminalite, umožňovať bezpečný pohyb automobilov a osôb v nočných hodinách,
zatraktívniť prostredie obce pre turistov, návštevníkov i obyvateľov obce. Aktuálny stav nespĺňa tieto funkcie, z tohto dôvodu je
nutná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na Hlavnej ceste v obci Boleráz. Náklady na osvetlenie sú vysoké.

Prostredníctvom projektu dosiahne obec hospodárnejšiu a ekonomicky efektívnejšiu prevádzku svetelnej sústavy. Projektom
sa vymení 38 ks osvetľovacích telies. Úspora energie je 108 GJ/rok. Pokles príkonu ne jeden svetelný bod (oproti roku 2009)
o 160W z 250W na 90W. Úspora na 1 svietidlo pri ročnom čase svietenia 3 900 hodín bude 624,0 kWh. Ročná úspora el.
energie po regulovaní výkonu na 2/3 v čase nočného pokoja od 22:30 – 04:30 = 6 hod. Ročná úspora A1 = 0,023kW x 2890 =
66,5 kWh. Celková úspora na jeden svetelný bod ročne: 624 kWh + 66,5 kWh = 690,5 kWh. Celková ročná spotreba
elektrickej energie na jedno svietidlo sa zníži o 70%. Úspora sústavy VO / kWh / rok /: 30149,4 kWh. Zámer obce a tohto
projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a aby jeho prevádzka
bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja tak ako si to
stanovila v územnom pláne obce. Obec má mnoho aktivít ako spádová oblasť kultúrneho života. V obci sa plánuje podpora
rozvoja obytnej a rekreačnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti.

Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Boleráz v celkovej dĺžke 1,332 km. Doba realizácie sú 4 mesiace.
Projekt má hlavnú aktivitu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Na Hlavnej ceste sa demontuje súčasné
verejné osvetlenie, t.j. zdemontuje sa 47 ks stožiarov a 47 osvetľovacích telies, ktoré nie sú v prevádzky schopnom stave. Je
navrhnuté osadenie nových stožiarov s novými svietidlami IRIDIUM SGS 253 90W v počte 37 ks. Pôvodný rozvádzač RVO sa
demontuje a na jeho miesto sa osadí nový celo plastový rozvádzač RVO1 32A. Napojenie el. energiou bude z pôvodného
miesta cez poistkovú skriňu SPP 2 – 80A. Rozvádzač RVO1 bude osadený spínačom verejného osvetlenia US 229. Druh
nadzemných podpier: oceľový stožiar STK – 76/100/4P, o výške 10 m s výložníkom V1T 0,5 – 1 m. Druh svietidla: IRIDIOUM
SGS 253 90W, IP 66. Počet navrhovaných stožiarov – 37 ks, počet svietidiel – 38 ks. Navrhované rozvody - podzemné
káblové 1-AYKY – J 4x25 mm2. Technické riešenie projektu bude komplexne realizované prostredníctvom dodávateľského
vzťahu na základe verejného obstarávania.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Boleráz vychádza z analýzy jeho aktuálneho havarijného stavu. Analýza
špecifikovala viacero konkrétnych prevádzkových nedostatkov súčasného VO. Aktuálna osvetľovacia sústava je nefunkčná;
sú vysoké náklady na energie; je znížená bezpečnosť cestnej premávky; znížená bezpečnosť osôb v nočných hodinách; je
znížená atraktívnosť obce pre turistov, návštevníkov i obyvateľov obce; verejné osvetlenie nespĺňa základne technické
normy. Zámerom obce je jeho sprevádzkovanie a zníženie nákladov na energie. Projekt pozostáva z výmeny rozvádzača
RVO, stožiarov, výložníkov, prívodných podzemných vedení a moderných svietidiel s vysokou účinnosťou, využívajúcich
najmodernejšie technológie, bez svetelných emisií do horizontálneho smeru. Svietidlá budú osadené elektronickým
predradníkom Cosmopolis s možnosťou regulácie výkonu v čase nočného pokoja a moderným svetelným zdrojom
halogenidovou výbojkou s keramickým horákom o výkone 90W. Obec má bohaté skúsenosti s implementáciou investičných
projektov. Implementáciu projektu bude zabezpečovať obec v spolupráci so skúsenou partnerskou spoločnosťou.

Technické riešenie, ktoré navrhuje projekt, je na prevádzku a údržbu nenáročné, s výraznou úsporou el. energie 70% oproti
súčasnému stavu. Prvé 2 roky prevádzky budú bez ďalších nákladov na údržbu. Rozvádzač RVO bude osadený spínačom
VO, ktorý slúži na automatické riadenie VO po celý rok, bez potreby priebežnej obsluhy, s minimálnymi prevádzkovými
nákladmi a s maximálnou úsporou elektrickej energie. Neobsahuje žiadne optické snímače, ani iné externé zariadenia. Po
inštalácii snímač nevyžaduje žiadnu ďalšiu obsluhu, alebo údržbu. Po výpadku sieťového napätia uchová všetky nadstavené
údaje minimálne 60 dní. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť bežnú a preventívnu údržbu. Obec Boleráz po ukončení projektu
udrží výsledky v stanovenej kvalite a funkčnosti, proti rizikám ktoré by mohli nastať (vandalizmus, prírodná katastrofa, vyššia
moc) sa chce obec poistiť. V prípade úspešnosti projektu bude obec schopná zabezpečiť kvalitnú a pravidelnú údržbu
systému verejného osvetlenia. Následne v rámci udržateľnosti projektu, chce obec riešiť ďalšie vetvy rekonštrukcie a
modernizácie verejného osvetlenia v obci, ktoré sú nevyhnutné z dôvodov technických nedostatkov a nesplnenia
požadovaných noriem.
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Sučasný stav verejného osvetlenie obce Mútne možno s určitosťou považovať za kritický. Verejné osvetlenie je tvorené 105
kusmi viacerých druhov svietidiel, ktoré sú už dávno po ekonomickej a technickej dobe životnosti. Boli v obci nainštalované
okolo roku 1989. Svietidlá sú umiestnené na 105 kusoch starých stožiarov NN rozvodu. Na napájanie VO sú použité 4
rozvádzače bez možnosti diaľkového riadenia, regulácie, či dohľadu. Súčasné rozvádzače sú poškodené a znečistené,
dokonca pri údržbe hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. V mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné
zdroje.Zrojová štruktúra svetelných zdrojov je nasledovná: 66 ks vysokotlakových sodíkových výbojok, 36 ks vysokotlakových
ortuťových a 3 ks žiariviek 2x36W. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok svojej pôvodnej
účinnosti. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci, v dôsledku ktorej dochádza k
zníženiu bezpečnosti cestnej premávky. Verejné osvetlenie v súčasnom stave predstavuje najväčšiu nákladovú položku
rozpočtu obce za energie.

V rámci rekonštrukcie bude vymených 95 ks pôvodných svietidiel, desať svietidiel bude demontovaných. Za účelom splnenia
normou požadovaných hodnôt intenzity a rovnomernosti bude doplnených 60 ks moderných v prevádzke verejného osvetlenia
overených svietidiel. Okrem svietidiel budú vymenené aj 4 ks rozvádzačov. Po ukončení realizácie projektu budú v obci
naištalované svietidlá, ktoré spĺňajú podmienky výzvy - minimálne krytie IP 65, s minimálnymi alebo nulovými svetelnými
emisiami. Svetelné zdroje vo svietidlách splňajú podmienku svetelného toku minimálne 87 lm/W. Nová sústava bude riadenán
inteligentným dialkovo ovládatelným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej
prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení
ľudských zdrojov. Vplyvom regulácie výkonu jednotlivých svietidiel bude zabezpečená úspora minimálne 72,7 %, čo
predstavuje41 802,36 kWh. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií splnajúca
európske štandardy. Prínosom bude zjednodušenie údržby, zníženie spotreby el. energie, zvýšenie estetickej a kultúrno
spoločenskej úlohy VO.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro-montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia .Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na
činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Modernizácia a rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: inštalácia nového vzdušného izolovaného
káblového vedenia , výmena a doplnenie svietidiel na betónových stožiaroch rozvodu NN, výstavba nových zemných
káblových vedení, výstavba nových oceľových stožiarov, inštalácia nových svietidiel na tieto stožiare, výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia , demontáž zvyšných starých svietidiel a inštalácia a programovanie prevádzkového systému u správcu
VO . Ostatné podporné aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak
technických ako aj administratívnych kapacít

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Mútne je plne v súlade so strategickým cieľom plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žlilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj PH
SR žiadateľ. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu,
ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov a aj pracovníkov údržby sústavy VO. Účelom projektu
je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu
ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava
bude spĺňať všetky aktuálne platné predpisy, zníži náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad obce.

Obec do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovala výdavky na energiu a údržbu z vlastných
rozpočtových zdrojov. Keďže finančné prostriedky o ktoré žiadame sú určené len na rekonštrukciu bude obec aj po ukončení
projektu uhrádzať náklady na prevádzku a údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane no výške nákladov. Po
zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia k 72,7 % úspore energie a tým aj
nákladov, čím je zaručená finančná udržatelnosť projektu. Inštalovaný moderný systém riadenia s možnosťou regulácie
intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti svietidiel s svetelných zdrojov.
chceme zdôrazniť, že modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dňa aj noci, čo nepochybne zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce, čo bude viesť k zvýšeniu počtu ubytovaných turistov a
tým k zvýšeniu príjmov obce z turistického ruchu. Táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života samotných
obyvateľov obce.

KaHR-22VS-1001

Projekt rieši rekonštrukciu a rozšírenie vonkajšieho osvetlenia v obci Zbudza z dôvodu dobou prevádzky jeho
opotrebovaného technického stavu. Ovládanie osvetlenia v obci je riešené z 2 rozvádzačov vonkajšieho osvetlenia RVO, v
ktorých je aj miesto a spôsob merania spotreby elektrickej energie VO. V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v obci Zbudza
napájané z jedného rozvádzača RVO osadených na podp. bode č. 23 počtom svietidiel 49 ks. Svetelné zdroje nie sú úsporné,
majú veľmi nízky svetelný tok/výkon. Všetky výbojkové svietidlá a výložníky sú z časti nefunkčné, značne fyzicky i morálne
zastaralé, čo na základe pribúdajúcich novostavieb rodinných domov a zhusťovania zástavby, je nepostačujúce.Svorky
pripojenia svietidla na vodiče AlFe VO sú značne skorodované. Podperné a kladkové izolátory vedenia pre VO sú znečistené
ako aj mechanicky narušené.Rozvádzače VO sú takisto opotrebované, skorodované a nevyhovujúce sú aj ich káblové
vývody.Osvetlenie miestnych komunikácii vzhľadom na nevyhovujúci stav svietidiel nespĺňa požiadavky noriem STN a
IEC.Vodiče AlFe VO sú na mnohých miestach spájané svorkami, mechanický narušené a značne skorodované a
opotrebované.

Z hľadiska odstránenia nevyhovujúceho stavu vonkajšieho osvetlenia, ako aj ďalšieho rozvoja obce a zvyšujúcich sa
požiadaviek na osvetlenie nových zastavaných plôch je potrebné danú sieť vonkajšieho svetlenia v obci rekonštruovať a
modernizovať výmenou svietidiel so svetelnými zdrojmi, výmenu rozvádzačov VO a NN vedenia VO závesným káblom
NFA2X 4x25 mm2 (požiadavka VSD a.s. Košice – Izolovaná sieť VO na p. b. VSD a.s.). Realizáciou tohto projektu sa
zabezpečí dostatočné osvetlenie všetkých potrebných plôch a použitím nových modernejších svietidiel zníženie celkového
inštalovaného príkonu rozvodu vonkajšieho osvetlenia.Celková dĺžka vedenia VO v obci Zbudza bude po realizácii projektu
2642 m závesným káblom NFA2X 4x25RM s 106 svietidlami.Dôjde k zníženiu ( úspore) inštalovaného príkonu o 455
W.Ročná úspora energie Ue (GJ/rok realizovaním projektu so zohľadnením regulácie intenzity osvetlenia bude 50,142456
GJ/rok.ÚSPORA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA JEDEN SVETELNÝ BOD [kWh/rok] bude 131,4 kWh/rok.
Zníženie množstva CO2 [t/rok] bude 5,3207 [t/rok].

Rekonštrukciu osvetlenia bude realizovať firma, ktorá vzíde s verejného obstáravania po predložení žiadosti o NFP. Z
hľadiska odstránenia nevyhovujúceho stavu vonkajšieho osvetlenia, ako aj ďalšieho rozvoja obce a zvyšujúcich sa
požiadaviek na osvetlenie nových zastavaných plôch je potrebné danú sieť vonkajšieho svetlenia v obci rekonštruovať a
modernizovať výmenou svietidiel so svetelnými zdrojmi, výmenu rozvádzačov VO a NN vedenia VO závesným káblom
NFA2X 4x25 mm2 (požiadavka VSD a.s. Košice – Izolovaná sieť VO na p. b. VSD a.s.). Je navrhovaná demontáž starých
poškodených a opotrebovaných osvetľovacích telies so svetelným zdrojom RVLX 125 A 250 W i s výložníkmi a držiakmi,
osadenými na podperných bodoch NN siete a oceľových kandelábroch. Ďalej sa prevedie demontáž prípojok k svietidlám VO,
demontáž skorodovaných rozvádzača VO a ich káblových vývodov, vodičov rozvodu VO AlFe 16 mm2 a kladkových
izolátorov, výmena skorodovaný oceľových kandelábrov so svietidlami a káblových rozvodov k ním.

Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí dostatočné osvetlenie všetkých potrebných plôch a použitím nových modernejších
svietidiel zníženie celkového inštalovaného príkonu rozvodu vonkajšieho osvetlenia. Rekonštrukcia bude realizovaná v
katastrálnom území obce Zbudza. V mieste navrhovanej rekonštrukcie sa nenachádzajú porasty drevín. Nepôjde k záberu
poľnohospodárskej pôdy. Územie sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani v ochrannom pásme zdroja pitnej vody.
Prístupnosť stavby pre kolesové vozidlá je zabezpečená po miestnych komunikáciách.Predkladaný projekt je v súlade s
Koncepciou energetickej efektívnosti SR a s 1. akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010, pretože
zabezpečí zníženie energetickej náročnosti a úsporu energetickej spotreby a vytvorí motivačné prostredie na energeticky
efektívne správanie sa obyvatelov, a podporí trvalo udržatelné energetické riešenia a zavádzanie nových inovácií a
energeticky efektívnych technológií. Projekt identifikuje a napĺňa potreby cielových skupín projektu, ktorými sú občania obce a
zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia, čo má za následok zvýšenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.

Trvalá udržateľnosť projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia, nízkou spotrebou energie použitých
svetelných zdrojov a vysokou životnosťou, pričom všetky uvedené parametre determinujú návratnosť a udržatelnosť projektu
a vplývajú na nu pozitívne. Projekt čelí možným ohrozeniam, ktoré sú identifikované vo SWOT analýze predovšetkým
vysokým štandardom, plnením príslušných technických noriem STN a EN a poistením obecného majetku. Trvalá udržatelnost
výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnými kontrolami a údržbou v prípade potreby.
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Obec Očová je situovaná vo východnom okraji Zvolenskej kotliny, 12 km východne od mesta Zvolen. Zámerom obce je
obnova verejného osvetlenia. Súčasné svietidlá sú zastaralé, inštalované v druhej polovici 80-tych rokov a sú prevádzkované
po svojej technickej a ekonomickej životnosti. V obci je celkovo 271 osvetľovacích bodov, z ktorých 239 ks je predmetom
modernizácie a tieto sa nachádzajú na betónových stĺpoch SSE osadených popri obecných komunikáciách. Sústava
verejného osvetlenia je neunifikovaná, je zložená z rôznych typov svietidiel. V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné
svietidlá:159 ks svietidiel s príkonom 70 W, 77 ks svietidiel s príkonom 115 W a 3 ks o príkone 260 W. V obci sú všetky
svietidlá umiestnené iba na každom druhom podpernom bode siete NN, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia.
Výložníky majú rôzne dĺžky a nastavené uhly a sú značne skorodované. Rozvádzače RVO sú v zlom stave, výkonové
zaťaženie je nerovnomerné, spínacie hodiny vyžadujú neustálu údržbu. Z vyššie uvedeného dôvodu vypracovala obec projekt
modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 358. Celkovo
bude vymenených 239 svietidiel a doplnených 119 svietidiel. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi
alebo nulovými svetlenými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne
úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej
energie v % je cca 65% čo predstavuje 287,74 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Pri súčasných cenách za elektrickú energiu a
nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 11 000 EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj
rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, cca o 30 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Technické riešenie
bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné dosiahnuť naplnenie deklarovaných
ukazovateľov v svetelnotechnickej štúdii a v tab. 12 a 15 ŽoNFP.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá
bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetlotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela .
Trasy osvetlenia po rekonštrukčných prácach zostanú nezmenené. Výmena spočíva v náhrade pôvodných zdrojov v 2
častiach obce. Nové LED svietidlá v počte 358 budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a
taktiež sa doplnia na miestach, kde to vyžaduje prevádzkový stav. Montážna výška svietidiel je prispôsobená pôvodnému
stavu a svetelnotechnickým výpočtom. Výmena svietidiel a svetelných zdrojov bude prevedená v beznapäťovom stave
napájacích vedení s dodržaním všetkých predpisov. Spínanie osvetľovacej sústavy je riešené automatickým aj manuálnym
režimom. Navrhnutý systém je plne v súlade s platnou legislatívou a programovými dokumentmi OP a výzvou.

Realizáciu projektu odstránia nedostatky v predmetnej časti siete verejného osvetlenia obce Očová predovšetkým
nehospodárna prevádza, negatívny vplyv na životné prostredie, zlá funkčnosť verejného osvetlenia. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých jeho zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie
– viac ako 65% oproti pôvodného stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti
realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu implementácie projektu

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10. roku od inštalácia. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky
živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obce. Obec má zamestnanca, ktorý
zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže
záruka na svietidla bude cca 7 rokov čo pokryje celé kontrolovane obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú
výdavky hradené dodávateľom. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. V obci je niekoľko častí kde sa plánuje alebo
prebieha výstavba nových rodinných domov. V prípade, že sa tieto časti osídlia žiadateľ bude budovať nové svetelné body z
vlastných zdrojov. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude
environmentálne udržateľný.
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Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Obce Chynorany

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Bohdanovce nad Trnavou

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

Obnova verejného osvetlenia v obci Mníchova Lehota

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravský Podzámok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolná
Poruba

Obnova verejného osvetlenia obce Ždiar

Obnova verejného osvetlenia v obci Volkovce

217 722,19

225 699,29

214 283,03

131 610,48

35 449,21

117 442,12

205 113,96

127 706,33

Obec Chynorany sa nachádza medzi dvomi pohoriami takmer v strede žírnej nitrianskej doliny. Zámerom obce je obnova
verejného osvetlenia. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia, niektoré
svietidlá boli vymenené po roku 2000 za nové. Súčasné VO je tvorené svietidlami s vysokotlakovými sodíkovými a
halogénovými výbojkami, ortuťovými zdrojmi, lineárnymi žiarivkami, žiarovkami a LED zdrojmi. V obci je
celkovo 294 osvetľovacích zdrojov, pozostávajúcich z 10 druhov svietidiel, prevažne je to svietidlo Philips Malaga, zvyšné
druhy v menších počtoch. Sústava verejného osvetlenia je
neunifikovaná, je zložená z rôznych typov svietidiel. V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá:
- 3 ks svietidiel s príkonom 275W
- 41 ks svietidiel s príkonom 170W
- 1 ks s príkonom 137W
- 16 ks s príkonom 115W
- 2 ks s príkonom 84w
- 226 ks s príkonom 83W
- 5 ks s príkonom 40W
Svetlá verejného osvetlenia sú osadené na stožiaroch rôzneho druhu alebo na stenách budov.
V obci sa nachádzajú 4 rozvádzače RVO 1,2,3,4. Rozvádzače RVO 1,2,3 nie sú vo vyhovujúcom technickom stave.
Prevedenie rozvádzača RVO 4 zodpovedá súčasným potrebám.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 311. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetlenými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 66% čo predstavuje 285,21 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 4 293
EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, cca o 19,96 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 311 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetlotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 119 218,99 kWh na 39 994,50 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších 10 druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v
obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 66% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom.
Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu
projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.

KaHR-22VS-1501

Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. V rámci
postupnej výmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za žiarivkové s príkonom 36W. Väčšinu zdrojov tvoria výbojky s
príkonom 125 (70 ks) a 70 W (86 ks). Ojedinele boli nájdené svietidlá, ktoré nesvietia, a to v počte 15 ks.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množsvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia Power-Line a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania
VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Technické zabezpečenie Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím zložený z kompetentných kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú z
pohľadu žiadateľa komplexne zabezpečovať úlohy súvisiace s riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie
projektu je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby priamo napĺňala špecifické ciele a hlavný cieľ projektu.
Časový rozvrh realizácie aktivít bol navrhnutý s ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného
obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné
zrealizovať práce v období piatich mesiacov od začiatku realizácie projektu. Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity
projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Bohdanovce n.T.: Strategický cieľ Prioritnej oblasti A – Investície do
základnej infraštruktúry „A.3 zlepšenie kvality verejných priestranstiev a dopravnej infraštruktúry a je v súlade s
úzmenoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Trnavského kraja, Strategický cieľ Zabezpečiť
podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave VO v obci Soblahov je nainštalovaných 215 ks svietidiel. Ide o neunifikovanú sústavu, kde sa
nachádzajú svietidlá viacerých typov s rôznymi svetelnými zdrojmi, ktoré sú technicky zastaralé, po dobe životnosti. Ich
svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú umiestnené len na každom druhom betónovom
stožiari, čo nezaručuje dosiahnutie normou doporučených svetelno-technických parametrov na danej komunikácií. Výložníky
sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Soblahov je inštalovaných
spolu šesť rozvádzačov RVO1-6, ktoré sú osadené na existujúcich podperných bodoch. Rozvádzače sú zastaralé, značne
poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 65 995,80 (kWh). Celý systém
osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov
si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Soblahov. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 329 ks svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 237,73 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1188,65 GJ.
Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 65,39 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy,
ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 16,64 t ročne. Zjednoduší
sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v
súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke
(väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky
rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú v počte 6 ks vymenené.
Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k:
- výmene existujúcich 215 ks svietidiel
- k doplneniu 114 ks svietidiel
- k výmene 6 ks rozvádzačov, ktoré momentálne nespĺňajú požadované kritéria
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať požiadavky
stanovené výzvou, nakoľko pri rekonštrukcii boli navrhnuté rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvo dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Soblahov nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Soblahov je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Soblahov disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruch. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Mníchova Lehota je nainštalovaných 118 ks svietidiel. V celej obci sú
osadené svietidlá viacerých zdrojov – vysokotlakové ortuťové výbojky (typ 4441970 a typ Kozmonaut) a kompaktné žiarivky
(typ Attache TC-L 2x36W). Svietidlá sú technicky zastaralé, po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len
zlomkom pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného osvetlenia nie je možné
určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových stožiaroch
pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci
Mníchova Lehota sú nainštalované spolu dva rozvádzače RVO. Jeden rozvádzač je umiestnený v Mníchovej Lehote a jeden v
časti Járky. Rozvádzače sú osadené na existujúcich podperných bodoch. Sú zastaralé a značne poškodené koróziou.
Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 41 975,70 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci
je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje
komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 18.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 14.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Mníchova Lehota. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 118 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 86 ks nových svietidiel (spolu 204 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 183,23 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 916,15 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 70,14 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 12,83 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 2 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 118 ks svietidiel
- k doplneniu 86 ks svietidiel
- k výmene 2 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnuté boli rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Mníchova Lehota nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Mníchova Lehota je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Mníchova Lehota disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

Súčasný technický stav časti verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný,sú použité viaceré typy svietidiel. Časť
sústavy svietidiel v obci Oravský Podzámok pozostáva z 34 ks svetelných bodov. Svietidlá sú prevádzkované po dobe
životnosti – vek svietidiel i svetelných zdrojov sa odhaduje na viac ako 15 rokov. Svietidlá sú bez krytu optickej časti,
resp. je tento kryt degradovaný, svietidlá nechránia dostatočne svetelný zdroj, majú zdemolované teleso a vyžadujú si častú
údržbu.
Rozvod je vedený pomocou AIFe lán o priemere 25 mm v dĺžke približne 2,6 km. Vek lán sa pohybuje od 5 do 40 rokov.
Ďalšími nedostatkami sú nesprávny náklon a natočenie svietidiel, veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel a vysoký príkon
svietidiel, čím vzniká vysoká energetická náročnosť. Medzi stožiarmi sú veľké rozstupy, nie je dodržaná
rovnomernosť a intenzita osvetlenia, krytie svietidiel konármi stromov, čím je znížená efektivita osvetlenia cesty. Z hľadiská
spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie a
prevádzka takejto sústavy je vzhľadom na vysoký príkon svietidiel neefektívna.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej
energie.
Vymení sa 34 ks svetelných bodov.Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 26 ks svietidiel,celkovo sa vymení
60 ks svietidiel. Nainštaluje sa 60 ks 0,5-m oceľových jednoramenných výložníkov. Napájanie verejného osvetlenia bude
rekonštruované výmenou súčasného vzdušného vedenia za samostatné vzdušné káblové vedenie
NFA2X, 4x16 v dĺžke 1340 metrov.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 23 741,55 kWh, čo je 85,47 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 81,67 %-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné
výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života
obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní bude zabezpečovať práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická
realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel v počte 60 ks a montáž
vzdušného káblového vedenia. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať najviac do konca septembra 2015. Po rekonštrukcii
bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad turisticky
významnej obce,bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,
vandalizmu,krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti.Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr. kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1 opatrenie 1.1.4 Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2
Podporovať komplexné dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a
priority v PHSR obce Oravský Podzámok, konkrétne naplní strategický cieľ č.5-Zabezpečenie ekonomickej stability
samosprávy s prioritou 3.2: Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dá záruku na práce a svietidlá 5 rokov,čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 81,67 % čo je 23741,55 kWh/rok (85,47
GJ/rok). Regulácia v svietidlách zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Bude zabezpečená technická a finančná
udržateľnosť projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce
počas dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Dolná Poruba je nainštalovaných 112 ks svietidiel. V celej obci je osadený
jeden typ žiarivkových svietidiel MODUS LV 2x36 W, ktoré sú technicky zastaralé, po dobe životnosti. Ich svetelná a
elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného
osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na existujúcich
betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a
poveternostnými vplyvmi. V obci Dolná Poruba sú nainštalované spolu tri rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na existujúcich
podperných bodoch. Rozvádzače sú zastaralé, značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej
sústave za rok je 37 564,80 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky
bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V zmysle
Usmernenia č.1 zo dňa 18.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v
počte 7.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Dolná Poruba. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 112 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 68 ks nových svietidiel (spolu 180 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 148,50 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 742,5 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,33 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 10,39 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 3 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 112 ks svietidiel
- k doplneniu 68 ks svietidiel
- k výmene 3 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnuté boli rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Dolná
Poruba nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Dolná Poruba je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením
aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie
je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z
hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Dolná Poruba disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Ždiar leží v lone Spišskej Magury a pohoria Belianske Tatry približne 32 km od mesta Poprad. Plánom obce je obnova
verejného osvetlenia. Inštalácia svietidiel sa odhaduje v rokoch 2000 - 2005, niektoré svietidlá sú staršie ako 30 rokov. V obci
je celkovo 222 osvetľovacích bodov, z ktorých 222 ks je predmetom modernizácie a tieto sa nachádzajú na betónových,
drevených, oceľových a plastových stĺpoch osadených popri obecných komunikáciách. Betónové stožiare distribučného
elektrického vedenia sú majetkom distribučnej spoločnosti, ostatné stožiare sú v majetku obce. Sústava verejného osvetlenia
je neunifikovaná, je zložená z rôznych typov svietidiel so zdrojmi rôznych príkonov. Súčasné VO je tvorené svietidlami s
vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Svietidlá sú osadené na stožiaroch prostredníctvom výložníkov. V obci je nevyhnutné
vymeniť pôvodné svietidlá - 6 ks svietidiel s príkonom 80 W, 3 ks svietidiel s príkonom 138 W, 190 ks svietidiel s príkonom 77
W a 23 ks o príkone 165 W a doplniť nové svietidlá v počte 48 ks. V obci sa nachádza 5 rozvádzačov VO, z ktorých sú
napájané svietidlá osvetľovacej sústavy. Predmetom tohto projektu sú iba 4 rozvádzače VO.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 270. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 61,56 % čo predstavuje 203,06 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 3 162
EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 14,21 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 270 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetlotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 91 634,72 kWh na 35 228,70 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších 4 druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu
celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých
zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 61 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia
projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie
ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti
a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Volkovce je nevyhovujúci a zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy
svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná. Sústava svietidiel v obci Volkovce pozostáva v súčasnosti zo 104 kusov
svetelných bodov, ktoré sú napájané z jediného rozvádzača verejného osvetlenia bez diaľkového riadenia a regulácie.
Svietidlá sú v zlom technickom stave, sú prevádzkované po dobe životnosti – vek svietidiel i svetelných zdrojov sa odhaduje
na viac ako 15 rokov a v mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Najviac sú zastúpené lineárne žiarivky,
sodíkové a ortuťové vysokotlakové výbojky a kompaktné žiarivky. Rozvod je vedený pomocou AIFe lán o priemere 25 mm v
dĺžke približne 8,03 km. Vek lán sa pohybuje od 5 do 40 rokov. Medzi stožiarmi sú veľké rozstupy, nie je dodržaná
rovnomernosť a intenzita osvetlenia, čím je znížená efektivita osvetlenia cesty. Ďalšími nedostatkami sú nevyhovujúce
umiestnenie a nasmerovanie svietidiel, neosvetlené križovatky, umiestnenie svietidiel na krátkych výložníkoch a zlé
nastavenie sklonu výložníkov, veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel a svetelných zdrojov, neefektívne svetelné zdroje,
vysoká poruchovosť svietidiel, vysoká energetická náročnosť, nízka optická a elektrická účinnosť. Nedostatkom rozvádzača
verejného osvetlenia je korózia vonkajších a vnútorných častí skrinky, dvierok a spodku, korózia prístrojov a svoriek a
nežiaduce znečistenie. Dôsledkom týchto nedostatkov je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách. Z hľadiská
spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie a
prevádzka takejto sústavy je vzhľadom na vysoký príkon svietidiel neefektívna.

Prostredníctvom výmeny svietidiel za nové úsporné svietidlá odstránia nedostatky: nevyhovujúci technický stav svietidiel,
doplnením svetelných bodov na jestvujúce stožiare: odstráni sa nerovnomernosť osvetlenia komunikácií a vysoká náročnosť
na údržbu a poruchovosť sústavy.Zníži sa vysoká energetická náročnosť, dosiahne sa výrazná úspora el. energie.
Bude vymenených 104 ks pôvodných svietidiel a doplní sa 82 ks nových svetelných miest na existujúce stožiare,celkovo sa
vymení 186 ks svietidiel.Nainštaluje sa 98 ks oceľových 0,5 m výložníkov a 85 ks 1-m výložníkov. Rozvádzač verejného
osvetlenia bude vymenený za nový s jedným vývodom, s komunikačnou jednotkou 3G pre spínanie a monitorovanie stavu
verejného osvetlenia diaľkovo ovládateľným systémom regulácie.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 37 675,55 kWh, čo je 135,63 GJ za 1 rok.
Reguláciou jednotlivých svetel. bodov bude zabezpečená 64,93%-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia
miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových
zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní bude zabezpečovať práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická
realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného
káblového vedenia, osadenie nového rozvádzača a programovanie riadiacej jednotky. Činnosti si rozčlení tak, aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať
najviac 2 mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného
osvetlenia.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy,bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny a estetický
vzhľad obce, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,
vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie energetickej
náročnosti.Projekt je v súlade so strategickým cieľom PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja,konkrétne prispeje k
naplneniu Špecifického cieľa 29 Diferencované zvýšenie atraktivity obcí a miest, Opatrenie 29.1 Zvýšenie úrovne a
bezpečnosti verejných priestranstiev vrátane budovania miestnych komunikácií a nadväzujúcich zariadení (napr. lávky,
chodníky pre chodcov, cyklistov, modernizácia verejného osvetlenia).Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce
Volkovce, konkrétne aktivitou rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia,kt.je uvedená v Priorite 2 Skvalitnenie
verejnej infraštruktúry a Opatrenia 2.1 Renovácia a rozvoj obce.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov,čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 64,93% čo je 37 675,55 kWh/rok. Navrhnutý
systém regulácie a riadenia osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Bude zabezpečená technická a
finančná udržateľnosť projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce
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Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Trenčianske Stankovce

Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia
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Modernizácia verejného osvetlenia Mesta Veľký Šariš LED
technológiou
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Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci
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V Trenčianskom podolí, v dolnej časti Seleckej doliny sa nachádza obec Trenčianske Stankovce. Zámerom obce je obnova
verejného osvetlenia. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v rokoch 2000-2005. Súčasné VO je tvorené svietidlami s
vysokotlakovými sodíkovými výbojkami, ortuťovými zdrojmi, lineárnymi žiarivkami a LED zdrojmi. V obci je
celkovo 262 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich zo 14 druhov svietidiel, prevažne je to výbojkové svietidlo neznámeho
druhu a Elektrosvit 23125 – Laminátka, zvyšné druhy v menších počtoch. Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná, je
zložená z rôznych typov svietidiel.
V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá:
- 1ks svietidla s príkonom 35 W ,
- 95 ks svietidiel s príkonom 81 W,
- 33 ks s príkonom 173 W
- 67 ks s príkonom 144 W
- 66 ks s príkonom 115 W.
Svetlá verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové a oceľové stožiare.
Predmetom projektu je 6 rozvádzačo, RVO 1, RVO 2, RVO 3, RVO 4, RVO 7 sú vo vyhovujúcom technickom stave.
Rozvádzač RVO 6 je upevnený na stožiarovej trafostanici distribučnej NN siete, pričom jeho technický stav je
nevyhovujúci. Pri realizácii prebehne jeho výmena.
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Mesto Banská Bystrica je krajským mestom v strede Slovenska. Má cca. 80 000 obyvateľov. Zámerom mesta je obnova
verejného osvetlenia.
Existujúce svietidlá sú rôznych typov so zdrojmi rôznych príkonov. Súčasné verejné osvetlenie (ďalej VO) je tvorené
svietidlami s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Svietidlá sú osadené na stožiaroch prostredníctvom výložníkov. Väčšina
svietidiel je v prevedení a montážnej polohe, ktorá zabezpečuje osvetlenie príslušnej komunikácie (plochy).
Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, majú poškodené kryty, je u nich aj poškodená optika. Vonkajšie kryty sú
skorodované, zlomené, nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Všetky svietidlá
sú vo funkčnom stave. Väčšina svietidiel nie je morálne zastaraných no ich príkon vzhľadom na použitú technológiu je vysoký
a neboli osádzané s prihliadnutím na momentálne platné normy.
Spotreba elektrickej energie pôvodných svietidiel, ktoré sú predmetom projektu je 378 709,50 kWh/rok. Z vyššie uvedeného
dôvodu vypracovalo mesto projekt obnovy verejného osvetlenia v obci.

Po ukončení realizácie projektu bude v časti mesta zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 633 vymenených
svietidiel. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 46,29, čo predstavuje 631,04 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Výrazne sa
zníži aj produkcia CO2 o 66,61 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Technické riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné dosiahnuť
naplnenie deklarovaných ukazovateľov v svetelnotechnickej štúdii a v tab. 12 a 15 ŽoNFP.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá
bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní. Realizácia projektu sa odhaduje na 8 mesiacov, doba samotných
stavebných prác na 8 týždňov. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce,
4. revízna skúška, svetlotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.
Trasy osvetlenia zostanú nezmenené. Výmena spočíva v náhrade pôvodných zdrojov v 8 uliciach mesta. Nové LED svietidlá
v počte 633 budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich výmene. Montážna výška svietidiel je
prispôsobená pôvodnému stavu a svetelnotechnickým výpočtom. Výmena svietidiel a svetelných zdrojov bude prevedená v
beznapäťovom stave napájacích vedení s dodržaním všetkých predpisov. Spínanie osvetľovacej sústavy je riešené
automatickým aj manuálnym režimom. Navrhnutý systém je plne v súlade s platnou legislatívou a programovými dokumentmi
operačného programu a výzvy.
Dohľad nad prácami bude vykonávať odborný garant pre verejné osvetlenie.
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Verejné osvetlenie, ktoré je predmetom tohto projektu v súčasnosti nezodpovedá potrebám a požiadavkám dnešnej doby (viď
prílohu č.13 ŽoNFP). Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho technický stav, poruchovosť,
zníženie bezpečnosti na úseku cestnej premávky a opotrebenie (bližšie v bode 2 prílohy č.13).
V Meste je inštalovaných 453 ks svietidiel vrátane svietidiel, ktoré osvetľujú námestia, svietidlá a reflektory ktoré osvetľujú
kostoly, autobusové zastávky a športoviská v počte 32 ks. Tieto nebudú uvažované v rámci rekonštrukcie verejného
osvetlenia a ostávajú pôvodné.
Druhové zastúpenie tvoria svietidlá od rôznych výrobcov a rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je staršia
ako 7 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná
optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. Svetlá
verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové a oceľové stožiare.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 421 ks svietidiel a doplneniu 157 ks svietidiel.
Očakávané prínosy projektu t.j. rekonštrukcie a modernizácie systému verejného osvetlenia:
- zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy
- úspora nákladov na údržbu
- úspora energie
- prehľadná evidencia prevádzky každého osvetľovacieho bodu
- úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy
- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové svietidlá teda dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie osvetľovacej
sústavy o 75,76% ročne, čím sa tento modernizovaný systém verejného osvetlenia stane tolerantnejším voči životnému
prostrediu. Zároveň sa zvýši aj estetický potenciál mesta a začne fungovať plánované riadenie, kontrola a údržba systému
verejného osvetlenia. Merateľné ukazovatele budú dosiahnuté modernizáciou VO prostredníctvom inštalácie 578 vymenených
svietidiel (vrátane doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému VO mesta a dosiahne sa úspora
energie vo výške 755,19 GJ/rok.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v
spolupráci s externým subjektom z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných
projektov.
Hl. aktivita č.1- Výmena a doplnenie svetelných zdrojov - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení
navrhnutých svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových s príkonom 27W -491ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom 60W -87ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých - 307 ks a montáž nových+doplnených - 464 ks
- Výmena RVO - 17 ks
- Revízna skúška, svetelnotechnické meranie
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Rekonštrukciou a modernizáciou VO dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy,
z pôvodnej hodnoty 276 881,08 kWh na 67 106,52 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
mesta. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 16 druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácie v meste, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 75%
oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo ani technicky náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov.
Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR mesta a územným plánom. Mesto v minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF
a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Všetky výsledky projektu budú zachované počas celej doby sledovania udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po realizácii
projektu. Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude mesto.
Mesto má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude mesto
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.
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Obec Kučín sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 531 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava obce je jednostranná a pozostáva z 68 lámp verejného osvetlenia s použitím kompaktných žiariviek.
Svietidlá sú značne zastarané, poškodené a v nevyhovujúcom technickom stave. Zhrdzavené mechanické komponenty a
narušené krytie svietidiel znižuje bezpečnosť a prevádzkyschopnosť sústavy. V obci sú svietidlá umiestnené na každom
druhom stožiari, čím vzniká nerovnomerná geometria osvetlenia ciest a miestnych komunikácií, následkom čoho dochádza k
zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu
sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %. Nekvalitné a energeticky náročné
osvetlenie je príčinou vysokej poruchovosti, vysokej spotreby energie a vysokých nákladov na prevádzku osvetlenia, čo je pre
obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné. Verejné osvetlenie obce nevyhovuje požiadavkám svetelného výkonu podľa STN,
energetickej efektívnosti, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, preto je potrebná jeho rekonštrukcia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kučín. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita
verejného osvetlenia prostredníctvom výmeny 68 ks a doplnenia 10 ks nových úsporných LED svietidiel, vrátane nových
výložníkov, rozvádzačov a regulácie. Tieto výsledky zabezpečia energeticky efektívne hospodárenie s energiou v obci
dosiahnutím úspory energie 66,58 GJ/rok a naplnenie merateľných ukazovateľov projektu. Zároveň sa odstránia technické
nedostatky existujúceho osvetlenia ( nerovnomerná geometria, nízka účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie
krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Zvýšenie energetickej efektívnosti modernizovaného
systému VO obce bude mať pozitívny ekonomický dopad v znížení nákladov na spotrebu energie a údržbu osvetlenia.
Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, obyvateľov obce a ich majetku elimináciou kriminality.
Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 4,66 t. V budúcnosti sa predpokladá
rozšírenie projektu aj v ostatných neosvetlených častiach obce.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 8 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom
z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia a rekonštrukcia VO - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových (35 a 26 W) - 68 ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom (35 a 26W) -10 ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 68 ks, doplnenie nových – 10 ks
- Výmena RVO - 2ks
- Zavedenie regulácie
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba el. energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba el. energie však zároveň znamená
aj zníženú záťaž pre živ. prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu, je na
jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami
strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, ako aj PHSR obce
Kučín.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu. Prevádzka projektu počas obdobia udržateľnosti bude
charakterizovaná vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v obci. Znížením nákladov na
prevádzku a údržbu, ktoré súvisia s nižšou spotrebou energie navrhovaného riešenia sústavy verejného osvetlenia, sa
zabezpečí finančná udržateľnosť projektu a prinesie tak zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie
s verejnými finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré
budú plynúť z obecného rozpočtu a prostredníctvom dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne
využitie. Počas obdobia udržateľnosti projektu bude zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková
bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva v zvýšení kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 o 4,66 t/rok.

KaHR-22VS-1501

Sústava verejného osvetlenia obce Raslavice (ďalej len "VO") je v zlom technickom stave a jej hospodárnosť je z
ekonomického hľadiska neefektívna, nie sú zabezpečené požadované parametre (súčasne platnými normami STN-EN) a
náležitý stupeň bezpečnosti. Hlavné súčasné nedostatky:
SVIETIDLÁ: niektoré svetelné zdroje sú po svojej dobe životnosti, menej účinné svetelné zdroje sú nehospodárne, ekologicky
nevhodné výbojky, nerovnomerná a slabo zahustená osvetľovacia sústava, chýbajúce kryty svietidiel, viditeľná korózia,
svietidlá nie sú pravidelne istené, zvýšená poruchovosť, svietidlá nevyhovujú požiadavkám na svetelno-technické parametre,
v prípade betónových stožiarov sú svietidlá umiestnené na každom druhom stožiari (prípadne aj len na každom treťom),
nevhodná distribúcia svetelného toku pri parkových svietidlách
STOŽIARE: korózia,výložníky po dobe svojej životnosti
ROZVÁDZAČE: korózia, uvoľnené spoje, chýbajúce bezpečnostné nálepky
NAPÁJACIE VEDENIA: neizolované vzdušné vedenia s veľkými prevismi majú časté poruchy
SYSTÉM RIADENIA: žiadny
Vo všeobecnosti je sústava VO plná technických nedostatkov a neplní základné požiadavky na VO (sociálne, hygienické,
psychologické).

Projekt počíta: s výmenou všetkých zastaraných výbojkových svietidiel SHC, SOX a RVL za svietidlá LED technológie (189
ks) a s doplnením svietidiel na existujúce stožiare súčasne bez funkčného svietidla (73 ks), s optimalizáciou RVO (namiesto
súčasných 5 RVO budú len 3 nové), výmenou holého vodiča za izolovaný v dĺžke 13,75 m, so zavedením riadiaceho systému
s cieľom efektívne riadiť VO. Zvýšime hospodárnosť sústavy VO, znížime náklady na jej prevádzku, odstránime poruchovosť
jej komponentov, zvýšime šetrnosť sústavy k životnému prostrediu, zvýšime bezpečnosť v prostredí miesta realizácie,
zvýšime atraktivitu našej obce. Realizáciou takéhoto druhu modernizácie sústavy VO dosiahneme výstupy v podobe
merateľných ukazovateľov: Počet vymenených svietidiel - 262 ks, ročná úspora energie 135,81 GJ/rok. Vzniknuté finančné
úspory môže v budúcnosti žiadateľ alokovať na viaceré projekty súvisiace so zvyšovaním kvality života svojich občanov tak,
ako to realizoval v minulosti (napr. predkladaný projekt má pozitívny vplyv i na zamýšľanú výstavbu cyklotrás, predkladaným
projektom získa obec skúsenosti pre zamýšľané zvyšovanie energetickej efektívnosti obecných budov a i.).

Z hľadiska aktivít projektu sme identifikovali 1 hlavnú aktivitu - Komplexná modernizácia verejného osvetlenia, ktorá je z
navrhnutá na 09/2015 - 12/2015. Aktivita zahŕňa samotnú fyzickú realizáciu dodávky súvisiacej s modernizáciou sústavy VO
(začiatok aktivity je naviazaný na proces verejného obstarávania a kontroly), zároveň obsahuje záverečné Svetelno-technické
meranie. Z dôvodu časovej obmedzenosti sa budú v rámci možností realizácia dodávky a meranie prelínať, nakoľko ich
súčinnosť neohrozuje cieľ a výstupy projektu, naopak prispieva k včasnému a úspešnému ukončenie projektu. Navrhované
technické riešenie sa riadi výzvou KaHR–22VS–1501, podkladmi pre vypracovanie ŽoNFP, platnou legislatívou v oblasti
sústav VO a bude realizované skúsenými odborníkmi, ktorých odbornosť zaručia súťažné podmienky vo vyhlásenom
verejnom obstarávaní. Z pohľadu organizačného zabezpečenia identifikujeme projekt ako výborne zabezpečený, nakoľko
samotná obec má skúsenosti s realizáciou projektov (investičných, s podporou EÚ,...) a aj jednotlivé osoby v personálnom
obsadení boli vybraté na základe skúseností a odbornosti (viď kap. 3.2. Opisu projektu). Protokol merania je v súlade s
požiadavkami STN.

Realizácia projektu je z nášho pohľadu nevyhnutná. Nevyhovujúci stav sústavy VO, ktorá je z hľadiska bezpečnosti aj funkcie
neplnohodnotná, si žiada čo najrýchlejšiu modernizáciu. Finančná situácia obce Raslavice nedovoľuje obci realizovať projekt
takéhoto typu bez pomoci dodatočných zdrojov (a obzvlášť po potrebe obnovy majetku obce po povodniach 06/2015), preto
identifikujeme finančnú podporu z EFRR vo výške 95% oprávnených výdavkov ako podporu s okamžitým účinkom pomoci,
ktorý obec potrebuje. Výsledky a dopady projektu, ako aj celkové výstupy, plne prispievajú k naplneniu cieľa projektu. Cieľ
projektu je zas plne v súlade s cieľmi a prioritami strategických dokumentov, akými sú:
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Raslavice,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
Koncepcia energetickej efektívnosti SR,
Energetická politika SR,
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020,
Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj, a iné.

Výsledkom projektu bude modernizovaná sústava VO, ktorá bude pre obec Raslavice znamenať úsporu energie a zvýšenie
bezpečnosti v rámci cestnej premávky. Inštalované svietidlá budú vyrobené z moderných LED technológií, a sú považované
za tzv. bezúdržbové svietidlá, čo vytvára z ekonomického hľadiska vhodné podmienky pre celkovú udržateľnosť projektu.
Prevádzka osvetlenia po ukončení fyzickej realizácie projektu bude zabezpečená spoločne s víťazom verejného obstarávania,
ktorý bude dohliadať na správne fungovanie sústavy VO a pomocou systému riadenia bezodkladne riešiť každú technickú
poruchu. V rámci prvých 24 mes. bude náklady znášať víťazný dodávateľ. Po tejto dobe znáša finančné náklady obec, čo aj
vopred odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v uznesení č. 46 (príloha č. 8 ŽoNFP). Okrem toho je súčasťou Svetelno-technickej
štúdie prehľadný plán údržby, ktorého dodržanie bude znamenať bezchybný technický stav počas doby udržateľnosti.
Modernizovaná sústava VO bude taktiež predmetom poistenia. Udržateľnosť projektu identifikujeme reálne aj vzhľadom na
skúsený projektový tím (kap. 3.2 Opisu projektu), ale aj skúsenosti obce ako realizátora mnohých projektov.
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Obec Nižný Hrušov sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou. Rozkladá sa na 1647 ha a má 1589 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava v obci je zložená zo zastaraných, technicky nevyhovujúcich svietidiel.V osvetľovacej sústave je ich celkovo
nainštalovaných 156 ks.Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. Z
uvedených dôvodov je značne narušené nielen krytie týchto svietidiel, ale aj ich bezpečnosť mechanická a elektrická. Všetky
svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %. Vyznačujú sa
znečistením a koróziou jednotlivých častí, chýbajú im kryty optickej časti, prípadne sú rozbité.Geometria osvetľovacej sústavy
je podmienená rozmiestnením stĺpov distribučnej NN siete, je nepravidelná. Svietidlá sú spravidla na každom druhom stožiari,
čo spôsobuje nerovnomernosť a nevyhovujúci stav osvetlenia obce. Oceľové výložníky sú skorodované.Stav rozvádzačov je
nevyhovujúci, značne skorodovaný, je porušené krytie, technicky a morálne zastaralý.Sústava VO je bez regulácie a je
zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný výkon.

Navrhované riešenie stavu spočíva vo výmene jestvujúcich svietidiel so svetelným zdrojom a ich nahradením novými
svietidlami LED 44W (116 ks) a 26W (156 ks) s minimálnymi funkčnými a výkonnostnými parametrami. Navrhované svietidlá
sa napoja na existujúci rozvod verejného osvetlenia Na miestach, na ktorých neboli z úsporných dôvodov inštalované
svetelné body, budú pri rekonštrukcii osadené nové svietidlá. Týmto sa dosiahne zahustenie osvetľovacej sústavy s cieľom
dosiahnutia požadovanej rovnomernosti osvetlenia, ktorú súčasným osvetlením nie je možné dosiahnuť. Všetky pôvodné
výložníky budú nahradené novými, pozinkovanými, s potrebnou dĺžkou vyloženia (0,5 – 2 m), aby bola dosiahnutá
rovnomernosť osvetlenia. Vymenené budú aj 2 oceľovoplechové rozvádzače za nové plastové skrine. Jestvujúce meranie
spotreby elektrickej energie sa preloží do novej skrine.Navrhovaný počet vymenených sv.: 156 ks a nových sv.: 116 ks.
Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu je 79,05 MWh/rok čo zodpovedá 74,52%. Na základe tejto úspory
dôjde k zníženiu emisií CO2 na úroveň 19,92 ton/ročne.Celková úspora energie sa tak odhaduje na 284,58 GJ/rok.

Projekt rekonštrukcie VO bude zabezpečený dodávateľsko-odberateľským spôsobom. Technické riešenie projektu bude preto
vychádzať z projektovej dokumentácie. Dodávateľ bude komplexne technicky realizovať projekt, ktorý bude po
administratívnej, komunikačnej, informačnej a riadiacej línii zabezpečovať obec za asistencie externej agentúry. Realizácie
projektu sa odhaduje na obdobie 8 mesiacov- máj až december 2015. V rámci hlavnej aktivity č.1 - Modernizácia a
rekonštrukcia verejného osvetlenia budú vykonané tieto opatrenia: Výmena svietidiel vrátane zdrojov - 156 ks, doplnenie
nových svietidiel - 116 ks, výmena a doplnenie 272 výložníkov, výmena 2 rozvádzačov, zavedenie regulácie ako aj napojenie
vodičom vodičom CYMYz 2x2,5 mm. V rámci hlavnej aktivity č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie bude vypracovaná
svetelnotechnická štúdia pred modernizáciou, ako aj dokumentácia svetelnotechnického merania po modernizácii pre
potvrdenie energetickej efektívnosti.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba el. energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba el. energie však zároveň znamená
aj zníženú záťaž pre živ. prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu, je na
jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami
strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, ako aj PHSR obce
Nižný Hrušov.

Realizácia projektu prinesie zvýšenie kvality technického stavu verejného osvetlenia a zníženie spotreby elektrickej energie
počas celej doby udržateľnosti projektu. Počas sledovaného obdobia udržateľnosti projektu (5 rokov po realizácií projektu)
budú zachované všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa.Finančná udržateľnosť projektu spočíva v
znížení nákladov na prevádzku súvisiacich s nižšou spotrebou energie a nákladov na údržbu osvetlenia, čo prinesie zlepšenie
ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie s verejnými finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie
prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré budú plynúť z obecného rozpočtu a prostredníctvom
dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne využitie. Počas obdobia udržateľnosti projektu bude
zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku.
Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva vo zvýšení kvality životného prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že
počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2.
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Predmetom projektu je modernizácia systému verejného osvetlenia (ďalej len VO), aktuálne pozostávajúceho z 326 svietidiel
a 7 rozvádzačov. Vlastníkom systému VO je obec Bošany, ktorá vlastní aj časť stĺpov, na ktorých je umiestené VO, avšak 367
ks stĺpov vlastní Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá vydala súhlas s realizáciou projektu. Prevádzkovateľom VO je
spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s.
Existujúce svietidlá sú charakteristické početným druhovým zastúpením od rôznych výrobcov s rôznym technickým
vyhotovením, čo sťažuje ich údržbu. Časť svietidiel je nesprávne umiestnená resp. má poškodenú optiku, čo narušuje ich
svetelný kužeľ a celkovo narúša požadovanú rovnomernosť VO. Rozvádzače sú zastarané, vyrobené z oceľového plechu.
Nesú znaky pokročilej korózie a z pohľadu ďalšej prevádzky VO sú nevyhovujúce. Spínacie hodiny sú zastarané bez
možnosti automatickej úpravy časov.
Základné vzdušné napájacie vedenie je nevyhovujúce. Vyžaduje si výmenu. Zemné vedenie zväčša vyhovuje súčasným
potrebám a normám. Úpravu si vyžuje len jeden úsek. Podrobné info. o stave celej sústavy VO ponúka svetelno-technická
štúdia.
Technické, personálne a finančné zdroje žiadateľa sú dostatočné.

Realizácia projektu je založená na výmenu nevyhovujúcich svietidiel, rozvádzačov, doplnení chýbajúcich svetelných bodov a
inštalovaní systému efektívneho riadenia VO (SERVO), ktorý umožní vzdialenú správu. Očakávané výsledky a dopady
projektu sú:
- úspora energie,
- zvýšená bezpečnosť,
- znížené prevádzkové náklady,
- minimalizovaný svetelný smog,
- zvýšená estetická stránka obce,
- a pod.
Prevádzka zmodernizovaného VO bude tiež charakteristická:
- zníženou potrebou opráv (nové svietidlá budú mať až 120 mesačnú záruku),
- úsporou produkcie CO2 na úrovni 69,08 ton/rok (vysoko pozitívny environmentálny prínos),
- úsporou el. energie až 274,12 MWh/rok,
- rovnomerným certifikovaným svetelným tokom (potvrdí záverečné meranie),
všetko za predpokladu doby svietenia posudzovanej sústavy VO v trvaní 3900 hod/rok.
Zavedený systém SERVO umožní operatívne zmeny v intenzite a dĺžke osvetlenia bez zásahu technika na mieste, čím bude
možné veľmi flexibilne dotvárať atmosféru rôznych podujatí (Vianoce, novoročný ohňostroj, trhy a pod.).
Modernizácia VO podporená zo zdrojov EÚ a ŠR SR vytvorí predpoklady ďalšieho investičného rozvoja a zvyšovanie
bezpečnosti v obci Bošany.

Realizácia projektu je založená na dvoch hlavných aktivitách, z ktorých jedna rieši fyzickú modernizáciu VO. Druhá aktivita,
ktorá začala pred podaním Žiadosti o NFP, predstavuje projekčné práce (vypracovanie svetelno-technickej štúdie; záverečné
svetelnotechnické zameranie referenčných úsekov VO) bude ukončená 10/2015. Realizácia fyzickej výmeny svietidiel a
rozvádzačov je naplánovaná na 06-08/2015. Uvedený časový plán dáva predpoklad využitia predfinancovania, čím dokáže
obec eliminovať potrebu väčšieho prekleňovacieho úveru.
Proces realizácie projektu bude riadený projektovým tímom (zloženie uvádza Opis časť 3.2). Uvedená časť Opisu uvádza aj
predpokladané činností, zodpovednosti a skúsenosti členov tímu.
Všetky práce na modernizácií VO budú riešené dodávateľsky a zabezpečia ich víťazi verejného obstarávania. V prípade
fyzickej výmeny komponentov VO už bolo verejné obstarávane ukončené, čo dokladuje platná a účinná zmluva. V prípade
záverečného merania bude obstarávanie vyhlásené po predložení Žiadosti o NFP. V tomto prípade sme predpokladanú cenu
určili na základe limitu stanoveného poskytovateľom pomoci.
Podrobný prehľad zákaziek verejného obstarávania je v prílohe č. 2.

Predkladaný projekt rieši potrebu modernizácie VO v obci Bošany, ktorého aktuálny stav nezodpovedá platným normám, či
požiadavkám obyvateľov a návštevníkov. Projektový zámer vychádza z finančných možností obce Bošany ako aj možnosti
výzvy OKaHR-22VS-1501.
Systematická obnova VO je v súlade s platnými koncepčnými materiálmi obce (PHSR, územný plán), ako i kraja v oblasti
zavádzania energeticky úsporných riešení a rozvoja infraštruktúry.
Navrhované riešenie vychádza z podrobnej analýzy súčasného stavu a prioritne sa orientuje na elimináciu rôznorodých
svietidiel a rozvádzačov s:
- vysokou mierou degradácie,
- vysokou energetickou náročnosťou,
- nízkou účinnosťou,
- komplikovanou údržbou,
- absentujúcim systémom riadenia.
Navrhovaná inštalácia nových svietidiel s dlhou životnosťou a integrovaným zariadením na kompenzáciu poklesu účinnosti
LED a udržateľnosti svetelného toku, počas celej doby životnosti, prinesie úžitok nielen vlastníkovi VO, ale aj
prevádzkovateľovi. Systém údržby VO bude zjednodušený a riadenie bude využívať systém vzdialenej správy s využitím
velína v sídle prevádzkovateľa.
Ušetrené finančné prostriedky budú použité na nové rozvojové zámery obce Bošany.

Technická stránka udržateľnosti projektu je zabezpečená komplexnou dodávkou, kde v prípade svietidiel bude uplatňovaná
120 mesačná záruka. Pri ostatných komponentoch bude štandardná záruka s pozáručným servisom.
Garanciu kvalitného prevedenia prác a splnenia aktuálne platných noriem pre VO potvrdí záverečné meranie, ktoré vykoná
nezávislý subjekt.
Obslužný personál prevádzkovateľa VO prejde v prípade potreby potrebným zaškolením, ktoré sa bude týkať bezpečnej
obsluhy a riadenia celého VO
Celý systém modernizácie bude poistený voči živelnej pohrome, krádeži a vandalizmu.
Prevádzkovú udržateľnosť potvrdzujú základne výpočty v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výrazné úspory
energie ako i voľba zmluvného prevádzkovateľa so skúsenosťami s riadením a údržbou VO.
Pokles prevádzkových výdavkov na VO prispeje k celkovému zlepšeniu ekonomických výsledkov obce, čím je zabezpečená
finančná udržateľnosť.
Z pohľadu odborného riadenia projektu bude zohrávať kľúčovú úlohu projektový tím, viď. Opis časť 3.2 personálne
zabezpečenie, v ktorom sú zaradení interní zamestnanci obce ako i externý pracovník s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v
oblasti riadenia a investičných akcií.
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Súčasný systém verejného osvetlenia v meste Bardejov tvorí jednostranná osvetľovacia sústava zložená z 2 800 svietidiel
napájaných 73 ks rozvádzačov. Verejné osvetlenie mesta neprešlo doteraz komplexnou modernizáciou, preto sa sústava VO
v jednotlivých lokalitách nachádza v zlom technickom stave. Najväčšie technické nedostatky sú v lokalitách Družba,
Komenského a Vinbarg, kde sú zastarané, neunifikované a technicky nevyhovujúce výbojkové svietidlá rôznych typov.
Svietidlá sú mechanicky poškodené s narušeným krytím, nevhodnou geometriou, účinnosťou a vysokou energetickou
náročnosťou sv. zdrojov. RVO sú zastarané, značne poškodené koróziou. Vzdušné napájanie je realizované nevyhovujúcim
holým vodičom AlFe. Nerovnomerná geometria osvetlenia ciest a ulíc má vplyv na zhoršenú bezpečnosť cestnej premávky a
bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách. Nekvalitné a energeticky náročné osvetlenie je príčinou častej poruchovosti a
vysokej spotreby energie počas prevádzky, čo je pre mestský rozpočet ekonomicky neudržateľné. Osvetlenie nevyhovuje
požiadavkám svetelného výkonu podľa STN, energetickej efektívnosti, bezpečnosti a ochrany ŽP, preto je potrebná jeho
modernizácia.

Predmetom projektu je realizácia energetických opatrení v rámci 1. etapy komplexnej modernizácie verejného osvetlenia
mesta Bardejov v lokalitách Družba, Komenského a Vinbarg s cieľom zvýšenia kvality verejného osvetlenia s pozitívnym
dopadom na efektívne hospodárenie s energiou v meste. Výsledkom projektu bude realizácia opatrení zameraných na
výmenu a doplnenie 774 ks nových úsporných LED svietidiel, vrátane výmeny výložníkov, vzdušných napájacích rozvodov a
inštalácie diaľkovo riadených RVO. Tieto výsledky zabezpečia efektívne hospodárenie s energiou v meste dosiahnutím
úspory energie 680,59 GJ/rok (65,90%). Zároveň sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (poškodenie,
nerovnomerná geometria, nízka účinnosť svietidiel, vysoká energetická náročnosť). Zvýšenie energetickej efektívnosti
prispeje k zníženiu nákladov na prevádzku osvetlenia. Realizáciou sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť
obyvateľov a kvalita života v meste hlavne v nočných hodinách. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie
ročných emisií CO2 o 47,64 t. V budúcnosti sa predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných lokalitách mesta v rámci
komplexnej modernizácie.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 4 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom
z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia verejného osvetlenia v lokalitách Družba, Komenského a Vinbarg - zahŕňa stav. práce súvisiace
s realizáciou týchto opatrení navrhnutých svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena a doplnenie exist. osvetľovacích telies spolu so zdrojmi- demontáž starých, montáž a doplnenie nových (30 a 60
W) -774 ks,
- Výmena a doplnenie výložníkov- demontáž starých, montáž a doplnenie nových - 22 ks,
- Výmena RVO s diaľkovým riadením – 19 ks
- Výmena vzdušného vedenia - izolovaným vodičom AES 4x25 mm – 0,665 km
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie dokumentácie svetelnotechnického merania po
modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu mesta Bardejov v oblasti verejného
osvetlenia, ktorý jej vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Mesto má organizačné predpoklady projekt
realizovať, pretože v minulosti realizovalo podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore
energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, obyvateľov a ochrany ich majetku. Nevyhnutnosť pomoci o
ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu
je nad rámec reálnych finančných možností žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z vlastných zdrojov projekt
realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami strategických dokumentov:
PHSR a ÚPN mesta Bardejov
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- Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Po ukončení projektu bude mesto uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z rozpočtu mesta tak,
aby nedochádzalo k jeho vypínaniu z ekonomických dôvodov. Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov,
vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska
bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti. Ekonomická udržateľnosť prevádzky systému
VO bude počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení
na zvyšovanie energetickej efektívnosti v meste a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
Technickú a administratívnu udržateľnosť projektu zabezpečí mesto pravidelnou údržbou systému VO prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 305. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 74% čo predstavuje 371,45 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 3 763
EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, cca o 26 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 305 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 139 275,92 kWh na 36 094,50 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších 14 druhov na 5 druhov. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v
obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu
celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých
zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 74% oproti pôvodnému stavu. Realizácia
projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie
ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom.
Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov.
Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.

Realizáciu projektu odstránia nedostatky v predmetnej časti siete verejného osvetlenia mesta Banská Bystrica predovšetkým
nehospodárna prevádza, negatívny vplyv na životné prostredie, zlá funkčnosť verejného osvetlenia. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých jeho zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie
– viac ako 46% oproti pôvodného stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov. Predkladaný projekt je v súlade s PHSR mesta a územným plánom mesta. Mesto v
minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu implementácie
projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10. roku životnosti napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady na
údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných
stavov, následky živelných pohrôm a pod.
Trvalú prevádzku systému verejného osvetlenia zabezpečuje mesto Banská Bystrica prostredníctvom odd. údržby miestnych
komunikácií a inžinierskych sietí (správca VO). Pravidelnú údržbu zabezpečuje zmluvný partner mesta, ktorý mestu poskytuje
tieto služby dlhodobo na dobu neurčitú pre celú sieť VO vo vlastníctve a správe mesta.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Mesto bude každoročne vyčleňovať do rozpočtu dostatok finančných zdrojov
na zabezpečenie prevádzky a plnej funkčnosti nového VO.
Po ukončení predloženého projektu budú postupne pokračovať ďalšie aktivity súvisiace s obnovou verejného osvetlenia.
Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne
udržateľný.
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Verejné osvetlenie, ktoré je predmetom tohto projektu, v súčasnosti nezodpovedá potrebám a požiadavkám dnešnej doby (viď
prílohu č.13 ŽoNFP). Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho technický stav, poruchovosť,
zníženie bezpečnosti na úseku cestnej premávky a opotrebenie (bližšie v bode 2 prílohy č.13).
V meste je inštalovaných 444 ks svietidiel vrátane svietidiel, ktoré osvetľujú námestia. Druhové zastúpenie tvoria svietidlá od
rôznych výrobcov a rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je staršia ako 7 rokov a tomu zodpovedá aj ich
technický stav. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie
svietidiel a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. Svetlá verejného osvetlenia sú osadené na
nosných konštrukciách, ktorými sú betónové a oceľové stožiare ako aj fasády domov. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje
vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je
pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia.

Predmetom projektu je obnova a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lipany. Po ukončení projektu budú vymenené
všetky svietidlá za nové (444 ks) a budú doplnené aj nové (53 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá. Nainštalované
budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO. Realizáciou projektu
sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý
uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou
verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 497 ks vymenených svietidiel (vrátane doplnených), čím sa zabezpečí
zvýšenie energetickej efektívnosti systému VO mesta a dosiahne úspora energie vo výške 472,39 GJ/rok. Ekonomický
význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia mestských verejných priestorov. Environmentálnym
prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 33,07 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života
a bezpečnosti obyvateľov mesta.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v
spolupráci s externým subjektom z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných
projektov.
Hl. aktivita č.1- Výmena a doplnenie svetelných bodov - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení
navrhnutých svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových s príkonom 27W -491ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom 60W -87ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých - 307 ks a montáž nových+doplnených - 464 ks
- Výmena RVO - 17 ks
- Revízna skúška, svetelnotechnické meranie
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Rekonštrukciou a modernizáciou VO dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy,
z pôvodnej hodnoty 177 379,08 kWh na 67 333,50 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
mesta. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 13 druhov na 3 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácie v meste, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 66%
oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo ani technicky náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov.
Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR mesta a územným plánom. Mesto v minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF
a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu. Modernizáciou a rekonštrukciou VO sa znižuje frekvencia úkonov na
udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti
do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné
opravy el. vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie
úspor tieto nie sú uvažované, pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj
nového osvetlenia bude mesto. Mesto má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO,
komplikovanejšie zásahy si bude mesto objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu mesta dostatočné
zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať
negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný,sú použité viaceré typy svietidie. Sústava svietidiel
v obci Dlhá nad Oravou pozostáva zo 142 ks svetelných bodov, sú napájané z troch rozvádzačov verejného osvetlenia bez
diaľkového riadenia a regulácie. Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti – vek svietidiel i svetelných zdrojov sa
odhaduje na viac ako 15 rokov. Svietidlá sú bez krytu optickej časti, resp. je tento kryt degradovaný, svietidlá nechránia
dostatočne svetelný zdroj, majú zdemolované teleso a vyžadujú si častú údržbu. Rozvod je vedený pomocou AIFe lán o
priemere 25 mm v dĺžke približne 10,3 km. Vek lán sa pohybuje od 5 do 40 rokov. Ďalšími nedostatkami sú nesprávny náklon
a natočenie svietidiel, veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel,nedostatočne osvetlené výjazdy z bočných ulíc na hlavnú
ulicu, vysoký príkon svietidiel, čím vzniká vysoká energetická náročnosť. Medzi stožiarmi sú veľké rozstupy, nie je dodržaná
rovnomernosť a intenzita osvetlenia, krytie svietidiel konármi stromov, čím je znížená efektivita osvetlenia cesty. Z hľadiská
spotreby elektrickej energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie a
prevádzka takejto sústavy je vzhľadom na vysoký príkon svietidiel neefektívna.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 142 ks svetelných bodov.Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 108 ks svietidiel,celkovo sa
vymení 250ks. svietidiel. Nainštaluje sa 117 ks 0,5-m výložníkov a 116 ks 1-m výložníkov, spolu 233ks výložníkov. Napájanie
VO sa vymení za samostatné vzdušné káblové vedenie NFA2X, 2x16 v dĺžke 2 800 m a NFA2X, 4x16 v dĺžke 7500 m.
Celkovo sa vymení 10300m. vzdušného vedenia.Budú osadené 3 nové nové s modulárnymi prístrojmi, s krytím min.IP44.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 65 732,43 kWh, čo je 236,64 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 67,89%-ná úspora el.energie.Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky
a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života
obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní bude zabezpečovať práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická
realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného
káblového vedenia, osadenie nového rozvádzača a programovanie riadiacej jednotky. Činnosti si rozčlení tak, aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať
najviac 2 mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného
osvetlenia. Podporné aktivity ako Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované
externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia všetky súčasné nedostatky,zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné
predpisy,bude bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad
obce,bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,
vandalizmu,krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou
energetická efektívnosť a znižovanie energ.náročnosti.Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr. kraja,naplní
strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4 Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a
špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného
ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Dlhá nad Oravou na roky 2010-2017, v oblasti Technická a
dopravná infraštruktúra,miestne komunikácie a bývanie občanov,Cieľ 2–Skvalitňovať a modernizovať verejné osvetlenie a
obecný rozhlas,Opatrenie 2.1–Dokončiť modernizáciu zastaralej a energeticky nevyhovujúcej časti verejného osvetlenia a
modernizovať rozhlas.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov,čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových
kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na
elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 67,89% čo je 65 732,43 kWh/rok.
Navrhnutý systém regulácie a riadenia osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Bude zabezpečená
technická a finančná udržateľnosť projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov
obce.
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V Prešove prechádza verejné osvetlenie postupnou obnovou a modernizáciou. Funguje systém diaľkovej správy VO použitím
riadiaceho systému S.E.R.V.O., ktorý umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače VO a dohliada na prevádzkové
parametre siete. Z celkového počtu 126 rozvádzačov je väčšina diaľkovo riadených. V predchádzajúcich etapách
modernizácie boli v niektorých častiach svietidlá vymenené a nahradené modernými energeticky úspornými zdrojmi.
Napriek tomu existujú viaceré sídliská, v ktorých sú inštalované viac ako desaťročné, technicky zastarané svietidlá s
nevhodnou konštrukciou, s neefektívnym využitím svetelného toku. Svietidlá sú nehospodárne a sú zdrojom svetelných
emisií. Problémom je tiež znečistenie svietidiel, degenerovaná optická časť, ich zlé umiestnenie (koruny stromov) a použitie
nevhodných svetelných zdrojov-energeticky náročných sodíkových výbojok. Rozvádzače verejného osvetlenia sú zastarané,
značne poškodené koróziou, nespĺňajú požadované kritéria a výkonové zaťaženie okruhov je nerovnomerné. Spínacie hodiny
na ovládanie osvetlenia vyžadujú neustálu údržbu a úpravu času. Prístrojové vybavenie RVO je zastarané, nevyhovuje tiež
farebné značenie vodičov.

Predmetom riešenia komplexnej modernizácie osvetľ. sústavy sú vybrané ulice a medziblokové časti sídlisk v meste.
Modernizácia zahŕňa: výmenu existujúcich nevyhovujúcich 1 170 ks svietidiel a svet. zdrojov za energeticky menej náročné
LED svietidlá s dlhou dobou životnosti, výmenu 4 RVO za diaľkovo riadené,úpravy nastavení a softvéru v 19 RVO a realizáciu
upgrade jestvujúceho riadiaceho systému pre nastavenie nových parametrov sústavy.
Z celkového počtu 8 894 svet. miest bolo pre tento projekt vybraných pre výmenu 1 170 ks svietidiel. Projekt ovplyvní šetrenie
s energiami (úspora o 67 %), zníži množstvo CO2 a dosiahne finančnú úsporu. Technický stav VO bude zodpovedať všetkým
prevádzk. normám a požiadavkám. Zvolené riešenie spĺňa náročné požiadavky na efektivitu a údržbu. Energetická náročnosť
bude minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na platné normy a je jedným z hlavných prvkov dlhodobej fin.
návratnosti. Projektom sa dosiahne čo najvyššia úroveň kvality osvetlenia komunikácií. Vzniknuté úspory bude mesto
smerovať do ďalšej modernizácia sústavy VO. Z pohľadu občanov dosiahneme širšie využitie verejných priestranstiev pri
dodržaní vysokých štandardov na bezpečnosť.

Technické riešenie vychádza z exist. stavu VO v meste, ktoré sa v tomto projekte nebude rozširovať o žiadny nový svet. bod.
Predmetom projektu je jednoduché riešenie založené na výmene existujúcich zariadení za modernejšie a energeticky
úspornejšie.
Projekt má jednu hlavnú aktivitu zahŕňajúcu i svetelenotechnické meranie. Pre samotnú realizáciu modernizácie systému VO
je nevyhnutná úzka spolupráca vlastníka a prevádzkovateľa VO so subjektom, ktorý bude vykonávať fyzickú modernizáciu
systému a na ktorého bol zahájený výber. Dodávateľ merania bude vybraný po podaní ŽoNFP. Začiatok fyzickej realizácie
nastane po ukončení AK verej. obstarávania, predpoklad je 09/2015. Plánovaný harmonogram je stanovený do 12/2015. Z
administratívnej a personálnej stránky bol na úspešnú implementáciu projektu zadefinovaný už vopred realizačný proj. tím,
ktorý bude dohliadať na správnu implementáciu a plnenie zmluvných podmienok a zabezpečovať monitoring a riadenie
projektu z technickej, finančnej a admin. stránky. Z viacerých zvažovaných variantov pre riešenie aktuálne nevyhovujúceho
stavu VO bola vybraná komplexná modernizácia sústavy VO, ku ktorej bola oprávnenou osobou spracovaná STŠ a rozpočet.

Rekonštrukcia vybraných lokalít je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.
Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a
náležitý stupeň bezpečnosti. V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svet.
zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné VO. Základným predpokladom dosiahnutia
tohto stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich
svetelných emisií. Všetky svietidlá budú osadené jedným typom LED svet. zdroja. Uskutoční sa aj výmena 4 ks a úpravy
nastavení a softvéru ďalších 19 RVO, ako i upgrade jestvujúceho riadiaceho systému s cieľom úpravy na nastavenie nových
parametrov sústavy. To zabezpečí pre mesto prehľad o stave VO, o počte a mieste poruchy, o stave el. energie atď. čo
značne zjednodušuje prehľad a možnosť plánovania pravidelných servisných zásahov. Projekt je v súlade so strateg.
dokumentami na všetkých úrovniach i cieľmi mesta: zlepšovať životné prostredie v meste, vytváraním podmienok pre
znižovanie spotreby energií, realizovať projekty úspory energie vo VO.

Úspešnou realizáciou projektu bude dosiahnutá výrazná energ. úspora v rámci efektívneho fungovania systému VO, dôjde k
zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke, k bezpečnosti chodcov. Výsledkom bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne
riadená sústava VO, so svietidlami z kvalitných materiálov spĺňajúcimi požiadavky na moderné osvetlenie.
Práve úspora el. energie plynúca z realizácie a výmeny svietidiel za svietidlá s LED technológiou a zníženie nákladov na
prevádzku i údržbu jednotlivých súčastí VO, prispejú k trvalej udržateľnosti systému VO a jeho prevádzky, bez drastického
obmedzovania prevádzkovania VO oneskorením zapínania, resp. predčasným vypínaním celého systému. Zníženie nákladov
na VO sa pozitívne odrazí aj v ekonomike a rozpočte mesta. Všetky úspory z prevádzky a údržby budú investované do
zhodnotenia majetku mesta. Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúce etapy modernizácie, so zámerom pokračovať
v modernizácii i v zostávajúcich sídliskách. Pri rozširovaní systému VO bude kladený dôraz na kompatibilitu so zavedeným
riadiacim systémom, nízku en. náročnosť zdrojov, pri vysokej životnosti a na kvalitné technické prevedenie.
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Osvetľ. sústava je morálne a tech. zastaraná. Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa pohybuje
od 15 do 30r. Zdroje sú väčšinou sodíkové výbojky rôznych výkonov. Svietidlá sú umiestnené na betón. stĺpoch NN rozvodov.
Nie je možnosť regulácie sústavy VO v dobe zníženej prevádzky, čím nie je možné znižovať spotrebu el. energie. Súčasná
sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa nastaveného režimu na plný výkon. Od cca 22h až do cca 4h býva sústava
VO vypínaná a po 4h následne znovu zapínaná až do určitého vopred nastaveného času, čím existuje zvýšené riziko
kriminality a zníženie pocitu bezpečia. Sústava nespĺňa podmienky intenzity pre osvetlenie cest. komunikácii a nie je
dodržaná rovnomernosť osvetlenia. Rozvádzač je zastaraný, skorodovaný a je zdrojom porúch. Rozvody sú zdrojom porúch
hlavne vo veternom a daždivom počasí. V súčasnosti nachádza 167ks betónových stožiarov, ale iba na 102 sú nainštalované
svietidlá a svetelné zdroje. Prevádzkované svietidlá sú technicky a morálne zastarané, po dobe životnosti. Kryty svietidiel sú
netesné, poškodené, čím nie je dodržané krytie el. zariadení a sú znížené svetelno-technické parametre svietidiel.

Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu nevyhovujúceho stavu popísaného v bode vyššie. V rámci návrhu riešenia
osvetľovacej sústavy sú pre komunikácie stanovené triedy osvetlenia podľa STN EN 13201. Projektom bude vymenený
rozvádzač VO s automatizovaným časovým spínačom. Káblové rozvody budú realizáciou projektu pred preťažením a skratom
chránené novými ističmi , ktoré budú tvoriť súčasť prístrojovej náplne rozvádzačov. Svietidlá, 112 ks, budú osadené na
jestvujúcich betónových stožiaroch NN rozvodov, 9 ks na oceľových parkových stožiaroch. Osadené budú pomocou nových
výložníkov. Vzdialenosť medzi betónovými stožiarmi sa pohybuje od 25 m do 32 m. V rámci rekonštrukcie VO sa uvažuje len
s existujúcimi stožiarmi. Prívody k svietidlám na betónových stožiaroch sa budú istiť. individuálne v samotnom svietidle.
Celkovo je navrhovaných 169 svietidiel (50ks 48LED a 119ks 24LED). Výmenou prejde 113 svietidiel a sústava bude
doplnená o nových 56ks svietidiel. Všetky svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim autonómne
zníženie výkonu na cca 60%. Dôjde k úspore 161,72GJ.

Realizáciou projektu dôjde k modernizácií VO, čím obec zabezpečí naplnenie cieľa a špecifických cieľov projektu. Projekt sa
začal realizovať vyhotovením svetelnotechnickej štúdie v júli 2015. Samotná rekonštrukcia osvetlenia bude prebiehať po
administratívnej kontrole procesu VO dodávateľom,, ktorý vzíde z procesu VO. LED svietidlá predstavujú v súčasnosti
najmodernejšiu technológiu v oblasti osvetlenia s nízkymi nárokmi na spotrebu a údržbu a vysokou dobou životnosti. Preto je
tento projekt ideálnym variantom na dosiahnutie cieľov projektu a poskytnutej pomoci. Pre účely svetelnotechnického merania
po realizácii rekonštrukcie sústavy VO bolo vymedzených 15 referenčných úsekov na komunikáciách v obci. Prehľad
referenčných úsekov je uvedený v svetelnotechnickej štúdií. Celý priebeh činností súvisiacich so zmluvou o NFP bude
zabezpečený externým manažmentom a priebeh realizácie projektu bude prebiehať pod dohľadom starostu a zamestnancov
obce.

Navrhované riešenie prinesie úspory v oblasti spotreby energie ako aj v oblasti údržby sústavy VO. V oblasti spotreby energie
sa pri kalkulovanej ročnej dobe svietenia 3900h uvažuje so súčasnou spotrebou elektrickej energie 43 527,9 kWh, čo je
približná hodnota aktuálnej hodnoty 50 105 kWh. Pri prepočte na celkový počet svietidiel novej sústavy je hodnota spotreby
elektrickej energie 65 099,25 kWh. Modelovaná ročná spotreba elektrickej energie po zrealizovaní projektu je počítaná 20
178,35 kWh, čo predstavuje úsporu 44 920,90 kWh (161,72 GJ) za rok pri rovnakej porovnávacej báze. Ak by sa brala do
úvahy reálna spotreba el. energie (50 105 kWh), tak by úspora na spotrebe elektrickej energie bola na úrovni 29 926,65 kWh
(50 105 - 20 178,35). Modelovaná úspora množstva emisií vychádza 11,32t/rok, čo je veľmi pozitívne. Všetky svietidlá budú
vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim autonómne zníženie výkonu na cca 60%. Programovateľnosť
prostredníctvom USB- C umožní aj širší rozsah regulácie. Doba úspornej prevádzky môže byť 8hod./deň- 2,5h pred umelou
polnocou a 5,5h po umelej polnoci. Zminimalizujú sa servisné náklady na minimum. Zníži sa finančná náročnosť na prevádzku
VO.

Úspora nákladov na údržbu sa prejaví znížením frekvencie servisných zásahov, minimalizáciou času servisných zásahov,
nakoľko sú svietidlá v prevedení pre beznástrojovú údržbu, čo znamená, že servisný zásah = výmena všetkých komponentov
vo svietidle je možný do 1 minúty. Životnosťou LED čipov 100 tisíc hodín maximalizuje udržateľnosť projektu a značne predĺži
plán výmeny svetel. zdrojov. Optimalizáciou hodnoty hlavného ističa budú znížené poplatky za rezervovaný výkon a v
neposlednej rade počas záručnej doby zabezpečuje údržbu sústavy VO dodávateľ, takže v tejto dobe ušetrí obec súčasných
1500€ ročne. Bude možné znížiť výkon na cca 60%. Doba úspornej prevádzky môže byť 8hod/deň. Nový systém regulácie
zabezpečí celonočné svietenie bez potreby vypínania VO, čo bude mať pozitívny vplyv na pocit bezpečia obyvateľov a
vyššieho zabezpečenia ochrany majetku ako aj lepšiu viditeľnosť pre vodičov prechádzajúcich obcou. Projektom sa vyriešia
všetky súčasti sústavy VO. Časti týkajúce sa individuálnej bytovej výstavby v časti Dolinky sú nové, preto nie sú súčasťou
projektu. Žiadne ďalšie etapy rekonštrukcie VO nebudú predmetom budúcich projektov.
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V existujúcej sústave VO v obci Dolná Súča je nainštalovaných 91 ks svietidiel. Ide o sústavu verejného osvetlenia kde sa
nachádzajú svietidlá typu 4441970, ktoré sú technicky zastaralé, po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len
zlomkom pôvodnej účinnosti. Na svietidlách boli zistené nedostatky :
- znečistenie a korózia,
- zastaralá konštrukcia svietidla, ktorá má za následok nedostatočné a nerovnomerné rozprestretie svetelného toku po
komunikácií,
- nízky stupeň krytia svietidla,
- nízka účinnosť svetelných zdrojov,
- nevhodný index podania Ra≤40
V obci Dolná Súča sú v častiach osada Polníky a osada Repáky inštalované dva rozvádzače, ktoré sú osadené na
existujúcich podperných bodoch. Rozvádzače sú zastaralé, značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v
pôvodnej svetelnej sústave za rok je 65 656,50 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je v nevyhovujúcom stave,
nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Dolná Súča. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 174 ks svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 387,25 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1936,25 GJ.
Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 85,68 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy,
ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 27,11 t ročne. Zjednoduší
sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v
súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke
(väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky
rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Počas 1.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Dolná Súča boli vymenené
4 ks rozvádzačov. Zostávajúce 2ks existujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia, ktoré sú v nevyhovujúcom stave budú
vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k:
- výmene existujúcich 91 ks svietidiel
- k doplneniu 83 ks svietidiel
- k výmene 2 ks rozvádzačov, ktoré momentálne nespĺňajú požadované kritéria
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať požiadavky
stanovené výzvou IP44.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo LED, ktoré musí spĺňať základné parametre:
- Krytie min. IP66
- Účinník svietidla cos φ bez regulácie min: 0,95
- Index farebného podania Ra min. 70
- Merný výkon svietidla min. 100lm/W
- Typ svetelného zdroja LED
- Materiál telesa lakovaný hliník
- Optika tvrdené sklo
- Výložník žiarovo zinkovaný
- Životnosť svietidla pri L80F10 alebo L80B50 min.: 100 000 hodín
- Rozsah regulácie 60-100% s krokom maximálne 10%
- Teplota chromatickosti max. 4200 K
- Emisie svetla do horizontálnej roviny (nahor) max 3%
- Pokles svetelného toku max. 10% / 5 rok
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvo dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Dolná Súča nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Dolná Súča je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov. Obec už čiastočnú
rekonštrukciu verejného osvetlenia realizovala v roku 2014.

Obec Dolná Súča disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
porúch. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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V existujúcej sústave VO v obci Nesvady je nainštalovaných 410 ks svietidiel. Ide o neunifikovanú sústavu, kde sa
nachádzajú svietidlá viacerých typov (výbojkové svietidlá typ 444 2316, 444 19 70-71 a kompaktné žiarivky) s rôznymi
svetelnými zdrojmi. Svietidlá sú technicky zastaralé, po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom
pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú umiestnené na betónových podperných bodoch výšky 8,5m. Sú inštalované na každom
druhom stožiari, čím nie je dosiahnutá postačujúca rovnomernosť osvetlenia komunikácie. Projektom riešenú sústavu
verejného osvetlenia v obci napája 7 ks sú rozvádzačov RVO. Rozvádzače sú upevnené na betónových stožiaroch NN
rozvodnej siete. V rozvádzačoch sú nainštalované časové spínače, čo predstavuje nevhodný systém ovládania. Spotreba
elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 117 195 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je
nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje
komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Nesvady. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 472 ks svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 297,09 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1485,45 GJ.
Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 61,17 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy,
ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 20,80 t ročne. Zjednoduší
sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v
súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke
(väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky
rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú v plnom počte 7 ks vymenené.
Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k:
- výmene existujúcich 410 ks svietidiel
- k doplneniu 62 ks svietidiel
- k výmene 7 ks rozvádzačov, ktoré momentálne nespĺňajú požadované kritéria
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať požiadavky
stanovené výzvou, nakoľko pri rekonštrukcii boli navrhnuté rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel boli navrhnuté svietidlá: LED svietidlo, 3626 lm, 210-240V,3000K 34,8 W a LED svietidlo 80 LED, 16000
lm, 210-240V, 4000K 137 W.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvo dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Nesvady nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Nesvady je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Nesvady disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
porúch. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Maršová-Rašov disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 264. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 63% čo predstavuje 180,18 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 3788,EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, cca o 13 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 264 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 78338,93 kWh na 28290,05 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách.
Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 63% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu
nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie
ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti
a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.
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Obec Liptovská Teplička sa nachádza v Prešovskom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier. Zámerom obce je obnova
verejného osvetlenia. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v rokoch 2000-2005. Súčasné VO je tvorené svietidlami s
vysokotlakovými sodíkovými výbojkami, ortuťovými zdrojmi, lineárnymi žiarivkami a LED zdrojmi. V obci je celkovo 262
osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 12 druhov svietidiel, prevažne je to svietidlo Philips Malaga, zvyšné druhy v menších
počtoch. Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná, je zložená z rôznych typov svietidiel. Svietidlá verejného osvetlenia
sú osadené na podperných betónových stožiaroch distribučného elektrického vedenia, ktoré sú majetkom distribučnej
spoločnosti, na drevených a oceľových stožiaroch verejného osvetlenia, na stenách budov. V obci je nevyhnutné vymeniť
pôvodné svietidlá viď krycí list STŠ: 70 ks - 55 W, 75 ks - 82 W, 7 ks - 86 W, 3 ks - 100 W, 40 ks - 111 W, 1 ks - 178 W, 1ks 200 W, 2 ks - 203 W, 1 ks- 300 W, 2 ks - 510 W. V obci sa nachádza 1 rozvádzač VO, z ktorého sú napájané svietidlá
osvetľovacej sústavy.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 296. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 74,76 % čo predstavuje 268,34 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 2763
EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 18,78 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 296 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž vyložníkov, montáž a úprava rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 99 701,30 kWh na 25 163,18 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších 14 druhov na 3 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v
obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu
celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých
zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 74 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia
projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie
ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti
a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Na základe spracovanej svetelnotechnickej štúdie a SWOT analýzy môžeme súčasný stav verejného osvetlenia v obci
Výčapy-Opatovce hodnotiť ako nevyhovujúci a rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej
efektívnosti presahuje rámec bežnej údržby. Svietidlá sú osadené na každom druhom prípadne treťom stožiari, čo má za
následok vzdialenosť medzi svietidlami 60m ÷ 70m. Výsledkom je nerovnomerné osvetlenie komunikácie nespĺňajúce
požiadavky normy STN EN 13201. Dĺžky výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenosti konkrétneho stožiara od komunikácie
tak, aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie. Napájanie svietidiel zo sekundárnych vývodov rozvádzačov je
nesúmerné. U starších svietidiel je viditeľná korózia svietidiel, vnútorné aj vonkajšie znečistenie svietidiel, ktoré sú dávno
za svojou dobou životnosti. Niektoré svietidlá už nemajú vôbec spodný kryt, ktorý zabezpečuje IP krytie svietidla, v dôsledku
čoho je zvýšená poruchovosť týchto svietidiel. V prípade neizolovaných vodičov sa často vyskytujú poruchy spôsobené
poveternostnými podmienkami, ktoré majú za následok vzájomný kontakt vodičov a následný výpadok dodávky elektrickej
energie.

Po ukončení realizácie projektu bude vymenených 168 ks. starých svietidiel, v súčasnosti dosahujúce nízke hodnoty merného
výkonu ako aj životnosti. Z celkového poctu 3 RVO dôjde k výmene 2, ktoré už prekračujú dobu technologickej životnosti. Po
ukončení realizácie aktivít projektu sa bude osvetľovacia sústavy vyznačovať znížením finančných nárokov na elektrickú
energiu a údržbové práce, odstráni sa nemožnosť regulácie svetelného toku. Prevádzkovať sa budú nové svietidlá verejného
osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min. 87l/W a krytím IP
66. Výmenou vedenia sa zabezpečí zvýšenie spoľahlivosti osvetľovacej sústavy a minimalizácia výpadkov spôsobených
skratom a vzájomným kontaktom vedenia. Realizáciou projektu sa priamo naplnia hodnoty merateľných ukazovateľov v počte
vymenených svietidiel, na základe rekonštruovaného VO bude dosiahnutá úspora energie, ktorá je zadefinovaná
svetelnotechnickými výpočtami. Realizácia projektu bude mať dopad aj na iné aktivity obce, zásadne sa zvýši bezpečnosť v
obci, ako aj účinnosť namontovaných kamerových systémov. Vďaka úsporám bude môcť obec realizovať ďalšie rozvojového
projekty.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom Zmluvy uzavretej s externým dodávateľom. Výberu dodávateľa bude predchádzať
proces verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, tento proces bol už zahájený pred podaním žiadosti o NFP.
Všetky aktivity projektu sa budú zabezpečovať v súlade so Svetelno-technickou štúdiou a v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP, na základe štúdie bol zvolený optimálny technický variant, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám definovanom výzvou.
Predmetom rekonštrukcie bude výmena všetkých potrebných súčastí verejného osvetlenia. Organizačne bude projekt
zabezpečovať štatutárneho orgánu obce v spolupráci s externými odborníkmi na stavebný dozor a interným pracovníkom,
ktorý zodpovedá za technickú prevádzku sústavy VO. Podporné aktivity budú zabezpečované samotným žiadateľom,
prostredníctvom zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov, za týmto účelom má obec zriadené
miesto Projektového manažéra, ktorý má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov. Harmonogram realizácie aktivít bol
prispôsobený špecifikáciám výzvy a vychádza z predpokladu ukončenia verejného obstarávania a procesu vyhodnocovania
konania ŽoNFP.

Na základe svetelnotechnickej štúdie a súvisiacich činností v podobe obhliadky VO realizovaného autorizovaným stavebným
inžinierom, bol konštatovaný nevyhovujúci stav sústavy verejného osvetlenia v obci Výčapy-Opatovce. Realizácia projektu
bude mať okamžité účinky v podobe unifikácie celej sústavy VO čím sa dosiahnú plánované hodnoty merateľných
ukazovateľov v podobe vymenených svietidiel a úspory energií. Súčasný stav sústavy je nevyhovujúci, realizáciou projektu sa
odstránia viaceré nedostatky jednotlivých svetelných bodov, vzdušného vedenia a rekonštruovaných RVO. Plánovaná
realizácia projektu je v súlade s PHSR obce v časti investície do technickej infraštruktúry, ako aj v súlade so strategickým
plánovacím dokumentmi Nitrianskeho VÚC v kapitole Dopravná a technická infraštruktúra. Projekt je v súlade s viacerými
plánovacím dokumenty na národnej úrovni ako je Koncepcia energetickej efektívnosti Slovenskej republiky či Akčný plán
energetickej efektívnosti. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na zníženie nákladov na el. energie a na znížení
nákladov vynakladaných na servis a údržbu sústavy verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu sa dosiahne komplexná obnova sústavy verejného osvetlenia, jej najväčším prínosom bude unifikácia
sústavy, pretože v súčasnosti je tvorená sústava zhlukom rôznorodých svietidiel čo spôsobuje obrovské prevádzkové
problémy pri údržbe. Významným faktorom podporujúcim celkovú udržatelnost projektu je predovšetkým zvolené technické
riešenie reprezentované využitím inovatívnych technológii, ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k
zníženiu nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých
komponentov sústavy, co zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a dôjde k zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje
nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú
využité financné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky obce.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je prevažne nevyhovujúci a zastaraný.Sústava svietidiel pozostáva zo 166 ks
svetelných bodov, 112 z nich si vyžaduje rekonštrukciu. Sú prevádzkované po dobe životnosti – vek svietidiel i svetelných
zdrojov je viac ako 15 rokov,svietidlá majú neefektívne svetelné zdroje, zlý optický systém, plexisklá sú znečistené a v
svietidlách kde chýbajú kryty sídli vtáctvo,vyžadujú si častú údržbu, svetelná účinnosť je minimálna.
Rozvod je vedený pomocou AIFe lán o priemere 25 mm v dĺžke približne 6,3 km. Nachádzajú sa tu betónové a oceľové
stožiare, 3 nové rozvádzače a jeden starý, obec nedisponuje systémom dispečingu.
Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú ďalej: veľké rozstupy medzi stožiarmi,nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita
osvetlenia, nesprávny náklon a natočenie svietidiel, veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel, výložníky a svietidlá
umiestnené nad vedením NN siete, neosvetlená križovatka a vysoký príkon svietidiel. Dôsledkom týchto nedostatkov je zlá
rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci,následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky
po zotmení,v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej
energie.
Vymení sa 112 ks svetelných bodov.Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 53 ks svietidiel,celkovo sa vymení
165 ks svietidiel. Nainštaluje sa 28 ks 0,5-m oceľových výložníkov a 87 ks 1-m oceľových výložníkov, spolu sa nainštaluje
115 ks výložníkov. Do všetkých 4 rozvádzačov budú doplnené komunikačné jednotky 3G – GSM pre spínanie a
monitorovanie stavu verejného osvetlenia.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 36 455,38 kWh, čo je 131,24 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 70,57%-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné
výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, napr. na výmenu starého
rozvádzača a elektrického vedenia a ďalších zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce,regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu.Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ, ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre aktivitu"Rekonštrukcia verejného osvetlenia" zabezpečí práce na projekte, čím sa začne
projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel-165 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä
demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových, moderných svietidiel s LED technológiou, montáž výložníkov, doplnenie
komunikačnej jednotky do rozvádzačov verejného osvetlenia 3G–GSM pre spínanie a monitorovanie stavu verejného
osvetlenia,revízia elektr.zariadení. Činnosti si rozčlení tak,aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace, najneskôr do konca roka 2015. Po
rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s
odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,nová sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad, bude slúžiť na
bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,vandalizmu,krádeží a jej stav bude
trvalo udržateľný.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti.Projekt je v súlade so strategickým cieľom PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja,konkrétne prispeje k
naplneniu Špecifického cieľa 29 Diferencované zvýšenie atraktivity obcí a miest, Opatrenie 29.1 Zvýšenie úrovne a
bezpečnosti verejných priestranstiev vrátane budovania miestnych komunikácií a nadväzujúcich zariadení (napr. lávky,
chodníky pre chodcov, cyklistov, modernizácia verejného osvetlenia).Projekt naplní stanovené ciele v PHSR obce Klasov,
konkrétne 5. Strategická časť, bod 1.Podpora urbanisticko-architektonickej kvality a špecifík obce, v Opatrení č. 5 sa naplní
aktivita – rekonštruovať verejné osvetlenie s cieľom zníženia nákladov na el. energiu.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov,čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 70,57 % čo je 36 455,38 kWh/rok. Bude
zabezpečená technická a finančná udržateľnosť projektu. Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy
osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného
osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Jasenovce ležia v južnej časti Ondavskej vrchoviny na ľavom brehu rieky Oľky v okrese Vranov n.Topľou, s počtom 230
obyvateľov. V osvetľovacej sústave obce je nainštalovaných celkovo 38 ks svietidiel, ktoré nevyhovujú z hľadiska
vyžarovaného svetelného výkonu a z hľadiska životného prostredia, majú zastaralú konštrukciu optickej časti, porušené krytie
a prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú rozložené na stožiaroch nerovnomerne
dôsledkom čoho je stav osvetlenia obce nevyhovujúci. Oceľové výložníky upevnené na stožiaroch sú kompletne
skorodované, ich vyloženie je nedostatočné. Stav rozvádzača je nevyhovujúci, značne skorodovaný, je porušené krytie,
technicky a morálne zastaralý. Náklady samosprávy na elektrickú energiu potrebnú na štandardnú prevádzku osvetľovacej
sústavy tvoria značnú položku obecného rozpočtu aj v tejto obci, ktorá je priamo úmerná spotrebe elektrickej energie.Počas
celej doby prevádzky verejné osvetlenie nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii, ktoré sa vzťahujú na
vodičov motorových vozidiel, t.j. rovnomernosť osvetlenia–tmavé a svetlé body na vozovke, nedostatočná intenzita osvetlenia
cestnej komunikácie.

Po ukončení projektu rekonštrukcie a modernizácie VO v obci Jasenovce budú vymenené staré svietidlá (38 ks) a doplnené
nové svietidlá (19 ks) s príkonom LED 44W a 26W) s vyššou účinnosťou a nižšou energetickou náročnosťou. Navrhované
svietidlá sa napoja na existujúci rozvod verejného osvetlenia. Doplnením nových osvetľovacích telies spolu so zdrojmi sa
dosiahne zahustenie osvetľovacej sústavy čím sa dosiahne rovnomernosť osvetlenia v obci. Súčasne bude vymenený aj 1 ks
rozvádzača a výložníky za nové, pozinkované, s dĺžkou vyloženia (0,5 – 2 m). Rekonštrukciou sa odstránia všetky nedostatky
sústavy VO uvedené v svetelno-technickej štúdii, ktorá podrobne popisuje pôvodný stav. Modernizáciou a rekonštrukciou
sústavy VO sa dosiahne úspora energie 62,38 GJ ročne. V obci sa zlepší bezpečnostná situácia najmä vo večerných
hodinách a tiež bezpečnosť cestnej premávky, dôjde k zníženiu kriminality. V neposlednom rade treba spomenúť ekonomický
(zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia,) a environmentálny aspekt (zníženie CO2 o 4,37 t/ročne;
efektivita čerpania primárnych zdrojov), ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju obce a rozvoju turistického ruchu v obci
Jasenovce.

Trvanie hlavných aktivít projektu ako aj súvisiacich podporných aktivít týkajúcich sa publicity a informovanosti o projekte bude
taktiež v rozmedzí mesiacov máj 2015 až december 2015, t.j. 8 mesiacov. Jednotlivé práce súvisiace s realizáciou hlavnej
aktivity projektu budú uskutočnené dodávateľským spôsobom. Projekt bude implementovaný obcou v súčinnosti s externou
poradenskou agentúrou. Po ukončení realizácie projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce, ktorá
zabezpečí jeho trvalú prevádzku a potrebnú údržbu.
Hlavná aktivita č.1- Modernizácia a rekonštrukcia VO- bude pozostávať z nasledujúcich činností: výmena 38 ks svietidiel s
príkonom LED 44W a 26W, doplnenie 19 ks nových svietidiel príkonom LED 44W a 26W, výmena výložníkov, výmena 1ks
rozvádzača a regulácia VO. Súčasťou hlavnej aktivity č.2 -Vypracovanie technickej dokumentácie- bude vypracovanie
samotnej svetelno-technickej štúdie a vypracovanie dokumentácie svetelno-technického merania, ktoré priamo hodnotia
energetickú efektívnosť realizácie projektu pred aj po rekonštrukcii verejného osvetlenia a sú základom pre samotnú
realizáciu a následné zhodnotenie úspešnosti realizovaného projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba el. energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba el. energie však zároveň znamená
aj zníženú záťaž pre živ. prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu, je na
jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami
strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, ako aj PHSR obce
Jasenovce.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu.Prevádzka projektu počas obdobia udržateľnosti bude charakterizovaná
vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v obci. Znížením nákladov na prevádzku a údržbu,
ktoré súvisia s nižšou spotrebou energie navrhovaného riešenia sústavy verejného osvetlenia, sa zabezpečí finančná
udržateľnosť projektu a prinesie tak zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie s verejnými
finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré budú plynúť z
obecného rozpočtu a prostredníctvom dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne využitie.
Počas obdobia udržateľnosti projektu bude zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková
bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva v zvýšení kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 o 4,37 t/rok.

KaHR-22VS-1501

V súčasnosti je obec Krčava osvetlená 2 druhmi svetelných zdrojov o celkovom počte 88 ks. Sústava je neunifikovaná, je
tvorená výbojkovými a žiarivkovými svietidlami, ktoré sú po technickej i ekonomickej životnosti. Výbojkové svietidlá sú
zastaralé, značne poškodené, niektoré nefunkčné.Zároveň sú energeticky veľmi náročné, čo sa odzrkadľuje aj na nákladoch
na ich prevádzku. Žiarivkové svietidlá sú novšie, ako zdroj sú použité lineárne žiarivky. Energeticky sú menej náročné, no pre
osvetlenie niektorých komunikácii v obci sú absolútne nevhodné, pretože ich účinnosť je nízka. Dôsledkom toho je zlá
rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, čím dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky na ceste I. triedy ako
aj miestnych komunikáciách. Sústavu VO napája rozvádzač, na ktorý je napojených 5 vetiev. Rozvádzač je umiestnený na
podpernom bode, je skorodovaný a z hľadiska krytia i bezpečnosti nevyhovujúci. Spínacie hodiny v rozvádzači sú nefunkčné
a je potrebné ich denne prestavovať. Svietidlá sú vyložené na 0,5m výložníkoch, javiacich známky korózie. Svietidlá sú
napojené pomocou Cu svoriek a AlFe lán. Svorkové spoje sú často uvoľnené, vyžíhané a prechodové odpory veľké.

Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu celého radu nedostatkov existujúcej sústavy verejného osvetlenia.V obci bude
vymenených 88 pôvodných svietidiel a 42 svietidiel bude doplnených vzhľadom na požiadavky normy STN EN 13 201-1.
Pôjde o moderné a vysoko účinné svietidlá bez nežiadúcich svetelných emisií. V rámci rekonštrukcie dôjde aj k výmene
výložníkov a rozvádzača RVO. Osvetlenie bude regulované pomocou autonómnych regulátorov umiestnených v jednotlivých
svietidlách, čo umožní stmievať svietidlo od 10 - 100%. Vplyvom regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách a úspornosťou
svetelných zdrojov dôjde k úspore 57,88%/rok, čo za 5 rokov predstavuje úsporu 424,25 GJ. Realizáciou projektu sa zvýši
kvalita verejného osvetlenia,spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými predpismi a legislatívou, odstránia sa
negatívne zložky trvalo udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna, psychologická), zvýši sa bezpečnosť
premávky i estetika obce. Zároveň dôjde k zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu, ako i k zníženiu negatívnych vplyvov na
životné prostredie.

Realizácia projektu bude prebiehať v súlade so svetelno-technickou štúdiou. Technické riešenie projektu pri dodržaní
platných bezpečnostných predpisov bude pozostávať z demontáže a montáže výložníkov, rozvádzača i samotných svietidiel.
Navrhované technické riešenie prihliada na viacero faktorov tak, aby bola zabezpečená dobrá viditeľnosť i zraková pohoda
všetkým užívateľom ako cestnej, tak i pešej premávky. Rozsahom aktivít projekt prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov,
nakoľko najväčší efekt úspory a vyššia úroveň efektívnosti a účinnosti prevádzky verejného osvetlenia sa dosiahne použitím
moderných svietidiel s výbornými svetelno-technickými parametrami, ako aj použitím moderných svetelných zdrojov s
vysokým merným výkonom, nízkou spotrebou a s možnosťou prepínania príkonu v čase zníženej dopravnej hustoty.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude zabezpečená dodávateľsko-odberateľským spôsobom. Jednotlivé aktivity projektu
budú rozvrhnuté tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Dodávateľ bude komplexne realizovať projekt, ktorý bude po
administratívnej, komunikačnej, informačnej i riadiacej línii zabezpečovať obecný úrad.

Súčasná situácia verejného osvetlenia v obci Krčava je nevyhovujúca po viacerých stránkach. Neunifikovaná sústava,
nerovnomernosť osvetlenia, zlý technický stav svietidiel, zle nasmerovanie na osvetľovanú komunikáciu a v neposlednom
rade vysoká energetická náročnosť a negatívny vplyv na životné prostredie predstavujú nedostatky súčasnej sústavy VO.
Rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k okamžitým viditeľným účinkom,ako zvýšením kvality svietivosti i dosiahnutím
hospodárnosti sústavy VO. V nočných hodinách dôjde k zlepšeniu osvetlenia, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti
pešej i cestnej premávky. Znížením množstva CO2 o 5,94t/rok dôjde aj k ochrane životného prostredia.
Predmetný projekt je v súlade s viacerými strategickými a plánovacími dokumentmi na miestnej, regionálnej i národnej úrovni.
Na miestnej úrovni je projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v súlade so strategickými cieľmi PHSR obce Krčava. Národná
úroveň sa prejavuje v oblasti energetickej politiky SR, ktorej priority sú stanovené na podporu pilierov ako rozvoj energetickej
infraštruktúry, energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti. Projekt taktiež napĺňa cieľ OP KaHR.

Projektom rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Krčava sa výrazne dosiahnu úspory elektrickej energie.
Použitím nových, moderných a energeticky menej náročných svetelných zdrojov s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia,
dokáže obec zabezpečiť trvalú prevádzku bez nutnosti vypínania osvetlenia za účelom úspory nákladov.
Obec do podania žiadosti o NFP zabezpečovala prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov. Po realizácii
projektu bude obec aj naďalej zabezpečovať osvetlenie z vlastných zdrojov. Pokračovať bude aj v pravidelnej údržbe
verejného osvetlenia, pričom podstatný rozdiel sa prejaví v nákladoch na jej vykonanie. Verejné osvetlenie sa nachádza vo
vonkajšom prostredí, kde naňho pôsobia nepriaznivé vplyvy, preto okrem pravidelných predpísaných revízií, budú zo strany
obce realizované preventívne údržbové práce a vykonávať sa budú aj výmeny prípadných chybných svietidiel, aby sa udržali
jeho optimálne parametre. Výmenou a doplnením svietidiel za nové, úspornejšie svetelné zdroje sa zabezpečí dlhodobé a
trvalé využívanie verejného osvetlenia za účelom prevencie pred kriminalitou, zabezpečenia bezpečnosti premávky na
komunikáciách obce.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave VO v obci Selec je nainštalovaných 95 ks svietidiel. Ide o neunifikovanú sústavu, kde sa nachádzajú
svietidlá viacerých typov s rôznymi svetelnými zdrojmi. Svietidlá sú technicky a morálne zastaralé, po dobe životnosti. Kryty
svietidiel sú netesné, prípadne poškodené, čím nie je dodržané predpísané krytie elektrických zariadení. Znečistením
zariadení sa súčasne znižujú svetelnotechnické parametre svietidiel. Svietidlá sú upevnené pomocou viacerých typov
kovových konzol a výložníkov. Sústava verejného osvetlenia je inštalovaná na betónových stožiaroch vo výške cca 8m vo
vzdialenosti 50-60m a v malej miere na oceľových stožiaroch vysokých 6m. V obci Selec sú inštalované dva rozvádzače
RVO, ktoré sú osadené na betónových stĺpoch a sú realizované ako oceľovoplechové skrine. Rozvádzače sú zastaralé,
značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 43 407,00 (kWh). Celý
systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených
dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Selec. V rámci merateľných ukazovateľov bude
zrekonštruovaných 115 ks svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 145,18 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 725,90 GJ.
Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 76,75 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy,
ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 10,16 t ročne. Zjednoduší
sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v
súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke
(väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky
rovnomerným a intenzívnym osvetlením. V rámci obnovy VO bolo navrhnuté svietidlo LED 36W typ IRIDIUM gen3, BGP381.
Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú v počte 2 ks vymenené za RVO1,2 -25A, ktoré budú obsahovať
astronomické hodiny s časovým a súmrakovým spínačom. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky
stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k:
- výmene existujúcich 95 ks svietidiel
- k doplneniu 20 ks svietidiel
- k výmene 2 ks rozvádzačov, ktoré momentálne nespĺňajú požadované kritéria
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať požiadavky
stanovené výzvou, ktorá požaduje minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006. V zmysle Usmernenia č.1 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli
v svetelno-technickej štúdií navrhnuté referenčné úseky RU1-7 pre svetelno-technické výpočty a meranie.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Selec nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Selec je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Selec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej prevádzky
a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia zodpovedá obec v
zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo svojho rozpočtu.
Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne vyčlenená suma na
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie
prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na elektrickú energiu) čo
umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie infraštruktúry obce. Po
úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými
technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou
súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave VO v obci Uhrovec je nainštalovaných 114 ks svietidiel. Ide o neunifikovanú sústavu, kde sa nachádzajú
svietidlá viacerých typov s rôznymi svetelnými zdrojmi, ktoré sú technicky zastaralé a po dobe životnosti. Ich svetelná a
elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú umiestnené na betónových podperných bodoch. Výložníky
sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. Svietidlá sú umiestnené nepravidelne,
nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia, často je zlé umiestnenie resp. smerovanie svietidla. Rozvádzače v
počte 4 ks sú zastaralé, značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je
47,52540 MWh. Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a
hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Uhrovec. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 246 ks svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 275,11 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1375,55 GJ.
Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 74,52% oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy,
ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 29,04 t ročne. Zjednoduší
sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v
súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke
(väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky
rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú v počte 2 ks zrušené a v počte 2
ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k:
- k demontáži svietidiel, demontáži výložníkov, odpojeniu a demontáži starého holého vzdušného vedenia a demontáži
rozvádzačov.
- výmene existujúcich 114 ks svietidiel
- k doplneniu 132 ks svietidiel
- k zrušeniu 2 ks existujúcich rozvádzačov a výmene 2 ks rozvádzačov, ktoré momentálne nespĺňajú požadované kritéria
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať minimálne
krytie IP44 nakoľko pri rekonštrukcii boli navrhnuté rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvo dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predpokladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických a prevádzkových noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie v obci nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
- pozitívny dopad na životné prostredie znížením nežiadúcich svetelných emisií a produkcie CO2
V podmienkach obce Uhrovec je realizácia projektu pomocou nenávratného finančného príspevku vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Uhrovec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Verejné osvetlenie, ktoré je predmetom tohto projektu, v súčasnosti nezodpovedá potrebám a požiadavkám dnešnej doby (viď
prílohu č.13 ŽoNFP). Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Osvetľovacia sústava v meste je jednostranná a pozostáva
z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Najväčším problémom je technický stav, poruchovosť, zníženie bezpečnosti na úseku cestnej premávky a opotrebenie (bližšie
v bode 2 prílohy č.13). V Meste je inštalovaných 860 ks svietidiel. V meste je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá:
- 723 ks svietidla s príkonom 83 W,
- 90 ks svietidla s príkonom 103 W
- 45 ks svietidiel s príkonom 80 W
- 2 ks svietidla s príkonom 1150 W
Druhové zastúpenie tvoria svietidlá od rôznych výrobcov a rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je staršia
ako 7 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná
optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. Svetlá
verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové a oceľové stožiare.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 860 ks svietidiel a doplneniu 92 ks svietidiel (spolu 952 svetelných bodov). Očakávané
prínosy projektu t.j. rekonštrukcie a modernizácie systému verejného osvetlenia:
- zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy o 195 175,70 kWh/rok
- úspora nákladov na údržbu
- úspora energie vo výške 702,63 GJ/rok
- prehľadná evidencia prevádzky každého osvetľovacieho bodu
- úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy
- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové svietidlá teda dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie osvetľovacej
sústavy o 60,13 % ročne, čím sa tento modernizovaný systém verejného osvetlenia stane tolerantnejším voči životnému
prostrediu. Zároveň sa zvýši aj estetický potenciál mesta a začne fungovať plánované riadenie, kontrola a údržba systému
verejného osvetlenia. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 49,18 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.
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Obec Cabov sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 418 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava obce pozostáva z 38 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom
technickom stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich
mechanickú a elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a
ich účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje
vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je
pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných
komunikácií dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné
osvetlenie obce nevyhovuje z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia.

Obec Cabov sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 418 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava obce pozostáva z 38 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom
technickom stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich
mechanickú a elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a
ich účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje
vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo
je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných
komunikácií dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné
osvetlenie obce nevyhovuje z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 8 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom
z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia verejného osvetlenia - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových s príkonom 26W -38ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom 26W -25ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 38 ks, doplnenie nových - 25ks
- Výmena RVO - 1ks
- Zavedenie regulácie - 1ks
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom CYMYz 2x 2.5- 45 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v
minulosti realizovala podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a
zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom
ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností
žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s
opatreniami strategických dokumentov:
PHSR OBCE CABOV 2006-2015
- Opatrenie 6.2.2.3 Rozšírenie verejného osvetlenia v plánovanej IBV a neosvetlenej časti obce.
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020
- Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby
udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie
energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z environmentálneho
hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na klímu. Znížením
energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie
nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.

KaHR-22VS-1501

Obec Lada leží 10 km východne od krajského mesta Prešov. Patrí medzi väčšie obce s počtom obyvateľov 836. Cez obec
prechádza cesta I. triedy medzinárodného významu E 371.
V obci Lada je inštalovaných 98 ks svietidiel rôznych typov a príkonov vrátane 2 ks reflektorov osvetľujúce kostoly v obci,
ktoré sú pripojené na rozvody verejného osvetlenia. Väčšina svietidiel sú staršie ako 25 rokov a tomu zodpovedá aj ich
technický stav. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie
svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy
medzi svietidlami) a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov.Svetelné zdroje sa vymieňajú priebežne
po vyhorení niekoľkých zdrojov. Na niektorých komunikáciách sú použité svetelné zdroje s rôznymi príkonmi alebo rôznych
druhov.V obci sa nachádzajú 3 ks rozvádzačov verejného osvetlenia. Väčšina svietidiel je inštalovaná na betónových
stožiaroch rozvodnej siete NN v počte 83 ks, oceľových stožiaroch v počte 10 ks a drevených v počte 5 ks. V projekte nie sú
uvažované žiadne výmeny ani doplnenia podperných bodov.

Po ukončení projektu budú vymenené a doplnené všetky svietidlá za nové - t.j. 120 ks, ktoré budú moderné, energeticky
účinné a budú spĺňať predpísané normy.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu verejného osvetlenia.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku,
poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú
dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie nových svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie
energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne sa úspora energie vo výške 123,30 GJ/rok.
Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov.
Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 8,63 ton/rok. Realizácia
projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov, vodičov a návštevníkov obce.

Projekt sa bude realizovať podľa časového harmonogramu od 04/2015 - 12/2015. Aktivity budú realizované dodávateľským
spôsobom úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania. Riadenie a implementáciu projektu
zabezpečí obec vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia
projektov financovanými z fondov EÚ.
Hlavná aktivita č.1 /Komplexná modernizácia verejného osvetlenia/ - Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
výbojkových svietidiel SOX, KŽ, LŽ a LED na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne
doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy. Aktivita zahŕňa všetky stavebné
práce popísané v projektovej dokumentácii - dodávku a montáž výložníkov, svietidiel, káblov a rozvádzačov (viď.
svetelnotechnická štúdia). Hlavná aktivita č.2 /Vypracovanie technickej dokumentácie/ - zahŕňa realizáciu
svetelnotechnického merania.

Nedostatkami existujúceho osvetlenia sú veľké vzdialenosti od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko
koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je zamedzená základná funkcia verejného osvetlenia – svietenie
bez prekážok svetelnému kužeľu na vozovku.
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého
technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne
neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. V rámci plánovanej
rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym
kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia tohto stavu je použitie
takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Projekt je v súlade s
plánom hospodárskeho rozvoja obce Lada.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na klímu. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá efektívne zhodnotenie
vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém omnoho efektívnejší
vo všetkých smeroch.
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Systém verejného osvetlenia (ďalej len VO) v meste Hlohovec môžeme stručne charakterizovať ako nevyhovujúci. Základná
kostra VO, ktorá územne pokrýva centrum a smeruje k perifériám v zmysle smerovania jednotlivých ulíc, je predmetom
predkladaného projektu. Tvorí ju 1 148 svietidiel a 16 rozvádzačov, ktoré sú spolu so stožiarmi VO vo vlastníctve mesta
Hlohovec. Prevádzkovateľom systému VO je od 1.1.2015 spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s., ktorá iniciovala aj vypracovanie
svetelno-technickej štúdie. Z nej vyplýva, že existujúce svietidlá sú charakteristické početným druhovým zastúpením od
rôznych výrobcov s rôznym technickým vyhotovením, čo komplikuje ich údržbu. Časť svietidiel je nesprávne umiestnená resp.
má poškodenú optiku, čo narušuje ich svetelný kužeľ a bráni rovnomernosti osvetlenia. Svetelné zdroje sú tvorené 2 typmi
vysokotlakových sodíkových výbojok: 70 a 150 W. Rozvádzače sú zastarané s vysokou mierou korózie. Spínacie hodiny sú
zastarané bez možnosti automatickej úpravy časov. Hlavné ističe sú predimenzované.
Základné napájacie vedenie je zemné a vyhovuje súčasným normám. Podrobné informácie o stave sústavy VO, ktorá je
predmetom projektu ponúka svetelno-technická štúdia.

Výmena nevyhovujúcich svietidiel, rozvádzačov a doplnenie systému efektívneho riadenia VO prinesie viacero pozitív, ktoré
sa na úrovni mesta Hlohovec prejavia v:
- úspore spotrebovanej energie
- zvýšenej bezpečnosti
- znížení prevádzkových nákladov
- zvýšení estetickej stránky mesta ako celku
- a pod.
Prevádzkovateľ systému VO získa výhodu v znížení vykonávaných opráv a udržiavacích prác, a to z titulu dlhodobej záruky
nových svietidiel až na úrovni 120 mesiacov. Celospoločenský prínos vidíme v environmentálnej oblasti, kde dôjde k úspore
93,26 ton CO2 ročne, pri priemernej ročnej dobe svietenia 3900 hodín, a odstránení svetelného smogu, ktorý okrem iného
narúša prirodzený biorytmus živých organizmov.
Výmenou 1148 ks svietidiel unifikujeme svetelnú základňu, ktorá pri dlhodobej prevádzke vykáže výrazne vyššiu
hospodárnosť ako súčasný stav. Zavedením systému efektívneho riadenia vytvoríme prevádzkovateľovi možnosť
operatívnych úprav intenzity, prípadne dĺžky svietenia pri vzdialenej správe, čím bude možné flexibilne dotvárať atmosféru
rôznych podujatí (Vianoce, novoročný ohňostroj, trhy a pod.). Úspora vlastných zdrojov vytvorí predpoklady pre ďalší
investičný rozvoj mesta.

V rámci komplexnej modernizácie systému VO v meste Hlohovec dôjde ku kompletnej výmene 1 148 ks svietidiel, 9 ks
samostatne stojacich rozvádzačov VO a inštalácií SERVO. V prípade svietidiel pôjde o moderné LED lampy s dlhou dobou
životnosti a nízkou energetickou náročnosťou, ktorá v súčinnosti so SERVO umožní až 69 % úsporu el. energie voči
súčasnému stavu. Všetky práce na modernizácií VO budú riešené dodávateľsky a zabezpečí ich víťaz verejného
obstarávania. Rovnako tak bude dodávateľky riešené záverečné meranie svetelno-technických parametrov modernizovaného
VO, ktoré však vykoná subjekt nezávislý od realizátora samotnej modernizácie VO. Z tohto dôvodu boli pred podaním
projektu zahájené 2 verejné obstarávania. Podrobný prehľad zákaziek v rámci verejného obstarávania je zdokumentovaný
prílohou č. 2.
Celý realizačný proces projektu bude riadený projektovým tímom. Podrobné zloženie projekt. tímu ponúka Opis v časti 3.2
Personálne zabezpečenie, súčasťou ktorej je aj identifikácia činností, zodpovedností a skúsenosti členov tímu.
Jednotlivé dodávky sú plánované v časovom horizonte 09/2015 - 12/2015, takže v rámci financovania uvažujeme o využití
predfinancovania i refundácií.

Navrhovaný projekt zohľadňuje reálnu potrebu modernizácie VO, ktoré nevyhovuje platným normám ani súčasným potrebám
obyvateľov a návštevníkov, čo potvrdzujú časté podnety na riešenie nevyhovujúcej situácie s osvetlením. Projektový zámer
tiež rešpektuje finančné možnosti žiadateľa ako aj možnosti výzvy OKaHR-22VS-1501.
Komplexné riešenie obnovy VO je v súlade so základnými koncepčnými materiálmi mesta, následne i kraja v oblasti
infraštruktúrneho zázemia a energetického smerovania.
Riešenie orientované na komplexnú modernizáciu VO s inštaláciou SERVO zohľadňuje súčasný stav, ktorý využíva rôznorodé
svietidlá a rozvádzače s vysokou mierou degradácie, vysokou energetickou náročnosťou a nízkou účinnosťou.
Inštalácia nových svietidiel s dlhou životnosťou a integrovaným zariadením na kompenzácie poklesu účinnosti LED a
udržateľnosti svetelného toku počas celej doby životnosti prinesie úžitok nie len vlastníkovi VO, ale aj jeho prevádzkovateľovi.
Ten bude zabezpečovať len min. údržbu a jeho činnosť sa presunie do vzdialeného riadenia VO.
Ušetrenými prostriedkami dokážeme financovať nové rozvojové zámery mesta, čo tiež prispeje k vytváraniu pozitívneho
príkladu pre iné obce a mestá.

Technická stránka udržateľnosti projektu je zabezpečená komplexnou dodávkou, kde v prípade svietidiel bude uplatňovaná
120 mesačná záruka. Pri ostatných komponentoch bude štandardná záruka s pozáručným servisom. Garanciu kvalitného
prevedenia prác a splnenia aktuálne platných noriem pre VO potvrdí záverečné meranie, ktoré vykoná nezávislý subjekt.
Obslužný personál prevádzkovateľa VO prejde v prípade potreby potrebným zaškolením, ktoré sa bude týkať bezpečnej
obsluhy a riadenia celého systému VO, prípadne výmeny svietiacich jednotiek.
Celý systém modernizácie bude poistený voči živelnej pohrome, krádeži a vandalizmu.
Prevádzkovú udržateľnosť potvrdzujú základne výpočty v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výrazné úspory
energie ako i systém kontrahovaného prevádzkovateľa s bohatými skúsenosťami s riadením a údržbou VO.
Pokles výdavkov prevádzkových výdavkov na VO prispeje k celkovému zlepšeniu ekonomických výsledkov mesta Hlohovec.
Z pohľadu odborného riadenia projektu zohrá kľúčovú úlohu projektový tím, viď. Opis časť 3.2 personálne zabezpečenie, v
ktorom sú zaradení pracovníci MsÚ s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti riadenia a investičných akcií.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného časového harmonogramu 6 mes. potrebných na
prípravu, vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na
základe VO, ktoré je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s
Rekonštrukciou a modernizáciou VO dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy,
externým subjektom z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
z pôvodnej hodnoty 324 563,48 kWh na 129 387,78 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
mesta. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
Hl. aktivita č. 1 - Výmena a doplnenie svetelných zdrojov - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení
zlepšeniu situácie v meste, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v
navrhnutých svetelno-technickou štúdiou:
neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná
- Výmena svietidiel - demontáž starých a montáž nových - 860 ks,
úspora elektrickej energie - viac ako 60 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo ani technicky náročná,
- Doplnenie nových svietidiel - 92 ks,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Mesto nemá
- Výmena výložníkov - demontáž a výmena starých - 860 ks a doplnenie nových 92 ks
dostatok voľných zdrojov na financovanie investície len z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR
- Výmena RVO - 28 ks
mesta Stropkov a územným plánom. Mesto v minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre
- Revízna skúška, svetelnotechnické meranie
zvládnutie celého procesu projektu.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu. Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje
frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá
po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú
predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm
a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované, pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel.
Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude mesto. Mesto má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude
zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude mesto objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci
rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.

Hl. aktivita č. 2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č. 1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.
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KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Lazany je nainštalovaných 154 ks svietidiel. V celej obci je osadený jeden
druh svetelného zdroja a to kompaktná žiarivka typ MODUS LV 236 (TC-L 2x36 W). Svietidlá sú technicky zastarané a po
dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie
rekonštrukcií sústavy verejného osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá
sú osadené na existujúcich betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou,
mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Lazany je nainštalovaný jeden rozvádzač RVO, ktorý je
osadený na existujúcom podpernom bode. Rozvádzač je zastaraný a značne poškodený koróziou. Spotreba elektrickej
energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 51 651,60 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy je nevyhovujúcom stave,
nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú
modernizáciu.V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií
vypočítané referenčné úseky v počte 18.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Lazany. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 154 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 78 ks nových svietidiel (spolu 232 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 191,40 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 957 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,33 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 13,40 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného
osvetlenia bude vymenený za nový rozvádzač. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 154 ks svietidiel
- k doplneniu 78 ks svietidiel
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO za nový rozvádzač
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nový rozvádzač bude spĺňať aj podmienky
stanovené výzvou KaHR-22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnutý bol rozvádzač s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Lazany nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Lazany je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Lazany disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

Obec Ražňany leží 2km od okresného mesta Sabinov s počtom obyvateľov 1503. V obci je inštalovaných 128 ks svietidiel
vynímajúc svietidlá, ktoré osvetľujú prechody pre chodcov, svietidlá a reflektory osvetľujúce kostoly a športoviská. Druhové
zastúpenie tvoria svietidlá od rôznych výrobcov a rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel sú staršie ako 7
rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická
časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od
osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov.
Dôsledkom zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti
obyvateľov v nočných hodinách. Verejné osvetlene obce nevyhovuje z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale
ani z hľadiska životného prostredia. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a častou
poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky
neudržateľné.

Po ukončení projektu bude vymenených a doplnených spolu 190 ks svietidiel. Nainštalované budú úsporné svietidlá s
výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa odstránia technické
nedostatky existujúceho zastaralého osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol
vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom inštalácie 190 ks vymenených svietidiel (vrátane doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie
energetickej efektívnosti systému VO obce a dosiahne úspora energie vo výške 112,78 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva
v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom
modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 7,89 t. Realizácia projektu prispeje rapídne k zlepšeniu kvality života a
bezpečnosti obyvateľov obce.

Projekt sa bude realizovať podľa časového harmonogramu od 04/2015 - 12/2015. Aktivity budú realizované dodávateľským
spôsobom úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania. Riadenie a implementáciu projektu
zabezpečí obec vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia
projektov financovanými z fondov EÚ.
Hlavná aktivita č.1 /Modernizácia verejného osvetlenia/ - Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných výbojkových
svietidiel SOX, KŽ, LŽ a LED na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy. Aktivita zahŕňa všetky stavebné práce popísané v
projektovej dokumentácii - dodávku a montáž výložníkov, svietidiel, káblov a rozvádzačov a projekt skutočného vyhotovenia
stavby (viď. svetelnotechnická štúdia). Hlavná aktivita č.2 /Vypracovanie technickej dokumentácie/ - zahŕňa vypracovanie
svetelnotechnickej štúdie, svetelnotechnického merania. Ukončenie aktivít sa predpokladá do konca 12/2015 v súlade s
podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v minulosti realizovala
podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti
obyvateľov a ochrany ich majetku. Nevyhnutnosť pomoci, o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom ŽoNFP je z pohľadu
žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností žiadateľa a bez
nenávratného finančného príspevku by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s
opatreniami PHSR obce Ražnany. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je
nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava verejného osvetlenia
nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. Ušetrené finančné prostriedky za energiu obec použije na jej ďalší rozvoj a aktivity súvisiace.

Výsledky projektu, kt. dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu, budú zachované počas celej doby sledovania udržateľnosti
projektu, t.j. 5 rokov po realizácii projektu. Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a
údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov. Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové
osvetlenie bude energeticky efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti
systému VO bude počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných
opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Horná Poruba je nainštalovaných 114 ks svietidiel. V obci Horná Poruba boli
ako svetelné zdroje použité žiarivky (TC-L 2x36W), vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 70W) a vysokotlakové ortuťové
výbojky (RVL-X 80W), ktoré sú technicky zastarané, po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom
pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného osvetlenia nie je možné určiť presný
dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových stožiaroch pomocou
výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Horná
Poruba sú nainštalované spolu štyri rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na existujúcich podperných bodoch. Stav
rozvádzačov bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou na mieste. Vek rozvádzačov je cca 10-20 rokov, celkový vzhľad, vonkajšia
povrchová úprava je značne poznačená koróziou, takisto aj vnútorné časti rozvádzačov sú síce ešte funkčné, ale poškodené
vplyvmi vonkajšieho prostredia čo môže mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť, bezporuchovú prevádzku rozvádzačov
respektíve celej svetelnej sústavy verejného osvetlenia. V dôsledku poveternostných vplyvov a mechanického poškodenia sú
štítky na jednotlivých rozvádzačoch neidentifikovateľné a preto nie je možné určiť ich pôvod a rok výroby. Spotreba elektrickej
energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 35 482,20 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom
stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú
modernizáciu.V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií
vypočítané referenčné úseky v počte 14.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Horná Poruba. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 114 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 78 ks nových svietidiel (spolu 192 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 141,70 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 708,50 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 65,87 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 9,92 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 4 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 114 ks svietidiel
- k doplneniu 78 ks svietidiel
- k výmene 4 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou KaHR-22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44. Pri rekonštrukcií verejného osvetlenia boli navrhnuté
rozvádzače s krytím IP54. Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Horná Poruba nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Horná Poruba je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením
aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie
je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z
hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Horná Poruba disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá so sodíkovými výbojkami (SHC). Existujúce svietidlá
však nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno- technické parametre sústavy verejného osvetlenia a výrazne
prekračujú dobu svojej životnosti. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenie, korózia a chýbajúce kryty svietidiel. Geometria
osvetľovacej sústavy je nevyhovujúca.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia Power-Line a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania
VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Technické zabezpečenie Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím zložený z kompetentných kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú z
pohľadu žiadateľa komplexne zabezpečovať úlohy súvisiace s riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie
projektu je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby priamo napĺňala špecifické ciele a hlavný cieľ projektu.
Časový rozvrh realizácie aktivít bol navrhnutý s ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného
obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné
zrealizovať práce v období piatich mesiacov od začiatku realizácie projektu. Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity
projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Madunice.: Strategický zámer "zlepšiť stav životného prostredia v obci"
a je v súlade s úzmenoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Trnavského kraja, Strategický cieľ
Zabezpečiť podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Streda nad Bodrogom môžeme klasifikovať ako unifikovanú avšak značne
energeticky náročnú.
V sústave je prevádzkovaných celkovo 230 ks svietidiel s priemerným vekom 18 rokov. Svietidlá sú už na konci svojej
efektívnej životnosti, sú poškodené a nevhodné na osvetlenie cestných komunikácií. Svetelné zdroje majú nízku optickú a
elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a nasmerovanie. Široké rozstupy svietidiel majú za následok
nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacej sústavy ako aj nedostatočné osvetlenie pozemných komunikácií. Technický stav
rozvádzačov verejného osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém
ovládania verejného osvetlenia je nevhodný.
Okrem toho je vzhľadom na zastaranosť svietidiel celá sústava verejného osvetlenia vysoko náročná na údržbu a správu.
Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené riziko úrazu pri
manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií vo večerných
hodinách.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy VO. Technický stav VO bude
plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN). Po zrealizovaní projektu bude
vymenených 230ks starých svietidiel a doplnených 146 nových svietidiel typu LED v súlade s danými minimál. technickými
parametrami: merný svetelný tok – min. 87 lm/W, životnosť min. 100 000 hod., farba svetla 4000K, farebné podanie Ra 70,
krytie svetelnočinnej elektrickej časti najmenej IP 66 atď. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov budú využité jestvujúce
betónové stožiare distribučnej NN siete, ktoré budú doplnené novými výložníkmi. Sústava bude obsahovať prvky umožňujúce
riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia.
Výsledkom uvedených aktivít bude modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 90 627,07 kWh, čo predstavuje
úsporu 75,26% pri uvažovanej sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných ako aj doplnených svietidiel. Ročná úspora
elektrickej energie za obdobie bežného roka dosiahne hodnotu 326,26 GJ/rok.
Ďalším prínosom bude zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a eliminácia nežiadúcich sociálnych javov.

Predkladaný projekt pozostáva z nasledovného súboru činností:
• demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzačov
• inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou (LED)
• doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť a parametre osvetlenia podľa STN
• zavedenie riadiacich, regulačných a monitorovacích prvkov, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie (najmä riadenie doby
prevádzky ako aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe)
Realizácia modernizácie verejného osvetlenia obce bude zabezpečená dodávateľsko-odberateľským spôsobom. Dodávateľ
bude vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. S víťazným
uchádzačom bude uzatvorená zmluva a následne bude dodávateľ komplexne technicky realizovať aktivity projektu. Po
riadiacej a koordinačnej, administratívnej, komunikačnej stránke bude projekt zabezpečovať obecný úrad vlastnými
pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z oblasti implementácie štrukturálnych fondov.
Predkladaný projekt obsahuje časový plán jednotlivých činností, ktorý je možné vykonať počas obdobia oprávnenosti
výdavkov.

Predkladaný projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom, v rámci
ktorého je v časti "Technická infraštruktúra" identifikovaná ako slabá stránka "potreba modernizácie verejného osvetlenia".
Projekt je takisto v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktorý
identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných sústav verejného osvetlenia.
Realizáciou projektu sa vykonajú opatrenia na elimináciu identifikovaných slabých stránok v zmysle strategických
dokumentov.
Realizácia projektu je nevyhnutná najmä z dôvodu nedostatkov z pohľadu plnenia noriem STN, vysokej energetickej
náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, nízkej spoľahlivosti verejného osvetlenia (najmä pri zlých
poveternostných podmienkach), ohrozenia účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách, nevhodného estetického
vzhľadu ako aj rizika úrazu pri údržbe verejného osvetlenia.
Realizáciou projektu obec dosiahne zvýšenie kvality poskytovanej služby verejného osvetlenia ako aj úspory nákladov na
spotrebe elektrickej energie a nákladov na údržbu.

Žiadateľ, obec Streda nad Bodrogom zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku a údržbu
verejného osvetlenia pri dodržaní štandardnej ročnej doby osvetlenia.
Popri finančnom zabezpečení udržateľnosti projektu bude rovnaký dôraz kladený aj na zabezpečenie dostatočnej personálnej
a technickej kapacity na udržiavanie projektu. Tento aspekt obec zabezpečí kombináciou vlastných administratívnych a
technických kapacít spolu s exernými odbornými kapacitami špecializujúcimi sa v danej oblasti.
Samotná údržba VO bude pozostávať najmä z nasledovných činností:
- opakované pravidelné revízie verejného osvetlenia v intervale minimálne jeden krát za 3 roky
- výmena svetelných zdrojov po uplynutí doby ich životnosti
- čistenie, náter a starostlivosť o jednotlivé komponenty verejného osvetlenia
Súčasťou aktivít na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu budú aj opatrenia na prevenciu proti vandalizmu a
poškodzovaniu prvkov verejného osvetlenia.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. V rámci
postupnej výmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za žiarivkové s príkonom 36W. Tieto svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústavu verejného osvetlenia
môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov svietidiel.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60% výkonu je
detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky sústavy
verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia. Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je
priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež
na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušeniu servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku. Obec získa nové, úsporné,
moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej
bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Technické riešenie projektu spočíva vo výmene
telies svietidiel spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v zavedení systému pre riadenie a správu verejného
osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1
Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektu. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu. Realizačná aktivita projektu je
navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s ohľadom na predpokladaný termín
schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné finančné ukončenie projektu do
12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období piatich mesiacov. Zdôvodnenie potreby investície do
tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce: Priorita 1 Rozvoj
verejnej infraštruktúry, Opatrenie 1.2 Rozvoj infraštruktúry verejných služieb, Aktivit 1.2.11 Rozvoj infraštruktúry verejných
služieb a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Nitrianskeho kraja, Priorita
4 Infraštruktúra, Strategický cieľ Budovaním modernej infraštruktúry vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality života
občanov." Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory
energie,“ cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a
obciach," cieľ prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, (...) a
zvýšenie využitia OZE.

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Obec Ďurďové s nachádza v Trenčianskom samosprávnom kraji, okres Považská Bystrica, Obec má rozlohu 4,82 km2 a 151
obyvateľov.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami typu LV 2x36W (Modus).
V malom počte sú zastúpené aj svietidlá Malaga (Philips) s HPS zdrojom 70W. Použité sú tiež svietidlá KZ KZ 444 19 70.
Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo
záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie VO je zastarané, vo viacerých častiach
prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel.
Počet svietidiel:
29ks svietidiel s príkonom 86,4W. Rok inštalácie 2004
2ks svietidiel s príkonom 84W. Rok inštalácie 2005
2ks svietidiel s príkonom 150W.Rok inštalácie 1985
Svietidlá VO sú v obci umiestnené na betónových a drevených stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu výšky 6-8 m.
Sústavu VO obce tvorí 33 ks podperných bodov. V obci sa nachádza 1 rozvádzač. Je upevnení na betónovom stožiari NN
rozvodnej siete.Rozvádzač RVO 1 nie je vo vyhovujúcom technickom stave.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 36. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na
údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie predstavuje v % 70,37,čo predstavuje 32,05GJ/rok. Výrazne sa zníži
aj produkcia CO2,cca 2,24 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 36 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 2,974 kW na 0,9612 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 3 druhov na 1 druh. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako 70,37
oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom
termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z
vlastných prostriedkov . Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala
projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Čierne nad Topľou leží na území Prešovského VÚC v okrese Vranov n.T., má okolo 800 obyvateľov. Verejné osvetlenie
v obci patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá.
Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa pohybuje v intervale od 15-30 rokov. Osvetľovacia
sústava v obci je dvojstranná vystriedaná a pozostáva z 3 ks rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené na
stĺpoch NN siete. Svietidlá VO sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Sústava verejného osvetlenia v obci je
napojená na tri rozvádzače, z toho dva sú 3fázove s tromi vetvami a jeden je 1fázovy s jednou vetvou. V obci je v prevažnej
miere zložené zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce nespĺňa základné
podmienky pre osvetlenie cestných komunikácií a chodníkov, nerovnomernosť osvetlenia apod. V obci sú svietidlá
umiestnené na cca každom druhom stožiari, čím vznikajú rozostupy svetelných bodov väčšie ako 60m. Takéto veľké
rozostupy nezabezpečujú dostatočnú rovnomernosť osvetlenia. Celkovo je geometria osvetľovacej sústavy nerovnomerná.

Predkladaný projekt rieši výmenu 74 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 64 ks svietidiel do existujúceho systému verejného osvetlenia obce Čierne nad Topľou. V rámci projektu
sa taktiež vymenia všetky výložníky za nové, spĺňajúce normy, vymenia sa staré rozvádzače a vybuduje sa moderný riadiaci
systém pre riadenie a vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a
to aj pri zvýšení počtu svietidiel je 75,85%. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 185,79 GJ/rok. Projektom dôjde k
výmene 74 kusov pôvodných svietidiel za 28 kusov 62 W svietidiel a za 46 kusov 26 W nových svietidiel a doplnia sa 64
kusov nových svietidiel (27 ks - 62 W a 37 ks - 26 W), čo by sa podľa výpočtov svetelno-technickej štúdie malo odraziť na
úspore elektrickej energie v predpokladanej hodnote 51 607,49 kWh/rok a taktiež k zníženiu emisií 13,01 ton/rok. V rámci
projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality.

Realizácia projektu je naplánovaná na jeseň/zimu 2015 a to po schválení a podpise zmluvy s RO. Do tohto termínu je
plánované ukončenie procesu verejného obstarávania na dodávateľské práce. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia" bude prebiehať v období august
2015 až december 2015, druhá aktivita "Vypracovanie technickej dokumentácie" bude prebiehať súbežne s aktivitami
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť od 05/2015-12/2015. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a
očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Projekt bude implementovaný
zástupcami obce (viď personálne zabezpečenie v Opise projektu) v spolupráci s externou dodávateľskou spoločnosťou. Po
ukončení projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce Čierne nad Topľou, ktorá zabezpečí jeho trvalú
údržbu a prevádzku. Projekt bude ukončený vydaním revíznej správy, ktorá garantuje kvalitu dodaných prác a súlad s platnou
legislatívou v oblasti elektroenergetiky.

Predkladaný projekt je v súlade s mnohými strategickými dokumentami, vrátane PHSR VÚC a taktiež obce Čierne nad
Topľou. Ide predovšetkým o napĺňanie cieľov, ktoré sa realizáciou projektu zhodujú s prioritami strategických dokumentov
hlavne vďaka:
- Znižovaniu spotreby energie a zvyšovaniu účinnosti energie,
- Posilnenie vedenia a vybudovania nových TS podla potreby,
- Znižovanie strát a zvyšovanie spoľahlivosti sietí,
- Informovaniu obyvateľov o úsporách energie.
Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného rozpočtu, ale
hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením
bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ - obec čierne nad Topľou - má skúsenosti s realizáciou projektov. Projekt v plnej miere
prispieva k napĺňaniu cieľa operačného programu - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a
dosiahnutie úspory energie a taktiež k horizontálnej priorite TUR. Po úspešnej realizácii projektu dôjde k úspore elektrickej
energie o 51 607,49 kWh/rok = 75,85 % oproti súčasnému stavu.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude obec Čierne nad Topľou zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a
požiadavky súvisiace s prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015, tak aby obec získala úsporu
z realizácie projektu už v roku 2016. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená. dosiahnutím úspor po rekonštrukcii
existujúcich svetelných bodov (modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu je 75,85 %). Vzhľadom na úplnú
rekonštrukciu VO a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov a výrazne sa znížia
prevádzkové náklady. Taktiež sa výrazne znížia aj údržbové náklady pri dodržiavaní svetelno-technických parametrov.
Žiadateľ – obec Čierne nad Topľou - zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Žiadateľ je
presvedčený o dlhodobej udržateľnosti výstupov predkladaného projektu aj vďaka solídnej finančnej stabilite žiadateľa.
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Osvetľovacia sústava v obci Príbelce je tvorená rôznymi druhmi zdrojov a výkonov. Najväčšie zastúpenie medzi svetelnými
zdrojmi má kompaktná žiarivka s príkonom 2x36 W, vysokotlaká ortuťová výbojka s príkonom 125 W a vysokotlakové
sodíkové výbojky (70, 100 a 150 W). Celkový inštalovaný výkon sústavy verejného osvetlenia dosahuje hodnotu cca 14 kW.
Sústavu verejného osvetlenia ovplyvňujú 3 rozvádzače, ktoré plnia funkciu istenia zapínania a vypínania sústavy verejného
osvetlenia. Rozvody verejného osvetlenia sú vyhotovené vo väčšej časti obce holými vzdušnými vedeniami typu AlFe 25. Zo
128 kusov svietidiel v sústave je 117 kusov napájaných holými vzdušnými vedeniami čo predstavuje dĺžku kábla cca 6,8 km.
Vplyvom počasia (vietor, búrky) holého vzdušného vedenia dochádza ku kontaktu holých vodičov, čo má za následok výpadky
svietivosti. Medzi hlavné nedostatky osvetľovacej sústavy treba uviesť používanie ortuťových výbojok, ktoré predstavujú nízku
účinnosť svetelného zdroja a teplotná závislosť kompaktných žiariviek, ktoré sú nevhodné najmä na osvetlenie komunikácií
triedy NE. Mnohé svietidlá používajú klasické predradníky a sú zdrojom vysokej vlastnej spotreby.

Realizáciou projektu modernizácie sústavy verejného osvetlenia dôjde k výmene existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá
a k zahusteniu sústavy doplnením nových LED svietidiel na existujúce podperné body, čím sa odstránia nedostatky v
používaní nevhodných, resp. energeticky náročných svetelných zdrojov. Dôjde k inštalácii systému riadenia vzdialenej správy
a monitorovania prevádzky, stavu a online riadenia, dôjde k výmene všetkých troch rozvádzačov VO a k výmene vzdušných
vedení za nové samonosné izolované vzdušné vedenie AES 4x25/4x16. Týmito opatreniami sa odstránia najzávažnejšie
nedostatky sústavy verejného osvetlenia, ktorými sú nízka účinnosť svietidiel, nevyhovujúci technický stav svietidiel a
výložníkov.
Uskutočnením popísaných aktivít sa dosiahne výrazne vyššia bezpečnosť obyvateľov obce, pribudnú možnosti bezpečných
nočných prechádzok obyvateľov a dôjde k rozšíreniu kultúrnych aktivít v obci aj vo večerných a nočných hodinách. Stála
viditeľnosť na verejných priestranstvách používaním spoľahlivého systému verejného osvetlenia prispeje aj k používaniu
bezpečnostného kamerového systému v obci.

Nedostatky v sústave verejného osvetlenia sú analyzované v svetelno – technickej štúdii verejného osvetlenia. Odstránenie
týchto nedostatkov je navrhnuté výmenou súčasných typov svietidiel, demontážou všetkých výložníkov, demontážou
rozvádzačov a demontážou napájacieho vedenia. V rámci rekonštrukcie sa uskutoční montáž samonosného izolovaného
kábla 1-AES 4x25 m2 v dĺžke 6105 m a kábla 1-AES 4x16 m2 v dĺžke 1380 m, ktorý bude inštalovaný na podperných bodoch
distribučného vedenia. Na ukotvenie káblového vedenia budú použité kotevné a spojovacie armatúry. Vymenené za nové
budú aj všetky tri rozvádzače verejného osvetlenia v jednotlivých častiach obce (a to v časti: Horné Príbelce, Dolné Príbelce a
Škriavnik). Za účelom zabezpečenia plnenia technických noriem na osvetlenosť komunikácií, verejných priestranstiev,
zníženia energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenia bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia sa
zahustí sústava verejného osvetlenia v obci osadením svietidiel na každý stožiar, pomocou nových výložníkov, ktorý sa
nachádza pri verejnej komunikácii v počte 165 ks LED svietidiel. Aktivity označené v bodoch 2 až 5 sa budú uskutočňovať
súčasne po jednotlivých uliciach a úsekoch.

Súčasný stav v kvalite svetelných zdrojov, svietidiel , nosných prvkov, vzdušných vedení a rozvádzačov verejného osvetlenia
je nedostatočný, neefektívny s vysokými nákladmi na údržbu a cenu za odobratú elektrickú energiu. V súčasnosti nie je
dodržaná kvalita osvetlenia miestnych komunikácií, sú nedostatky v zaistení bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti
chodcov v nočných hodinách. Predmetný projekt je v súlade s Programom rozvoja obce Príbelce, kde je prijaté opatrenie
"Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu" s cieľom zlepšenia životných podmienok obyvateľov obce a
zlepšenia služieb poskytovaných obyvateľom. Obec Príbelce je obcou do 2000 obyvateľov, kde nie je nutné mať zaobstaraný
a schválený územný plán obce v zmysle stavebného zákona. Obec je typickou vidieckou dedinou, kde sa udržiavajú tradičné
zvyky a obyčaje, medzi staršími obyvateľmi je zvykom ešte aj dodnes nosenie tradičného jedinečného príbelského kroja.
Obec je známa svojou folklórnou skupinou Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec. Zvýšenie atraktívnosti obce sa prispeje aj
modernizáciou verejného osvetlenia, ktoré prispeje ku skvalitneniu života všetkých obyvateľov obce.

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia bude vykonaná komplexne v celosti uskutočnením uvedeného projektu v jednej
etape bez akýchkoľvek dodatočných úprav alebo doplnení sústavy. Po vykonaní komplexnej modernizácie obec každoročne
vyčlení v programovom rozpočte obce finančné prostriedky na prevádzku verejného osvetlenia. Finančné prostriedky budú
použité najmä za úhradu spotrebovanej elektrickej energie zmluvnej distribučnej spoločnosti a na vykonávanie údržby sústavy
verejného osvetlenia. Pravidelne sa budú vykonávať revízie elektrických zariadení.
Realizovaním týchto opatrení dôjde k nasledovným pozitívnym vplyvom:
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
- zvýšenie bezpečnosti obyvateľov ( bezpečný pohyb po chodníkoch, zníženie kriminality)
- zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia, intenzita osvetlenia, farebné podanie)
- zníženie nárokov na elektrickú energiu
- zníženie nákladov na údržbu a servis
- zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru.
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Obnova verejného osvetlenia v obci Domaniža
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Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prusy
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62 690,06

161 279,60

KaHR-22VS-1501

Obec Domaniža sa nachádza Trenčianskom samosprávnom kraji. Obec má rozlohu 2 605,7 ha a 1 482 obyvateľov
(31.12.2013). Sústavu osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy VO. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné
konštatovať, že zariadenie VO je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a
taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel. Súčasné svietidlá boli inštalované v rokoch 1990-2006. V obci je celkovo 167
osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 5 druhov svietidiel. Svietidlá sú v obci umiestnené na betónových a železných
stožiaroch. Výložníky pre svietidlá sú výrazne skorodované a je nutná ich výmena z hľadiska neprimeranej dĺžky, umiestnenia
a technického stavu. Sústavu VO v obci Domaniža napája 5 ks rozvádzača (RVO). Rozvádzače sú nevyhovujúce z hľadiska
technického stavu, riadenia osvetlenia, krytia jednotlivých komponentov a pod. Svietidlá sú napájané prevažne zo vzdušného
vedenia. Súčasný stav verejného osvetlenia sa vyznačuje mnohými nedostatkami, z uvedeného dôvodu je nevyhnutná jeho
rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 285.
Osvetľovacia sústava bude po rekonštrukcii tvorená novými svietidlami s LED zdrojmi. Nové svetelné body sa vyznačujú
vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou
životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Ušetrené finančné prostriedky bude môcť obec použiť do ďalšieho rozvoja a tým skvalitňovania života obyvateľov a
návštevníkov obce. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 34,89 % čo predstavuje 80,73 GJ/rok. Realizáciou
projektu sa zníži aj produkcia CO2 o 5,65%/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu
celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 285 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov,
demontáž starých a montáž nových RVO
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.
Žiadateľ má vytvorené dostatočné kapacity pre zvládnutie procesu implementácie projektu.

Obnovou verejného osvetlenia sa dosiahnu oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou sa odstránia nedostatkysiete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť
VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP
TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 34,89 % oproti pôvodnému
stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež
je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec má dostatočné
kapacity pre zvládnutie celého implementačného procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má
zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u
externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Kostolné je nainštalovaných 110 ks svietidiel. V súčasnosti je verejné
osvetlenie obce realizované svietidlami rôznych typov so svetelnými zdrojmi prevažne výbojkovými /SHC150W, RVL80W/
alebo žiarivkovými /1-2x36W/. Svietidlá sú technicky a morálne zastarané, väčšina svietidiel je po dobe životnosti. Kryty
svietidiel sú netesnené, príp. poškodené, čím nie je dodržané predpísané krytie elektrických zariadení a znečistením sa ďalej
znižujú svetelno-technické parametre svietidiel. Svietidlá sú upevnené pomocou viacerých typov kovových konzol a
výložníkov na existujúcich betónových stožiaroch. Výložníky majú obvykle nevhodnú dĺžku a sklon vyloženia. Samotné
výložníky sú v prevažnej miere skorodované. V obci Kostolné je nainštalovaných spolu šesť rozvádzačov RVO, ktoré sú
osadené na existujúcich podperných bodoch. Rozvádzače sú zastarané, značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej
energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 53 118,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom
stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú
modernizáciu.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Kostolné. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 110 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 63 ks nových svietidiel (spolu 173 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 234,58 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1172,90 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie 78,00 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 16,42 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 6 ks vymenené + doplnené o 2 ks nových rozvádzačov. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú
spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 110 ks svietidiel
- k doplneniu 63 ks svietidiel
- k výmene 6 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače + doplnenie 2 ks nových rozvádzačov
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou KaHR-22VS-1501 t.j minimálne krytie IP44. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kostolné boli
totiž navrhnuté rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Kostolné nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Kostolné je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Kostolné disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Prusy je nainštalovaných 65 ks svietidiel. V celej obci je osadený jeden druh
kompaktných žiariviek typ 1A Attache (TC-L 2x 36W), ktoré sú technicky zastaralé, po dobe životnosti. Ich svetelná a
elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného
osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na existujúcich
betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a
poveternostnými vplyvmi. V obci Prusy sú nainštalované spolu dva rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na existujúcich
podperných bodoch. Vek rozvádzačov je cca 10-15 rokov. Celkový vzhľad a vonkajšia povrchová úprava je bez známok
poškodenia, vnútorné časti rozvádzačov sú funkčné, ale pre účel obce nevhodné vzhľadom na navrhovaný nový systém
(CityTouch LightWave) ovládania nových svietidiel Iridium gen3 LED Mini BGP381. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej
svetelnej sústave za rok je 21 801,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa
podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 18.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 7.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Prusy. V rámci merateľných ukazovateľov bude
nainštalovaných 131 ks svietidiel (65 ks vymenených svietidiel a 66 ks doplnených svietidiel) čím bude dosiahnutá úspora
108,07 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 540,35 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,33 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 7,57 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
enviromentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 2 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 65 ks svietidiel
- k doplneniu 66 ks svietidiel
- k výmene 2 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienku
stanovenú Výzvou KaHR-22VS-1501, ktorá požaduje minimálne krytie P44 – v rámci rekonštrukcie bolo navrhnuté krytie IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Prusy
nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Prusy je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Prusy disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej prevádzky
a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia zodpovedá obec v
zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo svojho rozpočtu.
Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne vyčlenená suma na
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie
prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na elektrickú energiu) čo
umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie infraštruktúry obce. Po
úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými
technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou
súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave VO v obci Košecké Podhradie je nainštalovaných 125 ks svietidiel. Ide o neunifikovanú sústavu, kde sa
nachádzajú svietidlá viacerých typov s rôznymi svetelnými zdrojmi, ktoré sú technicky zastarané, po dobe životnosti. Ako
svetelné zdroje sú v existujúcej sústave použité žiarivky (TC-L 2x36W) a vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 70W, SON-T
150W). Svietidlá sú umiestnené len na každom druhom betónovom stožiari, čo nezaručuje dosiahnutie normou doporučených
svetelno-technických parametrov na danej komunikácií. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením
a poveternostnými vplyvmi. V obci Košecké Podhradie sú inštalované spolu štyri rozvádzače RVO z toho dva rozvádzače sú
inštalované v časti Veľké Košecké Podhradie a dva rozvádzače sú inštalované v časti Malé Košecké Podhradie a Kopec.
Rozvádzače sú osadené na existujúcich podperných bodoch. Sú zastarané a značne poškodené koróziou. Spotreba
elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 49 537,80 (kWh) Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je
nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje
komplexnú rekonštrukciu

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Košecké Podhradie. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 201 ks svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 209,89 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje
1049,45 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 73,19 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky
osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o
14,69 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci
zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po
sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky
rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Rekonštrukcia existujúcich 4ks rozvádzačov verejného osvetlenia bude riešená
zrušením 1ks rozvádzača RVO2 v časti Veľké Košecké Podhradie pričom jeho funkciu plne zastúpi vymenený rozvádzač
RVO1 a výmenou 2ks rozvádzačov v časti Malé Košecké Podhradie a Kopec.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 125 ks svietidiel
- k doplneniu 76 ks svietidiel
- k výmene 3 ks z 4 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače. Jeden rozvádzač bude zrušený.
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať minimálne
krytie IP44 – navrhnuté bolo krytie IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.
V zmysle Usmernenia č.1 (účinného od 18.06.2015) k výzve KaHR-22VS-1501 vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva dňa
30.04.2015, boli v svetelno-technickej štúdií navrhnuté referenčné úseky v počte 12.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Košecké Podhradie nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Košecké Podhradie je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Košecké Podhradie disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky
poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Maršová-Rašov je nainštalovaných 95 ks svietidiel. V celej obci je
osvetlenie realizované svietidlami verejného osvetlenia rôznych typov so svetelnými zdrojmi prevažne výbojkovými
/SHC150W, RVL80W/ alebo žiarivkovými /1-2x36W/. Svietidlá sú technicky a morálne zastarané, väčšina svietidiel je po dobe
životnosti. Kryty svietidiel sú neutesnené, príp. poškodené, čím nie je dodržané predpísané krytie elektrických zariadení a
znečistením sa ďalej znižujú svetelno-technické parametre svietidiel. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových
stožiaroch pomocou výložnikov. Výložníky aplikované na betónových stožiaroch majú obvykle nevhodnú dĺžku a sklon
vyloženia. Samotné výložníky sú v prevažnej miere skoródované. V obci Maršová-Rašov sú nainštalované spolu tri
rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na existujúcich podperných bodoch. Rozvádzače sú zastarané, značne poškodené
koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 44 226,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej
sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci
stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 8.

Realizáciou projektu pôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Maršová-Rašov. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 95 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 57 ks nových svietidiel (spolu 152 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 196,61 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 983,05 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 77,18 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 13,76 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 3 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 95 ks svietidiel
- k doplneniu 57 ks svietidiel
- k výmene 3 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnuté boli rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Maršová-Rašov nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Maršová-Rašov je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením
aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie
je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z
hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Maršová-Rašov disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

Mesto Tisovec sa nachádza v BBSK. Existujúce svietidlá sú rôznych typov s zdrojmi rôznych príkonov. Súčasné VO je
tvorené svietidlami s vysokotlakovými sodíkovými, halogénovými výbojkami a lineárnymi žiarivkami. Svietidlá sú osadené
priamo na stožiaroch a na stožiaroch prostredníctvom výložníkov. Inštalácia svietidiel bola realizovaná priebežne a to v 80tych rokoch minulého storočia, doplnenie a výmena svietidiel sa realizovali postupne až doteraz. V meste je celkovo 387
osvetľovacích bodov, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Pôvodné svietidlá pozostávajú z 12 druhov svietidiel. V meste Tisovec
sa nachádza 10 rozvádzačov, z ktorých sú napájané svietidlá osvetľovacej sústavy. Vetvy sú riešené ako vzdušné vedenia
VO a/alebo ako zemné vedenia. Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, chýbajú kryty, je poškodená optika, vonkajšie
kryty sú skorodované, zlomené, nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Niektoré
svietidlá sú odpojené od napájacieho vedenia, iné sú zas nefunkčné. Súčasný stav verejného osvetlenia sa vyznačuje
mnohými nedostatkami, z uvedeného dôvodu je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude v meste Tisovec zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 570.
Osvetľovacia sústava bude po rekonštrukcii tvorená novými svietidlami s LED zdrojmi. Nové verejné osvetlenie bude
umiestnené:
- cesta I/72 Romavská Píla – Hlavná, Daxnerova, Partizánska, Sládkovičova
- cesta II/531 Muránska, miestne komunikácie
- hlavné námestie, vedľajšie cesty a účelové komunikácie, chodníky, parky.
Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež
úspora nákladov na údržbu. Ušetrené finančné prostriekdy bude mesto naďalej investovať do rozvojových aktivít a za účelom
zlepšenia kvality života obyvateľov mesta. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 51,87 % čo predstavuje
193,35 GJ/rok. Realizáciou projektu sa zníži aj produkcia CO2 o 13,53%/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú osadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia/zrušia na
miestach, kde to vyžaduje prevádzkový stav. Vzhľadom na osvetľované komunikácie a pozície tvoria svietidlá jednostranné
osvetľovacie sústavy. Montážna výška svietidiel je prispôsobená pôvodnému stavu. Výmena svietidiel a svetlených zdrojov
bude prevedená v beznapäťovom stave napájacích vedení. Po rekonštrukcii bude v obci 570 nových svietidiel. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia bude realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na
základe zákona o verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti:
- demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce,
- úpravy nosných častí svietidiel ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, t.j. stožiarov, výložníkov, konzol, a pod.
- výmena zastaralých rozvádzačov verejného osvetlenia,
4. revízna skúška - východisková revízia, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.
Žiadateľ má vytvorené dostatočné personálne kapacity na zvládnutie procesu implementácie.

Obnovou verejného osvetlenia sa dosiahnu oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou sa odstránia nedostatky siete verejného osvetlenia mesta, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť
VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt sa realizuje v súlade so súčasne platnou legislatívou a technickými
normami. Projekt prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v
neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná
úspora elektrickej energie – cca 52 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad
ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR mesta a územným plánom. Mesto v minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre
zvládnutie celého implementačného procesu projektu. Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z
vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov a návštevníkov mesta.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude organizácia
mesta Tisovec - Služby mesta Tisovec, s.r.o. Komplikovanejšie zásahy si bude mesto objednávať u externej firmy. Žiadateľ
zabezpečí v rámci rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory
prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti
bude environmentálne udržateľný.

KaHR-22VS-1501

Obec Habovka sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji, okres Tvrdošín. Obec má rozlohu 29,41 km2 a 1 377
obyvateľov. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami. V malom
počte sú zastúpené aj svietidlá s HPS zdrojom. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické
parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že zariadenie VO
je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné
typy svietidiel. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v rokoch 1993-2005. V obci je celkovo 106 osvetľovacích bodov,
pozostávajúcich z 3 druhov svietidiel. Svietidlá sú v obci umiestnené na betónových, drevených a železných stožiaroch.
Výložníky pre svietidlá sú výrazne skorodované a je nutná ich výmena z hľadiska neprimeranej dĺžky, umiestnenia a
technického stavu. Sústavu VO v obci Habovka napája 1 ks rozvádzača (RVO). Všetky svietidlá sú napájané zo vzdušného
vedenia. Súčasný stav verejného osvetlenia sa vyznačuje mnohými nedostatkami, z uvedeného dôvodu je nevyhnutná jeho
rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 173. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Ušetrené finančné prostriedky použije obec na ďalší rozvoj a zlepšovanie kvalitiy života obyvateľov a
návštevníkov obce. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 66,55 % čo predstavuje 142,30 GJ/rok. Výrazne
sa zníži aj produkcia CO2, o 9,96 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 173 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov,
demontáž starého a montáž nového rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.
Žiadateľ má vytvorené dostatočné kapacity na zvládnutie procesu implementácie projektu.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 66 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a
územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého
procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie
NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má
zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u
externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Šútovce je nainštalovaných 51 ks svietidiel. Ako svetelné zdroje sú v obci
použité kompaktné žiarivky (TC-L 2x36W) typ MODUS LV 236 a vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 250W) typ 444 23 023, ktoré sú technicky zastarané a po dobe životnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného
osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na existujúcich
betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a
poveternostnými vplyvmi. V obci Šútovce sú nainštalované dva rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na existujúcich
podperných bodoch. Rozvádzače sú zastaraný a značne poškodený koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej
svetelnej sústave za rok je 30537,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa
podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V
zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné
úseky v počte 10.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Šútovce. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 51 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 45 ks nových svietidiel (spolu 96 ks) čím bude dosiahnutá úspora
170,22 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 851,10 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 82,26 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 11,92 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného
osvetlenia bude vymenený za nový rozvádzač. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 51 ks svietidiel
- k doplneniu 45 ks svietidiel
- k demontáži 2ks rozvádzačov a následnej výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO za nový rozvádzač. Druhý rozvádzač
RVO bude zrušený.
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Rozvádzač bude spĺňať aj podmienky
stanovené výzvou KaHR-22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnutý bol rozvádzač s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Šútovce nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Šútovce je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Šútovce disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Oravská Jasenica je nainštalovaných 177 ks svietidiel. V celej obci je
osvetlenie realizované svietidlami verejného osvetlenia rôznych typov so svetelnými zdrojmi prevažne výbojkovými
/SHC150W, RVL80W/ alebo kompaktnými žiarivkami /1-2x36W/. Svietidlá sú technicky a morálne zastarané, väčšina
svietidiel je po dobe životnosti. Kryty svietidiel sú neutesnené, príp. poškodené, čím nie je dodržané predpísané krytie
elektrických zariadení a znečistením sa ďalej znižujú svetelno-technické parametre svietidiel. Svietidlá sú osadené na
existujúcich betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky aplikované na betónových stožiaroch majú obvykle
nevhodnú dĺžku a sklon vyloženia. Samotné výložníky sú v prevažnej miere skoródované. V obci Oravská Jasenica sú
nainštalované spolu tri rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na existujúcich podperných bodoch. Rozvádzače sú zastarané,
značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 82 017,00 (kWh). Celý
systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených
dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 8.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Oravská Jasenica. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 177 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 67 ks nových svietidiel (spolu 244 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 313,71 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1568,55 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 77,07 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 21,96 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 3 ks vymenené a doplnené o 1 ks nového rozvádzača. Vymenené svietidlá ako aj
rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 177 ks svietidiel
- k doplneniu 67 ks svietidiel
- k výmene 3 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače a doplnenie 1 ks rozvádzača
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Oravská Jasenica nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Oravská Jasenica je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Oravská Jasenica disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Závažná Poruba

Obec Šarišské Jastrabie

Obec Jasenová

Obec Brezovica

Obec Rabčice

Obec Pochabany

Obec Rybník

Obec Báč

Obec Turčianske Jaseno

Obnova verejného osvetlenia v obci Závažná Poruba

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jasenová

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica

Verejné osvetlenie v obci Rabčice

Obnova verejného osvetlenia v obci Pochabany

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rybník

Obnova verejného osvetlenia v obci Báč

Obnova verejného osvetlenia v obci Turčianske Jaseno

98 009,89

91 304,06

35 745,12

174 021,57

204 643,41

35 719,63

164 077,27

143 157,60

109 479,88

V obci je inštalovaných 90ks svietidiel 5 rôznych typov a rôznych tech. vyhotoveniach. Väčšina svietidiel sú staršie ako 25
rokov. V osvetľov. sústave sú inštalované sodíkové výbojoky a Lineárne žiarivky. Svietidlá sú nainštalované na betónových
stožiaroch rozvodnej siete NN v počte 75ks a oceľových stožiaroch v počte 15ks. Nachádza sa tu 1ks rozvádzača VO
(RVO)ide o plechový rozvádzač, ktorý je zastaraný, je značne poškodený koróziou a nespĺňa požadované kritériá v zmysle
Noriem STN a EN, jena ňom viditeľná čiastočná vnútorná korózia, ktorá je rozsiahla hlavne na svorkách. Prístrojové
vybavenie RVO je zastarané a nevyhovujúce je aj farebné značenie vodičov. Väčšina rozvodov VO je realizovaných holým
vodičom AlFe - vzdušným vedením v dĺžke cca 5,12km. Hlavné nedostatky: znečistenie svietidiel, degenerovaná optická časť
svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej
komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a použitie nevhodných energ. nároč. svetel. zdrojov. Väčšina
ramienok/vyložníkov je po svojej dobe životnosti, sú značne skorodované, majú nevhodné dĺžky. Nefunkčné ovládanie zap. a
vyp. svietidiel.

Všetky existujúce svetelné miesta budú vymenené za svietidlá LED technológie a súčasne doplnené o LED svietidlá na
miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy - spolu ich bude 164 ks LED svietidiel. V zmysle normy STN
13 201 budú zatriedené osvetľovacie komunikácie protokolom stanovenia triedy osvetlenia do osvetľovacej triedy ME5 a S4
rozdelené do dvoch osvetľovacích sústav podľa parametrov osvetľovacej sústavy. Keďže v obci sú svietidlá osadzované na
oceľových stožiaroch rôznej výšky a betónových stĺpoch NN siete a nie všade v obci sa nachádzajú chodníky je táto svetelná
sústava nepravidelná, preto boli určené dva vzorové typy osvetľovacej sústavy, ktoré vychádzajú z priemerných hodnôt
nachádzajúcich sa v obce.Použitím regulácie budú dodržané príslušné normy EN STN 13 201, ktoré určujú triedy osvetlenia
pre jednotlivé komunikácie na území obce. Regulácia verejného osvetlenia bude v čase od 00:00hod do 05:00hod na úroveň
60%, od 22:00hod do 00:00hod a od 05:00hod do 06:00hod na úroveň 80% inštalovaného výkonu. Systém efektívneho
riadenia verejného osvetlenia bude umožňovať diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače VO a dohliada na prevádzkové
parametre siete VO.

V obci Závažná Poruba sa začala realizácia projektu vystavením objednávky dňa 4.5.2015 spracovateľovi STŠ v zmysle
výzvy KaHR-22VS-1501 a platných zákonov. Verej. obst. na dodávateľa VO bolo vyhlásené pred odovzdaním ŽoNFP.
Dodávateľ VO vykoná demontáž výložníkov, svietidiel a RVO. Doplnia sa a vymenia výložníky V-BS-05 aV-BS-10, cestné
svietidlá 20LED 27W(118 ks) a 30LED 48W(46ks) s elektronickým predradníkom. Doplní sa poistkový komplet, stožiar.
svorkovnice, poistk. komplety a silové medné káble vedené vzduchom k doplneným svietidlám. Vymení sa nevyhovujúci RVO
za nový, inteligentný, diaľkovo riadený RVO s reguláciou a pripojením na diaľkový dispečing s GSM modulom. Pri realizácií
projektu VO nedôjde k prekládke podzem. ani nadzem. vedení. Spotreba el. energie sa využitím regulácie zníži o 259,07
GJ/rok. Vymení sa 90 starých absolútne nevyhovujúcich svietidiel za nové LED svietidlá a doplní 74 nových LED svietidiel.
Všetky práce budú realizované na základe svetelnotechnickej štúdie s materiálmi podla polož. výkazu výmer za cenu, ktorá
bude výsledkom ver. obstarávania na dodávateľa VO. Projektový a finančný manažment zabezpečí žiadateľ a externý
dodávateľ - externý monitoring.

Hlavnými prioritami je dosiahnutie sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať platným prevádzkovým normám a
požiadavkám. Túto situáciu je možné vytvoriť len novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na
efektivitu a údržbu celého zariadenia. Energetická náročnosť musí byt minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na
platné normy STN EN 13-201(1-4) a musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej finančnej návratnosti. Obec realizáciou
projektu odstráni nevyhovujúci stav sústavy VO a zároveň zníži energetickú náročnosť sústavy. Ročná úspora elektriny v
obnovenej sústave VO pri 164 LED svietidlách bude 259,07 GJ/rok. Modelovaná úspora sústavy VO bude 71963,35 kWH/rok.
Ochrana ŽP je garantovaná výpočtom modelovanej úspory zníženia emisií CO2 na 18,13 t/rok. Projekt je v súlade s PHSR
obce, PHSR ŽSK, Akčným plánom ŽSK, Územným plánom ŽSK, Národ. stratégiou TUR a Koncepciou energetickej
efektívnosti SR.

Vzťah k VO vyplýva zo zákonov, podľa ktorých mestá a obce vlastnia a udržujú miestne komunikácie, VO, zeleň atď.
Obnovou a moderniz. VO sa dosiahne taký stav, ktorý bude zodpovedať platným prevádzk. normám a požiadavkám. Dôjde k
zníženiu energ. náročnosti, k zvýšeniu ochrany ŽP (CO2)a prispeje sa k bezpečnosti účastníkov doprav. premávky.
Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpov. osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávateľ obnovy VO, ktorý bude
poskytovať záručný a pozáručný servis na VO, čím sa zabezpečí jeho tech. udržateľ. a funkčnosť. Finančná udržateľ. projektu
je garantovaná uznes. zastupiteľstva na zabezpeč. fin. prostriedkov na spolu-financovanie projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienk. poskytnutia pomoci. Finančná udrž. prevádzky VO
bude zabezp. financovaním el. energie a údržby z prostriedkov obce a z en.úspor obnoveného VO. Neexistuje teda žiadna
hrozba, že by výsledky projektu neboli udržateľné. Vzhľadom ku komplexnej obnove VO sa po realizácií projektu v obci
Závažná Poruba, momentálne neuvažuje o ďalších aktivitách súvisiacich s obnovou VO, to ukáže čas a objektívny stav a
potreby obce po realizácií projektu.

KaHR-22VS-1501

Projekt je situovaný v obci Šarišské Jastrabie kde žije 1 237 obyvateľov. Obec sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, ktorý sa
okrem vysokej nezamestnanosti vyznačuje zlým, ba až kritickým stavom technickej infraštruktúry. Žiadateľ si túto situáciu
uvedomuje, a preto sa uchádza touto formou o finančné prostriedky, ktoré by prispeli k zlepšeniu infraštruktúry v obci.
Verejné osvetlenie v obci predstavuje 73 ks svietidiel, ktoré aj keď sú udržiavané, sú už fyzicky a morálne zastarané. Ich
optika nevykazuje požadované svetelno-technické parametre stanovené príslušnými normami STN, svietidlá sú energeticky
náročné, a ich údržba je pracná a drahá. Jestvujúci rozvádzač VO je značne skorodovaný, je ohrozené predpísané krytie
podľa platných STN a jeho prístrojová náplň je morálne a fyzicky zastaralá. Tieto skutočnosti sa výrazne podieľajú nielen na
neefektívnom vynakladaní verejných prostriedkov na prevádzku VO v obci, ale predovšetkým na tom, že verejné osvetlenie
neslúži obyvateľom obce tak, ako by podľa STN malo.

Po ukončení realizácie projektu bude vymenených 73 jestvujúcich svietidiel, doplnených 73 nových svietidiel a vymenený 1
rozvádzač VO. Nové svietidlá budú úsporné - na báze LED technológie. V rámci RVO sa použijú regulátory výkonu VO s
ohľadom na výšku regulovaného výkonu, rozsah a dimenziu napájanej siete. Inštalované bude aj nové, moderné diaľkové
ovládanie prevádzky verejného osvetlenia.
Verejné osvetlenie bude prevádzkované v súlade s platnou normou STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií, časť
1: výber tried osvetlenia a časť 2: svetelno-technické požiadavky.
V prípade, že projekt bude realizovaný, dosiahne sa:
• úspora energie 90,27 GJ/rok
• 68,31% úspora el. energie oproti východiskovému stavu,
• pozitívny dopad na životné prostredie - zníženie emisií o 6,32 t/rok,
• výmena 143 ks svietidiel
• zníženie nákladov za spotrebu elektrickej energie a nákladov na prevádzku a údržbu VO vo výške takmer 40%.
Dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov je dokumentované výpočtami v rámci krycieho listu STŠ odborne spôsobilou
osobou v danom sektore, ktorá je súčasťou žiadosti o NFP.

V rámci projektu bude zrealizovaná hlavná aktivita – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá bude
naplnená činnosťami ako demontáž VO a RVO, montáž nových svietidiel a RVO a uvedenie VO do užívania.
Po ukončení rekonštrukcie VO bude zrealizovaná aktivita - Svetelnotechnické meranie, ktorej cieľom je vykonanie kontrolných
meraní VO v referenčných úsekoch v súlade so STŠ.
Tieto aktivity budú v celom rozsahu realizované dodávateľsky – firmou spôsobilou na výkon prác tohto typu, ktorá bude
najúspešnejšia v rámci verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené pred podaním ŽoNFP, ale nebolo ukončené.
Aktivity z časového hľadiska sú navrhnuté s dostatočnou časovou rezervou pre prípad nepredvídaných udalostí
(napr.nepriazeň počasia).
V rámci implementácia projektu žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí realizáciu podporných aktivít - riadenie projektu,
publicitu a informovanosť.
Predmetom týchto aktivít bude predkladanie ŽoP a monitorovacích správ, monitorovanie výsledkov projektu, koordinácia
jednotlivých činností projektu, kontrola dodržiavania časového harmonogramu realizácie projektu, a zabezpečenie dostatočnej
publicity a informovanosti projektu.

Žiadateľ má vypracovaný PHSR obce v rámci ktorého je zadefinovaný špecifický cieľ - zlepšovať životné prostredie
vytváraním podmienok pre znižovanie spotreby energií a riešenie racionalizácie spotreby energií prostredníctvom
rekonštrukcie verejného osvetlenia (VO).
Realizáciou projektu sa dosiahne nielen úspora elektrickej energie ale aj úspora nákladov na prevádzku verejného osvetlenia,
čím sa naplnia potreby cieľovej skupiny – obyvateľov obce, ktorí získajú nové, kvalitné verejné osvetlenie, ktoré prispeje k
zvýšeniu ich bezpečnosti pri využívaní komunikácii vo večerných a nočných hodinách.
Prevádzka VO bude v súlade s príslušnými normami STN, a VO nebude vykazovať poruchovosť a bude spoľahlivo slúžiť
svojmu účelu.
Realizáciou projektu sa vytvorí synergický efekt, ktorý bude mať priame multiplikačné účinky v oblasti energetického
hospodárstva, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Žiadateĺ navyše získa skúsenosti, ktoré v
budúcnosti bude môcť uplatniť pri projektoch podobného typu.

Žiadateľ hospodári s vyrovnaným rozpočtom, t.j. plní si svoje záväzky a poskytuje k plnej spokojnosti obyvateľom služby,
ktoré jej vyplývajú zo zákona. Jednou z povinností OÚ je aj zabezpečenie prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného
osvetlenia, ktoré obec zabezpečuje z vlastných zdrojov. Súčasťou rozpočtu obce je tak položka súvisiaca s nákladmi na
prevádzku verejného osvetlenia, ktorá je tvorená z nasledovných častí:
• náklady na spotrebu elektrickej energie
• náklady na prevádzku (opravy, výmeny svetelných zdrojov a pod..)
• náklady na pravidelné odborné skúšky a prehliadky zariadenia
Realizovaním projektu sa celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia znížia takmer 40%, čo bude mať pozitívny
dopad na rozpočet obce. Tým bude zabezpečená trvalá prevádzka verejného osvetlenia a udržateľnosť výsledkov projektu.
Žiadateľ do budúcna uvažuje o realizácii nadväzujúcich projektov súvisiacich s rekonštrukciou verejných priestranstiev a
technickej infraštruktúry obce.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je prevažne nevyhovujúci a zastaraný. Sústava svietidiel pozostáva zo 40 ks
svietidiel, ktoré sú napájané z jedného rozvádzača, sú prevádzkované po dobe životnosti – vek svietidiel i svetelných zdrojov
je viac ako 10 rokov, svietidlá majú neefektívne svetelné zdroje, majú zdegradované kryty, sú znečistené prachom a hmyzom,
ich svetelná účinnosť je minimálna.Z výložníkov 11ks je nad el.vedením NN siete a 29ks pod el.vedením, Betónové stĺpy – 40
ks so svietidlami a 33 stlpov bez osadenia svietidiel. EL.rozvody sú tvorené neizolovaným vzdušným vedením.
Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú ďalej: svietidlá umiestnené nad vedením NN siete,veľké rozstupy medzi
stožiarmi,nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita osvetlenia je znížená efektivita osvetlenia cesty,nesprávny uhol vyloženia
svietidiel na výložníkoch, svietidlá bez krytu svetelnočinnej časti svietidla, skorodované výložníky, vysoký príkon sústavy=
vysoká energetická náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej
dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
svietidiel na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 40 ks pôvodných svietidiel a na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 33 ks svietidiel,celkovo sa
vymení 73 ks svietidiel. Nainštaluje sa 42 ks 0,5-m oceľových výložníkov na a 31 ks 1-m oceľových výložníkov na betónové
stožiare-spolu sa nainštaluje 73 ks výložníkov. Do rozvádzača sa doplní 3G-GSM komunikačná jednotka pre spínanie a
monitorovanie stavu verejného osvetlenia. Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 35
425,13 kWh, čo je 127,53 GJ/1 rok a zabezpečí sa 83,56 %-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia
miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na výmenu stožiarov a zemných
káblových rozvodov i na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre aktivitu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ zabezpečí práce na projekte, čím sa začne
projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 73 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä
demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a doplnenie komunikačnej jednotky 3G-GSM do rozvádzača
verejného osvetlenia Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné
okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, najneskôr však do konca roka 2015. Po
rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad obce,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu,krádeží a jej
stav bude trvalo udržateľný.
Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samosprávneho kraja,naplní strategický cieľ 1. so špecifickým cieľom 1.1-opatrenie
1.1.4 Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecifický cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2 Podporovať
komplexné dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a priority v
PHSR obce Jasenová(2008-2013),konkrétne Prioritu č.3 Investície do občianskej infraštruktúry,Opatrenie-Komplexné
budovanie,dobudovanie a modernizácia infraštruktúry obce,kde sa zabezpečí potrebná technická infraštruktúra pre
kontinuálne zvyšovanie a udržanie kvality života obyvateľstva a naplnenie jeho potrieb ako aj potrieb firiem sídliacich na
území obce a využívajúcich uvedenú infraštruktúru.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov.Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia.Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,svietidlá sa podľa plánu budú vymieňať za 15
rokov,stožiare sa budú natierať každých päť rokov a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať každý tretí rok.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 83,56 % čo je 127,53 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky.Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas dna
aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Obec Brezovica sa nachádza v okrese Sabinov v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 1 709 obyvateľov. Verejné
osvetlenie obce je jednostranné pozostávajúce z 163 svietidiel napájaných 3 ks rozvádzačov. Sústava VO nie je unifikovaná a
tvoria ju zastarané a technicky nevyhovujúce svietidlá rôznych typov. Medzi hlavné nedostatky patrí znečistenie svietidiel,
poškodenie optiky, zlé rozmiestnenie svietidiel a použitie energeticky náročných sv. zdrojov. Sú použité svietidlá s
vysokotlakovou sodíkovou výbojkou, lineárnou žiarivkou alebo LED svietidlá. Vyloženie je nedostatočné so zlým uhlom
vyloženia. RVO sú zastarané, značne poškodené koróziou. Napájanie je realizované holým vodičom AlFe vzdušným
vedením. Nerovnomerná geometria osvetlenia ciest a miestnych komunikácií má vplyv na zhoršenú bezpečnosť cestnej
premávky a bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách. Nekvalitné a energeticky náročné osvetlenie je príčinou častej
poruchovosti a vysokej spotreby energie počas prevádzky, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné. Osvetlenie
nevyhovuje požiadavkám svetelného výkonu podľa STN, energetickej efektívnosti, bezpečnosti a ochrany ŽP, preto je
potrebná jeho rekonštrukcia.

Predmetom projektu je komplexná modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica s cieľom zvýšenia kvality VO
prostredníctvom výmeny 138 ks a doplnenia 36 ks nových úsporných LED svietidiel, vrátane výmeny výložníkov,
rozvádzačov, napojenia a zavedenia regulácie. Tieto výsledky zabezpečia efektívne hospodárenie s energiou v obci
dosiahnutím úspory energie 240,65 GJ/rok (79,70%). Zároveň sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia
(nerovnomerná geometria, nízka účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia,
bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Zvýšenie energetickej efektívnosti modernizovaného systému VO obce bude mať
pozitívny ekonomický dopad v znížení nákladov na spotrebu energie a údržbu osvetlenia. Realizácia projektu prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, obyvateľov obce a ich majetku elimináciou kriminality. Environmentálnym prínosom
modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 16,85 t. Projekt nerieši 25ks svietidiel umiestnených v centre obce s
typ. označením SSM-802.V budúcnosti sa predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných neosvetlených častiach obce.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom
z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia verejného osvetlenia - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových (48 a 27 W) -138 ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom (48 a 27W) -36 ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 138 ks, doplnenie nových – 36 ks
- Výmena RVO - 2ks
- Zavedenie regulácie
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom AES 4x25 mm
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v
minulosti realizovala podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a
zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom
ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností
žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s
opatreniami strategických dokumentov:
PHSR a ÚPN OBCE Brezovica
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020
- Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov z
rozpočtu obce tak, aby nedochádzalo k jeho vypínaniu z ekonomických dôvodov. Dôjde však k značnej úspore finančných
prostriedkov obce, vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z
finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce.
Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou
úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických
požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu
emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne
zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém
efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Obec Rabčice sa nachádza v Žilinskom kraji. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s
kompaktnými žiarivkami, HPS výbojkami a ortuťovými výbojkami. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na
svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné
konštatovať, že jej zariadenie VO je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti
a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v rokoch 1985-2001. V obci je
nevyhnutné vymeniť 204 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 5 druhov svietidiel. Svietidlá sú v obci umiestnené na
betónových, drevených a železných stožiaroch. Výložníky pre svietidlá sú výrazne skorodované a je nutná ich výmena z
hľadiska neprimeranej dĺžky, umiestnenia a technického stavu. Sústavu VO v obci napája 3 ks rozvádzačov. Svietidlá sú
napájané prevažne zo vzdušného vedenia. Súčasný stav verejného osvetlenia sa vyznačuje mnohými nedostatkami, z
uvedeného dôvodu je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 380. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Ušetrené finančné prostriedky bude môcť obec použiť na svoj ďalší rozvoj. Predpokladaná ročná úspora
elektrickej energie v % je 78,08 % čo predstavuje 627,14 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 43,90 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 380 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov,
demontáž starých a montáž nových rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce, predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 78 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a
územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého
procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie
NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má
zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u
externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je prevažne nevyhovujúci a zastaraný. Sústava svietidiel pozostáva z 47ks
svietidiel, ktoré sú napájané z jedného rozvádzača bez diaľkového riadenia a regulácie. Svietidlá sú prevádzkované po dobe
životnosti (vek 15-30 rokov) sú v zlom technickom stave, zanesené špinou, zožltnuté, sú poškodené tesnenia,sú zatečené a
vytŕča z nich tesniaca guma. Výložníky sú skorodované a ich nosnosť je preto znížená, hrozí spadnutie svietidla zo stožiara.
Podperné body tvorí 64 betónových stĺpov a 11 oceľových stožiarov.Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené neizolovaným
vzdušným vedením.Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú:svietidlá s neefektívnymi sv.zdrojmi nezodpovedajú
súčasným normám a technickým nárokom,veľké rozostupy medzi svietidlami, križovatky sú osvetlené nedostatočne,
nesprávne nasmerované svietidlá,nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita osvetlenia,skorodovaná skriňa rozvádzača,
spínanie sústavy fotobunkou je nevyhovujúce. Vysoký príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom
čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej
premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 47 ks svietidiel a na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 30 ks svietidiel,celkovo sa
nainštaluje 77 ks svietidiel. Nainštaluje sa 43 ks 0,5-m oceľových výložníkov a 23 ks 1-m oceľových výložníkov na betónové
stožiare a 11 hliníkových konzol, spolu 77ks výložníkov. Rozvádzač verejného osvetlenia sa vybuduje nanovo ako
samostatne stojaci rozvádzač,ktorý bude spĺňať aktuálne normy STN.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 15 334,66 kWh, čo je 55,20 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 64,13 %-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné
výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje do výmeny vzdušného vedenia, ale i do ďalších rozvojových zámerov,
ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre aktivitu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ zabezpečí práce na projekte, čím sa začne
projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 77 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä
demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a osadenie rozvádzača verejného osvetlenia s 3G GSM modulom
pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia. Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác
vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, najneskôr
však do konca roka 2015. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného
osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou
firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad obce, bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu,krádeží a jej
stav bude trvalo udržateľný.
Projekt je v súlade s PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, naplní špecifický cieľ 4. Rozvoj dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry kraja a v oblasti 3. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka naplní bod 3.2 Rozvoj vidieka, Cieľ :
podporou renovácie a rozvoja obcí a budovaním vidieckej infraštruktúry zvyšovať návštevnosť v daných regiónoch. Projekt
naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Pochabany (programovacie obdobie 2008-2017),konkrétne strategický cieľ
rozvoja v rámci bodu č. 6. 2 – Technická infraštruktúra, Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry, Opatrenie 6.2.2.2
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia, s Aktivitami – Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava
projektového spisu a Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia v obci.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky, a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať
každé tri roky. V rámci údržby rozvádzačov a ovládačov bude potrebné ich chrániť pred vlhkosťou vhodným krytím.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 64,13 % čo je 55,20 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. V rámci
postupnej výmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za žiarivkové s príkonom 36W. Tieto svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia Power-Line a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania
VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Technické zabezpečenie Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím zložený z kompetentných kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú z
pohľadu žiadateľa komplexne zabezpečovať úlohy súvisiace s riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie
projektu je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby priamo napĺňala špecifické ciele a hlavný cieľ projektu.
Časový rozvrh realizácie aktivít bol navrhnutý s ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného
obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné
zrealizovať práce v období piatich mesiacov od začiatku realizácie projektu. Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity
projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Rybník: Opatrenie 2.1 Vybudovanie a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry, Cieľ Zvýšenie kvality života v obci a zestetizovanie celkového obrazu obce, Aktivita Rekonštrukcia verejného
osvetlenia a je v súlade s úzmenoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Nitrianskeho kraja,
Priorita 4 infraštruktúra, Cieľ: Budovaním modernej sociálnej infraštruktúry vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality života
občanov.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami (SHC) a
niekoľko s ortuťovými výbojkami (RVL). Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické
parametre sústavy verejného osvetlenia.
Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo
rôznych typov svietidiel
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období piatich mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Báč: Prioritnú oblasť A – Investície do základnej infraštruktúry, Cieľ:
Vybavenie progresívnymi systémami technickej a informačnej infraštruktúry, Opatrenie A.2 Investície do systémov technickej
a informačnej infraštruktúry, aktivita A.2.1 Modernizácia verejného osvetlenia. Projekt je tiež v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Trnavského kraja, Strategický cieľ Zabezpečiť podmienky pre trvalé
znižovanie energetickej náročnosti kraja.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," aj cieľ
prioritnej osi 2. Energetika.

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Verejné osvetlenie inštalované na území obce podstatne ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky. Vzťah miest a obcí k VO
vyplýva zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Jedným z nedostatkov VO v obci je skutočnosť, že osvetľovacia
sústava nie je neunifikovaná, čo enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia. Inštalované svietidlá sú zastarané, v zlom
technickom stave, chýbajú im kryty, pričom hrozí nebezpečenstvo skratu, poruchy, úrazu. Netesnosť a popraskanie krytov
svietidiel, zvyšuje riziko ich prehrievania sa a zvyšuje finančné náklady na údržbu. Smerovanie jednotlivých svietidiel je
nesprávne. Ďalším nedostatkom je nerovnomernosť inštalovanej svetelnej sústavy, nejednotnosť typov svietidiel, čo má za
následok striedanie vysokej a veľmi nízkej svetelnej intenzity osvetlenia. V obci sú inštalované podperné body rôznych výšok
a svietidlá nie sú inštalované v jednej rovnomernej výške. Technický stav rozvádzačov RVO a spôsob akým je VO spínané a
riadené je nevyhovujúci a navyše neumožňuje dostatočnú úsporu elektrickej energie. Vypínaním verejného osvetlenia v
časových úsekoch je dosiahnutá úspora el. energie na úkor bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia rizika kriminality.

V rámci realizácie projektu budú demontované a nahradené všetky svietidlá. Inštalované úsporné svietidlá budú mať
predlženú životnosť a vysoký svetelný tok min 87 lm/W. Nové svietidlá budú inštalované aj na voľné podperné body
jednotlivých ulíc, čo zabezpečí rovnomernosť svetelnej sústavy. Výložníky budú nahradené novými s povrchovou úpravou
žiarovým pozinkovaním, čo zvýši ich životnosť a zníži nákladovosť. Jestvujúce rozvádzače RVO budú demontované a
nahradené novými inteligentnými. Uskutoční sa regulácia osvetlenia celej obce, vrátane hlavnej cesty III. triedy. Realizáciou
uvedených činností budú dosiahnuté energetické úspory 63,86 GJ/rok. Dosiahnutá úspora energie sa prejaví v menšom
zaťažení obecného rozpočtu pre prevádzku VO, čím sa vytvorí možnosť presunu uvedených zdrojov pre rozvojové účely
obce. Projekt svojim zameraním zohľadňuje environmentálne a ekonomické hľadisko. Dosiahnutá úspora CO2 z
enviromentálneho hľadiska bude 4,47 tony za rok pri inštalácií svietidiel SITECO SL MINI. Zmodernizované osvetlenie bude
spĺňať požadované normy osvetlenia, čo sa prejaví aj vyššou efektivitou vynaložených zdrojov a zvýšením bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky.

Realizácia projektu bude prebiehať v katastrálnom území obce Turčianske Jaseno. Vzhľadom na odborný charakter
prác,technické zabezpečenie projektu bude realizované dodávateľsky. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa
rekonštrukcie verejného osvetlenia začalo pre podaním žiadosti o NFP v súlade s príslušnou legislatívou. Administratívne a
personálne kapacity pre riadenie projektu bude zabezpečovať obec s podporou s externých zamestnancov. Obec má
skúsenosti s realizáciou investícii a disponuje internými zamestnancami,ktorí budú súčasťou projekt. tímu. Realizácia aktivít
projektu je plánovaná tak,aby boli aktivity ukončené do decembra 2015. Práce na VO sú členené v nasledovne:demontáž
starého svetelného miesta, výložníky,káble a vodiče,materiál pre vzdušné vedenie, svietidlá a príslušenstvo, regulácia,
rozvádzače. Rekonštrukciou VO dôjde k výmene pôvodných 44 ks a doplneniu 43 ks svietidiel, výmene 2 rozvádzačov za
nové inteligentné,výmene výložníkov. Na základe odborných výpočtov v elektrotech. štúdií predpokladáme realizáciou aktivít
naplnenie stanovených ukazovateľov. Moderné VO sa prejaví na efektivite vynaložených finanč.prostriedkov a zvýšení
bezpečnosti cestnej premávky.

Stav VO v obci Turčianske Jaseno je nevyhovujúci po technickej aj bezpečnostnej stránke. Šetrenie el. energiou je riešené
vypínaním VO v časových úsekoch. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje, obec v minulosti nerealizovala komplexný
projekt rekonštrukcie VO. Starostlivosť spočívala v zabezpečovaní prevádzky a údržby VO. Obec má skúsenosti s realizáciou
2 investičných projektov z Programu rozvoja vidieka 2007- 2013, "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Turčianske
Jaseno" a "Výmena okien v kultúrnom dome Turčianske Jaseno". Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahne
požadovaný technický stav VO, zníženie spotreby elektrickej energie vynaloženej na prevádzku VO, čo sa prejaví v úspore
finančných prostriedkov. Kvalita zmodernizovaného VO pozitívne ovplyvní bezpečnosť cestnej premávky a verejný poriadok.
Projekt svojim zameraním prispeje cez dosiahnutie úspor CO2 k ochrane životného prostredia v obci. Predkladaný projekt je v
súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turčianske Jaseno. Projekt prispieva k naplneniu opatrenia
PHSR ŽSK "Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavedenie progresívnych technológií v
energetike".

Z vlastníckeho vzťahu obce k VO (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) vyplýva povinnosť obce spravovať majetok VO,
viest technicko-hospodársku evidenciu, zabezpečiť prevádzku a údržbu v súlade s platnými bezpečnostnými a technickými
normami. Finančná udržateľnosť prevádzky systému VO bude zabezpečená z finančných prostriedkov rozpočtu obce. Aj po
ukončení realizácie projektu bude obec zabezpečovať prevádzku a údržbu systému VO, čím je zabezpečená prevádzková
udržateľnosť výsledkov projektu. Vybraný dodávateľ modernizácie VO bude poskytovať záručný a pozáručný servis na
systém VO v súlade s platnou dodávateľsko-odberateľskou zmluvou. Údržba verejného osvetlenia v spolupráci s odborníkmi
bude slúžiť na zabezpečenie optimálnych parametrov sústavy verejného osvetlenia, dostatočnej efektívnosti a životnosti a
udržateľnosti výsledkov projektu. Obec má záujem realizovať projekt obnovy VO, čo deklarovala uznesením so zasadnutia
obecného zastupiteľstva na ktorom schválila predloženie žiadosti o NFP, realizáciu projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
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Obec Mlynica sa nachádza v okrese Poprad v Prešovskom kraji. Rozkladá sa na 778 ha a má 430 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava v obci je zložená zo zastaraných, technicky nevyhovujúcich svietidiel (94 ks).Mechanické komponenty sú značne
zhrdzavené. Z uvedených dôvodov je značne narušené nielen krytie týchto svietidiel, ale aj ich bezpečnosť mechanická a
elektrická. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako
60 %. Geometria osvetľovacej sústavy je nepravidelná. Svietidlá sú na každom druhom stožiari, čo spôsobuje
nerovnomernosť a nevyhovujúci stav osvetlenia obce. Oceľové výložníky sú skorodované.Stav rozvádzačov je nevyhovujúci,
značne skorodovaný, je porušené krytie, technicky a morálne zastaralý. Sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa
vopred nastaveného režimu na plný výkon. Počas celej doby prevádzky verejné osvetlenie nespĺňa podmienky pre osvetlenie
cestných komunikácií, ktoré sa vzťahujú na vodičov motorových vozidiel, t.j. rovnomernosť osvetlenia–tmavé a svetlé body na
vozovke, nedostatočná intenzita osvetlenia cestnej komunikácie.

Po ukončení projektu rekonštrukcie a modernizácie VO v obci Mlynica budú vymenené staré svietidlá (94 ks) a doplnené nové
svietidlá (9 ks) s príkonom LED 44W a 26W s vyššou účinnosťou a nižšou energetickou náročnosťou (spolu 103 ks).
Navrhované svietidlá sa napoja na existujúci rozvod ver. osvetlenia. Doplnením nových osvetľovacích telies spolu so zdrojmi
sa dosiahne zahustenie osvetľovacej sústavy, čím sa dosiahne rovnomernosť osvetlenia v obci. Súčasne budú vymenené aj
4 ks rozvádzača a výložníky za nové, pozinkované, s dĺžkou vyloženia (0,5 – 2 m). Rekonštr. sa odstránia všetky nedostatky
sústavy VO uvedené v svetelno-technickej štúdii, ktorá podrobne popisuje pôvodný stav. Modernizáciou a rekonštrukciou
sústavy VO sa dosiahne úspora energie 145,55 GJ ročne. V obci sa zlepší bezpečnostná situácia najmä vo večerných
hodinách a tiež bezpečnosť cestnej premávky, dôjde k zníženiu kriminality. V neposlednom rade treba spomenúť ekonomický
(zníženie nákladov na prevádzku a údržbu ver. osvetlenia,) a environmentálny aspekt (zníženie CO2 o 10,19 t/rok; efektivita
čerpania primárnych zdrojov), ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju obce a rozvoju turistického ruchu v obci Mlynica.

Projekt rekonštrukcie VO bude zabezpečený dodávateľsko-odberateľským spôsobom. Technické riešenie projektu bude preto
vychádzať zo svetelno-technickej štúdie. Dodávateľ bude komplexne technicky realizovať projekt, ktorý bude po
administratívnej, komunikačnej, informačnej a riadiacej línii zabezpečovať obec v spolupráci s externou agentúrou. Realizácia
projektu je naplánovaná na 8 mesiacov - máj až december 2015. V rámci hlavnej aktivity č.1 - Modernizácia a rekonštrukcia
verejného osvetlenia budú vykonané tieto opatrenia: výmena svietidiel vrátane zdrojov- 94 ks s príkonom LED 44W a 26W,
doplnenie nových svietidiel - 9 ks s príkonom LED 44W a 26W, výmena a doplnenie 103 ks výložníkov a 4 rozvádzačov a
zavedenie regulácie osvetlenia. V súvislosti s hlavnou aktivitou č. 2 - Vypracovanie technickej dokumentácie bude
vypracovaná svetelnotechnická štúdia pred modernizáciou ako aj dokumentácia svetelno-technického merania po
modernizácii. Počas celej doby trvania projektu bude zabezpečená vizibilita a publicita. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby
sa naplnili ciele ciele a očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený balík činností, ktoré sú navzájom konzistentné.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba el. energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba el. energie však zároveň znamená
aj zníženú záťaž pre živ. prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu, je na
jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami
strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, ako aj PHSR obce
Mlynica.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu. Prevádzka projektu počas obdobia udržateľnosti bude
charakterizovaná vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v obci. Znížením nákladov na
prevádzku a údržbu, ktoré súvisia s nižšou spotrebou energie navrhovaného riešenia sústavy verejného osvetlenia, sa
zabezpečí finančná udržateľnosť projektu a prinesie tak zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie
s verejnými finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré
budú plynúť z obecného rozpočtu a prostredníctvom dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne
využitie. Počas obdobia udržateľnosti projektu bude zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková
bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva v zvýšení kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 o 10,19 t/rok

KaHR-22VS-1501

Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Menší počet je tvorený
ortuťovými výbojkami (RVL). V rámci postupnej výmeny a údržby boli pôvodné ortuťové výbojky nahrádzané za žiarivkové s
príkonom 36W. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného
osvetlenia. Okrem týchto svietidiel sa v obci nachádza 6 reflektorov s výkonom 1000 W.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia Power-Line a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania
VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Technické zabezpečenie Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím zložený z kompetentných kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú z
pohľadu žiadateľa komplexne zabezpečovať úlohy súvisiace s riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie
projektu je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby priamo napĺňala špecifické ciele a hlavný cieľ projektu.
Časový rozvrh realizácie aktivít bol navrhnutý s ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného
obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné
zrealizovať práce v období piatich mesiacov od začiatku realizácie projektu. Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity
projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Nové Sady.:Strategický cieľ v sociálnom rozvoji obce: "prispieť k
skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, sociálna, ... infraštruktúra" a je v súlade s
úzmenoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Nitrianskeho kraja, Strategický cieľ Zabezpečiť
podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov...

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. V rámci
postupnej výmeny a údržby bola menšia časť svietidiel vymenená za žiarivkové s príkonom 36W. Tieto svietidlá však
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo
rôznych typov svietidiel.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia Power-Line a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania
VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Technické zabezpečenie Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím zložený z kompetentných kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú z
pohľadu žiadateľa komplexne zabezpečovať úlohy súvisiace s riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie
projektu je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby priamo napĺňala špecifické ciele a hlavný cieľ projektu.
Časový rozvrh realizácie aktivít bol navrhnutý s ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného
obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné
zrealizovať práce v období piatich mesiacov od začiatku realizácie projektu. Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity
projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Trenčianska Turná.: Strategický cieľ č. 5 Zabezpečenie ekonomickej
stability samosprávy, Priorita 3: Obnova obecného majetku , Opatrenie 3.3: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a je v súlade
s úzmenoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Trenčianskeho kraja, Strategický cieľ
Zabezpečiť podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE.

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Obec Trnkov leží 12 km východne od krajského mesta Prešov s celkovým počtom 226 obyvateľov. Osvetľovacia sústava v
obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Obec je zatriedená do modelovej situácie B2 s
triedou osvetlenia ME6. V obci je inštalovaných 22 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Chybné osvetlenie jestvujúcich
komunikácii je zapríčinené hlavne dobou vzniku osvetľovacej sústavy v 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Medzi hlavné
nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov
obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a
použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov.Svetelné zdroje sa vymieňajú priebežne po vyhorení
niekoľkých zdrojov. Na niektorých komunikáciách sú použité svetelné zdroje s rôznymi príkonmi alebo rôznych druhov. V obci
je jeden zastaralý plechový rozvádzač osadený na stlpe NN. Súčasná sústava verejného osvetlenia je bez regulácie.

Po ukončení projektu budú vymenené (22 ks) a doplnené (31 ks) za nové - t.j. spolu 53 ks nových svietidiel, budú moderné,
energeticky účinné a budú spĺňať predpísané normy.
Svietidlá budú inštalované spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa
odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol
vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom inštalácie nových svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému
verejného osvetlenia obce a dosiahne sa úspora energie vo výške 64,03 GJ/rok.
Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov.
Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 4,48 ton/rok. Realizácia
projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov, vodičov a návštevníkov obce.

Projekt sa bude realizovať podľa časového harmonogramu od 06/2015 - 12/2015. Aktivity budú realizované dodávateľským
spôsobom úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania. Riadenie a implementáciu projektu
zabezpečí obec vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia
projektov financovanými z fondov EÚ.
Hlavná aktivita č.1 /Komplexná modernizácia verejného osvetlenia/ - Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie 31,9W a súčasne doplnenie LED svietidiel na
miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy. Ovládanie jednotlivých svietidiel bude prostredníctvom
individuálneho ovládacieho modulu pre každé svietidlo SYRA E s protokolom DALI, ktor. pracuje po elektrickom napájacom
vedení. Aktivita zahŕňa všetky stavebné práce popísané v projektovej dokumentácii - dodávku a montáž výložníkov, svietidiel,
káblov a rozvádzačov (viď. svetelnotechnická štúdia). Hlavná aktivita č.2 /Vypracovanie technickej dokumentácie/ - zahŕňa
realizáciu svetelnotechnického merania a svetelnotechnickej štúdie.

Nedostatkami existujúceho osvetlenia sú veľké vzdialenosti od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko
koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je zamedzená základná funkcia verejného osvetlenia – svietenie
bez prekážok svetelnému kužeľu na vozovku.
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého
technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne
neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. V rámci plánovanej
rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym
kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia tohto stavu je použitie
takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Projekt je v súlade s
plánom hospodárskeho rozvoja obce Trnkov.

Po ukončení projektu bude obec financovať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie (úspora energie o 78,09 % ročne). Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti
systému verejného osvetlenia bude počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a
pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri
prevádzke systému verejného osvetlenia. Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu
emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na klímu. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa
predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí
tento systém omnoho efektívnejší vo všetkých smeroch.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami (KŽ) a výbojkami
sodíkovými a ortuťovými. V menšej miere majú zastúpenie ortuťové výbojky (RVL). . Existujúce svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno- technické parametre sústavy verejného osvetlenia a výrazne prekračujú dobu svojej
životnosti. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenie, korózia a chýbajúce kryty svietidiel.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období piatich mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Hájske, Priorita 1, Opatrenie 1.2: "Dobudovanie, rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia" a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na
PHSR Nitrianskeho kraja, Priorita 4 Infraštruktúra, Strategický cieľ "Budovaním modernej (sociálnej) infraštruktúry
vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality života občanov."
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Existujúca sústava verejného osvetlenia v riešenom území mesta tvorí 846 ks svietidiel s vysokotlakovými sodíkovými
výbojkami, vysokotlakovými ortuťovými výbojkami, kompaktnými žiarivkami a žiarovkami. Priemerný vek svietidiel je nad 15
rokov a sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované. Svietidlá majú značne zdegradované optické kryty a časti a
sú znečistené prachom a hmyzom. Ich účinnosť je v dnešnej dobe minimálna.
Sústavu verejného osvetlenia je čiastočne neunifikovaná- nachádza sa v nej viac rôznych typov svietidiel a je vysoko náročná
na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z
ktorých sa dnes už väčšina nevyrába.
Svietidlá VO sú na riešenom území mesta umiestnené na oceľových a betónových stožiaroch. Jestvujúce oceľové stožiare a
výložníky sú skorodované.
Svetelné miesta takejto sústavy majú na niektorých miestach široké rozostupy, čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia.

Po ukončení rekonštrukcie a modernizácie sústavy VO bude v meste vymenených 846 ks pôvodných svietidiel za nové. Na
splnenie podmienok daných normou STN EN 13201 bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch
v počte 233 ks (pôvodne neosadené stožiare a doplnené svietidlá na križovatkách). Celkový počet svietidiel uvažovaných v
svetelnotechnickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 1079 ks.
Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu, vďaka inštalácií
moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetlené emisie, nízky príkon, vysoká
svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné v novej sústave VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu
osvetlenia vo vybratej dobe. Budú využité jestvujúce oceľové podperné body trakčného rozvodu a existujúce oceľové
podperné body verejného osvetlenia.
Vplyvom modernizácie VO bude zabezpečená úspora elektrickej energie 1141,18 GJ, ale aj zlepšenie kvality života v obci a
ochrana životného prostredia. Pri dosiahnutej úspore dôjde z zníženiu emisií skleníkových plynov rovnajúcemu sa 79,88 t/rok.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro- montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom. Na
základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje tri hlavné aktivity: 1.svetelnotechnická štúdia, 2. rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia,
3.svetelnotechnické meranie.
Vybraný dodávateľ na hlavnú aktivitu č.2, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, zrealizuje túto aktivitu podľa
spracovanej svetelnotechnickej štúdie a rozčlení si činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na
všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Svetlotechnické meranie bude zabezpečené po zrealizovaní rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Ostatné
podporné aktivity a stavebný dozor bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžií, nakoľko disponuje dostatočným počtom
technických i administratívnych kapacít.

Projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia mesta Stará Turá- II. etapa je v súlade so strategickým cieľom
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia
je taktiež uvedená aj v PHSR žiadateľa. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej hospodárnosti a zlého
technického a estetického stavu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov a aj pracovníkov údržby
sústavy VO. Účelom projektu je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy VO nielen z hľadiska
spotreby elektrickej energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s
príslušnými normami. Rovnako urgentne však treba riešiť situáciu ohľadom bezpečnosti na cestách. Realizáciou projektu
budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky súčasné predpisy, zníži náklady
na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad mesta. Projekt prispeje aj k ochrane životného prostredia znížením emisií
CO2.

Mesto Stará Turá do predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovalo výdavky na energiu a údržbu z
vlastných rozpočtových zdrojov. Po zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy a využíva moderný systém riadenia,
dôjde k 70,30 % úspore energie a tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržateľnosť projektu. Inštalovaný systém
riadenia s možnosťou regulácie intenzity je jednoduchý na obsluhu, zabezpečí adresnú údržbu a napomôže dlhšej životnosti
svietidiel a svetelných zdrojov.
Mesto do podania žiadosti o NFP zabezpečovalo prevádzku z vlastných rozpočtových zdrojov, v čom bude pokračovať aj po
realizácií projektu.
Mesto deklaruje, vyššie uvedenými skutočnosťami, ako aj použitím moderných kvalitných svietidiel a aj pravidelnou odborne
vykonanou údržbou sústavy VO, udržateľnosť plánovaných hodnôt počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. päť bežných
rokov po finančnom ukončení projektu.
Cieľom predkladaného projektu nie je len úspora elektrickej energie, ale aj zlepšenie kvality života v obci a ochrana životného
prostredia. Pri dosiahnutej úspore 1141,18 GJ/rok dôjde z zníženiu emisií skleníkových plynov rovnajúcemu sa 79,88 t/rok.
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Obec Soľ sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 2 489 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava obce je jednostranná a pozostáva z 224 lámp verejného osvetlenia s použitím vysokotlakových sodíkových výbojok a
kompaktných žiariviek. Svietidlá sú značne zastarané, poškodené a v nevyhovujúcom technickom stave. Zhrdzavené
mechanické komponenty a narušené krytie svietidiel znižuje bezpečnosť a prevádzkyschopnosť sústavy. V obci sú svietidlá
umiestnené na každom druhom stožiari, čím vzniká nerovnomerná geometria osvetlenia ciest a miestnych komunikácií,
následkom čoho dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Všetky
svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %. Nekvalitné a
energeticky náročné osvetlenie je príčinou vysokej poruchovosti, vysokej spotreby energie a vysokých nákladov na prevádzku
osvetlenia, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné. Verejné osvetlenie obce nevyhovuje požiadavkám
svetelného výkonu podľa STN, energetickej efektívnosti, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, preto je potrebná jeho
rekonštrukcia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Soľ. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita
verejného osvetlenia prostredníctvom výmeny 224 ks a doplnenia 65 ks nových úsporných svietidiel, vrátane nových
výložníkov, rozvádzačov, napájacích rozvodov a regulácie. Tieto výsledky zabezpečia energeticky efektívne hospodárenie s
energiou v obci dosiahnutím úspory energie 263,15 GJ/rok a naplnenie merateľných ukazovateľov projektu. Zároveň sa
odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia ( nerovnomerná geometria, nízka účinnosť svietidiel, únik svetelného
toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Zvýšenie energetickej efektívnosti
modernizovaného systému VO obce bude mať pozitívny ekonomický dopad v znížení nákladov na spotrebu energie a údržbu
osvetlenia. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, obyvateľov obce a ich majetku elimináciou
kriminality. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 18,42 t. V budúcnosti sa
predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných neosvetlených častiach obce.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom
z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia verejného osvetlenia - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových s príkonom 62 a 26 W -224 ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom 62 a 26W -65ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 224 ks, doplnenie nových - 65ks
- Výmena RVO - 2ks
- Zavedenie regulácie
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom NFA2X 2x25 mm2-9540m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v
minulosti realizovala podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a
zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom
ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností
žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s
opatreniami strategických dokumentov:
PHSR OBCE SOĽ 2008-2015
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020
- Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Obec zabezpečí prevádzku projektu z vlastných zdrojov v rámci obecného rozpočtu obce a zabezpečí dostatočné zdroje na
riadnu prevádzku verejného osvetlenia, ktoré budú zaručovať, že nebude dochádzať k vypínaniu sústavy verejného osvetlenia
za účelom zníženia prevádzkových nákladov. Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce, vzhľadom k tomu,
že nové osvetlenie bude energeticky efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená
z vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti
systému VO bude počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných
opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s ortuťovými (RVL) a sodíkovými sodíkovými
výbojkami (SHC). V rámci postupnej výmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za žiarivkové s príkonom 36W. Tieto
svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo
rôznych typov svietidiel.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období piatich mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Veľká Lúka a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.
Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Banskobystrického kraja, Prioritná os 5: Integrovaná a ekologická doprava a znižovanie
energetickej náročnosti.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Predajná leží v Horehronskom podolí, pod južnými kočiarmi nízkotatranského Chopku. Zámerom obce je obnova verejného
osvetlenia. Inštalácia svietidiel bola realizovaná priebežne a to v 80-tych rokoch minulého storočia, doplnenie a výmena
svietidiel sa realizovali postupne až doteraz. V obci je celkovo 173 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 3 druhov svietidiel,
prevažne je to svietidloModus LV136.
Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná, zložená z rôznych typov svietidiel.
V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá:
- 166 ks s príkonom 42 W
- 6 ks s príkonom 115 W
- 1 ks s príkonom 173 W
Predmetom rekonštrukcie je 173 ks svietidiel, doplnených bude 29 ks svietidiel.
Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové a oceľové stožiare.
V obci sa nachádzajú 4 rozvádzače VO, z ktorých sú napájané svietidlá osvetľovacej sústavy. Predmetom projektu sú tri
rozvádzače RVO 1, RVO 3, RVO 4.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 202. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 50% čo predstavuje 65,17 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 2 482,EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 4,5 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej
situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 202 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 30556,50 kWh na 17575,19 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti
situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa
dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 50% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu
nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie
ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má
skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Temeš je nainštalovaných 41 ks svietidiel. V obci Temeš boli ako svetelné
zdroje použité kompaktné žiarivky (TC-L 2x36W), vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 250W) a vysokotlakové ortuťové
výbojky (RVL-X 125W a RVL-X 250W), ktoré sú technicky zastarané a po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je
len zlomkom pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne
poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Temeš je nainštalovaný jeden rozvádzač
RVO, ktorý je osadený na existujúcom podpernom bode cca v strede obce. Stav rozvádzača bol zisťovaný vizuálnou
prehliadkou na mieste. Vek rozvádzača je cca 15-25 rokov. Celkový vzhľad a vonkajšia povrchová úprava je značne
poznačená koróziou. Vnútorné časti rozvádzača sú síce ešte funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho prostredia čo môže
mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť, bezporuchovú prevádzku rozvádzača respektíve celej svetelnej sústavy verejného
osvetlenia. V dôsledku poveternostných vplyvov a mechanického poškodenia je štítok na rozvádzači neidentifikovateľný, a
preto nie je možné určiť pôvod a rok výroby. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 17 526,60
(kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z
uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 9.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Temeš. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 41 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 34 ks nových svietidiel (spolu 75 ks) čím bude dosiahnutá úspora
86,74 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 433,70 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 75,15 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 6,07 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného
osvetlenia bude v počte 1 ks vymenený. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 41 ks svietidiel
- k doplneniu 34 ks svietidiel
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO za nový rozvádzač
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a zároveň bude spĺňať podmienky stanovené
výzvou KaHR-22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnutý bol rozvádzač s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Temeš
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Temeš je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Temeš disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Trenčianske Jastrabie je nainštalovaných 95 ks svietidiel. V obci
Trenčianske Jastrabie boli ako svetelné zdroje použité žiarivky (TC-L 2x36W) a vysokotlakové ortuťové výbojky (RVL-X 80W),
ktoré sú technicky zastarané a po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti.
Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou,
mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Trenčianske Jastrabie je inštalovaný jeden rozvádzač RVO,
ktorý je osadený na existujúcom podpernom bode. Stav rozvádzača bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou na mieste. Vek
rozvádzačov je cca 10-20 rokov. Celkový vzhľad ako aj vonkajšia povrchová úprava je značne poznačená koróziou. Vnútorné
časti rozvádzača sú funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho prostredia čo môže mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť,
bezporuchovú prevádzku rozvádzačov respektíve celej svetelnej sústavy verejného osvetlenia. V dôsledku poveternostných
vplyvov a mechanického poškodenia sú štítky na jednotlivých rozvádzačoch neidentifikovateľné, a preto nie je možné určiť ich
pôvod a rok výroby. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 31 839,60 (kWh). Celý systém
osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov
si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501
boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 11.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Trenčianske Jastrabie. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 95 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 87 ks nových svietidiel (spolu 182 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 149,99 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 749,95 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,30 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 10,50 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač
verejného osvetlenia bude v počte 1 ks vymenený. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
- výmene existujúcich 95 ks svietidiel
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- k doplneniu 87 ks svietidiel
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO za nový rozvádzač
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Trenčianske Jastrabie nespĺňa
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44 pričom v rámci rekonštrukcie bol navrhnutý rozvádzač s krytím IP54.
V podmienkach obce Trenčianske Jastrabie je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Obec Trenčianske Jastrabie disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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´- Svetelné zdroje: prevažne kompaktné žiarivky 2x36 W a vysokotlakové sodíkové výbojky 150W
´- Svietidlá technicky a morálne zastarané s vysokou spotrebou
´- Vysoká poruchovosť z dôvodu mechanického porušenia a nízkeho stupňa krytia
´- Svietidlá nevhodné na osvetľovanie komunikácii triedy ME
´- Nevyhovujúce optické vlastnosti - nemožné zabezpečenie potrebných svetelných podmienok
´- Vypuklé kryty svietidla - nežiaduce emisie do horného polpriestoru, nízka účinnosť v dolnom polpriestore
´- Klasické predradníky - vysoká vlastná spotreba svietidiel (neefektívnosť)
´- Interná a externá korózia rozvádzačov
´- nerovnomerné zaťaženie fáz
´- Rozvody holými vzdušnými vedeniami typu AlFE 25 - časté skraty v prípade veterného počasia
´- Veľké rozostupy svietidiel (osadený iba každý druhý až tretí betónový stožiar podperných bodoch nn siete)

1.krok: Svetelnotechnická štúdia-bola obstaraná
-získanie komplexného pohľadu na sústavu verejného osvetlenia
-zhodnotenie technického stavu súčasnej sústavy
-popis stavu svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí, rozvádzačov, vedení
Výmenou existujúcich 160 ks svietidiel za nové LED svietidlá a zahustením sústavy doplnením 110 ks nových LED svietidiel
-návrh opatrení
na existujúce podperné body nn siete, výmenou 2 ks rozvádzačov, montážou nových rozvádzačov, inštaláciou systému
-technická špecifikácia jednotlivých prvkov navrhovanej sústavy
riadenia a výmenou vzdušných vedení na samonosné izolované vzdušné vedenie sa dosiahne:
Nevyhnutnosť zistenia súčasného stavu, identifikovať problémy a navrhnúť riešenie odborne spôsobilou osobou.
- zníženie spotreby elektrickej náročnosti sústavy
2.krok: Obnova verejného osvetlenia - dodávateľ sa obstaráva podľa špecifikácií z STS
- zníženie nákladov na údržbu
´- súlad s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi na regionálnej i lokálnej úrovni
-výmena 160ks svietidiel, zahustenie sústavy 110ks LED svietidiel s nižším príkonom zvýši efektívnosť a kvalitu osvetlenia a
- odstránia sa nežiaduce emisie do horného polpriestoru
´- riešenie potrieb obyvateľstva -nízka kvalita života obyvateľov, nízka atraktívnosť obce z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
zabezpečí splnenie technických noriem
- zabezpečí sa splnenie technických noriem STN
´- predchádzajúce skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov podobného typu
-výmena 2 zastaraných skorodovaných rozvádzačov a inštalácia riadiaceho systému zabezpečí optimalizáciu prevádzky a
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov
údržby sústavy
- zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť a intenzita osvetlenia a farebné podanie)
-výmena vzdušných vedení zamedzí výpadom energie počas veterného počasia
- zníženie poruchovosti a výpadkov napájania
-bezpečnosť prevádzky na miestnych komunikáciách a občanov
- flexibilita svetelných podmienok
Realizáciou verejného obstarávania sa zabezpečí výber ekonomicky najvýhodnejšieho dodávateľa, pri zachovaní technických
parametrov zadefinovaných v STS
3.krok: Záverečné meranie
- overenie technických parametrov a dodržanie STN noriem po realizáci
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Súčasný stav časti sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom realizovaného projektu je možno označiť ako kritický. V
súčasnosti je sústava VO na stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu a oceľových stĺpoch vo vlastníctve obce. V sústave je
použitých 7 druhov svietidiel (po dobe životnosti, resp. energeticky neefektívne) čo negatívne vplýva na hospodárnosť, resp.
nákladovosť jej prevádzky. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším
požiadavkám, svietidlá sú z veľkej časti znečistené a poškodené. Najväčším problémom sústavy VO z hľadiska jej užívateľov
(obyvateľov a návštevníkov obce) je nedostatočné a nerovnomerné osvetlenie, čo negatívne vplýva na kvalitu života v obci. Z
hľadiska energetickej efektívnosti v súčasnosti dostupných technológií je riešená časť sústavy VO v aktuálnom stave
neefektívna a nevykazuje žiadne úspory v kontexte s poskytovanou úrovňou osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude riešená čast sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu
unifikovaná z hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky
definované vo výzve. Inštalované budú moderné svietidlá s LED technológiou. Celkovo bude zmodernizovaných 113
svetelných miest a 80 svetelných miest bude doplnených. Celkovo bude teda mať sústava v predmetnom úseku 193
svetelných miest oproti súčasným 113. Výsledkom bude kvalita osvetlenia splnajúca európske štandardy definované
príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby elektrickej energie (na
pôvodnom rozsahu sústavy).

Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Zo strany žiadateľa budú zabezpečované podporné činnosti projektu riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Zo strany dodávateľa, ktorý bude vybratý prostredníctvom verejného
obstarávania bude zabezpečená komplexná technická realizácia projektu. Rekonštrukcia spočíva vo výmene 113 svietidiel za
nové svietidlá LED technológie s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami. Sústava bude doplnená o
ďalšie svietidlá v pocte 80 kusov tak aby bola kompaktná. Realizácia projektu bude prebiehať troma hlavnými aktivitami:
Spracovanie svetelnotechnickej štúdie; Rekonštrukcie verejného osvetlenia; Svetelnotechnickým meraním.

Projekt je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi tak na regionálnej, ako aj lokálnej úrovni. Základnou
skutočnosťou dokumentujúcou vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb užívateľov výsledkov projektu, ktorými sú
obyvatelia obce. Tieto potreby sú spojené s nedostatočnou kvalitou verejného osvetlenia v obci, ktorá sa prejavuje v zníženej
kvalite života jej obyvateľov obce a jej nižšej atraktívnosti z hľadiska potrieb rozvoja cestovného ruchu. Na lokálnej úrovni
prispieva predkladaný projekt k plneniu Cieľa c. 1: Vybudovaná a dostupná technická a sociálna infraštruktúra, upravené a
kvalitné životné prostredie a Cieľa c. 3: Rozvoj služieb a ekonomickej základne obce s dôrazom na využívanie potenciálu
územia obce definovaných v PHSR obce.
Ďalším faktorom vhodnosti projektu je profil žiadateľa. Tento ako subjekt verejnej správy a samosprávy má rozsiahle
skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov podobného typu (investície do zlepšovania lokálnej technickej infraštruktúry), čoho
dôkazom je i dlhodobý úspešný rozvoj obce. Nezanedbateľné sú i praktické skúsenosti žiadateľa z hľadiska prevádzkovania
výsledkov projektu (modernej sústavy verejného osvetlenia).

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce Oravská Polhora. Vzhľadom k
tomu, že tento výstup predstavuje len rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, jeho prevádzka nebude
vyžadovať vytváranie dodatočných kapacít. Správou (prevádzka vrátane údržby) verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora
je poverený vlastný zamestnanec obce. Nakoľko nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a štátneho
rozpočtu SR je určený výhradne na financovanie investičných nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku
jeho výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu. Financovanie
prevádzky výstupu bude súčasťou financovania prevádzky celej sústavy verejného osvetlenia v obci. Toto sa realizuje z
vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte obce.
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Obec Záhradné leží 12 km severovýchodne od krajského mesta Prešov s celkovým počtom 941 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené
prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Obec je zatriedená
do modelovej situácie B2 s triedou osvetlenia ME6.
V obci je inštalovaných 112 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Chybné osvetlenie jestvujúcich komunikácii je zapríčinené
hlavne dobou vzniku osvetľovacej sústavy v 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Medzi hlavné nedostatky patria
znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť
svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a použitie nevhodných
energeticky náročných svetelných zdrojov.Svetelné zdroje sa vymieňajú priebežne po vyhorení niekoľkých zdrojov. Na
niektorých komunikáciách sú použité svetelné zdroje s rôznymi príkonmi alebo rôznych druhov. Súčasná sústava verejného
osvetlenia je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný výkon.

Po ukončení projektu budú vymenené (112 ks) a doplnené (86 ks) za nové - t.j. spolu 198 ks nových svietidiel, ktoré budú
moderné, energeticky účinné a budú spĺňať predpísané normy.
Svietidlá budú inštalované spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa
odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol
vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom inštalácie nových svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému
verejného osvetlenia obce a dosiahne sa úspora energie vo výške 303,50 GJ/rok.
Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov.
Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 21,24 ton/rok.
Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov, vodičov a návštevníkov obce.

Projekt sa bude realizovať podľa časového harmonogramu od 06/2015 - 12/2015. Aktivity budú realizované dodávateľským
spôsobom úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania. Riadenie a implementáciu projektu
zabezpečí obec vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia
projektov financovanými z fondov EÚ.
Hlavná aktivita č.1 /Komplexná modernizácia verejného osvetlenia/ - Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie 31,9W a súčasne doplnenie LED svietidiel na
miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy. Ovládanie jednotlivých svietidiel bude prostredníctvom
individuálneho ovládacieho modulu pre každé svietidlo SYRA E s protokolom DALI, ktor. pracuje po elektrickom napájacom
vedení.
Aktivita zahŕňa všetky stavebné práce popísané v projektovej dokumentácii - dodávku a montáž výložníkov, svietidiel, káblov
a rozvádzačov (viď. svetelnotechnická štúdia). Hlavná aktivita č.2 /Vypracovanie technickej dokumentácie/ - zahŕňa realizáciu
svetelnotechnického merania a vypracovanie svetelnotechnickej štúdie.

Nedostatkami existujúceho osvetlenia sú veľké vzdialenosti od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko
koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je zamedzená základná funkcia verejného osvetlenia – svietenie
bez prekážok svetelnému kužeľu na vozovku.
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého
technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne
neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. V rámci plánovanej
rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym
kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia tohto stavu je použitie
takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Projekt je v súlade s
plánom hospodárskeho rozvoja obce Záhradné.

Po ukončení projektu bude obec financovať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie (úspora energie o 81,89 % ročne). Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti
systému verejného osvetlenia bude počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a
pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri
prevádzke systému verejného osvetlenia. Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu
emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na klímu. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa
predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí
tento systém omnoho efektívnejší vo všetkých smeroch.
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Obec Dolná Strehová sa nachádza v južnej časti BBSK v okrese Veľký Krtíš. Známa je celoročne využívaným termálnym
kúpaliskom.
Obec má v súčasnej dobe vlastnú sústavu verejného osvetlenia. Jej vek vzhľadom na rozmanitosť svietidiel a zdrojov nie je
možné určiť. Zo zdrojov sú najviac zastúpené vysokotlakové sodíkové výbojky 250 W (70 ks) a 70 W (25 ks) a vysokotlakové
ortuťové výbojky 125 W (36 ks). Celkovo tvorí sústavu VO 151 svetelných bodov o príkone 29,945 kW. V sústave sa
nachádza 11 typov svietidiel s rôznymi zdrojmi. Ich priemerný vek je cca 50 rokov. Sú zastarané, znečistené a poškodené, čo
spôsobuje častú poruchovosť a nutné servisné zásahy. Sústava je umiestnená zväčša na betónových (103 ks), ale i
oceľových stožiaroch. Riadi ju 5 ks zastaraných, poruchových rozvádzačov s viacerými nedostatkami (korózia, nerovnomerné
fázovanie, nízke krytie).VO je napájané holými vzdušnými vedeniami (103 ks, 8,4 km) a 1,2 km pod zemou. Vedenie často
spôsobuje poruchy vďaka počasiu. Svetelné body sú nerovnomerne rozmiestnené (voľné stožiare), nevhodne uchytené (zlé
osvetlenie). Celá sústava VO je energeticky náročná, poruchová a nespĺňa základné svetelno-technické normy kladené na VO.

Realizáciou projektu sa zlepší stav sústavy VO v obci Dolná Strehová, ktoré bude spĺňať všetky svetelno-technické parametre
VO. Doplnením svietidiel na existujúce podperné body o 71 ks a náhradou 141 ks starých, energeticky náročných a
poruchových svietidiel za nové LED svietidlá s príkonmi 12,15,19,25 a 49 W získa obec energeticky úspornú sústavu VO. K
jej bezpečnej prevádzke prispeje aj výmena 5 ks rozvádzačov za nové a výmena vzdušných vedení za samonosné izolované
vedenia AES (4x25/4x16/2x16). VO bude riadené systémom regulácie intenzity osvetlenia na báze webovej aplikácie,
vzdialenej správy a monit. prevádzky každého svietidla. Dopadom bude zníženie energetickej náročnosti sústavy VO o 153
926,97 kWh/rok, t.j. 554,14 GJ pri rozšírení sústavy zo 151 svetelných bodov na 212. To v značnej miere prispeje ku zvýšeniu
kvality života v obci, bezpečnosti pohybu jej obyvateľov po zotmení a celkovo k atraktívnosti obce aj v oblasti rozvoja CR.
Realizácia projektu vhodne doplní rozvojové investičné aktivity obce v nedávnej minulosti (obnova centra, ZŠ, ulíc) a prispeje
k jej zatraktívneniu a zvýšeniu záujmu obyvateľov, ale aj turistov z rekreačného strediska o život v obci po zotmení.

Projekt bude po technickej stránke realizovaný po ukončení procesu verejného obstarávania (VO), ktoré bolo žiadateľom
vyhlásené 21. júla 2015 zverejnením vo Vestníku VO. S víťazom VO bude následne podpísaná zmluva o dielo. Ten
zabezpečí realizáciu aktivít projektu na základe Svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce Dolná Strehová (CEVO,
s.r.o., BA, 2015), ktorej súčasťou je zadanie výkaz výmer.
Realizácia bude založená na výmene starých svietidiel, výložníkov, zdrojov, rozvádzačov a neizolovaného vzdušného
káblového vedenia. Súčasťou novej sústavy z LED svietidiel bude riadiaci systém regulácie intenzity verejného osvetlenia.
Aktivita „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dolná Strehová“ je plánovaná na obdobie 09-12/2015. Počas nej,po
technickom prevedení aktivity,bude realizované záverečné svetelno-technické meranie, ktorého dodávateľ bude vybraný
procesom VO.
Projekt bude realizovať obec sama, bez partnerov, ale v spolupráci s externým projektovým manažérom, osobou
zodpovednou za proces VO a autorského/technického dozora stavby. Realizácia aktivít projektu jasne prispeje k dosiahnutiu
stanoveného cieľa - úspora, stabilita a bezpečnosť verejného osvetlenia.

Zo Svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce Dolná Strehová vyplýva potreba rekonštrukcie, modernizácie,
obnovy a zahustenia existujúcej sústavy VO (aby spĺňala svetelno-technické normy). Okrem toho súčasný stav sústavy VO v
porovnaní s navrhnutým stavom sústavy VO predstavuje energeticky viac neúnosnú situáciu, pričom dnes sústava VO
nedokáže komplexne a rovnomerne osvetliť celú obec. Z hľadiska zásahov do sústavy obec doteraz v rámci svojej činnosti
realizovala len menšie opravy VO (výmeny vyhorených zdrojov).V jej možnostiach nie je zvládnuť komplexnú rekonštrukciu
VO z vlastných zdrojov a vo vlastnej réžii. Navrhnuté riešenie plánuje 212 nových úsporných LED svietidiel, ktoré prinesú
následnú úsporu 554,14 GJ, čo predstavuje po zlepšení svetelno-technických vlastností sústavy VO (svietivosť, intenzita...)
dodatočný efekt realizácie projektu.
Projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dolná Strehová je v súlade zo základnými rozvojovými dokumentmi obce
(PHSR a Územný plán obce) a napĺňa vízie rozvoja vyšších plánovacích dokumentov kraja (PHSR BBSK) alebo na úrovni
štátu (oblasť energetických úspor a efektívnosti riadenia a nakladania s energiami).

Obec Dolná Strehová získa zrekonštruovanú, doplnenú na voľné podperné body a v zmysle technicko-svetelných noriem plne
funkčnú systémom regulácie riadenú sústavu verejného osvetlenia (VO). Náklady na ňu napriek rozšíreniu svetelných bodov
zo 151 pôvodných na 212 klesnú o 153 926,97 kWh/rok, t.j. o 554,14 GJ/ročne úspor energie.
Z hľadiska zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov projektu, obec jeho prevádzku a prípadnú údržbu zabezpečí z
vlastných zdrojov a príjmov (dane, poplatky podnikateľov v obci a v CR), v ktorých má ročne určené financie na tieto účely.
Realizáciou rekonštrukcie získa vďaka úsporám ďalšie zdroje z rozpočtu. Na krytie iných nákladov súvisiacich s VO okrem
vlastných zdrojov môže obec využiť aj podporu z iných dotácií, resp. úverový rámec z banky, ktorý má.
Projekt predstavuje komplexnú rekonštrukcie celej sústavy VO obce, preto do budúcnosti obec počíta len s príp. nákladmi na
servis a údržbu. Starostlivosť o prevádzku bude v réžii obce prostred. zamestnanca, ktorého pracovnou náplňou je aj
zabezpečovanie údržby a servisu VO a disponuje potrebnou kvalifikáciou a odbornosťou, príp. si obec dokáže v prípade
potreby väčších zásahov zabezpečiť externú firmu.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Lipovník je nainštalovaných 70 ks svietidiel. V celej obci je osadený jeden
druh svetelného zdroja a to kompaktná žiarivka typ MODUS LV 2x36 W. Svietidlá sú technicky zastaralé a po dobe životnosti.
Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových
stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými
vplyvmi. V obci Lipovník je nainštalovaný jeden rozvádzač RVO, ktorý je osadený v strede obce na existujúcom podpernom
bode. Rozvádzač je zastaraný, značne poškodený koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok
je 19 656,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a
hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Lipovník. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 70 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 18 ks nových svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 58,53 GJ/rok
čo za 5 rokov predstavuje 292,65 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 65,80 % oproti terajšiemu stavu. Budú
zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiadúcich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie
produkcie CO2 o 4,10 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií
projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej,
ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj
bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného osvetlenia bude v
počte 1 ks vymenený. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 70 ks svietidiel
- k doplneniu 18 ks svietidiel
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača za nový rozvádzač
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a podmienky stanovené Výzvou KaHR-22VS1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel boli navrhnuté svietidlá OMS Megin M 44W a OMS Megin M 26W. Technickú realizáciu obnovy
verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu
projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané v súlade so Zákonom o verejnom
obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Lipovník nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Lipovník je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Lipovník disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Valaská Dubová sa nachádza v Žilinskom kraji (okres Ružomberok). Rozprestiera sa v pomerne zvlnenom profile
terénu. Plánom obce je rekonštrukcia verejného osvetlenia. V obci je inštalovaných v súčasnosti 89 ks svietidiel rôznych
typov a príkonov vrátane svietidiel na cintoríne (6 ks) a reflektorov iluminujúcich kostol (2 ks). Väčšina svietidiel je staršia ako
20 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Medzi nedostatky patria najmä znečistené a chýbajúce kryty, zlé
umiestnenie svietidiel, príliš veľké vzdialenosti medzi jednotlivými svietidlami a použitie nevhodných – energeticky náročných
svetelných zdrojov. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného
osvetlenia. Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, nachádza sa v nej 9 rôznych typov
svietidiel. Táto sústava je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a
náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
osvetlenie v obci je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej a technickej životnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 147 ks a
modernizovaných ďalších 8 ks svetelných bodov, ktoré však sú neoprávneným výdavkom. Nové svetelné body sa vyznačujú
vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou
životnosťou. Projektom sa tak dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná percentuálna ročná úspora elektrickej energie je na úrovni 63,62%, čo predstavuje úsporu energie 78,04
GJ/rok. Pri súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladoch na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu
viac ako 2 500 EUR, ktoré budú môcť byť použité na rozvoj obce v iných oblastiach. Realizáciou projektu sa výrazne zníži
produkcia CO2 a to o 5,46 ton/rok. Obec získa nové, úsporné, moderné a dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické
osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so
súčasným stavom. Aktivity projektu prispejú aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie v obci.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia spočíva v demontáži terajšieho osvetlenia prevažne na betónových
stĺpoch v správe SSE, a.s. a oceľových stĺpoch v správe obce, demontáži vzdušného vedenia a terajšieho rozvádzača RVO.
Nové svietidlá budú osadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde k ich zámene a taktiež sa doplnia na miestach, kde to
vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 147 ks modernizovaných a nových svietidiel. Bude tiež
modernizovaných ďalších 8 ks svietidiel, ktoré sú klasifikované ako neoprávnený výdavok. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia bude realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona
o verejnom obstarávaní. Termín realizácie projektu je plánovaný na 5 kalendárnych mesiacov a to v období mesiacov 07/2015
– 11/2015. Priebeh realizácie aktivít projektu v stanovenom časovom horizonte bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s vysúťaženým uchádzačom, resp. dodávateľom;
2. odovzdanie staveniska;
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača;
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie;
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy a to z modelovanej pôvodnej hodnoty 34 072,42 kWh/rok na spotrebu 12 394,20 kWh/rok. Realizáciou
odstránime nedostatky siete verejného osvetlenia obce a to predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť, negatívny
vplyv na životné prostredie. Čiastočne zjednotíme druhy svetelných bodov z doterajších 9 druhov. Realizácia projektu prispeje
k zlepšeniu situácie v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie. Projekt
tiež prispieva k HP TUR vo všetkých jej zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora energie (až o 63,62% oproti
pôvodnému stavu). Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia v stanovenom termíne reálny a
reálne je aj naplnenie ukazovateľov výsledku a dopadu. Obec nemá dostatok voľných finančných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce. Obec v minulosti úspešne realizovala
projekty podporené z Environmentálneho fondu a má skúsenosti pre zvládnutie celého procesu implementácie projektu.

Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia v obci s požadovanou
intenzitou osvetlenia v súlade s platnými normami. To sa prejaví v úspore doteraz vynakladaných finančných prostriedkov na
prevádzku za energie a údržbu, keďže svietidlá sú prakticky bezúdržbové. V trvalej prevádzke sa predpokladá, ak sa
nevyskytnú žiadne prípadné poruchy, len pravidelné čistenie (cca 1x za dva roky) krytov od prachu, hmyzu prípadne ďalších
nečistôt. Celkové úspory na elektrickú energiu sú vyčíslené na cca. 2000 EUR/rok + úspora nákladov na údržbu (cca. 500
EUR/rok). Z uvedeného vyplýva, že projekt je finančne udržateľný a nie sú známe žiadne vážne riziká, ktoré by mohli
ovplyvniť túto skutočnosť. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, ale prispeje k jeho zlepšeniu (úspora
emisií CO2). Z toho vyplýva, že je aj environmentálne udržateľný. Prevádzkovateľ verejného osvetlenia je obec. Obec
zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO prostredníctvom objednávok u externej firmy. Taktiež zabezpečí v rámci svojho
rozpočtu dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.

´-výstup projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce.
´-vzhľadom že ide o rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, prevádzka nebude vyžadovať vytváranie
dodatočných kapacít
´- NFP zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu SR je určený na financovanie investičných nákladov spojených s
realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako
pred realizáciou projektu t.j. z vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte
obce
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Súčasná sústava verejného osvetlenia (ďalej VO) v obci Zborov nad Bystricou má 199 existujúcich svietidiel a má viaceré
nedostatky:
je neunifikovaná, je zložená z viacerých typov svietidiel, svietidlá sú v zlom technickom stave a veľmi znečistené, svietidlá
osvetľujú komunikáciu pod nesprávnym uhlom, sú nerovnomerne rozmiestnené a navyše v nesprávnej výške. Rozvádzače
VO majú nevyhovujúci technický stav – hlavne spôsob spínania a riadenia VO. Sústava VO má vysokú spotrebu el.energie a
je vysoko nákladová na opravy a údržbu. Uvedená situácia nepriaznivo vplýva na obecný rozpočet. Šetrenie el. energiou je
riešené vypínaním VO v časových úsekoch, na úkor zvyšovania pravdepodobnosti úrazu peších a cyklistických účastníkov
cestnej premávky.
Z uvedeného vyplýva, že stav VO v obci Zborov nad Bystricou je neuspokojivý a je potrebné situáciu riešiť.

Po zrealizovaní projektu bude počet súčasných svietidiel 199 ks doplnený o 38 ks svietidiel. Počet svietidiel s regulovanou
intenzitou osvetlenia tak dosiahne realizáciou projektu 237 ks.
Modernizácia VO v rámci projektu v obci zabezpečí dosiahnutie normami požadovaných svetelno-technických parametrov
osvetľovacej sústavy, možnosť regulovania osvetlenia v obci, výrazné zvýšenie kvality osvetlenia komunikácií v obci,
dosiahnutie bezpečnosti osvetľovacej sústavy VO, úsporu energií, zníženie nárokov na údržbu a servis a tým aj potreby
rezervovania fin.prostriedkov na prevádzku VO v obecnom rozpočte. Realizáciou projektu sa zlepší kvalita života obyvateľov
obce a súčasne estetický vzhľad verejných priestorov.
Projekt ovplyvní šetrenie el.energiou - plánovaná úspora je 162,47 GJ/rok, t.j. až 66,37 % oproti súčasnosti. Pri dosiahnutej
úspore dôjde z zníženiu emisií skleníkových plynov o 11,37 t/rok. Pri súčasnej cene el.energie vznikne fin. úspora,
predpokladáme 2 319,76 EUR/rok. Potreba opráv bude minimálna vzhľadom na nové technológie ako aj záručnú dobu.
Pravidelnou a preventív.údržbou následne udržíme optimálne parametre zariadení, jeho dostatočnú životnosť a stabilnú
svietivosť.

Celkovo plánujeme projekt realizovať 7 mesiacov. V projekte uvažujeme s 2 hlavnými aktivitami, ktoré sú časovo plánované
nasledovne:
- Svetelno-technická štúdia a záverečné meranie v období 06–12/2015
- Modernizácia verejného osvetlenia v období 09–12/2015
Súčasne s hlavnými aktivitami budú prebiehať podporné aktivity projektu.
Projekt sa začal realizovať spracovaním svetelno-technickej štúdie, kt. bola podkladom pre spracovanie projektovej žiadosti
ako aj pre vyhlásenie ver. obstarávania na realizáciu hlavnej aktivity č. 2. Záverečné meranie vykoná nezávislý subjekt od
realizátora modernizácie osvetlenia do konca realizácie projektu.
V rámci modernizácie VO sa vykoná kompletná demontáž súčasných svietidiel a výložníkov, ktoré budú nahradené novými
modernými. Inštalujú sa úsporné LED svietidlá s predĺženou životnosťou a vysokým svetelným tokom. Ďalej sa vykoná
demontáž jestvujúcich rozvádzačov VO a montáž nových inteligentných RVO. Zabezpečí sa regulovanie osvetlenia v celej
obci.
Proces realizácie projektu bude riadený projektovým tímom (podrobne popísaný v Opise projektu časť 3.2) a realizovaný
dodávateľmi, ktorí budú vybraní v súlade s platnou legislatívou.

Modernizácia VO v obci Zborov nad Bystricou je potrebná z dôvodu zlého techn. stavu a nízkej hospodárnosti sústavy VO.
Súčasná sústava VO neplní svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia v súlade s STN a náležitý stupeň
bezpečnosti.
Nová osvetľovacia sústava je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky pre rovnomernosť a intenzitu osvetlenia podľa
požadovanej kategórie. Zvažovali sme viaceré varianty pre riešenie nevyhovujúceho stavu VO. Okrem technických kritérií
bola podstatná aj ekonomická stránka. Výsledným riešením bude z dlhodobého hľadiska zabezpečené čo najhospodárnejšie
vynakladanie s verejnými prostriedkami.
Projektom dosiahneme:
- požadované svetelno-technické parametre osvetľovacej sústavy
- vysokú kvalitu osvetlenia komunikácií v obci
- výraznú úsporu energií a finančných prostriedkov v obecnom rozpočte
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
- zníženie nehodovosti
- zvýšenie bezpečnosti občanov a zníženie kriminality
Predkladaná projektová žiadosť je plne v súlade s PHSR ŽSK a PHSR obce Zborov nad Bystricou – Strategický cieľ 6.2
Technická infraštruktúra.

Výsledkom projektu bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne riadená sústava VO, so svietidlami, ktoré spĺňajú
požiadavky na moderné osvetlenie.
Prevádzkovú udržateľnosť dokumentujú výpočty realizované v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú zaujímavú
úsporu energie. Správnosť navrhovaného riešenia bude overená záverečným svetelnotechnickým meraním v závere projektu.
Zmodernizovaná sústava VO bude poistená a bude sa naň vzťahovať záruka. Technická udržateľnosť bude zabezpečená cez
záručný a pozáručný servis. Predpokladáme, že dodatočné investície na predmet projektu nebudú potrebné.
Pre riadenie projektu je dôležitý projektový tím. Nami zvolený tím spĺňa kritériá odbornosti a má aj potrebné skúsenosti s
činnosťami potrebnými pre projekt.
V rámci predkladaného projektu je riešená komplexná obnova sústavy VO na hlavnej a vedľajších komunikáciách v obci.
Výhľadovo plánujeme pokryť osvetlením aj zostávajúcu časť verejných priestranstiev ako cintorín, oddychovú zónu, futbalové
ihrisko a cyklotrasu, k financovaniu čoho prispeje aj finančná úspora z realizovaného projektu.
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Obec Horný Lieskov patrí medzi malé obce. Z administratívneho hľadiska je obec súčasťou Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Okresu Považská Bystrica. Katastrálne územie obce má výmeru 489,7 ha. Obec nemá miestne časti.Územie obce
susedí s obcami :• Dolný Lieskov (miestne časti Dolný Lieskov a Tŕstie),Podskalie, Považská Bystrica (Horný Moštenec a
Dolný Moštenec), Sverepec, Visolaje. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s ortuťovými
výbojkami. V malom počte sú zastúpené aj svietidlá s HPS zdrojom 70W a kompaktnou žiarivkou. Tieto svietidlá nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO
v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie VO je zastarané. Počet svietidiel:
4ks svietidiel s príkonom 150W. Rok inštalácie 1983
50ks svietidiel s príkonom 150W. Rok inštalácie 1985
2ks svietidiel s príkonom 86,4W. Rok inštalácie 2007.
8ks svietidiel s príkonom 84W. Rok inštalácie 2005.
Svietidlá VO sú vo väčšej časti obce umiestnené na betónových stožiaroch vzdušného a vedenia NN rozvodu približnej výšky
5-8 m.
Sústavu VO napájajú 2 ks rozvádzačov (RVO).

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 100. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na
údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie predstavuje v % 80,90čo predstavuje 158,74GJ/rok. Výrazne sa zníži
aj produkcia CO2,cca 11,11 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 100 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 8,94 kW na 2,67 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce.
Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 4 druhov na 1 druh. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako
80,90% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov . Projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec má skúsenosti a kapacity
pre zvládnutie celého procesu projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami, niektoré
svietidlá boli vymenené za žiarivkové s príkonom 36W. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú,
teda s veľkým množstvom rôznych typov svietidiel. Na jednej ulici je často použitých niekoľko druhov svietidiel bez zmeny
účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. Súčasné VO je náročné na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob
údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. VO v obci je
zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti. Osvetlenia miestnych komunikácií,
ostatných miest, lávky pre chodcov a cyklistov, pešie zóny a podobne nezabezpečuje dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu
všetkým užívateľom obce ako aj okolitých obyvateľov čo nezabezpečuje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky.
Technický stav rozvádzačov nevyhovuje súčasným podmienkam.

Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Moderné LED svietidlá nepotrebujú opakovanú
výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Pre osvetľovaciu sústavu
sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým
svetelným výkonom a životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel v počte 479ks sú pouličné svietidlá pre
štandardné osvetlenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obytných zón, parkovísk, cyklistických chodníkov či
parkov. Svietidlo je vybavené dvoma LED modulmi s vysokou systémovou účinnosťou a vysokou mierou presnosti
smerovania svetelného toku vďaka inovatívnym technickým riešeniam - HD reflektora, ktorým je osadený každý led modul a
HD krytu. Svietidlá budú poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii oslnenia s nulovými svetelnými
emisiami do horného polpriestoru. Ročná úspora predstavuje 737,89 GJ. Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania
obce ako cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a
celom regióne.

Projektový zámer bude realizovaný v 1 etape. Hlavnou prioritou tejto fázy projektu je rýchly časový priebeh a kvalitné svietidlá
ako aj odborne prevedené montážne práce upustilo sa od výmeny vedení a RVO. Samotný priebeh realizácie bude
postupovať nasledovne v období od 9/2015 – 12/2015 - aktivita Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Podpis zmluvy s
dodávateľom, preberanie staveniska. Rekonštrukcia sústavy VO bude pozostávať: demontáže starých svietidiel a výložníkov,
montáže výložníkov, montáž svietidiel, montáž riadiacej jednotky do RVO a zaškolenie pracovníkov obsluhy. Revízna skúška,
svetelnotechnické meranie a odovzdanie zhotoveného diela. Technickú realizáciu projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude
vybraný na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania. Verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu je začaté pred
podaním Žiadosti o NFP. Výsledkom projektu bude zníženie spotreby elektrickej energie o 737,89GJ/rok a zároveň zníženie
nákladov na údržbu použitím najmodernejších technológií pri 479 kusoch svietidiel. Projekt nebude mat pozitívny dopad na
životné prostredia a počas celej dobi životnosti bude environmentálne udržateľný. Prínosom bude aj zníženie CO2 o
51,65t/rok.

Súčasná sústava VO je morálne a fyzicky opotrebovaná a neefektívna. Nevyhnutnosť realizácie je zameraná nie len na
znižovanie energetickej náročnosti (737,89GJ) pri rekonštrukcii 479 ks svietidiel, ale predstavuje aj ekologický dopad
prostredníctvom ktorého sa znížia emisie CO2 za rok o 51,65ton. Požiadavky kladené na VO obce môžeme rozdeliť na
sociálnu orientáciu. Druha požiadavka je bezpečnosť, ktorá sa uplatňuje hlavne na komunikáciách slúžiacich automobilovej
doprave. Tretia požiadavka je zameraná k psychologickému podnetu vplývajúcemu na obyvateľov a to v súvislosti na dobré
osvetlenie komunikácii a ostatných plôch, ktoré zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, pôsobí upokojujúco. VO
prispieva k zníženiu pouličnej kriminality, vandalizmu, násilníctva, krádeží. Projekt je v súlade so strategickým a plánovacím
dokumentom PHSR a územným plánom obce Oravské Veselé. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má
skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície
z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Výsledkom projektu bude zníženie spotreby elektrickej energie o 737,89 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 479 kusoch svietidiel. Realizácie projektu sa pozitívne prejaví v podobe zníženia
nákladov za energie a rovnako v poklese výdavkov, ktoré sa doteraz vynakladané na náročnú údržbu verejného osvetlenia.
Zmodernizovaný systém verejného osvetlenia si nebude v najbližších rokoch vyžadovať prakticky žiadne náklady na údržbu.
Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať
opakované pravidelné revízie verejného osvetlenia v intervale minimálne jeden krát za 4 roky v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR
č. 508/2010 Z.z.. Z uvedených dôvodov sa nepredpokladá, že by projekt nebol finančne udržateľný. Neexistuje tak žiadne
dôvody a riziká, ktoré by mohli udržateľnosť celého projektu ovplyvniť. Projekt nebude mat negatívny dopad na životné
prostredia a preto bude počas celej jeho životnosti environmentálne udržateľný. Prínosom projektu bude rovnako zníženie
emisií CO2 o 51,65 ton/rok.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je prevažne nevyhovujúci a zastaraný. Sústava svietidiel pozostáva z 31ks
svietidiel, ktoré sú napájané z jedného rozvádzača.Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti (vek 15-30 rokov), sú
poškodené tesnenia čo znižuje účinnosť, sú použité neefektívne svetelné zdroje. Výložníky sú skorodované a ich nosnosť je
preto znížená, hrozí spadnutie svietidla zo stožiara. Podperné body tvorí 54 betónových stĺpov,1oceľový stožiar a 1 svietidlo je
uchytené na stene pomocou výložníka.Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené neizolovaným vzdušným vedením.Nedostatkami
sústavy verejného osvetlenia sú:svietidlá nezodpovedajú súčaným normám a technickým nárokom,veľké rozostupy medzi
svietidlami, križovatky sú osvetlené nedostatočne, svietidlá i výložníky sú zle nasmerované, nie je dodržaná rovnomernosť a
intenzita osvetlenia, skorodovaná skriňa rozvádzača, spínanie sústavy fotobunkou je z pohľadu prevádzky a údržby
nevyhovujúce. Vysoký príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť
osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v
nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 31 ks svietidiel. Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 25 ks svietidiel,celkovo sa
nainštaluje 56 ks svietidiel. Nainštaluje sa 52 ks 0,5-m oceľových výložníkov a 2 ks 1-m oceľových výložníkov na betónové
stožiare a 1 výložník bude uchytený na stenu Rozvádzač verejného osvetlenia sa vybuduje nanovo ako samostatne stojaci
rozvádzač,ktorý bude spĺňať aktuálne normy STN. Vymení sa vzdušné vedenie za izolované v dĺžke 2 km.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 10 307,16 kWh, čo je 37,11 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 59,11 %-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné
výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života
obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre aktivitu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ zabezpečí práce na projekte, čím sa začne
projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 56 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä
demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a osadenie rozvádzača verejného osvetlenia s 3G GSM modulom
pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia. Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác
vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, najneskôr
však do konca roka 2015. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného
osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou
firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad turisticky
významnej obce,bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,
vandalizmu,krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
Projekt je v súlade s PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, naplní špecifický cieľ 4. Rozvoj dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry kraja a v oblasti 3. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka naplní bod 3.2 Rozvoj vidieka, Cieľ :
podporou renovácie a rozvoja obcí a budovaním vidieckej infraštruktúry zvyšovať návštevnosť v daných regiónoch. Projekt
naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Libichava (2008-2017),konkrétne strategický cieľ rozvoja v rámci bodu č. 6. 2 –
Technická infraštruktúra, Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry, Opatrenie 6.2.2.2 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného
osvetlenia, s Aktivitou – Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu a Rekonštrukcia a výstavba
verejného osvetlenia v obci.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov.Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky, a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať
každé tri roky. V rámci údržby rozvádzačov a ovládačov bude potrebné ich chrániť pred vlhkosťou vhodným krytím.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 59,11% čo je 37,11 GJ/rok.Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Mesto Levoča leží na východe Slovenska pod Levočskými vrchmi. Zámerom mesta je obnova verejného osvetlenia. Inštalácia
svietidiel bola realizovaná priebežne a to v 70-tych rokoch minulého storočia ,doplnenie a výmena svietidiel sa realizovali
postupne až doteraz. V meste je celkovo 758 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 15 druhov svietidiel, prevažne je to
svietidlo Modus NV.Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná, zložená z rôznych typov svietidiel.
V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá:
- 681 ks s príkonom 81 W
- 69 ks s príkonom 173 W
- 8 ks s príkonom 127 W
Predmetom rekonštrukcie je 758 ks svietidiel, ktoré budú vymenené za nové vyspelejšie, energetický menej náročnejšie
svietidlá.
Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové, oceľové a drevené stožiare,
niektoré svietidlá sú prisadené na stavbách budov.
V osvetľovacej sústave je inštalovaných niekoľko vetiev VO, ktoré sú riešené ako káblové vývody rozvádzačov RVO. Tento
projekt nerieši rekonštrukciu rozvádzačov verejného osvetlenia.

Po ukončení realizácie projektu bude v meste zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 758. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 62% čo predstavuje 596,60 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 11 168,EUR, ktoré bude môcť mesto použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, cca o 42 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene. Po rekonštrukcii bude v meste 758
nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v meste prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá
bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 265 644,60 kWh na 99 921,12 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia mesta. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v meste, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách.
Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 62% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je
časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov.
Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR obce a územným plánom. Mesto v minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre
zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovanie a správu súčasného aj
nového osvetlenia vykonávajú Technické služby mesta Levoča – príspevková organizácia žiadateľa. Komplikovanejšie
zásahy si bude žiadateľ objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu
prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na
životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.
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Verejné osvetlenie (ďalej VO) v obci Chminianska Nová Ves prešlo čiastočnou modernizáciou v r. 2011, kedy boli v niektorých
častiach obce inštalované moderné sodíkové výbojky. Vzhľadom na frekventovanú hlavnú cestu prechádzajúcu stredom obce
je potrebné zabezpečiť zvýšené požiadavky na bezpečnosť obyvateľov a premávky.
Väčšina svietidiel pri hlavnej ceste je staršia ako 10 rokov čomu zodpovedá aj ich zlý technický stav. Medzi hlavné nedostatky
patrí použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov, znečistenie krytov svietidiel, príp. ich absencia, zlé
umiestnenie svietidiel, nevhodné uhly natočenia výložníkov, resp. nevhodné dĺžky ramien výložníkov.
Rozvádzače v obci sú z r. 1998, sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá v zmysle noriem STN a EN,
sú nevyhovujúce a treba ich vymeniť.
Súčasná sústava VO v Chminianskej Novej Vsi nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou
požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti, preto je nutné ju modernizovať.

Vo vybranej časti obce bude realizovaná modernizácia VO výmenou svietidiel v tejto časti obce a výmenou všetkých
rozvádzačov v obci.
V rámci projektu sa vykoná:
- výmena 129 zastaraných výbojkových svietidiel za energeticky menej náročné, moderné LED svietidlá s dlhou dobou
životnosti
- výmena 6 ks zastaraných a nevyhovujúcich rozvádzačov v obci za moderné diaľkovo riadené RVO
- výmena prípojných káblov k novým rozvádzačom
- zavedenie systému efektívneho riadenia systému VO v celej obci.
Nové inštalované svetelné zdroje budú spĺňať minimálne požiadavky dané Výzvou KaHR-22VS-1501. VO bude regulované,
dosiahne sa zníženie intenzity svetelného toku a zároveň spotreby elektrickej energie. Vymenené rozvádzače budú diaľkovo
riadené.
Z hľadiska hodnôt merateľných ukazovateľov plánujeme dosiahnuť podľa modelového výpočtu:
- úsporu energie 74,54 %,
- úsporu CO2 na úrovni 16,85 ton/rok.
Potreba opráv bude minimálna vzhľadom na nové technológie ako aj záručnú dobu.

Predkladaný projekt plánujeme realizovať v období 06/2015 – 12/2015, t.j.7 mesiacov. Realizácia projektu bude pozostávať z
2 hlavných a 2 vedľajších aktivít. Hlavnými aktivitami projektu sú:
1. spracovanie projektovej dokumentácie - svetelnotechnická štúdia a svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej
sústavy po realizácii,
2. komplexná modernizácia verejného osvetlenia - stavebné práce.
Aktivita č.1 pozostáva z dvoch samostatných častí. Spracovanie svetelnotechnickej štúdie bolo realizované pred podaním
ŽoNFP odborne spôsobilou osobou. Záverečné meranie sa uskutoční v závere realizácie 2. hlavnej aktivity. Obidve časti tejto
aktivity sú zahrnuté v oprávnených výdavkoch projektu. V rámci aktivity č.2 bude realizovaný variant, ktorý bol rozpracovaný v
štúdii a predstavuje jednoduché riešenie - výmenu existujúcich svietidiel (129) najmä na hlavnej ceste a všetkých
rozvádzačov VO (6) v obci.
Podpornými aktivitami projektu sú riadenie projektu a publicita a informovanosť, ktoré budú prebiehať priebežne s hlavnými
aktivitami.
Realizáciu projektu bude riadiť projektový tím, jeho zloženie a kompetencie popisujeme v Opise projektu časť 3.2.

Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce – vybraných svietidiel a všetkých rozvádzačov je nevyhnutná z dôvodu
veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.
Obnovou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves dôjde k odstráneniu identifikovaných
nedostatkov pre bezpečné a bezporuchové osvetlenie obce a k zvýšeniu energetických úspor prevádzkou moderného
osvetlenia a znížením energetickej náročnosti nových svietidiel.
Projektom sa dosiahne:
- zníženie energetickej náročnosti VO – úspora až 74,54% a tým aj nárokov na rozpočet obce
- zlepšenie kvality životného prostredia – úspora emisií CO2 16,85 t/rok
- zníženie nákladov spojených s údržbou a prevádzkou VO a tým aj nákladov na celkovú prevádzku systému VO
- zvýšenie bezpečnosti občanov a cestnej premávky
- zníženie nehodovosti a drobnej kriminality.
Projekt prispeje súčasne aj k zvýšeniu atraktívnosti verejných priestorov v obci.

Úspešnou realizáciou projektu bude dosiahnutá energetická úspora v rámci efektívneho fungovania systému VO, dôjde k
zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke, k bezpečnosti chodcov. Výsledkom bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne
riadená sústava VO, so svietidlami spĺňajúcimi požiadavky na moderné osvetlenie.
Práve úspora el. energie plynúca z realizácie projektu a výmeny svietidiel za svietidlá s LED technológiou a zníženie nákladov
na prevádzku i údržbu jednotlivých súčastí VO prispejú k trvalej udržateľnosti systému VO a jeho prevádzky.
Zníženie nákladov na VO sa pozitívne odrazí aj v ekonomike a rozpočte obce. Všetky úspory z prevádzky a údržby budú
investované do zhodnotenia majetku obce. Predkladaný projekt nadväzuje na modernizáciu VO v r. 2011. Pri ďalších
investičných zámeroch súvisiacich s VO bude kladený dôraz na kompatibilitu so zavedeným riadiacim systémom, nízku
energetickú náročnosť svietidiel pri vysokej životnosti a kvalitné technické prevedenie.
Udržateľnosť projektu je podrobne popísaná v Opise projektu časť 4.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v meste Bytča je nainštalovaných 882 ks svietidiel pričom 224 ks z tohto počtu
tvoria dizajnové svietidlá umiestnené na pešej zóne mesta.
V súčasnosti je mestské verejné osvetlenie realizované svietidlami verejného osvetlenia rôznych typov, prevažne výbojkovými
svetelnými zdrojmi /SHC250W, SHC150W, RVL125W, RVLX 70W/ alebo žiarivkovými s 1-päticovými žiarivkami /2x20W/.
Svietidlá sú technicky a morálne zastarané. Väčšina svietidiel je po dobe životnosti. Kryty svietidiel sú netesné, príp.
poškodené, čím nie je dodržané predpísané krytie.
Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových a oceľových stožiaroch pomocou výložníkov. Samotné výložníky sú v
prevažnej miere skorodované. V meste Bytča je nainštalovaných spolu 26 ks rozvádzačov RVO, ktoré sú osadené na
existujúcich podperných bodoch. Rozvádzače sú zastarané, značne poškodené koróziou, s nevyhovujúcimi istiacimi a
spínacími prvkami. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 214 500,00 (kWh). Celý systém
osvetľovacej sústavy v meste je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v meste Bytča. V rámci merateľných ukazovateľov bude
vymenených 882 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 154 ks nových svietidiel (spolu 1036 ks) čím bude dosiahnutá úspora
629,80 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 3149 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 69,43 % oproti terajšiemu stavu.
Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa
zníženie produkcie CO2 o 44,09 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v meste zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú demontované a celkový počet 26 ks bude nahradený 14 ks rozvádzačov, ktoré plne nahradia zrušené
rozvádzače. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 882 ks svietidiel
- k doplneniu 154 ks svietidiel
- k demontáži 26 ks existujúcich rozvádzačov RVO a následná montáž 14 ks nových rozvádzačov, ktoré plne nahradia aj
činnosť zrušených 12 ks rozvádzačov
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a súčasne budú spĺňať podmienky stanovené
výzvou t.j. minimálne krytie IP44.
Pri výmene boli navrhnuté svietidlá, pri ktorých budú použité ako svetelné zdroje vysokovýkonné LED modulové zdroje typ
INDAL Miniluma s výkonom 28W. Na pešej zóne budú inštalované rovnaké svetelné zdroje, ale s výkonom 15W.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude mesto zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v meste a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie mesta Bytča nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach mesta Bytča je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Mesto Bytča disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá mesto v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má mesto zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte mesta bude
pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia,
náklady na elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na
zlepšenie infraštruktúry mesta. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky
výstupov projektu bude zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Lysá pod Makytou sa nachádza cca 15 km od mesta Púchov, leží na hranici s Českou republikou, môžeme ju
považovať za prihraničnú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, výroby a rekreácie. Obec je zložená z centra a
miestnych častí Strelenka a Dešná. Celú západnú hranicu katastra tvorí štátna hranica s Českou republikou. Zámerom obce je
obnova verejného osvetlenia. Súčasné svietidlá boli inštalované v rokoch 1986,1996,2001.Existujúcu sústavu verejného
osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s ortuťovými, kompaktnými žiarivkami a HPS výbojkami. Tieto svietidlá však
nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie
sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej
aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel. V obci je 235 svietidiel, pozostávajúcich z 8 druhov
svietidiel. Osvetlenie v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami typu LV 2x36W (Modus).
117ks s príkonom 41,4W,
73ks s príkonom 92W,
6ks s príkonom 287,5W,
31ks s príkonom 80,5W,
8ks s príkonom 92W.

Cieľom projektu je navrhnúť taký spôsob realizácie rekonštrukcie sústavy VO, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom
riešení a predovšetkým taktiež dobrú návratnosť investícii.
Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov z 235 ks na
449ks. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym
príkonom, vysokou svietivosťou a životnosťou.
Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná
ročná úspora elektrickej energie predstavuje v % 49,87čo predstavuje 220,95GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2,cca
15,47 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 449 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 16,52 kW kW na 15,82 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 8 druhov na 3 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako
49,87% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov . Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti
realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy.
Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Projekt nebude
mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Vavrečka je nainštalovaných 127 ks svietidiel. V obci sa vyskytujú dva typy
svietidiel. Najväčšie zastúpenie má svietidlo typu MODUS LV 236. V týchto svietidlách sa nachádzajú 2 ks žiarivky TL-C 36W.
Tieto svietidlá obsahujú tlmivku a predradník, takže spotreba svietidla je vyššia ako nominálna hodnota svetelného zdroja.
Okrem tohto svietidla je tu niekoľko svietidiel typu ARCTIC GLOBE WHITE,v ktorom sú umiestňované klasické žiarovky E27
60 W.
Umiestňované sú pomocou ozdobného výložníka jednostranne prípadne dvojstranne na jednom podpernom bode. Svietidlá sú
osadené na existujúcich betónových a drevených stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou,
mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Vavrečka je nainštalovaný jeden rozvádzač RVO v strede obce.
Je plastový skriňový, umiestený na betónovom stĺpe rozvodu elektrickej energie. Jedná sa o novší typ RVO vyrobený v roku
2010, kde je hornej časti prasklina cez ktorú do skrine zateká a z bezpečnostných dôvodov je nutná jej výmena. Spotreba
elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 34 164,00 (kWh).

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Vavrečka. V rámci merateľných ukazovateľov
bude demontovaných 127 ks existujúcich svietidiel, ktoré budú nahradené 123 ks novými svietidlami a doplnenie 19 ks
nových svietidiel (spolu 142 ks) čím bude dosiahnutá úspora 85,72 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 428,60 GJ. Zabezpečí
sa úspora elektrickej energie o 60,63 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 6,00 t ročne. Zjednoduší sa údržba
celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s
technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia
bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a
intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného osvetlenia bude v počte 1 ks vymenený. Vymenené svietidlá ako aj
rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 127 ks svietidiel za 123 ks svietidiel
- k doplneniu 19 ks svietidiel
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO za nový rozvádzač
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nový rozvádzač bude spĺňať podmienky
stanovené výzvou KaHR-22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo LED 62W v počte 10 ks a svietidlo LED 35W v počte 132ks.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Vavrečka nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Vavrečka je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Vavrečka disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Beluša

Obec Vernár

Obec Rudina

Obec Brusno

Obec Horné Semerovce

Mesto Topoľčany

Obec Bystré

Mesto Kysucké Nové Mesto

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša - II. etapa

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vernár

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rudina.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Semerovce

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia mesta Topoľčany

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bystré

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto

156 601,61

108 041,34

190 049,48

83 787,43

134 360,98

423 785,85

149 133,29

750 000,00
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Obec Beluša sa nachádza v Trenčianskom kraji, okres Púchov. Obec má rozlohu 5134 km2 a 5824 obyvateľov.Existujúcu
sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s ortuťovými a HPS výbojkami. Tieto svietidlá nevyhovujú
súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO
v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj
technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel.
Počet starých svietidiel - 174:
87 ks svietidiel s príkonom 80,5W – rok inštalácie 2001
29 svietidiel s príkonom 92W – rok inštalácie 1990
39 svietidiel s príkonom 287,5W – rok inštalácie 1990
16 svietidiel s príkonom 143, 75W – rok inštalácie 1990
3 svietidlá s príkonom 100W – rok inštalácie 1996
Celkový inštalovaný príkon VO: 23,53 kW
Svietidlá VO sú umiestnené na betónových a železných stožiaroch vzdušného a zemného vedenia NN rozvodu približnej
výšky 5-8 m. Sústavu VO obce tvorí 265 ks podperných bodov. Výložníky sú skorodované. Sústavu VO v rekonštruovanej
časti obce napájajú 4 ks rozvádzačov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (enviromentálna, sociálna, ekonomická). Zrealizovaním projektu sa dosiahne energetická efektívnosť,
zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva,
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých
zariadení). Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky verejného osvetlenia, predovšetkým nehospodárna prevádzka,
zlá funkčnosť, negatívny vplyv na ŽP.
Počet vymenených svietidiel 174
Počet doplnených svietidiel 95 kusov
Počet vymenených rozvadzačov 4 ks
Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná
ročná úspora elektrickej energie prestavuje 357,69 GJ/rok čo je 70,17%, úspora CO2 predstavuje 25,04t/rok.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, PHSR obce a ďalších strategických dokumentov.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 174 ks pôvodných svietidiel, nahradenie 4 ks rozvadzačov novými v plastovom
prevedení a doplní sa 95 ks svietidiel, tam, kde to vyžaduje prevádzkový stav. Celkový počet nových svietidiel 269 s
príkonom:
232 svietidiel s príkonom 36,4W
32 svietidiel s príkonom 64,5W
1 svietidlo s príkonom 100W
4 svietidlá s príkonom 55,12W
Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybratá
na základe zákona o verejnom obstarávaní. Realizácia aktivít bude prebiehať do 11/2015 v rámci harmonogramu:
- podpis zmluvy s víťazným uchádzačom - 9/2015
- odovzdanie staveniska -9/2015
- demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce v súlade s rozpočtom - 10/2015
- revízne skúšky, svetelnotechnické merania 10-11/2015
- odovzdanie zhotoveného diela -11/2015
Realizácia projektu nie je časovo náročná a preto stanovený časový rozvrh aktivít je dostatočný na zrealizovanie všetkých
položiek rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia,
rešpektujúci všetky povinné a odporúčané normy platné v EÚ. Súčasný stav verejného osvetlenia vyžaduje nevyhnutnú
obnovu, na ktorú obec nemá v rozpočte zdroje.
Rekonštrukciou verejného osvetlenia, jeho modernizáciou a unifikáciou dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného
osvetlenia, zvýši sa estetika obce a zvýši sa bezpečnosť premávky na komunikáciach. Realizáciou sa odstránia nedostatky
časti siete verejného osvetlenia, predovšetkým technické nedostatky a s tým súvisiace ekonomické následky siete VO.
Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie viac ako a zníženie produkcie CO2.
Vhodnosť realizácie projektu vychádza aj z regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Samotná nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Beluša a schváleným územným plánom obce.
Obec už v minulosti realizovala viaceré projekty a má skúsenosti aj personálne kapacity pre zvládnutie celého procesu
projektu.

Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude obec, ktorá zabezpečuje vlastnými kapacitami údržbu VO.
Komplikovanejšie havárie zabezpečuje dodávateľsky, na čo má každoročne v rozpočte schválené finančné zdroje. Projekt
spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré spĺňajú a budú spĺňať legislatívne
požiadavky EÚ a SR. Z finančnej stránky je projekt udržateľný, keďže jeho realizáciou sa znížia výdavky nielen na prevádzku
verejného osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k modernizácii
verejného osvetlenia. Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre zvládnutie
realizácie a implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného osvetlenia,
keďže o funkčnosť obecného osvetlenia sa obec nepretržite stará. Taktiež obce každoročne v schválenom rozpočte
zabezpečí prostriedky na riadnu prevádzku verejného osvetlenia tak, aby nedochádzalo k jeho vypínaniu z dôvodov úspor.
Projekt nemá negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho živostnosti je enviromentálne udržateľný.
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Obec Vernár leží v chránenom prírodnom prostredí, na rozhraní národných parkov Slovenský raj a Nízke Tatry. Plánom obce
je obnova verejného osvetlenia. V obci je v súčasnosti inštalovaných 75 ks svietidiel rôznych typov a príkonov, z ktorých 64 ks
je predmetom modernizácie a tieto sa nachádzajú na podperných bodoch betónových stĺpoch verejnej distribučnej NN siete.
Rok inštalácie svietidiel: priebežne v rokoch 1990 až 2010. Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky
opotrebované. Jednotlivé svietidlá sú inštalované na každý druhý až tretí stĺp, čím vzniká veľký rozostup a preto nie je
zabezpečená dostatočná rovnomernosť a tým aj požadovaná kvalita osvetlenia jednotlivých komunikácií a chodcov sa v ich
blízkosti pohybujúcich.
Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná, je zložená z rôznych typov svietidiel so zdrojmi rôznych príkonov.
Svietidlá sú osadené na stožiaroch prostredníctvom výložníkov. V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá - 43 ks
svietidiel s príkonom 83 W a 21 ks o príkone 82 W a doplniť nové svietidlá v počte 52. V obci sa nachádza 1 rozvádzač, z
ktorého sú napájané svietidlá osvetľovacej sústavy a ktorý je potrebné vymeniť.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 116.
Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež
úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 61,89 % čo predstavuje 83,33 GJ/rok.
Úsporu, ktorá sa dosiahne rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v
iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 5,83 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky,
k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 116 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 20833,80 kWh na 14253,33 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti
situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa
dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 61 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo
náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec
nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR obce a územným plánom. Obec je pripravená a má kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Rudina leží na severovýchodnom okraji pohoria Javorníky v doline Janinského potoka nad jeho ústím do rieky Kysuca.
Svojou rozlohou 627 ha patrí k stredne veľkým obciam regiónu. Projekt zahŕňa územie obce RUDINA. Súčasný technický stav
sústav verejného osvetlenia v celoslovenskom meradle je nevyhovujúci. Tento stav je spôsobený nedostatočným
financovaním údržby, správy a výstavby sústav verejného osvetlenia, čo vyplýva z dlhodobo obmedzených finančných
možností obceí, ale aj dedičstvom krátkozrakého a neodborného prístupu k oblasti verejného osvetlenia z minulých rokov.
V obci sa nachádza 158 ks svietidiel s celkovým inštalovaným výkonom 21,55 kW. Celkovo je použitých šesť typov svietidiel.
Štyri typy využívajú ako svetelné zdroje ortuťové vysokotlaké výbojky RVL 150W, a 125W. Dva typy vysokotlaké sodíkové
výbojky HST 70W.
Osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu energetického a z pohľadu dosiahnutia úspor, ale, aby po
dlhom čase sústava spĺňala aspoň základné svetelnotechnické normami stanovené parametre a predpisy týkajúce sa
prevádzky elektrických zariadení a prispievala k zabezpečovaniu ochrany občanov a majetku na komunikáciach obce.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečená v sústave verejného osvetlenia obce Rudina:
Zámerom projektu je navrhnúť takú koncepciu a realizovať také kroky, ktoré budú zaručovať vysokú efektivitu pri každom
• stabilizácia funkčnosti verejného osvetlenia
riešení vzhľadom na STN EN 13 201 s dôrazom na úsporu nákladov na prevádzku sústavy. Projekt bude realizovaný v
• unifikácia a modernizácia svetelných telies a iných zariadení verejného osvetlenia v súlade s STN
zmysle platných noriem. V súčasnosti platí pre navrhovanie, údržbu, prevádzku a kontrolu verejného osvetlenia súbor noriem
• zníženie energetickej náročnosti sústavy výmenou zariadení
TNI CEN/TR 13201-1 platná od 1.4.2015 a STN EN 13 201 2-4 platných od 1.1.2005, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú
• zlepšenie estetického vzhľadu sústavy vereného osvetlenia
normu STN 36 0400 a STN 36 0410.
• vytvorenie odbornej a efektívnej správy a údržby
Technické normy sú podľa dnes platných zákonov nezáväzne, avšak to neznamená, že sú neplatné a že pri návrhu a
• vytvorenie automatickej správy, kontroly a plánovania v reálnom čase za daných podmienok a potrieb
prevádzke súboru technických zariadení nie je nutné rešpektovať predpísané požiadavky. Verejné osvetlenie patrí medzi
Obnovou a modernizáciou verejného osvetlenia dôjde
vyhradené elektrické zariadenia, tie ktoré slúžia na výrobu, premenu, rozvod a odber elektrickej energie. Pre jeho inštaláciu a
- k výmene pôvodných 158 svietidiel za nové LED svietidlá a k doplneniu 37 nových svietidiel na voľné podperné body siete
prevádzku teda platia ako technický štandard práve STN. Pri návrhu osvetľovacej sústavy v obci sme kládli vysoký dôraz na
NN.
plošnú rovnomernosť a na rozoznateľnosť kritických detailov na pozadí komunikácie, oslnenie účastníkov cestnej premávky a
Celkový počet vymenených svietidiel bude 195.
jas vozovky.
- k zníženiu spotreby elektrickej energie. Predpokladná hodnota úspory energie je 302,25 GJ/rok.

Súčasné prevádzkované svietidlá už vo väčšine prípadov nevyhovujú z hľadiska technickej zastaranosti. Sústavu verejného
osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza viacero rôznych typov svietidiel. Na
jednej ulici sú miestami použité 2 až 3 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. Takáto sústava
verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti vedenia rozsiahlych zásob údržbového
materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Je vysoko finančne a časovo
náročné zabezpečovať sortiment náhradných dielov ako napríklad plexisklá, kryty, objímky, svetelné zdroje, predradené
prístroje, atď. Pri poruche je prvoradé identifikovať typ svietidla a svetelného zdroja. Následne je možné zabezpečenie
náhradných dielov a vykonanie opravy. Väčšina svietidiel je technicky a morálne zastaraných a prevádzkovaných po dobe
životnosti. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti.

Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením progresívnej LED technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady
na údržbu.
Inštitucionálna udržateľnosť výsledku proejktu : Obec je inštitúciou zriadenou v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení, je teda základným predpokladom inštitucionlnej udržateľnosti výsledkov projektu. Obec vlastní a udržuje miestne
komunikácie, verejné osvetlenie, zeleň a ďalšie. Z vlastníckeho vzťahu vyplývajú potreby spravovať majetok verejného
osvetlenia, viesť technicko-hospodársku evidenciu, zabezpečiť prevádzku a údržbu v súlade s platnými bezpečnostnými a
technickými normami a predpismi, prevádzať obnovu v záujme bezpečnosti a zdravia osôb a majetku na pozemných
komunikáciách.
Finančná udržateľnosť výsledkov projektu: Svetelnotechnická štúdia dokazuje úsporu energie a tým finančných prostriedkov,
ktoré môžu byť v budúcnosti využité nielen na kvalitnejšiu údržbu existujúcej sústavy verejného osvetlenia, ale i na výstavbu a
budovanie VO v nových obývaných častiach obce.
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Súčasný technický stav časti verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný,sú použité viaceré typy svietidiel. Časť
sústavy svietidiel v obci Brusno pozostáva z 67 ks svetelných bodov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. Sú prevádzkované po
dobe životnosti – vek svietidiel i svetelných zdrojov je viac ako 10 rokov. Svietidlá majú degradovaný kryt, sú znečistené
prachom a hmyzom, majú zdemolované teleso, vyžadujú si častú údržbu, svetelná účinnosť je minimálna.
Oceľové stožiare sú skorodované,sú v dezolátnom stave.Rozvody verejného osvetlenia sú pre oceľové stožiare tvorené
zemným káblovým vedením. Pre betónové stožiare sú tvorené holým vzdušným vedením, s prerezom káblov 25mm2
Ďalšie nedostatky:veľké rozstupy medzi stožiarmi,nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita osvetlenia, je nedostatočne
osvetlený rizikový úsek, rozvod verejného osvetlenia tvorený káblovým vedením v blízkosti rozvodu NN siete, križovatky sú
nedostatočne osvetlené ako aj nevhodná krivka svietidiel, zdegradované optické časti svietidiel.Dôsledkom týchto
nedostatkov je zlá rovnomernosť osvetlenia časti cestných komunikácií v obci,následkom ktorej dochádza k zníženiu
bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 67ks svetelných bodov.Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 36 ks svietidiel,celkovo sa vymení
103 ks svietidiel. Nainštaluje sa 78 ks 0,5-m oceľových výložníkov na betónové stožiare a 14 ks hlinikových predlžovacích
konzol- spolu sa nainštaluje 92 ks výložníkov. Napájanie verejného osvetlenia bude rekonštruované výmenou súčasného
vzdušného vedenia za samostatné vzdušné káblové vedenie NFA2X, 2x16 v dĺžke 530 m a NFA2X 4x16 v dĺžke 2600m.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 21 703,28 kWh, čo je 78,13 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 69,34 %-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné
výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života
obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní bude zabezpečovať práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická
realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel a montáž vzdušného
káblového vedenia. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné
okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať najneskôr do konca októbra 2015. Po rekonštrukcii bude odborne
spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita
a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,nová sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad turisticky
významnej obce,bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,
vandalizmu,krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti.Projekt je v súlade s PHSR Banskobystrického samospr. kraja,naplní Cieľ 3.2.8 Dosiahnuť zvýšenie kvality
prostredia v hlavných strediskách CR na úroveň spĺňajúcu medzinárodné kritériá a Cieľ 4.1.8 Zvýšenie bezpečnosti a
plynulosti premávky na pozemných komunikáciách.Na regionálnej úrovni naplní cieľ v PHSR obce Brusno - Špecifický cieľ č.1
Dobudovanie a modernizácia služieb obyvateľstvu a udržanie kvality životného prostredia, Opatrenie 1.2, Aktivita 4.
Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy a dovybavenie infraštruktúry pre poskytovanie služieb obyvateľstvu a
Aktivita 12.Obnova a rekonštrukcie sietí a rozvodov a zariadení technickej vybavenosti.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov,čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 69,34 % čo je 21 703,28 kWh/rok. Bude
zabezpečená technická a finančná udržateľnosť projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo
rôznych typov svietidiel. Na jednej ulici sú použité často krát aj 3 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa
osvetlenia. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob
údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Je vysoko
finančne a časovo náročné zabezpečovať rozsiahly sortiment náhradných dielov ako napríklad plexisklá, kryty, objímky,
svetelné zdroje, predradené prístroje, atď. Svetelné miesta majú na niektorých miestach veľké rozostupy, čo ma za následok
nerovnomernosť osvetlenia. Výložníky sú skorodované. Podľa súčasných noriem by malo VO plniť funkciu bezpečnosti
cestnej premávky, prevencie proti .razom a kriminalite, umožňovať bezpečný pohyb automobilov a osôb v nočných hodinách,
zatraktívniť prostredie obce pre turistov. Aktuálny stav toto nespĺňa a z tohto dôvodu je nutná rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci.

Zámerom projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia (ďalej VO) v obci Horné Semerovce je modernizácia sústavy VO, ktorý
zaručuje vysokú efektivitu pri každom riešení a dobrú návratnosť investícií. Výpočet úspory elektrickej energie bol určený na
základe znalosti pôvodnej štruktúry sústavy VO v obci. Úspory sú kalkulované na základe predpokladaného času svietenia
3900 hod/rok.
Po ukončení realizácie aktivít bude 128 vymenených a doplnených svietidiel a 5-ročné úspory energie 895 GJ. Naplnením
týchto ukazovateľov sa zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu, zlepší. sa technický. stav VO v obci, optimalizuje sa energetická
náročnosť sústavy VO, znížia sa náklady na údržbu sústavy VO, modernizuje a zjednotia sa svetelné telesá, zvýši sa
estetický vzhľad obce. Po ukončení realizácie projektu sa zvýši atraktivita územia mesta a bezpečnosť občanov, čo bude
viest k celkovému zvýšeniu kvality života v obci.

Predkladaný projekt má 1 hlavnú aktivitu - Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Doba realizácie hlavnej aktivity projektu je
naplánovaná na 1 mesiac od odovzdania staveniska, bude prebiehať v čase 10/2015.
Hlavná aktivita je naplnená nasledujúcimi etapami:
• demontáž starých svietidiel, výložníka, rozvádzača, starého samonosného vedenia
• montáž samonosného kábla,
• montáž výložníkov
• montáž rozvádzača RVO 1
• inštalácia nových svietidiel
• uvedenie do užívania – revízna správa
Normy, ktoré sú podkladom pre projekt: STN EN 13201-2, STN EN 13201-1, STN 33 1500 a ďalšie.
Celé technické riešenie projektu bude komplexne realizované prostredníctvom dodávateľského vzťahu s realizátorom diela,
ktorý úspešne vyhrá verejné obstarávanie a následne podpíše s mestom zmluvu o dielo. Externý dodávateľ bude vybraný na
základe verejného obstarávania vykonaného v súlade so Zákonom číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladaný projekt navrhuje riešenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Horné Semerovce komplexne.
Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa očakáva zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia a zvýšenie kvality
osvetlenia ulíc. Aktuálna osvetľovacia sústava je nefunkčná.; vysoké náklady na energie; je znížená bezpečnosť cestnej
premávky; znížená bezpečnosť osôb v nočných hodinách; verejné osvetlenie nespĺňa základne technické normy.
Prostredníctvom projektu chce obec docieliť hospodárnejšiu a ekonomicky efektívnejšiu prevádzku svetelnej sústavy.
Prostriedky z realizácie projektu budú vynaložené čo najefektívnejšie. V súčasnosti vynakladané prostriedky na prevádzku
verejného osvetlenia sú neefektívne. Implementácia a monitoring projektu bude obec zabezpečovať prostredníctvom
vlastných pracovníkov ktorý majú dlhoročné skúsenosti v oblasti implementácie projektov.

Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať
pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické nedostatky
zvereného zariadenia s cieľom o ich odstránenie.
Údržba sústav verejného osvetlenia realizuje preventívne údržbové práce podľa platných STN-EN a kontrolnú činnosť na:
- vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení VO,
- ovládacích zariadeniach,
- stožiaroch,
- svietidlách,
- rozvádzačoch,
- konzervácia nosných častí a prístroj voči poveternostným vplyvom,
- prevádzkovanie zariadenia podľa ročných harmonogramov a vedenie záznamov o stave prevádzkovaného zariadenia,
- opravy porúch svietidiel,
- odstraňovanie káblových porúch,
- výmena chybných výbojok a iných chybných častí zariadenia,
- zabezpečenie likvidácie chybných výbojok a žiariviek podľa predpisov o nakladaní s nebezpečným odpadom.

KaHR-22VS-1501

Verejné osvetlenie mesta Topoľčany je energeticky neefektívne.Svietidlá sú tvorené prevažne vysokotlakovými sodíkovými
výbojkami rôznych typov a so zdrojmi rôznych príkonov.Niektoré svietidlá majú poškodenú optiku,ich vonkajšie kryty sú
skorodované,zlomené,ich krytie je nevyhovujúce a nemajú dostatočne zabezpečenú ochranu pred úrazom elektrickým
prúdom.Náklady na údržbu svietidiel ročne rastú,ich príkon je vysoký a nie sú osadené podľa platných noriem.Svietidlá sú
osadené na betónových stožiaroch(54 ks) a na oceľových stožiaroch(387 ks).Stožiare sa nenakláňajú a nie sú vážne
poškodené.Svietidlá sú na stožiaroch osadené prostredníctvom výložníkov,z ktorých časť je v zlom stave a sú
skorodované.Dĺžka jednotlivých výložníkov je rôzna.Ich sklon je prevažne v rozpätí 5°–15° nahor s horizontálnou rovinou.V
osvetľovacej sústave je inštalovaných niekoľko vetiev verejného osvetlenia,ktoré sú riešené ako káblové vývody rozvádzačov
RVO.Vetvy sú riešené ako vzdušné a zemné vedenia.Napájanie rozvádzačov RVO je zrealizované elektrickými
prípojkami.Zemný káblový rozvod je vo vyhovujúcom stave.Vzdušné vedenie na uliciach Stummerova a Československej
armády je v neizolované a je nutná jeho výmena.

Na miesta pôvodných svietidiel budú osadené nové svietidlá,dôjde k ich doplneniu a zámene.Osvetľovacia sústava bude po
rekonštrukcii tvorená novými svietidlami s LED zdrojmi.Rekonštrukcia umožní dosiahnuť nižšie hodnoty celkového
elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.Takáto prevádzka umožní dosiahnuť značné energetické úspory.Vypočítaná
úspora elektrickej energie predstavuje 77,32%(1 270,72 GJ/rok).Zlepšia sa svetelné vlastnosti osvetľovacej sústavy.Projekt
prispeje i k zníženiu prevádzkových nákladov súvisiacich s jeho údržbou.K energetickým úsporám prispeje i regulácia
intenzity osvetlenia v nastavených časových intervaloch.Projekt zníži množstvo vyprodukovaných emisií za 1 rok až o 88,95
t.Moderné technologické riešenia umožnia efektívne využívať elektrickú energiu a svetelný tok nasmerovať účinne na
priestory,ktoré majú byť osvetlené a zároveň dodržiavajú nulové hodnoty svetelných emisií,čo zamedzí vyžarovaniu svetla
smerom do horného polpriestoru svietidla.Nové VO s vyššou svetelnou účinnosťou a zvýšenie počtu svetelných bodov zvýši
viditeľnosť a zníži riziko výpadku osvetlenia,čo prispeje k zníženiu kriminality a zvýšeniu bezpečnosti najmä v cestnej
premávke.

V rámci obnovy VO budú vymenené existujúce svetelné zdroje za energeticky menej náročné.Svietidlá budú nové s LED
diódami so životnosťou LED zdroja L80=120 000.Obnova sa dotkne celkovo 441 ks svietidiel.Čiastočne sa obnovia
skorodované časti oceľových stožiarov,ktoré budú opatrené antikoróznym náterom.Rekonštrukcia bude zasahovať tiež i do
obnovy výložníkov.Bude vymenených celkovo 56 ks výložníkov.V prípade niektorých bodov VO je nutná i výmena pôvodných
elektrických výzbrojí.Zemné káblové vedenia ostávajú v pôvodnom stave.Vzdušné vedenia budú nahradené novými
samonosnými izolovanými káblami typu NFA2X 2x16 RM v rozsahu 1,55 km.V oceľových stožiaroch budú zachované
pôvodné káblové vedenia.Na ovládanie VO bude zavedený moderný systém riadenia osvetlenia.Riadiaci systém zabezpečí
reguláciu intenzity osvetlenia a spínanie osvetľovacej sústavy.Na reguláciu intenzity budú do svietidiel integrované moduly
stmievania (demodulátory). Modernizácia VO bude realizovaná dodávateľom vybraným na základe verejnej súťaže.
Realizácia navrhovaných aktivít je nutná k naplneniu cieľa projektu, ktorým je "Zlepšenie technického stavu a zníženie
energetickej náročnosti VO mesta Topoľčany".

Verejné osvetlenie mesta Topoľčany v súčasnosti nevyhovuje požiadavkám príslušných technických a energetických noriem a
zároveň nespĺňa požiadavky bezpečnej, technicky spoľahlivej a energeticky nenáročnej prevádzky. Realizácia projektu je
navrhovaná s ohľadom na moderné technologické riešenia, ktoré umožňujú efektívne využívať elektrickú energiu a svetelný
tok nasmerovať účinne na priestory, ktoré majú byť osvetlené a zároveň dodržiavajú nulové hodnoty svetelných emisií, čo
zamedzí vyžarovaniu svetla smerom do horného polpriestoru svietidla. Navrhovaná realizácia projektu je v súlade s globálnym
cieľom OP KaHR, a zároveň s cieľom Prioritnej osi 2 „Energetika“, ktorým je zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe,
prenose a spotrebe energie, znižovanie energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických
zdrojov a zvýšenie využitia OZE. Projekt a jeho ciele sú zároveň v súlade s PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 20082015, konkrétne Prioritou: Regionálna a miesta infraštruktúra a taktiež v súlade s PHSR Mesta Topoľčany na roky 2014 –
2020, Prioritou III.II: Ochrana zložiek životného prostredia a podpora environmentálneho správania sa obyvateľstva.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená pravidelnou kontrolou a údržbou svetelných bodov. O verejné osvetlenie
sa počas realizácie aj po oficiálnom ukončení projektu bude pravidelne starať mesto Topoľčany prostredníctvom
zamestnancov odboru správy majetku a služieb mesta Topoľčany. Finančné prostriedky na údržbu a prevádzku verejného
osvetlenia budú zabezpečené z mestského rozpočtu. V prípade komplikácií sa budú havarijné stavy riešiť účelnou a rýchlou
opravou, k čomu značne prispeje i systém City Monitor, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia rýchlo nahlásiť poruchy nielen
na verejnom osvetlení priamo zodpovedným zamestnancom. Na základe technických špecifikácií svietidiel je možné
odhadovať udržateľnosť výsledkov projektu na viac ako 5 rokov. Nové zariadenia, ktoré budú obstarané v rámci projektu budú
spĺňať kvalitatívne predpoklady v zmysle podmienok Výzvy a budú vyrobené z kvalitných moderných materiálov
nepodliehajúcich korózii. Ochrana zmodernizovaných častí verejného osvetlenia pred vandalizmom bude zabezpečená
prostredníctvom príslušníkov mestskej polície. Po ukončení projektu bude v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečovaný
pravidelný každoročný monitoring.

KaHR-22VS-1501

V obci Bystré je jednostranná sústava verejného osvetlenia (ďalej len "VO"), inštalovaných je 242ks svietidiel 3 typov: Svetlo
Modus LV2x36 - 94ks, Svetlo guľové - 4ks, Svetlo LED Luma2 - 144ks (modernizácia VO neuvažuje s výmenou už existujúcej
LED technológie, ktorá bola realizovaná v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v
obci Bystré"). Medzi hlavné nedostatky svietidiel patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé
umiestnenie svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie,
zlé rozstupy medzi svietidlami) a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov viď. Príloha č.1 STŠ
:Tab.1:Typová štruktúra jestvujúcej sústavy VO. V rámci stožiarov sú hlavnými nedostatkami nevhodné dĺžky ramienok a
výložníkov, ako i to, že väčšina výložníkov je po svojej dobe životnosti. V prípade napájacích vedení sú problémom veľké
previsy, ktoré spôsobujú časté poruchy. Sústava VO momentálne nedokáže plne zabezpečiť všeobecné požiadavky kladené
na osvetlenie: sociálne, hygienické a psychologické.

Projekt počíta s veľmi jednoduchou modernizáciou sústavy VO: výmena 98 ks svietidiel (94 ks - Svetlo Modus LV2x36 a 4 ks Svetlo guľové), doplnením 146 ks svietidiel v miestach, kde osvetlenie chýba, výmenou holého vodiča za izolovaný typu AES
v dĺžke 2,2 km. Všetky svietidlá budú napojené na existujúci systém riadenia VO, aby mohla obec regulovať VO a znížiť tak
spotrebu elektrickej energie. Modernizáciou zvýšime hospodárnosť sústavy VO, znížime náklady na jej prevádzku,
odstránime poruchovosť jej častí, zvýšime šetrnosť sústavy k životnému prostrediu, zvýšime bezpečnosť v prostredí miesta
realizácie, zvýšime atraktivitu našej obce, a i. Realizáciou projektu dosiahneme výstupy v podobe merateľných ukazovateľov:
Počet vymenených svietidiel - 244 ks (98 ks vymenenýcha 146 ks doplnených svietidiel), ročná úspora energie 193,66 GJ/rok
(ako výsledok modernizácie sústavy VO a napojenia na systém riadenia). Vzniknuté finančné úspory môže v budúcnosti
žiadateľ alokovať na viaceré projekty súvisiace so zvyšovaním kvality života svojich občanov tak, ako to realizoval v minulosti.

Z hľadiska aktivít projektu boli identifikované dve hlavné aktivity - 1 Komplexná modernizácia verejného osvetlenia - časovo
naplánovaná na 09/2015 - 12/2015, a 2 Spracovanie projektovej dokumentácie - časovo naplánované na 07/2015 (zmluva o
poskytovaní služieb ohľadom spracovania STŠ=začiatok aktivity) - 12/2015. V rámci aktivity Spracovanie projektovej
dokumentácie sú zahrnuté práce na Svetelno-technickej štúdii ako aj práce na záverečnom meraní vlastností svetelnej
sústavy. Záverečné meranie bude v rámci možností realizované súbežne (resp. sa bude časovo prelínať) s aktivitou
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia tak, aby nebola ohrozená ani jedna zo spomenutých aktivít, ale tak, aby bol
zabezpečený včasný a úspešný koniec realizácie aktivít a dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu a ostatné očakávané
výsledky. Navrhované technické riešenie sa riadi výzvou KaHR–22VS–1501, podkladmi pre vypracovanie ŽoNFP, platnou
legislatívou v oblasti sústav VO a bude realizované víťazom verejného obstarávania, ktorý akceptuje technické požiadavky
definované v súťažných podmienkach. Organizačné zabezpečenie a skúsenosti jednotlivcov deklaruje kapitola 3.2 Opisu
projektu.

Realizácia projektu je z nášho pohľadu nevyhnutná. Stav sústavy VO je nevyhovujúci, z hľadiska bezpečnosti aj funkcie je
sústava neplnohodnotná, a vyžaduje čo najrýchlejšiu modernizáciu. Finančná situácia obce Bystré nedovoľuje obci realizovať
projekt takéhoto typu bez pomoci dodatočných zdrojov, preto žiadateľ po detailnom zvážení možností vyhodnotil predloženie
žiadosti o NFP v rámci výzvy KaHR–22VS–1501 za optimálne a najdostupnejšie riešenie pre obec, a hodnotí toto riešenie ako
podporu s okamžitým účinkom pomoci. Výsledky a dopady projektu, ako aj celkové výstupy, plne prispievajú k naplneniu cieľa
projektu. Cieľ projektu je v súlade s cieľmi a prioritami strategických dokumentov, akými sú:
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystré,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK,
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
Koncepcia energetickej efektívnosti SR,
Energetická politika SR,
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020,
Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj.

Výsledkom projektu bude modernizovaná sústava VO, ktorá bude pre obec Bystré znamenať úsporu energie a zvýšenie
bezpečnosti v rámci cestnej premávky. Modernizované svietidlá budú typu LED technológie a sú považované za tzv.
bezúdržbové komponenty sústavy VO, čo je z hľadiska hospodárnosti sústavy výhodná vlastnosť. Prevádzka osvetlenia po
ukončení fyzickej realizácie projektu bude zabezpečená spoločne s dodávateľom, ktorý bude dohliadať na správne fungovanie
sústavy VO a pomocou systému riadenia bezodkladne riešiť každú technickú poruchu. V rámci prvých 24 mes. bude náklady
znášať víťazný dodávateľ. Po tejto dobe znáša finančné náklady obec, čo aj vopred odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v
uznesení č. 54/2015 (príloha č. 8 ŽoNFP). Okrem toho je súčasťou Svetelno-technickej štúdie podrobný plán údržby, ktorého
dodržanie bude znamenať bezchybný technický stav počas doby udržateľnosti. Modernizovaná sústava VO bude taktiež
predmetom poistenia. Udržateľnosť projektu identifikujeme reálne aj vzhľadom na skúsený projektový tím (kap. 3.2 Opisu
projektu), ale aj skúsenosti obce ako realizátora mnohých projektov.

Žiadateľ o NFP - Mesto Kysucké Nové Mesto je správcom verejného osvetlenia (ďalej VO) v meste. Údržbu, opravy VO a
slávnostného osvetlenia vykonáva príspevková organizácia mesta Údržba mesta Kysucké Nové Mesto.
Existujúca sústava VO v Kysuckom Novom Meste, v rámci projektom riešeného územia, má v súčasnosti 1101 ks starých
svietidiel s priemerným vekom nad 20 rokov.
Sústavu VO tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami a ortuťovými výbojkami, ide o veľké množstvo
rôznych typov svietidiel. Majú nízky svetelný výkon, ich účinnosť je v dnešnej dobe minimálna. Svietidlá nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre VO. Sú vysoko náročné na údržbu a správu.
Svietidlá sú umiestnené na oceľových stožiaroch, ktoré sú skorodované, svorkovnice sú v dezolátnom stave. Rozvádzače
majú nevhodný systém ovládania, a to manuálny. Prevádzkované sú nevhodné svetelné zdroje na nevhodných
predradníkoch, dochádza k opakovaným poruchám.
Stav VO v Kysuckom Novom Meste je celkovo nevyhovujúci, z dôvodu zlého technického stavu a vysokých nákladov na
údržbu a opravy je preto nevyhnutná modernizácia sústavy VO, ktorú chceme riešiť týmto projektom.

Po zrealizovaní projektu dosiahneme nasledovné:
- 1101 ks pôvodných svietidiel bude modernizovaných, sústava VO bude doplnená o nové svietidlá v počte 48 ks
- navrhovaná je inštalácia moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou
- technický stav novej sústavy VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzk. požiadavkám a techn. normám, nové cestné a
parkové svietidlá budú spĺňať požiadavky na moderné VO
- rozvádzače budú doplnené o riadiace jednotky v počte 27 ks, dobu prevádzky a intenzitu osvetlenia bude možné v novej
sústave VO riadiť diaľkovo
- údržba LED svietidiel sa bude realizovať podľa plánu údržby
Projekt ovplyvní šetrenie s energiami - plánovaná úspora je 667 289,40 kWh/rok, čo predstavuje 2402,24 GJ/rok, t.j. až 84,82
% oproti súčasnosti. Pri dosiahnutej úspore dôjde z zníženiu emisií skleníkových plynov o 168,16 t/rok. Pri súčasnej cene
el.energie vznikne výrazná finančná úspora. Potreba opráv bude minimálna vzhľadom na nové technológie ako aj záručnú
dobu.
Po ukončení projektu budeme realizovať postupne ďalšie plánované etapy modernizácie VO v meste. Financovať ich budeme
zo vzniknutých úspor.

V rámci prípravnej fázy projektu sme zvažovali varianty riešenia. Predmetom projektu je jednoduché oprávnené riešenie, ktoré
je možné zrealizovať do konca roka 2015.
Projekt má 2 hlavné aktivity:
1. PD v rozsahu svetelno-technická štúdia a svetelno-technické meranie, trvanie od 06/2015 do 12/2015. Projekt sa začal
realizovať spracovaním svetelno-technickej štúdie v 06/2015. Svetelno – technické meranie sa uskutoční do 12/2015.
2. Modernizácia verejného osvetlenia, trvanie od 09/2015 do 12/2015. Modernizáciu VO plánujeme realizovať vo
vymedzenom riešenom území (zoznam ulíc) podľa plánu realizácie. Pre komunikácie a ich úseky boli stanovené triedy
osvetlenia, využité budú viaceré typizované riešenia (technický popis je podrobne uvedený v rámci svetelno-technickej
štúdie).
Proces realizácie projektu bude riadený projektovým tímom (podrobne popísaný v Opise projektu časť 3.2). Uvedená časť
Opisu uvádza aj predpokladané činnosti, zodpovednosti a skúsenosti členov tímu.
Predmet projektu bude realizovaný dodávateľmi, ktorí budú vybraní v súlade s platnou legislatívou a koordinovať ho bude
projektový tím.
Prehľad zákaziek verejného obstarávania je zdokladovaný v prílohe č. 2.

Modernizácia VO vo vymedzenej lokalite je potrebná z dôvodu veľmi zlého techn. stavu a nízkej hospodárnosti sústavy VO.
Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a
náležitý stupeň bezpečnosti. Údržba je komplikovaná, účinnosť minimálna.
Pred realizáciou projektu bola spracovaná dôkladná analýza súčasného stavu VO, kde bolo konštatované, že realizácia
projektu je nevyhnutná. Projektom dosiahneme:
- svetelno-technické parametre osvetľovacej sústavy VO v súlade s platnými STN
- bezpečnosť osvetľovacej sústavy VO
- vysokú kvalitu osvetlenia komunikácií
- zníženie energetickej náročnosti
- zefektívnenie a zníženie prevádzkových nákladov
- dobrú návratnosť investície
- estetizáciu vzhľadu mesta
- nižšiu kriminalitu
- zlepšenie kvality života obyvateľov mesta
Predkladaná projektová žiadosť je plne v súlade s regionálnymi strategickými a plánovacími dokumentmi - PHSR ŽSK a
PHSR mesta Kysucké Nové Mesto, Priorita – Rekonštrukcia a rozvoj technickej infraštruktúry a územný rozvoj, Aktivita Postupne rekonštruovať a modernizovať ver. osvetlenie s využitím najmodernejších úsporných osvetľovacích telies.

Výsledkom projektu bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne riadená sústava VO, so svietidlami, ktoré spĺňajú
požiadavky na moderné osvetlenie.
Prevádzkovú udržateľnosť dokumentujú výpočty realizované v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výrazné
úspory energie. Správnosť navrhovaného riešenia bude overená záverečným svetelnotechn. meraním v závere projektu.
Z hľadiska technickej udržateľnosti bude dodávka modernizácie VO zabezpečená kompletne vrátane servisu. Majetok bude
poistený a v záruke počas celej doby udržateľnosti projektu. Obsluha bude zaškolená dodávateľom, čím minimalizujeme
neodbornosť pri prípadných opravách a údržbe po záruke.
Pre riadenie je dôležitý starostlivo vybraný projektový tím zložený z interných a externých členov s bohatými skúsenosťami.
V rámci predkladaného projektu nie je riešená komplexná obnova sústavy VO. Proces modernizácie VO riešime dlhodobo,
plánujeme plynule pokračovať v realizácii ďalších etáp, ktoré budeme financovať z úspor, ktoré vzniknú z realizácie projektu
prostredníctvom modernizácie sústavy VO. V prípade potreby dokážeme realizovať nadväzujúce aktivity aj vlastných zdrojov,
hospodárenie mesta je ekonomické.
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V existujúcej sústave VO v obci Zamarovce je nainštalovaných 86 ks svietidiel. Ako svetelné zdroje boli použité žiarivky (TCL 2x36W), vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 70W) a vysokotlakové ortuťové výbojky (RVL-X 80W). Svietidlá sú technicky
zastarané, po dobe životnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného osvetlenia nie je možné
určiť presný dátum inštalácie svietidiel. Svietidlá sú osadené na existujúcich stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú
značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Zamarovce sú nainštalované
spolu dva rozvádzače RVO. Rozvádzač RVO1 je osadený na existujúcom podpernom bode (stožiari) oproti obecnému úradu.
Rozvádzač RVO2 je voľne stojaci umiestnený v rekreačnej zóne „Ostrov“. Celkový vzhľad rozvádzačov, vonkajšia povrchová
úprava je značne poznačená koróziou. Vnútorné časti rozvádzačov sú síce funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho
prostredia, čo môže mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť a bezporuchovú prevádzku rozvádzačov. Spotreba elektrickej
energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 28 197,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy je nevyhovujúcom stave,
nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 10.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Zamarovce. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 86 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 47 ks nových svietidiel (spolu 133 ks) čím bude dosiahnutá úspora
106,12 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 530,60 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 67,60 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 7,43 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 2 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 86 ks svietidiel
- k doplneniu 47 ks svietidiel
- k výmene 2 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44 pričom v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Zamarovce boli
navrhnuté rozvádzače s krytím IP54. Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Zamarovce nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Zamarovce je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Zamarovce disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Verejné osvetlenie v obci Brehy patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí ju 119 svetelných bodov. Svietidlá sú
rôznych typov. Zdroje sú v prevažnej miere kompaktné žiarivky rôznych výkonov. Napojené sú na tri rozvádzače - plechové a
plastové skrine, ktoré sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých porúch. Svetelné body sú umiestnené na betónových,
drevených a oceľových stožiaroch NN rozvodov vysokých 5 až 8m, kde sú uchytené viacerými typmi kovových konzol a
výložníkov. VO je tažko opravitelné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou
účinnosťou. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných
STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V minulosti sme nedokázali prefinancovať
modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a kompletnej rekonštrukcii VO v obci Brehy bude vymenených 119 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude predstavovať 386,35 GJ
za 5 rokov, čo predstavuje 77,27 GJ/rok, 21462 kWh/rok, čo je 111,77 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe
svietenia 3900 hod. Vypocítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 5,41 ton/rok.
Sústava verejného osvetlenia bude doplnená o 73 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude
mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie
nákladov na opravu a údržbu, ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami odborníka
na prevádzku VO tak, aby sa predchádzalo väcším škodám.

Stavebné práce sa začnú realizovať po dokončení verejného obstarávania cca v septembri 2015. Jednotlivé aktivity sa budú
realizovať naprieč celého plánovaného obdobia realizácie s ukončením projektu v decembri 2015. Obdobie realizácie 4
mesiace je dostatočné na zvládnutie komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce
sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania
budú vykonané revízne správy. Výber dodávatela sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o NFP bude zabezpecovat externý projektový manažér spolu s finančným
manažérom. Priebeh realizácie bude prebiehat pod dohľadom starostu Ing. Juraja Tencera a zamestnancov obce(referentka,
ekonómka).

V prípade nepridelenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne takej
sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám
EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺnať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej energetická
náročnosť bude min. s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia komunikácií obce na
čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde sa tento najpodstatnejší
parameter výrazne zanedbáva. Touto investíciou sa dosiahne výrazné zníženie energetickej náročnosti a množstvo CO2 , čo
má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Brehy pod vedením starostu má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V
roku 2013 realizovali projekt „Výmena výplní otvorov na ZŠ Brehy“ v s podporou Min.školstva SR. Projekt je v súlade s PHSR
BBSK: Cieľ 1.23: Revitaliz. sídla v jednotlivých okresoch kraja; Op. 1.23.3 Humanizácia sídlisk a revit. verejných
priestranstiev, Súlad s PHSR Obce: 2.Prioritná oblasť Kvalita života občanov a sociálna sféra, Op. 2.8 Modernizácia VO

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržatelnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim variabilné zníženie výkonu.
Úsporná prevádzka bude cca 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržatelnost výsledkov projektu v stanovebnom
rozsahu a kvalite bude zabezpečovať aj personálne obsadenie OcÚ. Starosta a pracovníci OcÚ zabezpečujú chod VO a budú
dôkladne zaškolení. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na
dosiahnutie optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našom webe.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Iňačovce tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2 x 36 W jedného
typu, v sústave je prevádzkovaných celkom 47 ks svietidiel s priemerným vekom 15 rokov.Súčasná sústava VO je napojená
na jeden jestvujúci rozvádzač.Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie.Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou.Technický stav rozvádzača verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná.Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách.Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verejného
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po zrealizovaní
projektu bude vymenených 47 jestvujúcich svietidiel, doplnených 41 nových svietidiel typu LED v súlade s danými
minimálnymi technickými parametrami:merný svetelný tok:min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla 4000K,
farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov
budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava bude
obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 15 845,60 kWh, čo predstavuje úsporu 64,13 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 57,04 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel
a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzača
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou a rozvádzača verejného osvetlenia
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa platných STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie (predovšetkým regulácia
doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe).
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Riadiacu, koordinačnú a administratívu projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami ktorí majú skúsenosti
z oblasti implementácie projektov zo ŠF EÚ a externou službou

Realizácia projektu je vhodná z viacerých aspektov.Jedným z nich je zvýšenie ochrany životného prostredia použitím
svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009, budú
vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v určitom
období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s cieľom
dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, odstránenie nízkej
spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie
estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, v
súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s PHaSR Košického
samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných
sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy techn. infraštruktúry.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný a nevyhovuje súčasným normám.Sústava svietidiel
pozostáva z 1040ks svietidiel, ktoré sú napájané z 29 ks rozvádzačov na 1002ks podperných bodov so svietidlami, výložníky
sú skorodované, el.rozvody verejného osvetlenia sú tvorené vzdušným a podzemným vedením.Nedostatky sústavy verejného
osvetlenia: skorodované svietidlá, veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel, slabý svetelný tok, vysoká poruchovosť,
neúčinné sv.zdroje, rozbité svetelnočinné kryty, znehodnotené optiky, znečistené plexisklá, nesprávne smerovanie optických
systémov a svietidiel, nevhodné osvetlenie križovatiek,ciest,prechodov pre chodcov, neosvetlené úseky.Rozvádzače majú
časové spínače a fotobunky,čo je nevyhovujúce. Údržba a správa je zanedbaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
a náročná na identifikáciu problémov. Sústava má vysoký príkon sústavy, z čoho vyplýva vysoká energetická náročnosťdôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti
cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.Nedostatočné osvetlenie podporuje vznik krádeží a pouličnej
kriminality.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 1040 ks svietidiel. Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 21 ks svietidiel,celkovo sa vymení 1061
ks svietidiel. Nainštaluje sa 68 ks 0,5-m oceľových výložníkov na betónové stožiare.Do rozvádzačov sa doplní 29ks 3G-GSM
komunikačných jednotiek pre spínanie a monitorovanie stavu verejného osvetlenia. Vymenením a doplnením svietidiel a ich
reguláciou sa dosiahne ročná úspora 690.389,47kWh, čo je 2485,40 GJ/1 rok a zabezpečí sa 77,55%-ná úspora el.energie.
Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje
na pokračovanie v rekonštrukcii ďalšími etapami-rekonštrukcia podzemných i nadzemných vedení,výmena a doplnenie
stožiarov, ako aj na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre aktivitu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ zabezpečí práce na projekte, čím sa začne
projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 1061 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä
demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a doplnenie komunikačných jednotiek v počte 29 ks 3G-GSM do
rozvádzača verejného osvetlenia. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky
relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, najneskôr však do konca roka
2015.Z hľadiska efektivity využitia finančných zdrojov bude modernizácia realizovaná v čo najkratšom čase. Po rekonštrukcii
bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie
projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad mesta,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu,krádeží a jej
stav bude trvalo udržateľný.Bude dosiahnutá energetická efektívnosť,odstráni sa plytvanie energiou, LED technológiou sa
dosiahnu úspory energie.
Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr.kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4
Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné
dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR Mesta
Ružomberok na roky 2015-2022, Konkrétne bude naplnená Prioritná oblasť C-Samospráva, verejné služby a životné
prostredie, bod C.3 Verejné služby, Zámer: Zlepšiť verejné osvetlenie – Opatrenie: Zefektívniť prevádzkový systém verejného
osvetlenia, s cieľom opatrenia Zlepšiť prevádzkové náklady na verejné osvetlenie a zvýšiť bezpečnosť.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu mesta z
vlastných zdrojov.Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia.Pôjde o preventívnu
údržbu, bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky, svietidlá sa podľa plánu budú vymieňať za 15
rokov, stožiare sa budú natierať každých päť rokov a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať každý tretí rok.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.Ročná
úspora el. energie predstavuje 77,55% čo je 2485,40GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť projektu.
Mesto zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak,aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky.Modernizáciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu mesta
počas dňa aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu mesta. ....
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V súčasnosti sa v obci nachádza technicky a energeticky zastaralá, moderným normám nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia.V obci Strečno je inštalovaných 129 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Vysoká energ. náročnosť predstavuje
vysoké náklady pre rozpočet obce. Charakter komponentov osvetlenia si každú chvíľu vyžaduje ďalšie investície do údržby a
opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj samotný sklon starých svetelných bodov neumožňuje
dostatočne a efektívne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobuje nevhodné podmienky pre orientáciu a pohyb
účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách. Zároveň takéto miesta predstavujú potenciálne riziko pre verejnú
bezpečnosť a obyvatelia sa im radšej vyhýbajú. Týmto sa aj často krásne zákutia a známe ulice stávajú pre ľudí i
potenciálnych investorov neatraktívnymi.Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia
obce Strečno je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.Súčasná sústava VO nie
je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Prostredníctvom uskutočnenia aktivít projektu – „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Publicita a informovanosť“, „Riadenie
projektu“ sa dosiahne naplnenie cieľa projektu t.z. „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Strečno a
dosiahnutie úspory energie“ v súlade s očakávaným stavom z hľadiska povinných merateľných ukazovateľov.
Realizáciou projektu sa zmodernizujú a doplnia svietidlá s regulovanou intenzitou v počte 244 ks, dosiahne sa úspora energie
252,67 GJ/rok, úspora elektriny 70186,79 kWh/rok - 75,93%, úspora zníženia emisií CO2 17,69 ton/rok a úspora sústavy VO
70,19 MWh/rok. Úspora energií neprinesie len finančné úspory, ale efektívnym využívaním energií
sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe. Realizácia predkladaného projektu obcou Strečno prinesie možnosť
využitia výstupov a výsledkov projektu v nadväznosti na budúce akcie a projektové zámery i v príslušnom regióne.
Uskutočnením projektu budú naplnené i špecifické ciele projektu t.z. optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného
osvetlenia, zvýšenie energetických úspor prevádzkou sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie celkovej verejnej
bezpečnostnej situácie v obci.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej a 2 podporných aktivít.Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel
na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, zavedený riadiaci systém VO,ktorý bude slúžiť na zníženie
jeho intenzity a zároveň spotreby elektrickej energie.Riadenie bude prevedené riadiacimi systémami inštalovanými v
rozvádzačoch vonkajšieho osvetlenia.Hlavná a podporné aktivity sa budú realizovať v súlade s podmienkami výzvy.Za
aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Jednotlivé osoby projektového tímu budú zabezpečovať činnosti v
projekte tak, ako je popísané v Prílohe č. 1 ŽoNFP.Vhodnosť zvoleného riešenia projektu,umocňuje i fakt,že odborne
spôsobilá osoba vypracovala Prílohy č.13 a Prílohe č.13a ŽoNFP vo forme, z ktorej je možné prehľadne špecifikovať rozsah
projektu, energetickú bilanciu projektu, investičnú náročnosť, hodnoty projektových merateľných ukazovateľov ako aj
základnú špecifikáciu technických detailov projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu je podmienená predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu VO t.z. značnej spotreby
elektrickej energie,úspory sústavy VO,znížením emisií CO2,úspory elektriny a energie.Projektom sa teda znížia náklady na
údržbu,čo v pozitívnom smere ovplyvní rozpočet obce, nakoľko ročne vynakladá značný podiel na financovanie a udržiavanie
funkčnosti zastaralej sústavy VO.Získanie nenávratného finančného príspevku, by umožnilo obci napĺňať cieľ tak, aby čo v
najkratšej dobe mohla ponúknuť občanom obce a okolia moderné služby v oblasti verejných služieb t.z. verejného
osvetlenia.Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej premávke, celkovej bezpečnostnej
situácie v obci a k zníženiu kriminality.Obnovou verejného osvetlenia sa docieli efektívne využívanie energie t.z. znížením jej
spotreby sa zníži najmä produkcia emisií CO2.Vhodnosť projektového zámeru umocňuje i skutočnosť, že projekt prispieva k
Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom presadzovania cieľov Európskej únie a aj práve
preto by tento projektový zámer obce Strečno ako žiadateľa mal byť podporený prostredníctvom schválenia ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej LED technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku
dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1. ŽoNFP. Realizáciou projektu sa docieli i finančná úspora,
prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú životaschopnosť
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Strečno" tak v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte.
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V obci Biskupice je inštalovaných 144 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Druhové zastúpenie tvoria svietidlá 10 rôznych
typov a v rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je starších ako 25 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický
stav a nízka hospodárnosť sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou
normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Medzi hlavné nedostatky patria:
- nerovnomerná osvetľovacia sústava
- znečistenie svietidiel
- degenerovaná optická časť svietidla
- zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovacej
komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami)
- použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov
- nevhodná distribúcia svetelného toku
- nevyhovujúce požiadavky na svetelno-technické parametre
- nevhodné uhly natočenia výložníkov
- nevhodné dĺžky ramienok a výložníkov
- výložníky po dobe životnosti
- nerovnomerné rozostupy medzi stožiarmi
- na ramienkach a výložníkoch je značná korózia
Ročná spotreba obce v prípade využívania všetkých svetelných zdrojov by bola 39 051 kWh.

V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú
vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia tohto
stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich
svetelných emisií.
Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED
technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy. LED moduly
majú vyššiu životnosť 60 000 – 100 000 hodín oproti sodíkovým výbojkám 15 000 – 16 000 hodín. Moderný dizajn svietidiel
prináša okrem lepšej estetickej stránky aj environmentálne vlastnosti t.j. priaznivé pre životné prostredie z hľadiska
vyžarovania rušivého svetla do horného polpriestoru a vyhotovenia svietidiel z recyklovateľných materiálov.
Realizáciou projektu sa odstránia všetky vyššie uvedené nedostatky. Súčasne dôjde k úspore energie na jedno svetelné
miesto o 32,24 %, modelovaná úspora zníženia emisií CO2 predstavuje 2,48 ton/rok a úspora sústavy 9,84 MWh/rok.

Aktivita 1 - Modernizácia verejného osvetlenia
Na základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy, projektant navrhuje situáciu riešiť obnovou sústavy VO.
Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v obci, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy na
zefektívnenie prevádzkových nákladov VO, projektant navrhuje obnoviť sústavu nasledovne:
Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED
technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy. Celkovo
dôjde k výmene 138 svietidiel (z toho 4 doplnené).
Realizácia aktivity bude prebiehať do konca roka 2015, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých položiek
rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí a súčasne najneskorší možný termín v súlade s metodikou. Pri realizácii
projektu však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich
eliminovať.
Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené indikátory. Podrobnejší opis je uvedený v prílohe c. 1 k ŽoNFP.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike verejného osvetlenia rešpektujúci
všetky povinné aj odporúčané technické normy. Realizáciou dôjde k naplneniu všetkých príslušných svetelných technických
noriem platných v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4).
Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika obce
a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu modelovanej energetickej náročnosti
sústavy o 9,84 MWh/rok.
Realizácia projektu bude mat výrazný vplyv aj na trvalú neudržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.
Vhodnosť realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k modernizácii verejného osvetlenia. Rekonštrukcia
VO spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť.
Udržateľnosť projektu spočíva aj vo vysokých technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú
spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj SR.
Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku verejného
osvetlenia, ale aj na opravy. Zníženie prevádzkových nákladov je docielené voľbou kvalitného LED svietidla s tzv.
bezúdržbovou prevádzkou, tzn. krytím svietidla min. IP67 a IK10, voľbou svetelného zdroja LED (min. 87 lm/W),
rozmiestnením svietidiel.
Obec disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre zvládnutie realizácie a implementácie
projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného osvetlenia, keďže o funkčnosť obecného
osvetlenia sa obec nepretržite stará.
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Systém verejného osvetlenia v obci Bzenica je funkčne a morálne zastaraný. Existujúce svetelné zdroje (112ks) sú rôznej
typovej štruktúry (žiarivky, ortuťové a sodíkové výbojky), ako aj rôznych príkonov 2x36, 70, 120 a 250 W. Jestvujúce svietidlá
sú nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti, vysokých svetelných emisii CO2, nemožnosti
regulácie svetelného toku, nevhodných optických vlastností pre použitie na osvetľovanie cestných komunikácií. Svetelné
zdroje VO dosahujú nízke hodnoty merného výkonu ako aj životnosti. Mechanické časti výložníkov sú značne zkorodované,
dĺžky a uhly vyloženia nezohľadňujú geometriu osvetľovanej komunikácie. Technická výzbroj rozvádzačov nezodpovedá
súčasným požiadavkám platných noriem ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých komponentov.
Prevádzka systému VO je energeticky a finančne náročná. Aktivitou projektu sa dosiahne technická obnova sústavy
verejného osvetlenia, úspora energie, zníženie nákladov na údržbu VO a zníženie emisií CO2. Vzhľadom na cieľovú skupinu,
občania, sa dosiahne zvýšenie celkovej bezpečnostnej situácie v obci (bezpečnosť cestnej premávky, zníženie kriminality).

Realizovaním projektu sa odstránia všetky vyššie popísané nedostatky VO a dosiahne sa úspora el. energie z pôvodných
46501,4 kWh/rok na 19464,8 kWh/rok, čo predstavuje úsporu 27036,6 kWh t.j. 97,33 GJ/rok. V úspore finančných
prostriedkov na el. energiu to predstavuje 4 569 EUR/rok. Taktiež sa dosiahne predpokladaná úspora finančných prostriedkov
na údržbu verejného osvetlenia v sume 1246 EUR/rok. Pôvodné svietidlá v počte 112 ks budú nahradené novými LED
svietidlami a doplnené o 26 ks nových LED svietidiel. Projektom sa znížia emisie CO2 o 6,81 ton/rok. Realizáciou sa zvýši
bezpečnosť cestnej premávky, zníži sa kriminality a celoplošne sa zvýši kvalita života obyvateľov v obci. Na základe
uvedeného projekt prispieva k ekonomickej, environmentálnej a sociálnej zložke TUR. Ušetrené finančné zdroje budú
vytvárať priestor pre realizáciu ďalších projektov a aktivít v obci (rekonštrukcia bývalej MŠ na objekt spoločenskokomunitného významu, rekonštrukcia objektu TVJ – realizácia cez cez PRV SR 2014 -2020). Ďalšie etapy verejného
osvetlenia sa nebudú realizovať, nakoľko Obec Bzenica bude mať po zrealizovaní predkladaného projektu ukončenú obnovu
verejného osvetlenia na všetkých vetvách.

Hlavná aktivita projektu: "A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bzenica“ pozostáva zo stavebných prác obnovy VO
(realizované dodávateľsky), svetelno-technickej štúdie (dodávateľsky) a svetelno-technického merania po zrealizovaní
stavebných prác (dohodou o vykonaní práce). Začiatok hlavnej aktivity 05/2015 je odvodený od zaslanej objednávky na
vypracovanie svetelno-technickej štúdie. Začiatok realizácie samotných stavebných prác je predpokladaný na 10/2015 a doba
realizácie bude stanovená podľa návrhu na plnenie kritérií vo verejnom obstarávaní, kde uchádzač uvedie lehotu realizácie
diela, maximálne v trvaní 2 mesiace, aby žiadateľ mal časovú rezervu na podanie žiadosti o platbu a monitorovacej správy.
Stavebné práce zahŕňajú výmenu 112 ks svietidiel a doplnenie 26 ks nových svietidiel na existujúce stožiare, výmenu 138 ks
výložníkov, montáž vedenia, výmenu rozvádzačov 2 ks, doplnenie riadiacej a regulačnej jednotky a ďalšie práce uvedené v
Rozpočte projektu a Opise projektu. Organizačné zabezpečenie zastreší štatutár žiadateľa, ekonómka žiadateľa a externý
administrátor (podrobne v Opise projektu). Samotný žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu.

Z celkovej východiskovej situácie je zrejmé, že technický stav VO v obci je nevyhovujúci a to z viacerých hľadísk.
Predovšetkým ide o neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetlenia. Okamžitým
účinkom pomoci je výmena a doplnenie svietidiel, čo sa okamžite premietne do úspory el. energie, nákladov na údržbu
sústavy VO a v znížení emisií CO2. Obec nemá vyčlenené vlastné zdroje na rekonštrukciu VO takéhoto rozsahu, čo by
znamenalo odklad tejto investície v horizonte 10 -15 rokov.
Projekt je v súlade s národnými i regionálnymi strategickými dokumentami: TUR, PHSR BBSK, PHSR obce Bzenica, OP
KaHR (popísané v Opise projektu). Projektom sa podporia trvalo udržateľné energetické riešenia a zavádzanie nových
inovácií a energeticky efektívnych technológií. Projekt identifikuje, napĺňa potreby cieľových skupín projektu, ktorými sú
občania obce (zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti občanov obce alebo zníženie rizika
kriminálneho charakteru) a zároveň projekt zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu bude teda
vytvorený synergický efekt, ktorý bude mať priame multiplikačné účinky na rozvoj obce.

V súčasnosti je prevádzka sústavy VO v obci Bzenica značne neefektívna a ekonomicky zaťažujúca – vysoká spotreba el.
energie a náklady na údržbu. Obnovou VO sa odstránia uvedené nedostatky, čo zabezpečí finančnú udržateľnosť projektu.
Realizovaním projektu sa dosiahne predpokladaná úspora nákladov (el. energia a údržba) spolu 5 815,00 EUR/rok. Záručný
servis bude zabezpečovať víťazný dodávateľ stavebných prác po dobu 3 rokov v zmysle ZoD. Údržbu VO bude zabezpečovať
odborne spôsobilá osoba na základe dohody o vykonaní práce alebo dodávateľ vybraný na základe výberového konania.
Spolu s časovým manažmentom ovládania sústavy sa zabezpečí riadna prevádzka verejného osvetlenia bez nutnosti
vypínania sústavy VO. Technická udržateľnosť projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia, nízkou
spotrebou energie použitých svetelných zdrojov a vysokou životnosťou, pravidelnými kontrolami a údržbou. Ďalšie etapy
verejného osvetlenia sa nebudú realizovať, nakoľko Obec Bzenica bude mať po zrealizovaní predkladaného projektu
ukončenú obnovu verejného osvetlenia na všetkých vetvách. Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska
v znížení emisií CO2 o 6,81 ton/rok.
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Obec Litmanová sa nachádza na území Prešovského kraja, v okrese Stará Ľubovňa. Jej zámerom je obnova verejného
osvetlenia. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v rokoch 1990-2010. V obci je inštalovaných v súčasnosti 102 ks
svietidiel rôznych typov a príkonov vrátane svietidiel na budovách a reflektorov osvetľujúcich futbalové ihrisko. Druhové
zastúpenie tvoria svietidlá siedmich rôznych typov. Drvivá väčšina sú staršie ako 20 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický
stav. V obci sa nachádza aj jeden rozvádzač pre verejné osvetlenie, ktorý nespĺňa súčasné platné normy STN pre
rozvádzače. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie
jednotlivých svietidiel, príliš veľké vzdialenosti medzi jednotlivými svietidlami a použitie nevhodných – energeticky náročných
svetelných zdrojov. Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia v obci je nevyhnutná z dôvodu jej veľmi zlého technického
stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Kvôli nevyhovujúcej inštalácii súčasných betónových stĺpov č. 79 až č. 84 a 126 až 128
NN siete VSD pre splnenie normovaných parametrov osvetľovacej sústavy bolo potrebné doplniť päť resp. dva kovové
osvetľovacie stĺpy so svietidlom, čo je ale neoprávnený náklad v zmysle výzvy KaHR-22VS-1501.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci nový systém verejného osvetlenia s počtom svetelných bodov 145. Celkovo bude
vymenených 92 ks svietidiel a doplnených 53 ks svietidiel. Nová sústava verejného osvetlenia, ktorú tvoria kvalitné svietidlá s
dlhou životnosťou zníži energetickú náročnosť a výrazne zníži výdavky na údržbu verejného osvetlenia. Bude nainštalovaný
systém stmievania, zabezpečený elektronickými modulmi (EM), použitím ktorých sa predlžuje životnosť svietidiel v rozsahu
10 – 30 % a tiež sa zvyšuje funkčnosť svetelnej sústavy. Modul CLO/DLO zvyšuje energetickú úsporu LED svietidiel o
ďalších 25 – 30 %. Priemerný príkon na svetelné miesto sa zníži z 45,57 W na 33,14 W. Projektom sa dosiahne úspora
nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v
% je cca 44,59% čo predstavuje 41,363 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 2,09 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde chýbajú a kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 145 nových svietidiel. Vzhľadom na
osvetľované komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Po ukončení realizácie projektu sa budú nové svetelné body vyznačovať vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na
spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca
44,59% čo predstavuje 41,363 GJ/rok. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 2,09 t/rok. Realizáciou odstránime nedostatky
predovšetkým nehospodárnu prevádzku, zlú funkčnosť VO a negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Technické riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné
dosiahnuť naplnenie deklarovaných ukazovateľov v svetelno-technickej štúdii. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá
dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce
a územným plánom.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Čabalovce a Sterkovce tvoria od konca 19. storočia jednu obec Čabalovce. Obec Čabalovce sa nachádza v okrese
Medzilaborce v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec má 365 obvateľov.V súčasnosti obec Čabalovce poskytuje služby
spojené s prevádzkou verejného osvetlenia na základe zákona č. 369/1990 v § 4, ods. 3 f. Verejné osvetlenie v obci je v zlom
technickom stave, ktoré je nedostatočné pre zabezpečenie požadovanej príslušnej svetelnej úrovne tak ako to vyžaduje
zákon. Taktiež je osvetlenie energeticky veľmi náročné, čo spôsobuje, že jeho prevádzka je značne finančne náročná.
Nedostatočné osvetlenie priamo ohrozuje majetok a zdravie občanov, nezabezpečuje dostatočnú bezpečnosť cestnej
premávky a všetkých jej účastníkov.
V obci je inštalovaných 92 ks svietidiel, druhové zastúpenie tvoria svietidla od rôznych výrobcov a rôznych technických
vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je staršia ako 20 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Vo všeobecnosti sa dá
konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu svietidiel a
rozvadzačov a nízkej efektívnosti a hosp. sústavy.
Pre potreby projektu bola spracovaná svet.-tech. štúdia

Realizáciou projektu budú dosiahnuté výrazné úspory energie, ako to dokazujú údaje v tabuľke č. 12 . tejto žiadosti.
Komplexná rekonštrukcia podľa predloženého projektu zaručí dlhodobú úsporu finančných prostriedkov aj v rámci prevádzky
a pravidelných opráv siete a verejného osvetlenia. Finančne menej náročný bude aj pravidelný servis verejného osvetlenia
(jednotlivých svietidiel, rozvodov a rozvadzačov). Ušetrené prostriedky bude môcť žiadateľ využiť pri ďalších investičných a
neinvestičných projektoch realizovaných žiadateľom.
Celkové technické riešenie vychádza zo spracovanej svetelno-technickej štúdie s dôrazom na efektívne využívanie
finančných zdrojov žiadateľa a zachovaním súladu s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.
Realizácia projektu bude mať významný prínos pre obyvateľov, ochranu ich zdravia a majetku v nočných hodinách, zvýši sa
bezpečnosť cestnej premávky. Skvalitneniesvetelnej úrovne bude mať nepriamy vplyv na podporu turizmu a usporadúvanie
kult. aktivít vo večených a nočných hodinách. Výsledky projektu budú spríst. všetkým obyvateľ. a návštevníkom obce.

Žiadateľ bude v rámci predkladaného projektu realizovať výmenu jestvujúcich svietidiel a rozvadzačov, ktorých životnosť je už
presiahnutá za nové a efektívne svietidlá a rozvadzače. Nové svietidlá a rozvadzače budú osadené podľa vypracovanej
technickej dokumentácie v súlade s legislatívnymi požiadavkami a podmienkami výzvy.
Časový harmonogram realizácie projektu žiadateľ stanovil na obdobie 6 mesiacov, pričom realizáciu projektu je
predpokladane na 06-11/2015. Žiadateľ počítal aj s časovou rezervou potrebnou na elimináciu prípadných ohrození hlavne čo
sa týka poveternostných podmienok.
Organizačné zabezpečenie bude prostredníctvom interných kapacít.
Technické zabezpečenie bude realizované prostredníctvom externej firmy, s ktorou bude podpísaná zmluva o dielo po
ukončení verejného obstarávania. Žiadateľ vypísuje verejné obstáravanie pred podaním žiadosti (viď v prílohe výpis z
vestníka).
Hlavnou aktivitou projektu je "Komplexná modernizácia verejného osvetlenia". V ramci tejto aktivíty bude realizovaná výmena
92 svietidiel a 2 rozvádzačov, doplnenie 14 svietidiel a ďalších potrebných systémov pre zefektívnenie fungovania systému
verejného osvetlenia v obci.

Prevádzkovanie verejného osvetlenia miest a obcí je služba obyvateľstvu, ktoré za jeho prevádzkovanie platí skrytou formou v
podobe daní. Súčasne plat, že v zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je povinnosťou samospráv
starať sa overejné osvetlenie. Súčasný stav verejného osvetlenia je po technickej stránke nevyhovujúci a sčasti nespĺňa ani
platné normy STN. V sústave verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú
súčasné nároky na kvalitné osvetlenie.
Realizáciu aktivít bude zabezpečovať žiadateľ. Žiadateľ bude zabezpečovať aktivity projektu interne. Žiadateľ má bohaté
skúsenosti s realizáciou investičných projektov avšak doteraz nezískal finančné prostriedky z fondov európskej únie a tak
sme investičné akcie realizované z vlastných zdrojov žiadateľa neuvádzali.

Žiadateľ predpokladá po ukončení realizácie projektu spoluprácu s externou firmou s dostatočnými profesionalnými
personalnými kapacitami, ktorá zabezpečí údržbu a bezproblemový chod siete verejného osvetlenia. Vlastní technickí
pracovníci budú zabezpečovať starostlivosť o verejné osvetlenie prostredníctvom sledovania a hlásenia prípadných poruch.
Verejné osvetlenie bude tak ako to vyžaduje zákon financované z prostriedkov rozpočtu žiadateľa tak, aby bola zaručená jeho
prevádzka. Prípadné ďalšie investície do rekonštrukcie resp. rozšírenia siete verejného osvetlenia žiadateľ bude
zabezpečovať z vlastných zdrojov. Realizáciou tohto projektu bude vyriešená akútna potreba rekonštrukcie verejného
osvetlenia podľa predkladaného projektového zámeru, čo je presnejšie definované v prílohe č. 1 tejto žiadosti.
V prípade realizácie projektu sa môžu vyskytnúť neočakávané problémy hlavne nie je možné ovplyvniť poveternostné
podmienky a z toho dôvodu žiadateľ počíta s týmito rizikami a nechal si dostatočnú časovú rezervu práve s ohľadom na tieto
skutočnosti. Všetky náklady spojené s prevádzkou VO bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Projekt nebude
generovať príjem ani zisk.
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V súčasnosti sa v obci nachádza technicky a energeticky zastaralá, moderným normám nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia. V obci Dolná Tižina je inštalovaných 191 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Vysoká energ. náročnosť
predstavuje vysoké náklady pre rozpočet obce. Charakter komponentov osvetlenia si každú chvíľu vyžaduje ďalšie investície
do údržby a opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj samotný sklon starých svetelných bodov
neumožňuje dostatočne a efektívne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobuje nevhodné podmienky pre
orientáciu a pohyb účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách. Zároveň takéto miesta predstavujú potenciálne riziko
pre verejnú bezpečnosť a obyvatelia sa im radšej vyhýbajú. Týmto sa aj často krásne zákutia a známe ulice stávajú pre ľudí i
potenciálnych investorov neatraktívnymi.Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia
obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.Súčasná sústava VO nie je
schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Prostredníctvom uskutočnenia aktivít projektu – „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Publicita a informovanosť“, „Riadenie
projektu“ sa dosiahne naplnenie cieľa projektu t.z. „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Dolná Tižina a
dosiahnutie úspory energie“ v súlade s očakávaným stavom z hľadiska povinných merateľných ukazovateľov.
Realizáciou projektu sa zmodernizujú a doplnia svietidlá s regulovanou intenzitou v počte 242 ks, dosiahne sa úspora energie
249,18 GJ/rok, úspora elektriny 69217,75 kWh/rok - 75,83%, úspora zníženia emisií CO2 17,44 ton/rok a úspora sústavy VO
69,22 MWh/rok. Úspora energií neprinesie len finančné úspory, ale efektívnym využívaním energií
sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe. Realizácia predkladaného projektu obcou Dolná Tižina prinesie
možnosť využitia výstupov a výsledkov projektu v nadväznosti na budúce akcie a projektové zámery i v príslušnom regióne.
Uskutočnením projektu budú naplnené i špecifické ciele projektu t.z. optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného
osvetlenia, zvýšenie energetických úspor prevádzkou sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie celkovej verejnej
bezpečnostnej situácie v obci

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej a 2 podporných aktivít.Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel
na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy.Bude zavedený riadiaci systém VO,ktorý bude slúžiť na
zníženie jeho intenzity a zároveň spotreby elektrickej energie.Riadenie bude prevedené riadiacimi systémami inštalovanými v
rozvádzačoch vonkajšieho osvetlenia.Hlavná a podporné aktivity sa budú realizovať v súlade s podmienkami výzvy.Za
aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Jednotlivé osoby projektového tímu budú zabezpečovať činnosti v
projekte tak, ako je popísané v Prílohe č. 1 ŽoNFP.Vhodnosť zvoleného riešenia projektu,umocňuje i fakt,že odborne
spôsobilá osoba vypracovala Prílohy č.13 a 13a vo forme, z ktorej je možné prehľadne špecifikovať rozsah projektu,
energetickú bilanciu projektu, investičnú náročnosť, hodnoty projektových merateľných ukazovateľov ako aj základnú
špecifikáciu technických detailov projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu je podmienená predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu VO t.z. značnejspotreby
elektrickej energie,úspory sústavy VO,znížením emisií CO2,úspory elektriny a energie.Projektom sa teda znížia náklady na
údržbu,čo v pozitívnom smere ovplyvní rozpočet obce, nakoľko ročne vynakladá značný podiel na financovanie a udržiavanie
funkčnosti zastaralej sústavy VO.Získanie nenávratného finančného príspevku, by umožnilo obci napĺňať cieľ tak, aby čo v
najkratšej dobe mohla ponúknuť občanom obce a okolia moderné služby v oblasti verejných služieb t.z. verejného
osvetlenia.Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej premávke, celkovej bezpečnostnej
situácie v obci a k zníženiu kriminality.Obnovou verejného osvetlenia sa docieli efektívne využívanie energie t.z. znížením jej
spotreby sa zníži najmä produkcia emisií CO2.Vhodnosť projektového zámeru umocňuje i skutočnosť, že projekt prispieva k
Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom presadzovania cieľov Európskej únie a aj práve
preto by tento projektový zámer žiadateľa mal byť podporený prostredníctvom schválenia ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej LED technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného
majetku dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1. Realizáciou projektu sa docieli i finančná úspora,
prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú životaschopnosť
projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dolná Tižina" tak v krátkodobom ako i dlhodobom
horizonte.
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V meste Dobšiná je nainštalovaných 340 ks svietidiel. V meste sa vyskytujú rôzne typy svietidiel. Najväčšie zastúpenie má
svietidlo typu Schreder Altra 2, IK08 v počte 182 ks. V týchto svietidlách sa nachádzajú 2 ks žiarivky TL-C 36W. Ďalším typom
svietidiel je Philips Malaga, SGS 101 v počte 126 ks so sodíkovou výbojkou 70 W alebo 100 W. Ďalej je tu 16 ks svietidiel
typu Elektrosvit Attaché, 4860536 s 2 x CFL 36W žiarivkou a 2 ks Elektrosvit OPC Auris so zdrojom vysokotlakovej sodíkovej
výbojky 70 W. V meste sa ešte nachádza 14 ks svietidiel od nezisteného výrobcu vybavených 70 W alebo 100 W sodíkovou
výbojkou. Spotreba svietidiel je vyššia ako nominálna hodnota svetelného zdroja.V meste Dobšiná je nainštalovaných 9 ks
rozvádzačov RVO, ktoré sú rôznych typov. Rozvádzače sú poznačené intenzívnou koróziou, mechanickým poškodením,
morálnou zastaranosťou a nedostatočným krytím. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 112
218,60 (kWh). Systém osvetľovacej sústavy je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti.V
zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v STS vypočítané referenčné úseky v počte 20.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci mesta Dobšiná. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 340 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 39 ks nových svietidiel (spolu 379 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 322,03 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1610,15 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 71,51 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 22,54 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v meste zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení
po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 9 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 340 ks svietidiel
- k doplneniu 39 ks svietidiel
- k výmene 9 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať aj podmienky
stanovené výzvou KaHR-22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44. Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo LED 44W v
počte 60 ks, svietidlo LED 35W v počte 152 ks, svietidlo LED 26W v počte 167 ks.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude mesto zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v meste a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie mesta Dobšiná nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach mesta Dobšiná je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Mesto Dobšiná disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá mesto v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má mesto zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte mesta bude
pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia,
náklady na elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na
zlepšenie infraštruktúry mesta. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol
špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky
výstupov projektu bude mestom Dobšiná zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Systém verejného osvetlenia v obci Lok je funkčne a morálne zastaraný. Existujúce svetelné zdroje (106 ks) sú zastaralé,
typovej štruktúry-ortuťová výbojka, od výrobcu Elektrosvit (inštalované v 80-tych rokoch), ako aj rôznych príkonov 147,5 a 177
W. Jestvujúce svietidlá sú nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti, vysokých svetelných
emisii, nemožnosti regulácie svetelného toku, nevhodných optických vlastností na osvetľovanie cestných komunikácií.
Svetelné zdroje VO dosahujú nízke hodnoty merného výkonu, ako aj životnosti. Mechanické časti výložníkov sú značne
skorodované, dĺžky a uhly vyloženia nezohľadňujú geometriu osvetľovanej komunikácie. Technická výzbroj rozvádzačov
nezodpovedá požiadavkám platných noriem, ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni jednotlivých
komponentov. Prevádzka systému VO je energeticky a finančne náročná. Aktivitou projektu sa dosiahne predovšetkým
technická obnova sústavy VO, úspora energie, zníženie nákladov na údržbu VO a zníženie emisií CO2. Vzhľadom na cieľovú
skupinu – občania, sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie kriminality a celkové zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov.

Realizovaním projektu sa odstránia všetky vyššie popísané nedostatky VO a dosiahne sa úspora el. energie: 86507,58 kWh
(311,43 GJ/rok), čo predstavuje až 86,29 % úsporu. V úspore finančných prostriedkov na elektrickú energiu to predstavuje 14
600 EUR/rok. Taktiež dôjde k úspore nákladov na údržbu sústavy VO. Pôvodné svietidlá v počte 106 ks budú nahradené
novými LED svietidlami a doplnené o 66 ks nových LED svietidiel. Projektom sa dosiahne taktiež zníženie emisií CO2 o 21,80
ton/rok. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie kriminality a celkovo sa zvýši
kvalita života obyvateľov. Na základe uvedeného, projekt prispieva k ekonomickej, environmentálnej a sociálnej zložke TUR.
Ušetrené finančné zdroje realizáciou projektu budú vytvárať priestor pre realizáciu ďalších aktivít v obci - aktivity vzdelávacie,
komunitné a spoločenské. Ďalšie etapy verejného osvetlenia sa nebudú realizovať, nakoľko Obec Lok bude mať po
zrealizovaní predkladaného projektu ukončenú obnovu verejného osvetlenia na všetkých vetvách. Sústava VO v obci Lok je
už čiastočne rekonštruovaná LED svietidlami na komunikácii 580, ktorá nie je predmetom predkladaného projektu.

Hlavná aktivita projektu: "A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok" pozostáva zo stavebných prác obnovy VO
(realizované dodávateľsky), svetelno-technickej štúdie (dodávateľsky) a svetelno-technického merania (dohodou o vykonaní
práce). Začiatok hlavnej aktivity je stanovený na 07/2015 a je odvodený od podpisu zmluvy s dodávateľom SVTŠ. Začiatok
realizácie stavebných prác je predpokladaný na 10/2015 a doba realizácie diela bude stanovená podľa návrhu na plnenie
kritérií vo verejnom obstarávaní, kde uchádzač uvedie lehotu realizácie diela, maximálne v trvaní 2 mesiace, aby žiadateľ mal
časovú rezervu na podanie žiadosti o platbu a monitorovacej správy. Obnova verejného osvetlenia zahŕňa výmenu 106 ks
svietidiel a doplnenie 66 ks nových svietidiel na existujúce stožiare, nahradenie ďalších inštalačných prvkov (rozvádzač a
jeho výzbroj v počte 3 ks), výmena a doplnenie výložníkov (172 ks), vedenia (472 m), doplnenie systému riadenia
(astroriadenie) a ďalšie práce uvedené v Rozpočte projektu a Opise projektu. Organizačné zabezpečenie zastreší štatutár
žiadateľa, ekonómka žiadateľa a externý administrátor. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov obdobného rozsahu.

Z celkovej východiskovej situácie je zrejmé, že technický stav VO v obci je nevyhovujúci a to z viacerých hľadísk.
Predovšetkým ide o neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetlenia. Okamžitým
účinkom pomoci je výmena a doplnenie svietidiel, čo sa okamžite premietne do úspory elektrickej energie, nákladov na údržbu
sústavy VO a v znížení emisií CO2. Obec nemá vyčlenené vlastné zdroje na rekonštrukciu VO takéhoto rozsahu, čo by
znamenalo odklad tejto investície v horizonte 10 -15 rokov.
Projekt je v súlade s národnými i regionálnymi strategickými dokumentami: TUR, PHSR NSK, PHSR obce Lok, OP KaHR
(popísané v Opise projektu). Projektom sa podporia trvalo udržateľné energetické riešenia a zavádzanie nových inovácií a
energeticky efektívnych technológií. Projekt identifikuje, napĺňa potreby cieľových skupín projektu, ktorými sú občania obce
(zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti občanov obce alebo zníženie rizika kriminálneho charakteru)
a zároveň projekt zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu bude teda vytvorený synergický efekt,
ktorý bude mať priame multiplikačné účinky na rozvoj obce.

V súčasnosti je prevádzka sústavy VO v obci Lok značne neefektívna a ekonomicky zaťažujúca – vysoká spotreba el. energie
a náklady na údržbu. Obnovou VO sa odstránia uvedené nedostatky, čo zabezpečí finančnú udržateľnosť projektu.
Realizovaním projektu sa dosiahne úspora nákladov na el. energiu a úspora nákladov na údržbu VO. Záručný servis bude
zabezpečovať víťazný uchádzač - dodávateľ stavebných prác po dobu 5 rokov v zmysle Zmluvy o dielo. Údržbu VO bude
zabezpečovať odborne spôsobilá osoba na základe dohody o vykonaní práce alebo dodávateľ vybraný na základe
výberového konania. Spolu s ovládacím a riadiacim systémom sa zabezpečí riadna prevádzka verejného osvetlenia bez
nutnosti vypínania sústavy VO. Technická udržateľnosť projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia, nízkou
spotrebou energie použitých svetelných zdrojov a vysokou životnosťou, pravidelnými kontrolami a údržbou. Ďalšie etapy
verejného osvetlenia sa nebudú realizovať, nakoľko Obec Lok bude mať po zrealizovaní predkladaného projektu ukončenú
obnovu verejného osvetlenia na všetkých vetvách. Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska v znížení
emisií CO2 o 21,80 ton/rok.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených 181 ks svietidiel a osadených nových 127 svietidiel na báze LED, ktoré zabezpečia nielen
estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a pravidelnú údržbu.
Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité bez ohľadu na geografickú polohu
obce.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie bude nízkouhlíkové. Prostredníctvom výmeny svietidiel, rozvodov a ostatných náležitostí
projektu dôjde k úspore energie 68 526,50 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v územnom pláne obce. Obec má mnoho aktivít, v obci sa plánuje podpora rozvoja rekreačnej funkcie,
sociálnej a technickej vybavenosti.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú resp. boli realizované realizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ rekonštrukčných prác
bude s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti bude vybraný v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom.
Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných prác sú 2 mesiace, tak ako je to uvedené vo svetelnotechnickej štúdii. Z dôvodu
možnosti výskytu nepriaznivého počasia resp. iných nepredvídaných problémov je realizácia rekonštrukcie nastavená na 4
mesiace (09 – 12/2015). Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných činností:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Demontáž RVO
• Výkop, betónovanie a osadenie novej RVO
• Programovanie riadiacej jednotky
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Tieto aktivity spoločnosťou MANOS
Consulting, s.r.o.,, ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s prípravou i realizáciou rôznych projektov financovaných z
EÚ.

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje. Vzhľadom na havarijný stav je potrebná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na betónových
stožiaroch vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 68 526,50 kWh za rok (v prepočte 246,7 GJ/rok), čo predstavuje
222,49 kWh za rok na jedno svietidlo.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 300. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež
úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 81% čo predstavuje 445 GJ/rok. Pri
súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladov na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu cca 3 070,EUR, ktoré bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Zníži sa aj produkcia CO2, cca
o 31 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v
neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 300 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 152 346,88 kWh na 28 736,54 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti
situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa
dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 80% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo
náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec
nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre
zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení,
porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú
uvažované, pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia
bude obec. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude enviromentálne udržateľný.
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Verejné osvetlenie v obci Ňagov bolo vybudované v 80-tých rokoch. Súčasná svetelná sústava má 49 svetelných bodov s
celkovým výkonom 12 197 W, podľa auditu z júla 2015. Svietidla od výstavby neprešli zásadnou rekonštrukciou.
Existujúcu sústavu v obci tvorí viacero typov svietidiel s vysokotlakovými výbojkami s vysokým príkonom. Tieto svietidla však
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústavu tvoria vo väčšine
prípadoch svietidla so svetelným zdrojom RVLX 250W. Miestami je doplnená SOX 35W a svietidla PARK 125W. Zo záverov
kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané bez možnosti regulácie, vo viacerých
častiach prevádzkované po ekonomickej a technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel.
Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzický opotrebované. K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú
i matné a pôsobením času znehodnotené kryty svetelnočinných časti vyrobené hlavne z PMMA, ktoré zabraňujú prechodu
svetelného toku zo svetelného zdroja do osvetľovaného priestoru. Sústava je zastarala a nespĺňa základné princípy VO.

Modernizáciou sústavy VO bol navrhnutý taký spôsob realizácie, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a
predovšetkým dobrú návratnosť investícií. Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorý technický stav
bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Prevádzkou modernizovaného VO sa
dosiahne vysoká úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že inštalácia moderných a
spoľahlivých LED svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou pre nízke a nulové svetelné emisie, nízky príkon,
vysoká svietivosť a dlhá životnosť. Kvalita osvetlenia komunikácii v obci bude postavená na čo najvyššiu úroveň. Ich
energetická náročnosť o optimalizovaná hlavne na platné normy STN 13-201 č.1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a dobrej
finančnej návratnosti. Svietidlá spĺňajú všetky požiadavky na prevedenie, maximálnej energetickej účinnosti, minimalizácia
negatívnych vplyvov na životné prostredie a nákladov na prevádzku a údržbu.

Projekt bude realizovaný v období od septembra do konca decembra 2015. Počas tohto obdobia budú zrealizované
všetky aktivity projektu.
Samotná modernizácia VO komunikácii je rozdelená do 3 úsekov: ulica č. 1 - Partizánska, ulica č. 2 - ku kostolu a časť č. 1 cintorín s týmito aktivitami demontáž svietidiel, demontáž výložníkov, demontáž vedenia a demontáž rozvádzača :
september - december 2015.
Montáž rozvádzača, výložníkov, montáž vedenia a montáž svietidiel: september - december 2015.
Navrhované technické riešenia:
rozvádzač RVO1 bude istený hlavným istením elektromerom, súmrakovým spínačom, stýkačom istením vývodu C10/1
rozvádzač č. 2 je vybavený hlavným istením B25, elektromerom súmrakovým spínačom : stýkačom a istením vývodu C16/1
Výložníky budú oceľové, pozinkované, jednoramenné podľa dĺžky pozície podperného bodu od osvetľovacej sústavy.
Svietidlá sa použijú prednostne so svetelným zdrojom LED a to LED 25W - 48 kusov a LED 55W - 12 kusov.
Modernizáciou VO bude realizovať firma na základe výsledku verejného obstarávania v spolupráci s obcou.
Kontinuálne s hlavnou akivitou budú prebiehať podporné aktivity. Riadenie projektu, publicita a informovanosť.

sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý
stupeň bezpečnosti.
Zvýšenie kvality VO a výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO použitím
moderných technológii bude mat vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v obci, nevyhnutných pre rozvoj
podnikateľského prostredia a turistického ruchu. Lokalita obce priamo napovedá o jej ekologických tendenciách a ochrana
životného prostredia je dominantná stratégie v rozvoji obce. Bezpečnosť v doprave ako aj osobná bezpečnosť je priamo
závislá od rekonštrukcie VO a nevyhnutnosti doplnenia svietidiel do pôvodnej trasy VO.
Nová osvetľovacia sústava významne napomáha k ochrane životného prostredia minimalizáciou svetelných emisií a emisií
CO2.
Ušetrené finančné prostriedky plánuje obec použiť na úpravu verejných priestranstiev a ekologické aktivity
smerované na ochranu životného prostredia a budovanie kladného environmentálneho vzťahu.

Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne úspora energie o 52 758 KWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby energie 58
247 KWh, čo predstavuje úsporu 90,58 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude 5489 KWh za rok.
Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať markantné zníženie. Nemalou
úsporou je aj zníženie množstva CO2 čo predstavuje 13,30 t/rok.
Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na uskutočnenie prác na realizáciu projektu a
možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za
prevádzku VO obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a údržbu VO vydáva zo
svojho rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj následnú prevádzku a údržbu novej osvetľovacej sústavy zabezpečí
obec zo svojich zdrojov.
Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade
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s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je prevažne nevyhovujúci a zastaraný. Sústava svietidiel pozostáva z 152 ks
svietidiel, ktoré sú napájané piatich rozvádzačov. Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti (vek 15-50 rokov),sústava je
neunifikovaná, svietidlá sú skorodované, majú nedostatočné tesnenie, je znížená ich funkcia, majú slabý svetelný výkon, sú
znečistené.Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené neizolovaným vzdušným vedením a zemným káblovým vedením. Nedostatkami
sústavy verejného osvetlenia sú:svietidlá nezodpovedajú súčasným normám a technickým nárokom,veľké rozostupy medzi
svietidlami – osadené na každom druhom až treťom stožiari, zlý uhol vyloženia svietidiel, vysoká poruchovosť vodivých
spojov, nehospodárne svetelné zdroje, ramienka a výložníky a oceľové stožiare sú väčšinou skorodované, rozvádzače sú
zastaralé a nevyhovujúce, znečistené, skorodované a je častá poruchovosť prevádzkovania sústavy osvetlenia. Vysoký
príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
svetelných bodov sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť na údržbu
a poruchovosť sústavy verejného osvetlenia. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej
energie.
Zmodernizuje sa 140 ks svietidiel. Na splnenie technických noriem a rovnomernosti osvetlenia bude doplnených 84 ks
svietidiel,celkovo sa nainštaluje 224 ks svietidiel s LED technológiou. Budú vybudované dva nové rozvádzače riadené
astronomickými hodinami, ktoré budú umiestnené na samostatne stojaci pilier. Vymení sa vzdušné neizolované vedenie za
izolované. Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 36 885,64 kWh, čo je 132,79 GJ/1
rok a zabezpečí sa tak 68,16 %-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť
príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu
života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu.Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy,Fyzickej realizácie a Riadenia projektu.Prípravné práce na
projekte začali vypracovaním svetelnotechnickej štúdie v období 06-07/2015.Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní
pre aktivitu„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“zabezpečí práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať a
naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel-224 ks.Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž
svietidiel,výložníkov,inštaláciu nových svietidiel, montáž izolovaného vzdušného vedenia, demontáž a montáž
rozvádzačov.Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné
okolnosti,ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce budú trvať najneskôr do konca roka 2015.Po rekonštrukcii bude odborne
spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia–verejné obstarávanie bude vyhlásené po
predložení Žiadosti o NFP.Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a
kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad obce,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu,krádeží a jej
stav bude trvalo udržateľný.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti.Projekt je v súlade so strategickým cieľom PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja,konkrétne prispeje k
naplneniu Špecifického cieľa 29 Diferencované zvýšenie atraktivity obcí a miest, Opatrenie 29.1 Zvýšenie úrovne a
bezpečnosti verejných priestranstiev vrátane budovania miestnych komunikácií a nadväzujúcich zariadení.Projekt naplní
stanovené ciele a priority v PHSR obce Nová Ves nad Žitavou Konkrétne bude naplnená strategická priorita 5 Skvalitnenie
verejnej infraštruktúry-so Špecifickým cieľom–Zvýšenie atraktivity obce a vytvorenie podmienok pre poskytovanie kvalitnejších
verejných služieb, aktivita Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu, verejného osvetlenia.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať pravidelné vykonávanie predpísaných revízií, čistenie svetelnotechnických častí, nátery oceľových
stožiarov, doťahovanie skrutiek svorkovníc, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí sústavy osvetlenia.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 68,16 % čo je 132,79 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Obec Detvianska Huta sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, okres Detva. Obec má rozlohu 1431 ha a 708
obyvateľov. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie
sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie VO je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po
ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel. Súčasné svietidlá boli inštalované
približne v rokoch 1985-2004. V obci je celkovo 149 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 3 druhov svietidiel. Svietidlá sú v
obci umiestnené na betónových, drevených a železných stožiaroch. Výložníky pre svietidlá sú výrazne skorodované a je
nutná ich výmena z hľadiska dĺžky, umiestnenia a technického stavu. Sústavu VO v obci napája 7 ks rozvádzačov (RVO).
Prevláda vzdušné vedenie. Súčasný stav verejného osvetlenia sa vyznačuje mnohými nedostatkami, z uvedeného dôvodu je
nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 202. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 76,36 % čo predstavuje 193,59 GJ/rok. Výrazne
sa zníži aj produkcia CO2, o 13,55 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 202 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov,
demontáž starých a montáž nových rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 76 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce.
Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.
Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou
príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má
zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u
externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.

Obec Bzenov sa nachádza v okrese Prešov v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 730 obyvateľov. Osvetľovacia sústava
obce pozostáva zo 88 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom stave.
Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich mechanickú a elektrickú
bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako
60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou
náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet
ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza
k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné osvetlene obce nevyhovuje
z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bzenov. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (88 ks) a budú doplnené aj nové (30 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia ( účinnosť svietidiel, únik svetelného toku,
poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú
dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 118 ks vymenených svietidiel (vrátane
doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému VO obce a dosiahne úspora energie vo výške
105,44 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných
priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 7,38 t. Realizácia projektu
prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce. V budúcnosti sa predpokladá rozšírenie projektu aj v
ostatných častiach obce určených na IBV.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 6
mes. potrebných na prípravu, vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované
dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými
zamestnancami.
Hl. aktivita č.1- Výmena a doplnenie svetelných zdrojov - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení
navrhnutých svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - 88ks,
- Doplnenie nových - 30ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 88 ks, doplnenie nových - 30ks
- Výmena RVO - 2 ks
- Zavedenie regulácie - 2 ks
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom CYMYz 2x 2.5- 45 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie dokumentácie svetelnotechnického merania po
modernizácii a súvisí s Hlavnou aktivitou č.1.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického
príkonu osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 43 577,80kWh na 14 289,33 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti
siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších niekoľko druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k
zlepšeniu situácie v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej
energie - viac ako 67% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia
projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na
financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v
minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby
udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie
energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z environmentálneho
hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na klímu. Znížením
energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie
nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.Žiadateľ zabezpečí vrámci
rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 184 ks
svietidiel osadených na stĺpoch elektrického vedenia. Tri z nich sa nachádzajú pod vedením nízkeho napätia a sú nefunkčné.
Celkový inštalovaný výkon predstavuje 15 kW.
Sústavu VO je možne hodnotiť ako zastaranú a v niektorých prípadoch už neschopnú prevádzky, keďže vek svietidiel a
svetelných zdrojov sa odhaduje na viac ako 15 rokov. V sústave VO sú najviac zastúpené sodíkové výbojky. Svietidlá sú
väčšinou umiestnené na každom druhom stožiari. Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké.
Spoje svorky sú uvoľnené, vyžíhané čím sa zvyšuje prechodový odpor vedenia a tepelné straty na vedení majú za následok
pokles napätia, nadmerné ohrievanie vodičov a riziko vzniku požiaru. V obci na periférnych oblastiach na koncoch vedení je
možné predpokladať pokles napätia až do takej miery, že nie je možná prevádzka sodíkových výbojok, ktorých najnižšie
oblúkové napätie je 186 V.
V obci sa nachádzajú 2 rozvádzače VO, ktoré sú v pomerne zlom technickom stave, vyskytuje sa v nich korózia, sú silne
znečistené a sú nedostatočne zakrytované.

Územie obce Východná sa rozprestiera vo východnej časti Liptovsko-mikulášského okresu. Zámerom obce je obnova
verejného osvetlenia. Inštalácia svietidiel bola realizovaná priebežne a to v 70-tych rokoch minulého storočia, doplnenie a
výmena svietidiel sa realizovali postupne až doteraz. V obci je celkovo 221 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 5
druhov svietidiel, prevažne je to svietidloPhilips Malaga.
Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná, zložená z rôznych typov svietidiel.
V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá:
- 52 ks s príkonom 288 W
- 5 ks s príkonom 144 W
- 152 ks s príkonom 81 W
- 9 ks s príkonom 42 W
Predmetom rekonštrukcie je 218 ks svietidiel, doplnených bude 82 ks svietidiel.
Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové, oceľové a drevené stožiare.
V obci sa nachádzajú 4 rozvádzače VO, ktoré sú predmetom rekonštrukcie.

25120220443

25120220444

25120220445

25120220445.

Obec Ňagov

Obec Nová Ves nad Žitavou

Obec Detvianska Huta

Obec Bzenov

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nová Ves nad Žitavou

Obnova verejného osvetlenia v obci Detvianska Huta

Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov

46 535,83

162 660,17

163 481,15

163 481,15

KaHR-22VS-1501

25120220446

25120220448

25120220449

25120220450

25120220451

25120220452

25120220454

25120220457

Obec Silica

Obec Zemianske Kostoľany

Obec Nižná

Mesto Turzovka

Obec Huty

Obec Bystričany

Obec Hruštín

Obec Lietavská Lúčka

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Silica

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Obnova verejného osvetlenia v obci Nižná

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka - II. Etapa

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Huty

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Hruštín - m.č. Vaňovka

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka

51 323,75

304 897,69

81 737,26

225 413,48

37 037,88

264 791,06

35 262,79

166 874,26

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Silica je nainštalovaných 45 ks svietidiel. V celej obci sú osadené dva
druhy svetelného zdroja a to kompaktná žiarivka typ MODUS LV (TC-L 2x36 W) a vysokotlakové ortuťové výbojky typ
Elektrosvit 4441972, ktoré sú technicky zastarané, po dobe životnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových
stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými
vplyvmi. V obci Silica sú nainštalované tri rozvádzače RVO1-3. Rozvádzač RVO 1 je umiestnený na hlavnej križovatke po
vstupe do obci. Rozvádzač RVO 2 je umiestnený v centrálnej zóne obce pri kostole. V súčasnosti je rozvodná skriňa odpojená
po zasiahnutí bleskom. Rozvádzač RVO 3 je umiestnený v obytnej zóne obce. Rozvádzače sú staršieho typu z 80-tých rokov,
kde plechová skriňa je v spodnej časti veľmi skoródovaná a z bezpečnostných dôvodov je nutná výmena. Spotreba elektrickej
energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 13 876,20 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom
stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti.V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 7.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Silica. V rámci merateľných ukazovateľov bude
vymenených 45 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 21 ks nových svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 51,21 GJ/rok čo za
5 rokov predstavuje 256,05 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 69,90 % oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené
také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie
CO2 o 3,58 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v
obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej, ekonomickej ale
aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej
premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia v počte 3 ks budú
demontované a nahradené budú 1 ks nového rozvádzača, ktorý plne nahradí zrušené rozvádzače. Vymenené svietidlá ako aj
rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 45 ks svietidiel
- k doplneniu 21 ks svietidiel
- k demontáži 3 ks rozvádzačov a inštalácia 1 ks nového rozvádzača
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a podmienky stanovené Výzvou KaHR-22VS1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44 – navrhnuté bolo krytieIP54.
Pri výmene svietidiel boli navrhnuté LED svietidlá. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec
zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný
na základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Silica nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Silica je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Silica disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej prevádzky
a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia zodpovedá obec v
zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo svojho rozpočtu.
Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne vyčlenená suma na
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a modernizácie
prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na elektrickú energiu) čo
umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie infraštruktúry obce. Po
úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými
technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou
súboru kontrolných aktivít.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 217 ks
svietidiel osadených na oceľových alebo betónových stožiaroch. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 22,5 kW.
Sústavu VO je možne hodnotiť ako zastaranú a v niektorých prípadoch už neschopnú prevádzky, keďže priemerný vek
svietidiel a svetelných zdrojov je viac ako 15 rokov. Sústavu VO tvoria žiarivkové svietidlá a sodíkové výbojky. Svetelné
miesta majú na niektorých miestach široké rozstupy, čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia.
Výložníky sú do značnej miery skorodované. Je bežné, že na ulici sa nachádza viac rôznych typov výložníkov a časť
výložníkov nie je továrenskej výroby.
V obci je celkove 6 rozvádzačov VO. Niektoré rozvádzače prešli rekonštrukciou prístrojovej výzbroje. RVO6 je novo
vybudovaný pilierový rozvádzač VO. Nainštalované elektrické prístroje v starých rozvádzačoch sú veľmi znečistené a
nevyhovujú dnešným nárokom na riadenie a správu VO.
Takýto stav sústavy vedie k opakovaným poruchám a zhoršovaniu technických parametrov sústavy ako je kvalita osvetlenia
na komunikáciách, bezpečnosť elektrického zariadenia vo všetkých súvislostiach.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených 217 ks svietidiel a osadených 103 nových svietidiel na báze LED, ktoré zabezpečia nielen
estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a pravidelnú údržbu.
Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité bez ohľadu na geografickú polohu
obce.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny svietidiel,
rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 82 979,49 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v územnom pláne obce. Obec má mnoho aktivít, v obci sa plánuje podpora rozvoja rekreačnej funkcie,
sociálnej a technickej vybavenosti.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú resp. boli realizované realizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ rekonštrukčných prác
bude s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti bude vybraný v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom.
Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných prác sú 2 mesiace:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Demontáž RVO
• Výkop, betónovanie a osadenie nových RVO
• Programovanie riadiacej jednotky
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Tieto aktivity spoločnosťou MANOS
Consulting, s.r.o.,, ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s prípravou i realizáciou rôznych projektov financovaných z
fondov EÚ.

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje. Vzhľadom na zastaraný stav je potrebná výmena výložníkov a rozvádzačov verejného
osvetlenia.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na stožiaroch
vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 82 979,49 kWh za rok (v prepočte 298,73 GJ/rok), čo predstavuje
259,31 kWh za rok na jedno svietidlo.
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Obec Nižná sa nachádza v Žilinskom kraji. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s
ortuťovými výbojkami a kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické
parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že zariadenie VO
je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné
typy svietidiel. Súčasné svietidlá boli inštalované približne v rokoch 1983-2004. Predmetom projektu je obnova osvetlenia,
ktoré pozostáva z 10 druhov svietidiel. Svietidlá sú v obci umiestnené na betónových a železných stožiaroch. Rozvádzač v
časti obce, v ktorej sa obnova realizuje nevyžaduje výmenu a je vhodný pre navrhovanú rekonštrukciu osvetlenia. Svietidlá sú
napájané prevažne zo vzdušného vedenia. Súčasný stav verejného osvetlenia sa vyznačuje mnohými nedostatkami, z
uvedeného dôvodu je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 219. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Ušetrené finančné prostriedky bude môcť obec použiť na svoj ďalší rozvoj. Predpokladaná ročná úspora
elektrickej energie v % je 75,23 % čo predstavuje 270,47 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 18,93 t/rok. Projekt
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 219 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov a
iné,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.
Žiadateľ má dostatok skúsenosti na zvládnutie implementačného procesu projeku a má skúsenosti s realizáciou projektov zo
ŠF a grantov.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce, predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 75 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a
územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého
procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie
NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod.Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec
prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Technické služby Nižná. Komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať
u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Sústava verejného osvetlenia mesta Turzovka zahrnutá v projekte ,, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka II. Etapa ,, pozostáva z 171 ks svetelných bodov, ktoré sú napájané zo siedmich rozvádzačov verejného osvetlenia bez
diaľkového riadenia, regulácie a dohľadu. V súčasnosti je verejné osvetlenie mesta v nevyhovujúcom stave z viacerých
aspektov. Pozostáva zo svietidiel, ktoré sú po technickej a aj ekonomickej životnosti, ich vek je v priemere 15 rokov. V
mnohých svietidlách sú použité nesprávne svetelné zdroje. Optické systémy prevádzkovaných svietidiel dosahujú len zlomok
svojej pôvodnej účinnosti. V súčasnosti je sústava VO na stožiaroch vzdušného a zemného vedenia NN rozvodu. V sústave
je použitých 8 druhov svietidiel (po dobe životnosti, energeticky neefektívne), čo negatívne vplýva na hospodárnosť jej
prevádzky. Sústava v súčasnosti neobsahuje ani jedno svietidlo zodpovedajúce najmodernejším požiadavkám, svietidlá sú z
veľkej časti znečistené a poškodené. Dôsledkom tohto stavu je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v meste,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky v nočných hodinách, najmä na cestách II. a III. triedy.

Po ukončení rekonštrukcie verejného osvetlenia bude v meste Turzovka II. Etapa vymenených 171 pôvodných svietidiel. Za
účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia bude
doplnených 63 kusov svietidiel. Okrem svietidiel bude vymenených 2 ks rozvádzačov, pričom 5 ks rozvádzačov bude
obnovených. Po ukončení realizácie projektu budú nainštalované v súčasnosti najmodernejšie a v prevádzke verejného
osvetlenia overené LED svietidlá s minimálnymi alebo nulovými svetelnými emisiami. V svietidlách budú nainštalované
svetelné zdroje s funkciou CLO, ktoré spĺňajú podmienku svetelného toku. Nová sústava v dlhodobej prevádzke dosiahne
dostatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov. Vplyvom
regulácie zdrojov v jednotlivých svietidlách bude zabezpečená úspora 79,52 %, čo predstavuje ročne 304,38 GJ. Výsledkom
rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy zadefinované príslušnými
predpismi a legislatívou. Nemalým prínosom bude zjednodušenie údržby verejného osvetlenia a náklady na údržbu, čo bola
vysoká nákladová položka.

Predkladaný projekt je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom.
Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov.
Projekt obsahuje len jednu hlavnú aktivitu a tou je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení
na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú.
Rekonštrukcia sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov: demontáž starých svietidiel, výmena výložníkov, výmena a
doplnenie LED svietidiel s funkciou CLO, výmena rozvádzačov verejného osvetlenia. Svietidlá budú umiestnené na
jestvujúcich stĺpoch verejného osvetlenia. Jednotlivé aktivity sú oprávneným výdavkom žiadosti o NFP. Ostatné podporné
aktivity bude vykonávať mesto Turzovka vo svojej réžii svojími zamestnancami, nakoľko disponuje dostatočným počtom ako
technických tak aj administratívnych kapacít - riadenie, administrácia, publicita a informovanosť. Počas implementácie
projektu sa vytvorí realizačný tím, ktoré sa bude pravidelne stretávať a monitorovať projekt, aby sa ukončil k 31.12.2015.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Turzovka je plne v súlade so strategickým cieľom Plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Aktivita dobudovania verejného osvetlenia je taktiež uvedená aj v
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turzovka. Rekonštrukcia sústavy je nevyhnutná z dôvodu nízkej
hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov, turistov
a aj pracovníkov údržby sústav verejného osvetlenia. Účelom projektu je realizácia bezpečnej a hospodárnej sústavy
verejného osvetlenia nielen z hľadiska spotreby elektriny, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov
osvetlenia v súlade s normami. Rovnako urgentne však treba riešit situáciu ohľadne bezpečnosti na cestách. Realizáciou
projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, rekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky súčasné predpisy, zníži
náklady na údržbu a zvýši sa kultúrny a estetický vzhľad mesta. Projekt prispeje aj k ochrane životného prostredia znížením
emisií CO2 o 21,31 t/rok. Základným predpokladom dokumentujúcim vhodnosť realizácie projektu je riešenie potrieb
obyvateľov mesta.

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach mesta Turzovka. Správou verejného
osvetlenia v meste Turzovka je poverená príspevková organizácia mesta Turzovka - Mestský podnik služieb. Mesto Turzovka
zabezpečuje výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov. Keďže finančné prostriedky, o ktoré
žiadame sú určené len na rekonštrukciu, bude mesto Turzovka aj po ukončení projektu uhrádzať náklady na prevádzku a
údržbu z vlastných zdrojov. Rozdiel však nastane vo výške nákladov. Po zrealizovaní projektu, ktorý zohľadňuje všetky normy
a využíva moderný systém riadenia dôjde k 79,52 % úspore energie a tým aj nákladov, čím je zaručená finančná udržateľnosť
projektu. Mesto Turzovka deklaruje niekoľko ročnú udržatelnosť projektu použitím moderných kvalitných LED svietidiel s
funkciou CLO, ako aj pravidelnou odborne vykonanou údržbou sústavy verejného osvetlenia. Mesto Turzovka ako malé mesto
s počtom cca 7684 obyvateľov je finančne stabilné, čo predurčuje udržateľnosť projektu na prevádzku obnovenej sústavy
verejného osvetlenia.

Nová sústava VO zaručí vysokú efektivitu prevádzky a bude plne optimalizovaná s ohľadom na platnosť noriem STN-EN 13201. Svietidlá budú nahradené novými LED svietidlami, sústava bude unifikovaná. Okrem nahradenia pôvodných svietidiel,
budú doplnené nové, celkový počet svet. bodov bude 107 (oproti pôvodným 50). Napriek zvýšeniu počtu svetelných bodov,
prevádzkovanie obnovenej sústavy je energeticky menej náročné. Prevádzka nového osvetlenia prispeje ako k úsporám na
elektrickej energii, tak aj ku zníženiu produkovaného CO2. Regulácia svietidiel prispeje k ešte vyššej úspore, svetlá bude
možné regulovať počas noci a v priebehu roka podľa závislosti od období turistických sezón so zvýšeným počtom
používateľov miestnych komunikácii. LED svietidlá s dlhodobou životnosťou znižujú náklady na údržbu, čím sa umožňuje obci
budovať novú infraštruktúru a rozširovať sieť verejného osvetlenia v súlade s územným plánom rozvoja obce.
Nové svietidlá spolu s reguláciou osvetlenia prispejú k zníženiu energetickej náročnosti svetelnej sústavy, nové rozmiestnenie
svetelných bodov spolu s novým spôsobom ich vyloženia prispeje k rovnomernosti osvetlenia v obci a prispeje aj k ochrane
osôb a majetku.

Realizácia projektu bude zabezpečená v súlade so svetelno-technickou štúdiou a z nej vyplývajúcou príslušnou projektovou a
technickou dokumentáciou.
Projekt administratívne zabezpečuje obec a je zodpovedná za dodržanie postupov pri ŽoNFP vrátane predloženia
požadovaných dokumentov spojených s realizáciou projektu.
Svetelno-technická štúdia, stavebné práce a svetelno-technické merania sú zabezpečené dodávateľsko-odberateľským
spôsobom, obec je zodpovedná za správnosť postupov pri výbere dodávateľa, objednávkach, uzatváraní obchodných zmlúv a
zabezpečenie dozoru.
Zodpovedný za podanie projektu a realizáciu: Juraj Staš, starosta obce
Uznesenie zastupiteľstva o zabezpečení financovania: 19.06.2015
Svetelno-technická štúdia: 30.07.2015
Podanie Žiadosti o NFP: 10.08.2015
Posúdenie žiadosti o NFP: 08-09/2015
Pri schválení žiadosti, realizačné práce: 09-10/2015
Svetelno-technické merania: 11-12/2015
Navrhované riešenia podľa ST štúdie a dokumentácie:
- výmena svietidiel a výložníkov za nové a doplnenie ďalších v počte 107 ks
- doplnenie vzdušného káblového vedenia k novým svetelným bodom
- Nový rozvádzač s pripojením regulačnej jednotky
Očakávané energetické úspory 60,91 G

Neunifikovaná osvetľovacia sústava v obci Huty s množstvom rôznych typov svietidiel, mnohé z nich sú po záruke životnosti,
je vysoko náročná na energetickú spotrebu a na údržbu. Alokované finančné prostriedky obce na prevádzkovanie verejného
osvetlenia v zásade slúžia len na poplatky za energie a riešenie havarijných stavov. Rozširovanie vetiev alebo dopĺňanie
svetelných bodov nie je možné a ani postupná optimalizácia. Z hľadiska rovnomernosti osvetlenia a napĺňania funkcie
ochrany bezpečnosti osôb a majetku, to súčasná sústava VO nezabezpečuje, nakoľko svetelné body sú ďaleko od seba a
osadené nevhodným typom svietidiel.
Realizáciou projektu sa dosiahne okamžité zníženie spotreby elektrickej energie a produkcie CO2, čo okrem zníženia
nákladov na prevádzkovanie sústavy prispeje k znižovaniu národnej energetickej spotreby k cieľu Európskej únie znížiť
produkciu CO2 do roku 2020.
Optimalizácia nákladov na prevádzku a údržbu po rekonštrukcii súčasnej sústavy verejného osvetlenia umožní prípravu
ďalších etáp rozširovania verejného osvetlenia spolu s dobudovaním infraštruktúry v súlade s plánom rozvoja obce a rozvoja
horného Liptova.

V rámci projektu je plánovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia. V rozpočte obce Huty sú aj v ďalšom
rozpočtovom období alokované prostriedky na prevádzkovanie verejného osvetlenia. Pri znížení nákladov energie a na údržbu
prevádzkovania verejného osvetlenia po dokončenej modernizácii sústavy ušetrené prostriedky umožnia jej ďalšie
skvalitňovanie.
V snahe znížiť spotrebu obec nevhodne vypínala v medzi-sezónnom období v nočných hodinách verejné osvetlenie.
Zrekonštruovaná sústava s regulovaným výkonom umožní celonočné svietenie bez navýšenia energetickej spotreby (a
navýšenia nákladov za energie)
Plán údržby sústavy verejného osvetlenie pre navrhovanú novú sústavu VO:
- Výmena svietidiel každých 15 rokov
- Revízie, čistenie optiky každé 3 roky
Pri predpokladanom znížení nákladov na údržbu na minimálnej úrovni 29% (863,00 €/rok) len šetrenie na údržbe umožnia
výmenu takmer polovicu svetiel za obdobie 15 rokov.
Celková návratnosť projektu (z ušetrených prostriedkov na údržbu a energie pri súčasných cenách) je 7,5 roka, pri zahrnutí
šetrenia pri nevhodnom nočnom vypínaní je návratnosť projektu 9,8 roka.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Bystričany je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 184 ks svietidiel
osadených na stĺpoch elektrického vedenia. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 15,24 kW a ročná spotreba energie na
verejné osvetlenie je 59 442,24 kWh. Priemerný vek svietidiel a svetelných zdrojov sa odhaduje na viac ako 10 rokov. V
sústave sú zastúpené kompaktné žiarivky vysokotlakové sodíkové výbojky.
Svietidlá sú umiestnené na oceľových stožiaroch alebo na betónových stĺpoch. Jestvujúce oceľové stožiare sú skorodované,
niektoré stožiare nemajú dvierka k svorkovnici alebo sú samotné stožiarové svorkovnice v dezolátnom stave. Svetelné miesta
majú niekde široké rozstupy, čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia. Vek oceľových stožiarov je 5 až 25 rokov, vek
vedení sa pohybuje od 5 až 30 rokov.
Riadiace a istiace prvky sú osadené v 5 ks rozvádzačoch umiestnených na betónových a priehradových stožiaroch.
Technický stav rozvádzačov verejného osvetlenia nevyhovuje súčasným podmienkam.
Vzhľadom na vysokú individuálnosť výkonov údržby dochádza častokrát v rámci výdavkov obecného rozpočtu k značným
rozdielom v ročných nákladoch za údržbu sústavy VO.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Svietidlá budú vymenené na 180 svetelných miestach a na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201
bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 162 ks, Všetky svietidlá budú na báze LED,
ktoré zabezpečia nielen estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku
a pravidelnú údržbu. Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny svietidiel,
rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 74 936,97 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v rozvojových dokumentoch.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom. Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných prác sú 2
mesiace, tak ako je to uvedené vo svetelnotechnickej štúdii. Z dôvodu možnosti výskytu nepriaznivého počasia je realizácia
rekonštrukcie nastavená na 4 mesiace. V prípade priaznivého počasia bude samotná rekonštrukcia zrealizovaná v priebehu
dvoch mesiacov a projekt bude ukončený tak, aby boli zachované všetky podmienky výzvy vrátane finančného vyúčtovania.
Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných činností:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Demontáž RVO
• Výkop, betónovanie a osadenie nových RVO
• Programovanie riadiacej jednotky
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Budú zabezpečené spoločnosťou
MANOS Consulting, s.r.o., ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov. Ich realizácia
bude hradená zo zdrojov obce.

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje. Vzhľadom na havarijný stav je potrebná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na betónových
alebo oceľových stožiaroch vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 74 936,97 kWh za rok (v prepočte 269,77 GJ/rok), čo predstavuje
216,58 kWh za rok na jedno svietidlo.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami s príkonom 2 x 36W. Tieto
svietidlá boli inštalované v 90-tych rokoch ako reakcia na snahu o zníženie inštalovaného príkonu. Svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Ako pozostatok z predchádzajúcej
osvetľovacej sústavy ostali v obci 2 ks 125W svietidiel a 1 ks 150 W. Problémom sústavy je nevhodný svetelný zdroj s krátkou
dobou životnosti a vysokou teplotnou závislosťou, čo je v ohľadom k povahe počasia v obci nevyhovujúce. Zo záverov
kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie síce nie je zastarané, ale sú použité nevhodné typy
svietidiel. Svietidlá VO sú vo väčšej časti obce umiestnené na betónových konzolových stožiaroch vzdušného vedenia NN
rozvodu výšky 8,5 m. Stožiare sú v správe SSE, a.s. Svietidlá sú inštalované na každom druhom stožiari, čo ma za následky
nerovnomernosť osvetlenia na všetkých komunikáciách obce. Tento stav je neprípustný. Už samotné svietidlá Ataché majú
nedostatočný svetelný tok vzhľadom na zariadenie komunikácie, umiestnenie na každom druhom stožiari situáciu ešte
dramaticky zhoršuje. V posudzovanej časti obci sa nachádzajú ešte 2 ks drevených stožiarov a 3 oceľové bezpäticové
stožiare.
Výložníky sú do značnej miery skorodované. Je bežné, že na ulici sa nachádza viac rôznych typov výložníkov a časť
výložníkov nie je továrenskej výroby. Výložníky sú zhrdzavené a pokrivené. Sústavu VO v obci napája 1 rozvádzač (RVO).
Rozvádzač je upevnený na betónovom stožiari NN rozvodnej siete. V rozvádzači je na ovládanie napájania z neho
napojených svietidiel nainštalovaný časový spínač. Je to nevhodný systém ovládania, nakoľko údržba musí vždy po určitej
dobe vykonávať v rozvádzači nastavenie nového času zapínania a vypínania verejného osvetlenia.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 55 pouličných svietidiel s inovatívnou LED technológiou, ktoré spolu
s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby energie o 44,03
GJ/rok.
V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne
projektový tím, ktorý bude mať na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude
hľadať východisko zo vzniknutej situácie.
Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 3,08 t/rok.
• zníženie energetickej závislosti regiónu;
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách;
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky;
• zníženie miery kriminality a vandalizmu;

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného káblového vedenia, osadenie nového rozvádzača a
programovanie riadiacej jednotky.
Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Po
rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 7 mesiacov, so začiatkom v júni 2015 a
ukončením v decembri 2015.
Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v oblasti
implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ.
Obstaranie prác a dodávky materiálu bude riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu
realizácie

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad mesta,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu,krádeží a jej
stav bude trvalo udržateľný.Bude dosiahnutá energetická efektívnosť,odstráni sa plytvanie energiou, LED technológiou sa
dosiahnu úspory energie.Realizácia projektu je jediných spôsobom, ako odstrániť havarijný stav niektorých osvetľovacích
telies v systéme verejného osvetlenia.
Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr.kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4
Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné
dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce
Hruštín 2010–2015.Bude naplnená strategická vízia do r.2015 v oblasti Technická infraštruktúra–Obec s kompletnou
technickou infraštruktúrou,ktorá uspokojuje potreby všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 66,67 % čo je 12 230,64 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové
úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu i v budúcnosti.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci, čo zvýši kultúrnu aj turistickú atraktivitu.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka tvoria prevažne svietidlá s HPS výbojkami, kompaktnými
žiarivkami a ortuťovými výbojkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre
sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je
zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné
typy svietidiel. Súčasný stav svietidiel je zakreslený do jednotlivých máp v Prílohe č.13 ŽoNFP, spolu s rozmiestnením a
popisom každého svietidla. Charakter komponentov osvetlenia si každú chvíľu vyžaduje ďalšie investície do údržby a opráv.
Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj samotný sklon starých svetelných bodov neumožňuje dostatočne a
efektívne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobuje nevhodné podmienky pre orientáciu a pohyb účastníkov
cestnej premávky v nočných hodinách.Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou
normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Prostredníctvom uskutočnenia aktivít projektu – „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Publicita a informovanosť“, „Riadenie
projektu“ sa dosiahne naplnenie cieľa projektu t.z. „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka
a dosiahnutie úspory energie“ v súlade s očakávaným stavom z hľadiska povinných merateľných ukazovateľov. Realizáciou
projektu sa zmodernizujú a doplnia svietidlá s regulovanou intenzitou v počte 277 ks, dosiahne sa úspora energie 222,11
GJ/rok, úspora elektriny 61696,62 kWh/rok - 51,97% a úspora zníženia emisií CO2 15,55 ton/rok. Úspora energií neprinesie
len finančné úspory, ale efektívnym využívaním energií
sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe. Realizácia predkladaného projektu obcou Lietavská Lúčka prinesie
možnosť využitia výstupov a výsledkov projektu v nadväznosti na budúce akcie a projektové zámery i v príslušnom regióne.
Uskutočnením projektu budú naplnené i špecifické ciele projektu t.z. optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného
osvetlenia, zvýšenie energetických úspor prevádzkou sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie celkovej verejnej
bezpečnostnej situácie v obci.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej a 2 podporných aktivít.Hlavná a podporné aktivity sa budú realizovať v
súlade s podmienkami výzvy.Za aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Jednotlivé osoby projektového
tímu budú zabezpečovať činnosti v projekte tak, ako je popísané v Prílohe č. 1 ŽoNFP. Technická špecifikácia návrhu
osvetľovacej sústavy a spôsobe realizácie predkladaného projektu je špecifikovaná v Prílohe š. 13 ŽoNFP t.z. detaily týkajúce
sa osvetlenosti miestnych komunikácií obce, technická špecifikácia navrhovaných svietidiel, výložníkov, rozvádzačov,
riadiaceho systému ovládania verejného osvetlenia a technická špecifikácia navrhovaných rozvodov. Vhodnosť zvoleného
riešenia projektu,umocňuje i fakt,že odborne spôsobilá osoba vypracovala Prílohy č.13 a 13a ŽoNFP vo forme, z ktorej je
možné prehľadne špecifikovať rozsah projektu, energetickú bilanciu projektu, investičnú náročnosť, hodnoty projektových
merateľných ukazovateľov ako aj základnú špecifikáciu technických detailov projektu.
Rekonštrukcia VO okrem energetického a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky.

Vhodnosť predkladaného projektu je podmienená predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu VO t.z. značnej spotreby
elektrickej energie,úspory sústavy VO,znížením emisií CO2,úspory elektriny a energie.Projektom sa teda znížia náklady na
údržbu,čo v pozitívnom smere ovplyvní rozpočet obce, nakoľko ročne vynakladá značný podiel na financovanie a udržiavanie
funkčnosti zastaralej sústavy VO.Získanie nenávratného finančného príspevku, by umožnilo obci napĺňať cieľ tak, aby čo v
najkratšej dobe mohla ponúknuť občanom obce a okolia moderné služby v oblasti verejných služieb t.z. verejného
osvetlenia.Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej premávke, celkovej bezpečnostnej
situácie v obci a k zníženiu kriminality.Obnovou verejného osvetlenia sa docieli efektívne využívanie energie t.z. znížením jej
spotreby sa zníži najmä produkcia emisií CO2.Vhodnosť projektového zámeru umocňuje i skutočnosť, že projekt prispieva k
Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom presadzovania cieľov Európskej únie a aj práve
preto by tento projektový zámer žiadateľa mal byť podporený prostredníctvom schválenia ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej LED technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku
dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1. Realizáciou projektu sa docieli i finančná úspora,
prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú životaschopnosť
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka" tak v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte.
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Verejné osvetlenie v obci Huty tvorí jednostranná neunifikovaná osvetľovacia sústava s množstvom rôznych typov svietidiel,
mnohé z nich sú po záruke životnosti. Napriek malému počtu svetelných bodov je sústava vysoko náročná na energetickú
spotrebu, svietidlá na hranici svojej životnosti spolu s konvenčnými predradníkmi prispievajú k vysokému príkonu bez
očakávaného svetelného výkonu. Sústava je vysoko náročná na údržbu a náhradné diely, niektoré požívané typy svietidiel sa
už nevyrábajú. Svietidlá, ktoré nebolo možné zrekonštruovať boli do nedávnej minulosti nahrádzané svietidlami LV, ktoré
nevyhovujú technickým normám pre zabezpečenie rovnomerného osvetlenia v obci. Sústava VO neumožňuje reguláciu
osvetlenia počas noci a preto bolo VO v snahe minimalizovať náklady na elektrickú energiu nevhodne vypínané. Obec Huty
sa nachádza v oblasti využívanej pre individuálnu rekreáciu, súčasná sústava VO nezohľadňuje sezónne výkyvy zvýšeného
používania miestnych komunikácií. Okrem toho, že VO v súčasnom stave len čiastočne napĺňa svoju funkciu posilnenia
bezpečnosti pri užívaní miestnych komunikácii, rovnako len veľmi obmedzene umožňuje zabezpečiť funkciu udržania nízkej
kriminality v obci.
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Predkladaný projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Rumanová. Hlavnými dôvodmi
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sú vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného osvetlenia,
niektoré prvky VO majú aj 30 rokov a sú za hranicou životnosti. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a
káblových rozvodov (vzdušných) je značne poruchový.
Predpokladom na realizáciu projektu sú osvedčení zamestnanci (projektový tím) s praxou v riadení projektov, schopní
zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu, explicitne zapracovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v
príslušných strategických dokumentoch a neustály rozvoj obce Rumanová.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov - 196 vymenených (115
pôvodných, 81 doplnených) svietidiel a ročné úspory energie 137,98 GJ/rok a ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa
projektu – zlepší sa technický stav verejného osvetlenia v obci modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť
cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci. Napĺňanie merateľných ukazovateľov
bude obec pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Projekt môže slúžiť ako
dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité obce, mestá a regióny.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity:
HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia
Aktivita predstavuje súbor jednotlivých činností potrebných na realizáciu predkladaného projektu. Jednotlivé kroky na seba
nadväzujú a sú logicky prepojené tak, aby svojou realizáciou vytvárali synergický efekt a ucelený komplex výstupu.
Harmonogram je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. V rámci realizácie aktivity
bude vymenených 196 (115 pôvodných, 81 doplnených) svietidiel. Rekonštruujú sa taktiež stožiare, rozvody (vzduch), tak aby
obnovená sústava verejného osvetlenia spĺňala požadované štandardy.
Riadenie projektu
Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele so starostom obce v úlohe projektového manažéra.
Projektový tím bude zložený zo zamestnancov OÚ Rumanová. Technické zabezpečenie projektu bude realizované
dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Publicita a informovanosť
Zabezpečenie informovania o čerpaní prostriedkov a úspešného realizovania projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.
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Obec Remeniny leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Voľanského potoka, v okrese Vranov nad Topľou. V obci v
súčasnosti žije 302 obyvateľov.
V celej obci je jednostranná osvetľovacia sústava, je inštalovaných 33ks svietidiel dvoch typových rád. Medzi hlavné
nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov
obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a
použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. Svietidlá na betónových podperných bodoch NN siete sú
umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká väčší rozstup a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená
dostatočná rovnomernosť osvetlenia. V zmysle normy STN sú zatriedené osvetľovacie komunikácie v obci do osvetľovacej
triedy ME5 a S4.
Súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci a vyžadujúci zásadnú rekonštrukciu a
modernizáciu. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje
obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Remeniny. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (33 ks) a budú doplnené aj nové (23 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, nevhodná distribúcia
svetelného toku, znečistenie krytia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté
modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 56 ks vymenených svietidiel (vrátane doplnených), čím sa
zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne úspora energie vo výške 49,55
GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov.
Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 3,47 t. Realizácia
projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať, v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 5 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie.
Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so skúsenosťami z
oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu.
Hlavná aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 33 starých a
montáž nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (23 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádzača, zavedenie systému
riadenia a regulácie verejného osvetlenia.
Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (t.j. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popísané v opise projektu a svetelno-technickej štúdii.

Z platnej legislatívy vyplýva obci povinnosť zabezpečiť verejné osvetlenie v obci. Optimalizácia prevádzky a údržby verejného
osvetlenia je teda jednou z hlavných verejno-prospešných služieb. Realizácia navrhovaného projektu vychádza z analýzy
súčasného stavu verejného osvetlenia v obci. Na na základe súčasnej nízkej svetelnej účinnosti osvetlenia, vysokých
nákladov na prevádzku a údržbu, ako aj v súlade so závermi svetelno-technickej štúdie bol navrhnutý projekt rekonštrukcie a
modernizácie verejného osvetlenia. Jeho cieľom je komplexná obnova verejného osvetlenia v obci. Navrhovaná LED
technológia poskytuje adekvátnu náhradu sodíkových výbojok z hľadiska osvetlenosti a intenzity osvetlenia, pri nižšej
spotrebe el. energie. Výhodou je tiež aktívna tepelná ochrana svietidla, možnosť plynulej regulácie, environmentálne
vlastnosti z hľadiska vyžarovania rušivého svetla do horného polpriestoru, vyhotovenia svietidiel z recyklovateľných materiálov
a ďalšie.
Nakoľko obec má obmedzené finanč. zdroje a investičná náročnosť projektu je nad jej možnosti, žiada o poskytnutie
príspevku formou ŽoNFP. Realizácia projektu prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento
systém efektívnejší oproti súčasnému systému.

KaHR-22VS-1501

Obec Malá Domaša leží v Prešovskom kraji v okrese Vranov nad Topľov.
Plánom obce je obnova verejného osvetlenia. V obci je celkovo 89 osvetľovacích bodov, z ktorých 70 ks je predmetom
modernizácie a tieto sa nachádzajú na betónových stĺpoch osadených popri obecných komunikáciách. Väčšina svietidiel je
umiestnených na betónových stožiaroch distribučného vedenia, ktoré sú jej majetkom. Niektoré svietidlá sú umiestnené na
betónových stĺpoch, ktoré sú majetkom obce.Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované.
Jednotlivé svietidlá sú inštalované na každý druhý až tretí stĺp, čím vzniká veľký rozostup a preto nie je zabezpečená
dostatočná rovnomernosť a tým aj požadovaná kvalita osvetlenia jednotlivých komunikácií a chodcov sa v ich blízkosti
pohybujúcich. Súčasná sústava VO nie je vhodná pre inštaláciu kamerových systémov, za účelom obmedzenia kriminality v
obci. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje normou požadované parametre osvetlenia.
Svietidlá sú osadené na stožiaroch prostredníctvom výložníkov. V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá - 70 ks
svietidiel s príkonom 72 W a aj rozvádzač, ktorý je označený RVO2.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 80.
Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež
úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 76,6 % čo predstavuje 61,95 GJ/rok.
Úsporu, ktorá sa dosiahne bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o
4,34 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v
neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 80 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetlotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 19656 kWh na 5256,92 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete
verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie.
Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti
situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa
dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 76 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo
náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec
nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo štrukturálnych fondov a má skúsenosti a
kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov.
Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec.
Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Súčasný stav časti verejného osvetlenia v obci Liptovská Lúžna je nevyhovujúci a zastaraný. Táto časť sústavy svietidiel
pozostáva z 150 ks svietidiel so sodíkovými a ortuťovými výbojkami a kompaktnými žiarivkami. Svietidlá sú prevádzkované
po dobe životnosti – priemerný vek je viac ako 20 rokov, svietidlá majú slabý svetelný výkon,svietidlá majú zdegradované
optické kryty, sú znečistené, zhrdzavené, majú rozbité korpusy – nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické
parametre sústavy osvetlenia. Medzi svietidlami sú veľké rozostupy, výložníky sú skorodované, výložníky sú krátke vzhľadom
na vzdialenosť stožiara od vozovky a majú zlý uhol vyloženia. Existujúce nosiče ver.osvetlenia pozostávajú z 211 ks
betónových stĺpov a 3 ks nástenných výložníkov. Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené holým vzdušným vedením AlFe lanami.
Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú: neunifikovaná sústava svietidiel, vysoká poruchovosť, zhoršená kvalita
osvetlenia komunikácií, zaťaženie vodičov, nerovnomernosť osvetlenia, široké rozostupy medzi svetelnými miestami. Vysoký
príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných
komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
svietidiel na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť.Zníži sa vysoká energetická náročnosť,dosiahne sa výrazná úspora el.energie.
Zmodernizuje sa 150 ks svietidiel a na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 64 ks svietidiel,celkovo sa
nainštaluje 214 ks LED svietidiel. Nainštaluje sa 200 ks 0,5-m výložníkov a 14 ks 1-m výložníkov na betónové stožiare.
Úspešná realizácia projektu prinesie ďalej zníženie energetickej závislosti regiónu, zvýši sa bezpečnosť na pozemných
komunikáciách, a zníži sa miera kriminality a vandalizmu.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 134 117,72 kWh, čo je 482,82 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 87,59 %-ná úspora elektrickej energie. Úspora CO2 bude na úrovni 33,80 ton/rok. Úspory elektrickej energie
umožnia obci Liptovská Lúžna znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších
rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu troma hlavnými
aktivitami. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní pre zhotovenie diela, zabezpečí práce na projekte, čím sa začne
projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel-214 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä
demontáž svietidiel, výložníkov a montáž nových svietidiel a výložníkov. Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce budú trvať
približne dva mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného
osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou
firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná,hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad obce,bude slúžiť
na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,vandalizmu,krádeží,jej stav bude
trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je jediným spôsobom ako odstrániť nevyhovujúci stav prevádzkovania verejného osvetlenia.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti.
Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr.kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4
Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné
dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce
Liptovská Lúžna, konkrétne prioritnú oblasť A–Investície do základnej infraštruktúry,kde realizáciou bude naplnený bod A.6
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a oblasť D- Kvalita životného prostredia.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,revízie každé 3roky.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 87,59 % čo je 482,82 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce
počas dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Verejné osvetlenie v meste Šaľa (2. etapa) je morálne a technicky zastarané, sú použité nevhodné typy svietidiel, ktoré
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre v súlade s normami. Sústavu verejného osvetlenia
môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov svietidiel. Na jednej
ulici sú použité často krát aj 3 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. Takáto sústava verejného
osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných
dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. V riešenej sústave (2.etapa) je 650 ks svietidiel z
celkového počtu 1797 ks. Zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej
životnosti. Rôzne typy svietidiel spôsobujú vysokú nerovnomernosť osvetlenia na komunikácii, čo má negatívny vplyv na
kvalitu života obyvateľstva a ich bezpečnosť. Celkový výkon starej sústavy 650 ks starých svietidiel - 2. etapa je 62,07 kW s
ročnou spotrebou elektriny 242071,64 kWh.

Sústava VO mesta Šaľa po obnove a modernizácii bude mať 641 ks nových LED svietidiel s lepšími svetelnotechnickými a
ekonomickými vlastnosťami, bude energeticky menej náročná. Modernizované budú rozvádzače - 39 ks vybavené prvkami
riadiaceho a monitorovacieho systému, káblové rozvody, vodiče ku svietidlám. Dosiahne sa zníženie emisií CO2 o 45,31
t/rok. Optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia verejného osvetlenia sa dosiahne
úspora energií 647,21.GJ/rok, zníženie nákladov na prevádzku VO, zlepšenie osvetlenia komunikácií a technický stav
sústavy VO zodpovedajúci prevádzkovým normám a požiadavkám. Projekt bude mať aj pozitívny vplyv na životné prostredie
(zníženie spotreby energie, svetelných emisií na nulové, odstránia sa ortuťové výbojky, zníženie emisií CO2). Modernizácia
VO bude mať dopad aj na zvýšenie kvality života v meste nakoľko sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky a chodcov,
estetický vzhľad sústavy a zníži sa uličná kriminalita. Nová sústava - celk. výkon 21,11 kW, resp. 14,25 kW s reguláciou. Z
úspor dosiahnutých znížením nákladov na prevádzku a údržbu bude môcť mesto investovať do ďalších opatrení energetickej
efektívnosti.

Projekt bude realizovaný postupne po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov.Návrh technického riešenia a rozsah
projektu bol vybratý s ohľadom a obmedzený čas realizácie. Fyzickú realizáciu materiálmi a postupmi v súlade so súvisiacimi
normami pri dodržaní bezpečnostných predpisov v zmysle svetelnotechnickej štúdie (budú vyhotovené revízne správy)
predpokladáme v lehote 40 dní od účinnosti ZoD, nakoľko ide o hlavne o výmenu svietidiel s LED technológiou a dodanie
riadiaceho systému do rozvádzačov. Prípravné práce na dokumentácii–STŠ boli začaté už uzatvorením dohody o vykonaní
práce 8.6.2015). Na svetelnotechnické meranie odborne spôsob. osobou po fyzickej realizácii (VO bude vyhlásené po
predložení žiadosti o NFP) počítame 10 dní. Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe výsledkov už vyhláseného
verejného obstarávania. Preto pri zohľadnení začiatku realizácie 6/2015 predpokladáme dobu realizácie 7 mesiacov do
12/2015. Merateľné ukazovatele boli stanovené na základe STS. Organizačne (príprava, koordinácia fyzickej realizácie,
riadenie) bude projekt zabezpečovaný najmä pracovníkmi MsÚ, ktorí majú s projektami (aj KaHR) a financovaním z fondov
EÚ dostatočné skúsenosti.

Modernizácia sústavy VO mesta Šaľa je nutná z dôvodu zlého technického stavu svietidiel a nízkej hospodárnosti sústavy,
ktorá neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Podľa auditu VO 12/2013 je potreba
rekonštrukcie a modernizácie VO v meste Šaľa za cca 1,9 mil. EUR, ktorá by sa mala realizovať v etapách. Projekt rieši len 2.
etapu modernizácie, neskôr mesto plánuje realizovať aj osvetlenie prechodov pre chodcov hlav. doprav. trás pre zvýšenie
bezpečnosti a ďalšie investície do VO (aktivity, ktoré si vyžadujú viac času napr. výkopy) formou koncesie. Hospodársky
rozvoj mesta a chýbajúci obchvat, ktorý by odbremenil tranzit z mesta, kladú stále vyššie nároky na mestské komunikácie a
ich bezpečnosť (ciel. skupín - obyvatelia aj návštevníci -motoristi, cyklisti, chodci) aj zabezpečením kvalitného osvetlenia.
Mesto nie je schopné z vlast. prostriedkov realizovať komplex. modernizáciu sústavy VO a bez NFP nebude možné
uskutočniť tento projekt. Mesto Šaľa má rozsiahle skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov cez OP KaHR,
OPŽP aj ROP. Projekt je v súlade s platným PHSR mesta aj stratégiami SR v oblasti opatrení zameraných na energ. úspory.

Obyvatelia a návštevníci Šale budú dlhodobo využívať obnovenú/modernizovanú infraštruktúru VO nakoľko mesto je
ekonomickým, správnym a kultúrnym centrom okresu Šaľa. Mesto má schválené financovanie VO v program. rozpočte s
predikovanými výdavkami na prevádzku a údržbu VO na najbližšie 3 roky,takže nebude dochádzať k jeho vypínaniu z dôvodu
úspor. Udržateľnosť výsledkov po dobu minimálne 5 rokov je zrejmé nielen zo životnosti nových svietidiel (10 rokov), ale aj z
plánu údržby sústavy VO. Mesto Šaľa má zabezpečenú opravu a údržbu sústavy VO na základe zmluvného vzťahu a zároveň
v štruktúre MsÚ má vyčleneného referenta, ktorý je zodpovedný za verejné osvetlenie. Výsledky projektu sú dlhodobo
udržateľné a budú pokračovať po ukončení financovania z EÚ a ŠR jednak udržiavaním priamych výstupov projektu kvôli
zabezpečeniu dlhodobého účinku investície a jednak zabezpečením nadväzujúcich aktivít ďalších etáp rekonštrukcie VO pre
multiplikačný efekt investovaných prostriedkov (3. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia formou investície v rámci
koncesie, plán osvetlenia prechodov pre chodcov na hlav. dopravných trasách pre zvýšenie ich bezpečnosti v premávke,
investície do podzem.vedení.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v rámci územia Klokočov časť Paľkov tvoria výbojkové svietidlá s príkonom RVL 150
W. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako unifikovanú avšak značne energeticky náročnú. Sústava verejného
osvetlenia je vzhľadom na zastaralosť svietidiel náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti zásob údržbového materiálu a
náhradných dielov ktoré sa dnes už nevyrábajú. Použitý typ svietidiel je náchylný na koróziu vrchného krytu a spodný kryt sa
rýchlo zanáša nečistotami. Dôsledkom nízkeho krytia svietidla je trvalé, periodicky sa opakujúce znečistenie krytu svietidla,
ktoré je nutné čistiť.
Po prehodnotení jestvujúcej sústavy VO je nutné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané a sú použité nevhodné typy
svietidiel. V sústave je prevádzkovaných celkovo 58 ks svietidiel s priemerným vekom 30 rokov.

Projekt rieši obnovu verejného osvetlenia v obci Klokočov časť Paľkov, ktorá spočíva vo výmene jestvujúcich svietidiel v
celkovom počte 58 ks (demontáž a montáž) novými úspornými svietidlami um. na existujúcich oceľových a betónových
stožiarov. Návrh osvetľovacej sústavy je riešený v zmysle platných noriem STN EN 13-201 č. 1 - 4 s nadväznosťou na STN
73 6110 s požiadavkami na efektivitu a optimálnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.
LED – Merný svetelný tok – minimálne 87 lm/W, životnosť minimálne 100 000 hod., farba svetla 4000K, farebné podanie Ra
70.
Budú využité jestvujúce stožiare, distribučnej NN siete, ktoré sa doplnia novými výložníkmi od 0,5 – 1,5m a novými svietidlami
LED. Svietidlá LED na výložníkoch sa musia umiestniť min. 0,5 od živých časti NN vedenia. Stožiare v celkovom počte 58.
Výložníky: oceľové, pozinkované, TRBK na betón. stožiar, dĺžky 0,5 m - 44 ks, oceľové, pozinkované, TRBL na oceľový
stožiar, dĺžky 0,5 m - 14 ks.
Rozvádzače: pôvodné rozvádzače budú demontované a nahradia sa novými doplnené o reguláciu spínacími hodinami a
svetelným senzorom.
Navrhované rozvádzače budú doplnené o reguláciu spínacími hodinami a svetelným senzorom, ochranou.

Projekt sa bude realizovať len prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to:
A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO.
Táto aktivita zahŕňa všetky potrebné úkony na obnovu sústavy verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu.
Modernizácia bude prebiehať výmenou súčasných svietidiel za moderné, energeticky menej náročné.
Hlavnú aktivitu projektu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. V rámci realizácie projektu
zabezpečí demontáž existujúcich svietidiel a tiež osadenie nových a doplnených úsporných svietidiel na existujúcich
betónových podperných bodoch v riešenom území, výmenu jestvujúceho rozvádzača VO a po ukončení realizácie prác
obnovy verejného osvetlenia jeho revíziu.

Žiadateľ plánuje zabezpečiť trvalú a pravidelnú prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia vo vlastnej réžii za spolu
súčinnosti s odbornými kapacitami, ktoré sa špecializujú v danej oblasti, a to z vlastných zdrojov v rámci svojho rozpočtu pre
jednotlivé roky v dostatočnom finančnom krytí, aby nedochádzala k vypínaniu sústavy verejného osvetlenia z dôvodu úspory
na el. energii.
Realizácia projektu je potrebná najmä z dôvodov, že súčasný stav verejného osvetlenia má negatívny vplyv na bezpečnosť
Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO zaradené do prevádzky podliehajú svojej technickej a
prejazdu obcou vo večerných hodinách, ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku, tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu trestnej
efektívnej životnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných
činnosti a vandalizmus a taktiež ovplyvňuje celkový estetický vzhľad obce.
predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Údržba
Realizáciou projektu zároveň príde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy a k zníženiu nákladov na údržbu sústavy VO.
sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej
sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a
zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické
nedostatky zvereného zariadenia s cieľom o ich odstránenie.
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Vo vybranej sústave je prevádzkovaných celkovo 275 ks svietidiel. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na
svetelno-technické parametre. Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované. Ich reflexné paraboly
sú vo väčšine prípadov matné, zničené, pôsobením času nefunkčné. Sústavu VO môžeme klasifikovať ako neunifikovanú. To
znamená, že sa v nej nachádzajú rôzne typy svietidiel. Takáto sústava VO je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu
nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina
nevyrába. Je vysoko finančne a časovo náročné zabezpečovať rozsiahly sortiment náhradných dielov. Pri poruche je prvoradé
identifikovať typ svietidla a svetelného zdroja. Následne je možné zabezpečenie náhradných dielov a vykonanie opravy.
Hlavnými nedostatkami sú najmä vonkajšie znečistenie niektorých svietidiel, viditeľná korózia starých svietidiel, svietidlá nie
sú pravidelne čistené a sú dlhodobo znečistené a svietidlá nevyhovujú dnešným požiadavkám na svetelno-technické
parametre.

Svetelno-technická štúdia uvažuje s rekonštrukciou 275 ks svietidiel. Zámerom je navrhnúť taký spôsob realizácie
modernizácie sústavy VO, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a predovšetkým taktiež dobrú návratnosť
investícií. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na elektrickú energiu a tiež na
prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá
životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej
dobe. Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Precízne zapínanie a vypínanie sústavy VO vďaka matematicky vypočítaným geografickým koordinátom
korešpondujúcim slnečnému cyklu. To znamená, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité bez ohľadu na
geografickú polohu obce.

Rekonštrukciu VO bude pre žiadateľa zabezpečovať dodávateľsky spoločnosť, ktorej ponuka bude vyhodnotená ako
najvýhodnejšia v procese verejného obstarávania, ktoré sa začalo realizovať pred predložením ŽoNFP. Tento dodávateľ
zabezpečí v súlade s uzavretou zmluvou plynulý priebeh realizácie projektu bez výpadku funkčnosti osvetlenia v meste.
Projekt bude trvať 4 mesiace. Realizácia začne 9/2015 a ukončí sa 12/2015. Všetky práce budú realizované na základe
projektovej dokumentácie s materiálmi podľa výkazu výmer. Implementáciu zabezpečí vyčlenený projektový tím. Projektový
manažment pozostáva z 2 ľudí –projektový manažér a manažér financií a monitorovania. Projekt zahŕňa 1 hlavnú aktivitu –
Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Podporné aktivity pozostávajú z riadenia projektu, publicity a informovanosti. Po
ukončení aktivít dôjde k preberaciemu konaniu. Následne bude prebiehať technické a finančné ukončenie projektu. Zámer
projektu korešponduje s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja a tiež mesta
Trenčín. Svojou koncepciou a zámerom je tento projekt v súlade s rôznymi národnými a rezortnými stratégiami, napr.
podporuje dosiahnutie cieľov NSTUR.

Hlavnými prioritami je dosiahnutie sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať prevádzkovým normám a
požiadavkám. Túto situáciu je možné vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na
efektivitu a údržbu celého zariadenia. Energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na
platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej
finančnej návratnosti. Mesto realizáciou projektu odstráni nevyhovujúci stav sústavy VO a zároveň zníži energetickú
náročnosť sústavy o 85,47%. Ročná úspora elektriny v sústave VO bude 424,20 GJ. Ochrana životného prostredia je
garantovaná výpočtom environmentálneho účinku úspory CO2 - 29,69 t/rok. Bez nenávratného finančného príspevku, o ktorý
mesto Trenčín žiada, by mesto nevyriešilo súčasný problémový stav VO a jeho vysokú prevádzkovú réžiu, vrátane
neefektívne vynakladaných prostriedkov do údržby, opráv a najmä na vysokú spotrebu energií. Úspešnou implementáciou
projektu ušetrí mesto náklady na časté opravy a údržbu sústavy VO, čo jej umožní trvaloudržateľné a dlhodobé financovanie
prevádzky VO.

Vzťah k verejnému osvetleniu vyplýva zo zákonov, podľa ktorých mestá a obce vlastnia a udržujú miestne komunikácie,
verejné osvetlenie, zeleň atď. Z vlastníckeho vzťahu vyplýva potreba spravovať majetok VO, ak ide o vedenie technickohospodárskej evidencie, predpisov a noriem. VO je nepriamo platená služba občanmi. Plní funkciu bezpečnosti cestnej
premávky, prevencie proti úrazom a kriminalite. Umožňuje bezpečnejší pohyb áut a osôb v nočných hodinách. Zatraktívňuje
prostredie pre turistov, návštevníkov i obyvateľov mesta. Rekonštrukciou sústavy VO sa dosiahne taký stav, ktorý bude
zodpovedať platným prevádzkovým normám a požiadavkám. Dôjde k zníženiu energetickej náročnosti, zníženiu finančných
nákladov, k zvýšeniu ochrany životného prostredia (CO2) a prispeje sa k bezpečnosti účastníkov dopravnej premávky. Na
udržanie naprojektovaných, optimálnych parametrov osvetľovacej sústavy pre mesto Trenčín, jej dlhodobú životnosť a
stabilnú svietivosť, sa budú vykonávať pravidelné údržby a preventívne obhliadky, ktoré zvýšia životnosť a funkčnosť
systému. Všetky náklady týkajúce sa trvalej prevádzky a pravidelnej údržby bude naďalej pokrývať mesto z vlastných zdrojov,
ale v menšej miere.
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VO ako verejná služba poskytovaná obcou musí byť poskytovaná nielen kvalitne, ale musí spĺňať aj normy. Od inštalácie
sústavy VO sú jej jednotlivé prvky zastaralé, poškodené a vyžadujú čoraz viac údržby. VO vykazuje vysokú spotrebu energií.
Východiskovú situáciu VO v Mani možno popísať po jej jednotlivých častiach, ktoré budú predmetom obnovy: svietidlá,
svetelné zdroje, výložníky a rozvádzače. Svietidlá vykazujú vysokú náročnosť na údržbu a vysoké energetické straty, majú
nízku účinnosť. Majú poškodené tesnenia krytov, čo v nich spôsobuje akumuláciu nečistôt a dažďovej vody. Niektoré svietidlá
nemajú spodný kryt, nechránia svetelný zdroj ani elektrické príslušenstvo. Svetelné zdroje dosahujú nízke hodnoty merného
výkonu a životnosti, majú negatívny vplyv na životné prostredie. Výložníky sú skorodované, dĺžka a uhly vyloženia
nezohľadňujú geometriu osvetľovanej komunikácie, umiestnenie nad NN vedením nie je vyhovujúce vzhľadom na zlý prístup
pri údržbe. Rozvádzače sú skorodované, mechanicky poškodené a nevhodné je aj ich upevnenie na stožiar NN. Všetky tieto
nedostatky by časom vyžadovali čoraz viac finančných prostriedkov na údržbu. Z toho dôvodu sa navrhuje komplexná obnova
VO.

Z popisu východiskovej situácie možno konštatovať zlý technický stav jednotlivých prvkov sústavy verejného osvetlenia,
konkrétne svietidiel, svetelných zdrojov, výložníkov a rozvádzačov. Tieto nedostatky je potrebné odstrániť ich komplexnou
obnovou, čím sa zabezpečí ich súlad s platnými normami a udržateľnosť efektívneho verejného osvetlenia na ďalšie obdobie.
Projekt má zadefinované svoje merateľné ukazovatele, kde patrí ukazovateľ výsledku – počet vymenených svietidiel a
ukazovateľ dopadu – úspora energie. Projekt počíta s výmenou svietidiel v počte 145 ks, čím sa dosiahne hodnota
ukazovateľa dopadu, t.j. úspora energie v hodnote 95,07 GJ/rok. Projekt zároveň prispieva k zlepšeniu stavu životného
prostredia a to znížením emisií CO2. Toto zníženie je v hodnote 6,66 ton/r. Prostredníctvom projektu bude vyriešené verejné
osvetlenie hlavných komunikácií v obci, ciest II. a III. triedy, ktoré sú frekventované a je potrebné ich dostatočné osvetlenie aj
s ohľadom na bezpečnosť chodcov i cestnej premávky.

Projekt obnovy a modernizácie verejného osvetlenia je zameraný na špecializované elektro – montážne činnosti a bude
riešený dodávateľským spôsobom. Na základe verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ so skúsenosťami s
realizáciou podobných projektov. Projekt obsahuje len jednu aktivitu - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.
Dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác, ktoré budú zrealizované najneskôr
do konca rok 2015. Činnosti v rámci hlavnej aktivity budú zamerané na demontáž svietidiel a výložníkov, montáž nových
vrátane svetelných zdrojov, demontáž a montáž nových rozvádzačov. Súčasťou prác bude aj záverečné svetelno-technické
meranie. Projekt sa sústreďuje na rekonštrukciu existujúcej sústavy VO vrátane doplnenia svetelných bodov na existujúce
stožiare NN rozvodov, bez rozširovania o novú vetvu. Plánuje sa výmena osvetľovacích telies za efektívnejšie moderné LED
svietidlá v počte 70 ks a doplnenie osvetľovacej sústavy LED svietidlami v počte 75 ks. Ostatné podporné aktivity - riadenie
projektu, publicitu a informovanosť bude zabezpečovať obec vo svojej réžii. Projekt prispeje k dosiahnutiu navrhnutých cieľov.

Osvetľovaciu sústavu v obci Maňa nie je nutné rekonštruovať len z energetického a ekonomického pohľadu, ale predovšetkým
preto, aby sústava verejného osvetlenia spĺňala základné svetelno-technické, normami stanovené parametre a predpisy
týkajúce sa prevádzky elektrických zariadení a prispievala tak k zabezpečovaniu ochrany občanov a majetku na verejných
priestranstvách a cestných komunikáciách v obci. Z popisu východiskovej situácie je jasný zlý technický stav verejného
osvetlenia a z toho dôvodu je vhodné a žiaduce realizovať komplexnú obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia, ktorej
cieľom bude: optimalizovať energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia, znížiť náklady na údržbu sústavy verejného
osvetlenia, modernizácia a unifikácia svetelných telies, zvýšenie estetického vzhľadu obce. Projekt je plne v súlade so
Stratégiou 2020, ktorá venuje značnú pozornosť energetike a jej vplyvu na životné prostredie. Z toho vyplýva aj súlad projektu
s globálnym cieľom OP KaHR, PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj samotnej obce Maňa. Projekt je v súlade s
uvedenými strategickými dokumentami.

Udržateľnosť projektu, resp. jeho výsledkov sa zabezpečí predovšetkým trvalou prevádzkou a pravidelnou údržbou sústavy
verejného osvetlenia, zabezpečením dostatočných zdrojov v rámci rozpočtu obce na riadnu prevádzku a údržbu verejného
osvetlenia. Obec musí zo zákona zabezpečovať verejnoprosešné služby, kam patrí aj správa a udržiavanie verejného
osvetlenia. Obec Maňa bude túto povinnosť realizovať aj po ukončení realizácie projektu tak ako to bolo i doposiaľ a to z
vlastných zdrojov prostredníctvom obecného udržbára so špecializáciou – elektrikára a vlastného vysokozdvižného
vozíka.Doposiaľ nenastala situácia, aby obec nemala dostatok finančných prostriedkov na chod verejného osvetlenia. Práve
naopak realizáciou projektu dôjde k úspore energií a tým aj finančných prostriedkov obce, ktoré môže využiť na svoj ďalší
rozvoj. Samotnou údržbou verejného osvetlenia sa pritom myslí predovšetkým preventívna údržba, výmena zlých a
opotrebovaných častí osvetľovacej sústavy. Táto údržba je a bude nevyhnutným predpokladom uchovania optimálnych
parametrov sústavy ako aj zabezpečenia dostatočne efektívnej životnosti a stability osvetlenia.
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Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne, Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá, poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Mesto získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti mesta z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 9/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období štyroch mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO mesta je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej
hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou
požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Projekt priamo nadväzuje na PHSR mesta Spišská Stará
Ves: Prioritná oblasť D – Technická infraštruktúra; Priorita D2: Elektrická energia, voda, plyn; Špecifický cieľ: Skvalitňovať
zásobovanie mesta elektrickou energiou, vodou a plynom, Rozvojový projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Projekt je
ďalej v súlade s úzmenoplánovacou dokumentáciou mesta. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Prešovského kraja, Strategický
cieľ Zabezpečiť podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja. Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie
technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“ cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného
sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie
energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie energetickej náročnosti priemyselnej výroby,
spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v meste po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z mestského rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami mesta, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít mesta. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.

D1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v obci Rumanová, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného osvetlenia.
Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z
pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále
zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných zariadení, s
cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec Rumanová naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov
projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z vlastných
zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením verejného
osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania.
Menšie údržbárske práce bude vykonávať pracovník obce, pri poruchách alebo poškodeniach väčších rozmerov bude
privolaný dispečing poskytovateľa elektrickej energie. Keďže prostredníctvom predkladaného projektu sa znížia náklady na
D2) Predkladaný projekt je plne v súlade s PHSR Združenia obcí mikroregiónu Veľké Zálužie-Lehota-Jarok-Báb-Rumanová, prevádzku VO, obec bude môcť ušetrené prostriedky smerovať do údržby VO a jej ďalšieho rozširovania.
mesta Nitra a VUC Nitrianskeho kraja a taktiež s ÚPD mesta Nitra.
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Jednou zo zákonných povinností obce Štrba je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku obec deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v obci je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná.
Riešenie problematiky sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná
účinnosť, početných porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO.
Súčasná sústava VO už nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo obce. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa
morálnej a fyzickej amortizácie vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na prevádzku VO. Energetická náročnosť
systému VO v súčasnosti predstavuje 158 597,79 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov.
To môže mat negatívny dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a
rozšírenia kriminality v obci.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 417 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou,
ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby
energie o 626,49 GJ/rok.
V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne
projektový tím, ktorý bude mat na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude
hľadať východisko zo vzniknutej situácie.
Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 43,85 t/rok.
• zníženie energetickej závislosti regiónu,
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách,
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky,
• zníženie miery kriminality a vandalizmu;
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti obce sa budú môcť realizovať následné projekty
zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení.

KaHR-22VS-1501

Mesto Humenné je okresným mestom, centrom Horného Zemplína. Má viac ako 34 tis. obyvateľ. Mesto má rozvinutú
dopravnú infraštruktúru s množstvom ulíc a uličiek, verejných plôch, na ktorých je potrebné zabezpečovať kvalitné verené
osvetlenie. Na území mesta sa nachádza približne 2 500 svietidiel VO (svetelných bodov). Aj napriek skutočnosti, že v rokoch
2011-2012 prebehla I. etapa rekonštrukcie VO financovaná zo zdrojov EÚ a v súčasnosti prebieha II. etapa rekonštrukcie z
vlastných zdrojov, po zrealizovaní II. etapy bude v meste zmodernizovaných iba 38 % verejného osvetlenia. Preto mesto má
veľký záujem realizovať aj III. etapu, ktorá je predmetom tejto žiadosti o NFP a pokračovať aj ďalej v modernizácií. Jestvujúce
pôvodné VO je zrealizované svietidlami rôznej typovej štruktúry, ako aj rôznych príkonov. V osvetľovacej sústave sú
inštalované sodíkové výbojky, lineárne a kompaktné žiarivky. Svietidlá sú zastaralé, nespĺňajú požiadavky na merný svetelný
tok, svetelné emisie a energetickú náročnosť. Zlom technickom stave sú aj RVO a pre elimináciu poruchovosti je nevyhnutná
výmena vzdušného vedenia závesným izolovaným vodičom. Taktiež nie je riešený monitoring VO a diaľkové riadenie.

Modernizácia a optimalizácia VO vychádza z potrieb zníženia energetickej náročnosti a zníženia emisií CO2 v súlade so
súčasne platnou legislatívou a normami STN. Svietidlá budú inštalované na mieste osadenia pôvodných svietidiel, realizáciou
projektu budú vymenené všetky zastarané výbojkové svietidlá SON, SHC a RVL za svietidlá LED technológie v počte 864 ks.
Vymenené budú tiež pôvodné RVO v počte 19 ks za diaľkovo riadené RVO pripojené na vzdialený dispečing so systémom
riadenia S.E.R.V.O. Taktiež realizáciou projektu dôjde k výmene holého vodiča vzdušného vedenia za izolovaný vodič z
dôvodu eliminácie poruchovosti VO. Projekt tak prispeje k zníženiu prevádzkových nákladov a to voľbou kvalitného LED
svietidla s min. požadovanými parametrami, použitím regulácie intenzity svetelného toku svietidla, rozmiestnením svietidiel
tak, aby bolo optimálne rovnomerné osvetlenie v súlade s STN EN 13 201-2, výmenou vzdušných káblových rozvodov a
inštaláciou riadených RVO. Zrealizovaním projektového zámeru sa dosiahne úspora energie 796,46 GJ/rok, čo predstavuje
úsporu energie o 65,71 %. Projekt je zároveň pokračovaním v pro rozvojových aktivitách mesta, ktorých cieľom je zlepšiť
kvalitu života.

Predmetom projektu je výmena všetkých zastaraných výbojkových svietidiel za svietidlá LED technológie v počte 864 ks.
Súčasťou modernizácie VO, bude aj regulácia VO, výmena RVO (19 ks), ktoré budú diaľkovo riadené systémom S.E.R.V.O.
(tento systém je nevyhnutný z dôvodu kompaktibility). keďže mesto už časť VO v minulosti zmodernizovalo. Zároveň projekt
rieši výmenu holého vodiča za izolovaný vodič vzdušného vedenia z dôvodu eliminácie častých porúch. Mesto má bohaté
skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ alebo národných, doteraz zrealizovalo 19 projektov
(investičné a neinvestičné) financovaných z prostriedkov EÚ. Preto je tu záruka, že implementácia projektu prebehne bez
problémov. V súčasnosti prebieha proces ver. obstarávania a následne vybraný úspešný uchádzač zabezpečí plynulú
dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela podľa časového harmonogramu do 12/2015. Na
bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadať projektový tím žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať implementáciu
projektu z vecného, časového a finančného hľadiska. Navrhovaný projekt tak prispeje k naplneniu stanovených cieľov, najmä
zníženiu ener. náročnosti VO.

Jestvujúci technický stav verejného osvetlenia (okrem časti, ktorá bola doteraz rekonštruovaná) je nevyhovujúci pričom sa
negatívnym spôsobom prejavuje takmer vo všetkých oblastiach jeho posudzovania (vysoká energetická náročnosť,
potenciálna environmentálna zátaž, nízka svetelná účinnosť vo vzťahu k potrebe finančného vykrytia opráv a bežnej údržby).
V nevyhovujúcom stave sú nielen samotné svietidlá, ale aj rozvádzače či napájacie vedenia. Svietidlá sú v určitých miestach
vo veľkých vzdialenostiach, kde vznikajú neosvetlené zóny. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam
osadenia svietidla od osvetľovanej komunikácie. Náklady na prevádzku nezrekonštruovaného VO sú z roka na rok vyššie.
Preto realizáciou aktivít projektu, sa VO stane úspornejšie, modernejšie, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení
mesta. Mesto tak bude pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu elektrickou energiou a používaniu úsporných
žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokračovaním rozvojových aktivít a svojím výsledkom prispeje k napredovaniu nielen
mesta ale celého regiónu. Projekt je v súlade s PHSR Humenné, PHSR PSK 2008-2015, územným plánom mesta Humenné.

Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená použitím moderných zariadení a technológií vyhovujúcich požadovaným
predpisom a normám. Keďže sa realizáciou projektu zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, dôjde v
hospodárení mesta k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byt využívaná na potrebnú ďalšiu modernizáciu systému
verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených v tomto projekte. Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná
aj kompetenčným postavením žiadateľa ako subjektu miestnej verejnej správy (svojprávne postavenie a rozhodovacia
právomoc v oblasti nakladania s majetkom mesta a používaním vlastných finančných prostriedkov, výkon originálnych
kompetencií). Ďalšia modernizácia verejného osvetlenia a samotná prevádza VO, tak bude zabezpečená z vlastných
finančných zdrojov žiadateľa. Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko mesto nemá dostatok svojich
vlastných finančných zdrojov na zabezpečenie tak rozsiahlej plánovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia aj z dôvodu, že
vlastné finančné prostriedky budú používané na ďalšie rozvojové projekty mesta, ktoré sú plánované.
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V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Lošonec je nainštalovaných 73 ks svietidiel. V obci boli ako svetelné zdroje
použité kompaktné žiarivky (TC-L 2x36W), vysokotlakové ortuťové výbojky (RVL-X 125W, 250W) a vysokotlakové sodíkové
výbojky (SHC 70W, 250W). Svietidlá sú technicky zastarané a po dobe životnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie
rekonštrukcií sústavy verejného osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá
sú osadené na existujúcich betónových, pozinkovaných oceľových a pozinkovaných oceľových stožiaroch priehradových
pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci
Lošonec sú nainštalované dva rozvádzače RVO1,2. Rozvádzače sú zastarané a značne poškodené koróziou. Vek
rozvádzačov je cca 10-20 rokov. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 29 718 (kWh). Celý
systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených
dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 9.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Lošonec. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 73 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 28 ks nových svietidiel (spolu 101 ks) čím bude dosiahnutá úspora
109,39 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 546,95 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 73,90 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 7,66 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú vymenené za nové rozvádzače. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 73 ks svietidiel
- k doplneniu 28 ks svietidiel
- k výmene 2 ks existujúcich rozvádzačov RVO1,2 za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44. V rámci rekonštrukcie boli navrhnuté rozvádzače s krytím IP54. Pri výmene svietidiel
bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Lošonec nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Lošonec je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Lošonec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržatelnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Obec Kamenná Poruba (1388 obyvateľov) leží v úpätí Slanských vrchov vo Východoslovenskej nížine, len západná časť
chotára prechádza do Východoslovenskej pahorkatiny. Obec je vzdialená 7 km od okresného mesta Vranov nad Topľou.
Kataster obce má rozlohu 740 ha. V súčasnosti sa v obci nachádza 107 osvetľovacích bodov. V obci sú momentálne
inštalované a prevádzkované viaceré typy. Predmetom svetelno-technickej štúdie je 95 ks svietidiel. Niektoré svietidlá sú za
hranicou životnosti, chýbajú kryty, je poškodená optika, vonkajšie kryty sú skorodované, zlomené, nevyhovuje krytie, nie je
dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Niektoré svietidlá sú odpojené od napájacieho vedenia, iné sú zas
nefunkčné. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia svietidla od osvetľovanej komunikácie.
Rozvádzač RVO je upevnený na stĺpe, pričom jeho technický stav je nevyhovujúci. Vzdušné vedenia prevládajú v
neizolovanom prevedení, dochádza k skratom na vedeniach obzvlášť pri nepriaznivom počasí. Zemné káblové vedenia sú vo
vyhovujúcom stave. Stožiare distribučnej NN siete ostávajú bez zásahu, nakoľko nie sú majetkom obce.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci nový systém verejného osvetlenia s počtom svetelných bodov 155. Celkovo bude
vymenených 95 ks svietidiel a doplnených 60 ks svietidiel. Nová sústava verejného osvetlenia, ktorú tvoria kvalitné svietidlá s
dlhou životnosťou zníži energetickú náročnosť a výrazne zníži výdavky na údržbu verejného osvetlenia. Bude nainštalovaný
systém stmievania, zabezpečený elektronickými modulmi (EM), použitím ktorých sa predlžuje životnosť svietidiel v rozsahu
10 – 30 % a tiež sa zvyšuje funkčnosť svetelnej sústavy. Modul CLO/DLO zvyšuje energetickú úsporu LED svietidiel o
ďalších 25 – 30 %. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 58,56% čo predstavuje 100,45 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Zníži
sa aj produkcia CO2, cca o 7,03 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde chýbajú a kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 155 nových svietidiel.
Vzhľadom na osvetľované komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Po ukončení realizácie projektu sa budú nové svetelné body vyznačovať vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na
spotrebu el. energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 58,56% čo
predstavuje 100,45 GJ/rok. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 7,03 t/rok. Realizáciou odstránime nedostatky predovšetkým
nehospodárnu prevádzku, zlú funkčnosť VO a negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Technické
riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné dosiahnuť naplnenie
deklarovaných ukazovateľov v svetelno-technickej štúdii. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad
ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných
zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným
plánom obce.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.,
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Verejné osvetlenie v obci bolo vybudované v 80-tych rokoch. Súčasná svetelná sústava v riešenej centrálnej časti obce má 79
svetelných bodov s celkovým výkonom 4 377 W. Existujúcu sústavu svietidiel tvorí viacero typov svietidiel s vysokotlakovými
výbojkami s vysokým príkonom a konvenčné žiarovky. Sústava VO je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti
rozsiahlych zásob náhradných dielov a krátkej životnosti výbojok. Verejné osvetlenie je zastarané, bez možnosti regulácie, po
ekonomickej a technickej životnosti a taktiež sú použité nevhodné typy svietidiel so zanesenými reflexnými parabolami,
znehodnotenými krytmi svetločinných častí a skresleným podaním farieb. Svietidlá sú inštalované len na vybraných
stožiaroch, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené na podperných bodoch často bez
výložníka resp. s nedostatočnou dĺžkou výložníka. Rozvádzač VO pôvodný asi 30 ročný, jeho technický stav nevyhovuje
súčasným podmienkam. Dimenzovanie hlavných ističov stratilo svoje opodstatnenie. Ich výmenou a optimalizáciou je možné
výrazne znížiť náklady na rezervovanú kapacitu a znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Napájacie vedenie VO je tiež
nevyhovujúce.

Zámerom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v centrálnej časti obce Margecany LED technológiou v súlade s
požiadavkami vypracovanej svetelnotechnickej štúdie. Táto modernizácia zaručí vysokú efektivitu a návratnosť investície.
Verejné osvetlenie bude plne zodpovedať prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Kvalita a rovnomernosť
osvetlenia je nastavená na požadovanú úroveň. V rámci projektu sa inštalujú moderné a spoľahlivé svietidlá a svetelné zdroje
s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť) s možnosťou
ovládania a riadenia doby prevádzky ako aj intenzitu osvetlenia vo vybranej dobe. V rámci projektu bude vymenených 79
nevyhovujúcich svitidiel, pre zabezpečenie rovnomernosti a dostatočného osvetlenia bude doplnených 25 ks nových
svietiediel, kompletne sa vymenia nevyhovujúce káblové rozvody a obnoví sa rozvádzač VO, ktorý sa taktiež doplní o prvky
regulácie. Realizáciou projektu sa dosiahne osvetlenie komunikácií v súlade s normou, čo bude preukázané
svetelnotechnickým meraním v 15 referenčných úsekoch.

Všetky aktivity projektu budú realizované do konca roka 2015. V mesiaci 07/2015 bola vypracovaná svetelnotechnická štúdia.
V mesiaci 08/2015 bola vypracovaná a skompletizovaná ŽoNFP a vyhlásené VO. Po schválení ŽoNFP a podpise zmluvy
bude v mesiaci 10-11/2015 prebiehať hlavná aktivita projektu, ktorú bude realizovať vybraný dodávateľ. V mesiaci 12/2015
bude nasledovať svetelnotechnické meranie a finančné a administratívne ukončenie aktivít projektu. Hlavná aktitivita bude
realizovaná v súlade s vypracovanou svetelnotechnickou štúdiou a projektovou dokumentáciou.

Hlavnou prioritou projektu je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým
požiadavkám a technickým normám. Túto situáciu je možné vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať
náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Kvalita osvetlenia komunikácií v obci bola postavená na čo najvyššiu úroveň. Základným princípom pri
návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia nákladov. Prevádzkou
modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa odvíja od toho,
že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou (nízke alebo
nulové svetlené emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť
ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe.

Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa
odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou
(nízke alebo nulové svetlené emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu
VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe. Obec zabezpečuje každoročne vo svojom rozpočte
pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v celej obci.
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Aktuálny stav sústavy verejného osvetlenia v obci je nežiaduci. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvorí 150
svietidiel prevažne s kompaktnými žiarivkami a vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. V rámci sústavy verejného
osvetlenia je podstatná kompletná výmena svietidiel, výložníkov, rozvádzačov, napájacieho vedenia a ovládania verejného
osvetlenia z dôvodu ich morálnej zastaranosti a technickej opotrebovanosti. Uvedený stav sústavy verejného osvetlenia
spôsobuje nesprávne smerovanie jednotlivých svietidiel, čo má za následok zníženie bezpečnosti cestnej premávky, a taktiež
samotnej bezpečnosti účastníkov premávky. Z finančného hľadiska dochádza k zvýšenej spotrebe elektrickej energie a
nerovnomernému hospodáreniu s finančnými prostriedkami obce. Identifikované nedostatky sú akútnym podnetom k
rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia.

Vďaka realizácií obnovy verejného osvetlenia dôjde k výmene 150 svietidiel a doplneniu 119 svietidiel na existujúce svetelné
stĺpy. Celkovo sa sprevádzkuje 269 svietidiel v obci. Uvedené svietidlá budú dodržiavať všetky technické a svetelnotechnické parametre (LED 1) podľa stanovených noriem. Navyše budú vymenené aj výložníky a rozvody pre doplnené
svietidlá. Komplexná obnova verejného osvetlenia bude zahŕňať aj výmenu pôvodných 5 rozvádzačov za rozvádzače v
plastovom prevedení pre osadenie na betónový stožiar. V neposlednom rade sa vymení aj ovládanie verejného osvetlenia za
efektívnejšie a automaticky riadené, ktoré zabezpečí diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a
zároveň dohliadať na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia.

Realizácia projektu bude prebiehať v časovom horizonte 5 mesiacov a pozostáva z jednej hlavnej aktivity Obnova verejného
osvetlenia v obci Liptovské Revúce. Počas prípravnej etapy bola vypracovaná svetelnotechnická štúdia, dodávateľ štúdie bol
vybratý v zmysle ustanovení zákona o VO č. 25/2006 Z.z. Prostredníctvom realizačnej etapy budú v rámci hlavnej aktivity
realizované – výmena a doplnenie spolu 269 ks svietidiel, výmena výložníkov, výmena 5 ks rozvádzačov, výmena systému
efektívneho ovládania verejného osvetlenia, výmena rozvodov pre doplnené svietidlá vrátane inštalácie plastových rozperkov
na vedenie. V záverečnej etape hlavnej aktivity bude vykonané spracovanie záverečného svetelnotechnického merania pre
269 svetelných bodov. Uskutoční sa po úspešnom zrealizovaní rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Pri výbere
dodávateľa sa bude postupovať v zmysle zákona o VO 25/2006 Z.z. Riadenie projektu bude počas celej doby realizácie
projektu čiastočne zabezpečované zamestnancami obce a čiastočne zastrešované externou dodávateľskou firmou, ktorá má
bohaté skúsenosti v oblasti riadenia projektov EÚ.

Aktuálny stav sústavy verejného osvetlenia v obci je nežiaduci. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvorí 150
svietidiel prevažne s kompaktnými žiarivkami a vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Závery kvantifikácie sústavy VO
jasne nasvedčujú tomu, že zariadenie je zastarané. Po ekonomickej a technickej stránke sú použité nevhodné typy svietidiel.
Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k hĺbkovej obnove verejného osvetlenia v obci, čím sa znížia výdavky na údržbu a
prevádzku VO, ako aj zvýši bezpečnosť cestnej premávky i kvality života miestnych obyvateľov. Realizáciou projektu bude
naplnený globálny cieľ OPKaHR v rámci prioritnej osi 2 Energetika, Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Implementáciou aktivít projektu sa ročná
Úspora energie premietne do hodnoty 34 952,86 kWh/rok, čo predstavuje 62,25%.

Obec Liptovské Revúce je obec s počtom obyvateľstva k 31.12. 2013 v celkovom počte 1585. Finančná stabilita obce sa
odzrkadľuje na kvalite života v obci, životnej úrovne občanov a na vzrastajúcich investíciách do miestneho rozvoja s cieľom
zabezpečiť nárast počtu obyvateľov v obci. Vďaka realizácii projektu obec dosiahne úspory elektrickej energie v hodnote
62,25 % a ušetrené financie sa môžu použiť na zabezpečenie trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia i po ukončení
realizácie projektu. Prevádzka verejného osvetlenia bude zabezpečená z ušetrených finančných zdrojov, ktoré vzniknú
realizáciou aktivít projektu. V súčasnosti je prevádzka verejného osvetlenia zabezpečená z vlastných rozpočtových
prostriedkov obce. Vďaka úspešnej realizácii projektu obnovy verejného osvetlenia dôjde k zníženiu nákladov na prevádzku,
opravu a údržbu vymenených a doplnených svietidiel. Usporené financie z rozpočtu obce budú v budúcnosti použité na
komplexnú rekonštrukciu prípadných výpadkov svietidiel alebo porúch sústavy verejného osvetlenia.
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a kontrolné činnosti
funkčnosti rozvádzačov.
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V tejto časti uvádzame najmä: -východiskovú situáciu - stav verejného osvetlenia v obci/meste, -opísať súčasné nedostatky
sústavy verejného osvetlenia.
Silné s.: časť VO v meste je zrekonštruovaná, sústava napájania VO má vyhovujúci stav, v sústave verejného osvetlenia je
dostatok rozvádzačov, ktoré sú dobre nadimenzované.
Slabé s.: väčšina svietidiel v sústave VO je po konci životnosti, staré svietidlá sú finančne náročné na prevádzku, elektrické
rozvody nie sú izolované, údržba svietidiel je takmer nemožná, nerovnomerné osvetlenie komunikácií, nedostatočne izolované
káble, neestetický vzhľad sústavy VO. Príl: doinštalovaním riadiaceho systému dôjde k úsporám energie, výmenou svietidiel
dôjde k zjednoteniu VO, doplnením svietidiel na stožiare sa dosiahne rovnomernosť osvetlenia komunikácii, nové svietidlá
budú ľahšie udržiavateľné, komplexným riešením sa znížia náklady na prevádzku osvetľovacieho systému. Rizik: doplnením
nových svietidiel do osvetľovacej sústavy môže dôjsť k relatívnemu zvýšeniu spotreby energie, v čase zavádzania riadiaceho
a monitorovacieho systému môže dôjsť k výpadkom osvetlenia. Nedostat: staré svietidlá a kabeláž, finančná náročnosť,
nerovnomerné osvetl.

V tejto časti uvádzame najmä: o aké nedostatky sústavy verejného osvetlenia budú odstránené realizáciou projektu, akým
spôsobom majú byť dosiahnuté predpokladané hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v sekcii 12 a 15, súvislosti
projektu s možnými aktivitami v regióne, v ktorom má byť projekt zrealizovaný, previazanosť na budúce aktivity žiadateľa.
Odstránené nedostatky: výmena svietidiel za úsporné a funkčné, doplnenie chýbajúcich svietidiel, regulácia rovnomernosti
osvetlenia, zníženie nákladov na prevádzku a údržbu, zjednotenie vzhľadu sústavy, efektívne riadenie VO. Ukazov. výsledku:
Počet vymenených svietidiel: Uvedený ukazovateľ plánujeme dosiahnuť fyzickou výmenou 547 ks svietidiel a svetelných
zdrojov a doplnením 26 ks svietidiel a svetelných zdrojov na už existujúce stĺpy. Merateľný ukazovateľ zahŕňa počet
vymenených aj doplnených svietidiel.
Ukazov. dopadu: Úspora energie: Pri štandardnom ročnom čase svietenia VO 3 900 hodín bola modelovo vypočítaná hodnota
úspory energie 427,28 GJ/rok, a to na základe znalosti pôvodnej štruktúry sústavy VO so zohľadnením úspor dosiahnutých
obnovou svietidiel a reguláciou intenzity regulovaných častí osvetlenia. Riešenie bezpečnosti.

Hlavné aktivity:Aktivita č. 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu svetelno-technickej štúdie a
svetelnotechnického merania (trvanie: 07/2015 – 12/2015)
- Sveteľnotechnická štúdia ako predpoklad realizácie rekonštrukcie VO, Sveteľnotechnické meranie. Aktivita č. 2: Realizácia
obnovy časti sústavy verejného osvetlenia (trvanie: 10/2015 – 12/2015). Na základe výpočtov a zistení bolo navrhnuté
nasledovné riešenie: 1.Výmena pôvodných starých svietidiel alebo doplnenie nových, 2. Výmena pôvodných výložníkov a ich
doplnenie, 3. Výmena káblových rozvodov za nové izolované, 4.Doplnenie 4 ks voľne stojacich rozvádzačov, 5.Inštalácia
riadiaceho a monitorovacieho systému VO. Podporné aktivity: 1.Riadenie projektu (trvanie aktivity 07/2015 – 12/2015),
2.Publicita a informovanosť (trvanie aktivity 07/2015 – 12/2015). Hlavným cieľom projektu je obnova VO v meste Trenčianske
Teplice. Uvedený cieľ sa viaže na hlavnú Aktivitu č. 2: Realizácia obnovy časti sústavy verejného osvetlenia, ktorá priamo
nadväzuje na Aktivitu č. 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu svetelno-technickej štúdie a
svetelnotechnického merania. Realizáciou aktivít dôjde k naplneniu stanovených cieľov.

Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov,
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie v meste Trenčianske Teplice nespĺňa,
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti.
V podmienkach mesta Trenčianske Teplice je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice:
V uvedenom dokumente, v kapitole 3.6 Aktivity samosprávy v prostredí a podkapitole 3.6.8 Verejné osvetlenie sa odzrkadľuje
spojitosť s predkladaným projektom a s potrebou jeho
realizácie. Základné požiadavky kladené na verejné osvetlenie:
- Sociálne,
- Bezpečnostné,
- Psychologické,
- Úžitkovo hospodárske.

V meste Trenčianske Teplice zabezpečuje údržbu VO rozpočtová organizácia Technické služby mesta. Po ukončení
implementačnej časti projektu bude i naďalej táto organizácia zabezpečovať prevádzku VO tak, aby bola zabezpečená trvalá
udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu. Na uvedenú činnosť disponuje organizácia dostatočnými personálnymi zdrojmi a
tiež potrebným materiálnym vybavením. Financovanie organizácie je vzhľadom na jej charakter napojené na rozpočet mesta,
čiže nemôže dôjsť k nedostatočnému finančnému krytiu prevádzky. Keďže bude VO po jeho obnove zaradené do majetku
obce, obec je povinná s týmto majetkom nakladať v súlade so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. V súvislosti s ďalšou potrebnou obnovou sústavy VO plánujeme uskutočniť nátery korodujúcich časti stožiarov a
tiež orezať stromy, ktoré zasahujú do elektrického vedenia VO. Stav siete verejného osvetlenia bude pravidelne monitorovaný
nielen riadiacim a monitorovacím systémom, ale aj fyzicky, poverenými pracovníkmi. V prípade zistenia akýchkoľvek
nedostatkov v sieti, bude okamžite vykonaná potrebná náprava tak, aby bola splnená podmienka udržateľnosti výsledkov
projektu.
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Mesto Piešťany v spolupráci s organizáciou Služby mesta Piešťany vytypovali sústavy verejného osvetlenia v najhoršom
stave. Z hľadiska výkonnosti a hospodárnosti je systém v nevyhovujúcom stave a údržba je finančne náročná. V sústave sa
nachádza viacero typov svietidiel - Malaga, Tanier, Ambasador, rakva, 441 ks svietidiel má po svojej životnosti, svietidlá sú z
rokov 1975-1995, rovnako sú aj zdrojom nežiadúcich svetelných emisií. K iným nedostatkom sústavy verejného osvetlenia
patrí: rozvádzače v lokalite sídliska A. Trajan a lokalite Pod Párovcami sú po životnosti a nie sú prevádzkyschopné, VO má
zastarané poistky a stýkače, vysoká ročná spotreba elektrickej energie, zastarané svietidlá bez optiky a náročné na náhradné
diely, svietidlá nespĺňajú požadované svetelnotechnické parametre, inštalácie svietidiel nad betónové stĺpy distribučnej
sústavy, čo spôsobuje zhoršenú údržbu a prevádzku. Počet rozvádzačov vo vybranej lokalite: 5. Stav verejného osvetlenia
nevyhovuje platným normám a je nevyhnutná jeho kompletná obnova a modernizácia.

Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie svetelnotechnických vlastností sústavy verejného osvetlenia, úspora energie
519,18,GJ/rok a tým spojená minimalizácia prevádzkových nákladov. Výmenou pôvodných svitidiel za LED svietidlá
zabezpečíme minimum emisií, nakoľko LED majú 0% emisie svetla od horizontálnej roviny nahor a sú skonštruované tak, aby
počas prevádzky 5 rokov nedošlo k poklesu svetelného toku pod hodnotu 90%. LED svietidlá majú uvádzané starnutie do 100
000 hod na úroveň 80%. V nových rozvádzačoch budú osadené regulátory riadenia osvetlenia. Následnú starostlivosť a
riadenie sústavy verejného osvetlenia zabezpečí organizácia Mesta Piešťany - Služby mesta Piešťany. Dosahovanie cieľov
po ukončení projektu budeme sledovať merateľnými ukazovateľmi počet vymenených svietidiel a úspora energie.

V rámci obnovy a modernizácie verejného osvetlenia sa uskutočnia nasledovné aktivity: výmena 441 ks pôvodných svietidiel
existujúcej osvetľovacej sústavy za 446 ks nových, technicky vyspelejších a energeticky menej náročných svietidiel, 5 ks
svietidiel bude doplnených. Projekt zabezpečí technickú obnovu pôvodných elektrorozvádzačov systému verejného
osvetlenia a inštaláciu riadiaceho systému verejného osvetlenia. Decentrálne riadenie osvetlenia bude umiestnené v
rozvádzačoch verejného osvetlenia a vo svietidlách - riadené elektronické predradníky. v rámci modernizácie sa uvažuje s
výmenou pôvodných výbojkových svietidiel za LED svietidlá, ktoré sú úspornejšie a s dlhšou životnosťou. Súčasťou svietidla
bude aj regulátor osvetlenia. Rovnako v rámci modernizácie je nutné vymeniť jestvujúce rozvádzače VO -5 ks, nakoľko
nespĺňajú technické parametre alebo rozmerové požiadavky na osadenie regulátora riadenia osvetlenia a sú po životnosti. Do
nových RVO budú osadené regulátory riadenia osvetlenia iDC concentrátor, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu s LED
svietidlami a navrhovaným dispečingom VO. Projekt bude realizovaný 1 aktivitou v období od 7/2015-12/2015 vrátane
svetelnotech. merania. Realizácia projektu bude organizačne zabezpečená odborníkmi v oblasti VO.

Zavedením moderného systému VO zabezpečíme zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov, eliminujeme vandalizmus,
zvýšime atraktivitu prostredia zlepšením estetického vzhľadu mesta Piešťany a znížime produkciu svetelných emisií, čo sa
prejaví v zvýšenej kvalite životného prostredia. Projekt je v súlade s NSRR na roky 2014-2020 a s OP KaHR a bude mať vplyv
na plnenie horizontálnej aktivity v jej troch zložkách: environmentálnej- nové svietidlá budú šetrné k životnému prostrediu,
zabezpečíme zníženie tvorby CO2 za rok, čím sa zredukujú emisie skleníkových plynov tvorené pri výrobe elektrickej energie,
ako aj zložke sociálnej - zlepšenie kvality a bezpečnosti života v meste a vzrastie estetický dojem jednotlivých častí mesta a
ekonomickej - zníženie finančnej zátaže mesta zabezpečením úspory energie 519,18 GJ/rok. Mesto v zastúpení primátorom
má množstvo skúseností s realizáciou projektov financovaných zo ŠF. Projektom zabezpečíme plnenie všetkých cieľov
uvedených v časti 9. - Cieľ projektu a jednotlivé špecifické ciele.

Pozitívum, v ktorom vidíme udržateľnosť projektu, je v použití vysoko kvalitných moderných svietidiel s dlhodobou životnosťou
a minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktoré spĺňajú najprísnejšie energetické požiadavky. Po skončení realizácie projektu
bude zabezpečená dlhoročná finančná efektivita z hľadiska energetickej náročnosti verejného osvetlenia. Jej podstata spočíva
v tom, že sa každoročne vytvoria disponibilné zdroje, ktoré budú môcť byť využité na financovanie ďalších činností mesta, ako
napríklad aj na opravu ďalších sústav VO. Trvácnosť technických a stavebných investícií bude zabezpečená tak, že
rekonštrukcia bude zabezpečená odborníkmi v oblasti verejného osvetlenia, inštalované budú moderné technológie a použité
nové materiály, čím dôjde k reálnemu predĺženiu funkčnej životnosti verejného osvetlenia. Kontrolu a údržbu novej sústavy
VO zabezpečí monitoring pracovníkov Služieb mesta Piešťany.

V súčasnosti sa v meste Trebišov nachádza približne 2280 ks svetelných bodov verejného osvetlenia, ktorých vek sa vo
väčšine prípadov pohybuje od 10 do približne 40 rokov. Sú používané technicky zastarané, energeticky a environmentálne v
dnešnej dobe už nevyhovujúce svietidlá, napríklad typu Elektrosvit Nové Zámky, typ 2309/02, Elektrosvit Nové Zámky, typ
444 a Proli typ SRL 10 a 11. Optická i elektrická časť nezodpovedajú súčasným technickým nárokom. Energetická náročnosť
celej sústavy verejného osvetlenia je značne vysoká a zároveň je efektívnosť sústavy nedostačujúca. Na základe týchto
faktov chce mesto Trebišov v 1. etape modernizácie verejného osvetlenia obnoviť 644 ks svietidiel a 12 ks rozvádzačov.

Navrhované technické riešenie a organizačné zabezpečenie:
• demontovať svietidlá a nahradiť ich novými s dobou životnosti min. 15 rokov a z materiálov, ktoré sú technicky a
mechanicky stále a budú odolávať poveternostným vplyvom,
• inštalovať úsporné svietidlá s predlženou životnosťou a vysokým svetelným tokom vyšším ako 87 lm/W, tzn. LED svietidlá,
Modernizáciou sústavy verejného osvetlenia budú odstránené nasledujúce nedostatky:
• nové svietidlá inštalovať aj na podperné body, na ktorých svietidlá chýbajú alebo boli zdemontované,
• neunifikovanosť svetelnej sústavy - nepriaznivo vplýva na užívateľov a narušuje rovnomernosť osvetlenia,
• na niektorých miestach, kde boli inštalované guľové svietidlá po dve na jednom stožiari, inštalovať len jedno svietidlo priamo
• odstráni sa nedostatok chýbajúcich krytov svietidiel - nepriaznivo sa prejavuje na ochrane svietidiel, vtáctva a hmyzu,
na stožiar bez výložníka,
• odstráni sa netesnosť krytov svietidiel, následkom čoho sú svietidlá plné nečistôt a uhynutého hmyzu. Hrozí vzplanutie,
• regulovať osvetlenie celej riešenej časti mesta, vrátane hlavných ciest,
porucha, skrat,
• rozdeliť jednotlivé svetelné okruhy na rozdielne fázy L1/ L2 / L3. Tam, kde je to prakticky realizovateľné,
• odstráni sa nedostatok zlého nasmerovania svietidiel pod zlým uhlom a nerovnomernosť sústavy spôsobenú rôznymi
• demontáž jestvujúcich rozvádzačov a montáž nových na pôvodné miesta,
svetelnými zdrojmi vo svietidlách rovnakej výšky,
• demontovať zastarané svorkovnice, inštalovať nové.
• odstránia sa poškodené, nefunkčné alebo chýbajúce svietidlá,
Predpokladaný časový rozvrh:
• odstráni sa zlý technický stav rozvádzačov, ktoré nespĺňajú požadované technické parametre.
• svetelnotechnická štúdia - 7/2015
V prvej etape modernizácie sústavy verejného osvetlenia bude namontovaných 644 ks nových svietidiel a 12 ks rozvádzačov.
• verejné obstarávanie - 7-9/2015
• obnova osvetlenia a rozvádzačov - 9-11/2015
• svetelnotechnické meranie - 11-12/2015
Stanovené ciele sa dosiahnu výmenou 644ks svietidiel a 12 ks rozvádzačov.

Osvetlenie miestnych komunikácii a ostatných mestských plôch by malo zvyšovať zrakovú pohodu, zabezpečovať bezpečnú
orientáciu obyvateľov na mestských komunikáciách, vytvárať pocit bezpečia, spríjemňovať daný priestor a pôsobiť
ukľudňujúco na ich užívateľov. V podstatnej miere by malo prispievať k zníženiu pouličnej kriminality, vandalizmu, násilníctva
a krádeží. V neposlednom rade by malo čo najmenej zaťažovať životné prostredie emisiami CO2 a efektívne využívať
elektrickú energiu. Súčasné verejné osvetlenie mesta Trebišov nespĺňa, resp. spĺňa iba v minimálnej miere viacero týchto
základných a podstatných faktorov verejného osvetlenia.

Mesto Trebišov plánuje v roku 2015 prvú etapu modernizácie verejného osvetlenia, v ktorej by mala byť zmodernizovaná
približne viac ako štvrtina sústavy verejného osvetlenia. Udržateľnosť projektu bude Mesto Trebišov financovať z
dosiahnutých úspor, prípadne z vlastných zdrojov. Mesto Trebišov garantuje, že nebude v zmodernizovanej časti verejného
osvetlenia z dôvodu nedostatku prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia dochádzať k vypínaniu sústavy verejného
osvetlenia za účelom zníženia prevádzkových nákladov na elektrickú energiu. Zvyšok sústavy verejného osvetlenia je
plánované zmodernizovať maximálne do roku 2020. Plán financovania je plánovaný ďalšou žiadosťou o nenávratný finančný
príspevok v prípade vyhlásenia ďalšej výzvy alebo zmluvou o energetických úsporách. Z prevádzkového hľadiska bude trvalú
údržbu sústavy verejného osvetlenia zabezpečovať mestská organizácia Technické služby mesta Trebišov.

KaHR-22VS-1501

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného káblového
vedenia, osadenie nového rozvádzača a programovanie riadiacej jednotky. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený
plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou
vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad obce, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je pre obec Štrba zásadná, nakoľko rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť
dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou environmentálne
prijateľnou technológiou, ako aj novou sústavou regulačných opatrení. Realizácia projektu je jediných spôsobom, ako
Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 7 mesiacov, so začiatkom v júni 2015 a odstrániť havarijný stav niektorých osvetľovacích telies v systéme verejného osvetlenia.
ukončením v decembri 2015.
Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Štrba. Realizáciou jednotlivých aktivít dôjde k okamžitému naplneniu
Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v oblasti deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom realizácie projektu má bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných
implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ. Obstaranie prác a dodávky materiálu bude riešené projektov.
dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu realizácie.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 81,57 % čo je 174 024,91 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby.
Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať
dôležitú úlohu i v budúcnosti. Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory k vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu
kultúrneho vzhľadu obce počas dna aj noci, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na
kvalitu života.
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Obnova verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Višňové

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Vinné

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Petrovice

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz
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Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce

209 998,94
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112 156,75
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Osvetľovacia sústava nie je unifikovaná, je založená z viacerých typov svietidiel, čo nepriaznivo vplýva na užívateľov
komunikácii a enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia. Osvetlenie nespĺňa v súčasnosti platné STN. Nedostatky: 1.
svetelné zdroje inštalované v obci sú nevyhovujúce po viacerých stránkach. 2. svietidlá inštalované v obci sú v zlom
technickom stave. Chýbajú kryty svietidiel, čo nepriaznivo ovplyvňuje, znižuje krytie svietidiel IP, hrozí nebezpečenstvo
skratu, poruchy, úrazu. 3. netesnosť krytov svietidiel, ich prípadné popraskanie, následkom čoho sú svietidlá plné nečistôt,
hlavne náletov nočného hmyzu. Riziko prehrievanie svietidiel, následné vzplanutie, zahorenie, poruchu, skrat. Zvýšené
finančné náklady na údržbu a čistenie svietidiel. 4.nesprávne smerovanie jednotlivých svetiel. 5. nerovnomernosť inštalovanej
svetelnej sústavy, zapríčinená umiestňovaním svietidiel na jednotlivé podperné body, sekundárnej distribučnej siete NN
vedenia, rozvodových závodov. Jednotlivé podperné body nie sú od seba rovnako vzdialené. 6. Nerovnomernosť umiestnenia
svietidiel k výške umiestnenia svietidla. 7. Nevyhovujúci tech.stav rozvádzačov RVO. 8. Vysoká spotreba el.energie.

Realizáciou projektu dôjde k demontáži 266 ks pouličného osvetlenia a nahradením 428 ks nových svietidiel LED. Jedná sa o
cestné a parkové svietidlá. Taktiež dôjde k demontáži RVO v počte 6 ks a výmenou za nový inteligentný RVO v počte 6 ks.
Riadiaci systém efektivného ovládania VO, umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a
zároveň dohliadať na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia. Systém môžeme rozdeliť na 3 celky: riadiaci,
dozorovaný a webový. Každý celok sa ďalej delí na podsystémy, zabezpečujúce ich správny chod. Pomocou rozvádzača sa
dajú ovládať napojené svietidlá.

Realizácia projektu bude uskutočnená dodávateľsky v súlade so svetelno-technickou štúdiou verejného osvetlenia obce
Rabča na základe verejného obstarávania. V rámci rekonštrukcie budú vymenené výložníky za oceľové, žiarovo-zinkované,
dĺžka vyloženia je 0,5 - 2,0 m. Priemer výložníka je 60 mm, uchytenie telesa výložníka pomocou obruče. Pôvodný rozvádzač
bude nahradený novým rozvádzačom v plastovom prevedený pre osadenie na betónový stožiar alebo na samostatne stojací.
Riadiaci celok pozostáva z riadiaceho modulu s GSM modemom a GPRS modemom. RVO môže byť osadený fotoelektrickým
spínačom alebo automatickými hodinami poprípade súčasne. Astronomické hodiny slúžia k zapínaniu a vypínaniu osvetlenia
podľa vypočítaných časov západu a východu slnka počas celého roka. Fotoelektrický spínač zapína/vypína osvetľovaciu
sústavu po prekročení danej hodnoty intenzity osvetlenia. Komunikácia prebieha v siete GSM pomocou SMS. Systém
riadenia je riešený cez PLC automaty a špeciálnym elektromerom.

Obnova verejného osvetlenia je nevytnutná z dôvodu zabezpečenia vyhovujúceho technického stavu s jeho vysokou
efektivitou. Povinnosťou obce je aj spravovať zariadenia verejného osvetlenia, ktorá vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení. Zrealizovaním projektu svetelno-technickej štúdie sa dosiahne energetická efektívnosť,
zlepšenie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva,
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých
zariadení). Pracovníci obce majú dostatočné odborné skúsenosti s implementáciou projektov z EÚ z predchádzajúceho
obdobia.

Obec Rabča zabezpečuje prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie RABČAN, obecné služby údržbu verejného
osvetlenia v obci Rabča. Financovanie údržby je v súčasnosti dané rozpočtom obce Rabča. Zahŕňa preventívnu údržbu:
nahrádzanie opotrebovaných a poškodených častí osvetľovacej sústavy, zabezpečuje pravidelné vykonávanie odborných
prehliadok a odborných skúšok podľa platných STN-EN. Technickým zhodnotením verejného osvetlenia sa podporí rozvoj
podnikateľských aktivít a cestovného ruchu. Z finančného hľadiska je pre obec úspora 33,86%, čo predstavuje 28 718,84
kWh/rok.
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Verejné osvetlenie v obci Višňové tvorí sústava 187 svietidiel (113 ks žiarivkových svietidiel s príkonom 85 W, 72 ks LED
svietidiel s príkonom 53 W, 2 ks svietidiel so sodíkovou výbojkou s príkonom 150 W). Svietidlá sú inštalované prevažne na
stĺpoch NN siete. Sústava verejného osvetlenia je riadená troma rozvádzačmi. V roku 2014 bola sústava čiastočne
modernizovaná, pričom je hodnotená ako priemerná v rámci Slovenska, avšak nevyhovujúca z pohľadu technických noriem.
Hlavnými nedostatkami je nedostatočná intenzita osvetlenia a jeho nerovnomernosť, použitie nevhodných svetelných zdrojov
vo väčšej časti sústavy, nedostatočná dĺžka výložníkov, nedostatky vedenia rozvodnej siete, nevyhovujúce rozvádzače,
vysoká spotreba energie a vysoké svetelné emisie. Inštalovaná sústava má vzhľadom na počet svetelných bodov pomerne
vysoký príkon 13,72 kW, čo sa negatívne odzrkadľuje na spotrebe elektrickej energie, a tým zvýšenou požiadavkou na verejné
financie. Súčasná sústava v obci nespĺňa požiadavky na verejné osvetlenie a z hľadiska jej udržateľnosti je nevyhnutná jej
komplexná modernizácia.

Po ukončení realizácie projektu bude osvetľovaciu sústavu obce Višňové tvoriť 249 svetelných bodov, ktoré budú pozostávať
výlučne z LED svietidiel. Svietidlá sú navrhnuté tak, aby spĺňali technické normy regulujúce intenzitu osvetlenia verejných
priestorov, čo bude uskutočnené použitím účinných svetelných zdrojov a súčasne zrovnomernením ich rozmiestnenia.
Svietidlá budú inštalované na primerane dlhých výložníkoch a pod zodpovedajúcim uhlom, aby nedochádzalo k svetelným
emisiám do prostredia. Súčasne budú vymenené všetky tri rozvádzače a modernizované bude aj vedenie rozvodnej siete.
Novú sústavu budú tvoriť tri druhy svietidiel (72 ks už nainštalovaných LED svietidiel, 26 ks svietidiel s príkonom 49 W a 151
svietidiel s príkonom 21 W). Modernizovaných v projekte teda bude 177 svietidiel (z toho 115 ks vymenených a 62 ks
doplnených). Uvedeným spôsobom vznikne úspora energie 166,82 GJ/rok, čo je 77,94 % oproti súčasnému modelovanému
stavu a čo sa prejaví v znížení produkcie CO2 o 11,68 t/rok. Po ukončení realizácie projektu bude v celej obci Višňové
modernizované verejné osvetlenie, čo vytvorí predpoklady pre jeho prípadné rozširovanie v budúcnosti v nových častiach
obce.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít, a to 1. spracovanie svetelnotechnickej štúdie (technický podklad pre samotnú
modernizáciu), 2. modernizácia verejného osvetlenia (pozostáva z procesu výberu zhotoviteľa a samotnej realizácie prác), 3.
svetelnotechnické merania (ktorých cieľom je zhodnotiť dosiahnutie technickej efektivity uskutočnenej modernizácie).
Realizácia projektu začala hlavnou aktivitou č. 1, v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania v rámci aktivity č. 2.
Počas realizácie hlavných aktivít súčasne prebiehajú vedľajšie aktivity (riadenie projektu a publicita a informovanosť). Hlavné
aktivity č. 2 a 3 budú realizované dodávateľským spôsobom. Projekt bude realizovaný v období 07/2015-12/2015. Realizáciu
celého projektu budú zastrešovať skúsení odborníci v pôsobnosti žiadateľa. Všetky aktivity projektu smerujú k dosiahnutiu
hlavného a špecifických cieľov projektu. Modernizáciou verejného osvetlenia dôjde k zlepšeniu jeho technického stavu, a tým
k zabezpečeniu kvalitného osvetlenia v obci pri súčasnom znížení ekonomickej a technickej náročnosti správy a údržby.
Zároveň sa zvýši bezpečnosť v obci a modernizácia sa odzrkadlí aj na ochrane životného prostredia.

Nakoľko súčasný stav verejného osvetlenia v obci Višňové je nevyhovujúci (stav jednotlivých prvkov sústavy, použité svietidlá
a svetelné zdroje, ich umiestnenie vzhľadom k osvetľovanému priestoru, stav nevyhovujúci technickým normám), čo sa
odzrkadľuje aj v nedostatočnosti poskytovania verejnoprospešnej služby verejného osvetlenia, je potrebná jeho komplexná
modernizácia. V minulosti došlo k čiastočnej modernizácii verejného osvetlenia, čo sa ihneď prejavilo v zníženej spotrebe
elektrickej energie a súčasne v nižšej ekonomickej náročnosti údržby a správy verejného osvetlenia. Komplexná modernizácia
verejného osvetlenia v obci bude mať okamžitý efekt na kvalitu poskytovanej služby, menšiu potrebu verejných financií, a teda
dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu. Modernizácia verejného osvetlenia je v súlade so strategickými dokumentmi na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni (najmä OPKaHR, Stratégiou energetickej bezpečnosti SR a Energetickou politikou SR,
Koncepciou energetickej efektívnosti SR, Akčným plánom energetickej efektívnosti, Systémom implementácie HP TUR,
platným PHSR ŽSK a PHSR obce Višňové).

Realizáciou projektu dôjde k modernizácii 177 svetelných bodov, čo bude mať dopad na úsporu elektrickej energie 166,82
GJ/rok a čo sa odzrkadlí v znížení emisií CO2 o 11,68 t/rok.
Uvedený výsledok a dopad projektu bude mať priamy vplyv na zníženie potreby finančných prostriedkov z verejných zdrojov
(elektrická energia a prostriedky na správu a údržbu). Žiadateľ každoročne v rámci rozpočtu bude vytvárať dostatočné
finančné zdroje pre potreby poskytovania verejnoprospešnej služby verejného osvetlenia. Odborné administratívne kapacity
žiadateľa sú zárukou administratívnej a projektovej udržateľnosti výsledkov projektu minimálne počas celého obdobia
sledovania. Správa verejného osvetlenia je realizovaná priamo žiadateľom, takže príp. odstraňovanie problémov bude riešené
operatívne podľa potreby, v prípade náročnejších výkonov bude zabezpečené dodávateľsky tak, aby bolo v čo najmenšej
miere ohrozené poskytovanie služby. Modernizovaná sústava bude spĺňať všetky technické normy, čím sa zvýši spoľahlivosť
a bezpečnosť prevádzky verejného osvetlenia, čo sa odzrkadlí priamym dopadom na udržateľnosť výsledkov projektu.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v rámci obce tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2 x 36 W.
Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako unifikovanú avšak značne energeticky náročnú. Sústava verejného
osvetlenia je vzhľadom na zastaralosť svietidiel vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti zásob údržbového
materiálu a náhradných dielov, ktoré sa dnes už nevyrábajú. Použité typy svietidiel sú náchylné na koróziu vrchného krytu a
spodný kryt sa rýchlo zanáša nečistotami. Dôsledkom nízkeho krytia svietidla je trvalé, periodicky sa opakujúce znečistenie
krytu svietidla, ktoré je nutné čistiť. Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované.
V sústave je prevádzkovaných celkovo 143 ks svietidiel s priemerným vekom 15 rokov.

Projekt rieši obnovu verejného osvetlenia v obci Vinné, ktorá spočíva vo výmene jestvujúcich svietidiel a doplnení nových
svietidiel v celkovom počte 274 ks (demontáž a montáž) novými úspornými svietidlami um. na existujúcich betónových
podperných bodoch.
Návrh osvetľovacej sústavy je riešený v zmysle platných noriem STN EN 13-201 č. 1 - 4 s nadväznosťou na STN 73 6110 s
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej, hlavnej aktivity a to: A1 – Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO.
požiadavkami na efektivitu a optimálnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.
Táto aktivita zahŕňa všetky potrebné úkony na obnovu sústavy verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu.
Modernizácia bude prebiehať výmenou súčasných svietidiel a doplnením nových svietidiel za moderné, energeticky menej
Navrhované technické riešenie:
náročné.
- LED – Merný svetelný tok – minimálne 87 lm/W, životnosť minimálne 100 000 hod., farba svetla 4000K, farebné podanie Ra
Hlavnú aktivitu projektu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať
70.
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. V rámci realizácie projektu
- Budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, ktoré sa doplnia novými vyložníkmi od 0,5 – 1 – 1,5m a
zabezpečí demontáž existujúcich svietidiel a tiež osadenie nových a doplnených úsporných svietidiel na existujúcich
novými svietidlami LED. Svietidlá LED na vyložníkoch sa musia umiestniť min. 0,5 od živých časti NN vedenia.
betónových podperných bodoch v riešenom území, výmenu jestvujúceho rozvádzača VO a po ukončení realizácie prác s
Stožiare v celkovom počte 273. Na jednom budú dva svetelné zdroje, spolu 274 ks svetelných zdrojov.
obnovou verejného osvetlenia je revíziu.
- Výložníky:
oceľové, pozinkované, jednoramenné výložníky dĺžky 0,5 m - 46 ks
oceľové, pozinkované, jednoramenné výložníky dĺžky 1,0 m - 40 ks
oceľové, pozinkované, jednoramenné výložníky dĺžky 1,5 m - 188 ks

Žiadateľ plánuje zabezpečiť trvalú a pravidelnú prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia vo vlastnej réžii za spolu
súčinnosti s odbornými kapacitami, ktoré sa špecializujú v danej oblasti, a to z vlastných zdrojov v rámci svojho rozpočtu pre
jednotlivé roky v dostatočnom finančnom krytí, aby nedochádzala k vypínaniu sústavy verejného osvetlenia z dôvodu úspory
na el. energii.
Realizácia projektu je potrebná najmä z dôvodov, že súčasný stav verejného osvetlenia má negatívny vplyv na bezpečnosť
Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO zaradené do prevádzky podliehajú svojej technickej a
prejazdu obcou vo večerných hodinách, ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku, tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu trestnej
efektívnej životnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných
činnosti a vandalizmus a taktiež ovplyvňuje celkový estetický vzhľad obce.
predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Údržba
Realizáciou projektu zároveň príde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy a k zníženiu nákladov na údržbu sústavy VO.
sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej
sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a
zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické
nedostatky zvereného zariadenia s cieľom o ich odstránenie.
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V súčasnosti sa v obci nachádza technicky a energeticky zastaralá, moderným normám nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia. V obci Petrovice je inštalovaných 133 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Vysoká energ. náročnosť predstavuje
vysoké náklady pre rozpočet obce. Charakter komponentov osvetlenia si každú chvíľu vyžaduje ďalšie investície do údržby a
opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj samotný sklon starých svetelných bodov neumožňuje
dostatočne a efektívne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobuje nevhodné podmienky pre orientáciu a pohyb
účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách. Zároveň takéto miesta predstavujú potenciálne riziko pre verejnú
bezpečnosť a obyvatelia sa im radšej vyhýbajú. Týmto sa aj často krásne zákutia a známe ulice stávajú pre ľudí i
potenciálnych investorov neatraktívnymi.Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia
obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.Súčasná sústava VO nie je
schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Prostredníctvom uskutočnenia aktivít projektu – „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Publicita a informovanosť“,„Riadenie
projektu“ sa dosiahne naplnenie cieľa projektu t.z. „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Petrovice a
dosiahnutie úspory energie“ v súlade s očakávaným stavom z hľadiska povinných merateľných ukazovateľov.
Realizáciou projektu sa zmodernizujú a doplnia svietidlá s regulovanou intenzitou v počte 250 ks, dosiahne sa úspora energie
306,88 GJ/rok, úspora elektriny 85245,25 kWh/rok - 78,90%, úspora zníženia emisií CO2 21,48 ton/rok a úspora sústavy VO
85,24 MWh/rok. Úspora energií neprinesie len finančné úspory, ale efektívnym využívaním energií sa zároveň znižujú emisie,
ktoré vznikajú pri ich výrobe. Realizácia predkladaného projektu obcou Petrovice prinesie možnosť využitia výstupov a
výsledkov projektu v nadväznosti na budúce akcie a projektové zámery i v príslušnom regióne. Uskutočnením projektu budú
naplnené i špecifické ciele projektu t.z. optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zvýšenie
energetických úspor prevádzkou sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie celkovej verejnej bezpečnostnej situácie v obci.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej a 2 podporných aktivít.Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel
na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, zavedený riadiaci systém VO,ktorý bude slúžiť na zníženie
jeho intenzity a zároveň spotreby elektrickej energie.Riadenie bude prevedené riadiacimi systémami inštalovanými v
rozvádzačoch vonkajšieho osvetlenia.Hlavná a podporné aktivity sa budú realizovať v súlade s podmienkami výzvy.Za
aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Jednotlivé osoby projektového tímu budú zabezpečovať činnosti v
projekte tak, ako je popísané v Prílohe č. 1 ŽoNFP.Vhodnosť zvoleného riešenia projektu,umocňuje i fakt,že odborne
spôsobilá osoba vypracovala Prílohu č.13 a Prílohu č.13a vo forme, z ktorej je možné prehľadne špecifikovať rozsah projektu,
energetickú bilanciu projektu, investičnú náročnosť, hodnoty projektových merateľných ukazovateľov ako aj základnú
špecifikáciu technických detailov projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu je podmienená predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu VO t.z. značnej spotreby
elektrickej energie,úspory sústavy VO,znížením emisií CO2,úspory elektriny a energie.Projektom sa teda znížia náklady na
údržbu,čo v pozitívnom smere ovplyvní rozpočet obce, nakoľko ročne vynakladá značný podiel na financovanie a udržiavanie
funkčnosti zastaralej sústavy VO.Získanie nenávratného finančného príspevku, by umožnilo obci napĺňať cieľ tak, aby čo v
najkratšej dobe mohla ponúknuť občanom obce a okolia moderné služby v oblasti verejných služieb t.z. verejného
osvetlenia.Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej premávke, celkovej bezpečnostnej
situácie v obci a k zníženiu kriminality.Obnovou verejného osvetlenia sa docieli efektívne využívanie energie t.z. znížením jej
spotreby sa zníži najmä produkcia emisií CO2.Vhodnosť projektového zámeru umocňuje i skutočnosť, že projekt prispieva k
Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom presadzovania cieľov Európskej únie a aj práve
preto by tento projektový zámer žiadateľa mal byť podporený prostredníctvom schválenia ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej LED technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného
majetku dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 ŽoNFP. Realizáciou projektu sa docieli i finančná
úspora, prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú
životaschopnosť projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Petrovice" tak v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte.

KaHR-22VS-1501

Obec Víťaz leží na území Prešovského VÚC v okrese Prešov, má okolo 2tis. obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci patrí do
celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá (okrem 30 ks).
Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa počíta aj na desiatky rokov. Osvetľovacia sústava v obci
je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Svietidla VO sú napájané vzdušným vedením
vodičom AlFe16 mm2. Sústava verejného osvetlenia v obci je napojená na jeden rozvádzač - plechový. V obci je v prevažnej
miere zložené zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce nespĺňa základné
podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii a chodníkov, nerovnomernosť osvetlenia apod. V obci sú svietidlá
umiestnené nepravidelne, čím vznikajú rozostupy svetelných bodov. Takéto veľké rozostupy nezabezpečujú dostatočnú
rovnomernosť osvetlenia. Súčasná sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný
výkon.

Predkladaný projekt rieši výmenu 134 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 81 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Víťaz. V rámci projektu sa taktiež vymenia všetky
výložníky za nové, spĺňajúce normy, vymení sa starý rozvádzač a vybuduje sa moderný riadiaci systém pre riadenie a
vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu
svietidiel je 63,99 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 151,51 GJ/rok. Projektom dôjde k inštalovaniu 215 kusov
31,9W a 53,9 W svietidlá , čo by sa podľa výpočtov svetelno-technickej štúdie malo odraziť na úspore elektrickej energie v
predpokladanej hodnote 42 085,63 kWh/rok a taktiež k zníženiu emisií 10,61 ton/rok. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality. Po modernizácii VO sa
uskutoční svetelno-technické meranie. Merateľné ukazovatele a ciele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom navrhnutého riešenia.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mesiacov potrebných na prípravu,
vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským subjektom na základe
verejného obstarávania. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými kapacitami v spolupráci s externým
subjektom. V rámci Hlavnej aktivity č. 1 sa budú realizovať nasledovné činnosti – výmena svietidiel – demontáž starých a
montáž nových (spolu 215 ks) s príkonom 31,9 a 53,9 W, výmena výložníkov, výmena rozvádzača, inštalácia regulácie.
Hlavná aktivita č. 2 zahŕňa vypracovanie svetelno-technickej štúdie pred modernizáciou a svetelno-technického merania po
modernizácii a úzko súvisí s realizáciou aktivity č. 1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať. Aktivity projektu sú
navrhnuté tak, aby naplnili ciele a očakávané výsledky projektu tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom
konzistentné. Po ukončení realizácie projektu bude majetok zaradený do majetku obce, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu v oblasti verejného osvetlenia, ktorá obci
vyplýva z platnej legislatívy. Obec má organizačné predpoklady úspešnej realizácie projektu vďaka svojim predchádzajúcim
skúsenostiam. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce, budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného
rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ale aj
zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Víťaz má skúsenosti s realizáciou projektov. Projekt v plnej miere
prispieva k napĺňaniu cieľa operačného programu – zlepšenie technického stavu VO miest a obci SR a dosiahnutie úspory
energie a taktiež k horizontálnej priorite TUR. Po úspešnej realizácii projektu dôjde k úspore elektrickej energie o 42 085,63
kWh/rok = 63,99 % oproti súčasnému stavu je nad rámec reálnych finančných možností žiadateľa a bez dotačnej pomoci by
nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami strategických dokumentov:
PHSR obce, INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 –
2020 ai.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Víťaz zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským subjektom, ktorý
má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO (vrátane regulácie)
z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou VO.
Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015, tak aby obec získala úsporu z realizácie projektu už v roku 2016.
Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená. dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov
(modelovaná úspora energie po realizácii je 63,99 %). Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO (okrem 30 ks) a doplnenie
regulácie sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov a výrazne sa znížia prevádzkové náklady. Taktiež sa výrazne
znížia aj údržbové náklady pri dodržiavaní S-T parametrov. Žiadateľ zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na
spolufinancovanie. Žiadateľ je presvedčený o dlhodobej udržateľnosti výstupov predkladaného projektu aj vďaka svojej
solídnej finančnej stabilite. Technická a časová realizovateľnosť projektu bude zabezpečená kvalitnou projektovou prípravou a
riadením projektu.

KaHR-22VS-1501

Obec Brezovička leží na území Prešovského VÚC v okrese Sabinov, má okolo 400 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci patrí
do celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetlovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá. Svietidlá sú
rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa počíta aj na desiatky rokov. Osvetľovacia sústava v obci je
jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete.
Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. V obci sú inštalované 2 rozvádzače verejného
osvetlenia, ktoré sú plechového typu a sú v zlom technickom stave. V obci je v prevažnej miere zložené zo zastaralých,
technicky nevyhovujúcich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce nesplna základné podmienky pre osvetlenie cestných
komunikácii a chodníkov, nerovnomernost osvetlenia apod. V obci sú svietidlá umiestnené nepravidelne, čím vznikajú
rozostupy svetelných bodov. Takéto veľké rozostupy ezabezpečujú dostatočnú rovnomernosť osvetlenia. Súčasná sústava
VO je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný výkon.

Predkladaný projekt rieši výmenu 56 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 47 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Brezovička. V rámci projektu sa taktiež vymenia
všetky výložníky za nové, splňujúce normy, vymení sa starý rozvádzač a vybuduje sa moderný riadiaci systém pre riadenie a
vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu
svietidiel je 79,27 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 174,62 GJ/rok. Projektom dôjde k inštalovaniu 103 kusov
31,9W a 53,9 W svietidliel , čo by sa podľa výpočtov svetelnotechnickej štúdie malo odraziť na úspore elektrickej energie v
predpokladanej hodnote 48 505,01 kWh/rok a taktiež k zníženiu emisií 12,22 ton/rok. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality. Po modernizácii VO sa
uskutoční svetelnotechnické meranie. Merateľné ukazovatele a ciele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom navrhnutého riešenia.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 6 mesiacov potrebných na prípravu,
vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským subjektom na základe
verejného obstarávania. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými kapacitami v spolupráci s externým
subjektom. V rámci Hlavnej aktivity č.1 sa budú realizovať nasledovné činnosti – výmena svietidiel – demontáž starých a
montáž nových (spolu 103 ks) s príkonom 31,9 W a 53,9 W, výmena výložníkov, výmena rozvádzača, inštalácia regulácie.
Hlavná aktivita č.2 zahŕňa vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pred modernizáciou a svetelnotechnického merania po
modernizácii a úzko súvisí s realizáciou aktivity č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať. Aktivity projektu sú
navrhnuté tak, aby naplnili ciele a očakávané výsledky projektu, tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom
konzistentné. Po ukončení realizácie projektu bude majetok zaradený do majetku obce, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu v oblasti verejného osvetlenia, ktorá obci
vyplýva z platnej legislatívy. Obec má organizačné predpoklady úspešnej realizácie projektu vďaka svojim predchádzajúcim
skúsenostiam. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci, budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného
rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ale aj
zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Brezovička má skúsenosti s realizáciou projektov. Projekt v plnej miere
prispieva k napĺňaniu cieľa operačného programu – zlepšenie technického stavu VO miest a obcí SR a dosiahnutie úspory
energie a taktiež horizontálnej priorite TUR. Po úspešnej realizácii projektu dôjde k úspore elektrickej energie o 48 505,01
kWh/rok = 79,27 % oproti súčasnému stavu. Projekt je nad rámec reálnych finančných módností žiadateľa a bez dotačnej
pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity sú v súlade s opatreniami strategických dokumentov:
PHSR obce, Integrovaný regionálny operačný program pre PSK na programové obdobie 2014-2020 ai.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Brezovička zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským subjektom,
ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO (vrátane
regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015 tak, aby obec získala úsporu z realizácie projektu už
v roku 2016. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená. dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných
bodov (modelovaná úspora energie po realizácii je 79,27 %). Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu
VO a doplnenie regulácie sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov a výrazne sa znížia prevádzkové náklady. Taktiež
sa výrazne znížia aj údržbové náklady pri dodržiavaní S-T parametrov. Žiadateľ zabezpečí dostatok finančných prostriedkov
na spolufinancovanie. Žiadateľ je presvedčený o dlhodobej udržateľnosti výstupov predkladaného projektu aj vďaka svojej
solídnej finančnej stabilite. Technická a časová realizovateľnosť projektu bude zabezpečená kvalitnou projektovou prípravou a
riadením

KaHR-22VS-1501

Obec Nižný Slavkov leží na území Prešovského VÚC v okrese Sabinov, má okolo 800 obyvateľov. Verejné osvetlenie v obci
patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetlovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá.
Svietidlá sú rôznych typov, mnohé už po životnosti. Vek svietidiel sa pohybuje v intervale od 20-50 rokov. Osvetľovacia
sústava v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na
stĺpoch NN siete. Svietidlá. osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Svietidla VO sú napájané
vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Sústava verejného osvetlenia v obci je napojená na jeden rozvádzač - plechový. V
obci je v prevažnej miere zložené zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce
nesplna základné podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii a chodníkov, nerovnomernost osvetlenia apod. V obci sú
svietidlá umiestnené nepravidelne, čím vznikajú rozostupy svetelných bodov. Takéto veľké rozostupy nezabezpečujú
dostatočnú rovnomernosť osvetlenia. Súčasná sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu
na plný výkon.

Predkladaný projekt rieši výmenu 64 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 52 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Nižný Slavkov. V rámci projektu sa taktiež vymenia
všetky výložníky za nové, splňujúce normy, vymení sa starý rozvádzač a vybuduje sa moderný riadiaci systém pre riadenie a
vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu
svietidiel je 80,92 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 166,74 GJ/rok. Projektom dôjde k výmene 64 kusov
pôvodných svietidiel za 31,9W svietidlá a dopĺňa 52 kusov nových svietidiel 31,9 W, čo by sa podľa výpočtov
svetelnotechnickej štúdie malo odraziť na úspore elektrickej energie v predpokladanej hodnote 46 315,79 kWh/rok a taktiež k
zníženiu emisií 11,67 ton/rok. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej
situácie v obci a k zníženiu kriminality. Po modernizácii VO sa uskutoční svetelnotechnické meranie. Merateľné ukazovatele a
ciele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom navrhnutého riešenia.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu ôsmich mesiacov potrebných na
prípravu, vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským subjektom na
základe verejného obstarávania. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými kapacitami v spolupráci s
externým subjektom. V rámci Hlavnej aktivity č.1 sa budú realizovať nasledovné činnosti – Výmena svietidiel – demontáž
starých a montáž nových (spolu 116 ks) s príkonom 31,9W, výmena výložníkov, výmena rozvádzača, inštalácia regulácie.
Hlavná aktivita č.2 zahŕňa vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pred modernizáciou a svetelnotechnického merania po
modernizácii a úzko súvisí s realizáciou aktivity č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať. Aktivity projektu sú
navrhnuté tak, aby sa naplnili ciele a očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom
konzistentné. Po ukončení realizácie projektu bude majetok zaradený do majetku obce, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu v oblasti verejného osvetlenia, ktorá obci
vyplýva z platnej legislatívy. Obec má organizačné predpoklady úspešnej realizácie projektu vďaka svojim predchádzajúcim
skúsenostiam. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného
rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ako aj
zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Nižný Slavkov má skúsenosti s realizáciou projektov. Projekt v plnej
miere prispieva k napĺňaniu cieľa operačného programu - zlepšenie technického stavu VO miest a obcí SR a dosiahnutie
úspory energie a taktiež k horizontálnej priorite TUR. Po úspešnej realizácii projektu dôjde k úspore elektrickej energie o 46
315,79 kWh/rok = 80,92 % oproti súčasnému stavu. Je nad rámec reálnych finančných možností žiadateľa a bez dotačnej
pomoci by nebolo možné z mestských zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami strategických
dokumentov: PHSR mesta, INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 ai.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Nižný Slavkov zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským
subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO
(vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015, tak aby obec získala úsporu z realizácie projektu už
v roku 2016. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená. dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných
bodov (modelovaná úspora energie po realizácii je 80,92 %). Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO a doplnenie regulácie sa
výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov a výrazne sa znížia prevádzkové náklady. Taktiež sa výrazne znížia aj
údržbové náklady pri dodržiavaní S-T parametrov. Žiadateľ zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie.
Žiadateľ je presvedčený o dlhodobej udržateľnosti výstupov predkladaného projektu aj vďaka svojej solídnej finančnej
stabilite. Technická a časová realizovateľnosť projektu bude zabezpečená kvalitnou projektovou prípravou a riadením projektu.
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Sústavu verejného osvetlenia v obci Lazy pod Makytou tvoria viaceré druhy svietidiel, ktoré sú zastarané, po svojej životnosti.
Osvetľovacia sústava bola vybudovaná koncom 60-tych rokov. Prevádzka súčasných svietidiel je nehospodárna tak z
hľadiska spotrebovanej energie, ako aj údržby. Viaceré typy svietidiel majú svetelnočinné časti z PMMA, ktoré pod vplyvom
času zmenilo svoju štruktúru, je zanesené špinou - tým pádom sa výrazne znižuje účinnosť súčasne používaných svietidiel. Z
hľadiska údržby je náročné a vo viacerých prípadoch kvôli veku svietidiel nemožné zohnať náhradné diely, nakoľko sa už
prestali vyrábať. Tesnenia svietidiel sú poškodené a svietidlá zatečené. Súcasná sústava VO tak nie je schopná plniť svoju
funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a stupeň bezpečnosti.

Navrhovaný spôsob realizácie modernizácie sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a taktiež dobrú návratnosť investícií.
Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.Túto situáciu sa vytvorí novými technickými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Svietidlá budú vymenené na 315 ks svetelných miest. Na splnenie podmienok daných normou STN EN
13201 bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových a oceľových stožiaroch v počte 153 ks. Celkový počet
svietidiel uvažovaných v svetelno-technickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 318 ks (na troch svetelných
miestach budú inštalované 2 svietidlá).

Počas 5 mesiacov realizácie projektu (08/2015-12/2015) sa zrekonštruuje VO v obci s využitím BAT. Harmonogram bol
navrhnutý s ohľadom na stav procesu verejného obstarávania, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré
dovoľujú rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí kvalifikovaný dodávateľ zvolený v procese
verejného obstarávania podla zákona c.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita pozostávajúca z demontáže
pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO
vrátane revízií sa vykoná rekonštrukcia VO v obci tak, aby vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu zabezpečí
projektový tím zložený zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu –
vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný
v súlade s Manuálom informovania a publcitu projektu.

Projekt svojím charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispieva využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO).
Na implementácii projektu sa budú podieľať aj interní zamestnanci obce Lazy pod Makytou. Pre efektívnu implementáciu
projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný
manažér) a administráciu projektu (koordinátor projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov
financovaných z vlastných zdrojov obce, štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ.
Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov však
nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO. K výmene svietidiel prichádza iba rádovo po kusoch, podľa možností rozpočtu.

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Očakávaná
úspora energie je 574,65 GJ ročne. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých
LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako
aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe. Pravidelnú
údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávatel rekonštrukcie VO. Vybraný dodávatel
bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia, čím sa zabezpecí jeho technická udržateľnosť a
funkčnosť.
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Osvetľovacia sústava v obci je tvorená prevažne sodíkovými vysokotlakovými výbojkami a v menšej miere kompaktnými
žiarivkami. Na osvetlenie pamiatok v obci sú použité 1000 W reflektory. Zdrojová štruktúra podľa typu zdroja a jeho početného
a výkonového zastúpenia bola určená na základe poskytnutých údajov a vizuálnej obhliadky.
Ojedinele boli nájdené svietidlá, ktoré nesvietia, a to v počte 4 ks. Tieto nie sú zarátané v pôvodnom stave ako svietidlá.
Osvetľovacia sústava je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne, zastaralé
s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá, svetelné
zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období piatich mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce a priamo nadväzuje na PHSR mikroregiónu
Hontianka: Strategický zámer 7.4.3. Životné prostredie, technická infraštruktúra, Priorita 3. Budovanie technickej infraštruktúry.
Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Banskobystrického kraja, Prioritná os 5: (Integrovaná a ekologická doprava a) znižovanie
energetickej náročnosti. Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a
dosiahnutie úspory energie,“ cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v
mestách a obciach," cieľ prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe
energie, znižovanie energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie
využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Obec Bajerovce leží na území Prešovského VÚC v okrese Sabinov, má okolo 300 obyv. Verejné osvetlenie v obci patrí do
celkovej technickej infraštruktúry obce. Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už morálne a technicky zastaralá.V súčasnosti
sú namontované svietidlá starých typov, ktoré sú technicky zastarané a nesplnajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie a
nových typov, ktoré nevyhovujú požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Väcšina svietidiel
je po dobe svojej životnosti. Optické časti týchto svietidiel sú nenávratne poškodené, značne znečistené, chýbajú alebo sú
poškodené aj mechanické kryty elektrických častí. Z uvedených dôvodov je narušené nielen krytie týchto svietidiel, ale aj ich
mechanická a elektrická bezpečnosť. Rozvádzač verejného osvetlenia je staršieho typu vyrobený z oceľového plechu
opatreného ochranným náterom. Tento rozvádzač je značne skorodovaný a nespĺňa požadované kritéria. Prevažná väcšina
výbojok nevyhovuje z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu alebo z hladiska životného prostredia. Jeden stĺp v majetku
obce je značne poškodený a je nutná jeho výmena. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradiť.

Predkladaný projekt rieši výmenu 50 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 58 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Bajerovce. V rámci projektu sa taktiež vymenia všetky
výložníky za nové, splňujúce normy, vymení sa starý rozvádzač a vybuduje sa moderný riadiaci systém pre riadenie a
vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu
svietidiel je 78,25 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 131,65 GJ/rok. Projektom dôjde k inštalovaniu 108 kusov
31,9W svietidliel , čo by sa podľa výpočtov svetelnotechnickej štúdie malo odraziť na úspore elektrickej energie v
predpokladanej hodnote 36 569,57 kWh/rok a taktiež k zníženiu emisií 9,22 ton/rok. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality. Po modernizácii VO sa
uskutoční svetelnotechnické meranie. Merateľné ukazovatele a ciele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom navrhnutého riešenia.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 8 mesiacov potrebných na prípravu,
vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským subjektom na základe
verejného obstarávania. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými kapacitami v spolupráci s externým
subjektom. V rámci Hlavnej aktivity č.1 sa budú realizovať nasledovné činnosti – výmena svietidiel – demontáž starých a
montáž nových (spolu 108 ks) s príkonom 31,9 W, výmena výložníkov, výmena rozvádzača, inštalácia regulácie. Hlavná
aktivita č.2 zahŕňa vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pred modernizáciou a svetelnotechnického merania po
modernizácii a úzko súvisí s realizáciou aktivity č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať. Aktivity projektu sú
navrhnuté tak, aby naplnili ciele a očakávané výsledky projektu, tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom
konzistentné. Po ukončení realizácie projektu bude majetok zaradený do majetku obce, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu v oblasti verejného osvetlenia, ktorá obci
vyplýva z platnej legislatívy. Obec má organizačné predpoklady úspešnej realizácie projektu vďaka svojim predchádzajúcim
skúsenostiam. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci, budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného
rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ale aj
zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Bajerovce má skúsenosti s realizáciou projektov. Projekt v plnej miere
prispieva k napĺňaniu cieľa operačného programu – zlepšenie technického stavu VO miest a obcí SR a dosiahnutie úspory
energie a taktiež horizontálnej priorite TUR. Po úspešnej realizácii projektu dôjde k úspore elektrickej energie o 36 569,57
kWh/rok 78,25 % oproti súčasnému stavu. Projekt je nad rámec reálnych finančných možností žiadateľa a bez dotačnej
pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity sú v súlade s opatreniami strategických dokumentov:
PHSR obce, Integrovaný regionálny operačný program pre PSK na programové obdobie 2014-2020.

Modernizácia a rekonštrukcia VO z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky
súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia. V prípade administratívneho nariadenia v súvislosti s obmedzením produkcie
skleníkových plynov je možné znížit energetickú spotrebu verejného osvetlenia na požadovanú úroveň. Technológia je
pripravená pružne reagovať aj na zmenu iných podmienok ako napríklad technických noriem pre osvetlenie pozemných
komunikácií. Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Bajerovce zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským
subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO
(vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s
prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015, tak aby obec získala úsporu z realizácie projektu už
v roku 2016. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných
bodov (modelovaná úspora energie po realizácii je 63,99 %). Technická a časová realizovateľnosť projektu bude
zabezpečená.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Sústavu
verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neekonomickú a neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké
množstvo rôznych typov svietidiel. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu
nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina
nevyrába. Je vysoko finančne a časovo náročné zabezpečovať rozsiahly sortiment náhradných dielov ako napríklad plexisklá,
kryty, objímky, svetelné zdroje, predradené prístroje.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Mesto získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti mesta z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 8/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období piatich mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Rekonštrukcia sústavy VO mesta je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej
hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou
požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR mesta Myjava.: Priorita 2. Zvýšenie kvality infraštruktúry a životného
prostredia, Opatrenie 2.1 Zvýšenie kvality infraštruktúry verejných služieb, Aktivita "zvýšenie energetickej efektívnosti
verejného osvetlenia s cieľom zníženia spotreby energie" a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta.
Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Trenčianskeho kraja, Strategický cieľ Zabezpečiť podmienky pre trvalé znižovanie
energetickej náročnosti kraja.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie (...).

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v meste po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z mestského rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami mesta, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít mesta. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Obec Zákamenné sa nachádza v Žilinskom kraji. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidla s
ortuťovými a HPS výbojkami. Sústavu verejného osvetlenia v obci môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, teda s veľkým
množstvom rôznych typov svietidiel, ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelnotechnické parametre sústavy VO.
Na jednej ulici je často použitých niekoľko druhov svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. Zariadenie je
zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti. Súčasné VO je náročné na údržbu a
správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa
dnes už väčšina nevyrába. Osvetlenia miestnych komunikácií, ostatných miest, lávky pre chodcov a cyklistov, pešie zóny
nezabezpečuje dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom obce ako aj okolitých obyvateľov. VO nezabezpečuje
zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Technický stav rozvádzačov nevyhovuje súčasným požiadavkám.

Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí technický stav
VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Moderné LED svietidlá
nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Pre
osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti VO najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým
svetelným výkonom a životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel v počte 268ks sú pouličné svietidlá pre
štandardné osvetlenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obytných zón, parkovísk, cyklistických chodníkov či
parkov. Svietidlo LED zabezpečuje systémovou účinnosťou a vysokou mierou presnosti smerovania svetelného toku vďaka
inovatívnym technickým riešeniam. Svietidlá budú poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii
oslnenia s nulovými svetelnými emisiami. Ročná úspora predstavuje 397,47 GJ. Úspora bude premietnutá do ďalšieho
zveľaďovania obce ako cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných
podmienok v obci a celom regióne.

Projekt bude realizovaný v 1 etape. Hlavnou prioritou tejto fázy projektu je rýchly časový priebeh a kvalitné svietidlá ako aj
odborne prevedené montážne práce. Samotný priebeh realizácie bude postupovať nasledovne:
-podpis zmluvy s dodávateľom,
-preberanie staveniska,
-rekonštrukcia sústavy VO bude pozostávať: demontáže starých svietidiel a výložníkov, montáže výložníkov, montáž
svietidiel, montáž riadiacej jednotky do RVO.
-revízna skúška, svetelnotechnické meranie a odovzdanie zhotoveného diela.
Technickú realizáciu projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného
obstarávania. Verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu je začaté pred podaním Žiadosti o NFP. Rekonštrukcia VO bude
realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Výsledkom projektu bude zníženie spotreby elektrickej energie o 397,47GJ/rok a zároveň zníženie
nákladov na údržbu použitím najmodernejších technológií pri 268 kusoch svietidiel a pozitívny dopad na životné prostredia.

Súčasná sústava VO je morálne a fyzicky opotrebovaná a neefektívna. Nevyhnutnosť realizácie je zameraná nie len na
znižovanie energetickej náročnosti (397,47GJ) pri rekonštrukcii 268 ks svietidiel, ale predstavuje aj ekologický dopad
prostredníctvom ktorého sa znížia emisie CO2 za rok o 27,82ton. Požiadavky kladené na VO obce môžeme rozdeliť na
sociálnu orientáciu. Druha požiadavka je bezpečnosť, ktorá sa uplatňuje hlavne na komunikáciách slúžiacich automobilovej
doprave. Tretia požiadavka je zameraná k psychologickému podnetu vplývajúcemu na obyvateľov a to v súvislosti na dobré
osvetlenie komunikácii a ostatných plôch, ktoré zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor,
pôsobí upokojujúco. VO prispieva k zníženiu pouličnej kriminality, vandalizmu a krádeží. Projekt je v súlade so strategickým a
plánovacím dokumentom PHSR a územným plánom obce. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má
skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície
z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Výsledkom projektu bude zníženie spotreby elektrickej energie o 397,47 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 268 kusoch svietidiel. Realizácie projektu sa pozitívne prejaví v podobe zníženia
nákladov za energie a rovnako v poklese výdavkov, ktoré sa doteraz vynakladané na náročnú údržbu verejného osvetlenia.
Zmodernizovaný systém verejného osvetlenia si nebude v najbližších rokoch vyžadovať prakticky žiadne náklady na údržbu.
Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STNEN a zabezpečovať
opakované pravidelné revízie verejného osvetlenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2010 Z.z.. Z uvedených dôvodov
sa nepredpokladá, že by projekt nebol finančne udržateľný. Neexistuje tak žiadne dôvody a riziká, ktoré by mohli udržateľnosť
celého projektu ovplyvniť. Projekt nebude mat negatívny dopad na životné prostredia a preto bude počas celej jeho životnosti
environmentálne udržateľný. Prínosom projektu bude rovnako zníženie emisií CO2 o 27,82 ton/rok. Žiadateľ zabezpečí v rámci
rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Osvetľovaciu sústavu v obci Trnavá Hora tvorí 171 ks svetelných bodov so 6 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO).
Osvetľovacia sústava či jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a
rôznych druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 44% ortuťových a sodíkových výbojok a 56% kompaktných
žiariviek. Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate
použité v rámci celého VO až na niekoľko oceľových podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť. Geometria sústavy je
podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je jeho veľká
vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť
ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a
chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj
cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 76,7 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Navrhnutou rekonštrukciou sa dosiahne značná úspora energie 79,6 MWh/rok (cca. 286,53 GJ/rok) oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 20,06 t ročne. Po realizácii projektu
obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a
taktiež na údržbu, keďže obec každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia. Úspora
finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nenáročného osvetlenia aj vo verejných budovách.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: výmene 171 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 30W, 40W a 26W a vysokým svetelným tokom, doplneniu 75 nových svietidiel, výmene káblovej trasy
vodiča VO, výmene 6 rozvádzačov VO, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu
VO formou vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehať paralelne v období september až december 2015. Technickú
realizáciu projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Trnavá Hora spolupracovať s externou
inštitúciou, aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretou s
Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Obci Trnavá Hora prijalo uznesenie,
ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s
platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Verejné osvetlenie v obci Trnavá Hora nebolo komplexne rekonštruované, boli vykonané len čiastkové opravy svietidlami,
ktoré v súčasnosti nezodpovedajú platným normám a predpisom. Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa
prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný
projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou, regulácia,
systém riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov VO) zabezpečí: 1) zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestnej
premávky; 2) splnenie platných technických a prevádzkových noriem; 3) zníženie energetickej a finančnej náročnosti; 4)
pozitívny dopad na životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2. Modernizácia verejného osvetlenia v
Trnavej Hore vychádza z kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvaloudržateľného rozvoja. Projekt je v súlade s
PHSR obce Trnavá Hora. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Obec riešila už
viacero projektov zameraných na zlepšenie jej infraštruktúry a vie zabezpečiť personálne kapacity na ich manažovanie.
Realizácia projektu pomocou nenávratného príspevku je jediným riešením, nakoľko vlastné zdroje nedokáže na takéto činnosti
zabezpečiť.

Obec Trnavá Hora disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku
VO zodpovedá obec, v zmysle svojho štatútu a legislatívy, a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia
vydáva zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec tiež z vlastných zdrojov. V rozpočte obce je
pravidelne vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Investované finančné prostriedky do energeticky
efektívnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a
opravy VO, náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí možnosti modernizácie VO aj v ďalšom období. Po úspešnej
realizácii projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými
technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia
prevádzky výstupov projektu bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Predmetom projektu je modernizácia systému verejného osvetlenia (ďalej len VO) v obci Malý Šariš, ktorý aktuálne pozostáva
z 122 ks svietidiel a 2 ks rozvádzačov. Vlastníctvo nosnej časti sústavy - stĺpov je v rukách Východoslovenskej distribučnej
sústavy, ktorá však vydala súhlas s realizáciou projektu, vid. príloha č. 9 žiadosti o NFP.
Existujúce svietidlá sú charakteristické početným druhovým zastúpením od rôznych výrobcov s rôznym technickým
vyhotovením, čo sťažuje ich údržbu. Celkovo bolo identifikovaných 11 typov svietidiel. Časť z nich je umiestnená nesprávne
resp. má poškodenú optiku, čo narušuje ich svetelný kužeľ a celkovo negatívne ovplyvňuje požadovanú rovnomernosť VO.
Rozmiestnenie svetelných bodov nezodpovedá potrebám v zmysle normy a vyžaduje si doplnenie.
Rozvádzače sú zastarané a z pohľadu ďalšej prevádzky VO sú nevyhovujúce. Spínacie hodiny sú zastarané bez možnosti
automatickej úpravy časov.
Základné vzdušné napájacie vedenie je nevyhovujúce a väčšina si vyžaduje výmenu. Podrobné informácie o stave celej
sústavy VO ponúka svetelno-technická štúdia.
Technické, personálne a finančné zdroje žiadateľa zodpovedajú potrebám úspešnej realizácie projektu.

Výmena nevyhovujúcich svietidiel, rozvádzačov a doplnenie systému riadenia VO prinesie viacero pozitív, ktoré sa na úrovni
obce Malý Šariš prejavia v:
- zvýšenej bezpečnosti
- úspore spotrebovanej energie
- znížení prevádzkových nákladov
- zvýšení estetickej stránky osvetlenej obce
- a pod.
Budúci prevádzkovateľ systému VO získa výhodu zníženia vykonávaných opráv a udržiavacích prác, z titulu dlhodobej záruky
nových svietidiel až na úrovni 120 mesiacov.
Celospoločenský prínos identifikujeme v environmentálnej oblasti, kde dôjde k úspore 15,06 ton CO2 ročne, pri priemernej
ročnej dobe svietenia 3900 hodín, a odstránení svetelného smogu, ktorý okrem iného narúša prirodzený biorytmus živých
organizmov.
Výmenou existujúcich a doplnením chýbajúcich svietidiel unifikujeme svetelnú základňu, ktorá pri dlhodobej prevádzke
vykáže výrazne vyššiu hospodárnosť ako aktuálny systém VO. Zavedením systému riadenia a regulácie vytvoríme
prevádzkovateľovi možnosť operatívnych úprav intenzity, prípadne dĺžky svietenia pri vzdialenej správe, čím bude možné
flexibilne dotvárať atmosféru rôznych podujatí. Úspora vlastných zdrojov vytvorí predpoklady pre ďalší investičný rozvoj obce.

V rámci komplexnej modernizácie systému VO obce Malý Šariš dôjde ku kompletnej výmene 122 ks existujúcich a doplneniu
86 nových svietidiel, výmene 2 ks samostatne stojacich RVO, časti vzdušného vedenia a inštalácií riadiaceho systému. V
prípade svietidiel pôjde o moderné LED lampy s dlhou dobou životnosti a nízkou energetickou náročnosťou, ktorá v súčinnosti
s riadiacim systémom umožní až 73,98% úsporu el. energie voči súčasnému stavu. Všetky práce na modernizácií VO budú
riešené dodávateľsky a zabezpečí ich víťaz verejného obstarávania. Rovnako tak bude dodávateľky riešené záverečné
meranie svetelno-technických parametrov modernizovaného VO, ktoré vykoná subjekt nezávislý od realizátora samotnej
modernizácie VO. Z tohto dôvodu bolo pred podaním projektu zahájené verejné obstarávanie. Podrobný prehľad zákaziek v
rámci verejného obstarávania je zdokumentovaný prílohou č. 2.
Celý realizačný proces projektu bude riadený projektovým tímom. Podrobné zloženie projekt. tímu ponúka Opis v časti 3.2
Personálne zabezpečenie, súčasťou ktorej je aj identifikácia činností, zodpovedností a skúseností členov tímu.
Realizácia projektu je plánovaná v časovom horizonte 06/2015-12/2015.

Predkladaný projekt rieši potrebu modernizácie VO v obci Malý Šariš, ktorého aktuálny stav nezodpovedá platným normám, či
požiadavkam obyvateľov a návštevníkov. Projektový zámer vychádza z finančných možností obce ako aj možnosti výzvy
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Systematická obnova VO je v súlade s platnými koncepčnými materiálmi obce (PHSR, územný plán), ako i kraja v oblasti
zavádzania energeticky úsporných riešení a rozvoja infraštruktúry.
Navrhované riešenie vychádza z podrobnej analýzy súčasného stavu s prioritnou orientáciou na elimináciu rôznorodých
svietidiel a rozvádzačov s:
- vysokou mierou degradácie,
- vysokou energetickou náročnosťou,
- nízkou účinnosťou,
- komplikovanou údržbou,
- absentujúcim systémom riadenia.
Navrhovaná inštalácia nových svietidiel s dlhou životnosťou a integrovaným zariadením na kompenzáciu poklesu účinnosti
LED a udržateľnosti svetelného toku, počas celej doby životnosti, prinesie úžitok nielen vlastníkovi VO, ale aj
prevádzkovateľovi. Systém údržby VO bude zjednodušený a riadenie bude využívať systém vzdialenej správy.
Ušetrenými prostriedkami dokážeme financovať nové rozvojové zámery obce, čo tiež prispeje k vytváraniu pozitívneho
príkladu.

Technická stránka udržateľnosti projektu je zabezpečená komplexnou dodávkou, kde v prípade svietidiel bude uplatňovaná
120 mesačná záruka. Pri ostatných komponentoch bude štandardná záruka s pozáručným servisom.
Garanciu kvalitného prevedenia prác a splnenia aktuálne platných noriem pre VO potvrdí záverečné meranie, ktoré vykoná
nezávislý subjekt.
Obslužný personál prevádzkovateľa VO prejde v prípade potreby potrebným zaškolením, ktoré sa bude týkať bezpečnej
obsluhy a riadenia celého systému VO, prípadne výmeny svietiacich jednotiek.
Celý systém modernizácie bude poistený voči živelnej pohrome, krádeži a vandalizmu.
Prevádzkovú udržateľnosť potvrdzujú základné výpočty v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výrazné úspory
energie ako i bohaté skúsenosti s riadením a údržbou VO na strane zmluvného prevádzkovateľa.
Pokles prevádzkových výdavkov na VO prispeje k celkovému zlepšeniu ekonomických výsledkov obce Malý Šariš.
Z pohľadu odborného riadenia projektu zohrá kľúčovú úlohu projektový tím, viď. Opis časť 3.2 Personálne zabezpečenie, v
ktorom sú zaradení pracovníci OcÚ s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti riadenia a investičných akcií.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný a nevyhovuje súčasným normám.Sústava svietidiel
pozostáva z 580ks svietidiel, ktoré sú napájané z 15ks rozvádzačov na 642ks podperných bodov so svietidlami, výložníky sú
skorodované, el.rozvody verejného osvetlenia sú tvorené vzdušným a podzemným vedením.Nedostatky sústavy verejného
osvetlenia: skorodované svietidlá, veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel, slabý svetelný tok, vysoká poruchovosť,
neúčinné sv.zdroje,znehodnotené optiky, znečistené plexisklá, nesprávne smerovanie optických systémov a svietidiel,
nevhodné osvetlenie križovatiek,ciest,prechodov pre chodcov, svietidlá majú zlý uhol vyloženia, výložníky sú
krátke.Rozvádzače majú časové spínače a fotobunky,čo je nevyhovujúce. Údržba a správa je zanedbaná z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov a náročná na identifikáciu problémov.Sústava má vysoký príkon sústavy=vysoká
energetická náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k
zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.Nedostatočné osvetlenie podporuje vznik
krádeží a pouličnej kriminality.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením sv.
bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni náročnosť
na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 580 ks svietidiel. Na splnenie normy STN EN 13201 bude doplnených 68 ks svietidiel,celkovo sa vymení 648 ks
svietidiel. Nainštaluje sa 227 ks oceľových výložníkov na betónové stožiare a 15 predlžovacích konzol na oceľové stožiare.
Do rozvádzačov sa doplní 12 ks 3G-GSM komunikačných jednotiek pre spínanie a monitorovanie stavu verejného osvetlenia.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 230 048,07 čo je 828,17 GJ/1 rok a zabezpečí
sa 72,78%-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a
následne využiť ušetrené verejné zdroje na pokračovanie v rekonštrukcii ďalšími etapami-rekonštrukcia podzemných vedení,
ako aj na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre stavebné práce, zabezpečí práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať
a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 648 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
inštaláciu nových svietidiel a doplnenie komunikačných jednotiek v počte 12 ks 3G-GSM do rozvádzača verejného osvetlenia.
Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, najneskôr však do konca roka 2015.Z hľadiska efektivity
využitia finančných zdrojov bude modernizácia realizovaná v čo najkratšom čase. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou
osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a
informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad mesta,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu,krádeží a jej
stav bude trvalo udržateľný.Bude dosiahnutá energetická efektívnosť,odstráni sa plytvanie energiou, LED technológiou sa
dosiahnu úspory energie.
Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr.kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4
Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné
dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR Mesta
Námestovo na obdobie 2007-2015,ktorého platnosť je predĺžená do konca roka 2015. Konkrétne bude naplnený cieľ 3 –
Oblasť vybavenosti a cestovného ruchu – Aktivita 2: Rekonštrukcia verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a vybudovanie
multifunkčnej digitálnej siete v meste.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu mesta z
vlastných zdrojov.Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia.Pôjde o preventívnu
údržbu, bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,svietidlá sa podľa plánu budú vymieňať za 15
rokov,stožiare sa budú natierať každých päť rokov a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať každý tretí rok.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.Ročná
úspora el.energie predstavuje 72,78% čo je 828,17GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť projektu.
Mesto zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak,aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky.Modernizáciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu mesta
počas dňa aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu mesta.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov
mesta.
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Osvetľovaciu sústavu v obci Párnica tvorí 105 ks svetelných bodov s 2 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia
sústava či jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych
druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 39% ortuťových výbojok, 54% sodíkových výbojok a 7% kompaktných
žiariviek. Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate
použité v rámci celého VO až na niekoľko oceľových a drevených podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť. Geometria
sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je jeho veľká
vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť
ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a
chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj
cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 50,7 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Navrhnutou rekonštrukciou sa dosiahne značná úspora energie 57,6 MWh/rok (cca. 207,41 GJ/rok) oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 14,52 t ročne. Po realizácii projektu
obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a
taktiež na údržbu, keďže obec každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia. Úspora
finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nenáročného osvetlenia aj vo verejných budovách.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: výmene 105 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 55W alebo 30W a vysokým svetelným tokom, doplneniu 47 nových svietidiel, výmene káblovej trasy
vodiča VO, výmene 2 rozvádzačov VO, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu
VO formou vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehaš paralelne v období september až december 2015. Technickú
realizáciu projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Párnica spolupracovať s externou inštitúciou,
aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretou s Riadiacim
orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Obci Párnica prijalo uznesenie, ktorým sa
zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými
normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu.

Verejné osvetlenie v obci Párnica nebolo komplexne rekonštruované, boli vykonané len čiastkové opravy svietidlami, ktoré v
súčasnosti nezodpovedajú platným normám a predpisom. Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovotechnické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v
stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou, regulácia, systém
riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov VO) zabezpečí: 1) zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestnej premávky; 2)
splnenie platných technických a prevádzkových noriem; 3) zníženie energetickej a finančnej náročnosti; 4) pozitívny dopad na
životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2. Modernizácia verejného osvetlenia v Párnica vychádza z
kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvaloudržateľného rozvoja. Projekt je v súlade s PHSR obce Párnica. Obec
potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Obec riešila už viacero projektov zameraných
na zlepšenie jej infraštruktúry a vie zabezpečiť personálne kapacity na ich manažovanie. Realizácia projektu pomocou
nenávratného príspevku je jediným riešením, nakoľko vlastné zdroje nedokáže na takéto činnosti zabezpečiť.

Obec Párnica disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO
zodpovedá obec, v zmysle svojho štatútu a legislatívy, a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec tiež z vlastných zdrojov. V rozpočte obce je pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Investované finančné prostriedky do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy VO,
náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí možnosti modernizácie VO aj v ďalšom období. Po úspešnej realizácii projektu
bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a
bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Horná Súča je nainštalovaných 272 ks svietidiel. V obci boli ako svetelné
zdroje použité žiarivky (TC-L 2x36W), vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 70W, 250W) typ Malaga 565 101, typ
Ambasador, typ 446 19 01 a typ Edison, vysokotlakové ortuťové výbojky RVL-X 125W, 250W typ 444 1970, typ 444 17 04 a
typ Kurier, ktoré sú technicky zastarané a po dobe životnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových,
pozinkovaných oceľových a drevených stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou,
mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Horná Súča je inštalovaných deväť rozvádzačov RVO, ktoré sú
osadené na existujúcich podperných bodoch. Stav rozvádzačov bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou na mieste. Vek
rozvádzačov je cca 10-20 rokov. Celkový vzhľad ako aj vonkajšia povrchová úprava je značne poznačená koróziou. Vnútorné
časti rozvádzačov sú funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho prostredia, čo môže mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť,
bezporuchovú prevádzku rozvádzačov respektíve celej svetelnej sústavy verejného osvetlenia. V dôsledku poveternostných
vplyvov a mechanického poškodenia sú štítky na jednotlivých rozvádzačoch neidentifikovateľné, a preto nie je možné určiť ich
pôvod a rok výroby. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 105 662,70 (kWh). Celý systém
osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov
si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 41.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Horná Súča . V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 272 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 276 ks nových svietidiel (spolu 548 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 556,78 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 2783,9 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 72,65 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 38,97 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia bude v počte 9 ks vymenený. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
- výmene existujúcich 272 ks svietidiel
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- k doplneniu 276 ks svietidiel
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- k výmene 9 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Horná Súča nespĺňa
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a aj podmienky stanovené výzvou KaHR- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44 pričom v rámci rekonštrukcie bol navrhnutý rozvádzač s krytím IP54.
V podmienkach obce Horná Súča je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Obec Horná Súča disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

Sústava verejného osvetlenia (VO) v meste Rajec pozostáva z 484 svietidiel, ktorých priemerný vek je viac ako 20 rokov
Sústava je neunifikovaná – veľké množstvo rôznych typov svietidiel. Takáto sústava je vysoko náročná na údržbu a správu z
dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov. Svietidlá sú morálne a fyzicky opotrebované s
nízkym svetelným výkonom. Štruktúra svetelných zdrojov: klasické žiarovky, nízkotlakové ortuťové výbojky, vysokotlakové
sodíkové výbojky, kompaktné žiarivky. Stožiare a výložníky: Svietidlá VO sú umiestnené na oceľových stožiaroch výšky 4 až
10 m a na stĺpoch NN rozvodu výšky 8,5 m. Betónové podporné body boli inštalované v 70.rokoch, vek oceľových stožiarov je
odhadovaný na 30 rokov. Svetelné miesta takejto sústavy majú na niektorých miestach široké rozostupy, čo ma za následok
nerovnomernosť osvetlenia. Výložníky sú skorodované, niektoré nie sú ani továrenskej výroby.Rozvádzače sú umiestnené na
betónových stĺpoch, trafo staniciach a niektoré sú voľne stojace, ktoré majú nevyhovujúci technický stav, systém ovládania, sú
znečistené, zastarané, chýbajú kryty.

Navrhovaný stav obnovy VO počíta s výmenou na 569 svetelných miestach, stará sústava VO obsahovala 484 svietidiel,
nová bude doplnená o 85 kusov. Prioritou je, aby VO spĺňalo všetky prevádzkové požiadavky a technické normy. Technická
náročnosť svietidiel musí byť optimalizovaná s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 2-4 s nadväznosťou na STN 73
6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dobrej finančnej návratnosti. Základným princípom obnovy VO je minimalizácia
zásahov do krajiny a optimalizácia nákladov. Prevádzkou sa dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu.
Navrhovaných je 5 typov LED svietidiel. Budú využité jestvujúce podporné body NN rozvodu (betónové stožiare) alebo budú
obnovené existujúce oceľové stožiare VO. Pôvodné rozvádzače (18 ks) budú doplnené o riadiace jednotky, ktorých úlohou
bude záznam informácií o spotrebe sústavy, jej regulácia a diaľkové riadenie.

Projekt tvoria 2 hlavné aktivity a 2 podporné aktivity.
Hlavné aktivity:
-Modernizácia verejného osvetlenia: 09/2015-12/2015,
-Spracovanie projektovej dokumentácie: 06/2015-12/2015. V rámci tejto aktivity je zahrnuté spracovanie svetelnotechnickej
štúdie a záverečné merania vlastností svetelnej sústavy.
Modernizácia verejného osvetlenia a záverečné merania sa budú časovo prelínať, tak aby bol zabezpečený včasný a
úspešný koniec realizácie aktivít a dosiahnutie merateľných ukazovateľov. Navrhované technické riešenie sa riadi výzvou
KaHR-22VS-1501.
Podporné aktivity:
-Riadenie projektu: 06/2015-12/2015
-Publicita a informovanosť: 06/2015-12/2015
Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom plne v súlade s platnou legislatívou. Organizačne je projekt zabezpečený
tímom pracovníkov, ktorí majú odborné predpoklady a bohaté skúsenosti pre úspešné zvládnutie realizácie projektu (bližšie
Opis projektu - 3.2)

Obnova verejného osvetlenia je nutná z dôvodu zlého technického stavu, nízkej hospodárnosti osvetlenia. Realizácia projektu
prispeje k zvýšeniu: kvality verejného osvetlenia, bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti a atraktívnosti verejných
priestorov, ďalej prispeje k zníženiu: energetickej náročnosti verejného osvetlenia, rizika poškodenia svetelných zdrojov,
prevádzkových nákladov na údržbu a servis, rušivých nežiadúcich vplyvov osvetlenia na obyvateľov, miestnych vplyvov
počasia na prevádzku verejného osvetlenia, odstránenie environmentálneho a zdravotného rizika vyplývajúceho z obsahu
ortuti vo výbojkách, kriminality, nehodovosti. Projekt je v súlade so strategickými dokumentami:
-Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
-Koncepcie energetickej efektívnosti SR
-Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
-Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj
-Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta RAJEC

Úspešnou realizáciou projektu bude zmodernizovaná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude pre mesto Rajec znamenať
úsporu energie, zvýšenie bezpečnosti na cestách. LED svietidlá sú považované takmer za bezúdržbové. Prevádzka
osvetlenia bude zabezpečená spoločne s dodávateľom, ktorý bude dohliadať na správne fungovanie VO a prostredníctvom
systému riadenia bude riešiť každú technickú poruchu. Záruka je riešená v zmysle štandardných podmienok. Po uplynutí
záručnej doby prejdú náklady na mesto. Súčasťou Svetelno-technickej štúdie je aj plán údržby, ktorého výsledkom pri
presnom dodržiavaní bude bezchybný technický stav počas doby udržateľnosti projektu. Obnovená sústava verejného
osvetlenia bude predmetom poistenia majetku (poistenie proti krádeži, vandalizmu, živelnej pohrome). Udržateľnosť projektu
identifikujeme reálne, vzhľadom na skúsený projektový tím a skúseností mesta s realizáciou nespočetného množstva
projektov.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba je nainštalovaných 172 ks svietidiel. Ako svetelné zdroje
boli použité kompaktné žiarivky (TC-L 2x36W) typ Attache, ktoré sú technicky zastarané, po dobe životnosti. Ich svetelná a
elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy verejného
osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na existujúcich
betónových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a
poveternostnými vplyvmi. V obci Kamenná Poruba sú nainštalované spolu tri rozvádzače RVO, ktoré sú osadené na
existujúcich podperných bodoch. Stav rozvádzačov bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou na mieste. Vek rozvádzačov je cca
10-15 rokov. Celkový vzhľad, vonkajšia povrchová úprava je bez známok poškodenia, vnútorné časti rozvádzačov sú síce
funkčné, ale vzhľadom na nový systém (CityTouch LightWave) ovládania nových svietidiel Iridium gen3 LED Mini BGP381 sú
nevhodné. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 57688,80 (kWh). Celý systém osvetľovacej
sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci
stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v
svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 22.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Kamenná Poruba. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 172 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 110 ks nových svietidiel (spolu 282 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 232,65 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1163,25 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,33 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 16,29 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 3 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 172 ks svietidiel
- k doplneniu 110 ks svietidiel
- k výmene 3 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnuté boli rozvádzače s krytím IP54. Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté
svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Kamenná Poruba nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Kamenná Poruba je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Kamenná Poruba disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Existujúcu sústavu VO tvorí kombinovaná sústava viacerých svetelných zdrojov v počte 374 ks. V prevažnej miere ju tvoria
svietidlá s LED svetelnými zdrojmi a svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Sporadicky sa vyskytujú svietidlá so sodíkovými
výbojkami. Hlavnou nevýhodou svietidiel a svetelných zdrojov osvetľovacej sústavy je nižší podiel využívania LED svietidiel v
porovnaní so žiarivkovými svietidlami. Svietidlá VO sú vo väčšej časti mesta umiestnené na betónových konzolových
stožiaroch vzdušného vedenia NN rozvodu s výškou v rozsahu od 7 m - 8 m priamo na stožiar, alebo pomocou oceľového
výložníka s dĺžkou, ktorá je závislá od umiestnenia stožiara od okraja vozovky. Používané sú aj drevené stožiare, zdvojené
drevené stožiare a oceľové stožiare. Stožiare sú v správe SSE, a.s. a v správe mesta. V rámci sústavy VO sa využívajú
výložníky v dĺžke 0,5 až 1 m. Elektrické vedenie NN rozvodu je v rámci inštalácie realizované kombinovane, t.j. využívané sú
viaceré typy vedenia. Sústava VO je napájaná pomocou 14 ks rozvádzačov (RVO 1 – RVO 14).

Sústava verejného osvetlenia pozostáva z pôvodného počtu svietidiel 374 ks, ponechaných bude 90 ks svietidiel, 285 ks
svietidiel sa vymení za nové a 165 svietidiel bude doplnených. Počet modernizovaných a doplnených svietidiel bude 450 ks.
Uvedeným spôsobom dôjde k zvýšeniu počtu svietidiel zo súčasných 374 ks na 540 ks. Sústava VO musí spĺňať všetky
prevádzkové požiadavky a technické normy. Technická náročnosť svietidiel musí byť optimalizovaná s ohľadom na platné
normy STN EN 13-201 č. 2-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dobrej finančnej
návratnosti. Základným princípom modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny a optimalizácia nákladov.
Prevádzkou VO sa dosiahne finančná úspora nákladov na prevádzkovanie a údržbu. Navrhované sú 2 typy LED svietidiel.
Využité budú existujúce podperné body. Pôvodné rozvádzače 14 ks sa vymenia, aby boli z hľadiska istenia STN noriem,
revíznych správ vo vyhovujúcom stave.

2 hlavné aktivity:
09/2015-12/2015: Modernizácia verejného osvetlenia
06/2015-12/2015: Spracovanie projektovej dokumentácie (súčasťou tejto aktivity je spracovanie svetelnotechnickej štúdie a
záverečné merania vlastností svetelnej sústavy). Modernizácia verejného osvetlenia a záverečné merania sa budú časovo
prelínať, tak aby bol zabezpečený včasný a úspešný koniec realizácie aktivít a dosiahnutie merateľných ukazovateľov.
Navrhované technické riešenie sa riadi výzvou KaHR-22VS-1501.
2 podporné aktivity:
06/2015-12/2015: Riadenie projektu
06/2015-12/2015: Publicita a informovanosť
Po organizačnej stránke je projekt zabezpečený tímom pracovníkov, ktorí majú odborné predpoklady a skúsenosti pre
úspešné zvládnutie projektu (bližší popis - Opis projektu 3.2). Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom plne v
súlade s platnou legislatívou.

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajecké Teplice je nutná z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, nízkej
hospodárnosti osvetlenia.
Realizácia projektu prispeje k:
- zníženiu: energetickej náročnosti, prevádzkových nákladov na servis a údržbu, miestnych poveternostných vplyvov na
prevádzku, nehodovosti, kriminalite,
- zvýšeniu: bezpečnosti a atraktívnosti verejných priestorov, kvality VO, bezpečnosti cestnej premávky, úspory energie
Projekt je v súlade so strategickými dokumentami:
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajecké Teplice
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
- Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj
- Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
- Koncepcie energetickej efektívnosti SR
- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Predmetom projektu je modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Rajecké Teplice. Pre mesto znamená realizácia
projektu úsporu energie, zvýšenie bezpečnosti na cestách, zatraktívnenie prostredia. LED svietidlá sú považované za
bezúdržbové. Prevádzka osvetlenia je zabezpečená spoločne s dodávateľom, ktorý bude dohliadať na správne fungovanie
sústavy VO a prostredníctvom systému riadenia bude riešiť každú technickú poruchu. Záruka je riešená v zmysle
štandardných podmienok. Po uplynutí záručnej doby bude náklady na údržbu znášať prijímateľ. Plán údržby je súčasťou STŠ.
Pri presnom dodržiavaní odporúčaní STŠ bude výsledkom bezchybný technický stav počas celej doby udržateľnosti projektu.
Predmetná realizácia modernizácie verejného osvetlenia bude poistená. Poistenie sa bude vzťahovať na poistenie proti
krádeží, vandalizmu, živelnej pohrome. Udržateľnosť projektu identifikujeme reálne, vzhľadom na odbornosť a skúsenosť
projektového tímu a skúsenosti mesta s podobnými projektami.
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Podstatou projektového zámeru je modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa. Súčasná sústava je
tvorená tromi základnými typmi svietidiel, z ktorých dva sú úplne nevyhovujúce. Ďalšími negatívami sústavy sú:
- nedostatočné a nerovnomerné rozmiestnenie svetelných bodov,
- degradované optické časti svietidiel,
- nesprávne umiestnenie svietidiel v zmysle platnej normy,
- nevhodné typy rozvádzačov,
- zastarané spínacie hodiny,
- absentujúci systém diaľkového riadenia,
- a ďalšie.
V prípade existujúcich svietidiel je minimálny počet svietidiel, ktoré sa projektom meniť nebudú. Ide o 4 ks LED lámp. Ostatné
svietidla s halogenidovou resp. ortuťovou výbojkou je nutné kompletne vymeniť.
Základné rozvody verejného osvetlenia sú riešené kombináciou zemného a vzdušného vedenia. V prípade vzdušného
vedenie ide o holé vedenia AlFe 16 na podperných bodoch NN distribučnej siete.
Podrobné informácie o stave celej sústavy verejného osvetlenia ponúka svetelno-technická štúdia, ktorú vypracoval
autorizovaný stavebný inžinier Ľudovít Mačej.
Technické, personálne a finančné zdroje žiadateľa zodpovedajú potrebám úspešnej realizácie projektu.

Realizáciou projektu, konkrétne výmenou nevyhovujúcich svietidiel resp. ich doplnením, výmenou rozvádzačov a inštaláciou
systému riadenia verejného osvetlenia dosiahneme v Starej Ľubovni želaný stav, v podobe:
- zvýšenej bezpečnosti
- zvýšenej estetickej stránky osvetleného mesta
- úspore spotrebovanej energie
- znížení prevádzkových nákladov
- a pod.
Prevádzka zmodernizovanej sústavy verejného osvetlenia bude mať jednoduchší systém údržby, založený na garancii min.
100 000 hod. životnosti svietidla. Na zostávajúce časti sústavy sa bude vzťahovať štandardná záruka.
Prínos v oblasti environmentálnej stotožňujeme s:
- úsporou 14,27 ton CO2 ročne, pri priemernej ročnej dobe svietenia 3900 hodín
- odstránením svetelného smogu, ktorý okrem iného narúša prirodzený biorytmus živých organizmov
Zavedenie systému riadenia a regulácie vytvorí možnosť operatívnych úprav intenzity, prípadne dĺžky svietenia priamo zo
vzdialeného riadiaceho centra. V rámci prevádzky osvetlenia to predstavuje možnosť flexibilnej úpravy napr. pri špeciálnych
podujatiach–vianočné trhy, ohňostroj a pod.
Úspora vlastných zdrojov či už investičných alebo prevádzkových vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj.

Zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa vychádza zo záverov svetelno-technickej štúdie,
vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ľudovítom Mačejom. Podľa návrhu dôjde ku kompletnej výmene 450
svietidiel, doplneniu 39 ks nových svetelných bodov, výmene 7 ks rozvádzačov s následným nakonfigurovaním riadiaceho a
ovládacieho systému s diaľkovou správou.
V prípade svietidiel pôjde o moderné LED lampy, ktoré v súčinnosti s riadením systémom umožnia až 47,16 % úsporu el.
energie voči súčasnému stavu. Všetky práce na modernizácií VO budú riešené dodávateľsky a zabezpečí ich víťaz verejného
obstarávania. Rovnako tak bude dodávateľsky riešené záverečné meranie svetelno-technických parametrov
modernizovaného VO, ktoré však vykoná subjekt nezávislý od realizátora samotnej modernizácie VO.
Z uvedených dôvodov bolo pred podaním projektu zahájené verejné obstarávanie. Podrobný prehľad zákaziek v rámci
verejného obstarávania je zdokumentovaný prílohou č. 2.
Celý realizačný proces projektu bude riadený projektovým tímom, ktorého zloženie vrátane identifikácie činností,
zodpovedností a skúsenosti, ponúka Opis v časti 3.2 Personálne zabezpečenie.

Aktuálny stav sústavy verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa nezodpovedá platným normám ani požiadavkám
obyvateľov a návštevníkov mesta. Koncepčná obnova sústavy verejného osvetlenia, v podobe predloženej týmto zámerom, je
v súlade s platnými strategickými a plánovacími dokumentmi mesta (PHSR, územný plán), ako i kraja v oblasti zavádzania
energeticky úsporných riešení a rozvoja infraštruktúry. Rovnako tak zohľadňuje finančné možnosti mesta ako aj podmienky
výzvy OPKaHR-22VS-1501.
Navrhované riešenie vychádza z podrobnej analýzy súčasného stavu s primárnou elimináciou rôznorodých svietidiel a
rozvádzačov s:
- vysokou mierou degradácie
- vysokou energetickou náročnosťou
- nízkou účinnosťou
- komplikovanou údržbou
- absentujúcim systémom riadenia
Riešene v podobe inštalácie nových svietidiel s dlhou životnosťou a systémom kompenzáciu poklesu účinnosti LED a
udržateľnosti svetelného toku, počas celej doby životnosti, prinesie významný úžitok pre celú prevádzku. Systém údržby
osvetlenia bude zjednodušený. Ovládanie jednotlivých svietidiel bude možné prostredníctvom systému vzdialenej správy.
Vzniknutá úspora finančných prostriedkov umožní ďalší rozvoj mesta Stará Ľubovňa.

Technická stránka udržateľnosti projektu je zabezpečená komplexnou dodávkou, kde v prípade svietidiel je garantovaná
životnosť min. 100 000 hod. Na ostatné komponenty sa vzťahuje štandardná záruka s pozáručným servisom.
Garanciu kvalitného prevedenia prác a splnenia aktuálne platných noriem pre verejné osvetlenie potvrdí záverečné meranie,
ktoré vykoná subjekt nezávislý od realizátora fyzickej modernizácie sústavy verejného osvetlenia.
V prípade potreby bude zabezpečené zaškolenie obslužného personálu, tak pre oblasť údržby svietiacich jednotiek ako i
obsluhy a riadenia celého systému verej. osvetlenia.
Celý systém modernizácie bude poistený voči živelnej pohrome, krádeži a vandalizmu.
Prevádzkovú udržateľnosť potvrdzujú základne výpočty v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výrazné úspory
energie. Pokles prevádzkových výdavkov na verejné osvetlenie prispeje k celkovému zlepšeniu ekonomických výsledkov
mesta Stará Ľubovňa.
Z pohľadu odborného riadenia projektu zohrá kľúčovú úlohu projektový tím, viď. Opis časť 3.2 personálne zabezpečenie, v
ktorom sú zaradení pracovníci mestského úradu s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti riadenia investičných akcií.
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Príbovce ležia v žilinskom kraji, v regióne Turiec, okres Martin. Geograficky má obec polohu v centre regiónu a už od svojho
vzniku leží na križovatke dôležitých ciest celoslovenského významu, ktoré spolu so železničnou traťou tvoria spojenie s
mestami stredného Slovenska. Najvýznamnejšou je práve cesta spájajúca Príbovce s mestom Martin - kultúrnym centrom
Slovákov s významnou slovenskou históriou. Od tohto najväčšieho mesta regiónu je obec vzdialená len 8 km smerom na juh.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá s kompaktnými žiarivkami a vysokotlakovými sodíkovými
výbojkami. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO je možné konštatovať, že jej zariadenie VO je zastarané. Počet svietidiel:
89ks svietidiel s príkonom 86,4W. Rok inštalácie 2002
33 ks svietidiel s príkonom 84W. Rok inštalácie 2008-2011
10 ks svietidiel s príkonom 84W. Rok inštalácie 2005.
Prevažnú časť stožiarov (113 ks) tvoria betónové stĺpy, z toho 112 ks podperné body vzdušného NN vedenia .Sústavu VO
tvoria 2 ks rozvádzačov.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 203. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na
údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie predstavuje v 66,99% ,čo predstavuje 163,46GJ/rok. Výrazne sa
zníži aj produkcia CO2,cca 11,44 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 203 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 11,30 kW na 5,738 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 3 druhov na 1 druh. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako 66,99
%oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom
termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z
vlastných prostriedkov . Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala
projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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V súčasnosti sa v obci nachádza technicky a energeticky zastaralá, moderným normám nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia.Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, chýbajú kryty,je poškodená optika,vonkajšie kryty sú
skorodované,zlomené,nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom.Prevládajú svietidlá
osadené výbojkovými a žiarivkovými zdrojmi. Niektoré svietidlá sú odpojené od napájacieho vedenia, iné sú zas
nefunkčné.Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia svietidla od osvetľovanej komunikácie.
Rozvádzače RVO 1, RVO 2, RVO 4 sú v nevyhovujúcom stave. Rozvádzač RVO 3 je vyhovujúci a bude upravená jeho
vnútorná výzbroj.Niektoré oceľové stožiare, konzoly a výložníky sú skorodované.Vzdušné vedenia prevládajú v neizolovanom
prevedení, dochádza k skratom na vedeniach obzvlášť pri nepriaznivom počasí. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že
rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej
hospodárnosti sústavy.Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou
požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Prostredníctvom uskutočnenia aktivít projektu – „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Publicita a informovanosť“, „Riadenie
projektu“ sa dosiahne naplnenie cieľa projektu t.z. „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Ulič a dosiahnutie
úspory energie“ v súlade s očakávaným stavom z hľadiska povinných merateľných ukazovateľov.
Realizáciou projektu sa zmodernizujú a doplnia svietidlá s regulovanou intenzitou v počte 218 ks, dosiahne sa úspora energie
101,27 GJ/rok, úspora elektriny 28131,09 kWh/rok - 58,98%, úspora zníženia emisií CO2 7,09 ton/rok a ročná spotreba
elektriny 19565,13 kWh/rok. Úspora energií neprinesie len finančné úspory, ale efektívnym využívaním energií sa zároveň
znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe. Realizácia predkladaného projektu obcou Ulič prinesie možnosť využitia
výstupov a výsledkov projektu v nadväznosti na budúce akcie a projektové zámery i v príslušnom regióne. Uskutočnením
projektu budú naplnené i špecifické ciele projektu t.z. optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia,
zvýšenie energetických úspor prevádzkou sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie celkovej verejnej bezpečnostnej situácie v
obci.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej a 2 podporných aktivít.Hlavná a podporné aktivity sa budú realizovať v
súlade s podmienkami výzvy.Za aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Spôsob realizácie projektu
vychádza z hlavných bodov modernizácie verejného osvetlenia, predovšetkým z unifikácie svietidiel a nosných súčastí,
doplnenia svetelných bodov na neosvetlené miesta, úpravy nosných častí svietidiel ktoré sú v nevyhovujúcom technickom
stave, t.j. stožiarov, výložníkov, konzol, a pod., výmeny zastaralých rozvádzačov verejného osvetlenia, zníženia energetickej
náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zvýšenia spoľahlivosti verejného osvetlenia i zvýšenia bezpečnosti verejného
osvetlenia. Jednotlivé osoby projektového tímu budú zabezpečovať činnosti v projekte tak, ako je popísané v Prílohe č. 1
ŽoNFP. Vhodnosť zvoleného riešenia projektu,umocňuje i fakt,že odborne spôsobilá osoba vypracovala Prílohy č.13 a 13a
ŽoNFP vo forme, z ktorej je možné prehľadne špecifikovať rozsah projektu, energetickú bilanciu projektu, investičnú
náročnosť, hodnoty projektových merateľných ukazovateľov ako aj základnú špecifikáciu technických detailov projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu je podmienená predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu VO t.z. značnej spotreby
elektrickej energie,úspory sústavy VO,znížením emisií CO2,úspory elektriny a energie.Projektom sa teda znížia náklady na
údržbu,čo v pozitívnom smere ovplyvní rozpočet obce, nakoľko ročne vynakladá značný podiel na financovanie a udržiavanie
funkčnosti zastaralej sústavy VO.Získanie nenávratného finančného príspevku, by umožnilo obci napĺňať cieľ tak, aby čo v
najkratšej dobe mohla ponúknuť občanom obce a okolia moderné služby v oblasti verejných služieb t.z. verejného
osvetlenia.Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej premávke, celkovej bezpečnostnej
situácie v obci a k zníženiu kriminality.Obnovou verejného osvetlenia sa docieli efektívne využívanie energie t.z. znížením jej
spotreby sa zníži najmä produkcia emisií CO2.Vhodnosť projektového zámeru umocňuje i skutočnosť, že projekt prispieva k
Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom presadzovania cieľov Európskej únie a aj práve
preto by tento projektový zámer žiadateľa mal byť podporený prostredníctvom schválenia ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku
dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 ŽoNFP. Realizáciou projektu sa docieli i finančná úspora,
prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú životaschopnosť
projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ulič" tak v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte.
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Obec Hlinné sa rozprestiera v Podslanskej pahorkatine, na brehu rieky Topľa. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku
1333. Súčasné VO je tvorené svietidlami s vysokotlakovými sodíkovými a halogénovými výbojkami, lineárnymi žiarivkami a
žiarovkami. Svietidlá sú osadené priamo na stožiaroch /na betónových (210 ks) a oceľových (64 ks)/ a na stožiaroch
prostredníctvom výložníkov. V obci sa nachádzajú 3 rozvádzače VO, z ktorých sú napájané svietidlá osvetľovacej sústavy.
Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, chýbajú kryty, je poškodená optika, vonkajšie kryty sú skorodované, zlomené,
nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Prevládajú svietidlá osadené výbojkovými
a žiarivkovými zdrojmi. Niektoré svietidlá sú odpojené od napájacieho vedenia, iné sú zas nefunkčné. Niektoré oceľové
stožiare, konzoly a výložníky sú skorodované. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia
svietidla od osvetľovanej komunikácie. Rozvádzače RVO 1, 2, 3 sú vyzbrojené elektrickými prístrojmi, ktoré nie sú použiteľné
pre budúce potreby, avšak rozvodnice (skrine) je možné využiť. Vzdušné vedenia prevládajú v neizolovanom prevedení.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci nový systém verejného osvetlenia s počtom svetelných bodov 235. Celkovo bude
vymenených 173 ks svietidiel a doplnených 62 ks svietidiel. Nová sústava verejného osvetlenia, ktorú tvoria kvalitné svietidlá
s dlhou životnosťou zníži energetickú náročnosť a výrazne zníži výdavky na údržbu verejného osvetlenia. Bude nainštalovaný
systém stmievania, zabezpečený elektronickými modulmi (EM), použitím ktorých sa predlžuje životnosť svietidiel v rozsahu
10 – 30 % a tiež sa zvyšuje funkčnosť svetelnej sústavy. Modul CLO/DLO zvyšuje energetickú úsporu LED svietidiel o
ďalších 25 – 30 %. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 71,26% čo predstavuje 206,50 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Zníži
sa aj produkcia CO2, cca o 14,45 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde chýbajú a kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 235 nových svietidiel. Vzhľadom na
osvetľované komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Po ukončení realizácie projektu sa budú nové svetelné body vyznačovať vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na
spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca
71,26% čo predstavuje 206,50 GJ/rok. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 14,45 t/rok. Realizáciou odstránime nedostatky
predovšetkým nehospodárnu prevádzku, zlú funkčnosť VO a negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Technické riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné
dosiahnuť naplnenie deklarovaných ukazovateľov v svetelno-technickej štúdii. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá
dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce
a územným plánom.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec vznikla zlúčením dedín Nižné Zbojné a Vyšné Zbojné. Obec Zbojné sa nachádza v okrese Medzilaborce v Prešovskom
samosprávnom kraji. Obec má 179 obyvateľov. V súčasnosti obec Zbojné poskytuje služby spojené s prevádzkou verejného
osvetlenia na základe zákona č. 369/1990 v § 4, ods. 3 f. Verejné osvetlenie v obci je v zlom technickom stave, ktoré je
nedostatočné pre zabezpečenie požadovanej príslušnej svetelnej úrovne tak ako to vyžaduje zákon. Taktiež je osvetlenie
energeticky veľmi náročné, čo spôsobuje, že jeho prevádzka je značne finančne náročná a zaťažuje rozpočet obce.
Nedostatočné osvetlenie priamo ohrozuje majetok a zdravie občanov, nezabezpečuje dostatočnú bezpečnosť cestnej
premávky a všetkých jej účastníkov. V obci je inštalovaných 51ks svietidiel, druhové zastúpenie tvoria svietidla od rôznych
výrobcov a rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel má viac ako 20 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický
stav. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého
technického stavu svietidiel a rozvadzačov a nízkej efektívnosti a hosp. sústavy. Pre potreby projektu bola spracovaná svet.tech. štúdia.

Komplexná rekonštrukcia podľa predloženého projektu zaručí dlhodobú úsporu finančných prostriedkov aj v rámci prevádzky
a pravidelných opráv siete a verejného osvetlenia. Celkové technické riešenie vychádza zo spracovanej svetelno-technickej
štúdie s dôrazom na efektívne využívanie finančných zdrojov žiadateľa a zachovaním súladu s Národnou stratégiou trvalo
udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu budú dosiahnuté výrazné úspory energie, ako to dokazujú údaje v tabuľke č. 12 .
tejto žiadosti. Komplexná rekonštrukcia podľa predloženého projektu zaručí dlhodobú úsporu finančných prostriedkov aj v
rámci prevádzky a pravidelných opráv siete a verejného osvetlenia. Finančne menej náročný bude aj pravidelný servis
verejného osvetlenia (jednotlivých svietidiel, rozvodov a rozvadzačov). Ušetrené prostriedky bude môcť žiadateľ využiť pri
ďalších investičných a neinvestičných projektoch realizovaných žiadateľom.
Realizácia projektu bude mať významný prínos pre obyvateľov, ochranu ich zdravia a majetku v nočných hodinách, zvýši sa
bezpečnosť cestnej premávky. Výsledky projektu budú sprístupnené všetkým obyvateľom a návštevníkom obce.

Žiadateľ bude v rámci predkladaného projektu realizovať výmenu jestvujúcich svietidiel a rozvadzačov, ktorých životnosť je už
presiahnutá za nové a efektívne svietidlá a rozvadzače. Nové svietidlá a rozvadzače budú osadené podľa vypracovanej
technickej dokumentácie v súlade s legislatívnymi požiadavkami a podmienkami výzvy.
Časový harmonogram realizácie projektu žiadateľ stanovil na obdobie 6 mesiacov, pričom realizáciu projektu je
predpokladane na 06-11/2015. Žiadateľ počítal aj s časovou rezervou potrebnou na elimináciu prípadných ohrození hlavne čo
sa týka poveternostných podmienok.
Organizačné zabezpečenie bude prostredníctvom interných kapacít.
Technické zabezpečenie bude realizované prostredníctvom externej firmy, s ktorou bude podpísaná zmluva o dielo po
ukončení verejného obstarávania. Žiadateľ vypísuje verejné obstáravanie pred podaním žiadosti (viď v prílohe výpis z
vestníka).
Hlavnou aktivitou projektu je "Komplexná modernizácia verejného osvetlenia". V ramci tejto aktivíty bude realizovaná výmena
51 svietidiel a 2 rozvádzačov, doplnenie 22 svietidiel a ďalších potrebných systémov pre zefektívnenie fungovania systému
verejného osvetlenia v obci.

Súčasne platí, že v zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je povinnosťou samospráv starať sa o
verejné osvetlenie. Prevádzkovanie verejného osvetlenia miest a obcí je služba obyvateľstvu, ktoré za jeho prevádzkovanie
platí skrytou formou v podobe daní. Súčasne platí, že v zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je
povinnosťou samospráv starať sa o verejné osvetlenie. Súčasný stav verejného osvetlenia je po technickej stránke
nevyhovujúci a sčasti nespĺňa ani platné normy STN. V sústave verejného osvetlenia prevažujú svietidlá starých typov,
ktoré sú technicky zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie. Sieť nedisponuje inteligentnými systémami
ako napr. elektronický stmievací preradník.
Realizáciu aktivít bude zabezpečovať žiadateľ. Žiadateľ bude zabezpečovať aktivity projektu interne. Žiadateľ má bohaté
skúsenosti s realizáciou investičných projektov avšak doteraz nezískal finančné prostriedky z fondov európskej únie a tak sme
investičné akcie realizované z vlastných zdrojov žiadateľa neuvádzali.

Žiadateľ predpokladá po ukončení realizácie projektu spoluprácu s externou firmou s bohatými profesionalno-personalnými
kapacitami, ktorá zabezpečí údržbu a bezproblemový chod siete verejného osvetlenia. Interní pracovníci budú zabezpečovať
starostlivosť o verejné osvetlenie prostredníctvom sledovania a hlásenia prípadných poruch. Verejné osvetlenie bude tak ako
to vyžaduje zákon financované z prostriedkov rozpočtu žiadateľa tak, aby bola zaručená jeho prevádzka. Prípadné ďalšie
investície do rekonštrukcie resp. rozšírenia siete verejného osvetlenia žiadateľ bude zabezpečovať z vlastných zdrojov.
Realizáciou tohto projektu bude vyriešená akútna potreba rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa predkladaného
projektového zámeru, čo je presnejšie definované v prílohe č. 1 tejto žiadosti. V prípade realizácie projektu sa môžu vyskytnúť
neočakávané problémy hlavne nie je možné ovplyvniť poveternostné podmienky a z toho dôvodu žiadateľ počíta s týmito
rizikami a nechal si dostatočnú časovú rezervu práve s ohľadom na tieto skutočnosti. Všetky investície spojené s prevádzkou
verejného osvetlenia bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Projekt nebude generovať príjem ani zisk.
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Obec Červený Hrádok sa nachádza v okrese Zlaté Moravce, žije v nej 423 obyvateľov. V obci sa nachádza nevyhovujúca sieť
verejného osvetlenia (VO), kt. nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám obyvateľstva. V celej obci je jednostranná
osvetľovacia sústava. Geometria osvetľovacej sústavy je závislá od ich existujúceho rozmiestnenia na podperných bodoch
NN siete. Svietidlá na betónových podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká
väčší rozstup a teda nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Preto je nutné zahustiť osvetľovaciu sústavu,
doplnením svietidiel na každý betónový stožiar. Ďalším výraznými nedostatkami sú veľká vzdialenosť od vozovky, zlé
smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je zamedzená
základná funkcia VO – svietenie bez prekážok svetelnému kužeľu na vozovku. V sústave majú vysoký podiel /100%/
sodíkové výbojky, tieto dosahujú nízke hodnoty merného výkonu, ako aj indexu podania farieb a majú negatívny vplyv na
životné prostredie. Častá je poruchovosť svietidiel (Saphire), ktoré sú už po dobe technickej a ekonomickej životnosti. Tým
vzniká zvýšená potreba na opravy a údržbu svietidiel, čo každoročne zaťažuje rozpočet obce. Osvetľovacia sústava je
zastaraná, energeticky náročná a nespĺňa platné technické normy.

Realizáciou projektu bude v priebehu krátkeho obdobia vymenených 49 pôvodných svietidiel a doplnených dalších 49
svetelných bodov, bez nutnosti vytvárania nových vetiev siete osvetlenia. V rámci rekonštrukcie sa vymenia svietidlá a
svetelné zdroje za energeticky menej zaťažujúce, moderné LED svietidlá so 27 W a 53 W príkonom, podľa kategórie vozovky.
Celkovo sa nainštaluje 98 LED svietidiel. Vymenia a doplnia sa aj výložníky k svietidlám. Vymení sa aj starý rozvádzač, do
ktorého sa vloží digitálny astronomický súmrakový spínač. Zavedie sa vyspelý riadiaci a monitorovací systém regulácie
sústavy VO ako celku, ale aj s možnostou regulácie každého jedného svetelného bodu samostatne. Zrealizuje sa aj
kompletná výmena vzdušného káblového vedenia, v celkovej dĺžke 4 290 metrov. Realizáciou projektu dôjde k úspore el.
energie pri prevádzke sústavy VO, výrazne sa znížia náklady na údržbu sústavy, odstráni sa častá poruchovosť a
nespoľahlivosť, zvýši sa bezpečnosť sústavy a vytvorí sa normy spĺňajúca osvetľovacia sústava. Predpokl. celkový
inštalovaný výkon novej sústavy pri zatažení 3 900 hod. bude predstavovať 14 071,20 kWh bez regulácie a s reguláciou len
10 647,21 kWh. Predopkl. úspora energie kumulatívne za 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu dosiahne úroveň
365,6 GJ (5 x 73,12 GJ/rok). Výstupy projektu budú základom, na ktoré obec nadviaže ďalšími rozvojovými aktivitami (projekt
nájomných bytov, ČOV a pod.).

Projekt budeme realizovať prostredníctvom jednej hlavnej a 2 podporných aktivít (7/2015 - 11/2015). V rámci hlavnej aktivity
sa zabezpečí demontáž pôvodných svietidiel a ich výmenu za nové LED svietidlá a doplnenie nových svetelných bodov
(montáž nových LED svietidiel) v rámci existujúcich vetiev. Ďalej demontáž starého a montáž nového rozvádzača, do ktorého
bude umiestnené riadenie prevádzky VO (astronomický digitálny spínač). Vymenia a doplnia sa výložníky a vzdušné káblové
rozvody. Zároveň sa vykonajú všetky potrebné technické kroky na sprevádzkovanie všetkých plánovaných svetelných bodov
tak, aby boli dosiahnuté projektom stanovené ciele. Podstatnou súčasťou projektu je inštalácia riadiaceho a monitorov.
systému, ktorý bude slúžiť aj ako diagnostika stavu VO. Zrealizovaním týchto aktivít sa dosiahne jeden z hlavných cieľov
projektu, t.j. zníženie spotreby el. energie a výrazné zníženie nákladov na údržbu sústavy VO. Všetky kroky hlavnej aktivity
budú realizované dodávateľ. spôsobom ako celok. Pri realizácii verej. obstarávania na výber zhotoviteľa sa bude postupovať v
súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Toto bude zabezpečovať firma/osoba s potrebnou odb.
spôsobilosťou na externom základe, a to z vlastných zdrojov obce. Riadenie a monitoring projektu sa bude realizovať externe,
prostredníctvom ext. manažmentu projektu, a to z vlastných zdrojov obce. Účtovníctvo a admin. projektu zabezpečí obec
vlastným zamestnancom. Podporné aktivity budeme realizovať v súlade s možnosťami a podmienkami výzvy, a to z
vlastných zdrojov obce.

Súčasná sústava VO nespĺňa požiadavky na technické riešenie, hospodárnosť, efektívnosť a bezpečnosť prevádzky. Obec si
od realizácie projektu sľubuje ušetrenie fin. prostriedkov inštalovaním šetrnejších LED technológií /úspora el. energie/. Tie
pomôžu obci usporené financie vynaložiť na ďalšie skvalitňovanie svetelnej sústavy. Realizáciou projektu sa zvýši
spoľahlivosť a bezpečnosť sústavy, výrazne sa znížia náklady na údržbu sústavy VO, nakoľko obec ročne vynakladá z
rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti zastaraného verejného osvetlenia. Stanovenie očakávaného
technického stavu vzniklo na základe zrealizovania Svetelno-technickej štúdie, ktorú vytvorili odborníci a je zárukou
dosiahnutia stanovených ukazovateľov úspory elektrickej energie a zníženia emisií oxidu uhličitého do ovzdušia. Z pohľadu
zabezpečenia riadenia projektu, obec už má pozitívne skúsenosti s riadením a implementáciou projektov /ROP-regenerácia
centrálnej zóny/. Zavedením moderných technológií do technickej infraštr. sa naša obec stane modernejšou a vyspelejšou,
čím sa bude podieľať na zlepšovaní štandardu života svojich obyvateľov, bezpečnosti cestnej premávky a atraktivity obce.
Projekt je v súlade s cieľmi stateg. dokumentov, ako sú PHSR NSK, ÚPD NSK, PHSR a ÚPD obce Červený Hrádok.

Rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia /VO/ na báze využitia efektívn. komponentov aj zpohľadu úspory energie dáva
jednoznačný predpoklad na bezproblémovú prevádzku do budúcna. Samotný zámer projektu, t.j. znížiť náklady na prevádzku
VO je predpokladom vzniku úspory, ktorá môže byť v prípade nečakaných dopadov poveternostných podmienok alebo
vandalizmu použitá na znovu obnovenie prevádzkov. stavu jednotlivých komponentov. Využitie nového diagnostick. systému
je okrem riadiaceho a regulačného efektu zamerané práve na skoré a včasné identifikovanie výskytu porúch a iných
problémov. Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia, nízkou spotrebou energie
a vysokou životnosťou svietidiel, pričom všetky uvedené parametre determinujú udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu sa
zníži frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy v obci. Obec dlhodobo zabezpečí financovanie
prevádzky a údržby VO prostredníctvom každoročného rozpočtu obce. Z ušetrených fin. prostriedkov /úspora el. energie,
úspora na údržbe VO/ bude postupne realizovaná obnova tých častí VO, ktoré projekt nezahŕňal, resp. fin. prostriedky budú
použité na obnovu prev. stavu VO po výskyte mimoriadnych udalostí. Obec je v zmysle zákona povinná prevádzkovať a
udržiavať VO predkladaného projektu, z čoho vyplýva dlhodobé a trvalé využívanie výsledkov projektu. Obec má dostatok
pozitívnych skúseností s riadením a implementáciou projektov, tieto bude využívať aj pri tomto projekte. Projekt je v súlade s
prioritami obce a ÚPD obce.
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Obec Lúčka leží v okrese Svidník, v Prešovskom kraji, s počtom 520 obyvateľov. Obcou prechádza miestna a komunikácia
I.triedy.V osvetľovacej sústave obce je nainštalovaných celkovo 97 ks svietidiel, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného
svetelného výkonu a z hľadiska životného prostredia, majú zastaralú konštrukciu optickej časti, porušené krytie a prekračujú
dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú rozložené na stožiaroch nerovnomerne dôsledkom čoho
je stav osvetlenia obce nevyhovujúci. Oceľové výložníky upevnené na stožiaroch sú kompletne skorodované, ich vyloženie je
nedostatočné. Stav rozvádzača je nevyhovujúci, značne skorodovaný, je porušené krytie, technicky a morálne zastaralý.
Náklady samosprávy na elektrickú energiu potrebnú na štandardnú prevádzku osvetľovacej sústavy tvoria značnú položku
obecného rozpočtu aj v tejto obci, ktorá je priamo úmerná spotrebe elektrickej energie.Počas celej doby prevádzky verejné
osvetlenie nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii, ktoré sa vzťahujú na vodičov motorových vozidiel, t.j.
rovnomernosť osvetlenia–tmavé a svetlé body na vozovke, nedostatočná intenzita osvetlenia cestnej komunikácie.

Po ukončení projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Lúčka budú vymenené staré svietidlá (97 ks) a doplnené nové
svietidlá (6 ks) s príkonom LED 31,9W a 68,3W s vyššou účinnosťou a nižšou energetickou náročnosťou. Navrhované
svietidlá sa napoja na existujúci rozvod verejného osvetlenia. Doplnením nových osvetľovacích telies spolu so zdrojmi sa
dosiahne zahustenie osvetľovacej sústavy čím sa dosiahne rovnomernosť osvetlenia v obci. Súčasne budú vymenené aj 2 ks
rozvádzača. Rekonštrukciou sa odstránia všetky nedostatky sústavy VO uvedené v svetelno-technickej štúdii, ktorá podrobne
popisuje pôvodný stav. Modernizáciou a rekonštrukciou sústavy VO sa dosiahne úspora energie 107,43 GJ ročne. V obci sa
zlepší bezpečnostná situácia najmä vo večerných hodinách a tiež bezpečnosť cestnej premávky, dôjde k zníženiu kriminality.
V neposlednom rade treba spomenúť ekonomický (zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia,) a
environmentálny aspekt (zníženie CO2 o 7,52 t/ročne; efektivita čerpania primárnych zdrojov), ktoré prispievajú k
udržateľnému rozvoju obce a rozvoju turistického ruchu v obci Lúčka.

Trvanie hlavných aktivít projektu ako aj súvisiacich podporných aktivít týkajúcich sa publicity a informovanosti o projekte bude
taktiež v rozmedzí mesiacov máj 2015 až december 2015, t.j. 8 mesiacov. Jednotlivé práce súvisiace s realizáciou hlavnej
aktivity projektu budú uskutočnené dodávateľským spôsobom. Projekt bude implementovaný obcou v súčinnosti s externou
poradenskou agentúrou. Po ukončení realizácie projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce, ktorá
zabezpečí jeho trvalú prevádzku a potrebnú údržbu.
Hlavná aktivita č.1- Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia bude pozostávať z nasledujúcich činností: výmena 97
ks svietidiel s príkonom LED 68,3W a 31,9W, doplnenie 6 ks nových svietidiel príkonom LED 68,3W, výmena káblových rozv.,
výmena 2ks rozvádzača a regulácia VO. Súčasťou hlavnej aktivity č.2 -Vypracovanie technickej dokumentácie- bude
vypracovanie samotnej svetelno-technickej štúdie a vypracovanie dokumentácie svetelno-technického merania, ktoré priamo
hodnotia energetickú efektívnosť realizácie projektu pred aj po rekonštrukcii verejného osvetlenia a sú základom pre samotnú
realizáciu a následné zhodnotenie úspešnosti realizovaného projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba el. energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba el. energie však zároveň znamená
aj zníženú záťaž pre živ. prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu, je na
jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami
strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, ako aj PHSR obce
Lúčka.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu.Prevádzka projektu počas obdobia udržateľnosti bude charakterizovaná
vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v obci. Znížením nákladov na prevádzku a údržbu,
ktoré súvisia s nižšou spotrebou energie navrhovaného riešenia sústavy verejného osvetlenia, sa zabezpečí finančná
udržateľnosť projektu a prinesie tak zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie s verejnými
finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré budú plynúť z
obecného rozpočtu a prostredníctvom dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne využitie.
Počas obdobia udržateľnosti projektu bude zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková
bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva v zvýšení kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 o 7,52 t/rok.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených 241 ks svietidiel a na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201 bude sústava
doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 296 ks, Všetky svietidlá budú na báze LED, ktoré
zabezpečia nielen estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a
pravidelnú údržbu. Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny svietidiel,
rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 123 589,59 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v rozvojových dokumentoch.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú realizované realizovaná dodávateľským spôsobom. Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných
prác sú 2 mesiace, tak ako je to uvedené vo svetelnotechnickej štúdii. Z dôvodu možnosti výskytu nepriaznivého počasia je
realizácia rekonštrukcie nastavená na 4 mesiace. V prípade priaznivého počasia bude samotná rekonštrukcia zrealizovaná v
priebehu dvoch mesiacov a projekt bude ukončený tak, aby boli zachované všetky podmienky výzvy vrátane finančného
vyúčtovania. Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných činností:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Demontáž RVO
• Výkop, betónovanie a osadenie novej RVO
• Programovanie riadiacej jednotky
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Budú zabezpečené spoločnosťou
MANOS Consulting, s.r.o., ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov. Ich realizácia
bude hradená zo zdrojov obce

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje. Vzhľadom na havarijný stav je potrebná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na betónových
alebo oceľových stožiaroch vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 123 589,59 kWh za rok (v prepočte 444,92 GJ/rok), čo predstavuje
230,15 kWh za rok na jedno svietidlo.

KaHR-22VS-1501

Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Mojmírovce je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 241 ks svietidiel
osadených na stĺpoch elektrického vedenia. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 20,71 kW a ročná spotreba energie na
verejné osvetlenie je 80 767,83 kWh. Priemerný vek svietidiel a svetelných zdrojov sa odhaduje na viac ako 15 rokov. V
sústave sú zastúpené kompaktné žiarivky, vysokotlakové sodíkové a ortuťové výbojky.
Svietidlá sú umiestnené na oceľových stožiaroch alebo na betónových stĺpoch. Jestvujúce oceľové stožiare sú skorodované,
niektoré stožiare nemajú dvierka k svorkovnici alebo sú samotné stožiarové svorkovnice v dezolátnom stave. Svetelné miesta
majú niekde široké rozstupy, čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia. Vek oceľových stožiarov je okolo 30 rokov, vek
vedení sa pohybuje od 5 až 30 rokov.
Riadiace a istiace prvky sú osadené v 4 rozvádzačoch umiestnených na betónových stožiaroch rozvodu NN. Technický stav
rozvádzačov verejného osvetlenia nevyhovuje súčasným podmienkam.
Vzhľadom na vysokú individuálnosť výkonov údržby dochádza častokrát v rámci výdavkov obecného rozpočtu k značným
rozdielom v ročných nákladoch za údržbu sústavy VO.
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Modernizácia verejného osvetlenia, Turčianske Teplice

61 768,37

110 585,70

298 238,17

267 288,08

257 625,03

65 145,36

37 136,13

705 189,70

197 153,11
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Súčasná sústava VO obsahuje 108 ks svietidiel a nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnounormou
požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je
potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné
verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia tohto stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré
budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Použité typy svietidiel sú náchylné na koróziu
vrchného krytu a spodný kryt sa rýchlo zanáša nečistotami. Dôsledkom nízkeho krytia svietidla je trvalé, periodicky sa
opakujúce znečistenie krytu svietidla, ktoré je nutné čistiť. K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú i matné a
pôsobením času znehodnotené kryty svetelnočinných častí vyrobené z PMMA, ktoré zabraňujú prechodu svetelného toku zo
svetelného zdroja osadeného vo svietidle do osvetľovaného priestoru.
Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Projekt je v súlade s
plánom hospodárskeho rozvoja obce Lúčky.

Pôvodná stará sústava VO obsahovala 108 ks starých svietidiel. Projekt uvažuje s modernizáciou týchto svetelných miest.
Vymenených bude 108 ks svietidiel, na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201-1. Celkový počet svietidiel
uvažovaných v svetelno-technickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 108 ks. Realizáciou projektu sa odstránia
technické nedostatky existujúceho osvetlenia. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia bude realizovaná v rámci
jestvujúcej siete verejného osvetlenia obce a bude zameraná na výmenu svietidiel a ich svetelných zdrojov, aj na výmenu
výložníkov, vzdušného napájacieho vedenia, rozvádzača a inštaláciu regulácie verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa
z energetického hľadiska dosiahne zníženie spotreby elektrickej energie s ročnou úsporou energie vo výške 63,10 GJ/rok. Z
environmentálneho hľadiska projekt zabezpečí zvýšenie kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že dôjde k zníženiu ročných emisií CO2 o 4,42 t.

Projekt sa bude realizovať podľa časového harmonogramu od 05/2015 - 12/2015. Aktivity budú realizované dodávateľským
spôsobom úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania. Riadenie a implementáciu projektu
zabezpečí obec vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia
projektov financovanými z fondov EÚ.
Hlavná aktivita č.1 /Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO/ - Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
fluorescenčných žiarivkových svietidiel CFL na existujúcich svetelných miestach za svietidla LED technológie a súčasne
doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy a doplnenie elektronických
predradníkov prepojených na riadiaci systém.
Hlavná aktivita č.2 /Vypracovanie technickej dokumentácie/ - zahŕňa realizáciu svetelnotechnického merania a vypracovanie
STŠ.

Nedostatkami existujúceho osvetlenia sú veľké vzdialenosti od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko
koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je zamedzená základná funkcia verejného osvetlenia – svietenie
bez prekážok svetelnému kužeľu na vozovku. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného
osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO
nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré
budú vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia
tohto stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich
svetelných emisií. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku.
Projekt je v súlade s plánom hospodárskeho rozvoja obce Lúčky.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na klímu. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá efektívne zhodnotenie
vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém omnoho efektívnejší
vo všetkých smeroch.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvorí 112 svietidiel s
kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy
verejného osvetlenia. Zariadenie ako také vrátane rozvodov, výložníkov, rozvádzačov, napájacieho vedenia ako aj samotný
systém ovládania verejného osvetlenia je zastarané a nevyhovujúce. V rámci existujúcej sústavy verejného osvetlenia sa
používajú nevhodné typy svietidiel viac ako 14 rokov staré, čím nie je zabezpečená dostatočná svietivosť. Dôsledkom tohoto
stavu je nesprávna rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií v obci, následkom čoho dochádza k zníženiu bezpečnosti
cestnej premávky v nočných hodinách . Ani jedna z osvetlených ulíc nespĺňa dosiahnutie minimálnych požiadavok a
predpismi stanovené hodnoty. Z hľadiska finančnej stránky dochádza k zvýšeným výdavkom určených na opravu
existujúceho morálneho zastaraného systému verejného osvetlenia. Spotreba energie existujúceho systému verejného
osvetlenia v obci je tiež jedným z vážnych dôvodov na modernizáciu a obnovu celkového systému osvetlenia.

Po ukončení realizácie aktivít projektu v rámci Obnovy verejného osvetlenia v obci bude vymenených pôvodných 112
svietidiel a doplnených na existujúce podperné body bude 125 svietidiel. Celkovo tak bude osadených 237 ks svietidiel.
Všetky navrhované LED cestné svietidlá budú spĺňať parametre (LED1, LED2, LED3), ktoré budú nastavené na
zabezpečenie optimálneho osvetlenia danej komunikácie podľa definovaných noriem. Okrem svietidiel bude vymenený aj
rozvádzač. Pôvodný bude nahradený novým rozvádzačom v plastovom prevedení pre osadenie na betónový stožiar. K
výmene dôjde aj u výložníkov a rozvodov pre doplnené svietidlá. Zároveň dôjde aj k výmene systému ovládania verejného
osvetlenia, ktorý bude efektívne a optimálne riadiť a monitorovať proces prevádzky verejného osvetlenia v rámci obce. Nové
ovládanie verejného osvetlenia, umožní diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a zároveň
dohliadať na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia. Po realizácii projektu sa docieli zníženie spotreby energie, a
celkovo sa znížia prevádzkové výdavky na opravu zastaraných svietidiel. Ušetrené financie obec investuje do ďalších aktivít
súvisiacich s rozvojom obce.

Realizácia projektu je naplánovaná na 6 mesiacov a spočíva v jednej hlavnej Aktivite 1 Obnova verejného osvetlenia v obci
Lisková. V prvej fáze bola zrealizovaná svetelnotechnická štúdia, dodávateľ bol vybratý v zmysle zákona o VO č. 25/2006
Z.z., v rámci realizačnej fázy Akt. 1 bude zabezpečené: osadenie 237 ks svietidiel, výmena výložníkov, výmena rozvádzača,
výmena systému ovládania verejného osvetlenia, výmena rozvodov pre doplnené svietidlá a ostatné potrebné činnosti k
zabezpečeniu komplexnej obnovy verejného osvetlenia. V záverečnej fáze Akt.1 bude Spracovanie záverečného
svetelnotechnického merania pre všetky svetelné body.Spracovanie sa uskutoční po zrealizovaní rekonštrukcie a
modernizácia verejného osvetlenia. Je kľúčové z hľadiska zhodnotenia a dodržania požiadaviek osvetlenia komunikácií podľa
definovaných noriem. Pri obstarávaní dodávateľov sa bude postupovať v súlade so zákonom o VO č. 25/2006 Z.z.. Riadenie
projektu bude zabezpečované priamo zamestnancami obce, ktorí majú skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z
EU. Aktivita projektu je pevne naviazaná na merateľné ukazovatele výsledkov projektu, ich naplnenie zabezpečí dosiahnutie
definovaných cieľov.

Súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nevyhovujúci. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne
svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre
sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je
zastarané. Ekonomicky a technicky nevýhodné pre obec. V rámci existujúcej sústavy verejného osvetlenia sa používajú
nevhodné typy svietidiel. Realizáciou projektu dochádza k výmene zastaraných svietidiel a doplnenie svietidiel pre
zabezpečenie rovnomernosti osvetlenia v rámci obce. Projekt ako taký plnohodnotne prispieva k naplneniu cieľov OP KaHR v
rámci Prioritnej osi 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.Realizácia projektu priamo prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z hľadiska sociálnej zložky vyššie uvedené špecifické ciele prispievajú
plnohodnotne k naplneniu HP Trvalo udržateľný rozvoj. Realizáciou projektu dochádza k úsporám energie za rok hodnote 27
179,34 kWh, čo je 47,69 %.

Obec Lisková je obec s počtom obyvateľov 2 104. Obec ako taká je finančne stabilný subjekt, svojimi investíciami sa snaží
zlepšovať bezpečnosť v rámci obce, pravidelne investuje financiek zlepšeniu kvality života obyvateľstva. Realizáciou projektu
obec dosiahne úspory v spotrebe elektrickej energie. Úspora energie predstavuje 47,69 % ročne čo umožní ušetrené finančné
prostriedky investovať do zabezpečenia trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia i po ukončení realizácie projektu.
Prevádzka verejného osvetlenia bude zabezpečená z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré vzniknú realizáciou aktivít
projektu. Obec do podania žiadosti o NFP zabezpečovala prevádzku z vlastných rozpočtových zdrojov, v čom bude
pokračovať aj po realizácií projektu. Znížením nákladov na prevádzku, na opravu a údržbu zastaraných svietidiel a z
ušetrených financií obce sa budú postupom času rekonštruovať v projekte nerealizované časti verejného osvetlenia, aby sa
docielila jednotná zrekonštruovaná sústava. Pre docielenie pokračujúceho efektu úspory energie bude zabezpečovaná
pravidelná výmena nefunkčných svetelných zdrojov a ošetrovanie a konzervovanie častí poškodených poveternostnými
vplyvmi.
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Verejné osvetlenie v obci Turie tvorí sústava 197 svietidiel (195 ks svietidiel so žiarivkovými svetelnými zdrojmi s jednotlivým
príkonom 90 W a 2 ks svietidiel s LED svetelnými zdrojmi s jednotlivým príkonom 46 W). Svietidlá sú inštalované prevažne na
betónových stĺpoch NN siete, výnimočne na drevených, resp. oceľových stožiaroch. Sústava verejného osvetlenia je riadená
štyrmi rozvádzačmi. Svetelná sústava sa nevymyká zo slovenského priemeru, avšak jej technický stav nevyhovuje príslušným
normám. Hlavnými nedostatkami je nedostatočná intenzita osvetlenia a jeho nerovnomernosť, použitie nevhodných
svetelných zdrojov, nedostatočná dĺžka a stav výložníkov, nevyhovujúce svorky a prívodné káble, havarijný stav rozvádzačov,
vysoká spotreba elektrickej energie a vysoké svetelné emisie do prostredia. Inštalovaná sústava má vzhľadom na počet
svetelných bodov vysoký príkon 17,64 kW, čo sa negatívne odzrkadľuje práve na vysokej spotrebe elektrickej energie, a tým
zvýšenou požiadavkou na verejné financie. Súčasná sústava v obci nespĺňa požiadavky na verejné osvetlenie a z hľadiska jej
udržateľnosti je nevyhnutná jej komplexná rekonštrukcia.

Po ukončení realizácie projektu bude osvetľovaciu sústavu obce Turie tvoriť 297 svetelných bodov, ktoré budú pozostávať
výlučne z LED svietidiel. Svietidlá sú navrhnuté tak, aby spĺňali technické normy regulujúce intenzitu osvetlenia verejných
priestorov, čo bude uskutočnené použitím účinných svetelných zdrojov a súčasne zrovnomernením rozmiestnenia svietidiel.
Svietidlá budú inštalované na primerane dlhých výložníkoch a pod zodpovedajúcim uhlom, aby nedochádzalo k zbytočným
svetelným emisiám do prostredia. Súčasne budú vymenené všetky štyri rozvádzače a modernizované bude aj pripájacie
vedenie. Novú sústavu budú tvoriť tri druhy svietidiel (2 ks už nainštalovaných LED svietidiel, 82 ks svietidiel s príkonom 49
W a 213 ks svietidiel s príkonom 21 W). Modernizovaných teda bude 295 svietidiel (z toho 195 ks vymenených a 100 ks
doplnených). Uvedeným spôsobom vznikne úspora energie 282,56 GJ/rok, čo je o 75,8 % menej oproti súčasnému
modelovanému stavu a čo sa prejaví v znížení produkcie CO2 o 19,78 t/rok. Po ukončení realizácie projektu bude v celej obci
Turie modernizované verejné osvetlenie, čo vytvorí predpoklady pre príp. rozširovanie sústavy v nových častiach obce v
budúcnosti.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít, a to 1. spracovanie svetelnotechnickej štúdie (technický podklad pre samotnú
modernizáciu), 2. modernizácia verejného osvetlenia (pozostáva zo samotnej realizácie prác), 3. svetelnotechnické merania
(ktorých cieľom je zhodnotiť dosiahnutie technickej efektivity uskutočnenej modernizácie). Realizácia projektu začala hlavnou
aktivitou č. 1, v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania v rámci aktivity č. 2. Počas realizácie hlavných aktivít
súčasne prebiehajú vedľajšie aktivity (riadenie projektu a publicita a informovanosť). Hlavné aktivity č. 2 a 3 budú realizované
dodávateľským spôsobom. Projekt bude realizovaný v období 08/2015-12/2015. Realizáciu celého projektu budú zastrešovať
skúsení odborníci v pôsobnosti žiadateľa. Všetky aktivity projektu smerujú k dosiahnutiu hlavného a špecifických cieľov
projektu. Modernizáciou verejného osvetlenia dôjde k zlepšeniu jeho technického stavu, a tým k zabezpečeniu kvalitného
osvetlenia v obci pri súčasnom znížení ekonomickej a technickej náročnosti správy a údržby. Zároveň sa zvýši bezpečnosť v
obci a modernizácia sa odzrkadlí aj na ochrane životného prostredia.

Nakoľko súčasný stav verejného osvetlenia v obci Turie je nevyhovujúci (stav jednotlivých prvkov sústavy, použité svietidlá a
svetelné zdroje, ich umiestnenie vzhľadom k osvetľovanému priestoru, stav nevyhovujúci technickým normám), čo sa
odzrkadľuje aj v nedostatočnosti poskytovania verejnoprospešnej služby verejného osvetlenia, je potrebná jeho komplexná
modernizácia, ktorá bude mať okamžitý efekt na kvalitu poskytovanej služby, menšiu potrebu verejných financií, a teda
dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu. Rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia sa naplnia ciele projektu, ktoré
vychádzajú z relevantných dokumentov a potrieb obyvateľov obce. Modernizácia verejného osvetlenia je v súlade so
strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (najmä OPKaHR, Stratégiou energetickej bezpečnosti
SR a Energetickou politikou SR, Koncepciou energetickej efektívnosti SR, Akčným plánom energetickej efektívnosti,
Systémom implementácie HP TUR, platným PHSR ŽSK a PHSR obce Turie).

Realizáciou projektu dôjde k modernizácii 295 svetelných bodov, čo bude mať dopad na úsporu energie 282,56 GJ/rok a čo sa
odzrkadlí v znížení emisií CO2 o 19,78 t/rok.
Uvedený výsledok a dopad projektu bude mať priamy vplyv na zníženie potreby finančných prostriedkov z verejných zdrojov
(elektrická energia a prostriedky na správu a údržbu). Žiadateľ každoročne v rámci rozpočtu bude vytvárať dostatočné
finančné zdroje pre potreby poskytovania verejnoprospešnej služby verejného osvetlenia. Odborné administratívne kapacity
žiadateľa sú zárukou administratívnej a projektovej udržateľnosti výsledkov projektu minimálne počas celého obdobia
sledovania. Správa verejného osvetlenia je realizovaná priamo žiadateľom, takže príp. odstraňovanie problémov bude riešené
operatívne podľa potreby, v prípade náročnejších výkonov bude zabezpečené dodávateľsky tak, aby bolo v čo najmenšej
miere obmedzené poskytovanie služby. Modernizovaná sústava bude spĺňať všetky technické normy, čím sa zvýši
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky verejného osvetlenia, čo sa odzrkadlí priamym dopadom na udržateľnosť výsledkov
projektu.
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V meste Jelšava je inštalovaných 204 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Druhové zastúpenie tvoria svietidlá 4 rôznych
typov a v rôznych technických vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je starších ako 15 rokov ma tomu zodpovedá aj ich technický
stav a nízka hospodárnosť sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou
normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Medzi hlavné nedostatky patria:
- znečistenie svietidiel
- degenerovaná optická časť svietidla
- zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovacej
komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami)
- použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov
- nevhodná distribúcia svetelného toku
- nevyhovujúce požiadavky na svetelno-technické parametre
- nevhodné uhly natočenia výložníkov
- nevhodné dĺžky ramienok a výložníkov
- výložníky po dobe životnosti
- nerovnomerné rozostupy medzi stožiarmi
- na ramienkach a výložníkoch je značná korózia
Ročná spotreba mesta v prípade využívania všetkých svetelných zdrojov by bola 84 224,4 kWh.

V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré budú
vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia tohto
stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich
svetelných emisií.
Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED
technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy. LED moduly
majú vyššiu životnosť 60 000 – 100 000 hodín oproti sodíkovým výbojkám 15 000 – 16 000 hodín. Moderný dizajn svietidiel
prináša okrem lepšej estetickej stránky aj environmentálne vlastnosti t.j. priaznivé pre životné prostredie z hľadiska
vyžarovania rušivého svetla do horného polpriestoru a vyhotovenia svietidiel z recyklovateľných materiálov.
Realizáciou projektu sa odstránia všetky vyššie uvedené nedostatky. Súčasne dôjde k úspore energie na jedno svetelné
miesto o 67,16 %, modelovaná úspora zníženia emisií CO2 predstavuje 27,37 ton/rok a úspora sústavy 108,59 MWh/rok.

Aktivita 1 - Modernizácia verejného osvetlenia
Na základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy, projektant navrhuje situáciu riešiť obnovou sústavy VO.
Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete VO v meste Jelšava, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky samosprávy
na zefektívnenie prevádzkových nákladov VO, projektant navrhuje obnoviť sústavu nasledovne:
Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED
technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy. Celkovo
dôjde k výmene 350 svietidiel (z toho 146 doplnených).
Realizácia aktivity bude prebiehať do konca roka 2015, je to dostatočne dlhá doba na zrealizovanie všetkých položiek
rozpočtu aj v prípade nepredvídaných udalostí a súčasne najneskorší možný termín v súlade s metodikou. Pri realizácii
projektu však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich
eliminovať.
Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia stanovené indikátory. Podrobnejší opis je uvedený v prílohe c. 1 k ŽoNFP.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike verejného osvetlenia rešpektujúci
všetky povinné aj odporúčané technické normy. Realizáciou dôjde k naplneniu všetkých príslušných svetelných technických
noriem platných v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4).
Modernizáciou a unifikáciou starej sústavy dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa estetika mesta
Jelšava a zvýši sa bezpečnosť premávky na komunikáciách. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu modelovanej energetickej
náročnosti sústavy o 108,59 MWh/rok.
Realizácia projektu bude mat výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v meste.
Vhodnosť realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, keďže jeho realizáciou dôjde k modernizácii verejného osvetlenia. Rekonštrukcia
VO spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú
životnosť.
Udržateľnosť projektu spočíva aj vo vysokej technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré spĺňajú aj budú
spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj SR.
Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, keďže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku verejného
osvetlenia, ale aj na opravy. Zníženie prevádzkových nákladov je docielené voľbou kvalitného LED svietidla s tzv.
bezúdržbovou prevádzkou, tzn. krytím svietidla min. IP67 a IK10, voľbou svetelného zdroja LED (min. 87 lm/W),
rozmiestnením svietidiel.
Mesto Jelšava disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre zvládnutie realizácie a
implementácie projektu, ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného osvetlenia, keďže o
funkčnosť verejného osvetlenia sa mesto nepretržite stará.
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Osvetľovaciu sústavu v obci Veličná tvorí 192 ks svetelných bodov s 5 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia
sústava či jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych
druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 68% sodíkových výbojok, 26% ortuťových výbojok a 6% parkových
žiarovkových svietidiel. Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v
podstate použité v rámci celého VO až na niekoľko oceľových a drevených podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť.
Geometria sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je
jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a
nemožnosť ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách
a chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj
cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 91,2 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Navrhnutou rekonštrukciou sa dosiahne značná úspora energie 90,2 MWh/rok (cca. 324,55 GJ/rok) oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 22,72 t ročne. Po realizácii projektu
obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a
taktiež na údržbu, keďže obec každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia. Úspora
finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nenáročného osvetlenia aj vo verejných budovách.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: výmene 192 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 26W, 30W, 40W a 55W a vysokým svetelným tokom, doplneniu 53 nových svietidiel, výmene káblovej
trasy vodiča VO, zredukovaniu počtu starých RVO z 5 ks na 3 ks, výmene 3 rozvádzačov VO komplet s výzbrojou, inštalácii
systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu VO formou vzdialeného dispečingu. Práce by mali
prebiehať paralelne v období september až december 2015. Technickú realizáciu projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ
vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia
NFP, bude obec Veličná spolupracovať s externou inštitúciou, aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v
zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné
zastupiteľstvo v Obci Veličná prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie.
Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Verejné osvetlenie v obci Veličná nebolo komplexne rekonštruované, boli vykonané len čiastkové opravy svietidlami, ktoré v
súčasnosti nezodpovedajú platným normám a predpisom. Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovotechnické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v
stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou, regulácia, systém
riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov VO) zabezpečí: 1) zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestnej premávky; 2)
splnenie platných technických a prevádzkových noriem; 3) zníženie energetickej a finančnej náročnosti; 4) pozitívny dopad na
životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2. Modernizácia verejného osvetlenia vo Veličnej vychádza z
kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvaloudržateľného rozvoja. Projekt je v súlade s PHSR obce Veličná. Obec
potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Obec riešila už viacero projektov zameraných
na zlepšenie jej infraštruktúry a vie zabezpečiť personálne kapacity na ich manažovanie. Realizácia projektu pomocou
nenávratného príspevku je jediným riešením, nakoľko vlastné zdroje nedokáže na takéto činnosti zabezpečiť.

Obec Veličná disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO
zodpovedá obec, v zmysle svojho štatútu a legislatívy, a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec tiež z vlastných zdrojov. V rozpočte obce je pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Investované finančné prostriedky do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy VO,
náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí možnosti modernizácie VO aj v ďalšom období. Po úspešnej realizácii projektu
bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a
bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Sústavu verejného osvetlenia v obci Kvašov tvoria viaceré druhy svietidiel, ktoré sú zastarané, po svojej životnosti. Svietidlá
boli vymenené v rokoch 1980 v počte 49 ks, 15 ks v roku 1980 a len 4 ks v roku 2000. Taktiež počet svietidiel 68 ks je
nedostačujúci. Prevádzka súčasných svietidiel je nehospodárna tak z hľadiska spotrebovanej energie, ako aj údržby. Viaceré
typy svietidiel majú svetelnočinné časti z PMMA, ktoré pod vplyvom času zmenilo svoju štruktúru, je zanesené špinou - tým
pádom sa výrazne znižuje účinnosť súčasne používaných svietidiel. Z hľadiska údržby je náročné a vo viacerých prípadoch
kvôli veku svietidiel nemožné zohnať náhradné diely, nakoľko sa už prestali vyrábať. Tesnenia svietidiel sú poškodené a
svietidlá zatečené. Súčasná sústava VO tak nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre
osvetlenia a stupeň bezpečnosti.

Navrhovaný spôsob realizácie modernizácie sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a taktiež dobrú návratnosť investícií.
Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.Túto situáciu sa vytvorí novými technickými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Predmetom projektu a teda celkový počet svietidiel uvažovaných v
svetelnotechnickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 108 kusov.

Počas 6 mesiacov realizácie projektu (07/2015-12/2015) sa zrekonštruuje VO v obci s využitím BAT. Harmonogram bol
navrhnutý s ohľadom na stav procesu verejného obstarávania, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré
dovoľujú rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí kvalifikovaný dodávateľ zvolený v procese
verejného obstarávania podla zákona c.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita pozostávajúca z demontáže
pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO
vrátane revízií sa vykoná rekonštrukcia VO v obci tak, aby vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu zabezpečí
projektový tím zložený zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie
projektu – vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude
propagovaný v súlade s Manuálom informovania a publicitu projektu.

Projekt svojím charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispieva využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce Kvašov. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za
celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor
projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z
vlastných zdrojov obce, štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ. Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného
osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO a k výmene
dochádzalo iba po kusoch v rámci rozpočtu.

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Očakávaná
úspora energie je 161,10 GJ ročne. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia
moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon,vysoká
svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia
vo vybratej dobe. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávate+
rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia, čím sa
zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Hankovce tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 70 W jedného typu,
v sústave je prevádzkovaných celkom 41ks svietidiel s priemerným vekom 14 rokov.Súčasná sústava VO je napojená na
jeden jestvujúci rozvádzač.Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie.Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou.Technický stav rozvádzača verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná.Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách.Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verejného
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po zrealizovaní
projektu bude vymenených 41 ks jestvujúcich svietidiel, doplnených 23 ks nových svietidiel typu LED v súlade s danými
minimálnymi technickými parametrami:merný svetelný tok:min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla 4000K,
farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov
budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava bude
obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 11 892,77 kWh, čo predstavuje úsporu 67,93 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 42,81 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel
a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzača
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa platných STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie ( predovšetkým regulácia
doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe.
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Riadiacu,
koordinačnú a administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti
z oblasti implementácie projektov.

Realizácia projektu je vhodná z viacerých aspektov.Jedným z nich je zvýšenie ochrany životného prostredia použitím
svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009, budú
vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v určitom
období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s cieľom
dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, odstránenie nízkej
spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie
estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, v
súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s PHaSR Košického
samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných
sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy technickej infraštruktúry
obce.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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Jednou zo zákonných povinností Mesta Detva je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku mesto deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v meste je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná.
Riešenie problematiky sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná
účinnosť, početných porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO.
Súčasná sústava VO už nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo obce. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa
morálnej a fyzickej amortizácie vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na prevádzku VO. Energetická náročnosť
systému VO v súčasnosti predstavuje 398 589,69 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov.
To môže mat negatívny dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a
rozšírenia kriminality v meste.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 882 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou,
ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby
energie o 1110,40 GJ/rok.
V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne
projektový tím, ktorý bude mať na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude
hľadať východisko zo vzniknutej situácie.
Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 77,73 t/rok.
• zníženie energetickej závislosti regiónu;
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách;
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky;
• zníženie miery kriminality a vandalizmu;
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti mesta sa budú môcť realizovať následné projekty zamerané na zvyšovanie
energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení.

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného káblového vedenia, osadenie nového rozvádzača a
programovanie riadiacej jednotky.
Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Po
rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 7 mesiacov, so začiatkom v júni 2015 a
ukončením v decembri 2015.
Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v oblasti
implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ.
Obstaranie prác a dodávky materiálu bude riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu
realizácie.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad mesta, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je pre Mesto Detva zásadná, nakoľko rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť
dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou environmentálne
prijateľnou technológiou, ako aj novou sústavou regulačných opatrení. Realizácia projektu je jediných spôsobom, ako
odstrániť havarijný stav niektorých osvetľovacích telies v systéme verejného osvetlenia.
Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR Mesta Detva. Realizáciou jednotlivých aktivít dôjde k okamžitému naplneniu
deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom realizácie projektu má bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných
projektov.

Po realizácii projektu bude mesto zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu mesta z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 77,38 % čo je 308 444,90 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové
úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu i v budúcnosti.
Mesto zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu mesta počas
dna aj noci, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu mesta.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný a nevyhovuje súčasným normám.Sústava svietidiel
pozostáva z 142 ks svietidiel, ktoré sú napájané z 8 ks rozvádzačov, Svietidlá majú viac ako 15 rokov,výložníky sú
skorodované, el.rozvody verejného osvetlenia sú tvorené vzdušným a podzemným vedením.Nedostatky sústavy verejného
osvetlenia: veľké množstvo rozdielnych typov svietidiel, slabý svetelný tok, vysoká poruchovosť, nízky index podania farieb
sodíkovými výbojkami,znehodnotené optiky, znečistené kryty svetelnočinných častí z PMMA,kt. zabraňujú prechodu
svetelného toku zo sv.zdroja, veľké rozostupy medzi svetelnými miestami, svietidlá nad vedením NN siete, nesprávny uhol
vyloženia, spínanie rozvádzačov spínacími hodinami. Údržba a správa je zanedbaná z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov a náročná na identifikáciu problémov.Sústava má vysoký príkon sústavy=vysoká energetická náročnosťdôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti
cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.Nedostatočné osvetlenie podporuje vznik krádeží a pouličnej
kriminality.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
sv. bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií.Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 142 ks pôvodných svietidiel,na splnenie normy STN EN 13201 bude doplnených 98 ks svietidiel,celkovo sa
vymení 240 ks svietidiel. Nainštaluje sa 174 ks oceľových výložníkov na betónové stožiare a 2 predlžovacie konzoly na
oceľové stožiare. Do rozvádzačov sa nainštaluje 8 ks riadiacich jednotiek s 3G dátovou komunikáciou so serverom.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 70 376,41 čo je 253,36 GJ/1 rok a zabezpečí sa
73,86%-ná úspora el.energie. Zníženie množstva CO2 bude na úrovni 17,73 ton/rok. Úspory elektrickej energie umožnia
miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na výmenu káblového vedenia, ako
aj na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov kúpeľného mesta a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ,ktorý
uspeje vo verejnom obstarávaní pre stavebné práce, zabezpečí práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať
a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 240 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
inštaláciu nových svietidiel a doplnenie komunikačných jednotiek v počte 8 ks s 3G dátovou komunikáciou do rozvádzača
verejného osvetlenia. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné
okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, najneskôr však do konca roka 2015.Z
hľadiska efektivity využitia finančných zdrojov bude modernizácia realizovaná v čo najkratšom čase. Po rekonštrukcii bude
odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná,hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad mesta,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,vandalizmu,krádeží,jej stav bude trvalo
udržateľný.Dosiahne sa energ.efektívnosť,odstráni sa plytvanie energiou,LED technológiou sa dosiahnu úspory energie.
V rámci Energetickej politikySR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti.Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr.kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom1.1-opatrenie
1.1.4Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a špecif. cieľ1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné
dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.Projekt naplní stanovené ciele v PHSR mestaTurčianske
Teplice na roky2007-2013(jeho platnosť je predĺžená do schválenia novéhoPHSR).Bude naplnený cieľ D.2.3Rekonštrukcia
chodníkov a komunikácií kúpele–mesto:zrekonštruovať cestu pre peších a cyklistov,vrátane odpočívadiel,osvetlenia a
nevyhnutného mobiliáru

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu mesta z
vlastných zdrojov.Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia.Pôjde o preventívnu
údržbu, bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,svietidlá sa budú vymieňať k.15 rokov, stožiare sa
budú natierať každých päť rokov a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať každý tretí rok.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.Ročná
úspora el. energie predstavuje 73,86% čo je 253,36 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť projektu.
Mesto zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak,aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky.Modernizáciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu mesta
počas dňa aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu kúpeľného mesta.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života
obyvateľov mesta
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. V rámci
postupnej výmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za žiarivkové s príkonom 36W. Tieto svietidlá však nevyhovujú
súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Technické riešenie projektu spočíva vo výmene
telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v zavedení systému pre riadenie a správu verejného
osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1
Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 9/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období štyroch mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Hliník n.H.: Strategický cieľ Prioritnej oblasti A – Investície do základnej
infraštruktúry „A.3 zlepšenie kvality verejných priestranstiev a dopravnej infraštruktúry a je v súlade s úzmenoplánovacou
dokumentáciou obce. Projekt ďalej nadväzuje na PHSR Banskobystrického kraja, Prioritná os 5: (Integrovaná a ekologická
doprava a) znižovanie energetickej náročnosti.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Základná funkcia verejného osvetlenia (ďalej len "VO") v obci je výrazne obmedzená, nedostatky sa týkajú najmä samotných
svietidiel a rozvádzača VO, ktoré sú predmetom projektového zámeru, ale aj všetkých súčastí sústavy VO. Súčasná sústava
je tvorená 98 ks svietidiel -výbojky, trubice, ktoré majú vysoké nároky na spotrebu elektrickej energie. Kryty svietidiel sú
znečistené a poškodené, niektorým chýba spodný kryt, čo vedie k ich zvýšenej poruchovosti, svietidlá sú poškodené degenerovaná optická časť, zhrdzavené mechanické komponenty. Na stožiaroch sú i nefungujúce svietidlá, čoho dôsledkom
je nerovnomerné osvetlenie. V súčasnom stave nie je možné akékoľvek centrálne ovládanie a regulácia osvetlenia, t.j. obec
zbytočne využíva 100 %-ný výkon aj keď to nie je potrebné, na druhej strane obec VO v čase od 00.30 do 4.00 vypína úplne.
Súčasný rozvádzač VO centrálnu reguláciu neumožňuje, je čiastočne skorodovaný, prístrojové vybavenie je zastarané,
zariadenie nespĺňa minimálne požiadavky v zmysle normy. Vo všeobecnosti sú svetelné body umiestnené vo veľkej
vzdialenosti od vozovky, sú nevhodne nasmerované alebo umiestnené blízko koruny stromov, ktorá obmedzuje ich účinnosť.

Osvetľovacia sústava bude tvorená modernými svietidlami s vysokým vyžarovacím efektom-LED svietidlá s maximálnym
zhodnotením elektrickej energie pri premene na svetelnú energiu. Svetelné zdroje výrazne napomôžu k vysokej účinnosti
znižovania spotreby elektriny a k zníženiu prevádzkových nákladov. Zmodernizovaný bude systém regulácie VO-časy
zapnutia a vypnutia osvetlenia budú závislé na západe a východe slnka, t.j. princíp astronomických hodín. Celý proces bude
zabezpečený riadiacou časťou rozvádzača VO, tento systém bude regulovať aj intenzitu osvetlenia, ktorá bude založená na
znížení napätia podľa potreby v celej sústave i samostatne každého svetelného bodu. Intenzita osvetlenia bude nastavená v
závislosti od nočnej hodiny. VO v navrhovanej štruktúre bude spĺňať špecifiká nového, úsporného, moderného, dlhodobo
funkčného, regulovateľného a ekologického osvetlenia. Prínosom bude výrazný pokles energetickej náročnosti celej sústavy
VO-modelová úspora je 86,20 % elektrickej energie, klesne hodnota priemerného príkonu svietidiel, ich životnosť sa výrazne
zvýši, súčasne dôjde k zníženiu poruchovosti, k zvýšenému plošnému osvetleniu a tým i k väčšiemu svetelnému pokrytiu
územia obce.

Realizácia projektu pozostáva z výmeny a doplnenia svetelných zdrojov VO a výmeny rozvádzača VO. Vymenených bude 98
ks pôvodných svetelných zdrojov - zastaraných výbojkových svietidiel, neónových trubíc na existujúcich svetelných miestach
za svietidlá LED technológie a doplnených bude 61 ks nových svietidiel na existujúcich a doteraz nevyužívaných stožiaroch v
záujme rovnomernejšieho osvetlenia. Projekt teda počíta s inštaláciou celkovo 159 ks svietidiel podľa stanovenej špecifikácie
s minimálnym krytím (odolnosť voči prachu a vode) IP 67, príkonom 30,9 W, životnosťou min. 100 000 hodín, možnosťou
plynulej regulácie od 10% - 100% výkonu svietidla. Predmetom projektu bude i výmena 1 ks rozvádzača VO, ktorý zabezpečí
centrálne riadenie VO, základnou súčasťou rozvádzača VO bude hlavný istič s prúdovým zaťažením 3x25 A s pomocným
kontaktom ističa pre kontrolu jeho stavu, elektromerom s komunikačným modulom a isteným ovládacím, napájacím,
zásuvkovým obvodom. Všetky činnosti budú zabezpečené externým dodávateľom, ktorý bude vybraný v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní.

Navrhovaná rekonštrukcia VO vychádza z identifikácie nedostatkov pôvodnej sústavy - cieľom projektu bude tieto nedostatky
odstrániť, resp. aspoň eliminovať. Bude potrebné zamerať sa najmä na použitie svietidiel a svetelných zdrojov, ktoré budú
vyhovovať kritériám kladeným na moderné, úsporné VO a požiadavkám na odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Účelom projektu modernizácie VO bude zabezpečenie primeraného osvetlenia miestnych cestných komunikácií ale aj
ostatných verejných miest v obci-chodníkov, lávok pre chodcov a cyklistov, schodov, peších zón. Aktivitami projektu sa vytvorí
nová sústava VO so súvislým pokrytím všetkých časti obce Krasňany, čím bude minimalizované riziko výskytu kriminality.
Nové a efektívne VO prinesie zlepšenie kvality života v obci zvýšením bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách,
bezpečnosti v obytných štvrtiach a na verejných priestranstvách po zotmení. Zmodernizovaná sústava, jej farebnosť a
rovnomernosť osvetlenia bude spĺňať i funkciu estetickú, bude dominantným článkom večerného vizuálu obce. Projekt je v
súlade s prioritami Operačného programu, Stratégie energetickej bezpečnosti SR, na nižšej úrovni s PHSR Žilinského kraja a
PHSR obce.

Za bežnú a preventívnu údržbu VO bude zodpovedať obecný úrad a ním poverený zaškolený pracovník - údržba bude
spočívať v nahradzovaní opotrebovaných a nevyhovujúcich častí osvetľovacej sústavy na káblovom vedení, ovládacom
zariadení, stožiarovej časti, závesných častiach, svietidlách, rozvádzačoch. Bežná údržba bude spočívať v čistení svietidiel,
sledovaní stavu súčastí VO a odstraňovaní škôd. Kontrolná činnosť, servisná činnosť bude zabezpečená spôsobilou osobou
pre prácu na elektrických zariadeniach, ktoré musia spĺňať požiadavky vyhlášky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v
elektrotechnike. Obec zabezpečí dostatočné zdroje na riadnu prevádzku, údržbu a reguláciu VO, ktorá bude zodpovedať
aktuálnym podmienkam v exteriéri a nárokom na intenzitu osvetlenia, zabezpečí pravidelné vykonávanie revízií v zmysle STN
každé 3 roky. Obci vzniknú okrem finančných úspor za spotrebu elektrickej energie aj úspory z pohľadu prevádzkových
nákladov. Tieto finančné zdroje obec použije podľa potrieb, obec predpokladá realizáciu projektových zámerov na
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, budovy základnej školy, miestnych komunikácií, na realizáciu opatrení v rámci
protipovodňových aktivít.

KaHR-22VS-1501

V súčasnosti je v obci vybudovaná obojstranná sústava verejného osvetlenia (ďalej len "VO"), jeho funkcia je však značne
obmedzená. Samotné svietidlá v počte 600 ks sú zastaralé a technicky nevyhovujúce, používané sú žiarovky, neónové
trubice, výbojky a LED s rôznym príkonom, často s nevhodnou intenzitou svietenia v závislosti od druhu cestnej komunikácie.
Svietidlá sú dlhodobo za svojou životnosťou, kryty sú značne znečistené a poškodené, niektorým chýba spodný kryt v
dôsledku čoho je zvýšená poruchovosť svietidiel, optická časť svietidla je degenerovaná a mechanické komponenty sú
zhrdzavené. Na rozvádzačoch je viditeľná vnútorná korózia, ktorá je rozsiahla hlavne na svorkách. Prístrojové vybavenie
rozvádzačov je zastarané, ovládanie zapínania a vypínania svetiel nie je plne funkčné. Osvetlenie teda vôbec nie je
regulované, v noci je zapnuté s intenzitou svietenia 100%, často zbytočne. Rozvádzače sú priamo napojené na distribučnú
sieť vedenia bez akéhokoľvek istenia. Rozvádzače a väčšina svietidiel je prevádzkovaná viac ako 15 rokov a nevyhovujú
požiadavkám na svetelno-technické parametre. Ostatné časti sústavy, t.j. stožiare, výložníky, vedenie sú vo vyhovujúcom
stave.

Navrhovaná štruktúra osvetlenia má plošne výrazne lepšie výsledky než jestvujúca sústava. Hlavným prínosom je výrazný
pokles energetickej náročnosti celej sústavy - modelová priama úspora činí 74,30 % elektrickej energie. Rekonštrukcia je z
hľadiska finančnej návratnosti priaznivá, súčasne dôjde k zníženiu poruchovosti a k rozsiahlejšiemu a rovnomernejšiemu
svetelnému pokrytiu územia obce. Predmetom výmeny budú svietidlá - použité budú moderné svietidlá s maximálnym
vyžarovacím efektom. Zmodernizovaný bude aj samotný systém riadenia a regulácie osvetlenia a s tým spojená výmena
rozvádzačov. Systém riadenia a regulácie umožní centrálne zapínanie a vypínanie, reguláciu intenzity osvetlenia a
komunikáciu jednotlivých častí s centrálnym pracoviskom v záujme predchádzania vzniku porúch v systéme. Regulácia
zabezpečí úpravu intenzity VO podľa stmievania, keď sú komunikácie menej využívané. Obec realizáciou tohto projektu získa
nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí občanom
okrem vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu.

Realizácia projektu bude spočívať vo výmene a doplnení svetelných zdrojov sústavy VO a výmene príslušných rozvádzačov.
Predmetom výmeny je 447 ks svetelných zdrojov na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie, pôvodné
svietidlá (výbojky, žiarovky, neónové trubice) budú demontované. Súčasne bude doplnených ďalších 284 ks svietidiel na
existujúcich stožiaroch, ktoré doteraz využívané neboli. Celkovo teda bude zabezpečených 731 ks nových svietidiel LED
technológie. Svietidlá s vyššou intenzitou svietenia budú prioritne nainštalované na svetelné body pozdĺž hlavnej ulice ME5,
ktorá podľa normy má vyššie nároky na intenzitu osvetlenia. V projekte je zadefinovaná výmena 8 rozvádzačov a príslušných
riadiacich systémov podľa požadovaných a konkrétnych špecifikácií a parametrov, najdôležitejšou časťou bude inštalácia a
nastavenie hlavných ističov s pomocným kontaktom ističa pre kontrolu jeho stavu, elektromerom s komunikačným modulom a
isteným ovládacím, napájacím, zásuvkovým a svetleným obvodom. Technické riešenie realizácie projektu bude zabezpečené
výhradne zmluvne s externým dodávateľom, ktorý bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Účelom rekonštrukcie sústavy VO je zabezpečenie primeraného osvetlenia nielen miestnych cestných komunikácií ale aj
ostatných miest v obci, napr. chodníkov mimo vozoviek, lávok pre chodcov a cyklistov, schodov, peších zón, atď. v záujme
riadneho fungovania života v obci. Prioritne z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a nízkej hospodárnosti súčasnej
sústavy VO je jej rekonštrukcia nevyhnutná a je predpokladom riadneho a bezproblémovej premávky v obci. Sústava VO v
súčasnom stave nie je schopná plniť svoje funkcie vo vyhovujúcej miere a neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Efektívny systém osvetlenia prinesie zlepšenie kvality života v podobe
zvýšenej bezpečnosti premávky na cestách, vnesie bezpečnosť do obytných štvrtí a na verejné priestranstvá po zotmení.
Vzhľad zmodernizovaného systému osvetlenia, jeho farebnosť a rovnomernosť bude okrem úžitkových funkcií spĺňať i funkciu
estetickú - bude dominantným článkom večernej vizitky obce. Realizácia tejto rekonštrukcie je v súlade s prioritami
strategických dokumentov na národnej úrovni - s Operačným programom, Energetickou politikou SR a na nižšej úrovni- PHSR
kraja a obce.

Obec zabezpečí dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k jeho vypínaniu, ale k takej
regulácii, ktorá bude zodpovedať aktuálnym podmienkam v exteriéri. Za bežnú údržbu bude zodpovedná vlastná organizácia
OKVS Raková a iné odborne spôsobilé osoby. Bežná údržba bude spočívať v čistení a údržbe svietidiel a odstraňovaní škôd.
Údržba bude základným predpokladom udržania optimálnych parametrov sústavy, jej životnosti a stability. Zariadenia budú
periodicky revidované v zmysle STN každé 3 roky. Prehľadný systém bude obec informovať o počte a miestach porúch, čo
bude zjednodušovať možnosť plánovania pravidelných servisných zásahov. V rámci preventívnej údržby bude prebiehať
nahradzovanie opotrebovaných častí na vedení, stožiaroch, svietidlách, rozvádzačoch. Správne prevádzkované a udržiavané
VO dokáže napriek vyššej počiatočnej investícii pracovať úsporne a dlhodobo aj vďaka vysokej životnosti použitých typov
svietidiel. Usporené zdroje obec použije na iné projekty na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, výmenu
ostatných svietidiel a RVO. Investície budú plynúť i do rekonštrukcie miestnych komunikácií, cyklotrás, do výstavby telocvične.
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Osvetľovacia sústava v obci Šarišské Michaľany je jednostranná a pozostáva z rozvádzača (5 ks) a zo svietidiel (166 ks ->
10ks x 67 W, 78 ks x 88 W, 78 ks x 44 W) na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá
osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Sústava verejného osvetlenia (ďalej VO) sa vyznačuje
základnými nedostatkami:
- Nedostatočné a nerovnomerné pokrytie komunikácie svetelným tokom (v osvetľovacích telesách chýba odrazové zrkadlo, je
nahradené max. lešteným Al v tvare "U"), únik svetelného toku nad rovinu svietidla, nedostatočné rozmiestnenie svetelných
bodov, nedostatočný svetelný výkon svietidiel
- Priame ohrozenie bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách - dochádza k oslneniu účastníkov cestnej premávky
- Zastaraný typ svietidiel ako aj rozvádzačov - nehospodárna a neekologická prevádzka ako aj údržba
- Nevyhovujúci stav vzdušného vedenia - korózia, časté skraty
- Rozvádzače sú plechové (so značnou koróziou) a bez regulácie VO, sústava VO je zapínaná podľa vopred nastaveného
režimu na plný výkon
- VO nespĺňa platné normy STN a nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných komunikácií

Realizácia projektu spočíva vo výmene 166 ks, doplnení 94 ks svietidiel, montáži 215 ks výložníkov, modernizácii a
optimalizácii rozvádzačov (pôvodných 5 ks železných RVO bude nahradených 2 ks plastovými), inštalácii regulácie
osvetlenia a spínania VO, výmene káblových rozvodov VO (v dĺžke 8,2 km). V závere realizácie projektu bude nasledovať
svetelno-technické meranie, ktorého cieľom bude potvrdiť správnosť návrhu modernizovanej sústavy VO v STŠ. Merateľné
ukazovatele: Počet vymenených svietidiel - 260 ks a Úpora energie - 143,37 GJ/r budú naplnené realizáciou spomínaných
navrhovaných opatrení, okrem toho projektom docielime úsporu CO2 vo výške 10,04 ton/rok.
Predkladaný projekt realizáciou prispeje k:
- zníženiu energetickej náročnosti prevádzky a údržby systému VO v obci,
- zvýšeniu bezpečnosti občanov i návštevníkov obce, a to najmä efektívnym systémom osvetlenia komunikácií,
- zvýšenie rovnomernosti osvetlenia komunikácii,
- zníženie rizika spojeného s pohybom v blízkosti nevyhovujúcich rozvádzačov, resp. pri manipulácii s nimi,
- zníženie nepriaznivých vplyvov na ŽP - zníženie energetickej náročnosti, zníženie emisií CO2,
- a iné.

Dobu realizácie projektu navrhujeme 8-mesačnú - 05-12/2015 (začiatok realizácie projektu=oficiálne akceptovaná objednávka
zhotoviteľom štúdie), pričom identifikujeme:
DVE HLAVNÉ AKTIVITY:
1. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia, v rámci ktorej bude zabezpečená dodávka modernizovanej sústavy VO a
relevantných prác - 09-12/2015
2. Spracovanie projektovej dokumentácie - práce na STŠ a záverečné svetelno-technické meranie vlastností sústavy VO - 0512/2015
A DVE PODPORNÉ:
1. Riadenie projektu
2. Publicita a informovanosť
Realizácia projektu bude riadená skúseným projektovým tímom, čo deklaruje časť 3.2 Opisu projektu. Navrhované technické
riešenie je postavené na jednoduchej báze, modernizácia VO bude spočívať v demontážnych/montážnych a inštalačných
prácach, ktoré budú vykonané víťazným uchádzačom z procesu verejného obstarávania. Projekt je dostatočne materiálne
zabezpečený existenciou stožiarov, kt. sú vo vyhovujúcom stave. Vlastník väčšiny stožiarov v obci (VSDS, a.s.) vydal
súhlasné stanovisko k realizácii projektu (zvyšok vlastní obec). Obe aktivity prispejú k cieľu projektu - Komplexná obnova
verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany.

STŠ identifikuje súčasný stav VO ako nevyhovujúci a bezpečnosť ohrozujúci, vyžaduje bezodkladnú rekonštrukciu.
Modernizovaná sústava VO bude spĺňať všetky požadované normy STN. Obec má značne obmedzené finančné možnosti v
investičných aktivitách, preto spolufinancovanie predkladaného projektu zo ŠF v rámci možností výzvy KaHR-22VS-1501
považujeme za optimálny variant. Výsledky a dopady projektu, ako aj celkové výstupy, plne prispievajú k naplneniu cieľa
projektu, modernizácia bude mať zároveň okamžitý účinok pomoci.
Cieľ projektu je v súlade s cieľmi a prioritami strategických dokumentov, akými sú:
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišské Michaľany,
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK,
- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
- Koncepcia energetickej efektívnosti SR,
- Energetická politika SR,
- Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020,
- Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj.
Obec Šarišské Michaľany sa trvalo usiluje o zvýšenie kvality života a bezpečnosti svojich občanov, čomu jednoznačne
prispejú aj výsledky projektu.

V rámci Opisu projektu sme v časti 4. Udržateľnosť projektu podrobne zvážili udržateľnosť vo viacerých rovinách:
FINANČNÁ A EKONOMICKÁ - nakoľko predkladaným projektom dosiahneme v budúcnosti znížené náklady na prevádzku VO
(STŠ identifikuje spotrebu energie na úrovni 59,45%) ako aj údržbu.
INŠTITUCIONÁLNA - časť 3.2 Opisu projektu podrobne popisuje priradenie jednotlivých projektových pozícií konkrétnym
zamestnancom obce s relevantnými skúsenosťami pre danú oblasť.
TECHNICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ - materiálne zabezpečenie a technická udržateľnosť projektu vychádza z vhodného stavu
existujúceho zariadenia - stožiarov, stanovených technických parametrov navrhovanej sústavy VO v STŠ, plánu údržby,
poistenia majetku. Nakoľko je obec zároveň prevádzkovateľom VO, predpokladá sa vysoká technická udržateľnosť.
Pokračovanie aktivít projektu v budúcnosti plánuje žiadateľ realizovať formou investícií súvisiacich s výsledkami projektu:
- vybudovanie kamerového systému,
- realizácia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku,
- rekonštrukcia MK a chodníkov,
- EuroVela 11 – cyklistický chodník v k.ú. Šarišské Michaľany a i., ktoré sú bližšie špecifikované v závere Opisu projektu
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Verejné osvetlenie v obci Klčov bolo vybudované v 80-tych rokoch. Súčasná svetelná sústava má 45 svetelných bodov s
celkovým výkonom 6 033 W , podľa auditu z júla 2015. Svietidlá od výstavby neprešli rekonštrukciou. Existujúcu sústavu v
obci tvorí viacero typov svietidiel. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám. Zo záverov kvantifikácie sústavy
VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané, bez možnosti regulácie, vo viacerých častiach prevádzkované
po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel. Použité svietidlá sú vo väčšine
prípadov morálne aj fyzicky opotrebované. Ich reflexné paraboly vyrobené z lešteného a eloxovaného hliníka, ktoré majú
odrážať svetelný tok zo svetelného zdroja do priestoru, sú vo väčšine prípadov matné, zničené, pôsobením času nefunkčné. K
nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú i matné a pôsobením času znehodnotené kryty svetelnočinných častí
vyrobené hlavne z PMMA, ktoré zabraňujú prechodu svetelného toku zo svetelného zdroja osadeného vo svietidle do
osvetľovaného priestoru. Rozvádzače verejného osvetlenia RVO sú pôvodné, ich technický stav nevyhovuje.

Modernizáciou sústavy verejného osvetlenia sa staré svietidlá nahradili svietidlami so svetelným zdrojom LED 55W v počte
73 ks a LED 81W v počte 9 ks, výmena rozvádzača a tým sa zaručila vysoká efektivita pri každom riešení a
predovšetkým návratnosť investícií. Technický stav plne zodpovedá všetkým požiadavkám a technickým normám. Táto
situácia sa vytvorila novými technickými zariadeniami, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého
zariadenia. Ich energetická náročnosť je optimalizovaná hlavne na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na
STN 73 6110 a je jedným z hlavných prvkov dobrej finančnej návratnosti. Kvalita osvetlenia komunikácií v obci je postavená
na čo najvyššiu úroveň. Základným princípom pri návrhu modernizácie VO bola minimalizácia zásahov do krajiny ako aj
optimalizácia nákladov a zvýšenie bezpečnosti.

Projekt bude realizovaný v období od septembra do konca decembra 2015. Počas tohto obdobia budú zrealizované
všetky aktivity projektu.
Samotná modernizácia VO je rozdelená do 6 úsekov a to: ulica č. 1, 3, 5, 6, 7, 8 s týmito aktivitami:
Demontáž svietidiel, demontáž výložníkov, demontáž vedenia, demontáž rozvádzača - september - december 2015
Montáž rozvádzača, vedenia, výložníkov a svietidiel - september- december 2015.
Navrhované technické riešenie:
Nový rozvádzač RVO1 bude vybavený - hlavným istením B50/1, elektromerom, súmrakovým spínačom, stýkačom a istením
vývodu - C40/1.
Na rekonštrukciu vzdušných vedení sú navrhnuté samonosné závesné káble - AES 2x16 mm v celom rozsahu
rekonštruovaného VO.
Výložníky budú oceľové, pozinkované, jednoramenné alebo dvojramenné, dĺžky podľa pozície podperného bodu od
osvetľovanej sústavy.
Svietidlá sa použijú prednostne so svetelným zdrojom LED a to 73 ks LED 55W a 9 ks LED 81W.
Modernizáciu VO bude realizovať firma na základe výsledku verejného obstarávania v úzkej spolupráci s obcou.
Kontinuálne s hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity: riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Rekonštrukcia VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a najmä nízkej hospodárnosti
Plánovanou osvetľovacou sústavou sa dosiahne úspora energie o 27 980 KWh/rok zo súčasnej ročnej spotreby energie 41
sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a platnou normou požadované parametre osvetlenia a
979 KWh, čo predstavuje úsporu 66,65 % z pôvodnej spotreby. Spotreba energie po realizácii projektu bude 14 000 KWh za
náležitý stupeň bezpečnosti.
rok. Náklady spojené s úhradou spotrebovanej elektrickej energie za rok môžu predstavovať markantné zníženie. Nemalou
Zvýšenie kvality VO a výrazné zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku a údržbu VO použitím
úsporou je aj zníženie množstva CO2, čo predstavuje až 7,05 t/rok.
moderných technológii bude mat vplyv hlavne na rozvoj ekonomických vzťahov v obci, nevyhnutných pre rozvoj
Obec disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na uskutočnenie prác na realizáciu projektu a
podnikateľského prostredia a turistického ruchu. Lokalita obce priamo napovedá o jej ekologických tendenciách a
možnosťou trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania
ochrana životného prostredia je dominantná stratégie v rozvoji obce. Bezpečnosť v doprave ako aj osobná
projektu. Za prevádzku VO obec zodpovedá v zmysle svojho štatútu a legislatívy a finančné zdroje na prevádzku a
bezpečnosť je priamo závislá od rekonštrukcie VO a nevyhnutnosti doplnenia svietidiel do pôvodnej trasy VO.
údržbu VO vydáva zo svojho rozpočtu. Tak ako spolufinancovanie projektu, aj následnú prevádzku a údržbu novej
Nová osvetľovacia sústava významne napomáha k ochrane životného prostredia minimalizáciou svetelných emisií a emisií
osvetľovacej sústavy zabezpečí obec zo svojich zdrojov.
CO2.
Po úspešnej realizácii projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s
Ušetrené finančné prostriedky plánuje obec použiť na úpravu verejných priestranstiev a ekologické aktivity
platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy.
smerované na ochranu životného prostredia a budovanie kladného environmentálneho vzťahu.
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Obec Kysta leží v Košickom kraji, okrese Trebišov, s počtom obyvateľov 387. V osvetľovacej sústave obce je nainštalovaných
celkovo 52 ks svietidiel, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu a z hľadiska životného prostredia, majú
zastaralú konštrukciu optickej časti, porušené krytie a prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %.
Svietidlá sú rozložené na stožiaroch nerovnomerne, dôsledkom čoho je stav osvetlenia obce nevyhovujúci. Oceľové výložníky
upevnené na stožiaroch sú kompletne skorodované, ich vyloženie je nedostatočné. Stav rozvádzača je nevyhovujúci, značne
skorodovaný, je porušené krytie, technicky a morálne zastaralý. Náklady samosprávy na elektrickú energiu potrebnú na
štandardnú prevádzku osvetľovacej sústavy tvoria značnú položku obecného rozpočtu aj v tejto obci, ktorá je priamo úmerná
spotrebe elektrickej energie. Počas celej doby prevádzky verejné osvetlenie nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných
komunikácií, ktoré sa vzťahujú na vodičov motorových vozidiel, t.j. rovnomernosť osvetlenia – tmavé a svetlé body na
vozovke, nedostatočná intenzita osvetlenia cestnej komunikácie.

Po ukončení projektu rekonštrukcie a modernizácie VO v obci Kysta budú vymenené staré svietidlá (52 ks) a doplnené nové
svietidlá (52 ks) s príkonom LED 44W a 26W s vyššou účinnosťou a nižšou energetickou náročnosťou ( spolu 104 ks).
Navrhované svietidlá sa napoja na existujúci rozvod ver.osvetlenia. Doplnením nových osvetľovacích telies spolu so zdrojmi
sa dosiahne zahustenie osvetľovacej sústavy, čím sa dosiahne rovnomernosť osvetlenia v obci. Súčasne budú vymenené aj
2 ks rozvádzača a výložníky za nové, pozinkované, s dĺžkou vyloženia (0,5 – 2 m). Rekonštrukciou sa odstránia všetky
nedostatky sústavy VO uvedené v svetelno-technickej štúdii, ktorá podrobne popisuje pôvodný stav. Modernizáciou a
rekonštrukciou sústavy VO sa dosiahne úspora energie 158,26 GJ ročne. V obci sa zlepší bezpečnostná situácia najmä vo
večerných hodinách a tiež bezpečnosť cestnej premávky, dôjde k zníženiu kriminality. V neposlednom rade treba spomenúť
ekonomický (zníženie nákladov na prevádzku a údržbu ver.osvetlenia,) a environmentálny aspekt (zníženie CO2 o 11,08
t/ročne; efektivita čerpania primárnych zdrojov), ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju obce a rozvoju turistického ruchu v
obci Kysta.

Trvanie hlavných aktivít projektu ako aj súvisiacich podporných aktivít týkajúcich sa publicity a informovanosti o projekte bude
taktiež v rozmedzí mesiacov jún 2015 až december 2015, t.j. 7 mesiacov. Jednotlivé práce súvisiace s realizáciou hlavnej
aktivity projektu budú uskutočnené dodávateľským spôsobom. Projekt bude implementovaný obcou v súčinnosti s externou
poradenskou agentúrou. Po ukončení realizácie projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce, ktorá
zabezpečí jeho trvalú prevádzku a potrebnú údržbu.
Hlavná aktivita č.1- Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia- bude pozostávať z nasledujúcich činností: výmena 52
ks svietidiel s príkonom LED 44W a 26W, doplnenie 52 ks nových svietidiel príkonom LED 44W a 26W, výmena výložníkov,
výmena 2 ks rozvádzača a regulácia VO. Súčasťou hlavnej aktivity č.2 -Vypracovanie technickej dokumentácie- bude
vypracovanie samotnej svetelno-technickej štúdie a vypracovanie dokumentácie svetelno-technického merania, ktoré priamo
hodnotia energetickú efektívnosť realizácie projektu pred aj po rekonštrukcii verejného osvetlenia a sú základom pre samotnú
realizáciu a následné zhodnotenie úspešnosti realizovaného projektu

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba el. energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba el. energie však zároveň znamená
aj zníženú záťaž pre živ. prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú náročnosť projektu, je na
jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v súlade s opatreniami
strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE
OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, ako aj PHSR obce
Kysta.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu.Prevádzka projektu počas obdobia udržateľnosti bude charakterizovaná
vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v obci. Znížením nákladov na prevádzku a údržbu,
ktoré súvisia s nižšou spotrebou energie navrhovaného riešenia sústavy verejného osvetlenia, sa zabezpečí finančná
udržateľnosť projektu a prinesie tak zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie s verejnými
finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré budú plynúť z
obecného rozpočtu a prostredníctvom dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne využitie.
Počas obdobia udržateľnosti projektu bude zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková
bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva v zvýšení kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 o 11,08 t/rok.
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Obec Hokovce sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji (okres Levice), 2 km od kúpeľného mesta Dudince. Plánom
obce je rekonštrukcia verejného osvetlenia. V obci je inštalovaných v súčasnosti spolu 85 ks svietidiel rôznych typov a
príkonov umiestnených v prevažnej väčšine na betónových stĺpoch vzdušnej distribučnej NN siete. Predmetom projektu je
modernizácia a rekonštrukcia pôvodných 76 ks svietidiel a doplnenie ďalších 31 ks svietidiel. Väčšina pôvodných svietidiel je
staršia ako 20 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel,
degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie jednotlivých svietidiel, príliš veľké vzdialenosti medzi jednotlivými
svietidlami a použitie nevhodných – energeticky náročných svetelných zdrojov. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným
požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. Táto sústava je vysoko náročná na údržbu a
správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov, z ktorých sa dnes už väčšina
nevyrába. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že osvetlenie v obci je zastarané a prevádzkované po ekonomickej a
technickej životnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 107 kusov rekonštruovaných a
modernizovaných svetelných bodov. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa tak dosiahne úspora
nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná percentuálna ročná úspora
elektrickej energie je na úrovni 60,65%, čo predstavuje úsporu energie 78,12 GJ/rok. Pri súčasných cenách za elektrickú
energiu a nákladoch na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu približne 3 300 EUR, ktoré budú môcť byť
použité na rozvoj obce v iných oblastiach. Realizáciou projektu sa výrazne zníži produkcia CO2 a to o 5,47 ton/rok. Obec
získa nové, úsporné, moderné a dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie
nebude pomocou nových technológií zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom. Aktivity projektu
prispejú aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie v obci.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci spočíva v demontáži terajšieho osvetlenia prevažne na betónových
stĺpoch v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. a oceľových stĺpoch v správe obce a demontáži vzdušného vedenia.
Nové svietidlá budú osadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde k ich zámene a doplnia sa na miestach, kde to
vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 107 ks modernizovaných a nových svietidiel. V rámci logickej
nadväznosti realizácie aktivít projektu bude tiež osadených spolu 6 kusov kovových oceľových stožiarov, ktoré sú
klasifikované ako neoprávnený výdavok. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná odborne spôsobilou externou
spoločnosťou, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní. Termín realizácie projektu je plánovaný na 5
kalendárnych mesiacov (07/2015 – 11/2015). Priebeh realizácie aktivít projektu bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s vysúťaženým uchádzačom, resp. dodávateľom;
2. odovzdanie staveniska;
3. demontáž pôvodných a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov;
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie;
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci je nevyhnutná z dôvodu jej veľmi zlého technického stavu
a nízkej hospodárnosti sústavy. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy a to z modelovanej pôvodnej hodnoty 35 777,98 kWh/rok na spotrebu 14 079,22 kWh/rok. Odstránime
nedostatky siete verejného osvetlenia obce - nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť, negatívny vplyv na životné prostredie.
Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v obci a k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Projekt
tiež prispieva k HP TUR vo všetkých jej zložkách. Projektom sa dosiahne úspora energie (až o 60,65% oproti pôvodnému
stavu). Realizácia projektu nie je časovo náročná. Reálne je aj naplnenie ukazovateľov výsledku a dopadu. Obec nemá
dostatok voľných finančných zdrojov na financovanie takejto investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v
súlade s PHSR a územným plánom obce. Obec v minulosti úspešne realizovala viaceré projekty podporené z
Environmentálneho fondu a má skúsenosti pre zvládnutie celého procesu implementácie projektu.

Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia v obci s požadovanou
intenzitou osvetlenia v súlade s platnými normami. To sa prejaví v úspore doteraz vynakladaných finančných prostriedkov na
prevádzku za energie a údržbu, keďže svietidlá sú prakticky bezúdržbové. V trvalej prevádzke sa predpokladá, ak sa
nevyskytnú žiadne prípadné poruchy, len pravidelné čistenie (cca 1x za dva roky) krytov od prachu, hmyzu prípadne ďalších
nečistôt. Celkové úspory na elektrickú energiu sú vyčíslené na cca. 2 100 EUR/rok + úspora nákladov na údržbu (cca. 1 200
EUR/rok). Z uvedeného vyplýva, že projekt je finančne udržateľný a nie sú známe žiadne vážne riziká, ktoré by mohli
ovplyvniť túto skutočnosť. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, ale prispeje k jeho zlepšeniu (úspora
emisií CO2). Z toho vyplýva, že je aj environmentálne udržateľný. Prevádzkovateľ verejného osvetlenia je obec. Obec
zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO prostredníctvom objednávok u externej firmy. Taktiež zabezpečí v rámci svojho
rozpočtu dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Brezina tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2x36 a 70W, v
sústave je prevádzkovaných celkom 70 ks svietidiel s priemerným vekom 18 rokov.Súčasná sústava VO je napojená na tri
jestvujúce rozvádzače. Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie.Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou.Technický stav rozvádzačov verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná.Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách.Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verejného
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po zrealizovaní
projektu bude vymenených 70 ks jestvujúcich svietidiel, doplnených 58 ks nových svietidiel typu LED v súlade s danými
minimálnymi technickými parametrami:merný svetelný tok:min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla 4000K,
farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov
budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava bude
obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 26 057, 04 kWh, čo predstavuje úsporu 72, 70 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 93,81 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu
je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov,
svietidiel a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzačov
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou a rozvádzačov
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie ( predovšetkým
regulácia doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe.
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.Riadiacu,
koordinačnú a administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti
z oblasti implementácie projektov financovaných z externých zdrojov

Realizácia projektu je vhodná z viacerých aspektov.Jedným z nich je zvýšenie ochrany životného prostredia použitím
svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009, budú
vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v určitom
období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s cieľom
dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, odstránenie nízkej
spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie
estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, v
súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s PHaSR Košického
samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných
sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy technickej infraštrukt

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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Osvetľovaciu sústavu v obci Klubina tvorí 75 ks svetelných bodov s 1 rozvádzačom verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia
sústava či jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych
druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 92% kompaktných žiariviek a 8% sodíkových výbojok. Rozvádzače sú
značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate použité v rámci celého VO až
na niekoľko oceľových podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť. Geometria sústavy je podmienená najmä polohou
stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé
smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť ich dodatočnej inštalácie.
Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú miestami v
zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj cestovného ruchu a znižuje estetický
vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 22,628 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Navrhnutou rekonštrukciou sa dosiahne značná úspora energie 18,3 MWh/rok (cca. 68,65 GJ/rok) oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 4,62 t ročne. Po realizácii projektu
obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a
taktiež na údržbu, keďže obec každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia. Úspora
finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nenáročného osvetlenia aj vo verejných budovách.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: výmene 75 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 30W a vysokým svetelným tokom, doplneniu 17 nových svietidiel, výmene káblovej trasy vodiča VO,
výmene 1 rozvádzača VO, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu VO formou
vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehať paralelne v období september až december 2015. Technickú realizáciu
projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Klubina spolupracovať s externou inštitúciou, aby zabezpečila
odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný
program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Obci Klubina prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov
projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými normami pre navrhovanie,
prevádzku a kontrolu VO.

Verejné osvetlenie v obci Klubina nebolo komplexne rekonštruované, boli vykonané len čiastkové opravy svietidlami, ktoré v
súčasnosti nezodpovedajú platným normám a predpisom. Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovotechnické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v
stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou, regulácia, systém
riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov osvetlenia) zabezpečí: 1) zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestnej
premávky; 2) splnenie platných technických a prevádzkových noriem; 3) zníženie energetickej a finančnej náročnosti; 4)
pozitívny dopad na životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2. Modernizácia verejného osvetlenia v
Klubina vychádza z kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvaloudržateľného rozvoja. Projekt je v súlade s PHSR
obce Klubina. Obec potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Obec riešila už viacero
projektov zameraných na zlepšenie jej infraštruktúry a vie zabezpečiť personálne kapacity na ich manažovanie. Realizácia
projektu pomocou nenávratného príspevku je jediným riešením, nakoľko vlastné zdroje nedokáže na takéto činnosti
zabezpečiť.

Obec Klubina disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO
zodpovedá obec, v zmysle svojho štatútu a legislatívy, a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec tiež z vlastných zdrojov. V rozpočte obce je pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Investované finančné prostriedky do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy VO,
náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí možnosti modernizácie VO aj v ďalšom období. Po úspešnej realizácii projektu
bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a
bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Spišská Belá je menšie mesto v Kežmarskom okrese, ktoré patrí do celku Podtatranskej kotliny. Mesto v minulosti získalo
nemalé financie na obnovu a rozvoj infraštruktúry a má s týmto typom projektov bohaté skúsenosti. Medzi najproblémovejšie
oblasti v meste patrí v súčasnosti nevyhovujúci stav verejného osvetlenia a vysoké náklady na jeho prevádzku v dôsledku
vysokej energetickej náročnosti. Rekonštrukcia verejného osvetlenia stojí nemalé financie, ktoré si mesto zo svojho rozpočtu
nemôže dovoliť. Práve táto situácia a nevyhnutnosť rekonštrukcie osvetlenia v obci vyvolala požiadavku na realizáciu tohto
projektu. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá, ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám
na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako
neunifikovanú. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu. Je vysoko finančne a časovo
náročné zabezpečovať rozsiahly sortiment náhradných dielov. Verejné osvetlenie v meste je celkovo zastarané, vo viacerých
častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež sú použité nevhodné typy svietidiel.

Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu všetkých nedostatkov sústavy verejného osvetlenia v Meste Spišská Belá. Vysoká
energetická náročnosť a celková zastaranosť systému bude odstránená výmenou súčasných svietidiel za moderné, vysoko
energeticky efektívne. Ročne takto dôjde k úspore elektrickej energie vo výške 149,54 GJ. Neunifikovanosť systému bude
odstránená náhradou existujúcich svietidiel rôznych typov za unifikované, čo umožní výrazne znížiť náklady na údržbu
verejného osvetlenia ( 65,8% ). Predpokladané hodnoty merateľných ukazovateľov budú dosiahnuté výmenou súčasných
svietidiel za nové, moderné, energeticky efektívne svietidlá v počte kusov 390, pričom sa dosiahne úspora el. energie 149,54
GJ/rok. Prostriedky ušetrené za el. energiu a znížené náklady na údržbu VO umožnia realizáciu ďalších užitočných projektov
realizovaných v meste Spišská Belá v budúcnosti. Tieto projekty prispejú k rozvoju mesta a zlepšeniu životnej úrovne jeho
obyvateľov. Mesto Spišská Belá sa plánuje teda aj v budúcnosti zapojiť do projektov zameraných na modernizáciu mesta
podobného charakteru a budovať na výsledkoch a skúsenostiach získaných z realizácie tohto projektu.

Po administratívnej stránke mesto disponuje odborne kvalifikovaným a skúseným personálom, ktorý bude tvoriť projektový
tím. Súčasná organizačná štruktúra mesta je vyhovujúca. Mesto minulosti zrealizovalo viacero náročných investičných
projektov a skúsenosti z realizácie týchto projektov budú využívané pri implementácii predkladaného projektu. Technické
zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity projektu bude v kompetencii obce, resp. jej pracovníkov, ktorí tvoria koordinačný tím
projektu. Projekt bude implementovaný mestom v súčinnosti s externou poradenskou spoločnosťou s mnohoročnými
skúsenosťami v oblasti implementácie EU projektov a bude pod viacstupňovou internou kontrolou. Jednotlivé dodávky
materiálov a prác súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity projektu budú uskutočnené dodávateľsky. Predpokladaný plán
realizácie hlavnej aktivity projektu - Rekonštrukcia verejného osvetlenia je stanovený na 10/2015 až 11/2015.Spolu s hlavnou
aktivitou budú prebiehať i podporné aktivity - Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity projektu sú navrhnuté tak,
aby sa naplnili ciele a očakávané výsledky projektu a tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom konzistentné.

Realizáciou navrhovaného projektu sa zníži energetická náročnosť doposiaľ využívaných zariadení a ušetria sa finančné
prostriedky, ktoré sa tak môžu využiť na ďalší rozvoj mesta. Zvýši sa bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov a účastníkov
cestnej premávky vďaka kvalitnejšiemu osvetleniu obce. Realizovaný projekt má výrazne pozitívny dopad na životné
prostredie a životné podmienky občanov obce. Tiež prispieva k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority TUR v rámci projektu a
je koherentný s viacerými dokumentmi EÚ a smernicami SR, okrem iného i s Koncepciou energetickej efektívnosti SR. Projekt
je v súlade s územným plánom mesta a jeho PHSR. Mesto v minulosti získalo nemalé financie na obnovu a rozvoj
infraštruktúry, ako napr. na kanalizáciu či vodovod, rekonštrukciu ZŠ, podporu separovaného zberu odpadov, protipovodňovú
ochranu či rekonštrukciu centra mesta. Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už zrealizovanými projektmi podobného
rázu a z nich získaných odborných skúseností, vytvárajú dostatočné predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie
poskytnutých finančných prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti a udržateľnosti projektu a jeho výstupov.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená najmä pomocou prostriedkov ušetrených za elektrickú
energiu a za údržbu systému verejného osvetlenia. Ušetrené prostriedky umožnia bezproblémovú prevádzku VO a navyše
umožnia realizáciu ďalších rozvojových projektov podobného charakteru v budúcnosti. Financovanie prevádzky VO bude teda
z vlastných zdrojov obce, ktoré narastú v dôsledku ušetrených prostriedkov. Odborné personálne zabezpečenie v spojení s už
zrealizovanými projektmi podobného charakteru vytvárajú dostatočné predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie
poskytnutých finančných prostriedkov, čo je základným predpokladom úspešnosti a udržateľnosti projektu a jeho výstupov.
Realizáciou projektu dôjde k úspore el. energie 41,538 MWh/rok, čo predstavuje 52,49 %-nú úsporu v porovnaní s jestvujúcou
spotrebou. Nové osvetlenie bude regulovateľné s možnosťami nastavenia prevádzkových režimov. Preventívna údržba je
neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania verejného osvetlenia. Obec nepredpokladá výskyt žiadnych rizík,
avšak možné ohrozenia bude obec riešiť flexibilne prostredníctvom kvalitného koordinačného tímu.
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Sústavu verejného osvetlenia v obci Udiča tvoria viaceré druhy svietidiel, ktoré sú zastarané, po svojej životnosti. Svietidlá
boli vymenené v rokoch 1993-1996, 82 ks v roku 2001. Inštalácia výložníkov sa odhaduje na rok 1995, rok inštalácie
drevených stožiarov 1982, betónových na 2001 a železných na rok približne 2004. Vek káblového vedenia sa pohybuje od 5
až 40 rokov. Prevádzka súčasných svietidiel je nehospodárna tak z hľadiska spotrebovanej energie, ako aj údržby. Viaceré
typy svietidiel majú svetelnočinné časti z PMMA, ktoré pod vplyvom času zmenilo svoju štruktúru, je zanesené špinou - tým
pádom sa výrazne znižuje účinnosť súčasne používaných svietidiel. Z hľadiska údržby je náročné a vo viacerých prípadoch
kvôli veku svietidiel nemožné zohnať náhradné diely, nakoľko sa už prestali vyrábať. Tesnenia svietidiel sú poškodené a
svietidlá zatečené. Súčasná sústava VO tak nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre
osvetlenia a stupeň bezpečnosti.

Navrhovaný spôsob realizácie modernizácie sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a taktiež dobrú návratnosť investícií.
Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.Túto situáciu sa vytvorí novými technickými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Predmetom projektu a teda celkový počet svietidiel uvažovaných v svetelno-technickej štúdii pre
splnenie svetelných podmienok je 438 kusov.

Počas 6 mesiacov realizácie projektu (07/2015-12/2015) sa zrekonštruuje VO v obci s využitím BAT. Harmonogram bol
navrhnutý s ohľadom na stav procesu verejného obstarávania, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré
dovoľujú rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí kvalifikovaný dodávateľ zvolený v procese
verejného obstarávania podla zákona c.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita pozostávajúca z demontáže
pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO vrátane revízií sa vykoná rekonštrukcia VO v obci tak, aby
vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu zabezpečí projektový tím zložený zo zamestnancov obce a pre
zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci
podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu – vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a
priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný v súlade s Manuálom informovania a publcitu projektu.

Projekt svojím charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispieva využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce Udiča. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za
celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie
(finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou
projektov financovaných z vlastných zdrojov obce, štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ. Obec má tiež skúsenosti s realizáciou
obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO a
k výmene dochádzalo iba po kusoch v rámci rozpočtu.

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Očakávaná
úspora energie je 410,24 GJ ročne. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia
moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká
svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia
vo vybratej dobe. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávateľ
rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia, čím sa
zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť.
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Mesto Brezno je okresným mestom, centrom Horehronia s rozlohu 12 196 ha a cca 21 000 obyvateľmi. Súčasné VO je tvorené
svietidlami s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami a lineárnymi žiarivkami. Svietidlá sú osadené priamo na stožiaroch a na
stožiaroch prostredníctvom výložníkov. Inštalácia svietidiel bola realizovaná priebežne a to v 80-tych rokoch minulého
storočia, doplnenie a výmena svietidiel sa realizovali postupne až doteraz. V meste je nevyhnutné vymeniť v prvej etape 1 066
osvetľovacích bodov, pozostávajúcich zo 4 druhov svietidiel. Svietidlá sú umiestnené na betónových, drevených a oceľových
stožiaroch. Mesto je napájané z 52 rozvádzačov. Vetvy sú riešené ako vzdušné vedenia VO a/alebo ako zemné vedenia.
Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, chýbajú kryty, je poškodená optika, vonkajšie kryty sú skorodované, zlomené,
nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Niektoré svietidlá sú odpojené od
napájacieho vedenia, iné sú zas nefunkčné. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia
svietidla od osvetľovanej komunikácie. Vzdušné vedenia prevládajú v neizolovanom prevedení a iné nedostatky.

Po ukončení realizácie predkladaného projektu bude v meste zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom nových
svetelných bodov 1 066. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami,
nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej
energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Ročná úspora nákladov na údržbu sa odhaduje na 15 000 EUR. Ušetrené finančné
prostriedky bude môcť mesto ďalej investovať do zlepšovania verejného osvetlenia ako aj do zlepšovania ďalších služieb.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 41,45 % čo predstavuje 600,53 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia
CO2 o 42,04 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v
neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava
verejného osvetlenia s požadovanou intenzitou osvetlenia v súlade s normami STN.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene. Rozvádzače nie sú predmetom
projektu. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá
bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom a odovzdanie staveniska,
2. hlavné stavebné činnosti: demontáž starých a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž starých a
montáž nových výložníkov,
3. revízne a funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy projekt skutočného vyhotovenia, svetelnotechnické meranie,
4. odovzdanie zhotoveného diela.
Na výkon prác bude dohliadať interný stavebný dozor. Mesto Brezno má zostavený realizačný tím na zvládnutie celého
implementačného procesu. Ani väčší rozsah projektu nevidíme ako bariéru, ktorá by mohla ohroziť realizáciu projektu.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia mesta Brezno, predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v
meste, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej
energie - viac ako 41% oproti pôvodnému stavu. Projekt je väčšieho rozsahu, ale samotná realizácia nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR mesta a je v súlade s územným plánom mesta. Mesto v minulosti realizovalo projekty podporené
zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Nemá však dostatok voľných zdrojov na
financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života jeho
obyvateľov.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, odstránenie havarijných stavov, následky
živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia je a bude mesto prostredníctvom svojej
príspevkovej organizácie. Komplikovanejšie zásahy si bude mesto objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci
rozpočtu mesta a rozpočtu príspevkovej organizácie dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný. Mesto Brezno bude aj naďalej investovať z vlasných
zdrojov do obnovy verejného osvetlenia v iných častiach mesta v rámci II etapy obnovy verejného osvetlenia. Ambíciou je do
konca roka 2016 vymeniť všetky svetelné zdroje za nové, účinnejšie a úspornejšie.
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Sačurov je obec ležiaca v zemplínskom regióne, okres Vranov n.Topľou s počtom 2214. V osvetľovacej sústave obce je
nainštalovaných celkovo 201 ks svietidiel, ktoré nevyhovujú z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu a z hľadiska
životného prostredia, majú zastaralú konštrukciu optickej časti, porušené krytie a prekračujú dobu svojej životnosti a ich
účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú rozložené na stožiaroch nerovnomerne dôsledkom čoho je stav osvetlenia obce
nevyhovujúci. Oceľové výložníky upevnené na stožiaroch sú kompletne skorodované, ich vyloženie je nedostatočné. Stav 3
ks rozvádzačov je nevyhovujúci, sú značne skorodované, je porušené krytie, sú technicky a morálne zastaralé. Náklady
samosprávy na elektrickú energiu potrebnú na štandardnú prevádzku osvetľovacej sústavy tvoria značnú položku obecného
rozpočtu aj v tejto obci, ktorá je priamo úmerná spotrebe elektrickej energie. Počas celej doby prevádzky verejné osvetlenie
nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii, ktoré sa vzťahujú na vodičov motorových vozidiel, t.j. rovnomernosť
osvetlenia–tmavé a svetlé body na vozovke, nedostatočná intenzita osvetlenia cestnej komunikácie.

Po ukončení projektu rekonštrukcie a modernizácie VO v obci Sačurov budú vymenené staré svietidlá (201 ks) a doplnené
nové svietidlá (75 ks) s príkonom LED 62W a 26W) s vyššou účinnosťou a nižšou energetickou náročnosťou. Navrhované
svietidlá sa napoja na existujúci rozvod verejného osvetlenia. Doplnením nových osvetľovacích telies spolu so zdrojmi sa
dosiahne zahustenie osvetľovacej sústavy čím sa dosiahne rovnomernosť osvetlenia v obci. Súčasne bude vymenené aj 3
rozvádzače za nové plastové skrine a 276 výložníkov za nové, pozinkované, s dĺžkou vyloženia (0,5 – 2 m). Rekonštrukciou
sa odstránia všetky nedostatky sústavy VO uvedené v svetelno-technickej štúdii, ktorá podrobne popisuje pôvodný stav.
Modernizáciou a rekonštrukciou sústavy VO sa dosiahne úspora energie 281,55 GJ ročne. V obci sa zlepší bezpečnostná
situácia najmä vo večerných hodinách a tiež bezpečnosť cestnej premávky, dôjde k zníženiu kriminality. V neposlednom rade
treba spomenúť ekonomický (zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia,) a environmentálny aspekt
(zníženie CO2 o 19,71 t/ročne; efektivita čerpania primárnych zdrojov), ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju obce
Sačurov.

Trvanie hlavných aktivít projektu ako aj súvisiacich podporných aktivít týkajúcich sa publicity a informovanosti o projekte bude
v rozmedzí mesiacov máj 2015 až december 2015, t.j. 8 mesiacov. Jednotlivé práce súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity
projektu budú uskutočnené dodávateľským spôsobom. Projekt bude implementovaný obcou v súčinnosti s externou
poradenskou agentúrou. Po ukončení realizácie projektu bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce, ktorá
zabezpečí jeho trvalú prevádzku a potrebnú údržbu. Hlavná aktivita č.1- Modernizácia a rekonštrukcia VO- bude pozostávať z
nasledujúcich činností: výmena 201 ks svietidiel s príkonom LED 62W a 26W, doplnenie 75 ks nových svietidiel príkonom
LED 62W a 26W, výmena 276 ks výložníkov, výmena 3ks rozvádzača a regulácia VO s tzv. PowerLine. Súčasťou hlavnej
aktivity č.2 -Vypracovanie technickej dokumentácie- bude vypracovanie samotnej svetelno-technickej štúdie a vypracovanie
dokumentácie svetelno-technického merania, ktoré priamo hodnotia energetickú efektívnosť realizácie projektu pred aj po
rekonštrukcii verejného osvetlenia a sú základom pre samotnú realizáciu a následné zhodnotenie úspešnosti realizovaného
projektu.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zákon o obecnom zriadení). Na základe analýzy technického stavu a prevádzkových nákladov
súčasnej sústavy VO bola jednoznačne odporúčaná obnova sústavy VO. Hlavnou motiváciou pre realizáciu projektu je najmä
nižšia spotreba elektrickej energie a s ňou spojené ušetrenie finančných nákladov. Nižšia spotreba elektrickej energie však
zároveň znamená aj zníženú záťaž pre životné prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2. Vzhľadom na investičnú
náročnosť projektu, je na jeho realizáciu nevyhnutá pomoc, o ktorú sa uchádza obec v zmysle ŽoNFP. Aktivity projektu sú v
súlade s opatreniami strategických dokumentov: INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020 - Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore
bývania, ako aj PHSR obce Sačurov.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu.Prevádzka projektu počas obdobia udržateľnosti bude charakterizovaná
vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v obci. Znížením nákladov na prevádzku a údržbu,
ktoré súvisia s nižšou spotrebou energie navrhovaného riešenia sústavy verejného osvetlenia, sa zabezpečí finančná
udržateľnosť projektu a prinesie tak zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie s verejnými
finančnými zdrojmi. Na finančné zabezpečenie prevádzky projektu plánuje žiadateľ využiť vlastné zdroje, ktoré budú plynúť z
obecného rozpočtu a prostredníctvom dosiahnutých úspor nákladov na energiu bude zabezpečené ich efektívne využitie.
Počas obdobia udržateľnosti projektu bude zabezpečená požadovaná bezpečnosť cestnej premávky, ako aj celková
bezpečnosť obyvateľov obce a ich majetku. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva v zvýšení kvality životného
prostredia a udržateľného rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 o 19,71 t/rok.
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Obec Konská sa na severozápade Slovenska, južne od Žiliny. Rozprestiera sa takmer uprostred malebnej Rajeckej kotliny.
Obec je obklopená vencom vrchov s listnatými a ihličnatými lesmi. Zo severozápadu ju ohraničujú Strážovské vrchy, ktoré
nad Rajeckými Teplicami vybiehajú do výšky 800 metrov. Na východe tvorí ohraničenie vysokohorský hrebeň Lúčanskej Malej
Fatry. Na svahoch Lučanskej Malej Fatry vyvierajú potoky, ktoré tu vytvárajú rebrovitú sústavu hlbokých dolín, v ktorých
spravidla ležia jednotlivé obce Kotliny. Jedným z takýchto potokov je aj Porubský potok, v ktorého údolí sa nachádza obec
Konská. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s ortuťovými výbojkami, kompaktnými
žiarivkami a HPS výbojkami.
Počet svietidiel:
8ks svietidiel s príkonom 80,5W.Rok inštalácie 2001.
93ks svietidiel s príkonom 82,8W.Rok inštalácie 1991.
4kusy svietidiel s príkonom 172,5W.Rok inštalácie 1994.
1kus svietidiel s príkonom 80,5W.Rok inštalácie 1989.
4kusy svietidiel s príkonom 143,75W.Rok inštalácie 1985.
9kusov svietidiel s príkonom 80,5W.Rok inštalácie 2002.
4kusy svietidiel s príkonom 80,5W. Rok inštalácie 2004.
Sústavu VO napájajú 2 ks rozvádzačov.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 240. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na
údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie predstavuje v % 63,25% ,čo predstavuje 186,04GJ/rok. Výrazne sa
zníži aj produkcia CO2,cca 13,2 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 240 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 10,74 kW na 7,698 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 7 druhov na 3 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako
63,25%oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov . Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti
realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Existujúca sústava verejného osvetlenia (ďalej VO) v meste Žilina, v rámci projektom riešeného územia, má v súčasnosti 855
ks starých svietidiel a 7 ks rozvádzačov. Súčasný stav VO je celkovo nevyhovujúci. Zariadenie sústavy VO v riešenom území
je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti. Účinnosť svietidiel je v dnešnej
dobe minimálna.
Sústavu VO tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými a ortuťovými výbojkami, ktoré majú nízky svetelný výkon.
Svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre VO.
Rozvádzače sú neúmerne znečistené, s nesprávnym dimenzovaním hlavného ističa, majú nevhodný systém ovládania,
sústava VO je riadená spínacími hodinami, čo je z pohľadu prevádzky a údržby nevyhovujúce.
Zhrnutie nedostatkov VO: svietidlá s priemerným vekom nad 25 rokov, viac typov svietidiel a výložníkov, zlé uhly vyloženia,
znečistené kryty, chýbajúce kryty, korózia, vysoké náklady na údržbu a správu.
Z dôvodu zlého technického stavu a vysokých nákladov na údržbu a opravy je preto nevyhnutná modernizácia sústavy VO za
účelom zvýšenia efektivity, ktorú chceme riešiť týmto projektom.

Po zrealizovaní projektu dosiahneme nasledovné:
- 855 ks pôvodných svietidiel bude modernizovaných - vymenených za spoľahlivé LED svietidlá s vysokou účinnosťou (nízke
alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
- pôvodné rozvádzače v počte 7 ks budú vymenené za nové pilierové rozvádzače obsahujúce riadiace jednotky
- v novej sústave VO bude možné riadiť dobu prevádzky aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe
- údržba LED svietidiel sa bude realizovať podľa plánu údržby
Projekt ovplyvní šetrenie energiou - plánovaná úspora je 468 014,34 kWh ročne, čo predstavuje 1 684,85 GJ / rok , t.j. až
78,01 % oproti súčasnosti. Pri dosiahnutej úspore dôjde z zníženiu emisií skleníkových plynov o 117,94 t/rok.
Pri súčasnej cene el.energie vznikne výrazná finančná úspora. Potreba opráv bude minimálna vzhľadom na nové technológie
ako aj záručnú dobu.
Po ukončení realizácie projektu budeme ďalej investovať a realizovať také aktivity, ktoré budú prispievať k zlepšeniu kvality
života v meste a k ochrane životného prostredia. Financovať ich budeme zo vzniknutých úspor. V oblasti VO sa zameriame
prioritne napr. na výmenu stožiarov a zemných rozvodov.

V rámci prípravnej fázy projektu sme zvažovali varianty riešenia a územie pre projekt. Predmetom projektu je jednoduché
oprávnené riešenie, ktoré je možné zrealizovať do konca roka 2015.
Projekt má 2 hlavné aktivity:
- Projektová dokumentácia, trvanie od 06/2015 do 12/2015. Projekt sa začal realizovať spracovaním svetelno-technickej
štúdie v 06/2015. Záverečné svetelno – technické meranie sa uskutoční do 12/2015.
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia, trvanie od 09/2015 do 12/2015. Rekonštrukciu a modernizáciu VO plánujeme realizovať
vo vymedzenom riešenom území (21 km a zoznam ulíc) podľa plánu realizácie. Pre komunikácie a ich úseky boli stanovené
triedy osvetlenia, využité budú 2 typizované riešenia (technický popis je podrobne uvedený v rámci svetelno-technickej
štúdie).
Proces realizácie projektu bude riadený projektovým tímom (podrobne popísaný v Opise projektu časť 3.2). Uvedená časť
Opisu uvádza aj predpokladané činnosti, zodpovednosti a skúsenosti členov tímu.
Predmet projektu bude realizovaný dodávateľmi, ktorí budú vybraní v súlade s platnou legislatívou a koordinovať ho bude
projektový tím.
Prehľad zákaziek verejného obstarávania tvorí prílohu č. 2.

Modernizácia VO vo vymedzenej lokalite v meste Žilina je nevyhnutná z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a
vysokých nákladov na údržbu a opravy. Priemerný vek svietidiel je nad 25 rokov. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť
svoju funkciu a neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti. Údržba je
komplikovaná, neefektívna a nákladná, účinnosť sústavy VO je minimálna.
Pred realizáciou projektu bola spracovaná analýza súčasného stavu VO, kde bolo konštatované, že realizácia projektu je
nevyhnutná. Projektový zámer vychádza z finančných možností výzvy OP KaHR-22VS-1501.
Projektom chceme dosiahnuť výmenu svietidiel a rozvádzačov s vysokou mierou opotrebovania, energetickou náročnosťou,
nízkou účinnosťou, komplikovanou údržbou a nevyhovujúcim systémom riadenia.
Projektom dosiahneme aj parametre osvetľovacej sústavy VO v súlade s platnými normami, zlepšenie kvality osvetlenia
komunikácií, bezpečnosti osvetľovacej sústavy VO, zefektívnenie a zníženie prevádzkových nákladov, lepší vzhľad
komunikácií po estetickej stránke. Realizácia projektu prispeje aj k lepšej ochrane osôb a ich majetku a k zníženiu kriminality
v meste.

Výsledkom projektu bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne riadená sústava VO, so svietidlami, ktoré spĺňajú
požiadavky na moderné osvetlenie.
Prevádzkovú udržateľnosť dokumentujú výpočty realizované v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výrazné
úspory energie. Správnosť navrhovaného riešenia bude overená záverečným svetelnotechnickým meraním v závere projektu.
Z hľadiska technickej udržateľnosti bude dodávka modernizácie VO zabezpečená kompletne vrátane servisu. Majetok bude
poistený a v záruke počas celej doby udržateľnosti projektu. Obsluha bude zaškolená dodávateľom, čím minimalizujeme
neodbornosť pri prípadných opravách a údržbe po záruke.
Pre riadenie projektu bol starostlivo vybraný projektový tím s bohatými skúsenosťami.
V rámci predkladaného projektu nie je riešená komplexná obnova sústavy VO. Riešia sa vybrané úseky v dĺžke 21 km.
Proces modernizácie VO je dlhodobý, plánujeme plynule pokračovať v realizácii ďalších etáp, ktoré budeme financovať z
úspor, ktoré vzniknú z realizácie projektu prostredníctvom modernizácie sústavy VO. Nasledovať bude postupná výmena
starých oceľových stožiarov, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov.
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V existujúcej sústave VO je nainštalovaných 118 ks svietidiel. V obci boli ako svetelné zdroje použité žiarivky (TC-L 2x36W),
vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 70W, 150W), vysokotlakové ortuťové výbojky (RVL-X 125W). Tieto svietidlá sú
technicky zastarané a po dobe životnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich oceľových pozinkovaných, oceľových
priehradových, distribučných betónových a drevených stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené
koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci je nainštalovaných spolu 5 rozvádzačov RVO, ktoré
sú osadené na existujúcich stožiaroch. Existujúce rozvádzače sú síce ešte funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho
prostredia čo môže mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť, bezporuchovú prevádzku rozvádzačov respektíve celej svetelnej
sústavy verejného osvetlenia. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 41 648,10 (kWh). Celý
systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. V zmysle
Usmernenia č.1 zo dňa 23.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v
počte 23.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Bošáca. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 118 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 130 ks nových svietidiel (spolu 248 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 220,27 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1101,35 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 69,90 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 15,42 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 5 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 118 ks svietidiel
- k doplneniu 130 ks svietidiel
- k výmene 5 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439. Nové rozvádzače budú spĺňať podmienky
stanovené výzvou t.j. minimálne krytie IP44 – navrhnuté boli rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Bošáca nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Bošáca je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Bošáca disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou je nainštalovaných 84 ks svietidiel. V obci sa
nachádzajú 2 typy svietidiel Elektrosvit Attaché 4840536 v počte 77 ks a svietidlá od neznámeho výrobcu v počte 7 ks.
Svietidlá sú technicky zastarané a po dobe životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. V
obci Jablonov nad Turňou je nainštalovaný jeden rozvádzač RVO, ktorý je osadený v strede obce na existujúcom podpernom
bode. Rozvádzač je zastaraný, značne poškodený koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok
je 27 354,60 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a
hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa
17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 15.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Jablonov nad Turňou. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 84 ks existujúcich svietidiel a doplnených 88 ks nových svietidiel čím bude dosiahnutá
úspora 146,96 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 734,80 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 72,88 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 10,29 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného
osvetlenia bude vymenený a zároveň doplnený ešte o jeden rozvádzač. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať
všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 84 ks svietidiel
- k doplneniu 88 ks svietidiel
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača za 2 ks nových rozvádzačov
Vymenený ako aj doplnený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a podmienky stanovené
Výzvou KaHR-22VS-1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel boli navrhnuté svietidlá LED 26W, LED 35W a LED 62W. Technickú realizáciu obnovy verejného
osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu.
Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané v súlade so Zákonom o verejnom
obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Jablonov nad Turňou nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Jablonov nad Turňou je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Jablonov nad Turňou disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Krajné je nainštalovaných 137 ks svietidiel. Verejné osvetlenie obce je
realizované svietidlami rôznych typov so svetelnými zdrojmi prevažne výbojkovými /SHC70W/150W/250W,
RVL80W/100W/125W/ alebo žiarivkovými /2x20W/. Kryty svietidiel sú netesné, príp. poškodené, čím nie je dodržané
predpísané krytie elektrických zariadení a znečistením sa ďalej znižujú svetelno-technické parametre svietidiel. Svietidlá sú
osadené na existujúcich betónových a v malej miere oceľových stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky aplikované na
betónových stožiaroch majú obvykle nevhodnú dĺžku a sklon vyloženia. Samotné výložníky sú v prevažnej miere
skorodované. V obci Krajné je nainštalovaných spolu 8 ks rozvádzačov RVO, ktoré sú osadené na existujúcich podperných
bodoch. Rozvádzače sú zastarané, značne poškodené koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za
rok je 45 279,00 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a
hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje kV zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 7.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Krajné. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 137 ks existujúcich svietidiel a doplnených 136 ks nových svietidiel (spolu 273 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 220,41 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1102,05 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 67,86 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 15,43 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 8 ks vymenené za nové rozvádzače. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky
stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 137 ks svietidiel
- k doplneniu 136 ks svietidiel
- k výmene 8 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Krajné nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Krajné je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Krajné disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave obce je nainštalovaných 104 ks svietidiel. Najväčšie zastúpenie má svietidlo typu Elektrosvit Attache,
4840536 v počte 93 ks. V týchto svietidlách sa nachádzajú v každom 2 ks žiarivky CFL 1x36W. Ďalej sú tu svietidlá typu
Kamenice VS125, 23625 v počte 5 ks a 6 ks svietidiel Elektrosvit OPC Auris. Svietidlá sú technicky zastarané a po dobe
životnosti.Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových, drevených a oceľových stožiaroch pomocou výložníkov.
Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Hrachovo sú
nainštalované dva rozvádzače RVO. RVO 1 je plastový, skriňový, umiestený na betónovom stĺpe rozvodu el. energie. Jedná
sa o starší typ RVO z roku 2007. Plastová skriňa je v hornej časti prasknutá a cez prasklinu zateká do rozvádzača. RVO 2 je
oceľoplechový, skriňový, umiestený na betónovom stĺpe rozvodu el. energie. Jedná sa o starý typ RVO z 80-tých rokov, kde
plechová skriňa je v spodnej časti veľmi skorodovaná a z bezpečnostných dôvodov je nutná jej výmena. Spotreba elektrickej
energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 30 891,90 (kWh). V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 11.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Hrachovo. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 104 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 33 ks nových svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 88,39 GJ/rok
čo za 5 rokov predstavuje 441,95 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 60,33 % oproti terajšiemu stavu. Budú
zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie
produkcie CO2 o 6,19 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií
projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej,
ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj
bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce 2 ks rozvádzačov verejného osvetlenia
budú vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 104 ks svietidiel
- k doplneniu 33 ks svietidiel
- k výmene 2 ks existujúcich rozvádzačov za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a podmienky stanovené Výzvou KaHR-22VS1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel boli navrhnuté svietidlá LED 62W, 44W a 35W. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude
obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude
vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Hrachovo nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Hrachovo je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Hrachovo disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Ožďany je nainštalovaných 113 ks svietidiel. V celej obci je osadený jeden
typ svietidla Elektrosvit Attache, v ktorom sa nachádzajú 2 ks žiarivky TL-C 36W. Svietidlá sú technicky zastarané a po dobe
životnosti. Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich
betónových, oceľových a drevených stožiaroch pomocou výložníkov. V obci Ožďany sú nainštalované štyri rozvádzače RVO,
ktoré sú osadené v strede obce pri kostole, v severnej časti obce, v časti Čierna Lúka a časti Babin Most. Rozvádzače sú
zastarané, značne poškodený koróziou. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 36 137,40 (kWh).
Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z
uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Ožďany. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 113 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 91 ks nových svietidiel čím bude dosiahnutá úspora 147,25
GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 736,25 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 62,7 % oproti terajšiemu stavu. Budú
zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie
produkcie CO2 o 10,31 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po realizácií
projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej,
ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj
bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného osvetlenia budú v
počte 4 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 113 ks svietidiel
- k doplneniu 91 ks svietidiel
- k výmene 4 ks existujúcich rozvádzačov za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 a podmienky stanovené Výzvou KaHR-22VS1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44.
Pri výmene svietidiel boli navrhnuté svietidlá LED 62W a LED 35W. Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude
obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude
vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Ožďany nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Ožďany je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Ožďany disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Vasiľov je nainštalovaných 66 ks svietidiel. V obci Vasiľov boli ako svetelné
zdroje použité kompaktné žiarivky typ LV 236W (TC-L 2x36W) a vysokotlakové sodíkové výbojky typ MODUS NV (SHC 70W).
Svietidlá sú technicky zastarané a po dobe životnosti. Svietidlá sú osadené na existujúcich betónových, pozinkovaných
oceľových a drevených stožiaroch priehradových pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou,
mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Vasiľov je nainštalovaný jeden rozvádzač RVO1. Existujúci
rozvádzač je zastaraný a značne poškodený koróziou. Vek rozvádzača je cca 10-20 rokov. Spotreba elektrickej energie v
pôvodnej svetelnej sústave za rok je 18 142,80 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave,
nespĺňa podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.22015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 9.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Vasiľov. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 66 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 58 ks nových svietidiel (spolu 124 ks) čím bude dosiahnutá úspora
75,29 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 376,45 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 61,35 % oproti terajšiemu
stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá
sa zníženie produkcie CO2 o 5,27 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Po
realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného
osvetlenia bude vymenený za nový rozvádzač. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
- výmene existujúcich 66 ks svietidiel
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- k doplneniu 58 ks svietidiel
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO1 za nový rozvádzač
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Vasiľov nespĺňa
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44. V rámci rekonštrukcie bol navrhnutý rozvádzač s krytím IP54.
V podmienkach obce Vasiľov je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Obec Vasiľov disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Smolenice je nainštalovaných 330 ks svietidiel. Ako svetelné zdroje boli
použité kompaktné žiarivky typ LV 236 W (TC-L 2x36W) a vysokotlakové ortuťové výbojky typ 444 1970 (RVL-X 125W).
Svietidlá sú technicky zastarané, po dobe životnosti.
Svietidlá sú osadené na existujúcich stožiaroch pomocou výložníkov. Výložníky sú značne poznačené koróziou,
mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Smolenice je nainštalovaných šesť rozvádzačov RVO. Vek
rozvádzača je cca 10-20 rokov. Celkový vzhľad rozvádzačov, vonkajšia povrchová úprava je značne poznačená koróziou.
Vnútorné časti rozvádzačov sú funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho prostredia, čo môže mať vplyv na bezpečnosť,
funkčnosť, bezporuchovú prevádzku rozvádzačov respektíve celej svetelnej sústavy verejného osvetlenia. Spotreba
elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave za rok je 127 413,00(kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je
nevyhovujúcom stave.Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V zmysle Usmernenia č.1
zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v štúdií vypočítané referenčné úseky v počte 32.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Smolenice. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 330 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 102 ks nových svietidiel (spolu 432 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 435,24 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 2176,2 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 72,48 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 30,47 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače verejného
osvetlenia budú v počte 6 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 330 ks svietidiel
- k doplneniu 102 ks svietidiel
- k výmene 6 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44, pričom v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Smolenice boli
navrhnuté rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Smolenice nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Smolenice je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Smolenice disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia je nainštalovaných 230 ks svietidiel. Ako svetelné zdroje boli použité kompaktné
žiarivky (TC-L 2x36W), vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC 70W, 150W), vysokotlakové ortuťové výbojky (RVL-X 125W) a
LED 35W. Svietidlá sú technicky zastarané, po dobe životnosti. Sú osadené na existujúcich stožiaroch pomocou výložníkov.
Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci je nainštalovaných
10 rozvádzačov RVO. Stav rozvádzačov bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou na mieste. Vek rozvádzačov je cca 10-20 rokov.
Celkový vzhľad rozvádzačov, vonkajšia povrchová úprava je značne poznačená koróziou, takisto aj vnútorné časti rozvádzača
sú síce funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho prostredia, čo môže mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť, bezporuchovú
prevádzku rozvádzačov respektíve celej svetelnej sústavy verejného osvetlenia. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej
svetelnej sústave za rok je 78 042,90 (kWh). Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.V
zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné
úseky v počte 27.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Oravská Lesná. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 230 ks existujúcich svietidiel a doplnenie 154 ks nových svietidiel (spolu 384 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 322,21 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1611,05 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,69 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 22,55 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú v počte 10 ks vymenené. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky stanovené
technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 230 ks svietidiel
- k doplneniu 154 ks svietidiel
- k výmene 10 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501, ktorá požaduje minimálne krytie IP44, pričom v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Oravská Lesná
boli navrhnuté rozvádzače s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Oravská Lesná nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Oravská Lesná je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením
aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie
je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z
hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Oravská Lesná disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržateľnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Súčasný stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný.Sústava svietidiel pozostáva z 49 ks svietidiel, ktoré sú
napájané z jedného rozvádzača.Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti s vysokotlakovými sodíkovými a ortuťovými
výbojkami,ktoré majú slabý svetelný výkon,svietidlá majú zdegradované optické kryty, sú znečistené, zhrdzavené, rozbité,
optické časti nedostatočne tesnia – nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy osvetlenia.
Podperné body tvorí 52 ks betónových a 14 oceľových stožiarov.Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené holým vzdušným vedením
a zemným káblovým vedením.Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú:zlý uhol vyloženia svietidiel,svietidlá umiestnené
nad vedením,korózia výložníkov,veľké rozostupy medzi svietidlami,krátky výložnik vzhľadom na vzdialenosť stožiara od
vozovky,neosvetlená križovatka, Rozvádzač je modernizovaný a v dobrom technickom stave, nemá však systém riadenia
verejného osvetlenia. Vysoký príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť
osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v
nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
sv. bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť.Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 49 ks svietidiel.Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 20 ks svietidiel,celkovo sa nainštaluje
69 ks svietidiel. Nainštaluje sa 40ks 0,5-m oceľových výložníkov a 15ks 1-m oceľových výložníkov na betónové stožiare. Do
rozvádzača sa doplní komunikačná jednotka 3G GSM pre spínanie a monitorovanie stavu ver.osvetlenia. Na vzdušné vedenie
sa namontujú svorky vzdušného vedenia.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 20 354,60, čo je 73,28 GJ/1 rok a zabezpečí sa
73,65%-ná úspora el.energie. Úspora CO2 bude na úrovni 5,13 ton/rok. Úspory elektrickej energie umožnia obci Tepličky
znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia
kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu troma hlavnými
aktivitami v priebehu 7 mesiacov. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní pre zhotovenie diela, zabezpečí práce na
projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 69 ks. Fyzická
realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a doplnenie 3G GSM modulu do
rozvádzača verejného osvetlenia - pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia. Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce budú trvať
dva mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s
odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná,hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad obce,bude slúžiť
na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,vandalizmu,krádeží,jej stav bude
trvalo udržateľný.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie
energ.náročnosti. Realizácia projektu je jediným spôsobom ako odstrániť nevyhovujúci stav prevádzkovania verejného
osvetlenia.
Projekt je v súlade so strategickým cieľomPHSR Trnavského samosprávneho kraja 2009-2015,konkrétne prispeje k naplneniu
Strategického cieľa Energetická politika s prioritou Zabezpečiť podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja,
a Strateg.cieľ:Vidiek TTSK, ekvivalent kvality mestského života s prioritou Kvalitné životné prostredie na vidieku, rozvinutá
environmentálna infraštruktúra.
Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Tepličky,naplní sa cieľ A.13 Dobudovanie infraštruktúry, aktivita A.13a)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,revízie každé 3roky.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 73,65 % čo je 73,28 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce
počas dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný.Sústava svietidiel pozostáva z 91ks svietidiel
ATTACHE 2x36W, ktoré sú napájané z dvoch rozvádzačov.Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti (vek viac ako 20
rokov), majú nevhodné svetelné zdroje-kompaktné žiarivky.Na svietidlách sú uvoľnené klipy,nedostatočné tesnenie,žltne
polykarbonát,pri nízkych teplotách klesá svetelný tok.Výložníky sú skorodované,ich nosnosť je znížená,hrozí spadnutie
svietidla zo stožiara.Podperné body tvorí 126 betónových stĺpov a 7oceľových stožiarov.Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené
holým vzdušným vedením a zemným vedením.Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú:svietidlá nezodpovedajú
súčaným normám a technickým nárokom,nesprávny uhol vyloženia svietidla,neosvetlený rizikový úsek,stožiare ďaleko od
komunikácie,zlá dĺžka výložníkov,podsvetlenosť komunikácií,poruchovosť svietidiel a rozvodných častí, rozvádzače sú
skorodované a spínané fotobunkou.Vysoký príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá
rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä
po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
sv. bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií a taktiež sa odstráni náročnosť na
údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 91 ks svietidiel. Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 43 ks svietidiel, celkovo sa
nainštaluje 134 ks svietidiel. Nainštaluje sa 47 ks 0,5-m oceľových výložníkov a 80 ks 1-m oceľových výložníkov na betónové
stožiare a 7 výložníkov na oceľový stožiar. Na vzdušné vedenie sa namontujú svorky.Dva Rozvádzače verejného osvetlenia
sa vybudujú nanovo a budú spĺňať aktuálne normy STN.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 26 607,18 kWh, čo je 95,79 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 64,28 %-ná úspora el.energie. Dosiahne sa úspora CO2 na úrovni 6,71 ton/rok. Úspory elektrickej energie
umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších
rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu troma hlavnými
aktivitami v priebehu 6 mesiacov. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní pre realizáciu prác na projekte, zabezpečí
obnovu verejného osvetlenia, čím sa začne projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel134 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel i výložníkov a osadenie
nových rozvádzačov verejného osvetlenia s 3G GSM modulom pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia. Činnosti si
dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Stavebné práce budú trvať približne dva mesiace, najneskôr však do konca roka 2015. Po rekonštrukcii bude
odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a
Publicita a informovanosť budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná, hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa kultúrny,estetický vzhľad obce,bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,vandalizmu,krádeží a jej stav
bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je jediným spôsobom ako odstrániť nevyhovujúci a energeticky i finančne náročný stav prevádzkovania
verejného osvetlenia.
Projekt je v súlade s PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, naplní špecifický cieľ 4. Rozvoj dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry kraja a v oblasti 3.Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka naplní bod 3.2Rozvoj
vidieka,Cieľ:podporou renovácie a rozvoja obcí a budovaním vidieckej infraštruktúry zvyšovať návštevnosť v daných
regiónoch.Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Šišov,konkrétne strategický cieľ Dobudovanie
environmentálnej infraštruktúry podľa štandardov EÚ a zvýšenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného
rozvoja s cieľom Dobudovanie inžinierskych sietí a aktivitou Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov.Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,a revízie verejného osvetlenia sa budú vykonávať
každé tri roky.V rámci údržby rozvádzačov a ovládačov bude potrebné ich chrániť pred vlhkosťou vhodným krytím.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 64,28 % čo je 95,79 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Obec Točnica leží v okrese Lučenec, 11 km SZ od mesta Lučenec, vedľa hlavnej cesty vedúcej z Košíc do Bratislavy južnou
trasou cez BBSK. Predstavuje malú vidiecku obec s 392 obyvateľmi. Obec má vlastnú sústavu verejného osvetlenia, ktorú
tvorí 42 svietidiel 3 typov, najstaršie od roku 1985 (26 ks). Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácií, sú
poškodené, znečistené a poruchové, čo spôsobuje časté výpadky a potrebu zásahov. Zo zdrojov sú najviac zastúpené
kompaktné žiarivky FLC (34) a sodíkové výbojky (8). Inštalovaný príkon sústavy je 2,67 kW. 26 podperných bodov je
neobsadených. Ide o betónové stĺpy, na ktorých sú skorodované výložníky s rôznymi dĺžkami bez ohľadu na parametre
osvetľovacej sústavy, ktorá je nepostačujúca. Tá je v obci jednostranná - svietidlá sú na každom druhom stĺpe - nerovnomerné
osvetlenie - potreba zahustiť. Sústavu riadi 1 rozvádzač, mechanicky poškodený s z časti korodovaný (bez záruky krytia IP),
jeho výzbroj nepostačuje. VO je napájané NN holým vedením AIFe lanom po spoločných konzolách s distribučnou sieťou, čo
spôsobuje poruchy. Celá sústava VO je energeticky náročná, poruchová a nespĺňa základné svetelno-tech. normy kladené na
VO.

Realizácia projektu prinesie zlepšenie tech. stavu sústavy VO v obci Točnica. Tá bude spĺňať všetky svetelno-technické
parametre a normy. Doplnením svietidiel z počtu 42 na 68 na existujúce podperné body o 26 ks a nahradením pôvodných
starých, energet. náročných, poškodených a poruchových svietidiel s krátkymi dobami životnosti zdrojov, neefektívnym
svietením (FLC, Na),za nové LED svietidlá s príkonom 28 W získa obec energeticky úspornú sústavu VO. Súčasťou obnovy a
zvýšenia bezpeč. prevádzky bude aj výmena 1 ks rozvádzača a vzdušných vedení za samonosné izolované vedenia
NFA2X,resp. 1-AES (2x16 mm, 3048 m),vrát. nových uchytení a výložníkov. VO bude riadené systémom autonómneho
riadenia stmievania.
Ekonomickým dopadom projektu bude zníženie energet. náročnosti sústavy VO o 11 253,07 kWh/rok, t.j. 40,51 GJ/rok aj
napriek rozšíreniu sústavy zo 42 svetelných bodov na 68. V konečnom dôsledku projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v
obci, bezpečnosti pohybu jej obyvateľov po zotmení, atraktívnosti obce a ochrane majetku jej obyvateľov.
Realizácia projektu predstavuje prvú z investičných akcií obce v blízkej budúcnosti, ktorými budú obnova verej. budov a
miestnych komunikácií.

Realizácia projektu prebehne v dvoch rovinách - administratívnej a technickej. Technická stránka projektu bude realizovaná
po ukončení procesu verejného obstarávania (VO), ktoré bolo obcou vyhlásené 20. augusta 2015 zverejnením vo Vestníku
VO. S víťazom VO bude podpísaná zmluva o dielo v zmysle Svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce Točnica
spracovanej Ing. Ildigó Zajíčkovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou s potrebným osvedčením (1040*A*5-3).
Projekt predstavuje výmenu starých svietidiel, výložníkov, zdrojov, rozvádzača a neizolovaného vzdušného káblového
vedenia. Súčasťou novej sústavy z LED svietidiel bude aj systém autonómneho riadenia stmievania.
Aktivita „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Točnica“ je plánovaná na obdobie 10-12/2015. Po
technickom prevedení projektu bude realizované záverečné svetelno-technické meranie, ktorého dodávateľ bude vybraný
procesom VO.
Projekt bude realizovať obec v spolupráci s externým projektovým manažérom, osobou zodpovednou za proces VO a
autorským/tech. dozorom stavby. Realizácia aktivít projektu jasne prispeje k dosiahnutiu stanoveného cieľa - úspora, stabilita
a bezpečnosť verejného osvetlenia.

Zo záverov Svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce Točnica vyplýva potreba rekonštrukcie, modernizácie a
zahustenia existujúcej sústavy VO, aby spĺňala svetelno-tech. normy, parametre a predpisy týkajúce sa sústav verejných
osvetlení obcí. Súčasne základnou potrebou je i zníženie energetickej náročnosti sústavy VO. Súčasná sústava VO nedokáže
rovnomerne osvetliť celú obec, čo je dôsledkom starých neefektívnych svietidiel, ale i nevyužitých viacerých podperných
bodov (26). Svietidlá sú staršie, poruchové a v silách obce nie je zvládnuť komplex. obnovu sústavy VO ani technicky a ani
finančne - max. rieši podľa potreby výmenu zdrojov ap. Navrhnuté riešenie plánuje 68 nových úsporných LED sviet. (z toho 42
výmenou za staré, 26 doplnené zahustením sústavy VO), čoho efektom bude úspora 40,51 GJ/rok, čo pri splnení tech.noriem
(zlepšenie svetelno-tech. vlastností sústavy VO) predstavuje dodatočný efekt realizácie projektu.
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Točnica je v súlade so základným rozvoj. dokumentom
obce (PHSR) ako i vyššími nadradenými dokumentami (PHSR BBSK) alebo na úrovni štátu (oblasť riadenia a efektívneho
nakladania s energiami).

Obec Točnica realizáciou projektu získa zrekonštruovanú, zmodernizovanú a technicky bezpečnú, systémom autonómneho
riadenia stmievania vybavenú sústavu verejného osvetlenia v zmysle platných tech. noriem. Pôvodné svietidlá budú
nahradené a sústava bude doplnená o svietidlá umiestnené na voľné podperné body. Náklady na jej prevádzku napriek
rozšíreniu svetelných bodov zo 42 pôvodných na 68 klesnú o 11 253,07 kWh/rok, t.j. o 40,51 GJ/rok.
Obec bude po realizácii projektu prevádzku a údržbu sústavy VO zabezpečovať vo svojej réžii z vlastných zdrojov a príjmov
(dane, poplatky podnikateľov v obci). V rozpočte každoročne vyčleňuje financie na účely prevádzky VO. Tým, že sústava VO
bude energeticky menej náročná, obec získa úsporu i v čerpaní vlastných zdrojov na jej prevádzku.
Projekt predstavuje komplexnú rekonštrukcie celej sústavy VO obce Točnica, preto do budúcnosti obec počíta len s
prípadnými nákladmi na servis a údržbu, ktorá v rámci záručnej doby by nemala dosahovať vysoké ceny. Starostlivosť o
prevádzku bude plne v réžii obce prostredníctvom externej služby, s ktorou spolupracuje dlhodobo (poskytovateľ služieb s
dostatočnou technikou a technologickým vybavením a zariadením).
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V obci Záborské je v súčasnosti inštalovaných 66ks svietidiel, ktoré sú technicky zastarané, nespĺňajú nároky na kvalitné
osvetlenie, nevyhovujú požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Väčšina svietidiel je po svojej životnosti.
Optické časti sú nenávratne poškodené, chýbajú, alebo sú značne znečistené, mechanické komponenty sú zhrdzavené. Dĺžky
ramienok a výložníkov sú nevhodné, väčšina výložníkov je po svojej dobe životnosti. Neizolované vzdušné vedenia s veľkými
prevismi spôsobujú časté poruchy. Rozvádzače sú značne skorodované, nie je dodržané predpísané krytie podľa platných
STN, ich prístrojová náplň je v nevyhovujúcom stave. Vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie je nevhodná, sú zlé rozstupy
medzi svietidlami, vo väčšine prípadov nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Vysoká poruchovosť
vyžaduje časté zásahy, čím sú zvýšené finančné náklady.
Takéto osvetlenie je nebezpečným prvkom ohrozujúcim bezpečnosť dopravy všetkých dopravných prostriedkov, cyklistov i
samotných chodcov, t.j. obyvateľov obce, detí i návštevníkov.

Komplexnou rekonštrukciou sa podstatne zníži energetická náročnosť, zjednoduší prevádzka verejného osvetlenia, zvýši
bezpečnosť dopravy, viditeľnosť v obci, kvalita VO i jeho vzhľad, eliminujú sa príležitosti pre kriminalitu, krádeže,
vandalizmus. Znížia sa priame prevádzkové náklady na údržbu a opravy, zníži sa výskyt porúch, zvýši sa stabilita sústavy.
Moderná technológia vzhľadom na ŽP je výrazne šetrnejšia ako doteraz používaná. Pomocou regulácie bude možné
prispôsobiť intenzitu osvetlenia aktuálnym požiadavkám noriem, finančným možnostiam obce, meteorologickým podmienkam
čím bude efektívnejšie nakladanie s el.energiou.
Merateľné ukazovatele budú naplnené výmenou všetkých zastaraných kompaktných žiariviek za svietidlá LED technológie a
súčasne sa doplní 22 ks LED svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetelno – technické normy (výsledok=88 ks),
čím sa zároveň dosiahne úspora energie (dopad=74,5GJ/r.).
Obec žije bohatým kultúrnym a spoločenským životom, je členom OZ MAS TRI PRÚTY, OZ EKOTORYSA, pripravujú sa
projekty na rekreačnú zónu, cyklistické cesty, vznikajú nové obytné zóny, rastie počet obyvateľov, pribúdajú nové firmy v
priemyselnom parku Záborské...

Odborne spracovaná STŠ jasne definuje potreby investície a technické riešenie obnovy verej.osvetlenia (VO) vrátane
podrobného návrhu jednotlivých komponentov, prác a konkrétnych zariadení. Projekt na základe STŠ bude realizovať víťaz
ver.obstarávania, s ktorým bude do konca 9/2015 uzatvorená Zmluva o dielo, v ktorej je stanovený termín realizácie max.2
mes. Navrhovaným tech.riešením (výmena holého vodiča za izolovaný, rovnomerné rozmiestnenie a osadenie 88 ks
kvalitného LED svietidla s bezúdržbovou prevádzkou a s vysokou svetelnou účinnosťou min. 87 lm/W, diaľková regulácia
celej osvetľovacej sústavy, výmena vzdušných káblových rozvodov za účelom eliminácie straty na vedení, inštalácia
riadených RVO s možnosťou riadenia a monitoringu verejného osvetlenia...) sa dosiahnu stanovené ciele, t.j. zlepšením
technického stavu sústavy verejného osvetlenia (SVO), optimalizovaním energetickej náročnosti SVO sa znížia náklady na
údržbu SVO, čím sa obnoví VO. Organizačne projekt je zabezpečený vlastnými pracovníkmi obce (starostka, asistentka,
účtovníčka) a externými expertmi v danej oblasti s bohatými odbornými znalosťami a skúsenosťami, ktorí zastrešujú oblasť
svetelnej techniky, verejného obstarávania, projektového manažmentu, implementácie projektu.

Rekonštrukcia SVO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu, nedostatočného osvetlenia komunikácie,
nespĺňania technických noriem a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasné vysoké prevádzkové náklady vrátane údržby a
častých opráv značne zaťažujú obecný rozpočet. Vďaka NFP bude možné komplexne obnoviť verejné osvetlenie v obci
vrátane regulácie, čím sa zjednoduší údržba SVO, zníži sa energetická náročnosť, prevádzkové náklady, zamedzí sa
kriminalite, zvýši sa kvalita života v obci, kvalita poskytovaných služieb, zvýši sa bezpečnosť (ľudí i majetku) i atraktivita.
Obec má platný Územný plán a schválený PHSR obce na roky 2008-2015. Realizácia projektu je plne v súlade so
strategickými a plánovacími dokumentmi príslušného kraja, regiónu, VÚC i obce, čo je bližšie preukázané v prílohe 1 – Opis,
časť 2.

Komplexnou obnovou VO sa výrazne znížia náklady na prevádzku (nižšia poruchovosť, menej výjazdov, dlhšia životnosť
svietidiel) a zároveň vznikne energetická úspora SVO (20694,96 kWh/rok), čo z finančného hľadiska znamená zabezpečenie
dostatočnej rezervy nielen na prevádzku a pravidelnú údržbu v súlade s podmienkami stanovenými v STŠ, ale aj na prípadné
rozšírenie SVO do novovznikajúcich obytných častí obce. Obec má vlastných pracovníkov, ktorí robia bežnú údržbu a
zabezpečujú prevádzku. Komplikovanejšie opravy a zásahy bude aj naďalej robiť odborná firma, ktorá má na túto činnosť
oprávnenie, aby bol dodržaná kvalita verejného osvetlenia.
Obec aj v súčasnosti so zvýšenými nákladmi plne prevádzkuje VO (v obecnom rozpočte sú na to vyčlenené každoročne
finančné prostriedky). Po zrealizovaní projektu usporené financie budú prednostne použité na rozširovanie SVO.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Lastovce tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2 x 36 W jedného
typu, v sústave je prevádzkovaných celkom 97 ks svietidiel s priemerným vekom 12 rokov. Súčasná sústava VO je napojená
na štyri jestvujúce rozvádzače. Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie. Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou. Technický stav rozvádzačov verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná. Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách. Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verejného
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po zrealizovaní
projektu bude vymenených 97 jestvujúcich svietidiel, doplnených 80 nových svietidiel typu LED v súlade s danými
minimálnymi technickými parametrami: merný svetelný tok:min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla 4000K,
farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov
budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava bude
obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 37 550,67 kWh/rok, čo predstavuje úsporu 73,87 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 135,18 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel
a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzača
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa platných STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie ( predovšetkým regulácia
doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe.
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Riadiacu,
koordinačnú a administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti
z oblasti implementácie projektov z externých zdrojov.

Realizácia projektu je vhodná z viacerých aspektov.Jedným z nich je zvýšenie ochrany životného prostredia použitím
svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009, budú
vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v určitom
období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s cieľom
dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, odstránenie nízkej
spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie
estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, v
súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s PHaSR Košického
samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných
sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy technickej infraštruktúry
obce.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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Verejné osvetlenie, ktoré je predmetom tohto projektu, v súčasnosti nezodpovedá potrebám a požiadavkám dnešnej doby (viď
prílohu č.13 ŽoNFP). Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Osvetľovacia sústava v meste je jednostranná a pozostáva
z rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na stĺpoch NN siete. Najväčším problémom je
technický stav, poruchovosť, zníženie bezpečnosti na úseku cestnej premávky a opotrebenie (bližšie v bode 2 prílohy č.13). V
Meste je inštalovaných 371 ks svietidiel. Druhové zastúpenie tvoria svietidlá od rôznych výrobcov a rôznych technických
vyhotoveniach. Väčšina svietidiel je staršia ako 7 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Medzi hlavné nedostatky
patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel a použitie nevhodných energeticky
náročných svetelných zdrojov. Svetlá verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové a
oceľové stožiare.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 371 ks svietidiel a doplneniu 47 ks svietidiel (spolu 418 svetelných bodov).
Očakávané prínosy projektu t.j. rekonštrukcie a modernizácie systému verejného osvetlenia:
- zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy
- úspora nákladov na údržbu
- úspora energie vo výške 170,43 GJ/rok
- prehľadná evidencia prevádzky každého osvetľovacieho bodu
- úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy
- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové svietidlá teda dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie osvetľovacej
sústavy o 57,68% ročne, čím sa tento modernizovaný systém verejného osvetlenia stane tolerantnejším voči životnému
prostrediu. Zároveň sa zvýši aj estetický potenciál mesta a začne fungovať plánované riadenie, kontrola a údržba systému
verejného osvetlenia. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 11,93 t/rok.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 3 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré
je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom
z oblasti projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Výmena a doplnenie svetelných zdrojov - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení
navrhnutých svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových s príkonom 26W - 321ks a 44 W - 50 ks,
- Doplnenie nových svietidiel s príkonom 26W - 47 ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých - 371 ks a montáž nových - 47 ks dohromady - 418 ks
- Výmena RVO - 6 ks
- Revízna skúška, svetelnotechnické meranie
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred (nie je súčasťou
rozpočtu projektu) a dokumentácie svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo
možné bez nej technicky realizovať.

Rekonštrukciou a modernizáciou VO dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy,
z pôvodnej hodnoty 88 068,05 kWh na 47 340,68 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
mesta. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 16 druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k zlepšeniu situácie v meste, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 57%
oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo ani technicky náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície len z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR mesta a územným plánom. Mesto v
minulosti realizovalo projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu budú zachované počas celej doby sledovania
udržateľnosti projektu t.j. 5 rokov po realizácii projektu. Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje
frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá
po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú
predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm
a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované, pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel.
Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude mesto. Mesto má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude
zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude mesto objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí vrámci
rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho
vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude
environmentálne udržateľný.
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Stará sústava verejného osvetlenia je tvorená svietidlami s neefektívnymi svetelnými zdrojmi, optickými časťami
svietidiel značne poškodenými a zdegradovanými. Infraštruktúra (podperné body a vedenia) sú v značne zlom stave a v
ďalších etapách rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou bude potrebné nutne riešiť problematiku
výmeny týchto častí sústavy. V meste sa nachádza niekoľko výkonových variant svetelných zdrojov v prevažnej miere sú
použité vysokotlakové sodíkové výbojky – SHC o výkone 150W a 100W, v menšej sú použité ortuťové výbojky(125W,80W) a
kompaktné žiarivky (36W a 2x36W). Celkový počet svetelných zdrojov v meste je 1 521 ks. V osvetľovacej sústave sa
nachádzajú rôzne typy svietidiel od rôznych výrobcov, čiže aj náročnosť údržby je komplikovanejšia a drahšia. Svietidlá
verejného osvetlenia sú umiestnené na betónových stožiaroch distribučnej NN siete, oceľových stožiaroch, starých
betónových stožiaroch a v niektorých prípadoch bez stožiara umiestnené s nástennou konzolou na budove. . Počet oceľových
stožiarov je 648 ks, betónových NN stožiarov je 259 ks a betónových stožiarov je 461 ks. Na základe tohto by mal byť aj
výložník prispôsobený t

Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Túto situáciu je možné vytvoriť novými technickými zariadeniami, ktoré
budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť musí byť optimalizovaná
hlavne s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných
prvkov dobrej finančnej návratnosti. Kvalita osvetlenia komunikácií na riešenom území bola postavená na čo najvyššiu
úroveň, na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde sa tento podstatný parameter výrazne
zanedbáva. Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj
optimalizácia nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu.
Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel svietidiel a svetelných
zdrojov s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetlené emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako aj
tým, že bude mo

Pôvodná stará sústava VO obsahovala 419 ks starých svietidiel. Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov starej sústavy
VO 65,66 kW. Spotreba el. energie za rok pri priemernej dobe svietenia 3 900 h 256083,75 kWh. Nová sústava obsahuje
Zámerom je navrhnúť taký spôsob realizácie modernizácie sústavy VO, ktorý zaručí vysokú efektivitu pri každom riešení a
výmenu starých 419 ks a doplnené o 148 nových svietidiel. Celkový počet svietidiel je 586 ks. Celkový inštalovaný príkon
predovšetkým taktiež dobrú návratnosť investícií. Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej
svetelných zdrojov modernizovanej sústavy VO 21,87 kW Spotreba el. energie pri prevádzke v neregulovanom režime
technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.
980hod. 21 433,58 kWh Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov modernizovanej sústavy VO v regulovanom režime
14,76 kW Spotreba el. energie pri prevádzke v regulovanom režime 2 920hod. 43 107,74 kWh.

Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO zaradené do prevádzky podliehajú svojej technickej a
efektívnej životnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných
predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilného osvetlenia. Údržba
sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej
sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a
zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické
nedostatky zvereného zariadenia s cieľom ich odstránenia.
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Obec Čeľadice sa nachádza v okrese Nitra ako súčasť Žitavského regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V obci žije 950
obyvateľov. Sústava verejného osvetlenia (VO) je nevyhovujúca, nezodpovedá súčasným nárokom obyvateľstva. V celej obci
je jednostranná osvetľovacia sústava. Časť svietidiel je umiestená na oceľových stožiaroch. Svietidlá, ktoré sú na betónových
podperných bodoch NN siete sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká väčší rozstup a teda nie je
zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Preto je nutné zahustiť osvetľovaciu sústavu. Ďalším výraznými
nedostatkami sú veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie, alebo umiestnenie svietidla blízko koruny stromov či kríkov,
ktorá obmedzuje ich účinnosť. Osvetľovacia sústava nespĺňa platné technické normy a jej používanie neprináša potrebnú
bezpečnosť pre užívateľov cestnej komunikácie. Sústavu tvoria svietidlá, ktoré nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie
komunikácií, často sú poruchové, čím vznikajú zvýšené nároky na opravu a údržbu svietidiel. V sústave majú vysoký podiel
(100%) kompaktné žiarivky (FLC). Tieto majú nízky merný výkon, obsahujú ortuť, svojimi vlastnosťami nie sú vhodné na
požitie vo verejnom osvetlení. Výložníky aplikované na betónových stožiaroch sú z väčšej časti skorodované, s rôznymi
dĺžkami, bez ohľadu na vzdialenosť od vozovky a súladu s geometriou sústavy. V obci je inštalovaný 1 rozvádzač, ktorého
stav je vyhovujúci.

Úspešnou realizáciou plánovaných aktivít projektu bude v priebehu niekoľko mesiacov vymenených 96 a doplnených dalších
57 svetelných bodov bez nutnosti vytvárania nových vetiev siete osvetlenia. V rámci modernizácie bude pristúpené k výmene
svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúce, moderné LED svietidlá so 30, 27 a 15 W príkonom, podľa
kategórie vozovky. Celkový počet LED svietidiel po realizácii projektu bude 153 /výmena + doplnenie/. Vymenia a doplnia sa
aj výložníky k svietidlám. Súčasný rozvádzač RVO, ktorý je plne vyhovujúci, sa využije aj naďalej. Zavedie sa vyspelý riadiaci
a monitorovací systém regulácie sústavy VO ako celku, ale aj s možnostou regulácie každého jedného svetelného bodu
samostatne, podľa potreby a požiadaviek obyvateľov konkrétnej lokality obce. Zrealizuje sa aj výmena vzdušného káblového
vedenia v celkovej dĺžke 4 518 metrov. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie spotreby el. energie, výrazne sa znížia
náklady na údržbu VO, zlepší sa spoľahlivosť a bezpečnosť sústavy VO a vytvorí sa normy spĺňajúca osvetľovacia sústava.
Predpokladaný celkový inštalovaný výkon modernizovanej sústavy VO pri zatažení 3 900 hod. bude predstavovať 16 391,70
kWh bez regulácie a s reguláciou len 12 403,05 kWh, pri rovnakom zaťažení. Predopkl. úspora energie kumulatívne za 5
rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu dosiahne úroveň 227,85 GJ (5 x 45,57 GJ/rok). Na projekt modernizácie VO
nadviaže obec aj ďalšími rozvojovými aktivitami, ktoré sú v logickej následnosti na predkladaný projekt /rekonštrukcia
miestnych ciest a pod./

Projekt budeme realizovať prostredníctvom jednej hlavnej a 2 podporných aktivít (7/2015 - 11/2015). V rámci hlavnej aktivity
chceme zabezpečiť demontáž pôvodných svietidiel a ich výmenu za nové LED svietidlá a doplnenie nových svietidiel
/svetelných bodov/ v rámci existujúcich vetiev. Vymenia a doplnia sa výložníky a vzdušné káblové rozvody v dĺžke 4 518 m.
Zároveň sa vykonajú všetky potrebné technické kroky podľa Svetelno-technickej štúdie na sprevádzkovanie všetkých
plánovaných svetelných bodov tak, aby boli dosiahnuté projektom stanovené ciele a ukazovatele. Podstatnou súčasťou
projektu je vytvorenie a inštalácia riadiaceho a monitorov. systému regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy obce, ktorý
bude slúžiť aj ako diagnostika stavu VO. Všetky tieto kroky hlavnej aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom ako
celok. Pri realizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa sa bude postupovať v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní. Toto bude zabezpečovať firma/osoba s potrebnou odb. spôsobilosťou na externom základe, a to z
vlastných zdrojov obce. Riadenie a monitoring projektu sa bude realizovať externe, prostredníctvom ext. manažmentu
projektu, a to z vlastných zdrojov obce. Účtovníctvo a administratívu projektu zabezpečí Obec Čeľadice vlastným
zamestnancom. Podporné aktivity budeme realizovať v súlade s možnosťami a podmienkami výzvy, a to z vlastných zdrojov
obce.

Súčasná sústava VO nespĺňa požiadavky na technické riešenie, hospodárnosť, efektívnosť a bezpečnosť prevádzky. Obec si
od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších technológií /úspora el. energie/. Tie
pomôžu obci usporené financie vynaložiť na ďalšie skvalitňovanie svetelnej sústavy. Realizáciou projektu sa znížia aj náklady
na údržbu VO /v súčasnosti obec ročne vynakladá z rozpočtu značný podiel na financovanie a udržiavanie životnosti
zastaraného VO/. Stanovenie očakávaného technického stavu vzniklo na základe zrealizovania Svetelno-technickej štúdie,
ktorú vytvorili odborníci a je zárukou dosiahnutia stanovených ukazovateľov úspory elektrickej energie a zníženia emisií CO2
do ovzdušia. Projekt je vypracovaný v súlade s platnými technickými normami. Zavedením moderných technológií do
technickej infraštruktúry sa aj naša obec stane vyspelejšou a modernejšou, čím sa bude podieľať na zlepšovaní štandardu
života svojich obyvateľov, bezpečnosti premávky a atraktivity obce. Projekt je v súlade s cieľmi stategických dokumentov, ako
sú PHSR NSK, ÚPD NSK, PHSR a ÚPD obce Čeľadice.

Vytvorením stabilného a moderného systému VO na báze využitia efektívn. komponentov aj zpohľadu úspory energie dáva
jednoznačný predpoklad na bezproblémovú prevádzku do budúcna. Samotný zámer projektu, t.j. znížiť náklady na prevádzku
VO je predpokladom vzniku úspory, ktorá môže byť v prípade nečakaných dopadov poveternostných podmienok alebo
vandalizmu použitá na znovu obnovenie prevádzkov. stavu jednotlivých komponentov. Využitie nového diagnostick. systému
je okrem riadiaceho a regulačného efektu zamerané práve na skoré a včasné identifikovanie výskytu porúch a iných
problémov. Obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku dodržiavat všetky pravidlá a princípy efektívnosti a
hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov. Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického
riešenia, nízkou spotrebou energie a vysokou životnosťou svietidiel, pričom všetky uvedené parametre determinujú
udržateľnosť projektu. Obec dlhodobo zabezpečí financovanie prevádzky VO prostredníctvom každoročného rozpočtu obce. Z
ušetrených prostriedkov /úspora el. energie, úspora pri údržbe VO/ bude postupne financovaná obnova tých častí VO, ktoré
projekt nezahŕňal, resp. fin. prostr. budú použité na obnovu prev. stavu VO po výskyte mimoriadnych udalostí. Obec má
dostatok skúsených riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov, ktorí sa budú o projekt a zmodernizovanú
sústavu VO náležite starať. Projekt je v súlade s prioritami obce a ÚPD obce.
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Obec Kvakovce sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 424 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava obce je jednostranná a pozostáva zo 63 svietidiel napájaných rozvádzačom a umiestnených väčšinou
na stĺpoch NN siete a oceľových stĺpoch. Prevažne sú použité zastarané svietidlá typu LV – 136 s príkonom 44 W. Medzi
hlavné nedostatky svietidiel patria zastarané optické časti a krytie, nízky stupeň krytia a použitie energeticky náročných
svetelných zdrojov (s priemerným výkonom). Napájanie VO na stĺpoch NN distribučnej siete je realizované vzdušným
vedením prostredníctvom holého vodiča AlFe. Prevádzka osvetlenia je v súčasnosti bez regulácie. Nedostatočná intenzita
osvetlenia ciest a miestnych komunikácií má vplyv na zhoršenú bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť obyvateľov v
nočných hodinách. Nekvalitné a energeticky náročné osvetlenie je príčinou častej poruchovosti a vysokej spotreby energie
počas prevádzky, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné. Osvetlenie nespĺňa podmienky pre osvetlenie
cestných komunikácii (trieda osvetlenia ME/MEW) podľa STN EN 13201, energetickej efektívnosti, bezpečnosti a ochrany ŽP,
preto je potrebná jeho rekonštrukcia.

Predmetom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v obci Kvakovce s cieľom zvýšenia kvality VO prostredníctvom
výmeny 63 ks a doplnenia 53 ks nových úsporných LED svietidiel, vrátane výmeny a doplnenia výložníkov, rozvádzača,
vzdušného vedenia a zavedenia regulácie. Budú použité najmodernejšie LED svietidlá s vysokou svetelnou účinnosťou a
požadovanými svetelno-technickými vlastnosťami a zavedená regulácia VO s využitím zariadení pre diaľkovú správu,
diagnostiku a riadenie sústavy verejného osvetlenia. Tieto výsledky projektu zabezpečia efektívne hospodárenie s energiou v
obci dosiahnutím úspory energie 32,35 GJ/rok (45,14%). Zároveň sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia
(zastarané optické časti, nedostatočné krytie, energeticky náročné a neúčinné svetelné zdroje). Výsledky projektu prispejú k
zvýšeniu energetickej efektívnosti osvetlenia, zníženiu nákladov na prevádzku osvetlenia, zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky ako aj celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu ročných emisií CO2 o 2,26 t. V budúcnosti sa
predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných neosvetlených častiach obce.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO.
Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom z oblasti
projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia verejného osvetlenia - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových - 63 ks,
- Doplnenie nových svietidiel -53 ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých, montáž a doplnenie nových
- Výmena RVO - 1ks s diaľkovým riadením
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom AES 4x16 mm – 4300 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v
minulosti realizovala podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a
zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom
ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností
žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s
opatreniami strategických dokumentov:
PHSR a ÚPN OBCE Kvakovce
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020
- Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov z
rozpočtu obce tak, aby nedochádzalo k jeho vypínaniu z ekonomických dôvodov. Dôjde však k značnej úspore finančných
prostriedkov obce, vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z
finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce.
Ekonomická udržateľnosť systému VO bude determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných
opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
Technickú a administratívnu udržateľnosť projektu zabezpečí obec pravidelnou údržbou systému VO prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby.
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Osvetľovaciu sústavu v obci Zázrivá tvorí 321 ks svetelných bodov s 11 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia
sústava či jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych
druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 97% sodíkových výbojok, 3% ortuťových výbojok. Rozvádzače sú značne
poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate použité v rámci celého VO až na
niekoľko oceľových podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť. Geometria sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov
distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo
umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav
VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom
stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce.
Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 116,3 MWh/rok.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia
nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia
merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť
vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Navrhnutou rekonštrukciou sa dosiahne značná úspora energie 119,6 MWh/rok (cca. 430,62 GJ/rok) oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia
odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 30,14 t ročne. Po realizácii projektu
obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a
taktiež na údržbu, keďže obec každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia. Úspora
finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nenáročného osvetlenia aj vo verejných budovách.

V rámci technického riešenia projektu dôjde k: výmene 313 existujúcich svietidiel za nové osadené vysokotlakými sodíkovými
výbojkami s príkonom 26W, 30W a 10W reflektor s vysokým svetelným tokom, doplneniu 182 nových svietidiel, výmene
káblovej trasy vodiča VO, výmene 10 rozvádzačov VO komplet s výzbrojou, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a
zavedeniu riadenia a monitoringu VO formou vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehať paralelne v období september
až december 2015. Technickú realizáciu projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného
obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Zázrivá
spolupracovať s externou inštitúciou, aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí
NFP, uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Obci Zázrivá prijalo
uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie bude zmodernizované
v súlade s platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Verejné osvetlenie v obci Zázrivá nebolo komplexne rekonštruované, boli vykonané len čiastkové opravy svietidlami, ktoré v
súčasnosti nezodpovedajú platným normám a predpisom. Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovotechnické a bezpečnostné normy, je energeticky a finančne náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v
stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie (svetelné zdroje s vysokou účinnosťou a hospodárnosťou, regulácia, systém
riadenia a monitoringu, modernizácia rozvádzačov VO) zabezpečí: 1) zvýšenie bezpečnosti chodcov a cestnej premávky; 2)
splnenie platných technických a prevádzkových noriem; 3) zníženie energetickej a finančnej náročnosti; 4) pozitívny dopad na
životné prostredie znížením svetelných emisií a produkcie CO2. Modernizácia verejného osvetlenia v Zázrivej vychádza z
kontextu napĺňania cieľov Národnej stratégie trvaloudržateľného rozvoja. Projekt je v súlade s PHSR obce Zázrivá. Obec
potrebuje prevádzkovať energeticky nenáročnú sústavu verejného osvetlenia. Obec riešila už viacero projektov zameraných
na zlepšenie jej infraštruktúry a vie zabezpečiť personálne kapacity na ich manažovanie. Realizácia projektu pomocou
nenávratného príspevku je jediným riešením, nakoľko vlastné zdroje nedokáže na takéto činnosti zabezpečiť.

Obec Zázrivá disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na zabezpečenie prác na realizáciu projektu a trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu. Za prevádzku VO
zodpovedá obec, v zmysle svojho štatútu a legislatívy, a finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva
zo svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec tiež z vlastných zdrojov. V rozpočte obce je pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Investované finančné prostriedky do energeticky efektívnej
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy VO,
náklady na elektrickú energiu), čo zabezpečí možnosti modernizácie VO aj v ďalšom období. Po úspešnej realizácii projektu
bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými odborníkmi v súlade s platnými technologickými a
bezpečnostnými predpismi, aby sa v maximálnej miere eliminovali všetky poruchy. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v meste tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakými sodíkovými
výbojkami.Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy
verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy VO v meste je možné konštatovať, že jej zariadenie je
zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité
nevhodné typy svietidiel. Sústavu VO v meste napája 4ks rozvádzačov(RVO). V rozvádzači sú na ovládanie napojených
svietidiel nainštalované časové spínače,prípadnesúmrakový spínač.Rozvádzače sú nevyhovujúce z hľadiska technického
stavu, riadenia osvetlenia, krytia jednotlivých komponentov, možnosti doplnenia riadenia, údržby alebo podobne.Prevláda
káblové vedenie, pričom sa svietidlá napájajú aj pomocou vzdušného vedenia.

Realizáciou projektu dôjde k výmene a zahusteniu 585 svietidiel a 4RVO.Riadiaci systém efektívneho ovládania
verejného osvetlenia, umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a zároveň dohliadať na
prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia.Dozorovaný celok pozostáva zjednotlivých RVO, vybavených riadiacou a
dohľadovou časťou. Celkovo môžeme systém rozdeliť na tri celky. Riadiaci, dozorovaný a webový. Každý celok sa ďalej
delí na podsystémy, zabezpečujúce ich správny chod.Webový celok pozostáva z webového rozhrania, pomocou ktorého
sa jednotlivé RVO nastavujú, spravujú, riadia a vykonáva sa dozor nad jednotlivými časťami a meranými veličinami.
Zrealizovaním projektu podľa svetelno-technickej štúdie sa energetická efektívnosť, zlepši sa kvalita života miestnej
populácie a s tým sa zniži kriminalita a zvyši sa bezpečnosť obyvateľstva, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky a
zredukuje sa množstvo produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení).

Realizácia projektu bude prevádzaná dodávateľsky na základe verejného obstarávania v súlade so Svetelno-technickou
štúdiou. Mesto Dolný Kubín uzatvorí s úspešným úchádzačom zmluvu o dielo. Projekt rieši verejnné osvetlenie a to výmena a
zahustenie 585kusov svietidiel a výmena 4kusov rozvádzačov (RVO). Na bezproblémovej implementácii projektu sa bude
podieľať projektoví tím mesta Dolný Kubín a to: Ing. Miroslav Kosmeľ - vedúci projektu, Ing. Beáta Valeková - manažerka
projektu, Ing. Gabriela Paušlyová- manažerka ekonomickej časti projektu, Gabriela Halašová- techický dozor projektu.
Skúsenosti projektového tímu s implementáciou projektov z fondov EÚv predchádzajúcom programovom období sú zárukou
bezproblémového riadenia a implementácie projektu.

Mestu Dolný Kubín vyplýva povinnosť podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení spravovať zariadenia verejného
osvetlenia. Realizáciou projektu dosiahneme zníženie energetickej náročnosti o 729,47 oproti stavu pred realizáciou projektu.
Mesto Dolný Kubín dosiahne a naplní požiadavky svojich občanov a to lepším osvetlením zabezpečí kvalitnú bezpečnosť na
pre svojich občanov na miestnych komunikáciach hlavne pri ceste do práce a z práce, ceste na nákupy, prechádzky, detí do
škôl, v jesennom a zimnom období, zníži sa kriminalita a zároveň z enviromentalneho hľadiska sa zníži redukcia množstva
produkovaných emisií CO2.

Projekt Svetelno-technická štúdie verejného osvetlenia mesta Dolný Kubín poskytuje komplexný pohľad na sústavu
verejného osvetlenia (VO). Popisuje a analyzuje jeho súčasný stav, z ktorého vychádza návrh na modernizáciu a
rekonštrukciu verejného osvetlenia, s odhadom úspory elektrickej energie, úspory nákladov na investíciu a nákladov
na údržbu siete verejného osvetlenia mesta. Udržateľnosť projektu je garantovaná rozpočtom mesta Dolný Kubín, ktoré
prostredníctvom Technických služieb mesta Dolný Kubín zabezpečuje údržbu, kontrolu a prevádzkovanie verejného
osvetlenia.
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Obec Klátova Nová Ves leží v okrese Partizánske, v južnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predstavuje rozvinutú
vidiecku obec s viac než 1650 obyvateľmi, množstvom kultúrnych pamiatok a bohatou históriou.
Obec má vlastnú sústavu VO, ktorú tvorí 184 svietidiel dvoch typov (182 ks Modus LV),väčšina sú repasované, t.j. miesto
pôvodných zdrojov je tam kompaktná žiarivka FLC (182). Tým strácajú optické vlastnosti a nespĺňajú súčasné nároky na
osvetlenie komunikácií. Okrem toho sú poškodené, znečistené a poruchové, čo spôsobuje časté výpadky a potrebu zásahov.
Inštalovaný príkon sústavy je 8,91 kW. Osvetlenie je nerovnomerné, osvetlov.sústava je jednostranná. 127 ks podperných
betónových bodov je voľných. Pôvod. betón. je 180, oceľové 4. Výložníky sú skorodované, rôznych dĺžok, bez ohľadu na
geometriu osvetľovacej sústavy - potreba zahustiť. Sústavu riadia 4 rozvádzače - poškodené, z časti korodované (bez záruky
krytia IP),výzbroje sú nepostačujúce.VO je napájané NN holým vedením AIFe lanom po spoločných konzolách s distribučnou
sieťou, čo spôsobuje poruchy. Celá sústava VO je energeticky náročná, poruchová a nespĺňa základné svetelno-technické
normy kladené na VO v obciach.

Po ukončené realizácie aktivít projektu Obec Klátova Nová Ves získa zrekonštruovanú a modernú sústavu VO. Tá bude
spĺňať všetky svetelno-technické parametre a normy. Svetelných bodov bude miesto 184 pôvodných 311 nových, navýšením
o 127 ks. V obci budú unifikované svietidlá o príkonoch 53 W (77 ks) a 28 W (234 ks) typu LED (moderné a nízkoenergetické
s vyššou účin. svietenia a životnosťou). Tie nahradia pôvodné (184 ks) staré, energet. náročné, poškodené, poruchové s
krátkymi dobami životnosti zdrojov a neefektív. svietením (FLC, Na),nevhodné na osvetlenie komunikácií.
Súčasťou obnovy a zvýšenia bezpeč. prevádzky bude aj výmena 4 ks rozvádzačov a vzdušných vedení za samonosné
izolované vedenia NFA2X,resp. 1-AES (4x16 mm2, 13 622 m),vrát.nových uchytení a výložníkov. VO bude riadené systémom
autonómneho riadenia stmievania.
Následným dopadom projektu bude zníženie energet. náročnosti sústavy VO o 27 375,16 kWh/rok, t.j. 98,55 GJ/rok aj pri
rozšírení sústavy zo 184 svetelných bodov na 311. Projekt prispeje k zvýšeniu kvality života v obci, bezpečnosti pohybu jej
obyvateľov po zotmení, atraktívnosti obce a ochrane majetku jej obyvateľov. Ide o nosnú investičnú rozvojovú akciu obce.

Projekt bude realizovaný administratívne a technicky. Technickú časť projektu zabezpečí víťaz procesu verej. obstarávania
(VO), ktoré bolo na výber dodávateľa prác vyhlásené obcou a zverejnené vo Vestníku VO 2. septembra 2015. S víťazom VO
bude podpísaná zmluva o dielo v zmysle Svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce Klátova Nová Ves
spracovanej Ing. Ildigó Zajíčkovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou s potrebným osvedčením (1040*A*5-3).
Projekt predstavuje výmenu starých svietidiel, výložníkov, zdrojov, rozvádzačov a neizolovaného vzdušného káblového
vedenia. Súčasťou novej sústavy z LED svietidiel bude aj systém autonómneho riadenia stmievania.
Aktivita „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klátova Nová Ves“ je plánovaná na obdobie 10-12/2015.
Po tech. prevedení projektu bude realizované záverečné svetelno-tech. meranie, ktorého dodávateľ bude vybraný procesom
VO.
Pri realizácii bude obec spolupracovať s externým projektovým manažérom, osobou zodpovednou za proces VO a
autorským/tech. dozorom stavby. Realizácia aktivít projektu jasne prispeje k dosiahnutiu stanoveného cieľa, ktorým je
úspora,stabilita a bezpečnosť verejného osvetlenia obce.

Zo záverov Svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce Klátova Nová Ves vyplýva potreba riešenia tech. stavu
sústavy VO a to cestou rekonštrukcie, modernizácie, zahustenia existujúcej sústavy VO, aby spĺňala svetelno-tech. normy a
predpisy týkajúce sa sústav VO obcí. Súčasne základnou potrebou je i zníženie energetickej náročnosti sústavy VO. Súčasná
sústava VO nedokáže rovnomerne osvetliť celú obec, čo je dôsledkom starých neefektívnych svietidiel (repasovaných), ale i
nevyužitých viac. podperných bodov (127). Svietidlá sú poruchové a mech.poškodené. Neplnia podmienky osvetlenia
komunikácií. Obec priebežne zabezpečuje ich servis, ale na komplexnú obnovu sústavy VO nemá finančne ani technicky.
Navrhnuté riešenie plánuje 311 nových úsporných LED svietidiel (184 výmenou za staré, 127 doplnené zahustením sústavy
VO), čoho efektom bude úspora 98,55 GJ/rok, čo pri splnení tech.noriem (zlepšenie svetelno-tech. vlastností sústavy VO)
predstavuje dodatočný efekt realizácie projektu.
Projekt je v súlade so základným rozvoj.dokumentom obce (PHSR) ako i vyššími strategickými dokumentami (PHSR kraja) a
dokumentami na úrovni štátu (energetická politika, Stratégia energet. bezpečnosti)

Realizáciou projektu získa Obec Klátova Nová Ves zrekonštruovanú, zmodernizovanú a technicky bezpečnú, systémom
autonómneho riadenia stmievania vybavenú sústavu VO v zmysle platných tech. noriem. Pôvodné svietidlá budú nahradené a
sústava bude doplnená o svietidlá umiestnené na voľné podperné body. Náklady na jej prevádzku rozšírením svetelných
bodov zo 184 pôvodných na 311 klesnú o 27 375,16 kWh/rok, t.j. o 98,55 GJ/rok v porovnaní s hodnotami pôvodných
svietidiel.
Obec bude po realizácii projektu prevádzku a údržbu sústavy VO zabezpečovať vo svojej réžii z vlastných zdrojov a príjmov
(rozpočet,dane,poplatky podnikateľov v obci). V rozpočte každoročne vyčleňuje financie na účely prevádzky VO. Tým, že
sústava VO bude energeticky menej náročná, obec získa úsporu v čerpaní vlastných zdrojov na jej prevádzku, údržbu a
servis.
Projekt predstavuje komplexnú rekonštrukcie celej sústavy VO obce, preto do budúcnosti obec počíta len s prípadnými
nákladmi na servis a údržbu, ktorá v rámci záručnej doby by nemala dosahovať vysoké ceny (LED svietidlá majú x-násobne
vyššiu životnosť. Starostlivosť o prevádzku bude v réžii obce prostredníctvom externej služby, s ktorou spolupracuje dlhodobo.
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Súčasná sústava verejného osvetlenia (ďalej VO) v obci Stará Bystrica má 478 prvkov a 12 rozvádzačov, z ktorých
predmetom projektu je 267 svietidiel a 7 rozvádzačov. Centrum obce bolo z modernizácie VO vyňaté, bolo predmetom inej
investície.
Sústava VO je neunifikovaná, je zložená z viacerých typov svietidiel (štyri typy), ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám na
svetelno-technické parametre. Svietidlá sú v zlom technickom stave a veľmi znečistené, osvetľujú komunikáciu pod
nesprávnym uhlom, sú nerovnomerne rozmiestnené a navyše v nesprávnej výške.
Rozvádzače VO majú nevyhovujúci technický stav – sú značne skorodované, nemajú vyhovujúce krytie, majú vyhorené
vodiče a svorky spínacích prístrojov a nespĺňajú požadované technické trendy a parametre na reguláciu VO.
Sústava VO má vysokú spotrebu el.energie a je vysoko nákladová na opravy a údržbu. Uvedená situácia nepriaznivo vplýva
na obecný rozpočet.
Šetrenie el. energiou je riešené vypínaním VO v časových úsekoch, na úkor zvyšovania pravdepodobnosti úrazu peších a
cyklistických účastníkov cestnej premávky.
Z uvedeného vyplýva, že stav VO v obci Stará Bystrica nie je dobrý a situáciu je potrebné riešiť a to týmto projektom.

Po zrealizovaní projektu bude počet svietidiel zaradených do projektu - 267 ks doplnený o 118 ks. Počet svietidiel s
regulovanou intenzitou osvetlenia tak dosiahne realizáciou projektu 385 ks.
Modernizácia VO v rámci projektu v obci zabezpečí dosiahnutie normami požadovaných svetelno-technických parametrov
osvetľovacej sústavy, možnosť regulovania osvetlenia v obci, výrazné zvýšenie kvality osvetlenia komunikácií v obci,
dosiahnutie bezpečnosti osvetľovacej sústavy VO, úsporu energií, zníženie nárokov na údržbu a servis a tým aj potreby
rezervovania fin.prostriedkov na prevádzku VO v obecnom rozpočte. Realizáciou projektu sa zlepší kvalita života obyvateľov
obce a súčasne estetický vzhľad verejných priestorov.
Projekt ovplyvní šetrenie el.energiou - plánovaná úspora je 582,07 GJ/rok, t.j. až 81,92 % oproti súčasnosti. Pri dosiahnutej
úspore dôjde z zníženiu emisií skleníkových plynov o 40,74 t/rok. Pri súčasnej cene el.energie vznikne fin. úspora,
predpokladáme 8 310,42 EUR/rok. Potreba opráv bude minimálna vzhľadom na nové technológie ako aj záručnú dobu.
Pravidelnou a preventív.údržbou následne udržíme optimálne parametre zariadení, dostatočnú životnosť a stabilnú svietivosť.

Projekt plánujeme realizovať 6 mesiacov. Uvažujeme s 2 hlavnými aktivitami, ktoré sú časovo plánované takto:
- PD v rozsahu svetelno-technická štúdia a svetelno-technické meranie v období 07–12/2015
- Modernizácia verejného osvetlenia v období 11–12/2015
Súčasne s hlavnými aktivitami budú prebiehať podporné aktivity projektu.
Projekt sa začal realizovať spracovaním svetelno-technickej štúdie, kt. bola podkladom pre spracovanie projektovej žiadosti
ako aj pre vyhlásenie ver. obstarávania na realizáciu hlavnej aktivity č. 2. Záverečné meranie vykoná nezávislý subjekt od
realizátora modernizácie osvetlenia do konca realizácie projektu.
V rámci modernizácie VO sa vykoná demontáž súčasných svietidiel a výložníkov, kt. sú predmetom projektu a kt. budú
nahradené novými modernými. Inštalujú sa úsporné LED svietidlá s predĺženou životnosťou a vysokým svetelným tokom.
Ďalej sa vykoná demontáž 7 ks rozvádzačov RVO a montáž nových inteligentných RVO. Zabezpečí sa regulovanie osvetlenia.
Proces realizácie projektu bude riadený projektovým tímom (podrobne popísaný v Opise projektu časť 3.2) a realizovaný
dodávateľmi, ktorí budú vybraní v súlade s platnou legislatívou.

Modernizácia VO vo vymedzenej lokalite je potrebná z dôvodu zlého techn. stavu a nízkej hospodárnosti sústavy VO.
Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a
náležitý stupeň bezpečnosti. Údržba je finančne náročná, účinnosť minimálna.
Pred realizáciou projektu bola spracovaná analýza súčasného stavu VO, kde bolo konštatované, že realizácia projektu je
potrebná. Nová osvetľovacia sústava je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky pre rovnomernosť a intenzitu osvetlenia podľa
požadovanej kategórie. Zvažovali sme viaceré varianty pre riešenie nevyhovujúceho stavu VO. Okrem technických kritérií
bola podstatná aj ekonomická stránka. Výsledným riešením bude z dlhodobého hľadiska zabezpečené čo najhospodárnejšie
vynakladanie s verejnými prostriedkami.
Projektom dosiahneme:
- požadované parametre osvetľovacej sústavy
- vysokú kvalitu osvetlenia komunikácií v obci
- výraznú úsporu energií a finanč. prostriedkov v obecnom rozpočte
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
- zníženie nehodovosti
- zvýšenie bezpečnosti občanov a zníženie kriminality
Predkladaný projekt je v súlade s platnými plánovacími dokumentmi.

Výsledkom projektu bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne riadená sústava VO, so svietidlami, ktoré spĺňajú
požiadavky na moderné osvetlenie.
Prevádzkovú udržateľnosť dokumentujú výpočty realizované v rámci svetelno-technickej štúdie, ktoré preukazujú výraznú
úsporu energie. Správnosť navrhovaného riešenia bude overená záverečným svetelnotechnickým meraním v závere projektu.
Zmodernizovaná sústava VO bude poistená a bude v záruke. Technická udržateľnosť bude zabezpečená cez záručný a
pozáručný servis. Predpokladáme, že dodatočné investície na predmet projektu nebudú potrebné.
Pre riadenie projektu je dôležitý projektový tím. Nami zvolený tím spĺňa kritériá odbornosti a má aj potrebné skúsenosti s
činnosťami potrebnými pre projekt.
V rámci predkladaného projektu je riešená obnova sústavy VO na hlavnej a vedľajších komunikáciách v obci.
Proces modernizácie VO riešime postupne, z úspor, ktoré vzniknú realizáciou projektu plánujeme financovať aktivity, ktoré
budú naďalej prispievať k zlepšeniu kvality života v našej obci. V prípade potreby dokážeme realizovať nadväzujúce aktivity aj
vlastných zdrojov, hospodárenie obce je zdravé.
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Verejné osvetlenie v centre obce Pucov je tvorené so svietidlami typu LV1x36 a LV2x36, mnohé z nich sú po dobe životnosti.
Funkčných svetelných bodov je 36 ks. Merný svetelný výkon je veľmi nízky a táto časť sústavy je vysoko náročná na
energetickú spotrebu vzhľadom na svetelnú účinnosť, priemerný vek svietidiel je 11 rokov. Svietidlá majú degradované kryty
optických častí, elektrické časti sú skorodované. Sústava je vysoko náročná na údržbu, svet. zdroje tvoria žiarivkové trubice,
ktoré sú nevhodné v klimatických podmienkach obce Pucov. Svietidlá majú nesprávne vyloženie, výložníky sú skorodované,
medzi stožiarmi sú veľké rozstupy, nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita osvetlenia. Sústava VO neumožňuje reguláciu
osvetlenia počas noci, v snahe minimalizovať náklady na el. energiu bolo VO v noci vypínané. Pri rastúcom počte obyvateľov
a užívateľov miestnych komunikácií VO v súčasnom stave len veľmi obmedzene napĺňa svoju funkciu posilnenia bezpečnosti
užívateľov miestnych komunikácii, rovnako len veľmi obmedzene zabezpečuje funkciu udržania nízkej kriminality a
vandalizmu v centre obce.

Nová sústava VO zaručí vysokú efektivitu prevádzky a bude plne optimalizovaná s ohľadom na platnosť noriem STN-EN
13201. Svietidlá budú nahradené novými LED svietidlami s cieľom unifikovať sústavu v centre obce, odstráni sa náročnosť na
údržbu. Vymení sa 36 ks a doplní sa 34 ks svietidiel a vymení sa a doplní 70 ks výložníkov s vyložením od 0,3-2 m a doplní
180m samonosného kábla NFA2X. Prejazdová komunikácia III/05921 bude osvetlená svietidlami LED48/DW, osvetlenie bude
počas prevádzky regulované, RVO v centre obce bude vymenený.
Výmenou a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 7986 kWh (51%) čo predstavuje 28,75 GJ/rok
energ. úspor, nové rozmiestnenie svetelných bodov spolu s novým spôsobom ich vyloženia prispeje k rovnomernosti
osvetlenia v obci a zabezpečeniu osvetlenia komunikácií primerane zaradeniu do tried a prispeje k zlepšeniu kvality života
obyvateľov a k zlepšeniu ochrany osôb a majetku.
Zníženie nákladov na prevádzku VO umožnia samospráve realizáciu ďalších investičných zámerov, ktoré zvýšia kvalitu
služieb pre miestnych obyvateľov.

Realizácia projektu pozostáva s prípravy, fyzickej realizácie a riadenia projektu, projekt administratívne pripravuje a riadi
obec, ktorá je zodpovedná za dodržanie postupov pri ŽoNFP vrátane predloženia požadovaných dokumentov spojených s
realizáciou projektu a následný monitoring a podávanie správ.
Fyzická realizácia bude zabezpečená v súlade so svetelnotechnickou štúdiou a z nej vyplývajúcou príslušnou projektovou a
technickou dokumentáciou. Jednotlivé činnosti sú rozčlenené tak, aby stavebné práce boli ukončené v prvej polovici
novembra 2015, po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané svetelnotechnické meranie.
Svetelno-technická štúdia, stavebné práce a svetelnotechnické merania sú zabezpečené dodávateľsko-odberateľským
spôsobom, obec je zodpovedná za správnosť postupov pri výbere dodávateľa, objednávkach, uzatváraní obchodných zmlúv a
zabezpečenie stavebného dozoru.
Navrhované riešenia podľa svetelnotechnickej štúdie a dokumentácie:
- demontáž starých svietidiel a výložníkov a inštalácia nových v celkovom počte 70 ks
- doplnenie vzdušného káblového vedenia v dĺžke 180 m
- výmena 1 RVO za nový s pripojením regulačnej jednotky

Realizáciou projektu sa prispeje k odstráneniu súčasných nedostatkov sústavy VO v obci Pucov čo sa týka náročnosti na
energetickú spotrebu a údržbu. Súčasné svietidlá typu LV síce čiastočne znížili spotrebu sústavy VO v obci oproti minulosti,
no nespĺňajú žiadny z parametrov pre rovnomernosť osvetlenia v obci, sú nákladné na údržbu. Rozširovanie vetiev, dopĺňanie
svetelných bodov a optimalizácia prevádzkovania VO boli obmedzené, no realizáciou projektu sa dosiahne okamžité zníženie
spotreby elektrickej energie a produkcie CO2 a optimalizujú sa náklady na údržbu sústavy VO, a uvoľnia prostriedky na
priebežné zlepšovanie sústavy. Realizáciou projektu sa zvýši estetický vzhľad centra obce, nové osvetlenie zvýši bezpečnosť
zvyšujúceho sa počtu užívateľov miestnych komunikácii a prispeje k udržaniu nízkej kriminality a vandalizmu.
Projekt prispieva k národnému strategickému cieľu s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie energetickej náročnosti v
rámci energetickej politiky SR a je v súlade s PHSR ŽSK, (opatrenie 1.1.4 Podpora zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov
dopravy a čiastočne opatrenie 1.3.1 - aktivita - podporiť modernizáciu ostatných objektov občianskej vybavenosti.

V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v centre obce, obec bude zabezpečovať
jeho prevádzku z vlastných zdrojov, na čo boli v rozpočte obce alokované prostriedky v súlade s nákladmi uplynulých období.
Pri znížení nákladov na energie a údržbu prevádzkovania verejného osvetlenia (od obce sa očakáva len čistenie optických
častí svietidiel, na svietidlá sa predpokladá záruka 5 rokov) ušetrené prostriedky umožnia ďalšie skvalitňovanie miestnej
infraštruktúry, rozširovanie siete osvetlenia. Verejné osvetlenie bolo v obci nevhodne vypínané, regulácia umožní celonočné
svietenie a zároveň znižovanie prevádzkových nákladov sústavy VO.
Ušetrené prostriedky umožnia ďalšie skvalitňovanie miestnej infraštruktúry, rozširovanie siete osvetlenia, realizáciu ďalších
zámerov pre zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov.
Zvýšením atraktívnosti obce sa zvyšujú predpoklady ďalšieho nárastu využitia oblasti pre IBV v súlade s plánom rozvoja obce
Pucov, čo predpokladá generovanie dodatočných príjmov v rozpočte obce.
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Obec Tulčík sa nachádza na východnom Slovensku, v údolí rieky Sekčov, v severnej časti okresu Prešov. V súčasnosti v obci
žije 1296 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava obce pozostáva z 136 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom
technickom stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich
mechanickú a elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a
ich účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje
vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je
pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných
komunikácií dochádza aj k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné
osvetlene obce nevyhovuje nielen z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tulčík. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (136 ks) a budú doplnené aj nové (113 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku,
poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú
dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 249 ks vymenených svietidiel (vrátane
doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne úspora
energie vo výške 351,04 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia
obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií
CO2 o 24,57 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať, v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 6 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie.
Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so skúsenosťami z
oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu. Hlavná aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel spoločne so zdrojmi (demontáž 136 starých a montáž nových svietidiel),
doplnenie nových svietidiel (113 ks), výmena výložníkov a doplnenie nových výložníkov, výmena rozvádzačov, výmena
káblových rozvodov, zavedenie systému riadenia a regulácie verejného osvetlenia. Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej
dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie svetelno-technického merania po realizácii
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (aktivita č. 1).

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v
minulosti realizovala podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a
zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom
ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností
žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na klimatické zmeny. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených finančných prostriedkov a dosiahnutie nižších nákladov na zabezpečenia verejného
osvetlenia, čím je navrhovaný systém výrazne efektívnejší oproti súčasnému.

25120220565

25120220566

25120220567

25120220597

25120220474

25120220598

25120220570

25120220471

25120220586

Obec Žakovce

Obec Ižkovce

Obec Plášťovce

Obec Pakostov

Obec Čabiny

Obec Čertižné

Obec Rosina

Obec Choňkovce

Obec Močenok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Žakovce I. etapa

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Ižkovce

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Plášťovce

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabiny

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čertižné

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rosina

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Choňkovce

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Močenok

42 441,80

29 902,81

136 715,73

74 676,75

36 128,92

33 413,93

168 097,55

71 249,25

261 815,29

KaHR-22VS-1501

Súčasná sústava verejného osvetlenia v obci Žakovce je zastaraná a dlhodobo nespĺňa platné technické, energetické, ale ani
estetické požiadavky a nároky. V sústave je prevádzkovaných celkovo 34 ks svietidiel s priemerným vekom 25 rokov. Ich
svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj
fyzicky opotrebované. K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú i matné a znehodnotené kryty svetelnočinných
častí vyrobené hlavne z PMMA, ktoré zabraňujú prechodu svetelného toku zo svetelného zdroja osadeného v svietidle do
osvetľovacieho priestoru. Použité svietidlá sú s vypuklým krytom, ktorý má nežiadúce vyžarovanie svetla do horného pol
priestoru, tzv. svetelný smog. Mechanické komponenty svietidiel sú značne skorodované a je narušené nielen ich krytie, ale aj
ich mechanická a elektrická bezpečnosť. Stožiare a výložníky sú značne skorodované, po dobe životnosti. Rozvádzač RVO1
bol osadený v roku 1981 a jeho technický stav nevyhovuje súčasným podmienkam. Hlavný istič je nevhodne zvolený pred
elektromerom, nemá dostatočné krytie a regulácia osvetlenia je realizovaná mechanickými spínacími hodinami.

Po ukončení realizácie projektu očakávame rovnomerné osvetlenie vybraných častí obce, ktoré prispeje k zvyšovaniu
bezpečnosti občanov obce a ich majetku. Pôvodná sústava verejného osvetlenia obsahovala 34 ks svietidiel. Na splnenie
podmienok daných normou STN EN 13201-1 bude sústava doplnená o nové svetelné miesta v počte 23 ks. Celkový počet
svietidiel v sústave bude 57 ks. Modelovaná spotreba elektrickej energie pred realizáciou projektu je 15 561 kWh/rok, po
realizácii projektu je 6 728,28 kWh/rok, modelovaná úspora sústavy po zrealizovaní projektu predstavuje 8 832,72 kWh/rok,
t.j. 56,76 %. Očakávané zníženie množstva emisií CO2 je 2,23 ton/rok. Hodnoty projektových merateľných ukazovateľov sú:
počet vymenených svietidiel 57 ks, úspora energie 31,80 GJ/rok. Očakávaným prínosom realizácie projektu je automatická
regulácia sústavy verejného osvetlenia, ktorá umožní optimálnu prevádzku svietidiel podľa potreby osvetlenia v jednotlivých
častiach obce. Poklesne ekonomická náročnosť jej prevádzky, čo napomôže udržateľnosti ekonomického rastu. Nové
osvetlenie prispeje aj k zlepšeniu ich estetického vzhľadu.

Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 k ZoD. Technické riešenie
projektu spočíva v demontáži jestvujúcich svietidiel, rozvádzača, výložníkov, resp. demontáži upevňovacej konštrukcie
svietidla na betónovom stožiari a inštalácie 57 ks nových svietidiel. Svietidlá budú uložené na betónových stožiaroch NN siete
vo výške 7,0m nad komunikáciou. Geometria osvetľovacej sústavy je jednosmerná. V zmysle STN EN 13 201 sú komunikácie
zaradené do triedy osvetlenia ME5. V rámci rekonštrukcie bude použité jestvujúce vedenie s izolovaným samonosným
káblom spolu s vodičom verejného osvetlenia. Prevedie sa výmena rozvádzača verejného osvetlenia RVO1. Dielo bude
realizované v zmysle schváleného harmonogramu prác. Riadenie a monitorovanie projektu budú zabezpečovať projektový a
finančný manažér. Realizácia prác bude vykonávaná v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu (ocenený výkaz výmer z
VO) a bude podliehať autorizovanému stavebnému dozoru. Ukončenie diela je plánované v 11/2015. Realizáciou hlavnej
aktivity dôjde k naplneniu cieľov projektu, zlepší sa technický stav sústavy verejného osvetlenia a zníži sa jej energetická
náročnosť.

Realizácia projektu je vzhľadom na súčasný stav verejného osvetlenia v obci Žakovce nevyhnutná. Sústava verejného
osvetlenia v obci je zastaraná, nedostatočná a nevyhovuje súčasne platným technickým normám. Taktiež jeho prevádzka,
vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť neúmerne zaťažuje rozpočet obce. V prípade nerealizovania tohto projektu sa
zvyšuje riziko dopravných nehôd a poškodzovania zdravia občanov a ich majetku. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu
identifikovaných nedostatkov pre bezpečné a bezporuchové osvetlenie obce a k zvýšeniu energetických úspor prevádzkou
moderného osvetlenia. Predmetom projektu je teda zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy, zníženie emisných
plynov CO2, skvalitnenie osvetľovacej sústavy, uvedenie do súladu s normou STN EN 13201 1-4, zníženie poruchovosti,
zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku. Projekt je v súlade s opatreniami a cieľmi PHSR obce
Žakovce a PHSR Prešovského samosprávneho kraja.

Nenávratný finančný príspevok bude účelovo vynaložený na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v
obci Žakovce. Po ukončení projektu sa zníži energetická náročnosť prevádzky sústavy verejného osvetlenia v obci Žakovce.
Pri plánovanej investícii 52 776,00 € (výmena 57 ks svietidiel) predstavuje modelovaná úspora sústavy po realizácii projektu
až 8 832,72 kWH/rok, čo je zníženie spotreby el. energie oproti súčasnému stavu o 56,76 %. Úspora energie je 31,80 GJ/rok.
Očakávame taktiež zníženie množstva emisií CO2 o 2,23 ton/rok. Výsledky projektu budú slúžiť nielen súčasnej, ale aj
budúcim generáciám, pretože technické riešenie projektu uvažuje o využití kvalitných a trvácnych materiálov a technológií s
dlhou životnosťou. Projekt si po dokončení nebude vyžadovať dodatočné investičné náklady, iba náklady spojené s jeho
údržbou, ktoré špecifikuje Príloha č. 13 Svetelno-technická štúdia. Tieto náklady bude obec následne financovať z vlastných
zdrojov. Finančná udržateľnosť projektu je garantovaná aj uznesením OcZ obce Žakovce č. 80/2015 zo dňa 27.08.2015.
Finančná rezerva, ktorá vznikne úsporou el. energie obec využije na realizáciu ďalších rozvojových aktivít.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Ižkovce tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2 x 36 W jedného
typu, v sústave je prevádzkovaných celkom 18 ks svietidiel s priemerným vekom12 rokov.Súčasná sústava VO je napojená
na jeden jestvujúci rozvádzač.Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie.Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou.Technický stav rozvádzača verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná.Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách.Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verej.
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po
zrealizovaní projektu bude vymenených 18 jestvujúcich svietidiel, doplnených 21 nových svietidiel typu LED v súlade s
danými minimálnymi technickými parametrami:merný svetelný tok:min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla
4000K, farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných
bodov budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava
bude obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 7466,07 kWh, čo predstavuje úsporu 68,18 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 26,88 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel
a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzača
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou a rozvádzača verejného osvetlenia
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa platných STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie (predovšetkým
regulácia doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe).
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.Riadiacu,
koordinačnú a administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami.

svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009,
budú vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v
určitom období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s
cieľom dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu,
odstránenie nízkej spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej
premávky, zvýšenie estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo
udržateľného rozvoja, v súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s
PHaSR Košického samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a
rekonštrukcie obecných sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy
techn. infraštruktúry.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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Sústava verejného osvetlenia v obci Plášťovce je prevažne z 80-tych rokov min. storočia a doteraz neprešla komplexnou
modernizáciou. V súčasnosti je tvorená 141 svietidlami, v ktorých prevládajú vysokotlakové sodíkové výbojky a lineárne
žiarivky (tvoria spolu 91,5 % svietidiel), doplnkovým zdrojom je LED. Svietidlá sú osadené na stožiaroch priamo alebo
prostredníctvom výložníkov. Sú zväčša za hranicou životnosti, s poškodenou optikou, skorodovanými krytmi, nespĺňajú
normy, vykazujú bezpečnostné riziká a najmä využívajú vysoko energeticky náročné svetelné zdroje. Vzhľadom na počet
svetelných bodov je inštalovaný príkon vysoký (13,2 kW), napriek tomu sústava VO neposkytuje dostatočnú intenzitu a
rovnomernosť osvetlenia, pričom má vysokú spotrebu energie s negatívnym dopadom na verejné financie. 3 rozvádzače VO v
obci taktiež nevyhovujú súčasným požiadavkám, nespĺňajú požadované kritériá v zmysle noriem STN a sú určené na
výmenu. Sústava VO nie je regulovaná. Verejné osvetlenie v Plášťovciach neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti, nie je schopné plniť svoju funkciu a z hľadiska udržateľnosti je nutná jeho
komplexná modernizácia.

Po ukončení obnovy a modernizácie verejného osvetlenia v obci Plášťovce bude osvetľovaciu sústavu obce tvoriť 247
svietidiel s energeticky menej náročnými LED zdrojmi s dlhou dobou životnosti. 141 vymenených svietidiel bude doplnených o
106 tak, aby bola dosiahnutá lepšia rovnomernosť a intenzita osvetlenia. Okrem unifikácie svietidiel sa zároveň vymenia a
unifikujú i nevyhovujúce výložníky i vymenia a modernizujú 3 zastarané rozvádzače VO, nové bude i pripájacie vedenie k
svietidlám. Navrhované opatrenia sa prejavia v efektívnom hospodárení s energiou, znížení nákladov na energie i prevádzku
VO a najmä v zlepšení parametrov osvetlenia komunikácií a verejných priestorov. Napriek tomu, že sa zvýši počet svietidiel,
dôjde k zníženiu inštalovaného príkonu a tým aj potreby elektrickej energie pre potreby verejného osvetlenia. Z hľadiska
hodnôt merateľných ukazovateľov sa modernizáciou VO i bez regulácie dosiahne úspora energie 197,82 GJ, čo predstavuje
64,21 % a úspora CO2 na úrovni 13,85 ton/rok. Potreba opráv bude minimálna vzhľadom na nové technológie, ako aj záručnú
dobu.

Hlavné aktivity projektu sú dve:
1. Svetelnotechnická štúdia a meranie - pozostávajúca z dvoch samostatných častí - svetelnotechnická štúdia a
svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy po realizácii,
2. Komplexná modernizácia verejného osvetlenia - samotná realizácia prác dodávateľom.
Realizácia projektu začala pred podaním ŽoNFP v júli 2015 spracovaním svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou
osobou. Záverečné meranie sa uskutoční v závere realizácie 2. hlavnej aktivity. Obidve časti tejto aktivity sú zahrnuté v
oprávnených výdavkoch projektu. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania, pričom začiatok 2. Hlavnej aktivity
predpokladáme po jeho ukončení, v novembri 2015. V rámci aktivity č.2 bude realizovaný variant, ktorý bol navrhnutý a
rozpracovaný v štúdii a predstavuje jednoduché riešenie - výmenu existujúcich svietidiel, ich doplnenie a výmenu 3
rozvádzačov VO.
Celková realizácia projektu bude ukončená do 12/2015. Podpornými aktivitami projektu sú riadenie a publicita a
informovanosť, ktoré prebiehajú priebežne s hlavnými aktivitami. Projekt riadi skúsený projektový tím, jeho zloženie a
kompetencie popisujeme v Opise projektu časť 3.2.

Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce – výmena všetkých svietidiel a rozvádzačov je nevyhnutná z dôvodu zlého
technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Obnovou a modernizáciou VO v obci Plášťovce dôjde k odstráneniu
identifikovaných nedostatkov pre bezpečné a bezporuchové osvetlenie obce, zrovnomerneniu a zvýšeniu intenzity osvetlenia,
k zvýšeniu prevádzkových úspor a zníženiu energetickej náročnosti sústavy VO a tým aj nárokov na rozpočet obce - úspora
energie je až 64,21 %.
Okrem toho projekt prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia – úspora emisií CO2 13,85 t/rok, zvýšeniu bezpečnosti
občanov a cestnej premávky, zníženiu nehodovosti a drobnej kriminality i k zatraktívneniu verejných priestorov v obci.
Modernizácia verejného osvetlenia je v súlade so strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (najmä
OPKaHR, Stratégiou energetickej bezpečnosti SR a Energetickou politikou SR, Koncepciou energetickej efektívnosti SR,
Akčným plánom energetickej efektívnosti, Systémom implementácie HP TUR, platným PHSR BBSK a PHSR obce Plášťovce).

Úspešnou realizáciou projektu bude dosiahnutá funkčná a energeticky úsporná sústava VO, so svietidlami spĺňajúcimi
požiadavky na moderné osvetlenie. Práve úspora el. energie plynúca z výmeny svietidiel za svietidlá s LED technológiou a s
tým súvisiace zníženie nákladov na prevádzku i údržbu jednotlivých súčastí VO prispejú k trvalej udržateľnosti systému VO.
Správa verejného osvetlenia je realizovaná priamo žiadateľom, obsluha bude zaškolená dodávateľom, prípadné odstraňovanie
problémov bude riešené operatívne podľa potreby, resp. pri zložiteľších dodávateľsky tak, aby bolo v čo najmenšej miere
obmedzené poskytovanie služby. Majetok bude poistený a v záruke počas celej doby udržateľnosti projektu.
Zníženie nákladov na VO sa pozitívne odrazí aj v ekonomike a rozpočte obce, úspory z prevádzky a údržby budú investované
do zhodnotenia majetku a ďalšieho rozvoja obce. Odborné administratívne kapacity žiadateľa sú zárukou administratívnej a
projektovej udržateľnosti výsledkov projektu minimálne počas celého obdobia sledovania. Udržateľnosť projektu je podrobne
popísaná v Opise projektu časť 4.
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Obec leží v severnej časti okresu Humenné, 26 km severozápadne od okresného mesta, v krásnom lesnom prostredí.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá, ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústava verejného osvetlenia v obci je teda neunifikovaná. Uvedená
sústava je náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti zásob údržbového materiálu a náhradných dielcov, z ktorých sa už
väčšina v dnešnej dobe nevyrába. Zariadenie je zastarané, prevádzkované po technickej i ekonomickej životnosti a taktiež je
použitý nevhodný typ svietidiel. Svietidlá sú inštalované na každom druhom, prípadne treťom stožiari, čo má za následok
nerovnomernosť osvetlenia a tým nie sú splnené požiadavky v zmysle STN.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci nový systém verejného osvetlenia s počtom svetelných bodov 88. Celkovo bude
vymenených 44 ks svietidiel a doplnených 44 ks svietidiel. Nová sústava verejného osvetlenia, ktorú tvoria kvalitné svietidlá s
dlhou životnosťou zníži energetickú náročnosť a výrazne zníži výdavky na údržbu verejného osvetlenia. Bude nainštalovaný
systém stmievania, zabezpečený elektronickými modulmi (EM), použitím ktorých sa predlžuje životnosť svietidiel v rozsahu
10 – 30 % a tiež sa zvyšuje funkčnosť svetelnej sústavy. Modul CLO/DLO zvyšuje energetickú úsporu LED svietidiel o
ďalších 25 – 30 %. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca 48,57% čo predstavuje 45,95 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Zníži sa
aj produkcia CO2, cca o 3,22 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej
bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde chýbajú a kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 88 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované
komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude
realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, vzdušného vedenia a nového
rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Po ukončení realizácie projektu sa budú nové svetelné body vyznačovať vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na
spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca
48,57% čo predstavuje 45,95 GJ/rok. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 3,22 t/rok. Realizáciou odstránime nedostatky
predovšetkým nehospodárnu prevádzku, zlú funkčnosť VO a negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Technické riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné
dosiahnuť naplnenie deklarovaných ukazovateľov v svetelno-technickej štúdii. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá
dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Čabiny sa nachádza v Prešovskom kraji. Sústavu verejného osvetlenia v obci môžeme klasifikovať ako neunifikovanú,
teda s rôznych typov svietidiel, ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy VO.
Ortuťové výbojky a látky v nich obsiahnuté sú zdraviu škodlivé a ich ekologické spracovanie po vyhorení je finančne náročné.
Prevažnú časť svietidiel tvoria kompaktné žiarivky, ktoré majú nízku svietivosť hlavne v zime pri teplotách nižších ako 0°C, čo
výrazným spôsobom zhoršuje bezpečnosť na cestných komunikáciách v obci. Na jednej ulici je často použitých niekoľko
druhov svietidiel bez zmeny účelu komunikácie.Zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po
ekonomickej aj technickej životnosti. Osvetlenia miestnych komunikácií, ostatných miest, lávky pre chodcov a cyklistov, pešie
zóny nezabezpečuje dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom obce ako aj okolitých obyvateľov. VO
nezabezpečuje zvýšenie bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Vznikajú problémy so stále sa opakujúcou údržbou svietidiel
a nezanedbateľným finančným nákladom na osvetľovacej sústave. Najefektívnejšie riešenie je osvetlenie vymeniť.

Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí technický stav
VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Moderné LED svietidlá
nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Pre
osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti VO najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým
svetelným výkonom a životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel v počte 98ks sú pouličné svietidlá pre
štandardné osvetlenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obytných zón, parkovísk, cyklistických chodníkov či
parkov. Svietidlo LED zabezpečuje systémovou účinnosťou a vysokou mierou presnosti smerovania svetelného toku vďaka
inovatívnym technickým riešeniam. Svietidlá budú poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii
oslnenia s nulovými svetelnými emisiami. Ročná úspora predstavuje 45,64 GJ.
Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú
nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom regióne.

Projekt bude realizovaný v 1 etape. Hlavnou prioritou tejto fázy projektu je rýchly časový priebeh a kvalitné svietidlá ako aj
odborne prevedené montážne práce. Samotný priebeh realizácie bude postupovať nasledovne:
-podpis zmluvy s dodávateľom,
-preberanie staveniska,
-rekonštrukcia sústavy VO bude pozostávať: demontáže starých svietidiel a výložníkov, montáže výložníkov, montáž
svietidiel,
-revízna skúška, svetelno-technické meranie a odovzdanie zhotoveného diela.
Technickú realizáciu projektu zabezpečí dodávateľ, ktorý bude vybraný na základe úspešne vykonaného verejného
obstarávania. Verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu je začaté pred podaním Žiadosti o NFP. Rekonštrukcia VO bude
realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní. Výsledkom projektu bude zníženie spotreby elektrickej energie o 45,64GJ/rok a zároveň zníženie
nákladov na údržbu použitím najmodernejších technológií pri 98 kusoch svietidiel a pozitívny dopad na životné prostredia.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce, predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 59 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a
územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty cezhraničnej spolupráce a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie
celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je
získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, odstránenie havarijných stavov, následky
živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý
zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ
zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory
prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti
bude environmentálne udržateľný.
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Obec Čertižné sa nachádza v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 367 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava obce pozostáva zo 79 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom
stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich mechanickú a
elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je
menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou
náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet
ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza
k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné osvetlene obce nevyhovuje
z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Čertižné. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (79 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá. Nainštalované budú najmodernejšie
úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO. Realizáciou projektu sa odstránia technické
nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia,
bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia
prostredníctvom inštalácie 79 ks vymenených svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému VO
obce a dosiahne úspora energie vo výške 38,46 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a
údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných
emisií CO2 o 2,69 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce. V budúcnosti sa
predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných častiach obce určených na IBV.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene. V rámci projektu sa budú
realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 5 mesiacov potrebných na prípravu, vecnú a finančnú realizáciu
projektu. Samotnú výmenu svetelných bodov je možné zrealizovať do 6 týždňov, počíta sa ale s časovou rezervou. Všetky
aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré je v realizácii. Organizačne
zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami.
Hl. aktivita č.1- Výmena svetelných zdrojov - zahŕňa stavebné práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - 79ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 79 ks,
- Výmena RVO - 2 ks
- Zavedenie regulácie - 2 ks
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom CYMYz 2x 2.5- 45 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie dokumentácie svetelnotechnického merania po
modernizácii a súvisí s Hlavnou aktivitou č.1.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického
príkonu osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 18 751,20 kWh na 8 067,15 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti
siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších niekoľko druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k
zlepšeniu situácie v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej
energie - viac ako 56% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia
projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na
financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v
minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby
udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na zvyšovanie
energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z environmentálneho
hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na klímu. Znížením
energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie
nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.Žiadateľ zabezpečí vrámci
rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Sústavu verejného osvetlenia v obci Rosina tvoria viaceré druhy svietidiel, ktoré sú zastarané, po svojej životnosti. Prevádzka
súčasných 191 ks svietidiel je nehospodárna tak z hľadiska spotrebovanej energie, ako aj údržby. Viaceré typy svietidiel majú
svetelnočinné časti z PMMA, ktoré pod vplyvom času zmenilo svoju štruktúru, je zanesené špinou - tým pádom sa výrazne
znižuje účinnosť súčasne používaných svietidiel. Z hľadiska údržby je náročné a vo viacerých prípadoch kvôli veku svietidiel
nemožné zohnať náhradné diely, nakoľko sa už prestali vyrábať. Tesnenia svietidiel sú poškodené a svietidlá zatečené.
Súčasná sústava VO tak nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a stupeň
bezpečnosti.

Navrhovaný spôsob realizácie modernizácie sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a taktiež dobrú návratnosť investícií.
Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.Túto situáciu sa vytvorí novými technickými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Predmetom projektu a teda celkový počet svietidiel uvažovaných v svetelnotechnickej štúdii pre
splnenie svetelných podmienok je 311 kusov.

Počas 6 mesiacov realizácie projektu (07/2015-12/2015) sa zrekonštruuje VO v obci s využitím BAT. Harmonogram bol
navrhnutý s ohľadom na stav procesu verejného obstarávania, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré
dovoľujú rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí kvalifikovaný dodávateľ zvolený v procese
verejného obstarávania podla zákona c.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita pozostávajúca z demontáže
pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO
vrátane revízií sa vykoná rekonštrukcia VO v obci tak, aby vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu zabezpečí
projektový tím zložený zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie projektu –
vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude propagovaný
v súlade s Manuálom informovania a publicitu projektu.

Projekt svojím charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispieva využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce Rosina. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za
celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor
projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce,
štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ. Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu
nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO a k výmene dochádzalo iba po kusoch v
rámci rozpočtu

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Očakávaná
úspora energie je 97,36 GJ ročne. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia
moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká
svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia
vo vybratej dobe. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávate+
rekonštrukcie VO. Vybraný dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia, čím sa
zabezpečí jeho technická udržateľnosť a funkčnosť.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v rámci obce Choňkovce tvoria výbojkové a žiarivkové svietidlá s príkonom 70W
resp 2 x 36 W. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného
osvetlenia. Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako unifikovanú avšak značne energeticky náročnú. Sústava
verejného osvetlenia je vzhľadom na zastaralosť svietidiel vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti zásob
údržbového materiálu a náhradných dielov, ktoré sa dnes už nevyrábajú. Použité typy svietidiel sú náchylné na koróziu
vrchného krytu a spodný kryt sa rýchlo zanáša nečistotami. Dôsledkom nízkeho krytia svietidla je trvalé periodicky sa
opakujúce znečistenie krytu svietidla, ktoré je nutné čistiť. K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú i matné a
pôsobením času znehodnotené kryty svetelnočinných častí vyrobené hlavne z PMMA, ktoré zabraňujú prechodu svetelného
toku zo svetelného zdroja osadeného vo svietidle do osvetľovaného priestoru.
V sústave je v súčasnosti prevádzkovaných celkovo 65 ks svietidiel s priemerným vekom 20 rokov.

Projekt rieši obnovu verejného osvetlenia v obci Choňkovce, ktorá spočíva vo výmene jestvujúcich svietidiel a doplnení
nových svietidiel v celkovom počte 130 ks, novými úspornými svietidlami umiestnených na existujúcich betónových
podperných bodoch. Návrh osvetľovacej sústavy je riešený v zmysle platných noriem STN EN 13-201 č. 1 – 4 s
nadväznosťou na STN 73 6110 s požiadavkami na efektivitu a optimálnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.
Navrhované technické riešenie:
LED – Merný svetelný tok - minimálne 87 lm/W, životnosť minimálne 100 000 hod., farba svetla 4000K, farebné podanie Ra
70.
Budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, ktoré sa doplnia novými výložníkmi od 1 – 1,5m a novými
svietidlami LED. Svietidlá LED na výložníkoch sa musia umiestniť min. 0,5 od živých časti NN vedenia.
Stožiare v celkovom počte 131 ks, spolu 130 ks svetelných zdrojov.
Výložníky: oceľové, pozinkované, jednoramenné výložníky dĺžky 1 m 82 ks, oceľové, pozinkované, jednoramenné výložníky
dĺžky 1,5 m 48 ks.
Rozvádzače budú demontované a nahradia sa novými doplnené o reguláciu spínacími hodinami a svetelným senzorom.
Osadené budú vedľa jestvujúcich podperných bodov distr

Projekt sa bude realizovať v obci Choňkovce, len prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to:
A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO.
Táto aktivita zahŕňa všetky potrebné úkony na obnovu sústavy verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu.
Modernizácia bude prebiehať výmenou súčasných svietidiel a doplnením nových svietidiel za moderné, energeticky menej
náročné.
Hlavnú aktivitu projektu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. V rámci realizácie projektu
zabezpečí demontáž existujúcich svietidiel a tiež osadenie nových a doplnených úsporných svietidiel na existujúcich
betónových podperných bodoch v riešenom území, výmenu jestvujúceho rozvádzača VO a po ukončení realizácie prác
obnovy verejného osvetlenia jeho revíziu.

Žiadateľ plánuje zabezpečiť trvalú a pravidelnú prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia obce Choňkovce vo vlastnej
réžii za spolu súčinnosti s odbornými kapacitami, ktoré sa špecializujú v danej oblasti, a to z vlastných zdrojov v rámci svojho
rozpočtu pre jednotlivé roky v dostatočnom finančnom krytí, aby nedochádzala k vypínaniu sústavy verejného osvetlenia z
dôvodu úspory na el. energii.
Realizácia projektu je potrebná najmä z dôvodov, že súčasný stav verejného osvetlenia v obci Choňkovce má negatívny vplyv
Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO zaradené do prevádzky podliehajú svojej technickej a
na bezpečnosť prejazdu obcou vo večerných hodinách, ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku, tiež zvyšuje pravdepodobnosť
efektívnej životnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných
výskytu trestnej činnosti a vandalizmus a taktiež ovplyvňuje celkový estetický vzhľad obce.
predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Údržba
Realizáciou projektu zároveň príde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy a k zníženiu nákladov na údržbu sústavy VO.
sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej
sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a
zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické
nedostatky zvereného zariadenia s cieľom o ich odstránenie.
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Obec Močenok sa nachádza v Nitrianskom kraji, na rozlohe 4 642 km2 a s populáciou vyše 4 400 obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava, je inštalovaných spolu 522 ks svietidiel rôznych typov a s rôznym príkonom. V
prevažnej miere sú inštalované žiarivkové svietidlá 3x15W, 2x36W, 50W, ďalej sodíkové výbojky 70W, 150W, 200W, 250W.
Druhové zastúpenie tvoria svietidlá rôznych typov a v rôznych technických vyhotoveniach, na niekoľkých komunikáciách sú
použité svetelné zdroje s rôznymi príkonmi alebo svetelné zdroje rôznych druhov. Väčšina svietidiel je starších ako 15 rokov a
tomu zodpovedá aj ich technický stav.
Z pasportizácie stavu a SWOT analýzy vyplýva, že nakoľko svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na
každý druhý stožiar až tretí, vzniká veľký rozstup a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť
osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu sústavu.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej
hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou
požadované parametre.

Projekt počíta s modernizáciou 265 ks existujúcich svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, doplnenie 274 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 539 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť plynulej regulácie od 10% - 100% výkonu svietidla. Doplnenie riadiaceho
systému zjednoduší prevádzku verejného osvetlenia v obci.
Realizáciou projektu sa dosiahne modelová úspora elektriny 103 897,59 kWh/rok – 66,03%, úspora zníženia emisií CO2 o
26,18 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifické ciele projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce a modernizácia svietidiel a celej osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených
v operačnom programe a je aj v súlade s programom hospodárskeho rozvoja obce.

Projekt má 2 hlavné a 2 podporné aktivity.
Prvá aktivita: Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného VO zahŕňa dve základné činnosti zabezpečujúce kvalitnú
realizáciu. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie VO, situačné nákresy pred realizáciou projektu a po
realizácii projektu, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov.
Na realizáciu druhej hlavnej aktivity bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a to formou
podlimitnej zákazky. Otváranie obálok „Kritéria" sa uskutoční 11.9.2015 a ukončenie obstarávania sa predpokladá v 38 týždni.
Tak je reálne predpokladať, že samotné stavebné práce by mohli byť ukončené na prelome Novembra/Decembra 2015.
Dvojmesačné obdobie na realizáciu osadenia 539 LED svietidiel, ktoré sú svojou kompaktnosťou, malými rozmermi a
jednoduchosťou montáže veľmi výhodné pre progresívnu inštaláciu, dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Jednotlivé osoby projektového tímu budú zabezpečovať činnosti
presne vymedzené v opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho enviromentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ďalej kladne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec Močenok
zabezpečí v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku
verejného osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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V meste Želiezovce sa nachádza 546 ks svietidiel, ktoré sú typovo veľmi rôznorodé, čo je nevýhodné pre údržbu. Svietidlá sú
staršie, niektoré za hranicou životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia. Svetelné
zdroje nie sú chránené, optika je skorodovaná a účinnosť sa blíži k nule. Svietidlá majú veľký uhol vyloženia a svietia najmä
mimo vozovky. Parkové svietidlá sú nevhodne použité na lineárne osvetlenie. Ramienka a výložníky na stožiaroch sú
skorodované. Svietidlá sú inštalované len na každom druhom stožiari a rozostupy sú niekde až v rozsahu 60 až 80 m. 8 ks
rozvádzačov je v dobrom technickom stave ďalších 7 ks je stožiarových, čo je z hľadiska distribučnej spoločnosti
nevyhovujúce. Regulácia osvetlenia nie je zriadená. Problémom súčasného stavu je najmä nízka energetická efektívnosť
použitých svietidiel, teda celková nízka hospodárnosť sústavy, nielen z hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na
zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2 a zosúladenie typov a príkonov
svietidiel s priečnym profilom osvetľovanej komunikácie, s geometriou sústavy a s normatívnymi požiadavkami na osvetlenie.

Pôvodné nevyhovujúce svietidlá existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy sa vymenia za nové, technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné, typovo jednotné LED svietidlá v počte 525 ks. Keďže sú v súčasnosti svietidlá inštalované vo
veľkých rozostupoch, na potrebné miesta sa doplnia nové LED svietidlá na už vybudované nosné konštrukcie v počte 358 ks.
Všetky svietidlá budú z hľadiska umiestnenia a príkonu spĺňať parametre osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2.
Staré elektrorozvádzače systému VO budú technicky obnovené, resp. budú inštalované nové s nižším menovitým prúdom
hlavného ističa. Príde k úprave, inštalácii riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia. Po realizácii
projektu sa zníži inštalovaný príkon svietidiel a teda spotreba VO čo predstavuje úsporu 1.502,68 GJ za rok a úspory emisií
105,19 ton CO2/rok. V prípade úspešnej realizácie sa bude môcť mesto Želiezovce venovať obnovovaniu ďalšej technickej
infraštruktúry – prestavbe námestí, rekonštrukcie parkov, mestského úradu, verejného rozhlasu, výstavbe sociálnych bytov a
následnému rozvoju komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v záujme rastu kvality života a životného prostredia.

Svetelnotechnická štúdia je primárnym podkladom k modernizácii. Na jej základe sa budú obstarané nové LED svietidlá,
elektrorozvádzače, riadiaci a monitorovací systém sústavy VO a jej častí. V prvom kroku budú demontované staré svietidlá
vrátane výložníkov a ramienok (VaR), prebehne montáž nových LED svietidiel vrátane VaR s doplnením vonkajších
káblových rozvodov, ktoré sú nevyhnutné za účelom zapojenia svietidiel do sústavy. Pomocou týchto aktivít sa modernizujú a
unifikujú svietidlá a výložníky a zníži sa celkový inštalovaný príkon sústavy. Súbežne príde k technickej obnove pôvodných a
inštalácii nových elektrorozvádzačov. Staré rozvádzače sú z dôvodu typu (stožiarové), veku, zlého technického stavu a
hlavného istenia vyššej prúdovej hodnoty nevyhovujúce. Nakoniec bude inštalovaný riadiaci a monitorovací systém za
účelom dosiahnutia efektívnej možnosti riadenia a programovania osvetľovacích sústav. Následne sa vykoná záverečné
svetelnotechnické meranie, ktoré má potvrdiť výsledok modernizácie. Výsledkom prác bude optimalizovaná energetická
náročnosť sústavy VO a zníženie nákladov na jej údržbu. Organizačne projekt zabezpečí Ing. Diana Csicsmanová,
prednostka mestského úradu.

Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom
podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie. Po modernizácii
sa výrazne zlepšia osvetľovacie parametre sústavy, čo prispeje k zvýšeniu kvality života v meste - zvýši sa bezpečnosť
cestnej premávky a zníži sa kriminalita. Budú dosiahnuté úspory na spotrebe elektrickej energie znížia sa platby za odber,
klesnú náklady na údržbu a zníži sa tiež produkcia CO2. Projekt je v súlade so strategickým plánom rozvoja mesta
Želiezovce, ktorý má úlohu „zlepšiť stav verejného osvetlenia najviac rizikových verejných priestorov z hľadiska bezpečnosti a
zintenzívniť verejné osvetlenie na území celého mesta". Taktiež je v súlade s PHSR Nitrianskeho kraja kde je súčasťou
opatrenia 29.1 podpora modernizácie verejného osvetlenia v mestách a dedinách s prispením k znižovaniu energetickej
náročnosti osvetľovacej sústavy. V PHSR mesta Želiezovce je aktivita 1.2.7. Výstavba a rekonštrukcia verejného rozhlasu a
osvetlenia - modernizácia verejného osvetlenia, s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti osvetľovacích telies.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí jeho výstupmi v nasledovnom období. V každom roku po ukončení prác na
projekte sa bude vďaka inštalácii LED svietidiel, obnovy rozvádzačov a inštalácie systému regulácie osvetlenia dosahovať
úspora energie, úspora emisií a znížia sa náklady na údržbu. Plánovaná obnova nie je komplexná, v budúcnosti bude
potrebné zabezpečiť obnovu stožiarov v havarijnom stave, ich preložky a výmenu podzemných káblových rozvodov. Výsledky
projektu, ktorými je modernizácia VO, úspory na odbere elektrickej energie ako aj úspory z prevádzky budú vďaka LED
svietidlám s nízkym príkonom a životnosťou viac ako 100 000 hodín, dlhodobo bez potreby ďalších vstupov zabezpečené.
Nové LED svietidlá budú mať 5 ročnú záručnú dobu, počas ktorej budú závady bezplatne odstránené. V záručnej dobe troch
rokov bude všetky náklady na opravy diela znášať zhotoviteľ. Svetelnotechnická štúdia predpisuje interval údržby 3 roky s
podrobným popisom činností. Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu bude vykonávať spoločnosť Eurospinn, s.r.o., ktorá aj v
súčasnosti vykonáva opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste. Potrebné finančné zdroje na 100% prevádzku osvetlenia
mesto zabezpečí.
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Súčasná sústava VO je energeticky náročná, nákladná, zastaraná, neestetická a zdravie ohrozujúca.
Kryt svietidiel umožňuje vyžarovanie svetelného toku do horného polpriestoru. Viaceré kryty majú zlé tesnenie, v dôsledku
čoho sa do vnútra svietidiel dostáva voda, prach a iné nečistoty. Toto má za následok zníženie účinnosti a životnosti svietidiel.
Používané kompaktné žiarivky nie sú vhodné do vonkajšieho prostredia s premenlivou teplotou. V niektorých svietidlách
svetelné zdroje nefungujú, iné sa v častých intervaloch samočinne vypínajú.
Niekoľko stožiarov je odklonených od kolmej polohy a ich vychyľovanie môže ďalej postupovať, v dôsledku čoho môže dôjsť k
úrazu alebo škodám na majetku.
Výložníky majú veľký sklon, čo prispieva k zvýšenej tvorbe svetelného smogu do horného polpriestoru.
V rozvádzači chýba schéma zapojenia a označenie istiacich prvkov. Vývody sú označené nejednoznačne, nie je zabezpečené
krytie živých častí rozvádzača, vonkajšie krytie rozvádzača je skorodované a jeho stav je nevyhovujúci.
Svetelná sústava nespĺňa normatívne svetelnotechnické požiadavky. Hladina osvetlenia komunikácie je nízka, osvetlenie je
málo účinné, avšak energeticky a finančne náročné.

Realizáciou projektu budú odstránené predovšetkým tieto nedostatky VO:
- vysoká energetická náročnosť,
- vysoká finančná náročnosť,
- nízka svetelná účinnosť,
- havarijný stav a neestetickosť,
- hrozba poškodenia zdravia alebo majetku,
- vyžarovanie svetelného smogu do horného polpriestoru.
Realizáciou projektu bude zabezpečená inštalácia 38 ks svietidiel, čo predstavuje naplnenie merateľného ukazovateľa
výsledku – počet vymenených svietidiel. Obnova verejného osvetlenia zabezpečí úsporu energie 18,66 GJ ročne, čo
predstavuje naplnenie merateľného ukazovateľa dopadu – úspora energie.
Uskutočnením predkladaného projektového zámeru vznikne ekologickejšie a efektívnejšie riešenie sústavy VO, ktoré bude
účinnejšie, finančne menej nákladné a v súlade s platnými normami. Moderná sústava VO urobí obec atraktívnejšou pre
občanov aj návštevníkov a zvýši bezpečnosť chodcov i cestnej premávky.
Realizácia projektu prinesie výraznú finančnú úsporu, vďaka ktorej bude môcť obec pokračovať v hľadaní moderných
ekologických riešení prinášajúcich znižovanie energetických nákladov, napr. umiestnenie solárnych panelov na strechu
obecného úradu.

Realizácia projektu pozostáva zo 4 hlavných aktivít:
1. výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel,
2. výmena rozvádzača,
3. inštalácia doplnkov systému riadenia,
4. svetelnotechnické meranie
a 2 podporných aktivít:
1. riadenie projektu,
2. publicita a informovanosť.
Realizácia hlavných aktivít projektu sa uskutoční v priebehu mesiacov október a november 2015, podporné aktivity budú
sprevádzať celé obdobie trvania projektu od októbra do novembra 2015. Realizáciou činností v rámci jednotlivých hlavných a
podporných aktivít a dosahovaním troch špecifických cieľov bude dosiahnutý hlavný projektový cieľ – vytvorená moderná
sústava osvetlenia s nízkou energetickou náročnosťou.
Personálne kapacity projektu tvoria interní zamestnanci Obecného úradu Čierne Pole, ktorí sú odborníkmi vo svojich
oblastiach; projektovým manažérom je starosta obce JUDr. Branislav Sijka.
Po technickej stránke sa projekt opiera o svetelnotechnickú štúdiu odborníka Ing. Martina Pazderu. Realizácia projektu bude
zabezpečená skúseným dodávateľom, ktorý vzíde víťazne z procesu verejného obstarávania.

Energetická a finančná náročnosť súčasnej sústavy VO a zistené nedostatky ohrozujúce zdravie a majetok osôb determinujú
naliehavosť potreby realizácie projektu. Predkladaný projektový zámer vychádza z 3 variantov obnovy sústavy VO, z ktorých
boli vylúčené minimálny a maximálny variant (prinášajúci buď nedostatočnú úsporu alebo znamenajúci investičné výdavky
nad možnosti žiadateľa), pričom bol prijatý optimálny variant (prinášajúci významnú úsporu v rámci finančných možností
žiadateľa). Výsledky realizácie projektu sa prejavia takmer okamžite na výške faktúr za elektrinu, ako aj na kvalite osvetlenia a
zvýšení bezpečnosti osôb a majetku.
Predkladaný projekt je plne v súlade s:
- Energetickou politikou Slovenskej republiky,
- Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020,
- Nariadením komisie (ES) č. 245/2009,
- Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR,
- Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
- Hlavným cieľom výzvy KaHR-22VS-1501,
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja,
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne Pole,
- Horizontálnou prioritou TUR.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená žiadateľom schválenými finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu a
dosiahnutými úsporami z realizácie projektu vo výške 46,64 % oproti pôvodnej sústave VO. O ochote a schopnosti žiadateľa
zabezpečiť udržateľnosť projektu hovorí najmä jeho schopnosť identifikovať potenciálne riziká a definovať možnosti eliminácie
týchto rizík, ale taktiež vypracovanie plánu údržby svetelnej sústavy – práve tento je najlepším dôkazom, že fyzickým
ukončením aktivít sa projekt pre žiadateľa nekončí. Keďže obec je povinná v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Z. z. v znení neskorších predpisov prevádzkovať, udržiavať a náležite sa starať o verejné osvetlenie a žiadateľ v rámci
predkladaného projektu neplánuje komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, je vysoko pravdepodobné, že v budúcnosti
naviaže na projekt ďalšími súvisiacimi aktivitami. Vzhľadom na túto povinnosť a uspokojivú výšku úspor po realizácii projektu
obec ako prevádzkovateľ sústavy verejného osvetlenia v žiadnom prípade nebude pristupovať ku kráteniu času svietenia a
vypínaniu týchto svietidiel s cieľom ušetriť finančné prostriedky pri prevádzke svietidiel.

KaHR-22VS-1501

Papradno je najväčšou obcou v okrese Považská Bystrica o rozlohe 5596 ha. Leží v podhorskej oblasti Javorníkov, ktoré sú
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Stredom dediny preteká riečka Papradnianka, brehy ktorej boli vyregulované v
rokoch 1944 - 1955. K obci patria mnohé osady ležiace v bližších či vzdialenejších dolinách. Asi 80% chotára zaberajú
prevažne ihličnaté porasty siahajúce do nadmorskej výšky 1071 m n. m.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s s HPS výbojkami, žiarivkami a ortuťovými
výbojkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného
osvetlenia.
Zámerom obce je výmena verejného osvetlenia.
Počet svietidiel:
159ks svietidiel s príkonom 80,5 W. Rok inštalácie 2001.
42ks svietidiel s príkonom 82,8W. Rok inštalácie 1991.
16ks svietidiel s príkonom 80,5W. Rok inštalácie 1994.
1ks svietidlo s príkonom 287,5 W. Rok inštalácie 1989.
49 ks svietidiel s príkonom 143,75 W. Rok inštalácie 1985.
Sústavu VO v rekonštruovanej časti obce napájajú 11 ks rozvádzačov (RVO). Tieto RVO sú nevyhovujúce z hľadiska
technického stavu.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 463. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na
údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie predstavuje v % 71%,čo predstavuje 430,37GJ/rok. Výrazne sa zníži
aj produkcia CO2,cca 30,13 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 463 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 24,90 kW na 12,52 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia
obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 5 druhov na 1 druh. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako 71%
oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom
termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z
vlastných prostriedkov . Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala
projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.

KaHR-22VS-1501

Obec Mengusovce sa nachádza v Prešovskom kraji v západnej časti Popradskej kotliny na južnom úpätí Vysokých Tatier.
Nadmorská výška v strede obce je 810 m n. m.. V obci žije 627 obyvateľov pričom demografický vývoj v posledných rokoch je
poznačený miernym prírastkom obyvateľstva. Napomáha tomu i rozvoj turistického ruchu. V obci sa nachádza nevyhovujúca
sieť verejného osvetlenia (VO), kt. nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám obyvateľstva. Osvetľovacia sústava v
obci Mengusovce je jednostranná a pozostáva z 2 ks rozvádzačov a 64 ks svietidiel inštalovaných na výložníkoch, ktoré sú
osadené prevažne na betónových stĺpoch NN siete výšky 8 m a 12 m. Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom
AlFe16 mm2. Celá sústava pozostáva z 30 ks svetelných zdrojov Ambasador 125W a 34 ks svetelných zdrojov Attaché
kompaktna žiarivka 2x36W (72W) Celkový inštalovaný výkon starých svietidiel je 24172,2 kWh. Celkový súčasný stav
verejného osvetlenia v obci je nedostatočný a neefektívny vzhľadom na časté poruchy a zvýšené náklady na prevádzku a
údržbu.

Úspešnou realizáciou všetkých aktivít projektu so zohľadneným úspor svetelno-technickej analýzy bude v priebehu krátkeho
časového úseku - do konca roku 2015 modernizované verejné osvetlenie výmenou 64 kusov a doplnením 28 kusov
svetelných bodov v obci. Úspešnou realizáciou v rámci rekonštrukcie a modernizácie bude pristúpené k výmene svietidiel a
svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúcejšie svetelné zdroje LED s 29 W príkonom a 6ks LED 71W. Spolu bude
vymenených a doplnených 92 ks svetelných zdrojov. Vymenia sa aj dva staré rozvádzače, do ktorých sa vloží aj
komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Zavedie sa efektívny riadiaci a
monitorovací systém regulácie sústavy verejného osvetlenia ako celku, podľa potreby a požiadaviek konkrétnej lokality obce.
Úspora celkový inštalovaný výkon modernizovanej sústavy VO ročne so zohľadnením regulácie bude predstavovať 26130,62
kWh/rok. Úspora el. energie v GJ/rok je 94,07. Úspora EE v % je 75,20. Úspora Emisií CO2 je 6,58t/rok.

Projekt bude realizovaní dodávateľom, vybraným v procese verejného obstarávania, v koordinácii s obcou Mengusovce. Celá
realizácia bude v súlade so Svetelno-technickou štúdiou, ktorá je prílohou tejto Žiadosti o NFP. V rámci hlavnej aktivity
modernizácie bude zabezpečená demontáž pôvodných svetelných bodov a ich výmena za nové, montáž nových
rozvádzačov, do ktorých bude umiestnená okrem merania aj nová komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor
osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Podstatnou súčasťou projektu je vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a
monitorovacieho systému regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy. Časový rámec pre realizáciu projektu je predpokladaný
do decembra 2015, avšak obec sa bude snažiť o zrealizovanie celého projektu, v čo najkratšom čase. Realizácia verejného
obstarávania bude vykonaná v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Podporné aktivity budú zrealizované z vlastných zdrojov obce.

Súčasný stav verejného osvetlenia a stúpajúce náklady na spotrebovanú energiu a údržbu sústavy si vyžadujú zmenu a to
postupnú rekonštrukciu a modernizáciu jednotlivých častí a prijatie inštalácie regulácie a vytvorením režimov prevádzky,
výmenu pôvodných svetelných bodov za nové úsporné a ekologické svietidlá s lepšími svetelno-technickými vlastnosťami.
Súčasná sústava verejného osvetlenia vykazuje časté poruchy a celková energetická náročnosť je pomerne vysoká, čo je
zdokladované výpočtom množstva úspor energie ako merateľného ukazovateľa. Celá sústava verejného osvetlenia je v
zhoršenom stave. Pre skultúrnenie a skvalitnenie životného prostredia obce. Obec Mengusovce sa nachádza v regióne
spadajúcom pod Ciel Konvergencia a tým je oprávneným žiadateľom pre túto výzvu. Zavedením moderných technológií do
technickej infraštruktúry sa aj naša obec stáva modernejším a vyspelejšou, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu života
svojich obyvateľov. Obec sa stane bezpečnejšou a atraktívnejšou nie len pre samotných obyvateľov, ale aj pre jej
návštevníkov a turistov.

Vytvorením stabilného, moderného, efektívneho a úsporného systému verejného osvetlenia na báze využitia nových
komponentov s dlhou životnosťou je zabezpečený predpoklad pre dlhodobú, bezporuchovú prevádzku sústavy verejného
osvetlenia, ktorá energetickými nárokmi bude prijateľnejšou pre finančné zaťaženie obce. Samozrejme, že obec bude v
priebehu dopadového obdobia, a aj po ňom, investovať v potrebnej miere do
bezproblémovej prevádzky a údržby sústavy VO. Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného
efektu zamerané práve na skoré a včasné identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie
komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú
zodpovednú osobu. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy
efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Obec Remetské Hámre leží v Košickom kraji v okrese Sobrance v tesnej blízkosti Morského oka.
Plánom obce je obnova verejného osvetlenia. V obci je celkovo 125 osvetľovacích bodov, z ktorých 112 ks je predmetom
modernizácie a tieto sú vo väčšej časti obce umiestnené na betónových konzolových stožiaroch vzdušného vedenia NN v
správe VSD a.s. Sú umiestnené vo výške cca 7,5 - 8 m. Svietidlá sú inštalované na každom druhom stožiari, prípadne treťom,
čo ma za následky nerovnomernosť osvetlenia, nie sú splnené požiadavky
v zmysle STN a vo väčšine prípadov sú morálne aj fyzicky opotrebované. Výložníky sú do značnej miery skorodované.
Sústava verejného osvetlenia je zložená z jedného typu svietidiel so zdrojmi rôznych príkonov.
Súčasné VO je tvorené svietidlami so sodíkovými výbojkami. Svietidlá sú osadené na stožiaroch
prostredníctvom výložníkov. V obci je nevyhnutné vymeniť pôvodné svietidlá - 72 ks svietidiel s príkonom 42 W,
40 ks svietidiel s príkonom 84 W a doplniť nové svietidlá v počte 124 ks. V obci sa nachádzajú 3 rozvádzače. Predmetom
tohto projektu je aj výmena rozvádzačov RVO 1, RVO 2 a RVO 3, keďže nevyhovujú súčasným podmienkam.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 236.
Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež
úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 54,62 % čo predstavuje 103,17 GJ/rok.
Úsporu, ktorá sa dosiahne bude môcť obec použiť na svoj rozvoj v iných oblastiach. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o
7,22 t/rok. Uvedené svietidlá budú zodpovedať slovenským právnym predpisom a budú mať predpísané skúšky, merania v
zmysle platnej legislatívy. Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na
miestach, kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 236 nových svietidiel. Vzhľadom na
osvetľované komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na
základe zákona o verejnom obstarávaní. Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 24 897,60 kWh na 23 805,72 kWh. Nová hodnota počíta už s počtom svietidiel 236
ks. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v
neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná
úspora elektrickej energie - viac ako 54 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je
predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok
voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov.
Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekt podporený
zo Švajčiarskeho fin. mechanizmu a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov.
Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení,
porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú
uvažované, pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia
bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie
zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu
prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na
životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Mesto Senica má zastaranú, neefektívnu a energeticky náročnú osvetľovaciu sústavu. Takmer 36 % svietidiel je
prevádzkovaných viac ako 30 rokov a 45 % je prevádzkovaných viac ako 20 rokov, čomu zodpovedá aj ich stav (sú už na
konci svojej životnosti a neschopné ďalšej efektívnej prevádzky). Svietidlá majú znečistené krycie sklá a skorodovaný
optický systém, staršie (cca 20 %) sú bez krycieho skla. Krivka svietivosti uvedených svietidiel je vplyvom poškodenej a
zničenej optiky veľmi úzka. Osvetlenie je veľmi nerovnomerné a nespĺňa požiadavky platných noriem STN pre osvetlenie
komunikácií, ohrozuje bezpečnosť cestnej i pešej premávky na uliciach v nočných hodinách. Na najstaršie svietidlá už v
súčasnosti nie sú dostať ani náhradné diely, a preto nemôžu byť technicky dobre udržiavané. Výložníky sú skorodované,
mechanicky poškodené, na niektorých miestach netvoria vhodnú geometriu sústavy. Rozvádzače sú v technickom stave,
ktorý je primeraný ich veku a nie sú nebezpečné pre svoje okolie.

Projekt komplexne odstráni nevyhovujúci technický stav verejného osvetlenia v meste Senica – časť Sotina a v miestnych
častiach Kunov a Čáčov. Nové zmodernizované osvetlenie bude používať najmodernejšiu LED technológiu s cieľom
dosiahnutia čo najvyšších úspor energií so zaručením dodržania platných svetelno-technických noriem na osvetlenie
komunikácií. Výmenou a doplnením nových svetelných bodov optimalizujeme geometriu osvetľovacej sústavy. Dosiahneme
bezpečnejšie osvetlenie ulíc a chodníkov eliminujúce výskyt svetelného smogu. Výmenou 749 ks LED svietidiel docielime
úsporu energie 75,31 % oproti pôvodnému stavu pred rekonštrukciou (ročná úspora energie 384 996,77 kWh, zníženie emisií
CO2 za rok- 97,02 t/rok, finančná úspora 48 988 € bez DPH). Ušetrené finančné prostriedky za energie a údržbu
zmodernizovaného verejného osvetlenia budú ďalej investované do postupnej modernizácie verejného osvetlenia v ostatných
častiach a obnovy rozvádzačov VO, ktoré nie sú súčasťou projektu.

Hlavnej aktivite projektu predchádza výber zhotoviteľa diela podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku VO č.
176/2015 zo dňa 7. 9. 2015 pod číslom 18384-WYP. Popis realizácie projektu:
- demontáž existujúcich výložníkov a svietidiel v počte 605 ks, ekologické zneškodnenie odpadu,
- osadenie 570 ks nových výložníkov a 749 ks nových LED svietidiel so zabezpečením správnej geometrie osvetľovacej
sústavy,
- doplnenie 124 ks LED svietidiel za účelom dodržania platných noriem STN na osvetlenie komunikácií a zvýšenia
bezpečnosti,
- spracovanie revíznych správ,
- svetelno-technické merania zmodernizovanej osvetľovacej sústavy za účelom overenia svetelno-technického výpočtu na
referenčných úsekoch a uliciach v meste ,
- publicita projektu v lokálnych médiách – regionálna televízia, internet, mesačník Naša Senica.
Organizačné, administratívne a technické zabezpečenie projektu bude zabezpečovať projektový tím žiadateľa.

Verejné osvetlenie v meste Senica - časť Sotina a v okrajových častí mesta Kunov a Čáčov neprešlo od svojej inštalácie
žiadnou rozsiahlou modernizáciou, čo sa odzrkadlilo na jeho stave. Investície do osvetľovacej sústavy riešili iba náklady na
bežnú údržbu zariadenia – výmena poškodených krytov svietidiel, nefunkčných žiariviek, opravy elektrovýzbroje svietidiel. Na
najstaršie svietidlá už v súčasnosti nie sú dostupné náhradné diely, nemôžu byť preto technicky dobre udržiavané.
Neefektívne a zastaralé svietidlá svojim nesprávnym osvetlením znepríjemňujú život obyvateľom mesta, mnohé spôsobujú
svetelný smog, prispievajú k zvyšovaniu kriminality a nehodovosti. Projekt rieši nevyhnutné aktivity, ktoré prispejú k
skvalitneniu života v meste a zabezpečia bezpečnú cestnú i pešiu premávku počas noci. Zníži sa energetická náročnosť
prevádzky verejného osvetlenia a stým súvisiace náklady na energie a na údržbu. Úspešnou realizáciou projektu sa v meste
Senica zmodernizuje 50% z celej osvetľovacej sústavy. Žiadateľ vykonáva činnosti z oblasti všeobecnej verejnej správy.
Zameriava sa na rozvoj mesta a regiónu. Má skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov z fondov Európskej únie.

Mesto Senica je stabilná organizácia spadajúca v štruktúre sídiel VÚC Trnava k inovačným pólom rastu, ktorá každoročné
vyčleňuje zo svojho rozpočtu dostatočný objem finančných prostriedkov na správu a údržbu VO s cieľom zabezpečiť
bezporuchovú prevádzku sústavy verejného osvetlenia. Na údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia má uzatvorenú
zmluvu s externou firmou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním energetických zariadení a disponuje odbornými
zamestnancami a potrebnou technikou.
Z hľadiska administratívnej udržateľnosti projektu má mesto Senica v organizačnej štruktúre vyčlenený Referát regionálneho
rozvoja, ktorého zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z EÚ.
Mesto Senica úspešnou realizáciou aktivít projektu ušetrí ročne 384 996,77 kWh, čo predstavuje finančnú úsporu vo výške
cca 48 988 € bez DPH (pri súčasnej sadzbe za energie za rok 2015). Ušetrené finančné prostriedky za platby za energie a
údržbu zmodernizovaného osvetlenia budú ďalej investované do postupnej modernizácie osvetľovacej sústavy v ostatných
častiach mesta a do postupnej výmeny rozvádzačov verejného osvetlenia, ktoré nie sú súčasťou projektu.
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Sústava verejného osvetlenia (VO) v obci Cinobaňa aktuálne disponuje 277 svietidlami a 7 rozvádzačmi.
V súčasnosti VO v obci Cinobaňa neplní efektívne svoju funkciu a zjavne nespĺňa platnou normou požadované parametre
osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti pre chodcov a premávku vozidiel. Prevádzka a údržba VO je energeticky aj
technicky náročná. Pri súčasnej prevádzke VO je spotreba energie vysoká - ročná spotreba energie v súčasnosti je 44 475,6
kWh. Súčasné prevedenie sústavy VO nezohľadňuje ani potrebu ochrany životného prostredia, ani estetickú stránku obce.
Hlavnými nedostatkami osvetľovacej sústavy sú:
Nežiadúci technický stav svietidiel - svietidlá sú repasované s nevyhovujúcimi optickými vlastnosťami a nevyhovujúcim
krytím,
Poloha svietidiel - vzdialenosti medzi niektorými svietidlami sú nepostačujúce, dĺžky a uhly výložníkov nezohľadňujú
vzdialenosť svietidiel od vozovky a súlad s geometriou sústavy.
RVO sú zastarané a poškodené.
Regulácia sústavy VO nie je zabezpečená.

Po zrealizovaní projektu dosiahne počet svietidiel (LED s regulovanou intenzitou osvetlenia) 308 ks. Správna poloha a uhol
natočenia svietidiel bude dosiahnutý výmenou a doplnením výložníkov v celkovom počte 286 ks. Obnovená osvetľovacia
sústava bude disponovať 7 vymenenými technicky vyspelými RVO. Regulácia sústavy verejného osvetlenia bude
zabezpečená použitím sytému autonómneho stmievania, na báze svietidiel so zabudovaným modulom riadenia parametrov
stmievania, v súčinnosti s novými rozvádzačmi RVO.
Obnovou a rekonštrukciou sa docieli plná funkčnosť, energetická úspornosť a autonómna regulácia sústavy VO pri splnení
všetkých požadovaných nárokov na svetelno – technické parametre. V dôsledku efektívneho fungovania celého systému
verejného osvetlenia dôjde k výrazne kvalitnejšiemu osvetleniu komunikácií a tým k zvýšeniu celkovej bezpečnosti v obci.
Rovnako dôjde k úspore energie o 86,41 GJ/rok (48,54 % oproti pôvodnému stavu), úspore CO2 na úrovni 6,05 ton/rok,
úspore finančných prostriedkov v súvislosti z prevádzkou a údržbou VO. Projekt prispeje aj k zvýšeniu atraktívnosti verejných
priestorov a zlepšeniu kvality životného prostredia.

Realizácia projektu začala vypracovaním svetelno-technickej štúdie, ktorá bola podkladom na spracovanie projektovej
žiadosti a vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu hlavnej aktivity – obnova VO. Po jej ukončení bude vyhlásené
verejné obstarávanie na realizátora záverečného merania, ktorým bude subjekt nezávislý od realizátora samotnej obnovy.
Predmetom obnovy bude konkrétne:
- Výmena 277 ks existujúcich technicky nevyhovujúcich svietidiel za energeticky menej náročné, moderné LED svietidlá s
dlhou dobou životnosti a zabudovaným modulom regulácie svetelného toku
- Doplnenie 31 ks rovnakých LED svietidiel na existujúce podperné body na miestach nedostatočnej vzdialenosti medzi
svietidlami
- Výmena 7 ks nevyhovujúcich rozvádzačov za rozvádzače s astronomickým digitálnym spínačom, spĺňajúce podmienky
príslušnej normy.
Celkové trvanie projektu je plánované na obdobie 08/2015 – 12/2015. Realizácia celého projektu bude riadená projektovým
tímom, ktorého zloženie je uvedené v prílohe 1 ŽoNFP v časti 3.2. Personálne zabezpečenie.

Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Cinobaňa nezohľadňuje potreby obyvateľov obce Cinobaňa, má veľmi nízku
hospodárnosť, rovnako ako nevyhovuje platným normám pre osvetlenie verejných komunikácií.
Návrhované riešenie súčasnej nevyhovujúcej situácie je postavené na odbornom návrhu garantovanom kvalifikovaným
riešiteľom po detailnej analýze súčasného stavu. Výsledkom bude sústava VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať
všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a
finančným a energetickým úsporám.
Návrh projektu je v súlade s finančnými možnosťami žiadateľa ako aj možnosťami výzvy KaHR-22VS-1501.
Zámer projektu je v súlade so základnými koncepčnými materiálmi mesta a kraja v oblasti riešenia infraštruktúry a
energetického vývoja.

Trvalá udržateľnosť prevádzky obnovenej sústavy VO súvisí priamo s kľúčovým výsledkom predkladaného projektu –
výraznej úspory elektrickej energie vďaka výmene energeticky náročných svietidiel za LED svietidlá s modulom riadenia
parametrov stmievania. Predpokladanú úsporu dokumentujú výpočty v rámci STŠ.
Kvalitné prevedenie prác podľa projektu potvrdí záverečné meranie, ktoré vykoná nezávislý subjekt.
Technickú udržateľnosť projektu garantuje záručný a pozáručný servis. Pri svietidlách bude uplatňovaná 10 ročná záruka na
mechanické časti, 5 ročná záruka na elektronické časti, pri ostatných komponentoch osvetľovacej sústavy bude záruka
štandardná.
Pre prípad živelných pohrôm, vandalizmu a krádeže bude sústava VO zabezpečená adekvátnym poistením.
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Obec Ostrov sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese mesta Piešťany na rozlohe 802 ha a s populáciou vyše 1 228
obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava, je inštalovaných spolu 45 ks svietidiel dvoch typov z roku cca 2000 a 1993. Ako
svetelné zdroje sú použité sodíkové výbojky a ortuťové výbojky. Svietidlá sú staršie ako 15 rokov a tomu zodpovedá aj ich
technický stav. Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej
hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou 45 ks existujúcich svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, doplnenie 25 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť plynulej regulácie od 10% - 100% výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa
dosiahne modelová úspora elektriny 10 375,04 kWh/rok - 54,29%, úspora zníženia emisií CO2 o 2,61 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelntechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho enviromentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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Obec Lemešany leží v dolnotorišskom regióne v Prešovskom kraji, v okrese Prešov. V obci v súčasnosti žije 1845 obyvateľov.
V celej obci je jednostranná osvetľovacia sústava, je inštalovaných 157ks svietidiel troch typových rád. Medzi hlavné
nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov
obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a
použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. Svietidlá na betónových podperných bodoch NN siete sú
umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká väčší rozstup a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená
dostatočná rovnomernosť osvetlenia. V zmysle normy STN sú zatriedené osvetľovacie komunikácie v obci do osvetľovacej
triedy ME5 a S4.
Súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci a vyžadujúci zásadnú rekonštrukciu (obnova157ks) a modernizáciu (doplnenie-40ks). Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a častou
poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky
neudržateľné

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lemešany. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (157 ks) a budú doplnené aj nové (40 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu verejného
osvetlenia. Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, nevhodná
distribúcia svetelného toku, znečistenie krytia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú
dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 197 ks vymenených a doplnených svietidiel
(rekonštruované - 157, doplnené - 40), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia
obce a dosiahne úspora energie vo výške 125,45 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a
údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude
zníženie ročných emisií CO2 o 8,78t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 7 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie.
Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so skúsenosťami z
oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu.
Hlavná aktivita 1 Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 157 starých a
montáž nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (40 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádzača, zavedenie systému
riadenia a regulácie verejného osvetlenia.
Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (t.j. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popísané v opise projektu a svetelno-technickej štúdii.

Z platnej legislatívy vyplýva obci povinnosť zabezpečiť verejné osvetlenie v obci. Optimalizácia prevádzky a údržby verejného
osvetlenia je teda jednou z hlavných verejno-prospešných služieb. Realizácia navrhovaného projektu vychádza z analýzy
súčasného stavu verejného osvetlenia v obci. Na základe súčasnej nízkej svetelnej účinnosti osvetlenia, vysokých nákladov
na prevádzku a údržbu, ako aj v súlade so závermi svetelno-technickej štúdie bol navrhnutý projekt modernizácie a
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Jeho cieľom je navrhnúť kvalitnú a úspornú sústavu verejného osvetlenia, ktorá bude
poskytovať bezpečné osvetlenie v obci a zabezpečí úsporu energie. Navrhovaná LED technológia poskytuje adekvátnu
náhradu sodíkových výbojok z hľadiska osvetlenosti a intenzity osvetlenia, pri nižšej spotrebe el. energie. Výhodou je tiež
aktívna tepelná ochrana svietidla, možnosť plynulej regulácie, environmentálne vlastnosti z hľadiska vyžarovania rušivého
svetla do horného polpriestoru, vyhotovenia svietidiel z recyklovateľných materiálov a ďalšie. Nakoľko obec má obmedzené
finanč. zdroje a investičná náročnosť projektu je nad jej možnosti, žiada o poskytnutie príspevku formou ŽoNFP.

Po ukončení projektu bude obec Lemešany uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných
zdrojov. Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém
efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Obec Nižná Sitnica sa nachádza v Prešovskom kraji. V obci sa vyskytuje viac druhov svetelných zdrojov a svietidiel a to LV,
kompaktné žiarivky a HQL, halogénové svietidlo. Všetky typy svietidiel sú staršie, prípadne za hranicou svojej životnosti
(inštalované r.1992) a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia týchto svietidiel. Pre nízku
životnosť a spoľahlivosť obec vynakladá na údržbu nemalé finančné prostriedky z rozpočtu. V rámci návrhu riešení boli určené
tieto hlavné problémy zlé podanie farieb, nízka životnosť, vysoká energetická náročnosť, vysoká náročnosť na servis,
nevyhovujúce osvetlenie, ktoré nespĺňa platnú normu STN EN 13201‐1 až 4 a nízka spoľahlivosť osvetľovacej sústavy, časté
výpadky. Rozvody sú realizované vonkajším vedením. Prevažná väčšina svietidiel je pripojená k vodičom neodborne, len
obtočením vodiča. Na jednotlivých upevňovacích konzolách sú poškodené izolátory, čo zvyšuje nebezpečenstvo úrazu pri
servise. Pôvodný rozvádzač je už momentálne zastaraný, nie je vhodný na navrhované nove osvetlenie, lebo už teraz
spôsobuje značné problémy pri používaní a manipulácia je nebezpečná.

Výmena a doplnenie svietidiel vrátane rozvádzača je efektívnou investíciou do budúcnosti. Po ukončení realizácie projektu
bude v obci zabezpečené nové VO s 48 ks svetelných bodov. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej
energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 42,20 čo predstavuje 15,5
GJ/rok. Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré
sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom regióne. Sú navrhnuté svietidlá pre štandardné osvetlenie
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obytných zón a vyznačujú sa vysokou účinnosťou, nulovými svetelnými
emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou.. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 1,08 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality. Projekt rekonštrukcie VO je nevyhnutná z pohľadu optimalizácie technicko-prevádzkových
podmienok zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia, eliminovať údržbu a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov obce.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 48 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude
vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu a doplnenie svietidiel za nové, ktoré sú technicky vyspelejšie, energeticky menej
náročné, výmenu a doplnenie vonkajších (závesných) káblových rozvodov v určenom rozsahu a jeden nový rozvádzač.
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce, predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 42 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a
územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.
Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou
príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má
zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u
externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Petrovce nad Laborcom leží v centrálnej časti Zemplína, severnej časti Východoslovenskej nížiny, severne od
Michaloviec, v tesnej blízkosti okresného sídla na brehu rieky Laborec. Laborec ho priamo odvodňuje. Podľa
administratívneho členenia patrí do Košického kraja a okresu Michalovce. Rozloha katastra je 1021,70 ha, na základe čoho
môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až veľké obce okresu Michalovce.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá, ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústava verejného osvetlenia v obci je teda neunifikovaná. Uvedená
sústava je náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti zásob údržbového materiálu a náhradných dielcov, z ktorých sa už
väčšina v dnešnej dobe nevyrába. Zariadenie je zastarané, prevádzkované po technickej i ekonomickej životnosti a taktiež je
použitý nevhodný typ svietidiel. Svietidlá sú inštalované na každom druhom, prípadne treťom stožiari, čo má za následok
nerovnomernosť osvetlenia a tým nie sú splnené požiadavky v zmysle STN.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci nový systém verejného osvetlenia s počtom svetelných bodov 75. Celkovo bude
vymenených 75 ks svietidiel. Nová sústava verejného osvetlenia, ktorú tvoria kvalitné svietidlá s dlhou životnosťou zníži
energetickú náročnosť a výrazne zníži výdavky na údržbu verejného osvetlenia. Pre dosiahnutie trvalej udržateľnosti a kvality
osvetľovacej sústavy pri splnení požadovaných platných technických noriem je pre projekt potrebné použiť svietidlá, ktoré
nezadržiavajú vodu, majú samostatne vymeniteľní optiku a zdroj, majú správny index podania farieb (CRI), distribuujú
svetelný tok priamo, sú úsporné a efektívne a majú životnosť min. 100000 prevádzkových hodín. Projektom sa dosiahne
úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej
energie v % je cca 55,37% čo predstavuje 29,45 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 2,06 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde chýbajú a kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 75 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované
komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude
realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Po ukončení realizácie projektu sa budú nové svetelné body vyznačovať vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na
spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca
55,37% čo predstavuje 29,45 GJ/rok. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 2,06 t/rok. Realizáciou odstránime nedostatky
predovšetkým nehospodárnu prevádzku, zlú funkčnosť VO a negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Technické riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné
dosiahnuť naplnenie deklarovaných ukazovateľov v svetelno-technickej štúdii. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá
dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Habura sa nachádza v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 489 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava obce pozostáva zo 105 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom
stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich mechanickú a
elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je
menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou
náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet
ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho modernizácia a rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných
komunikácií dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné
osvetlene obce nevyhovuje z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Habura. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (105 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá. Nainštalované budú najmodernejšie
úsporné LED svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO. Realizáciou projektu sa odstránia
technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia,
bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou
verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 105 ks vymenených svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej
efektívnosti systému VO obce a dosiahne úspora energie vo výške 29,18 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení
nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie VO
bude zníženie ročných emisií CO2 o 2,04 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov
obce. V budúcnosti sa predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných častiach obce určených na IBV.

Nové LED svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene. V tejto obci sa nepočíta s
rozšírením o nové svietidlá. V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 5
mesiacov potrebných na prípravu, vecnú a finančnú realizáciu projektu. Samotnú výmenu svetelných bodov je možné
zrealizovať do 6 týždňov, počíta sa ale s časovou rezervou. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským
spôsobom na základe VO, ktoré je v realizácii. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami a
za pomoci externej firmy.
Hl. aktivita č.1- Výmena svetelných zdrojov - zahŕňa stavebné práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelno-technickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - 105ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 105 ks,
- Výmena RVO - 2 ks
- Zavedenie regulácie - 2 ks
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom CYMYz 2x 2.5- 45 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie dokumentácie svetelno-technického merania po
modernizácii a súvisí s Hlavnou aktivitou č.1.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického
príkonu osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 18 384,60 kWh na 10 278,45 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti
siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších niekoľko druhov na 2 druhy. Projekt prispeje k
zlepšeniu situácie v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej
energie - viac ako 44 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia
projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na
financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v
minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby
udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému. Žiadateľ
zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Obec Baškovce sa nachádza v okrese Humenné v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 408 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava obce pozostáva zo 44 lámp verejného osvetlenia, ktorých svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom
stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich mechanickú a
elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je
menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou
náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet
ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza
k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách. Verejné osvetlene obce nevyhovuje
z nielen hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z hľadiska životného prostredia, a bezpečnosti cestnej premávky.
Svetlá verejného osvetlenia sú osadené na nosných konštrukciách, ktorými sú betónové stožiare. Tie sú vo vyhovujúcom
stave.

Predmetom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce. Po ukončení projektu budú vymenené všetky
svietidlá za nové (44 ks) za moderné a energeticky účinné svietidlá. Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s
výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO. Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky
existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko,
žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom
inštalácie 44 ks vymenených svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému VO obce a dosiahne
úspora energie vo výške 13,23 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia
mestských verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 0,93 t.
Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce. Obec Baškovce by bez tohto projektu
nebola schopná z vlastných zdrojov vymeniť všetkých 44 ks verejného osvetlenia.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene. V rámci projektu sa budú
realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 5 mesiacov potrebných na prípravu, vecnú a finančnú realizáciu
projektu. Samotnú výmenu svetelných bodov je možné zrealizovať do 6 týždňov, počíta sa ale s časovou rezervou. Všetky
aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO, ktoré je v realizácii.
Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami ako aj externou projektovou agentúrou.
Hl. aktivita č.1- Výmena svetelných bodov - zahŕňa stavebné práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - 44 ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých a montáž nových - 44 ks,
- Výmena RVO - 1 ks
- Zavedenie regulácie - 1 ks
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom CYMYz 2x 2.5- 45 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie dokumentácie svetelno-technického merania po
modernizácii a súvisí s Hlavnou aktivitou č.1., ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického
príkonu osvetľovacej sústavy, z pôvodnej hodnoty 9 079,20 kWh na 5 405,40 kWh. Realizáciou odstránime nedostatky časti
siete verejného osvetlenia obce. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Zjednotíme druhy jednotlivých svetelných bodov z doterajších niekoľko druhov na 1 druh. Projekt prispeje k
zlepšeniu situácie v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej
energie - viac ako 40% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia
projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na
financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v
minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby
udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému. Žiadateľ
zabezpečí vrámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Obec Hrabovec nad Laborcom leží v dolinách horného Laborca v peknej prírodnej scenérii, bohatej na lesy, úbočia a doliny na
rozhraní okresov Humenné a Medzilaborce. Obec je splynofikovaná a napojená na verejný vodovod Stariná. V súčasnosti žije
v obci 585 obyvateľov. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá, ktoré nevyhovujú súčasným
požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Sústava verejného osvetlenia v obci je teda
neunifikovaná. Uvedená sústava je náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti zásob údržbového materiálu a náhradných
dielcov, z ktorých sa už väčšina v dnešnej dobe nevyrába. Zariadenie je zastarané, prevádzkované po technickej i
ekonomickej životnosti a taktiež je použitý nevhodný typ svietidiel. Svietidlá sú inštalované na každom druhom, prípadne
treťom stožiari, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia a tým nie sú splnené požiadavky v zmysle STN.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci nový systém verejného osvetlenia s počtom svetelných bodov 70. Celkovo bude
vymenených 53 ks svietidiel a doplnených 17 ks svietidiel. Nová sústava verejného osvetlenia, ktorú tvoria kvalitné svietidlá s
dlhou životnosťou zníži energetickú náročnosť a výrazne zníži výdavky na údržbu verejného osvetlenia. Pre dosiahnutie
trvalej udržateľnosti a kvality osvetľovacej sústavy pri splnení požadovaných platných technických noriem je pre projekt
potrebné použiť svietidlá, ktoré nezadržiavajú vodu, majú samostatne vymeniteľní optiku a zdroj, majú správny index podania
farieb (CRI), distribuujú svetelný tok priamo, sú úsporné a efektívne a majú životnosť min. 100000 prevádzkových hodín.
Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná
ročná úspora elektrickej energie v % je cca 43,89% čo predstavuje 18,45 GJ/rok – viď príloha č. 13a. Zníži sa aj produkcia
CO2, cca o 1,29 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie
a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde chýbajú a kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 75 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované
komunikácie a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude
realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Po ukončení realizácie projektu sa budú nové svetelné body vyznačovať vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na
spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je cca
43,89% čo predstavuje 18,45 GJ/rok. Zníži sa aj produkcia CO2, cca o 1,29 t/rok. Realizáciou odstránime nedostatky
predovšetkým nehospodárnu prevádzku, zlú funkčnosť VO a negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Technické riešenie bolo navrhnuté oprávnenou osobou a len realizáciou predkladaného projektu je možné
dosiahnuť naplnenie deklarovaných ukazovateľov v svetelno-technickej štúdii. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá
dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch
rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Pre porovnanie úspor tieto nie sú uvažované,
pre vyčíslenie sú dôležité úspory súvisiace s údržbou svietidiel. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Krakovany sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese mesta Piešťany na rozlohe 985 ha a s populáciou 1 448
obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava so 162 svietidlami. Predmetom modernizácie verejného osvetlenia je 43 ks
svietidiel typu Elektrosvit - Attaché z roku cca 2000. Ide o kompaktné žiarivky s nízkym merným výkonom, a ich veku
zodpovedá aj ich zlý technický stav. Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou 43 ks existujúcich svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, doplnenie 27 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť plynulej regulácie od 10% - 100% výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa
dosiahne modelová úspora elektriny 12 514,58 kWh/rok – 63,67%, úspora zníženia emisií CO2 o 3,15 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho enviromentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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Obec Bašovce sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese mesta Piešťany na rozlohe 416 ha a s populáciou 348 obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava s 38 svietidlami. Predmetom modernizácie verejného osvetlenia sú všetky
svietidlá v obci. Ako svetelné zdroje sú použité sodíkové výbojky a ortuťové výbojky. Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na
osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou jestvujúcich 38 ks svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, a doplnením 23 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 61 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť plynulej regulácie od 10% - 100% výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa
dosiahne modelová úspora elektriny 9 895,21 kWh/rok – 59,42%, úspora zníženia emisií CO2 o 2,49 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 61 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho enviromentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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Obec Čierny Balog sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji (okres Brezno) a rozlohou patrí medzi najväčšie
obce na území SR. Plánom obce je rekonštrukcia verejného osvetlenia. V obci je inštalovaných v súčasnosti 491 ks svietidiel
rôznych typov a príkonov umiestnených prevažne na betónových stĺpoch vzdušnej distribučnej NN siete. Predmetom projektu
je modernizácia a rekonštrukcia 475 ks pôvodných svietidiel a doplnenie ďalších 355 ks svietidiel. Väčšina pôvodných
svietidiel je staršia ako 15 rokov a tomu zodpovedá aj ich technický stav. Súčasnú sústavu osvetlenia možno klasifikovať ako
neunifikovanú, s množstvom rôznych typov svietidiel. Takáto sústava je vysoko náročná na údržbu a náhradné diely s
ohľadom na to, že veľká väčšina týchto svietidiel sa už nevyrába. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, príliš
veľké vzdialenosti medzi jednotlivými svietidlami a použitie nevhodných – energeticky náročných svetelných zdrojov. Tieto
svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. Vo všeobecnosti
možno konštatovať, že osvetlenie v obci je zastarané a prevádzkované po ekonomickej a technickej životnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 830 kusov rekonštruovaných a
modernizovaných svetelných bodov. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa tak dosiahne úspora
nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná percentuálna ročná úspora
elektrickej energie je na úrovni 63,64%, čo predstavuje úsporu energie 574,56 GJ/rok. Pri súčasných cenách za elektrickú
energiu a nákladoch na údržbu zastaraného osvetlenia odhadujeme ročnú úsporu približne 37 000 EUR, ktoré budú môcť byť
použité na rozvoj obce v iných oblastiach. Realizáciou projektu sa výrazne zníži produkcia CO2 a to o 40,22 ton/rok. Obec
získa nové, úsporné, moderné a dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie
nebude pomocou nových technológií zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom. Aktivity projektu
prispejú aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie v obci.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci spočíva v demontáži terajšieho osvetlenia prevažne na betónových a drevených
stĺpoch v správe SSE, a.s. a drevených a oceľových stĺpoch v správe obce, demontáži vzdušného vedenia a terajších
rozvádzačov RVO. Nové svietidlá budú osadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde k ich zámene a taktiež sa doplnia
na miestach, kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci celkovo 830 ks modernizovaných a nových
svietidiel a zrekonštruovaných 19 rozvádzačov. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná odborne spôsobilou
externou spoločnosťou, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní. Termín realizácie projektu je
plánovaný na 5 kalendárnych mesiacov (08/2015 – 12/2015). Priebeh realizácie aktivít projektu bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s vysúťaženým uchádzačom, resp. dodávateľom;
2. odovzdanie staveniska;
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzačov;
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie;
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci je nevyhnutná z dôvodu jej veľmi zlého technického stavu a nízkej
hospodárnosti sústavy. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy a to z modelovanej pôvodnej hodnoty 250 767,84 kWh/rok na spotrebu 91 168,19 kWh/rok. Odstránime
nedostatky siete verejného osvetlenia obce - nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť, negatívny vplyv na životné prostredie.
Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v obci a k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Projekt
tiež prispieva k HP TUR vo všetkých jej zložkách. Projektom sa dosiahne úspora energie (až o 63,64% oproti pôvodnému
stavu). Realizácia projektu nie je časovo náročná. Reálne je aj naplnenie ukazovateľov výsledku a dopadu. Obec nemá
dostatok voľných finančných zdrojov na financovanie takejto investície z vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v
súlade s PHSR a územným plánom obce. Obec v minulosti úspešne realizovala viaceré projekty podporené zo štrukturálnych
fondov EÚ a má skúsenosti pre zvládnutie celého procesu implementácie projektu.

Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia v obci s požadovanou
intenzitou osvetlenia v súlade s platnými normami. To sa prejaví v úspore doteraz vynakladaných finančných prostriedkov na
prevádzku za energie a údržbu, keďže svietidlá sú prakticky bezúdržbové. V trvalej prevádzke sa predpokladá, ak sa
nevyskytnú žiadne prípadné poruchy, len pravidelné čistenie krytov od prachu, hmyzu prípadne ďalších nečistôt. Celkové
úspory na elektrickú energiu sú vyčíslené na cca. 29 000 EUR/rok + úspora nákladov na údržbu (cca. 8 000 EUR/rok). Z
uvedeného vyplýva, že projekt je finančne udržateľný a nie sú známe žiadne vážne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť túto
skutočnosť. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, ale prispeje k jeho zlepšeniu (úspora emisií CO2). Z
toho vyplýva, že je aj environmentálne udržateľný. Prevádzkovateľ verejného osvetlenia je obec. Obec zabezpečuje a bude
zabezpečovať údržbu VO prostredníctvom odborne spôsobilého externého zamestnanca. Taktiež zabezpečí v rámci svojho
rozpočtu dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Palín tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2x36 W jedného typu, v
sústave je prevádzkovaných celkom 78 ks svietidiel s priemerným vekom 10 rokov. Súčasná sústava VO je napojená na 1
jestvujúci rozvádzač.Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie.Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou. Technický stav rozvádzača verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná. Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách. Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verejného
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po zrealizovaní
projektu bude vymenených 78 ks jestvujúcich svietidiel, doplnených 72 nových svietidiel typu LED v súlade s danými
minimálnymi technickými parametrami: merný svetelný tok: min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla 4000K,
farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov
budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava bude
obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 28 881, 81 kWh, čo predstavuje úsporu 68,57 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 103,97 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel
a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzačov
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa platných STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie ( predovšetkým regulácia
doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe.
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Riadiacu,
koordinačnú a administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti
z oblasti implementácie projektov štrukturálnych fondov.

Realizácia projektu je vhodná z viacerých aspektov.Jedným z nich je zvýšenie ochrany životného prostredia použitím
svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009, budú
vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v určitom
období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s cieľom
dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, odstránenie nízkej
spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie
estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, v
súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s PHaSR Košického
samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných
sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy technickej infraštruktúry
obce.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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123 624,24

356 429,09

191 050,61

595 495,15

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie so zachovaným počtom svetelných bodov
38 a doplnením dvoch svetelných bodov. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými
svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov
na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie je 6 942,00
kWh/rok , v percentálnom vyjadrení je to 58,55 % ,čo predstavuje 24,99 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 1,75
t/rok. Projekt taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej komunikácii, rovnako k zvýšeniu pocitu bezpečia obyvateľov
obce.

Realizáciou projektu dôjde k výmene a doplneniu osvetľovacích telies za efektívnejšie modernejšie LED svietidlá na miestach
pôvodných svietidiel. Zároveň sa bude realizovať výmena výložníkov svietidiel na betónových stožiaroch a výmena
rozvádzača verejného osvetlenia. Táto modernizácia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej
spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe výsledku verejného obstarávania. Realizácia projektu sa odhaduje na 5
mesiacov. Fyzická doba realizácie diela dodávateľom je odhadovaná na 4 - 6 týždňov. Priebeh realizácie projektu a teda
modernizácie verejného osvetlenia v obci bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž
výložníkov, demontáž starého a montáž nového rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky časti verejného osvetlenia obce, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť verejného osvetlenia, negatívny vplyv na životné prostredie a zvýši sa bezpečnosť na cestnej komunikácii.
Projektom sa zefektívni prevádzka a nové moderné osvetľovacie technológie a jej súčasti výrazne znížia vynaložené náklady
na servis osvetľovacej sústavy a na spotrebu elektrickej energie. Projektom sa dosiahne výrazná úspora el. energie - viac ako
58% oproti pôvodnému stavu. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekt podporený zo ŠF a má skúsenosti a
kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných
prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Výsledkom projektu bude vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia s požadovanou
intenzitou osvetlenia v súlade s normami STN. To sa prejaví najmä v úspore doteraz vynakladaných prostriedkov za energie a
údržbu systému. V najbližších rokoch tak bude zmodernizovaný systém fungovať takmer bez nutnosti akejkoľvek údržby.
Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10- tom roku. Z uvedených dôvodov sa jasne predpokladá, že projekt je
finančne udržateľný. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obce. Obec zabezpečí zamestnanca, ktorý bude
realizovať údržbu VO. Komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidla bude
min. 5 rokov, čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu. Žiadateľ zabezpečí v rámci
rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov
k jeho vypínaniu. V súvislosti s projektom neexistujú žiadne vážne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť udržateľnosť projektu.
Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne
udržateľný.

Jednou zo zákonných povinností obce Beňadovo je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku obec deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v obci je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave je až na 6 ks svietidiel použitý jeden a ten istý typ svietidla - ATACHE 2x36 W. Riešenie problematiky
sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná účinnosť, početných
porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO. Súčasná sústava VO už nie
je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý
stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa morálnej a fyzickej amortizácie
vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na prevádzku VO. Energetická náročnosť systému VO v súčasnosti
predstavuje 187 723,90 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov. To môže mat negatívny
dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a rozšírenia kriminality.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 112 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou LED
technológiou, ktorá spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesie
zníženie spotreby energie o 82,69 GJ/rok. V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie
ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne projektový tím, ktorý bude mat na starosti údržbu verejného osvetlenia po
ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude hľadať východisko zo vzniknutej situácie.Úspešná realizácia projektu
prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 5,79 t/rok;
• zníženie energetickej závislosti regiónu;
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách;
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky;
• zníženie miery kriminality a vandalizmu.
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti mesta sa budú môcť realizovať následné projekty zamerané na
zvyšovanie energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia
projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude
zabezpečovať práce na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž
svietidiel, demontáž kábla, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel, výmenu RVO a programovanie komunikačnej
jednotky. Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac
2 mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného
osvetlenia.Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 7 mesiacov, so začiatkom v júni
2015 a ukončením v decembri 2015. Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s
bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ.Obstaranie
prác a dodávky materiálu bude riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu realizácie.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy,bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad obce, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.Realizácia projektu je pre obec zásadná, nakoľko
rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom
modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou technológiou. Projekt je v súlade s PHSR Žilinského
samospr.kraja,naplní strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4 Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých
účastníkov dopravy a špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné dobudovanie infraštruktúry v kľúčových
oblastiach cestovného ruchu. Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Beňadovo 2009-2018, Cieľ 3 Zabezpečiť
rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v obci,Aktivitu 3.2. Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať
náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 66,82% čo je 22 970,63
kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Použitá
technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú
úlohu i v budúcnosti. Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory k vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho
vzhľadu obce počas dna aj noci, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.
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Predkladaný projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Lúčnica nad Žitavou. Hlavnými
dôvodmi rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sú vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného
osvetlenia, niektoré prvky VO majú aj 30 rokov a sú za hranicou životnosti. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov,
zdrojov a káblových rozvodov (vzdušných aj zemných) je značne poruchový.
Predpokladom na realizáciu projektu sú osvedčení zamestnanci (projektový tím) s praxou v riadení projektov, schopní
zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu, explicitne zapracovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v
príslušných strategických dokumentoch a neustály rozvoj obce Lúčnica nad Žitavou.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov – 245 (121 pôvodných, 124
doplnených) vymenených svietidiel a ročné úspory energie 205,05 GJ a ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa
projektu – zlepší sa technický stav a zníži sa energetická náročnosť verejného osvetlenia v obci Lúčnica nad Žitavou
modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Do sústavy verejného
osvetlenia v riešenom území bude doplnených 124 svietidiel na už existujúce stĺpy VO. Po ukončení realizácie aktivít projektu
sa zvýši atraktivita územia obce Lúčnica nad Žitavou a bezpečnosť cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k celkovému
zvýšeniu kvality života v obci Lúčnica nad Žitavou. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude obec pravidelne sledovať a v
prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt
ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Projekt môže slúžiť ako dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry
aj pre okolité obce, mestá a regióny.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej aktivity:
HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia
Aktivita predstavuje súbor jednotlivých činností potrebných na realizáciu predkladaného projektu. Jednotlivé kroky na seba
nadväzujú a sú logicky prepojené tak, aby svojou realizáciou vytvárali synergický efekt a ucelený komplex výstupu.
Harmonogram aktivít je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. V rámci realizácie
aktivity bude vymenených 245 (121 pôvodných, 124 doplnených) svietidiel. Rekonštruujú sa taktiež stožiare, rozvody
(vzduch), tak aby obnovená sústava verejného osvetlenia spĺňala požadované štandardy.
Riadenie projektu
Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele so starostom obce v úlohe projektového manažéra a
odborného dozoru. Projektový tím bude zložený zo zamestnancov a spolupracovníkov OÚ Lúčnica nad Žitavou. Technické
zabezpečenie projektu bude realizované dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Publicita a informovanosť
Zabezpečenie informovania o čerpaní prostriedkov a úspešného realizovania projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

D1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v obci Lúčnica nad Žitavou, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného
osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí
nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné
neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných
zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.
D2) Predkladaný projekt je plne v súlade s PHSR obce Lúčnica nad Žitavou, mesta Nitra a VUC Nitrianskeho kraja.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec Lúčnica nad Žitavou naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a
výsledkov projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z
vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením
verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania.
Menšie údržbárske práce bude vykonávať pracovník obce, pri poruchách alebo poškodeniach väčších rozmerov bude
privolaný dispečing poskytovateľa elektrickej energie. Keďže prostredníctvom predkladaného projektu sa znížia náklady na
prevádzku VO, obec bude môcť ušetrené prostriedky smerovať do údržby VO a jeho ďalšieho rozširovania.
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Obec Lackovce sa nachádza v okrese Humenné. V technickom stave súčasných svietidiel a type svietidiel sa prejavuje
nižšia kvalita konštrukcie a materiálov, v dôsledku čoho vznikajú nedostatky v tesnení a nedá sa predpokladať dlhšia
životnosť týchto svietidiel. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami
36 W. Svetelný tok zo svietidiel má nízku účinnosť svietidla, je rozptyľovaný do strán a nedá sa účinne smerovať na
osvetľovanú komunikáciu, čo je zapríčinené svetelným tokom žiarivky. Svietidla majú výrazným problémom v značnej teplote
a nízkej hladine osvetlenia hlavne v zimných mesiacoch kedy sú záporné teploty. Vzhľadom na nenáročnú konštrukciu
svietidla a kvalitu použitých materiálov sú so svietidlami spojené viaceré prevádzkové problémy ako zlé tesnenie sa časom
uvoľňuje a tým je porušený stupeň krytia a tým do svietidiel zateká voda a prach. Prach sa po vyparení vody usadzuje v
spodnom kryte a výrazne znižuje prestup svetelného toku. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy VO. Rozvádzač je značne skorodovaný a prístroje elektro-výzbroje sú morálne a technicky
zastaralé.

Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Po ukončení realizácie projektu bude v obci
zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 108. Prostredníctvom projektu bude zabezpečený
technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Svietidlá budú
poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii oslnenia s nulovými svetelnými emisia a dlhou
životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel sú pouličné svietidlá pre štandardné osvetlenie miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obytných zón, parkovísk. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a
tiež úspora nákladov na údržbu. Ušetrené finančné prostriedky bude môcť obec použiť na svoj ďalší rozvoj. Predpokladaná
ročná úspora elektrickej energie v % je 58,70 čo predstavuje 39,63 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 2,77 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie. Pôvodný rozvádzač
bude nahradený novým rozvádzačom v plastovom prevedení a bude obsahovať časový spínač s astronomickými hodinami.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 108 nových svietidiel. Rekonštrukcia VO bude realizovaná v
obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Modernizáciu osvetlenia sa navrhuje riešiť v jednej etape. Rozsah navrhovanej modernizácie zahŕňa výlučne oprávnené
aktivity projektu, a to:
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu a doplnenie pôvodných svietidiel existujúcej sústavy za nové, technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné svietidlá na už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované
nosné konštrukcie, technickú obnova pôvodných alebo inštaláciu nových elektro-rozvádzačov systému verejného osvetlenia,
úpravu, inštaláciu riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia, výmenu a doplnenie vonkajších
(závesných) káblových rozvodov
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce, predovšetkým
nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci,
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu
kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac
ako 58,7 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je
predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je
v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie
celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je
získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá
investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady
na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má
zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si
bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO,
aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné
prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Verejné osvetlenie v obci Oravská Poruba tvorí jednostranná neunifikovaná osvetľovacia sústava s množstvom rôznych typov
svietidiel, mnohé z nich sú po dobe životnosti. Funkčných svetelných bodov je 122 ks. Sústava je vysoko náročná na
energetickú spotrebu, svietidlá s priemerným vekom 26 rokov spolu s konvenčnými predradníkmi majú vysoký príkon, ale
malú svet. účinnosť
Svietidlá sú buď bez krytu optickej časti, príp. kryt je degradovaný, elektrické časti sú skorodované. Sústava je vysoko
náročná na údržbu a náhradné diely, ako svet. zdroje sú v čiastočnej miere používané ortuťové výbojky, príp. v repasovaných
svietidlách žiarivky na domáce použitie. Svietidlá majú nesprávne vyloženie, výložníky sú skorodované, medzi stožiarmi sú
veľké rozstupy, nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita osvetlenia. Sústava VO neumožňuje reguláciu osvetlenia počas
noci, v snahe minimalizovať náklady na el. energiu bolo VO v noci vypínané. Okrem toho, že VO v súčasnom stave len veľmi
obmedzene napĺňa svoju funkciu posilnenia bezpečnosti užívateľov miestnych komunikácii, rovnako len veľmi obmedzene
zabezpečuje funkciu udržania nízkej kriminality v obci.

Nová sústava VO zaručí vysokú efektivitu prevádzky a bude plne optimalizovaná s ohľadom na platnosť noriem STN-EN
13201. Svietidlá budú nahradené novými LED svietidlami, sústava bude unifikovaná, odstráni sa náročnosť na údržbu.
Vymení a doplní sa 179 ks svietidiel a 179 ks výložníkov s vyložením od 0,3-2 m, vymení sa vzdušné vedenie za vzdušné
káblové vedenie NFA2X 2x16 v dĺžke 7300m. Výmenou a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora
20427 kWh, čo predstavuje 268,40 GJ/rok energ. úspor (71,54% úspor el. energie)
LED svietidlá s dlhodobou životnosťou znižujú náklady na údržbu, osvetlenie bude počas prevádzky regulované. Budú
nahradené 2 RVO, jeden RVO bude zrušený.
Nové svietidlá spolu s reguláciou osvetlenia prispejú k zníženiu energetickej náročnosti svetelnej sústavy, nové rozmiestnenie
svetelných bodov spolu s novým spôsobom ich vyloženia prispeje k rovnomernosti osvetlenia obce a komunikácií primerane
zaradeniu do tried ME5 a ME6, prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov a k zlepšeniu ochrany osôb a majetku. Zníženie
nákladov na prevádzku VO umožnia samospráve realizáciu iných investičných zámerov, ktoré zvýšia kvalitu miestnych
obyvateľov.

Realizácia projektu pozostáva s prípravy, fyzickej realizácie a riadenia projektu, projekt administratívne pripravuje a riadi
obec, ktorá je zodpovedná za dodržanie postupov pri ŽoNFP vrátane predloženia požadovaných dokumentov spojených s
realizáciou projektu a následný monitoring a podávanie správ. Fyzická realizácia bude zabezpečená v súlade so svetelnotechnickou štúdiou a z nej vyplývajúcou príslušnou projektovou a technickou dokumentáciou. Jednotlivé činnosti sú
rozčlenené tak, aby stavebné práce boli ukončené v prvej polovici novembra 2015, po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou
osobou vykonané svetelno-technické meranie. Svetelno-technická štúdia, stavebné práce a svetelno-technické merania sú
zabezpečené dodávateľsko-odberateľským spôsobom, obec je zodpovedná za správnosť postupov pri výbere dodávateľa,
objednávkach, uzatváraní obchodných zmlúv a zabezpečenie stavebného dozoru.
Navrhované riešenia podľa svetelnotechnickej štúdie a dokumentácie:
- demontáž starých svietidiel a výložníkov a inštalácia nových v celkovom počte 179 ks
- výmena vzdušného káblového vedenia v dĺžke 7300 m
- demontáž RVO v časti Zábrež, výmena 2 RVO za nové s pripojením regulačnej jednotky

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky sústavy VO obce O. Poruba vysoko náročnej na energetickú spotrebu a
na údržbu, alokované finančné prostriedky obce na prevádzkovanie verejného osvetlenia slúžia na poplatky za energie a
riešenie havarijných stavov. Rozširovanie vetiev, dopĺňanie svetelných bodov a optimalizácia prevádzkovania VO sú
obmedzené, realizáciou projektu sa dosiahne okamžité zníženie spotreby elektrickej energie a produkcie CO2 a optimalizujú
sa náklady na údržbu sústavy VO.
Zvýši sa estetický vzhľad obce, nové osvetlenie zvýši bezpečnosť zvyšujúceho sa počtu užívateľov miestnych komunikácii a
prispeje k udržaniu nízkej kriminality a vandalizmu.
Projekt prispieva k národnému strategický cieľu znižovanie energetickej náročnosti a je v súlade s PHSR ŽSK, (opatrenie
1.1.4 Podpora zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a čiastočne opatrenie 1.3.1 - aktivita - podporiť
modernizáciu ostatných objektov občianskej vybavenosti.) a v súlade s PHSR obce Oravská Poruba 2010-2017, opatrenie 2.1
„Dokončiť modernizáciu zastaralej a energeticky nevyhovujúcej časti verejného osvetlenia".

V rámci projektu je plánovaná komplexná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, obec bude zabezpečovať jeho
prevádzku z vlastných zdrojov, na čo boli v rozpočte obce alokované prostriedky. Udržateľnosť projektu je postavená na
odborne spracovaných výberových kritériách svetelnotechnickej štúdie, celková návratnosť projektu (z ušetrených
prostriedkov na údržbu a energie pri súčasných cenách) je pri sústave 179 svietidiel je 7 3/4 roka.
Znížením nákladov na energie a údržbu prevádzkovania verejného osvetlenia (od obce sa očakáva len čistenie optických
častí svietidiel, na svietidlá sa predpokladá záruka 5 rokov) ušetrené prostriedky umožnia ďalšie skvalitňovanie miestnej
infraštruktúry, rozširovanie siete osvetlenia, realizáciu ďalších zámerov pre zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov a
výkon prenesených právomocí samosprávy.
Zvýšením atraktívnosti obce sa zvyšujú predpoklady ďalšieho nárastu využitia oblasti pre IBV, čo predpokladá generovanie
dodatočných príjmov v rozpočte obce.
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Jednou zo zákonných povinností obce Bojná je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku obec deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v obi je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná.
Riešenie problematiky sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná
účinnosť, početných porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO.
Súčasná sústava VO už nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo obce. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa
morálnej a fyzickej amortizácie vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na prevádzku VO. Energetická náročnosť
systému VO v súčasnosti predstavuje 120 441,62 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov.
To môže mat negatívny dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a
rozšírenia kriminality v obci.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 386 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou,
ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby
energie o 270,43 GJ/rok.
V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne
projektový tím, ktorý bude mat na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude
hľadať východisko zo vzniknutej situácie.
Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 18,93 t/rok.
• zníženie energetickej závislosti regiónu,
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách,
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky,
• zníženie miery kriminality a vandalizmu;
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti obce sa budú môcť realizovať následné projekty zamerané na zvyšovanie
energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení.

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného káblového
vedenia, osadenie nového rozvádzača a programovanie riadiacej jednotky. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený
plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou
vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 6 mesiacov, so začiatkom v júli 2015 a
ukončením v decembri 2015.
Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v oblasti
implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ. Obstaranie prác a dodávky materiálu bude riešené
dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu realizácie.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad obce, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je pre obec Bojná zásadná, nakoľko rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť
dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou environmentálne
prijateľnou technológiou, ako aj novou sústavou regulačných opatrení. Realizácia projektu je jediných spôsobom, ako
odstrániť havarijný stav niektorých osvetľovacích telies v systéme verejného osvetlenia.
Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR obce Bojná. Realizáciou jednotlivých aktivít dôjde k okamžitému naplneniu
deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom realizácie projektu má bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných
projektov.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 62,37 % čo je 75 119,58 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové
úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude
zohrávať dôležitú úlohu i v budúcnosti. Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory k vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu
kultúrneho vzhľadu obce
počas dna aj noci, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.
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Obec Zliechov sa nachádza okrese Ilava. V súčasnosti štruktúru VO v obci predstavuje rôzne typy svietidiel, čo znamená, že
svetelná sústava tvorí neunifikovanú sústavu. Všetky typy svietidiel staršie ako 20 rokov sú za hranicou svojej životnosti a už
nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia. Polovičnú časť osvetlenia tvorí osvetlenie s
kompaktnou žiarivkou. Žiarivky sú nevyhovujúce na použitie v sústavách VO, nenapĺňajú merný výkon a požiadavku na min.
merný výkon 87 lm/W v rámci ekodizajnu. V zimnom období majú výraznú teplotnú závislosť a veľmi nízky svetelný tok, čím
vzniká deficit osvetlenia na komunikácii. Svetelný tok je rozptyľovaný do rôznych smerov a vzhľadom na väčšiu svietiacu časť
sa nedá účinne smerovať na cieľ osvetlenia. Ďalšie zoskupenie verejného osvetlenia tvoria svietidlá s ortuťovou výbojkou,
ktoré majú vyšší príkon a sodíkové výbojky. Staršie svietidla prekročili hranicu svojej životnosti. Súčasný stav rozvádzačov je
zastaraný. Ramienka a výložníky sú značne skorodované. Projekt VO je nevyhnutný z pohľadu optimalizácie technickoprevádzkových podmienok s cieľom zvýšiť energetickej efektívnosti osvetlenia a eliminovať údržbu.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 227 svetelných bodov. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a
dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 82,49 čo predstavuje 246,75 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia
CO2, o 17,27 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a
v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Svietidlá budú poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej
redukcii oslnenia s nulovými svetelnými emisiami do horného polpriestoru. Prostredníctvom projektu bude zabezpečený
technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Úspora bude
premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú nevyhnutné pre
vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom regióne. Nominálna životnosť navrhovanej osvetľovacej sústavy je 25 rokov.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 227 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu pôvodných svietidiel za nové a doplnenie svietidiel, ktoré sú technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné, technická obnova pôvodného rozvádzača a inštalácia 3 nových elektro-rozvádzačov systému
verejného osvetlenia, úprava a inštalácia riadiaceho monitorovacieho systému a výmenu a doplnenie vonkajších (závesných)
káblových rozvodov v určenom rozsahu,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky verejného osvetlenia obce, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci a k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej a premávky a bezpečnosti obyvateľov. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku, uvažuje sa
až 25 rokov. Nominálna životnosť navrhnutej kvalitnej osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Z uvedených dôvodov sa jasne
predpokladá, že projekt je finančne udržateľný. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 82 %
oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom
termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce, územným plánom
obce a prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a
kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných
prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou a zlepšením života obyvateľom obce.

Výsledkom projektu sa dosiahne zníženie spotreby el. energie o 246,75 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 227 ks svietidiel. Rekonštrukciou a modernizáciou VO sa zníži frekvencia úkonov pri
udržateľnosti prevádzky a zvýši sa kvalita osvetľovacej sústavy, pretože výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po
10-tom roku. Nominálna životnosť navrhnutej osvetľovacej sústavy je až 25 rokov. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu
výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý
zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ
zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory
prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti
bude environmentálne udržateľný. V súvislosti s projektom neexistujú žiadne vážne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť
udržateľnosť.
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V súčasnosti sú namontované svietidlá starých typov, technicky zastarané a nespĺňajú nároky na kvalitné osvetlenie a novšie
typy svietidiel, ktoré nevyhovujú svojimi svt. parametrami a požiadavkám na svetelné emisie a energ. nenáročnosť. Svietidlá
sú namontované jednak na stožiaroch DS nn ale zväčša na stožiaroch v majetku mesta, v rozstupoch často viac ako 60 m, čo
je príčinou nerovnomerného osvetlenia komunikácií. Väčšina svietidiel je po dobe svojej životnosti. Vek svietidiel a ostatných
zariadení sústavy v. osvetlenia v meste je v rozsahu 10 – 35 rokov. Optické časti mnohých svietidiel sú nenávratne
poškodené alebo značne znečistené, chýbajú alebo sú poškodené mechanické kryty el. častí. Mechanické komponenty sú
značne zhrdzavené čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. Z uvedených dôvodov je značne narušené nielen krytie
týchto svietidiel (ochrana krytím) ale aj ich bezpečnosť mechanická a elektrická. Vedenie rozvodu v. osvetlenia je potrebné
nahradiť novým, z dôvodu straty mech. pevnosti a častými skratmi na vedení. Týmto sa stáva kvalita osvetlenia nebezpečným
prvkom, ktorá ohrozuje bezpečnosť dopravy motorových, nemotorových dop. prostriedkov a samotných chodcov.

Všetky existujúce svietidlá budú vymenené za nové a zároveň bude doplnených 85 ks nových svietidiel, so
svetelnotechnickými parametrami spĺňajúcimi všetky požadované kritéria ohľadom svetelných emisií a energetickej
efektívnosti. Pri výbere ako najperspektívnejšie sa javí svietidlo s LED svetelnými zdrojmi vybavené dostupnou technológiou
pre optimalizáciu jeho prevádzky. S výmenou svietidiel bude prebiehať aj výmena všetkých existujúcich výložníkov za nové.
Výmenou rozvádzačov verejného osvetlenia a riadiaceho systému na ovládanie a monitoring verejného osvetlenia, získa
mesto prehľad o jeho stave, o počte a miestach porúch, o stave elektrickej siete a pod. Náhradou káblov vedúcich k
svietidlám a provizórnych káblov izolovaným vzdušným vedením dôjde k zníženiu poruchovosti káblovej siete. Všetky
navrhované aktivity v súčinnosti so zabezpečením pravidelnej údržby osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia, zabezpečia
v konečnom dôsledku zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie nákladov na prevádzku verejného osvetlenia.

Realizácia projektu je zabezpečená dodávateľsky, výber dodávateľov bol realizovaný v zmysle ZVO.
-Vypracovanie svt. štúdie zabezpečovala fy Radek Pechman – systémy riadenia verejného osvetlenia, so sídlom Štěnovice,
ČR, v cene 4 041,00 EUR.
-Zhotoviteľom diela, bude v prípade uzatvorenia ZoD, úspešný uchádzač vybraný na základe VO, spoločnosť ILC FACTORY
a.s., Plzeň, ČR, s ponúknutou cenou 739 372,76 EUR. Súčasťou diela je aj svt. zameranie.
Projekt sa bude zabezpečovať v čase 10/2015-12/2015. Riadenie projektu bude zabezpečené projektovým tímom, v ktorom
budú zamestnanci mesta so skúsenosťami s riadením projektov.
Realizácia hlavnej aktivity projektu – komplex. modernizácia v. osvetlenia bude pozostávať z realizácie nasledovných aktivít:
-výmeny všetkých existujúcich svietidiel za nové s lepšími svt. parametrami a ekonomickými vlastnosťami,
-doplnenia svietidiel na existujúce podpery všade tam kde si to vyžaduje svt. situácia,
-výmeny výložníkov a výmeny rozvádzačov,
-inštalácie riadiaceho, resp. monitorovacie systému,
-nahradenia existujúcich provizórnych previsov modernými samonosnými káblami s PE izoláciou a príslušenstvom,
-výmeny prívodových vodičov k svie

Sústava v. osvetlenia v meste je po životnosti z hľadiska bezpečnosti a svt. parametrov. Z pohľadu spotrebovanej energie je
prevládajúcim typom svetelného zdroja nízkotlaková sodíková výbojka. Osv. sústava je tvorená prevažne oceľovými stožiarmi
a stožiarmi dis. siete nn. Rekonštrukcia osv. sústavy je nevyhnutná pre jej zlý technický stav a nehospodárnosti prevádzky.
Súčasné sv. osvetlenie nie je schopné na mnohých miestach plniť svoju funkciu a preukázateľne neposkytuje platnou normou
požadované parametre osvetlenia a požadovaný stupeň bezpečnosti.
Projekt je v súlade s PHSR mesta, ktorého glob. cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť mesta, vzostup jeho
ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní TUR. Napĺňaním cieľa opatrenia projekt podporí TUR. Zvýšenie kvality v.
osvetlenia a zníženie nákladov na spotrebu energie na prevádzku v. osvetlenia a jeho údržbu, použitím moder. technológii
osvetlenia a regulácie podporujú sociálnu, ekonomickú a environmentálnu zložku TUR. Projekt rieši zníženie energ.
náročnosti zariadení osv. sústavy. Zvýši sa ochrana a bezpečnosť občanov, ich majetku a ŽP, čo umožní zvýšiť
konkurencieschopnosť a sebestačnosť mesta a regiónu.

Projekt predstavuje 0. etapu celkovej rekonštrukcie v. osvetlenia v meste. Cieľom optimalizácie je úspora na platbách za
energiu a údržbu, ktorá prinesie prostriedky použiteľné na investície do plánovanej celkovej rekonštrukcie v. osvetlenia.
Udržateľnosť projektu je garantovaná nasl. skutočnosťami:
-záujmom mesta na prevádzkovaní a dlhodobom užívaní v. osvetlenia
-realizáciou rekonštrukcie a modernizácie v. osvetlenia v meste v r. 2005,
-ochranou a bezpečnosťou súkromného a verejného majetku,
-v. osvetlenie je majetkom mesta a preto sa musí o jeho prevádzku starať,
-povinnosťou mesta zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky,
-skúsenosťami mesta s prevádzkovaním v. osvetlenia.
V. osvetlenie je zariadenia inštalované vo vonkajšom prostredí, preto jeho pravidelná údržba je základným predpokladom
udržania optimálnych parametrov zariadení, dostatočnej efektívnosti a stability osvetlenia. Prevádzka a údržba v. osvetlenia
bude hradená z rozpočtu mesta. Prevádzku v. osvetlenia zabezpečujú TS služby mesta.
Po skončení projektu budú naštartované aktivity, ktoré pomôžu ďalej pokračovať v dostavbe a zefektívňovaní prevádzky v.
osvetlenia v meste
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Obec Výrava sa nachádza v Prešovskom samospr. kraji, okr. Medzilaborce s počtom obyvateľov 180. Rozloha obce je 2024
ha a leží v severnom okraji Laboreckej vrchoviny v n. výške okolo 368 m, približne 11 kilometrov od okresného mesta .
Osvetľovacia sústava v obci používa v osvetľovacích telesách svetelné zdroje typu Modus LV (100% množstva). Existujúce
svetelné zdroje sú technologicky opotrebené a obec na ich výmenu a údržbu, kvôli ich nízkej životnosti a spoľahlivosti vydáva
nemalé finančné prostriedky. Žiarivky majú nižšiu svietivosť hlavne v zime pri teplotách nižších ako 0°C, čo výrazným
spôsobom zhoršuje bezpečnosť na cestných komunikáciách v obci. Všetky svietidlá sú po životnosti a pôsobenie externých
vplyvov počasia znížilo ich mechanické krytie a absencia čistenia spôsobila degradáciu materiálov použitých vo svietidlách.
Svietidlá je potrebné vyhodnotiť ako nedostačujúce a ich výmena je potrebná. Verejné osvetlenie obce je realizované zväčša
na betónových podperných bodoch distribučnej NN siete – 38 ks. Svietidlá sú upevnené na oceľových ramienkach alebo
výložníkoch. Výložníky sú značne poznačené koróziou . Rozvádzač je zastaralý, prevádzka je náročná na servisné zásahy.
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25120220647

25120220576

25120220648

25120220595

25120220601

25120220613

25120220615

25120220609

25120220458

Obec Dolné Plachtince

Obec Sklené Teplice

Obec Vieska nad Žitavou

Mesto Trnava

Obec Kusín

Mesto Nové Zámky

Obec Svätý Anton

Obec Jarok

Obec Milpoš

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sklené Teplice

Verejné osvetlenie obce Vieska nad Žitavou

Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Kusín

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nové Zámky

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Anton

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Milpoš

147 060,91

33 799,28

48 028,77

190 085,42

44 316,27

341 808,86

159 668,13

237 399,65

94 807,63
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia obce Dolné Plachtince je kritický. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť
sústavy či z hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s
normou STN EN 13201-2. Osvetľovacia sústava je tvorená rôznorodými druhmi svietidiel, v ktorých sú inštalované svetelné
zdroje rôznych príkonov, prevažne sodíková výbojka s príkonom 70W a vysokotlaková sodíková
výbojka s príkonom 250W. Svietidlá sú zastarané, poškodené a znečistené, s vysokou poruchovosťou, nevyhovujúcimi
optickými vlastnosťami a nežiaducími emisiami do horného polpriestoru. Svietidlá su pomocou skorodovaných výložníkov
nerovnomerného uhla náklonu umiestnené na 8m betónové stožiare podperných bodoch distribučnej nn siete a na drevené 8
metrové stožiare z r.1940-1970. Betónové stožiare sú majetkom spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.
Súčasťou sústavy sú 2 skorodované rozvázače VO s nerovnomerným zaťažením fáz, predimenzovanom rezervovanou
kapacitou a nevhodným spínaním. V obci sa nachádza najmä holé vzdušne vedenie.kt. má spoločný PEN vodič s distribučnou
sústavou. Počas veterného počasia spôsobuje skraty.

1.Svetelnotechnická štúdia-bola obstaraná
-získanie komplexného pohľadu na sústavu VO
-zhodnotenie technického stavu súčasnej sústavy
-popis stavu svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí, rozvádzačov a vedení
Výmenou existujúcich 123 ks svietidiel za nové LED svietidlá a zahustením sústavy doplnením 32 ks nových LED svietidiel -návrh opatrení
na existujúce podperné body nn siete, výmenou 2 ks rozvádzačov, inštaláciou systému riadenia a výmenou vzdušných -technická špecifikácia jednotlivých prvkov navrhovanej osvetľovacej sústavy
vedení na samonosné izolované vzdušné vedenie sa dosiahne:
Nevyhnutnosť zistenia súčasného stavu, identifikovať problémy a navrhnúť riešenie odborne spôsobilou osobou.
2.Modernizácia verejného osvetlenia-prebieha verejné obstarávanie
- zníženie spotreby elektrickej náročnosti sústavy
-výmena 123 ks nevhodných svietidiel, zahustenie sústavy 32 ks nových LED svietidiel s nižším príkonom zvýši efektívnosť a
- zníženie nákladov na údržbu
kvalitu osvetlenia a zabezpečí splnenie technických noriem
- odstránia sa nežiaduce emisie do horného polpriestoru
-výmena 2 starých skorodovaných rozvádzačov a inštalácia riadiaceho systému zabezpečí optimalizáciu prevádzky a údržby
- zabezpečí sa splnenie technických noriem STN
sústavy
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov
-výmenou vzdušných vedení eliminuje výpadky energie počas veterného počasia
- zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť a intenzita osvetlenia a farebné podanie)
-bezpečnosť prevádzky na miestnych komunikáciách a občanov
Realizáciou verejného obstarávania sa zabezpečí výber ekonomicky najvýhodnejšieho dodávateľa, pri zachovaní technických
parametrov zadefinovaných v STS
3.Záverečné svetelnotechnické meranie
-overenie technických parametrov a dodržanie STN noriem po realizácii
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Obec Sklené Teplice sa nachádza v Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom na rozlohe 1 091 ha a s populáciou
413 obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava s 98 svietidlami. Predmetom modernizácie verejného osvetlenia je 44 ks
svietidiel typu Elektrosvit - Attaché z roku cca 1998. Ide o kompaktné žiarivky s nízkym merným výkonom. Svietidlá nespĺňajú
súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou jestvujúcich 44 ks svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, a doplnením 26 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W.
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť regulácie výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa dosiahne modelová úspora
elektriny 10 803 kWh/rok – 54,96%, úspora zníženia emisií CO2 o 2,72 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy.
Projekt plne prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Predkladaný projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Vieska nad Žitavou. Hlavnými
dôvodmi rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sú vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného
osvetlenia, niektoré prvky VO majú aj 30 rokov a sú za hranicou životnosti. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov,
zdrojov a káblových rozvodov (vzdušných) je značne poruchový.
Predpokladom na realizáciu projektu sú osvedčení zamestnanci (projektový tím) s praxou v riadení projektov, schopní
zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu, explicitne zapracovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v
príslušných strategických dokumentoch a neustály rozvoj obce Vieska nad Žitavou.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov – 86 pôvodných vymenených
svietidiel a ročné úspory energie 78,91 GJ/rok a ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa projektu – zlepší sa technický
stav verejného osvetlenia v obci modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude efektívnejšie a energeticky
úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť cestnej premávky aj
občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci. Napĺňanie merateľných ukazovateľov bude obec
pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Projekt môže slúžiť ako
dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité obce, mestá a regióny.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity:
HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia
Aktivita predstavuje súbor jednotlivých činností potrebných na realizáciu predkladaného projektu. Jednotlivé kroky na seba
nadväzujú a sú logicky prepojené tak, aby svojou realizáciou vytvárali synergický efekt a ucelený komplex výstupu.
Harmonogram je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. V rámci realizácie aktivity
bude vymenených 86 pôvodných svietidiel.
Riadenie projektu
Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele so starostom obce v úlohe projektového manažéra.
Projektový tím bude zložený zo zamestnancov OÚ Vieska nad Žitavou. Technické zabezpečenie projektu bude realizované
dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Publicita a informovanosť
Zabezpečenie informovania o čerpaní prostriedkov a úspešného realizovania projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

Región Trnava v poslednom období prešiel výraznými zmenami hlavne prílevom zahraničných investorov a realizácie novej
bytovej výstavby následkom čoho bolo aj zvýšenie investícií do infraštruktúry. Mesto Trnava každoročne investuje finančné
prostriedky do nových svetelných bodov, rieši i súčasnú údržbu a na základe podnetov občanov rieši havarijné stavy čo v
najkratšom čase a snaží sa navrhnúť koncepciu v rámci VO, ktorá zaručí zvýšenie energetickej efektívnosti. V rámci projektu
chceme riešiť navrhnuté časti mesta, v ktorých technický stav VO nezodpovedá súčasným nárokom prevádzky. Súčasný stav
zariadenia verejného osvetlenia v riešených lokalitách pozostáva zo 199 svietidiel o výkone 70 W, 32 svietidiel o výkone 150
W a 9 svietidiel o výkone 250 W. Celkový inštalovaný príkon pôvodného zariadenia je 20,98 kW. Predmetné zariadenie je
morálne zastaralé a je už dávno po svojej dobe životnosti. Na niektorých typoch svietidiel už nie je možné robiť opravy z
dôvodu, že sa už náhradné diely nevyrábajú. Celková koncepcia návrhu riešenia vychádza zo svetelnotechnického projektu
mesta, v ktorom je zmapovaná situácia v oblasti VO a navrhnuté možnosti riešenia.

V rámci realizácie projektu sa zmodernizuje 240 svetelných bodov v obytných súboroch Prednádražie, Družba , Linčianska,
Vodáreň s vysokou úžitkovou hodnotou a maximálnou prevádzkovou životnosťou. Výmena svetelných bodov zabezpečí
zvýšenie energetickej efektivity. Energetická náročnosť bude minimalizovaná v čo najširšom rozsahu s ohľadom na platné
normy STN EN 13201.
Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši bezpečnosť cestnej prevádzky, zlepší sa prevencia proti úrazom a prevencia
proti kriminalite. Správne realizované verejné osvetlenie poskytne obyvateľom príjemnejšie životné prostredie a väčší pocit
bezpečia.
Navrhnutá realizácia aktivít nadväzuje na celkovú koncepciu riešenia VO v meste. Projekt svojim návrhom a zavedením
environmentálne šetrných technológií výrazne prispeje k energetickej efektívnosti, čím bude nadväzovať na Koncepciu
energetickej efektívnosti SR, ako aj k minimalizácii odpadov, čím sa znížia náklady na odpadové hospodárstvo.

Implementáciu projektu bude koordinovať Mestský úrad v Trnave, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov
investičného a neinvestičného charakteru, disponuje administratívnou, technickou vybavenosťou a skúsenými odbornými
pracovníkmi. Na základe spracovanej svetelno-technickej štúdie bol definovaný potrebný rozsah modernizácie. Dodávku a
montážne práce zabezpečí externý dodávateľ, ktorý bude určený na základe výberového konania. Po ukončení prác bude
zrealizované záverečné meranie.
Celkový projekt bude mesto realizovať postupne:
Svetelno-technická štúdia 7/2015
Verejné obstarávanie na dodávateľa 9 - 2015 10-2015
Výmena svetelných zdrojov:
Prednádražie - 77 svetelných bodov 11-2015 12-2015
Linčianska - 77 svetelných bodov
11-2015 12-2015
Družba - 73 svetelných bodov 11-2015 12-2015
Vodáreň - 13 svetelných bodov 11-2015 12-2015
Záverečné meranie 12-2015
Riadenie projektu 8-2015 12-2015
Publicita a informovanosť 8-2015 12-2015

Verejné osvetlenie v meste Trnava bolo budované pred vyše 30-timi rokmi. Modernizácia verejného osvetlenia v mestských
častiach je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a zastaranosti. Svietidlá sú väčšinou po uplynutí doby životnosti, čo
znamená vysoké nároky na spotrebu energie a zvýšené náklady na údržbu. Mesto Trnava túto situáciu rieši a každoročne
investuje finančné prostriedky do obnovy VO. V rámci projektu boli na základe svetelno-technickej štúdie vybrané lokality,
kde elektrické zariadenia sústavy nevyhovujú podmienkam efektívnej, ekologickej a bezpečnej prevádzky. Súčasná sústava
VO nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia, úsporu elektrickej energie a náležitý
stupeň bezpečnosti na komunikáciách. Tieto faktory ovplyvňujú kvalitný život obyvateľstva ako aj návštevníkov mesta. Z
dôvodu zníženia energetických nákladov a zvýšenia kvality života obyvateľov i návštevníkov sa modernizácia VO sa stala
jednou z dôležitých priorít mesta Trnava.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v rámci obce tvoria žiarivkové svietidlá s príkonom 70 W a výbojkové svietidlá s
príkonom 125 W a 250 W.
Tieto svietidla nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Sústava verejného osvetlenia je vzhľadom na zastaralosť svietidiel vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti
zásob údržbového materiálu a náhradných dielov ktoré sa dnes už nevyrábajú. Použité typy svietidiel sú náchylné na koróziu
vrchného krytu a spodný kryt sa rýchlo zanáša nečistotami. Dôsledkom nízkeho krytia svietidla je trvalé, periodicky sa
opakujúce znečistenie krytu svietidla, ktoré je nutné čistiť.
V sústave je prevádzkovaných celkovo 55 ks svietidiel s priemerným vekom cca 16 rokov.

Projekt rieši obnovu verejného osvetlenia v obci Kusín, ktorá spočíva vo výmene jestvujúcich svietidiel a doplnení nových
svietidiel v celkovom počte 72 ks (demontáž a montáž) novými úspornými svietidlami umiestnených na existujúcich
betónových podperných bodoch.
Návrh osvetľovacej sústavy je riešený v zmysle platných noriem STN EN 13-201 č. 1 - 4 s nadväznosťou na STN 73 6110 s
požiadavkami na efektivitu a optimálnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.
Navrhované technické riešenie:
LED – Merný svetelný tok – minimálne 87 lm/W, životnosť minimálne 100 000 hod., farba svetla 4000K, farebné podanie Ra
70.
Budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, ktoré sa doplnia novými výložníkmi od 0,5 – 1 – 1,5m a
novými svietidlami LED. Svietidlá LED na výložníkoch sa musia umiestniť min. 0,5 od živých časti NN vedenia. Stožiare v
celkovom počte 72 ks, spolu 72 ks svetelných zdrojov.
Výložníky: oceľové, pozinkované, jednoramenné výložníky dĺžky 1,0 m - 19 ks, oceľové, pozinkované, jednoramenné
výložníky dĺžky 1,5 m - 53 ks.
Navrhovaný rozvádzač bude doplnený o reguláciu spínacími hodinami a svetelným senzorom, vybavený prepäťovou
ochranou.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to:
A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO.
Táto aktivita zahŕňa všetky potrebné úkony na obnovu sústavy verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu.
Modernizácia bude prebiehať výmenou súčasných svietidiel a doplnením nových svietidiel za moderné, energeticky menej
náročné.
Hlavnú aktivitu projektu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania. Ten bude postupovať
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. V rámci realizácie projektu
zabezpečí demontáž existujúcich svietidiel a tiež osadenie nových a doplnených úsporných svietidiel na existujúcich
betónových podperných bodoch v riešenom území, výmenu jestvujúceho rozvádzača VO a po ukončení realizácie prác
obnovy verejného osvetlenia jeho revíziu.

Žiadateľ plánuje zabezpečiť trvalú a pravidelnú prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia vo vlastnej réžii za spolu
súčinnosti s odbornými kapacitami, ktoré sa špecializujú v danej oblasti, a to z vlastných zdrojov v rámci svojho obecného
rozpočtu pre jednotlivé roky v dostatočnom finančnom krytí, aby nedochádzala k vypínaniu sústavy verejného osvetlenia z
dôvodu úspory na el. energii.
Realizácia projektu je potrebná najmä z dôvodov, že súčasný stav verejného osvetlenia v obci Kusín má negatívny vplyv na
Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO zaradené do prevádzky podliehajú svojej technickej a
bezpečnosť prejazdu obcou vo večerných hodinách, ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku, tiež zvyšuje pravdepodobnosť
efektívnej životnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných
výskytu trestnej činnosti a vandalizmus, taktiež ovplyvňuje celkový estetický vzhľad obce.
predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Údržba
Realizáciou projektu zároveň dôjde k zníženiu energetickej náročnosti sústavy a k zníženiu nákladov na údržbu sústavy VO.
sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej
sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a
zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické
nedostatky zvereného zariadenia s cieľom o ich odstránenie.
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Verejné osvetlenie na hlavných komunikačných tepnách v meste Nové Zámky (ďalej aj ako "riešená časť") tvorí sústava 394
svetelných miest so 406 svietidlami dvoch typov od jedného výrobcu s vysokotlakovými sodíkovými alebo halogenidovými
výbojkami s rozličným príkonom. Svietidlá sú inštalované prevažne na oceľových alebo pozinkovaných stožiaroch rôznej
výšky na jednoramenných, výnimočne dvojramenných, výložníkoch s dĺžkou do 2,5 m. Všetky podperné body, výložníky a
napájacie vedenie sú z technického hľadiska vo vyhovujúcom stave. Napájanie je zabezpečené sústavou viacerých
rozvádzačov, ktoré vyhovujú technickým normám. Hlavným nedostatkom je vysoký príkon svietidiel, čo znamená vysokú
energetickú náročnosť. Inštalovaný príkon je 71,5 kW, čo je vzhľadom na rozsah riešenej časti pomerne vysoké číslo; to sa
negatívne odzrkadľuje na spotrebe elektrickej energie, a tým zvýšenou požiadavkou na verejné financie. Priemerný príkon
svetelného miesta je až 181,5 W (čo je spôsobené aj stratami na klasických predradníkoch svietidiel). Súčasná sústava v
riešenej časti nespĺňa súčasné požiadavky na efektívne verejné osvetlenie a z hľadiska jej udržateľnosti je nevyhnutná jej
modernizácia.

Po ukončení realizácie projektu bude osvetľovaciu sústavu riešenej časti tvoriť 394 svetelných miest, ktoré budú pozostávať
zo 406 LED svietidiel. Svietidlá sú navrhnuté tak, aby spĺňali technické normy regulujúce intenzitu osvetlenia verejných
priestorov, čo bude uskutočnené použitím účinných svetelných zdrojov. Svietidlá budú inštalované na pôvodných stožiaroch a
výložníkoch. Takisto ostane pôvodné napájanie osvetľovacej sústavy. Novú sústavu bude tvoriť päť typov LED svietidiel (16
ks svietidiel s príkonom 24 W, 35 ks svietidiel s príkonom 49 W (z toho 4 ks svietidiel s inou optikou oproti ostatným), 263 ks
svietidiel s príkonom 71 W a 92 ks svietidiel s príkonom 111 W). Modernizovaných teda bude 406 svietidiel (všetky pôvodné
svietidlá budú vymenené). Systém regulácie osvetlenia bude zabudovaný priamo vo svietidle s možnosťou nastavenia.
Uvedeným spôsobom vznikne úspora energie 674,98 GJ/rok, čo je 67,22 % oproti súčasnému modelovanému stavu a čo sa
prejaví v znížení produkcie CO2 o 47,25 t/rok. Po ukončení realizácie projektu bude v riešenej časti efektívne verejné
osvetlenie, čo vytvorí predpoklady pre pokračovanie modernizácie v ďalších častiach mesta v budúcnosti.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity, ktorou je modernizácia verejného osvetlenia (v rámci aktivity je spracovanie
svetelnotechnickej štúdie, proces verejného obstarávania externých dodávateľov, podstatnou časťou je samotná
modernizácia verejného osvetlenia a svetelnotechnické merania, ktorých cieľom je zhodnotiť dosiahnutie technickej efektivity
uskutočnenej modernizácie). Súbežne s hlavnou aktivitou prebieha vedľajšia aktivita č. 1 riadenie projektu a č. 2 publicita a
informovanosť. Realizácia projektu je plánovaná na obdobie 09/2015-12/2015. Realizáciu celého projektu budú zastrešovať
skúsení odborníci v pôsobnosti žiadateľa (bližšie pozri v prílohe č. 1 ŽoNFP - Opis projektu). Všetky aktivity projektu smerujú
k dosiahnutiu hlavného a špecifických cieľov projektu. Modernizáciou sústavy verejného osvetlenia dôjde k zlepšeniu jeho
technického stavu, a tým k zabezpečeniu kvalitného osvetlenia v riešenej časti mesta Nové Zámky pri súčasnom znížení
ekonomickej a technickej náročnosti jej správy a údržby. Zároveň sa zvýši bezpečnosť v meste a modernizácia sa odzrkadlí
aj na ochrane životného prostredia.

Nakoľko súčasný stav verejného osvetlenia v meste Nové Zámky je nevyhovujúci (vysoký priemerný príkon svetelného miesta
- 181,5 W, ktorý bude po realizácii znížený na 78,6 W), čo sa odzrkadľuje najmä vo veľkej potrebe použitia verejných financií
pre poskytovanie kvalitnej verejnoprospešnej služby verejného osvetlenia, je potrebná jeho rekonštrukcia. Vzhľadom na
vysokú finančnú náročnosť bude modernizácia prebiehať vo viacerých etapách, pričom predmetom projektu je modernizácia
osvetľovacej sústavy hlavnej komunikačnej kostry mesta Nové Zámky. Realizácia projektu bude mať priamy dopad nielen na
úsporu elektrickej energie, ale aj na zvýšenie bezpečnosti dopravy na komunikáciách I. a II. triedy vedúcich mestom Nové
Zámky, ako aj na hlavných miestnych komunikáciách. Modernizácia verejného osvetlenia je v súlade so strategickými
dokumentmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (najmä OPKaHR, Stratégiou energetickej bezpečnosti SR a
Energetickou politikou SR, Koncepciou energetickej efektívnosti SR, Akčným plánom energetickej efektívnosti, Systémom
implementácie HP TUR, platným PHSR NSK, PHSR mesta Nové Zámky s výhľadom do roku 2015 a územnoplánovacou
dokumentáciou).

Realizáciou projektu dôjde k modernizácii 406 svietidiel, čo bude mať dopad na úsporu energie 674,98 GJ/rok a čo sa
odzrkadlí v znížení emisií CO2 o 47,25 t/rok.
Uvedený výsledok a dopad projektu bude mať priamy vplyv na zníženie potreby finančných prostriedkov z verejných zdrojov
(elektrická energia a prostriedky na správu a údržbu). Žiadateľ každoročne v rámci rozpočtu bude vytvárať dostatočné
finančné zdroje pre potreby poskytovania verejnoprospešnej služby verejného osvetlenia. Odborné administratívne kapacity
žiadateľa sú zárukou administratívnej a projektovej udržateľnosti výsledkov projektu minimálne počas celého obdobia
sledovania. Správa verejného osvetlenia je realizovaná prostredníctvom externého poskytovateľa tak, aby bolo zabezpečené
bezproblémové a podľa možností nepretržité poskytovanie služby. Prípadné poruchy budú odstraňované čo najskôr po ich
identifikácii. Modernizovaná sústava bude spĺňať všetky technické normy, čím sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky
verejného osvetlenia, čo sa taktiež odzrkadlí priamym dopadom na udržateľnosť výsledkov projektu.
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Jednou zo zákonných povinností obce Svätý Anton je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku obec deklaruje aj vo svojich vyhláseniach a dokumentoch. Súčasný technický stav VO je v
obci nevyhovujúci a zastaraný. Medzi hlavné nedostatky patria znečistenie svietidiel, zlé umiestnenie svietidiel - obmedzujúca
účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami, použitie nevhodných
svetelných zdrojov. Všetky svietidlá sú po životnosti a pôsobenie externých vplyvov počasia znížilo ich mechanické krytie a
absencia čistenia spôsobila degradáciu materiálov použitých vo svietidlách. Svietidlá sú nedostačujúce a ich výmena je
potrebná. Stožiare a vedenie nevyhovuje normám a potrebám. Rozvádzače sú celkovo nevhodné pre inštaláciu regulačných
a riadiacich komponentov, ich výmena je potrebná. V existujúcich rozvádzačoch nie je dostatok miesta na inštaláciu riadiacich
a regulačných komponentov. Súčasný havarijný stav je možné riešiť len komplexou výmenou všetkých svietidiel za
unifikovaný typ svietidiel a rozvádzačov.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu bude vymenených a doplnených spolu 229 ks LED svietidiel a bude nasadený
moderný systém riadenia verejného osvetlenia s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky . Tieto
nové BAT zariadenia prinesú zníženie spotreby energie. Okrem svietidiel a rozvádzačov budú vymenené aj výložníky v počte
ks 229. Vzhľadom k predpokladanej realizácii projektu v zimných mesiacoch 10-12/2015 nebudú menené káblové rozvody,
obec ich výmenu zrealizuje následne z úspor. V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie
ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne projektový tím, ktorý bude mať na starosti údržbu verejného osvetlenia po
ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude hľadať východisko zo vzniknutej situácie. Úspešná realizácia projektu
prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
- zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia,
- zníženie energetickej závislosti regiónu,
- zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách,
- zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky,
- zníženie mi

Na základe Svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia bude
pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ, ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce na
projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
inštaláciu nových svietidiel, osadenie rozvádzačov, programovanie riadiacej jednotky. Činnosti sa rozčlenia tak aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Práce na rekonštrukcii budú prebiehať
nasledovne: Na vysokozdvižnej plošine bude zdemontovaný výložník spolu aj so svietidlom a následne bude umiestnený
nový výložník a svietidlo. Po odkúšaní funkčnosti sa plošina posunie k ďalej. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou
osobou vykonané meranie vlastnosti sústavy verejného osvetlenia.Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod
vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie projektov financovaných z podporných
programov EÚ. Obstaranie prác a dodávky materiálu bude riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je
v priebehu realizácie.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad obce, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vanadalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný. Realizácia projektu je pre obec Svätý Anton zásadná,
nakoľko rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť dosahovania úspor elektrickej energie
prostredníctvom modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou technológiou. Projekt je v súlade s PHSR Banskobystrického
kraja. Projekt naplní stanovené ciele a priority PHSR obce Svätý Anton spomínané v Opatrení 6.2.2.3 Rekonštrukcia a
rozšírenie verejného osvetlenia.Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu. Realizáciou
jednotlivých aktivít dôjde k okamžitému naplneniu deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom realizácie
projektu má bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných proejktov a v prípade vzniku nepredpokladaných udalostí ich bude
priebežne r

Obec Svätý Anton realizovala platby za verejné osvetlenie zo svojho rozpočtu, ktorý je tvorený miestnymi a podielovými
daňami. Po realizácii projektu bude obec naďalej realizovať úhrady z rovnakého zdroja, čím je po dobu udržateľnosti
zabezpečený zdroj financovania výsledkov projektu. Rozdiel je vo výške realizovaných úhrad, ktoré budú vďaka dosiahnutej
úspore výrazne nižšie. Pri vypracovaní svetelno-technickej štúdie kládol projektant dôraz na technológiu s minimálne ročnou
zárukou a vysokokvalitné materiálové prevedenie. V rámci 5 rokov po realizácii projektu je udržatelnosť projektu
zabezpečená záručnými podmienkami kladenými na dodávateľa. Samotné LED svietidlo vyžaduje jednorázovú ročnú údržbu čistenie skiel tlakovou vodou, upevnenie svoriek vzdušného vedenia. Tieto úkony majú však len preventívny charakter.
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Obec Jarok sa nachádza v okrese Nitra. V súčasnom VO sa vyskytujú rôzne typy svietidiel inštalované v 60-tych, 70- tych až
80-tých rokoch, ale aj kompaktné 36w žiarivky. VO tvorí neunifikovanú sústavu s rôznym druhom svietidiel. Všetky typy
svietidiel staršie ako 20 rokov sú za hranicou svojej životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny
prostriedok osvetlenia. V ďalších typoch svietidiel sú použité ortuťové výbojky alebo štandardné sodíkové výbojky, ktoré sú
nehospodárne, ich použitie je už v súčasnosti obmedzené a vo veľkej miere už v rámci opráv nedostupné. Technická
funkčnosť žiariviek je v prevažnej miere nespoľahlivá, zlyhávajú a majú obmedzenú technickú životnosť. Žiarivky sú
nevyhovujúce na použitie v sústavách verejného osvetlenia, nenapĺňajú merný výkon a požiadavku na min. merný výkon 87
lm/W v rámci ekodizajnu. V zimnom období majú výraznú teplotnú závislosť a veľmi nízky svetelný tok, čím vzniká deficit
osvetlenia na komunikácii, svetelný tok je rozptyľovaný do rôznych smerov a vzhľadom na väčšiu svietiacu časť sa nedá
účinne smerovať na cieľ osvetlenia. Ramienka a výložníky sú značne skorodované. Súčasný stav rozvádzačov je zastaralý.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 298 svetelných bodov. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a
dlhou životnosťou. Nominálna životnosť navrhovanej osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Projektom sa dosiahne úspora
nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v
% je 64,24 čo predstavuje 159,61 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 11,17 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Svietidlá budú poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii oslnenia s nulovými svetelnými emisiami
do horného polpriestoru. Prostredníctvom projektu bude zabezpečený technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať
všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako
cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom
regióne.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 298 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu pôvodných svietidiel za nové a doplnenie svietidiel, ktoré sú technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné, technická obnova pôvodného rozvádzača a inštalácia 3 nových elektro-rozvádzačov systému
verejného osvetlenia, úprava a inštalácia riadiaceho monitorovacieho systému a výmenu a doplnenie vonkajších (závesných)
káblových rozvodov v určenom rozsahu
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou VO dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete VO. Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny
vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu
celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých
zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 64 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia
projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie
ukazovateľov. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku, uvažuje sa až 25 rokov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR a územným plánom obce. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti
a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z
vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Výsledkom projektu sa dosiahne zníženie spotreby el. energie o 159,61 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 298 ks svietidiel. Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na
udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku.
Nominálna životnosť navrhnutej osvetľovacej sústavy je až 25 rokov. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov, následky
živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý
zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ
zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory
prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti
bude environmentálne udržateľný. V súvislosti s projektom neexistujú žiadne vážne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť
udržateľnosť projektu.
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Obec Milpoš sa nachádza na juhozápadných svahoch Čergovského pohoria. V súčasnosti v obci žije 677 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z 3 rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené
prevažne na stĺpoch NN siete. Ssvietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom stave. Mechanické komponenty sú
značne zhrdzavené a narušené je krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich mechanickú a elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá
tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %. Svietidlá sú nekvalitné
a energeticky neefektívne. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a
spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné, preto je
potrebná jeho rekonštrukcia.
Dôsledkom zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza aj k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti
obyvateľov v nočných hodinách. Verejné osvetlene obce nevyhovuje nielen z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale
ani z hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Milpoš. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (45 ks) a budú doplnené aj nové (50 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku,
poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú
dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 95 ks vymenených svietidiel (vrátane doplnených),
čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne úspora energie vo výške
48,9 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných
priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 3,42 t.
Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu, sa budú realizovať v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 6 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie. Verejné
obstaráv. na zabezpečenie svetelno-technickej štúdie už bolo zrealizované. Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať
kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so skúsenosťami z oblasti projektového manažmentu projektov
obdobného charakteru a rozsahu.
Hl.aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 45 starých a
montáž nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (50 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádzačov, zavedenie systému
riadenia a regulácie verejného osvetlenia. Hl.aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia (tj. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popisuje STS.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Investície do verejného osvetlenia prispejú k zníženiu prevádzkových
nákladov, zníženiu spotreby elektrickej energie, poruchovosti a nákladov na údržbu. Modernizáciou osvetlenia a zavedením
regulácie je možne dosiahnuť úsporu elektrickej energie až o 60,3 %. Nižšia spotreba elektrickej energie však zároveň
znamená aj zníženú záťaž pre životné prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2, ako aj množstva iných škodlivých
látok, ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z primárnych zdrojov. Medzi hlavné prínosy rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia možno zaradiť najmä:
- Zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy,
- Úspora nákladov na údržbu,
- Prehľadná evidencia prevádzky každého svetelného bodu,
- Úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy,
- Zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy
Obec zároveň, z dôvodu obmedzených finančných zdrojov, nedokáže zabezpečiť realizáciu projektu a preto žiada o pomoc
prostredníctvom ŽoNFP.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento
systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Súčasný nevyhovujúci stav verejného osvetlenia je nevyhnutné riešiť.
- súlad s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi na regionálnej i lokálnej úrovni
- riešenie potrieb obyvateľstva -nízka kvalita života obyvateľov, nízka atraktívnosť obce z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
- obec žiadala o finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia už v minulosti, avšak zatiaľ neúspešne

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho enviromentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

´- výstup projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce.
- vzhľadom že ide o rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, prevádzka nebude vyžadovať vytváranie
dodatočných kapacít
- NFP zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu SR je určený na financovanie investičných nákladov spojených s
realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované rovnakým spôsobom ako
pred realizáciou projektu t.j. z vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou príslušnej čiastky v rozpočte
obce

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.

D1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v obci Vieska nad Žitavou, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného
osvetlenia. Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí
nielen z pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné
neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných
zariadení, s cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec Vieska nad Žitavou naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a
výsledkov projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z
vlastných zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením
verejného osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania.
Menšie údržbárske práce bude vykonávať pracovník obce, pri poruchách alebo poškodeniach väčších rozmerov bude
privolaný dispečing poskytovateľa elektrickej energie. Keďže prostredníctvom predkladaného projektu sa znížia náklady na
D2) Predkladaný projekt je plne v súlade s PHSR obce Vieska nad Žitavou, mesta Zlaté Moravce a VUC Nitrianskeho kraja a prevádzku VO, obec bude môcť ušetrené prostriedky smerovať do údržby VO a jej ďalšieho rozširovania.
taktiež s ÚPD mesta Zlaté Moravce.

Modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom zavedenia vyspelých a environmentálne šetrných technológií sa mesto
Trnava snaží o zníženie energetickej náročnosti, optimalizáciu údržby a zlepšenie infraštruktúry predmetných mestských
častí. Týmito opatreniami sa zabezpečí udržateľnosť projektu i do budúcna. Investíciou do verejného osvetlenia pri dodržaní
platných zákonov, noriem a predpisov sa ušetria prevádzkové náklady, vzniknuté úspory mesto Trnava využije v prípade
potreby na odstránenie škôd vzniknutých živelnými pohromami, vandalizmom a na realizáciu ďalších rekonštrukcií a
modernizácií, čím bude nadväzovať na ďalšie etapy obnovy verejného osvetlenia v iných častiach mesta.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný. Sústava svietidiel v obci Žaškov pozostáva zo 135
ks svetelných bodov, sú napájané zo štyroch rozvádzačov verejnéhoosvetlenia bez diaľkového riadenia a regulácie.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s kompaktnými žiarivkami a vysokotlakými
sodíkovými výbojkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy
verejného osvetlenia. Zariadenie VO je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej
životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel, chýbajú
kryty svietidiel, nie sú inštalované na každý podperný bod, čo nerovnomernosť osvetlenia ešte zvýrazňuje. Ďalšími
nedostatkami sú nesprávny náklon a natočenie svietidiel, rozdielne typy svietidiel, nedostatočne osvetlené výjazdy z bočných
ulíc na hlavnú ulicu, vysoký príkon svietidiel, čím vzniká vysoká energetická náročnosť. Z hľadiska spotreby elektrickej
energie predstavuje verejné osvetlenie najväčšiu nákladovú položku v rozpočte obce za energie a prevádzka takejto sústavy
je vzhľadom na vysoký príkon svietidiel neefektívna.

Výmenou svietidiel za nové úsporné svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
svetelných bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Vymení sa 135 ks svetelných bodov. Na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 109 ks svietidiel,celkovo sa
vymení 244 ks svietidiel. Nainštaluje sa 174 ks 1,0-m výložníkov a 67 ks 2-m výložníkov, spolu 241 ks výložníkov. Budú
osadené 4 nové rozvádzače s modulárnymi prístrojmi, s krytím min. IP44.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 55 863,15 kWh, čo je 201,11 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 68,74%-ná úspora el.energie. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné
výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života
obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných
ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia
projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní bude zabezpečovať práce na projekte, čím sa začne projekt
technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, starého vedenia, inštaláciu nových
svietidiel, osadenie nových rozvádzačov a programovanie riadiacej jednotky. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený
plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce by mali trvať najviac 2
mesiace.
Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné
aktivity ako Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované obecným úradom.

Realizáciou projektu sa odstránia všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné
predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny, estetický
vzhľad obce,bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,
vandalizmu,krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný. V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou
energetická efektívnosť a znižovanie energ.náročnosti.Projekt je v súlade s PHSR Žilinského samospr. kraja,naplní
strategický cieľ 1.so špecif. cieľom 1.1-opatrenie 1.1.4 Podporovať zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a
špecif. cieľ 1.3–opatrenie 1.3.2Podporovať komplexné dobudovanie infraštruktúry v kľúčových oblastiach cestovného ruchu.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov,čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 68,74 % čo je 55 863,15 kWh/rok. Navrhnutý
systém regulácie a riadenia osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Bude zabezpečená technická a
finančná udržateľnosť projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Systém verejného osvetlenia v obci Lovča je funkčne a morálne zastaraný. Existujúce svetelné zdroje (68ks) sú zastaralé,
typovej štruktúry-kompaktná žiarivka, od výrobcu Elektrosvit (inštalované v roku 2003), o príkone 42,5 W. Jestvujúce svietidlá
sú nevyhovujúce z hľadiska ich vysokej náročnosti na údržbu, nízkej účinnosti, vysokých svetelných emisii, nemožnosti
regulácie svetelného toku, nevhodných optických vlastností na osvetľovanie cestných komunikácií. Svetelné zdroje VO
dosahujú nízke hodnoty merného výkonu spôsobené pokročilou degradáciou optiky a tienidla. Mechanické časti výložníkov sú
značne skorodované, dĺžky a uhly vyloženia nezohľadňujú geometriu osvetľovanej komunikácie. Technická výzbroj
rozvádzača nezodpovedá požiadavkám platných noriem, ako aj súčasne dosiahnutej štandardnej technickej úrovni
jednotlivých komponentov. Prevádzka systému VO je energeticky a finančne náročná. Aktivitou projektu sa dosiahne
technická obnova sústavy VO, úspora energie, zníženie nákladov na údržbu VO a zníženie emisií CO2. Vzhľadom na cieľovú
skupinu – občania, návštevníci - sa dosiahne celkové zvýšenie bezpečnostnej situácie v obci.

Realizovaním projektu sa odstránia všetky vyššie popísané nedostatky VO a dosiahne sa úspora el. energie: 7 642,12 kWh
(27,51 GJ/rok), čo predstavuje až 48,03 % úsporu. V úspore finančných prostriedkov na el. energiu to predstavuje 1300
EUR/rok. Taktiež dôjde k úspore nákladov na údržbu sústavy VO. Pôvodné svietidlá v počte 68 ks budú nahradené novými
LED svietidlami a doplnené o 28 ks nových LED svietidiel. Projektom sa dosiahne taktiež zníženie emisií CO2 o 1,93 ton/rok.
Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie kriminality a celkovo sa zvýši kvalita
života obyvateľov. Na základe uvedeného, projekt prispieva k ekonomickej, environmentálnej a sociálnej zložke TUR.
Ušetrené finančné zdroje realizáciou projektu budú vytvárať priestor pre realizáciu ďalších aktivít v obci: aktivity vzdelávacie,
komunitné a spoločenské. Ďalšie etapy verejného osvetlenia sa nebudú realizovať, nakoľko Obec Lovča bude mať po
zrealizovaní predkladaného projektu ukončenú obnovu verejného osvetlenia na všetkých vetvách.

Hlavná aktivita projektu, A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lovča, pozostáva zo stavebných prác obnovy VO
(zrealizované dodávateľsky), svetelno-technickej štúdie (dodávateľsky) a svetelno-technického merania po zrealizovaní
stavebných prác (Dohodou o vykonaní prác). Začiatok hlavnej aktivity 07/2015 je odvodený od zaslanej objednávky na
vypracovanie svetelno-technickej štúdie. Začiatok realizácie samotných stavebných prác je predpokladaný na 10/2015 a doba
realizácie bude stanovená podľa návrhu na plnenie kritérií vo verejnom obstarávaní, kde uchádzač uvedie lehotu realizácie
diela, maximálne v trvaní 2 mesiace, aby žiadateľ mal časovú rezervu na podanie ŽoP a MS. Stavebné práce zahŕňajú
výmenu 68 ks svietidiel a doplnenie 28 ks nových svietidiel na existujúce stožiare, nahradenie ďalších inštalačných prvkov za
nové (rozvádzač a jeho výzbroj 1 ks), výmena a doplnenie výložníkov (96 ks), doplnenie systému riadenia (astroriadenie) a
ďalšie práce uvedené v Rozpočte projektu a Opise projektu. Organizačné zabezpečenie a skúsenosti s realizáciou projektov
sú popísané podrobne v Opise projektu, v časti 3.2 Personálne zabezpečenie.

Z celkovej východiskovej situácie je zrejmé, že technický stav VO v obci je nevyhovujúci a to z viacerých hľadísk.
Predovšetkým ide o neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetlenia. Okamžitým
účinkom pomoci je výmena a doplnenie svietidiel, čo sa okamžite premietne do úspory el. energie, nákladov na údržbu
sústavy VO a v znížení emisií CO2. Obec nemá vyčlenené vlastné zdroje na rekonštrukciu VO takéhoto rozsahu, čo by
znamenalo odklad tejto investície v horizonte 10 -15 rokov.
Projekt je v súlade s národnými i regionálnymi strategickými dokumentami: TUR, PHSR BBSK, PHSR obce Lovča, OP KaHR
(popísané v Opise projektu). Projektom sa podporia trvalo udržateľné energetické riešenia a zavádzanie nových inovácií a
energeticky efektívnych technológií. Projekt identifikuje, napĺňa potreby cieľových skupín projektu, ktorými sú občania a
návštevníci obce (zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti občanov obce alebo zníženie rizika
kriminálneho charakteru) a zároveň projekt zabezpečí modernizáciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu bude teda
vytvorený synergický efekt, ktorý bude mať priame multiplikačné účinky na rozvoj obce.

V súčasnosti je prevádzka VO neefektívna – vysoká spotreba el. energie a náklady na údržbu. Obnovou sa odstránia uvedené
nedostatky, čo zabezpečí finančnú udržateľnosť projektu. Realizovaním projektu sa dosiahne predpokladaná úspora nákladov
na el. energiu v hodnote cca 1300 EUR/rok EUR/rok plus ušetrené finančné zdroje na údržbu VO. Záručný servis bude
zabezpečovať víťazný uchádzač - dodávateľ stavebných prác po dobu 5 rokov v zmysle Zmluvy o dielo. Údržbu VO bude
zabezpečovať odborne spôsobilá osoba na základe dohody o vykonaní práce alebo dodávateľ vybraný na základe
výberového konania. Spolu s ovládacím a riadiacim systémom sa zabezpečí riadna prevádzka verejného osvetlenia bez
nutnosti vypínania sústavy VO. Technická udržateľnosť projektu je garantovaná vysokou kvalitou technického riešenia, nízkou
spotrebou energie použitých svetelných zdrojov a vysokou životnosťou, pravidelnými kontrolami a údržbou. Ďalšie etapy
verejného osvetlenia sa nebudú realizovať, nakoľko Obec Lovča bude mať po zrealizovaní predkladaného projektu ukončenú
obnovu verejného osvetlenia na všetkých vetvách. Projekt je dlhodobo udržateľný aj z environmentálneho hľadiska v znížení
emisií CO2 o 1,93 ton/rok.
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Obec Župkov sa nachádza v Banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica na rozlohe 1 024 ha a s populáciou 870 obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava so 145 svietidlami. Predmetom modernizácie verejného osvetlenia je 41 ks
svietidiel väčinou typu Elektrosvit - Attaché z roku cca 1998. V obci sú okrem kompaktných žiariviek s nízkym merným
výkonom aj sodíkové výbojky neznámeho pôvodu. Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou jestvujúcich 41 ks svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, a doplnením 29 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W.
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť regulácie výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa dosiahne modelová úspora
elektriny 11 244 kWh/rok – 57,99%, úspora zníženia emisií CO2 o 2,83 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy.
Projekt plne prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho enviromentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania.
Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného, technického
i personálneho.
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Obec Krahule sa nachádza v Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom na rozlohe 1 077 ha a s populáciou 240
obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava so 68 svietidlami. Predmetom modernizácie verejného osvetlenia je 56 ks
svietidiel typu Elektrosvit - Attaché z roku cca 1997. Ide o kompaktné žiarivky s nízkym merným výkonom. Svietidlá nespĺňajú
súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou jestvujúcich 56 ks svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, a doplnením 14 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť regulácie výkonu svietidla.
Realizáciou projektu sa dosiahne modelová úspora elektriny 12 455 kWh/rok – 63,37%, úspora zníženia emisií CO2 o 3,14
ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho environmentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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Projekt je situovaný v obci Valaliky kde žije 4 106 obyvateľov. Obec sa nachádza v okrese Košice - okolie.
Verejné osvetlenie v obci predstavuje 318 ks svietidiel, ktoré aj keď sú udržiavané, sú už fyzicky a morálne zastarané. Ich
optika nevykazuje požadované svetelno-technické parametre stanovené príslušnými normami STN, svietidlá sú energeticky
náročné, a ich údržba je pracná a drahá. Jestvujúce 8 ks rozvádzače sú značne skorodované, je ohrozené predpísané krytie
podľa platných STN a ich prístrojová náplň je morálne a fyzicky zastaralá. Tieto skutočnosti sa výrazne podieľajú nielen na
neefektívnom vynakladaní verejných prostriedkov na prevádzku VO v obci, ale predovšetkým na tom, že verejné osvetlenie
neslúži obyvateľom obce tak, ako by podľa STN malo.
Danú skutočnosť si žiadateľ uvedomuje, a preto sa uchádza touto formou o finančné prostriedky, ktoré by prispeli k zlepšeniu
infraštruktúry v obci.

Po ukončení realizácie projektu bude vymenených 367 ks jestvujúcich svetelných bodov vrátane výložníkov a bude
doplnených 93 ks nových svetelných bodov. Nové svietidlá budú úsporné - na báze LED technológie. 8 ks pôvodných RVO
budú nahradené 2 ks RVO vrátane diaľkového ovládania sústavy VO. V rámci RVO sa použijú regulátory výkonu VO s
ohľadom na výšku regulovaného výkonu, rozsah a dimenziu napájanej siete. Budú vymenené AlFe rozvody el. energie za
káblové.
Verejné osvetlenie bude prevádzkované v súlade s platnou normou STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií, časť
1: výber tried osvetlenia a časť 2: svetelno-technické požiadavky.
V prípade, že projekt bude realizovaný, dosiahne sa:
• úspora energie 382,58 GJ/rok
• 67,31% úspora el. energie oproti východiskovému stavu,
• pozitívny dopad na životné prostredie - zníženie emisií CO2 o 26,78 t/rok,
• výrazné zníženie nákladov za spotrebu elektrickej energie a nákladov na prevádzku a údržbu VO
Dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov je dokumentované výpočtami v rámci krycieho listu STŠ odborne spôsobilou
osobou v danom sektore, ktorá je súčasťou žiadosti o NFP.

V rámci projektu bude zrealizovaná hlavná aktivita – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá bude
naplnená činnosťami ako demontáž VO a RVO, montáž nových svietidiel a RVO, výmena rozvodov a uvedenie VO do
užívania.
Po ukončení rekonštrukcie VO bude zrealizovaná aktivita - Svetelnotechnické meranie, ktorej cieľom je vykonanie kontrolných
meraní VO v referenčných úsekoch v súlade so STŠ.
Tieto aktivity budú v celom rozsahu realizované dodávateľsky – firmou spôsobilou na výkon prác tohto typu, ktorá bola
najúspešnejšia v rámci verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené pred podaním ŽoNFP, a bolo ukončené.
Aktivity z časového hľadiska sú navrhnuté s dostatočnou časovou rezervou pre prípad nepredvídaných udalostí (napr.
nepriazeň počasia).
V rámci implementácia projektu žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí realizáciu podporných aktivít - riadenie projektu,
publicitu a informovanosť.
Predmetom týchto aktivít bude predkladanie ŽoP a monitorovacích správ, monitorovanie výsledkov projektu, koordinácia
jednotlivých činností projektu, kontrola dodržiavania časového harmonogramu realizácie projektu a zabezpečenie dostatočnej
publicity a informovanosti projektu.

Žiadateľ má vypracovaný PHSR obce v rámci ktorého je zadefinovaný špecifický cieľ – zlepšiť technický stav rozvodných sietí
a verejného osvetlenia, vrátane rekonštrukcie ERS a komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Realizáciou projektu sa dosiahne nielen úspora elektrickej energie ale aj úspora nákladov na prevádzku verejného osvetlenia,
čím sa naplnia potreby cieľovej skupiny – obyvateľov obce, ktorí získajú nové, kvalitné verejné osvetlenie, ktoré prispeje k
zvýšeniu ich bezpečnosti pri využívaní komunikácii vo večerných a nočných hodinách.
Prevádzka VO bude v súlade s príslušnými normami STN, a VO nebude vykazovať poruchovosť a bude spoľahlivo slúžiť
svojmu účelu.
Realizáciou projektu sa vytvorí synergický efekt, ktorý bude mať priame multiplikačné účinky v oblasti energetického
hospodárstva, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Žiadateľ navyše získa skúsenosti, ktoré budúcnosti
bude môcť uplatniť pri projektoch podobného typu.

Žiadateľ hospodári s vyrovnaným rozpočtom, t.j. plní si svoje záväzky a poskytuje k plnej spokojnosti obyvateľom služby,
ktoré jej vyplývajú zo zákona. Jednou z povinností OÚ je aj zabezpečenie prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného
osvetlenia, ktoré obec zabezpečuje z vlastných zdrojov. Súčasťou rozpočtu obce je tak položka súvisiaca s nákladmi na
prevádzku verejného osvetlenia, ktorá je tvorená z nasledovných častí:
• náklady na spotrebu elektrickej energie
• náklady na prevádzku (opravy, výmeny svetelných zdrojov a pod..)
• náklady na pravidelné odborné skúšky a prehliadky zariadenia
Realizovaním projektu sa celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia výrazne znížia, čo bude mať pozitívny dopad na
rozpočet obce. Tým bude zabezpečená trvalá prevádzka verejného osvetlenia a udržateľnosť výsledkov projektu. Žiadateľ do
budúcna uvažuje o realizácii nadväzujúcich projektov súvisiacich s rekonštrukciou verejných priestranstiev a technickej
infraštruktúry obce.
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Sústava verejného osvetlenia mesta v súčasnej podobe vykazuje viaceré nedostatky. V sústave sa nachádza veľa druhov
svietidiel, čo spôsobuje výrazné problémy pri údržbe a oprave týchto svietidiel, jednak z finančného hľadiska, jednak z
pohľadu použitia nekompatibilných zdrojov pri opravách vybraných svietidiel.
Použité svietidlá majú vysoký priemerný vek, sú neefektívne, nevýkonné, majú značne zdegenerované optické kryty a časti a
tieto sú znečistené hmyzom a prachom. V rámci súčasnej sústavy sa medzi svetelnými bodmi nachádzajú výrazné rozostupy,
čoho dôsledkom sú neosvetlené časti ulíc a komunikácií. Z pohľadu výložníkov možno hovoriť o výraznej korózii, ktorá
ohrozuje bezpečnosť VO. Rozvádzače majú veľmi zastarané hlavné ističe s poškodenými, príp chýbajúcimi krytmi,
skorodované skrine, nesprávne dimenzovanie. Celá sústava verejného osvetlenia je spínaná cez spínacie hodiny, čo je z
pohľadu súčasných možností a riešení nevyhovujúce.
Sústavu verejného osvetlenia možno opísať ako čiastočne neunifikovanú, energeticky náročnú, s vysokými nákladmi na
prevádzku a údržbu systému. Zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej aj technickej
životnosti.

Realizáciou projektového zámeru sa odstránia popísané nedostatky súčasnej sústavy verejného osvetlenia. Projektom sa
zabezpečí výmena 210 ks svietidiel a doplnenie ďalších 90 ks svietidiel do sústavy - celkovo sa tak inštaluje 300 ks nových
svietidiel (naplnenie merateľného ukazovateľa výsledku - počet vymenených svietidiel), dôjde k inštalácii 12 ks
komunikačných jednotiek do rozvádzačov, ktoré budú zaznamenávať informácie o spotrebe, regulovať sústavu a diaľkovo ju
ovládať. Výmenou svietidiel a inštaláciou doplnkov systému riadenia sa dosiahne ročnú úspora energie vo výške 1222,99
GJ/rok (naplnenie merateľného ukazovateľa dopadu - úspora energie).
Realizácia projektu zabezpečí nasledujúce prínosy:
1. zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zabezpečenie tvorby finančných úspor,
2. zvýšenie kvality osvetlenia komunikácií a chodníkov a zaistenie bezpečnosti na území mestských častí,
3. prevencia pred vandalizmom a kriminalitou v rámci riešených území,
4. ekologické riešenie sústavy verejného osvetlenia,
5. estetický vzhľad sústavy verejného osvetlenia.
Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu úspor elektrickej energie na úrovni 90,55% ročne.

Realizácia predkladaného projektu bude prebiehať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít (riadenie projektu, publicita
a informovanosť), ktoré boli stanovené v logickej nadväznosti tak, aby umožnili naplniť stanovený cieľ projektu.
Fyzická realizácia projektu začína 1. projektovou aktivitou - obnovou verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa demontáž starých
svietidiel a výložníkov, inštaláciu nových výložníkov a svietidiel, inštaláciu komunikačných jednotiek do RVO. Táto fáza je
plánovaná v mesiacoch október až december. Následne, po skončení inštalačných prác, projekt bude pokračovať druhou a
zároveň poslednou fázou - svetelnotechnickým meraním v mesiaci december, ktoré bude vykonané odborníkom v tejto oblasti.
Personálne projekt zabezpečia pracovníci Mestského úradu Považská Bystrica, ktorí majú dostatočné skúsenosti s
realizáciou projektov financovaných cez ŠF, štátne dotácie či úvery. Po technickej stránke vychádza projekt zo
svetelnotechnickej štúdie vypracovanej energetickým audítorom, odborníkom v oblasti svetelnej techniky. Fyzická realizácia
bude zaistená cez výber externého dodávateľa prostredníctvom procesu verejného obstarávania.

Energetická náročnosť sústavy, vek sústavy a vysoké náklady na prevádzku a údržbu, ako aj zistené nedostatky determinujú
nutnosť realizácie projektu. Výsledky realizácie sa prejavia takmer okamžite na výške faktúr, na kvalite osvetlenia a zvýšení
bezpečnosti.
Projekt je v súlade s PHSR, ktorý stanovuje ako jeden zo strategických cieľov Rozvoj dopravy, energetiky, v rámci čoho chce
zvýšiť investície do do zvyšovania energetickej úspornosti mesta. Projekt je ďalej v súlade s územným plánom mesta, ktorý
definuje potrebu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na regionálnej a národnej úrovni projekt prispieva v naplneniu cieľov
viacerých strategických dokumentov:
- Energetická politika SR,
- Koncepcia energetickej efektívnosti SR,
- Programové vyhlásenie vlády na obdobie 2012-2016,
- Národná stratégia regionálneho rozvoja SR,
- OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a ďalšie.
Pri príprave projektového zámeru žiadateľ zvažoval tri základné alternatívy rekonštrukcie VO :
- minimalistickú, ktorá uvažovala iba s výmenou svietidiel,
- optimálnu, ktorú sa z hľadiska ceny prínosov rozhodol realizovať,
- maximalistickú, ktorú z dôvodu finančnej náročnosti žiadateľ zamietol.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená žiadateľom jednak cez schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu a ďalšiu prevádzku sústavy, jednak cez identifikáciu potenciálnych rizík a definovanie možností
eliminácie výskytu rizík a alternatív ich riešenia, ako aj cez stanovenie plánu údržby svetelnej sústavy, čo poukazuje na
skutočnosť, že žiadateľ má snahu udržať projekt aj po realizácii.
Keďže mesto bude vynakladať na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia aj vlastné finančné prostriedky, snaha o
udržanie projektu bude ovplyvnená aj touto skutočnosťou.
Usporené finančné prostriedky, ktoré vzniknú po realizácii projektového zámeru v súvislosti s nižšími nákladmi na prevádzku 90,55% úspora na riešenej časti VO/ročne, žiadateľ plánuje využiť na nadviazanie projektu a v ďalšej fáze investovať do
modernizácie a obnovy ďalších svetelných bodov.
Vďaka tomu žiadateľ vytvorí ucelenú, modernejšiu a efektívnejšiu sústavu verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica i v
jednotlivých mestských častiach, čo bude mať pre mesto významné ekonomické prínosy.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Inštalácia svietidiel
bola realizovaná priebežne a to v 80-tych rokoch minulého storočia, doplnenie a výmena svietidiel sa realizovali postupne až
doteraz. Svietidlá majú zdegradované optické kryty a časti, sú znečistené, nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy. V súčasnosti je v obci nainštalovaných 65 svietidiel, (59 svietidiel má nainštalovaný zdroj s
príkonom 70W, 6 je s príkonom 150W). Svietidlá nevyhovujú aj z hľadiska technickej zastaranosti. Oceľové stožiare a
výložníky na NN stĺpoch sú skorodované, svorkovnice v oceľových stožiaroch sú v nevyhovujúcom stave. Rozvádzač VO je
takisto zastaraný a opotrebovaný. Sústava neobsahuje reguláciu, ovládanie osvetlenia je na spínacie hodiny, resp. ručné.
Najvážnejšie nedostatky osvetľovacej sústavy:
• Zastarané a opotrebované svietidlá, s nízkou optickou účinnosťou.
• Príliš veľké rozstupy, nerovnomernosť a nízka intenzita osvetlenia.
• Prevádzka je vzhľadom na vysoký príkon svietidiel neefektívna.
• Nesprávny náklon a natočenie svietidiel
• Vysoký vek temer všetkých súčastí sústavy.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži sa jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených 65 ks svietidiel a osadených nových 44 svietidiel na báze LED (32 ks na hlavnej ceste bude s
príkonom 46,1W, 77 ks na miestnych komunikáciách bude s príkonom 30,1W). Svietidlá zabezpečia nielen estetickejší vzhľad
obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na prevádzku a pravidelnú údržbu. Riadiaca jednotka RVO
zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité. Nový rozvádzač a nové výložníky prispejú k dostatočnej
životnosti sústavy. Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické
osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie bude nízkouhlíkové. Prostredníctvom výmeny svietidiel, rozvodov a ostatných
náležitostí projektu dôjde k úspore energie 21 703,35 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v PHSR.

Medzi hlavné aktivity projektu patrí Svetelnotechnická štúdia, Rekonštrukcia verejného osvetlenia a Svetelnotechnické
meranie. Realizáciu aktivít zabezpečí dodávateľ (vybraný na základe verejného obstarávania), ktorý bude postupovať v
súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel
za úspornejšie a bez svetelných emisií. Použité budú najlepšie dostupné technológie. Svietidlá budú umiestnené na
existujúcich podperných bodoch vedenia NN tak, aby nebránili prístupu pri údržbe rozvodov. Plánovaná dĺžka realizácie
projektu je 3 mesiace (vrátane rezervy), pričom súčasťou projektu je svetelnotechnická štúdia, odovzdanie staveniska,
demontáž svietidiel a výložníkov, montáž výložníkov, montáž svietidiel, demontáž rozvádzačov, výkop, betónovanie a
osadenie nového rozvádzača, programovanie riadiacej jednotky, odovzdanie diela a
svetelnotechnické meranie.
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Tieto aktivity budú zabezpečované
externým subjektom, ktorý má dostatočné skúsenosti s realizáciou investičných aktivít a projektov.

d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z analýzy stavu verejného osvetlenia, ktorá poukazuje na skutočnosť, že z
hľadiska technického prevedenia môžme jeho súčasný stav označiť ako nepriaznivý. Tento stav zapríčiňuje zvýšenú
energetickú náročnosť sústavy, neustály rast výdavkov na zabezpečenie funkčnosti, ako aj rastúce negatívne dopady na
životné prostredie. Vhodnosť realizácie projektu je taktiež odôvodnená zvýšenými nárokmi obyvateľov na kvalitu a
bezpečnosť verejných priestranstiev a na zvýšenú ochranu svojho majetku. Projekt taktiež reaguje na celkový zámer znížiť
spotrebu elektrickej energie.
d2) Obec Horné Štitáre zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona o obecnom zriadení. Administratívne funkcie a
správu obce vykonáva Obecný úrad. Štatutárnym zástupcom je starosta obce. Obec má skúsenosti s implementáciou rôznych
investičných aktivít, vrátane spolupráce s dodávateľmi stavebných prác a subjektmi poskytujúcimi služby spojené s
manažmentom projektov.

Verejné osvetlenie bude prevádzkované Obcou. Výdavky súvisiace s prevádzkou (elektrická energia a údržba) budú pokryté z
obecného rozpočtu. V prípade novozrekonštruovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako pri
doterajšej prevádzke zastaralého osvetlenia. V súvislosti s budúcou prevádzkou sa ráta s rizikami menšími, ako v prípade, že
by bola nutná prevádzka nezrekonštruovaného systému. Medzi možné riziká patrí:
- stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších zdrojov.
- stúpajúce náklady na údržbu – po rekonštrukcii bude údržba menej náročná.
- deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne počasie – tieto riziká sa eliminujú štandardnými
nástrojmi – poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného poistenia vodiča, ktorý
nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 21 703,35 kWh kWh za rok (v prepočte 78,13 GJ/rok), čo
predstavuje 199,11 kWh za rok na jedno svietidlo. To prispieva k lepšej udržateľnosti výsledkov projektu.
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Na základe spracovanej svetelnotechnickej štúdie a SWOT analýzy môžeme súčasný stav verejného osvetlenia v obci
Hrnčiarske Zalužany hodnotiť ako nevyhovujúci a činnosti potrebné na zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej
efektívnosti presahuje rámec bežnej údržby. Svietidlá sú osadené na každom druhom prípadne treťom stožiari, čo má za
následok vzdialenosť medzi svietidlami 60m ÷ 70m. Výsledkom je nerovnomerné osvetlenie komunikácie nespĺňajúce
požiadavky normy STN EN 13201. Dĺžky výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenosti
konkrétneho stožiara od komunikácie tak, aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie. Napájanie svietidiel zo
sekundárnych vývodov rozvádzačov je nesúmerné. U starších svietidiel je viditeľná korózia svietidiel, vnútorné aj vonkajšie
znečistenie svietidiel, ktoré prekročili dobu životnosti. Niektoré svietidlá už nemajú vôbec spodný kryt, ktorý zabezpečuje IP
krytie svietidla, v dôsledku čoho je zvýšená poruchovosť týchto svietidiel. V prípade neizolovaných vodičov sa často vyskytujú
poruchy spôsobené poveternostnými podmienkami, ktoré majú za následok
vzájomný kontakt vodičov a následný výpadok dodávky elektrickej energie.

Po ukončení realizácie projektu bude vymenených a doplnených 152 ks. svietidiel, v súčasnosti dosahujúce nízke hodnoty
merného výkonu ako aj životnosti. Rozvádzače v počte 2 ks. budú vymenené za nové, technologicky vyspelé RVO. Po
ukončení realizácie aktivít projektu sa bude osvetľovacia sústavy vyznačovať znížením finančných nárokov na elektrickú
energiu a servisné úkony, odstráni sa nemožnosť regulácie svetelného toku. Prevádzkovať sa budú nové svietidlá verejného
osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min.87l/W a krytím IP
66. Výmenou vedenia sa zabezpečí zvýšenie spoľahlivosti osvetľovacej sústavy a minimalizácia výpadkov spôsobených
skratom a vzájomným kontaktom vedenia. Realizáciou projektu sa priamo naplnia hodnoty merateľných ukazovateľov v počte
vymenených svietidiel, na základe rekonštruovaného VO bude dosiahnutá úspora
energie, ktorá je zadefinovaná svetelnotechnickými výpočtami. Realizácia projektu bude mať dopad aj na iné aktivity obce,
zásadne sa zvýši bezpečnosť v obci. Vďaka úsporám bude môcť obec realizovať ďalšie rozvojového projekty.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom Zmluvy uzavretej s externým dodávateľom. Výberu dodávateľa bude predchádzať
proces verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, tento proces bol už zahájený pred podaním žiadosti o NFP.
Všetky aktivity projektu sa budú zabezpečovať v súlade so Svetelno-technickou štúdiou a v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP, na základe štúdie bol zvolený optimálny technický variant, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám definovanom výzvou.
Predmetom rekonštrukcie bude výmena všetkých potrebných súčastí verejného osvetlenia. Organizačne bude projekt
zabezpečovať štatutárny orgánu obce v spolupráci s externými odborníkmi na stavebný dozor a interným pracovníkom, ktorý
zodpovedá za technickú prevádzku sústavy VO. Podporné aktivity budú zabezpečované samotným žiadateľom,
prostredníctvom zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie
projektov, za týmto účelom má obec zriadené miesto Projektového manažéra, ktorý má dostatočné skúsenosti s realizáciou
projektov. Harmonogram realizácie aktivít bol prispôsobený špecifikáciám výzvy a vychádza z predpokladu ukončenia
verejného obstarávania a procesu vyhodnocovania konania ŽoNFP.

Na základe svetelnotechnickej štúdie vyhotovenej autorizovaným stavebným inžinierom, bol konštatovaný nevyhovujúci stav
sústavy verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany.
Realizácia projektu bude mať okamžité účinky v podobe unifikácie celej sústavy VO čím sa dosiahnú plánované hodnoty
merateľných ukazovateľov v podobe vymenených svietidiel a úspory energií. Súčasný stav sústavy je nevyhovujúci,
realizáciou projektu sa odstránia viaceré nedostatky jednotlivých svetelných bodov, vzdušného vedenia a rekonštruovaných
RVO, pričom všetky plánované investície majú za cieľ dosiahnutie platných STN. Plánovaná realizácia projektu je v súlade s
PHSR obce v časti investície do technickej infraštruktúry, ako aj v súlade so strategickým
plánovacím dokumentmi Banskobystrického VÚC prioritná os 4 Doprava a prioritná os 6 Životné prostredie. Projekt je v súlade
s viacerými plánovacím dokumenty na národnej úrovni ako je Koncepcia energetickej efektívnosti Slovenskej republiky či
Akčný plán energetickej efektívnosti. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na zníženie nákladov na el. energiu a na
znížení nákladov vynakladaných na servis a údržbu sústavy verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu sa dosiahne komplexná obnova sústavy verejného osvetlenia, jej najväčším prínosom bude unifikácia
sústavy, pretože v súčasnosti je tvorená sústava rôznorodými svietidlami čo spôsobuje obrovské prevádzkové problémy pri
údržbe. Významným faktorom podporujúcim celkovú udržateľnosť projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie
reprezentované využitím inovatívnych technológii, ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu
nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využitie týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých
komponentov sústavy, co zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a dôjde k zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje
nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude
zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným
žiadateľom. Na financovanie týchto prác budú využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky obce.

Predkladaný projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v meste Hnúšťa. Hlavnými dôvodmi
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sú vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného osvetlenia,
niektoré prvky VO majú aj 30 rokov a sú za hranicou životnosti. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a
káblových rozvodov (vzdušných) je značne poruchový.
Predpokladom na realizáciu projektu sú osvedčení zamestnanci (projektový tím) s praxou v riadení projektov, schopní
zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu, explicitne zapracovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v
príslušných strategických dokumentoch a neustály rozvoj mesta Hnúšťa.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov – 109 vymenených (65
pôvodných, 44 doplnených) svietidiel a ročné úspory energie 315,65 GJ/rok a ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa
projektu – zlepší sa technický stav verejného osvetlenia v meste modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia mesta a
bezpečnosť cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v meste. Napĺňanie merateľných
ukazovateľov bude mesto pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na
minimalizáciu pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Projekt môže
slúžiť ako dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité obce, mestá a regióny.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity:
HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia
Aktivita predstavuje súbor jednotlivých činností potrebných na realizáciu predkladaného projektu. Jednotlivé kroky na seba
nadväzujú a sú logicky prepojené tak, aby svojou realizáciou vytvárali synergický efekt a ucelený komplex výstupu.
Harmonogram je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. V rámci realizácie aktivity
bude vymenených 109 (65 pôvodných, 44 doplnených) svietidiel. Rekonštruujú sa taktiež stožiare, rozvody (vzduch), tak aby
obnovená sústava verejného osvetlenia spĺňala požadované štandardy.
Riadenie projektu
Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s Ing. Michalom Vaculom v úlohe projektového manažéra.
Projektový tím bude zložený zo zamestnancov MÚ Hnúšťa. Technické zabezpečenie projektu bude realizované dodávateľsky
na základe výsledkov verejného obstarávania.
Publicita a informovanosť
Zabezpečenie informovania o čerpaní prostriedkov a úspešného realizovania projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

D1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v meste Hnúšťa, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného osvetlenia.
Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z
pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále
zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných zariadení, s
cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.
D2) Predkladaný projekt je plne v súlade s PHSR a ÚPD mesta Hnúšťa a taktiež s PHSR VUC Banskobystrického kraja.
Programové dokumenty mesta su plne aktuálne a projekt prispeje k naplneniu ich strategických cieľov.

Po skončení spolufinancovania projektu bude mesto Hnúšťa naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov
projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z vlastných
zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením verejného
osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania.
Menšie údržbárske práce bude vykonávať pracovník mesta, pri poruchách alebo poškodeniach väčších rozmerov bude
privolaný dispečing poskytovateľa elektrickej energie. Keďže prostredníctvom predkladaného projektu sa znížia náklady na
prevádzku VO, mesto bude môcť ušetrené prostriedky smerovať do údržby VO a jeho ďalšieho rozširovania.
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25120220572

25120220580

25120220663

25120220664

25120220590

25120220739

25120220733

25120220740

Obec Varín

Obec Zemplínske Hámre

Obec Modrany

Mesto Hanušovce nad Topľou

Obec Chocholná - Velčice

Obec Podlužany

Mesto Vrbové

Obec Oslany

Obec Hrušovany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Zemplínske Hámre

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Modrany

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste
Hanušovce nad Topľou

Obnova verejného osvetlenia v obci Chocholná-Velčice

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Podlužany

Obnova verejného osvetlenia v Meste Vrbové

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Oslany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hrušovany

246 478,07

150 373,28

174 657,69

368 660,00

164 778,77

98 624,17

639 639,99

54 757,05

110 616,45
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Sústavu verejného osvetlenia v obci Varín tvoria viaceré druhy svietidiel, ktoré sú zastarané, po svojej životnosti. Svietidlá boli
vymenené v priebežne rokoch 1998 až 2005 v počte 326 ks. Taktiež počet svietidiel 326 ks je nedostačujúci. Prevádzka
súčasných svietidiel je nehospodárna tak z hľadiska spotrebovanej energie, ako aj
údržby. Viaceré typy svietidiel majú svetelnočinné časti z PMMA, ktoré pod vplyvom času zmenilo svoju štruktúru, je
zanesené špinou - tým pádom sa výrazne znižuje účinnosť súčasne používaných svietidiel. Z hľadiska údržby je náročné a vo
viacerých prípadoch kvôli veku svietidiel nemožné zohnať náhradné diely, nakoľko sa už prestali vyrábať. Tesnenia svietidiel
sú poškodené a svietidlá zatečené. Súčasná sústava VO tak nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované
parametre osvetlenia a stupeň bezpečnosti.

Navrhovaný spôsob realizácie modernizácie sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a taktiež dobrú návratnosť investícií.
Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.Túto situáciu sa vytvorí novými technickými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Predmetom projektu a teda celkový počet svietidiel uvažovaných v svetelnotechnickej štúdii pre
splnenie svetelných podmienok je 440 kusov.

Počas 6 mesiacov realizácie projektu (07/2015-12/2015) sa zrekonštruuje VO v obci s využitím BAT. Harmonogram bol
navrhnutý s ohľadom na stav procesu verejného obstarávania, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré
dovoľujú rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí kvalifikovaný dodávateľ zvolený v procese
verejného obstarávania podla zákona c.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita pozostávajúca z demontáže
pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO vrátane revízií sa vykoná rekonštrukcia VO v obci tak, aby
vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu
zabezpečí projektový tím zložený zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so
skúsenosťami s implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie
projektu – vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude
propagovaný v súlade s Manuálom informovania a publicitu projektu.

Projekt svojím charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispieva využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce Varín. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za
celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor
projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce,
štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ. Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu
nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala komplexnú rekonštrukciu VO a k výmene dochádzalo iba po kusoch v
rámci rozpočtu.

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Očakávaná
úspora energie je 141,45 GJ ročne. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých
LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon,vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako
aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe. Pravidelnú
údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávate+ rekonštrukcie VO. Vybraný
dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia, čím sa zabezpečí jeho technická
udržateľnosť a funkčnosť.
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Obec Zemplínske Hámre sa nachádza okrese Snina. Súčasný stav VO je nevyhovujúci a vyžaduje potrebný zásah. V obci
prevládajú svietidlá, ktoré už dlho nespĺňajú požiadavky v súlade s požiadavkami skupiny noriem STN EN 13201. Všetky typy
svietidiel sú za hranicou svojej životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia
svietidiel. Ďalej nespĺňajú nároky na osvetlenie komunikácií. Zásahy na životnosti svietidla sú značné. Vzhľadom na stupeň
degradácie optického krytu, ktorý je znehodnotený a svietidlá stratili svoje optické vlastnosti. V sústave je vysoký podiel
kompaktných žiariviek, vykazujú zlú spoľahlivosť nakoľko často zlyhávajú a zastarané sodíkové výbojky, ktoré sú vzhľadom
na energetickú náročnosť a znižovanie energetickej náročnosti nehospodárne svetelné zdroje. Svetelný tok zdroja pohlcuje
optika a kryt svietidla, čím výrazne klesá merný výkon. Je nevyhnutne takéto svietidla vymeniť vrátane rozvádzačov.
Rozvádzače nespĺňajú podmienky kladené normou STN EN 61439. Výložníky sú skorodované. Projekt VO je nevyhnutný z
pohľadu optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom zvýšiť energetickej efektívnosti VO a eliminovať údržbu.

Po realizácii bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 186 svetelných bodov, ktoré sa budú vyznačovať
vysokou účinnosťou, nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Nominálna
životnosť navrhovanej osvetľovacej sústavy je minimálne 10 rokov. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu
elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 74,09 čo
predstavuje 160,25 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 11,22 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Svietidlá budú
poskytovať maximálny vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii oslnenia s nulovými svetelnými emisiami do horného
polpriestoru. Prostredníctvom projektu bude zabezpečený technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako cesty,
chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom regióne.

Návrh osvetľovacej sústavy počíta zo zachovaním súčasného rozmiestnenia svetelných bodov na stožiaroch NN rozvodov.
Navrhnuté riešenie rekonštrukcie spočíva vo výmene existujúcej sústavy VO vrátane doplnenia svetelných bodov na stožiare
NN rozvodov, bez rozširovania o novú vetvu. umiestnenie svietidiel na podpernom bode pod vzdušným vedením vo výške cca
8m. Uhol naklonenia bude nastavený individuálne pre každý svetelný bod pri montáži, podľa výpočtu osvetlenia. Po
rekonštrukcii bude v obci 186 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom
odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu pôvodných svietidiel za nové a doplnenie svietidiel, ktoré sú technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné a inštalácia 3 nových elektro-rozvádzačov systému verejného osvetlenia, úprava a inštalácia
riadiaceho monitorovacieho systému,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky verejného osvetlenia obce, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci a k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej a premávky a bezpečnosti obyvateľov. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku, uvažuje sa
až 25 rokov. Z uvedených dôvodov sa jasne predpokladá, že projekt je finančne udržateľný. Projektom sa dosiahne výrazná
úspora elektrickej energie - viac ako 74 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je
predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je
v súlade s PHSR obce a územným plánom obce a prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Obec v minulosti realizovala
projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných
zdrojov na financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou a zlepšením života
obyvateľom obce.

Výsledkom projektu sa dosiahne zníženie spotreby el. energie o 160,25 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 186 ks svietidiel. Rekonštrukciou a modernizáciou VO sa zníži frekvencia úkonov pri
udržateľnosti prevádzky a zvýši sa kvalita osvetľovacej sústavy, pretože výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po
10-tom roku. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el.
vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj
nového osvetlenia bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie
zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu
prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na
životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný. V súvislosti s projektom neexistujú
žiadne vážne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť udržateľnosť.
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Jednou zo zákonných povinností obce Modrany je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku obec deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v obci je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná.
Riešenie problematiky sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná
účinnosť, početných porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO.
Súčasná sústava VO už nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo obce. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa
morálnej a fyzickej amortizácie vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na
prevádzku VO. Energetická náročnosť systému VO v súčasnosti predstavuje 95 184,25 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú
životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov.
To môže mat negatívny dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a
rozšírenia kriminality v obci.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 295 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou,
ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby
energie o 217,09 GJ/rok.
V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne
projektový tím, ktorý bude mat na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude
hľadať východisko zo vzniknutej situácie.
Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 15,02 t/rok.
• zníženie energetickej závislosti regiónu,
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách,
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky,
• zníženie miery kriminality a vandalizmu;
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti obce sa budú môcť realizovať následné projekty zamerané na zvyšovanie
energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení.

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného káblového
vedenia, osadenie nového rozvádzača a programovanie riadiacej jednotky. Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený
plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou
vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 5 mesiacov, so začiatkom v auguste 2015 a
ukončením v decembri 2015. Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými
skúsenosťami v oblasti implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ. Obstaranie prác a dodávky
materiálu bude riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu realizácie.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad obce, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je pre obec Modrany zásadná, nakoľko rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť
dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou environmentálne
prijateľnou technológiou, ako aj novou sústavou regulačných opatrení. Realizácia projektu je jediných spôsobom, ako
odstrániť havarijný stav niektorých osvetľovacích telies v systéme verejného osvetlenia. Projekt naplní stanovené ciele a
priority v PHSR obce Modrany.
Realizáciou jednotlivých aktivít dôjde k okamžitému naplneniu deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom
realizácie projektu má bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných projektov.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 63,35 % čo je 60 303,43 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové
úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude
zohrávať dôležitú úlohu i v budúcnosti.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.
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Mesto Hanušovce nad Topľou sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije približne
3800 obyvateľov v katastri cca 14 km2. Osvetľovacia sústava mesta pozostáva z 296 lámp verejného osvetlenia, ktorých
svietidlá sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom stave. Mechanické komponenty sú značne zhrdzavené a narušené je
krytie týchto svietidiel, čo znižuje ich mechanickú a elektrickú bezpečnosť. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu
mesta prekračujú dobu svojej životnosti a ich účinnosť je nízka. Svietidlá sú nekvalitné a energeticky neefektívne. Zastarané
osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou a spôsobuje obci nadmerné náklady na
prevádzku a údržbu, čo je pre mestský rozpočet ekonomicky neudržateľné, preto je potrebná jeho rekonštrukcia. Dôsledkom
zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov v
nočných hodinách. Verejné osvetlene mesta nevyhovuje nielen z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z
hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou. Po ukončení
projektu budú vymenené nevyhovujúce svietidlá za nové (296 ks) a budú doplnené aj nové (150 ks) moderné a energeticky
účinné svietidlá. Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a
reguláciu VO. Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik
svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele
projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 446 ks vymenených svietidiel
(vrátane doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému VO mesta a dosiahne úspora energie vo
výške 560,09 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a
údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných
emisií CO2 o 39,21 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov mesta. V rámci projektu
dôjde oi. k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 8 mesiacov potrebných na prípravu,
vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským subjektom na základe
verejného obstarávania. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými kapacitami v spolupráci s externým
subjektom. V rámci Hlavnej aktivity č.1 sa budú realizovať nasledovné činnosti – výmena svietidiel – demontáž starých a
montáž nových (spolu 446 ks) s príkonom 44 W (41 ks), 35 W (50 ks) a 26 W (355 ks), výmena výložníkov, výmena
rozvádzača, inštalácia regulácie. Hlavná aktivita č.2 zahŕňa vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pred modernizáciou a
svetelnotechnického merania po modernizácii a úzko súvisí s realizáciou aktivity č.1, ktorú by nebolo možné bez nej
technicky realizovať. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby naplnili ciele a očakávané výsledky projektu, tvoria ucelený súbor
činností, ktoré sú navzájom konzistentné. Po ukončení realizácie projektu bude majetok zaradený do majetku mesta, ktoré
zabezpečí jeho trvalú údržbu a prevádzku.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu mesta v oblsti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zákon o obecnom zriadení). Mesto má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože už v
minosti realizovalo podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energií, zníženiu emisií
CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza
prostredníctvom ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych
finančných možností žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z mestských zdrojov projekt realizovať. Aktivity
projektu sú v súlade s opatreniami strategických dokumentov: PHSR mesta, INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020 ai. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci obce
budú z projektu profitovať nielen formou úspor mestského rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a
pobytu v meste, zlepšením ich životného prostredia, ako aj zvýšením bezpečnosti v uliciach obce.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia bude mesto Hanušove nad Topľou zabezpečovať v spolupráci s
dodávateľským subjektom, ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a
zrekonštruované VO (vrátane regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a
požiadavky súvisiace s prevádzkou VO. Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015, tak aby mesto získalo
úsporu z realizácie projektu už v roku 2016. Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená. dosiahnutím úspor po
rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov (modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu je 79,59 %).
Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO a doplnenie regulácie osvetlenia sa výrazne predĺži životnosť osvetľovacích bodov a
výrazne sa znížia prevádzkové náklady. Taktiež sa výrazne znížia aj údržbové náklady pri dodržiavaní svetelnotechnických
parametrov. Žiadateľ – mesto Hanušovce nad Topľou zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie.
Žiadateľ je presvedčený o dlhodobej udržateľnosti výstupov predkladaného projektu aj vďaka svojej solídnej finančnej stabilite.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Chocholná-Velčice je nainštalovaných 239 ks svietidiel. V obci boli ako
svetelné zdroje použité kompaktné žiarivky typ Modus LV 236W (TC-L 2x36W) v počte 238ks a vysokotlaková ortuťová
výbojka RVL-X 125W v počte 1ks. Svietidlá sú technicky zastarané. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií sústavy
verejného osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené na
existujúcich betónových a pozinkovaných oceľových stožiaroch. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým
poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Chocholná-Velčice sú nainštalované štyri rozvádzače RVO. Rozvádzače sú
zastarané a značne poškodené koróziou. Vek rozvádzačov je cca 10-20 rokov. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej
svetelnej sústave za rok je 80 312,70 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa
podmienky bezpečnosti a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu. V
zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané referenčné
úseky v počte 24.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Chocholná-Velčice. V rámci merateľných
ukazovateľov bude vymenených 239 ks existujúcich svietidiel a doplnených 15 ks nových svietidiel (spolu 254 ks) čím bude
dosiahnutá úspora 210,13 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 1050,65 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,39 %
oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných
emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 14,71 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v
ďalších rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne
zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality,
vandalizmu a pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúce rozvádzače
verejného osvetlenia budú vymenené za nové rozvádzače. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzače budú spĺňať všetky
stanovené technické normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
- výmene existujúcich 239 ks svietidiel
- k doplneniu 15 ks svietidiel
- k výmene 4 ks existujúcich rozvádzačov RVO za nové rozvádzače
Vymenené rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44. V rámci rekonštrukcie bol navrhnutý rozvádzač s krytím IP54.
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Chocholná-Velčice nespĺňa
- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
V podmienkach obce Chocholná-Velčice je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným
riešením aj z dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob
rekonštrukcie je jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému,
ale aj z hľadiska efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.

Obec Chocholná-Velčice disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie
trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržatelnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

V existujúcej sústave verejného osvetlenia v obci Podlužany je nainštalovaných 83 ks svietidiel. V obci boli ako svetelné
zdroje použité kompaktné žiarivky typ Modus LV 236W (TC-L 2x36W). Svietidlá sú technicky zastarané a po dobe životnosti.
Ich svetelná a elektrická účinnosť je len zlomkom pôvodnej účinnosti. V dôsledku neexistujúcej evidencie rekonštrukcií
sústavy verejného osvetlenia nie je možné určiť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Svietidlá sú osadené
na existujúcich betónových a pozinkovaných oceľových stožiaroch. Výložníky sú značne poznačené koróziou, mechanickým
poškodením a poveternostnými vplyvmi. V obci Podlužany je nainštalovaný jeden rozvádzač RVO1. Rozvádzač je zastaraný a
značne poškodené koróziou. Vek rozvádzačov je cca 10-15 rokov. Spotreba elektrickej energie v pôvodnej svetelnej sústave
za rok je 27 838,20 (kWh). Celý systém osvetľovacej sústavy v obci je nevyhovujúcom stave, nespĺňa podmienky bezpečnosti
a hospodárnosti. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžaduje komplexnú modernizáciu.
V zmysle Usmernenia č.1 zo dňa 17.06.2015 k Výzve KaHR-22VS-1501 boli v svetelno-technickej štúdií vypočítané
referenčné úseky v počte 15.

Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Podlužany. V rámci merateľných ukazovateľov
bude vymenených 83 ks existujúcich svietidiel a doplnených 68 ks nových svietidiel (spolu 151 ks) čím bude dosiahnutá
úspora 124,57 GJ/rok čo za 5 rokov predstavuje 622,85 GJ. Zabezpečí sa úspora elektrickej energie o 68,33 % oproti
terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 8,72 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších
rokoch. Po realizácií projektu bude v obci zaistené osvetlenie v súlade s technickými normami. Situácia sa pozitívne zmení po
environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie kriminality, vandalizmu a
pod.) Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky rovnomerným a intenzívnym osvetlením. Existujúci rozvádzač verejného
osvetlenia bude vymenený za nový rozvádzač. Vymenené svietidlá ako aj rozvádzač budú spĺňať všetky stanovené technické
normy.

V rámci technického riešenia projektu teda dôjde k:
Existujúca sústava verejného osvetlenia nespĺňa prevádzkovo-technické a bezpečnostné normy. Je energeticky a finančne
- výmene existujúcich 83 ks svietidiel
náročná bez možnosti regulácie. Predkladaný projekt v stanovenom rozsahu a spôsobe realizácie zabezpečí:
- k doplneniu 68 ks svietidiel
- zvýšenie bezpečnosti v obci a cestnej premávke pre všetkých jej účastníkov
- k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO1 za nový rozvádzač
- splnenie platných technických noriem, ktoré v súčasnosti verejné osvetlenie obce Podlužany nespĺňa
Vymenený rozvádzač bude spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439 ako aj podmienky stanovené výzvou KaHR- zníženie energetickej a finančnej náročnosti
22VS-1501 t.j. minimálne krytie IP44. V rámci rekonštrukcie bol navrhnutý rozvádzač s krytím IP54.
V podmienkach obce Podlužany je realizácia projektu pomocou nenávratných finančných prostriedkov vhodným riešením aj z
Pri výmene svietidiel bolo navrhnuté svietidlo Iridium gen3 LED Mini BGP381.
dôvodu, že z vlastných zdrojov nie je možné takéto činnosti v plnom rozsahu zabezpečiť. Navrhnutý spôsob rekonštrukcie je
Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia bude obec zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa, ktorý bude
jednoznačne najefektívnejší nielen z hľadiska zníženia budúcich nákladov na prevádzku a údržbu systému, ale aj z hľadiska
zabezpečovať kompletnú realizáciu projektu. Dodávateľ bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré bude
efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie života jej obyvateľov.
vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006.

Obec Podlužany disponuje schopnosťami zabezpečiť odborné kapacity na realizáciu prác na projekte a zaistenie trvalej
prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia v ďalších rokoch. Za prevádzku verejného osvetlenia
zodpovedá obec v zmysle svojho štatútu a legislatívy. Finančné zdroje na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vydáva zo
svojho rozpočtu. Spolufinancovanie projektu má obec zabezpečené z vlastných zdrojov. V rozpočte obce bude pravidelne
vyčlenená suma na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Peniaze investované do energeticky efektívnej rekonštrukcie a
modernizácie prinesú významné úspory prevádzkových nákladov (údržba a opravy verejného osvetlenia, náklady na
elektrickú energiu) čo umožní udržatelnosť prevádzkovania verejného osvetlenia a realizáciu ďalších projektov na zlepšenie
infraštruktúry obce. Po úspešnej realizácií projektu bude zabezpečený systém pravidelných kontrol špecializovanými
odborníkmi v súlade s platnými technologickými a bezpečnostnými predpismi. Administrácia prevádzky výstupov projektu
bude obcou zabezpečená formou súboru kontrolných aktivít.

KaHR-22VS-1501

Časový rozvrh projektu a organizačné zabezpečenie bude závislé od realizácie verejného obstarávania - od úspešného
uchádzača zhotoviteľa projektu, predpokladaný začiatok prác je v novembri 2015 a ukončenie v decembri 2015.
Osvetlenie bude riešené úspornými LED svietidlami.Do osvetľovacej sústavy budú na súčasné stožiare doplnené nové
svetelné body.
Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, ich kryty sú poškodené alebo chýbajú, optiky sú vplyvom času a prostredia
Nové svietidlá budú inštalované na pôvodných stĺpoch verejného osvetlenia. Väčšina svietidiel bude vymenená a niektoré Tiež bude vymenené vonkajšie elektrické vedenie a nahradené izolovaným káblovým vzdušným vedením typu
znehodnotené a neúčinné, kovové časti sú skorodované, nevyhovuje krytie a vo svietidlách sa usádzajú nečistoty a drží sa
doplnené na súčasne neosadených stožiaroch. Po rekonštrukcii bude v meste spolu 803 ks svietidiel, z čoho 523 ks bude NFA2X 2x25 o dĺžke cca 16 800 m. Zemné káblové vedenia sa nebudú vymieňať a takisto sa nebudú vymieňať
voda, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Všetky rozvádzače sú v nevyhovujúcom technickom
vymenených a 221 ks bude doplnených.
existujúce stožiare a nebudú sa ani dopĺňať nové Počiatočný merný výkon svietidla musí byť minimálne 111 lm/W. Inak by bol
stave
návrh nehospodárny a spotreba elektrickej energie zbytočne vysoká. Hmotnosť svietidla nesmie byť vyššia ako 10kg a plocha
odporu vetra nesmie presiahnuť 0.026 / 0.194 m2. Životnosť LED zdroja deklarovaná výrobcom musí byť minimálne pri
L80F10: 100 000 hodín prevádzky. Výrobca musí garantovať, že pokles svetelného toku LED zdroja po 100 000 hodinách
prevádzky nebude vyšší ako 20%. Poskytovaná zmluvná záruka na svietidlo musí byť najmenej 10 rokov.

Dosiahnutím zníženia energetickej náročnosti dôjde k zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a k zníženiu
množstva emisií CO2. Ďalšou úsporou je takisto zníženie finančných prostriedkov pravidelne vynakladaných na údržbu
sústavy verejného osvetlenia.
Obnova a modernizácia verejného osvetlenia je v súlade s PHSR mesta Vrbové na roky 2015-2024, kde je uvedený ako jeden
z cieľov zlepšiť stav verejného osvetlenia a do roku 2020 kompletne zrekonštruovať verejné osvetlenie v meste.

Prvá investícia do nových svietidiel môže nastať po 5 roku životnosti predradníkov. Do 5 rokov sa náklady na údržbu
výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie
havarijných stavov, následky živelných pohrôm, a pod. Pri návrhu nového osvetlenia bol uvažovaný udržiavací činiteľ
osvetlenia 0,8

KaHR-22VS-1501

Východiskový stav pred realizáciou projektu v uliciach Hviezdoslavova, Jarmočná a Nám. Slobody je charakterizovaný zlým
technickým stavom, častou poruchovosťou, fyzickým a mechanickým opotrebovaním verejného osvetlenia vrátane rozvodovej
skrine, samotného napájacieho vedenia.
Najzávažnejšími nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sa javí nízka účinnosť svietidiel, nevyhovujúci technický stav
svietidiel, korózia konzol a starej časti rozvádzača. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného
osvetlenia ulíc Hviezdoslavova, Jarmočná a časť Námestia Slobody je nevyhnutná. Súčasné svetelné zdroje sú ekonomicky
nevýhodné, zvyšujú náklady na spotrebu elektrickej energie, prevádzku a údržbu. Spotreba elektrickej energie v súčasnosti
predstavuje 36 346,99kWh/rok. Osvetlenie komunikácií nie je v súlade s požiadavkami stanovených v technických normách
vzhľadom na osvetlenie komunikácie a emisné normy. V súvislosti so zlým technickým stavom sa do popredia kladú i
zvýšené nároky obyvateľov obce ( 2401ob. k 1.1.2013), na estetický vzhľad VO, zvýšenie ich bezpečnosti, bezpečnosti v
doprave a zníženia kriminality v nočných hodinách.

Po ukončení realizácie aktivít projektu dosiahnutie hodnôt merateľných ukazovateľov je dané úsporami sústavy VO, ktoré
vzniknú výmenou starých a technicky nevhodných svietidiel v počte 31ks na LED svietidlá,1ks rozvádzača, vzdušných vedení
za nové samonosné izolované vzdušné vedenie AES 4x16 a inštaláciou systému diaľkového riadenia siete verejného
osvetlenia.Predpokladaný stav po úspešnom ukončení projektu bude charakteristický výrazným znížením nákladov na
verejné osvetlenie v obci (prevádzka a údržba). Zvýšenie svetelnej efektívnosti sa dosiahne zahustením sústavy z dôvodu
zabezpečenie osvetlenia komunikácií, podľa príslušných technických noriem a to doplnením 21ks LED svietidiel spĺňajúcich
technické normy pri súčasnom znížení nákladov. Po zrealizovaní rekonštrukcie a modernizácie dôjde k značnej úspore 30
869,94 kWh/rok, čo predstavuje 111,13GJ/rok. Úsporou CO2 t.j. 7,78 ton/rok sa zníži zaťaženie životného prostredia
obyvateľov ulíc a aj obci. Po ukončení realizácie projektu je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov (bezpečný pohyb po
chodníkoch, zníženie kriminality, úrazov) zabezpečením nepretržitej prevádzky VO počas noci a bezpečnosti cestnej
premávky.

Obec má skúsenosti s realizáciou projektov,ktoré prispeli k zlepšeniu a rozvoju infraštruktúry obce.Bezproblémový priebeh
realizácie projektu po technickej stránke bude zabezpečený výberom vhodných dodávateľov pre všetky projektové aktivity v
procese verejného obstarávania.Nakoľko projekt si vyžaduje špecifické odborné činnosti,celá investícia bude realizovaná
dodávateľsky.Priebeh realizácie projektu je naplánovaný tak, že všetky hlavné aktivity projektu budú na seba logicky
nadväzovať.HA01 Vypracovanie svetelno-technickej štúdie-vypracovanie štúdie zabezpečil dodávateľ OMS,s.r.o.,(08/201509/2015).HA02 -s modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa začne po schválení ŽoNFP, uzatvorení zmluvy o
poskytnutí NFP, vykonaní VO podľa zákona č.25/2006 Z.z. a podpísaní zmluvy s víťazným uchádzačom (11/2015).HA03
Záverečné svetelno-technické merania-verejné obstarávanie na výber dodávateľa merania obec vyhlási po predložení
ŽoNFP.Protokol bude predložený na riadiaci orgán pri ukončení projektu.Počas realizácie projektu bude projektový tím
vykonávať priebežné kontroly plnenia časového harmonogramu a sledovať jednotlivé položky,tak aby v prípade zistených
nedostatkov mohol nasmerovať nápravu.

Potreba realizácie rekonštrukcie VO na ul. Hviezdoslavova, Jarmočná, časť Nám. slobody je charakterizované
nevyhovujúcim technickým stavom, taktiež vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu.Najzávažnejšími nedostatkami sústavy
verejného osvetlenia sa javia nízka účinnosť svietidiel, nevyhovujúci technický stav svietidiel, korózia konzol a starej časti
rozvádzača, z toho dôvodu rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia ulíc Hviezdoslavova, Jarmočná a Námestie Slobody je
nevyhnutná.Ďalším dôležitým faktorom určujúcim potrebu rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov
tak, aby bola eliminovaná pravdepodobnosť ohrozenia zdravia, života a poškodenia majetku obyvateľov obce. Doplnením
svetelných bodov a reguláciou celej sústavy sa sleduje zabezpečenie prevádzkyschopnosti sústavy vo z hľadiska
poskytovania tejto verejnej služby obyvateľom daných ulíc.Realizáciou týchto opatrení bude verejné osvetlenie úspornejším,
modernejším, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení obce, ako aj na úspore energií v celom hospodárstve. Obec
bude pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el.energiou v domácnostiach a používaniu úsporných
žiariviek.Projekt prispeje k pokračovaniu rozvojových aktivít a svojím výsledkom prispeje k napredovaniu obce.

Trvalá udržateľnosť projektu je charakterizovaná samotným projektom,nakoľko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce technickým normám a predpisom. Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť VO, dôjde v
hospodárení mesta k značnej finančnej úspore, ktorá bude môcť byt využívaná na potrebnú ďalšiu modernizáciu systému VO
v ostatných častiach obce. Tento projekt je pokračovaním modernizácie plánovanej modernizácie VO v celej obci. Počas
plynutia záručnej doby na použitý materiál a práce budú na osvetlení prevádzané len prípadné minimálne zásahy
zabezpečujúce bezproblémový chod. Jediným ohrozením projektu je jeho nepodporenie,nakoľko obec nemá dostatok svojich
vlastných zdrojov.Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným výberom dodávateľa v
procese VO a správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity.Odborne vykonaná rekonštrukcia je predpokladom
vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie záruky,takže v
prípade potreby dodávateľ možné technické chyby napraví.Finančná udržatelnosť je daná vytvorením úspory rozpočtových
prostriedkov z hľadiska šetrenia na prevádzkových nákladoch,ktoré vzniknú v dôsledku realizácie projektu. Obec bude môcť
tieto prostriedky použiť na udržiavacie práce resp. presunutie financií na iné projekty.
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Osvetľovacia sústava v obci Hrušovany je v súčasnosti tvorená svietidlami Modus NV a doplnená je svietidlami Philips
Malaga a niekoľkými kusmi starších typov svietidiel od výrobcu Elektrosvit. Sústava VO je tvorená relatívne prijateľnými
svietidlami,avšak podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, sú časté výpadky svietidiel z dôvodu častých porúch,hlavne
elektronických predradníkov vo svietidlách,čím sa značne zvyšujú náklady na údržbu.V rozvode NN siete,kde je inštalované
VO, sa v súčasnosti nachádzajú betónové stožiare, typ 9/3 resp. 10,5/3, výrobca ELV Senec, ktoré slúžia pre rozvody
distribučnej siete NN, ostatné sú oceľové. Ich stav je všeobecne vyhovujúci a preto sa nepočíta s ich výmenou. Svetelné body
sú uchytené pomocou viacerých typov kovových konzol a výložníkov. Výložníky sú aplikované na betónových stožiaroch,
niektoré majú nevhodnú dĺžku a uhly vyloženia.Svetelné body sú ďaleko od komunikácie.Vysoko frekventovaná cesta I.tr. č.
64, ktorá obcou prechádza,si vyžaduje bezporuchové svietidlá s dlhou dobou životnosti, bez častých zásahov do svietidiel z
dôvodu odstraňovania porúch, čomu zodpovedajú svietidlá s LEDtechnológiou.Z uvedeného vyplýva,že osvetlenie nespĺňa
technické požiadavky.

Realizáciou projektu sa sleduje zníženie neustále rastúcich nákladov na prevádzku verejného osvetlenia,ktoré zaťažujú
verejný rozpočet a znamenajú výpadky financií určených na iné kompetencie obecného úradu.Výmenou a doplnením 174ks
osvetľovacích telies v obci sa zabezpečí na jednej strane úspora energie čo bude predstavovať 122,77GJ/rok a zabezpečenie
kvality života a bezpečnosti majetku a občanov na druhej strane.Zníženie spotreby el. energie,t.j.úspora energie bude
dosiahnutá výmenou starých v prevažnej miere použitých sodíkových výbojok na LED svietidlá 127ks,spĺňajúce technické
normy kde bude dosiahnutá úspora znížením výkonu jednotlivých výbojok pri súčasnom zachovaní svietivosti.Zvýšenie
bezpečnosti občanov a majetku zároveň i bezpečnosti cestnej premávky bude dosiahnuté doplnením svietidiel o 47 ks,čím sa
zvýši osvetlenie komunikácií počas noci.Všetky svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim
autonómne zníženie výkonu na cca 60%.Súčasný stav verejného osvetlenia si vyžaduje značné náklady na
prevádzku,predovšetkým pri nákladoch na opravy.Svietidlá budú vymenené a doplnené tak,aby boli splnené svetelnotechnické hodnoty pre daný typ komunikácie.

Obec má skúsenosti s realizáciou projektov,ktoré prispeli k zlepšeniu a rozvoju infraštruktúry obce.Bezproblémový priebeh
realizácie projektu po technickej stránke bude zabezpečený výberom vhodných dodávateľov pre všetky projektové aktivity v
procese verejného obstarávania.Nakoľko projekt si vyžaduje špecifické odborné činnosti, celá investícia bude realizovaná
dodávateľsky.Priebeh realizácie projektu je naplánovaný tak, že všetky hlavné aktivity projektu budú na seba logicky
nadväzovať.HA01 Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie-vypracovanie štúdie zabezpečil dodávateľ EN Consult (07/201509/2015).HA02 S rekonštrukciou verejného osvetlenia sa začne po schválení ŽoNFP,uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP
,vykonaní VO podľa zákona č.25/2006 Z.z. a podpísaní zmluvy s víťazným uchádzačom (11/2015). HA03 Záverečné
svetelnotechnické merania-verejné obstarávanie na výber dodávateľa merania obec vyhlási po predložení ŽoNFP.Protokol
bude predložený na riadiaci orgán pri ukončení projektu.Počas realizácie projektu bude projektový tím vykonávať priebežné
kontroly plnenia časového harmonogramu a sledovať jednotlivé položky,tak aby v prípade zistených nedostatkov mohol
nasmerovať nápravu.

Sústava VO v obci Hrušovany je tvorená relatívne prijateľnými svietidlami, avšak sú časté výpadky svietidiel z titulu častých
porúch,hlavne elektronických predradníkov vo svietidlách,čím sa značne zvyšujú náklady na údržbu.Vysokofrekventovaná
cesta I.tr. č. 64 zabezpečuje prepojenie Hrušovian s mestami Nitra a Topoľčany.Z tohto dôvodu je v obci zvýšený pohyb osôb
a motorových vozidiel a obec preto musí dbať zvýšený ohľad najmä na ich bezpečnosť. Potreba v rekonštrukcii VO je preto
daná jej nevyhovujúcim technickým stavom a taktiež vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu. Ďalším dôležitým faktorom
určujúcim potrebu rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov tak, aby bola eliminovaná
pravdepodobnosť ohrozenia zdravia, života a poškodenia majetku obyvateľov obce. Doplnením svetelných bodov a reguláciou
celej sústavy sa sleduje zabezpečenie prevádzkyschopnosti sústavy VO z hľadiska poskytovania tejto verejnej služby
obyvateľom. Realizácia danej aktivity je pomerne finančne náročná a z rozpočtového hospodárenia obce je neuskutočniteľná
vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov obce.

Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným výberom dodávateľa v procese VO a
správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity. Odborne vykonaná rekonštrukcia je predpokladom vynikajúceho
stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie záruky,takže v prípade
potreby dodávateľ možné technické chyby napraví. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál a práce budú na
osvetlení prevádzané len minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Trvalá prevádzka a údržba systému VO
bude po ukončení realizácie projektu zabezpečená prostredníctvom určeného správcu, ktorým bude spoločnosť odborne
spôsobilá na túto činnosť. Realizáciou projektu bude vykonaná komplexná obnova verejného osvetlenia na jednu etapu.Trvalá
udržateľnosť bude zabezpečená vykonávaním pravidelnej kontroly a zaznamenávané v následných monitorovacích
správach,vyčlenením potrebnej čiastky v obecnom rozpočte na prevádzku a údržbu sústavy VO a vykonávaním pravidelných
revíznych prehliadok VO podľa stanovených legislatívnych noriem.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia obce Suchá nad Parnou je kritický. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť
sústavy či z hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s
normou STN EN 13201-2. Osvetľovacia sústava je tvorená 8 druhmi svietidiel, v ktorých sú inštalované svetelné zdroje
rôznych príkonov, prevažne vysokotlakové sodíkové výbojky s príkonmi 150, 100 a 250W a ďalej ortuťová výbojka s príkonom
125W. Svietidlá sú zastarané, poškodené a znečistené, s vysokou poruchovosťou, nevyhovujúcimi optickými vlastnosťami a
nežiaducimi emisiami do horného polpriestoru. Svietidlá sú pomocou skorodovaných výložníkov nerovnomerného uhla
náklonu umiestnené prevažne na 8m betónové stožiare podperných bodoch distribučnej nn siete. Betónové stožiare sú
majetkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Súčasťou sústavy sú 2 skorodované rozvádzače VO s
nerovnomerným zaťažením fáz a nevhodným spínaním. V obci sa nachádza najmä holé vzdušne vedenie. kt. má spoločný
PEN vodič s distribučnou sústavou. Počas veterného počasia spôsobuje skraty.

1.Svetelnotechnická štúdia-bola obstaraná
-získanie komplexného pohľadu na sústavu VO
-zhodnotenie technického stavu súčasnej sústavy
-popis stavu svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí, rozvádzačov a vedení
Výmenou existujúcich 253 ks svietidiel za nové LED svietidlá a zahustením sústavy doplnením 166 ks nových LED svietidiel -návrh opatrení
na existujúce podperné body nn siete, výmenou 2 ks rozvádzačov, inštaláciou systému riadenia a výmenou vzdušných -technická špecifikácia jednotlivých prvkov navrhovanej osvetľovacej sústavy
vedení na samonosné izolované vzdušné vedenie sa dosiahne:
Nevyhnutnosť zistenia súčasného stavu, identifikovať problémy a navrhnúť riešenie odborne spôsobilou osobou.
2.Rekonštrukcia verejného osvetlenia-prebieha verejné obstarávanie
- zníženie spotreby elektrickej náročnosti sústavy
-výmena 253 ks nevhodných svietidiel, zahustenie sústavy 166 ks nových LED svietidiel s nižším príkonom zvýši efektívnosť
- zníženie nákladov na údržbu
a kvalitu osvetlenia a zabezpečí splnenie technických noriem
- odstránia sa nežiaduce emisie do horného polpriestoru
-výmena 2 starých skorodovaných rozvádzačov a inštalácia riadiaceho systému zabezpečí optimalizáciu prevádzky a údržby
- zabezpečí sa splnenie technických noriem STN
sústavy
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov
-výmenou vzdušných vedení eliminuje výpadky energie počas veterného počasia
- zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť a intenzita osvetlenia a farebné podanie)
-bezpečnosť prevádzky na miestnych komunikáciách a občanov
Realizáciou verejného obstarávania sa zabezpečí výber ekonomicky najvýhodnejšieho dodávateľa, pri zachovaní technických
parametrov zadefinovaných v STS
3.Záverečné svetelnotechnické meranie
-overenie technických parametrov a dodržanie STN noriem

Súčasný nevyhovujúci stav verejného osvetlenia je nevyhnutné riešiť.
Riešenie je v súlade s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi na regionálnej i lokálnej úrovni.
Riešeni potreby obyvateľstva - zvýši kvalitu života obyvateľov, zvýši atraktívnosť obce z hľadiska rozvoja cestovného ruchu.
Obec žiadala o finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia už v minulosti, avšak zatiaľ neúspešne.

Výstupom projektu je moderná a efektívna sústava verejného osvetlenia obce.
Vzhľadom že ide o rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, prevádzka nebude vyžadovať vytváranie
dodatočných kapacít.
Nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu SR je určený na financovanie investičných
nákladov spojených s realizáciou projektu, nie na prevádzku jeho výstupu - financovanie prevádzky bude zabezpečované
rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu t.j. z vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou
príslušnej čiastky v rozpočte obce.
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Obec Kopčany sa nachádza v Trnavskom kraji a má 2572 obyvateľov. V obci je jednostranná osvetľovacia sústava, ktorá je
tvorená rôznymi druhmi svetelných zdrojov a výkonov. Najväčšie zastúpenie majú výbojové svetelné zdroje s rôznymi
príkonmi. Energetická náročnosť takýchto svietidiel je v absolútne nevyhovujúca. Svietidlá na betónových podperných bodoch
NN sú umiestnené na každom druhom stožiari čím nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené na
nevyhovujúcich výložníkoch- korózia, znížená statická pevnosť, nesprávny uhol vyloženia. V obci sú 4 rozvádzače, ktoré majú
nasledovné nedostatky: korózia, nedostatočné krytie, nedostatočné dotiahnutie spojov. Rozvody verejného osvetlenia sú
vyhotovené vo väčšej časti obce vzdušnými vedeniami, na ktorom je potrebné zameniť svorky a prívodné káble k
rozvádzačom . Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí príliš nízka účinnosť svietidiel, nevyhovujúci technický stav svietidiel,
výložníkov a rozvádzačov.

Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci technický stav a nedostatočná infraštruktúra verejného osvetlenia v
obci Kopčany. Tieto nedostatky budú v plnej miere realizáciou projektu odstránené. V rámci obnovy sústavy verejného
osvetlenia sa vykoná rekonštrukcia a modernizácia výmenou 226 ks svietidiel a doplnením 135 ks svietidiel na existujúce
stožiare. Tým sa naplní merateľný ukazovateľ výsledku „počet vymenených svietidiel“ 361 ks, ktorý bude splnený po ukončení
realizácie. Merateľný ukazovateľ dopadu „úspora energie“ je 274,10 GJ/rok a k jeho naplneniu prispieva rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia podľa predloženého projektu. Dosiahnutie plánovanej hodnoty ukazovateľa bolo
stanovené na 5. bežný rok po roku ukončenia prác na projekte. Po realizácii projektu budú naplnené všetky stanovené ciele:
zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti VO zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
Realizáciou projektu príde v obci k finančným úsporám a to umožní investovať tieto prostriedky do iných potrebných práv a
projektov v obci.

Projekt je riešený 3 hlavnými aktivitami, ktoré sú prepojené. Prvou aktivitou je svetelnotechnická štúdia vypracovaná
odborným projektantom. Jej realizácia začala podpisom zmluvy s dodávateľom a ukončí sa úhradou za jej vypracovanie. Bez
štúdie by nebolo možné realizovať hlavnú aktivitu 2, čo je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá sa začne
realizovať po podpise zmluvy s dodávateľom a bude ukončená úhradou. Hlavou aktivitou 3 je svetelnotechnické meranie
vlastností osvetľovacej sústavy - potvrdí správnosť zvoleného technického riešenia. Po realizácii projektu budú naplnené
všetky stanovené ciele: zlepšenie technického stavu VO, zníženie energet. náročnosti VO, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
Všetky svietidlá navrhnuté projektantom budú zamenené za LED, ktoré majú kvalitnejšie technické parametre. Obec má
bohaté skúsenosti s realizáciou projektov, takže implementácia projektu prebehne bez komplikácií. Víťaz verejného
obstarávania zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. V prípade schválenia
žiadosti o NFP sa budeme riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu, dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko náročné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry. Projekt rieši
nevyhovujúci stav svietidiel, reguláciu svetelnej sústavy, rozvádzače a monitoring. Realizáciou týchto opatrení bude verejné
osvetlenie úspornejším, modernejším, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení mesta, ako aj na úspore energií v
celom hospodárstve. Realizáciou projektu príde k zníženiu energetickej náročnosti vereného osvetlenia o 73,34%. Obec bude
pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach.
Projekt svojím výsledkom prispeje k napredovaniu obce. Projekt je svojim zameraním a cieľmi plne v súlade zo strategickými
dokumentmi SR v oblasti energetiky: Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Energetickej politiky SR, Koncepcia energetickej
efektívnosti, Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016.

Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným výberom dodávateľa v procese verejného
obstarávania a správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity. Odborne vykonaná rekonštrukcia je
predpokladom vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie
záruky, takže v prípade potreby dodávateľ možné technické chyby napraví. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál
a práce budú na osvetlení prevádzaní len prípadné minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Trvalá prevádzka
a údržba systému VO bude po ukončení realizácie projektu zabezpečovaná prostredníctvom určeného správcu, ktorým bude
spoločnosť oprávnená a odborne spôsobila na túto činnosť. Realizáciou projektu bude vykonaná komplexná obnova
verejného osvetlenia na jednu etapu. Keďže sa zníži energetická náročnosť verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k
značnej finančnej úspore.
Ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na zabezpečenie tak
rozsiahlej rekonštrukcie.

KaHR-22VS-1501

Obec Ružindol sa nachádza v Trnavskom kraji a má 1574 obyvateľov. V obci je jednostranná osvetľovacia sústava, ktorá je
tvorená rôznymi druhmi svetelných zdrojov a výkonov. Najväčšie zastúpenie má vysokotlaková sodíková výbojka s rôznymi
príkonmi. Energetická náročnosť takýchto svietidiel je v absolútne nevyhovujúca. Svietidlá na betónových podperných bodoch
NN sú umiestnené na každom druhom stožiari čím nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené na
nevyhovujúcich výložníkoch- zlý uhol vyloženia, nevhodné umiestnenie, skorodovanosť. V obci je 6 rozvádzačov, ktoré sú
skorodované, spôsobujú nerovnomerné zaťaženie fáz a tým zvyšovanie nákladov, nie je na ne možné nainštalovať riadiaci
systém. Rozvody verejného osvetlenia sú vyhotovené vo väčšej časti obce holými vzdušnými vedeniami, ktoré vykazujú
nedostatky: zlý stav spojov, poškodené izolátory – spôsobovanie skratov. Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí príliš nízka
účinnosť svietidiel, nevyhovujúci technický stav svietidiel, výložníkov, rozvádzačov a napájacieho vedenia.

Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci technický stav a nedostatočná infraštruktúra verejného osvetlenia v
obci Ružindol. Tieto nedostatky budú v plnej miere realizáciou projektu odstránené. V rámci obnovy sústavy verejného
osvetlenia sa vykoná rekonštrukcia a modernizácia výmenou 160 ks svietidiel a doplnením 77 ks svietidiel na existujúce
stožiare. Tým sa naplní merateľný ukazovateľ výsledku „počet vymenených svietidiel“ 237 ks, ktorý bude splnený po ukončení
realizácie. Merateľný ukazovateľ dopadu „úspora energie“ je 242,54 GJ/rok a k jeho naplneniu prispieva rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia podľa predloženého projektu. Dosiahnutie plánovanej hodnoty ukazovateľa bolo
stanovené na 5. bežný rok po roku ukončenia prác na projekte. Po realizácii projektu budú naplnené všetky stanovené ciele:
zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti VO zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
Realizáciou projektu príde v obci k finančným úsporám a to umožní investovať tieto prostriedky do iných potrebných práv a
projektov v obci.

Projekt je riešený 3 hlavnými aktivitami, ktoré sú prepojené. Prvou aktivitou je svetelnotechnická štúdia vypracovaná
odborným projektantom. Jej realizácia začala podpisom zmluvy s dodávateľom a ukončí sa úhradou za jej vypracovanie. Bez
štúdie by nebolo možné realizovať hlavnú aktivitu 2, čo je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá sa začne
realizovať po podpise zmluvy s dodávateľom a bude ukončená úhradou. Hlavou aktivitou 3 je svetelnotechnické meranie
vlastností osvetľovacej sústavy - potvrdí správnosť zvoleného technického riešenia. Po realizácii projektu budú naplnené
všetky stanovené ciele: zlepšenie technického stavu VO, zníženie energet. náročnosti VO, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
Všetky svietidlá navrhnuté projektantom budú zamenené za LED, ktoré majú kvalitnejšie technické parametre. Obec má
bohaté skúsenosti s realizáciou projektov, takže implementácia projektu prebehne bez komplikácií. Víťaz verejného
obstarávania zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. V prípade schválenia
žiadosti o NFP sa budeme riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu, dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko náročné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry. Projekt rieši
nevyhovujúci stav svietidiel, reguláciu svetelnej sústavy, rozvádzače a monitoring. Realizáciou týchto opatrení bude verejné
osvetlenie úspornejším, modernejším, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení mesta, ako aj na úspore energií v
celom hospodárstve. Realizáciou projektu príde k zníženiu energetickej náročnosti vereného osvetlenia o 72,89%. Obec bude
pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach.
Projekt svojím výsledkom prispeje k napredovaniu obce. Projekt je svojim zameraním a cieľmi plne v súlade zo strategickými
dokumentmi SR v oblasti energetiky: Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Energetickej politiky SR, Koncepcia energetickej
efektívnosti, Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016.

Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným výberom dodávateľa v procese verejného
obstarávania a správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity. Odborne vykonaná rekonštrukcia je
predpokladom vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie
záruky, takže v prípade potreby dodávateľ možné technické chyby napraví. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál
a práce budú na osvetlení prevádzaní len prípadné minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Trvalá prevádzka
a údržba systému VO bude po ukončení realizácie projektu zabezpečovaná prostredníctvom určeného správcu, ktorým bude
spoločnosť oprávnená a odborne spôsobila na túto činnosť. Realizáciou projektu bude vykonaná komplexná obnova
verejného osvetlenia na jednu etapu. Keďže sa zníži energetická náročnosť verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k
značnej finančnej úspore.
Ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na zabezpečenie tak
rozsiahlej rekonštrukcie.

KaHR-22VS-1501

Obec Kajal sa nachádza v Trnavskom kraji a má 1525 obyvateľov. V obci je jednostranná osvetľovacia sústava, ktorá je
tvorená rôznymi druhmi svetelných zdrojov a výkonov. Najväčšie zastúpenie má kompaktná žiarivka s rôznymi príkonmi.
Energetická náročnosť takýchto svietidiel je absolútne nevyhovujúca. Svietidlá na betónových podperných bodoch NN sú
umiestnené na každom druhom stožiari čím nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené na
nevyhovujúcich výložníkoch- mechanické poškodenia, vychýlenie, korózia. V obci sú 2 rozvádzače, ktoré sú skorodované,
majú nedostatočný stupeň krytia a ich výzbroj je morálne zastaralá. Rozvody verejného osvetlenia sú vyhotovené vo väčšej
časti obce holými vzdušnými vedeniami, ktoré vykazujú nedostatky: zlý stav spojov, poškodené izolátory – spôsobovanie
skratov a nerovnomerné zaťaženie fáz. Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí príliš nízka účinnosť svietidiel, nevyhovujúci
technický stav svietidiel, výložníkov, rozvádzačov a napájacieho vedenia.

Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci technický stav a nedostatočná infraštruktúra verejného osvetlenia v
obci Kajal. Tieto nedostatky budú v plnej miere realizáciou projektu odstránené. V rámci obnovy sústavy verejného osvetlenia
sa vykoná rekonštrukcia a modernizácia výmenou 128 ks svietidiel a doplnením 114 ks svietidiel na existujúce stožiare. Tým
sa naplní merateľný ukazovateľ výsledku „počet vymenených svietidiel“ 242 ks, ktorý bude splnený po ukončení realizácie.
Merateľný ukazovateľ dopadu „úspora energie“ je 403,73 GJ/rok a k jeho naplneniu prispieva rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia podľa predloženého projektu. Dosiahnutie plánovanej hodnoty ukazovateľa bolo stanovené na 5. bežný
rok po roku ukončenia prác na projekte. Po realizácii projektu budú naplnené všetky stanovené ciele: zlepšenie technického
stavu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti VO zvýšenie bezpečnosti obyvateľov. Realizáciou projektu príde
v obci k finančným úsporám a to umožní investovať tieto prostriedky do iných potrebných práv a projektov v obci.

Projekt je riešený 3 hlavnými aktivitami, ktoré sú prepojené. Prvou aktivitou je svetelnotechnická štúdia vypracovaná
odborným projektantom. Jej realizácia začala podpisom zmluvy s dodávateľom a ukončí sa úhradou za jej vypracovanie. Bez
štúdie by nebolo možné realizovať hlavnú aktivitu 2, čo je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá sa začne
realizovať po podpise zmluvy s dodávateľom a bude ukončená úhradou. Hlavou aktivitou 3 je svetelnotechnické meranie
vlastností osvetľovacej sústavy - potvrdí správnosť zvoleného technického riešenia. Po realizácii projektu budú naplnené
všetky stanovené ciele: zlepšenie technického stavu VO, zníženie energet. náročnosti VO, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
Všetky svietidlá navrhnuté projektantom budú zamenené za LED, ktoré majú kvalitnejšie technické parametre. Obec má
bohaté skúsenosti s realizáciou projektov, takže implementácia projektu prebehne bez komplikácií. Víťaz verejného
obstarávania zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. V prípade schválenia
žiadosti o NFP sa budeme riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu, dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko náročné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry. Projekt rieši
nevyhovujúci stav svietidiel, reguláciu svetelnej sústavy, rozvádzače a monitoring. Realizáciou týchto opatrení bude verejné
osvetlenie úspornejším, modernejším, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení mesta, ako aj na úspore energií v
celom hospodárstve. Realizáciou projektu príde k zníženiu energetickej náročnosti vereného osvetlenia o 82,16%. Obec bude
pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach.
Projekt svojím výsledkom prispeje k napredovaniu obce. Projekt je svojim zameraním a cieľmi plne v súlade zo strategickými
dokumentmi SR v oblasti energetiky: Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Energetickej politiky SR, Koncepcia energetickej
efektívnosti, Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016.

Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným výberom dodávateľa v procese verejného
obstarávania a správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity. Odborne vykonaná rekonštrukcia je
predpokladom vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie
záruky, takže v prípade potreby dodávateľ možné technické chyby napraví. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál
a práce budú na osvetlení prevádzaní len prípadné minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Trvalá prevádzka
a údržba systému VO bude po ukončení realizácie projektu zabezpečovaná prostredníctvom určeného správcu, ktorým bude
spoločnosť oprávnená a odborne spôsobila na túto činnosť. Realizáciou projektu bude vykonaná komplexná obnova
verejného osvetlenia na jednu etapu. Keďže sa zníži energetická náročnosť verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k
značnej finančnej úspore.
Ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov na zabezpečenie tak
rozsiahlej rekonštrukcie.

KaHR-22VS-1501

Osvetľovacia sústava Obce Valča je tvorená rôznymi druhmi zdrojov a výkonov. Celkový počet svetelných zdrojov
nachádzajúcich sa v riešenej časti sústavy VO je 263 ks a sú inštalované v 147 ks svietidiel. V sústave verejného osvetlenia
sa nachádza 6 typov svietidiel. Osvetľovacia sústava je tvorená rôznorodými druhmi svietidiel, v ktorých sú inštalované
svetelné zdroje rôznych príkonov. V obci sú použité hlavne svietidlá od výrobcu Elektrosvit. Najširšie zastúpenie majú
svietidlá typového označenia „AT“. Celkový inštalovaný výkon sústavy verejného osvetlenia dosahuje hodnotu cca 14 kW.
Sústava je technicky aj morálne zastaraná, neunifikovaná a energeticky náročná. Pre dodržanie platných STN EN pre
osvetlenie komunikácií je nevyhnutné zahustenie sústavy verejného osvetlenia. Hlavné nedostatky osvetlenia:
nehomogénnosť sústavy, znečistenie a mechanické poškodenie svietidiel, nízky stupeň krytia svietidla, vysoká poruchovosť,
znížená bezpečnosť skorodovaných výložníkov, nerovnomerné výkonové zaťaženie jednotlivých okruhov rozvádzačov,
nevyhovujúci stav spojov na vzdušných vedeniach, nedostatočná rovnomernosť osvetlenia – veľké rozostupy medzi stožiarmi.

Vďaka projektu sa zníži energetická náročnosť prevádzky osvetľovacej sústavy, a to krokmi: demontážou 125 ks energet.
náročných svietidiel a ich nahradenie LED svietidlami; zahustením sústavy osvetlenia - doplnením novych 100 ks LED
svietidiel na existujúce podperné body; zrušením 22 ks existujúcich svietidiel, výmenou vzdušnej kabeláže, rozvádzačov a
riadiaceho systému. Merateľný ukazovateľ výsledku – Počet vymenených svietidiel (225 ks), naplnený pri ukončení
projektu.Merateľný ukazovateľ dopadu- Úspora energie (253,67 GJ/rok), naplnený v 5. roku po ukončení projektu.
Ukazovatele budú naplnené rekonštrukciou presne v zmysle odporúčaní svetelnotechnickej štúdie (t.j. pri dodržaní počtu
vymenených a doplnených LED svietidiel, spĺňajúcich minim.tech. parametre). Po úspešnej realizácii projektu bude osvetlenie
v obci zrekonštruované celé. Obec však plánuje pokračovať vo výstavbe bytových domov a pri nich bude v budúcnosti tiež
nevyhnutné zabezpečiť osvetlenie – potom bude sústava opäť doplnená o úsporné LED svietidlá. Najbližšie plánuje obec
investovať do rekonštrukcie verejného vodovodu a kanalizácie– ušetrené prostriedky na prevádzku nového VO môžu byť
smerované aj na tento účel

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť zastaranej sústavy VO, a to je možné dosiahnuť realizáciou 3 hlavných
aktivít: HA01 Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie (07/2015-09/2015),HA02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia (11/201512/2015), HA03 Záverečné svetelnotechnické merania (12/2015-12/2015). Časový harmonogram aktivít bol zvolený berúc do
úvahy dátumy podpisu zmlúv s dodávateľmi, predpokladané trvanie prác dodávateľov v rámci všetkých aktivít a dátumy úhrad
záväzkov voči dodávateľom. Pre obnovu systému VO je nevyhnutné investovať do všetkých troch aktivít projektu, lebo na
seba logicky nadväzujú – rekonštrukcia sústavy sa bude riadiť odporúčaniami a opatreniami zo štúdie a záverečné meranie
potvrdí správnosť nastavenia nového systému VO. Úsporu energie obec dosiahne hlavne vďaka výmene starých svietidiel a
zahustením sústavy úspornými LED. Realizáciu projektu zabezpečí realizačný tím (koordinátor, finan, manažér, tech.
manažér, externý projekt manažér), ktorý bude hlavne koordinovať dodávateľov, komunikovať s RO a dodržiavať povinnosti
plynúce zo Zmluvy o NFP. Verejné obstarávanie na HA 01 bolo ukončené, na HA 02 vyhlásené a na HA 03 bude vyhlásené
po podaní ŽoNFP.

Hneď po skončené projektu budú badateľné prínosy: zníženie spotreby energie na prevádzku VO na úrovni 77,54% v
porovnaní so súčasnou vysoko náročnou sústavou, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov, zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia, intenzita osvetlenia), zníženie nákladov na VO, zvýšenie
atraktívnosti verejného priestoru. Projekt je svojím zameraním v súlade so Stratégiou energet. bezpečnosti SR, Energetickou
politikou SR, Koncepciou energet. efektívnosti, Akčným plánom energet. efektívnosti 2014-2016 s výhľadom do 2020, s
Návrhom PHSR Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020.Rozvoj obce investičnými projektmi, ktoré zlepšia kvalitu
života obyvateľov a prispejú k zefektívneniu jej hospodárenia, je v súlade aj s programom rozvoja obce a územnoplán.
dokumentáciou. Obec na zabezpečenie obnovy VO schválila realizáciu projektu a vyčlenila prostriedky na jeho
spolufinancovanie.Projekt prospieva aj k naplneniu cieľov HP TUR – rekonštrukciou sa zníži množstvo CO2, produkovaného v
rámci prevádzky osvetlenia, zníži sa energ. náročnosť sústavy, čo povedie k nižšej spotrebe el. energie a zníženiu finan.
náročnosti prevádzky sústavy

Trvalá udržateľnosť výstupov bude dosiahnutá pravidelným servisom a údržbou novej sústavy. Údržba bude realizovaná
podľa platných STN-EN, a to prostredníctvom: preventívnej údržby, bežnej údržby a odstraňovania závad, činnosti správy a
dispečingu, kontrolnej činnosti. Servis a správu verejného osvetlenia bude po ukončení realizácie projektu zabezpečovať
technický manažér - Ján Leštinský SERVIS ELEKTRONIKY. Obec má schválený rozpočet na každý rok tak, že sú v ňom
vyčlenené dostatočné finančné prostriedky na prevádzku verejného osvetlenia . V nočných hodinách tak obec z úsporných
dôvodov nikdy nebola nútená verejné osvetlenie vypínať a neplánuje toto opatrenie vykonávať ani po obnove osvetlenia.
Technická udržateľnosť projektu bude zabezpečená správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukciu, čo je predpokladom
vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce bude žiadateľ žiadať poskytnutie záruky, takže v prípade
potreby dodávateľ možné technické chyby napraví. Realizačný tím dohliadne na vývoj merateľných ukazovateľov, pravidelne
monitorovaný a zaznamenávaný v následných monitorovacích správach po ukončení projektu po dobu 5 rokov od ukončenia
realizácie projektu.
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Osvetľovacia sústava Obce Bystrička je tvorená rôznymi druhmi zdrojov a výkonov. Celkový počet svetelných zdrojov
nachádzajúcich sa v sústave VO je 171 ks, ktoré sú inštalované v 139 ks svietidiel. Celkový inštalovaný výkon sústavy
verejného osvetlenia dosahuje hodnotu cca 19 kW. Sústava je technicky aj morálne zastaraná, neunifikovaná a energeticky
náročná. Súčasné priemerné mesačné náklady na prevádzku verejného osvetlenia obce predstavuje až 63,27% z celkových
nákladov obce na elektrickú energiu. V celej obci je jednostranná osvetľovacia sústava. Hlavné nedostatky súčastí sústavy:
nehomogénnosť a nízka účinnosť svietidiel, znečistenie a mechanické poškodenie svietidiel, nízky stupeň krytia svietidla,
vysoká poruchovosť, materiálne opotrebovanie svietidiel, vysoká spotreba, skorodované výložníky, nevyhovujúci stav spojov
na vzdušných vedeniach (poškodenie, poddimenzovanie), poškodené izolátory vzdušných vedení (korózia, popraskané
keramické časti) – riziko úrazu elektrinou, nedostatočná rovnomernosť osvetlenia, veľká vzdialenosť svietidiel od vozovky, zlý
uhol vyloženia, nutnosť doplniť do sústavy nové - energeticky úsporné – LED svietidlá.

Realizáciou projektu dôjde k obnove osvetľovacej sústavy v rozsahu: výmena 137 ks existujúcich svietidiel za nové LED
svietidlá, zrušenie 2 ks existujúcich svietidiel, zahustenie sústavy doplnením 99 ks nových LED svietidiel, inštalácia systému
riadenia, vzdialenej správy, monitorovania a online riadenia, výmena 5 ks rozvádzačov a vzdušných vedení. Vďaka týmto
opatreniam dôjde k dosiahnutiu úspory elektriny na prevádzku verejného osvetlenia na úrovni 79,80%! Merateľný ukazovateľ
výsledku – Počet vymenených svietidiel (236 ks). Merateľný ukazovateľ dopadu- Úspora energie (363,30 GJ/rok).
Ukazovatele budú naplnené rekonštrukciou sústavy presne v zmysle odporúčaní svetelnotechnickej štúdie (t.j. pri dodržaní
počtu vymenených a doplnených svietidiel, spĺňajúcich minimálne technické parametre definované v štúdii). V rámci projektu
obec uskutoční rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci naraz. Obec doteraz nevykonávala čiastočnú rekonštrukciu
verejného osvetlenia, iba prípadné opravy. Vďaka úsporám na chod sústavy bude obec môcť investovať napr. rekonštrukcie
strechy a zateplenia budovy školy, rekonštrukcia miestnych komunikácii či vybudovanie chodníkov na obecnom cintoríne.

Hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť sústavy VO, a to je možné dosiahnuť realizáciou všetkých 3
hlavných aktivít: HA01 Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie (07/2015-09/2015),HA02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
(11/2015-12/2015),HA03 Záverečné svetelnotechnické merania (12/2015-12/2015). Časový harmonogram aktivít bol zvolený
berúc do úvahy dátumy podpisu zmlúv s dodávateľmi, predpokladané trvanie prác dodávateľov v rámci všetkých aktivít a
dátumy úhrad záväzkov voči dodávateľom. Pre obnovu systému VO je nevyhnutné investovať do všetkých troch aktivít
projektu, lebo na seba logicky nadväzujú – rekonštrukcia sústavy sa bude riadiť odporúčaniami a opatreniami zo štúdie a
záverečné meranie potvrdí správnosť nastavenia nového systému VO. Úsporu energie obec dosiahne výmenou starých a
doplnením nových úsporných LED svietidiel. Realizáciu projektu zabezpečí realizačný tím (koordinátor, finančný manažér,
technický manažér, externý projekt manažér), ktorý bude hlavne koordinovať dodávateľov, komunikovať s RO a dodržiavať
všetky povinnosti plynúce zo Zmluvy o NFP. Verejné obstarávanie na HA 01 bolo ukončené, na HA 02 prebieha a na HA 03
bude vyhlásené po podaní ŽoNFP

Osvetľovacia sústava je zastaraná, neunifikovaná a energ. vysoko náročná. Okamžité účinky realizácie projektu: zníženie
spotreby el. energie, zníženie poruchovosti VO, väčšia bezpečnosť v uliciach, zníženie nákladov na prevádzku VO, krajší
vzhľad obce. Bez realizácie projektu by bola sústava naďalej poruchová, ulice po zotmení nie bezpečné a spotreba energie
vysoká. Projekt prospieva k naplneniu cieľov HP TUR – rekonštrukciou sa zníži množstvo CO2, produkovaného v rámci
prevádzky osvetlenia, zníži sa energ. náročnosť sústavy, čo povedie k nižšej spotrebe el. energie a zníženiu finan. náročnosti
prevádzky sústavy. Projekt je svojím zameraním v súlade so Stratégiou energet. bezpečnosti SR, Energetickou politikou SR,
Koncepciou energet. efektívnosti, Akčným plánom energet. efektívnosti 2014-2016 s výhľadom do 2020, s Návrhom PHSR
Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020. Rozvoj obce investičnými projektmi, ktoré zlepšia kvalitu života
obyvateľov a prispejú k zefektívneniu jej hospodárenia, je v súlade aj s programom rozvoja obce a územnoplán.
dokumentáciou. Obec na zabezpečenie obnovy osvetlenia schválila realizáciu projektu a vyčlenila prostriedky na jeho
spolufinancovanie.

Po rekonštrukcii a nahradení súčasných svietidiel LED svietidlami sa zjednoduší údržba systému – menej časté výmeny sa
odzrkadlia aj v úspore nákladov na údržbu, ktorú si obec zabezpečuje sama a v prípade porúch ich zabezpečuje firma KVmont servis s.r.o. Martin. Obec má v rozpočte vyčlenené dostatočné finančné prostriedky na prevádzku osvetlenia. V nočných
hodinách tak obec z úsporných dôvodov nikdy nebola nútená verejné osvetlenie vypínať a neplánuje toto opatrenie vykonávať
ani po obnove osvetlenia. V rámci projektu obec uskutoční rekonštrukciu verejného osvetlenia naraz v celej obci naraz.
Realizačný tím bude monitorovať vývoj merateľných ukazovateľov v následných monitorovacích správach. Technická
udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity.
Odborne vykonaná rekonštrukcia je predpokladom vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce budú
záruky, takže v prípade potreby dodávateľ technické chyby napraví.
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Osvetľovacia sústava Obce Nižná je tvorená rôznymi druhmi svetelných zdrojov a výkonov.V sústave je 118 ks zdrojov, ktoré
sú inštalované v 87 ks svietidiel. Najširšie zastúpenie majú svietidlá typu „HRU“, ktorých svetelný zdroj tvorí 1 vysokotlaková
sodíková výbojka s príkonom 150W. V obci sú použité hlavne svietidlá od výrobcu Elektrosvit. V celej obci je jednostranná
osvetľovacia sústava. Svietidlá na betónových podperných bodoch nn siete sú umiestnené na niektorých miestach na každý
druhý stožiar, a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená dostatočná rovnomernosť osvetlenia. Ďalším výraznými
nedostatkami sústavy sú veľká vzdialenosť svietidiel od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko koruny
stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť, nevyhovujúci stav rozvádzača a riadiaceho systému. Svietidlá sú v
súčasnosti upevnené na oceľových ramienkach a výložníkoch rôznych dĺžok a uhlov vyloženia, ktoré sú značne skorodované
a ich mechanická pevnosť nie je dostatočná pre upevnenie nových svietidiel. Stratégia vyplývajúca zo SWOT analýzy
projektu: zrekonštruovať systém verejného osvetlenia v obci v plánovanom rozsahu, a tým znížiť energetickú náročnosť
sústavy

Rekonštrukcia osvetlenia sa vykoná v rámci celej obce naraz. Očakávaný stav:zníženie spotreby el. energie na prevádzku
VO o 82,67%; nižšie náklady na energiu a údržbu osvetlenia; úspory energie na prevádzku VO o 202,27 GJ/rok; zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť, intenzita);zvýšenie atraktívnosti obce. Ukazovatele
projektu (Počet vymenených svietidiel – 112ks, Úspora energie – 202,27 GJ/rok) budú naplnené, ak sa rekonštrukcia vykoná
v súlade s opatreniami definovanými v svetelnotech. štúdii. Modernizáciu sústavy je možné dosiahnuť novými LED
svietidlami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť musí
byť optimalizovaná hlavne s ohľadom na platné normy TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13-201 č. 2-4 s nadväznosťou na STN
73 6110. Odstránia sa tým nedostatky: staré, poruchové a energeticky náročné svietidlá, zastaraný rozvádzač, chýbajúce
efektívne riadenie sústavy. Plánované aktivity obce po ukončení predkladaného projektu (t.j. financované aj vďaka úsporám
na prevádzku, servis a údržbu osvetlenia):vypracovanie územného plánu, investície do environmentálnej a sociálnej
infraštruktúry

Hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť sústavy VO, a to je možné dosiahnuť realizáciou všetkých 3
hlavných aktivít: HA01 Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie (07/2015-08/2015),HA02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
(11/2015-12/2015),HA03 Záverečné svetelnotechnické merania (12/2015-12/2015). Časový harmonogram aktivít bol zvolený
berúc do úvahy dátumy podpisu zmlúv s dodávateľmi, predpokladané trvanie prác dodávateľov v rámci všetkých aktivít a
dátumy úhrad záväzkov voči dodávateľom. Pre obnovu systému VO je nevyhnutné investovať do všetkých troch aktivít
projektu, lebo na seba logicky nadväzujú – rekonštrukcia sústavy sa bude riadiť odporúčaniami a opatreniami zo štúdie a
záverečné meranie potvrdí správnosť nastavenia nového systému VO. Úsporu energie obec dosiahne výmenou starých a
doplnením nových úsporných LED svietidiel. Realizáciu projektu zabezpečí realizačný tím (koordinátor, finančný manažér,
technický manažér, externý projekt manažér), ktorý bude hlavne koordinovať dodávateľov, komunikovať s RO a dodržiavať
všetky povinnosti plynúce zo Zmluvy o NFP. Verejné obstarávanie na HA 01 bolo ukončené, na HA 02 prebieha a na HA 03
bude vyhlásené po podaní ŽoNFP

Osvetľovacia sústava je zastaraná, neunifikovaná a energ. vysoko náročná. Okamžité výstupy získania grantu a realizácie
projektu: sústava bude zastúpená úspornými LED svietidlami (v počte 112 ks), vymení sa už nevyhovujúc rozvádzač za nový,
inštaluje sa efektívny riadiaci systém a vymenia sa príslušné vzdušné vedenia. Bez realizácie projektu by bola sústava
naďalej poruchová, ulice po zotmení nie bezpečné a spotreba energie vysoká. Projekt prospieva k naplneniu cieľov HP TUR –
rekonštrukciou sa zníži množstvo CO2, produkovaného v rámci prevádzky osvetlenia, zníži sa energ. náročnosť sústavy, čo
povedie k nižšej spotrebe el. energie a zníženiu finan. náročnosti prevádzky sústavy. Projekt je svojím zameraním v súlade so
Stratégiou energet. bezpečnosti SR, Energetickou politikou SR, Koncepciou energet. efektívnosti, Akčným plánom energet.
efektívnosti 2014-2016 s výhľadom do 2020, PHSR Trnavského samospr. Kraja. Rozvoj obce investičnými projektmi, ktoré
zlepšia kvalitu života obyvateľov a prispejú k zefektívneniu jej hospodárenia, je v súlade aj s programom rozvoja obce. Obec
na zabezpečenie obnovy VO schválila realizáciu projektu a vyčlenila prostriedky na jeho spolufinancovanie.

Zabezpečenie trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému VO po skončení projektu obec zabezpečí prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby, pána Petra Mareka, ktorá pre obec zabezpečuje opravy verejného osvetlenia pri vzniku porúch.
Financovanie prevádzky, údržby a opráv bude zabezpečené z vlastných zdrojov. V prípade potreby obec upraví rozpočet tak,
aby bolo financovanie verejného osvetlenia vrátane jeho údržby zabezpečené tak, aby verejné osvetlenie svietilo nepretržite v
nočnej dobe bez výluky. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená inštaláciou svietidiel s nízkym príkonom, ktoré spĺňajú
všetky svetelno-technické parametre. Vďaka zvolenému riešeniu obec dosiahne výraznú úsporu finančných prostriedkov na
elektrickej energii, ktoré bude môcť ďalej investovať do rozvoja obce. Realizačný tím dohliadne na to, aby bol vývoj
merateľných ukazovateľov pravidelne monitorovaný a zaznamenávaný v následných monitorovacích správach. Technická
udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity. Na
všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie záruky, takže v prípade potreby dodávateľ možné technické chyby
napraví.
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Projekt verejného osvetlenia v Obci Kotešová bude riešiť celé územie Obce Kotešová a územie miestnych častí
Kotešová–Buková a Kotešová–Oblazov.V sústave je prevádzkovaných celkovo 193 ks svietidiel s priemerným vekom viac
ako 13 rokov. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Svietidlá majú značne
zdegradované optické kryty a časti a sú znečistené prachom a hmyzom. Sústava verejného osvetlenia je neunifikovaná,
nachádza sa v nej viac rôznych typov svietidiel. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z
dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už
väčšina nevyrába. Je vysoko finančne a časovo náročné zabezpečovať rozsiahly sortiment náhradných dielov, ako napríklad
plexisklá, kryty, objímky, svetelné zdroje, predradené prístroje, atď. Pri poruche je prvoradé identifikovať typ svietidla a
svetelného zdroja a až následne je možné zabezpečenie náhradných dielov a vykonanie opravy.Modernizácia osvetlenia je
nevyhnutná aj preto, že lokality s nedostatočným a zastaraným osvetlením sú lokality s vysokou frekvenciou pohybu
obyvateľov obce

Realizáciou projektu sa odstránia hlavné nedostatky sústavy VO (nehomogénnosť, zastaranosť a energ. náročnosť), a to
krokmi: výmena 193 ks starých svietidiel za úsporné LED, doplnenie 175 ks LED svietidiel, inštalácia nových
elektrorozvádzačov, výmena vzdušnej kabeláže. Merateľný ukazovateľ výsledku – Počet vymenených svietidiel (368 ks),
bude naplnený pri ukončení projektu. Merateľný ukazovateľ dopadu - Úspora energie (285,61 GJ/rok), bude naplnený v 5. roku
po ukončení projektu.Ukazovatele budú naplnené rekonštrukciou presne v zmysle odporúčaní svetelnotech. štúdie – pri
dodržaní počtu a type nových svietidiel, ktoré spĺňajú požadované tech. parametre. Obec po ukončení projektu bude
pokračovať v ďalšej modernizácii verejného osvetlenia. Pôjde o dobudovanie nových oporných stĺpov na verejné osvetlenie a
novú rozvodňu skriňu pre novo vznikajúcu lokalitu – výstavbu rodinných domov a bytových domov na Nivách, kde sa počíta s
výstavbou cca 100 rodinných domov, 30 bytových jednotiek v troch bytových domov a Domova sociálnych služieb. Taktiež sa
budú dopĺňať dve ulice s výstavbou podporných stĺpov s verejným osvetlením, a to v miestnej časti Kotešová – Buková a v
časti Pod brvenie.

Pre obnovu systému VO je nevyhnutné investovať do všetkých na seba nadväzujúcich aktivít projektu– rekonštrukcia sústavy
sa bude riadiť odporúčaniami zo štúdie a záverečné meranie potvrdí správnosť nastavenia nového systému VO.Úsporu
energie obec dosiahne výmenou starých a doplnením nových úsporných LED svietidiel s energetickou náročnosťou podľa
noriem TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13-201 č. 2-4 s nadväznosťou na STN 73 6110.Realizáciu zabezpečí realizačný tím
(koordinátor, finan. manažér, tech. manažér, externý projekt manažér),ktorý bude koordinovať dodávateľov, komunikovať s
RO a dodržiavať povinnosti plynúce zo Zmluvy o NFP.Verejné obstarávanie na HA01 bolo ukončené, na HA02 prebieha a na
HA03 bude vyhlásené po podaní ŽoNFP. Časový harmonogram bol zvolený berúc do úvahy dátumy podpisu zmlúv s
dodávateľmi, predpokladané trvanie prác dodávateľov a dátumy úhrad záväzkov voči dodávateľom. Hlavným cieľom projektu
je znížiť energetickú náročnosť sústavy VO, a to je možné dosiahnuť realizáciou hlavných aktivít: HA01 Vypracovanie
svetelnotechnickej štúdie (07/2015-09/2015),HA02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia (11/2015-12/2015),HA03 Záverečné
svetelnotechnické merania (12/2015-12/2015)

Projekt je nevyhnutné zrealizovať najmä pre okamžité zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, pre
obnovu svietidiel v dezolátnom stave, pre zvýšenie bezpečnosti v uliciach a v noci na cestách. Súčasná spotrebe energie na
prevádzku pôvodného verejného osvetlenia predstavuje až 70,76 % z celkovej spotreby elektrickej energie obce! Projekt
svojím zameraním na zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy v obci je plne v súlade s relevantnými cieľmi OP
KaHR (vďaka realizácii projektu obec dosiahne až 64,75%-nú úsporu elektriny na prevádzku osvetlenia), so Stratégiou
energet. bezpečnosti SR, Energetickou politikou SR, Koncepciou energet. efektívnosti, Akčným plánom energet. efektívnosti
2014-2016 s výhľadom do 2020, s Návrhom PHSR Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020. Rozvoj obce
investičnými projektmi, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov a prispejú k zefektívneniu jej hospodárenia, je v súlade aj s
programom rozvoja obce a územnoplán. dokumentáciou. Obec na zabezpečenie obnovy osvetlenia schválila realizáciu
projektu a vyčlenila prostriedky na jeho spolufinancovanie. Bez získania NFP by obnova osvetlenia v obci trvala podstatne
dlhšie.

Zabezpečenie trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu
obec zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, p. Vladimíra Pradeniaka a jeho spoločnosti ELEKTROSLUŽBA –
Vladimír Pradeniak.Obec má v rozpočte vyčlenené prostriedky na prevádzku VO a v prípade neplánovaných výdavkov na
opravy VO vie alokáciu navýšiť (aby nebolo nutné sústavu na noc vypínať a šetriť náklady). Udržateľnosť výstupov je
zabezpečená inštaláciou svietidiel s nízkym príkonom, ktoré spĺňajú všetky svetelno-technické parametre, vďaka čomu sa
dosiahne výrazná úspora nákladov na elektr. energiu.Realizačný tím dohliadne na vývoj merat. ukazovateľov a podávanie
násled. monitor. správ aj po ukončení projektu. Udržateľnosť projektu je tak zabezpečená po personálnej stránke. Externá
konzult. spoločnosť podporí obec aj počas udržateľnosti projektu.Techn. udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená
najmä správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity.Odborne vykonaná rekonštrukcia je predpokladom
vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení.Na všetky práce bude poskytnutá záruka, takže v prípade potreby dodávateľ
technické chyby napraví
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V záujmovom území mesta je nainštalovaných 1 345 svietidiel. V sústave sú použité svietidlá rôznych typov, s výkonom
150W a 100W. Vek svietidiel je cca 15 rokov. Svietidlá sa blížia k hranici svojej životnosti. Medzi hlavné nedostatky patria
znečistenie, nízke krytie IP, slabý merný výkon oproti moderným LED svietidlám a vysoké straty na konvenčných
predradníkoch. Nedostatky: Znečistenie svietidiel, Chýbajúce kryty svietidiel, klasický predradník, slabý merný výkon.
Osvetľovacia sústava je tvorená sodíkovými svetelnými zdrojmi. Všetky svietidlá sústavy verejného osvetlenia majú
konvenčné predradníky. Svetelné zdroje sa vymieňajú priebežne po vyhorení zdrojov. Nedostatky: Nevhodné farebné
podanie, konvenčné predradníky – vysoké straty cca 15%.
Na sledovaných komunikáciách je geometria osvetľovacej sústavy v hlavnej miere obojstranná, v menšej miere jednostranná.
Stožiare kopírujú komunikácie a sú vhodne umiestnené. Vyloženia výložníkov vyhovujúce. Geometria časti sústavy
realizovanej na oceľových stožiaroch je rovnomerná a v poriadku. V prípade umiestnenia na betónových stožiaroch
(Kláštorská a Dolnozoborská ulica) sú svietidlá umiestnené na každom stožiari.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k zvýšeniu kvality verejného osvetlenia mesta, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo
udržateľného rozvoja (environmentálna, ekonomická, sociálna), zvýši sa bezpečnosť premávky, estetika mesta, ale zároveň
sa zníži kriminalita a nehodovosť v meste, znížia sa náklady mesta a negatívne vplyvy na životné prostredie. Vymenených
bude spolu 1 345 ks svietidiel. Staré svietidlá sa nahradia za moderné a vysoko účinné LED svietidlá bez nežiaducich
svetelných emisií horizontálne alebo smerom dohora.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OP KaHR, ciele programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Rozvrh aktivít projektu: začatie stavby - demontážne práce pôvodných svietidiel, výložníkov, kabeláže, pätíc, elektrickej
výzbroje stožiarov. Následne na uliciach kde bude zrealizovaná demontáž budú zahájené montážne práce nových LED
svietidiel, výložníkov a príslušenstva. Priebežne bude dodávateľ likvidovať odpad ktorý vznikne pri realizácii projektu. Po
realizácii montáže budú uskutočnené funkčné skúšky a revízie. Následne bude svetelná sústava odovzdaná do užívania, a na
záver bude urobené svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy.
Navrhované technické riešenie projektu vychádzalo z cieľa znížiť náklady spojené s prevádzkou verejného osvetlenia a
zlepšiť technický stav sústavy, preto hlavné aktivity tohto projektu bude: Výmena zastaraných svietidiel v zlom technickom
stave s vysoko energetickou náročnosťou za moderné LED svietidlá a výbornými svetelno-technickými parametrami a
kvalitnou konštrukciou, ktorej prevedenie sa prejaví v nižších udržiavacích nákladoch a dlhodobejšou životnosťou svietidiel.
Projekt bude realizovať spoločnosť Venimex, ktorá vyhrala súťaž, v spolupráci so súčasným prevádzkovateľom verejného
osvetlenia v meste Nitra.

V projekte bude realizovaná výmena svietidiel na hlavných dopravných ťahoch mesta, ktoré slúžia aj ako hlavné dopravné
napojenia na rýchlostnú cestu R1 ako aj v častiach zvýšeného výskytu chodcov a cyklistov. V uvedených častiach mesta je
nutná obnova osvetlenia z dôvodu lepšej viditeľnosti, vzhľadom k tomu že sa jedná o úseky častého výskytu dopravných
prostriedkov ako aj cyklistov.
Rekonštrukcia osvetlenia je plánovaná aj podľa programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a zároveň popis ulíc s
frekvenciou dopravy a následne dostatočnou viditeľnosťou bude špecifikovaná v aktualizácii Generelu dopravy.

Prevádzka verejného osvetlenia bude každý rok financovaná z prostriedkov mestského rozpočtu. Spoločnosť ktorá vyhrala
súťaž na obnovu verejného osvetlenia v meste Nitra garantuje 10 ročnú záruku na svetlá ktoré budú v meste inštalované v
rámci tohto projektu.
Mesto zároveň v priebehu roku 2016 až 2017 postupnú obnovu svetiel v častiach mesta, ktoré nebolo možné zrealizovať v
rámci tohto projektu, aby malo mesto obnovené všetky svietidlá, v dôsledku čoho bude úspora energie ako aj finančných
prostriedkov výraznejšia. Zároveň dôjde aj k výraznejšiemu zníženiu emisií v rámci celého mesta, nielen na hlavných
dopravných úsekoch.
Jednotlivé úseky po realizácii nových svetiel prejdú do správy správcovi verejného osvetlenia v meste Nitra, ktorý zabezpečí
pravidelnú údržbu daných svietidiel.
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Z pohľadu súčasného stavu, verejné osvetlenie v obci možno charakterizovať v kontexte hospodárnosti a efektívnosti ako
nedostatočný. Sústava disponuje viacerými nedostatkami – je vysoko náročná na údržbu a správu, svietidlá sú fyzicky
opotrebované, dochádza k samočinnému vypínaniu svetelných zdrojov a skracovaniu životnosti, technický stav rozvádzača
nevyhovuje súčasným podmienkam, keďže chýba schéma zapojenia a je nezabezpečené krytie živých častí RVO. V dôsledku
nedostatku finančných prostriedkov obec inštalovala v roku 2003 svietidlá iba na každý druhý stĺp verejného osvetlenia, čo
spôsobuje nedostatočnú osvetlenosť a znižuje bezpečnosť. Sústava v dôsledku toho nespĺňa minimálne normatívne
svetelnotechnické požiadavky. Svietidlá chýbajú na značnom počte stožiarov v obci.
Súčasná nevyhovujúca situácia z pohľadu bezpečnosti, ako aj z ekonomického pohľadu predznačila potrebu obnovy sústavy
verejného osvetlenia. Keďže žiadateľ nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov, ktoré by pokryli celé náklady súvisiace
s výmenou a doplnením svietidiel, rozhodla sa obec riešiť projekt prostredníctvom žiadosti o NFP.

Realizáciou projektového zámeru sa odstránia popísané nedostatky súčasnej sústavy verejného osvetlenia. Projektom sa
zabezpečí výmena 60 ks svietidiel a doplnenie ďalších 49 ks svietidiel do sústavy - celkovo sa tak inštaluje 109 ks nových
svietidiel (naplnenie merateľného ukazovateľa výsledku - počet vymenených svietidiel), dôjde k obnove rozvádzača, inštalácii
109 ks komunikačných jednotiek, čo prispeje k výšeniu úspor v sústave. Výmenou svietidiel a inštaláciou doplnkov systému
riadenia sa dosiahne ročná úspora energie vo výške 32,38 GJ/rok (naplnenie merateľného ukazovateľa dopadu - úspora
energie).
Realizácia projektu zabezpečí nasledujúce prínosy:
1.Efektívne osvetlenie obce a zvýšenie bezpečnosti riešeného územia,
2.Prevencia pred vandalizmom a páchaním trestných činov v obci,
3.Zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia,
4.Možnosť tvorby finančných úspor,
5.Jednotnosť sústavy a zlepšenie vzhľadu sústavy verejného osvetlenia,
6.Environmentalistický prínos z pohľadu použitých ekologických technológií v sústave.
Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu úspor elektrickej energie na úrovni 41,04% ročne.

Realizácia predkladaného projektu bude prebiehať prostredníctvom hlavných a podporných aktivít (riadenie projektu,publicita
a informovanosť), ktoré boli stanovené v logickej nadväznosti.
Realizácia projektu bude prebiehať cez nasledujúce aktivity:
- Aktivita č.1 - Odborné vypracovanie svetelnotechnickej štúdie, ktoré prebiehalo v septembri 2015 a bolo zabezpečené
odborníkom v tejto oblasti.
- Aktivita č 2 - Výmena a doplnenie svietidiel do sústavy VO, ktoré bude zabezpčené externým dodávateľom v mesiaci
október, na základe procesu výberového konania.
- Aktivita č.3 - Obnova rozvádzača verejného osvetlenia - dodávateľ povinný nahradiť prehrdzavenú skriňu RVO za novú,
vyhotovené z nehrdzavejúcich materiálov v antivandalskom vyhotovení, kvôli zvýšeniu jej životnosti.
- Aktivita č.4 - Inštalácia doplnkov riadenia, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti sústavy. Realizácia prebehne v
mesiaci november.
- Aktivita č.5 - Svetelnotechnické meranie, ktoré je záverečnou fázou projektu a slúži na overenie správnosti obnovy sústavy.
Personálne projekt zabezpečia pracovníci OÚ obce, po technickej stránke projekt bude vychádzať zo spracovanej štúdie a
vybraných odborníkov.

Zistené nedostatky sústavy, chýbajúce svietidlá v sústave VO, energetická náročnosť a neefektívnosť implikujú potrebu
obnovy sústavy VO za účelom zaistenia efektívnosti a hospodárnosti sústavy, ako aj zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a
účastníkov premávky. Výsledky realizácie budú pozorovateľné vo viacerých oblastiach takmer okamžite po zrealizovaní
projektového zámeru. Konkrétny obsah projektu bol výsledkom stanovenia a výberu z troch alternatív realizácie zámeru
obnovy VO.
Projekt deklaruje súlad so strategickými dokumentami na úrovni národnej, regionálnej i lokálnej. Projekt svojim zámerom
naplní ciele stanovené v nasledujúcich dokumentoch:
-Energetická politika EÚ a SR,
-Koncepcia energetickej efektívnosti SR,
-Akčný plán energetickej efektívnosti na roku 2014-2016 s výhľadom do roku 2020,
-OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
-Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBK.
Z pohľadu Programu trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Hontianka, projekt prispeje naplneniu cieľa stanoveného pre
terciárny sektor - dobudovanie technickej infraštruktúry, avšak zaistí aj naplnenie priorít skvalitnenia dopravných komunikácií a
ochranu životného prostredia.

Realizácia projektového zámeru vytvorí unifikovanú a energeticky efektívnejšiu sústavu verejného osvetlenia, ktorá bude z
pohľadu spotreby elektrickej energie menej náročná, čo umožní žiadateľovi - obci Terany zníženie finančných nákladov a
tvorbu finančných rezerv.
Udržateľnosť projektu bude zabezpečená žiadateľom jednak cez schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu a ďalšiu prevádzku sústavy, jednak cez identifikáciu potenciálnych rizík a definovanie možností
eliminácie výskytu rizík a alternatív ich riešenia, ako aj cez stanovenie plánu údržby svetelnej sústavy, čo poukazuje na
skutočnosť, že žiadateľ má snahu udržať projekt aj po realizácii. Technická udržateľnosť bude zabezpečená v záručnej lehote
v zmysle reklamačného poriadku a servisných podmienok v zmysle zmluvy s dodávateľom a následne pravidelnou údržbou v
zmysle odporúčaní svetelno-technickej štúdie.
Keďže žiadateľ bude do projektu investovať vlastné finančné zdroje, motivácia pre zaistenie udržateľnosti projektu je
ovplyvnená aj touto skutočnosťou, a o to viac bude dbať na udržiavanie výsledkov projektu.
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Obec Kvetoslavov sa nachádza v Trnavskom kraji a má 1023 obyvateľov. V obci je nejednotná osvetľovacia sústava, ktorá je
tvorená rôznymi druhmi svetelných zdrojov a výkonov – žiarivkové a výbojkové svetelné zdroje. Energetická náročnosť
takýchto svietidiel je absolútne nevyhovujúca. Svietidlá sú umiestnené na betónových a oceľových podperných bodoch. V
súčasnom stave nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené na nevyhovujúcich výložníkoch- zlý
uhol vyloženia, nevhodné umiestnenie, skorodovanosť. V obci sú 4 rozvádzače, ktoré sú skorodované a znečistené, čo
spôsobuje zníženie spoľahlivosti. V súčasnom stave nevyhovujú požiadavkám v rámci platných STN noriem. Rozvody
verejného osvetlenia sú vyhotovené vo väčšej časti obce holými vzdušnými vedeniami, ktoré vykazujú nedostatky: zlý stav
spojov, poškodené izolátory – spôsobovanie skratov. Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí príliš nízka účinnosť svietidiel,
nevyhovujúci technický stav svietidiel, výložníkov, rozvádzačov a napájacieho vedenia.

Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci technický stav a nedostatočná infraštruktúra verejného osvetlenia v
obci Kvetoslavov. Tieto nedostatky budú v plnej miere realizáciou projektu odstránené. V rámci obnovy sústavy verejného
osvetlenia sa vykoná rekonštrukcia a modernizácia výmenou 194 ks svietidiel a 50 ks svietidiel na existujúce stožiare. Tým
sa naplní merateľný ukazovateľ výsledku „počet vymenených svietidiel“ 244 ks, ktorý bude splnený po ukončení realizácie.
Merateľný ukazovateľ dopadu „úspora energie“ je 292,15 GJ/rok a k jeho naplneniu prispieva rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia podľa predloženého projektu. Dosiahnutie plánovanej hodnoty ukazovateľa bolo stanovené na 5. bežný
rok po roku ukončenia prác na projekte. Po realizácii projektu budú naplnené všetky stanovené ciele: zlepšenie technického
stavu verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti VO zvýšenie bezpečnosti obyvateľov. Realizáciou projektu príde
v obci k finančným úsporám a to umožní investovať tieto prostriedky do iných potrebných práv a projektov v obci.

Projekt je riešený 2 hlavnými aktivitami, ktoré sú prepojené. Hlavná aktivita 1, čo je rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia, bude realizovaná na základe svetelnotechnickej štúdie vypracovanej oprávneným a odborným projektantom. HA1
sa začne realizovať po podpise zmluvy s dodávateľom a bude ukončená úhradou. Hlavou aktivitou 2 je vypracovanie
projektovej dokumentácie v rozsahu svetelnotechnického merania vlastností osvetľovacej sústavy - potvrdí správnosť
zvoleného technického riešenia. Po realizácii projektu budú naplnené všetky stanovené ciele: zlepšenie technického stavu
VO, zníženie energetickej náročnosti VO, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov. Všetky svietidlá navrhnuté projektantom budú
zamenené za LED, ktoré majú kvalitnejšie technické parametre. Obec má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov, takže
implementácia projektu prebehne bez komplikácií. Víťaz verejného obstarávania zabezpečí plynulú dodávku všetkých
potrebných zariadení ako aj samotnú realizáciu diela. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa budeme riadiť Manuálom pre
informovanie a publicitu, dodržiavať zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko náročné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry. Projekt rieši
nevyhovujúci stav svietidiel, reguláciu svetelnej sústavy, rozvádzače a monitoring. Realizáciou týchto opatrení bude verejné
osvetlenie úspornejším, modernejším, čo sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení mesta, ako aj na úspore energií v
celom hospodárstve. Realizáciou projektu príde k zníženiu energetickej náročnosti vereného osvetlenia o 77 %. Obec bude
pozitívnym príkladom pre obyvateľov v postoji k šetreniu el. energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach.
Projekt svojím výsledkom prispeje k napredovaniu obce. Projekt je svojim zameraním a cieľmi plne v súlade zo strategickými
dokumentmi SR v oblasti energetiky: Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Energetickej politiky SR, Koncepcia energetickej
efektívnosti, Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016.

Technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä dôkladným výberom dodávateľa v procese verejného
obstarávania a správnym nastavením požiadaviek na rekonštrukčné aktivity. Odborne vykonaná rekonštrukcia je
predpokladom vynikajúceho stavu osvetlenia po jej dokončení. Na všetky práce a dodávky bude žiadateľ žiadať poskytnutie
záruky, takže v prípade potreby dodávateľ možné technické chyby napraví. Počas plynutia záručnej doby na použitý materiál
a práce budú na osvetlení prevádzaní len prípadné minimálne zásahy zabezpečujúce bezproblémový chod. Trvalá prevádzka
a údržba systému verejného osvetlenia bude po ukončení realizácie projektu zabezpečovaná prostredníctvom určeného
správcu, ktorým bude spoločnosť oprávnená a odborne spôsobila na túto činnosť. Realizáciou projektu bude vykonaná
komplexná obnova verejného osvetlenia na jednu etapu. Keďže sa zníži energetická náročnosť verejného osvetlenia, dôjde v
hospodárení obce k značnej finančnej úspore. Ohrozením projektu je jeho nepodporenie, nakoľko obec nemá dostatok svojich
vlastných zdrojov na zabezpečenie tak rozsiahlej rekonštrukcie.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v meste Kežmarok je nevyhovujúci.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v meste tvoria prevažne svietidlá so sodíkovou výbojkou. V malej miere majú
zastúpenie svietidlá s kompaktnou žiarivkou. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické
parametre sústavy verejného osvetlenia.
V meste sa v súčasnosti v časti, ktorú rieši tento projekt nachádza v 369 ks svietidiel. Celkový inštalovaný príkon predstavuje
32,72 kW. Sústavu Riešenú sústavu VO je možne hodnotiť ako zastaranú, so svietidlami po svojej životnosti. V sústave VO
sú najviac zastúpené sodíkové výbojky.
Posudzovaná sústava VO je napájaná vzdušným vedením realizovaným AlFe lanami o priereze 16 mm2 a hliníkovými
vodičmi o priereze 16-25 mm2 Spoje svorky sú uvoľnené, vyžíhané čím sa zvyšuje prechodový odpor vedenia a tepelné straty
na vedení majú za následok pokles napätia, nadmerné ohrievanie vodičov a riziko vzniku požiaru.

Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude namontovaných celkovo 369 ks nových svietidiel na báze LED, ktoré zabezpečia nielen
estetickejší vzhľad mesta, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a pravidelnú údržbu.
Celkový inštalovaný príkon po realizácii prác projektu bude len 14,85kW. V regulovanom režime bude príkon iba 10,02 KW.
Realizáciou projektu mesto získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie bude nízkouhlíkové. Prostredníctvom výmeny svietidiel, rozvodov a ostatných náležitostí
projektu dôjde k úspore energie 83 787,40 kWh ročne čo predstavuje 65,66%.
Zámer mesta a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže mesto investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v územnom pláne mesta.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie
2. Modernizácia verejného osvetlenia (stavebné práce)
3. Realizácia svetelno-technického merania
Hlavná aktivita č.1 bola realizovaná spoločnosťou ECO-LOGIC LIGHTNING PORJECTS s.r.o.. Hlavné aktivity č.2 a 3 budú
realizované dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stav. prác a svet. merania bude s dostatočnými skúsenosťami v danej
oblasti vybraný v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO. Plánovaná dĺžka realizácie
rekonštrukčných prác je 1 mesiac:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel, výložníkov
• Dodávka a montáž kábel silový medený CYKY -J 3x1,5
• Dodávka a montáž výložníkov a predlžovacích konzol
• Dodávka a montáž LED svietidiel
• Odvoz a likvidácia odpadu
• Revízie
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity "Riadenie projektu" a "Zabezpečenie publicity a informovanosti" budú realizované vo vlastnej réžii mesta
Kežmarok, ktorého zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s riadením projektov financovaných z fondov EÚ.

Modernizácia sústavy je zdôvodnená zlým technickým stavom existujúcich svietidiel.
Najlepšie dostupné technológie na báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú
požiadavkám na úsporné a environmentálne prijateľné zdroje. Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy
mesta súvisiace s verejným osvetlením - vysoká energetická náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných
priestranstiev a komunikácií, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia bezpečnosť na verejných priestranstvách mesta.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú umiestnené na výložníkoch na betónových stožiaroch
vzdušného vedenia NN a oceľových stožiaroch verejného osvetlenia. Výložníky sú skorodované a je nutná ich výmena.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované mestom a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu mesta. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel sa prejaví okrem stability celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške
83787,40 kWh/rok, čo predstavuje 227,07 kWh za rok na jedno svietidlo.
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Obec Rajčany (okr. Topoľčany)mala 560 obyv. k 31.12.2013.
Súč. sústava ver. osvetlenia obce (80 svet. zdrojov, nainštal. v 59 ks svietidiel, 21 svietidiel je 2-zdrojových)
s priem. vekom nad 15 r., s poklesom pôv. účinnosti) nie je unifikovaná, má 5 typov svietidiel s 3 typmi svet. zdrojov:
- s vysokotlak. sodíkovými výbojkami,
- s vysokotlak. ortuťovými výbojkami,
- s kompakt. žiarivkami.
Sústava je v prevádzke aj po ekon. a tech. životnosti, náročná na údržbu, viaže fin. zdroje na náhr. diely a
materiál na údržbu. Plánovanie nákladov na údržbu je náročné pre rozmanitosť sústavy, ktorá neumožňuje syst. kampane pre
výmenu svietidiel. Stožiare sú betónové a oceľové.
Rozvody sú vzdušné neizolované (betón. stĺpy) a zemné (oceľ. stožiare).
Tech. stav rozvádzača nevyhovuje súč. podmienkam STN, ani z hľadiska bezp. práce a rizika úrazu.
Hlav.nedostatkami súč. sústavy osvetlenia obce sú:
-skorodované oceľ.stožiare, výložníky a skriňa rozvádzača
-nevhodné uhly a dĺžky výložníkov
-stožiare bez svietidiel
-nevyhov.tech. stav rozvádzača
-neunifik. sústava svietidiel
-neizolované vzduš. vedenie
-časté poruchy
-nerovnomerné osvetlenie
-riziko úrazu pri údržbe.

Zákl. krokom návrhu novej sústavy ver. osvetlenia (41 vymen. a 40 dopln. svietidiel na exist. stožiare)
je zatriedenie ulíc podľa STN EN 13 201-2 podľa tried osvetlenia, od čoho závisí svet.-tech. výpočet.
Jeho parametre naznačuje opis projektu, cast 2.2.
Hlav.prev. prioritami navrh. sústavy je odstránenie nedostatkov súč. sústavy ver. osvetlenia v súlade
s tech. normami, so zámerom optimalizovať energ. náročnosť, inštalovať nový rozvádzač s dohľadom
nad spotrebou a reguláciou osvetlenia s ovlád. softvérom a dosiahnuť pri min. zásahoch do krajiny:
-kvalitu a rovnomernosť osvetlenia,
-zníženie nákladov na údržbu,
-unifikáciu LED svietidiel s vysokou svietivosťou, konštantným svet. tokom a dlhou životnosťou.
Prioritu splnenia merat. ukazovateľov výsledku (počet vymenených svietidiel 81 ks, 3 typy) a dopadu (úspora energie 72,56
GJ/rok), vrátane horiz. priority trvalo udržateľného rozvoja vyjadrujú všetky 3 špecif. ciele projektu, logicky previazané s
aktivitami na ich dosiahnutie.
Projekt obsahuje aj výmenu neizol. vzduš. vedenia za samonosné izol. káblové vedenie.
preto môžu byť zdroje získané úsporou energie po realizácii projektu využité pre ďalšie projekty.

Čas. rámec hl. aktivít projektu je plánovaný na obd. 8-12/2015:
- aktivita č.1-svet.-tech. štúdia (na základe VO), v čase 8-9/2015, príp. zmeny štúdie počas 9/2015,
- aktivita č.2-rekonštrukcia ver. osvetlenia (11-12/2015), na základe VO začatého počas 9/2015,
- aktivita č.3-svet.-tech. meranie (podľa svet.-tech.štúdie), začne od 12/2015, po skončení aktivity č.2.
Realizácia aktivity č.2 podmieňuje dosiahnutie ukazovateľov výsledku i dopadu, lebo bez
rekonštrukcie sústavy ver. osvetlenia by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu.
Je zameraná na inštaláciu všetkých položiek novej sústavy.
Aktivity č. 1 a 3 sú nevyhnutné pre začiatok a úspešné ukončenie projektu.
Tech. zab. realizácie aktivity č.2 projektu je založené na typiz. riešeniach demontáže a inštalácie svietidiel.
Org. zab. predpokladá tieto činnosti:
- VO a príprava svet-tech. štúdie (prípr. fáza realizácie projektu)
- oznámenie o vyhlásení VO na rekonštrukciu sústavy
- zloženie proj. tímu, vrátane ext. členov
- predloženie a hodnotenie ŽoNFP
- vyhodnotenie a kontrola VO v zmysle výzvy
- uzatvorenie zmluvy s víťazom VO
- realizácia diela, svet.-tech.meranie
- monitoring a fin. ukončenie projektu.

Súč. sústavu ver. osvetlenia obce Rajčany je nutné rekonštruovať nie len z dôvodu dosiahnutia úspor na prevádzku a údržbu
po unifikácii novými LED svietidlami s moderným riad. systémom rozvádzača. Dôvodom je aj splnenie súč. štandardov a svet.tech. parametrov prevádzky elektr. zariadení. Tým je dané zdôvodnenie rýchlej realizácie projektu pre okamžité účinky poskyt.
pomoci.
Tento projekt plánuje okrem výmeny a doplnenia svietidiel a všetkých komponentov rozvádzača aj výmenu
neizolovaného vzduš. vedenia za samonosný izol. systém vzduš. vedenia pre častú poruchovosť.
Tým vytvára podmienky pre ďalšie nadväzné aktivity obce v budúcnosti, ktoré môžu byť finančne kryté budúcimi dosiah.
úsporami nákladov obce na energiu sústavy.
Okrem úspory energie, kvality a rovnomernosti osvetlenia má projekt aj ďalšie nepriame prínosy
(zvýš. bezpečnosť cestnej premávky, lepšia bezpečnosť v obci vo več. hodinách, zníženie emisií a svet. smogu a pod).
Zníženie energ. náročnosti a úspora energie na prevádzku osvetlenia obce je v súlade s cieľmi OP KaHR, so strateg.
dokumentami štátu s dlhod. cieľmi v energetike (podrobnejšie v opise projektu), ako aj s PHSR obce a NSK.

Adm. a tech. kapacity projektu sú založené na spolupráci obce s int. aj ext. členmi proj. tímu a skúsenostiach
projektanta i dodávateľa z realizácie projektov. Po ukončení projektu obec zabezpečí prevádzku rekonštruovanej sústavy ver.
osvetlenia vo vl. réžii.
Plán údržby modern. sústavy ver. osvetlenia vychádza z tech. a efekt. životnosti zariadení. Bude zameraný na prevent. údržbu
(vrátane čistenia svietidiel) a nahrádzanie opotreb. alebo chybných častí, pri dodržaní požiadaviek na bezpečnosť podľa
platných STN-EN, spolu s plánom pravid. predpísaných revízií.
Projekt zahŕňa aj výmenu neizol.vzd. vedenia za samonosné izolované vedenie, preto má potenciál využiť úsporou energie na
ďalšie inv. aktivity obce v budúcnosti.
Čas. priorita výmeny svietidiel a rozvádzača súvisí s okamž. účinkom pomoci, ktorý umožní dosiahnutie roč. úspor energie
ako ukazovateľa dlhod. dopadu projektu.
Schopnosť obce priebežne kryť bež. výdavky (teda aj výdavky na energiu na prevádzku ver. osvetlenia) z bežných príjmov
obce, je zárukou fin. udržateľnosti projektu, riziká obmedzenia prevádzky sú dostatočne eliminované dosiah. výsledkami
hospodárenia a a dlhod. plnením rozpočtu obce.
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Obec Veľké Držkovce (okres Bánovce n.B.), mala 656 obyvateľov (k 31.12.2013). Súč. sústava osvetlenia obce (108 ks
svietidiel
s priem. vekom nad 15 r., s poklesom pôv. účinnosti) nie je unifikovaná, má viac typov svietidiel:
- s vysokotlak. sodíkovými výbojkami,
- s ortuťovými výbojkami,
- s kompakt. žiarivkami.
Svietidlá sú v prevádzke aj po ekon. a tech. životnosti, viažu fin. zdroje na náhr. diely a materiál na údržbu.
Plánovanie nákladov na údržbu je náročné pre rozmanitosť sústavy, ktorá neumožňuje syst.
kampane pre výmenu svietidiel. Jedn. a dvojité betónové stĺpy (180 ks, výška 8,5m) dopĺňajú oceľové stožiare a 1 drevený
stĺp.
Rozvody sú vzdušné (betón. stožiare) a zemné (oceľ. stožiare).
Tech. stav 3 rozvádzačov so spínacími hodinami nevyhovuje súč. podmienkam STN, ani z hľadiska bezp. práce a rizika úrazu.
Hlav. nedostatkami súč. sústavy osvetlenia obce sú:
-skorod. oceľ.stožiare a skriňa rozvádzača,
-nevhodne riešené výložníky,
-veľké rozostupy svietidiel,
-nevhodne dimenz. hl. istič,
-stožiare bez svietidiel,
-neunifik. sústava svietidiel,
-poškod., znečistené alebo chýbajúce kryty svietidiel,
-nerovnom. osvetlenie, neosvetl. križovatky.

Zákl. krokom pri návrhu novej osvetľ. sústavy je zatriedenie jednotl. ulíc podľa STN EN 13 201 a súv. noriem podľa tried
osvetlenia, od čoho závisí svet.-tech. výpočet. Jeho parametre naznačuje opis projektu, cast 2.2.
Hlav. prev. prioritami navrh. sústavy je odstránenie nedostatkov súč. sústavy ver. osvetlenia a zabezp. súladu s
tech. normami:
-optimaliz. energ. náročnosť,
-nový rozvádzač so systémom dohľadu nad spotrebou a reguláciou sústavy osvetlenia s ovlád. softvérom,
-kvalita a rovnomernosť osvetlenia,
-zníženie nákladov na údržbu, jej prevent. character,
-unifikácia LED svietidiel s vysokou svietivosťou, konštantným svet. tokom a dlhou životnosťou,
-minimalizácia zásahov do krajiny.
Prioritu splnenia merat. ukazovateľov výsledku (počet vymenených svietidiel 200 ks, 3 typy) a dopadu (úspora energie 119,65
GJ/rok), vrátane horiz. priority trvalo udržateľného rozvoja vyjadrujú všetky 3 špecif. ciele projektu, logicky previazané s
aktivitami na ich dosiahnutie.
Projekt je previazaný aj s bud. aktivitami obce, ktorá v ďalšej etape plánuje výmenu časti stožiarov a vzd. vedenia, s fin.
krytím získaným z vl. zdrojov - úsporou energie po realizácii proejktu.

Čas. rámec hl. aktivít projektu je plánovaný v období 7-12/2015:
- aktivita č.1-svet.-tech. štúdia (na základe VO), v mesiacoch 7-8/2015,
- aktivita č.2-rekonštrukcia ver. osvetlenia (11-12/2015), na základe VO začatého počas 9/2015,
- aktivita č.3-svet.-tech. meranie (podľa svet.-tech. štúdie), začne od 12/2015, po skončení aktivity č.2.
Realizácia aktivity č.2 podmieňuje dosiahnutie ukazovateľov výsledku i dopadu,
lebo bez rekonštrukcie sústavy osvetlenia by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu.
Je zameraná na obstaranie, demontáž a montáž všetkých položiek novej sústavy ver. osvetlenia.
Aktivity č.1 a 3 sú nevyhnutné pre začiatok a úspešné ukončenie projektu.
Tech. zab. aktivity č.2 projektu je založené na typiz. riešeniach demontáže a inštalácie svietidiel.
Org. zab. a riadenie projektu predpokladá tieto činnosti:
- VO a príprava svet-tech. štúdie (prípr. fáza projektu)
- oznámenie o vyhlásení VO na rekonštrukciu sústavy
- zloženie proj. tímu, vrátane ext. členov
- predloženie a žiadosti o NFP
- vyhodnotenie a kontrola VO v zmysle výzvy
- uzatvorenie zmluvy s víťazom VO
- realizácia diela, svet.-tech.meranie
- monitoring a fin. ukončenie projektu.

Súč. sústavu ver. osvetlenia obce V. Držkovce je nutné rekonštruovať nie len z dôvodu dosiahnutia úspor na prevádzku a
údržbu po unifikácii novými LED svietidlami s moderným riad. systémom rozvádzača. Dôvodom je aj splnenie súč. štandardov
a svet.-tech. parametrov prevádzky elektr. zariadení. Tým je dané zdôvodnenie rýchlej realizácie projektu pre okamžité účinky
poskyt. pomoci. Preto projekt plánuje iba výmenu a doplnenie svietidiel a súv. komponentov v nutnom rozsahu a v najkratšom
case, čím vytvára podmienky pre nadväzné aktivity obce.
Okrem úspory energie má projekt aj ďalšie nepriame prínosy (zvýš. bezpečnosť cestnej premávky, lepšia bezpečnosť v obci
vo več. hodinách, zníženie emisií a svet. smogu a pod).
V ďalších etapách po realizácii tohto projektu obec plánuje využiť vl. zdroje získané úsporou nákladov na energiu na výmenu
vzduš. vedení a časti oceľ. stožiarov. Ich konzervácia ochr. nátermi nepostačuje z dlhod. hľadiska.
Zníženie energ. náročnosti a úspora energie na prevádzku osvetlenia obce je v súlade s cieľmi OP KaHR, so strateg.
dokumentami štátu s dlhod. cieľmi v energetike (podrobnejšie v opise projektu), ako aj s PHSR obce, regiónu i TSK.

Adm. a tech. kapacity projektu sú založené na spolupráci int. a ext. členov proj. tímu, na skúsenostiach
projektanta i dodávateľa z realizácie projektov. Po ukončení projektu obec zabezpečí prevádzku moderniz.
sústavy ver. osvetlenia vo vl. réžii.
Plán údržby modern. sústavy ver. osvetlenia vychádza z tech. a efekt. životnosti zariadení. Bude zameraný na prevent. údržbu
(vrátane čistenia svietidiel) a nahrádzanie opotreb. častí, pri dodržaní požiadaviek na bezpečnosť podľa platných STN-EN,
spolu s plánom pravid. predpísaných revízií.
Projekt má potenciál vytvoriť aj fin. zdroje (úsporou energie) na plán. ďalšiu etapu modernizácie – výmenu
časti stožiarov a káblových vedení. Rozdelenie na etapy s čas. prioritou výmeny svietidiel a rozvádzačov súvisí
s možnosťou okamž. účinku pomoci, ktorý umožní dosiahnutie roč. úspor energie ako ukazovateľa dlhod. dopadu projektu.
Schopnosť obce priebežne kryť bež. výdavky (teda aj výdavky na energiu na prevádzku ver. osvetlenia) z bežných príjmov
obce, je dostat. zárukou fin. udržateľnosti projektu, riziká obmedzenia prevádzky sú dostatočne eliminované dosiahnutými
výsledkami hospodárenia a dodržiavaním schvál. rozpočtu obce.
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V súčasnosti je VO v obci zastarané a je za svojou životnosťou z hľadiska bezpečnosti a svt. parametrov. Rekonštrukcia
osvetľovacej sústavy je nevyhnutná z dôvodu jej zlého tech. stavu a nehospodárnosti prevádzky. Súčasná sústava VO nie je
schopná na mnohých miestach plniť svoju funkciu a preukázateľne neposkytuje platnou normou požadované parametre
osvetlenia a stupeň bezpečnosti. Jestvujúce svietidlá sú starých typov, tech. zastarané a nespĺňajú nároky na kvalitné
osvetlenie a nevyhovujú svojimi svt. parametrami a požiadavkám na svetelné emisie a energ. nenáročnosť. Svietidlá sú
namontované na podperných bodoch NN dis. vedenia vo vzdialenostiach 35 – 80m a na stĺpoch 30 – 40m. Vek svietidiel je
10 – 30 rokov. Veľká vzdialenosť a zlý tech. stav svietidiel je príčinou nedostatoč. a nerovnomer. osvetlenia. Väčšina svietidiel
je po dobe svojej životnosti, s vysokou spotrebou energie, nízkym svetelným tokom zdrojov. RVO sú po čiastočnej
rekonštrukcii v roku 2013, vymenené plechové skrine za plastové a preinštalovaná tech. ovládania. Systém riadenia a
ovládania je nevhodný. Vedenie rozvodu VO je potrebné nahradiť novým z dôvodu straty mech. pevnosti a častými skratmi na
vedení.

Všetky existujúce svietidlá budú vymenené za nové, so svt. parametrami spĺňajúcimi všetky požadované kritéria ohľadom
svetelných emisií a energ. efektívnosti. Najperspektívnejšie je svietidlo s LED svetelnými zdrojmi vybavené dostupnou
technológiou pre optimalizáciu jeho prevádzky. Vzhľadom na súčasný stav keď niekde svietidlá chýbajú, s výmenou
jestvujúcich svietidiel bude prebiehať aj doplnenie nových svietidiel na existujúce stožiare. S výmenou a doplnením svietidiel
bude prebiehať aj výmena všetkých existujúcich výložníkov. Výmenou RVO a riadiaceho systému na ovládanie a monitoring
VO, získa obec prehľad o jeho stave, o počte a miestach porúch, o stave el. siete a pod. Komplexnou rekonštrukciou VO
dôjde k: demontáži a výmene 279 ks jestvujúcich svietidiel a výložníkov
doplneniu 33 ks nových svietidiel s výložníkmi
demontáži a výmene 4 rozvádzačov VO
demontáži a výmene 11 120 m jestvujúceho napájacieho vedenia (vzdušných káblov)
a inštalácie 4 ks systémov regulácie VO.
Všetky navrhované aktivity v súčinnosti so zabezpečením pravidelnej údržby osvetľovacej sústavy VO, zabezpečia v
konečnom dôsledku zvýšenie energ. efektívnosti a zníženie nákladov na prevádzku

Realizácia projektu bude v celom rozsahu zabezpečená dodávateľsky.
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie zabezpečovala spoločnosť LOMAREX s.r.o., Amurská 1397/9, 040 12 Košice,
zodpovedný projektant: Ing. Ján Paulík – autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 1848*Z*5-3.
Zhotoviteľom diela, bude úspešný uchádzač verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní.
Svetelnotechnické zameranie zrealizuje víťaz verejnej súťaže podľa § 9, odsek 9 ZVO.
Realizácia projektu bude v čase 11-12//2015.
Z prehľadu realizovaných investičných projektov za minulé roky vyplýva, že obec resp. manažment obce má dostatočné
skúsenosti z realizáciou investičných projektov. V prípade potreby obec okrem vlastných personálnych kapacít využíva aj
externé odborné kapacity kvôli zabezpečeniu kvality, časového súladu s harmonogramom realizácie diela a čerpania
finančnej podpory.

Sústava v. osvetlenia v obci je zastaraná a je za svojou životnosťou z hľadiska bezpečnosti a svetelnotechnických
parametrov. Dá konštatovať, že rekonštrukcia osvetľovacej sústavy je nevyhnutná z dôvodu zlej kvality a rozsahu osvetlenia v
obci, jeho zlého tech. stavu a nehospodárnosti prevádzky. Projekt je v súlade s PHSR kraja, ktorého globálnym cieľom je
rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov, pričom základným predpokladom rozvoja je „Kvalitné životné prostredie“.
Realizácia projektu je zároveň v súlade so špecifickými cieľmi PHSR obce. Projekt napĺňa ciele v oblasti TUR. Zvýšenie
kvality v. osvetlenia a zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku v. osvetlenia a jeho údržbu, použitím
moderných technológii osvetlenia a regulácie, podporujú sociálnu, ekonomickú a environmentálnu zložku TUR. Projekt rieši
rekonštrukciu v. osvetlenia, zvýšenie jeho hospodárnosti znížením energetickej náročnosti zariadení osvetľovacej sústavy a
nákladov na údržbu, zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Zvýši sa ochrana a bezpečnosť občanov, ich
majetku a životného prostredia, čo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť a sebestačnosť obce a regiónu.

Nákladovosť sústavy VO v obci sa v bežnom roku pohybuje v rozpätí 28 521,00 EUR, pričom suma za spotrebu elektrickej
energie je cca 14 761,00 Eur a 13 760,00 EUR predstavuje suma za údržbu. Dodávateľom el. energie je spoločnosť
Východoslovenská energetika, a.s. a údržbu VO obec zabezpečuje sama na základe dohody o vykonaní práce (odborne
spôsobilou FO). Finančné prostriedky na prevádzku VO sú zabezpečené z rozpočtu obce, ktorý je vyrovnaný, vyčleňuje sa z
neho každoročne dostatok finančných prostriedkov na prevádzku v. osvetlenia. Nové svetelné zdroje s LED technológiami sú
schopné bezporuchovej prevádzky za ideálnych podmienok a pravidelnej údržbe o. sústavy aj 100 000 hod. To znamená, že
počas už spomenutej doby prevádzkovania sústavy nie je potrebné vymieňať svetelné zdroje. Kľúčom k efektívne pracujúcej
osvetľovacej sústave je správne navrhnutý systém riadenia osvetlenia, ktorý zvýši autonómnosť osvetľovacej sústavy, jej
úsporný potenciál a zároveň vnesie do jej prevádzky väčšiu flexibilitu a komfort. Ďalším dôležitým faktorom bude zavedenie
pravidelnej kontroly a údržby verejného osvetlenia.
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Obec Kurimany bola založená v časoch christianizácie Spiša ako Villa s. Quirini. Meno dostala po sv. Kvirínovi, ktorý je ešte
aj dnes patrónom obce. V blízkosti terajšieho kostola sa pod zemou nachádzajú základy starého, gotického kostola. Kameň z
tohto kostola bol použitý pri stavbe terajšieho kostola v roku 1806. Predtým boli v obci staršie drevené kostoly.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Tieto svietidlá však
nevyhovujú súčasným požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.
Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám.
Osvetlenie v obci tvoria tieto svietidlá:
HPS 70W s príkonom 84 34 rok inštalácie 1987
HPS 70W s príkonom 84 1 rok inštalácie 2005
HPS 70W s príkonom 84 1 rok inštalácie 1989

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov z 36 ks na
62ks. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie predstavuje v % 75,95,čo predstavuje 55,53/rok.
Výrazne sa zníži aj produkcia CO2,cca 3,89 t/rok.
Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnej situácie a v neposlednom rade aj k
zníženiu kriminality.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 62 nových svietidiel. Vzhľadom na osvetľované komunikácie
a pozície tvoria všetky svietidlá jednostranne osvetľovacie sústavy. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná v obci
prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti , ktorá bude vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Priebeh je nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2.odovzdanie staveniska,
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Obnovou rekonštrukcie verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy, z pôvodnej hodnoty 3,02kW na 1,25 kW. Realizáciou odstránime nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce.
Predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Zjednotíme druhy
jednotlivých svetelných bodov z doterajších 3 druhov na 1 druh. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie- viac ako
75,95% oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, pre to je predpoklad ukončenia projektu v
stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov . Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti
realizovala projekty podporené zo ŠF a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu.

Prvá investícia do nových svietidiel nastane po 10 roku od inštalácie. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne
zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača, odstránenie havarijných stavov,
následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec si sám zabezpečuje
údržby na VO. V prípade komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Keďže záruka na svietidlá je 10
rokov čo pokryje celé kontrolované obdobie 5 ročnej sledovanosti udržateľnosti projektu budú výdavky hradené dodávateľom.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Osvetľujúca sústava je tvorená rôznymi druhmi zdrojov a výkonov v počte 92 ks,ktoré sú inštalované vo svietidlách- 61 ks,z
toho 9 ks nie je predmetom realizácie.Svetelné zdroje zložené z kompaktných žiariviek 67,39 %,sodíkových výbojek 10,87 %
a LED s výkonom 35 W a 27 W 21,73 % zastúpenie.V sústave VO sú svietidlá s LED svetelnými zdrojmi, no jedná sa o tzv.
retrofit svietidlo, ktoré je možné osadiť aj konvenčným sv. zdrojom (výbojkou, žiarivkou) dochádza k zníženiu svetelnému
výkonu a nespĺňajú normatívne požiadavky.Sústava VO je realizovaná na 8,5 m betónových podperných bodoch distribučnej
siete NN a na pozinkovanom oceľovom stožiari výšky 8,5 m s konzolami a výložníkmi.Rozvádzač je prevádzkovaný v
automatickom režime,zapínanie a vypínanie svietidiel je riadené fotobunkou.Na základe vyhlásených planých noriem ST EN
týkajúcich sa verejných komunikácií je nevyhnutné zahustenie sústavy VO na stožiaroch.V súčasnosti nie je zabezpečený ani
monitoring a ani regulácia verejného osvetlenia.Sústava VO má vážne nedostatky,nie len v rámci zahustenia osvetlenia,má aj
nízku účinnosť svietidiel a nevyhovujúci technický stav svietidiel,výložníkov aj rozvádzačov,čím zaťažuje obecný rozpočet.

Projektom nastane výmena 52 ks svietidiel,zároveň zahustenie sústavy doplnením 48 ks nových svietidiel.Všetky svietidlá
budú nahradené novými úspornejšími LED svietidlami,vzhľadom na nižšiu energetickú náročnosť a reguláciu jednotlivých
svietidiel.Znižovanie výkonu svietidiel a ich nižšou energetickou náročnosťou sa dosiahne úspora spotreby elektrickej energie46,30 GJ/r.Nastane inštalácia systému riadenia,výmena rozvádzača a výmena neizolovaného vzdušného vedenia za
nové,čím dosiahneme stanovené merateľné ukazovatele.Rekonštrukcia VO bude realizovaná v súlade s platnými
normami.Zatriedenie komunikácií podľa jednotlivých tried osvetlenia komunikácie podľa STN EN13201-2,pričom klasifikácia
tried je vykonaná podľa TNI CEN/TR13201-1 a v rámci noriem bol vypracovaný aj ST výpočet STN EN13201-3 a metódy
merania ST vlastností sa uskutočnilo podľa STN EN 13201-4.Miestne komunikácie obce boli zaradené do tried ME5 a
ME6.Svietidlá sa osadia podľa príslušných výkonových radov a v súvislosti s ST výpočtom.Obec už realizovala rekonštrukciu
VO v časti obce.Preto realizácia projektu predstavuje druhú etapu,čo predstavuje vysoký predpoklad na bezproblémový
priebeh implementácie projektu.

V rámci realizácie projektu obec zrealizovala verejné obstarávanie,ktoré bolo zamerané na vypracovanie STŠ.Víťaz dodal
STŠ na základe objednávky.V STŠ dodávateľ spracoval všetky nedostatky VO s návrhmi na odstránenie
nedostatkov.Koordináciu projektu bude zabezpečovať projektový man. a koordinátor.Technickú stránku zabezpečí technický
manažér,ktorý bude dohliadať na technické plnenie stanovené v STŠ.Na finančné napĺňanie a realizáciu projektu dohliadne
finančný man.Uvedené riadenie projektu zabezpečí bezproblémový priebeh projektu a implementáciu.Po ukončení všetkých
prác rekonštrukcie sústavy VO pristúpi obec k ST meraniu,podľa požiadaviek poskytovateľa.Realizácia rekonštrukcie bude
prebiehať v predpokladanom období 10/12 2015.Po rekonštrukcií VO obec zabezpečí ST meranie, ktoré zhodnotí realizáciu a
naplnenie stanovených parametrov sústavy VO.ST meranie sa uskutoční v predpokladanom období 12/2015.Obec
zrealizovala už niekoľko projektov,ktoré mali bezproblémový priebeh a implementáciu.V prípade oznámenia pozitívneho
výsledku sa bude obec riadiť inštrukciami MH SR,Manuálom informovania a publicity a platnou legislatívnou, zároveň plniť
zmluvné záväzky.

Sústava verejného osvetlenia v obci Radobica je zastaralá s nízkou účinnosťou svietidiel, s nevyhovujúcim technickým
stavom, využíva viaceré príkony, čím dochádza k vysokej energetickej náročnosti. Pri realizácií sa uvedené nedostatky
odstránia, zároveň súčasťou projektu bude systém riadenia svietidiel, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky svietidiel a
rozvádzačov. Tento systém zabezpečí riadenie svietidiel online. Pri svetelnom toku sa využije funkcia konštantný svetelný tok
(CLO), kedy bude naprogramovaný výkon predradníkov na začiatku prevádzky na úroveň 80% a výkon sa bude postupne
zvyšovať až na 100%. Hlavná výhoda bude úspora spotreby elektrickej energie a predĺženie životnosti osvetlenia. Vzhľadom
na výmenu svietidiel, svetelných zdrojov, rozvádzača, inštaláciou systému riadenia svietidiel a celkovou obnovou a
rekonštrukciou sústavy verejného osvetlenia obec Radobica dosiahne úsporu elektrickej energie vo výške 46,30 GJ/ročne.
Sústava bude mať nižšiu energetickú náročnosť, modernizované prvky osvetlenia a optimalizovaný systém riadenia. Projekt
bude predpokladom na pokračovanie v rozvojových aktivitách a napĺňanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

úspory, ktorú dosiahne zrealizovaním projetku. Keďže realizácia projektu zahŕňa rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia
nebude potrebné v najbližšom období investovať do opráv a výmen prvkov sústavy VO, ako tomu bolo v súčasnosti. Aj vďaka
záručnej doby, ktorá bude plynúť zo zmluvy týkajúcej sa rekonštrukcie, nebude musieť obec Radobica investovať finančné
prostriedky do sústavy verejného osvetlenia. Zároveň chod verejného osvetlenia bude mať výraznú ročnú úsporu energie.
Obec už na prelome rokov 2014/2015 obec realizovala na vlastné náklady rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti obce: na
osade Cerová. Touto rekonštrukciou obec už dosiahla finančnú úsporu a zároveň dosiahne ďalšiu úsporu energie
zrealizovaním daného projektu. Táto finančná úspora zabezpečí plynulí chod verejného osvetlenia a udržania merateľných
ukazovateľov, zároveň aj dodržanie naplnených horizontálnych priorít. Po odsúhlasení projektu bude môcť obec zrealizovať
kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, čo v súčasnosti nemôže, kvôli vysokej finančnej náročnosti.
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V rámci sústavy VO v obci Staškov sa nachádzajú svietidlá rôznej typovej štruktúry, ako aj rôznych príkonov - kompaktná
žiarivka má najväčšie zastúpenie a to 71,33 %, svetelné zdroje s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou v rozsahu 25,95 % a
vysokotlakovou ortuťovou výbojkou v rozsahu 2,73 %. Svietidlá majú mnoho nedostatkov, ktoré sú spôsobené technickým a
mechanickým poškodením. Verejné osvetlenie je realizované na 4 m až 8 m betónových podperných bodoch, ktoré majú
mechanicky poškodené a skorodované oceľové výložníky. V obci sa nachádza 5 RVO, ktoré nemajú nerovnomerné zaťaženie
jednotlivých okruhov, majú nízku mechanickú odolnosť a vyžadujú pravidelnejšiu korekciu času spôsobilou osobou
(zvyšovanie nákladov). Rozvody verejného osvetlenia sú napájané holými vzdušnými vedeniami v dĺžke cca 15,4 km,
izolovaným káblovým vedením v dĺžke cca 1,2 km a podzemným káblovým vedením v dĺžke cca 2,2 km. Rozdelenie záťaže je
nerovnomerné z dôvodu spôsobu napájania. Osvetľovacia sústava je nerovnomerná. VO má nízku účinnosť svietidiel,
nevyhovujúci technický stav svietidiel a výložníkov. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy VO je
nevyhnutná.

Cestné komunikácie boli zaradené podľa viacerých faktorov do jednotlivých tried osvetlenia komunikácie podľa STN EN
13201-2,pričom klasifikácia bola vykonaná podľa TNI CEN/TR 13201-1.Nové VO bude spĺňať všetky parametre predpísané
normami TNI CEN/TR-13201-1:Výber tried osvetlenia,STN EN13201-2:ST požiadavky,STN EN13201-3:ST výpočet STN
EN13201-4:Metódy merania ST vlastností.V rámci VO budú použité len svetelné zdroje LED,pre zdroje LED. Svietidlá majú
výrazne lepší termálny manažment a zníženú energetickú náročnosť. Na svetelné stožiare budú namontované nové
výložníky.Vymení sa 5 RVO,ktoré budú trojfázové a jednotlivé fázy budú najrovnomernejšie zaťaženie.V napájacom vedení
nastane výmena holých vedení za samonosný izolovaný kábel. VO bude zhustená-osadenie svietidiel na každý
stožiar.Dosiahnutie merateľných ukazovateľov zabezpečí obec výmenou 272 ks svietidiel za LED a doplnením 143 ks nových
LED svietidiel = 415 ks.Spolu s výmenou RVO a ďalších dôležitých zložiek sústavy VO dosiahneme modelovú úsporu
energie vo výške 531,93 GJ/r.Projektom sa dosiahne modernizácia sústavy VO=prvá etapa.V druhej etape chce obec
pokračovať s modernizáciou VO v ostatných častiach obce.

Obec realizovala viacero projektov,ktoré úspešne skončili,vďaka skúsenostiam zabezpečí plynulý chod realizácie
projektu.Pod úspešnosť sa podpíše aj riadenie projektu-projektový man.,ekonomický man.,technický man. a koordinátor.Pred
podaním projektu obec zabezpečila verejné obstarávanie na tvorbu ST štúdie.Víťaz spracoval STŠ,kde popísal všetky
nedostatky sústavy VO a ich zlepšenie.Po podaní projektu sa zrealizuje verejné obstarávanie zamerané na realizačný proces
modernizácie sústavy VO.Víťaz zabezpečí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení, ako aj samotnú realizáciu.Pri
realizácií bude uvedený tím dohliadať na všetky činnosti dodávateľa, aby sa dodržali všetky stanovené
parametre.Modernizácia a rekonštrukcia bude prebiehať v termíne 11-12/2015.Po ukončení realizácie obec zabezpečí ST
meranie prostredníctvom verejného obstarávania.Zabezpečí sa ním zmeranie skutočného stavu ST vlastností sústavy VO po
jej modernizácií a zároveň porovná stav s požiadavkami noriem.ST meranie sa uskutoční v termíne december 2015.V prípade
oznámenia pozitívneho výsledku sa bude obec riadiť inštrukciami MH SR, Manuálom informovania a publicity a platnou
legislatívnou,zároveň plniť zmluvné záväzky.

Súčasné verejné osvetlenie v obci Staškov nezodpovedá stanoveným normám, je energetický náročné, svetelné zdroje a
svietidlá sú rôznej typovej štruktúry a rôznych príkonov.Modernizácia VO sa bude realizovať na 21 uliciach v obci.Nastane
výmena a doplnenie svietidiel.Zjednotia sa svetelné zdroje pre LED svietidlá, ktoré budú mať úspornejšie parametre na
prevádzku, ale aj údržbu.Osadia sa nové výložníky.Vymení sa 5 ks rozvádzačov,ktoré budú trojfázové a jednofázové,tým
dosiahneme najrovnomernejšie zaťaženie.Na základe modernizácie VO a regulácie príkonu pomocou astronomických hodín v
nočných hodinách sa dosiahne energetická úspora svietidiel vo výške 531,93 GJ/ročne.Realizáciou všetkých zmien a opatrení
bude mať verejné osvetlenie zvýšenú kvalitu osvetlenia,znížené náklady na elektrickú energiu,údržbu a servis,zvýši
bezpečnosť cestnej premávky a obyvateľstva a zvýši atraktívnosť verejného priestoru.Projekt zabezpečí realizáciu ďalších
rozvojových aktivít obce,bude pomáhať pri ďalšom plánovaní dopravy v rámci územného plánu obce a prispeje k zlepšeniu
cestovného ruchu.Realizáciou projektu obec len potvrdí skúsenosti s implementáciou už zrealizovaných projektov.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia zabezpečí obec prostredníctvom Obecného technického
podniku Staškov. Údržbu zmodernizovanej sústavy verejného osvetlenia zabezpečí preventívnymi údržbovými prácami podľa
platných STN-EN noriem a kontrolných činností zameraných hlavne na: vedenie, ovládacie zariadenia, stožiare, svietidlá,
rozvádzače a ďalšie častí sústavy verejného osvetlenia. Realizáciou projektu dosiahne nižšie intervaly v rámci údržby, čím sa
znížia náklady aj vďaka plynutiu záručnej doby bude obec vynakladať minimálne náklady na údržbu sústavy verejného
osvetlenia v tomto období. Znížená energetická náročnosť a znížené náklady na údržbu zabezpečia v hospodárení obce
finančnú úsporu. Finančná úspora bude využitá na ďalšiu modernizáciu osvetlenia a nepretržitú prevádzku zmodernizovaného
verejného osvetlenia. Teda v rozpočte obce na nasledujúce roky budú finančné prostriedky vyčlenené tak, aby nedochádzalo
z dôvodu úspor k vypínaniu. V druhej etape projektu, by obec chcela pokračovať v modernizácií verejného osvetlenia a to v
častiach obce: Osada u Letov, u Belkov, Polgrúň, Jelitov a za Bahanou.

KaHR-22VS-1501

Obec Beckov v okrese Nové mesto nad Váhom má 1349 obyvateľov s cestami a ulicami, na ktorých je potrebné zabezpecovat
kvalitné verejné osvetlenie. Jestvujúce verejné osvetlenie je zrealizované svietidlami rôznej typovej štruktúry , ako aj rôznych
príkonov. Prevažujú svietidlá osadené žiarivkami– 93 %, a sodíkovými výbojkami– 7 % rôznych výkonov.
Najzávažnejšie nedostatky sústavy verejného osvetlenia obce sú:
- nízka účinnosť, nefunkčnosť, nedostatočné krytie svietidiel a ich nevyhovujúci stav
- nevyhovujúci technický stav výložníkov – korózia, dĺžky, uhol vyloženia
- nevyhovujúci technický stav stĺpov – zvetranie, vychýlenie od osi, nevhodné umiestnenie
- nevyhovujúci technický stav rozvádzača – korózia, stará výzbroj, výška umiestnenia
- nevyhovujúci technický stav vedení - staré poškodené a poruchové vzdušné AlFe vedenia
- nevyhovujúce rozloženie osvetľovacej sústavy a osadenie svietidiel na každom druhom stĺpe
- vysoká finančne náročná prevádzka a údržba sústavy
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že sústava VO je neschopná ďalšej efektívnej prevádzky a rekonštrukcia sústavy
verejného osvetlenia obce Beckov je nevyhnutná.

Projekt Modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci zahrňa :
- výmena 164 ks existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá
- zahustenie sústavy doplnením 90 ks nových LED svietidiel na existujúce podperné body pre dosiahnutie normami
V rámci aktivít projektu sa už realizovala Aktivita 1- vypracovanie svetelno-technickej štúdie.Hneď po podaní projektu zacne
požadovaných hodnôt osvetlenia
proces verejného obstarávania na Aktivitu 2- Rekonštrukcia a modernizácia osvetlovacej sústavy pre urýchlenie následnej
- inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky, stavu a on-line riadenia
implementácie projektu. Vítaz verejného obstarávania zabezpecí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj
- výmena 2 ks rozvádzača
samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadat stavebný dozor.Po obnovení
- výmena vzdušných vedení za nové samonosné izolované vzdušné vedenie AES 4x16
osvetlovacej sústavy bude realizovaná Aktivita 3- Svetelnotechnické meranie. Na celú organizáciu projektu bude dohliadat
koordinátor projektu. Do implementácie projektu budú zapojený aj pracovníci obecného úradu. V prípade oznámenia
Po ukončení realizácie aktivít projektu nastane zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
pozitívneho výsledku sa budeme riadit inštrukciami MH SR a dodržiavat zmluvné záväzky a platnú legislatívu.
(bezpečný pohyb po chodníkoch, zníženie kriminality, úrazov), zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia,
intenzita osvetlenia, farebné podanie), zníženie nárokov na elektrickú energiu ,zníženie nákladov na údržbu a servis ,
zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko nárocné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry, ako aj rôznych
príkonov.
Realizáciou projektu bude verejné osvetlenie úspornejším, modernejším, co sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení
obce, ako aj na úspore energií v celom hospodárstve. Obec bude pozitívnym príkladom pre obyvatelov v postoji k šetreniu
el.energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokracovaním rozvojových aktivít a svojím
výsledkom prispeje k napredovaniu obce.
Obec už úspešne realizovala projekty financované z europskych prostriedkov a má dostatočné skúsenosti ,aby bol aj tento
projekt úspešný.

Trvalá udržatelnost projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakolko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Kedže sa realizáciou projektu zníži energetická nárocnost
verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k znacnej financnej úspore, ktorá bude môct byt využívaná na potrebnú dalšiu
údržbu a modernizáciu systému verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených vtomto projekte. Jediným ohrozením
projektu je jeho nepodporenie, nakolko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov

KaHR-22VS-1501

Obec Solčany v okrese Topoľčany má 2475 obyvateľov s cestami a ulicami, na ktorých je potrebné zabezpecovat kvalitné
verejné osvetlenie. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvorí sústava svetelných zdrojov jedného typu,ide o
svietidlá, ktoré využívajú žiarivkové svetelné zdroje s dvoma menovitými výkonmi v závislosti od typu cestnej komunikácie.
Hlavnou nevýhodou svietidiel a svetelných zdrojov osvetľovacej sústavy v obci Solčany sú práve žiarivkové svietidlá, ktorých
svetelná a elektrická účinnosť predstavuje v súčasnosti iba zlomok ich pôvodných hodnôt.
Najzávažnejšie nedostatky sústavy verejného osvetlenia obce sú:
- nízka účinnosť, nefunkčnosť, nedostatočné krytie svietidiel a ich nevyhovujúci stav
- nevyhovujúci technický stav rozvádzačov – korózia, stará výzbroj, výška umiestnenia
- nevyhovujúce rozloženie osvetľovacej sústavy a osadenie svietidiel na každom druhom stĺpe
- vysoká finančne náročná prevádzka a údržba sústavy

Projekt Budovania a modernizácie verejného osvetlenia v obci zahrňa :
- výmena 168 ks existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá
- zahustenie sústavy doplnením 111 ks nových LED svietidiel na existujúce podperné body pre dosiahnutie normami
požadovaných hodnôt osvetlenia
- inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky, stavu a on-line riadenia
- výmena 4 ks rozvádzačov
Po ukončení realizácie aktivít projektu nastane zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
(bezpečný pohyb po chodníkoch, zníženie kriminality, úrazov), zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia,
intenzita osvetlenia, farebné podanie), zníženie nárokov na elektrickú energiu ,zníženie nákladov na údržbu a servis ,
zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom aktivít projektu.
V rámci aktivít projektu sa už realizovala Aktivita 1- vypracovanie svetelno-technickej štúdie.Hneď po podaní projektu zacne
proces verejného obstarávania na Aktivitu 2- Rekonštrukcia a modernizácia osvetlovacej sústavy pre urýchlenie následnej
implementácie projektu. Vítaz verejného obstarávania zabezpecí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj
samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadat stavebný dozor.Po obnovení
osvetlovacej sústavy bude realizovaná Aktivita 3- Svetelnotechnické meranie. Na celú organizáciu projektu bude dohliadat
manažer projektu. Do implementácie projektu budú zapojený aj pracovníci obecného úradu. V prípade oznámenia pozitívneho
výsledku sa budeme riadit inštrukciami MH SR a dodržiavat zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko nárocné, a nevyhovujúce z hľadiska súčasných svetelnotechnických požiadaviek.
Realizáciou projektu bude verejné osvetlenie úspornejším, modernejším, co sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení
obce, ako aj na úspore energií v celom hospodárstve. Obec bude pozitívnym príkladom pre obyvatelov v postoji k šetreniu
el.energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokracovaním rozvojových aktivít a svojím
výsledkom prispeje k napredovaniu obce.
Obec už úspešne realizovala projekty financované z europskych prostriedkov a má dostatočné skúsenosti ,aby bol aj tento
projekt úspešný.

Trvalá udržatelnost projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakolko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Kedže sa realizáciou projektu zníži energetická nárocnost
verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k znacnej financnej úspore, ktorá bude môct byt využívaná na potrebnú dalšiu
údržbu a modernizáciu systému verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených vtomto projekte. Jediným ohrozením
projektu je jeho nepodporenie, nakolko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov.
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Obec Veľké Lovce v okrese Nové Zámky má 1918 obyvateľov s cestami a ulicami, na ktorých je potrebné zabezpecovat
kvalitné verejné osvetlenie. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvorí sústava svetelných zdrojov jedného typu,ide
o svietidlá, ktoré využívajú žiarivkové svetelné zdroje s dvoma menovitými výkonmi v závislosti od typu cestnej komunikácie.
Hlavnou nevýhodou svietidiel a svetelných zdrojov osvetľovacej sústavy v obci sú práve žiarivkové svietidlá, ktorých svetelná
a elektrická účinnosť predstavuje v súčasnosti iba zlomok ich pôvodných hodnôt.
Najzávažnejšie nedostatky sústavy verejného osvetlenia obce sú:
- nízka účinnosť, nefunkčnosť, nedostatočné krytie svietidiel a ich nevyhovujúci stav
- nevyhovujúci technický stav rozvádzačov – korózia, stará výzbroj, výška umiestnenia
- nevyhovujúce rozloženie osvetľovacej sústavy a osadenie svietidiel na každom druhom stĺpe
- vysoká finančne náročná prevádzka a údržba sústavy

Projekt Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci zahrňa :
- inštalácia 303 ks nových LED svietidiel na existujúce podperné body pre dosiahnutie normami požadovaných hodnôt
osvetlenia / 167 ks výmena a 136 ks doplnenie na existujúce stožiare /
- inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky, stavu a on-line riadenia
- výmena 5 ks rozvádzačov
Po ukončení realizácie aktivít projektu nastane zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
(bezpečný pohyb po chodníkoch, zníženie kriminality, úrazov), zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia,
intenzita osvetlenia, farebné podanie), zníženie nárokov na elektrickú energiu ,zníženie nákladov na údržbu a servis ,
zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednotlivých aktivít.
V rámci aktivít projektu sa už realizovala Aktivita 1- vypracovanie svetelno-technickej štúdie.Hneď po podaní projektu zacne
proces verejného obstarávania na Aktivitu 2- Rekonštrukcia a modernizácia osvetlovacej sústavy pre urýchlenie následnej
implementácie projektu. Vítaz verejného obstarávania zabezpecí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj
samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadat stavebný dozor.Po obnovení
osvetlovacej sústavy bude realizovaná Aktivita 3- Svetelnotechnické meranie. Na celú organizáciu projektu bude dohliadat
manažer projektu. Do implementácie projektu budú zapojený aj pracovníci obecného úradu. V prípade oznámenia pozitívneho
výsledku sa budeme riadit inštrukciami MH SR a dodržiavat zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko nárocné, a nevyhovujúce z hľadiska súčasných svetelnotechnických požiadaviek.
Realizáciou projektu bude verejné osvetlenie úspornejším, modernejším, co sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení
obce, ako aj na úspore energií v celom hospodárstve. Obec bude pozitívnym príkladom pre obyvatelov v postoji k šetreniu
el.energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokracovaním rozvojových aktivít a svojím
výsledkom prispeje k napredovaniu obce.
Obec už úspešne realizovala projekty financované z europskych prostriedkov a má dostatočné skúsenosti ,aby bol aj tento
projekt úspešný.

Trvalá udržatelnost projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakolko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Kedže sa realizáciou projektu zníži energetická nárocnost
verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k znacnej financnej úspore, ktorá bude môct byt využívaná na potrebnú dalšiu
údržbu a modernizáciu systému verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených vtomto projekte. Jediným ohrozením
projektu je jeho nepodporenie, nakolko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov
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Obec Sobotište v okrese Senica má 1480 obyvateľov s cestami a ulicami, na ktorých je potrebné zabezpecovat kvalitné
verejné osvetlenie. Jestvujúce verejné osvetlenie je zrealizované svietidlami rôznej typovej štruktúry , ako aj rôznych
príkonov. Prevažujú svietidlá osadené žiarivkami– 91 %, a ortuťovými výbojkami– 5 % rôznych výkonov.
Najzávažnejšie nedostatky sústavy verejného osvetlenia obce sú:
- nízka účinnosť, nefunkčnosť, nedostatočné krytie svietidiel a ich nevyhovujúci stav
- nevyhovujúci technický stav výložníkov – korózia, dĺžky, uhol vyloženia
- nevyhovujúci technický stav stĺpov – zvetranie, vychýlenie od osi, nevhodné umiestnenie
- nevyhovujúci technický stav rozvádzača – korózia, stará výzbroj, výška umiestnenia
- nevyhovujúci technický stav vedení - staré poškodené a poruchové vzdušné AlFe vedenia
- nevyhovujúce rozloženie osvetľovacej sústavy a osadenie svietidiel na každom druhom stĺpe
- vysoká finančne náročná prevádzka a údržba sústavy
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že sústava VO je neschopná ďalšej efektívnej prevádzky a rekonštrukcia sústavy
verejného osvetlenia obce Sobotište je nevyhnutná.

Projekt Modernizácie verejného osvetlenia v obci zahrňa :
- výmena 148 ks existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá
- zahustenie sústavy doplnením 115 ks nových LED svietidiel na existujúce podperné body pre dosiahnutie normami
požadovaných hodnôt osvetlenia
- inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky, stavu a on-line riadenia
- výmena 2 ks rozvádzača
- výmena vzdušných vedení za nové samonosné izolované vzdušné vedenie AES 4x16
Po ukončení realizácie aktivít projektu nastane zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
(bezpečný pohyb po chodníkoch, zníženie kriminality, úrazov), zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia,
intenzita osvetlenia, farebné podanie), zníženie nárokov na elektrickú energiu ,zníženie nákladov na údržbu a servis ,
zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru

V rámci aktivít projektu sa už realizovala Aktivita 1- vypracovanie svetelno-technickej štúdie.Hneď po podaní projektu zacne
proces verejného obstarávania na Aktivitu 2- Rekonštrukcia a modernizácia osvetlovacej sústavy pre urýchlenie následnej
implementácie projektu. Vítaz verejného obstarávania zabezpecí plynulú dodávku všetkých potrebných zariadení ako aj
samotnú realizáciu diela. Na bezproblémový priebeh dodávok a prác bude dohliadat stavebný dozor.Po obnovení
osvetlovacej sústavy bude realizovaná Aktivita 3- Svetelnotechnické meranie. Na celú organizáciu projektu bude dohliadat
koordinátor projektu. Do implementácie projektu budú zapojený aj pracovníci obecného úradu. V prípade oznámenia
pozitívneho výsledku sa budeme riadit inštrukciami MH SR a dodržiavat zmluvné záväzky a platnú legislatívu.

Existujúce osvetlenie je už zastaralé, energeticky vysoko nárocné, svietidlá sú rôznej typovej štruktúry, ako aj rôznych
príkonov.
Realizáciou projektu bude verejné osvetlenie úspornejším, modernejším, co sa vysoko pozitívne odzrkadlí na hospodárení
obce, ako aj na úspore energií v celom hospodárstve. Obec bude pozitívnym príkladom pre obyvatelov v postoji k šetreniu
el.energiou a používaniu úsporných žiaroviek aj v domácnostiach. Projekt je pokracovaním rozvojových aktivít a svojím
výsledkom prispeje k napredovaniu obce.
Obec už úspešne realizovala projekty financované z europskych prostriedkov a má dostatočné skúsenosti ,aby bol aj tento
projekt úspešný.

Trvalá udržatelnost projektu je charakterizovaná samotným projektom, nakolko budú v projekte použité moderné zariadenia a
technológie vyhovujúce požadovaným predpisom a normám. Kedže sa realizáciou projektu zníži energetická nárocnost
verejného osvetlenia, dôjde v hospodárení obce k znacnej financnej úspore, ktorá bude môct byt využívaná na potrebnú dalšiu
údržbu a modernizáciu systému verejného osvetlenia s použitím technológií zvolených vtomto projekte. Jediným ohrozením
projektu je jeho nepodporenie, nakolko obec nemá dostatok svojich vlastných zdrojov

Verejné osvetlenie inštalované na území mesta podstatne ovplyvní bezpečnosť cestnej premávky a verejný poriadok. Vzťah
miest a obcí k verejnému osvetleniu vyplýva zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého mestá a obce
vlastnia a udržujú miestne komunikácie, osvetlenie, zeleň a ďalšie. Z daného vlastníckeho vzťahu vyplývajú potreby
spravovať majetok verejného osvetlenia, viesť technicko-hospodársku evidenciu, zabezpečiť prevádzku a údržbu v súlade s
platnými bezpečnostnými a technickými normami, predpismi, prevádzať obnovu v záujme bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku na pozemných komunikáciách. Realizáciou predmetu projektu budú odstránené nedostatky existujúceho verejného
osvetlenia, ktorými sú: nerovnomernosť osvetlenia, zlý technický stav svietidiel, prehrievanie sa svietidiel, nesprávne
smerovanie svietidiel, nerovnomernosť inštalovanej svetelnej sústavy, nevyhovujúci technický stav rozvádzačov RVO a
vysoká spotreba elektrickej energie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa dosiahne výrazná úspora energie.

Predmet projektu rieši nasledovné činnosti:
- umiestnenie a technický stav rozvádzačov,
- trasy elektrických vedení a rozmiestnenie osvetľovacích bodov,
- technický stav svietidiel
- technický stav výložníkov,
- napojenie inštalácie,
- prípojky NN z verejnej rozvodnej sústavy,
- umiestnenie a technický stav rozvádzačov.
Navrhované riešenie pre odstránenie nedostatkov verejného osvetlenia mesta Šurany:
- Demontovať všetky svietidlá a nahradiť ich novými z dobou životnosti minimálne 15 rokov, z materiálov, ktoré sú technicky a
mechanicky stále odolné.
- Demontovať všetky výložníky, inštalované na betónových podperných bodoch a nahradiť ich novými z povrchovou úpravou
žiarových pozinkovaním, čo zvýši ich životnosť.
-Inštalovať úsporné svietidlá s predĺženou životnosťou a vysokým svetelným tokom väčším ako 87lm/W. Takýmito zdrojmi sú
LED Svietidlá.
- Nové svietidlá inštalovať aj na voľné podperné body rozvodovej sústavy NN na ulici Hviezdoslavovej, dodrží sa tak
požiadavka svetlotechnického prepočtu.
- Regulovať osvetlenie všetkých svietidiel, ktoré sú predmetom projektu, vrátane hlavnej cesty II. triedy č:580.
- Rozdeliť svetelné okruhy.

Účelom osvetlenia miestnych komunikácií, ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkých
užívateľom, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti. Na základe požiadavky normy je potrebné osvetľovaciu sústavu osvetlenia
navrhnúť tak, aby spĺňala požiadavky pre rovnomernosť osvetlenia, intenzitu osvetlenia podľa požadovanej kategórie
minimálneho osvetlenia. V rámci návrhu osvetlenia boli rozlíšené a uvažované tri kategórie užívateľov: chodci, cyklisti,
motoristi.
Výber triedy osvetlenia sa realizuje v súčinnosti s normou a požiadavkami pre konkrétne využitie verejného osvetlenia.
Zohľadňujú sa požiadavky pre určenie triedy osvetlenia na základe normy STN-13201-1, STN-13201-2, STN-13201-3, STN13201-4. Zohľadňuje nasledovné:
- rýchlosť hlavného užívateľa,
- ukľudnenie prevádzky,
- riziko kriminality,
- obtiažnosť navigácie,
- dopravný tok nemotorizovanej prevádzky,
- úroveň okolitému jasu.

Novo navrhované verejné osvetlenie mesta Šurany pozostáva LED svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou, viac ako
87lm/W. Tento fakt zabezpečí zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia. Dlhodobá úspora energií v súvislosti s
prevádzkou verejného osvetlenia je jedným z cieľov projektu. Úspora energií vedie zároveň aj k úspore finančných
prostriedkov, ktoré môže mesto Šurany použiť pre svoj Ďalší rozvoj. Na základe úspory elektrickej energie prostredníctvom
regulácie je možné prepočítať znížený dopad na životné prostredie prostredníctvom zníženia emisií CO2.
Realizácie predmetu projektu, teda modernizácia systému verejného osvetlenia mesta Šurany prispeje k celkovej atraktivite
mesta, zvýši kvalitu života pre jej obyvateľov nielen z hľadiska bezpečnosti pohybu pre chodcov a účastníkov cestnej
premávky, ale aj z hľadiska ich všeobecnému komfortu.
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Predkladaný projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Mostová. Hlavnými dôvodmi
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sú vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného osvetlenia,
niektoré prvky VO majú aj 30 rokov a sú za hranicou životnosti. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a
káblových rozvodov (vzdušných) je značne poruchový.
Predpokladom na realizáciu projektu sú osvedčení zamestnanci (projektový tím) s praxou v riadení projektov, schopní
zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu, explicitne zapracovaná potreba rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v
príslušných strategických dokumentoch a neustály rozvoj obce Mostová.

Po ukončení realizácie aktivít projektu budú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov – 212 (115 pôvodných,97
doplnených) vymenených svietidiel a ročné úspory energie 190,56 GJ a ich naplnením sa zabezpečí dosiahnutie cieľa
projektu – zlepší sa technický stav verejného osvetlenia v obci modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré bude
efektívnejšie a energeticky úspornejšie. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce a bezpečnosť
cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci. Napĺňanie merateľných ukazovateľov
bude obec pravidelne sledovať a v prípade vzniku odchýlky od plánovaného stavu podnikne opatrenia na minimalizáciu
pravdepodobnosti nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov v stanovených obdobiach monitorovania. Projekt môže slúžiť ako
dobrý vzor zlepšenia technickej infraštruktúry aj pre okolité obce, mestá a regióny.

Realizácia projektu bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity:
HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia
Aktivita predstavuje súbor jednotlivých činností potrebných na realizáciu predkladaného projektu. Jednotlivé kroky na seba
nadväzujú a sú logicky prepojené tak, aby svojou realizáciou vytvárali synergický efekt a ucelený komplex výstupu.
Harmonogram je zostavený na základe náročnosti a rozsahu jednotlivých etáp realizácie projektu. V rámci realizácie aktivity
bude vymenených – 212 vymenených (115 pôvodných, 97 doplnených) svietidiel. Rekonštruujú sa taktiež stožiare, rozvody
(vzduch), tak aby obnovená sústava verejného osvetlenia spĺňala požadované štandardy.
Riadenie projektu
Na efektívne riadenie projektu bude zriadený projektový tím na čele s JUDr. Tiborom Rózsárom v úlohe projektového
manažéra. Projektový tím bude zložený zo zamestnancov OÚ Mostová. Technické zabezpečenie projektu bude realizované
dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Publicita a informovanosť
Zabezpečenie informovania o čerpaní prostriedkov a úspešného realizovania projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

D1) Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na nepriaznivú východiskovú situáciu v oblasti verejného
osvetlenia v obci Mostová, ktorá je charakteristická zastaranosťou a neefektívnosťou systému verejného osvetlenia.
Nedostatočná úroveň kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev negatívne ovplyvňuje atraktivitu miest a obcí nielen z
pohľadu samotných obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov/účastníkov cestovného ruchu. Preto je potrebné neustále
zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejných priestranstiev, vrátane budovania a modernizácie verejno-prospešných zariadení, s
cieľom zvýšiť príťažlivosť a bezpečnosť obcí a miest.
D2) Predkladaný projekt je plne v súlade s PHSR a ÚPD obce Mostová a VUC Trnavského kraja.

Po skončení spolufinancovania projektu bude obec Mostová naďalej zabezpečovať udržateľnosť výstupov a výsledkov
projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite vrátane pravidelnej údržby a to z vlastných
zdrojov. Pravidelná údržba bude vykonávaná jednak údržbou z technického hľadiska a jednak pravidelným čistením verejného
osvetlenia za účelom zachovania intenzity osvetľovania.
Menšie údržbárske práce bude vykonávať pracovník obce, pri poruchách alebo poškodeniach väčších rozmerov bude
privolaný dispečing poskytovateľa elektrickej energie. Keďže prostredníctvom predkladaného projektu sa znížia náklady na
prevádzku VO, obec bude môcť ušetrené prostriedky smerovať do údržby VO a jej ďalšieho rozširovania.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Kováčová je nevyhovujúci a zastaraný.Sústava svietidiel je neunifikovaná a
pozostáva z 148 ks svietidiel, ktoré sú napájané z troch rozvádzačov.Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti s
kompaktnými žiarivkami, vysokotlakovými sodíkovými výbojkami a ortuťovými výbojkami, ktoré majú slabý svetelný
výkon,svietidlá majú zdegradované optické kryty, znehodnotené kryty svetelnočinných častí zabraňujú prechodu sv.toku zo
sv.zdroja do osvetľovaného priestoru – nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy
osvetlenia. Podperné body tvoria betónové stĺpy a oceľové stožiare. Rozvody ver.osvetlenia sú tvorené pre betónové stožiare
vzdušným vedením a pre oceľové stožiare zemným káblovým vedením. Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú: veľké
rozostupy medzi svietidlami, chýbajúce svetelnočinné kryty na svietidlá, korózia stožiarov,svietidlá nad NN vedením,
nesprávny uhol vyloženia svietidiel, krátky výložník vzhľadom na umiestnenie stožiara.Rozvádzače sú nevyhovujúce,
el.prístroje sú znečistené, chýba im systém riadenia verejného osvetlenia a nevyhovujú požiadavkám STN.Vysoký príkon
sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií,
následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
sv. bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť.Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 148 ks svietidiel a na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 81 ks svietidiel,celkovo sa
nainštaluje 229 ks svietidiel s LED technológiou.Nainštaluje sa 119ks 0,5-m výložníkov,62ks 1-m výložníkov na betónové
stožiare a 6ks predlžovacích konzol. Do rozvádzačov sa doplnia 3 riadiace inteligentné jednotky s 3G dátovou komunikáciou
pre spínanie a monitorovanie stavu ver.osvetlenia. Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná
úspora 125 770,39 kWh, čo je 452,77 GJ/1 rok a zabezpečí sa 82,72%-ná úspora el.energie. Úspora CO2 bude na úrovni
31,69 ton/rok. Úspory elektrickej energie umožnia obci Kováčová znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné
zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu troma hlavnými
aktivitami v priebehu 5 mesiacov. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní pre zhotovenie diela, zabezpečí práce na
projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel s LED technológiou 229 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a doplnenie 3G GSM
komunikačných jednotiek do rozvádzačov verejného osvetlenia pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia. Činnosti si
dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa
vyskytnú. Stavebné práce budú trvať približne dva mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané
meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú
zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy, bude
bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny, estetický vzhľad obce, bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu, krádeží, jej
stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je jediným spôsobom ako odstrániť nevyhovujúci stav prevádzkovania verejného osvetlenia.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie energetickej
náročnosti.
Projekt je v súlade s PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja, naplní Cieľ 4.1.8 Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
premávky na pozemných komunikáciách.
Projekt naplní stanovené ciele, aktivity a priority stanovené v PHSR obce Kováčová, konkrétne Špecifický cieľ 5.B Zabezpečiť
pre obec zodpovedajúcu technickú infraštruktúru, Aktivita 5.B.1.18 Zabezpečiť verejné osvetlenie s úspornými zdrojmi.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,revízie každé 3roky.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 82,72 % čo je 452,77 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce
počas dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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MEDZI ZÁKLADNÉ BODY OBNOVY SÚSTAVY VO PATRÍ:
• STABILIZÁCIA FUNKČNOSTI VEREJNÉHO OSVETLENIA
Prevádzkované svietidlá už vo väčšine prípadov nevyhovujú z hľadiska technickej zastaranosti. Sústavu verejného osvetlenia • UNIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA SVETELNÝCH TELIES A INÝCH ZARIADENÍ VO V SÚLADE S STN
môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádza veľké množstvo rôznych typov svietidiel. Na jednej • ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SÚSTAVY VÝMENOU A ÚDRŽBOU ZARIADENIA
ulici bývajú použité často krát aj 3 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia. Takáto sústava • ZVÝŠENIE ESTETICKÉHO VZHĽADU SÚSTAVY VO
verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti vedenia rozsiahlych zásob údržbového
materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Je vysoko finančne a časovo Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
náročné zabezpečovať rozsiahly sortiment náhradných dielov ako napríklad plexisklá, kryty, objímky, svetelné zdroje, plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám. Takýto stav je možné vytvoriť modernizáciou a
predradené prístroje, atď. Pri poruche je prvoradé identifikovať typ svietidla a svetelného zdroja. Následne je možné rekonštrukciou technických zariadení, tak aby spĺňali náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich
zabezpečenie náhradných dielov a vykonanie opravy. Väčšina svietidiel je technicky a morálne zastaraných a energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v maximálnom možnom rozsahu s ohľadom na platné normy, predovšetkým
prevádzkovaných po dobe životnosti.
STN EN 13 201 a s ňou súvisiace. Čo musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej finančnej návratnosti, ale zároveň sme
Sučasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný.
sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň.
Predpokladané hodnoty meratelných ukazovatelov budú dosiahnuté výmenou existujúcich svietidiel za úsporné LED svietidlá
v počte kusov 128 a doplnením nových svietidiel v počte kusov 66.

Vhodnosť a výhodnosť modernizácie verejného osvetlenia popisujú nižšie uvedené údaje:
Celkom vymenených jestvujúcich svietidiel :128 ks
Celkom doplnených nových svietidiel : 66 ks
Celkový počet svietidiel zrekonštruovanej sústavy :194 ks
Celkový inštalovaný príkon jestvujúcej sústavy VO (128 ks): 9,17 kW
Spotreba el. Energie jestvujúcej sústavy VO (128 ks): 35 774,70 kWh
Realizácia projektu predpokladá demontáž 1-ramenných výložníkov a svietidiel NN, vrátane prenájmu pošiny v počte 128 ks.,
Celkový inštalovaný príkon modelovej sústavy VO (194 ks): 13,90 kW
následne montáž 1-ramenných výložníkov a pouličných LED svietidiel v počte kusov 194.
Spotreba el. Energie modelovej sústavy VO-starý tip svetiel (194 ks ) kWh: 54 221,03 kWh
Sústava si vyžaduje investíciu 169 232,20€. Predpokladaný čas rekonštrukcie je maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia
Celková doba prevádzky osvetlenia : 3 900 hod / rok
montážnych prác.)
SPOTREBA EL. ENERGIE všetkých svietidiel sústavy VO-LED (194 ks )
Realizácia projektu bude zabezpečená subjektami na to oprávnenými. Novonavrhnuté technické riešenie vykáže úsporu
Celkový inštalovaný príkon rekonštruovaných svetiel (194 ks ) : 4,31 kW
elektrickej energie 68.98% a predpokladanú ročnú úsporu CO2 v hodnote 9,43 tony.
Spotreba el. energie (194 ks ): 16 816,80 kWh
Celková doba prevádzky osvetlenia : 3 900 hod / rok
Úspora el. energie : 68,98 %
Osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu energetického a , ale predovšetkým preto, aby po dlhom čase
sústava spĺňala aspoň základné svetelnotechnické normami stanovené parametre a predpisy týkajúce sa prevádzky
elektrických zariadení a prispievala k zabezpečovaniu ochrany občanov a majetku obce.

Modelová úspora preukazuje, že ak by obec mala na všetkých podperných bodoch NN siete osadené svietidlá s rovnakým
priemerným výkonom, tak po zmene osvetlenia na LED technológiu dôjde k úspore 37 404,23 kWh ročne (vo finančnom
vyjadrení bude spotreba novej sústavy za rok 16 816,80 kWh pri 0,15 € za kWh = 2 522,52 € ). Veľká úspora elektrickej
energie nastane nielen v porovnaní s modelovanou sústavou (akoby bolo na každom podpernom bode svietidlo), ale aj v
porovnaní so skutočnou starou sústavou VO. Pre zabezpečenie finančného udržania projektu je pre obec dôležité, že aj keď
porovná skutočné náklady na elektrickú energiu, ktoré v súčasnosti prestavujú 5 366,21 € (35 774,70 kWh/ročne pri 0,15 € za
kWh) ešte stále dosiahne finančnú úsporu na platbách za spotrebovanú elektrickú energiu. Úspora energie bude vo finančnom
vyjadrení predstavovať ročne 2 843,69 € (5 366,21 € – 2 522,52 €).
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Svetelné zdroje inštalované v meste Šurany sa nachádzajú v nevyhovujúcom stave po viacerých stránkach. Osvetľovacia
sústava nie je unifikovaná a je zložená z viacerých typov svietidiel, čo nepriaznivo vplýva na užívateľov komunikácií a
enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia, čo je hlavnou svetlotechnickou požiadavkou. Svietidlá inštalované v meste
Šurany sú taktiež v zlom technickom stave. Chýbajú kryty svietidiel, čo znižuje krytie svietidiel IP, hrozí nebezpečenstvo
skratu, poruchy alebo úrazu. Ani jedno svietidlo štandard typu I. nemá svetelný kryt. Ďalším nedostatkom krytov svietidiel je
ich netesnosť, ich prípadné popraskanie, následkom čoho sú svietidlá plné nečistôt, hlavne náletov nočného hmyzu. Hrozí
riziko prehrievania sa svietidiel a ich následné vzplanutie, zahorenie porucha alebo skrat. Toto má za následok zvýšené
finančné náklady na údržbu a čistenie svietidiel. Ďalší nedostatok verejného osvetlenia je nesprávne smerovanie jednotlivých
svietidiel. Svietidlá nie sú nasmerované na osvetľovanú komunikáciu, osvetľujú komunikáciu pod nesprávnym uhlom a sú
zdrojom rušivého osvetlenia. V meste sú inštalované podperné body rôznych výšok a svietidlá nie sú inštalované v jednej
rovnomernej výške vo vzťahu od komunikácie. Nevyhovujúci je aj technický stav rozvádzačov RVO a spôsob akým je verejné
osvetlenie spínané a riadené. Verejné osvetlenie je spínané prostredníctvom bežných spínacích hodín, súmrakových
snímačov, ktorých čidlá sú umiestnené na samotných rozvádzačoch RVO.
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Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.
Súčasná predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie jestvujúcej, predstavuje 8 985,60 kWh, pričom nie je dodržaná
prevádzka sústavy 3900 hod/rok. Náklady na elektrickú energiu sa môžu líšiť od skutočných fakturovaných súm z dôvodu
nejednotnosti tarify, z dôvodu nepresnosti meradiel, nedostatočného času prevádzky VO, nezistených dlhodobo nefunkčných
celkov sústavy, ktoré v čase prehliadky už boli funkčné a podobne.

Musíme dôrazne pripomenúť možné nepriame úspory či už napríklad len finančných prostriedkov samosprávy ale najmä
občanov obce vďaka zníženej kriminalite, zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky predovšetkým na hlavných uliciach. V
dnešnej dobe možno kalkulovať aj s možnosťou ušetrenia prípadných súdnych trov na pokuty spojené s uplatnením si náhrad
občanov a poisťovní voči obci z dôvodu nedostatočnej osvetlenosti komunikácií.
Maximálnym znížením spotreby energie sa nielen znižujú náklady, ale nepriamo sa tiež znižuje zaťaženie ovzdušia
škodlivinami (CO2), pretože elektrická energia je u nás vyrábaná ešte zväčša v tepelných elektrárňach spaľujúcich pevné
palivo.
Na záver chceme podotknúť, že osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu energetického a z pohľadu
dosiahnutia úspor, ale predovšetkým preto, aby po dlhom čase sústava spĺňala aspoň základné svetelnotechnické normami
stanovené parametre a predpisy týkajúce sa prevádzky elektrických zariadení a prispievala k zabezpečovaniu ochrany
občanov a majetku na komunikáciách obce.

Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám.
V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia budú vymenené svietidlá a výložníky s dôrozom na čo najväčšiu energetickú
efektívnosť a predovšetkým s ohľadom na platné normy STN EN 13 201 a s ňou súvisiace.
Pre krátkosť času dostupného pre účely výzvy, nebude riešená rekonštrukcia vonkajších vedení VO. Tieto budú v najbližšej
dobe rekonštruované z úspor obce, ktoré budú dosiahnuté rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia.
Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO by mala trvať maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia montážnych prác). Pretože
len za podmienky čo najrýchlejšieho zrealizovania obnovy je možné dosiahnuť správnu a maximálnu efektivitu vynaložených
finančných prostriedkov. Ďalej prípadné nedostatky v správe a údržbe VO musia byť odstránené a to najmä odborným
prístupom a efektívnym plánovaním predpokladaných prác a školením pracovníkov.

Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo a zvolením progresívnej LED
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu.
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.
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Sústava VO obce Hontianske Tesáre je zastaralá, neefektívna, neekologická, energeticky a finančne náročná a vykazuje
predovšetkým tieto nedostatky:
Svietidlá:
- vyžarujú časť svetelného toku do horného polpriestoru,
- poškodené tesnenie PMMA krytu,
- znížená účinnosť svietidiel,
- skorodované časti svietidiel,
- prekročená životnosť svietidiel,
- znížená schopnosť odrazivosti,
- neefektívne osvetlenie verejného priestranstva.
Svetelné zdroje:
- nefungujúce a samočinne sa vypínajúce zdroje,
Realizáciou projektu bude zabezpečená inštalácia 226 ks nových LED svietidiel, čo predstavuje naplnenie merateľného
- nevhodné do vonkajšieho prostredia,
ukazovateľa výsledku - počet vymenených svietidiel. Obnova verejného osvetlenia zabezpečí zníženie energetickej
- nízky index podania farieb,
náročnosti sústavy o 199,47 GJ/rok v porovnaní s pôvodným stavom VO, čo predstavuje naplnenie merateľného ukazovateľa
- nižší merný výkon,
dopadu - úspora energie.
- nízka účinnosť svietidla,
Uskutočnením predkladaného projektového zámeru vznikne ekologickejšie a efektívnejšie riešenie sústavy VO, ktoré bude
- magnetické preradníky nespĺňajúce minimálne energetické požiadavky.
účinnejšie, finančne menej nákladné a v súlade s platnými normami. Moderná sústava VO urobí obec atraktívnejšou pre
Výložníky:
občanov aj návštevníkov a zvýši bezpečnosť chodcov i cestnej premávky. Realizácia projektu bude pre obec znamenať
- veľký sklon výložníkov,
výraznú úsporu finančných nákladov súvisiacich so spotrebou elektrickej energie a s nákladmi na údržbu verejného
- skorodované výložníky.
osvetlenia, preto bude snahou obce nadviazať na tento projekt ďalšími aktivitami v oblasti skvalitňovania sústavy VO.
Rozvádzače:
- chýbajúce schémy zapojenia,
- neoznačené istiace prvky,
- nejednoznačné označenie vývodov rozvádzača,
- zastarané prvky po morálnej životnosti,
- nevyhovujúce krytie rozvádzača,
- chýbajúci štítok rozvádzača,
- neoznačené dvere rozvádzača,
- riziko ľahkého vzplanutia v dôsledku značného zanesenia rozvádzača,
- neodborné prevedenie svorkových spojov,
- chýbajúce ochranné prepojenie skrine rozvádzača.

Realizácia projektu pozostáva z 5 hlavných aktivít:
- vypracovanie svetelnotechnickej štúdie,
- výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel,
- výmena rozvádzačov,
- inštalácia doplnkov systému riadenia,
- svetelnotechnické meranie
a 2 podporných aktivít:
- riadenie projektu,
- publicita a informovanosť.
Realizácia projektu sa uskutoční v mesiacoch september až december 2015, pričom podporné aktivity budú sprevádzať celé
obdobie trvania projektu. Realizáciou činností v rámci jednotlivých hlavných a podporných aktivít a dosahovaním troch
špecifických cieľov bude dosiahnutý hlavný projektový cieľ – vytvorená moderná sústava osvetlenia s nízkou energetickou
náročnosťou. Personálne kapacity projektu tvoria zamestnankyne Obecného úradu Hontianske Tesáre, ktoré sú odborníčkami
vo svojich oblastiach a majú skúsenosť s riadením úspešných projektov. Po technickej stránke sa projekt opiera o
svetelnotechnickú štúdiu odborníka Ing. Martina Pazderu. Realizácia projektu bude zabezpečená skúseným dodávateľom,
ktorý vzíde víťazne z procesu verejného obstarávania.

Energetická a finančná náročnosť a zistené nedostatky súčasnej sústavy VO determinujú naliehavosť potreby realizácie
projektu. Predkladaný projektový zámer vychádza z 3 variantov obnovy sústavy VO, pričom realizácia projektu sa bude
opierať o optimálny variant prinášajúci významnú úsporu v rámci finančných možností žiadateľa (minimálny a maximálny
variant boli vylúčené z dôvodu, že prinášali buď nedostatočnú úsporu alebo boli spojené s investičnými výdavkami nad
možnosti žiadateľa). Výsledky realizácie projektu sa prejavia takmer okamžite na výške faktúr za elektrinu, ako aj na kvalite
osvetlenia a zvýšení bezpečnosti osôb a majetku.
Predkladaný projekt je plne v súlade s Energetickou politikou Slovenskej republiky, Akčným plánom energetickej efektívnosti
na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020, Nariadením komisie (ES) č. 245/2009, Národnou stratégiou regionálneho
rozvoja SR, Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Hlavným cieľom výzvy KaHR-22VS-1501,
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja, Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Hontianske Tesáre a Horizontálnou prioritou Trvalo udržateľný rozvoj.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená žiadateľom schválenými finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu a
dosiahnutými úsporami z realizácie projektu vo výške 67,96 %. Keďže obec je povinná v zmysle zákona oobecnom zriadení č.
369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov prevádzkovať, udržiavať a náležite sa starať o verejné osvetlenie, táto povinnosť
implikuje predpoklad dlhodobého a trvalého využívania sústavy verejného osvetlenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej
premávky a bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov obce, pričom tiež prispeje k pocitu väčšej istoty. Z tohto dôvodu obec ako
prevádzkovateľ sústavy verejného osvetlenia v žiadnom prípade nebude pristupovať ku kráteniu času svietenia a vypínaniu
týchto svietidiel s cieľom ušetriť finančné prostriedky pri prevádzke svietidiel. Na obnovu systému VO plánuje obec nadviazať
ďalšou modernizáciou VO. O ochote a schopnosti žiadateľa zabezpečiť udržateľnosť projektu hovorí predovšetkým jeho
schopnosť identifikovať potenciálne riziká a definovať možnosti eliminácie týchto rizík, ale taktiež vypracovanie plánu údržby
svetelnej sústavy.
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Súčasná sústava verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže bola realizovaná v rokoch 1970–1972, pričom posledná
čiastková rekonštrukcia bola uskutočnená v r. 2010.
V rámci tejto rekonštrukcie sa vykonala výlučne zámena poškodených alebo nefunkčných svetelných zdrojov svietidla.
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvorí sústava svetelných zdrojov viacerých typov, ktorých najväčšími
nedostatkami sú neefektívnosť z hľadiska životnosti, energetickej efektívnosti a údržby.
V meste sú v súčasnosti svietidlá umiestnené na betónových, drevených a oceľových stožiaroch/oporných bodoch, pričom ich
celkový stav možno hodnotiť za vyhovujúci.
Umiestnenie svietidiel na stožiaroch je realizované pomocou ramienka alebo výložníka, ktorých podstatnými nedostatkami sú
ich skorodovaná konštrukcia a problematická manipulácia v bode upnutia.
Z pohľadu riadenia a spínania VO súčasné rozvádzače nevyhovujú nárokom na správu a ovládanie VO. Prioritnými
nedostatkami je ich technický a technologický stav, ktorý je na hranici svojej životnosti a v súčasnosti nevyhovuje platným
podmienkam.

Realizáciou predkladaného projektu sa zrealizujú také opatrenia, ktoré zabezpečia odstránenie nedostatkov v rámci sústavy
VO.
Kompletnou zámenou všetkých žiarivkových a výbojkových svetelných zdrojov v počte ks 503 a doplnením svietidiel v počte
ks 196 LED svietidlami sa zvýši intenzita osvetlenia, životnosť sústavy VO a výrazne sa znížia prevádzkové náklady na
sústavu VO. Ich inštaláciou bude naplnený výsledkový merateľný ukazovateľ - Počet vymenených svietidiel - 699 ks.
Rozvádzače v súčasnom stave nevyhovujú požiadavkám v rámci platných STN noriem. Po ich kompletnej zámene v počte 15
ks budú vymenené rozvádzače plniť funkcie istenia, zapínania a vypínania sústavy VO. Pre riadenie a správu verejného
osvetlenia bude v rámci projektu zavedený centralizovaný systém, ktorým bude možné ovládať celú sieť verejného
osvetlenia, s cieľom znížiť prevádzkové náklady pri dodržaní podmienok na intenzitu osvetlenia.
Realizácia týchto opatrení bude mať výrazný vplyv na úsporu prevádzkových nákladov, ktoré sa znížia z hľadiska údržby ako
aj spotreby energie, čím sa zabezpečí naplnenie dopadového merateľného ukazovateľa - Úspora energie - 1405,05 GJ/rok.

V rámci projektu sa plánuje realizácia jednej hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít. Hlavná aktivita bude zahŕňať všetky
činnosti potrebné pre úspešnú realizáciu projektu modernizácie sústavy verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže. Jej
realizáciou bude naplnený merateľný ukazovateľ výsledku „Počet vymenených svietidiel“ v plnej miere, t.j. 699 ks
vymenených a doplnených svietidiel na konci realizácie projektu. Podpornými aktivitami budú Riadenie projektu a Publicita a
informovanosť.
Hlavnou prioritou je realizácia takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Túto situáciu dosiahneme prostredníctvom zabezpečenia nových
technických zariadení, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia.
Odborný projektový tím zložený z interných pracovníkov bude zodpovedný za realizáciu projektových, finančných,
technických a administratívnych činností nevyhnutných pre komplexné riadenie projektu.

Vhodnosť realizácie projektu vyplýva predovšetkým z titulu modernizácie technického stavu sústavy verejného osvetlenia a
tým dosiahnuté zníženie nákladov na údržbu, zníženie inštalovaného príkonu, zníženie spotreby elektrickej energie a s tým
spojené aj zníženie nákladov na jej spotrebu. Zníženie spotreby elektrickej energie bude mať dopad aj na zníženie množstva
CO2 v celkom množstve 98,35 ton/rok. Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej premávke,
celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality. Prevádzkou modernizovaného verejného osvetlenia sa v
budúcnosti dosiahne značná úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa odvíja od navrhovanej inštalácie
moderných a spoľahlivých svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetlené emisie, nízky
príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť). Vhodnosti realizácie projektu nasvedčuje aj fakt, že je v súlade s aktuálne platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže ako aj s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou,
ktorá je dokladovaná v rámci Prílohy č. 11 Žiadosti o NFP.

Mesto Šaštín-Stráže, tak ako doposiaľ, v plnej miere zabezpečí v rámci rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu
prevádzku verejného osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory finančných prostriedkov k jeho vypínaniu. Úspešnou
realizáciou projektu sa docieli značná finančná úspora, prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy VO a
zvýšeniu energetických úspor prevádzkou sústavy VO, z čoho vyplýva, že zdroje, ktoré mesto doposiaľ vynakladalo na
prevádzku sústavy verejného osvetlenia, sa podstatne znížia.
V prípade vzniku neplánovaných aktivít bude mesto Šaštín-Stráže pripravené riešiť potreby operatívne a bude pripravené
prispôsobiť svoj plán vzniknutým okolnostiam v prospech udržania výborného technického stavu sústavy verejného
osvetlenia. Zároveň zabezpečí nevyhnutné zdroje a kapacity pre udržanie finančnej, administratívnej ako aj technickej
udržateľnosti projektu. Skúsenými personálnymi kapacitami vo svojej oblasti a výberom najefektívnejšej alternatívy projektu z
hľadiska technickej špecifikácie sa zvyšuje úspešnosť realizácie projektu ako aj udržanie výsledkov projektu počas obdobia
udržateľnosti.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria svietidlá typu AT a LV s kompaktnou žiarivkou. V menšej miere majú
zastúpenie svietidlá typu E, typu D, typu L a typu P s ortuťovou a kompaktnou žiarivkou. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným
požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov
morálne aj fyzicky opotrebované. Ich reflexné prvky paraboly, ktoré majú odrážať svetelný tok zo svetelného zdroja do
priestoru sú vo väčšine prípadov matné, znečistené. K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú pôsobením času
znehodnotené kryty svetelnočinných častí.
Celkovo je osvetľovacia sústava aj jej časti zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky
neefektívne, zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné
svietidlá, svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav.
Svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Úspora na
el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy pri 5 hodinách na 60%
výkon je detailne vyčíslená v prílohe č.: 01 svetelnotechnickej štúdie. Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky
sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 10/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období troch mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na PHSR obce: Špecifický cieľ č. 3: "Dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry a
rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry a environmentálne opatrenia" a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.
Projekt ďalej nadväzuje na PHSR PHSR Banskobystrického kraja, Prioritná os 5: (Integrovaná a ekologická doprava a)
znižovanie energetickej náročnosti.
Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie,“
cieľ opatrenia: 2.2 „podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach," cieľ
prioritnej osi 2. Energetika „zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE."

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s vysokotlakými ortuťovými výbojkami a svietidlá s
kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy
verejného osvetlenia. Na jednej ulici sú použité často krát aj 2 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa
osvetlenia. V sústave je prevádzkovaných celkovo 31ks svietidiel. Svetelná a elektrická účinnosť týchto svietidiel je len
zlomkom ich pôvodnej účinnosti.
Osvetľovacia sústava a jej časti je zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Existujúce svietidlá sú energeticky neefektívne,
zastaralé s relatívne vysokou mierou poruchovosti, vyžadujú častú finančne a časovo náročnú údržbu. Samotné svietidlá,
svetelné zdroje, vedenia aj rozvádzače vykazujú množstvo nedostatkov, niektoré z nich spôsobujú havarijný stav. Svietidlá
nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.

Nové osvetlenie bude mať plošne lepšie výsledky než jestvujúce. Výrazne klesne energetická náročnosť svietidiel. Vznikne
výrazná úspora na el. energii, el. energii vrátane údržby verejného osvetlenia a nakoniec pri stmievaní celej sústavy.
Realizáciou projektu budú odstránené nedostatky sústavy verejného osvetlenia popísané v bode Východisková situácia.
Uvažovaná rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia je priaznivá z hľadiska finančnej návratnosti, znížením
poruchovosti dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu a servis, nakoľko dôjde k zjednodušenie
servisu, skráteniu času zásahu a tiež odstávky.
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre
kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.
Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí
občanom okrem vyššej bezpečnosti aj zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru a tým aj zvýšenie atraktívnosti obce z
pohľadu cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z jednej aktivity: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizačné práce budú
vykonávané dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.
Technické riešenie projektu spočíva vo výmene telies svietidiel vo spolu so zdrojmi, výmene rozvádzačov osvetlenia, v
zavedení systému pre riadenie a správu verejného osvetlenia a v zabezpečení regulácie osvetlenia a spínania VO. Vybrané
technické riešenie je podrobne popísané v časti 3.1 Opisu projektu.
Na realizáciu projektu bol vytvorený tím zložený z kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať úlohy súvisiace s
riadením projektovej realizácie. Organizačné zabezpečenie je podrobne popísané v časti 3. Opisu projektu.
Realizačná aktivita projektu je navrhnutá tak, aby priamo napĺňala ciele projektu. Časový rozvrh realizácie bol navrhnutý s
ohľadom na predpokladaný termín schválenia ŽoNFP a ukončenia verejného obstarávania na 10/2015 tak, aby bolo možné
finančné ukončenie projektu do 12/2015. Z technického hľadiska je možné zrealizovať práce v období troch mesiacov.
Zdôvodnenie potreby investície do tejto aktivity projektu je popísané v bode Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

Rekonštrukcia sústavy VO obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu starších svietidiel a zlej hospodárnosti
sústavy. Súčasná sústava VO nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.
Projekt priamo nadväzuje na PHSR obce Výborná.: Priorita 2.1. Technická infraštruktúra: Opatrenia Modernizácia a
skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry a Zvýšenie bezpečnosti dopravy, Priorita 2.3. Zásobovanie obce energiou a
úspora energie, Opatrenie Znižovanie spotreby energie a zvyšovanie účinností energie. Projekt je v súlade s
úzmenoplánovacou dokumentáciou obce a nadväzuje tiež na PHSR Prešovského kraja, Opatrenie 5.3: Rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu, Aktivita 5.3.4: Rekonštruovať a modernizovať obce s cieľom zvýšiť ich turistickú atraktivitu (verejné objekty
a priestranstvá, miestne cesty, lávky a mosty, chodníky, verejné osvetlenia, rekreačné zóny, parky, miestne turistické
atraktivity,...) Projekt napĺňa cieľ výzvy „zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie
úspory energie,“ cieľ opatrenia: 2.2 a cieľ prioritnej osi 2. Energetika.

Po skončení spolufinancovania projektu žiadateľ zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu zabezpečením
trvalej prevádzky systému verejného osvetlenia. Na financovanie prevádzky obnoveného a zrekonštruovaného verejného
osvetlenia v obci po skončení projektu budú vyčlenené zdroje z obecného rozpočtu.
Prevádzka systému VO bude zabezpečovaná internými zamestnancami obce, pravidelná údržba systému bude vykonávaná
dodávateľsky na základe existujúcej rámcovej zmluvy na zabezpečenie prác súvisiacich s údržbou svetelnotechnickej sústavy.
Projekt v nepredpokladá ďalšie etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Administratívne a technické zabezpečenie udržateľnosti projektu po ukončení realizácie bude riešené prostredníctvom
interných zamestnaneckých kapacít obce. Naplánované výstupy budú pravidelne monitorované tak, aby sa zabezpečilo ich
plnenie a korektívne opatrenia v prípade zistených nezhôd.
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Zhodnotenie súčasného stavu verejného osvetlenia obce Dedina Mládeže bolo vykonané na základe súpisu svetelných
bodov, vrátane súpisu rozvádzačov, ale aj na základe fyzickej prehliadky.
V obci Dedina Mládeže sú na úsekoch ulíc v súčasnosti namontované nasledovné svietidlá:
- 39 kusov 2x36 W-vých – typu Elektrosvit Attaché, Pi1 l= 39 x 0,072 = 2,808 kW
- 1 kus 70 W – typu Elektrosvit 444 19 70, Pi1 = 1 x 0,07 kW
Príkon spolu 2,878 kW.
Na základe analýzy súčasného stavu boli zistené nasledujúce nedostatky:
- nevyhovujúci stav rozvodov, zastaraný a nefunkčný stav a typ svietidiel, vysoká spotreba elektrickej energie, nedostatočné
osvetlenie komunikácii a chodníkov v obci, vysoké režijné náklady na údržbu, vysoká energetická náročnosť osvetľovacej
sústavy, tvorba veľkého množstva emisných plynov CO2, nekvalitná osvetľovacia sústava, sústava v nesúlade s STN 13201,
vysoká poruchovosť, nízka pasívna bezpečnosť občanov, nedostatočná ochrana majetku.

Na základe vyhodnotenia obnovy sústavy verejného osvetlenia navrhujeme vykonať rekonštrukciu a modernizáciu na
zariadení verejného osvetlenia výmenou 40 ks svetelných bodov a doplnením 140 ks bodov, nakoľko podľa plánovanej
rekonštrukcie sa nainštalujú svietidlá aj v časti obce Malý Ostrov, kde doteraz nainštalované neboli. Obec získa nové,
úsporné, moderné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované osvetlenie nebude pomocou nových technológií
zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom, kedy napríklad pri poškodení, používaní a likvidácií starých
typov svetelných zdrojov (ortuťových) do ovzdušia uniká jedovatý toxický odpad (plniace plyny výbojky).
Zároveň zníži svetelné emisie, keďže to vyplýva zo samotnej podstaty konštrukcie svietidla (svetelný tok je smerovaný iba na
vozovku a nie je vyžarovaný smerom nahor k oblohe). Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem už spomenutej vyššej
bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov.
Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne úspora energie 132,24 GJ/rok.

Začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na október 2015 a ukončenie realizácie projektu na december 2015.
Rekonštrukcia rozvodov VO v obci Dedina Mládeže bude realizovaná káblami NFA2X 4x16 mm2 v celkovej dĺžke 9894 m.
Novovybudované káble typu MFA2X 4x13 mm2 budú uchytené na existujúcich podperných bodoch vzdušného 1 kV vedenia
v danej lokalite pomocou konzol 600 mm, obojok 180 a 220. K zabezpečeniu osvetlenia v počte 2 ks uličnými LED svietidlami
s príkonom 49 W na hlavnej ceste. Na vedľajších cestách v počte 38 ks s príkonom 25 W, optika s vysokou účinnosťou,
minimálne krytie IP 66 celého svietidla, svetelný tok 3400 lm a 2500 lm a doplní sa v počte 5 ks na hlavných cestách LED
svietidlá s príkonom 49 W, na vedľajších cestách LED svietidlá s príkonom 25 W v počte 135 ks. Osvetľovacie telesá budú
umiestnené na existujúcich podperných bodoch vzdušného kV vedenia v danej lokalite pomocou výložníkov. Svietidlá budú
napojené káblami CYKY 3Cx1,5 mm2 od novo namontovaného nového rozvodu káble NFA2X 4x16 mm2. Všetky konzoly,
obojky a výložníky budú pozinkované.
Organizačne realizáciu projektu zabezpečí starostka obce v spolupráci s externým projektovým manažmentom.

V súčasnosti sa požiadavka obyvateľstva na bezpečnosť neustále zvyšuje. Najdôležitejšou úlohou verejného osvetlenia je
ochrana ľudí pred poraneniami a nehodami. Verejné osvetlenie tiež zvyšuje úroveň estetického vzhľadu mesta, obce. Verejné
osvetlenie je nepriamo platenou službou obyvateľstvu miest a obcí a právny vzťah k nemu vyplýva zo Zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a Zákona c. 138/1991 o majetku obcí. Realizácia stavby je iniciovaná z nasledujúcich dôvodov:
- nevyhovujúci stav rozvodov, zastaraný, nefunkčný stav a typ svietidiel, zníženie spotreby elektrickej energie, zabezpečenie
lepšieho osvetlenia komunikácii a chodníkov v obci, zníženie režijných nákladov na údržbu, zníženie poplatkov za
rezervovanú kapacitu a distribúciu, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy, zníženie emisných plynov CO2,
skvalitnenie osvetľovacej sústavy, uvedenie do súladu s STN 13201, zníženie poruchovosti, zvýšenie pasívnej bezpečnosti
občanov, ochrana majetku.
Realizácia aktivít projektu je v súlade s PHSR obce, ktorý bol odsúhlasený v roku 2007 a je stále v súčasnosti platný.

Prevádzku a bežnú údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje obec Dedina Mládeže.
Udržateľnosť sa zabezpečí údržbou verejného osvetlenia, a to preventívnou údržbou, výmenou poškodených a
opotrebovaných časti osvetľovacej sústavy. Je základným predpokladom uchovania optimálnych parametrov sústavy ako aj
zabezpečenia efektívnosti životnosti a stability osvetlenia.
Podľa STN-EN sa údržba a kontrola realizuje na vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení, stožiaroch, svietidlách,
rozvádzačoch, ovládacích zariadeniach, previsoch, výmene poškodených zdrojov a ich likvidácií podľa predpisov o nakladaní
s nebezpečným odpadom v zmysle Zákona c. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V rámci realizácie projektu sa počíta s výmenou všetkých existujúcich svietidiel a doplnením nových svietidiel na miestach,
kde pred realizáciou projektu neboli. Realizácia hlavnej aktivity sa uskutoční v jednej etape, to znamená, že po ukončení
nebude potreba ďalšej etapy obnovy sústavy verejného osvetlenia.
Po ukončení projektu sa bude viesť monitoring spotreby elektrickej energie ako merateľného ukazovateľa. Dodržiavanie
stanovenej spotreby bude mať priamy dosah na udržateľnosť projektu
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Obec Janov sa nachádza na východnom Slovensku, v okrese Prešov. V súčasnosti v obci žije 288 obyvateľov. Súčasný stav
verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci a vyžadujúci zásadnú rekonštrukciu a modernizáciu.
Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná, svetelné miesta sú umiestnené po jednej strane ulice, chodníka na stožiaroch,
eventuálne stenách budov je použitá v celej obci na týchto uliciach: Trajany, Pri svinke, Hlavná, Lúky. Jestvujúce svietidlá
majú zlý technický stav, sú zastarané, svetelné zdroje s predradníkmi majú nízku účinnosť - vysokú spotrebu elektrickej
energie, nízky svetelný tok zdrojov, svietidlá majú zlé podanie farieb a nízku životnosť. Svietidla sú na komunikáciu
nasmerované nesprávne – pod zlým uhlom - čo spôsobuje nedostatočné osvetlenie komunikácií, svietidlá sú zdrojom
rušivého osvetlenia. Svietidlá sú inštalované na každom druhom stožiari, čo ma za následky nerovnomernosť osvetlenia.
Počet svetelných bodov v obci je 59, počet svietidlami osadených stožiarov - 35, počet rozvádzačov - 1. Zatriedenie
osvetľovaných komunikácií je v triede osvetlenia - modelová situácia B2, trieda ME5 (Trajany) a ME6 (ostatné časti).

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Janov. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (35 ks) a budú doplnené aj nové (24 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu verejného
osvetlenia. Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia definované v rámci jednotlivých
častí v svetelno-technickej štúdii. Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia
prostredníctvom inštalácie 59 ks vymenených svietidiel (vrátane doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej
efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne úspora energie vo výške 45,23 GJ/rok. Ekonomický význam
spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom
modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 3,17 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality
života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať, v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 6 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie.
Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so skúsenosťami z
oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu.
Hlavná aktivita 1 Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 35 starých a montáž
nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (24 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádzača, zavedenie systému riadenia
a regulácie verejného osvetlenia.
Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (t.j. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popísané v opise projektu a svetelno-technickej štúdii.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Investície do verejného osvetlenia prispejú k zníženiu prevádzkových
nákladov, zníženiu spotreby elektrickej energie, poruchovosti a nákladov na údržbu. Modernizáciou osvetlenia a zavedením
regulácie je možne dosiahnuť úsporu elektrickej energie až o 54,6 %. Nižšia spotreba elektrickej energie však zároveň
znamená aj zníženú záťaž pre životné prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2, ako aj množstva iných škodlivých
látok, ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z primárnych zdrojov. Medzi hlavné prínosy rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia možno zaradiť najmä:
- Zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy,
- Úspora nákladov na údržbu,
- Prehľadná evidencia prevádzky každého svetelného bodu,
- Úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy,
- Zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy
Obec zároveň, z dôvodu obmedzených finančných zdrojov, nedokáže zabezpečiť realizáciu projektu a preto žiada o pomoc
prostredníctvom ŽoNFP.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento
systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Medzi problémy, ktoré je nutné riešiť v obci Vojčice, patrí verejné osvetlenie, ktoré je v zlom technickom stave. Existujúce
svietidlá sú energeticky veľmi náročné a nespĺňajú technické parametre. Nakoľko je v súčasnosti verejné osvetlenie v
dezolátnom stave, dochádza k častým poruchám, skratom, výpadkom, tým pádom má obec zvýšené náklady. Pri zhoršených
poveternostných podmienkach dochádza k pravidelným výpadkom verejného osvetlenia.Niektoré prvky verejného osvetlenia
sú dokonca v takom stave, že ohrozujú život obyvateľov aj návštevníkov obce. Veľké energetické straty spôsobujú aj časté
skraty, skorodované rozvodové káble a spoje. V súčasnosti sme nútení uskutočňovať časté opravy a zásahy do verejného
osvetlenia. Taktiež osvetľovacie body sú neúmerne ďaleko od seba (50-80 m), čím vzniká úplná tma medzi telesami, tým
pádom je zvýšené riziko kriminality ako aj nebezpečnosť cestnej premávky a dochádza hlavne k podstatnému zvýšeniu
ohrozenia chodcov a cyklistov, hlavne detí.

Po ukončení projektu k dôjde k celkovému zníženiu energetickej náročnosti, zároveň sa ušetria finančné prostriedky na
údržbu a prevádzku, nakoľko navrhované technické riešenie ráta s použitím LED technológií, ktorá je takmer bezúdržbová.
Okrem toho dôjde k zahusteniu svetelných bodov, čím v obci prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany obyvateľov obce.
Po realizácií projektu bude verejné osvetlenie spĺňať všetky technické parametre, ktoré sú v súlade s normou. Prínos
výsledkov projektu bude mať hlavná cieľová skupina - obyvatelia obce Vojčice, ale aj sekundárna cieľová skupina a to
návštevníci, okoloidúci a obyvatelia okolitých obcí. Stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov sú reálne vychádzajú z
presných svetelno - technických výpočtov a meraní. Pri výpočtoch sa zohľadňovali všetky svetelno - technické požiadavky a
bezpečnostné normy. Ušetrené finančné prostriedky v súvislosti s úsporou energií využije obec na ďalšie aktivity zamerané
na zveľadenie obce. Výsledkom projektu bude spoľahlivé, účinné a efektívne osvetlenie celého územia obce.

V rámci prípravnej fázy uskutočníme proces verejného obstarávania a ostatné administratívne úkony spojené s
implementáciou schválenej žiadosti o NFP. Následne sa uskutoční rekonštrukcia verejného osvetlenia a to v intenzívnej
skrátenej forme s cieľom dodržania stanoveného harmonogramu. Celý priebeh realizácie projektu bude priebežne
monitorovaný. V prípade výskytu problémov, budú prijaté okamžité riešenia, aby sa zabezpečila kontinuita realizácie projektu.
Jednotlivé činnosti v rámci hlavnej aktivity boli zodpovedne naplánované, aby sme predišli výskytu neočakávaných časových
odchýlok. Jednotlivé technické kroky sú súčasťou technickej dokumentácie, ktorá zohľadňuje potreby a terén našej obce.
Postup samotnej realizácií projektu bude nasledovný: dodávka a inštalácia 264 nových kvalitných svietidiel s modernejšími a
lepšími svetelno-technickými parametrami (výmena 153 svietidiel a doplnenie 111 svietidiel),výmena starých výložníkov,
montáž nových rozvádzačov, uvedenie systému verejného osvetlenia do prevádzky, revízia verejného osvetlenia. Po
úspešnej realizácií projektu sa uskutoční informačná kampaň pre obyvateľov obce zameraná na problematiku znižovania
energetickej náro

Vzhľadom na skutočnosť, že verejné osvetlenie v obci Vojčice charakterizuje zlý technický stav a a pomerne vysoká spotreba
energie, je pre obec tento projekt prioritný v rámci formovania svojich strednodobých cieľov. Výmena svietidiel je zdôvodnením
veľmi zlým technickým stavom systému verejného osvetlenia. Zvolené technické riešenie je v súčasnosti najmodernejšie a
najúspornejšie. Nahradí súčasné existujúce svetlá, ktoré nevyhovujú energetickým a svetelnotechnickým požiadavkám.
Vzhľadom na havarijný stav je potrebná aj výmena rozvádzačov verejného osvetlenia. Uvedenými opatreniami sa zníži
energetická náročnosť, zabezpečí sa potrebná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, eliminuje sa poruchovosť a
nespoľahlivosť, zvýši sa bezpečnosť na verejných priestranstvách obce. Obec Vojčice má skúsenosti s viacerými projektmi,
má dostatočné administratívne a technické kapacity na realizáciu projektu. Predkladaný projekt je v súlade s územnoplánovacími a strategickými dokumentami na miestnej, ale aj regionálnej úrovni.

Udržateľnosť projektu je garantovaná nasledovnými skutočnosťami:
• záujmom obce Vojčice na prevádzkovaní a dlhodobom užívaní verejného osvetlenia (plnenie úloh podľa zákona č. 369/1990
Zb.),
• ochranou a bezpečnosťou súkromného a verejného majetku,
• skúsenosťami obce Vojčice s prevádzkovaním verejného osvetlenia,
• povinnosťou obce Vojčice zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky.
Výsledky projektu budú trvalo využívané, ušetrené finančné prostriedky, ktoré získame úsporou energie, využijeme na ďalší
rozvoj základnej infraštruktúry v obci. Modernizované verejné osvetlenie budeme pravidelne udržiavať a monitorovať.
Finančné predpoklady udržateľnosti výsledkov projektu vytvoríme kombinovane: jednak prispievaním z vlastných zdrojov a
zároveň účasťou na ďalších projektov podobného zamerania. Zároveň plánujeme dlhodobo sledovať prínos projektu najmä v
oblasti energetickej úspory a bezporuchovosti celého systému. Zozbierané údaje a skúsenosti radi poskytneme aj okolitým
obciam v rámci nášho mikroregiónu, v ktorých sa ešte neuskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia.
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Mesto Tornaľa

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Tornaľa

707 379,86
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Technický stav osvetľovacej sústavy mesta Tornaľa a jeho mestských častí možno charakterizovať ako primeraný veku
inštalácie, nevyhovujúci s prihliadnutím na rozrastajúce sa využívanie úsporných technológií vo verejnom osvetlení. Vek
prevažnej časti svietidiel je viac ako 20 rokov. Svietidlá sú technicky aj morálne zastarané a ich svetelná účinnosť dosahuje
iba zlomok ich pôvodnej účinnosti. Svietidlá sú na niektorých miestach osadené aj nad existujúce vzdušné holé vedenie, čo
predstavuje zvýšené riziko úrazu pri pravidelnej údržbe. Nedostatky sústavy verejného osvetlenia: energetická a ekonomická
náročnosť sústavy, svietidlá s nízkou účinnosťou, vyššia poruchovosť svietidiel – náročná údržba, nevyhovujúca poloha
umiestnenia, zlé smerovanie, umiestnenie svietidiel na každom druhom miestami treťom podpernom bode, neefektívnosť
použitých svietidiel a svetelných zdrojov, nedostatočné osvetlenie komunikácií, veľké rozstupy medzi jednotlivými svietidlami,
nedostatočné vyloženie svietidiel (nevhodne zvolené dĺžky výložníkov, resp. absencia výložníka), skorodované časti
výložníkov, neestetický vzhľad verejného osvetlenia, technicky nevyhovujúce rozvádzače RVO.

Modernizáciou osvetľovacej sústavy je možné dosiahnuť zefektívnenie využívania zdrojov elektrickej energie,zvýšenie
spoľahlivosti verejného osvetlenia, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách, ochranu životného
prostredia znížením produkcie emisií CO2. Pre dosiahnutie takéhoto stavu je spracovaný návrh v rozsahu výmeny
existujúcich svietidiel v počte 450 ks (105 ks svietidiel zostane zachovaných) a doplneniu 338 ks nových svetelných bodov vo
vybraných častiach mesta pre zefektívnenie a racionalizáciu prevádzkových nákladov VO vrátane úspory elektrickej energie,
skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych komunikáciách a zjednoteniu použitých typov svietidiel a ich
zdrojov. Pre zefektívnenie prevádzkových nákladov je nutné zabezpečiť svietidla s lepšími parametrami – svietidlá s nižším
príkonom alebo rovnakým príkonom avšak lepšími svetelno-technickými parametrami. Súbežne s realizáciou projektu bude
Mesto Tornaľa realizovať na základe uznesenia MsZ v Tornali projekt pre zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách
pomocou kamerového systému a v tejto súvislosti je veľmi dôležitým faktorom osvetlenie verejných priestranstiev v nočných
hodinách.

Vzhľadom na technický stav a hospodárnosť prevádzkovanej sústavy verejného osvetlenia mesta navrhujeme realizovať
modernizáciu časti existujúcej sústavy verejného osvetlenia. Návrh modernizácie osvetľovacej sústavy mesta Tornaľa a jej
mestských častí vychádza z existujúcej topológie a požiadavky zachovania umiestnenia existujúcich svetelných bodov a
technického stavu osvetľovacej sústavy ako celku. Pre zefektívnenie prevádzkových nákladov je nutné zabezpečiť svietidlá s
lepšími parametrami – svietidla s nižším príkonom alebo rovnakým príkonom avšak lepšími svetelno-technickými
parametrami. Projekt bude realizovaný len v katastrálnom území mesta a v mestských častiach Behynce a Starňa patriacich
do územnej pôsobnosti mesta Tornaľa. Realizáciu aktivít plánujeme vykonať v období od dokončenia verejného obstarávania
na dodávateľa modernizácie verejného osvetlenia do termínu 12.2015. Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude
vykonané odbornými pracovníkmi Mesta Tornaľa a správcu verejného osvetlenia - príspevkovej organizácie mesta. Tornaľa.
Zároveň uvádzame, že realizácia navrhnutých aktivít projektu je jedinou možnosťou na dosiahnutie stanovených cieľov.

Súčasný stav verejného osvetlenia mesta Tornaľa a jeho mestských častí možno charakterizovať ako primeraný veku
inštalácie, nevyhovujúci s prihliadnutím na rozrastajúce sa využívanie úsporných technológií vo verejnom osvetlení,
energeticky náročný a nezabezpečujúci predpísané svetelno-technické parametre na miestnych komunikáciách. Z uvedených
dôvodov je realizácia nevyhnutná pre dosiahnutie kvalitného stavu osvetlenia verejných priestranstiev v nočných hodinách a
pre dosiahnutie plánovanej úspory elektrickej energie. Realizáciou aktivít tieto pozitívne účinky projektu budú badateľné
okamžite. Projekt je v súlade a korešponduje so strategickými dokumentmi nielen Mesta Tornaľa ale aj so základnými
plánovacími dokumentmi Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti znižovania energetickej náročnosti a regenerácie
území miest a obcí.

Mesto Tornaľa zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečovať prostredníctvom
príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Tornaľa. Táto organizácia okrem iných povinností vykonáva správu verejného
osvetlenia. Financovanie činností príspevkovej organizácie je zabezpečené príspevkami z rozpočtu mesta Tornaľa. Pre
bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu verejného osvetlenia. Základným
predpokladom uchovania optimálnych parametrov sústavy ako aj zabezpečenia efektívnej životnosti a stability osvetlenia je:
čistenie svietidiel pravidelne (v prípade LED osvetlenia minimálne v 4 ročnom intervale); výmena svetelných zdrojov LED
modulov po uplynutí ich životnosti (poklesu pôvodného svetelného toku na 70% pôvodnej hodnoty); výmena svietidiel po
uplynutí garantovanej životnosti výrobcom; výmena elektrickej výzbroje svietidiel, predradníkov po uplynutí ich životnosti;
opakujúce sa pravidelné kontroly častí osvetľovacej sústavy ; ochrana zariadení pred koróziou (ochranné nátery); vykonávanie
revíznych kontrol rozvádzačov a svietidiel. Dopadom projektu bude zníženie výdavkov na spotrebu elektrickej energie, ktorým
sa vytvoria finančné možnosti na pokračovanie modernizácie verejného osvetlenia mesta Tornaľa v rozsahu : výmeny
poškodených a nevyhovujúcich káblových vedení, výmeny stožiarov VO.

Ciele projektu:
C1. Modernizácia a unifikácia
C2. Optimalizácia energetickej náročnosti
C3. Zníženie nákladov na údržbu

25120220717

Obec Číž

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž

49 707,06

KaHR-22VS-1501

Bude sa používať 85 nových svetelných bodov (SB) s modernou technológiou, vysokou účinnosťou, hospodárnosťou a
Osvetľovacia sústava v obci, s 80 svetelnými bodmi a 2 rozvádzačmi, je zastaralá a spolu s chýbajúcou možnosťou
životnosťou:
regulácie intenzity osvetlenia spôsobuje vysokú energetickú a ekonomickú náročnosť osvetľovacej sústavy. Z hľadiska úspory
A) 80 ks vymenených zastaralých SB za nové
energie a finančných zdrojov na prevádzku osvetlenia sa osvetľovacia sústava na noc vypína. Malá intenzita, zlá geometria a
- s osadenými LED zdrojmi výkonu 22W s vysokým svetelným tokom
hustota večerného osvetlenia, respektíve nočné vypínanie svetla, následne ohrozuje osobnú a dopravnú bezpečnosť
- s novými nastaviteľnými výložníkmi, svorkami a regulátormi osvetlenia
obyvateľov / návštevníkov kúpeľnej obce Číž a znižuje jej turistickú atraktivitu, čo má vplyv aj na zamestnanosť v obci.
B) 5 ks nanovo inštalovaných SB na existujúcich stĺpoch el. vedenia pre zahustenie osvetlenia spolu s novými výložníkmi,
svorkami a regulátormi osvetlenia
Príčinou tohto stavu je zlý technický stav:
Bude optimalizované výkonové zaťaženie okruhov osvetľovacej sústavy a riadenie jej intenzity osvetľovania verejných
1) svetelných zdrojov s rôznymi príkonmi a rôznych druhov:
priestorov v jednotlivých fázach dňa
- 59% ortuťových výbojok
A) 2 ks vymenených zastaralých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové
- 21% kompaktných žiariviek
- s novými ističmi s menšou ampérovou veľkosťou
- 20% sodíkových žiariviek
- s novo inštalovaným systémom regulácie intenzity osvetlenia
2) svietidiel s nedostatočným tvarom, povrchom, prachotesnosťou, materiálom optickej časti svietidla a rôznych druhov:
Bude sa vykonávať pravidelná údržba
- 10 ks ES 444 28 01 (150W)
A) 1 pracovník bude zaškolený na nastavovanie a údržbu sústavy podľa plánu údržby
- 24 ks ES 444 19 125 (125W)
Bude dosiahnutá:
- 3 ks Philips Malaga (70W)
A) Modernizácia a unifikácia
- 16 ks Modus LV (36W)
B) Optimalizácia energetickej náročnosti
- 14 ks ES 444 32 70 (70 W)
C) Zníženie nákladov na údržbu
- 9 ks Typ "P" (150W)
Dosiahne sa:
- 4 ks ES 446 05 26 (125W)
A) 83 % ročná úspora energie (28 112 kWh/rok)
3) výložníkov
B) osobná a dopravná bezpečnosť
4) rozvádzačov bez systému riadenia osvetlenia.
C) turistická atraktivita obce

budú naplnené realizáciou nasledujúcich aktivít:
A1: Výmena svietidiel, svetelných zdrojov a výložníkov
C: C1
P: Na základe svetelno-technickej štúdie (STŠ), vypracovanej po zverejnení výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, sa dokončí
obstarávanie pre modernizáciu verejného osvetlenia v obci Číž. Výmena 80 zastaralých svietidiel za moderné svietidlá s LED
zdrojom (22 W), s nastaviteľnými výložníkmi a regulátormi.
R: X/15 - XII/15
A2: Doplnenie nových svietidiel a svetelných zdrojov
C: C1
P: Doplnenie 5 nových svetelných bodov na existujúce stĺpy
R: XI/15 - XII/15
A3: Inštalácia nových rozvádzačov verejného osvetlenia
C:C2
P: Výmena 2 starých rozvádzačov za nové.
R: XI/15 - XII/15
A4: Inštalácia systému regulácie intenzity osvetlenia (SRIO)
C: C2
P: nastavenie SRIO
R: XI/15 - XII/15

Vhodnosť realizácie projektu je zdôvodnená nasledovne:
obnovou a modernizáciou technického stavu verejného osvetlenia v kúpeľnej obci Číž
- sa zabezpečí regulácia intenzity osvetlenia na jednotlivých svetelných bodoch,
- zlepší sa geometria osvetlenia a zahustenie osvetlenia
- a zníži energetická náročnosť verejného osvetlenia, čo má vplyv na rozpočet obce
- zvýši sa osobná a dopravná bezpečnosť obyvateľov / návštevníkov kúpeľnej obce
- zlepší sa večerný výzor a atraktívnosť kúpeľnej obce
- čo bude mať vplyv na návštevnosť obce
- a na zvýšenú zamestnanosť v oblasti kúpeľníctva a v oblasti služieb v cestovnom ruchu.
Realizácia projektu je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentami:
- obce Číž
- mikroregiónu Dolný Gemer
- a Banskobystrického samosprávneho kraja
Ďalej je projekt v súlade s:
- OP KaHR
- Stratégiou energetickej bezpečnosti SR
- Energetickou politikou SR
- Koncepciou energetickej efektívnosti SR
- Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
- Systémom koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená nasledovne:
- bude vyškolený pracovník v rámci obce na nastavovanie a údržbu modernizovanej osvetľovacej sústavy
- prevádzkovanie elektrických zariadení, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať osoby s príslušnou kvalifikáciou (Vyhl.
č.718/2002 Z.z. a STN 34)
- pracovník bude spolupracovať s dodávateľom osvetľovacej sústavy
- spolu s dodávateľom vypracujeme plán údržby a revíznych kontrol, v ktorom sa na základe svetelno-technickej štúdie
odporúča:
- 1 x za 3 roky revízia
- 1 x za 20 rokov, alebo po vyhorení výmena LED modulov
- 1 x za 2 roky čistenie svetelno-činných častí
- 1 x za 20 rokov výmena svietidiel
- 1 x za 10 rokov náter stožiarov a výložníkov
- financovanie prevádzky a údržby bude zabezpečené z rozpočtu obce.
V konzultácii s dodávateľom budeme sledovať ďalší vývoj technológií v oblasti osvetľovacích sústav s cieľom dobudovania,
resp. ďalšej modernizácie projektom zmodernizovanej osvetľovacej sústavy.

A5: Zabezpečenie pravidelnej údržby a svetelno-technické meranie
C: C3
P: Vyškolenie údržbára a plán údržby
R: XI/15 - XII/15

25120220718

25120220744

25120220394

25120220516

25120220473

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Tisinec

Obec Spišský Štvrtok

Obec Dubovica

Mesto Banská Štiavnica

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
pomocou technológie LED

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tisinec pomocou
technológie LED

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský
Štvrtok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica

208 845,50

50 717,99

194 188,85

181 645,59

589 623,68
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste bola zrealizovaná v rokoch 2007 – 2008. Svietidlá, ktoré sú predmetom projektu
majú cca 7 rokov, nie sú výrazne technicky opotrebované ani po dobe svojej životnosti. Základným nedostatkom svietidiel je
ich vysoký príkon, čo zapríčiňuje vysokú energetickú náročnosť osvetlenia. Inštalovaný príkon je nezvyčajne vysoký – takmer
30 kW, na základe čoho je vysoký priemerný príkon svetelného miesta 132 W!. Príčinou vysokého príkonu sú aj straty na
klasických predradníkov svietidiel, preto menovitý príkon svietidiel je významne vyšší ako menovitý príkon samotných
výbojok. Moderné svetelné zdroje na báze LED, ktorých montáž je predmetom modernizácie, umožnia efektívnejšie riešenie
osvetlenia a dosiahnutie výrazne nižšieho inštalovaného príkonu, čím bude zabezpečená nižšia spotreba elektrickej energie
premietnutá do výraznej finančnej úspory. Predmetom projektu nie je kompletné verejné osvetlenie mesta ale len zberná os,
ktorá je energeticky najmenej efektívna.

Modernizácia osvetlenia, ktorej cieľom je energetické zefektívnenie verejného osvetlenia, bude riešená v jednej etape.
Rozsah navrhovanej modernizácie zahŕňa výlučne oprávnené aktivity projektu, a to:
výmenu pôvodných svietidiel existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej
náročné svietidlá v počte 219 ks aj s výložníkmiúpravu, inštaláciu riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného
osvetlenia výmenu vonkajších (závesných) káblových rozvodov, ktorých výmena bezprostredne súvisí s výmenou svietidiel a
výložníkov.
Všetky navrhované aktivity v súčinnosti so zabezpečením pravidelnej údržby osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia,
zabezpečia v konečnom dôsledku zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie nákladov na prevádzku verejného osvetlenia.

Realizácia projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED bude v celom
rozsahu zabezpečená dodávateľsky.
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie zabezpečoval svetelný technik Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD, č. diplomu
008407. Náklady na vypracovanie svetelnotechnickej štúdie žiadateľ do rozpočtu projektu/oprávnených výdavkov nezahŕňa
Zhotoviteľom diela, bude úspešný uchádzač verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní
Svetelnotechnické zameranie zrealizuje víťaz verejnej súťaže podľa § 9, odsek 9 ZVO.
Realizácia projektu bude v čase 11-12//2015.
Mesto doteraz realizovalo viacero projektov v oblasti investičnej i neinvestičnej. Má požadované kapacity v rámci
organizačnej štruktúry mestského úradu, odborne zdatných a skúsených zamestnancov. Zostavovanie projektového tímu je
plne v kompetencii primátora mesta. Členov projektového tímu menuje primátor mesta. Pri menovaní členov projektového
tímu sa uplatňuje princíp nediskriminácie. Na čele projektového tímu stojí projektový manažér, ktorý je zodpovedný za
realizáciu projektu a informuje vedenie mesta o priebehu pr

VO v meste bolo vybudované v 60-80 tých rokoch 20. St. Jedná sa o jednostrannú ale miestami aj o striedavú osvetľovaciu
ústavu umiestnenú na hlavných ťahoch ako aj na ostatných miestnych a účelových komunikáciách. Predmetom projektu je
výmena svietidiel v zbernej osi mesta z dôvodu ich vysokého príkonu, čo znamená všeobecne vysokú energ. náročnosť VO.
Projekt je súlade so Stratégiou rozvoja mesta, ktorého strategickou víziou je: Mesto atraktívneho vzhľadu s dobudovanou
infraštruktúrou, službami a vyrovnanou ekonomikou s možnosťou rastu za predpokladu využitia ex. vnútorných a vonkajších
rozvojových zdrojov. Projekt je zároveň v súlade so špecif. cieľmi stratégie a napĺňa ciele v oblasti TUR. Zvýšenie kvality VO
a zníženie nákladov na spotrebu el. energie na prevádzku VO a jeho údržbu, použitím moderných technológii osvetlenia a
regulácie, podporujú soc., ekonom. a environ. zložku TUR. Projekt rieši rekonštrukciu VO, zvýšenie jeho hospodárnosti
znížením energ. náročnosti zariadení osvetľovacej sústavy a nákladov na údržbu, zníženie neg. vplyvov na ŽP. Zvýši sa
ochrana a bezpečnosť občanov, ich majetku a ŽP, čo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť a sebestačnosť obce a regiónu.

Udržateľnosť projektu je garantovaná nasledovnými skutočnosťami:
záujmom mesta na prevádzkovaní a dlhodobom užívaní VO (podľa zákona č. 369/1990 Zb),
realizáciou rekonštrukcie a modernizácie VO v meste v roku 07/2007 – 07/2008,
ochranou a bezpečnosťou súkromného a verejného majetku,
VO je majetkom mesta a preto sa musí o jeho prevádzku starať,
povinnosťou mesta zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky,
skúsenosťami mesta s prevádzkovaním verejného osvetlenia.
Finančné prostriedky na prevádzku VO sú schvaľované v rozpočte mesta. Prevádzku VO zabezpečuje na základe Zmluvy o
zabezpečení VO, spoločnosť FIN.M.O.S. a.s., Bratislava. Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie a zároveň údržba
VO. Nové svetelné zdroje s LED technológiami sú schopné bezporuchovej prevádzky za ideálnych podmienok a pravidelnej
údržbe o. sústavy aj 100 000 hod. To znamená, že počas už spomenutej doby prevádzkovania sústavy nie je potrebné
vymieňať svetelné zdroje. Kľúčom k efektívne pracujúcej osvetľovacej sústave je správne navrhnutý systém riadenia
osvetlenia, ktorý zvýši autonómnosť VO, jej úsporný potenciál a zároveň vnesie do jej prevádzky väčšiu flexibilitu a komfort.
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VO v obci je zastarané, za životnosťou z hľadiska bezpečnosti a svt. parametrov. Modernizácia VO je nevyhnutná z dôvodu
jeho zlého tech. stavu a nehospodárnosti prevádzky. Súčasná sústava VO nie je schopná na mnohých miestach plniť svoju
funkciu a preukázateľne neposkytuje STN požadované parametre osvetlenia a stupeň bezpečnosti. Exist. svietidlá sú 3
typov, sú tech. zastarané a nespĺňajú súčasné nároky na kvalitné osvetlenie a nevyhovujú svojimi svt. parametrami a
požiadavkám na svetelné emisie a energ. nenáročnosť. Svietidlá sú namontované na bet. stožiaroch d.s. NN, v mnohých
prípadoch na každom 2 stožiare vo vzdialenosti väčšej ako 60m. Tieto veľké rozstupy svietidiel, sú príčinou nedostatočného a
nerovnomerného osvetlenia komunikácií a ostatných verejných priestranstiev v obci. Väčšina svietidiel je po dobe svojej
životnosti, s vysokou spotrebou energie, nízkym svetelným tokom zdrojov a v zlom technickom stave. Rozvádzač je
zastaraný, v zlom tech. stave, skorodovaný, nezabezpečujúci dostatočnú ochranu pred dotykom živých častí. Osvetľovacia
sústava má nevhodný systém ovládania. Káblové rozvody svojím tech. stavom a kvalitou sú mnohokrát príčinou skratov a
iných porúch VO.

Návrh osvetľovacej sústavy počíta so zachovaním súč. rozmiestnenia svet. bodov na stožiaroch d.s. NN a na oceľ.
stožiaroch. Rekonštrukcia bude sústredená na výmenu ex. svietidiel za nové, so svt. parametrami spĺňajúcimi všetky
požadované kritéria ohľadom svt. emisií a energ. efektívnosti – LED svt. zdroje. Nakoľko sú svietidlá spravidla na každom 2
stožiare, s výmenou ex. svietidiel bude prebiehať aj doplnenie nových svietidiel na ex. stožiare. S výmenou a doplnením
svietidiel bude prebiehať aj výmena existujúcich výložníkov. Výmenou RVO osvetlenia a riadiaceho systému na ovládanie a
monitoring VO, získa obec prehľad o jeho stave, o počte a miestach porúch, o stave el. siete a pod. Komplexnou
modernizáciou VO dôjde k:
demontáži a výmene 32 ks starých/jestvujúcich svietidiel
demontáži a výmene 26 ks starých/jestvujúcich výložníkov
doplneniu 33 ks nových svietidiel a doplneniu nových výložníkov
demontáži a výmene 1 ks rozvádzača VO
demontáži a výmene 550 m jestvujúceho napájacieho vedenia
a inštalácie 1 ks systém regulácie VO.
Navrhované aktivity v súčinnosti so zabezpečením pravidelnej údržby osvetľovacej sústavy VO, zabezpečia v konečnom
dôsledku zvýšenie e

Realizácia projektu bude v celom rozsahu zabezpečená dodávateľsky.
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie zabezpečovala fy CODES CZ s.r.o., Trutnov, Česká republika – energetický audítor
Ing. Jiří Bouda, oprávnenie č. 0104, zo dňa 30. decembra 2010, vydané Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, ktoré
oprávňuje k prevádzaniu energetického auditu a vypracovaniu posudkov energetickej náročnosti budov.
Zhotoviteľom diela, bude úspešný uchádzač verejnej súťaže vyhlásenej v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.
Svetelnotechnické zameranie zrealizuje víťaz verejnej súťaže podľa § 9, odsek 9 ZVO.
Realizácia projektu bude v čase 11-12//2015.
Realizáciu projektu obec plánuje zabezpečovať vlastnými administratívnymi kapacitami a spoluprácou s externými poradcami
a konzultantmi. V budúcnosti obec predpokladá naďalej rozvíjať spoluprácu s externými poradenskými organizáciami pri
príprave, realizácii, monitoringu a hodnotení projektov realizovaných v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce.

VO v obci nie je schopné na mnohých miestach plniť svoju funkciu a preukázateľne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a požadovaný stupeň bezpečnosti. Sústava VO je zastaraná a opotrebovaná a je za svojou životnosťou
z hľadiska bezpečnosti a svetelných technických parametrov. Komplexná modernizácia sústavy VO je nevyhnutná z dôvodu
jej zlého tech. stavu a nehospodárnosti prevádzky. Projekt je v súlade s PHSR kraja, ktorého glob. cieľom je rozvoj a zvýšenie
konkurencieschopnosti regiónov, pričom základným predpokladom rozvoja je „Kvalitné ŽP“. Projekt je zároveň v súlade so
špecif. cieľmi PHSR obce a napĺňa ciele v oblasti TUR. Zvýšenie kvality VO a zníženie nákladov na spotrebu el. energie na
prevádzku VO a jeho údržbu, použitím moderných technológii osvetlenia a regulácie, podporujú sociálnu, ekonomickú a
environmentálnu zložku TUR. Projekt rieši rekonštrukciu VO, zvýšenie jeho hospodárnosti znížením energetickej náročnosti
zariadení osvetľovacej sústavy a nákladov na údržbu, zníženie negatívnych vplyvov na ŽP. Zvýši sa ochrana a bezpečnosť
občanov, ich majetku a životného prostredia, čo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť a sebestačnosť obce a regiónu.

Nákladovosť na údržbu sústavy VO sa v bežnom roku pohybuje v rozpätí 1 000,00 – 1 200,00 EUR, pričom celá suma je za
spotrebu el. energie a suma za údržbu nie je evidovaná. Dodávateľom el. energie je VSE a.s. a údržbu VO si obec
zabezpečuje sama na základe dohody o vykonaní práce. Fin. prostriedky na prevádzku VO osvetlenia sú zabezpečené z
rozpočtu obce. Rozpočet obce je vyrovnaný, každoročne sa z neho vyčleňuje dostatok fin. prostriedkov na prevádzku VO.
Výmenou a doplnením nových svt. zdrojov s LED technológiami dôjde k úspore nákladov pretože sú schopné bezporuchovej
prevádzky za ideálnych podmienok a pravidelnej údržbe až do 100 000 hodín. Nové svt. zdroje s LED technológiami sú
schopné bezporuchovej prevádzky za ideálnych podmienok a pravidelnej údržbe VO aj 100 000 hod. To znamená, že počas
už spomenutej doby prevádzkovania sústavy nie je potrebné vymieňať svetelné zdroje. Kľúčom k efektívne pracujúcej
osvetľovacej sústave je správne navrhnutý systém riadenia osvetlenia, ktorý zvýši autonómnosť osvetľovacej sústavy, jej
úsporný potenciál a zároveň vnesie do jej prevádzky väčšiu flexibilitu a komfort. Ďalším dôležitým faktorom pravidelná
kontrola a údržba VO.
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Obec Spišský Štvrtok sa nachádza v Prešovskom kraji (okres Levoča), je bránou do najkrajších častí Slovenského raja.
Plánom obce je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s
vysokotlakovými sodíkovými výbojkami s vysokými príkonmi, halogénovými výbojkami a svietidlami so žiarivkami. V
súčasnosti je v sústave verejného osvetlenia prevádzkovaných spolu 183 ks svietidiel, z toho v roku 2012 bolo v rámci
revitalizácie osadených 31 kusov, ktoré nie sú predmetom projektu. Predmetom projektu je zvyšných 152 kusov svietidiel,
ktoré majú priemerný vek 15-30 rokov. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre
sústavy verejného osvetlenia. Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú, nachádza sa v nej veľké
množstvo rôznych typov svietidiel. Táto sústava je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob
údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Vo všeobecnosti
možno konštatovať, že zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach prevádzkované po ekonomickej a technickej životnosti.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom svetelných bodov 229. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou
svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa tak dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora
nákladov na údržbu. Predpokladaná percentuálna ročná úspora elektrickej energie je na úrovni 77,43%, čo predstavuje
úsporu energie 305,64 GJ/rok. Pri súčasných cenách za elektrickú energiu a nákladoch na údržbu zastaraného osvetlenia
odhadujeme ročnú úsporu na úrovni cca. 5 000 EUR, ktoré budú môcť byť použité na rozvoj obce v iných oblastiach.
Realizáciou projektu sa výrazne zníži produkcia CO2 a to o 21,39 ton/rok. Obec získa nové, úsporné, moderné a dlhodobo
funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať
životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom. Aktivity projektu prispejú aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a
k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie v obci.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci spočíva v demontáži terajšieho osvetlenia na betónových stĺpoch v
správe VSD, a.s, oceľových stĺpoch v správe obce, demontáži vzdušného vedenia a terajšieho rozvádzača RVO. Nové
svietidlá budú osadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene a taktiež sa doplnia na miestach, kde to
vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci spolu 229 modernizovaných a nových svietidiel. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na
základe zákona o verejnom obstarávaní. Termín realizácie projektu je plánovaný na 7 kalendárnych mesiacov a to v období
mesiacov 05/2015 – 11/2015. Priebeh realizácie aktivít projektu v stanovenom časovom horizonte bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s vysúťaženým uchádzačom, resp. dodávateľom;
2. odovzdanie staveniska;
3. demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, montáž výložníkov, montáž a úprava rozvádzača VO;
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie;
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu
osvetľovacej sústavy a to z pôvodnej hodnoty 109 651,53 kWh/rok na 24 751,18 kWh/rok. Realizáciou odstránime nedostatky
časti siete verejného osvetlenia obce a to predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá funkčnosť, negatívny vplyv na životné
prostredie. Zjednotíme druhy svetelných bodov z doterajších 16 druhov na 6 druhov. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu
situácie v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie. Projekt prispieva k
HP TUR vo všetkých jej zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná úspora energie (až o 77,43% oproti pôvodnému stavu).
Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad ukončenia v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne aj
naplnenie ukazovateľov výsledku a dopadu. Obec nemá dostatok voľných finančných zdrojov na financovanie investície z
vlastných prostriedkov. Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti úspešne
realizovala projekty podporené zo ŠF EÚ a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu implementácie projektu.

Modernizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy (doteraz finančne náročná údržba). Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku
životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba
prípadné opravy elektrických vedení, porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod.
Celkové úspory na elektrickú energiu sú vyčíslené na cca. 5000 EUR/rok + úspora vyvolaných nákladov spojených s údržbou.
Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať
údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce
dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt
nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Dubovica, situovaná na východnom Slovensku, je obcou s cca 1500 obyvateľmi a rozlohou 1716 ha. Rozvoj obce je
determinovaný jej geografickou polohou, pričom umiestnenie v okrese Sabinov v Prešovskom kraji spolu s prírodnými
podmienkami predstavuje ideálne podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. Nevyhnutnou súčasťou rozvoja obce
je aj zlepšovanie existujúcej infraštruktúry, kam spadá verejné osvetlenie, ktoré je predmetom projektu. To priamo ovplyvňuje
nielen prestíž obce, ale aj bezpečnosť dopravy, osôb ci majetku. Svietidlá sú značne nevyhovujúce kvôli nedostatočnej
svietivosti, nedosahovaniu krytia IP, skorodovanej vnútornej výzbroje svietidiel, či obsahu ortuťových výbojok. Nedostatkom
sú aj dôsledky vandalizmu, ktoré sa odrážajú v rozbitých krytoch svietidiel. Existujúce verejné osvetlenie obce nespĺňa
základné podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii a chodníkov, nerovnomernosť osvetlenia apod. V obci sú svietidlá
umiestnené nepravidelne, čím vznikajú rozostupy svetelných bodov. Takéto veľké rozostupy nezabezpečujú dostatočnú
rovnomernosť osvetlenia. Súčasná sústava VO je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný
výkon.

Predkladaný projekt rieši výmenu 82 ks existujúcich svietidiel za nové energeticky efektívnejšie a kvalitnejšie svietidlá a
zabudovanie nových 114 ks svietidiel do existujúceho systému VO obce Dubovica. V rámci projektu sa taktiež vymenia
všetky výložníky za nové, splňujúce normy, vymení sa starý rozvádzač a vybuduje sa moderný riadiaci systém pre riadenie a
vzdialenú správu verejného osvetlenia. Modelovaná úspora elektrickej energie po realizácii projektu a to aj pri zvýšení počtu
svietidiel je 74,5 %. Predpokladaná úspora energie je podľa štúdie 194,4 GJ/rok. Projektom dôjde k inštalovaniu 196 kusov
31,9W svietiiel , čo by sa podľa výpočtov svetelnotechnickej štúdie malo odraziť na úspore elektrickej energie v
predpokladanej hodnote 53 999,37 kWh/rok a taktiež k zníženiu emisií 13,61 ton/rok. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality. Po modernizácii VO sa
uskutoční svetelnotechnické meranie. Merateľné ukazovatele a ciele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného
osvetlenia prostredníctvom navrhnutého riešenia.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mesiacov potrebných na prípravu,
vecnú a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským subjektom na základe
verejného obstarávania. Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými kapacitami v spolupráci s externým
subjektom. V rámci Hlavnej aktivity č.1 sa budú realizovať nasledovné činnosti – výmena svietidiel – demontáž starých a
montáž nových (spolu 196 ks) s príkonom 31,9 W, výmena výložníkov, výmena rozvádzača, inštalácia regulácie. Hlavná
aktivita č.2 zahŕňa vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pred modernizáciou a svetelnotechnického merania po
modernizácii a úzko súvisí s realizáciou aktivity č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať. Aktivity projektu sú
navrhnuté tak, aby naplnili ciele a očakávané výsledky projektu, tvoria ucelený súbor činností, ktoré sú navzájom
konzistentné. Po ukončení realizácie projektu bude majetok zaradený do majetku obce, ktorá zabezpečí jeho trvalú údržbu a
prevádzku.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu v oblasti verejného osvetlenia, ktorá obci
vyplýva z platnej legislatívy. Obec má organizačné predpoklady úspešnej realizácie projektu vďaka svojim predchádzajúcim
skúsenostiam. Koneční užívatelia, obyvatelia a návštevníci, budú z projektu profitovať nielen formou úspor obecného
rozpočtu, ale hlavne zvýšením investícií do kvality ich života a pobytu v obci, zlepšením ich životného prostredia, ale aj
zvýšením bezpečnosti v uliciach obce. Žiadateľ obec Dubovica má skúsenosti s realizáciou projektov. Projekt v plnej miere
prispieva k napĺňaniu cieľa operačného programu – zlepšenie technického stavu VO miest a obcí SR a dosiahnutie úspory
energie a taktiež horizontálnej priorite TUR. Po úspešnej realizácii projektu dôjde k úspore elektrickej energie o 3 999,37
kWh/rok = 74,53 % oproti súčasnému stavu. Projekt je nad rámec reálnych finančných možností žiadateľa a bez dotačnej
pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity sú v súlade s opatreniami strategických dokumentov:
PHSR obce, Integrovaný regionálny operačný program pre PSK na programové obdobie 2014-2020.

Prevádzku a pravidelnú údržbu systému VO bude obec Dubovica zabezpečovať v spolupráci s dodávateľským subjektom,
ktorý má na takéto činnosti oprávnenie a dlhodobo v tejto oblasti pôsobí. Modernizované a zrekonštruované VO (vrátane
regulácie) z hľadiska udržateľnosti projektu vie veľmi účinne reagovať na podmienky a požiadavky súvisiace s prevádzkou
VO. Realizácia projektu je naplánovaná do konca roku 2015, tak aby obec získala úsporu z realizácie projektu už v roku 2016.
Návratnosť vynaložených investícií je zabezpečená. dosiahnutím úspor po rekonštrukcii existujúcich svetelných bodov
(modelovaná úspora energie po realizácii je 74,53 %). Vzhľadom na úplnú rekonštrukciu VO a doplnenie regulácie sa výrazne
predĺži životnosť osvetľovacích bodov a výrazne sa znížia prevádzkové náklady. Taktiež sa výrazne znížia aj údržbové
náklady pri dodržiavaní S-T parametrov. Žiadateľ zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Žiadateľ
je presvedčený o dlhodobej udržateľnosti výstupov predkladaného projektu aj vďaka svojej solídnej finančnej stabilite.
Technická a časová realizovateľnosť projektu bude zabezpečená kvalitnou projektovou prípravou a odborným riadením
projektu.
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Systém verejného osvetlenia (ďalej len VO) v rámci celého územia mesta Banská Štiavnica je nejednotný, iba zhruba polovica
VO je obnovená. Mesto teraz pristupuje k návrhu obnovy ďalších vetiev VO, týkajúcich sa strategicky významných častí
mesta.
Riešená časť sústavy VO je nevyhovujúca po technickej i ekonomickej stránke. Tvorí ju 648 ks svietidiel rôznych typov.
Niektoré svietidlá sú nesprávne umiestnené, resp. majú poškodenú optiku, čo narušuje ich svetelný kužeľ a bráni
rovnomernosti osvetlenia. Svetelné zdroje sú zastúpené žiarivkami (36, 72 W) a vysokotlakovými sodíkovými výbojkami (70,
100, 150, 250 W), ktoré sú energeticky náročné, málo šetrné k životnému prostrediu a často aj po dobe životnosti. Súčasťou
VO je 20 rozvádzačov (RVO). Vyznačujú sa viditeľnou koróziou a zastaraným prístrojovým vybavením. Hlavné ističe sú
predimenzované a spínacie hodiny si vyžadujú neustálu údržbu. Rozvody VO v predmetnej časti Banskej Štiavnice sú
realizované vzdušným holým vedením a zemným vedením. Vzdušné vedenie je nevyhovujúce, distribučná spoločnosť
požaduje jeho kompletnú výmenu.
Podrobné informácie o stave sústavy VO, ktorá je predmetom projektu sú vo svetelno-technickej štúdii.

Výsledkom realizácie projektu bude funkčná, energeticky úsporná a efektívne riadená sústava VO. V dôsledku použitia
moderných svietidiel z kvalitných materiálov a efektívneho fungovania celého systému verejného osvetlenia dôjde v meste
Banská Štiavnica k:
- zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta,
- zvýšeniu bezpečnosti v rámci cestnej premávky, zníženiu nehodovosti a zlepšeniu bezpečnosti chodcov,
- výraznej energetickej úspore - percentuálne zníženie spotreby elektriny predstavuje 72,82 %,
- zníženiu nákladov na údržbu a prevádzku VO,
- zlepšeniu kvality životného prostredia - odhadovaná ročná úspora emisií CO2 v dôsledku navrhovanej rekonštrukcie VO je
71,05 ton. Rovnako dôjde k zníženiu produkcie nebezpečného odpadu (ortuť v sodíkových výbojkách),
- zvýšeniu atraktívnosti verejných priestorov v meste
- a pod.
Výmenou existujúcich a doplnením chýbajúcich svietidiel unifikujeme svetelnú základňu, ktorá pri dlhodobej prevádzke
vykáže výrazne vyššiu hospodárnosť ako aktuálny systém VO. Zavedením systému riadenia a regulácie vytvoríme
prevádzkovateľovi možnosť operatívnych úprav intenzity, prípadne dĺžky svietenia pri vzdialenej správe.

V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je navrhnutá výmena existujúcich svietidiel za energeticky úspornejšie
a technicky modernejšie LED MiniLuma v počte 648. Zároveň bude doplnených 73 kusov rovnakých LED MiniLuma svietidiel
na už existujúce stĺpy distribučnej spoločnosti. Výsledkom modernizácie VO bude aj výmena 10 existujúcich technicky
nevyhovujúcich RVO za technicky vyspelejšie RVO so systémom riadenia verejného osvetlenia A.R.V.O. Súčasťou
rekonštrukcie VO bude aj výmena nevyhovujúcich vzdušných káblových rozvodov.
Všetky práce na rekonštrukcii VO budú riešené dodávateľsky a zabezpečí ich víťaz verejného obstarávania. Dodávateľsky
bude riešené aj záverečné meranie svetelno-technických parametrov zrekonštruovaného VO. Vykoná ho subjekt nezávislý od
realizátora samotnej rekonštrukcie VO. Pred podaním projektu bolo zahájené verejné obstarávanie na samotnú modernizáciu
VO, obstarávanie na záverečné meranie bude vyhlásené po podaní projektu.
Realizácia celého projektu bude riadená projektovým tímom, ktorého podrobné zloženie je uvedené v časti 3.2. Personálne
zabezpečenie.
Celkové trvanie projektu je plánované na obdobie 07/2015 – 12/2015.

Súčasný stav verejného osvetlenia v predmetnej časti Banskej Štiavnice nezohľadňuje potreby obyvateľov a návštevníkov
mesta, rovnako ako nevyhovuje platným normám.
Podrobná analýza súčasného stavu poukazuje na potrebu eliminovať rôznorodosť tak v skupine svietidiel ako i rozvádzačov,
čím dôjde k eliminácií:
- vysokej miery degradácie,
- vysokej energetickej náročnosti,
- nízkej účinnosti,
- komplikovanej údržby,
- absentujúceho systému riadenia.
Návrh projektu je tiež v súlade s finančnými možnosťami žiadateľa ako aj s možnosťami výzvy OKaHR-22VS-1501.
Projektový zámer je v súlade so základnými koncepčnými materiálmi mesta a kraja v oblasti riešenia infraštruktúry a
energetického vývoja.
Inštalácia nových energeticky úsporných LED svietidiel spolu s technicky vyspelými RVO so systémom riadenia verejného
osvetlenia A.R.V.O. bude prospešná pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ako i vlastníka a prevádzkovateľa VO. Mestu
prinesie úsporu vlastných finančných zdrojov a vytvorí tým predpoklady pre ďalší investičný rozvoj mesta.

Trvalá udržateľnosť modernizovanej sústavy VO a jej ďalšej prevádzky vyplýva priamo z kľúčového výsledku navrhovaného
projektu – výraznej úspory elektrickej energie vďaka výmene svietidiel za svietidlá s LED technológiou, v súčinnosti so
systémom A.R.V.O.
Garanciu kvalitného prevedenia prác a splnenia aktuálne platných noriem pre VO potvrdí záverečné meranie, ktoré vykoná
nezávislý subjekt.
Prevádzkovateľ – Mesto Banská Štiavnica (Technické služby, m.p. Banská Štiavnica) – bude zabezpečovať len bežnú
údržbu, v prípade riadenia sústavy VO bude využívané diaľkové ovládanie z centrálneho pultu.
Technickú udržateľnosť projektu garantuje záručný a pozáručný servis, ktorý bude uplatňovaný v prípade identifikovaných
porúch. Pri svietidlách bude uplatňovaná 10 ročná záruka, pri ostatných komponentoch modernizovanej sústavy VO bude
záruka štandardná. Pre prípad živelných pohrôm, vandalizmu či krádeže bude sústava verejného osvetlenia zabezpečená
adekvátnym poistením.
Garancia energetických úspor a celkovo hospodárnejšej prevádzky sústavy VO vyplýva z energetických prepočtov, ktorých
garantom je Ing. František Kyseľ.
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Realizácia projektu bude uskutočnená cez jedinú aktivitu: Aktivita 1 - Modernizácia verejného osvetlenia.
Realizáciou projektu dôjde k výmene 42 ks pôvodných svietidiel za svietidlá LED technológie a doplneniu 26 ks svietidlami
LED technológie. Svietidlá sa umiestnia na podpernom bode pod vzdušným vedením vo výške cca 8m. Navrhuje sa
kompletná výmena rozvádzača s umiestnením na zem vo vzdialenosti min. 1,5m od podperného bodu ako samostatne
stojaci s vývodom do zeme, s krytím minimálne IP44 a fázových vodičov pre rozvod elektrickej energie svetelného okruhu za
izolovaný zväzkový vodiča vrátane nulového vodiča ((druh kábla NFA2X resp. 1-AES 2x16mm2). Výmena vodiča sa týka
vzdušných rozvodov svetelnej sústavy celkovej dĺžke 2 544 m.
Realizácia aktivity bude prebiehať do konca roku 2015, čo je dostatočne dlhá doba na realizáciu všetkých položiek rozpočtu
aj v prípade nepredvídaných udalostí. Pri realizácii však budeme aj napriek tomu priebežne hodnotiť potenciálne riziká, ktoré
môžu vzniknúť a budeme sa snažiť ich eliminovať.
Realizáciou uvedenej aktivity sa naplnia merateľné ukazovatele zadefinované žiadateľom. Podrobnejší opis je uvedený v
prílohe č. 1 k ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej LED technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku
dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 ŽoNFP. Realizáciou projektu sa docieli i finančná úspora,
prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú životaschopnosť
projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Teplička" tak v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte.

Hlavnými prioritami je dosiahnutie takej sústavy VO, ktorej svietidlá a svetelné zdroje budú plne zodpovedať prísnym
kritériám a platným technickým normám. Základným predpokladom dosiahnutia tohto stavu je použitie takých prvkov
osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky na odstránenie nežiaducich svetelných emisií.
Projekt počíta s výmenou 42 ks svietidiel za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie 26 ks LED svietidiel na miestach,
kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, bez ďalšieho rozširovania o novú vetvu. Moderný dizajn svietidiel prináša
okrem lepšej estetickej stránky aj environmentálne vlastnosti, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie z hľadiska vyžarovania
rušivého svetla do horného polpriestoru a vyhotovenia svietidiel z recyklovateľných materiálov. Po ukončení projektu sa zvýši
bezpečnosť premávky, zníži sa kriminalita a nehodovosť a znížia sa celkové náklady obce.
V technických parametroch bude mať zrekonštruovaná sústava nasledovné parametre: inštalovaný príkon: 10,18 kW, úspora
EE : 31 234,03 kWh, úspora CO2: 7,87 ton/r.
Realizáciou projektu sa naplnia ciele OPKaHR, ciele PHSR obce a ďalších strategických dokumentov.
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Súčasný stav sústavy verejného osvetlenia obce Bátorová je kritický. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy či z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Osvetľovacia sústava je tvorená rôznorodými druhmi svietidiel, v ktorých sú inštalované svetelné zdroje
rôznych príkonov, prevažne vysokotlaková ortuťová výbojka s príkonom 125W a vysokotlaková sodíková výbojka s príkonom
250W. Svietidlá sú zastarané, poškodené a znečistené, s vysokou poruchovosťou, nevyhovujúcimi optickými vlastnosťami a
nežiaducími emisiami do horného polpriestoru. Svietidlá su pomocou skorodovaných výložníkov nerovnomerného uhla
náklonu umiestnené na 8m betónové stožiare podperných bodoch distribučnej nn siete a na drevené 8 metrové stožiare z
r.1940-1970. Betónové stožiare sú majetkom spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Súčasťou sústavy je 1
skorodovaný rozvázač VO s nerovnomerným zaťažením fáz, predimenzovanom rezervovanou kapacitou a nevhodným
spínaním. V obci sa nachádza najmä holé vzdušne vedenie.kt. má spoločný PEN vodič s distribučnou sústavou. Počas
veterného počasia spôsobuje skraty.

1.krok: Svetelnotechnická štúdia-bola obstaraná
-získanie komplexného pohľadu na sústavu verejného osvetlenia
-zhodnotenie technického stavu súčasnej sústavy
-popis stavu svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí, rozvádzačov, vedení
Výmenou existujúcich 45 ks svietidiel za nové LED svietidlá a zahustením sústavy doplnením o 12 ks nových LED svietidiel
-návrh opatrení
na existujúce podperné body nn siete, výmenou 1 ks rozvádzača, inštaláciou systému riadenia a výmenou vzdušných vedení
-technická špecifikácia jednotlivých prvkov navrhovanej sústavy
za samonosné izolované vzdušné vedenie sa dosiahne:
Nevyhnutnosť zistenia súčasného stavu, identifikovať problémy a navrhnúť riešenie odborne spôsobilou osobou.
-nová unifikovaná sústava verejného osvetlenia s počtom 57 ks nových LED svietidiel
2.krok: Obnova verejného osvetlenia - dodávateľ sa obstaráva podľa špecifikácií z STS
- zníženie spotreby elektrickej náročnosti sústavy o 34 469,14 kWh/rok čím bude naplnený dopadový merateľný ukazovateľ
-výmena 45ks svietidiel, zahustenie sústavy 12ks LED svietidiel s nižším príkonom zvýši efektívnosť a kvalitu osvetlenia a
Úspora energie vo výške 620,45 GJ po piatom roku po realizácie projektu v roku 2020
zabezpečí splnenie technických noriem
- zníženie nákladov na údržbu
-výmena zastaraného skorodovaného rozvádzača a inštalácia riadiaceho systému zabezpečí optimalizáciu prevádzky a
- odstránia sa nežiaduce emisie do horného polpriestoru
údržby sústavy
- zabezpečí sa splnenie technických noriem STN
-výmena vzdušných vedení zamedzí výpadom energie počas veterného počasia
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti obyvateľov
-bezpečnosť prevádzky na miestnych komunikáciách a občanov
- zvýšenie kvality osvetlenia (rovnomernosť a intenzita osvetlenia a farebné podanie)
Realizáciou verejného obstarávania sa zabezpečí výber ekonomicky najvýhodnejšieho dodávateľa, pri zachovaní technických
parametrov zadefinovaných v STS
3.krok: Záverečné meranie
-overenie technických parametrov a dodržanie STN noriem po realizácii
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V súčasnosti sa v obci nachádza technicky a energeticky zastaralá, moderným normám nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia. V obci Belá nad Cirochou je inštalovaných 246 ks svietidiel rôznych typov a príkonov. Vysoká energ. náročnosť
predstavuje vysoké náklady pre rozpočet obce. Charakter komponentov osvetlenia si každú chvíľu vyžaduje ďalšie investície
do údržby a opráv. Použitie materiálov pre nasmerovanie svetla a často aj samotný sklon starých svetelných bodov
neumožňuje dostatočne a efektívne preniesť potrebné svetlo na komunikácie, čo spôsobuje nevhodné podmienky pre
orientáciu a pohyb účastníkov cestnej premávky v nočných hodinách. Zároveň takéto miesta predstavujú potenciálne riziko
pre verejnú bezpečnosť a obyvatelia sa im radšej vyhýbajú. Týmto sa aj často krásne zákutia a známe ulice stávajú pre ľudí i
potenciálnych investorov neatraktívnymi.Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia
obce je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy.Súčasná sústava VO nie je
schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Prostredníctvom uskutočnenia aktivít projektu – „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Publicita a informovanosť“,„Riadenie
projektu“ sa dosiahne naplnenie cieľa projektu t.z. „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Belá nad
Cirochou a dosiahnutie úspory energie“ v súlade s očakávaným stavom z hľadiska povinných merateľných ukazovateľov.
Realizáciou projektu sa zmodernizujú a doplnia svietidlá s regulovanou intenzitou v počte 408 ks, dosiahne sa úspora energie
153,12 GJ/rok, úspora elektriny 42533,47 kWh/rok - 55,97% a úspora zníženia emisií CO2 10,72 ton/rok. Úspora energií
neprinesie len finančné úspory, ale efektívnym využívaním energií sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe.
Realizácia predkladaného projektu obcou Belá nad Cirochou prinesie možnosť využitia výstupov a výsledkov projektu v
nadväznosti na budúce akcie a projektové zámery i v príslušnom regióne. Uskutočnením projektu budú naplnené i špecifické
ciele projektu t.z. optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zvýšenie energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie celkovej verejnej bezpečnostnej situácie v obci.
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Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej a 2 podporných aktivít.Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel na miestach,
kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy. Regulácia intenzity osvetlenia je riešená riadiacim systémom a to v úrovni
riadenia stmievania.Nové svietidlá budú osadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa
doplnia/zrušia na miestach, kde to vyžaduje prevádzkový stav. Vzhľadom na osvetľované komunikácie a pozície tvoria
svietidlá jednostranné osvetľovacie sústavy. Montážna výška svietidiel je prispôsobená pôvodnému stavu. Výmena svietidiel
a svetlených zdrojov bude prevedená v beznapäťovom stave napájacích vedení. Hlavná a podporné aktivity sa budú
realizovať v súlade s podmienkami výzvy.Za aktivity projektu bude zodpovedný zvolený projektový tím. Jednotlivé osoby
projektového tímu budú zabezpečovať činnosti v projekte tak, ako je popísané v Prílohe č. 1 ŽoNFP.Vhodnosť zvoleného
riešenia projektu,umocňuje i fakt,že odborne spôsobilá osoba vypracovala Prílohu č.13 a Prílohu č.13a.

Dôvodom prijatia navrhovaného technického riešenia je komplexný prístup k problematike riešenia verejného osvetlenia, ktorý
rešpektuje všetky povinné aj odporúčané technické normy platné v Európskej únii (STN EN 13201-1 až 4).
Vhodnosť realizácie projektu vychádza aj zo strategických dokumentov, regionálnych dokumentov, ako aj samotného OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého sú v kapitole 4.3.3 Návrh stratégie za oblasť energetiky,
vymedzené oblasti, ktoré budú prioritne podporované, medzi nimi aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Samotná
nevyhnutnosť realizácie vychádza aj z PHSR obce Uzovce.
Modernizáciou a unifikáciou starej osvetľovacej sústavy dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zvýši sa
estetika obce a zvýši bezpečnosť premávky na komunikáciách. Realizáciou projektu sa predpokladá ročná úspora elektrickej
energie 112,44 GJ/rok, rok po plánovanom termíne ukončenia prác na projekte.
Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv aj na trvalú udržateľnosť, výrazne kladne ovplyvní ekonomickú oblasť so
súčasným kladným vplyvom na životné prostredie a bezpečnosť obyvateľstva oproti východiskovej situácii v obci.

Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti inštaláciou moderných technológií -svietidiel s technológiou LED so systémom
riadenia a zariadení, ktoré majú nízku poruchovosť, dlhú životnosť aj vďaka krytiu s hodnotou aspoň IP 66. Použité
elektronické predradníky prispievajú k predĺženiu životnosti jednotlivých svetelných zdrojov, aj k úspore elektrickej energie
regulovaním príkonu. Udržateľnosť projektu spočíva aj vo vysokej technickej náročnosti kladenej na použité technológie, ktoré
spĺňajú aj budú spĺňať legislatívne požiadavky EÚ aj SR.
Z finančnej stránky je projekt dlhodobo udržateľný, kedže jeho realizáciu sa znížia výdavky nielen na prevádzku verejného
osvetlenia, ale aj na opravy. V rámci svetelno-technickej štúdie je braný ohľad aj na dlhodobú udržateľnosť bezpečnej a
spoľahlivej prevádzky.
Projekt je z dlhodobého hľadiska udržateľný, kedže jeho realizáciou dôjde k modernizácii verejného osvetlenia. Obec
disponuje dostatočnými administratívnymi a technickými kapacitami nielen pre zvládnutie realizácie a implementácie projektu,
ale aj na zabezpečenie následného dlhodobého prevádzkovania verejného osvetlenia, kedže o funkčnosť obecného
osvetlenia sa obec nepretržite stará.

Výstupom projektu je moderná sústava verejného osvetlenia vo vymedzených častiach obce.
Vzhľadom, že ide o rekonštruovanú pôvodnú sústavu verejného osvetlenia, prevádzka nebude vyžadovať vytváranie
dodatočných kapacít.
- súlad s viacerými strategickými plánovacími dokumentmi na regionálnej i lokálnej úrovni
Nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu SR sú určené na financovanie investičných
- riešenie potrieb obyvateľstva -nízka kvalita a bezpečnosť života obyvateľov, nízka atraktívnosť obce z hľadiska rozvoja nákladov spojených s realizáciou projektu (nie na prevádzku jeho výstupu), financovanie prevádzky bude zabezpečované
cestovného ruchu
rovnakým spôsobom ako pred realizáciou projektu t.j. z vlastných (rozpočtových) zdrojov žiadateľa každoročnou alokáciou
príslušnej čiastky v rozpočte obce.
Súčasný nevyhovujúci stav verejného osvetlenia je nevyhnutné riešiť.

Vhodnosť predkladaného projektu je podmienená predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu VO t.z. značnej spotreby
elektrickej energie,úspory sústavy VO,znížením emisií CO2,úspory elektriny a energie.Projektom sa teda znížia náklady na
údržbu,čo v pozitívnom smere ovplyvní rozpočet obce, nakoľko ročne vynakladá značný podiel na
financovanie a udržiavanie funkčnosti zastaralej sústavy VO.Získanie nenávratného finančného príspevku, by umožnilo obci
napĺňať cieľ tak, aby čo v najkratšej dobe mohla ponúknuť občanom obce a okolia moderné služby v oblasti verejných služieb
t.z. verejného osvetlenia.Realizáciou projektu sa taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej
premávke, celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu kriminality.Obnovou verejného osvetlenia sa docieli efektívne
využívanie energie t.z. znížením jej spotreby sa zníži najmä produkcia emisií CO2.Vhodnosť projektového zámeru umocňuje i
skutočnosť, že projekt prispieva k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym
nástrojom presadzovania cieľov Európskej únie a aj práve preto by tento projektový zámer žiadateľa mal byť podporený
prostredníctvom schválenia ŽoNFP.

Vytvorením energeticky vysoko efektívnej a modernej sústavy verejného osvetlenia na báze využitia efektívnych
komponentov s použitím najmodernejšej LED technológie aj z pohľadu úspory energie, dáva jednoznačný predpoklad na
bezproblémovú prevádzku i údržbu s výhľadom do budúcna. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku
dodržiavať, tak ako doposiaľ, všetky pravidlá a princípy efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými
zdrojmi.Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a to z finančného,
technického i personálneho tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 ŽoNFP. Realizáciou projektu sa docieli i finančná úspora,
prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zvýšeniu energetických úspor
prevádzkou sústavy verejného osvetlenia.Dosiahnuté úspory len umocňujú skutočnosť, že žiadateľ jednoznačne zabezpečí
udržateľnosť projektu. Na záver je vhodné poznamenať, že uvádzané fakty a skutočnosti zjavne odzrkadľujú životaschopnosť
projektu "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Belá nad Cirochou" tak v krátkodobom ako i dlhodobom
horizonte.
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Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z rozvádzačov a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené
prevažne na stĺpoch NN siete. Svietidlá osvetlenia sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe6-25 mm2.
Súčasné osvetľovacie telesá – svietidlá sa vyznačujú základnými nedostatkami:
- zastaraná konštrukcia optickej časti svietidla – vypuklý kryt. To má za následok nedostatočné a nerovnomerné pokrytie
svetelným tokom
- zlý - nízky – stupeň krytia svietidla proti vniknutiu prachu a vody. Dôsledkom je tak trvale periodicky sa opakujúce
pošpinenie prehľadného krytu svietidla, jeho nutné časté čistenie spojené s nárokmi na obsluhu a mechanizáciu – plošinu.
- zastaraný typ krytu optickej časti svietidla z PVC. Dôsledkom je tak drastické zníženie svetelnej účinnosti svietidla..
- použitie výkonovo priemerných svetelných zdrojov.
- zlé umiestnenie svietidiel ( koruny stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, zlé rozostupy medzi svietidlami, nevhodná
vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie).
Počas celej doby prevádzky nespĺňa podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii (trieda osvetlenia ME/MEW), ktoré sa
vzťahujú na vodičov motorových vozidiel pohybujúcich sa

V rámci projektu bude zrealizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi a doplnené budú ďalšie svetelné
body do už existujúcich vetiev v obci. Po demontáži sa na miesta, kde boli existujúce svietidla umiestnené, budú osadené
nové svietidla. Nové svetelné body vyplnia úseky, ktoré boli nedostatočne pokryté nainštalovanými svetelnými zdrojmi. V
rámci projektu sa nebudú vytvárať nové vetvy osvetlenia. Bude sa jednať o doplnenie svetelných bodov napojených v rámci
existujúcej vetvy. Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia, ktorý je vzdušným vodičom
25mm2 AlFe6. Zároveň budú vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči
pôvodnému. V novej skrini bude preložené meranie spotreby elektrickej energie, komunikačná jednotka regulácie osvetlenia,
regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia.
Realizáciou uvedeného projektu sa dosiahne hlavne úspora elektrickej energie - 14364,84 kWh za rok prevádzky. Potenciál
energetických úspor je 51,71 GJ/rok. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahneme úsporu emisií 3,62 t/rok a taktiež sa
dosiahne aj úspora nákladov na údržbu ročne 864 Eur.

V rámci projektu bude, na základe výstupov Svetelno-technickej štúdie (Štúdia) a zámerov deklarovaných v tejto žiadosti o
nenávratný finančný príspevok (NFP), pristúpené k naformulovaniu, resp. preneseniu požiadaviek pre verejné obstaranie na
určenie dodávateľa (dodávateľov) potrebných komponentov a samotnú modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Pri
realizácii verejného obstarávania budeme toto vykonávať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po podpise odberateľsko-dodávateľskej zmluvy (zmlúv)
pristúpime k samotnej realizácii aktivít projektu. Nakoľko sa jedná o výmenu a doplnenie komponentov tak podstatnej
technickej infraštruktúry obce, bude nutné načasovať jednotlivé práce, tak, aby táto rekonštrukcia nadmieru nenarušila
komfort života občanov. Samozrejme celkové tempo postupovania pri prácach bude závisieť od našej platobnej schopnosti a
tá je úzko previazaná so samotným systémom financovania projektu – teda predovšetkým systémom predfinancovania a s
ním spojeným mechanizmom predkladania jednotlivých žiadostí o platbu a ich posudzovanie na Implementačnej agentúre.V
obci chceme zrekonštruovať 91 svetelných bodov, presunúť 3 svetelné body a doplniť 33 nových spolu so zdrojmi a ostatnými
komponentmi.

V obci sa nachádza nevyhovujúca sieť verejného osvetlenia (VO), ktorá nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám
obyvateľstva. Verejné osvetlenie a jeho prevádzku financuje obec z vlastného rozpočtu a nakoľko sa náklady na túto
prevádzku stále zvyšujú, chceme pristúpiť k výmene starého osvetlenia za nové. Zastaraný charakter komponentov
osvetlenia a niekoľkoročná doba ich pravidelného využívania si každú chvíľu vyžaduje nové investície do údržby a opráv.
Pravidelne nás občania žiadajú o výmenu nefunkčného pouličného osvetlenia v ich lokalite obce, následne nákup nových
svetelných zdrojov a samotná výmena sú finančne náročné. Obec nie je schopná z vlastných zdrojov zrealizovať takúto
investíciu, ktorá by bola komplexná a ktorej výstupom by bola výmena všetkých terajších svetelných bodov a doplnenie
nových. Preto touto žiadosťou o nenávratný finančný príspevok chceme zareagovať na vyhlásenú výzvu - Kód výzvy KaHR –
22VS – 1501 a pokúsiť sa získať podstatnú časť finančných zdrojov. Nakoľko náš zámer je plne v súlade s cieľmi a aktivitami
tejto výzvy, veríme, že sa nám tento náš cieľ spoločne podarí dosiahnuť.

Udržateľnosť výstupov projektu je zabezpečená pomocou použitia vysoko kvalitných a úsporných technológií s dlhodobou
životnosťou, minimálnou potrebou údržby a efektívnym finančným hospodárením obce. Po zhodnotení ekonomických
aspektov navrhovaného riešenia je možné konštatovať, že plánovaná rekonštrukcia súčasného verejného osvetlenia je z
hľadiska finančnej návratnosti priaznivá, pričom súčasne dôjde k zníženiu poruchovosti, k zvýšeniu efektivity plošného
osvetlenia a tým i k väčšiemu svetelnému pokrytiu, t.j. zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku. Obec
získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Osvetlenie nebude zaťažovať
životné prostredie a zároveň zníži svetelné emisie. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti aj
estetickejší vzhľad regiónu, úsporu finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu. Obec vhodne kombinuje vlastné a
cudzie zdroje, pričom sa snaží väčšinu investícií realizovať z vlastných zdrojov. Obec sa v maximálnej miere snaží
zabezpečiť poskytovanie širokého spektra verejných služieb pre svojich obyvateľov a jej návštevníkov. V ďalšom rade dôjde k
vizuálnemu zatraktívneniu obce pre návštevníkov. Znížením výdavkov obce sa otvárajú možnosti investícií do ďalších
projektov, ktoré budú viesť k jej rozvoju, k zvýšeniu bezpečnosti i komfortu obyvateľov i návštevníkov obce.
Vytvorením stabilného a moderného systému verejného osvetlenia na báze využitia efektívnejších komponentov aj z pohľadu
úspory energie dáva jednoznačný predpoklad na bezproblémovú prevádzku do budúcna. Samotný zámer projektu – ponížiť
náklady na prevádzku verejného osvetlenia, je predpokladom vzniku úspory, ktorá môže byť v prípade nečakaných dopadov
poveternostných podmienok alebo vandalizmu použitá na znovu obnovenie prevádzkového stavu jednotlivých komponentov.
Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného efektu zamerané práve na skoré a včasné
identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku dodržiavať
všetky pravidlá a princípy efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Obec Mokroluh sa nachádza v okrese Bardejov v Prešovskom kraji, kde v súčasnosti žije 727 obyvateľov. Osvetľovacia
sústava obce je jednostranná a pozostáva zo 78 svietidiel napájaných rozvádzačom a umiestnených väčšinou na stĺpoch NN
siete a oceľových stĺpoch. Prevažne sú použité zastarané svietidlá od rôznych výrobcov v rôznych technických vyhotoveniach
s príkonom 275, 77 a 39,6 W. Medzi hlavné nedostatky svietidiel patria zastarané optické časti a krytie, nízky stupeň krytia a
použitie energeticky náročných svetelných zdrojov (s priemerným výkonom). Napájanie VO na stĺpoch NN distribučnej siete je
realizované vzdušným vedením prostredníctvom holého vodiča AlFe. Prevádzka osvetlenia je v súčasnosti bez regulácie.
Nedostatočná intenzita osvetlenia ciest a miestnych komunikácií má vplyv na zhoršenú bezpečnosť cestnej premávky a
bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách. Nekvalitné a energeticky náročné osvetlenie je príčinou častej poruchovosti a
vysokej spotreby energie počas prevádzky, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné. Osvetlenie nespĺňa
podmienky pre osvetlenie cestných komunikácii (trieda osvetlenia ME/MEW) podľa STN EN 13201, energetickej efektívnosti,
bezpečnosti a ochrany ŽP, preto je potrebná jeho rekonštrukcia.

Predmetom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v obci Mokroluh s cieľom zvýšenia kvality VO prostredníctvom
výmeny 78 ks a doplnenia 25 ks nových úsporných LED svietidiel, vrátane výmeny a doplnenia výložníkov, rozvádzača,
vzdušného vedenia a zavedenia regulácie. Budú použité najmodernejšie LED svietidlá s vysokou svetelnou účinnosťou a
požadovanými svetelno-technickými vlastnosťami a zavedená regulácia VO s využitím zariadení pre diaľkovú správu,
diagnostiku a riadenie sústavy verejného osvetlenia. Tieto výsledky projektu zabezpečia efektívne hospodárenie s energiou v
obci dosiahnutím úspory energie 126,19 GJ/rok (64,67%). Zároveň sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia
(zastarané optické časti, nedostatočné krytie, energeticky náročné a neúčinné svetelné zdroje). Výsledky projektu prispejú k
zvýšeniu energetickej efektívnosti osvetlenia, zníženiu nákladov na prevádzku osvetlenia, zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky ako aj celkovej bezpečnostnej situácie v obci a k zníženiu ročných emisií CO2 o 8,83 t. V budúcnosti sa
predpokladá rozšírenie projektu aj v ostatných neosvetlených častiach obce.

V rámci projektu sa budú realizovať hlavné aktivity počas stanoveného harmonogramu 7 mes. potrebných na prípravu, vecnú
a finančnú realizáciu projektu. Všetky aktivity budú technicky zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe VO.
Organizačne zabezpečí žiadateľ riadenie projektu vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom z oblasti
projektového manažmentu so skúsenosťami s implementáciou podobných projektov.
Hl. aktivita č.1- Modernizácia verejného osvetlenia - zahŕňa stav. práce súvisiace s realizáciou týchto opatrení navrhnutých
svetelnotechnickou štúdiou:
- Výmena svietidiel - Demontáž starých a montáž nových - 78 ks,
- Doplnenie nových svietidiel -25 ks,
- Výmena výložníkov - Demontáž starých, montáž a doplnenie nových
- Výmena RVO - 1ks s diaľkovým riadením
- Výmena vedenia napojenia izolovaným vodičom AES 4x16 mm – 3750 m
Hl. aktivita č.2 - Vypracovanie technickej dokumentácie- zahŕňa vyhotovenie svetelnotechnickej štúdie pred a dokumentácie
svetelnotechnického merania po modernizácii a súvisí s aktivitou č.1, ktorú by nebolo možné bez nej technicky realizovať.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Obec má organizačné predpoklady projekt realizovať, pretože v
minulosti realizovala podobné projekty financované zo štrukturálnych fondov. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a
zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku. Nevyhnutnosť pomoci o ktorú sa žiadateľ uchádza prostredníctvom
ŽoNFP je z pohľadu žiadateľa veľmi dôležitá, keďže investičná náročnosť projektu je nad rámec reálnych finančných možností
žiadateľa a bez dotačnej pomoci by nebolo možné z obecných zdrojov projekt realizovať. Aktivity projektu sú v súlade s
opatreniami strategických dokumentov:
PHSR a ÚPN OBCE Mokroluh
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM PRE PSK NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020
- Opatrenie 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov z
rozpočtu obce tak, aby nedochádzalo k jeho vypínaniu z ekonomických dôvodov. Dôjde však k značnej úspore finančných
prostriedkov obce, vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z
finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas celej doby životnosti systému osvetlenia obce.
Ekonomická udržateľnosť systému VO bude determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných
opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému VO. Z
environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv na
klímu. Znížením energetickej náročnosti systému VO sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných
nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
Technickú a administratívnu udržateľnosť projektu zabezpečí obec pravidelnou údržbou systému VO prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby.
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Všetky typy svietidiel staršie ako 20 rokov sú za hranicou svojej životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo
efektívny prostriedok osvetlenia. Svietidlá sú inštalované zväčša len na každom druhom stožiari. Typová diverzita svietidiel je
vzhľadom na rozsah sústavy pomerne značná, čo je nevýhodné pre údržbu. Rozvádzače verejného osvetlenia je potrebné
vymeniť v plnom rozsahu najmä z dôvodu veku, zlého technického stavu, zastaranej a nevyhovujúcej prístrojovej náplne.
Menovitý prúd hlavného ističa je zbytočne veľký, čo má vplyv na náklady na elektrickú energiu. Výnimočne sú svietidlá na
výložníkoch inštalované nad vedením NN. Z hľadiska geometrie osvetľovacej sústavy ide o dobré riešenie, zároveň to však
predstavuje prevádzkové problémy. Problémom súčasného stavu je najmä nízka energetická efektívnosť použitých svietidiel,
teda celková nízka hospodárnosť sústavy, nielen z hľadiska mernej spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie
predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2 a zosúladenie typov a príkonov svietidiel s priečnym
profilom osvetľovanej komunikácie, s geometriou osvetľovacej sústavy a s normatívnymi požiadavkami na osvetlenie.

Pôvodné nevyhovujúce svietidlá existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy sa vymenia za nové, technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné, typovo jednotné LED svietidlá v počte 1101 ks. Keďže sú v súčasnosti svietidlá inštalované vo
veľkých rozostupoch, na potrebné miesta sa doplnia nové LED svietidlá na už vybudované nosné konštrukcie v počte 130 ks.
Všetky svietidlá budú inštalované pod NN vedením a z hľadiska umiestnenia a príkonu budú spĺňať parametre osvetlenia v
súlade s normou STN EN 13201-2. Staré elektrorozvádzače systému VO budú technicky obnovené, resp. budú inštalované
nové s nižším menovitým prúdom hlavného ističa. Príde k úprave, inštalácii riadiaceho, resp. monitorovacieho systému
verejného osvetlenia. Po realizácii projektu sa zníži inštalovaný príkon svietidiel zo súčasných 124,58 kW na 33,76 kW čo
predstavuje úsporu 1.590,35 GJ za rok. V prípade úspešnej realizácie sa bude môcť mesto Holíč venovať obnovovaniu ďalšej
technickej infraštruktúry – cestám, chodníkom, verejným priestranstvám pre kultúru, šport, rekreáciu a následnému rozvoju
komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v záujme rastu kvality života a životného prostredia.

Svetelnotechnická štúdia je primárnym podkladom k modernizácii. Na základe jej výsledkov budú obstarané nové LED
svietidlá, elektrorozvádzače, riadiaci a monitorovací systém sústavy VO a jej častí. V prvom kroku budú demontované staré
svietidlá vrátane výložníkov a ramienok (VaR), prebehne montáž nových LED svietidiel vrátane VaR s doplnením vonkajších
káblových rozvodov, ktoré sú nevyhnutné za účelom zapojenia svietidiel do sústavy. Pomocou týchto aktivít sa modernizujú a
unifikujú svietidlá a výložníky a zníži sa celkový inštalovaný príkon sústavy. Súbežne príde k technickej obnove pôvodných a
inštalácii nových elektrorozvádzačov. Staré rozvádzače sú z dôvodu veku, zlého technického stavu a hlavného istenia vyššej
prúdovej hodnoty nevyhovujúce. Nakoniec bude inštalovaný riadiaci a monitorovací systém za účelom dosiahnutia efektívnej
možnosti riadenia a programovania osvetľovacích sústav. Následne sa vykoná záverečné svetelnotechnické meranie, ktoré
má potvrdiť výsledok modernizácie. Výsledkom všetkých prác bude optimalizovaná energetická náročnosť sústavy VO a
zníženie nákladov na jej údržbu. Organizačne projekt zabezpečí Ing. Jana Jurkovičová, prednostka mestského úradu.

Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom
podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie. Ihneď po
modernizácii budú dosiahnuté úspory na spotrebe elektrickej energie 443 552,1 kWh za rok, čo predstavuje približne 64.055
EUR. Tiež značne klesnú náklady na údržbu. Výrazne sa zlepšia osvetľovacie parametre sústavy, čo prispeje k zvýšeniu
kvality života. Projekt je v súlade s PHSR Trnavského kraja, ktorý má ako jednu z priorít zdravé životné prostredie i pre
budúce generácie, kde je šetrné nakladanie s energiami a preferenciu energeticky efektívnych technológií a tiež tlak
samosprávy na znižovanie emisného zaťaženia územia. Prioritou je zabezpečiť podmienky pre trvalé znižovanie energetickej
náročnosti kraja a zníženie spotreby elektriny. PHSR mesta Holíč uvádza, že základná technická infraštruktúra je zastaraná a
neobnovená. V slabých stránkach je kľúčovým problémom zaostávanie sociálneho a ekonomického rozvoja mesta, čoho
následkom je chátranie verejného i osobného majetku v meste. V špecifických cieľoch je obnova a rozvoj infraštruktúry

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí jeho výstupmi v nasledovnom období. Za každý bežný rok po roku ukončenia
prác na projekte bude žiadateľ dosahovať úsporu energie vo výške 1.596,79GJ/rok na základe inštalácie a prevádzky nových
LED svietidiel, výmeny rozvádzačov a systému regulácie osvetlenia. Plánovaná obnova nie je komplexná, v budúcnosti bude
potrebné zabezpečiť obnovu stožiarov v havarijnom stave, ich preložky a výmenu podzemných káblových rozvodov. Výsledky
projektu, ktorými je modernizácia VO a úspory na odbere elektrickej energie ako aj úspory z prevádzky budú vďaka LED
svietidlám s nízkym príkonom a životnosťou viac ako 100 000 hodín, dlhodobo bez potreby ďalších vstupov zabezpečené.
Nové LED svietidlá budú mať 5 ročnú záručnú dobu, počas ktorej budú závady na svietidlách bezplatne odstránené. V
záručnej dobe troch rokov bude všetky náklady na opravy zhotoveného diela znášať zhotoviteľ. Svetelnotechnická štúdia
predpísuje pravidelný interval údržby na 3 roky s podrobným popisom činností. Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu bude pre
mesto Holíč vykonávať spoločnosť ELTODO – CITELU, s.r.o., ktorá v súčasnosti vykonáva pre mesto opravy a údržbu
verejného osvetlenia.
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Sústavu verejného osvetlenia v obci Divinka tvoria viaceré druhy svietidiel, ktoré sú zastarané, po svojej životnosti. Svietidlá
boli vymenené v rokoch 1980 v počte 27 ks, 77 ks v roku 2000. Prevádzka súčasných svietidiel je nehospodárna tak z
hľadiska spotrebovanej energie, ako aj údržby. Viaceré typy svietidiel majú svetelnočinné časti z PMMA, ktoré pod vplyvom
času zmenilo svoju štruktúru, je zanesené špinou - tým pádom sa výrazne znižuje účinnosť súčasne používaných svietidiel. Z
hľadiska údržby je náročné a vo viacerých prípadoch kvôli veku svietidiel nemožné zohnať náhradné diely, nakoľko sa už
prestali vyrábať. Tesnenia svietidiel sú poškodené a svietidlá zatečené. Súčasná sústava VO tak nie je schopná plniť svoju
funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a stupeň bezpečnosti.

Navrhovaný spôsob realizácie modernizácie sústavy VO zaručí vysokú efektivitu a taktiež dobrú návratnosť investícií.
Hlavnou prevádzkovou prioritou je realizácia takej sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám.Túto situáciu sa vytvorí novými technickými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s
ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-4 s náväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov dobrej
finančnej návratnosti. Predmetom projektu a teda celkový počet svietidiel uvažovaných v svetelnotechnickej
štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 158 kusov.

Počas 6 mesiacov realizácie projektu (07/2015-12/2015) sa zrekonštruuje VO v obci s využitím BAT. Harmonogram bol
navrhnutý s ohľadom na stav procesu verejného obstarávania, rozsah rekonštrukcie a poveternostné podmienky, ktoré
dovoľujú rekonštruovať systém VO. Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečí kvalifikovaný dodávateľ zvolený v procese
verejného obstarávania podla zákona c.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hlavná aktivita pozostávajúca z demontáže
pôvodnej osvetľovacej sústavy a montáže nových prvkov VO
vrátane revízií sa vykoná rekonštrukcia VO v obci tak, aby vyhovovalo požadovaným normám. Riadenie projektu zabezpečí
projektový tím zložený zo zamestnancov obce a pre zabezpečenie efektivity i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov z fondov EÚ. V rámci podporných aktivít bude vykonávané celkové riadenie
projektu – vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu a priebežné hodnotenie realizácie projektu. Projekt bude
propagovaný v súlade s Manuálom informovania a publicitu projektu.

Projekt svojím charakterom prispieva k zlepšeniu kvality života občanov i návštevníkov obce. K rozvoju informačnej
spoločnosti prispieva využitím regulácie intenzity osvetlenia. TUR je zjavný najmä v zložke environmentálnej (zníženie
množstva CO2, úspora energie) a ekonomickej (úspora financií na prevádzku VO). Na implementácii projektu sa budú
podieľať aj interní zamestnanci obce Divinka. Pre efektívnu implementáciu projektu boli vyčlenení 3 pracovníci zodpovední za
celkové riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie (finančný manažér) a administráciu projektu (koordinátor
projektu). Vybraní zamestnanci majú skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov obce,
štátneho rozpočtu i prostriedkov EÚ. Obec má tiež skúsenosti s realizáciou obnovy verejného osvetlenia. Z dôvodu
nedostatkov finančných prostriedkov však nevykonala
komplexnú rekonštrukciu VO a k výmene dochádzalo iba po kusoch v rámci rozpočtu.

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia
nákladov. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Očakávaná
úspora energie je 97,47 GJ ročne. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných a spoľahlivých
LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako
aj tým, že bude možné novú sústavu VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe. Pravidelnú
údržbu bude zabezpečovať zodpovedná osoba poverená obcou, príp. vybraný dodávate+ rekonštrukcie VO. Vybraný
dodávateľ bude poskytovať záručný a pozáručný servis na systém verejného osvetlenia, čím sa zabezpečí jeho technická
udržateľnosť a funkčnosť.
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Obec Tuhár má 361 obyvateľov. Verejné osvetlenie tvorí 58 svetelných bodov, 57 svietidlami osadených stožiarov a 1
rozvádzač RVO. V dôsledku neexistujúcej evidencie zásahov do rekonštrukcií svietidiel (výmena svietidiel, výmena zdrojov,
servis komponentov atd.) nie je možné stanoviť presný dátum inštalácie jednotlivých svetelných bodov. Prevažujú svietidlá
ktoré nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácii. Sú poznačené vysokým stupňom degradácie optického krytu,
ktorý pod vplyvom pôsobenia UV žiarenia žltne a mení svoje optické vlastnosti. Svietidlá majú tiež poškodené tesnenia krytov,
čo spôsobuje akumulovanie nečistôt a daždovej vody vo svietidle. Z uvedeného vyplýva, že sústava je energeticky náročná, s
vysokými nákladmi na prevádzku aj údržbu. Celkovo je zastaralá a z estetického hľadiska nevyhovujúca.

Organizačné riešenie a časový harmonogram:
Obec si za účelom rekonštrukcie obstarala Svetelno technickú štúdiu (07/2015 Ing. Zajíčková). V zmysle tejto štúdie bude
rekonštrukciu realizovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania VO(08-09/2015). Rekonštrukcia osvetľovacej
Výmenou svietidiel za modernejšie sa znížia náklady na celkovú údržbu sústavy. Zároveň bude sústava napĺňať aktuálne sústavy (09/2015 - 11/2015). Príprava a riadenie projektu (09/2015 - 11/2015)
nároky na osvetlenie verejných komunikácií. Výmenou svietidiel za modernejšie LED svietidlá vznikne pri prevádzke sústavy VO dodávateľa zabezpečí osoba odborne spôsobilá na realizáciu VO, Realizáciu zabezpečí vybraný dodávateľ. Riadenie
úspora elektrickej energie. Ďalšie úspory zabezpečí regulovateľnosť sústavy.
projektu (manažment, publicita, monitorovanie) zabezpečí obec v spolupráci s externým projektovým manažérom.
Návrh osvetľovacej sústavy počíta zo zachovaním súčasného rozmiestnenia svetelných bodov na stožiaroch NN rozvodov. Technické riešenie: Zachová sa súčasné rozmiestnenie svetelných bodov na stožiaroch NN rozvodov. Teda zámerom je
Sústreďuje sa na rekonštrukciu (výmenu) existujúcej sústavy.
rekonštrukcia (výmena) existujúcej sústavy. Výmena osvetľovacích telies za efektívnejšie moderné LED svietidlá 58 ks,
Merateľný ukazovateľ úspory energie bude naplnený použitím energeticky menej náročných svietidiel.
doplnenie osvetľovacej sústavy LED svietidlami 23 ks. V rámci rekonštrukcie budú vymenené výložníky za oceľové, žiarovo
zinkované. Dĺžka vyloženia je určená pre každé svetelné miesto individuálne, hodnota je uvedená v prílohe č.1 vyššie
uvedenej štúdie. Projekt obsahuje výmenu rozvádzača pre verejné osvetlenie RVO-1. Rozvádzač bude spĺňať podmienky
kladené normou STN EN 6143

Okrem samotného faktu, že osvetľovacia sústava v obci je nevyhovujúca a jej rekonštrukciou sa tento stav zmení je
evidentným dopadom aj úspora energie. Predpokladaná hodnota úspory elektrickej energie po realizácii projektu je 26,24
GJ/rok. Čo sa týka zníženia emisií, predpokladaná úspora emisií CO2 je 1,84 ton/ročne. Projekt je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuhár a v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK,
Priorita6.3:Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia negatívnych vplyvov klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie

Trvalá prevádzka bude zabezpečená obcou a z rozpočtu obce. Po skončení záručnej doby bude zabezpečovať opravu
svietidiel kvalifikovaný zamestnanec obce.
Obec zabezpečuje dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia z rozpočtu obce. Úspora nastane po
zrekonštruovaní verejného osvetlenia a tiež predpokladu podpísania výhodnejšej zmluvy o dodávke elektrickej energie po
rekonštrukcii osvetľovacej sústavy. Osvetlenie bude možné regulovať čím dôjde k ďalším úsporám.
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Jednou zo zákonných povinností Mesta Revúca je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku mesto deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v meste je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná.
Riešenie problematiky sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná
účinnosť, početných porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO.
Súčasná sústava VO už nie je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo obce. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa
morálnej a fyzickej amortizácie vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na prevádzku VO. Energetická náročnosť
systému VO v súčasnosti predstavuje 450 214,12 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov.
To môže mat negatívny dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a
rozšírenia kriminality v meste.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 818 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou,
ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby
energie o 1275,85 GJ/rok.
V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku alebo dopadu, zasadne
projektový tím, ktorý bude mat na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie projektu, a spoločne sa bude
hľadať východisko zo vzniknutej situácie.
Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 89,31 t/rok;
• zníženie energetickej závislosti regiónu;
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách;
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky;
• zníženie miery kriminality a vandalizmu.
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti mesta sa budú môcť realizovať následné projekty zamerané na zvyšovanie
energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení.

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
starého vedenia, inštaláciu nových svietidiel, montáž vzdušného káblového vedenia, osadenie nového rozvádzača a
programovanie riadiacej jednotky.
Činnosti si rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace. Po
rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.
Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 7 mesiacov, so začiatkom v júni 2015 a
ukončením v decembri 2015.
Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v oblasti
implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ.
Obstaranie prác a dodávky materiálu bude riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu
realizácie.

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad mesta, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je pre Mesto Revúca zásadná, nakoľko rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť
dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou environmentálne
prijateľnou technológiou, ako aj novou sústavou regulačných opatrení. Realizácia projektu je jediných spôsobom, ako
odstrániť havarijný stav niektorých osvetľovacích telies v systéme verejného osvetlenia.
Projekt naplní stanovené ciele a priority v PHSR Mesta Revúca.
Realizáciou jednotlivých aktivít dôjde k okamžitému naplneniu deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom
realizácie projektu má bohaté skúsenosti s realizáciou obdobných projektov.

Po realizácii projektu bude mesto zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu mesta z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 78,72 % čo je 354 402,82 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby.
Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať
dôležitú úlohu i v budúcnosti. Mesto zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory k vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou ver. osvetlenia dôjde k zvýšeniu
kultúrneho vzhľadu mesta, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu mesta. To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života
obyvateľov mesta.
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Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v rámci obce Jovsa tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 2 x 36 W ako aj
výbojkové svietidlá. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy verejného
osvetlenia. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu
veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava VO nie je
schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti. V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO je potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné zdroje, ktoré
budú vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia
tohto stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj
požiadavky na odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu
bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. V sústave je prevádzkovaných celkovo 113 ks svietidiel s priemerným vekom
19 rokov.

Po ukončení projektu budú vymenené a doplnené všetky svietidlá za nové - t.j. 196 ks, ktoré budú moderné, energeticky
účinné a budú spĺňať predpísané normy. Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá spolu so zariadeniami na
meranie a reguláciu verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia
(účinnosť svietidiel, únik svetelného toku, poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia).
Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie nových
svietidiel, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia mesta a dosiahne sa úspora
energie vo výške 107,22 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia
obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií
CO2 o 7,51 ton/rok. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov, vodičov a návštevníkov
obce.

Projekt sa bude realizovať podľa časového harmonogramu od 07/2015 - 12/2015. Aktivity budú realizované dodávateľským
spôsobom úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania. Riadenie a implementáciu projektu
zabezpečí mesto vlastnými zamestnancami v spolupráci s externým subjektom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
riadenia projektov financovanými z fondov EÚ.
Hlavná aktivita č.1 /Výmena svetelných zdrojov svietidiel a RVO/ - Projekt počíta s výmenou všetkých zastaraných
výbojkových svietidiel na existujúcich svetelných miestach za svietidlá LED technológie a súčasne doplnenie LED svietidiel
na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo – technické normy. Aktivita zahŕňa všetky stavebné práce popísané v
projektovej dokumentácii - dodávku a montáž výložníkov, svietidiel, káblov a rozvádzačov (viď. svetelnotechnická štúdia).
Hlavná aktivita č.2 /Vypracovanie technickej dokumentácie/ - zahŕňa realizáciu svetelnotechnického merania a vypracovanie
svetlo-technickej štúdie.

Nedostatkami existujúceho osvetlenia sú veľké vzdialenosti od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla blízko
koruny stromov či kríkov, ktorá obmedzuje ich účinnosť. Tým je zamedzená základná funkcia verejného osvetlenia – svietenie
bez prekážok svetelnému kužeľu na vozovku. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného
osvetlenia mesta je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti sústavy. Súčasná sústava
VO nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý
stupeň bezpečnosti. V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VOje potrebné hlavne použiť svietidlá a svetelné
zdroje, ktoré budú vyhovovať prísnym kritériám a normám kladeným na moderné verejné osvetlenie. Základným
predpokladom dosiahnutia tohto stavu je použitie takých prvkov osvetľovacej sústavy, ktoré budú rešpektovať aj požiadavky
na odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Projekt prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti
obyvateľov a ochrany ich majetku. Projekt je v súlade s plánom hospodárskeho rozvoja obce Jovsa.

Po ukončení projektu bude mesto uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov mesta vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia mesta. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v meste a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného
osvetlenia. Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať
pozitívny vplyv na klímu. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá efektívne
zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém omnoho
efektívnejší vo všetkých smeroch.
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Verejné osvetlenie v obci Veľké Borové tvorí jednostranná neunifikovaná osvetľovacia sústava s množstvom rôznych typov
svietidiel, mnohé z nich sú po dobe životnosti. Funkčných svetelných bodov je 39 ks. Sústava je vysoko náročná na
energetickú spotrebu, svietidlá s priemerným vekom 15 rokov spolu s konvenčnými predradníkmi majú vysoký príkon, ale
malú svet. účinnosť
Svietidlá sú buď bez krytu optickej časti, príp. kryt je degradovaný, elektrické časti sú skorodované. Sústava je vysoko
náročná na údržbu a náhradné diely, ako svet. zdroje sú v čiastočnej miere používané ortuťové výbojky. Svietidlá majú
nesprávne vyloženie, výložníky sú skorodované, medzi stožiarmi sú veľké rozstupy, nie je dodržaná rovnomernosť a intenzita
osvetlenia. Sústava VO neumožňuje reguláciu osvetlenia počas noci, v snahe minimalizovať náklady na el. energiu bolo VO v
noci vypínané. Okrem toho, že VO v súčasnom stave len veľmi obmedzene napĺňa svoju funkciu posilnenia bezpečnosti
užívateľov miestnych komunikácii, rovnako len veľmi obmedzene zabezpečuje funkciu udržania nízkej kriminality v obci.

Nová sústava VO zaručí vysokú efektivitu prevádzky a bude plne optimalizovaná s ohľadom na platnosť noriem STN-EN
13201. Svietidlá budú nahradené novými LED svietidlami, sústava bude unifikovaná, odstráni sa náročnosť na údržbu.
Vymení a doplní sa 69 ks svietidiel a 69 ks výložníkov s vyložením od 0,3-2 m, doplní 350m vzdušného káblového vedenia
NFA2X. Výmenou a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 15 923,40 kWh, čo predstavuje 57,32
GJ/rok energetických úspor (71,54% úspor el. energie)
LED svietidlá s dlhodobou životnosťou znižujú náklady na údržbu, čím sa umožňuje obci budovať novú infraštruktúru a
rozširovať sieť verejného osvetlenia v súlade s územným plánom rozvoja obce.
Nové svietidlá spolu s reguláciou osvetlenia prispejú k zníženiu energetickej náročnosti svetelnej sústavy, nové rozmiestnenie
svetelných bodov spolu s novým spôsobom ich vyloženia prispeje k rovnomernosti osvetlenia v obci, prispeje k zlepšeniu
kvality života obyvateľov, k vyššej miere využívania oblasti pre individuálnu chatovú rekreáciu a k zlepšeniu ochrany osôb a
majetku.

Realizácia projektu pozostáva s prípravy, fyzickej realizácie a riadenia projektu, fyzická realizácia bude zabezpečená v
súlade so svetelno-technickou štúdiou a z nej vyplývajúcou príslušnou projektovou a technickou dokumentáciou.
Projekt administratívne pripravuje a riadi obec, ktorá je zodpovedná za dodržanie postupov pri ŽoNFP vrátane predloženia
požadovaných dokumentov spojených s realizáciou projektu.
Svetelno-technická štúdia, stavebné práce a svetelno-technické merania sú zabezpečené dodávateľsko-odberateľským
spôsobom, obec je zodpovedná za správnosť postupov pri výbere dodávateľa, objednávkach, uzatváraní obchodných zmlúv a
zabezpečenie dozoru. Jednotlivé činnosti sú rozčlenené tak, aby stavebné práce boli ukončené v prvej polovici októbra 2015,
po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané svetelno-technické meranie.
Navrhované riešenia podľa svetelnotechnickej štúdie a dokumentácie:
- demontáž starých svietidiel a výložníkov a inštalácia nových svietidiel a výložníkov v počte 69 ks
- výmena vzdušného káblového vedenia v dĺžke 850 m
- zapojenie nových 2 rozvádzačov s pripojením regulačnej jednotky

Neunifikovaná sústava VO obce V. Borové s množstvom rôznych typov svietidiel po dobe životnosti, je vysoko náročná na
energetickú spotrebu a na údržbu. Alokované finančné prostriedky obce na prevádzkovanie verejného osvetlenia slúžia len na
poplatky za energie a riešenie havarijných stavov. Rozširovanie vetiev alebo dopĺňanie svetelných bodov nie je možné a ani
postupná optimalizácia prevádzkovania VO. Z hľadiska rovnomernosti osvetlenia a napĺňania funkcie ochrany bezpečnosti
osôb a majetku, to súčasná sústava VO nezabezpečuje
Realizáciou projektu sa dosiahne okamžité zníženie spotreby elektrickej energie a produkcie CO2 a optimalizujú sa náklady
na údržbu sústavy VO.
Zvýši sa estetický vzhľad obce významnej ako miesta individuálnej rekreácie, nové osvetlenie zvýši bezpečnosť užívateľov
miestnych komunikácii, ktorých počet najmä v čase vrcholiacich tur. sezón značne prevyšuje počet miestnych obyvateľov.
Projekt prispieva k národnému strategický cieľu znižovanie energetickej náročnosti a je v súlade s PHSR ŽSK, (opatrenie
1.1.4 Podpora zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy a opatrenie 1.3.2 Podpora komplexného dobudovania
infraštruktúry v kľúčových oblastiach CR).

V rámci projektu je plánovaná komplexná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, obec bude zabezpečovať jeho
prevádzku z vlastných zdrojov, na čo boli v rozpočte obce alokované prostriedky. Pri znížení nákladov na energie a údržbu
prevádzkovania verejného osvetlenia (od obce sa očakáva len čistenie optických častí svietidiel, na svietidlá sa predpokladá
záruka 5 rokov) ušetrené prostriedky umožnia ďalšie skvalitňovanie miestnej infraštruktúry, rozširovanie siete osvetlenia.
Verejné osvetlenie bolo v obci nevhodne vypínané, regulácia umožní celonočné svietenie a zároveň znížiť prevádzkové
náklady sústavy VO.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách svetelnotechnickej štúdie Celková
návratnosť projektu (z ušetrených prostriedkov na údržbu a energie pri súčasných cenách) pri sústave 69 svietidiel je necelých
10 rokov, pričom do nákladov na údržbu na rekonštruovanú sústavu je taktiež zarátaná výmena svietidiel v priebehu 15 rokov.
Zvýšením atraktívnosti obce sa zvyšujú predpoklady ďalšieho nárastu využitia oblasti pre indiv. rekreáciu a generovanie
dodatočných príjmov v rozpočte obce.
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Osvetľovaciu sústavu v obci tvorí 56 svetelných zdrojov osadených na 56 stožiaroch, ovládané sú dvomi RVO. Svietidlá
Ambasador a Modus LV nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácií. Sú poznačené vysokým stupňom degradácie
optického krytu. Svietidlá majú poškodené tesnenia, niektoré nemajú spodný kryt. Svetelné zdroje sú zväčša kompaktné
žiarivky, ktoré majú nízky merný výkon a nevyhovujú ani z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu a z hľadiska vplyvu na
životné prostredie (obsah ortuti). Ďalším nedostatkom je ich značná závislosť svetelného toku na teplote okolia. Výložníky
aplikované na betónových stožiaroch sú značne skorodované, s dĺžkami, ktoré nezohľadňujú ich vzdialenosť od vozovky.
Rozvádzače sú mechanicky poškodené, čiastočne skorodované a nezabezpečujú dostatočnú ochranu pred živými časťami.
Väčšina svietidiel je napájaná holým vedením iba obtočením vodiča, čo je potrebné zmeniť. Celé verejné osvetlenie v obci
nespĺňa podmienky súčasných noriem, je zo značnej časti opotrebované s vysokými nárokmi na údržbu a s nízkou
účinnosťou.

Realizáciou projektu sa odstráni opotrebenie svietidiel, nízky merný výkon a vyžarovaný veľký svetelný tok a zlý vplyv na
životné prostredie svietidiel. Osadením nových stožiarov s dĺžkou závislou od vzdialenosti stĺpa od vozovky. Výmenou sa
odstránia zastarané poškodené rozvádzače, u ktorých je nedostatočná ochrana pred živými časťami. Rekonštrukciou sa
zlepšia nielen energetické a ekonomické vlastnosti celého verejného osvetlenia v obci, ale predovšetkým rekonštruovaná
sústava bude spĺňať normami stanovené parametre a predpisy týkajúce sa prevádzky elektrických zariadení a tak prispeje k
zabezpečeniu ochrany občanov a majetku na verejných priestranstvách a cestných komunikáciách v obci. Výmenou všetkých
56 svietidiel, doplnením o 37 nových svetelných bodov, výmenou výložníkov, výmenou káblového vzdušného vedenia a
dodaním nových rozvádzačov s riadením prevádzky sa dosiahnu merateľné ukazovatele uvádzané v sekcii 12 a 15. Po
ukončení tohto projektu je naň možné nadviazať ďalšími aktivitami plánovanými v obci ako kamerový bezpečnostný systém,
na monitoring verejných priestranstiev, cyklotrasa cez obec vedená paralelne s pozemnou komunikáciou, osvetlenie parkov
ihrísk a cintorínov.

Popis realizácie projektu: Projekt sa začal realizovať vypracovaním svetelno-technickej štúdie (máj, jún, júl/2015) s
investíciou 418,50 €. Po zrealizovaní verejného obstarávania a schválení ŽONFP bude pokračovať realizáciou rekonštrukcie
a modernizácie verejného osvetlenia (september až november/2015) s investičným rozpočtom 147016,80 €. Na záver bude
zrealizované svetelno-technické meranie svetelnej sústavy (november, príp. december/2015) za maximálne 1767 €.
Technické riešenie: Výmena 56 svietidiel a doplnenie 37 nových svietidiel, všetky budú osadené na nových výložníkoch s
dĺžkou a výkonom podľa vzdialenosti od vozovky a podľa druhu pozemnej komunikácie, ktorú osvetľujú. Svietidlá budú
pripojené na nové vedenie o dĺžke 4688 m podľa noriem a budú riadené dvomi novými riaditeľnými rozvádzačmi. Organizačne
bude projekt zabezpečovať obec Drženice pomocou osôb oprávnených vykonávať jednotlivé aktivity. Všetky aktivity úzko
súvisia s dosiahnutím cieľov projektu najmä z legislatívneho rámca a z hľadiska podmienok danej Výzvy. Realizáciou týchto
aktivít budú dosiahnuté stanovené ciele projektu.

V súčasnosti svetelná sústava v obci je zastaraná, opotrebovaná a pritom energeticky náročná a jej parametre nezodpovedajú
platným normám. Realizáciou sa okamžite dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci, zníženie rizika
vandalizmu a poškodzovania verejných priestranstiev, zvýšenie ochrany majetku občanov obce, zvýšenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, osôb, ktoré zabezpečujú opravy, údržbu a čistenie prvkov osvetľovacej sústavy a neposlednom rade
zníženie nákladov obce na verejné osvetlenie. Projekt vypracovaný v spojitosti s Opatrením č. 3 (Komplexné budovanie,
dobudovanie a modernizácia infraštruktúry obce) a Opatrením č. 5 (Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb obyvateľstvu)
schválenými v platnom PHSR obce Drženice. Projekt zároveň podporuje opatrenia l.4.2 Podpora budovania infraštruktúry
cestovného ruchu, ll.2.4 Zníženie výskytu sociálno-patologických javov, lll.3.1 Podpora regenerácie vidieckych sídiel a
urbanizmu vidieka, lll.3.3 Podpora zabezpečenia kvalitných a dostupných služieb na vidieku.

Obec zabezpečí trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov tohto projektu, nakoľko jej to predpisujú súčasne platné zákony,
vyhlášky a iné normy a smernice. Obec má aj do ďalších období schválené dostatočné rozpočtové zdroje, ktoré počítajú s
využívaním verejného osvetlenia podľa platných predpisov. Obec neplánuje a nikdy ani neplánovala redukovať svetelné body,
alebo krátiť dobu svietenia. Navyše v projekte použité materiály a zariadenia sú s dlhoročnou dobou záruky, takže prípadné
opravy porúch budú dlhodobo zabezpečované dodávateľskou firmou. Týmto projektom je zabezpečená komplexná obnova
osvetlenia cestných komunikácií v obci. Projekt po ukončení realizácie aktivít bude financovaný z rozpočtu obce, tak aby boli
udržané výsledky projektu, pôjde o zníženie množstva financií oproti stavu pred realizáciou projektu. Z prevádzkového
hľadiska bude po realizácií aktivít chod projektu zabezpečovať obec, počas záručnej doby cez firmu, ktorá zrealizuje obnovu,
po ukončení záručnej doby osobou oprávnenou vykonávať požadované práce, ktorá bude vybraná podľa zákona o verejnom
obstarávaní.

KaHR-22VS-1501

Jestvujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci Hrčeľ tvoria prevažne žiarivkové svietidlá s príkonom 70 W, v sústave je
prevádzkovaných celkom 58 ks svietidiel s priemerným vekom 17 rokov.Súčasná sústava VO je napojená na jeden jestvujúci
rozvádzač.Svetelné zdroje majú nízku optickú a elektrickú účinnosť, majú nevyhovujúce umiestnenie a
nasmerovanie.Svietidlá verejného osvetlenia sú osadené na betónových stĺpoch distribučnej NN siete, ktoré majú široký
rozostup, čo má za následok nerovnomernosť osvetlenia osvetľovacou sústavou.Technický stav rozvádzača verejného
osvetlenia je značne skorodovaný a nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN, systém ovládania verejného
osvetlenia je nevhodný. Sústava je značne zastaralá s vysokým stupňom poruchovosti, na konci svojej efektívnej životnosti,
energeticky náročná.Dôsledkom týchto nedostatkov je nízka efektivita prevádzky a aj údržby verejného osvetlenia, zvýšené
riziko úrazu pri manipulácii, neestetický vzhľad verejného osvetlenia počas dňa a nedostatočná úroveň osvetlenia komunikácií
vo večerných a nočných hodinách.Tento stav tiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a poškodzovania verejného
majetku.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu štandardu osvetlenia a efektivity prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Technický stav VO bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám (STN).Po zrealizovaní
projektu bude vymenených 58 jestvujúcich svietidiel, doplnených 42 nových svietidiel typu LED v súlade s danými
minimálnymi technickými parametrami:merný svetelný tok:min. 87 lm/W, životnosť min.100 000 hodín, farba svetla 4000K,
farebné podanie Ra70, krytie svetelnočinnej elektrickej časti minimálne IP 66. Na doplnenie chýbajúcich svetelných bodov
budú využité jestvujúce betónové stožiare distribučnej NN siete, na ktorých budú osadené nové výložníky. Sústava bude
obsahovať prvky umožňujúce riadenie a reguláciu intenzity ako aj času osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude
modelová úspora elektrickej energie v sústave vo výške 18671,28 kWh/rok, čo predstavuje úsporu 68,39 % pri uvažovanej
sumárnej spotrebe elektrickej energie pôvodných a doplnených svietidiel. Ročná úspora elektrickej energie za obdobie
bežného roka dosiahne hodnotu 67,22 GJ/rok. Ďalším prínosom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
eliminácia možného vandalizmu.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom iba jednej, hlavnej aktivity a to: aktivity A1 – výmena svetelných zdrojov, svietidiel
a RVO, ktorá spočíva v nasledujúcej činnosti:
- demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzača
- inštalácia moderných a spoľahlivých svietidiel a zdrojov s vysokou účinnosťou
- doplnenie svetelných zdrojov tak, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a parametre osvetlenia podľa platných STN
- inštalácia riadiacich, regulačných a prvkov monitorovania, ktoré umožnia riadiť verejné osvetlenie ( predovšetkým regulácia
doby prevádzky osvetlenia a aj intenzity osvetlenia vo vybranej dobe.
Hlavnú aktivitu (A1) bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný na základe verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. So zhotoviteľom bude uzavretá zmluva o dielo a zhotoviteľ bude pri realizácii aktivít projektu
bude postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Riadiacu,
koordinačnú a administratívnu stránku projektu bude zabezpečovať žiadateľ vlastnými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti
z oblasti implementácie projektov.

Realizácia projektu je vhodná z viacerých aspektov.Jedným z nich je zvýšenie ochrany životného prostredia použitím
svietidiel, ktoré neprekračujú max. prípustnú úroveň svetelného smogu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 245/2009, budú
vybavené reguláciou intenzity osvetlenia, čo umožňuje regulovať ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia v určitom
období. Ďalším aspektom vhodnosti realizácie projektu je odstránenie zastaralej sústavy verejného osvetlenia s cieľom
dosiahnuť plnenie platných STN, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, vysokých nárokov na údržbu, odstránenie nízkej
spoľahlivosti verejného osvetlenia (poveternostné vplyvy),odstránenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie
estetického vzhľadu obce. Navrhované technické riešenie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, v
súlade s Operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením OP KaHR. Projekt je v súlade s s PHaSR Košického
samosprávneho kraja, ktorý identifikuje v rámci kraja potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti a rekonštrukcie obecných
sústav verejného osvetlenia. Projekt je plne v súlade s PHSR obce, ktorý pojednáva o potrebe obnovy technickej infraštruktúry
v obci.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe žiadateľa. Žiadateľ bude zabezpečovať údržbu a
odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky
sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov vlastnými kapacitami v súčinnosti s externými
odbornými kapacitami z danej oblasti. Údržbu a odstraňovanie závad bude naďalej financovať žiadateľ - obec zo svojho
rozpočtu. Navrhovanými opatreniami v rámci projektu – výmenou a doplnením moderných a spoľahlivých svietidiel a
svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou(nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť)
a osadením rozvádzačov VO so zníženým inštalovaným príkonom sa dosiahne zníženie nákladov. Tým sa vytvárajú
predpoklady pre ďalší rozvoj a zvýšenie atraktívnosti územia obce plánovaním ďalších investičných zámerov do rozvoja
technickej infraštruktúry obce alebo naplnením iných úloh v oblasti verejno - prospešných činností a služieb, čo je základnou
úlohou samosprávy.
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Jednou zo zákonných povinností Mesta Nováky je zabezpečovať primeranú úroveň služieb verejného osvetlenia pre
obyvateľstvo. Túto požiadavku mesto deklaruje aj vo svojom PHSR. Súčasný technický stav VO v meste je nevyhovujúci a
zastaraný. V sústave sú použité viaceré typy svietidiel, sústava je klasifikovaná ako neunifikovaná. Riešenie problematiky
sústavy verejného osvetlenia v intraviláne mesta si vyžaduje súčasný nevyhovujúci stav: nízka svetelná účinnosť, početných
porúch osvetľovacej sústavy, ako neúmerne vysoké výdavky spojené s prevádzkou sústavy VO. Súčasná sústava VO už nie
je schopná správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý
stupeň bezpečnosti pre obyvateľstvo mesta. Osvetľovacia sústava z dôsledku vyššieho stupňa morálnej a fyzickej amortizácie
vykazuje nízky výkon a zvyšuje energetické nároky na prevádzku VO. Energetická náročnosť systému VO v súčasnosti
predstavuje 127 026,90 kWh. Niektoré svietidlá dosahujú životnosť v rozmedzí od 30 do 40 rokov. To môže mat negatívny
dopad na cieľové skupiny miestneho obyvateľstva najmä z pohľadu zníženia dopravnej bezpečnosti a rozšírenia kriminality v
meste.

Po úspešnom ukončení aktivít projektu dôjde k inštalácii 313 pouličných svietidiel s inovatívnou svetelnou BAT technológiou,
ktoré spolu s optimálnym nastavením systému regulácie intenzity a doby prevádzky zariadenia prinesú zníženie spotreby
energie o 407,02 GJ/rok. V prípade akýchkoľvek nepredvídaných situácií ohrozujúcich naplnenie ukazovateľov výsledku
alebo dopadu, zasadne projektový tím, ktorý bude mat na starosti údržbu verejného osvetlenia po ukončení realizácie
projektu, a spoločne sa bude hľadať východisko zo vzniknutej situácie.Úspešná realizácia projektu prinesie okrem vyššie
uvedených predností navyše:
• zlepšenie stavu životného prostredia znížením objemu produkovaných emisií CO2 do ovzdušia o 28,49 t/rok;
• zníženie energetickej závislosti regiónu;
• zvýšenie dopravnej bezpečnosti na pozemných komunikáciách;
• zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ako potenciálne najrizikovejších účastníkov cestnej premávky;
• zníženie miery kriminality a vandalizmu.
V dôsledku zlepšenia energetickej hospodárnosti mesta sa budú môcť realizovať následné projekty zamerané na
zvyšovanie energetickej efektívnosti ďalších verejných zariadení

Na základe svetelnotechnickej štúdie sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. Realizácia projektu
bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu. Dodávateľ ktorý uspeje vo VO bude zabezpečovať práce
na projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov,
inštaláciu nových svietidiel, osadenie komunikačnej jednotky a programovanie komunikačnej jednotky.
Činnosti si dodávateľ rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Stavebné práce by mali trvať najviac 2 mesiace.
Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia.Realizácia
projektu bude prebiehať prostredníctvom 3 hlavných aktivít v priebehu 7 mesiacov, so začiatkom v júni 2015 a ukončením v
decembri 2015. Koordinácia plánovaných aktivít bude prebiehať pod vedením projektového tímu, s bohatými skúsenosťami v
oblasti implementácie projektov financovaných z podporných programov EÚ.Obstaranie prác a dodávky materiálu bude
riešené dodávateľským spôsobom na základe procesu VO, ktoré je v priebehu realizácie

Realizáciou projektu budú odstránené všetky súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať všetky aktuálne
platné predpisy, bude bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny a
estetický vzhľad mesta, bude slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej
kriminality, vandalizmu, či krádeží a jej stav bude trvalo udržateľný. Realizácia projektu je pre Mesto Nováky zásadná, nakoľko
rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia poskytne príležitosť dosahovania úspor elektrickej energie prostredníctvom
modernejších svetelných zdrojov s inovatívnou technológiou. Projekt je v súlade s PHSR Trenčianskeho samosprávneho
kraja, naplní špecifický cieľ 4. Rozvoj dopravnej a environmentálnej infraštruktúry kraja. Projekt naplní stanovené ciele a
priority v PHSR Mesta Nováky-konkrétne Cieľ 8.1 Zlepšenie kvality verejných priestranstiev. Realizáciou jednotlivých aktivít
dôjde k okamžitému naplneniu deklarovaných cieľov. Projektový tím zostavený za účelom realizácie projektu má bohaté
skúsenosti s realizáciou obdobných projektov a v prípade vzniku nepredpokladaných udalostí ich bude priebežne riešiť.

Po realizácii projektu bude mesto zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu mesta z
vlastných zdrojov. Dodávateľ dáva záruku na práce a svietidlá 5 rokov, čo vytvorí obci isté úspory. Bude potrebné vykonať len
čistenie optických častí svietidiel. Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na
svietidlá, implementáciou riadiaceho systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú
energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 75,64 % čo je 113 061,18 kWh/rok. Navrhnutý systém regulácie a riadenia
osvetlenia zabezpečí zníženie početnosti zásahov údržby. Použitá technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové
úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu i v budúcnosti.
Mesto zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu mesta počas
dna aj noci, čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu mesta.

KaHR-22VS-1501

Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Lakšárska Nová Ves je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 120 ks
svietidiel s priemerným vekom nad 20 rokov. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 11,8 kW. Sústavu VO je možne hodnotiť
ako zastaranú, so svietidlami po svojej životnosti. V sústave VO sú najviac zastúpené sodíkové výbojky. Svietidlá sú väčšinou
umiestnené na každom druhom stožiari. Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké. Rozvod je vyhotovený
pomocou AlFe lán s priemerom 25 mm. Spoje svorky sú uvoľnené, vyžíhané čím sa zvyšuje prechodový odpor vedenia a
tepelné straty na vedení majú za následok pokles napätia, nadmerné ohrievanie vodičov a riziko vzniku požiaru. V obci na
periférnych oblastiach na koncoch vedení je možné predpokladať pokles napätia až do takej miery, že nie je možná prevádzka
sodíkových výbojok, ktorých najnižšie oblúkové napätie je 186 V. V obci sa nachádzajú 2 rozvádzače VO. Oba rozvádzače sú
pomerne nové samostatne stojace v nových plastových skriniach. Rozvádzače sú aj v dobrom technickom stave.

Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených a doplnených celkovo 177 ks nových svietidiel na báze LED, ktoré zabezpečia nielen
estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a pravidelnú údržbu.
Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité bez ohľadu na geografickú polohu
obce.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie bude nízkouhlíkové. Prostredníctvom výmeny svietidiel, rozvodov a ostatných náležitostí
projektu dôjde k úspore energie 46 643,32 kWh ročne čo predstavuje 73,58%.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické
normy a aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do
ďalšieho rozvoja tak ako si to stanovila v územnom pláne obce.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie
2. Modernizácia verejného osvetlenia (stavebné práce)
3. Realizácia svetelno-technického merania
Hlavná aktivita č.1 bola realizovaná zamestnancom na dohodu mimo pracovného pomeru. Hlavné aktivity č.2 a 3 budú
realizované dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stav. prác a svet.merania bude s dostatočnými skúsenosťami v danej
oblasti vybraný v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO. Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných
prác je 1 mesiac:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel, výložníkov a vzdušného káblového vedenia
• Montáž vzdušného káblového vedenia
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Montáž riadiacej jednotky do RVO
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity "Riadenie projektu" a "Zabezpečenie publicity a informovanosti" budú realizované spoločnosťou EVO Trade
s.r.o., ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s riadením projektov financovaných z fondov EÚ.

Modernizácia sústavy je zdôvodnená zlým technickým stavom existujúcich svietidiel a vzdušného káblového vedenia.
Najlepšie dostupné technológie na báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú
požiadavkám na úsporné a environmentálne prijateľné zdroje. Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy
obce súvisiace s verejným osvetlením - vysoká energetická náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných
priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú umiestnené na výložníkoch na betónových stožiaroch
vzdušného vedenia NN a oceľových stožiaroch verejného osvetlenia. Výložníky sú skorodované a je nutná ich výmena.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s doplnením kom.jednotiek do RVO sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 49643,32 kWh/rok (v prepočte 178,72 GJ/rok), čo
predstavuje 280,47 kWh za rok na jedno svietidlo.
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Obec Macov sa nachádza v okrese Dunajská Streda a podľa údajov Štatistického úradu k 31.12.2013 eviduje 278 obyvateľov.
V obci je v sústave verejného osvetlenia inštalovaných 98 svietidiel rôznych typov a 1 ks RVO s celkovou spotrebou energie
27596,22 kWh/rok. Súčasný stav sa dá charakterizovať ako značne nehospodárny, technicky zle riešený a absolútne
nevyhovujúci súčasným požiadavkám. Vo všetkých použitých typoch svietidiel prakticky nie je žiadne odrazové zrkadlo
reflektora, čo má za následok nedostatočné a nerovnomerné pokrytie komunikácie svetelným tokom. Sústavu v prevažnej
miere tvoria zastaralé, technicky nevyhovujúce svietidlá s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami s vysokými príkonmi. Celá
sústava verejného osvetlenia obce je typická pokročilým stupňom degradácie optických krytov vplyvom dlhodobého
pôsobenia ultrafialového žiarenia. Kryty žltnú a menia svoje optické vlastnosti tým pádom svietidlá pracujú neúčinne.
Nepríjemný, celkový negatívny dojem dotvárajú nefunkčné svietidlá a mechanické komponenty, ktoré sú značne korodované
čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. Z uvedených dôvodov je vo vysokom štádiu narušené krytie a bezpečnosť
týchto svietidiel.

Výsledkom projektu bude výmena 86 kusov a doplnenie 16 kusov telies svietidiel, výmena a doplnenie RVO. Použité budú
svietidlá LED s výkonom v rozmedzí 25W do 49W. V rámci projektu bude inštalovaná regulácia intenzity osvetlenia. To
umožňuje selektívne regulovať výkon v jednotlivých častiach obce. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia bude nová
osvetľovacia sústava poskytovať potrebné, normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom budú nasadené efektívne
riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej sústavy aj napájania a riadenia verejného osvetlenia. Pri plnej
funkčnosti budú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu. Súčasne sa zlepší a
optimalizuje celá infraštruktúra verejného osvetlenia. Modernizáciou dosiahneme prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s
nulovým horizontálnym vyžarovaním. Projektom sa dosiahne úspora 18150,07 kWh, t.j 65,34 GJ/rok. Uvedené hodnoty sú
uvedené aj v merateľných ukazovateľoch projektu. Reálnosť dosiahnutia týchto ukazovateľov predurčuje samotné technické
riešenie projektu, ktoré môže mať pozitívny efekt aj na realizáciu ďalších projektov v regióne.

Projekt počíta s realizáciou iba jednej hlavnej aktivity a to: A1 - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Táto aktivita zahŕňa
všetky potrebné úkony na rekonštrukciu verejného osvetlenia a dosiahnutie cieľov projektu. V rámci tejto aktivity prebehne
výmena 86 kusov a doplnenie 16 kusov telies svietidiel, výmena a doplnenie rozvádzačov (2ks). Použité budú svietidlá LED
s výkonom v rozmedzí od 25W do 49W a nové technologicky vyhovujúce rozvádzače. Časový harmonogram projektu je
nastavený v súlade s podmienkami výzvy a zohľadňuje čas potrebný na kontrolu verejného obstarávania zo strany
poskytovateľa pomoci a zohľadňuje aj čas potrebný na samotnú realizáciu elektroinštalačných prác na projekte. Hlavným
koordinátorom projektu bude starostka obce Ľudmila Láníková, za vedenie a administráciu projektu bude ako jej projektová
manažérka zodpovedať referentka OcÚ Macov. Hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe
verejného obstarávania. Ten bude postupovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Projekt bude
manažovať súkromná poradenská firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov. Realizácia aktivity zohľadňuje podmienky výzvy a je stanovená tak, aby sa splnili všetky ciele projektu.

Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, že prispieva k ochrane životného prostredia. Použijú sa
moderné svetelné zdroje ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné. Okrem toho sa do systému verejného
osvetlenia bude inštalovať regulácia intenzity osvetlenia čo umožňuje regulovať výkon v jednotlivých častiach obce. Týmito
opatreniami projekt znižuje spotrebu elektrickej energie, čím chráni životné prostredie a prispieva k Národnej stratégii trvalo
udržateľného rozvoja. Návrh projektu predpokladá prevádzku svietidiel s nulovým horizontálnym vyžarovaním, čím sa znižuje
únik CO2 do ovzdušia. Projekt je plne v súlade s operačným programom KaHR, ako aj s daným opatrením a ďalšími
strategickými rozvojovými dokumentami. Žiadateľ od svojho vzniku prevádzkuje a zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia.
Z tohto dôvodu sa dá predpokladať, že má dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Hoci nemá žiadne praktické skúsenosti s
realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, má skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z národných
zdrojov (ŠFRB) a disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a odbornými kapacitami pre implementáciu tohto
projektu.

Po ukončení realizácie aktivít projektu ostanú výsledky projektu v správe obce. Realizácia projektu prinesie výraznú úsporu
elektrickej energie, čo sa prejaví znížením nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Okrem toho budú nainštalované nové
technológie, ktoré majú dlhú životnosť. Z tohto dôvodu sa žiadateľovi znížia aj výdavky spojené s údržbou. Obec bude
zabezpečovať bežnú údržbu a odstraňovanie závad, činnosť správy a dispečingu, teda nahlasovanie porúch, vyhodnocovanie
efektívnosti prevádzky sústavy, spínanie a vypínanie sústavy, riešenie havárií a núdzových stavov. Údržbu a odstraňovanie
závad bude naďalej financovať obec zo svojho rozpočtu. Bežnú a preventívnu údržbu, odstraňovanie závad a kontrolnú
činnosť vykonávajú energetické závody. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že projekt je trvalo udržateľný.
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Obec Lomné leží v južnej časti Nízkych Beskýd na severozápadnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v
strede obce je 170 m n. m. a v chotári 160—100 m n. m. V obci žije 259 obyvateľov pričom demografický vývoj v posledných
rokoch je poznačený miernym prírastkom obyvateľstva. V obci sa v súčasnosti nachádza nevyhovujúca sieť verejného
osvetlenia (VO), kt. nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám obyvateľstva. Osvetľovacia sústava v obci Lomné je
jednostranná a pozostáva z 2 ks rozvádzačov a 29 ks svietidiel inštalovaných na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na
betónových stĺpoch NN siete výšky 8 m a 12 m. Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Celá
sústava pozostáva z 10 ks svetelných zdrojov Ambasador 1x125W a 19 ks svetelných zdrojov Attaché kompaktná žiarivka
2x36 W s príkonom 72 W. Celkový inštalovaný výkon starých, pôvodných svietidiel (ročná spotreba) je 10210,20 kWh.
Celkový súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nedostatočný a neefektívny vzhľadom na časté poruchy a zvýšené
náklady na prevádzku a údržbu.

Úspešnou realizáciou všetkých aktivít projektu so zohľadneným úspor svetelno-technickej analýzy bude v priebehu krátkeho
časového úseku - do konca roku 2015 modernizované verejné osvetlenie výmenou 29 kusov a doplnením 32 kusov
svetelných bodov v obci. Úspešnou realizáciou v rámci rekonštrukcie a modernizácie bude pristúpené na obslužných
komunikáciách k výmene svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúcejšie svetelné zdroje LED s 49 W
príkonom. Vymenené budú aj 2x staré rozvádzače, do ktorých sa vloží komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor
osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Zavedie sa efektívny riadiaci a monitorovací systém regulácie sústavy verejného
osvetlenia ako celku, podľa potreby a požiadaviek konkrétnej lokality obce. Predpokladaný celkový inštalovaný výkon (ročná
spotreba) modernizovanej sústavy VO so zohľadnením regulácie bude 8820,54 kWh/rok. Po realizácii úprav nastáva ročná
úspora energie 45,56 GJ/rok a úspora el. elektriny 12656,09 kWh čo je 58,93 % a Úspora Emisie CO2 predstavuje 3,19 t/rok

Projekt bude realizovaní dodávateľom, vybraným v procese verejného obstarávania, v koordinácii s obcou Lomné. Celá
realizácia bude v súlade so Svetelno-technickou štúdiou, ktorá je prílohou tejto Žiadosti o NFP. V rámci hlavnej aktivity
modernizácie bude zabezpečená demontáž pôvodných
svetelných bodov a ich výmena za nové, montáž nových rozvádzačov, do ktorých bude umiestnená okrem merania aj nová
komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Podstatnou súčasťou projektu
je vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a
monitorovacieho systému regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy. Časový rámec pre realizáciu projektu je predpokladaný
do decembra 2015, avšak obec sa bude snažiť o zrealizovanie celého projektu, v čo najkratšom čase. Realizácia verejného
obstarávania bude vykonaná v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Podporné aktivity budú zrealizované z vlastných zdrojov obce.

Súčasný stav verejného osvetlenia a stúpajúce náklady na spotrebovanú energiu a údržbu sústavy si vyžadujú zmenu a to
postupnú rekonštrukciu a modernizáciu jednotlivých častí a prijatie inštalácie regulácie a vytvorením režimov prevádzky,
výmenu pôvodných svetelných bodov za nové úsporné a ekologické svietidlá s lepšími svetelno-technickými vlastnosťami.
Súčasná sústava verejného osvetlenia vykazuje časté poruchy a celková energetická náročnosť je pomerne vysoká, čo je
zdokladované výpočtom množstva úspor energie ako merateľného ukazovateľa. Celá sústava verejného osvetlenia je v
zhoršenom stave. Pre skultúrnenie a skvalitnenie životného prostredia obce. Obec Krásno sa nachádza v regióne spadajúcom
pod Ciel Konvergencia a tým je oprávneným žiadateľom pre túto výzvu. Zavedením moderných technológií do technickej
infraštruktúry sa aj naša obec stáva modernejším a vyspelejšou, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu života svojich
obyvateľov. Obec sa stane bezpečnejšou a atraktívnejšou nie len pre samotných obyvateľov, ale aj pre jej návštevníkov.

Vytvorením stabilného, moderného, efektívneho a úsporného systému verejného osvetlenia na báze využitia nových
komponentov s dlhou životnosťou je zabezpečený predpoklad pre dlhodobú, bezporuchovú prevádzku sústavy verejného
osvetlenia, ktorá energetickými nárokmi bude prijateľnejšou pre finančné zaťaženie obce. Samozrejme, že obec bude v
priebehu dopadového obdobia, a aj po ňom, investovať v potrebnej miere do
bezproblémovej prevádzky a údržby sústavy VO. Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného
efektu zamerané práve na skoré a včasné identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie
komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú
zodpovednú osobu. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy
efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Obec Smilno sa nachádza v Prešovskom kraji v regióne Horný Šariš, okres Bardejov. Smilno leží v severnej časti Nízkych
Beskýd v pramennej oblasti prítokov horného toku Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 425 m n. m. a v chotári 370749 m n. m. . V obci žije 700 obyvateľov pričom demografický vývoj v posledných rokoch je poznačený miernym prírastkom
obyvateľstva. V obci sa nachádza nevyhovujúca sieť verejného osvetlenia (VO), kt. nezodpovedá súčasným potrebám a
požiadavkám obyvateľstva. Osvetľovacia sústava v obci Smilno je jednostranná a pozostáva z 1ks rozvádzača a 69 ks
svietidiel inštalovaných na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na betónových stĺpoch NN siete výšky 8 m a 12 m.
Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Celá sústava pozostáva z 30 ks svietidiel Ambasador s
príkonom 125 W, 39 ks svetelných zdrojov Attaché kompaktna žiarivka 2x36Ws príkonom 72 W. Celkový inštalovaný výkon
starých svietidiel je 25576,2kWh. Celkový súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nedostatočný a neefektívny vzhľadom
na časté poruchy a zvýšené náklady na prevádzku a údržbu.

Úspešnou realizáciou všetkých aktivít projektu so zohľadneným úspor svetelno-technickej analýzy bude v priebehu krátkeho
časového úseku - do konca roku 2015 modernizované verejné osvetlenie výmenou 69 kusov a doplnením 32 kusov
svetelných bodov v obci. Úspešnou realizáciou v rámci rekonštrukcie a modernizácie bude pristúpené k výmene svietidiel a
svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúcejšie svetelné zdroje LED s 29 W príkonom a na hlavnú cestu II triedy
budú inštalované svetelné zdroje 71W. Vymení sa aj starý rozvádzač, do ktorého sa vloží aj komunikačná jednotka regulácie
osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Zavedie sa efektívny riadiaci a monitorovací systém regulácie
sústavy verejného osvetlenia ako celku, podľa potreby a požiadaviek konkrétnej lokality obce. Predpokladaný celkový
inštalovaný výkon modernizovanej sústavy VO so zohľadnením regulácie pri zaťažení 3.900 hod. bude predstavovať
12237,80 kWh. Úspora el. energie v GJ/rok je 90,72. Úspora EE v % je 67,31. Úspora Emisií CO2 je 6,35 t/rok.

Projekt bude realizovaní dodávateľom, vybraným v procese verejného obstarávania, v koordinácii s obcou SMILNO. Celá
realizácia bude v súlade so Svetelno-technickou štúdiou, ktorá je prílohou tejto Žiadosti o NFP. V rámci hlavnej aktivity
modernizácie bude zabezpečená demontáž pôvodných svetelných bodov a ich výmena za nové, montáž nového rozvádzača,
do ktorého bude umiestnená okrem merania aj nová komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie
vývodov osvetlenia. Podstatnou súčasťou projektu je vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a monitorovacieho systému
regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy. Časový rámec pre realizáciu projektu je predpokladaný do decembra 2015,
avšak obec sa bude snažiť o zrealizovanie celého projektu, v čo najkratšom čase. Realizácia verejného obstarávania bude
vykonaná v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Podporné aktivity budú zrealizované z vlastných zdrojov obce.

Súčasný stav verejného osvetlenia a stúpajúce náklady na spotrebovanú energiu a údržbu sústavy si vyžadujú zmenu a to
postupnú rekonštrukciu a modernizáciu jednotlivých častí a prijatie inštalácie regulácie a vytvorením režimov prevádzky,
výmenu pôvodných svetelných bodov za nové úsporné a ekologické svietidlá s lepšími svetelno-technickými vlastnosťami.
Súčasná sústava verejného osvetlenia vykazuje časté poruchy a celková energetická náročnosť je pomerne vysoká, čo je
zdokladované výpočtom množstva úspor energie ako merateľného ukazovateľa. Celá sústava verejného osvetlenia je v
zhoršenom stave. Pre skultúrnenie a skvalitnenie životného prostredia obce. Obec Smilno sa nachádza v regióne spadajúcom
pod Ciel Konvergencia a tým je oprávneným žiadateľom pre túto výzvu. Zavedením moderných technológií do technickej
infraštruktúry sa aj naša obec stáva modernejším a vyspelejšou, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu života svojich
obyvateľov. Obec sa stane bezpečnejšou a atraktívnejšou nie len pre samotných obyvateľov, ale aj pre jej návštevníkov z
domova i zo zahraničia.

Vytvorením stabilného, moderného, efektívneho a úsporného systému verejného osvetlenia na báze využitia nových
komponentov s dlhou životnosťou je zabezpečený predpoklad pre dlhodobú, bezporuchovú prevádzku sústavy verejného
osvetlenia, ktorá energetickými nárokmi bude prijateľnejšou pre finančné zaťaženie obce. Samozrejme, že obec bude v
priebehu dopadového obdobia, a aj po ňom, investovať v potrebnej miere do
bezproblémovej prevádzky a údržby sústavy VO. Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného
efektu zamerané práve na skoré a včasné identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie
komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú
zodpovednú osobu. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy
efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Obec Vyšná Polianka sa nachádza v Prešovskom kraji v regióne Horný Šariš, okres Bardejov., Vyšná Polianka leží v severnej
časti Nízkych Beskýd, v doline Ondavy pri štátnej hranici s Poľskou republikou. Nadmorská výška v strede obce je 450 m n.
m.. V obci žije 111 obyvateľov pričom demografický vývoj v posledných rokoch je poznačený miernym prírastkom
obyvateľstva. V obci sa nachádza nevyhovujúca sieť verejného osvetlenia (VO), kt. nezodpovedá súčasným potrebám a
požiadavkám obyvateľstva. Osvetľovacia sústava v obci Vyšná Polianka je jednostranná a pozostáva z 1 ks rozvádzača a 22
ks svietidiel inštalovaných na výložníkoch, ktoré sú osadené prevažne na betónových stĺpoch NN siete výšky 8 m a 12 m.
Svietidlá sú napájané vzdušným vedením vodičom AlFe16 mm2. Celá sústava pozostáva z 22 ks svetelných zdrojov
Ambasador 1x125 W. Celkový súčasný stav verejného osvetlenia v obci je nedostatočný a neefektívny vzhľadom na časté
poruchy a zvýšené náklady na prevádzku a údržbu.

Úspešnou realizáciou všetkých aktivít projektu so zohľadneným úspor svetelno-technickej analýzy bude v priebehu krátkeho
časového úseku - do konca roku 2015 modernizované verejné osvetlenie výmenou 22 kusov a doplnených bude 28 kusov
svetelných bodov v obci. Úspešnou realizáciou v rámci rekonštrukcie a modernizácie bude pristúpené k výmene svietidiel a
svetelných zdrojov za energeticky menej zaťažujúcejšie svetelné zdroje LED s 29 W príkonom. Vymení sa aj starý rozvádzač,
do ktorého sa vloží aj komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor osvetlenia a istenie
vývodov osvetlenia. Zavedie sa efektívny riadiaci a monitorovací systém regulácie sústavy verejného osvetlenia ako celku,
podľa potreby a požiadaviek konkrétnej lokality obce. Predpokladaná celková ročná spotreba modernizovanej sústavy VO so
zohľadnením regulácie pri zaťažení 3.900 hod. bude predstavovať 4278,95 kWh. Úspora el. energie v GJ/rok je 72,35. Úspora
EE v % je 82,45. Úspora Emisií CO2 je 5,06 t/rok.

Projekt bude realizovaní dodávateľom, vybraným v procese verejného obstarávania, v koordinácii s obcou Vyšná Polianka.
Celá realizácia bude v súlade so Svetelno-technickou štúdiou, ktorá je prílohou tejto Žiadosti o NFP. V rámci hlavnej aktivity
modernizácie bude zabezpečená demontáž pôvodných svetelných bodov a ich výmena za nové, montáž nových
rozvádzačov, do ktorých bude umiestnená okrem merania aj nová komunikačná jednotka regulácie osvetlenia, regulátor
osvetlenia a istenie vývodov osvetlenia. Podstatnou súčasťou projektu je vytvorenie, inštalácia a oživenie riadiaceho a
monitorovacieho systému regulácie všetkých bodov svetelnej sústavy. Časový rámec pre realizáciu projektu je predpokladaný
do decembra 2015, avšak obec sa bude snažiť o zrealizovanie celého projektu, v čo najkratšom čase. Realizácia verejného
obstarávania bude vykonaná v súlade so zákonom c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Podporné aktivity budú zrealizované z vlastných zdrojov obce.

Súčasný stav verejného osvetlenia a stúpajúce náklady na spotrebovanú energiu a údržbu sústavy si vyžadujú zmenu a to
postupnú rekonštrukciu a modernizáciu jednotlivých častí a prijatie inštalácie regulácie a vytvorením režimov prevádzky,
výmenu pôvodných svetelných bodov za nové úsporné a ekologické svietidlá s lepšími svetelno-technickými vlastnosťami.
Súčasná sústava verejného osvetlenia vykazuje časté poruchy a celková energetická náročnosť je pomerne vysoká, čo je
zdokladované výpočtom množstva úspor energie ako merateľného ukazovateľa. Celá sústava verejného osvetlenia je v
zhoršenom stave. Pre skultúrnenie a skvalitnenie životného prostredia obce. Obec Vyšná Polianka sa nachádza v regióne
spadajúcom pod Ciel Konvergencia a tým je oprávneným žiadateľom pre túto výzvu. Zavedením moderných technológií do
technickej infraštruktúry sa aj naša obec stáva modernejším a vyspelejšou, čím sa podieľa na zlepšovaní štandardu života
svojich obyvateľov. Obec sa stane bezpečnejšou a atraktívnejšou nie len pre samotných obyvateľov, ale aj pre jej
návštevníkov.

Vytvorením stabilného, moderného, efektívneho a úsporného systému verejného osvetlenia na báze využitia nových
komponentov s dlhou životnosťou je zabezpečený predpoklad pre dlhodobú, bezporuchovú prevádzku sústavy verejného
osvetlenia, ktorá energetickými nárokmi bude prijateľnejšou pre finančné zaťaženie obce. Samozrejme, že obec bude v
priebehu dopadového obdobia, a aj po ňom, investovať v potrebnej miere do
bezproblémovej prevádzky a údržby sústavy VO. Využitie nového diagnostického systému je okrem riadiaceho a regulačného
efektu zamerané práve na skoré a včasné identifikovanie výskytu porúch a iných problémov. Následne využitie
komunikačného modulu riadiacej jednotky umožňuje prostredníctvom siete GSM doručiť volania na vopred zadefinovanú
zodpovednú osobu. Zároveň obec bude pri spravovaní tohto verejného majetku dodržiavať všetky pravidlá a princípy
efektívnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov.
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Súčasný stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný.Sústava svietidiel pozostáva z 104 ks svietidiel, ktoré sú
napájané z troch rozvádzačov.Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti s vysokotlakovými sodíkovými a ortuťovými
výbojkami,ktoré majú slabý svetelný výkon,svietidlá majú zdegradované optické kryty, znehodnotené kryty svetelnočinných
častí zabraňujú prechodu svetelného toku zo svetelnéhozdroja do osvetľovaného priestoru – nevyhovujú súčasným
požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy osvetlenia. Podperné body tvorí 171 ks betónových stĺpov. Rozvody
ver.osvetlenia sú tvorené holým vzdušným vedením. Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia sú:zlý uhol vyloženia
svietidiel na výložníkoch,veľké rozostupy medzi svietidlami,svietidlo nad NN vedením,bez ochranného krytu,skorodované
výložníky. Rozvádzače sú nevyhovujúce, el.prístroje sú znečistené a skrine rozvádzačov skorodované a chýba im systém
riadenia verejného osvetlenia. Vysoký príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú náročnosť-dôsledkom čoho je zlá
rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky najmä
po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
sv. bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií. Unifikáciou svietidiel sa odstráni
náročnosť na údržbu a poruchovosť.Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 104 ks svietidiel a na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 68 ks svietidiel,celkovo sa
nainštaluje 172 ks svietidiel. Nainštaluje sa 100 ks 0,5-m oceľových výložníkov a 72 ks 1-m oceľových výložníkov na
betónové stožiare. Do rozvádzačov sa doplnia tri komunikačné jednotky 3G GSM pre spínanie a monitorovanie stavu
ver.osvetlenia. Pre pripojenie svietidiel sa namontujú svorky vzdušného vedenia.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 65 585,63 kWh, čo je 236,11 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 78,81%-ná úspora el.energie. Úspora CO2 bude na úrovni 16,53 ton/rok. Úspory elektrickej energie umožnia
obci Jasenie znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov,
ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu troma hlavnými
aktivitami v priebehu 5 mesiacov. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní pre zhotovenie diela, zabezpečí práce na
projekte, čím sa začne projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel- 172 ks. Fyzická
realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel a výložníkov a doplnenie 3G GSM
modulov do troch rozvádzačov verejného osvetlenia - pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia. Činnosti si dodávateľ
rozčlení tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné
práce budú trvať približne dva mesiace. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané meranie vlastností
sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť budú zabezpečované a
kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky, zrekonštruovaná sústava bude spĺňať aktuálne platné predpisy, bude
bezpečná, energeticky menej náročná, hospodárna, zníži náklady na údržbu, zvýši sa kultúrny, estetický vzhľad obce, bude
slúžiť na bezpečnú orientáciu občanov i návštevníkov, prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality, vandalizmu, krádeží, jej
stav bude trvalo udržateľný.
Realizácia projektu je jediným spôsobom ako odstrániť nevyhovujúci stav prevádzkovania verejného osvetlenia.
V rámci Energetickej politiky SR napĺňa projekt strategický cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie energetickej
náročnosti.
Projekt je v súlade s PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja, naplní Cieľ 4.1.8 Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
premávky na pozemných komunikáciách.
Na regionálnej úrovni projekt naplní Rozvojovú stratégiu obce Jasenie v PHSR mikroregiónu Chopok-Juh na roky 2007-2013 s
výhľadom do roku 2015, konkrétne Cieľ 2 Rozvoj komunálnej, sociálnej a technickej infraštruktúry s dôrazom na potreby obce,
Prioritu 2 Rozvoj občianskej, dopravnej a environmentálnej infraštruktúry.

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel raz za 2 roky,revízie každé 3 roky.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie, ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu.
Ročná úspora elektrickej energie predstavuje 78,81 % čo je 236,11 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná
udržateľnosť projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce
počas dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu obce.
To bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov obce.
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Mesto Nová Baňa sa nachádza na JV žarnovického okresu. Počet obyvateľov dosahuje 7 272. Verejné osvetlenie mesta
nezodpovedá súčasným potrebám a požiadavkám. Osvetlenie je zastarané technicky i morálne. Najväčším problémom je jeho
poruchovosť a opotrebovanosť (napr. rozvodové skrine sú skorodované a je ohrozená bezpečnosť). Súčasné prvky verejného
osvetlenia, jeho technológia neumožňuje voliť vhodné režimy zapínania a vypínania. Verejné osvetlenie v meste je napájané
na elektrickú energiu zo samostatných rozvádzačov verejného osvetlenia. Osvetlenie v meste je prevažnej miere na
betónových stĺpoch NN siete. Osvetľovacia sústava je tvorená rôznymi druhmi zdrojov a výkonov, ktoré sú v prevažnej miere
technicky zastaralé a nevyhovujúce. Navyše mnohé z nich sú poškodené. Tieto svietidlá tvoria negatívny estetický dojem
mesta Nová Baňa. Súčasný príkon osvetľovacej sústavy je - 249 ks x 2x36W, 93 ks x 70W, 19 ks x 150W, 69 ks x 250W, 25
ks x 125W, 18 ks x 60W, celkovo teda 473 svietidiel s výkonom 55 507 kW. Ročná spotreba energie je 216,477 MW/hod.

Vychádzajúc z výsledkov fyzickej obhliadky siete verejného osvetlenia v meste, analýzy jej stavu a prioritnej požiadavky
samosprávy na zníženie prevádzkových nákladov a na základe uvedených špecifikácií jednotlivých prvkov sústavy verejného
osvetlenia vo svetelno-technickej štúdii navrhujeme modernizáciu sústavy verejného osvetlenia v nasledovnom rozsahu:
- výmena existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá,
- zahustenie sústavy doplnením nových LED svietidiel na existujúce podperné body,
- inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky, stavu a online riadenia,
- výmena rozvádzačov,
- výmena vzdušných vedení za nové samonosné izolované vzdušné vedenie AES 4x25/4x16.
Mesto zníži energetickú náročnosť verejného osvetlenia inštalovaním 705 svetelných bodov (z počtu modernizovaných aj
doplnených spolu), čím sa zlepšia dopady na životné prostredie (úspora CO2 - 65,69 ton/rok) a docieli sa cca 80% úspora
elektrickej energie (260,66 MWh, t.j. 938,36 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál mesta. Začne fungovať plánovaná
kontrola a údržba verejného osvetlenia v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu.

Na základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy sa navrhuje súčasná nevyhovujúca situácia riešiť obnovou
sústavy verejného osvetlenia. Svietidlá vrátane výložníka a svetelného zdroja sa budú demontovať a nahradia sa novými.
Tieto svietidlá majú pri nižšom odbere EE vyššiu svietivosť a zároveň zabezpečia lepšie osvetlenie v meste. Rozvádzače
verejného osvetlenia sa demontujú, na ich miestach sa osadia nové, plastové rozvádzače vybavené elektrickou výzbrojou s
reguláciou verejného osvetlenia. Jestvujúce meranie spotreby EE sa preloží do novej skrine bez zmeny. Ovládanie
jestvujúceho verejného osvetlenia je spínacími hodinami resp. súmrakovým spínačom, čo zvyšuje náklady na správu a
údržbu osvetlenia. V čase zníženej frekvencie dopravy je možné znížiť intenzitu osvetlenia znížením napätia regulátorom.
Priebeh realizácie projektu, ako aj technické a personálne zabezpečenie projektu je v kompetencii mesta, ktoré je pripravené
na realizáciu projektu takéhoto rozsahu.

Realizácia projektu v meste Nová Baňa je opodstatnená predovšetkým z hľadiska zvýšenia bezpečnosti občanov mesta,
zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenia kvality osvetlenia ako rovnomernosť osvetlenia, intenzita osvetlenia,
farebné podanie, zníženie nárokov na elektrickú energiu, zníženie nákladov na údržbu a servis, zvýšenie atraktívnosti
verejného priestoru. Mesto si od realizácie projektu sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov inštalovaním šetrnejších
technológií. Tie môžu mestu ušetriť financie a vynaložiť ich na ďalšie skvalitnenie života, ale splnia aj účel šetrnosti k
životnému prostrediu. Realizáciou projektu sa znížia náklady na údržbu, nakoľko mesto ročne vynakladá z rozpočtu značný
podiel na financovanie a udržiavanie životnosti verejného osvetlenia. Zabezpečí sa modernizácia a unifikácia svetelných
telies, pričom životnosť a kvalita navrhovaného osvetlenia je tak vysoká, že mesto ušetrí na vynakladaní prostriedkov na
opravy a údržbu zariadení. Pred podaním žiadosti bola vypracovaná technicko-ekonomická analýza a navrhnutá moderná
nízko energetická sústava osvetlenia v meste. Na jej vypracovaní pracovali odborníci a úspory energie ako aj zníženie emisií
CO2 boli dôsledne prerátané a je prakticky vylúčené, aby nedošlo k naplneniu ukazovateľov. Tento projekt je zaradený medzi
prioritné projektové zámery v Programe rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020. Mesto sa plánuje zapojiť aj do ďalších
projektov zameraných na modernizáciu mesta podobného charakteru.

Udržateľnosť projektu je v jeho efektívnosti a potrebe po jeho výstupoch. Výsledky projektu prinesú hneď po jeho realizácii
pozitívne dopady nielen pre obyvateľov mesta, ale taktiež pre všetkých budúcich návštevníkov mesta Nová Baňa. Realizáciou
navrhovaného projektu sa zníži energetická náročnosť dosiaľ využívaných zariadení a sa najmä ušetria finančné prostriedky,
ktoré sa môžu využiť na ďalší rozvoj obce. Základom trvalej udržateľnosti výsledkov projektu je okrem iného aj jeho finančná
udržateľnosť, ktorej nevyhnutným predpokladom je efektívne a zdravé hospodárenie mesta v súlade s platnou legislatívou.
Projekt bude počas celej doby jeho realizácie podrobovaný dôslednej predbežnej i priebežnej kontrole po finančnej stránke,
ale aj po technickej a organizačnej stránke. V prípade akýchkoľvek zmien, príp. ohrození udržateľnosti výsledkov projektu
budú informované kompetentné orgány, a budú nahlásené zmeny resp. ďalší postup. Odborné personálne zabezpečenie v
spojení s už zrealizovaným projektom podobného rázu a z neho získaných odborných skúseností vytvárajú dostatočné
predpoklady pre vysoko efektívne zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov, čo je základným predpokladom
úspešnosti a udržateľnosti projektu a jeho výstupov. Udržateľnosť výstupov projektu je zaručená hlavne z dôvodu využitia
vysoko kvalitných technológií s dlhodobou životnosťou a minimálnou potrebou údržby a efektívnym finančným hospodárením
mesta.
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Obec Nižný Kručov leží v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny, 4km od okresného mesta Vranov nad Topľou.
Obec má v súčasnosti 421 obyvateľov.
Osvetľovacia sústava v obci je jednostranná a pozostáva z 1 ks rozvádzača a zo svietidiel na výložníkoch, ktoré sú osadené
na stĺpoch NN siete na oceľových stožiaroch vo vlastníctve obce. Svietidlá verejného osvetlenia sú napájané vzdušným
vedením vodičom AlFe16 mm2.
Sústava verejného osvetlenia v obci je napojená na jeden trojfázový rozvádzač.
Osvetľovacia sústava v obci je zložená zo zastaralých, technicky nevyhovujúcich svietidiel. Sú použité svietidlá so svetelným
zdrojom s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou. Mnohé z nich sú poškodené, nefunkčné. Mechanické komponenty sú značne
zhrdzavené čo sťažuje prístup k jednotlivým častiam svietidla. Všetky svietidlá tvoriace osvetľovaciu sústavu obce prekračujú
dobu svojej životnosti a ich účinnosť je menej ako 60 %.
Súčasná sústava verejného osvetlenia je bez regulácie a je zapínaná podľa vopred nastaveného režimu na plný výkon.
Súčasný stav verejného osvetlenia možno na základe vyššie uvedeného charakterizovať ako nevyhovujúci a vyžadujúci
zásadný rekonštrukčný zásah.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nižný Kručov. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (26 ks) a budú doplnené aj nové (14 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku,
poškodenie krytia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú dosiahnuté modernizáciou
verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 40 ks vymenených svietidiel (vrátane doplnených), čím sa zabezpečí
zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne úspora energie vo výške 58,56 GJ/rok.
Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia obecných verejných priestorov.
Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií CO2 o 4,10 t. Realizácia
projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 5 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie.
Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so skúsenosťami z
oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu.
Hlavná aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 26 starých a
montáž nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (14 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádzača, zavedenie systému
regulácie verejného osvetlenia.
Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (t.j. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popísané v opise projektu a svetelno-technickej štúdii.

Z platnej legislatívy vyplýva obci povinnosť zabezpečiť verejné osvetlenie v obci. Optimalizácia prevádzky a údržby verejného
osvetlenia je teda jednou z hlavných verejno-prospešných služieb.
Realizácia navrhovaného projektu vychádza z analýzy súčasného stavu verejného osvetlenia v obci. Na základe súčasnej
nízkej svetelnej účinnosti osvetlenia, vysokých nákladov na prevádzku a údržbu, ako aj v súlade so závermi svetelnotechnickej štúdie, bol navrhnutý projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Jeho cieľom je komplexná obnova
verejného osvetlenia v obci. Navrhovaná LED technológia poskytuje adekvátnu náhradu sodíkových výbojok z hľadiska
osvetlenosti a intenzity osvetlenia, pri nižšej spotrebe el. energie. Výhodou je tiež aktívna tepelná ochrana svietidla, možnosť
plynulej regulácie, environmentálne vlastnosti z hľadiska vyžarovania rušivého svetla do horného polpriestoru, vyhotovenia
svietidiel z recyklovateľných materiálov a ďalšie.
Nakoľko obec má obmedzené finanč. zdroje a investičná náročnosť projektu je nad jej možnosti, žiada o poskytnutie
príspevku formou ŽoNFP. Realizácia projektu prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento
systém efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Podľa Svetelno-technickej štúdie možno technický stav osvetľovacej sústavy mesta Veľký Krtíš charakterizovať ako primeraný
veku inštalácie, menej vyhovujúci s prihliadnutím na rozrastajúce sa využívanie LED technológie vo VO. Sústava VO
miestami nie je optimalizovaná z pohľadu noriem. V meste realizovaná sústava VO je jednostranná alebo obojstranná
vystredená sústava. Svietidla sú osadené vždy buď na jednej strane komunikácie, alebo na oboch stranách komunikácie
oproti sebe navzájom posunuté. V meste je potrebné realizovať modernizáciu VO v takom rozsahu, aby sa zabezpečilo
zefektívnenie prevádzkových nákladov a kvality osvetlenia. Preto je potrebné odstránenie nedostatkov v čo najväčšom
rozsahu. K najväčším nedostatkom VO patria: energetická a ekonomická náročnosť, nízka optická a elektrická účinnosť,
neefektívnosť použitých svietidiel a svetelných zdrojov, nedostatočné osvetlenie komunikácií, nedostatočné vyloženie
svietidiel, skorodované časti výložníkov, ale aj neestetický vzhľad VO.
Výmenou existujúcich svietidiel v meste dôjde k zlepšeniu svetelno-technických parametrov.

Výmenou existujúcich svietidiel v meste dôjde k zlepšeniu svetelno-technických parametrov. Návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy mesta Veľký Krtíš vychádza z existujúcej topológie a požiadavky zachovania umiestnenia existujúcich
svetelných bodov a technického stavu osvetľovacej sústavy ako celku. Tento návrh je spracovaný v rozsahu výmeny
existujúcich svietidiel vo vybraných oblastiach mesta pre zefektívnenie a racionalizáciu prevádzkových nákladov VO,
skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych komunikáciách a zjednoteniu použitých typov svietidiel a ich
zdrojov. Pre zefektívnenie prevádzkových nákladov je nutné zabezpečiť svietidlá s lepšími parametrami – svietidla s nižším
príkon alebo rovnakým príkonom avšak lepšími svetelno-technickými parametrami.
Úseky so systémovými chybami, t.j. úseky , kde je svietidlo nevhodne umiestnené v záhrade vo vzdialenosti viac ako 4 m od
miestnej komunikácie, bude mesto realizovať v ďalšej etape rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia a revitalizácie mesta
osadením nových podperných bodov z vlastných zdrojov mesta a z dosiahnutých úspor, aby sa zabezpečili svetelnotechnické parametre pre osvetlenie miestnych komunikácii.

Realizácia projektu bude prebiehať v období 07/2015 - 11/2015. Na jej realizáciu bude dohliadať projektový tím zložený z
odborníkov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a projektov zo ŠF EÚ. Členovia projektového tímu budú
počas realizácie prác na projekte dohliadať na dodržanie kvality a termínov stanovených v zmluvách. V rámci predkladaného
projektu sa budú realizovať 3 hlavné aktivity (Aktivita 1: Svetelno-technická štúdia, Aktivita 2: Modernizácia verejného
osvetlenia, Aktivita 3: Svetelno-technické meranie) prostredníctvom, ktorých sa zabezpečí modernizácia VO, čo prispeje k
zvýšeniu energetickej efektívnosti, zvýšeniu bezpečnosti v meste a k zníženiu emisií CO2. Hlavné aktivity budú realizované
prostredníctvom externých dodávateľov. Podporné aktivity zabezpečia zamestnanci MsÚ Veľký Krtíš. Realizáciou projektu
dôjde k naplneniu merateľného ukazovateľa výsledku „Počet vymenených svietidiel“ v počte 332 ks a k naplneniu
merateľného ukazovateľa „Úspora energie v GJ“ kde sa dosiahne hodnota 339,87 GJ/rok. Z výpočtov svetelno-technickej
štúdie tiež vyplýva, že dôjde k zníženiu spotreby energie o 63,55% a k úspore emisií CO2 vo výške 23,79%.

Žiadateľ v rámci predkladaného projektu navrhuje modernizáciu VO tak, aby v čo najväčšom rozsahu odstránil v súčasnosti
nevyhovujúci stav VO. Pri zvažovaní možných variantov realizácie projektu žiadateľ zvolil najoptimálnejší z hľadiska
finančných nákladov a prínosov pre mesto. Projekt vychádza z potreby výmeny existujúcich svietidiel vo vybraných oblastiach
mesta pre zefektívnenie prevádzkových nákladov VO, skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych
komunikáciách a zjednotenie použitých typov svietidiel a ich zdrojov. Pre zefektívnenie prevádzkových nákladov je nutné
zabezpečiť svietidlá s nižším, alebo rovnakým príkonom avšak lepšími svetelno-technickými parametrami. Aktivity projektu
nadväzujú na ciele a opatrenia strategických dokumentov na lokálnej, regionálnej úrovni, ale tiež na národnej úrovni a je v
súlade s požiadavkami Energetickej politiky EU. Projekt je v súlade s Energetickou politikou SR, Koncepciou energetickej
efektívnosti SR, Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020, HP TUR, Programom
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK ako aj s PHSR a ÚP mesta Veľký Krtíš.

Na zabezpečenie finančnej udržateľnosti výsledkov projektu použije žiadateľ finančné prostriedky, ktoré nadobudne úsporou
financií na znížených prevádzkových nákladoch. V porovnaní so súčasným osvetlením dôjde k úspore energie o 63,55%.
Finančné prostriedky, ktoré mesto získa touto úsporou využije na modernizáciu verejného osvetlenia v miestach, ktoré v rámci
predmetnej výzvy nie sú oprávnené, bude to Druhá etapa modernizácie verejného osvetlenia. Vďaka tomu bude
zmodernizovaná celá sieť verejného osvetlenia, čo bude mať pre mesto ďalšie ekonomické prínosy. Vedenie mesta si tiež
uvedomuje, že v prípade ak vzniknú nepredvídateľné výdavky, tak ich bude musieť uhradiť z vlastných zdrojov, ide najmä o
nečakané poruchy, resp. navýšenie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu oproti plánovaným hodnotám. Technická
udržateľnosť bude zabezpečená v záručnej lehote v zmysle reklamačného poriadku a servisných podmienok v zmysle zmluvy
s dodávateľom a následne pravidelnou údržbou v zmysle odporúčaní svetelno-technickej štúdie. V rámci údržby sa bude
vykonávať základná kontrola funkčnosti sústavy, výmena poškodených a opotrebovaných častí osvetľovacej sústavy a
následne pravidelná údržba.
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Obec Palota sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Medzilaborce. Obec má 187 obyvateľov a rozlohu 2412
ha. Osvetľovacia sústava v obci Palota používa v osvetľovacích telesách svetelné zdroje rôzneho druhu a typu a to typ LV,
kompaktné žiarivky (25%) a HQL, výbojkové svietidlá (75% množstva). Tieto sú technologicky a mentálne opotrebené a obec
na ich výmenu a údržbu, kvôli ich nízkej životnosti a spoľahlivosti vydáva nemalé finančné prostriedky. Verejné osvetlenie
obce je realizované zväčša na betónových podperných bodoch distribučnej NN siete – 45 ks. Súčasné svietidlá boli
inštalované približne v rokoch 1992 a 2006 a sú upevnené na oceľových ramienkach alebo výložníkoch. Betónové stožiare sú
v dobrom stave, výložníky sú značne skorodované. Osvetľovacia sústava nespĺňa platné technické normy a zhoršuje
bezpečnosť pre užívateľov cestnej komunikácie. V obci sa nachádza jeden rozvádzač pre napájanie verejného osvetlenia, v
ktorom je umiestnený aj elektromer pre meranie spotreby. Tento je zastaralý, rozloženie fáz nie je rovnomerné, čo spôsobuje
časté výpadky na istení. Súčasný stav verejného osvetlenia má mnoho nedostatkov, preto je jeho modernizácia nevyhnutná.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie so zachovaným počtom svetelných bodov
45. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež
úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 85,63,čo predstavuje 118,59 GJ/rok.
Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 8,30 t/rok. Projekt taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej komunikácii,
rovnako k zvýšeniu pocitu bezpečia obyvateľov obce.

Realizáciou projektu dôjde k výmene osvetľovacích telies za efektívnejšie modernejšie LED svietidlá na miestach pôvodných
svietidiel. Zároveň sa bude realizovať výmena výložníkov svietidiel na betónových stožiaroch a výmena rozvádzača
verejného osvetlenia. Táto modernizácia bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti,
ktorá bude vybraná na základe výsledku verejného obstarávania. Realizácia projektu sa odhaduje na 5 mesiacov. Fyzická
doba realizácie diela dodávateľom je odhadovaná na 4 - 6 týždňov. Priebeh realizácie projektu a teda modernizácie verejného
osvetlenia v obci bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov,
demontáž starého a montáž nového rozvádzača,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky časti verejného osvetlenia obce, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť verejného osvetlenia, negatívny vplyv na životné prostredie a zvýši sa bezpečnosť na cestnej komunikácii.
Projektom sa zefektívni prevádzka a nové moderné osvetľovacie technológie a jej súčasti výrazne znížia vynaložené náklady
na servis osvetľovacej sústavy a na spotrebu elektrickej energie. Projektom sa dosiahne výrazná úspora el. energie - viac ako
85% oproti pôvodnému stavu. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekt podporený zo ŠF a má skúsenosti a
kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie investície z vlastných
prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov obce.

Obnovou verejného osvetlenia v obci sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy.
Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas tohto obdobia sa
náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné malé opravy elektrických vedení, porúch rozvádzača,
odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľom súčasného aj nového osvetlenia bude
obec Palota. Obec zabezpečí údržbu verejného osvetlenia buď prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo
prostredníctvom externej firmy, ktorá bude robiť prípadné komplikovanejšie zásahy, ktoré si to vyžiadajú. Žiadateľ zabezpečí v
rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z dôvodov úspory
prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby jeho životnosti
bude environmentálne udržateľný.
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Obec Sukov sa nachádza okrese Medzilaborce. Všetky svietidielá sú za hranicou svojej životnosti a už nepredstavujú
energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia. V obci sa vyskytujú výbojkové svietidlá. Pre nízku životnosť a
spoľahlivosť obec vynakladá na údržbu nemalé finančné prostriedky z rozpočtu. Svietidla sú značne znečistené. Osvetlenie v
obci má zlé umiestnenie ako nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie a sú použitie nevhodných svetelných
zdrojov Súčasný stav rozvádzača je zastaraný. Ramienka a výložníky sú značne skorodované a znehodnotené neodbornými
servisnými zásahmi a majú rôznu dĺžku a uhol vyloženia. Nevyhovujú normám a potrebám. Rozvody sú realizované vonkajším
vedením. Prevažná väčšina svietidiel je pripojená k vodičom neodborne, len obtočením vodiča. Projekt rekonštrukcie VO je
nevyhnutná z pohľadu optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom zvýšiť energetickej efektívnosti osvetlenia,
eliminovať údržbu a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov obce. Prevádzka je energeticky veľmi neefektívna a nové moderné
osvetľovacie technológie a jej súčasti výrazne neefektívna spotrebu elektrickej energie a znížia vynaložené náklady na servis.

Po ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 50 svetelných bodov. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a
dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu.
Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 81,65 čo predstavuje 98,41 GJ/rok.Výrazne sa zníži aj produkcia CO2,
o 6,89 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu
celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Svietidlá budú poskytovať maximálny
vizuálny komfort vďaka maximálnej redukcii oslnenia s nulovými svetelnými emisiami do horného polpriestoru.
Prostredníctvom projektu bude zabezpečený technický stav VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým
požiadavkám a technickým normám. Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako cesty, chodníky,
oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom regióne.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 50 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu pôvodných svietidiel za nové ktoré sú technicky vyspelejšie, energeticky menej
náročné, technická obnova pôvodného rozvádzača a inštalácia 2 nových elektro-rozvádzačov systému verejného osvetlenia,
úprava a inštalácia riadiaceho monitorovacieho systému a výmenu a doplnenie vonkajších (závesných) káblových rozvodov v
určenom rozsahu,
4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky verejného osvetlenia obce, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci a k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej a premávky a bezpečnosti obyvateľov. Výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku. Z
uvedených dôvodov sa jasne predpokladá, že projekt je finančne udržateľný. Projektom sa dosiahne výrazná úspora
elektrickej energie - viac ako 81 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad
ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR obce, územným plánom obce a prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Obec v minulosti realizovala menšie
projekty a má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na
financovanie investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou a zlepšením života obyvateľom
obce.

Výsledkom projektu sa dosiahne zníženie spotreby el. energie o 98,41 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 50 ks svietidiel. Modernizáciou VO sa zníži frekvencia úkonov pri udržateľnosti
prevádzky a zvýši sa kvalita osvetľovacej sústavy, pretože výdavky spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10-tom roku.
Počas tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch
rozvádzača, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového
osvetlenia bude obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy
si bude obec objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku
VO, aby nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné
prostredie a počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný. V súvislosti s projektom neexistujú žiadne
vážne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť udržateľnosť projektu.
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Obec Brekov sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Humenné. V súčasnosti je verejné osvetlenie v obci
prevedené v prevažnej miere svietidlami od výrobcu Elektrosvit, a. s.. V obci sa nachádza osemdesiat svietidiel. Svietidlá a
zdroje nevyhovujú súčasným podmienkam na moderné VO. Nie je zabránené vyžarovaniu svetelného toku svietidla smerom
horizontálne (do hora ). Osvetľovacia sústava v obci Brekov používa v osvetľovacích telesách svetelné zdroje, a to Modus LV,
kompaktné žiarivky (95% množstva) a HQL halogénové svietidlá. Existujúce svetelné zdroje sú technologicky a mentálne
opotrebené a obec na ich výmenu a údržbu, kvôli ich nízkej životnosti a spoľahlivosti vydáva nemalé finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ortuťové výbojky a látky v nich obsiahnuté sú zdraviu škodlivé a ich ekologické spracovanie po vyhorení je
finančne náročné. Kompaktné žiarivky majú nízku svietivosť hlavne v zime pri teplotách nižších ako 0°C, čo výrazným
spôsobom zhoršuje bezpečnosť na cestných komunikáciách v obci. Na základe uskutočnenej analýzy existujúceho VO
žiadateľ dospel k záveru, že je nevyhnutná modernizácia VO, nakoľko súčasný stav nezodpovedá súčasne platným normám a
potrebám.

Realizáciou projektu dôjde k výmene 80 ks svietidiel ( 58 ks s príkonom 21W a 22 ks s príkonom 31,5W). Projekt bude
realizovaný dodávateľsko-odberateľským spôsobom a dodávateľ zabezpečí kompletné technické riešenie projektu, tak ako je
to uvedené vo vypracovanej svetelno-technickej štúdii spracovanej odborne spôsobilou osobou. Realizáciou projektu t.j.
modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečí:
- zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy
- úspora nákladov na údržbu
- úspora energie - 33,32 GJ/rok
- úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy - 9254,70 kWH/rok
- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové svietidlá teda dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie osvetľovacej
sústavy o 55,39 % ročne, čím sa tento modernizovaný systém verejného osvetlenia stane tolerantnejším voči životnému
prostrediu. Zároveň sa zvýši aj estetický potenciál mesta a začne fungovať plánované riadenie, kontrola a údržba systému
verejného osvetlenia. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 2,33 t/rok.

Realizácia projektu modernizácie verejného osvetlenia v obci Brekov bude zabezpečená dodávateľsko - odberateľským
spôsobom. Dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania zabezpečí technickú realizáciu projektu. Podporné aktivity
si zabezpečí obec vlastnými zdrojmi na základe stanovenej personálnej matici. V prípade potreby si obec zabezpečí
spoluprácu tretích strán. Realizácia projektu sa odhaduje na 5 mesiacov. Hlavný cieľ projektu sa zabezpečí realizovaním
dvoch hlavných aktivít: Aktivita č.1 – Modernizácia VO a Aktivita č.2 – Vypracovanie tech. dokumentácie. Technické riešenie
realizácie projektu bude vychádzať zo svetelno-technickej štúdie, ktorá obsahuje minimálne požiadavky na zabezpečenie
kompletnej modernizácie VO. Finančná realizácia aktivít projektu vychádza z predloženého rozpočtu projektu zostaveného na
základe staveb. rozpočtu stavby podľa výkazu výmer a bude zabezpečená z poskytnutých zdrojov NFP (95%) a
spolufinancovania (5%). Pri stanovení personálnej matice, hlavných aktivít projektu a stanovenia merateľných ukazovateľov
žiadateľ vychádzal z reálnych podkladov a odborných skúseností tak, aby sa zabezpečila plynulá, efektívna a hospodárna
modernizácia VO v obci.

Modernizáciou verejného osvetlenia obec dosiahne oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej
sústavy. Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce. Hlavné problémy a nedostatky súčasného
VO sú predovšetkým nehospodárna prevádzka, zastaralá technológia svietidiel, zlá funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné
prostredie. Realizácia projektu prispeje k zníženiu energetickej náročnosti VO, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k
zlepšeniu celkovej bezpečnosti v obci. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa dosiahne výrazná
úspora elektrickej energie oproti pôvodnému stavu tj o 55,39%. Realizácia projektu nie je časovo náročná, preto je predpoklad
ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný projekt je v súlade s
PHSR obce a územným plánom. Vzhľadom k tomu, že ide o malú obec, ktorá nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie kvality života obyvateľov obce.

Realizácia projektu prinesie zvýšenie kvality technického stavu verejného osvetlenia a zníženie spotreby elektrickej energie
počas celej doby udržateľnosti projektu. Počas sledovaného obdobia udržateľnosti projektu (5 rokov po realizácií projektu)
budú zachované všetky výsledky projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu. Prevádzka projektu počas
obdobia udržateľnosti bude charakterizovaná vyššou kvalitatívnou úrovňou a energeticky efektívnejším využitím energie v
obci. Finančná udržateľnosť projektu spočíva v znížení nákladov na prevádzku súvisiacich s nižšou spotrebou energie a
nákladov na údržbu osvetlenia, čo prinesie zlepšenie ekonomickej situácie obce a jej efektívnejšie hospodárenie s verejnými
finančnými zdrojmi. Environmentálna udržateľnosť projektu spočíva vo zvýšení kvality životného prostredia a udržateľného
rozvoja obce tým, že počas celého obdobia udržateľnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 na 2,33 t/ročne. Zo sociálneho hľadiska
modernizácia VO a zlepšenie parametrov osvetlenia komunikácií prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, zníženiu
nehodovosti, úrazov, nežiaducich javov-pouličná kriminalita, krádeže, vandalizmus a pod.
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Obec sa snaží zabezpečiť financie na obnovu a rozvoj infraštruktúry obce. Jedným z najzávažnejších problémov v súčasnosti,
s ktorým obec bojuje je nevyhovujúci stav verejného osvetlenia a vysoké náklady na jeho prevádzku v dôsledku zastaranosti
technickej sústavy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a jej doplnenie stojí nemalé financie, ktoré si obec zo svojho rozpočtu
nemôže dovoliť. Práve táto situácia a nevyhnutnosť rekonštrukcie osvetlenia v obci vyvolala požiadavku na realizáciu tohto
projektu.Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá typu AT s kompaktnými žiarivkami. V
niektorých prípadoch tvoria svietidlá typu R so sodíkovou výbojkou. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na
svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia.Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako
neunifikovanú, to znamená, že sa v nej nachádzajú rôzne typy svietidiel. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko
náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy
svietidiel.Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované.

Staré opotrebované a energeticky náročné svietidlá budú nahradené výkonnými svetelnými zdrojmi LED – Merný svetelný
výkon celého optického systému svietidla – minimálne 105 lm/W, farba svetla 4000K, farebné podanie Ra70.Budú využité
jestvujúce podperné body NN rozvodu (betónové stožiare) alebo existujúce oceľové stožiare verejného osvetlenia na
osadenie 92ks dopĺňaných svietidiel,čím sa zvýši hustota osvetlenia a teda i kvalita osvetlenia komunikácií.Riešenie riadenia
a správy verejného osvetlenia obce bude vychádzať z centralizovaného riadiaceho systému. Z jedného centralizovaného
pracoviska bude možné ovládať celú sieť verejného osvetlenia.Analýzou sústavy verejného osvetlenia bude možné stanoviť
referenčný stav a všetky zmeny tohto stavu ďalej vyhodnocovať. Tieto údaje budú ďalej slúžiť ako podklady pre pravidelnú
kontrolu.Obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie s nižšou spotrebou
el.energie a nižšími emisiami CO2.Okrem vyššej bezpečnosti prinesie rekonštrukcia osvetľovacej sústavy aj estetickejší
vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a na údržbu.Realizovaním predkladaného projektu sa bude
vymieňať 155ks svietidiel a 92ks sa bude dopĺňať.

Realizácia projektu zahŕňa realizáciu 1hlavnej aktivity v časovom horizonte 10-11/2015. Technické riešenie realizácie projektu
bude zabezpečené realizátorom stavebných prác,ktorý vzíde ako víťaz verejného obstarávania.Hlavná aktivita je plne
previazaná s dosiahnutím stanovených merateľných ukazovateľov.Realizáciou hlavnej aktivity sa vymení 155ks starých
sveitidiel a doplní sa 92ks nových svietidiel,tým bude dosiahnutý ukazovateľ výsledku 247 dopĺňaných svietidiel a následne i
ukazovateľ dopadu,ktorý hovorí o úsporách energie v GJ/rok.Modernizáciou sústavy VO dôjde v rámci projektu k úspore
94,50GJ energie za rok.Vypočítané úspory vychádzajú z overených technických faktov a preto pri napĺňaní hodnôt
merateľných ukazovateľov sa neočakávajú žiadne riziká.Koordinácia prác ako i implementácia projektu bude v kompetencii
zamestnancov obce,ktorí tvoria projektový tím v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou,ktorá disponuje znalosťami
a bohatými skúsenosťami v oblasti implementácii projektov podobného charakteru.Finančné riadenie projektu bude
realizované pod dohľadom starostu obce a obecnej účtovníčky, preto nepredpokladáme problémy v realizácii projektu
vplyvom interných rizík

Sústavu verejného osvetlenia môžeme klasifikovať ako neunifikovanú,to znamená, že sa v nej nachádzajú rôzne typy
svietidiel. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob
údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel.Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky
opotrebované.K nízkemu svetelnému výkonu svietidiel prispievajú i matné a pôsobením času znehodnotené kryty
svetelnočinných častí.
Zo záverov kvantifikácie sústavy VO je možné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach
prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné typy svietidiel.Svetelná a elektrická
účinnosť týchto svietidiel je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti.Existujúce oceľové stožiare sú skorodované.Svetelné miesta
takejto sústavy majú na niektorých miestach široké rozstupy,čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia.Rozvádzač
nevyhovuje súčasným požiadavkám príslušných STN.Obec eviduje v zmysle PHSR sústavu verejného osvetlenia ako
významný prvok kvality života v obci,ktorým je funkčný systém verejného osvetlenia.Projekt je v súlade s ÚP obce a PHSR
TSK.

Žiadateľ po úspešnej realizácii projektu sa zaväzuje k zabezpečeniu trvalej prevádzky a pravidelnej údržby systému verejného
osvetlenia aj po skončení spolufinancovania projektu tak, ako i doteraz zabezpečovala jej údržbu ako i trvalú prevádzku.
Prevádzkovateľom systému verejného osvetlenia bude a aj v súčasnosti je obec Kamenec pod Vtáčnikom.Súčasťou
prevádzky verejného osvetlenia bude aj preventívna údržba.
Obec Kamenec pod Vtáčnikom i doteraz zabezpečovala potrebné financie na trvalú prevádzku verejného osvetlenia, na jeho
nákladnú údržbu. Je reálny predpoklad, že obec nebude mať problém s udržaním prevádzkyschopnosti a údržby novej
modernejšej sústavy verejného osvetlenia. Druhým faktom podporujúcim bezprobl
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Obec Krásny Brod sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Medzilaborce. Osvetľovacia sústava v obci Krásny
Brod používa v osvetľovacích telesách svetelné zdroje a to Modus LV, kompaktné žiarivky (90% množstva) a HQL
halogénové svietidlá. Existujúce svetelné zdroje sú technologicky a mentálne opotrebené a obec na ich výmenu a údržbu,
kvôli ich nízkej životnosti a spoľahlivosti vydáva nemalé finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Kompaktné žiarivky majú
nízku svietivosť hlavne v zime pri teplotách nižších ako 0°C, čo výrazným spôsobom zhoršuje bezpečnosť na cestných
komunikáciách v obci. Na základe vyhodnotenia existujúceho stavu osvetľovacej sústavy v obci bolo zhodnotené, že súčasné
VO je nepostačujúce a je nevyhnutná jeho modernizácia nakoľko VO nie je v súčasnej dobe schopné poskytnúť obyvateľom
a obci spoľahlivé a bezpečné osvetlenie podľa platných tech. noriem. Na základe vyhodnotenia VO boli definované tieto
problémy: vysoká energetická náročnosť, vysoká náročnosť na servis, nevyhovujúce osvetlenie, ktoré nespĺňa platnú normu a
nízka spoľahlivosť osvetľovacej sústavy, časté výpadky. Realizáciou projektu chce žiadateľ odstrániť identifikované problémy
VO.

Realizáciou projektu tj . modernizáciou VO dôjde k výmene 61 ks svietidiel ( 32 ks s príkonom 21W a 29 ks s príkonom
31,5W). Dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania zabezpečí realizáciu projektu po technickej stránke, tak ako je
to uvedené vo svetelno - technickej štúdii. Modernizácia verejného osvetlenia prinesie obci:
- úsporu nákladov na údržbu a prevádzku
- úsporu energie - 21,97 GJ/rok
- zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy
- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy
- zvýšenie životnosti osvetľovacej sústavy
Pri výmene jestvujúcich svietidiel za nové svietidlá teda dôjde k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie osvetľovacej
sústavy o 49,67 % ročne, čím sa tento modernizovaný systém verejného osvetlenia stane ohľaduplnejším voči životnému
prostrediu. Zároveň sa zvýši aj estetický potenciál mesta a začne fungovať plánované riadenie, kontrola a údržba systému
verejného osvetlenia. Environmentálnym prínosom modernizácie VO bude zníženie ročných emisií CO2 o 1,54 t/rok.

Realizácia projektu je rozdelená do dvoch hlavných aktivít, tak aby sa zabezpečila plynulá, hospodárna a efektívna
implementácia projektu. Hlavná aktivita č. 1 s názvom Modernizácia VO zahŕňa kompletnú výmenu osvetľovacej sústavy,
podľa parametrov definovaných vo svetelno-technickej štúdii. Za predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných predpisov.
Táto aktivita bude zabezpečená dodávateľským spôsobom. Hlavná aktivita č. 2 - Vypracovanie technickej dokumentácie bude
zabezpečená tiež dodávateľským spôsobom, pričom minimálne požiadavky na vypracovanie dokumentácie je stanovené v
samotnej dokumentácii na úrovni riadiaceho orgánu. z časového hľadiska sa realizácia projektu odhaduje na 5 mesiacov.
Finančná náročnosť projektu vychádza zo spracovaného rozpočtu a obec si zabezpečí dostatok potrebných vlastných zdrojov
na jeho realizáciu. Podporné aktivity projektu spojené s riadením, publicitou a monitoringom si obec zabezpečí z vlastných
zdrojov. Pri stanovení harmonogramu, aktivít a personálnej matici žiadateľ vychádzal z predošlých skúseností získaných
praxou.

Modernizáciou verejného osvetlenia žiadateľ dosiahne nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy,
čo sa odrazí na znížení spotreby energie. Realizáciou sa odstránia nedostatky, ktoré boli identifikované na základe svetelnotechnickej štúdie, a to:
1. Vysoká energetická náročnosť
2. Vysoká náročnosť na servis
3. Nevyhovujúce osvetlenie, ktoré nespĺňa platnú normu STN EN 13201-1 až 4
4. Nízka spoľahlivosť osvetľovacej sústavy, časté výpadky
Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti
situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa
dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 49 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo
náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov.
Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec sa už v minulosti snažila získať prostriedky na
obnovu verejného osvetlenia, avšak pri získaní prostriedkov nebola úspešná.

Obnovou VO sa zníži frekvencia úkonov na udržateľnosť a kvalitu VO. Prvá investícia do VO sa predpokladá po 10 roku
životnosti. Počas sledovaného obdobia udržateľnosti projektu (5 rokov po realizácií projektu) budú zachované všetky výsledky
projektu, ktorými dôjde k naplneniu hlavného a špecifických cieľov projektu. Prevádzka a údržba VO po realizácii projektu
bude zabezpečená z vlastných zdrojov a vzniknutých úspor tak, aby nedochádzalo k jej vypínaniu. Znížením energetickej
náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a
dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém omnoho efektívnejší vo všetkých smeroch. Ekonomická
udržateľnosť efektívnosti systému VO bude počas doby udržateľnosti determinovaná dosiahnutou úsporou a dodržiavaním
technických požiadaviek pri prevádzke a údržbe VO. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej
doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Obec Šarišské Sokolovce leží v Prešovskom kraji, v okrese Sabinov. V obci v súčasnosti žije 513 obyvateľov. V celej obci je
jednostranná osvetľovacia sústava, je inštalovaných 58ks svietidiel niekoľkých nevyhovujúcich typových rád. Medzi hlavné
nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny stromov
obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami) a
použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. Svietidlá na betónových podperných bodoch NN siete sú
umiestnené spravidla na každý druhý stožiar, čím vzniká väčší rozstup a teda vo väčšine prípadov nie je zabezpečená
dostatočná rovnomernosť osvetlenia. V zmysle normy STN sú zatriedené osvetľovacie komunikácie v obci do osvetľovacej
triedy ME5 a S4. Súčasný stav verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci a vyžadujúci zásadnú
rekonštrukciu a modernizáciu. Zastarané osvetlenie sa vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou
a spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu, čo je pre obecný rozpočet ekonomicky neudržateľné. Preto je
nutná ich výmena.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šarišské Sokolovce. Po ukončení projektu
budú vymenené všetky svietidlá za nové (58 ks) a budú doplnené aj nové (64 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné LED svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu
verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel,
nevhodná distribúcia svetelného toku, znečistenie krytia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele
projektu budú dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 122 ks vymenených svietidiel
(vrátane doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne
úspora energie vo výške 159,18 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia
obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií
CO2 o 11,14 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať, v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 5 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave
realizácie. Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej spoločnosti so
skúsenosťami z oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu.
Hlavná aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 58 starých a
montáž nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (64 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádzača, zavedenie systému
riadenia a regulácie verejného osvetlenia.
Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (t.j. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popísané v opise projektu a svetelno-technickej štúdii.

Z platnej legislatívy vyplýva obci povinnosť zabezpečiť verejné osvetlenie v obci. Optimalizácia prevádzky a údržby
verejného osvetlenia je teda jednou z hlavných verejno-prospešných služieb. Realizácia navrhovaného projektu vychádza z
analýzy súčasného stavu verejného osvetlenia v obci. Na na základe súčasnej nízkej svetelnej účinnosti
osvetlenia, vysokých nákladov na prevádzku a údržbu, ako aj v súlade so závermi svetelno-technickej štúdie bol navrhnutý
projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Jeho cieľom je komplexná obnova verejného osvetlenia v obci.
Navrhovaná LED technológia poskytuje adekvátnu náhradu sodíkových výbojok z hľadiska osvetlenosti a intenzity osvetlenia,
pri nižšej spotrebe el. energie. Výhodou je tiež aktívna tepelná ochrana svietidla, možnosť plynulej regulácie, environmentálne
vlastnosti z hľadiska vyžarovania rušivého svetla do horného polpriestoru, vyhotovenia svietidiel z recyklovateľných materiálov
a ďalšie. Nakoľko obec má obmedzené finanč. zdroje a investičná náročnosť projektu je nad jej možnosti, žiada o poskytnutie
príspevku formou ŽoNFP. Realizácia projektu prispeje k úspore energie, emisií CO2 a zvýšeniu bezpečnosti občanov.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento systém
efektívnejší oproti súčasnému systému.
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Obec Hul sa nachádza v Nitrianskom kraji. V súčasnom verejnom osvetlení sa vyskytujú rôzne typy svietidiel, celá svetelná
sústava tvorí neunifikovanú sústavu. Všetky typy svietidiel až na pár LED svietidiel sú staršie, prípadne za hranicou svojej
životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia týchto svietidiel. Prevažnú časť
svietidiel tvoria jednoduché svietidlá pre kompaktné žiarivky. Tieto svietidlá nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelnotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia. V obci je celkovo 125 osvetľovacích bodov, pozostávajúcich z 11 druhov
svietidiel. Svietidlá sú v obci umiestnené na betónových, pozinkovaných, oceľových a prútových stožiaroch. Ramienka a
výložníky sú značne skorodované. Sústavu VO v obci napája 5 ks rozvádzačov. Súčasný stav verejného osvetlenia sa
vyznačuje mnohými nedostatkami, z uvedeného dôvodu je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Osvetlenia miestnych komunikácií,
ostatných miest, lávky pre chodcov a cyklistov, pešie zóny a podobne nezabezpečuje dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu
všetkým užívateľom obce ako aj okolitých obyvateľov čo nezabezpečuje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky.

Výmena a doplnenie svietidiel je efektívnou investíciou do budúcnosti. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí technický stav
VO, ktorý bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Moderné LED svietidlá
nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Po
ukončení realizácie projektu bude v obci zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom 199 svetelných bodov. Nové
svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a
dlhou životnosťou. Nominálna životnosť navrhovanej osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Projektom sa dosiahne úspora
nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v
% je 66,28 % čo predstavuje 114,09 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 7,99 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.
Úspora bude premietnutá do ďalšieho zveľaďovania obce ako cesty, chodníky, oddychové zóny pre obyvateľov, ktoré sú
nevyhnutné pre vytvorenie kvalitných podmienok v obci a celom regióne.

Nové svietidlá budú odsadené na miestach pôvodných svietidiel, dôjde teda k ich zámene, a taktiež sa doplnia na miestach,
kde to vyžaduje prevádzkový stav. Po rekonštrukcii bude v obci 199 nových svietidiel. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná v obci prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe zákona o
verejnom obstarávaní.
Priebeh realizácie bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: výmenu pôvodných svietidiel za nové a doplnenie svietidiel, ktoré sú technicky vyspelejšie,
energeticky menej náročné, technická obnova pôvodného rozvádzača a inštalácia 4 nových elektro-rozvádzačov systému
verejného osvetlenia, úprava a inštalácia riadiaceho monitorovacieho systému a výmenu a doplnenie vonkajších (závesných)
káblových rozvodov v určenom rozsahu 4. revízna skúška, svetelno-technické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Rekonštrukciou a modernizáciou VO dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou sa odstránia nedostatky časti siete verejného osvetlenia obce, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť VO, negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt prispeje k zlepšeniu situácii v obci, k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnosti situácie. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Projektom sa
dosiahne výrazná úspora elektrickej energie - viac ako 66 % oproti pôvodnému stavu. Realizácia projektu nie je časovo
náročná, preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov.
Predpokladaný projekt je v súlade s PHSR obce a územným plánom. Obec v minulosti realizovala projekty podporené zo ŠF a
má skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Obec nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov. Výdavky
spojené s údržbou sa očakávajú najskôr po 10 - tom roku, uvažuje sa až 25 rokov.Nominálna životnosť navrhnutého VO je až
25rokov.

Výsledkom projektu sa dosiahne zníženie spotreby el. energie o 114,09 GJ/rok a zároveň zníženie nákladov na údržbu
použitím najmodernejších technológií pri 199 ks svietidiel. Obnovou verejného osvetlenia sa znižuje frekvencia úkonov na
udržateľnosť funkcie a kvality osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10-tom roku
životnosti, uvažuje sa až 25 rokov. Nominálna životnosť navrhnutej kvalitnej osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Počas tohto
obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné opravy el. vedení, porúch rozvádzača,
odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľ súčasného aj nového osvetlenia bude
obec. Obec má zamestnanca, ktorý zabezpečuje a bude zabezpečovať údržbu VO, komplikovanejšie zásahy si bude obec
objednávať u externej firmy. Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu obce dostatočné zdroje na riadnu prevádzku VO, aby
nedochádzalo z dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a
počas celej doby jeho životnosti bude environmentálne udržateľný, projektom sa dosiahne úspora CO 2 -7,99t/rok.
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Obec Belá už v minulosti uskutočnila rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia takmer na celom území obce, okrem
miestnej časti Kubíková, ktorá nebola do pôvodného projektu zahrnutá pre nedostatok finančných prostriedkov. Sústavu
verejného osvetlenia v Kubíkovej tvorí 46 ks svietidiel s priemerným vekom nad 15 rokov. Táto sústava je neunifikovanú, to
znamená, že sa v nej nachádza viac rôznych typov svietidiel. Takáto sústava verejného osvetlenia je vysoko náročná na
údržbu a správu z dôvodu nutnosti rozsiahlych zásob údržbového materiálu a náhradných dielov na rôzne typy svietidiel, z
ktorých sa dnes už väčšina nevyrába. Použité svietidlá sú vo väčšine prípadov morálne aj fyzicky opotrebované, ich svetelná
a elektrická účinnosť je len zlomkom ich pôvodnej účinnosti. Štruktúru svetelných zdrojov tvoria vysokotlakové sodíkové
výbojky, kompaktné žiarivky a klasické žiarovky. Svietidlá VO sú na riešenom území obce umiestnené na oceľových
stožiaroch výšky 8 až 10 m ktoré majú 5 až 25 rokov v závislosti na výstavbe VO. Vyskytujú sa úseky s novými stožiarmi, no
väčšina obce je osadená na starších oceľových stožiaroch výšky 10 m. Svietidlá sa nachádzajú aj na stĺpoch NN rozvodu
výšky 8,5 m s vekom do 30 rokov. Svetelné miesta takejto sústavy majú na niektorých miestach široké rozostupy, čo ma za
následok nerovnomernosť osvetlenia. Výložníky sú do značnej miery skorodované. Sú použité rôzne typy výložníkov a časť
výložníkov nie je továrenskej výroby. Riadiace a istiace prvky určené pre verejné osvetlenie obce sú osadené v oceľoplechovom rozvádzači, ktorý je umiestnený na dvojitom betónovom stožiari rozvodu NN. Skriňa rozvádzača je skorodovaná,
elektrické prístroje sú neúmerne znečistené, je nesprávne dimenzovaný hlavný istič. Celá sústava VO je spínaná spínacími
hodinami, čo je z pohľadu prevádzky a údržby v 21. storočí nevyhovujúce.

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenia predpokladá osadenie 74 ks svietidiel. Pôvodných svietidiel bude
vymenených 46 ks a sústava bude doplnená o ďalších 26 svietidiel. Prioritou je, aby verejné osvetlenie zodpovedalo všetkým
prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Sústava VO bude spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu
celého zariadenia. Energetická náročnosť bude optimalizovaná hlavne s ohľadom na platné normy TNI CEN/TR 13201-1,
STN EN 13-201 č. 2-4 s nadväznosťou na STN 73 6110 a bude jedným z hlavných prvkov finančnej návratnosti. Základným
princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny ako aj optimalizácia nákladov.
Prevádzkou modernizovaného VO sa v dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Budu nainštalované 3 typy
moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká
svietivosť, dlhá životnosť). Budu využité existujúce podporné body. Rozvádzač bude doplnený o riadiacu jednotku, vďaka
ktorej bude možné v novej sústave VO riadiť ako dobu prevádzky tak aj intenzitu osvetlenia vo vybratej dobe.

Projekt tvoria 2 hlavné aktivity a 2 podporné aktivity.
Hlavné aktivity:
- Spracovanie projektovej dokumentácie: 06/2015 - 12/2015. V rámci tejto aktivity sa zrealizuje zhotovenie svetelnotechnickej
štúdie a záverečné svetelnotechnické meranie.
- Modernizácia verejného osvetlenia: 09/2015 - 12/2015. Činnosti hlavných aktivít sa budú čiastočne prelínať, tak aby bolo
zabezpečené úspešné ukončenie realizácie aktivít projektu a dosiahnutie merateľných ukazovateľov. Navrhované technické
riešenie sa riadi výzvou KaHR-22VS-1501.
Podporné aktivity:
- Riadenie projektu: 06/2015 - 12/2015
- Publicita projektu: 06/2015 - 12/2015
Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom v súlade s platnou legislatívou. Organizačne bude projekt riadení tímom
pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou projektov (bližšie opis projektu - 3.2.).

Obnova a modernizácia verejného osvetlia je nutná z dôvodu zlého technického stavu, morálnej a fyzickej zastaralosti
zariadení, nízkej hospodárnosti osvetlenia. Realizácia projektu prispeje k zvýšenie kvality verejného osvetlenia, bezpečnosti
cestnej premávky, bezpečnosti v uliciach a na verejných priestranstvách, zníženiu energetickej náročnosti, prevádzkových
nákladov na údržbu a servis, kriminality, nehodovosti, svetelných emisií. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi:
- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
- Koncepcia energetickej efektívnosti SR
- Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
- Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Belá

Udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu bude zabezpečená z finančných úspor, ktoré vzniknú v dôsledku zníženia
energetickej náročnosti modernizovaného verejného osvetlenia a nižších nákladov na údržbu, opravy a prevádzku celého
systému. Moderné LED svietidlá sú menej náročné na údržbu ako staré svietidlá. Prevádzka osvetlenia bude zabezpečená
spoločne s dodávateľom, po skončení štandardnej záruky prejdú náklady na údržbu systému na obec. Súčasťou svetelnotechnickej štúdie je aj plán údržby, pri ktorého presnom dodržiavaní bude zabezpečený bezchybný technický stav počas doby
udržateľnosti projektu. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená aj vďaka skúsenému riadiacemu tímu a skúsenostiam obce s
riadením rôznych projektov.
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Sústavu VO tvorí: odberných miest a hlavných RVO: 2 ks, celková dĺžka lanového vzdušného vedenia : 7,9 km, celková dĺžka
káblového vedenia v zemi: 0,5 km, konzolové betónové stožiare so svietidlom: 204 ks, oceľové parkové stožiare so sv. 16 ks,
inštalované svietidlá : 124 ks, inštalované svetelné zdroje: 176 ks. Nedostatky osvetľovacej sústavy sú spôsobené nízkou
kvalitou spracovania a použitou technológiou. Používané žiarovky nie sú vhodné pre ich malý merný výkon a krátku životnosť.
Funkčnosť svetelnej sústavy je v súčasnosti 56,7 % . Osadenie svietidiel nespĺňa požiadavky normy STN EN 13201
(nerovnomerné osvetlenie komunikácie). Rovnako dĺžka a uhol vyloženia ramienok a výložníkov je často nevyhovujúci. Na
svietidlách je viditeľná korózia (u väčšiny). Niektoré svietidlá nemajú vôbec spodný kryt, v dôsledku čoho sa zvyšuje
poruchovosť. V svietidlách sú použité klasické predradníky, ktoré majú vlastnú spotrebu cca 10 - 15 % . Sú používané
kompaktné žiarivky, ktoré sú závislé od vonkajšej teploty a pri poklese pod 5 stupňov celsia klesá výrazne svetelný tok.
Všetky rozvádzače majú silnú vonkajšiu koróziu. Rozvádzače nespĺňajú základné podmienky normy STN EN 60439-1a a
STN343103.

Návrh osvetľovacej sústavy zachová svetelné body na stožiaroch NN rozvodov, ako aj na vlastných stožiaroch so súčasným
doplnením svietidiel na hlavnej ceste v počte 12ks a na vedľajších cestách a chodníkoch v počte 77ks. Počet
modernizovaných svietidiel bude 104 kusov a počet doplnených svietidiel bude 89 kusov. Umiestnenie svietidiel na
podpernom bode pod vzdušným vedením vo výške cca 7m, uhol naklonenia a nastavenie optiky vyžarovania bude nastavený
individuálne na výkyvných ramenách svietidiel, pre každý svetelný bod pri montáži. Navrhuje sa výmena existujúcich
svietidiel a doplnenie nových podľa požadovaných parametrov: Minimálny merný výkon použitého LED čipu min.148lm/W/LEDčip pri napájaní prúdom 350mA, Svetelný tok svietidla pre osvetlenie cesty I.triedy musí byť min. 5800lm,
III.triedy - min. 4700lm, vedľajšie komunikácií - min.3600lm, Počet LED v svietidle pre cestu I.triedy a cestu III.triedy : max. 24
ks a pre vedľajšie miestne komunikácie max. 16 ks,Pokles svetelného toku LED čipu po 100 000 hod.prevádzky : max.10%
pri napájacom prúde do 500mA, a max. 20% pri napájacom prúde do 700mA
Zníženie množstva CO2 = 37,76 ton/r
Úspora energie sústavy VO: 539,47GJ/rok

Samotnú realizáciu projektu prevedie dodávateľ, ktorý vzíde ako víťaz už začatého procesu verejného obstarávania, ktorý sa
bude plne pridržiavať vypracovanej svetelnotechnickej štúdie od Ing. Juraj Havetta - PREM ENERGO, Veĺké Vozokany.
Víťazný uchádzač musí preukázať skúsenosti a referencie v danej oblasti, a teda v oblasti rekonštrukcia, modernizácia
verejného osvetlenia. Hlavným kritériom je najvýhodnejšia cenová ponuka. Následne bude s týmto víťazným uchádzačom
podpísaná Zmluva o dielo.
Návrh osvetľovacej sústavy počíta zo zachovaním súčasnéhorozmiestnenia svetelných bodov na stožiaroch NN rozvodov,
ako aj na vlastných stožiaroch so súčasným doplnením svietidiel na hlavnej ceste v počte 12ks a na vedľajších cestách a
chodníkoch v počte 77ks.
Počet modernizovaných svietidiel bude 104 kusov a počet doplnených svietidiel bude 89 kusov.
Existujúce rozvádzače budú zdemontované z podperných bodov a nové dva rozvádzače, budú umiestnené na samostatne
stojaci pilier, s prívodom a vývodmi v zemi, s krytím minimálne IP44, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a
revíznej správy. Rozvádzače budú spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439-1 + A1 +A11.

Dôvodom je odstránenie nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia, keď všeobecný technický stav VO obce Veľký Ďur je
nevyhovujúci po stránke napájania, veku svietidiel a neefektívnych svetelných zdrojov. Sústava VO dlhodobo nespĺňa
parametre STN EN 13201 1-4, v nadväznosti na STN 73 6110, rozvádzače nespĺňajú STN 604309-1. Sústava VO sa stáva
pre obec vysoko finančne náročná a to z dôvodu neustále stúpajúcich investícii do zastaralého technického vybavenia.
Modernizácia a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia zhospodárni prevádzku VO a tak znížiť náklady na
spotrebu elektrickej energie a na údržbu, ktoré budú mať stúpajúcu tendenciu. Ďalším dôvodom je zodpovednosť Obce Veľký
Ďur za údržbu a rozvoj technickej infraštruktúry priamo danej zákonom o obecnom zriadení. Samotná realizácia projektu je
tiež v súlade s cieľmi relevantných strategických dokumentov, predovšetkým Koncepciou energetickej efektívnosti SR, OP
KaHR, Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, PHaSR Nitrianskeho kraja, ako aj obce Veľký Ďur. V neposlednom
rade treba poukázať na zvýšenie dopravnej bezpečnosti (odstránenie širokých tmavých pásiem na komunikácii) a zníženie
kriminality.

Žiadateľ realizáciou projektu dosiahne významné energetické úspory, čo znamená nižšie výdavky na obstarávanie
energetických potrieb obce. Táto úspora podporuje rast konkurencieschopnosti a samozrejme zvyšuje kvalitu občanov obce.
Prevádzku modernizovanej sústavy verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec (žiadateľ) v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, a to dodávateľským spôsobom, prostredníctvom oprávnenej spoločnosti, ktorá bude v rámci
dosahovania definovaných úspor a parametrov verejného osvetlenia vykonávať aj pravidelné revízie a potrebné opravy
verejného osvetlenia tak, aby bola zabezpečená trvalá nízkoenergetická prevádzka a vysoká energetická účinnosť
modernizovanej sústavy verejného osvetlenia. K zníženiu prevádzkových nákladov prispeje významne aj garantovaný
záručný servis v zmysle platne uzatvorenej Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. pridanou hodnotou projektu bude nielen
nový vzhľad obce, ale najmä zvýšenie kvality života občanov obce. Po ukončení projektu bude snahou obce zvyšovať počet
svetelných bodov a rekonštruovať rozvody verejného osvetlenia, ako aj stožiarov na ktorých sú, resp. budú umiestnené "nové"
svetelné body.

Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Rastislavice je nevyhovujúci. V obci sa nachádza 128 ks svietidiel osadených na
stĺpoch elektrického vedenia. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 8,534 kW a ročná spotreba energie na verejné
osvetlenie je 56 729,40 kWh. V sústave sú zastúpené kompaktné žiarivky, vysokotlakové sodíkové výbojky a LED svetelné
zdroje. Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, chýbajú kryty, je poškodená optika, vonkajšie kryty sú skorodované,
zlomené, nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom.
Svietidlá sú umiestnené na oceľových a betónových stožiaroch. Doba inštalácie stožiarov sa odhaduje na 80-te roky. Niektoré
oceľové konzoly a výložníky sú skorodované. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia
svietidla od osvetľovanej komunikácie.
Riadiace a istiace prvky sú osadené v štyroch rozvádzačoch umiestnených na betónových stožiaroch. Technický stav
rozvádzačov verejného osvetlenia nevyhovuje súčasným podmienkam.
Vzhľadom na vysokú individuálnosť výkonov údržby dochádza častokrát v rámci výdavkov obecného rozpočtu k značným
rozdielom v ročných nákladoch za údržbu sústavy VO.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Svietidlá budú vymenené na 128 svetelných miestach a na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201
bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 96 ks, Všetky svietidlá budú na báze LED,
ktoré zabezpečia nielen estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku
a pravidelnú údržbu. Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny svietidiel,
rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 33 413,55 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v rozvojových dokumentoch.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom. Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných prác sú 2
mesiace. Z dôvodu možnosti výskytu nepriaznivého počasia je realizácia rekonštrukcie nastavená na 3 mesiace (10 –
12/2015). V prípade priaznivého počasia bude samotná rekonštrukcia zrealizovaná v priebehu dvoch mesiacov a projekt bude
ukončený tak, aby boli zachované všetky podmienky výzvy vrátane finančného vyúčtovania. Rekonštrukcia bude pozostávať
z nasledovných činností:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Demontáž RVO
• Výkop, betónovanie a osadenie nových RVO
• Programovanie riadiacej jednotky
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Budú zabezpečené spoločnosťou
MANOS Consulting, s.r.o., ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov. Ich realizácia
bude hradená zo zdrojov obce.

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje. Vzhľadom na havarijný stav je potrebná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na betónových
alebo oceľových stožiaroch vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 33 413,55 kWh za rok, čo predstavuje v prepočte 120,29 GJ/rok.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Ráztočno je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 222 ks svietidiel
osadených na stĺpoch elektrického vedenia. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 32,42 kW.
Sústavu VO je možne hodnotiť ako zastaranú a v niektorých prípadoch už neschopnú prevádzky, keďže vek svietidiel a
svetelných zdrojov sa odhaduje na 10 až 15 rokov. V sústave VO sú zastúpené sodíkové výbojky a kompaktné žiarivky.
Svietidlá sú väčšinou umiestnené na každom druhom stožiari. Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké.
Spoje svorky sú uvoľnené, vyžíhané čím sa zvyšuje prechodový odpor vedenia a tepelné straty na vedení majú za následok
pokles napätia, nadmerné ohrievanie vodičov a riziko vzniku požiaru. Pri veternom počasí dochádza ku kolízii vodiča VO so
vzdušným vedením NN, čo si vynucuje neustále výjazdy poruchovej služby.
V obci sa nachádza 5 rozvádzačov VO, ktoré sú v dobrom technickom stave, nie je nutná ich výmena iba doplnenie o systém
riadenia a monitoringu prevádzky.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených 222 ks svietidiel a osadených nových 96 svietidiel na báze LED, ktoré zabezpečia nielen
estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a pravidelnú údržbu.
Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité bez ohľadu na geografickú polohu
obce.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny svietidiel,
rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 144 163,29 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v územnom pláne obce. Obec má mnoho aktivít, v obci sa plánuje podpora rozvoja rekreačnej funkcie,
sociálnej a technickej vybavenosti.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom. Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných prác sú 2
mesiace, tak ako je to uvedené vo svetelnotechnickej štúdii. Z dôvodu možnosti výskytu nepriaznivého počasia resp. iných
nepredvídaných problémov je realizácia rekonštrukcie nastavená na 3 mesiace (10 – 12/2015). V prípade priaznivého počasia
bude samotná rekonštrukcia zrealizovaná v priebehu dvoch mesiacov a projekt bude ukončený tak, aby boli zachované
všetky podmienky výzvy vrátane finančného vyúčtovania. Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných činností:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov a uchytávacích hákov na vzdušné káblové vedenie
• Montáž svietidiel
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity zahŕňajú riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti. Budú zabezpečené spoločnosťou
MANOS Consulting, s.r.o.,, ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov. Ich realizácia
bude hradená zo zdrojov obce.

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na betónových
stožiaroch vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zmodernizované verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zmodernizovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s doplnením systému riadenia a monitoringu prevádzky do existujúcich
rozvádzačov sa prejaví aj v úspore energie celej sústavy vo výške 144 163,29 kWh za rok (v prepočte 518,99 GJ/rok), čo
predstavuje 453,34 kWh za rok na svietidlo.
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Na základe spracovanej svetelnotechnickej štúdie a SWOT analýzy môžeme súčasný stav verejného osvetlenia v obci
Závadka nad Hronom hodnotiť ako nevyhovujúci a rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a
energetickej efektívnosti presahuje rámec bežnej údržby. Svietidlá sú osadené na každom druhom stožiari, čo má za následok
vzdialenosť medzi svietidlami až do 70m. Výsledkom je nerovnomerné osvetlenie komunikácie nespĺňajúce požiadavky normy
STN EN 13201. Dĺžky výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenosti
konkrétneho stožiara od komunikácie tak, aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie. Napájanie svietidiel zo
sekundárnych vývodov rozvádzačov je nesúmerné. U starších svietidiel je viditeľná korózia svietidiel, vnútorné aj vonkajšie
znečistenie svietidiel, ktoré sú dávno za svojou dobou životnosti. S technickým stavom svietidiel je aj spojená
finančná náročnosť údržby a servisu sústavy VO, ktorá sa vyžaduje každoročné zvyšovanie nákladov. V prípade
neizolovaných vodičov sa často vyskytujú poruchy spôsobené poveternostnými podmienkami, ktoré majú za následok
vzájomný kontakt vodičov a následný výpadok dodávky elektrickej energie.

Po ukončení realizácie projektu bude vymenených 245 ks. starých svietidiel, v súčasnosti dosahujúce nízke hodnoty merného
výkonu ako aj životnosti. Všetky 3 RVO budú predmetom výmeny, nakoľko už prekračujú dobu technologickej životnosti. Po
ukončení realizácie aktivít projektu sa bude osvetľovacia sústavy vyznačovať znížením finančných nárokov na elektrickú
energiu a údržbové práce, odstráni sa nemožnosť regulácie svetelného toku. Prevádzkovať sa budú nové svietidlá verejného
osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min. 87l/W a krytím IP
66. Výmenou vedenia sa zabezpečí zvýšenie spoľahlivosti osvetľovacej sústavy a minimalizácia výpadkov spôsobených
skratom a vzájomným kontaktom vedenia. Realizáciou projektu sa priamo naplnia hodnoty merateľných ukazovateľov v počte
vymenených svietidiel, na základe rekonštruovaného VO bude dosiahnutá úspora energie, ktorá je zadefinovaná
svetelnotechnickými výpočtami. Realizácia projektu bude mať dopad aj na iné aktivity obce, zásadne sa zvýši bezpečnosť v
obci, ako aj účinnosť namontovaných kamerových systémov. Vďaka úsporám bude môcť obec realizovať ďalšie rozvojového
projekty.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom Zmluvy uzavretej s externým dodávateľom. Výberu dodávateľa bude predchádzať
proces verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, tento proces bol už zahájený pred podaním žiadosti o NFP.
Všetky aktivity projektu sa budú zabezpečovať v súlade so Svetelno-technickou štúdiou a v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP, na základe štúdie bol zvolený optimálny technický variant, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám definovanom
výzvou. Predmetom rekonštrukcie bude výmena všetkých potrebných súčastí verejného osvetlenia. Organizačne bude projekt
zabezpečovať štatutárny orgán obce v spolupráci s externými odborníkmi na stavebný dozor a interným pracovníkom, ktorý
zodpovedá za technickú prevádzku sústavy VO. Podporné aktivity budú zabezpečované samotným žiadateľom,
prostredníctvom zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie
projektov, za týmto účelom má obec zriadený projektový tím, ktorý má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov.
Harmonogram realizácie aktivít bol prispôsobený špecifikáciám výzvy a vychádza z predpokladu ukončenia verejného
obstarávania a procesu vyhodnocovania konania o ŽoNFP.

Na základe svetelnotechnickej štúdie vyhotovenej autorizovaným stavebným inžinierom, bol konštatovaný nevyhovujúci stav
sústavy verejného osvetlenia v obci Závadka nad Hronom.
Realizácia projektu bude mať okamžité účinky v podobe modernizácie celej sústavy VO čím sa dosiahnú plánované hodnoty
merateľných ukazovateľov v podobe vymenených svietidiel a úspory energií. Súčasný stav sústavy je nevyhovujúci,
realizáciou projektu sa odstránia viaceré nedostatky jednotlivých svetelných bodov, vzdušného vedenia a rekonštruovaných
RVO, pričom všetky plánované investície majú za cieľ dosiahnutie platných STN. Plánovaná realizácia projektu je v súlade s
PHSR obce v časti návrh opatrení na realizáciu, ako aj v súlade so strategickým plánovacím dokumentmi Banskobystrického
VÚC prioritná os 4 Doprava a prioritná os 6 Životné prostredie. Projekt je v súlade s viacerými plánovacím dokumenty na
národnej úrovni ako je Koncepcia energetickej efektívnosti Slovenskej republiky či Akčný plán energetickej efektívnosti.
Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na zníženie nákladov na el. energie
a na znížení nákladov vynakladaných na servis a údržbu sústavy verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu sa dosiahne komplexná modernizácia sústavy verejného osvetlenia, jej najväčším prínosom bude
výmena technicky zastaraných častí sústavy, pretože v súčasnosti stúpa potreba finančných prostriedkov potrebných na
zabezpečenie bezproblémovej prevádzky sústavy verejného osvetlenia. Významným faktorom podporujúcim celkovú
udržatelnost projektu je predovšetkým zvolené technické riešenie reprezentované využitím inovatívnych technológii, ktoré
okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k zníženiu nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto
technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých komponentov sústavy, co zníži potrebu zásahov do systému verejného
osvetlenia. Celkové
zmeny povedú k podstatnému zníženiu nákladov na údržbu sústavy VO a dôjde k zníženiu verejných výdavkov. Použitá
technológia umožňuje nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú
úlohu aj v budúcnosti. Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotným žiadateľom. Na
financovanie týchto prác budú využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky obce.
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Obec Málinec

Obec Ochtiná

Obec Kmeťovo

Obec Malé Chyndice

Mesto Dubnica nad Váhom

Obec Utekáč

Obec Bojničky

Obec Cífer

Obec Malé Hoste

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ochtiná

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kmeťovo

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Malé Chyndice

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Utekáč

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bojničky

Rekonštrukcia časti Verejného Osvetlenia v obci Cífer

Obnova verejného osvetlenia v obci Malé Hoste

167 732,15

81 751,94

34 189,58

34 228,57

226 677,89

119 610,13

117 689,01

170 714,02

81 356,11
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Na základe spracovanej svetelnotechnickej štúdie a SWOT analýzy môžeme súčasný stav verejného osvetlenia v obci
Málinec hodnotiť ako technicky nevyhovujúci a rozsah činností potrebných na zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej
efektívnosti presahuje rámec bežnej údržby. Svietidlá sú osadené na každom druhom prípadne treťom stožiari, čo má za
následok vzdialenosť medzi svietidlami 60m ÷ 70m. Výsledkom je nerovnomerné osvetlenie komunikácií nespĺňajúce
požiadavky normy STN EN 13201. Dĺžky výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenosti konkrétneho stožiara od komunikácie
tak, aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie. Napájanie svietidiel zo sekundárnych vývodov rozvádzačov je
nesúmerné. U starších svietidiel je viditeľná korózia svietidiel, vnútorné aj vonkajšie znečistenie svietidiel, ktoré sú dávno za
svojou dobou životnosti. Niektoré svietidlá už nemajú vôbec spodný kryt, ktorý zabezpečuje IP krytie svietidla, v dôsledku
čoho je zvýšená poruchovosť týchto svietidiel. V prípade neizolovaných vodičov sa často vyskytujú poruchy spôsobené
poveternostnými podmienkami, ktoré majú za následok vzájomný kontakt vodičov a následný výpadok dodávky elektrickej
energie.

Po ukončení realizácie projektu bude osadených 202 ks. nových svietidiel. Dôjde k výmene 2 RVO, ktoré už prekračujú dobu
technologickej životnosti. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa bude osvetľovacia sústavy vyznačovať znížením
finančných nárokov na elektrickú energiu a údržbové práce, odstráni sa nemožnosť regulácie svetelného toku. Prevádzkovať
sa budú nové
svietidlá verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním. Osadené budú svetelné zdroje s merným výkonom min.
87l/W a krytím IP 66. Výmenou vedenia sa zabezpečí zvýšenie spoľahlivosti osvetľovacej sústavy a minimalizácia výpadkov
spôsobených skratom a vzájomným kontaktom vedenia. Realizáciou projektu sa priamo naplnia hodnoty merateľných
ukazovateľov v počte vymenených svietidiel, na základe rekonštruovaného VO bude dosiahnutá úspora energie, ktorá je
zadefinovaná svetelnotechnickými výpočtami. Realizácia projektu bude mať dopad aj na iné aktivity obce, zásadne sa zvýši
bezpečnosť v obci, ako aj účinnosť namontovaných kamerových systémov. Vďaka úsporám bude môcť obec realizovať
ďalšie rozvojového projekty

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom Zmluvy uzavretej s externým dodávateľom. Výberu dodávateľa bude predchádzať
proces verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, tento proces bol už zahájený pred podaním žiadosti o NFP.
Všetky aktivity projektu sa budú zabezpečovať v súlade so Svetelno-technickou štúdiou a v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP, na základe štúdie bol zvolený optimálny technický variant, ktorý zodpovedá všetkým
požiadavkám definovanom výzvou. Predmetom rekonštrukcie bude výmena všetkých potrebných súčastí verejného
osvetlenia. Organizačne bude projekt zabezpečovať štatutárny orgán obce v spolupráci s externými odborníkmi na stavebný
dozor a interným pracovníkom, ktorý zodpovedá za technickú prevádzku sústavy VO. Podporné aktivity budú zabezpečované
samotnou obcou Málinec, prostredníctvom zamestnancov so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov, za týmto
účelom má obec zriadené miesto Projektového manažéra, ktorý má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov.
Harmonogram realizácie aktivít bol prispôsobený špecifikáciám výzvy a vychádza z predpokladu ukončenia verejného
obstarávania a procesu vyhodnocovania ŽoNFP.

Na základe svetelnotechnickej štúdie a obhliadky VO realizovaného autorizovaným stavebným inžinierom, bol konštatovaný
nevyhovujúci stav sústavy verejného osvetlenia v obci Málinec. Realizácia projektu bude mať okamžité účinky v podobe
optimalizácie celej sústavy VO čím sa dosiahnú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov v podobe vymenených
svietidiel a úspory energií. Súčasný stav sústavy VO je nevyhovujúci, realizáciou projektu sa odstránia viaceré nedostatky
jednotlivých svetelných bodov, vzdušného vedenia a rekonštruovaných RVO. Plánovaná realizácia projektu je v súlade s
PHSR obce ako aj v súlade so strategickým plánovacím dokumentmi Banskobystrického VÚC v prioritnej osi 4 Doprava a v
prioritnej osi 6 Životné prostredie . Projekt je v súlade s viacerými plánovacím dokumenty na národnej úrovni ako je Koncepcia
energetickej efektívnosti Slovenskej republiky či Akčný plán energetickej efektívnosti. Realizácia projektu bude mať pozitívny
dopad na zníženie nákladov na el. energie a na znížení nákladov vynakladaných na servis a údržbu sústavy verejného
osvetlenia. Realizácia projektu by bez poskytnutia NFP nebola možná a táto pomoc bude mať okamžitý pozitívny účinok na
obec.

Realizáciou projektu sa dosiahne komplexná obnova sústavy verejného osvetlenia, jej najväčším prínosom bude optimalizácia
sústavy, pretože v súčasnosti je tvorená sústava rozličnými svietidlami čo spôsobuje prevádzkové problémy pri údržbe a
servise celej sústavy. Významným faktorom podporujúcim celkovú udržatelnost projektu je predovšetkým zvolené technické
riešenie reprezentované využitím inovatívnych technológii, ktoré okrem znižovania energetickej náročnosti prispeje aj k
zníženiu nákladov súvisiacich s udržiavacími prácami. Využite týchto technológii podstatne predĺži životnosť jednotlivých
komponentov sústavy, co zníži potrebu zásahov do systému verejného osvetlenia. Celkové zmeny povedú k podstatnému
zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a dôjde k zníženiu verejných výdavkov. Použitá technológia umožňuje
nastaviť systém na rôzne výkonové úrovne, čo v prípade rastúcich cien energií bude zohrávať dôležitú úlohu aj v budúcnosti.
Zabezpečenie nevyhnutných udržiavacích prác bude realizované samotnou obcou Málinec, prípadne prostredníctvom
externých firiem. Na financovanie týchto prác budú využité finančné prostriedky v rámci príslušnej rozpočtovej položky obce.
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V obci Ochtiná tvoria existujúcu sústavu VO svietidlá typu AT s kompaktnými žiarivkami o výkone 36W, elektrosvit Attaché
484 02 36, v počte 40 ks. Táto sústava nevyhovuje súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre sústavy
verejného osvetlenia a okrem iného je i náročná na údržbu a správu. Údržbový materiál a náhradné diely(plexisklá, kryty,
objímky, svetelné zdroje, predradené prístroje a p.) sa dnes už väčšinou nevyrábajú.
Reflexné paraboly použitých svietidiel sú vyrobené z lešteného a eloxovaného hliníka a majú odrážať svetelný tok zo
svetelného zdroja do priestoru, pričom vo väčšine prípadov sú matné, zničené, nefunkčné. Nízky svetelný výkon spôsobujú i
matné a znehodnotené kryty svetelnočinných častí. Sústava VO je zastaraná, vo viacerých častiach prevádzkovaná po
ekonomickej aj technickej životnosti, pri použití nevhodných typov svietidiel. Do sústavy VO patrí 39 ks výložníkov, z ktorých
najstaršie sú značne skorodované. Rozvádzač (1 ks) nevyhovuje dnešným nárokom na riadenie a správu VO, časť vývodov je
istená poistkami s poškodenými poistkovými základmi. Hlavné ističe sú zastarané a postupným znižovaním príkonu siete sú
zbytočne predimenzované.

Účelom tohto projektu je vytvoriť v obci unifikovanú sústavu VO. Inštalujú sa moderné, spoľahlivé svietidlá s vysokou
účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť). Počíta sa so znížením
výkonu VO v určených hodinách. Priemerné zníženie inštalovaného príkonu predstavuje približne 22% celkového príkonu.
Čas regulovanej prevádzky predstavuje približne 75% (2920 hodín) a neregulovanej prevádzky približne 25% (980 hodín)
celkovej prevádzky VO ročne. Indikátor dopadu-úspora elektriny za 1 rok bude 64,23 GJ. Zapínanie a vypínanie VO vďaka
vypočítaným geografickým koordinátom korešpondujúcim slnečnému cyklu, teda VO bude počas celého roku efektívne
využité bez ohľadu na geografickú polohu obce. Investičný náklad na svietidlá a svetelné zdroje je 61 290€, počet svietidiel
nainštalovaných v rámci projektu bude 83ks, teda investičná náročnosť 1 svetelného bodu je 738,43 €/ks. Predpoklad
zníženia emisií CO2 je 4,50 ton/rok. Predpokladá sa i úspora na údržbe a to o 75,1% ročne oproti starej sústave VO. Spotreba
novej sústavy VO pri 83 ks pri prevádzke 3900 hod/rok je 7154 kWh/rok, oproti 12 046,32 kWh/rok pri 40 svietidlách starej
sústavy VO.

Základným princípom pri návrhu realizácie modernizácie VO je minimalizácia zásahov do krajiny a optimalizácia nákladov.
Budú vymenené pôvodné svietidlá v počte 40 ks a ďalších 43 ks nových svietidiel sa osadí k neosadeným betónovým NN
stožiarom na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201-4. Svietidlá budú osadené výkonnými svetelnými zdrojmi
LED. Pôvodný rozvádzač bude nahradený 1 novým rozvádzačom. Na rekonštruovaných vzdušných vedeniach VO sa
navrhujú samonosné závesné káble 1-AES 2x16 mm2 a CYKY-J 3x1,5 mm2 pre napojenie svietidiel. Káble 1-AES budú
uložené na svorkách vzdušného vedenia 50 cm pod úrovňou svietidiel. V obci bude vymenené neizolované vzdušné vedenie
za izolované v dĺžke 3 200 m. V rámci rekonštrukcie sa nenavrhuje výmena káblových zemných vedení. Budú využité
jestvujúce podperné body NN rozvodu (betónové stožiare) alebo oceľové stožiare VO; výložníky sa navrhujú hliníkové,
eloxované, jednoramenné, dĺžky 1 m v počte 81 ks, typu KA1-10-05 OP. Celý proces realizácie navrhovanej modernizácie
systému VO bude ukončený do 31.12.2015.

Súčasný systém VO v obci Ochtiná je zastaraný, náročný na údržbu, vo viacerých častiach prevádzkovaný po ekonomickej aj
technickej životnosti, pri použití nevhodných
typov svietidiel. Svietidlá nevyhovujú dnešným požiadavkám na svetelno-technické parametre. Jednou z priorít projektu je
realizácia sústavy VO, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým
normám. Túto situáciu možno vytvoriť len novými technickými zariadeniami, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na
efektivitu a údržbu celého zariadenia, pri nízkej energetickej náročnosti a s ohľadom na platné normy. Výpočet úspor
elektrickej energie so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity rekonštruovaných častí bol určený na základe
znalosti pôvodnej štruktúry sústavy VO, pri predpokladanom čase svietenia 3900 hod/rok. Navrhovaný systém VO zabezpečí
zníženie energetickej náročnosti, emisií CO2 ako aj nákladov na údržbu a prevádzku, čo by pri nerealizovaní navrhovaných
zásahov nebolo možné. Navrhované riešenie modernizácie VO teda v plnom rozsahu korešponduje s cieľmi projektu a
súčasným trendom.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí využívaním jeho výstupov. Výsledky projektu budú udržateľné vo forme
celkovej úspory pri realizácii navrhovaného modernizovaného systému VO, pri znížení spotreby elektrickej energie, použití
LED technológií, ako aj pri dodržiavaní plánu údržby nového systému VO. Prevádzkou modernizovaného VO sa v budúcnosti
dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že je navrhovaná inštalácia moderných
a spoľahlivých LED svietidiel a svetelných zdrojov s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon,
vysoká svietivosť, dlhá životnosť), ako aj tým, že bude možné v novej sústave VO riadiť dobu prevádzky aj intenzitu
osvetlenia vo vybratej dobe podľa skutočnej potreby. Svetelné zdroje pritom po výmene majú doživotnú prevádzku, svietidlá
sa budú meniť raz za 15 rokov, revízie sa majú realizovať v zmysle platných noriem každé 3 roky.
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Obec Kmeťovo sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky na rozlohe 520 ha a s populáciou 873 obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava s 98 svietidlami, pričom predmetom modernizácie 38 ks svietidiel v obci. Svietidlá
sú typu Elektrosvit - Attaché z roku inštalácie cca rok 2000. Ide o kompaktné žiarivky s nízkym merným výkonom. Svietidlá
nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou jestvujúcich 38 ks svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, a doplnením 32 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť regulácie výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa dosiahne modelová úspora
elektriny 11 806 kWh/rok – 60,06%, úspora zníženia emisií CO2 o 2,98 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho environmentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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Obec Malé Chyndice sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Nitra na rozlohe 789 ha a s populáciou 394 obyvateľov.
V obci je jednostranná osvetľovacia sústava so 40 svietidlami, pričom predmetom modernizácie sú všetky svietidlá v obci.
Svietidlá sú typu Elektrosvit - Attaché z roku inštalácie cca rok 1998. Ide o kompaktné žiarivky s nízkym merným výkonom.
Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácii.
Svietidlá na podperných bodoch sú umiestnené spravidla na každý druhý stožiar až tretí, čím vzniká veľký rozstup a teda vo
väčšine prípadov nie je zabezpečená rovnomernosť osvetlenia. Preto je na uvedených úsekoch nutné zahustiť osvetľovaciu
sústavu. Veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla ďalej len obmedzujú ich účinnosť.
Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu a nízkej hospodárnosti
celej sústavy. Súčasná sústava nie je schopná plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované
parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti.

Projekt počíta s modernizáciou jestvujúcich 40 ks svietidiel výmenou za moderné LED uličné svietidlá, a doplnením 30 ks
svietidiel na miestach, kde súčasný stav nespĺňal svetlo-technické normy, na celkový končený stav 70 svietidiel s príkonom
30W alebo 50W
Navrhnuté LED moduly majú podstatne vyššiu životnosť na úrovni 60 000 – 100 000 hodín, lepší merný svetelný výkon,
aktívnu tepelnú ochranu svietidla a možnosť regulácie výkonu svietidla. Realizáciou projektu sa dosiahne modelová úspora
elektriny 11 275 kWh/rok – 57,36%, úspora zníženia emisií CO2 o 2,84 ton/rok.
Uskutočnením projektu bude naplnený špecifický ciel projektu t.z. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného
osvetlenia obce technologicky modernejšími LED svietidlami a modernizáciou osvetľovacej sústavy. Projekt plne prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít.
Prvá hlavná aktivita - Štúdia a svetelnotechnické meranie modernizovaného verejného osvetlenia obce zahŕňa dve základné
činnosti zabezpečujúce kvalitnú realizáciu druhej hlavnej aktivity. Štúdia technicky podrobne špecifikuje návrh modernizácie
osvetľovacej sústavy, špecifikáciu energetických, environmentálnych a nákladových údajov. Záverečné meranie zhodnotí
súlad s požiadavkami noriem.
Druhá aktivita rieši Výmenu a doplnenie svietidiel vrátane obnovy osvetľovacej sústavy. Na dodávateľa stavebných prác bolo
uskutočnené verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. V prípade schválenia žiadosti o NFP sa
predpokladá v mesiaci október podpis Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom tak, aby mohli byť stavebné práce ukončené
najneskôr do konca Novembra 2015. Obdobie na realizáciu osadenia 70 LED svietidiel výhodných pre progresívnu inštaláciu,
dáva predpoklady na časovú realizovateľnosť projektu.
Za aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím. Jednotlivé osoby tímu budú zabezpečovať činnosti presne vymedzené v
opise projektu.

Vhodnosť predkladaného projektu a navrhnutých aktivít je preukazná predovšetkým z titulu zlepšenia technického stavu
verejného osvetlenia, zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia emisií CO2 s kladným dopadom na ďalšie prejavy
sociálneho environmentu, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostnej situácie v obci.
Projektom sa znížia aj náklady na údržbu, čo v pozitívnom smere následne ovplyvní rozpočet obce.
Vhodnosť projektového zámeru prispieva aj k Trvalo udržateľnému rozvoju (HP), ktorý sa stáva univerzálnym nástrojom
presadzovania cieľov Európskej únie.
Iba získanie nenávratného finančného príspevku umožní obci realizovať naplánované aktivity k naplneniu stanovených cieľov
projektu.

Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu systému verejného osvetlenia po skončení spolufinancovania projektu obec zabezpečí
v súčasnom režime vo vlastnej réžii. V rámci rozpočtu obce sú vyčlenené dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného
osvetlenia.
Nižšia energetická náročnosť navrhnutej technológie priamo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Podstatne vyššia
životnosť LED modulov na úrovni rádovo 30 rokov pri priemernej svietivosti 8 hodín denne, vie garantovať podstatne dlhšiu
prevádzkyschopnosť sústavy čo prispeje v ďalším finančným úsporám, cez zníženie nákladov na údržbu.
Tým obec bude pri spravovaní verejného majetku efektívnejšie nakladať s verejnými zdrojmi pri dodržaní hospodárnosti a
účelnosti ich vynakladania. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu tak bude zabezpečená z niekoľkých hľadísk a
to z finančného, technického i personálneho.
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Sústava verejného osvetlenia mesta Dubnica nad Váhom vykazuje v súčasnosti viaceré nedostatky. Jej technický stav možno
charakterizovať ako primeraný veku inštalácie, menej vyhovujúci s prihliadnutím na rozrastajúce sa využívanie LED
technológie vo verejnom osvetlení. Sústava verejného osvetlenia miestami nie je optimalizovaná z pohľadu noriem. Svietidlá
sú osadené na betónových stožiaroch sekundárneho distribučného rozvodu NN sústavy mesta v celkovom počte 143 ks, na
oceľových stožiaroch 1 780 ks, drevenom stožiari v počte 7 ks, na stene v počte 64 ks a na oceľovom lane v počte 5 ks.
Inštalované konzoly a výložníky na betónových podperných bodoch a fasádach budov, na ktorých sú osadené svietidlá, sú
značne zasiahnuté koróziou, vyznačujú sa nevyhovujúcimi dĺžkami a uhlami vyloženia. Vek niektorých svietidiel inštalovaných
v sústave je viac ako 25 rokov. Svietidlá sú technicky aj morálne zastarané primerane ich veku a ich svetelná účinnosť
dosahuje iba zlomok pôvodnej. V súčasnosti nie je v meste riešená žiadna regulácia prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
Kvalita a technický stav betónových stožiarov je dobrý, avšak inštalované výložníky je nevyhnutné vymeniť v počte 15 ks.

V projekte uvažujeme s modernizáciou existujúcich svietidiel (výmena) v počte 331 ks svietidiel za nové svietidlá s
technológiou LED, ako s výmenou existujúcich výložníkov na betónových podperných bodoch pre osadenie nových svietidiel
v počte 15 ks, ďalej je v rámci projektu plánované doplnenie nových riadiacich jednotiek do 5 rozvádzačov a tým
zmodernizovanie systému riadenia verejného osvetlenia. Výmenou existujúcich svietidiel za svietidlá s lepšími parametrami svietidlá s nižším príkon alebo rovnakým príkonom, avšak lepšími svetelno-technickými parametrami dôjde k zefektívneniu
prevádzkových nákladov. Realizáciou aktivít projektu dôjde k naplneniu merateľného ukazovateľa výsledku „Počet
vymenených svietidiel“ v počte 331 ks a k naplneniu merateľného ukazovateľa „Úspora energie v GJ“, kde sa dosiahne
hodnota 186,11 GJ/rok. Z výpočtov svetelno-technickej štúdie tiež vyplýva, že dôjde k zníženiu spotreby energie o 49,21% a
k úspore emisií CO2 vo výške 13,03%.

Realizácia projektu bude prebiehať v období 08/2015 - 12/2015. Na jej realizáciu bude dohliadať projektový tím zložený z
odborníkov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a projektov zo ŠF EÚ. Členovia projektového tímu budú
počas realizácie prác na projekte dohliadať na dodržanie kvality a termínov stanovených v zmluvách. V rámci predkladaného
projektu sa budú realizovať 3 hlavné aktivity (Aktivita 1: Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, Aktivita 2: Modernizácia
verejného osvetlenia, Aktivita 3: Svetelno-technické meranie), prostredníctvom ktorých sa zabezpečí modernizácia VO, čo
prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti, zvýšeniu bezpečnosti v meste a k zníženiu emisií CO2. Hlavné aktivity budú
realizované prostredníctvom externých dodávateľov. Podporné aktivity zabezpečia zamestnanci MsÚ Dubnica nad Váhom.

Žiadateľ v rámci predkladaného projektu navrhuje modernizáciu VO tak, aby v čo najväčšom rozsahu odstránil v súčasnosti
nevyhovujúci stav VO. Žiadateľ zvažoval tri alternatívy realizácie projektu, pričom zvolil najoptimálnejší z hľadiska finančných
nákladov a prínosov pre mesto. Projekt vychádza z potreby výmeny existujúcich svietidiel vo vybraných oblastiach mesta pre
zefektívnenie prevádzkových nákladov VO, skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych komunikáciách a
zjednotenie použitých typov svietidiel a ich zdrojov. Pre zefektívnenie prevádzkových nákladov je nutné zabezpečiť svietidlá s
nižším, alebo rovnakým príkonom avšak lepšími svetelnotechnickými parametrami. Projekt je v súlade s požiadavkami
Energetickej politiky EU. Projekt je tiež v súlade s Energetickou politikou SR, Koncepciou energetickej efektívnosti SR,
Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020, HP TUR, Programom hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj s PHSR Dubnice nad Váhom.

Na zabezpečenie finančnej udržateľnosti výsledkov projektu použije žiadateľ finančné prostriedky, ktoré nadobudne úsporou
financií na znížených prevádzkových nákladoch. V porovnaní so súčasným osvetlením dôjde k úspore energie o 49,21%.
Finančné prostriedky, ktoré mesto získa touto úsporou využije na modernizáciu verejného osvetlenia v miestach, ktoré v rámci
predmetnej výzvy nie sú oprávnené, bude to Tretia etapa modernizácie verejného osvetlenia. Vďaka tomu bude
zmodernizovaná celá sieť verejného osvetlenia, čo bude mať pre mesto ďalšie ekonomické prínosy. Vedenie mesta si tiež
uvedomuje, že v prípade, ak vzniknú nepredvídateľné výdavky, bude ich musieť uhradiť z vlastných zdrojov. Ide najmä o
nečakané poruchy, resp. navýšenie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu oproti plánovaným hodnotám. Technická
udržateľnosť bude zabezpečená v záručnej lehote v zmysle reklamačného poriadku a servisných podmienok v zmysle zmluvy
s dodávateľom a následne pravidelnou údržbou v zmysle odporúčaní svetelnotechnickej štúdie. V rámci údržby sa bude
vykonávať základná kontrola funkčnosti sústavy, ako aj výmena poškodených a opotrebovaných častí osvetľovacej sústavy a
ďalšie potrebné činnosti.
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Obec Utekáč (okres Poltár), má 998 obyvateľov (k 31.12.2013). Súč. sústava ver. osvetlenia obce (102 ks svietidiel s priem.
vekom nad 15 r., s poklesom pôv. účinnosti) nie je unifikovaná, má viac typov svietidiel:
- s vysokotlak. sodíkovými výbojkami,
- s vysokotlak. ortuťovými výbojkami,
- s kompakt. žiarivkami.
Sústava svietidiel je v prevádzke aj po ekon. a tech. životnosti, náročná na údržbu, viaže fin. zdroje na náhr. diely a materiál
na údržbu. Plánovanie nákladov na údržbu je náročné pre rozmanitosť sústavy, ktorá neumožňuje syst. kampane pre výmenu
svietidiel. Stožiare sú betónové (126 ks, výška 8,5m) a oceľové (11 ks, výška 5-10m), ktoré boli dopĺňané od začiatku
výstavby v 60-tych rokoch. Rozvody sú vzdušné (betón. stožiare) a zemné (oceľ. stožiare). Tech. stav rozvádzačov a hlav.
ističov nevyhovuje súč. podmienkam STN, ani z hľadiska bezp. práce a rizika úrazu.
Hlav.nedostatkami súč. sústavy osvetlenia obce sú:
-skorodované oceľ.stožiare a výložníky, skriňa rozvádzača,
-nesprávne dimenzovaný hl. istič,
-stožiare bez svietidiel,
-neunifik. sústava svietidiel,
-poškod. alebo chýbajúce kryty svietidiel,
-nerovnomerné osvetlenie, neosvetlené križovatky.

Zákl. krokom pri návrhu novej osvetľ. sústavy je zatriedenie jednotl. ulíc podľa STN EN 13 201 a súv. noriem podľa tried
osvetlenia (str. 7-8 štúdie), od čoho závisí svet.-tech. výpočet. Jeho parametre naznačuje opis projektu, cast 2.2.
Hlavnými prev. prioritami navrh. sústavy je odstránenie nedostatkov súč. sústavy ver. osvetlenia a zabezp. súladu s tech.
normami:
-optimaliz. energ. náročnosť,
-nový rozvádzač so systémom dohľadu nad spotrebou a reguláciou sústavy osvetlenia s ovlád. softvérom,
-kvalita a rovnomernosť osvetlenia,
-zníženie nákladov na údržbu,
-unifikácia LED svietidiel s vysokou svietivosťou, konštantným svet. tokom a dlhou životnosťou,
-minimalizácia zásahov do krajiny.
Prioritu splnenia merat. ukazovateľov výsledku (počet vymenených svietidiel 135 ks, 2 typy) a dopadu (úspora energie 266,30
GJ/rok), vrátane horiz. priority trvalo udržateľného rozvoja vyjadrujú všetky 3 špecif. ciele projektu, logicky previazané s
aktivitami na ich dosiahnutie.
Projekt je previazaný aj s bud. aktivitami obce, ktorá v ďalšej etape plánuje výmenu vzduš. vedenia na betón. stožiaroch, s
fin. krytím získaným z vl. zdrojov, úsporou energie po realizácii tohto projektu.

Čas. rámec hl. aktivít projektu je plánovaný na obd. 7-12/2015:
- aktivita č.1-svet.-tech. štúdia (na základe VO), v čase 7-8/2015, príp. zmeny štúdie počas 9/2015,
- aktivita č.2-rekonštrukcia ver. osvetlenia (11-12/2015), na základe VO začatého počas 9/2015,
- aktivita č.3-svet.-tech. meranie (podľa svet.-tech.štúdie), začne od 12/2015, po skončení aktivity č.2.
Realizácia aktivity č.2 podmieňuje dosiahnutie ukazovateľov výsledku i dopadu,
lebo bez rekonštrukcie sústavy osvetlenia by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu.
Je zameraná na obstaranie všetkých položiek novej sústavy ver. osvetlenia.
Aktivity č. 1 a 3 sú nevyhnutné pre začiatok a úspešné ukončenie projektu.
Tech. zab. aktivity č.2 je založené na typiz. riešeniach demontáže a inštalácie svietidiel.
Org. zab. predpokladá tieto činnosti:
- VO a príprava svet-tech. štúdie (prípr. fáza realizácie projektu)
- oznámenie o vyhlásení VO na rekonštrukciu sústavy
- zloženie proj. tímu, vrátane ext. členov
- predloženie a hodnotenie ŽoNFP
- vyhodnotenie a kontrola VO v zmysle výzvy
- uzatvorenie zmluvy s víťazom VO
- realizácia diela, svet.-tech.meranie
- monitoring a fin. ukončenie projektu.

Súč. sústavu ver. osvetlenia obce Utekáč je nutné rekonštruovať nie len z dôvodu dosiahnutia úspor na prevádzku a údržbu
po unifikácii novými LED svietidlami s moderným riad. systémom rozvádzača. Dôvodom je aj splnenie súč. štandardov a svet.tech. parametrov prevádzky elektr. zariadení. Tým je dané zdôvodnenie rýchlej realizácie projektu pre okamžité účinky poskyt.
pomoci. Preto tento projekt plánuje iba výmenu a doplnenie svietidiel a súv. komponentov v najnutnejšom rozsahu a v
najkratšom case, čím vytvára podmienky pre nadväzné aktivity obce.
Okrem úspory energie má projekt aj ďalšie nepriame prínosy (zvýš. bezpečnosť cestnej premávky, lepšia bezpečnosť v obci
vo več. hodinách, zníženie emisií a svet. smogu a pod).
V ďalších etapách po realizácii tohto projektu obec plánuje využiť vl. zdroje získané úsporou nákladov na energiu na výmenu
exist. káblových vzduš. i zemných vedení, ako aj výmenu alebo aspoň náter farbou oceľ. stožiarov.
Zníženie energ. náročnosti a úspora energie na prevádzku osvetlenia obce je v súlade s cieľmi OP KaHR, so strateg.
dokumentami štátu s dlhod. cieľmi v energetike (podrobnejšie v opise projektu), ako aj s PHSR obce, regiónu i BBSK.

Admin. a tech. kapacity projektu sú založené na spolupráci int. aj ext. členov proj. tímu a skúsenostiach obce, projektanta i
dodávateľa z realizácie projektov z minulosti. Po ukončení projektu obec zabezpečí prevádzku moderniz. sústavy ver.
osvetlenia vo vl. réžii.
Plán údržby modern. sústavy ver. osvetlenia vychádza z tech. a efekt. životnosti zariadení. Bude zameraný na prevent. údržbu
(vrátane čistenia svietidiel) a nahrádzanie opotreb. alebo chybných častí, pri dodržaní požiadaviek na bezpečnosť podľa
platných STN-EN, spolu s plánom pravid. predpísaných revízií.
Projekt má potenciál vytvoriť aj fin. zdroje (dosiahnutou úsporou energie) na plán. ďalšiu etapu modernizácie – výmenu
káblových vedení. Rozdelenie na etapy s čas. prioritou výmeny svietidiel a rozvádzačov súvisí s možnosťou okamž. účinku
pomoci, ktorý umožní dosiahnutie roč. úspor energie ako ukazovateľa dlhod. dopadu projektu.
Schopnosť obce priebežne kryť bež. výdavky (teda aj výdavky na energiu na prevádzku ver. osvetlenia) z bežných príjmov
obce, je dostat. zárukou fin. udržateľnosti projektu, riziká obmedzenia prevádzky sú dostatočne eliminované dosiah.
výsledkami hospodárenia a plnením rozpočtu obce.
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Súčasný stav verejného osvetlenia v obci Bojničky je nevyhovujúci. V obci sa v súčasnosti nachádza 124 ks svietidiel
osadených na stĺpoch elektrického vedenia. Celkový inštalovaný výkon predstavuje 13,06 kW a ročná spotreba energie na
verejné osvetlenie je 50 949,60 kWh. Priemerný vek svietidiel a svetelných zdrojov sa odhaduje na viac ako 15 rokov. V
sústave sú zastúpené vysokotlakové sodíkové a ortuťové výbojky.
Svietidlá sú umiestnené na oceľových stožiaroch alebo na betónových stĺpoch. Jestvujúce oceľové stožiare sú skorodované,
niektoré stožiare nemajú dvierka k svorkovnici alebo sú samotné stožiarové svorkovnice v dezolátnom stave. Svetelné miesta
majú niekde široké rozstupy, čo ma za následok nerovnomernosť osvetlenia. Vek oceľových stožiarov a vedení sa pohybuje
od 5 do 30 rokov.
Riadiace a istiace prvky sú osadené v 3 rozvádzačoch umiestnených na betónových stožiaroch rozvodu NN resp. voľne
stojacich.
Vzhľadom na vysokú individuálnosť výkonov údržby dochádza častokrát v rámci výdavkov obecného rozpočtu k značným
rozdielom v ročných nákladoch za údržbu sústavy VO.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši kvalita osvetlenia ulíc a verejných priestranstiev a zníži jeho energetická
náročnosť. Bude vymenených 124 ks svietidiel a na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201 bude sústava
doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 47 ks, Všetky svietidlá budú na báze LED, ktoré
zabezpečia nielen estetickejší vzhľad obce, ale tiež vyššiu bezpečnosť a úsporu finančných nákladov na ich prevádzku a
pravidelnú údržbu. Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude počas celého roku efektívne využité.
Realizáciou projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.
Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať ŽP. Prostredníctvom výmeny svietidiel,
rozvodov a ostatných náležitostí projektu dôjde k úspore energie 47 199,08 kWh ročne.
Zámer obce a tohto projektu je dosiahnutie takého stavu verejného osvetlenia aby spĺňal všetky aktuálne technické normy a
aby jeho prevádzka bola pre obec čo najefektívnejšia. Po ukončení tohto projektu môže obec investovať do ďalšieho rozvoja
tak ako si to stanovila v rozvojových dokumentoch.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. Realizácia svetelnotechnického merania
2. Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Všetky hlavné aktivity budú realizované realizovaná dodávateľským spôsobom. Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukčných
prác sú 2 mesiace. Z dôvodu možnosti výskytu nepriaznivého počasia resp. iných nepredvídaných problémov je realizácia
rekonštrukcie nastavená na 3 mesiace (10 – 12/2015). V prípade priaznivého počasia bude samotná rekonštrukcia
zrealizovaná v priebehu dvoch mesiacov a projekt bude ukončený tak, aby boli zachované všetky podmienky výzvy vrátane
finančného vyúčtovania. Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných činností:
• Odovzdanie staveniska
• Demontáž svietidiel a výložníkov
• Montáž výložníkov
• Montáž svietidiel
• Programovanie riadiacich jednotiek RVO
• Odovzdanie diela
Podporné aktivity, zahŕňajúce riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti, budú realizované spoločnosťou
MANOS Consulting, s.r.o., ktorej zamestnanci majú dostatočné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov financovaných z
fondov EÚ aj iných grantových schém. Financované budú z rozpočtu obce.

Výmena svietidiel je zdôvodnená veľmi zlým technickým stavom existujúcich svietidiel. Najlepšie dostupné technológie na
báze LED nahradia existujúce zdroje (sodíkové a ortuťové výbojky, žiarivky), ktoré nevyhovujú požiadavkám na úsporné a
environmentálne prijateľné zdroje. Vzhľadom na havarijný stav je potrebná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným osvetlením – vysoká energetická
náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia
bezpečnosť na verejných priestranstvách obce.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest je zabezpečiť dobrú viditeľnosť všetkým užívateľom a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti a nevhodného technického
stavu nie je účel osvetlenia splnený. Svietidlá sú v pokročilom stave degradácie optického krytu vplyvom slnečného žiarenia.
Svietidlá v osvetľovacej sústave vonkajšieho osvetlenia obce sú v prevažnej miere umiestnené na výložníkoch na betónových
alebo oceľových stožiaroch vzdušného vedenia NN. Výložníky sú skorodované.

Zrekonštruvané verejné osvetlenie bude prevádzkované obcou a všetky výdavky súvisiace s prevádzkou budú pokryté z
rozpočtu obce. V prípade zrekonštruovanej sústavy bude prevádzka menej finančne aj personálne náročná ako v prípade
doterajšieho zastaraného nespoľahlivého a energeticky neefektívneho osvetlenia.
V súvislosti s prevádzkou sa ráta s rizikami, ktoré sú však menšie, ako v prípade, že by bola nutná prevádzka
nezrekonštruovaného systému:
• stúpajúce ceny energie – eliminuje sa práve inštaláciou úspornejších svietidiel a zdrojov.
• stúpajúce náklady na údržbu – po inštalácii novej technológie bude údržba menej náročná ako doteraz.
• deštrukcia systému vonkajšími vplyvmi – dopravné nehody, extrémne nepriaznivé počasie – tieto riziká sa eliminujú
štandardnými nástrojmi – či už poistenie, alebo prefinancovanie opráv poškodeného zariadenia z povinného zmluvného
poistenia vodiča, ktorý nehodu spôsobí.
Výmena a doplnenie sústavy svietidiel spolu s nevyhnutnou výmenou príslušných rozvádzačov sa prejaví okrem stability
celého systému aj v úspore energie celej sústavy vo výške 47 199,08 kWh za rok (v prepočte 169,92 GJ/rok), čo predstavuje
276,02 kWh za rok na jedno svietidlo.
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Verejné osvetlenie v obci Cífer patrí do celkovej technickej infraštruktúry obce. Na vybranej trase ju tvorí 150 svetelných
bodov. Svietidlá sú typu MODUS-LV. Zdroje sú kompaktné žiarivky rôznych výkonov. Napojené sú na deväť
rozvádzačov(projekt rieši výmenu štyroch) - plechové a plastové skrine, ktoré sú zastaralé, zkorodované a sú príčinou častých
porúch. Svetelné body sú umiestnené na betónových a oceľových stožiaroch NN rozvodov vysokých 8 až 12m, kde sú
uchytené viacerými typmi kovových konzol a výložníkov. VO je tažko opravitelné, fyzicky a morálne opotrebované, s vysokou
energetickou náročnosťou a nízkou svetelnou účinnosťou. Zaznamenávame každoročný nárast nákladov na opravu a údržbu
VO. Nízka kvalita VO a nespĺňanie platných STN má negatívny vplyv na komfort života obyvateľov a návštevníkov obce. V
minulosti obec nedokázala prefinancovať modernizáciu verejného osvetlenia v
obci. Rok poslednej modernizácie nie je známy.

Po realizácii projektu a čiastočnej rekonštrukcii VO v obci Cífer bude vymenených 150 svietidiel za moderné, energeticky
úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Energetická úspora vymenených svietidiel bude činiť 281,6 GJ za 5 rokov,
čo predstavuje 56,32 GJ/rok, 15644,98 kWh/rok, čo je 104,3 kWh/rok na 1 vymenené svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3900
hod. Vypočítaná energetická úspora za rok má priamy vplyv na zníženie množstva CO2 o 3,94 ton/rok. Sústava verejného
osvetlenia bude doplnená o 90 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie prísnych noriem STN, čo bude mať pozitívny
vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov obce. Po realizácii projektu predpokladáme výrazné zníženie nákladov na
opravu a údržbu(cca o 15tis Eur/rok), ktoré sa však budú vykonávať v pravidelných intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na prevádzku VO tak, aby sa predchádzalo väčším škodám.

Stavebné práce sa začnú realizovať po dokončení verejného obstarávania cca v septembri 2015. Jednotlivé aktivity sa budú
vykonávať naprieč celého plánovaného obdobia realizácie s ukončením projektu v decembri 2015. Obdobie priebehu 4
mesiace je dostatočné na zvládnutie komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bude realizovaná po celkoch napájaných z jednotlivých rozvádzačov. Všetky dodávky materiálu, montážne a stavebné práce
sú nevyhnutné, aby bola realizácia projektu úspešná a komplexná. Na technické zariadenia pred odovzdaním do užívania
budú vykonané revízne správy. Výber dodávatela sa uskutoční v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Celý priebeh činností súvisiacich v zmysle zmluvy o NFP bude zabezpečovať externý projektový manažér spolu s finančným
manažérom. Priebeh projektu bude koordinovať starosta Mgr. Maroš Sagan a zamestnanci obce(technický pracovník,
ekonómka).

V prípade nepridelenia NFP obec nebude z vlastných a úverových zdrojov daný projekt realizovať, a tým sa nedosiahne takej
sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám
EÚ. Navrhnuté technické riešenie bude spĺnať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celej sústavy VO. Jej energetická
náročnosť bude min. s ohľadom na platné normy STN. Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia komunikácií obce na
čo najvyššiu úroveň na rozdiel od dnes často realizovaných projektov obnovy sústav VO, kde sa tento najpodstatnejší
parameter výrazne zanedbáva. Touto investíciou sa dosiahne výrazné zníženie energetickej náročnosti a množstvo CO2 , čo
má pozitívny vplyv na ŽP. Obec Cífer pod vedením starostu má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov.
Projekt je v súlade s PHSR TTSK: Op. 11.1.6: Energetická a surovinová politika, b) Podpora znižovania závislosti kraja na
dovoze energií s cieľom znížiť energetickú náročnosť..., Op. 11.2.3: Zdravé ŽP i pre budúce generácie, a) Šetrné nakladanie s
energiami...; súlad s PHSR Obce: PO 03 - Environ., Op. 3.2 Úsporne a estet. osvetlená obec s dôrazom na bezpečnosť

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z vyčíslených úspor energie, z úspor
nákladov na opravu a údržbu. Svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom umožňujúcim variabilné zníženie výkonu.
Úsporná prevádzka bude cca 8 hod/deň pri zabezpečení náležitého stupňa bezpečnosti na komunikáciách. Spolufinancovanie
projektu vo výške 5% nebude mať negatívny dopad na rozpočet obce. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu
a kvalite bude zabezpečovať aj personálne obsadenie OcÚ. Starosta a pracovníci OcÚ zabezpečujú chod VO a budú
dôkladne zaškolení. Trvalá prevádzka a pravidelná údržba VO bude zabezpečovaná v zmysle platných noriem STN na
dosiahnutie optimálnych parametrov sústavy, efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Po ukončení projektu budeme
informovať verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR na našom webe.
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Súčasný technický stav verejného osvetlenia je nevyhovujúci a zastaraný.Sústava svietidiel pozostáva z 53 ks svietidiel
ATTACHE 2x36W, ktoré sú napájané z jedného rozvádzača VO.Svietidlá sú prevádzkované po dobe životnosti (vek 15-20
rokov), majú nevhodné svetelné zdroje-kompaktné žiarivky.Svietidlá sú zanesené špinou, čím sa znižuje účinnosť svietidiel,
sú poškodené tesnenia svietidiel a sú zatečené. Výložníky sú skorodované,ich nosnosť je znížená,hrozí spadnutie svietidla zo
stožiara. Svietidlá sú osadené na 52 ks svetelných bodoch a 46 ks sv.bodov je neosadených.Rozvody ver.osvetlenia sú
tvorené holým vzdušným vedením pre betónové,drevené a priehradové stožiare. Nedostatkami sústavy verejného osvetlenia
sú:svietidlá nezodpovedajú súčaným normám a technickým nárokom,nesprávny uhol vyloženia svietidla,veľké vzdialenosti
medzi svietidlami, neosvetlené križovatky, neosvetlený vjazd na most, nedostatočné krytie el.častí sústavy, vysoká
poruchovosť, vysoká finančná náročnosť, spínanie VO fotobunkou. Vysoký príkon sústavy prestavuje vysokú energetickú
náročnosť-dôsledkom čoho je zlá rovnomernosť osvetlenia cestných komunikácií, následkom ktorej dochádza k zníženiu
bezpečnosti cestnej premávky najmä po zotmení a v nočných hodinách.

Výmenou svietidiel za nové,úsporné LED svietidlá sa odstránia nedostatky:nevyhovujúci technický stav svietidiel, doplnením
sv. bodov na jestvujúce stožiare sa odstráni nerovnomernosť osvetlenia komunikácií a taktiež sa odstráni náročnosť na
údržbu a poruchovosť. Zníži sa vysoká energetická náročnosť a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie.
Zmodernizuje sa 53 ks svietidiel a na splnenie normy STN EN 13201-1 bude doplnených 54 ks svietidiel, celkovo sa
nainštaluje 107 ks svietidiel s LED technológiou. Nainštaluje sa 93 ks 0,5-m oceľových výložníkov a 14 ks 1-m oceľových
výložníkov na betónové stožiare. Na vzdušné vedenie sa namontujú svorky pre pripojenie svietidiel. Do rozvádzača sa doplní
komunikačná jednotka 3G-GSM pre spínanie a monitorovanie stavu VO.
Vymenením a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 21 940,53 kWh, čo je 78,99 GJ/1 rok a
zabezpečí sa 66,39 %-ná úspora el.energie. Dosiahne sa zníženie CO2 – 5,53 ton/rok. Úspory elektrickej energie umožnia
miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových
zámerov, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov obce a regiónu.

Na základe vypracovanej svetelnotechnickej štúdie odborne spôsobilou osobou sú určené hodnoty merateľných ukazovateľov
výsledku a dopadu. Realizácia projektu bude pozostávať z Prípravy, Fyzickej realizácie a Riadenia projektu troma hlavnými
aktivitami v priebehu 6 mesiacov. Dodávateľ ktorý uspeje vo verejnom obstarávaní pre realizáciu prác na projekte, zabezpečí
obnovu verejného osvetlenia, čím sa začne projekt technicky realizovať a naplní sa výsledok-Počet vymenených svietidiel107 ks. Fyzická realizácia zahŕňa najmä demontáž svietidiel, výložníkov, inštaláciu nových svietidiel i výložníkov a doplnenie
3G GSM komunikačnej jednotky pre spínanie a monitorovanie stavu osvetlenia do rozvádzača. Činnosti si dodávateľ rozčlení
tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Stavebné práce
budú trvať približne dva mesiace, najneskôr však do konca roka 2015. Po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou
vykonané meranie vlastností sústavy verejného osvetlenia. Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť
budú zabezpečované a kontrolované externou firmou s odbornými kapacitami.

Realizáciou projektu sa odstránia súčasné nedostatky,zrekonštruovaná sústava bude spĺňať platné predpisy,bude
bezpečná,energeticky menej náročná,hospodárna,zníži náklady na údržbu,zvýši sa estetický vzhľad obce,bude slúžiť na
bezpečnú orientáciu občanov,návštevníkov,prispeje k zníženiu potenciálnej kriminality,vandalizmu,krádeží,jej stav bude trvalo
udržateľný.
Obnova VO je jediným spôsobom ako odstrániť nevyhovujúci stav ver.osvetlenia.V rámci Energetickej politiky SR napĺňa
projekt strateg.cieľ s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie energ.náročnosti.
Projekt je v súlade s PHSR Trenčianskeho samospr.kraja,naplní špecifický cieľ 4.Rozvoj dopravnej a
environment.infraštruktúry kraja a v oblasti 3. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka naplní bod 3.2Rozvoj vidieka,Cieľ:podporou
renovácie a rozvoja obcí a budovaním vidieckej infraštruktúry zvyšovať návštevnosť v daných regiónoch.Projekt naplní
stanovené ciele a priority v PHSR obce Malé Hoste 2008-2017,konkrétne strategický cieľ 6.2.Technická infraštruktúra, cieľ
6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry–ktorého cieľom je odstránenie identifikovaných nedostatkov v v cestnej sieti s ohľadom
na environmentálny a bezpečnostný aspekt

Po realizácii projektu bude obec zabezpečovať prevádzku verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v rámci rozpočtu obce z
vlastných zdrojov. Trvalá prevádzka sa zabezpečí pravidelnou údržbou systému verejného osvetlenia. Pôjde o preventívnu
údržbu,bude sa vykonávať čistenie optických častí svietidiel v závislosti od prašnosti prostredia, a revízie verejného
osvetlenia sa budú vykonávať každé tri roky. V rámci údržby rozvádzačov a ovládačov bude potrebné ich chrániť pred
vlhkosťou vhodným krytím a kontrolovať dotiahnutie spojov svoriek.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlá, implementáciou riadiaceho
systému a zvolením LED technológie,ktorá bude minimalizovať náklady na elektrickú energiu a tiež náklady na údržbu. Ročná
úspora elektrickej energie predstavuje 66,39 % čo je 78,99 GJ/rok. Bude zabezpečená technická a finančná udržateľnosť
projektu.
Obec zabezpečí dostatok finančných zdrojov na prevádzku sústavy osvetlenia tak, aby nedochádzalo z dôvodov úspory k
vypínaniu osvetlenia počas jej prevádzky. Obnovou verejného osvetlenia dôjde k zvýšeniu kultúrneho vzhľadu obce počas
dna aj noci,čo zvýši kultúrnu a turistickú atraktivitu

25120220704

25120220748

Obec Baďan

Obec Štiavnické Bane

Obnova verejneho osvetlenia v obci Baďan

Obnova verejného osvetlenia v obci Štiavnické Bane

19 389,69

226 398,30
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Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Maximálnym znížením spotreby energie sa nielen znižujú náklady, ale nepriamo sa tiež znižuje zaťaženie ovzdušia
škodlivinami (CO2), pretože elektrická energia je u nás vyrábaná ešte zväčša v tepelných elektrárňach spaľujúcich pevné
palivo. Modelová úspora preukazuje, že ak by obec mala na všetkých podperných bodoch NN siete osadené svietidlá s
rovnakým priemerným výkonom, tak po zmene osvetlenia na LED technológiu dôjde k úspore 10 672,23 kWh ročne (vo
finančnom vyjadrení bude spotreba novej sústavy za rok 3 978,00 kWh pri 0,15 € za kWh = 596,70 € ). Projekt významnou
mierou prispieva k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja a ochrane životného prostredia a to znižovaním emisií
skleníkových plynov v hodnote 2,69 t/rok.
Musíme dôrazne pripomenúť možné nepriame úspory či už napríklad len finančných prostriedkov samosprávy ale najmä
občanov obce vďaka zníženej kriminalite, zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky predovšetkým na hlavných uliciach. V
dnešnej dobe možno kalkulovať aj s možnosťou ušetrenia prípadných súdnych trov na pokuty spojené s uplatnením si náhrad
občanov a poisťovní voči obci z dôvodu nedostatočnej osvetlenosti komunikácií.

Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám.
V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia budú vymenené svietidlá a výložníky s dôrozom na čo najväčšiu energetickú
efektívnosť a predovšetkým s ohľadom na platné normy STN EN 13 201 a s ňou súvisiace.
Pre krátkosť času dostupného pre účely výzvy, nebude riešená rekonštrukcia vonkajších vedení VO. Tieto budú v najbližšej
dobe rekonštruované z úspor obce, ktoré budú dosiahnuté rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia.
Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO by mala trvať maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia montážnych prác).
Pretože len za podmienky čo najrýchlejšieho zrealizovania obnovy je možné dosiahnuť správnu a maximálnu efektivitu
vynaložených finančných prostriedkov. Ďalej prípadné nedostatky v správe a údržbe VO musia byť odstránené a to najmä
odborným prístupom a efektívnym plánovaním predpokladaných prác a školením pracovníkov.
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MEDZI ZÁKLADNÉ BODY OBNOVY SÚSTAVY VO PATRÍ:
• STABILIZÁCIA FUNKČNOSTI VEREJNÉHO OSVETLENIA
• UNIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA SVETELNÝCH TELIES A INÝCH ZARIADENÍ VO V SÚLADE S STN
• ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SÚSTAVY VÝMENOU A ÚDRŽBOU ZARIADENIA
Niektoré svietidlá sú za hranicou životnosti, chýbajú kryty, je poškodená optika, vonkajšie kryty sú skorodované, zlomené, • ZVÝŠENIE ESTETICKÉHO VZHĽADU SÚSTAVY VO
nevyhovuje krytie, nie je dostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom el. prúdom. Prevládajú svietidlá osadené výbojkovými
a žiarivkovými zdrojmi.
Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
Niektoré svietidlá sú odpojené od napájacieho vedenia, iné sú nefunkčné. Niektoré oceľové stožiare, konzoly a výložníky sú plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám. Takýto stav je možné vytvoriť modernizáciou a
skorodované. Dĺžky vyloženia výložníkov nie sú prispôsobené vzdialenostiam osadenia svietidla od osvetľovanej komunikácie. rekonštrukciou technických zariadení, tak aby spĺňali náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich
Vzdušné vedenia prevládajú v neizolovanom prevedení. Zemné káblové vedenia sú vo vyhovujúcom stave.
energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v maximálnom možnom rozsahu s ohľadom na platné normy, predovšetkým
STN EN 13 201 a s ňou súvisiace. Čo musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej finančnej návratnosti, ale zároveň sme
sa snažili postaviť kvalitu osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň.
Predpokladané hodnoty meratelných ukazovatelov budú dosiahnuté výmenou existujúcich svietidiel za úsporné LED svietidlá
v počte kusov 174 a doplnením nových svietidiel v počte kusov 78, pričom 5 kusov bude ponechaných.

Technické prostriedky a personálne zabezpečenie pre verejné osvetlenie môže byť riešené obcou vo vlastnej réžii alebo
externým dodávateľom týchto služieb, ktorý by mal pružne reagovať na potreby údržby osvetľovacej sústavy.
V oboch prípadoch je potrebné, aby bol subjekt vybavený technickými prostriedkami ako sú napr. montážne plošiny, rebríky,
náradie, náhradné svetelné zdroje, poistky, a pod.
Personálne zabezpečenie musí zahŕňať osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktoré sú vopred určené pre práce
na verejnom osvetlení a musia byť schopné riešiť problémy bezodkladne.
Realizácia projektu predpokladá demontáž 1-ramenných výložníkov a svietidiel NN, vrátane prenájmu pošiny v počte 174 ks.
, následne montáž 1-ramenných výložníkov a pouličných LED svietidiel v počte kusov 252.
Sústava si vyžaduje investíciu 239813,40€. Predpokladaný čas rekonštrukcie je maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia
montážnych prác.)
Realizácia projektu bude zabezpečená subjektami na to oprávnenými. Novonavrhnuté technické riešenie vykáže úsporu
elektrickej energie 54602.56kWh/rok a predpokladanú ročnú úsporu CO2 v hodnote 13,76 tony.

Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo a zvolením progresívnej LED
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu.
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Vhodnosť a výhodnosť modernizácie verejného osvetlenia popisujú nižšie uvedené údaje:
Celá životnosť (EUR)
Pôvodná životnosť- 88 740€
Nová životnosť-17 161,20€
Rozdiel-71 578,80€

Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo a zvolením progresívnej LED
technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu.

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA EMISIÍ: 13,76 t/rok
Osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu energetického a , ale predovšetkým preto, aby po dlhom čase
sústava spĺňala aspoň základné svetelnotechnické normami stanovené parametre a predpisy týkajúce sa prevádzky
elektrických zariadení a prispievala k zabezpečovaniu ochrany občanov a majetku

Pozitívnym prínosom pre obec je zníženie inštalovaného príkonu použitím svietidiel so životnosťou 100 000h a s minimálnou
Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
potrebou údržby.
plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám.
Sústava v súčasnom stave podľa dnešných cenových indexov si vyžaduje investíciu 48 445,85 €.

25120220705

25120220706

25120220707

25120220702

25120220710

25120220711

25120220712

Obec Kozelník

Obec Poniky

Obec Čerín

Mesto Kráľovský Chlmec

Obec Šrobárová

Obec Malá Ida

Obec Ostrovany

Obnova verejneho osvetlenia v obci Kozelník

Obnova verejného osvetlenia v obci Poniky

Obnova verejného osvetlenia v obci Čerín

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kráľovský Chlmec

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šrobárová

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Malá Ida

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ostrovany s použitím LED
technológie

45 346,92

226 217,61

79 620,83

221 061,56

120 220,98

215 968,37

104 306,83
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Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.
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Súčasný môžeme charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia budú vymenené svietidlá a výložníky s dôrozom na čo najväčšiu energetickú
efektívnosť a predovšetkým s ohľadom na platné normy STN EN 13 201 a s ňou súvisiace.
Pre krátkosť času dostupného pre účely výzvy, nebude riešená rekonštrukcia vonkajších vedení VO. Tieto budú v najbližšej
dobe rekonštruované z úspor obce, ktoré budú dosiahnuté rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia.
Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO by mala trvať maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia montážnych prác). Pretože
len za podmienky čo najrýchlejšieho zrealizovania obnovy je možné dosiahnuť správnu a maximálnu efektivitu vynaložených
finančných prostriedkov. Ďalej prípadné nedostatky v správe a údržbe VO musia byť odstránené a to najmä odborným
V rámci obnovy sústavy VO navrhujeme vykonať rekonštrukciu a modernizáciu na zariadení verejného osvetlenia v rámci
prístupom a efektívnym plánovaním predpokladaných prác a školením pracovníkov.
celej obce zmodernizovaním 31 ks svetelných bodov a doplnením 24 ks svetelných bodov.
Musíme dôrazne pripomenúť možné nepriame úspory či už napríklad len finančných prostriedkov samosprávy ale najmä
občanov obce vďaka zníženej kriminalite, zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky predovšetkým na hlavnej ulici. V dnešnej
dobe možno kalkulovať aj s možnosťou ušetrenia prípadných súdnych trov a pokuty spojených s uplatnením si náhrad
občanov a poisťovní voči obci z dôvodu nedostatočnej osvetlenosti komunikácií. V neposlednom rade treba brať do úvahy
celkové zlepšenie vzhľadu obce.

Musíme dôrazne pripomenúť možné nepriame úspory či už napríklad len finančných prostriedkov samosprávy ale najmä
občanov obce vďaka zníženej kriminalite, zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky predovšetkým na hlavných uliciach. V
dnešnej dobe možno kalkulovať aj s možnosťou ušetrenia prípadných súdnych trov na pokuty spojené s uplatnením si náhrad
občanov a poisťovní voči obci z dôvodu nedostatočnej osvetlenosti komunikácií.
Maximálnym znížením spotreby energie sa nielen znižujú náklady, ale nepriamo sa tiež znižuje zaťaženie ovzdušia
škodlivinami (CO2), pretože elektrická energia je u nás vyrábaná ešte zväčša v tepelných elektrárňach spaľujúcich pevné
palivo.
Na záver chceme podotknúť, že osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu energetického a z pohľadu
dosiahnutia úspor, ale predovšetkým preto, aby po dlhom čase sústava spĺňala aspoň základné
svetelnotechnické normami stanovené parametre a predpisy týkajúce sa prevádzky elektrických zariadení a prispievala k
zabezpečovaniu ochrany občanov a majetku na komunikáciách obce.

Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám.
Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO by mala trvať maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia montážnych prác).
Pretože len za podmienky čo najrýchlejšieho zrealizovania obnovy je možné dosiahnuť správnu a maximálnu efektivitu
vynaložených finančných prostriedkov. Ďalej prípadné nedostatky v správe a údržbe VO musia byť odstránené a to najmä
odborným prístupom a efektívnym plánovaním predpokladaných prác a školením pracovníkov.
V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia budú vymenené svietidlá a výložníky s dôrazom na čo najväčšiu energetickú
efektívnosť a predovšetkým s ohľadom na platné normy STN EN 13 201 a s ňou súvisiace.
Pre krátkosť času dostupného pre účely výzvy, nebude riešená rekonštrukcia vonkajších vedení VO. Tieto budú v najbližšej
dobe rekonštruované z úspor obce, ktoré budú dosiahnuté rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia.

Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo a zvolením progresívnej LED
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu.
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo a zvolením progresívnej LED
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu.
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.

Musíme dôrazne pripomenúť možné nepriame úspory či už napríklad len finančných prostriedkov samosprávy ale najmä
občanov obce vďaka zníženej kriminalite, zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky predovšetkým na hlavných uliciach. V
dnešnej dobe možno kalkulovať aj s možnosťou ušetrenia prípadných súdnych trov na pokuty spojené s uplatnením si náhrad
občanov a poisťovní voči obci z dôvodu nedostatočnej osvetlenosti komunikácií.
Maximálnym znížením spotreby energie sa nielen znižujú náklady, ale nepriamo sa tiež znižuje zaťaženie ovzdušia
škodlivinami (CO2), pretože elektrická energia je u nás vyrábaná ešte zväčša v tepelných elektrárňach spaľujúcich pevné
palivo.
Súčasná predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie jestvujúcej, predstavuje 20 467,20 kWh, pričom nie je dodržaná Na záver chceme podotknúť, že osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu energetického a z pohľadu
prevádzka sústavy 3900 hod/rok. Náklady na elektrickú energiu sa môžu líšiť od skutočných fakturovaných súm z dôvodu dosiahnutia úspor, ale predovšetkým preto, aby po dlhom čase sústava spĺňala aspoň základné svetelnotechnické normami
nejednotnosti tarify, z dôvodu nepresnosti meradiel, nedostatočného času prevádzky VO, nezistených dlhodobo nefunkčných stanovené parametre a predpisy týkajúce sa prevádzky elektrických zariadení a prispievala k zabezpečovaniu ochrany
celkov sústavy, ktoré v čase prehliadky už boli funkčné a podobne.
občanov a majetku na komunikáciách obce.

Hlavnými prioritami projektu bolo dosiahnutie sústavy verejného osvetlenia takých parametrov, ktorej technický stav bude
plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám a požiadavkám.
V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia budú vymenené svietidlá a výložníky s dôrozom na čo najväčšiu energetickú
efektívnosť a predovšetkým s ohľadom na platné normy STN EN 13 201 a s ňou súvisiace.
Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
Pre krátkosť času dostupného pre účely výzvy, nebude riešená rekonštrukcia vonkajších vedení VO. Tieto budú v najbližšej STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Udržateľnosť projektu je postavená na odborne spracovaných výberových kritériách na svietidlo a zvolením progresívnej LED
dobe rekonštruované z úspor obce, ktoré budú dosiahnuté rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia.
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava technológie, ktorá bude minimalizovať tak náklady na elektrickú energiu, ako aj náklady na údržbu.
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO by mala trvať maximálne 2 mesiace (fyzická realizácia montážnych prác). Pretože bezpečnosti.
len za podmienky čo najrýchlejšieho zrealizovania obnovy je možné dosiahnuť správnu a maximálnu efektivitu vynaložených
finančných prostriedkov. Ďalej prípadné nedostatky v správe a údržbe VO musia byť odstránené a to najmä odborným
prístupom a efektívnym plánovaním predpokladaných prác a školením pracovníkov.
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Sústava verejného osvetlenia mesta Kráľovský Chlmec vykazuje v súčasnosti viaceré nedostatky. Jej technický stav možno
charakterizovať ako primeraný veku inštalácie, menej vyhovujúci s prihliadnutím na rozrastajúce sa využívanie LED
technológie vo verejnom osvetlení. Sústava verejného osvetlenia miestami nie je optimalizovaná z pohľadu noriem. Svietidlá
sú osadené na betónových stožiaroch sekundárneho distribučného rozvodu NN sústavy mesta a na oceľových stožiaroch
spolu 639 ks. Časť svietidiel inštalovaných na konzolách, strešníkoch a výložníkoch na betónových podperných bodoch a
fasádach budov sú značne zasiahnuté koróziou, majú nevyhovujúce dĺžky či uhly vyloženia. Prevažujúce svetelné zdroje
inštalované v meste sú sodíkové. Sústava verejného osvetlenia je realizovaná veľkým počtom druhov svietidiel, vek
niektorých je viac ako 25 rokov, sú technicky aj morálne zastarané. Ich svetelná účinnosť dosahuje iba zlomok pôvodnej. V
súčasnosti nie je v meste riešená regulácia prevádzky sústavy verejného osvetlenia. Kvalita a technický stav betónových
stožiarov je dobrý, avšak inštalované výložníky je nevyhnutné vymeniť v celom rozsahu, teda v počte 190 ks v rámci
predkladaného návrhu.

V projekte uvažujeme s modernizáciou existujúcich svietidiel, a to výmenou existujúcich svietidiel v počte 237 ks za nové
svietidlá s technológiou LED, doplnením 32 ks nových svietidiel, ako aj s výmenou existujúcich výložníkov na betónových
podperných bodoch pre osadenie nových svietidiel v počte 190 ks, ďalej je v rámci projektu plánované doplnenie nových
riadiacich jednotiek do 5 rozvádzačov a tým zmodernizovanie systému riadenia verejného osvetlenia. Výmenou existujúcich
svietidiel za svietidlá s lepšími parametrami - svietidlá s nižším príkon alebo rovnakým príkonom, avšak lepšími svetelnotechnickými parametrami dôjde k zefektívneniu prevádzkových nákladov. Realizáciou aktivít projektu dôjde k naplneniu
merateľného ukazovateľa výsledku „Počet vymenených svietidiel“ v počte 269 ks a k naplneniu merateľného ukazovateľa
„Úspora energie v GJ“, kde sa dosiahne hodnota 133,83 GJ/rok. Z výpočtov svetelno-technickej štúdie tiež vyplýva, že dôjde
k zníženiu spotreby energie o 50,61% a k úspore emisií CO2 vo výške 9,37%.

Realizácia projektu bude prebiehať v období 09/2015 - 12/2015. Na jej realizáciu bude dohliadať projektový tím zložený z
odborníkov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou investičných projektov a projektov zo ŠF EÚ, ako aj dostatočné ekonomické a
finančné praktické znalosti. Členovia projektového tímu budú počas realizácie prác na projekte dohliadať na dodržanie kvality
a termínov stanovených v zmluvách. V rámci predkladaného projektu sa budú realizovať 3 hlavné aktivity (Aktivita 1:
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, Aktivita 2: Modernizácia verejného osvetlenia, Aktivita 3: Svetelno-technické
meranie), prostredníctvom ktorých sa zabezpečí modernizácia VO, čo prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti, zvýšeniu
bezpečnosti v meste a k zníženiu emisií CO2. Hlavné aktivity budú realizované prostredníctvom externých dodávateľov.
Podporné aktivity zabezpečia zamestnanci MsÚ Kráľovský Chlmec.

Žiadateľ v rámci predkladaného projektu navrhuje modernizáciu VO tak, aby v čo najväčšom rozsahu odstránil v súčasnosti
nevyhovujúci stav VO. Žiadateľ zvažoval tri alternatívy realizácie projektu, pričom zvolil najoptimálnejší z hľadiska finančných
nákladov a prínosov pre mesto. Projekt vychádza z potreby výmeny existujúcich svietidiel vo vybraných oblastiach mesta pre
zefektívnenie prevádzkových nákladov VO, skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych komunikáciách a
zjednotenie použitých typov svietidiel a ich zdrojov. Pre zefektívnenie prevádzkových nákladov je nutné zabezpečiť svietidlá s
nižším, alebo rovnakým príkonom avšak lepšími svetelnotechnickými parametrami. Projekt je v súlade s požiadavkami
Energetickej politiky EÚ. Projekt je tiež v súlade s Energetickou politikou SR, Koncepciou energetickej efektívnosti SR,
Akčným plánom energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020, HP TUR, Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ako aj s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kráľovský
Chlmec.

Na zabezpečenie finančnej udržateľnosti výsledkov projektu použije žiadateľ finančné prostriedky, ktoré nadobudne úsporou
financií na znížených prevádzkových nákladoch. V porovnaní so súčasným osvetlením dôjde k úspore energie o 50,61%.
Finančné prostriedky, ktoré mesto získa touto úsporou využije na modernizáciu verejného osvetlenia v miestach, ktoré v rámci
predmetnej výzvy nie sú oprávnené, bude to Druhá etapa modernizácie verejného osvetlenia. Vďaka tomu bude
zmodernizovaná celá sieť verejného osvetlenia, čo bude mať pre mesto ďalšie ekonomické prínosy. Vedenie mesta si tiež
uvedomuje, že v prípade, ak vzniknú nepredvídateľné výdavky, bude ich musieť uhradiť z vlastných zdrojov. Ide najmä o
nečakané poruchy, resp. navýšenie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu oproti plánovaným hodnotám. Technická
udržateľnosť bude zabezpečená v záručnej lehote v zmysle reklamačného poriadku a servisných podmienok v zmysle zmluvy
s dodávateľom a následne pravidelnou údržbou v zmysle odporúčaní svetelnotechnickej štúdie. V rámci údržby sa bude
vykonávať základná kontrola funkčnosti sústavy, ako aj výmena poškodených a opotrebovaných častí osvetľovacej sústavy a
ďalšie potrebné činnosti.
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V obci sú v súčasnosti namontované nasledovné svietidlá: 20 kusov 150 W-vých s príkonom 2,8 kW, 16 kusov 70 W-vých s
príkonom 1,12 kW, 7 kusov 125 W-vých s príkonom 0,875 kW a 18 kusov 70 W-vých s príkonom 1,26 kW. Celkový príkon
existujúcich svietidiel je 6,055 kW.
Zároveň boli zistené nasledovné nedostatky:
- nevyhovujúci stav rozvodov, nefunkčný stav a typ svietidiel, nízky stupeň krytia svietidla proti vniknutiu prachu, použitie
výkonovo priemerných svetelných zdrojov, vedenia vzdušnej siete sú v súčasnosti nevyhovujúce 30 ročné na hranici
životnosti.
Uvedené nedostatky majú za následok najmä vysokú spotrebu elektrickej energie, vysoké režijné náklady na údržbu, tvorbu
množstva emisných plynov CO2 a v konečnom dôsledku aj nedostatočné osvetlenie komunikácií a chodníkov v obci a nízku
pasívnu bezpečnosť občanov. Súčasný reálny stav osvetlenia a stúpajúce náklady na energiu si vyžadujú rekonštrukciu
jednotlivých častí a prijatie úsporných režimov prevádzky, zníženie počtu svetelných bodov z pôvodne inštalovaných
inštalovaním svietidiel s lepšími svetelno-technickými parametrami ako pôvodné a zvýšenie počtu svietidiel tam, kde nie je
dodržaný jas povrchu pozemnej komunikácie.

Na základe súčasného stavu verejného osvetlenia v obci Šrobárová bola navrhnutá jeho rekonštrukcia a modernizácia
výmenou 132 ks pôvodných svietidiel za nové. Obec tak získa úsporné, dlhodobo funkčné a ekologické osvetlenie.
Navrhované osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom,
kedy pri poškodení, používaní a likvidácií starých typov svetelných zdrojov do ovzdušia uniká jedovatý toxický
odpad. Dosiahne sa zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy – budú nainštalované modernejšie,
úspornejšie a výkonnejšie svietidlá, obnoví sa prevádzkyschopnosť častí rozvodov verejného osvetlenia, ktoré sú najhoršie v
obci. Úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy sa dosiahne súčasne 2 spôsobmi – znížením odberu
elektrickej energie a tiež znížením za poplatku za distribúciu zmenou.
V dôsledku realizácie projektu bude mať obec k dispozícii verejné osvetlenie s nižšou energetickou náročnosťou ako v
súčasnosti. Realizáciou obec ušetrí 136,93 GJ za rok, čo pri súčasných cenách energie znamená značné zníženie výdavkov.
Aj vďaka tomu sa obec môže podieľať na spolufinancovaní ďalších projektov.

Jedinou aktivitou projektu bude: A1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šrobárová. V rámci tejto aktivity sa uskutoční
výmena a doplnenie telies svietidiel VO, výmena rozvádzačov, rekonštrukcia rozvodov a v neposlednom rade zavedenie
regulácie a spínania VO.
Realizáciu plánuje žiadateľ v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne
11/2015 – 12/2015.
Jestvujúce svietidlá so svetelným zdrojom boli navrhnuté demontovať. Na miesta, kde boli jestvujúce svietidla bolo navrhnuté
osadenie nových LED uličných svietidiel na hlavnej ceste s príkonom 49W, na vedľajších cestách s príkonom 32W a 25W.
Navrhované svietidlá sa napoja na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia, ktorý je navrhnutý na vymenenie – zo vzdušného
vodiča 16mm2 AlFe6 na izolované vzdušné vedenie NFA2X 4x16mm2.
Za všetky činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou projektu vo všetkých jeho fázach je zodpovedná starostka obce - p.
Anna Šušoliaková v spolupráci s víťazným dodávateľom po ukončení verejného obstarávania. Ciele projektu sú zároveň v
súlade s cieľom OP KaHR, Prioritnej osi 2 "Energetika".

V súčasnosti sa požiadavka obyvateľstva na bezpečnosť neustále zvyšuje. Najdôležitejšou úlohou verejného osvetlenia je
bezpečnosť obyvateľov a účastníkov cestnej premávky. Verejné osvetlenie svojou funkčnosťou vplýva na vyššiu úroveň
estetického vzhľadu obce. Verejné osvetlenie je nepriamo platenou službou obyvateľstvu miest a obcí a právny vzťah k nemu
vyplýva zo Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Z neho pre
vlastníka verejného osvetlenia, vyplývajú požiadavky jeho spravovania, zabezpečovania údržby a prevádzky v zmysle
platných noriem a predpisov ako aj viesť technicko-hospodársku evidenciu.
Realizácia projektu je však nevyhnutná najmä z nasledovných dôvodov:
- nevyhovujúci stav rozvodov, nefunkčný stav a typ svietidiel, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy, zníženie
emisií CO2, zníženie poruchovosti systému verejného osvetlenia, zníženie spotreby elektrickej energie, ako aj režijných
nákladov na údržbu a v neposlednom rade zabezpečenie lepšieho osvetlenia komunikácií a chodníkov v obci.
Projekt je zároveň v súlade s OP KaHR, ako aj so všetkými strategickými dokumentmi regiónu, Nitrianskeho kraja a obce
Šrobárová.

Obec Šrobárová má dostatočné personálne, technické a odborné kapacity pre implementáciu projektu. Po zrealizovaní
projektu má žiadateľ zabezpečené vlastné finančné kapacity spojené s dodatočnou údržbou verejného osvetlenia. Prevádzku
a bežnú údržbu verejného osvetlenia bude zabezpečovať obec Šrobárová.
Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí najmä údržbou verejného osvetlenia, a to preventívnou údržbou a v prípade
potreby nahradením opotrebovaných a nevyhovujúcich častí osvetľovacej sústavy. Je jedným zo základných predpokladov
udržania optimálnych parametrov zariadenia, jeho životnosti a stabilného osvetlenia. Údržbou verejného osvetlenia sa
konkrétne rozumie zaistenie preventívnej údržby podľa platných STN a kontrolná činnosť na vrchnom a
káblovom vedení VO, na ovládacom zariadení, na stožiarovej časti, na závesných častiach,na svietidlách, ako aj na
rozvádzačoch.
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V súčasnosti je VO v obci Malá Ida zastarané a je za svojou životnosťou z hľadiska bezpečnosti a svt. parametrov.
Rekonštrukcia VO je nevyhnutná z dôvodu jeho zlého technického stavu a nehospodárnosti prevádzky. Súčasná sústava VO
nie je schopná na mnohých miestach plniť svoju funkciu a preukázateľne neposkytuje platnou normou požadované parametre
osvetlenia a stupeň bezpečnosti.
Jestvujúce svietidlá sú starých typov, technicky zastarané a nespĺňajú nároky na kvalitné osvetlenie a nevyhovujú svt.
parametrami a požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť. Svietidlá sú na betónových stožiaroch
distribučnej siete NN, spravidla na každom druhom stožiare. Veľké rozstupy svietidiel, sú príčinou nedostatočného a
nerovnomerného osvetlenia komunikácií a ostatných verej. priestranstiev. Väčšina svietidiel je po dobe svojej životnosti, s
vysokou spotrebou energie. Optické časti mnohých svietidiel sú nenávratne poškodené. Rozvádzače sú taktiež zastarané, v
zlom tech. stave, skorodované, neposkytujú dostatočnú ochranu. Osvetľovacia sústava má nevhodný systém ovládania.
Napájacia sieť svojím tech. stavom a kvalitou je príčinou porúch VO.

Všetky existujúce svietidlá budú vymenené za nové, so svt. parametrami spĺňajúcimi všetky požadované kritéria ohľadom
svetelných emisií a energ. efektívnosti. Najperspektívnejšie sa javí svietidlo s LED svetel. zdrojmi vybavené dostupnou
technológiou pre optimalizáciu jeho prevádzky. Vzhľadom na súčasný stav keď spravidla sú svietidlá na každom druhom
stožiare, s výmenou jestvujúcich svietidiel bude prebiehať aj doplnenie nových svietidiel na existujúce stožiare. Zároveň bude
prebiehať aj výmena všetkých výložníkov. Výmenou rozvádzačov VO a riadiacich systémov na ovládanie a monitoring VO,
získa obec prehľad o jeho stave, o počte a miestach porúch a pod. Komplexnou modernizáciou verejného osvetlenia dôjde k:
demontáži a výmene 230 ks jestvujúcich svietidiel a výložníkov
doplneniu 69 ks nových svietidiel s výložníkmi
demontáži a výmene 3 ks rozvádzačov VO
demontáži a výmene 6 700 m jestvujúceho napájacieho vedenia (vzdušných káblov)
a inštalácie 3 ks systémov regulácie VO.
Všetky navrhované aktivity v súčinnosti so zabezpečením pravidelnej údržby osvetľovacej sústavy VO, zabezpečia v
konečnom dôsledku zvýšenie energ. efektívnosti a zníženie nákladov na prevádzku.

Realizácia projektu bude v celom rozsahu zabezpečená dodávateľsky.
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie zabezpečovala spoločnosť LOMAREX s.r.o., Amurská 1397/9, 040 12 Košice,
zodpovedný projektant: Ing. Ján Paulík – autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 1848*Z*5-3.
Zhotoviteľom diela, bude úspešný uchádzač verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, podľa Zákona o
verejnom obstarávaní.
Svetelnotechnické zameranie zrealizuje víťaz verejnej súťaže podľa § 9, odsek 9 ZVO.
Realizácia projektu bude v čase 11-12//2015.
Obec v minulosti realizovala množstvo investičných projektov, ktoré potvrdzujú jej dostatočné skúsenosti s ich realizáciou,
riadením a koordináciou. Manažment obce má dostatočné skúsenosti z realizáciou investičných projektov. Administratívne
kapacity obec zabezpečuje využitím vlastných personálnych kapacít ako aj spoluprácou s externými poradcami a
konzultantmi. V budúcnosti obec predpokladá naďalej rozvíjať spoluprácu s externými poradenskými organizáciami pri
príprave, realizácii, monitoringu a hodnotení jednotlivých realizovaných projektov a celého Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce.

VO v obci bolo vybudované pred niekoľkými desaťročiami a napriek pravidelnej údržbe je jeho tech. stav už neuspokojivý,
nezodpovedá požiadavkám na kvalitu a rozsah osvetlenia a ani platným normám na požadovaný stupeň bezpečnosti.
Súčasné zastarané svietidlá a riadiaci systém VO, v súčinnosti so zlým technickým stavom ostatných zariadení a
príslušenstva sústavy VO, sú príčinou častých porúch a jeho nehospodárnej prevádzky. Projekt je v súlade s PHSR kraja a
inými strategickými dokumentmi. Realizácia je v súlade s globálnym cieľom PHSR obce, ktorým je „Zvýšenie kvality života
obyvateľov obce Malá Ida vyváženým a TUR obce a jej okolia“.
Projekt napĺňa ciele v oblasti TUR. Zvýšenie kvality VO a zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie na prevádzku VO
a jeho údržbu, použitím moderných technológii osvetlenia a regulácie, podporujú sociálnu, ekonomickú a environmentálnu
zložku TUR. Projekt rieši rekonštrukciu VO, zvýšenie jeho hospodárnosti znížením energ. náročnosti zariadení osvetľovacej
sústavy a nákladov na údržbu, zníženie negatívnych vplyvov na ŽP. Zvýši sa ochrana a bezpečnosť občanov, ich majetku a
ŽP, čo umožní zvýšiť konkurencieschopnosť a sebestačnosť obce a regiónu

Nákladovosť na údržbu sústavy VO obce Malá Ida sa v bežnom roku pohybuje od 13 – 14 tis. EUR, pričom suma za spotrebu
elektrickej energie je cca 12 500,00 Eur a 1 500,00 EUR predstavuje suma za údržbu. Dodávateľom elektrickej energie je
spoločnosť Right Power Energy, s.r.o. a údržbu VO zabezpečuje sama na základe dohody o vykonaní práce (odborne
spôsobilou FO). Finančné prostriedky na prevádzku VO sú zabezpečené z rozpočtu obce. V prípade realizácie projektu je
potrebné podotknúť, že nové svetelné zdroje s LED technológiami sú schopné bezporuchovej prevádzky za ideálnych
podmienok a pravidelnej údržbe VO aj 100 000 hod. To znamená, že počas už spomenutej doby prevádzkovania sústavy nie
je potrebné vymieňať svetelné zdroje. Kľúčom k efektívne pracujúcej osvetľovacej sústave je správne navrhnutý systém
riadenia osvetlenia, ktorý zvýši autonómnosť osvetľovacej sústavy, jej úsporný potenciál a zároveň vnesie do jej prevádzky
väčšiu flexibilitu a komfort. Ďalším dôležitým faktorom bude realizácia pravidelnej kontroly a údržby verejného osvetlenia,
ktorá je pre obec samozrejmosťou.
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Obec Ostrovany leží v šarišskom podolí na terase rieky Torysa v blízkosti okresného mesta Sabinov. V súčasnosti v obci žije
1975 obyvateľov. Osvetľovacia sústava obce je jednostranná, pozostáva zo 67 svietidiel v ôsmych typoch vyhotovenia. Medzi
hlavné nedostatky patria znečistenia svietidiel, degenerovaná optická časť svietidla, zlé umiestnenie svietidiel (koruny
stromov obmedzujúce účinnosť svietidiel, nevhodná vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie, zlé rozstupy medzi svietidlami)
a použitie nevhodných energeticky náročných svetelných zdrojov. V obci sa nachádzajú dva rozvádzače, ktoré sú v zlom
technickom stave. Svietidlá ani rozvádzače nespĺňajú parametre požadované technickými normami v oblasti verejného
osvetlenia. Zastarané osvetlenie sa zároveň vyznačuje nielen vysokou energetickou náročnosťou, ale aj častou
poruchovosťou, čo spôsobuje obci nadmerné náklady na prevádzku a údržbu a zaťažuje obecný rozpočet.
Dôsledkom zlého osvetlenia cestných komunikácií dochádza aj k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti
obyvateľov v nočných hodinách. Verejné osvetlene nevyhovuje nielen z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ale ani z
hľadiska životného prostredia.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ostrovany. Po ukončení projektu budú
vymenené všetky svietidlá za nové (67 ks) a budú doplnené aj nové (61 ks) moderné a energeticky účinné svietidlá.
Nainštalované budú najmodernejšie úsporné svietidlá s výložníkmi spolu so zariadeniami na meranie a reguláciu VO.
Realizáciou projektu sa odstránia technické nedostatky existujúceho osvetlenia (účinnosť svietidiel, únik svetelného toku,
poškodenie krytia, zlý uhol vyloženia, bezpečnostné riziko, žiadna regulácia). Merateľné ukazovatele projektu budú
dosiahnuté modernizáciou verejného osvetlenia prostredníctvom inštalácie 128 ks vymenených svietidiel (vrátane
doplnených), čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti systému verejného osvetlenia obce a dosiahne úspora
energie vo výške 278,02 GJ/rok. Ekonomický význam spočíva v znížení nákladov na prevádzku a údržbu osvetlenia
obecných verejných priestorov. Environmentálnym prínosom modernizácie verejného osvetlenia bude zníženie ročných emisií
CO2 o 19,46 t. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.

Hlavné, ako aj podporné aktivity projektu sa budú realizovať, v súlade s plánovaným časovým harmonogramom realizácie
projektu, v priebehu 5 mesiacov, ktoré sú potrebné pre prípravu, vecnú a finančnú realizáciu aktivít. Hlavné aktivity budú
zabezpečené dodávateľským spôsobom, na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v stave realizácie (okrem
verejného obstar. na STS). Riadenie projektu bude žiadateľ zabezpečovať kombináciou vlastných kapacít a externej
spoločnosti so skúsenosťami z oblasti projektového manažmentu projektov obdobného charakteru a rozsahu.
Hlavná aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pozostáva z výmeny svietidiel (demontáž 67 starých a
montáž nových svietidiel), doplnenie nových svietidiel (61 ks), výmena výložníkov, výmena rozvádz. a zavedenie systému
riadenia a regulácie verejného osvetlenia.
Hlavná aktivita 2 Vypracovanie technickej dokumentácie zahŕňa vyhotovenie svetelno-technickej štúdie pred a dokumentácie
svetelno-technického merania po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia (tj. po realizácii aktivity 1).
Podrobnosti spôsobu realizácie sú popísané v opise projektu a svetelno-technickej štúdii.

Vhodnosť realizácie projektu spočíva v potrebe zabezpečenia verejného záujmu obce v oblasti verejného osvetlenia, ktorý jej
vyplýva z platnej legislatívy (Zák. o obecnom zriadení). Investície do verejného osvetlenia prispejú k zníženiu prevádzkových
nákladov, zníženiu spotreby elektrickej energie, poruchovosti a nákladov na údržbu. Modernizáciou osvetlenia a zavedením
regulácie je možne dosiahnuť úsporu elektrickej energie až o 87,20 %. Nižšia spotreba elektrickej energie však zároveň
znamená aj zníženú záťaž pre životné prostredie v podobe menšieho objemu emisií CO2, ako aj množstva iných škodlivých
látok, ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z primárnych zdrojov. Medzi hlavné prínosy rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia možno zaradiť najmä:
- Zníženie inštalovaného príkonu novej osvetľovacej sústavy,
- Úspora nákladov na údržbu,
- Prehľadná evidencia prevádzky každého svetelného bodu,
- Úspora elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej sústavy,
- Zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy
Obec zároveň, z dôvodu obmedzených finančných zdrojov, nedokáže zabezpečiť realizáciu projektu a preto žiada o pomoc
prostredníctvom ŽoNFP.

Po ukončení projektu bude obec uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou osvetlenia z vlastných zdrojov.
Dôjde však k značnej úspore finančných prostriedkov obce vzhľadom k tomu, že nové osvetlenie bude energeticky
efektívnejšie. Udržateľnosť výsledkov projektu z finančného hľadiska bude zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa počas
celej doby životnosti systému osvetlenia obce. Ekonomická udržateľnosť efektívnosti systému verejného osvetlenia bude
počas doby udržateľnosti projektu determinovaná dosiahnutou úsporou energie a pokračovaním následných opatrení na
zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci a dodržaním technických požiadaviek pri prevádzke systému verejného osvetlenia.
Z environmentálneho hľadiska prispeje udržateľnosť výsledkov projektu k zníženiu emisií CO2, čo bude mať pozitívny vplyv
na opatrenia reagujúce na zmenu klímy. Znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia sa predpokladá
efektívne zhodnotenie vynaložených investičných nákladov a dosiahnutie nižších nákladov na osvetlenie, čo robí tento
systém efektívnejší oproti súčasnému systému
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Súčasný stav sa dá charakterizovať ako prevádzky neschopný. Dôvodom je bezpečnosť a hospodárnosť sústavy, nielen z
hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou
STN EN 13201-2. Z toho vyplýva potreba rekonštrukcie v rozsahu – výmena svietidiel, výložníkov.
Dá sa konštatovať, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu. Súčasná sústava
verejného osvetlenia nie je schopná plniť svoju funkciu a neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň
bezpečnosti.
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Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce

Obnova verejného osvetlenia v obci Bodíky

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Podbiel

Modernizácia a dostavba hotela STOFING

Zvýšenie konkurencieschopnosti strediska Ski Krahule prostr.
rozšírenia ubytovacích kapacít zariadenia Stred Európy.

Rekonštrukcia, modernizácia a zavedenie nových služieb v
cestovnom ruchu Hotela Club v Kežmarku

Prístavba Penziónu Pltník

Rozšírenie služieb, modernizácia a zefektívnenie prevádzky Tatra
Hotela

564 159,04

93 394,99

34 206,84

194 683,84

199 963,65

189 750,82

186 634,55

200 000,00

Mesto Medzilaborce sa nachádza v Prešovskom kraji. Tvoria ho 3 katastrálne územia: Medzilaborce, a miestne časti Borov a
Vydraň. Osvetľovacia sústava v meste Medzilaborce používa v osvetľovacích telesách svetelné zdroje rôzneho druhu a typu a
to typ LV, kompaktné žiarivky a HQL, výbojkové svietidlá. Tieto sú technologicky a mentálne opotrebené a mesto na ich
výmenu a údržbu, kvôli ich nízkej životnosti a spoľahlivosti vydáva nemalé finančné prostriedky. Verejné osvetlenie mesta je
realizované zväčša na betónových podperných bodoch distribučnej NN siete – 678 ks. Súčasné svietidlá boli inštalované
približne v roku 1995 a sú upevnené na oceľových ramienkach alebo výložníkoch. Betónové stožiare sú v dobrom stave,
výložníky sú značne skorodované. Osvetľovacia sústava nespĺňa platné technické normy a zhoršuje bezpečnosť pre
užívateľov cestnej komunikácie. V meste sa nachádza 23 rozvádzačov pre napájanie verejného osvetlenia, v ktorom je
umiestnený aj elektromer pre meranie spotreby. Tieto sú zastaralé, rozloženie fáz nie je rovnomerné, čo spôsobuje časté
výpadky na istení. Súčasný stav verejného osvetlenia má mnoho nedostatkov, preto je jeho modernizácia nevyhnutná.

Po ukončení realizácie projektu bude v meste zabezpečené nové verejné osvetlenie so zvýšeným počtom svetelných bodov
na 695. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym
príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie
a tiež úspora nákladov na údržbu. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 53,97, čo predstavuje 449,48
GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2, o 31,46 t/rok. Projekt taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestnej
komunikácii, rovnako k zvýšeniu pocitu bezpečia obyvateľov obce.

Realizáciou projektu dôjde k výmene osvetľovacích telies za efektívnejšie modernejšie LED svietidlá na miestach pôvodných
svietidiel. Zároveň sa bude realizovať výmena výložníkov svietidiel na betónových stožiaroch a výmena rozvádzačov
verejného osvetlenia. Táto modernizácia bude realizovaná v meste prostredníctvom odborne spôsobilej externej spoločnosti,
ktorá bude vybraná na základe výsledku verejného obstarávania. Realizácia projektu sa odhaduje na 5 mesiacov. Fyzická
doba realizácie diela dodávateľom je odhadovaná na 4 - 6 týždňov. Priebeh realizácie projektu a teda modernizácie verejného
osvetlenia v meste bude nasledovný:
1. podpis zmluvy s dodávateľom,
2. odovzdanie staveniska,
3. hlavné stavebné činnosti: demontáž a montáž nových svietidiel a s tým súvisiace práce, demontáž a montáž výložníkov,
demontáž starých a montáž nových rozvádzačov,
4. revízna skúška, svetelnotechnické meranie,
5. odovzdanie zhotoveného diela.

Modernizáciou verejného osvetlenia dosiahneme oveľa nižšie hodnoty celkového elektrického príkonu osvetľovacej sústavy.
Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky časti verejného osvetlenia mesta, predovšetkým nehospodárna prevádzka, zlá
funkčnosť verejného osvetlenia, negatívny vplyv na životné prostredie a zvýši sa bezpečnosť na cestných komunikáciách.
Projektom sa zefektívni prevádzka a nové moderné osvetľovacie technológie a jej súčasti výrazne znížia vynaložené náklady
na servis osvetľovacej sústavy a na spotrebu elektrickej energie. Projektom sa dosiahne výrazná úspora el. energie - takmer
54% oproti pôvodnému stavu. Projekt prispieva k HP TUR vo všetkých zložkách. Realizácia projektu nie je časovo náročná,
preto je predpoklad ukončenia projektu v stanovenom termíne reálny a tiež je reálne naplnenie ukazovateľov. Predpokladaný
projekt je v súlade s PHSR mesta a územným plánom. Mesto v minulosti realizovalo viacero projektov podporený zo ŠF a má
skúsenosti a kapacity pre zvládnutie celého procesu projektu. Mesto nemá dostatok voľných zdrojov na financovanie
investície z vlastných prostriedkov, preto je získanie NFP veľkou príležitosťou na zlepšenie života obyvateľov mesta

Obnovou verejného osvetlenia v meste Medzilaborce sa znižuje frekvencia úkonov na udržateľnosť funkcie a kvality
osvetľovacej sústavy. Prvá investícia do nových svietidiel sa predpokladá po 10. roku životnosti do napájacích zdrojov. Počas
tohto obdobia sa náklady na údržbu výrazne zredukujú a budú predstavovať iba prípadné malé opravy elektrických vedení,
porúch rozvádzačov, odstránenie havarijných stavov, následky živelných pohrôm a pod. Prevádzkovateľom súčasného aj
nového osvetlenia bude mesto Medzilaborce. Mesto zabezpečí údržbu verejného osvetlenia buď prostredníctvom vlastného
zamestnanca alebo prostredníctvom externej firmy, ktorá bude robiť prípadné komplikovanejšie zásahy, ktoré si to vyžiadajú.
Žiadateľ zabezpečí v rámci rozpočtu mesta dostatočné zdroje na riadnu prevádzku verejného osvetlenia, aby nedochádzalo z
dôvodov úspory prostriedkov k jeho vypínaniu. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a počas celej doby
jeho životnosti bude environmentálne udržateľný.
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Súčasné osvetlenie je zastaralé, a to jednak vekom v súčasnosti namontovaných svietidiel, jednak ich typom. Väčšina
svietidiel je na betónových stĺpoch elektrického vedenia a niektoré sú nainštalované na kovových stĺpoch. V súčasnosti
používané typy svietidiel sú energeticky veľmi náročné a pre obec značne nákladné. S ohľadom na vek svietidiel je veľmi
nákladná aj ich údržba. V súčasnosti použité svietidlá nedosahujú potrebné osvetlenie. Intenzita osvetlenia na miestnych
komunikáciách je nedostatočná a za cenu príliš vysokej spotreby energie. Dosiahnuť úsporu za cenu inštalovania výkonovo
slabších osvetľovacích bodov je nereálne, nakoľko s klesajúcim výkonom štandardne používaných svetelných bodov klesá
aj ich svetelný výkon. Taktiež to zvyšuje riziko zvýšenia kriminality v obci. Z uvedených dôvodov je potrebné súčasné
svietidlá vymeniť a doplniť, tak aby hustota ich rozmiestnenia a svietivosť zodpovedala bezpečnosti premávky a pohybu
chodcov. V obci sa nachádza najviac svietidiel typu Elektrosvit Attaché, 2x36 W.

Na základe opisu súčasného stavu VO uvádzame, že realizáciou projektu modernizácie VO v obci Bodíky dôjde k:
- odstráneniu nevyhovujúceho stavu nadzemných rozvodov
- výmene zastaralých a nevyhovujúcich typov súčasných svietidiel za nové a moderné
- zníženiu spotreby elektrickej energie
- zabezpečeniu lepšieho osvetlenia komunikácií a chodníkov v obci
- zníženiu režijných nákladov na údržbu
- zníženiu poplatkov za rezervovanú kapacitu a distribúciu
- zníženiu energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy
- zníženiu emisných plynov CO2
- skvalitneniu osvetľovacej sústavy
- uvedeniu technického stavu VO do súladu s STN 13201
- zníženiu poruchovosti
- zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov
- zvýšeniu ochrany majetku občanov.
Merateľný ukazovateľ projektu, a to „Počet vymenených svietidiel“ dosiahneme priamo dodávkou a montážou nových LED
svietidiel
Merateľný ukazovateľ projektu „Úspora energie“ dosiahneme prostredníctvom prevádzky moderného osvetlenia. Tomuto
ukazovateľu sa podrobne venujeme v Svetlo-technickej štúdii, ktorá je súčasťou tejto žiadosti.
Predkladaný projekt je v súlade so stratégiou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TT SK na roky 2009-2015.

Rekonštrukcia rozvodov verejného osvetlenia v obci Bodíky bude realizovaná káblami NFA2X 4x16 mm2 v celkovej dĺžke 3
981 m. Novovybudované káble typu NFA2X 4x16 mm2 budú uchytené na existujúcich podperných bodoch vzdušného 1 kV
vedenia v danej lokalite pomocou konzol 600 mm, obojok 180 a 220. K zabezpečeniu osvetlenia obecných ciest a chodníkov
budú nahradené existujúce svietidlá verejného osvetlenia v počte 60 ks uličnými LED svietidlami s príkonom 54,4 W na
hlavnej ceste, na vedľajších cestách s príkonom 31,2 W, optika s vysokou účinnosťou, minimálne krytie IP66 celého svietidla,
svetelný tok 5 700 lm a 3 180 lm. Svetelná sústava VO sa doplní ďalšími 46 ks LED svietidlami na hlavných cestách s
príkonom 54,4 W na vedľajších cestách s príkonom 31,2 W (6 ks existujúcich svietidiel typu Attaché sa premiestni na prázdne
podperné body, 2 ks existujúcich svietidiel zostávajú na súčasnom mieste. Nové osvetľovacie telesá budú umiestnené na
existujúcich betónových podperných bodoch vzdušného 1 kV vedenia v danej lokalite pomocou výložníkov, a 8 ks na
pôvodných svietidiel bude umiestnených na existujúcich pozinkovaných stožiaroch. Všetky konzoly, obojky a výložníky budú
pozinkované.

Projekt svojim výsledkom a dopadmi prispieva k napĺňaniu úloh: Koncepcie energetickej efektívnosti SR, ktorej
implementačným nástrojom je Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020, a to
Opatrenie Energetická efektívnosť vo verejnom sektore. So stanoveným cieľom znížiť spotrebu energie v oblasti prevádzky
neefektívneho verejného osvetlenia v obciach a mestách, odstránenie neefektívnosti spočívajúcej v zastaraných zdrojoch
svetla či nespoľahlivej regulácii, čo je zároveň hlavným cieľom prekladaného projektu. Projekt je v súlade so stratégiou
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 až 2015. Predmetný projektový zámer môžeme zaradiť v
rámci PHSR TTSK do programovej časti Energetika. V rámci tejto oblasti je definovaný strategický cieľ „Zabezpečiť
podmienky pre trvalé znižovanie energetickej náročnosti kraja“, k čomu predkladaný projekt prispieva.Projekt má pozitívny
dopad na horizontálnu prioritu: Trvaloudržateľný rozvoj
-v environmentálnej zložke - úspora elektrickej energie oproti jestvujúcemu stavu s pozitívnym dopadom na životné prostredie,
-v ekonomickej zložke - zníženie nákladov na údržbu a platby za elektrickú energiu.

Realizovaná modernizácia verejného osvetlenia výmenou a doplnením nových LED svietidiel vytvára dostatočný priestor na
pokrytie výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou jednotiek VO aj po ukončení spolufinancovania projektu zo zdrojov EÚ
a ŠR. Dohľad
nad prevádzkou a údržbou osvetlenia budú vykonávať pridelení zamestnanci obce. Vzhľadom k tomu, že modernizácia
osvetlenia spočíva vo výmene a doplnení energeticky, údržbovo a prevádzkovo nenáročných jednotiek osvetlenia, zjednoduší
sa starostlivosť o prevádzku verejného osvetlenia a jeho údržbu. Obec v rámci rozpočtu zabezpečí dostatok finančných
zdrojov na riadnu a pravidelnú prevádzku VO, a tým zabráni vypínaniu sústavy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
na prevádzku.
Údržbou VO sa rozumie preventívna údržba, nahradzovanie opotrebovaných
a nevyhovujúcich častí osvetľovacej sústavy. Údržba VO je jedným zo základných predpokladov udržania optimálnych
parametrov zariadenia, jeho životnosti a stabilného osvetlenia.
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Verejné osvetlenie v centre obce Podbiel, ktoré je predmetom rekonštrukcie podľa projektu, je tvorené svietidlami typu LV136,
funkčných svetelných bodov je 48 ks. Merný svetelný výkon je veľmi nízky, účinnosť svietidiel je podpriemerná a výrazne
kolíše v závislosti od externých teplôt, táto časť sústavy je tak vysoko náročná na energetickú spotrebu vzhľadom na svet.
účinnosť, priem. vek svietidiel je 10 rokov. Svietidlá majú degradované kryty optických častí, elektrické časti sú skorodované.
Svet. zdroje tvoria žiarivkové trubice, ktorých použitie je nevhodné v klimatických podmienkach obce Podbiel s výraznými
výkyvmi teplôt. Svietidlá majú nesprávne vyloženie, výložníky sú skorodované, medzi stožiarmi sú veľké rozstupy, nie je
dodržaná rovnomernosť a intenzita osvetlenia. Sústava VO neumožňuje reguláciu osvetlenia počas noci, pri rastúcom počte
obyvateľov a užívateľov miestnych komunikácií VO v súčasnom stave len veľmi obmedzene napĺňa svoju funkciu posilnenia
bezpečnosti užívateľov miestnych komunikácii, rovnako len veľmi obmedzene zabezpečuje funkciu udržania nízkej kriminality
a vandalizmu v centre obce.

Nová sústava VO zaručí vysokú efektivitu prevádzky a bude plne optimalizovaná s ohľadom na platnosť noriem STN-EN
13201. Svietidlá budú nahradené novými LED svietidlami s cieľom unifikovať sústavu v centre obce, odstráni sa náročnosť na
údržbu. Vymení sa 48 ks a doplní sa 40 ks svietidiel a vymení sa a doplní 70 ks výložníkov s vyložením od 0,3-2 m a doplní
180m samonosného kábla NFA2X. Osvetlenie bude počas prevádzky regulované, RVO 264 a RVO 364 budú demontované a
RVO 83 zabezpečí reguláciu celého osvetlenia obce.
Výmenou a doplnením svietidiel a ich reguláciou sa dosiahne ročná úspora 7 252 kWh (47%) čo predstavuje 26,11 GJ/rok
energ. úspor, nové rozmiestnenie svetelných bodov spolu s novým spôsobom ich vyloženia prispeje k rovnomernosti
osvetlenia v obci a zabezpečeniu osvetlenia komunikácii primerane zaradeniu do tried a prispeje k zlepšeniu kvality života
obyvateľov a k zlepšeniu ochrany osôb a majetku.
Zníženie nákladov na prevádzku VO umožnia samospráve realizáciu ďalších investičných zámerov, ktoré zvýšia kvalitu
miestnych obyvateľov.

Realizácia projektu pozostáva z prípravy, fyzickej realizácie a riadenia projektu, projekt administratívne pripravuje a riadi
obec, ktorá je zodpovedná za dodržanie postupov pri ŽoNFP vrátane predloženia požadovaných dokumentov spojených s
realizáciou projektu a následný monitoring a podávanie správ.
Fyzická realizácia bude zabezpečená v súlade so svetelno-technickou štúdiou a z nej vyplývajúcou príslušnou projektovou a
technickou dokumentáciou. Jednotlivé činnosti sú rozčlenené tak, aby stavebné práce boli ukončené v 3. týždni mesiaca
november 2015, po rekonštrukcii bude odborne spôsobilou osobou vykonané svetelno-technické meranie.
Svetelno-technická štúdia, stavebné práce a svetelno-technické merania sú zabezpečené dodávateľsko-odberateľským
spôsobom, obec je zodpovedná za správnosť postupov pri výbere dodávateľa, objednávkach, uzatváraní obchodných zmlúv a
zabezpečenie stavebného dozoru.
Navrhované riešenia podľa svetelnotechnickej štúdie a dokumentácie:
- demontáž starých svietidiel a výložníkov a inštalácia nových v celkovom počte 88 ks
- doplnenie vzdušného káblového vedenia v dĺžke 180 m
- výmena 1 RVO za nový s pripojením regulačnej jednotky, demontáž 2 RVO

Realizáciou projektu sa prispeje k odstráneniu súčasných nedostatkov sústavy VO v obci Podbiel, čo sa týka náročnosti na
energetickú spotrebu a údržbu. Rozširovanie vetiev, dopĺňanie svetelných bodov a optimalizácia prevádzkovania VO sú
obmedzené, realizáciou projektu sa dosiahne okamžité zníženie spotreby elektrickej energie a produkcie CO2 a optimalizujú
sa náklady na údržbu sústavy VO. Súčasné svietidlá typu LV síce čiastočne znížili spotrebu sústavy VO v obci oproti
minulosti, no LV svietidlá nespĺňajú žiadny z parametrov pre rovnomernosť osvetlenia v obci. Realizáciou projektu sa zvýši
estetický vzhľad centra obce a podporí atraktivita obce ako turistickej destinácie, nové osvetlenie zvýši bezpečnosť
zvyšujúceho sa počtu užívateľov miestnych komunikácii a prispeje k udržaniu nízkej kriminality a vandalizmu.
Projekt prispieva k národnému strategickému cieľu s prioritou energetická efektívnosť a znižovanie energetickej náročnosti v
rámci energetickej politiky SR a je v súlade s PHSR ŽSK, (opatrenie 1.1.4 Podpora zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov
dopravy a opatrenie 1.3.2 Podpora komplexného dobudovania infraštruktúry v kľúčových oblastiach CR.)

V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v centre obce, obec bude zabezpečovať
jeho prevádzku z vlastných zdrojov, na čo boli v rozpočte obce alokované prostriedky v súlade s nákladmi uplynulých období.
Pri znížení nákladov na energie a údržbu prevádzkovania verejného osvetlenia (od obce sa očakáva len čistenie optických
častí svietidiel, na svietidlá sa predpokladá záruka 5 rokov) ušetrené prostriedky umožnia ďalšie skvalitňovanie miestnej
infraštruktúry, rozširovanie siete osvetlenia. Verejné osvetlenie bolo v obci nevhodne vypínané, regulácia umožní celonočné
svietenie a zároveň znižovanie prevádzkových nákladov sústavy VO.
Ušetrené prostriedky umožnia ďalšie skvalitňovanie miestnej infraštruktúry, rozširovanie siete osvetlenia, realizáciu ďalších
zámerov pre zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov.
Zvýšením atraktívnosti obce sa zvyšujú predpoklady ďalšieho nárastu využitia oblasti pre IBV a aj posilnenie turistického
ruchu v obci v súlade s plánom rozvoja obce Podbiel, čo predpokladá generovanie dodatočných budúcich príjmov v rozpočte
obce.
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Región trpí nedostatkom vhodných ubytovacích kapacít spojených s komplexnými službami, ktoré sú v dnešnej dobe
absolútnym štandardom pre ubytovacie zariadenia aj nižších kategórií v Európe. Taktiež chýbajú priestory pre realizáciu
seminárov a spoločenských stretnutí s vhodnými doplnkovými službami a relaxačné centrá pre domácich aj zahraničných
hostí, organizácií a firiem. Naša spoločnosť cíti nedostatok týchto služieb ako reálnu prekážku v rozvoji cestovného ruchu v
našom regióne. Skúsenosťami zistený veľký záujem o náš región je obmedzovaný nedostatkom možností kvalitného
ubytovania a poskytovaných služieb, a tak oblasť prichádza každoročne o možnosť svojej prezentácie a
konkurencieschopnosť na trhu turizmu a rekreácie.

Po zrealizovaní nášho zámeru – projektu vidíme reálny nárast záujmu o región a zvýšenú spokojnosť aj domácej klientely,
pre ktorú budú tieto služby taktiež dostupné a prispejú i k zvýšeniu zamestnanosti v oblasti. Zvýši sa návštevnosť mesta
Hlohovec a jeho okolia, a taktiež stúpne kredit regiónu v oblasti turizmu a rekreačného vyžitia sa nielen na území Slovenskej
republiky, ale aj v zahraničí. Zvýšená návštevnosť mesta a okolia umožní drobným podnikateľom prezentovať a realizovať
svoje služby. Vzrastie ich záujem o zlepšenie vybavenosti svojich zariadení pre potreby domácich i zahraničných hostí a
skvalitnenie služieb v turisticky zaujímavých a navštevovaných miestach.

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazov výmer
bude vyhlásená obchodná verejná súťaž na dodávateľa stavby podľa ust.§ 281 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude vyhlásený do 5 dní od vyhodnotenia predložených návrhov. Na základe
uzatvorenej zmluvy o dielo bode realizovať stavbu podľa dohodnutého rozpočtu a projektovej dokumentácie. Dodávateľ bude
zodpovedný za kvalitu prevedených prác, organizačné a technické zabezpečenie stavby. Vnútorné vybavenie dobudovanej a
modernizovanej časti bude v kompetencii našej spoločnosti – na základe výberového konania z ponúk na dodávku
jednotlivých zariadení a nábytku.

Spoločnosť Stofing spol. s r.o. už prevádzkuje hotel, ktorého sa dostavba týka. Bol vybudovaný aj z prostriedkov
poskytovaných prostredníctvom grantov Európskej únie v roku 2005. Doterajšia klientela hotela vyjadrovala maximálnu
spokojnosť so službami, ktoré hotel poskytuje. Personál hotela spĺňa všetky kvalifikačné požiadavky na dané pracovné
pozície a prevádzka hotela spĺňa požadované normy. Na základe doterajších skúseností, nedostatočných ubytovacích
kapacít v meste a reálnej možnosti dostavby k už existujúcemu hotelu a tým možnosti zvýšenia kapacity hotela a kvality
poskytovaných služieb, považuje za vhodné realizovať tento projekt v čo najkratšom termíne. Hotel je doteraz maximálne
vyťažený a podľa doterajšej hotelovej klientely je naozaj potrebné rozšíriť ubytovacie kapacity. Trh vyžaduje nové možnosti a
naša spoločnosť má záujem tejto požiadavke vyhovieť. Zároveň skvalitníme služby v relaxačnom komplexe budovy a
rozšírime priestory pre spoločenské akcie a potreby organizácií a firiem na konania seminárov a iných aktivít. Dobudovaním a
skvalitnením týchto služieb vzrastie záujem o náš región, pritiahneme záujem turistov a umožníme im rekreáciu na
požadovanej úrovni.

Po ukončení dostavby hotela bude nová časť uvedená do prevádzky a začlenená k existujúcemu komplexu. Hotelová
klientela bude mať k dispozícii nové a zmodernizované priestory, spoločenské priestory budú k dispozícii organizáciám a
firmám na realizáciu seminárov a firemných podujatí, taktiež s možnosťou využitia relaxačných služieb. Spoločenské a
relaxačné priestory hotela budú môcť využiť i obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Taktiež zrealizujeme reklamnú aktivitu na
zviditeľnenie hotela a informovanosti o rozšírení poskytovaných služieb. Aktivity hotela sú už dnes zamerané na získanie
klientely nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska, Čiech, Nemecka, atď. Tieto aktivity budeme aj naďalej rozširovať
a zintenzívňovať.
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V BB kraji je jednu z priorit. foriem CR horský CR, potenciál kraja z hľadiska regionalizácie CR je veľmi vysoký. Napriek
bohatému prírodnému a kultúrno-historickému potenciálu nie je región dostatočne využívaný, a to hl. z dôvodu absencie
komplexnosti a kvality poskyt. služieb. Ubyt. kapacity v Kremnici a v okolí tvoria najmä penzióny, rekreač. strediská a
ubytovanie v súkromí. Stredisko Ski Krahule poskytuje služby CR v oblasti ubytovania, stravovania, športu a aktívneho
oddychu, lyžiarskych vlekov a tratí, doplnk. servisu. Súčasná ubytovacia kapacita zariad. Stred Európy 28 440 lôžok ročne
nedokáže pokryť dopyt. Cieľové skupiny sú individ. návštevníci, rodiny s deťmi, školské zájazdy. Silnými stránkami je
prírodný potenciál okolia, dostupnosť, komplexnosť, flexibilita a perspektíva rozširovania služieb, nízka cena, silný investor,
obľúbenosť strediska.

Projekt zvýši kvalitu a rozsah v súčasnosti poskytovaných služieb CR v zariadení Stred Európy v stredisku Ski Krahule,
prispeje k rozšíreniu ponuky ubytovacích, stravovacích, športových a doplnkových služieb a tým k uspokojeniu dopytu
súčasnej klientely a k prilákaniu nových domácich i zahraničných návštevníkov. V r. 2015 vďaka rozšíreným ubyt. kapacitám
s multiplik. efektom na ďalšie poskyt. služby budú predpokladané tržby z podporeného projektu 3 768 tis. Sk, nárast
návštevníkov o 4 032 ubytovaných, nárast pridanej hodnoty o 3 028 tis. Sk. Projekt zvýrazní potenciál krajiny pre rozvoj
horského CR, čím zvyšuje konkurencieschopnosť a HDP kraja, prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v regióne s 12 %
mierou nezamestnanosti a nízkymi možnosťami tvorby pracovných miest.

Realizácia projektu v období od 01/2009 – 12/2010 predpokladá 2 základné aktivity: realizácia prístavby k ubytovaciemu
bloku A zariadenia Stred Európy v stredisku Ski Krahule a zabezpečenie vnútorného vybavenia. Na realizácii sa zúčastňujú
odborníci z oblasti projekt. manažmentu a riadenia, riadenia a prevádzky zariadení CR, ekonomiky a účtovníctva so
schopnosťou realizovať a administrovať daný projekt. Spoločnosť má z tech. hľadiska vysporiadané vlastnícke vzťahy prostr.
dlhodobého prenájmu k predmet. pozemkom, pripravený stavebno-realizačný projekt, právoplatné staveb. povolenia,
dostatočné fin. zdroje na krytie a zabezpečenie realizácie projektu. Žiadateľ je pripravený na riešenie možných rizík počas i
po realizácii projektu, a to hl. riziká finančné, časové, straty klientely a vis major.

Región v okolí Kremnice ponúka množstvo kultúrno-historických a prírodných atraktivít hl. na realizáciu horského CR. Napriek
týmto prednostiam región nie je využívaný dostatočne z hľadiska možností CR. Záujem a požiadavky hl. na ubyt. a stravov.
služby v zariadení Stred Európy je tak vysoký, že súčasná kapacita ubytovania zariadenia nepostačuje pokryť celkový dopyt.
Klientela hlavne počas zimných mesiacov býva už rok dopredu zazmluvnená, pričom súčasné kapacity zariadenia požiadavky
nedokážu pokryť. Z toho dôvodu je nevyhnutné ubyt. kapacity zariadenia rozšíriť, čo by ale bez pomoci z NFP nebolo možné.
Prostriedky pomoci de minimis zabezpečia projektu pokrytie zvýšených investičných nákladov. Na základe tejto pomoci môže
podnikateľský subjekt tvoriť vyšší zisk a ďalšie investičné aktivity môžu byť financované z tohto zdroja. Zvýšením kapacity a
kvality ubytovania a rozsahu doplnkových služieb prispeje projekt k rastu trhového podielu rekreačného strediska medzi
významnými slovenskými strediskami CR. Realizácia projektu napĺňa vybrané strategické ciele, priority a opatrenia Stratégie
CR SR do roku 2013, PHSKR BBSK, Územný plán veľkého územného celku BB kraj, horizontálne priority.

Podľa fin. analýzy v r. 2015 je predpoklad 4 032 ubytovaných hostí, s vplyvom na rast obslúžených návštevníkov v
stravovacom zariad. a lyžiar. vlekov. Predpoklad nárastu tržieb je 4 100 tis. Sk, pridanej hodnoty 3 360 tis. Sk. Počet hostí
zariad. bude mať tendenciu rásť, čo zaručuje aj nárast tržieb a kladný hospodársky výsledok. Zariadenie bude mať dostatočné
vlastné finančné, prevádzkové a personálne kapacity pre udržanie rastu tržieb, nárastu hostí, skvalitňovanie služieb a
zachovanie ziskovosti. rok Predpoklad ubytovaných hostí (podporený projekt) Predpoklad nárastu obslúžených hostí v
stravovacom zar. (vplyvom projektu) Predpoklad nárastu návštevníkov lyžiarskych vlekov (vplyvom projektu) Predpoklad
nárastu tržieb o (v tis. Sk) Nárast pridanej hodnoty (v tis. Sk) 2011 3 600 2 700 2 880 3 336 2 678 2012 3 888 2 916 3 110 3
674 2 987 2013 4 032 3 024 3 226 3 899 3 190 2014 4 032 3 024 3 226 4 000 3 275 2015 4 032 3 024 3 226 4 100 3 360
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Hotel Club sa nachádza v centre mestečka Kežmarok v Prešovskom kraji. Projekt rekonštrukcie hotela a rozšírenie o nové
priestory priamo súvisí s potrebou regiónu vytvoriť hotel vyššej kategórie v meste, ktorý bude okrem ubytovacích a
stravovacích služieb ponúkať aj služby relaxačné a priestory pre usporiadanie školení, seminárov, firemných eventov, ale tiež
kultúrnych a spoločenských podujatí. Spoločnosť Janka a Juraj Gantner, s.r.o sa orientuje a v budúcnosti plánuje orientovať
na tieto skupiny klientov: 1. Biznis klientela – organizácia školení a seminárov 2. Slovenský a zahraničný turisti – rekondičná
a poznávacia turistika 3. Obyvatelia mesta Kežmarok a okolia – reštauračné, spoločenské a kultúrne služby

Realizáciu projektu spoločnosť Janka a Juraj Gantner spol, s r.o. dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti v regióne pričom
bude môcť ponúknuť klientovy vyšší štandard a rozsah služieb keďže Hotel Club po realizácii projektu získa nové atraktívne
priestory – 11 nových izieb, rozšírenie reštaurácie, salónika a relaxačné centrum. Predpokladáme Nárast počtu návštevníkov
na 4800 a nárast tržieb na 10,3 mil v roku 2013 zároveň vytvoríme 5 nových pracovných miest a zvýšime pridanú hodnotu na
5,3 mil. V roku 2015. Možné riziká nenaplnenia merateľných ukazovateľov chceme eliminovať kombináciu nasledovných
faktorov: - dlhodobou angažovanosťou majiteľov spoločnosti - zvýšením propagácie a zvýšením spolupráce s inými
poskytovateľmi služieb v regióne, - neustálym zvyšovaním kvality poskytovaných služieb

Realizácia projektu je rozdelená do aktivít: 1. Hlavné stavebné práce 2. Pomocné stavebné práce 3. Montážne práce Z
časového hľadiska budú aktivity prebiehať paralelne, keďže rekonštrukcia bude prebiehať vo viacerých parciálnych
priestoroch .
Na realizáciu aktivít bol vytvorený tím z interných zamestnancov spoločnosti, ktorí svojou odbornosťou sú
predpokladom úspešnej realizácie a ukončenia projektu. Počas projektu sa zároveň bude klásť dôraz na publicitu a
informovanosť v súlade s požiadavkami EU. Realizácia bude zabezpečovaná spoločnosťou STAVUNION s.r.o. , ktorá bola
vybraná na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže a zmluva je súčasťou prílohy 3 tejto Žiadosti.

Dôvodom Žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov je fakt, že spoločnosť nedokáže ani zo svojich a ani z úverových zdrojov
zabezpečiť realizáciu projektu v danom rozsahu za tak krátky čas pričom jeho rozkúskovanie by nedokázalo viesť k
naplneniu cieľov ale najmä k dosiahnutiu konkurencieschopnosti spoločnosti na celoslovenskom poli cestovného ruchu.
Jednorazová a pomerne rýchla investícia zároveň dokáže poskytnúť sumár služieb na rovnakej vysokej úrovni ubytovania,
stravovania, relaxu, spoločenských priestorov čo spolu prinesie želaný efekt vo forme zvýšenia návštevnosti, predĺženia dĺžky
pobytu a zvýšenia priemernej výšky výdavkov na pobyt. Majitelia spoločnosti Janka a Juraj Gantner spol, s r.o pôsobia na
poli cestovného ruchu bezmála celú svoju profesionálnu kariéru (riaditeľka Grandhotela Praha, riaditeľka hotela Belvue,
prevádzkar vysokohorskej chaty na Zelenom plese) a spolu so svojimi zamestnancami, ktorých si vyberajú na základe
odbornosti tvoria tím, ktorý je schopný zvládnuť daný projekt. Spoločnosť už má skúsenosti s realizáciou podobných
projektov.

Realizácia projektu rekonštrukcie a modernizácie hotela Club v Kežmarku umožní žiadateľovi a hotela rýchlejšie
prispôsobenie sa štandardom v oblasti hotelierstva čím zabezpečí nielen udržanie ale aj zvýšenie klientely a
konkurencieschopnosti spoločnosti v slovenských podmienkach. Nové priestory a ponuka nových služieb s vyššou pridanou
hodnotou nielenže prispejú k zvýšeniu počtu návštevníkov, ale zároveň k predĺženiu dĺžky pobytu. Spoločnosť Janka a Juraj
Gantner spol, s r.o. počíta aj s možným negatívnym stavom v prípade dôvodov tzv. vyššej moci, snaží sa však nasmerovať
svoj marketing a plán rozvoja tak aby čo najmenej zasiahol hodnoty merateľných ukazovateľov a to najmä širokou ponukou
služieb pričom snaha realizovať projekt vychádza z dôkladného zváženia súčasnej situácie a predpokladanej budúcej a je
reakciou na požiadavky trhu.

Po realizácii projektu spoločnosť dosiahne finančnú stabilizáciu, v rámci ktorej pre udržanie potrebnej návštevnosti vybraných
cieľových skupín vie organizovať akciové pobyty pri zľavnených cenách. Realizáciou projektu sa zároveň dosiahne zníženie
nákladov na kúrenie a TÚV o cca 20%, čo je ďalší príspevok k stabilizácii firmy a jej ekonomiky. Poskytovanie nových služieb
spoločnosťou vytvára ďalšie výnosy, ktoré prispievajú ku konečnému cieľu – zisku spoločnosti. Vedenie spoločnosti
predpokladá ďalší rozvoj investičných aktivít, predovšetkým zateplenie starej časti penziónu, čím dôjde k ďalšiemu zníženiu
nákladov a v spolupráci s ďalšími podnikateľmi v oblasti CR z regiónu vytvoriť možnosť požičiavania a jazdenia na koňoch s
platenými inštruktormi. Realizáciou týchto opatrení je snaha prilákať domácich a zahraničných turistov do tohto regiónu a
udržať ich tu čo najdlhšie.. Prirodzenou aktivitou, ktorou chce spoločnosť čeliť možným ohrozeniam je aj zvýšená
marketingová činnosť, do ktorej plánuje spoločnosť investovať minimálne 150tis. Sk ročne.

Tatra Hotel je pomerne dobre etablovaný podnik na trhu s 7 ročnou históriou a s dobrou ekonomickou situáciou. Má
vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru, kvalifikovaný personál, skúsený manažment so stálou vlastníckou štruktúrou
rodinného charakteru s cieľom neustále zlepšovať a rozvíjať zariadenie. Prevádzka po ukončení projektu bude zabezpečená
tým istým personálom, ktorému sa zlepšia pracovné podmienky a vytvorí sa aj nové pracovné miesto. Personál bude
zaškolený do nových prevádzok.. Ekonomická prevádzka hotela bola naplánovaná s reálnymi hodnotami, podporenými aj
zefektívnením energetickej prevádzky hotela a tým znižovaním nákladov. Vylepšenými službami ako aj udržaním cenovej
hladiny sa výrazne zníži konkurenčný tlak . Predaj služieb bude podporený marketingovou kampaňou po dokončení projektu s
načasovaním , tak aby bol hotel zrekonštruovaný na hlavnú zimnú sezóny.
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Spoločnosť pôsobí v CHKO Pieniny, lokalizovaná na brehu Dunajca, ktorý v tejto časti tvorí hranicu medzi Poľskom a SR.
Spoločnosť PIENSPOL TRAVEL spol. s r.o. prevádzkuje Penzión Pltník od roku 2004 s 12 izbami, v ktorých je 26 postelí s
možnosťou 7 prístelkov. V Penzióne prevádzkuje reštauráciu s kapacitou 150 stoličiek a bufet rýchleho občerstvenia s
vonkajším prístavkom. Celé zariadenie je v prevádzke 4 mesiace v roku (05-09) a počas tohto obdobia využíva na ohrev TÚV
prípadne vykurovanie dva ks elektrických kotlov PROTHERM o výkone 2x18 kW a krb s krbovou vložkou s výkonom 32 kW.
Penzión je umiestnený na nástupnej stanici splavovania Dunajca plťami a v súčasnom období neposkytuje iné služby. Zo
SWOT analýzy na základe potrieb trhu (cestovných agentúr- nepovinná priloha č.3) vyplýva požiadavka zmeny
prevádzkovania zariadenia zo sezónneho na celoročné s potrebou zvýšenia kapacity ubytovania , doplnením požičovne
športových potrieb a rozšírením voľnočasových aktivít, ktoré v regióne chýbajú. Spoločnosť vlastni certifikát ISO 9000 ( nep.
príl. č.2)

Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie kapacít penziónu na 23 izieb s celkovým počtom postelí 49 (kapacita jedného
autobusu), zmenou palivovej základne na obnoviteľné zdroje energie dôjde k zvýšeniu výkonu na 86 kW pri 100% podiele
obnoviteľných zdrojov. Realizuje sa požičovňa športových potrieb (bicykle, stolný tenis,člny, lyžiarska výstroj), rozširujú sa
služby o možnosť práce s internetom, saunu, masáže a rozširujú sa atrakcie, detské ihrisko a kondičná dráha pre dospelých.
Sprístupnením týchto aktivít predpokladáme celoročnú prevádzku s priemernou vyťaženosťou ubytovacích služieb min. 50%
(v sezóne je skutočnosť 69,6%), čo zvýši výnosy z ubytovania spolu so zvýšením kapacity o viac ako 4-násobok. Zároveň sa
predpokladá rast výnosov z reštauračnej činnosti na 2,2 násobok a pribudnú výnosy z nových služieb (požičovňa,...) vo výške
cca 0,5 mil. ročne. Predpokladá sa nárast počtu návštevníkov zo 4200 na 10800 za rok, čo generuje nárast pridanej hodnoty
vo výške 4,19 mil. Sk.

Realizácia projektu je rozdelená do 7 samostatných aktivít (každá aktivita má svoj rozpočet). Realizácia aktivít je plánovaná
na 14 mesiacov s predpokladom začatia v 03/2009 a ukončením 04/2010. Do začiatku hlavnej turistickej sezóny 06/2009 sa
predpokladá ukončenie uvedenie do prevádzky detského ihriska, kondičnej dráhy a spustenie požičovne športových potrieb.
Ostatné aktivity budú priebežne ukončované tak, aby mali čo najmenší dopad na prevádzku Penziónu Pltník v hlavnej
sezóne. Ukončenie – kolaudácia celého projektu bude v 04/2010, čím bude penzión skompletovaný pred zahájením ďalšej
hlavnej sezóny. Minimálne 2 mesiace pred ukončením realizácie manažment spoločnosti ráta s intenzívnou marketingovou
kampaňou s cieľom informovať rozhodujúce cieľové skupiny, resp. cestovné agentúry so zmenami a vylepšením prevádzky
penziónu. Celý projekt bude realizovať tím pod vedením majiteľa a konateľa spoločnosti za účasti projektanta (autorský
dozor), stavebného dozoru, konateľa stavebnej firmy a stavbyvedúceho. Takto zložený realizačný tím je zárukou úspešnej
realizácie projektu v požadovanej kvalite a termíne.

d1) Zo SWOT analýzy spracovanej pre tento projekt najmä v položke príležitosti vyplýva, že v uvedenom regióne Červený
Kláštor (Zamagurie), predovšetkým po vstupe do Schengenského priestoru sa otvorili nové príležitosti vo využití lyžiarskych
stredísk na Poľskej strane, v dosahu 6 km (Ski Polana Sosny) a 17 km (Czorsztyn Ski - Kluszkowce), a na Slovenskej strane v
dosahu 4km (SkiPark Eland – Spišská stará Ves) a 18 km (Ski Jezersko) od penziónu sú vystavané veľké lyžiarske strediská.
Všetky 4 strediská majú umelé zasnežovanie čím sú vytvorené podmienky zimného sezónneho využitia. Vzhľadom na to, že
penzión bude mať kapacitu pre ubytovanie 49 ľudí (jeden autobus), vzniká priestor pre oslovenie cieľových skupín
organizovaných zájazdov a športových sústredení aj v zimnej sezóne (zjazdové a bežecké lyžovanie). Penzión bude
poskytovať vybrané welness služby a bude zabezpečovať aj požičiavanie športových potrieb. Na základe súhrnných
ukazovateľov hodnotenia firmy za obdobie rokov 2005 – 2007 sa spoločnosť zaraďuje do kategórie firiem s dobrou finančnoekonomickou situáciou. Z prognózy finančných potrieb a zdrojov a výsledkov hospodárenia po realizácii projektu, vyplýva
pozitívny vývoj absolutných ako aj pomerových ukazovateľov. Predpokladom realizácie projektu je poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorý v spojení s krátkodobou finančnou výpomocou zo strany spoločníka, zabezpečí v súčasnosti
nedostatočné zdroje spoločnosti na rozšírenie už existujúcich a vytvorenie nových aktivít v rámci cestovného ruchu. d2)
Manažment spoločnosti za posledné 4 roky realizoval viacero investičných akcií, ktorými zvýšil úroveň, kapacitu a sortiment
poskytovaných služieb. Jedná sa predovšetkým o: prístavba koliby s krbom ,rekonštrukcia reštaurácie a recepcie, kúpeľní a
realizácia bezbariérového prístupu s WC ,výstavba rýchleho bufetového občerstvenia s prístavkom ,realizácia plochy pre
autocamping (zemné práce meliorácie, prívod elektriky a vody ,realizácia vonkajšieho výčapu s uvítacou bránou a pod.Z
uvedeného stručného prehľadu vyplýva, že manažment má dostatočné skúsenosti s realizáciou invest. projektov a teda je
reálny predpoklad, že realizačný tím (konateľ, projektant, stavebný dozor, konateľ dodávateľskej firmy a stavbyvedúci) vie
zabezpečiť v kvalite a termíne aj realizáciu tohto projektu.
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TatraHotel je situovaný v Poprade, ktorý je turistickým východiskovým bodom do V.Tatier, historickým pamiatkam Spišu a
zároveň obchodným centrom. Región poskytuje vysoký potenciál návštevníkov so silným konkurenčným tlakomu.Tatra Hotel
má vysokú lôžkovú kapacitou, pre naplnenie ktorej a zvýšenie obsadenosti je nevyhnutné zameranie sa na skupinovú
turistiku, ktorú počas mimosezóny tvoria najmä firemné školenia. To vyžaduje rozmanitú priestorovú dispozíciu
(skupinová práca), vysokú technickú vybavenosť konferenčných školiacich priestorov a jej plynulú prevádzku.Pôvodná
štylizácia budovy ako domova mládeže esteticky nevyhovuje požiadavkám trojhviezdičkového hotela a vek budovy
spôsobuje zase ekonomicky náročnú prevádzku. Z analýzy teda vyplynula potreba zatraktívnenia hotela, zefektívnenie
prevádzky, rozšírenia a zlepšenia najmä jeho kongresových a školiacich služieb.

Realizácia projektu zatraktívny hotel, zefektívny prevádzku, prispeje k vyššej spokojnosti klientov a nové kongresové
služby prilákajú nových, náročnejších a solventnejších s dlhšou dobou pobytu. Hodnoty ukazovateľov sú nastavené reálne
na základe dlhoročných skúseností manažmentu a nepredpokladá sa ich nedosiahnutie. Neustály monitoring upozorní na
prípadný negatívny vývoj a včas budú prijaté efektívne marketingové opatrenia. Kapacita, kvalita služieb, vybavenosť,
situovanie v centre Popradu a aktívna ponuka programových balíkov vykompenzuje prípadné zlé klimatické pomery a
konkurenčný tlak. Aktívne využívanie kongresových a rozsah školiacich priestorov umožní rozšíriť spoluprácu s regionálnymi
organizáciami.Poskytne pracovné príležitosti, prispeje k vytváraniu kompletných programových balíkov, propagácie regiónu
a umožní usporiadanie spoločných podujatí.

Plynulá realizácia projektu je zabezpečená kvalitným výberom dodávateľa, prísnymi zmluvnými podmienky. Časový
harmonogram aktivít je spracovaný priamo dodavateľom s dostatočnou časovou rezervou. Organizačné zabezpečenie tímov
so skúsenosťami s investičnými akciami podobného rozsahu . Ing. Štupák,konateľ-manažér projektu: dozor nad
impelementáciou projektu,organizáciou prác, dodržiavaním harmonogramu a rozpočtu Martin Štupak,prevádzkár-asistent
manažéra-zosúladenie projektu s prevádzkou a zminimalizovanie negatívnych vplyvov na hotelových hostí. Stavebný dozor–
externista zabezpečenie dohľadu nad kvalitou stavebných prác, dodržiavaním zmluvy, noriem, technických, časových kritérií.
Ing. Eva Šestaková,ekonómka - Ekonóm projektu , spracovanie projektového účtovníctva, monitorovacích správ skúsenosťami s účtovníctvom štátnych a európskych dotácii v rámci predstupových fondov PRCR.

Predkladaný projekt je pomerne investične a technicky náročný. I keď spoločnosť na základe ekonomických ukazovateľov je
v dobrej ekonomickej situácii, investíciu s takou výškou nákladov do zefektívnenia prevádzkových celkov, vzhľadu hotela a
doplnkových kongresových služieb s celkovou dlhodobou návratnosťou až v 9 roku by si bez získania NFP nemohla
dovoliť, nakoľko ani jej úverový rámec neumožňuje tak vysokú investíciu. Dokladá to aj finančná analýza v prílohe č.4.
Spoločnosť má skúsenosti s väčšími investičnými projektmi podobného charakteru nakoľko za 7 rokov preinvestovala cca
28,5 mil.Sk do rekonštrukcie budovy, vybudovania wellness a ďalších doplnkových služieb. Bezproblémovú implementáciu
bude zabezpečovať kvalifikovaný a skúsený projektový tím, ktorý manažoval aj predchádzajúce akcie. Projekt zlepší
konkurencieschopnosť hotela, zlepší obsadenosť a jeho výkonnosť s tým súvisí udržanie existujúcich ako aj vytvorenie
nových pracovných miest. Zlepší celkovú kvalitu služieb a úroveň hotela, čím prispeje k odstráneniu slabej stránky regiónu nedostatok kvalitných služieb a doplnkových služieb. Tým prispeje k pozitívnej propagácii regiónu.
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Siták Ľubomír

4 SPORT s.r.o.

AQUA SLEEP, s.r.o.

KONTAKT M, s.r.o.

HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o.

Penzión Lykovec v obci Muráň

Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie existujúceho
turistického objektu SKORUŠINA

WELLNESS - RELAX CENTRUM

Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Burg

Zvýšenie konkurencieshopnosti hotela Čierny orol - objektu národnej
kultúrnej pamiatky prostredníctvom jeho rekonštrukcie a
modernizácie.

Projekt výstavby multifunkčnej plochy k Bowlingu pri trati

Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP - Veľký Meder

Hotel KONTAKT*** - Stará Lesná - zvýšenie konkurencieschopnosti
prostredníctvom rozšírenia poskytovaných služieb so zameraním na
letnú sezónu

Rozšírenie služieb a zariadení Hotela Slovan v Lučenci

169 684,21

182 398,72

199 904,63

184 233,86

140 690,56

195 616,62

199 999,92

191 660,15

66 328,38
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Obec Muráň je jedným z turistických východísk a zároveň vstupom do Národného parku Muránska planina. Aj napriek
vysokej atraktivite regiónu z prírodného a historického hľadiska je v oblasti Muránskej planiny nedostatok kvalitných
ubytovacích a stravovacích zariadení, čo brzdí celkový rozvoj cestovného ruchu v regióne. Samotná obec Muráň disponuje
atraktívnymi lákadlami pre turistov – historický Muránsky hrad, nádherná príroda, či turistické a cykloturistické trasy v okolí.
Každoročne navštívi Národný park Muránska planina približne 15 tisíc návštevníkov, ktorí však pre nedostatok, resp. pre nízku
úroveň služieb ubytovania a stravovania prevažne po jednom dni strávenom v prírode odchádzajú z tejto lokality domov, resp.
využívajú ubytovacie kapacity vo vzdialenejších oblastiach (napr. Slovenský raj). Aj na základe nášho každodenného
aktívneho kontaktu s návštevníkmi Národného parku sme definovali medzeru medzi ponukou a dopytom v oblasti
poskytovania služieb ubytovania v tejto lokalite, ktorú chceme vyplniť prostredníctvom realizácie predkladaného projektu.

Prostredníctvom predmetného projektu chceme rozšíriť naše doterajšie služby v oblasti cestovného ruchu zamerané na
pohostinstvo o ubytovacie a stravovacie služby, nakoľko Gemer považujeme za turisticky atraktívny región s veľkým
potenciálom rozvoja. Cieľom tohto projektu je vybudovať nový Penzión LYKOVEC** s celoročným využitím a v konečnom
dôsledku nielen zvýšiť počet návštevníkov Národného parku Muránska planina, ale najmä dosiahnuť prenocovanie turistov a
návštevníkov v tejto oblasti a tým predĺženie ich pobytu. Novovybudovaným Penziónom Lykovec sa vytvorí ubytovacie
zariadenie s kapacitou 17 lôžok, ktoré bude popri celodenných službách stravovania poskytovať aj doplnkové služby
vitálneho sveta, posilňovne a s možnosťou usporiadania menších konferencií. Súčasťou penziónu bude aj vonkajšia terasa s
grilom a detským ihriskom. Prostredníctvom zriadenia nového penziónu sa do dvoch rokov vytvorí 9 nových pracovných
miest v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a prispeje k multiplikačnému efektu pre našich dodávateľov.

Popis aktivít projektu: Výstavba(dobudovanie) penziónu Lykovec – dokončenie rozostavanej časti penziónu Lykovec v obci
Muráň – stavebné práce Vnútorné technologické vybavenie kuchyne – obstaranie technologického vybavenie kuchyne pre
možnosti realizácie reštauračných služieb, pre ubytovaných a ostatných návštevníkov tejto lokality – dodávka tovarov.
Technické riešenie projektu bolo stanovené na základe požiadaviek vytvoriť zariadenie s ubytovacími a stravovacími
kapacitami:
Výstavba(dobudovanie) Penziónu Lykovec – penzión je riešený v tvare obdĺžnika s dvoma nadzemnými
podlažiami a podzemným podlažím, kde bude umiestnená kotolňa, sklady kuchyne, sauna, posilňovňa a šatne. Na prvom
nadzemnom podlaží bude reštauračná časť so sociálnym zariadením, kuchyňa, sklady a zázemie pre zamestnancov.
Ubytovacia časť je v podkroví nad reštauračnou a kuchynskou časťou. Vstup pre hostí je zabezpečený z parkoviska pred
budovou, vstup pre zamestnancov a zásobovanie bude z bočných strán budovy. Súčasťou aktivity je aj kompletné zariadenie
izieb nábytkom a nákup vnútorného vybavenia reštaurácie. Vnútorné technologické vybavenie kuchyne potrebné na
prípravu a servírovanie jedál v požadovanej kapacite reštauračného zariadenia. Organizačné riešenie a realizáciu projektu
budú zabezpečovať: Koordinátor projektu:
František LAURENČÍK Stavebný dozor:
Ing. Ondrej NEMOGA
Ekonóm a administrátor: Mária LAURENČÍKOVÁ

Tento projekt rieši problém nedostatku kvalitných ubytovacích kapacít v lokalite Národného parku Muránska planina. Už v
súčasnosti vlastním pozemky, na ktorých sa v roku 2005 začala výstavba hrubej stavby penziónu Lykovec. Získanie
príspevku napomôže k dobudovaniu penziónu a k celkovému zvýšeniu kvality ubytovacieho zariadenia, pričom sa na
realizácii budem v prípade poskytnutia NFP podieľať vo výške minimálne 50% všetkých oprávnených nákladov.
Vytvorením plánovaného ubytovacieho zariadenia s poskytovaním doplnkových služieb v oblasti nadregionálneho významu
sa jednoznačne zvýši prezentácia tohto územie, zvýši záujem o lokalitu národného parku zo strany návštevníkov, ktorým
doteraz chýbalo podobné zariadenie. Dobudovaním a otvorením zariadenia penziónu sa prispeje k celkovému rozvoju regiónu.
Zároveň prispejeme k zvýšeniu počtu nových pracovných miest, zabezpečeniu trvaloudržateľného rozvoja vplyvom využívania
obnoviteľných zdrojov energie(cez využívanie slnečnej energie) a k synergickému rozvoju ďalších subjektov cestovného ruchu
v oblasti, s ktorými plánujeme do budúcna nadviazať spoluprácu. V oblasti cestovného ruchu podnikám už od roku 2003,
kedy som začal prevádzkovať pohostinstvo v obci Muráň. Na základe doterajších bohatých skúseností a viacročným
prieskumom trhu som dospel k rozhodnutiu diverzifikovať doterajšie podnikateľské činnosti aj o poskytovanie ubytovacích a
stravovacích služieb na vyššej úrovni pre náročnejšiu klientelu v tejto pre rozvoj turizmu predurčenej lokalite.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude po finančnej stránke zabezpečená výnosmi z projektu, ktoré boli stanovené na základe
finančnej analýzy, vychádzajúcej z modelovania obsadenosti a kapacitného vyťaženia ubytovacej časti penziónu a
reštaurácie. Kapacitnú vyťaženosť sme odvíjali od reálnych možností daného trhu. Na základe výsledkov finančnej analýzy
bola preukázaná aj návratnosť investície po 11 roku prevádzky penziónu. Počet pracovníkov Penziónu Lykovec bol určený na
základe druhu profesií, ktoré sú nevyhnutné na prevádzkovanie všetkých plánovaných služieb. Personálne riadenie bude
zastrešené Františkom Laurenčíkom – majiteľom penziónu Lykovec. V súčasnosti vstupuje na trh poskytovania ubytovacích a
stravovacích služieb mnoho subjektov, v našej lokalite zatiaľ však patríme medzi prvých, čo chceme v konkurenčnom
prostredí využiť aj v budúcnosti. Konkurenčnú výhodu si chceme dlhodobo zabezpečiť vysokou kvalitou poskytovaných
služieb za primeranú cenu, zavádzaním noviniek a akcií pre klientov a samotnou komplexnosťou poskytovaných služieb.
Ponuka ubytovacích služieb v oblasti Národného parku Muránska planina je stále nepostačujúca, preto je predpoklad
dostatočného využitia ubytovacích kapacít penziónu.
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V súčasnosti penzión Skorušina nedostatočne využíva svoj potenciál prameniaci z aktraktívnej lokalizácie v oravskom
regióne, v blízkosti prírodných a kultúrnych atrakcií, hlavne z dôvodu nedostatočného štandardu ubytovania,
poddimenzovaných kapacít, nedostatočného technického stavu jednotlivých prevádzok a technického vybavenia, ako aj
zastaralého interiérového vybavenia. Penzión s reštauráciou nevyhnutne potrebuje investovať do rozvoja a zvýšenia
konkurencieschopnosti prostredníctvom celkovej rekonštrukcie, ktorá by pomohla zvýšiť celkovú atraktivitu a prilákať viac
domácich ako aj zahraničných návštevníkov a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu v danej lokalite.

Rekonštrukciou a rozšírením kapacity penziónu sa upevní pozícia na trhu, zvýši sa kapacita poskytovaných služieb a
zabezpečí sa modernizácia priestorov. Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť strediska. V súvislosti s
realizáciou projektu sa zvýši zamestnanosť o 4 pracovníkov. Modernizáciou technologického vybavenia stúpne produktivita a
predpokladá sa nárast ročného obratu na cca 10-20% ročne. Po úspešnej realizácii projektu bude penzión s reštauráciou
schopný reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby celoročne s požadovanými kvantitatívnymi a
kvalitatívnymi parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a následnej spokojnosti
zákazníkov.

Pred započatím výstavby spracuje generálny projektant podrobnejší stupeň projektovej dokumentácie v súlade s bežnou
praxou tak, aby sa táto stala exaktným podkladom pre ďalší postup zhotoviteľa. Výstavbu projektu dodávateľsky zabezpečí na
základe zmluvy o dielo vybraný generálny dodávateľ podľa dodávateľskej (dielenskej) projektovej dokumentácie a
technologických postupov, ktoré spracuje na základe realizačnej projektovej dokumentácie. Kvalitu prác, ich časovú
súslednosť a koordináciu, rovnako ako aj logistiku celého procesu výstavby a dodržiavanie zásad BOZP bude na stavenisku
zabezpečovať generálny dodávateľ. Kontrolu plnení dodávateľa bude zabezpečovať technický dozor objednávateľa. Po
ukončení stavby a jej riadnom skolaudovaní bude každodennú prevádzku projektu zabezpečovať žiadateľ samostatne
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Celkový prínos projektu by mal viesť k zatraktívneniu lokality pre cestovný ruch. Penzión by sa mal stať cenovo prístupným,
príjemným miestom pre rekreáciu, pričom by mal zapĺňať prázdne miesto v ponuke ubytovania v oblasti. Vytvorí sa moderný
penzión, ktorý bude cenovo prístupný a svojím klientom poskytne oveľa viac príležitostí na trávenie voľného času ako v
súčasnosti. Modernizáciou objektu sa zabezpečí jeho väčšia vyťaženosť, ktorá povedie k väčšiemu rozvoju turistického ruchu
ako v súčasnosti. Konečným produktom budú služby pre strednú vrstvu zákazníkov, t.j. ubytovacie a originálne stravovacie
zariadenie regionálnej kuchyne. V penzióne sa v budúcnosti uvažuje s poskytovaním servisných služieb pre rôzne zimné a
letné športy. Existuje predpoklad, že penzión budú využívať aj poľovníci a rybári (blízkosť Oravskej priehrady). V blízkosti
penziónu sa nachádza aj termálny prameň, s ktorého využívaním sa počíta v budúcnosti. Žiadateľ má dostačné dlhoročné
skúsenosti s prevádzkou ubytovacieho a reštauračného zariadenia. Realizácia projektu bude taktiež zabezpečená
prostredníctvom kvalifikovaného odborného tímu špecialistov s dostatočnými relevantnými skúsenosťami v cestovnom ruchu.

Penzión bude využívaný celoročne v nadväznosti na lyžiarskeho stredisko, ktoré je určené pre širokú klientelu. Mimo sezóny
sa plánuje zabezpečiť obsadenosť penziónu organizovaním rôznych podujatí ako i ponukou konferenčných služieb pre
business klientelu. Z geografického hľadiska chceme osloviť okrem slovenskej najmä poľskú klientelu, ktorá daný región
dobre pozná a tvorí prevažnú časť návštevníkov počas zimnej sezóny. Existenciou penziónu s komplexnou a celoročnou
ponukou služieb v lyžiarskom stredisku tak môžeme dosiahnuť nielen návštevnosť počas zimných mesiacov ale i predĺžiť
pobyt návštevníkov v lete. Zámerom je poskytovať vysokokvalitné služby hotelového a reštauračného charakteru ako i
doplnkových služieb.
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Katastrálne územie Očovej má vysoký rekreačný potenciál – najmä jeho východná a severná časť s bohatstvom lesov a
atraktívnym tvarovaním terénu. Celá východná časť územia je však Chránenou krajinnou oblasťou - biosférickou rezerváciou
Poľana ( CHKO - BR Poľana ) preto možno navrhnúť iba také druhy rekreačného využívania územia, ktoré sú v súlade s
požiadavkami ochrany prírody a krajiny. Napriek veľkému potenciálu sa v súčasnosti v obci nachádzajú iba dve zariadenia
poskytujúce ubytovacie služby, avšak bez možnosti doplnkovo-relaxačných služieb. Žiadateľ v rámci plánovaných aktivít chce
využiť prírodný potenciál okolia a historický potenciál obce a svojimi aktivitami a poskytovanými službami zvýšiť návštevnosť
zariadenia a okolia a podporiť tak kultúrne dedičstvo Slovenska.

Po realizácii projektu sa dosiahne kvalitatívne vyššia úroveň poskytovaných služieb a dôjde aj ku kapacitnému zvýšeniu
ubytovacích, stravovacích a voľnočasových priestorov. Z týchto dôvodov žiadateľ predpokladá nárast návštevnosti zariadenia
a teda aj dosahovaných tržieb. Zároveň sa vybudovaním doplnkovo-relaxačných zariadení vytvorí komplexné zariadenie
cestovného ruchu s vhodnými predpokladmi využitia aj v mimosezónnom období. Cieľom je celoročné využitie zariadenia. So
zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými poskytovanými službami bude súvisieť aj nárast počtu zamestnancov o 3 nové
vytvorené pracovné miesta.

Realizácia projektu bude pozostávať z dodávky stavebných a iných prác a z dodávky technologických a iných súborov.
Dodávateľ prác a technológií bol vybraný prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Samotná realizácia prác začne po
podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Organizačne a technicky bude realizáciu projektu
zabezpečovať žiadateľ. Stavba bude murovaná, dvojpodlažná. I.nadzemné podlažie – vstup cez vstupnú halu z ktorj budú
prístupné relaxačné priestory – fitnes, bazénová časť, sauna, šatňa, WC muži, WC ženy. Ďalej sa v tejto časti bude
nachádzať recepcia s halou, sociálne zariadenia zamestnanci, miestnosť pre upratovačku, kuchyňa s komorou. II. nadzemné
podlažie – štyri trojlôžkové izby pre ubytovanie hostí, každá izba bude vybavená kúpelňou a samostatným WC. Zároveň sa v
tejto časti budú nachádzať dva sklady – sklad čistého a sklad špinavého prádla.

Neustále rastúce nároky zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti ubytovacích, stravovacích a doplnkovorelaxačných služieb nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu
poskytovaných služieb. Z vyššie uvedených dôvodov možno predpokladať, že bez investície do plánovaných aktivít by
dochádzalo ku kontinuálnemu poklesu záujmu o zariadenie zo strany potenciálnych hostí. Najmä absencia plánovaných
zariadení na oddych a relax je citeľná. Táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju zariadenia a je dlhodobo neudržateľná. Z hľadiska
organizačnej štruktúry je žiadateľ na realizáciu projektu pripravený. Po dôkladnej analýze očakávaných potrieb z hľadiska
personálneho zabezpečenia chodu zariadenia žiadateľ pripravil návrhm budúcej organizačnej štruktúry a personálneho
zabezpečenia, ktoré zabezpečí bezproblémový chod zariadenia. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná,
žiadateľ ho bez poskytnutého nenávratného finančného príspevku nie je schopný prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude po jeho ukončení zabezpečená prostredníctvom zlepšených hospodárskych výsledkov.
Z dôvodu poskytovania atraktívnych a kvalitných služieb, predpokladaného nárastu počtu klientov, nižších nákladov na opravy
a údržby žiadateľ očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov zariadenia do takej miery, ktorá zabezpečí dostatočné
finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Vzhľadom na zvýšený objem prác nedôjde ani k
znižovaniu zamestnanosti v zariadení. Je predpoklad vytvorenia 3 pracovných miest. Z prevádzkového hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom.
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Doteraz žiadateľ pôsobí predovšetkým na trhu vzdelávacích produktov, poradenských aktivít, výberu a prípravy ľudských
zdrojov. Hlavnými odberateľmi sú úrady práce, štátne a samosprávne inštitúcie, podniky v regióne. Vzhľadom k tomu, že
spoločnosť získala do vlastníctva kaštieľ Burg v atraktívnom regióne stredného Považia, rozhodla sa rozšíriť svoju činnosť (po
rekonštrukcii) o súbor aktivít v oblasti cestovného ruchu. Významnou pohnútkou pre obnovu kaštieľa je zachránenie
historického dedičstva obdobia renesancie, z ktorého zostalo na Slovensku pomerne málo zachovalých objektov s klasickými
dobovými slohovými prvkami. Objekt kaštieľa je v súčasnosti nevyužívaný a schátraný a potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu
pre jeho záchranu.

Ubytovacie a stravovacie aktivity v kaštieli budú určené nielen pre občanov zo širšieho regiónu, ale z celého Slovenska i
zahraničia. Kaštieľ Burg bude atraktívny ako stredisko pre návštevu ďalšieho, na atrakcie bohatého regiónu v blízkom okolí. V
okruhu približne 5 km sa nachádzajú nielen ďalšie 3 historické objekty, ale aj významné turistické trasy, poľovnícke revíry,
vodné plochy pre športový i užitkový rybolov, horolezecké bralá pre športové vyžitie v Manínskej, Kostoleckej tiesňave a
Súľovských skalách. Kaštieľ je situovaný v časti Považskej Bystrice – Považské Podhradie, kde je vyššia nezamestnanosť
ako priemer v okolí a poslúži teda aj ako významný zamestnávateľ v tejto lokalite. Je predpoklad, že pri činnostiach
prevádzky kaštieľa a ďalších vedľajších činností vytvorí približne 10 nových pracovných príležitostí.

Výber jednotlivých oblastí projektu sa zabezpečil vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. Vybrané ponuky sa začnú
realizovať v I.Q roku 2009. Ako prvé bude treba zrealizovať sanačné a rekonštrukčné stavebné práce na objekte kaštieľa
Burg. Následne je potrebné vybaviť zrekonštruované priestory technologickými zariadeniami a inventárom. Predpokladané
ukončenie realizácie projektu je v II.Q roku 2010. Realizáciou projektu bude vytvorený projektový tím, zodpovedný za: •
celkovú koordináciu aktivít projektu, • prípravu a sumarizáciu podkladov potrebných pre realizáciu projektu, • plnenie
požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Jednotliví členovia tímu budú
participovať na projekte podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.

Je predpoklad, že po rekonštrukcii objektu kaštieľa sa podporí spoločné využívanie ďalších 3 objektov, čím sa vytvorí
výnimočné stredisko cestovného ruchu, pričom jedine kaštieľ Burg by poskytoval pre návštevníkov komplexné služby
„ubytovacie, gastronomické, relaxačné, spoločenské....“ Postupne prebieha aj rekonštrukcia secesného sakrálneho objektu s
priľahlým parkom. Po ukončení obnovy kaštieľa Burg je predpoklad vytvorenia malej prírodnej obory pre chov lesnej zveri s
možnosťou jej využitia popri prezentácii aj na kulinárske účely. Významným faktorom pre uskutočnenie projektu je aj
skutočnosť, že v meste Považská Bystrica, ktoré má 50 tisíc obyvateľov niet žiadnych porovnateľných historických objektov s
možnosťou využitia na obdobné účely. Firma bude objekt využívať popri aktívnom cestovnom ruchu aj na sústredené
vzdelávacie a výchovné podujatia pre svojich klientov, občanov a mladých obyvateľov Považskej Bystrice a okolia.

Ojedinelý historický rámec, plánované poskytovanie služieb umožňuje v rámci ponukovej a cenovej politiky zabezpečiť
návratnosť vloženej investície. Objekt bude okrem aktivít cestovného ruchu poskytovať možnosť na dodávku spoločenských
podujatí na kľúč, možnosť vzdelávacích aktivít, rodinných pobytov, klubov, ale aj ako len hotelové zariadenie pre obchodných
návštevníkov blízkeho priemyselného centra. Kaštieľ bude slúžiť aj pre náhodných návštevníkov, ktorí využívajú diaľnicu D1
Bratislava – Košice, z ktorej súbor kaštieľov je dobre viditeľný a prístupný. Denné využitie predpokladá aj pomerne vysoká
návštevnosť Považského hradu a tiež horských cyklistov, turistov prechádzajúcich cez turistický chodník na regionálne
turistické trasy. Predpoklad využitia je aj počas zimnej sezóny, nakoľko vo vzdialenosti asi 400 m je stredne veľký lyžiarsky
vlek a množstvo bežkárskych tratí.
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Ing. Siták sa na základe svojich 2 - ročných skúseností z prevádzkovania hotela** Čierny orol v Rožňave a po vykonanom
prieskume trhu v meste Rožňava a jej blízkom okolí rozhodol zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb tohto hotela, ktoré v
súčasnosti v danom turisticky atraktívnom regióne absentujú a sú žiadané. Vedenie hotela sa rozhodlo zrekonštruovať a
zmodernizovať hotel** Čierny orol, aby umožnil poskytovať vyššiu kvalitu a atraktívnosť poskytovaných služieb. V meste
Rožňava a jej blízkom okolí sa nachádza málo hotelov, ktoré poskytujú ubytovacie a stravovacie služby na úrovni hotela v
kategorizácii **. Zároveň sú viditeľné rozdiely medzi kvalitou poskytovaných služieb v rámci hotelov v tejto kategorizácii. Preto
aj z tohto dôvodu sa subjekt Ing. Siták rozhodol pre nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho hotela. Hotel
čierny orol sa nachádza v centre mesta Rožňava – v staromeštianskom dome – objekt národnej kultúrnej pamiatky, v oblasti
množstva prírodných a chránených areálov, kultúrnych pamiatok a v blízkosti národných parkov. Táto lokalita je turistami
vyhľadávaná najmä za účelom turistky, cykloturistiky a poznávaním pamiatok a prírodných krás Východného Slovenska.

Vzhľadom k tomu, že ide o modernizáciu a rekonštrukciu hotela, stav projektu po ukončení jeho realizácie bude viditeľný,
pretože dôjde k poskytovaniu kvalitnejších ubytovacích, stravovacích a konferenčných služieb. Hotel Čierny orol bude
poskytovať ubytovacie služby na vyššej úrovni najmä vďaka novému modernému sanitárnemu a interiérovému vybaveniu
izieb; vďaka oprave fasády, rekonštrukcii strešnej krytiny, zastrešenia nádvoria hotel nadobudne atraktívnejší vzhľad a nové
vybavenie kuchyne mu umožní poskytovať rozmanitejšie stravovacie služby. Vďaka dodaniu PC vybavenia a
bezpečnostnému systému umožní hotel personálu (obsluhe), ale aj zákazníkom vyšší komfort a kvalitu služieb realizovanú
modernými telekomunikačnými zariadeniami. Subjekt Ing. Ľubomír Siták predpokladá, že prevádzkovaním hotela dosiahne o
5 rokov po realizácii projektu zvýšenie svojich tržieb o 6%, zvýšenie pridanej hodnoty o 6 % a vytvoria sa 2 nové pracovné
miesta. Hotel Čierny orol bude slúžiť ľuďom, ktorí si potrpia na vyššiu kvalitu služieb, ktorí radi poznávajú krásy Slovenska a
ktorí si radi posedia pri dobrom jedle nielen v interiéri ale aj v exteriéri.

Subjekt Ing. Ľubomír Siták bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných aktivít: hlavné aktivity: Realizácia
rekonštrukčných prác, Dodávka interiérového vybavenia, dodávka výpočtovej a telekomunikačnej techniky a dodávka súboru
zariadenia kuchyne. Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu. Realizácia aktivít bude trvať 9 mesiacov. Prvá
až štvrtá aktivita bude vykonaná formou dodávky externým dodávateľom. Subjekt Ing.Siták bude projekt realizovať
prostredníctvom interných zamestnancov, ale aj vedenia, ktorí už majú skúsenosť s realizáciou podobných investičných
projektov. Subjekt určí 3 ľudí ktorí sa budú venovať implementácii projektu. Jeden z nich bude zodpovedný za finančné
záležitosti projektu – projektový účtovník (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie, spracovanie správ a vedenie projekt.
účtovníctva). Druhý bude mať na starosti technickú stránku – technický projektový manažér (kontrola kvality, komunikácia s
dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa) a tretí bude vykonávať funkciu hlavného projektového
manažéra.

Projekt je situovaný v póle rastu cestovného ruchu prioritne definovaného MH SR, vo významnej lokalite mestského typu: v
kultúrnom a historickom centre Horného Gemera v meste Rožňava a v rekreačnej oblasti: Spišsko – gemerského rudohoria a
Slovenského krasu, kde sa nachádza množstvo prírodných a chránených areálov. Patria sem kaštiele (Betliar), hrady (Krásna
Hôrka) významné jaskyne (Ochtinská aragonitová, Domica, Jasovská) a Národné Parky. Vzhľadom k tomu, že v turistami
vyhľadávanej oblasti absentujú kvalitné služby cestovného ruchu je realizácia tohto projektu žiadaná a nevyhnutná k
uspokojeniu dopytu po týchto službách. Avšak na základe rozhodnutia poskytnúť svojim budúcim klientom kvalitnejšie a
rozmanitejšie služby, subjekt Ing. Siták nie je schopný pri financovaní celej rekonštrukcie hotela len z vlastných príp. len
úverových zdrojov zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície bez výrazného zvýšenia cien svojich služieb, ktoré by mohlo
ohroziť konkurencieschopnosť hotela. Preto sa Ing. Siták rozhodol požiadať MH SR o kofinancovanie svojho projektu z ERDF
fondu a ŠR. Vedenie subjektu má bohaté skúsenosti s prevádzkovaním existujúceho hotela Čierny orol.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená existujúcim dopytom po ponúkaných službách hotela Čierny orol, ktoré nahradia
absentujúce kvalitné ubytovacie a stravovacie služby cestovného ruchu v regióne. Tým, že hotel Čierny orol bude poskytovať
pre región kvalitnejšie služby cestovného ruchu bude zabezpečená jeho konkurencieschopnosť. Po skončení
spolufinancovania, projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby subjekt Ing. Siták si pokryl
prevádzkové náklady a bol schopný splácať úver, ktorý použil na kofinancovanie tohto projektu. Vzhľadom k existujúcemu
dopytu, atraktívnosti ponúkaných služieb a atraktívnosti regiónu je predpoklad, že subjekt bude minimálne počas
nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu poskytovať súčasné, ale aj ďalšie doplnkové služby, ktoré plánuje ponúknuť
svojim klientom. Vedenie hotela bude sledovať indikátory, ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako svoje
ciele a bude sa snažiť ich čo najlepšie napĺňať. Napĺňanie bude podporené intenzívnejším monitorovaním potrieb trhu a
kvality poskytovaných služieb zo strany vedenia spoločnosti.
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Región Východného Slovenska predstavuje vzhľadom na svoje prírodné a kultúrne danosti jedinečný potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu. Súčasná nízka využiteľnosť existujúcich prevádzok CR v regióne je z veľkej miery dôsledkom ich nízkej
technickej úrovne, ale hlavne úzkym zameraním ponúkaných služieb. Žiadateľ plánuje výstavbou multifunkčnej plochy
vytvoriť prevádzku s celoročným využitím, vytvoriť 2 nové pracovné miesta, rozšíriť sortiment ponúkaných služieb a tým zvýšiť
tržby a zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť prevádzky Bowlingu pri trati a jej konkurencieschopnosť v rámci regiónu.
Žiadateľ je už 7 rokov spoluorganizátorom medzinárodných mládežníckych podujatí , na ktorých privíta každoročne viac ako
8.000 návštevníkov z 19 krajín, ktorí v Prešove strávia spolu 10 dní/rok, t.j. 4700 človekodní/rok, čo znamená podporu CR v
meste a okolí. Okrem športových podujatí, pripravuje žiadateľ pre návštevníkov každoročne aj program na vyplnenie voľného
času a multifunkčná plocha bude po realizácii projektu slúžiť aj na tieto účely.

Realizáciou projektu žiadateľ vytvorí prevádzku s celoročným využitím, vytvorí 2 pracovné miesta zvýši celkové tržby
prevádzky a to prostredníctvom : - rozšírenia sortimentu ponúkaných služieb - zvýšenia počtu návštevníkov prevádzky zvýšením počtu zahraničných návštevníkov celého areálu Predkladaný projekt je súčasťou podnikateľského zámeru na
dostavbu a rekonštrukciu všešportového areálu a zvýšené tržby po realizácii projektu budú slúžiť na realizáciu ďalších
plánovaných aktivít : - 2 tenisové dvorce ( v zime zastrešené nafukovacou halou ) - jazdecký areál so stajňami pre 12 koní –
hipoterapia a škola jazdenia pre deti aj dospelých, ustajnenie koní - reštaurácia – pub pre cca 120 hostí, s letnou terasou a
prevádzkou fast-food pre návštevníkov podujatí na multifunčnej ploche, ktorá je predmetom projektu - rekonštrukcia a
dostavba Športovej haly – s technickými parametrami pre medzinárodné podujatia vo volejbal, tenis, basketbal a hádzanú – s
kapacitou 2400 sediacich divákov.

Realizácia projektu bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou a zmluvnými podmienkami riadiaceho orgánu. Na
realizáciu a implementáciu projektu budú použité vlastné aj externé personálne zdroje žiadateľa. Externým spolupracovníkom
bude po dobu trvania projektu Projektový manažér. Implementácia projektu bude zahŕňať vedenie účtovnej agendy,
koordináciu technickej časti,, vedenie administratívnej agendy ( monitorovacie správy, žiadosti o platbu, komunikácia s
poskytovateľom NFP). Za technickú realizáciu jednotlivých etáp projektu je zodpovedný dodávateľ : 1. stavebných prác a
elektromontáže 2. tribúny pre divákov 3. zastrešeného pódia s osvetlením a ozvučením, ktorí boli vybraní na základe OVS
v zmysle O.Z. č. 513/ 91 Zb. Realizácia projektu pozostáva z nasledovných etáp : Zemné práce, základy a komunikácie
Elektromontáže Nákup a montáž tribúny Nákup a montáž pódia s ozvučením a osvetlením Multifunkčná plocha bude
využívaná na organizovanie športových a kultúrnych aktivít pod holým nebom počas celého roka.

Projekt je súčasťou podnikateľského zámeru žiadateľa na výstavbu a prevádzkovanie všešportového areálu na pozemkoch,
ktoré má žiadateľ v dlhodobom prenájme . Zámerom žiadateľa je vybudovanie komplexného areálu s celoročnou prevádzkou
pre návštevníkov zo SR a okolitých štátov. Žiadateľ, ako spoluorganizátor 3 veľkých medzinárodných športových podujatí za
účasti viac ako 8.000 účastníkov za rok z 19 krajín sveta, výstavbou multifunkčnej plochy vytvorí nové možnosti
organizovania : - športových podujatí ( aj medzinárodných ) - kultúrno-spoločenských podujatí Súčasťou plochy bude
tribúna pre 816 divákov a veľkoplošné zastrešené pódium na organizovanie vyššie uvedených podujatí, čím celý areál získa
na svojej atraktivite a pritiahne nových návštevníkov. Súčasťou podnikateľského zámeru na výstavbu všešportového areálu sú
ďalšie objekty : - 2 tenisové dvorce - jazdecký areál– hipoterapia a škola jazdenia - reštaurácia – pub pre 120 hostí, s
letnou terasou a prevádzkou fast-food pre návštevníkov podujatí na multifunčnej ploche, ktorá je predmetom projektu Športová hala –pre medzinárodné podujatia vo volejbale, tenise, basketbale a hádzanej ( 2400 divákov ). Realizáciou
projektu dôjde k nárastu tržieb, čím žiadateľ získa ďalšie zdroje na financovanie uvedených aktivít a vytvorenie
všešportového areálu s celoročným využitím a vyššou konkurencieschopnosťou v rámci regiónu.

PSK je významným turistickým regiónom v rámci SR, jeho konkurencieschopnosť je však v porovnaní s ostatnými regiónmi
SR veľmi nízka. V poslednom období narástol aj v rámci PSK počet prevádzok CR, chýba im však komplexnosť a ich
celoročná využiteľnosť, čím sa výrazne kráti doba pobytu návštevníkov týchto zariadení. Vytvorenie centier turistického ruchu
s celoročnou prevádzkou môže podstatným spôsobom oživiť regióny a zabezpečiť ich rozvoj. Kritéria celoročnej prevádzky
Bowlingu pri trati a celého všešportového areálu môžu zabezpečiť jej ekonomickú návratnosť, trvalú udržateľnosť, vyššiu
zamestnanosť, konkurencieschopnosť a tým aj oživenie CR v regióne PSK. Udržateľnosť projektu je daná nízkou hladinou
prevádzkových nákladov v pomere k plánovaným tržbám z celoročnej prevádzky multifunkčnej plochy, ale aj zvýšením
návštevnosti celého areálu, ktorý bude žiadateľ postupne realizovať, čím dôjde k zvýšeniu tržieb aj v iných prevádzkach a
získané finančné zdroje budú použité na rozvoj existujúcich a výstavbu nových služieb v rámci areálu.
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Projekt sa realizuje v oblasti Podunajského regiónu, ktorý láka návštevníkov najmä pobytmi pri vode, vodným turizmom a
termálnymi kúpaliskami, vidieckym turizmom, cykloturistikou, vinárskymi aktivitami a poznávaním pamiatok. Predmetné
zariadenie sa nachádza 120 m od termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi, ktoré láka turistov svojou atraktívnosťou,
nadštandardnou vybavenosťou počas celého roka. Zariadenie svojou polohou ponúka možnosť nadviazať aj na iné atrakcie v
regióne, najmä: Vodné dielo Gabčíkovo, golfový areál Báč, Thermalpark Dunajská Streda, pevnosť Komárno, medzinárodná
Dunajská cyklotrasa a iné. Ubytovacie zariadenie sa dostalo do prevádzky 1.7.2007 s kapacitou 6 x 2 lôžkové izby. V tom
roku dosiahla tržby za ubytovanie vo výške 443 tis. Sk. Priebežné výsledky za rok 2008 predstavujú využiteľnosť v I.Q:
32,12%, v II.Q: 71,4% a v III.Q: 94%. Tieto skutočnosti svedčia o celkovom záujme ubytovanie v danom zariadení.

Realizovaním projektu sa žiadateľovi zvýšia ubytovacie kapacity o 30 základných lôžok a zvýši sa kvalita, ako aj počet
poskytovaných služieb v zariadení. Vyššie kapacity a vytvorenie služieb ako: fitnes centrum, biliard, stolný tenis, sauna,
požičovňa športových potrieb, hracia miestnosť pre deti, čajovňa a detské ihrisko prinesú zvýšený záujem o zariadenie zo
strany ubytovaných hostí ako aj cestovných kancelárií. Dopadom bude zvýšenie ročných tržieb a pridanej hodnoty. Postupný
rast počtu návštevníkov žiadateľ plánuje zabezpečiť mediálnou podporou v spolupráci s cestovnými kanceláriami a inými
subjektmi cestovného ruchu. Realizácia projektu prispeje aj k vytvoreniu pracovných miest, čo pomôže zvýšiť sociálnoekonomický rast v regióne. Projekt umožní nárast tržieb do roku 2013 na 3.752 tis. Sk, nárast pridanej hodnoty do roku 2015
na 2.822 tis. Sk a vytvorí 2 stále pracovné miesta. Po ukončení realizácie projektu bude zariadenie zabezpečené proti
živelným pohromám uzatvorením poistnej zmluvy.

Napĺňanie cieľov projektu bude realizované aktivitou: Rozšírenie penziónu AQUASLEEP. Táto aktivita obsahuje zvýšenie
ubytovacej kapacity zariadenia, ako aj skvalitnenie a vytvorenie nových služieb v oblasti cestovného ruchu. Aktivitou sa
zastreší výstavba objektov: - SO-01 Hlavný objekt (penzión) - SO-02 Parkoviská, spevnené plochy a sadové úpravy - SO-03
Oplotenie - SO-04 Vodovodná a kanalizačná prípojka - SO-05 Plynová prípojka - SO-06 NN prípojka Realizácie prác na
seba logicky a časovo nadväzujú. Po zrealizovaní stavebnej časti bude nainštalovaná technológia a obstarané vnútorné
vybavenie. Realizáciu aktivity zabezpečuje vybraný dodávateľ Doptrio, s.r.o. na základe uskutočnenej OVS a podpísanej
zmluvy o dielo č. 06/2008. Ten bude postupovať na základe projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou
MODULUS, s.r.o. Za kvalitu stavebných prác bude zodpovedný stavebný dozor. Pri vypracovaní ŽoNFP a implementácii
projektu žiadateľ využíva služby externého projektového manažmentu.

Cieľ projektu v plnej miere napĺňa cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele
samotného opatrenia. Tiež prispieva k napĺňaniu cieľov Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenska na roky 20072013. Realizovaním aktivít napĺňa projekt ciele stanovené v PHSR TTSK, najmä k posilneniu konkurencieschopnosti
cestovného ruchu v Podunajskom regióne. Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej
náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP. Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Projektom
sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu cestovného ruchu, keďže bude poskytovať kvalitnejšie služby, vhodné aj
pre náročnejšiu klientelu. Konateľ spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania ubytovania. Má uzatvorenú
zmluvu o poskytnutí ubytovania každoročne na tri mesiace od 1.7. do 30.9. s brnenskou poľnohospodárskou vysokou školou.
Táto zmluva sa od roku 1987 do dnešného dňa každý rok obnovuje. Od roku 2003 poskytoval ubytovanie ako fyzická osoba v
rodinnom dome s kapacitou 5x 2 lôžkové izby. Žiadateľ ešte nerealizoval projekt, ale má podpísanú zmluvu s poradenskou
firmou s dlhoročnými skúsenosťami.

Spoločnosť AQUA SLEEP, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s rôznymi cestovnými kanceláriami, napr.: CK Jurečka, CK
Badentour, CK Focus Travel a iné. Dlhodobá udržateľnosť sa orientuje na spoluprácu s cestovnými kanceláriami a ústavmi
sociálnych služieb z ČR a SR. Po realizácií projektu bude mať možnosť ubytovania celého zájazdového autobusu, keďže v
súčasnosti je potrené presúvať návštevníkov do iného zariadenia. Rozšírením a skvalitnením poskytovaných služieb si
spoločnosť upevní svoje postavenie na trhu. Bod návratnosti projektu je na 45% využiteľnosti. To znamená, že pri udržaní už
existujúcich CK a naplnení penziónu v hlavnej sezóne je projekt samonosný (viď. finančná analýza). Ohrozenie vyplývajúce z
rastu konkurencie by sa v budúcnosti riešilo skvalitňovaním služieb v závislosti od náročnosti klientely. Rast návštevnosti sa
zabezpečí reklamou ubytovacieho zariadenia. Najsilnejším marketingovým lákadlom je jeho vzdialenosť 120 m od termálneho
kúpaliska a kvalita poskytovaných služieb.
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Miestom realizácie projektu je hotel KONTAKT*** s dlhoročnou tradíciou sa nachádza v obci Stará Lesná, ktorá patrí medzi
vyhľadávané turistické destinácie. Lokalita je bohatá na prírodný potenciál, významné turistické atrakcie a kultúrnohistorické
objekty. Vlastníkom a prevádzkovateľom hotela je od roku 2004 spoločnosť KONTAKT M, s.r.o, ktorá počas tohto obdobia
zrealizovala rozsiahle rekonštrukcie interiéru hotela. V najbližšom okolí sa nachádza 5 konkurenčných hotelov s obdobnou
ponukou služieb. Hotel KONTAKT poskytuje ubytovacie, stravovacie služby a doplnkové služby. Špecializuje sa na wellness
programy: vitálny, vodný svet (14 relaxačných procedúr), a kongresové služby. Vo vonkajšom areáli je nefunkčný tenisový kurt
vyžadujúci si celkovú rekonštrukciu. Súčasný exteriér hotela je neatraktívny pre návštevníkov (nedostatočné sadové úpravy,
chýbajúce outdoor atrakcie), čo znižuje jeho obsadenosť počas letnej sezóny. Najvyššiu obsadenosť 52 – 55% má hotel v
zimnej sezóne, najnižšiu v letných mesiacoch.

Úspešnou realizáciou projektu za zvýši konkurencieschopnosť hotela KONTAKT*** v Starej Lesnej. Rozšírením ponuky
služieb sa zaradí hotel medzi špičkové zariadenia cestovného ruchu s komplexnou ponukou služieb pre celoročné využitie.
Výsledky realizácie projektu budú predpokladom pre ďalšie investície, ako rozšírenie ubytovacích kapacít, alebo ďalších
doplnkových služieb, atrakcií vygenerovaných potrebou trhu. V súvislosti so zrealizovaním aktivít projektu, po jeho ukončení
predpokladáme, že výstavbou vonkajšieho saunového zrubu, rozšírením vitálneho sveta o 2 relaxačné miestnosti,
rekonštrukciou nefunkčného tenisového ihriska na športovisko s multifunkčným využitím, vybudovanie altánku s ohniskom, a
úpravou exteriéru atraktívnymi sadovými a parkovými úpravami a inými outdoor atrakciami sa rozšíri ponuka poskytovaných
služieb v letnej sezóne, čím sa zvýši konkurencieschopnosť a atraktivita celého zariadenia v lokalite Stará Lesná a regiónu.
Realizáciou projektu budú môcť byť klientom poskytované komplexné služby a balíky so zameraním na rekreáciu, šport,
špičkový wellness a kongresovú turistiku, ktoré okolitá konkurencia v takejto kvalite neponúka a tým zvýšiť svoj kredit na trhu.

Realizácia projektu je rozčlenená do 4 hlavných, pričom aktivity 1 a 4 sú ďalej členené a 2 podporných aktivít (publicita a
riadenie). Realizácia hlavných aktivít projektu bude zabezpečovaná realizačným tímom, ktorý bude pozostávať z interných
pracovníkov žiadateľa – projektová koordinátorka, projektový manažér, ktorí budú zodpovední za celkovú implementáciu
projektu, komunikáciu s partnermi, dodávateľom, riadiacim orgánom podľa potreby projektu, budú zodpovední za realizáciu
podporných aktivít – riadenie a publicita. Na realizácií projektu sa budú podieľať aj externí pracovníci, a to osoba zodpovedná
za finančné riadenie, za stavebný a technický dozor a osoba vykonávajúca autorský dozor. Spoločnosť žiadateľa disponuje
dostatočnými administratívnymi a technickým zabezpečením pre úspešnú realizáciu projektu Aktivity budú realizované v
súlade s podmienkami podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP, schváleným technickým riešením, časovým harmonogramom
aktivít uvedeným a v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Ako vyplýva z opisu východiskovej situácie projektu, hotel KONTAKT *** je situovaný v turisticky atraktívnej lokalite
Vysokých Tatier. Medzi silné stránky hotela situovaného v danej lokalite, ktorú využíva ako základné východisko pre
vhodnosť realizácie projektu je jeho výhodná geografická poloha s blízkosťou významných turistických, kultúrno historických centier, bohatý prírodný potenciál, existujúci značný potenciál regiónu pre rozvoj rôznych navzájom sa
doplňujúcich foriem cestovného ruchu v blízkom okolí. Medzi predpoklady vhodnosti realizácie projektu z hľadiska žiadaných
finančných prostriedkov patrí aj stabilita zariadenia, manažment s dlhoročnými skúsenosťami, spektrum ponuky komplexných
služieb a efektívny klientsky servis. Na základe analýz v oblasti zvýšenia atraktivity služieb a tým aj návštevnosti hotela
vyplynuli nedostatky, ktoré bránia v súčasnosti hotelu držať krok s konkurenciou, avšak potenciál hotela je pripravený tieto
nedostatky s finančnou podporou zo štátnej pomoci nielen eliminovať, ale aj využiť v súlade s prioritami a cieľmi opatrenia na
zvýšenie jeho konkurencieschopnosti, rozšírenia ponuky a zlepšenia kvality poskytovaných služieb so zameraním na letnú
sezónu. V súvislosti s vyššie uvedeným zdôrazňujeme, že ciele, ktoré si projekt stanovil, plne odrážajú identifikované
potreby, avšak žiadateľ nedisponuje v súčasnosti takými finančnými zdrojmi, aby mohol bez ohrozenia ekonomickej stability
hotela investovať do zvýšenia atraktivity hotela a rozšírenia služieb. Spoločnosť žiadateľa má skúsenosti s realizáciou
podobných projektov investičného charakteru v súvislosti s rekonštrukciou interiéru hotela a obstarania vybavenia v rokoch
2004 – 2008

Po ukončení realizácie aktivít projektu plánuje žiadateľ pokračovať v modernizácií hotela KONTAKT*** s výsledkom
zaradenia sa do kategórie 4* hotelových zariadení, čím prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku, čo významne
napomôže aj rozvoju obce Stará Lesná a regiónu. Udržateľnosť výsledkov projektu je garantovaná postavením spoločnosti
KONTAKT M na trhu, jej dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb CR, spoluprácou s partnermi na miestnej,
regionálnej i celoslovenskej úrovni vrátane dodávateľských organizácií, miestnych, štátnych, verejných inštitúcií a úradov. V
spolupráci s okolitými poskytovateľmi služieb CR plánujeme ponúkať klientom pre nich atraktívne doplnkové služby, ktoré v
našej ponuke chýbajú s cieľom uspokojenia cieľových skupín. Chceme osloviť čo najširší okruh klientov komplexnou ponukou
a kvalitou služieb, ktoré u konkurencii nenachádzajú (najmä v lete) v podobe balíkov služieb pre oddych a športové vyžitie.
Realizáciou aktivít projektu predpokladáme zvýšenie obsadenosti hotela a nárast počtu návštevníkov v rozmedzí od 5 - 11 %.
Projekt je z hľadiska zabezpečenia financovania udržateľný a žiadateľ spoločnosť KONTAKT M má vytvorené dostatočné
zdroje na prefinancovanie, aj udržanie projektu. Celá investícia je návratná do 5 rokov od realizácie projektu, t.j. do roku 2014
a schopná ďalšieho rozvoja.

KaHR-31DM-0801

Predmetom projektu je vybudovanie a zariadenie wellness - relax centra, práčovne a kuchyne pre Hotel Slovan v Lučenci.
Hlavným cieľom projektu je vybudovať hotel*** s lôžkovou kapacitou 34 miest s nadštandardnou výbavou, reštauráciou, lobbybarom, vlastným parkoviskom, zimnou záhradou, bezdrôtovým pripojením. V rámci projektu bude vybované wellness - relax
centrum, kuchyňa a práčovňa. Hotel bude slúžiť ubytovaným hosťom, ako aj návštevníkom bývajúcim a pracujúcim v
okolí. K relaxu hostí bude slúžiť wellness – relax centrum, ktoré chceme vybudovať v suteréne objektu. Wellness – relax
centrum bude pozostávať z masážneho pásového zariadenia, fínskej sauny, infrasauny, vertikálne solárium, opaľovanie vo Na projekt plánujeme v budúcnostii naviazať ďalším rozširovaním ponúkaných služieb a aktivít v závislosti od návštevnosti
voľnom priestore, tepidárium. Hotel s vybudovaným wellness centrom má ambíciu vďaka svojej vysokej zariadenia. Súčasne plánujeme spolupracovať so zariadeniami cestovného ruchu v blízkom okolí (kúpaliská, plánovaný
konkurencieschopnosti osloviť rôznorodé segmenty na trhu a stať sa tak úspešným podnikateľským zámerom v rámci regiónu. aquapark v blízkom okoli, lyžiarske strediská a pod.) a vzájomne dopĺňať jednotlivé služby cestovného ruchu v regióne.
Hotel je zameraný predovšetkým na rôznorodú škálu ubytovacích a oddychových možností. Produktom hotela je balík služieb,
ktorý ďalej pozostáva zo stravovacích, ubytovacích, oddychových a doplnkových služieb. Projekt má potenciál naplniť
plánové hodnoty merateľných ukazovateľov prostredníctvom realizácie aktivít projektu. Tržby hotela sa zvýšia z dôvodu
rozšírenia služieb pre zákazníkov prostredníctvom vybudovaného wellness centra. Súčasne sa vďaka rozšíreniu služieb
prostredníctvom wellness centra rozšíri počet návštevníkov a zvýši pridaná hodnota služieb poskytovaných v rámci hotela.

Keďže hlavným cieľom projektu je vybudovanie a zariadenie kuchyne, práčovne a wellness - relax centra pre hotel Slovan v
Lučenci je rozsah aktivít nasledovný: Aktivita č. 1 – Zariadenie kuchyne – 03/2009 – 05/2009 V rámci tejto aktivity bude
zariadená kuchyňa hotela s moderným zariadením. Aktivita č. 2 – Zariadenie práčovne - 03/2009 – 05/2009 V rámci tejto
aktivity bude zariadená práčovňa. V rámci aktivity bude nakúpený mangeľ, sušička prádla a parná práčka. Zariadením
práčovne nebude musieť hotel vynakladať prostriedky na služby tohto typu, ale ich bude realizovať vo vlastnej réžii. Aktivita
č. 3 – Zariadenie wellness – relax centra - 03/2009 – 05/2009 V rámci tejto aktivity budú nakúpené jednotlivé komponenty
wellness – relax centra a bude realizovaná ich inštalácia v rámci hotela. Jednolitvé nakúpené komponenty sú nasledovné:
masážne pásové zariadenie, fínska sauna, infrasauna, ležadlá do relaxačných priestorov, vertikálne solárium, tepidárium
Žiadateľ zabezpečí realizáciu projektu prostrednítvom projektového manažéra (konateľ) a finančného manažéra (ekonóm –
referent).

V meste Lučenec sa síce nachádzajú ubytovacie zariadenie, ani jeddno zariadenie však neposkytuje komplexné služby v
oblasti ubytovania a relaxu. Súčasne je v meste dostatok klientely, ktorá pokryje novovzniknuté hotelové zariadenie. Súčasne
existujúce hotelové zariadenie vykazujú nedostatky v poskytovaní služieb, napr. nedostatočné parkovacie kapacity,
neexistujúce wellnessové a relaxačné služby, nedostačná úroveň vybavenosti a pod. V rámci mesta sa prostredníctvom
projektu rozšíria ubytovacie kapacity, podporí sa zvýšenie kvality ponúkaných hotelových služieb v rámci hotela, ktorý má
vynikajúcu polohu – centrum mesta, vybudované vlastné parkovacie kapacity, jednak pred hotelom a aj strážené parkovisko v
rámci areálu hotela.
Súčasne podporou projektu bude vytvorených 20 pracovných miest, okrem iného aj pre
marginalizované rómske komunity a znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Skúsenosti s realizáciou dlhodobejších projektov
Žiadateľ k dnešnému dňu realizoval náročnú komplexnú rekonštrukciu Hotela Slovan, ktorá bola financovaná kombináciou
vlastných a úverových zdrojov.

Udržateľnosť projektu je zabezpečená dostatočným administratívnym personálom, ktorý je vyškolený v oblasti riadenia
projektu. Projekt taktiež poskytne celoročný produkt, ktorý bude atraktívnym pre návštevníkov aj obyvateľov mesta Lučenec,
súčasne mnohokrát nekvalitné služby konkurencie v danej oblasti predurčujú úspech a udržateľnosť projektového zámeru.
Hotel sa nachádza na juhu stredného Slovenska, nezanedbateľná je aj možnosť synergického efektu s neďalekými zimnými
strediskami cestovného ruchu (40 km), ktoré sa v posledných rokoch viac rozvíjajú a to Kokava – Látky, Hriňová s umelým
zasnežovaním. Alebo adrenalínových športov (letisko Boľkovce – parašutizmus), či auto – motokros (Fiľakovské Kováče) –
všetko do 10 km. V katastri obce Rapovce, cca. 5 km od mesta Lučenec sa súčasne plánuje realizacia Aquaparku, ktorá
navýši počet turistov a návštevníkov v meste Lučenec. V zmysle vypracovanej finančnej analýzy ja zabezpečená návratnosť
investičných nákladov ako aj krytie prevádzkových a finančných nákladov z výnosov projektu.
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Rekonštrukcia a modernizácia hotela "Moravec Café"

Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s celoročným využitím na
Látkach

Modernizácia Hotela HVIEZDA

Hotel Dargov kongresovo-športovo-relaxačné centrum – II. ETAPA

Rozšírenie a skvalitnenie služieb cestovného ruchu v motoreste
Madona Banská Bystrica

Hotel - Penzión Kúria

Penzión Majláthova horská chata

Kúpele Štós – Rekonštrukcia Hlavnej budovy II. etapa: Bazén,
zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj

Novostavba bazénov na kúpalisku Čajka Bojnice

Rekonštrukcia objektu v Banskej Štiavnici za účelom vybudovania
penziónu

184 270,33

130 176,07

418 706,90

500 000,00

210 463,73

499 960,85

286 073,06

369 031,81

461 767,61

160 245,77

Projekt sa začne realizovať v marci 2009, ihneď po podpisaní zmluvy o NFP, prípravou staveniska a samotnej stavby a
začiatočnými stavebnými prácami. Následne v 3. a 4. štvrťroku budú realizované záverečné stavebné práce a jednotlivé
dodávky vybavenia a zariadenia hotela. Realizácia projektu je plánovaná na obdobie 10 mesiacov s termínom ukončenia v
decembri 2009. Priebeh výstavby bude prebiehať pod drobnohľadom majiteľa p. Ing. Jaroslava Žaludeka a odborníkov
dodávateľskej firmy. Po ukončení projektu v januári 2010 plánujeme podať záverečnú Žiadosť o platbu.

d 1) Pomoc bude dôležitá pre úspešnú realizáciu projektu najmä z dôvodu, že pokiaľ by nedošlo k realizácii projektu s
finančnou podporou, nebude moja spoločnosť z vlastných a úverových zdrojov realizovať daný projekt. Nerealizovaním
projektu by sa nezvýšila konkurencieschopnosť našej spoločnosti, pretože by sme nedokázali zvýšiť kvalitatívny štandard
ubytovania.
Zvyšovanie konkurencieschopnosti je priamo závislé na kvalite a komplexnosti poskytovaných služieb.
Pokiaľ nebude projekt realizovaný, nedokážeme zabezpečiť ubytovaciu kapacitu v požadovnej kvalita na veľkosť
autobusového zájazdu, nedokážeme prilákať solventnejších turistov a veľmi solventných manažérov zahraničných firiem z
blízkeho okolia. Z toho dôvodu vznikne veľmi veľké riziko, že konkurencia bude úspešnejšia a získa väčší podiel na trhu, čo
sa tiež prejaví v stagnácii firmy a k tomu prislúchajúcim dopadom aj na zamestnancov a ich životnú úroveň. d 2) Spoločnosť
Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM má široký okruh svojich podnikateľských aktivít, pričom hlavným predmetom činnosti a
nositeľom tržieb v súčasnosti je prevádzkovanie hotela „Moravec“. Majiteľ Ing. Jaroslav Žaludek má dlhoročné skúsenosti z
pôsobenia v CR a tiež má skúsenosti s realizáciou investičných projektov. V roku 2003 zrealizoval čiastočnú rekonštrukciu
predmetného objektu, kedy zrekonštruoval 7 miestností na ubytovaciu časť vo výške 0,6 mil. Sk investičných nákladov. V roku
2005 zrekonštruoval zostávajúcich 7 miestností na ubytovňu vo výške 0,8 mil. Sk investičných nákladov.

Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, čo aj vyplýva z finančnej analýzy, z ktorej je
zrejmé, že spoločnosť po realizácii projektu bude generovať dostatočné výnosy, ktoré budú postačovať na pokrytie
prevádzkových nákladov, finančných nákladov a tvorbu zisku. Udržateľnosť výsledkov projektu v stanovenom rozsahu a
kvalite bude zabezpečovať aj personálne vybavenie spoločnosti. Zamestnancov a majiteľa p. Ing. Jaroslava Žaludeka možno
považovať za odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb. Prijatí
zamestanci prejdú prísnym výberom a následne dôkladným zaškolením. Predpokladáme, že budú prijaté 2 staršie ženy, ktoré
sa najlepšie hodia na daný typ práce.

Po ukončení realizácie projektu na prízemnú budovu bude dostavané podlažie, ktoré bude slúžiť ako penzión***. Penzión
bude mať samostatný vstup. Cez recepciu bude prechod do spoločnej chodby, z ktorej bude prístup do každého apartmánu. V
penzióne bude 9 dvojlôžkových apartmánov so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha a umývadlo). Okná na
penzióne budú plastové s izolačným dvojsklom a fasáda bude zateplená 10 cm ESP. Vybavenie apartmánov bude v zmysle
zákona 419/2001 Z.z. a vyhlášky č.277 z roku 2008. Tri apartmány budú mať výstup na balkón. Prevádzku penziónu budú
zabezpečovať dvaja recepční a jedna chyžná. V celom penzióne bude voľný prístup na internet. Návštevníci penziónu majú k
dispozícii pohostinstvo a obchod, požičovňu bicyklov, predaj suvenírov, máp na recepcii a bohaté možnosti pre rodinné
relaxačné pobyty, turistiku s individuálnym alebo odporučeným programom.

Projekt začne v zmysle platného stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. Realizáciu bude zabezpečovať stavebná
firma ( ktorá vyhrala OVS, realizovanú žiadateľom). Výstavba je naplánovaná na časový horizont od 04/2009 do 03/2011,
spolu 24 mesiacov a bude označená tabuľou s informáciami o stavebníkovi, staviteľovi a poskytovateľovi NFP. Stavebníka –
žiadateľa bude zastupovať stavebný dozor, ktorého úlohou bude dohliadať na časový plán výstavby, dodržiavanie technológie
postupov a vedenie stavebného denníka. Výstavbu bude financovať stavebník a svoje uhradené faktúry bude zasielať na
refundáciu. Financovanie, refundáciu, spracovanie dokumentácie bude zabezpečovať ekonómka – interný zamestnanec
stavebníka. Všetky zmeny týkajúce sa stavby, realizácie, konzultuje štatutár žiadateľa so zástupcom SORO.

Vhodnosť podporil prieskum trhu, ktorý sme si vykonali. Látky a okolie poskytujú ubytovanie pre cca 400 návštevníkov, z
toho 90 lôžok je v nevyhovujúcom ubytovacom zariadení RD Látky. Vybudovaním penziónu s kapacitou 18 postelí a 9
prísteliek doplníme a spestríme ponuku v regióne o kvalitné moderné rodinné ubytovanie. Podľa koncepcie rozvoja CR
BBSK na r. 2007-2013 vízia a strategický cieľ podľa tejto koncepcie je: CR ako nosné hospodárske odvetvie BBSK a jeden z
významných faktorov ekonomického rastu, zamestnanosti a regionálneho rozvoja s pozitívnym vplyvom na kultúrny a sociálny
život spoločnosti. Do r.2013 presadiť BBSK ako destináciu s významným postavením na trhu CR SR a v rámci
stredoeurópskeho regiónu. V Látkach sú postavené lyžiarske vleky, sprístupnené a označené turistické trasy, budujú sa
cykloturistické trasy pre návštevníka regiónu, ktorému chýba rozmanitý výber a dostatok ubytovacích kapacít. REMONTA je
vlastníkom pozemku a stavby, má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ, v rámci svojej ponuky
zabezpečuje stavebno-inštalatérske činnosti, prevádzkuje pohostinstvo U Suseda, skúsenosti bude môcť využiť pri prevádzke
zariadenia.

Zabezpečí personál penziónu ( 2 recepční a 1 chyžná), riadenie penziónu zabezpečia konatelia spoločnosti, vedenie
účtovníctva ekonómka REMONTY. Pri realizácii sa budú využívať skúsenosti z podnikania v pohostinstve. Na zabezpečenie
návštevnosti penziónu bude vedenie REMONTY využívať propagáciu cez webstránku, na rezervačných portáloch, cez
cestovné kancelárie a agentúry, priamym oslovením inštitúcií, škôl a firiem s ponukou pre žiakov a zamestnancov. Realitu
životnosti a životaschopnosti prevádzky penziónu deklaruje spracovaná finančná analýzy, ktorá je súčasťou projektu. Prvé
roky podnikateľského neúspechu bude spoločnosť REMONTA znášať z voľných finančných zdrojov. Postupným etablovaním
na trhu prevádzka penziónu bude finančne sebestačná. Ponuka penziónu sa bude postupne dopĺňať podľa požiadaviek
zákazníka.

KaHR-31DM-0902

V centre známeho kúpeľného mesta Dudince, v okrese Krupina, v obkolesení vlastného parku sa nachádza hotel HVIEZDA.
Ponúka svoje služby všetkým, ktorí si chcú oddýchnuť, zregenerovať si svoje sily príp. stráviť pekné dni v pokoji s možnosťou
absolvovania rehabilitačných procedúr. Pre zvýšenie prílevu návštevníkov, ktorí hľadajú spojenie kvalitných relaxačných
služieb so službami rehabilitačnými, je potrebné hotel rekonštruovať z hľadiska vnútorného vybavenia a zvýšenia štandardu.
Silnou stránkou hotela je výhodná poloha vo významnom meste kúpeľníctva. Výhodou je dlhoročná klientela a spokojnosť
návštevníkov. Slabou stránkou je potreba modernizácie interiéru ubytovacích priestorov a vstupnej haly hotela. Podnik ju chce
riešiť prostredníctvom celkovej modernizácie predmetných priestorov. Príležitosťou pre hotel je dopyt zákazníkov po
kvalitných ubytovacích službách a komplexnom sortimente služieb poskytovaných návštevníkom.

Po ukončení implementácie projektu bude hotel HVIEZDA poskytovať vysoký štandard ubytovacích služieb prostredníctvom
modernizovaných 90 izieb a 7 apartmánov. Naplnenosť hotela návštevníkmi bude zabezpečená prostredníctvom ponuky
pobytov rehabilitačných, relaxačných, rekondičných, rekreačných (aj pre rodiny s deťmi), školení, športových sústredení a
firemných podujatí. Moderné vstupné priestory hotela budú už pri prvom kontakte klienta s hotelom pôsobiť na každého
vkusne, moderne a budú podčiarkovať a upevňovať pocit správneho výberu hotelového zariadenia. Vstupné priestory
každého hotela sú „vizitkou" každého zariadenia cestovného ruchu, preto bude dôraz kladený na ich optickú úpravu, aby
návštevníkovi dokladali prednosti a kladný imidž hotela. Rekonštruovaný hotel, jeho rozsiahly areál a okolitá malebná
príroda budú ponúkať množstvo príležitostí pre oddych a rekreáciu spojenú s bohatou ponukou rehabilitačných a
rekondičných programov.

Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej v OVS. Pôjde o dve aktivity. Prvá
aktivita projektu bude zameraná na modernizáciu interiérového vybavenia izieb, apartmánov a chodieb hotela. Druhou
aktivitou bude rekonštrukcia recepcie vo vstupných priestoroch hotela. Obidve hlavné aktivity sa budú realizovať
prostredníctvom dodávateľskej firmy, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami a kvalitou poskytovaných služieb zaručia, že
úpravy a všetky ostatné aktivity budú vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Projekt umožní zvýšiť spokojnosť
návštevníkov hotela HVIEZDA. Aktivity budú prebiehať od apríl 2010 do marca 2011. Administráciu a kontrolu implementácie
projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov (v roku 2006
rekonštrukcia kuchyne, v roku 2004 až 2005 vybudovanie krytého bazéna). Projekt z dôvodu svojho zamerania nebude mať
žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.

Hotel HVIEZDA je moderným zariadením, ktorého poslaním je poskytovať kvalitu v príjemnom prostredí. Východisková
situácia: - nižšia úroveň vybavenia ubytovacích priestorov - potreba rekonštrukcie priestoru recepcie - nižšia kapacitná
rezerva pre plánovaný rast hotela - neefektívne využitie priestorov Predmet činnosti žiadateľa: - ubytovacie služby v
ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v
kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach - ambulantná a ústavná kúpeľná starostlivosť - ambulancia v odbore fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia v úväzku 1,0 lekárskeho miesta - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby pohostinská činnosť - realitná agentúra – sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Manažment hotela chce
realizovať podnikateľské zámery na zvýšenie konkurtencieschopnosti hotelového zariadenia a zároveň zúročiť skúsenosti
nadobudnuté dlhoročnou praxou. Hlavným zámerom v súčasnosti je vybudovať z hotela HVIEZDA vysoko kvalitné ubytovacie
zariadenie, poskytujúce svojím hosťom širokú paletu ponúkaných služieb a možností.

Po ukončení realizácie projektu bude hotel HVIEZDA centrom oddychu, relaxu a miestom, kde bude návštevníkom
poskytnutý maximálny štandard ubytovacích služieb a množstvo zaujímavých a zdraviu prospešných rehabilitačných,
relaxačných, rekondičných a rekreačných služieb v každom ročnom období. Projekt bude možné udržať aj na základe
kvalitného spektra subdodávateľov, ktorými hotel disponuje a môže taktiež ťažiť z relatívne dobre rozvinutého kúpeľného
cestovného ruchu v regióne. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude môcť hotel poskytnúť svojim zákazníkom nové,
modernejšie a kvalitnejšie ubytovacie priestory, čo sa prejaví zvýšením tržieb a následného zisku. V danom smere má
spoločnosť záujem pokračovať aj v budúcnosti. Existuje silný predpoklad, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak
z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, keďže hotel pôsobí úspešne na trhu už 10 rokov a je riadený
skúsenými manažérmi.
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Od roku 2006 začala firma podnikať v oblasti cestovného ruchu, kde poskytuje reštauračné a ubytovacie služby. Areál
Hotela Dargov je situovaný v rozvíjajúcom sa regióne cestovného ruchu Dolný Zemplín v okrese Trebišov, v katastri obce
Dargov. Región sa postupne stáva rekreačnou a turistickou destináciou. Región nedisponuje dostatočnými zariadeniamic
estovného ruchu. Zariadenie Hotel Dargov v súcasnosti je na úrovni kategórie turisticko-rekreačného ubytovacieho
zariadenia. Zariadenie nevyhovuje súčasným požiadavkám klientov. Zrealizovaním projektu vznikne komplexné rekreačné
zariadenie s kvalitnými službami a širokou škálou doplnkových služieb pokrývajúcimi potreby cestovného ruchu pre široké
okolie. Cieľovými skupinami projektu sú firemní zákazníci, domáce a zahraničné obyvateľstvo a široká verejnosť. Silnými
stránkami zariadenia je komplexnosť služieb, cenová dostupnosť, chýbajúce podobné služby v okolí.

Realizácia projektu „Hotel Dargov kongresovo-športovo-relaxačné centrum – II.ETAPA“ zahŕňa stavebné objekty: SO-04
CHATY, CHATA „D“ SO-10 KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ SO-12 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA SO-16 PRÍPRAVA ÚZEMIA
Zrealizovaním projektu vznikne nové významné zariadenie cestovného ruchu s celoročným využitím. Pôjde o areál
poskytujúci komplexné služby cestovného ruchu jednak pre ubytovaných hostí, ako aj pre návštevníkov priľahlého regiónu a
obyvateľov kraja. Vznikne nová ubytovacia kapacita v chatkách v celkovej kapacite 8 lôžok, ktorá prispeje k zvýšeniu
ubytovacích kapacít regiónu a tým i k jeho zatraktívneniu pre náročnú klientelu, ktorá v súčasnosti nemá v tejto oblasti
ubytovacie možnosti a z týchto dôvodov navštevuje región len ako súčasť hviezdicových zájazdov a to krátkodobo na jeden
deň. Relaxačno – rekreačné zariadenie Hotel Dargov bude poskytovať doplnkové služby cestovného ruchu, ktoré sú
súčasťou projektu: - požičovňa športových potrieb - detské ihrisko - vonkajšie športoviská (ihriská pre minifutbal, volejbal,
hádzaná, basketbal a stolný tenis, v zime klzisko) Okrem iného vznikne nové dependence Hotela Dargov - "Chata D".

Ciele projektu v plnej miere napĺňajú cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele
opatrenia 3.1. Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie daných cieľov a cieľov spoločnosti žiadatela. Projekt
prispieva k napĺňaniu cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja pri plnení
Podstata projektu spočíva v komplexnej úprave okolitého areálu Hotela Dargov a výstavbe športovísk, chatiek, odvodnenie a globálneho cieľa č. 3( viď. príloha č. 1 Opis projektu). Je umiestnený v regióne poskytujúcom široké možnosti pre rozvoj
odkanalizovanie areálu. Aktivita 1 - Hotel Dargov - kongresovo - športovo - relaxačné centrum – II. ETAPA bude realizovaná cestovného ruchu. Spoločnost má skúsenosti s realizáciou vlastných projektov. V súčasnosti realizuje I.ETAPU investičného
organizačne aj technicky v rámci vlastných kapacít žiadateľa. Výstavbu bude zabezpečovať dodávateľ na základe zmluvy zámeru "Hotel Dargov kongresovo-športovo-relaxačné centrum." Konateľ má skúsenosti s realizáciou projektov zo
vybraný v rámci OVS. Realizácia bude prebiehať počas 15 mesiacov (10/2009 až 12/2010).
štrukturálnych fondov, kde mu bol v rámci SOP PS schválený projekt „ Biele Studničky- príjemná zastávka na Dargove“,
realizoval výstavbu čerpacej stanice PHM a rekonštrukciu hlavnej budovy Motorestu Biele Studničky. Pre všetky činnosti
súvisiace s realizáciou, ako aj s prípravou projektu má žiadatel vyčlenený tím interných a externých spolupracovníkov. Pri
implementácii projektu budú využité skúsenosti konateľa a realizačného tímu z predchádzajúceho programového obdobia.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať celoročné komplexné služby cestovného ruchu v regióne.
Zvýši sa kvalita a rozsah poskytovaných služieb cestovného ruchu. Vzrastie ponuka doplnkových služieb. K trvalej
udržatelnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov, zvýšenie kvality a sortimentu
ponúkaných doplnkových služieb, získavanie nových obchodných partnerov z domácej a zahraničnej klientely, úspora
nákladov v dôsledku zavádzania energeticky efektívnych foriem ohrevu teplej vody a vykurovania. Realizovaný projekt sám
vygeneruje obchodné príležitosti a prispeje k zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy. Naakumulované finančné prostriedky
v dôsledku prevádzky Hotela Dargov budú použité na další rozvoj a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti kogresovošportovo-relaxačného centra do budúcnosti. Predovšetkým pôjde o realizáciu III.ETAPY investičného zámeru "Hotel Dargov
kongresovo-športovo-relaxačné centrum", ktorý môže byť zrealizovaný až po ukončení I. a II. ETAPY.
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Motorest Madona v Banskej Bystrici má dlhoročnú tradíciu. Jeho výhodná strategická poloha vedľa rýchlostnej komunikácie
R1 podporuje dlhodobo jeho návštevnosť a obľúbenosť medzi zákazníkmi. Bol postavený v roku 1976. Motorest Madona v
roku 1997 kúpila spoločnosť TRADIMEX spol. s r. o. ako jediný vlastník. Ubytovacia časť kapacitne nepostačuje kryť
požiadavky zákazníka a je retardačným faktorom skvalitnenia poskytovaných služieb. Z vykonanej SWOT analýzy sú zrejmé
slabé stránky, ale aj vysoký potenciál pre využitie príležitostí, ktoré táto lokalita ponúka. Majiteľ vykonal niektoré nevyhnutné
opravy objektu na vlastné náklady. Vybudoval plynovú kotolňu, zrekonštruoval kuchyňu, reštauráciu a ubytovaciu časť.
Nakoľko súčasný stav vytvára mnohé obmedzenia v oblasti ubytovacích kapacít, technického vybavenia a kooperácie s
cestovnými kanceláriami v oblasti aktívneho CR, žiadateľ hodlá realizovaním projektu odstrániť uvedené nedostatky.
Východisková situácia je charakterizovaná absenciou podmienok pre nárast konkurencieschopnosti vyjadrenej rastom tržieb,
pridanej hodnoty, ako aj pre rast zamestnanosti a znižovanie energetickej náročnosti. Tieto nedostatky rieši predkladaný
projekt.

Realizáciou projektu sa situácia v objekte kvalitatívne zmení, čo sa prejaví vo • zvýšení ubytovacej kapacity, • poskytovaní
služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni, • poskytovaní doplnk. služieb, • individ. prístupe k zákazníkom, • tvorbe nových
produktov CR, podporujúcich rozvoj žiadateľa, ako aj iných subjektov CR. Novovytvorený produkt projektu má náväznosť na
aktivity CR v regióne a na realizované podujatia. V rámci ich konaní umožní poskytnúť rodinám zvýhodnené cenové
podmienky na ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby. Realizáciou projektu sa umožní zlepšiť ekonom. pozíciu žiadateľa
prejavenú vo vytvorení podmienok pre nárast tržieb a pridanej hodnoty, s pozitívnym dopadom aj na horizont. priority
podporované projektom. V súvislosti s vysokým potenciálom rozvoja mnohých aktivít CR v regióne projekt priamo prispieva k
podpore zimnej a letnej turistiky a športov, poznávacej turistiky a ich rôznych špec. disciplín, ktoré oblasť Horehronského CR
ponúka (viď Nová stratégia rozvoja CR SR do roku 2013). Projekt zároveň vytvorí možnosti pre žiadateľa na vytvorenie
ďalších projektov, zameraných na rozvoj CR, v ktorých bude opätovne v pozícii žiadateľa, alebo partnera.

Projekt bude v prípade jeho schválenia realizovaný dodávateľsky za obdobie 9 mesiacov (jún 2010 – február 2011) po
schválení NFP. Etapy realizácie: • jún 2010 – júl 2010
- strecha • júl 2010 – február 2011
rekonštrukcia vnútorných inštalácií • august 2010 – november 2010
- rekonštrukcia hrubej stavby a úprava povrchov •
september 2010 - február 2011
- dokončovacie práce Realizáciu projektu organizačne zabezpečuje žiadateľ v
spolupráci s externým zmluvným dodávateľom, ktorý realizuje stavbu vecne a technicky v zmysle vypracovanej technickej
dokumentácie a zmluvy. Projekt rieši nadstavbu podkrovia jestvujúceho objektu motorestu Madona. Nadstavba umožní
rozšírenie ubytovacej kapacity a ďalšími stavebnými úpravami sa zlepšia úžitkové a teplo-technické parametre budovy. Účel
objektu sa nadstavbou nemení – ubytovacie služby. Predpokladaný rozsah prác bude realizovaný podľa vypracovaného
projektu. Podrobnejšie údaje viď Sprievodná správa a Súhrnná technická správa.

• Projekt je dokončením komplexnej rekonštrukcie existujúceho strediska CR. Prvú etapu rekonštrukcie zabezpečil majiteľ z
vlastných zdrojov. Zabezpečenie cieľa projektu, t. j. vybudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným
využitím je finančne náročné (viď rozpočet) a je zrejmé, vzhľadom na konkrétne finančné možnosti žiadateľa, že bez NFP
nebude možné projekt v zamýšľanom rozsahu a obsahu realizovať. • Spoločnosť TRADIMEX spol. s r. o. vykonáva
podnikateľskú činnosť od roku 1991. Jeho nosnou činnosťou je poskytovanie reštauračných, stravovacích a ubytovacích
služieb. Žiadateľ po dobu podnikateľskej činnosti preukázal riadiace schopnosti, dokumentované dosahovanými hosp.
výsledkami. • Jedným z výsledkov a dopadov projektu je zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť, zamestnanosť a kvalitu
života v miestach, kde existuje potenciál pre CR. Realizáciou sa vytvoria podmienky pre nárast ekonomickej sily regiónu.
Vytvorí sa 9 pracovných miest, zvýši sa kvalita a dostupnosť stravovacích služieb aj pre postihnutých, zlepší sa ekológia
prostredia, podporí sa aktívny cestovný ruch. Projekt je v súlade s Novou stratégiou rozvoja CR SR do roku 2013 ako aj
regionálnymi stratégiami.

Realizácia projektu posporuje trvalú udržateľnosť v jej environmentálnej, sociálnej a ekonomickej zložke. Realizáciou aktivít
projektu sa zvýši návštevnosť, čo bude mať priaznivý dopad na cieľové skupiny projektu, v širšom zmysle prispieva k
zlepšeniu konkurencieschopnosti regiónu. Multipl. efekty vznikajú zo sledovaných indikátorov ako aj z ďalších dopadov,
podporujúcich rozvoj CR v meste Banská Bystrica a v celom širšom regióne. Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné.
Podpora udržateľnosti projektu bude zabezpečená pružným reagovaním na potreby trhu, jeho neustálym monitorovaním,
cielenou reklamou, prehĺbením spolupráce s cest. kanc. v SR i v zahraničí a pod. Dopad na ekonomickú situáciu žiadateľa,
ktorý sa prejaví v náraste jeho konkurencieschopnosti dáva predpoklad posilňovania finančnej stability žiadateľa. Z fin.
analýzy vygenerovaná miera výnosovosti projektu je 19,09 %. Miera výnosovosti vyplýva z reálne modelovaného vývoja nákl.
a výn. položiek, pri 75 % využiteľnosti ubytovacej časti projektu a úmernom náraste reštauračných služieb, ktorý vyplýva z
kapacitného nárastu ubytovacích služieb. Najväčšie ohrozenie projektu je neposkytnutie NFP, ako vyplýva zo SWOT analýzy.
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Projekt Hotel – Penzión Kúria je vhodne situovaný priamo v historickom centre krajského mesta Banská Bystrica na námestí
Š. Moyzesa. Námestie SNP je od komplexu vzdialené 100 m, Pamätník SNP 300 m, Mestské múzeum 200m, Európa
Shopping Centrum 900 m, železničná a autobusová stanica 1000 m. Cez mesto Banská Bystrica vedie medzinárodný ťah
cesta E77. Vysoká celoročná obsadenosť Penziónu Kúria, narastajúci počet predovšetkým zahraničných turistov v meste
Banská Bystrica a rozvoj kongresového turizmu na Slovensku, ktorý trpí akútnym nedostatkom kongresových kapacít hlavne v
spojitosti s ponukou kvalitného ubytovania, vytvára priestor pre rozšírenie ubytovacích, kongresových a regeneračných
služieb, ktoré sú cieľom projektu Hotel – Penzión Kúria.

Realizáciou projektu sa v historickom centre mesta Banská Bystrica rekonštrukciou kultúrnej pamiatky vybuduje hotelovokongresový komplex s novými ubytovacími kapacitami 40 lôžok (19 izieb a 2 apartmány), kongresové priestory s potrebnou
technickou vybavenosťou a nové relaxačné centrum. Využitím súčasných ubytovacích a stravovacích kapacít Penziónu Kúria
** s vybudovaním nového Hotela Kúria *** vznikne nový produkt na trhu cestovného ruchu, ktorý bude poskytovať: ubytovacie kapacity pre 87 hostí z toho 28 dvojlôžkových izieb, 2 jednolôžkové izby, 4 apartmány a 20 prísteľkov, stravovacie kapacity pre 170 hostí, - kongresové centrum pre 80 ľudí, - relaxačné centrum s 3 saunami, masážnym bazénom
a 2 vírivkami a masážnymi priestormi. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu jedného produktu cestovného ruchu. Bude
vytvorených 21 pracovných miest, ktorých organizačné umiestnenie je podrobne špecifikované v opise projektu. Predpokladá
sa dosiahnutie 120 000 EUR tržieb a 80 000 EUR pridanej hodnoty v roku 2011 a 485 000 EUR tržieb a 307 000 EUR pridanej
hodnoty za rok 2016.

Predmetom projektu je realizácia jednej hlavnej aktivity, ktorou je Aktivita 1 – Hotel Kúria. Táto aktivita bola začatá v októbri
2009 a je zabezpečovaná dodávateľom vybraným na základe úspešne vykonanej obchodnej verejnej súťaže. Odhadovaná
dĺžka realizácie projektu predstavuje 24 mesiacov. Administratívne kapacity realizácie projektu zabezpečia interní
zamestnanci spoločnosti v spolupráci s externou agentúrou, ktorá má skúsenosti a personálne zabezpečenie na
implementáciu celého projektu.

d1) Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet turistov v meste Banská Bystrica a vzhľadom na výhodnú lokalitu miesta
realizácie projektu je zrejmé, že projekt je svojim charakterom opodstatnený. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Novej
stratégie rozvoja cestovného ruchu a cieľov OP KaHR. Skutočnosť, že firma nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov
na úplnú realizáciu tohto projektového zámeru vyvolalo podnet žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP. Projekt svojim
zameraním výraznou mierou prispeje k naĺňaniu cieľov horizontálnych priorít. d2) Žiadateľ z hľadiska predmetu činnosti,
organizačného zabezpečenia, profesnej histórie nemá skúsenosti s realizáciou projektov tohto typu a preto spoločnosť
spolupracuje s externou agentúrou, ktorá má skúsenosti a personálne zabezpečenie na bezproblémový priebeh celej
implementácie projektu.

Finančná stránka realizácie bude zabezpečená z časti vlastnými zdrojmi žiadateľa a z časti úverovými prostriedkami.
Prevádzková stránka udržateľnosti projektu bude zabezpečená vytvorením 21 pracovných miest pre pracovníkov
zabezpečujúcich chod nového zariadenia. Na dosiahnutie hodnôt povinných merateľných ukazovateľov projektu je potrebné
zabezpečiť dostatočnú návštevnosť zariadenia s optimálnym vyťažením po celý rok. V prípade negatívnych vplyvov sa
okamžite prehodnotí marketingová a produktová stratégia a v plnej miere sa aplikuje s cieľom dosiahnuť želaný výsledok.
Medzi hlavné nástroje patria cenová politika a marketing. Plánovaná návštevnosť zabezpečí adekvátne príjmy, ktoré je možné
investovať do ďalšieho rozvoja zariadenia. Vzhľadom na SWOT analýzu projektu je zrejmé, že žiadateľovi nehrozí žiadne
potencionálne riziko, ktoré by mohlo ovplyvniť ďalšiu udržateľnosť projektu.
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Predkladaný projekt je realizovaný na mieste pôvodného objektu vyhorenej a úplne zbúranej Majláthovej (neskôr Popradskej)
chaty, ktorý je situovaný v malebnom prostredí Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách, v blízkosti Štrbského Plesa, na
brehu Popradského plesa, v nadmorskej výške 1 494 m. Na tomto mieste donedávna stála „drevotriesková“ chatka - bufet,
ktorá svojou „socialistickou“ architektúrou skôr narúšala ako dopĺňala celkový dojem. Chatka - bufet bola teda asanovaná –
zbúraná ( 2005 ) a na jej mieste, ktoré je zároveň miestom aj pôvodnej Majláthovej chaty, sa podľa dobových dokladov
realizuje projekt výstavby Penziónu Majláthova horská chata. Od roku 2005, kedy bola zahájená realizácia stavby nového
Penziónu Majláthova horská chata, bola k dnešnému dňu postavená z vlastných zdrojov hrubá stavba vrátane strechy a výplní
vonkajších otvorov, ako aj vnútorné inštalácie rozvodov tepla, vody, kanalizácie, elektriny a vybudovania prípojky vody,
kanalizácie a elektriny.

Výstavba Penziónu Majláthova horská chata prinesie nielen vizuálny efekt v krásnom prostredí Popradského plesa, ale aj
efekt z hľadiska možnosti poskytovať kvalitné služby cestovného ruchu, s prihliadnutím na efektívnosť poskytovania týchto
služieb tak, aby spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. bola konkurencieschopná v oblasti cestovného ruchu.
Predkladaný projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov uvedených v Žiadosti o NFP nadväzne na
vykonaný prieskum trhu v regióne a s prihliadnutím na špecifickosť umiestnenia objektu. Doplnkové služby (uvedené v
Opise) budú poskytované priamo spoločnosťou a v zmysle dohôd z fyzickými, resp. právnickými osobami oprávnenými
poskytovať predmetné služby. Realizáciou projektu budú vytvorené v tatranskom regióne nové pracovné miesta.
Poskytovanie služieb zabezpečí spoločnosti nárast tržieb do roku 2015 kumulatívne na úroveň 1 204 tis. EUR.

Pri realizácii predmetného projektu nebude spoločnosť využívať inštitút partnerstva. Konkrétnu výstavbu zariadenia bude
zabezpečovať víťaz obchodnej verejnej súťaže, a to spoločnosť EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, 08001 Prešov, zapísaná v
OR OS Prešov, odd.: Sro, vl.č.: 2405/P, IČO: 31 710 115, s predpokladaným začiatkom prác v 2. štvrťroku 2010 s dobou
trvania realizácie aktivít 8 mesiacov. Po ukončení financovania projektu čiastočne z vlastných a čiastočne verejných zdrojov,
bude jeho prevádzku zabezpečovať spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o., a to minimálne 5 rokov po
ukončení realizácie projektu, nakoľko je vysoký predpoklad využívania poskytovaných služieb návštevníkmi zo Slovenska a
zahraničia v novom zariadení, nachádzajúcom sa v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Spoločnosť sa po realizácii
výstavby Penziónu Majláthová horská chata bude naplno venovať poskytovaniu kvalitných služieb pre klientov a v súvislosti s
aktuálnymi trendmi cestovného ruchu bude tieto doplňovať a obmieňať. Za zabezpečenie všetkých aktivít súvisiacich s
realizáciou projektu (príprava, implementácia, udržateľnosť) bude zodpovedný Pavol Lazar, konateľ spoločnosti.

Vzhľadom na stav pôvodného zariadenia - chatky - bufetu bolo jediným možným východiskom realizovať komplexnú výstavbu
nového Penziónu Majláthova horská chata s vylúčením čiastočných úprav a renovácií. Výsledkom bude sprevádzkovanie
zariadenia, ktoré spĺňa náročné požiadavky na poskytované služby, zabezpečuje kvalitnú technológiu z hľadiska pôsobenia
na životné prostredie a svojimi architektonickými prostriedkami navodzuje atmosféru minulosti, pri použití moderného
technického riešenia, s citlivým doladením objektu do prostredia. Poskytnutie nenávratného finančného príspevku je zásadne
dôležité pre realizáciu projektu z dôvodu potreby vysokého objemu finančných prostriedkov na výstavbu objektu,
nachádzajúceho sa v oblasti, kde je nutné dodržiavať špeciálny režim súvisiaci s 5. stupňom ochrany a z dôvodu dlhej doby
návratnosti investícií v oblasti CR. Prefinancovanie časti projektu NFP skráti dobu návratnosti a výraznou mierou prispeje k
naplneniu zámerov spoločnosti súvisiacich s rastom konkurencieschopnosti a rozvojom doplnkových služieb, nakoľko by sa
bez predmetnej pomoci ich realizácia oddialila, prípadne pozastavila.

Po zrealizovaní všetkých aktivít projektu bude zabezpečovať prevádzku zariadenia spoločnosť EQUIS INVEST
CONSULTING spol. s r.o. Financovanie prevádzkových nákladov sa bude spoločnosť snažiť zabezpečovať z vlastných
príjmov a zdrojov, v prípade nevyhnutnosti z úverových zdrojov formou bankového prevádzkového/kontokorentného úveru.
Po realizácii projektu spoločnosť naplno rozbehne aktivity súvisiace s poskytovaním kvalitných stravovacích a ubytovacích
služieb, nakoľko atraktívny vonkajší vzhľad a nový interiér v historickom štýle Penziónu Majláthova horská chata je
predpokladom kapacitného napĺňania zariadenia zákazníkmi/turistami zo Slovenska a zahraničia, najmä z krajín Európskej
únie. K naplneniu stanovených cieľov prispejú aj doplnkové služby a dohody s osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať
tieto služby. Za udržateľnosť tohto projektu bude zodpovedať Pavol Lazar, konateľ spoločnosti.
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Klimatické Kúpele Štós sú významným subjektom kúpeľníctva a cestovného ruchu v SR a podstatným v Košickom kraji. Sú
zariadením CR poskytujúcim komplexnú kúpeľňu starostlivosť a služby voľného CR. Orientujú sa na liečbu dýchacieho a
pohybového aparátu, liečebno–rehabilitačné, relaxačné služby a speleoterapiu. Analýza potrieb trhu v Košickom kraji v oblasti
kúpeľníctva a CR poukázala na potrebu skvalitniť služby kúpeľníctva a rozšíriť ubytovacie, reštauračné a doplnkové služby.
Žiadateľ chce nadviazať na úspešnú I. etapu rekonštrukcie objektu, financovanú zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci ktorej
bol vystavaný ,,Vodný svet“ a pokračovať v II. etape rekonštrukcie objektu, kotolne, výstavbe bazéna a výťahu. To prispeje k
ďalšiemu skvalitneniu služieb a rozvoju tohto zariadenia. V súčasnosti zariadenie zamestnáva 67 osôb, tržby predstavujú 1
201 420,70 EUR/rok, počet návštevníkov 3445 ročne.

Realizácia projektu zabezpečí: - zvýšenie kvality liečebno – rehabilitačných a relaxačných služieb na požadovanej úrovni,
vytvorenie komplexnej ponuky kúpeľných služieb, čím dôjde k rozvoju zdravotného CR, voľného CR a kongresového CR zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia, zvýšenie počtu návštevníkov a tým rast tržieb spoločnosti. Zisk a úspora
prevádzkových nákladov budú zdrojom údržby, ďalších investícií, rozširovania služieb - pozitívny vplyv na ekonomický rozvoj
regiónu - pozitívny dopad na životné prostredie - zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu, estetickejšie prírodné
prostredie - širší sociálny dopad - vytvorí podmienky na čerpanie psychických a fyzických síl, regeneráciu pracovnej sily,
aktívne využívanie voľného čašu a relax - vytvorenie 2 nových pracovných miest - zvýšenie a udržanie zamestnanosti v
regióne - rozvoj existujúcich a potenciálnych podnikateľov pri poskytovaní nadväzujúcich služieb

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivít: Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu hlavnej budovy
Zateplenie a úprava fasády na liečebnom dome Komporday, výmena všetkých výplní otvorov. Aktivita 2 - Výstavba
neplaveckého bazéna Vo vitálnom svete výstavba štylizovaného neplaveckého bazéna s hĺbkou 1,25 m. Aktivita 3 Výstavba a zriadenie osobného výťahu Novým prvkom fasády objektu hlavnej budovy bude osobný výťah s parametrami aj
pre imobilných. Kabína výťahu a výťahová šachta bude presklená s výhľadom na kúpeľný park. Aktivita 4 – Rekonštrukcia
kotolne a inštalácia solárnych kolektorov Teplovodná plynová kotolňa so solárnou podporou ohrevu úžitkovej a bazénovej
vody - 6 nových kotlov, 20 plochých solárnych kolektorov, automatické meranie a regulácia. Implementácia projektu bude
zabezpečovaná pod vedením žiadateľa, autorského dozoru projektanta, stavebného dozoru a dodávateľa.

D1)Kúpele Štós majú nadnárodný význam, sú vyhlásené za klimatické kúpele, z národného spoločenského a hospodárskeho
hľadiska patria medzi najvýznamnejšie slovenské kúpele pre liečbu respiračných ochorení, majú jedinečnú a na Slovensku
neopakovateľnú klímu, podľa švajčiarskej klasifikácie patrí klíma v kúpeľoch do triedy so stupňom stimulácie č.1, sú jediné
kúpele na Slovensku poskytujúce speleoterapiu, sú jedinými kúpeľmi na území Košického kraja. Vnútorné územie kúpeľov
tvorí kúpeľný park, ktorý je zákonom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Park má veľmi bohatú dendroflóru a je v
odborných kruhoch Európy známy a oceňovaný. Je zaradovaný na prvé miesto v rámci kúpeľných parkov Slovenska a medzi
najdôležitejšie dendrologické objekty vôbec. Význam realizácie projektu spočíva vo zvýšení štandardu poskytovaných služieb
zdravotného a voľného cestovného ruchu tohto významného zariadenia, a vo využití existujúceho potenciálu. D2)Manažment
spoločnosti pôsobí dlhodobo v oblasti kúpeľníctva. Členovia person. zabeč. majú dostatočné skúsenosti s implementáciou
projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ a budú predpokladom efektívneho využitia pridelených
prostriedkov.

Udržateľnosť projektu po jeho realizácii bude zabezpečená finančne – následkom zvýšenej návštevnosti a z toho
vyplývajúcich tržieb zariadenia a úspor finančných prostriedkov v dôsledku zníženia energetickej náročnosti prevádzky
objektu. Disponibilný cash-flow je základným ukazovateľom udržateľnosti realizovanej investície. Podľa vykonanej analýzy, je
DCF kladný už v prvom roku prevádzky zariadenia a jeho hodnota kumulatívne rastie každým ďalším rokom projekcie.
Inštitucionálne zabezpečí udržateľnosť projektu skúsený manažment a odborný personál. Manažment má s prevádzkovaním
kúpeľných, ubytovacích a reštauračných služieb dlhoročné skúsenosti. Spoločnosť bude zabezpečovať účasť zamestnancov
na školeniach, seminároch a kurzoch, ktoré sa týkajú súčasných trendov v oblastiach kúpeľníctva. Nevyhnutná bude
motivácia zamestnancov, dosiahnutie lojality zamestnancov k orientácii na zákazníka.
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Termálne kúpalisko s kapacitou 1500 ludí ponúka tri bazény s termálnou vodou z nedalekého 36-stupnového pramena.
Nachádza sa v mestskom lesoparku, hned vedla známej zoologickej záhrady a pod malebným Bojnickým zámkom. Plavecký
50-metrový bazén má teplotu 26 – 28 ?C, malý a velký detský bazén má teplotu okolo 30 ?C. Dva tobogany a šmýkacka majú
vlastný dojazdový bazénik. Celý chod kúpaliska zabezpecuje spolocnost vlastnými zamestnancami, brigádnikmi, resp.
dodávatelskými organizáciami (napr. zabezpecenie stravovania a obcerstvenia). Kúpalisko ponúka portfólio služieb: plávanie,
tobogany, šmýkacku, plážový volejbal, stolný tenis, stolný hokej, detské ihrisko, nafukovací hrad, šatne, sprchy, úschovnu
predmetov, bufety, ubytovanie a parkovisko. Súcasná kapacita kúpaliska už nestací uspokojit návštevníkov ci už po
kapacitnej ale aj po kvalitatívnej stránke, z tohto pohladu je realizácia projektu nevyhnutná. Projektom by sa výrazne zlepšila
konkurencieschopnost tohto zariadenia cestovného ruchu.

Projektom vzniknú na kúpalisku Cajka 2 nové bazény, ktoré zvýši kapacitu kúpaliska. Použitie navrhovaného telesa a
vybavenia bazénov atrakciami (hydromasážne trysky, perlicková cast, divoká rieka, vodný ježko a iné.) bude prínosom
kvality kúpania a naplní v súcasnosti požadovaný štandard služieb v tejto oblasti cestovného ruchu. Realizáciou projektu a
zavedením už spomínaného vybavenia vznikne nový ucelený produkt cestovného ruchu, ktorý zvýši návštevnost regiónu a
skompletizuje ponuku služieb cestovného ruchu v meste Bojnice. Realizáciou projektu vzniknú 3 pracovné miesta, zvýšia sa
tržby minimálne o 282707,49 EUR a pridaná hodnota o 268699,35 EUR . Projekt zvýšením konkurencieschopnosti priláka
viac návštevníkov do mesta Bojnice a podporí okolité atrakcie destinacného cestovného ruchu (Zámok Bojnice, ZOO, Kúpele
Bojnice), projekt nepriamo podporí aj celkovú konkurencieschopnost oblasti – regiónu. Realizáciou projektu vznikne v
budúcnosti možnost zrealizovat druhú fázu – výstavbu bazéna s umelými vlnami.

Výstavba 2 nových bazénov a obslužného zariadenia bude realizovaná kompletne dodávatelsky vítazom OVS. Je rozdelená
do aktivít: A 1.1. SO01.1 Rekreacný bazén – stavebné práce spojené s výstavbou rekreacného bazéna, A 1.2. SO01.2
Detský bazén– stavebné práce spojené s výstavbou detského bazéna, A 1.3. SO01.3 Technologická miestnost– stavebné
práce spojené s výstavbou technologickej miestnosti, A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy– stavebné práce spojené s výstavbou
spevnených plôch, A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie – realizácia prípojky, A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody– realizácia
prípojky, A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody– realizácia prípojky, A 2.4. SO06 Prípojka NN– realizácia prípojky, A 2.5. SO07
Vonkajšie osvetlenie – výstavba osvetlenia, A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso – dodávka a inštalácia technológie, A 2.7.
SO08 Technológia rekr. UV– dodávka a inštalácia technológie, A 2.8. SO08 Detský bazén– dodávka a inštalácia technológie,
A 2.9. SO08 Technológia dets. UV– dodávka a inštalácia technológie.

Nové bazény budú zvyšovat komfort návštevníkov kúpaliska, nakolko pocas prevádzky kúpaliska sú súcasné bazény
preplnené a kúpalisko neuspokojuje súcasný dopyt co sa týka kapacity ale aj kvality služieb. Uvedené spôsobuje negatívne
reakcie návštevníkov a odrádza potenciálnych návštevníkov Bojníc hlavne v letnej sezóne. Navrhovanými bazénmi sa areál
kúpaliska zmodernizuje, bude estetickejší a v konecnom dôsledku priláka nielen nových návštevníkov kúpaliska, ale aj
nových návštevníkov ostatných atrakcií v Bojniciach a ich okolí a podporí zvýšením rozsahu ponúkaných služieb destinacný
cestovný ruch – návštevníci strávia v danej lokalite viac ako jeden den. Tým sa podporia aj ubytovatelia a prevádzkovatelia
stravovacích zariadení. Bez zrealizovania projektu by klesla návštevnost v budúcnosti na tak nízku úroven, že by to spôsobilo
nedostatok prevádzkových zdrojov a nasledovné zatvorenie kúpaliska. Žiadatel zabezpecuje celý chod kúpaliska vlastnými
zamestnancami, brigádnikmi, resp. dodávatelskými organizáciami (napr. zabezpecenie stravovania a obcerstvenia). Žiadatel
plánuje projekt zrealizovat dodávatelsky, nakolko nemá skúsenosti s realizáciou podobných investicných projektov.

Žiadatel po zrealizovaní projektu zabezpecí marketingovú komunikáciu nových atrakcií za úcelom prilákania nových
návštevníkov a zabezpecenie plánovaného nárastu tržieb, aby bol projekt udržatelný. Prevádzka nových bazénov bude
zabezpecená vlastnými zamestnancami žiadatela. Nové bazény budú napojené na zdroj termálnej vody o teplote 33-37 °C.
Projekt ráta s následným nárastom tržieb minimálne o 282707,49 EUR a pridanej hodnoty minimálne o 268699,35 EUR, co by
malo zabezpecit nielen udržatelnost tohto projektu, ale aj realizáciu druhej fázy – vlnového bazéna v priebehu nasledujúcich
rokov – atrakciu ktorá by taktiež rapídne zvýšila konkurencieschopnost samotného kúpaliska, ale aj mesta Bojnice.
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Mária Palášthyová – MIMI je podnikateľským subjektom v súčasnosti realizujúcim obchodné služby (obchod s odevami). Po
posúdení súčasnej situácie v regióne, najmä po vyhodnotení deficitných objektov v cestovnom ruchu v Banskej Štiavnici došlo
k rozhodnutiu zakúpiť objekt na Okrúhlej ulici a pripraviť ho na prenajímanie v oblasti cestovnom ruchu, t.j. poskytovať
ubytovacie služby penziónového typu. Marketingová analýza regiónu a SWOT analýza projektu ukázala, že v meste chýbajú
penzióny s kvalitným vybavením, poskytovaním komplexných služieb za cenu prijateľnú pre priemerne zarábajúcich občanov
SR. Posúdenie počiatočnej finančnej analýzy treba robiť so zreteľom na to, že výsledky hospodárenia sú výsledkami iných
činností ako sú služby v CR a aktivity žiadateľa v tejto oblasti sa doteraz sústredili na nákup nehnuteľnosti, projektové práce,
stavebné povolenie a marketingovú analýzu.

Po vybudovaní penziónu sa ťažisko podnikania žiadateľa presunie na ubytovacie služby. Ambíciou žiadateľa je vybudovať
také zariadenie, ktoré bude cenovo prijateľné pre strednú vrstvu obyvateľstva, t.j. najmä pre rodiny s deťmi, ľudí stredného a
staršieho veku oceňujúcich rodinnú atmosféru a pokojné ubytovanie v starobylom meste s množstvom kultúrnych a
historických pamiatok, s možnosťami letných a zimných športov, pešej turistiky, cykloturistiky, lyžovania, návštevy kultúrnych
podujatí a podobne. Penzión bude ponúkať služby na európskej úrovni za ceny akceptovateľné občanmi s priemernými
zárobkami v Slovenskej republike. Návštevníci budú mať možnosť relaxovať v saune, bazéne, vírivke. Inovatívnym prvkom
budú „zážitkové“ aktivity, napr. dobýjanie hradu, stretnutie so Sládkovičom a jeho Marínou, stredoveké hodovanie s dobovými
rekvizitami, streľba z luku, z kuše na zámku, detektívne večery.

Realizácia projektu znamená rekonštrukciu objektu podľa projektovej dokumentácie, t.j. také stavebné úpravy, že na prízemí
vzniknú tri izby, sociálne zariadenia a spoločenský priestor. Na poschodí sa počíta s piatimi izbami so sociálnym zariadením
a spoločnou kuchynkou. V suteréne sa vybudujú dva apartmány: jeden dvoj- a jeden jednoizbový. Záhrada bude
rekonštruovaná na možnosti relax a oddych (vírivka, sauna, bazén, posedenie pri ohni a hry detí). Jednotlivé aktivity
realizácie projektu sú identické s etapami stavebných prác a vybavenia objektu. Technicky bude stavebnú časť a
zabudovanie interiérových prvkov zabezpečovať dodávateľ, kontrolu dodržiavania harmonogramu a kvality prác bude
realizovať projektový manažér. Približne tri mesiace pred otvorením penziónu sa ukončí výber zamestnanca ja zabezpečí sa
zaškolenie a pripraví systém kontroly kvality.

Podľa východiskovej situácie popísanej v časti 10 a) rozhodujúcim dôvodom pre postavenie penziónu s orientáciou na
rodinnú turistiku s európskou kvalitou a slovenskými cenami, bol výsledok marketingového prieskumu o deficitných
produktoch v meste Banská Štiavnica. Realizáciou projektu sa bude dosahovať synergický efekt s mnohými ďalšími
podnikateľskými subjektmi v meste (stravovacie objekty, športové a oddychové aktivity, atrakcie a pod.) a tiež s historickými
objektmi (zámky, múzeá, architektonické a technické pamiatky). Spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu preukazujeme
vo dvoch úrovniach. V prvej úrovni je to spôsobilosť odborného garanta projektu . V druhej úrovni sú to skúsenosti žiadateľa
preukázané najmä v úrovni pripravenosti marketingovej štúdie. Skúsenosti odborného garanta, budúceho manažéra penziónu
z riadenia ubytovacích a stravovacích zariadení a prax zo zahraničných pobytov vytvárajú reálne predpoklady pre
zvládnutie cieľov, ktorý si penzión dal pred seba ako náročné úlohy pre budúcich klientov. Ambícia je nebyť rovnakým ako je
množstvo iných penziónov, ale byť výnimočným v sortimente služieb a kvalite ich poskytovania.

Penzión bude podporovať udržanie existujúcich a vznik nových objektov v okolí tým, že jeho klienti budú využívať aj ich
služby. Pôjde najmä o využívanie športových objektov (lyžiarske vleky, športové areály, tenisové kurty, vodné športy,
poľovníctvo, jazdectvo, rôzne atrakcie, gastronomické zariadenia). Samotné zariadenie má všetky predpoklady pre vlastnú
prevádzkovú udržateľnosť s ohľadom na reálne stanovenú cenovú politiku, na personálne zabezpečenie a na široký záber
potenciálnej klientely. Finančná udržateľnosť projektu je daná výsledkami finančnej analýzy. V rokoch po ukončení
implementácie projektu sa predpokladá udržanie, či mierne zvýšenie počtu zamestnancov. Na riešenie identifikovaných
ohrození sú pripravené riešenia na ich elimináciu. Filozofia projektu zameraná na individuálny prístup a zážitkovú dovolenku
spolu s primeranou kvalitou má predpoklady pre dlhodobé zotrvanie.
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Mesto Ilava bolo od nepamäti považované za srdce Ilavskej kotliny, ležiacej v náručí malebného horstva Považia. Kotlina
dosahuje dĺžku takmer 27 kilometrov a šírku 4 kilometre. Nad koberce zelených hôr na severozápadnej strane vystupujú do
výšky vápencové kamenné bralá a zrúcaniny kedysi pyšného hraničného strážneho hradu Vršatec. Na juhovýchode sa tiahne
Strážovská hornatina, nad ktorou sa vypína kamenný kužeľ Vápča. Historická časť mesta leží na južnej sprašovej terase vo
výške 253 m.n.m.. Toto všetko vytvára z tohto prostredia atraktívne turistické miesto, ktoré však nie je vybavené adekvátnymi
zariadeniami poskytujúcimi kvalitné reštauračné a ubytovacie služby.
Ing. Jaroslav Žaludek začal podnikať v oblasti CR v
roku 2003, kedy čiastočne zrekonštruoval predmetný objekt a začal prevádzkovať hotel „Moravec“ s reštauráciou. Po ďalšej
rekonštrukcii v roku 2005 už narástla jeho ubytovacia kapacita na 39 stálych lôžok a 14 prístelok. Reštaurácia je tiež
využívaná ako stravovanie pre firmy nachádzajúce sa v jej blízkosti.

Po realizácii projektu predpokladáme dosiahnuť plánovaný výsledok nárast tržieb o 83,06%, nárast počtu návštevníkov o
2400 návštevníkov a plánovaný dopad projektu zvýšenie pridanej hodnoty o 90,90%, čo bude spôsobené zvýšením ceny za
oveľa vyšší kvalitatívny štandard a v dôsledku zvýšenia využitia ubytovacej kapacity z 30% na 40%. Ubytovanie bude určené
nie len pre návševníkov a turistov, ale aj pre manažérov zahraničných firiem, ktoré sú zastúpené vo veľkom počte v blízkom
okolí. Zmodernizovaná ubytovacia kapacita max. 53 lôžok (s prístelkami) v dostatočnej kvalite nám umožní sa uchádzať o
klientov autobusových zájazdov. Po realizácii projektu predpokladáme aj zvýšenie počtu zamestnancov o 2 ľudí, 1 recepčná a
1 chyžná.
Zvýšenie kvalitatnívneho štandardu ubytovacej kapacity a celkové skvalitnenie našej činnosti bude mať vplyv
na zvýšenie našej konkurencieschopnosti na trhu.
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Obec Látky leží vo Zvolenskej kotline neďaleko oblasti Podpoľania. V súčasnosti je táto oblasť ideálna na budovanie
vidieckeho turizmu a má vybudované podmienky na lyžovanie. Podľa novej koncepcie cestovného ruchu na roky 2007-2013
oblasť Látky patrí do III.kategórie s nadregionálnym významom. Medzi charakteristiky pre dlhodobý potenciál tohto regiónu
patria: pobyty v horskom prostredí, pešia turistika, lyžovanie a vidiecky turizmus. V tejto oblasti chýba dostatok ubytovacej
kapacity pre turistov. V obci Látky je prízemná podpivničená budova, v ktorej sa prevádzkuje obchod a pohostinstvo. Budova
bola postavená v 70.rokoch 20.storočia, čiastočne bola opravená, aby splnila podmienky na prevádzkovanie obchodu a
pohostinstva. Na prestavbu budovy je spracovaná projektová dokumentácia, vydané platné stavebné povolenie pre
nadstavbu budovy o jedno podlažie.
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Mgr. Ľubica Skusilová

Ing.Helena Melková, Hotel Heľp
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MHC HRON s.r.o.
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Ing. Ľubomír Pazderka ESSENTRINKEN

SIROŇ plus s.r.o.

Penzión na Kopanici

Penzión ENERGETIK

Prestavba Hotela Heľpa na hotel s wellness

Obnova kultúrneho dedičstva - Majerovský kaštieľ

Verejné golfové ihrisko – TRI DUBY

Penzión ADRIA

Penzión Zuberec

Apartmánové domy Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Hotela SKALKA v Rajeckých Tepliciach

Prístavba Penziónu U Adama a vybudovanie relaxačného centra

Výstavba penziónu v Detve
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Spoločnosť SPN plus, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Dlhoročné skúsenosti žiadateľa v oblasti cestovného
ruchu sú jedným z dôležitých predpokladov pre poskytovanie služieb na vysokej úrovni a flexibilné prispôsobovanie sa
potrebám zákazníkov.Objekt projektu bude lokalizovaný v meste Dolný Kubín, ktoré má prioritné postavenie v rámci regiónu
Orava a zároveň je súčasťou Euroregiónu Tatry. V tesnej blízkosti lokality sa nachádzajú športovo-rekreačné centrá a kultúrnohistorické pamiatky. Kataster sa nachádza na území národného parku Malá Fatra a chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra.
Žiadateľ chce preto celoročne využívať bohatý prírodný, kultúrny a športový potenciál regiónu a poskytovanými službami na
vysokej úrovni zvyšovať návštevnosť zariadenia domácimi a zahraničnými návštevníkmi, čo pozitívne ovplyvní rast tržieb a
následne jeho konkurencieschopnosť. Penzión bude disponovať 20 lôžkami. Stravovanie zákazníkov sa bude zabezpečovať v
reštaurácii s kapacitou približne 25 osôb. Žiadateľ zároveň plánuje poskytovať doplnkovo-relaxačné služby, čím dosiahne
celistvosť poskytovaných služieb, ktoré tak môžu komplexne uspokojovať potreby potenciálnych zákazníkov.

Realizáciou projektu žiadateľ vytvorí priestor pre celoročné poskytovanie ubytovacích, stravovacích a doplnkovo-relaxačných
služieb s kapacitou 20 lôžok v lukratívnom prostredí regiónu Orava. S vysokou kvalitou poskytovaných služieb sa
predpokladá rast návštevnosti zariadenia a teda aj dosahovaných tržieb, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v podpore
rozvoja cestovného ruchu konkurencieschopnosti regiónu. Poskytovaním doplnkovo-relaxačných služieb sa vytvorí
komplexné zariadenie cestovného ruchu s vhodnými predpokladmi využitia aj v mimosezónnom období. Vybudovaním
zariadenia cestovného ruchu vznikne nárok na 7 nových pracovných miest, čím sa zmierni nezamestnanosť v regióne.
Úspešná realizácia projektu a nastavenie vysokého štandardu služieb pozitívne ovplyvní imidž mesta a okolia, vytvorí vyššie
nároky na poskytované služby konkurenčných zariadení, prípadne umožní priestor pre nové projekty súvisiace s rozšírením
ubytovacích a voľno priestorových kapacít objektu. Uskutočnenením projektu sa vytvorí tzv. multiplikačný efekt, ktorý
priaznivo ovplyvní aktivity ostatných subjektov (dodávatelia, subdodávatelia) a podporí tradíciu lokálneho folklóru a remesiel.

Na realizáciu projektu zostavil žiadateľ projektový tím (projektový manažér, finančný manažér, koordinátor a stavebný dozor),
ktorý bude pozostávať z odborníkov dohliadajúcich na riadenia a koordináciu chronologicky navrhnutých aktivít. Realizáciu
projektu, to znamená nákup, dodanie a výstavba objektu, zabezpečí víťaz verejnej obchodnej súťaže. Začiatok aktivít
súvisiacich s realizáciou je august 2009, pričom projekt bude celkovo trvať 24 mesiacov. Za organizačné a technické
zabezpečenie projektu, komunikáciu s víťazom verejnej obchodnej súťaže bude zodpovedať projektový manažér, koordinátor
a technický manažér projektu. Účasťou projektového tímu na mieste realizácie projektu sa zabezpečí možnosť okamžitej
reakcie na vzniknuté kritické situácie počas celej doby realizácie projektu. Plánovaná stavba bude pozostávať z prízemia, 1. a
2. poschodia s plánovanou kapacitou 20 lôžok. Pozemok pod objektom je svahovitý, z čoho vyplýva výškové členenie stavby.
Objekt bude mať tvar L. V projekte sa nepočíta so žiadnym partnerom.

Oravský región disponuje bohatým prírodným, kultúrno-historickým a športovým potenciálom, čo je výborná príležitosť pre
rozvoj ubytovacích a stravovacích aktivít, ako aj cestovného ruchu celkovo. Práve rozvoj týchto aktivít prinesie príjmy do
regiónu a zlepší jeho ekonomickú situáciu. Dôležité je však nastaviť istý štandard. Realizáciou projektu sa vytvorí 7 nových
pracovných miest, čo do istej miery ovplyvní aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva. Žiadateľ sa okrem domácej klientely
chce orientovať na zahraničných návštevníkov, a tým aktívne podporovať zahraničný cestovný ruch. Rozkvet cestovného
ruchu v meste pozitpriaznivo ovplyvní aj ďalšie podnikateľské subjekty, hlavne obchod s ručne robenými výrobkami lokálnej
kultúry a folklóru. Realizácia predkladaného projektu prinesie aj mimoekonomické efekty, t. j. šírenie pozitívneho imidžu mesta
a regiónu, čo v konečnom dôsledku pozdvihne aj tzv. lokal patriotizmus obyvateľstva regiónu. Žiadateľ vidí v danom regióne
vysoký potenciál rozvoja cestovného ruchu, no vzhľadom na to, že nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami, je veľmi
dôležité získať príspevok z fondov EÚ, aby sa projekt realizoval na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa bude zabezpečovať prostredníctvom posilňovania konkurencieschopnosti žiadateľa a
generovaní zisku. Počas realizácie a po ukončení projektu bude inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečovať projektový
manažér, ktorý bude koordinovať harmonogram aktivít súvisiacich s projektom a monitorovať dosiahnuté výsledky. Tie budú
finančne udržateľné v podobe novopostaveného penziónu a jeho schopnosti uspokojovať vysoké nároky klientov na
poskytované služby a prispôsobovanie sa potrebám klientov. Možné ohrozenia po ukončení realizácie projektu môžu byť
nasledovné: - nepriaznivé vplyvy počasia - nízke využitie kapacít - nárast konkurencie - legislatíva - fluktuácia
zamestnancov Spôsoby eliminácie týchto rizík: - garancia kvality a primeranosť cien, cenové zľavy - spolupráca s
cestovnými agentúrami a inými útvarmi - aktívna propagácia - kontinuálna informovanosť - adekvátne ohodnotenie V
prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody a výdavky z vlastných
zdrojov. Projekt nebude mať negatívny dopad na životné prostredie v meste a jeho okolí, nakoľko sa budú využívať zariadenia
založené na úspore energie.
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Medzinárodné stredisko CR Jasná – Nízke Tatry patrí medzi najvýznamnejšie centrá zimnej turistiky na Slovensku. Stredisko
navštevujú hlavne rodiny s deťmi, mladá a stredná generácia. Penzión ENERGETIK je situovaný v Demänovskej doline bol
vybudovaný v roku 1988, novostavbou. Dlhé roky poskytoval ubytovacie, stravovacie, kongresové, regeneračné a doplnkové
služby. Súčasné ubytovacie kapacity 27 lôžok, 24 miest v reštaurácii a malé parkovisko nespĺňajú vysoké požiadavky a dopyt
cieľovej klientely. Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou, WC, rádio budíkom, Sat/TV a minibarom. Technický stav kanalizácie a
chodníkov, tepelné straty, nevhodný systém vykurovania a slabé kapacity pre hostí si vyžadujú okamžitú rekonštrukciu a
modernizáciu.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť penziónu a úroveň služieb v Demänovskej doline. Vytvorí 4 nové produkty CR –
ubytovanie pre 38 hostí, stravovanie pre 45 hostí, regeneračné centrum, parkovisko pre 11 áut. Celkovo sa zateplí objekt,
vymení sa vykurovací systém, vonkajšia splašková a dažďová kanalizácia a upravia sa chodníky a spevné plochy. Projekt
priláka novú štruktúru návštevníkov a školiace priestory novú firemnú klientelu, ktorá v penzióne nebola zastúpená. Firemné
akcie sa robia väčšinou mimo hl.sezóny, keď ubytovacie zariadenia obsadzujú dovolenkári. Hodnoty indikátorov vychádzajú z
očakávanej návštevnosti strediska a penziónu. Žiadateľ si je istý podnikateľskou stratégiou, ktorá zabezpečí úspešnosť
projektu a dosahovanie indikátorov. V prípade vonkajších negatív sa okamžite prehodnotí marketingová a produktová
stratégia a v plnej miere sa aplikuje s cieľom dosiahnuť želaný stav.

Projekt pozostáva z aktivity č. 1 Rekonštrukcia penziónu (10/2009-10/2010) – v rámci ktorej sa bude vykonávať rekonštrukcia
na 4 stavebných objektoch: - SO1 Oprava a modernizácia penziónu ENERGETIK – zmena dispozičného riešenia vnútorných
konštrukcií objektu, - SO5 Spevnené plochy a komunikácie – rekonštrukcia chodníkov a parkoviska, - SO7 Vonkajšia
kanalizácia splašková - výmena liatinových rúr za PVC širšieho priemeru, - SO8 Vonkajšia kanalizácia dažďová - výmena
liatinových rúr za PVC, inštalácia lapaču ropných látok a zachytávačov hrubých nečistôt. Personálne zabezpečenie projektu
je zastrešené majiteľkou, stavebným dozorom a hlavným architektom. Objekt je inšpirovaný liptovskou architektúrou s
použitím prírodných materiálov. V rámci OVS bol vybraný jeden generálny dodávateľ, ktorý zabezpečí komplexnú
rekonštrukciu. Projekt rešpektuje všetky STN normy a vyhlášky platné na území SR.

Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy štátnej pomoci na podporu CR a napĺňa ciele stratégie rozvoja
CR v SR do roku 2013, ako aj regionálne a národné stratégie. SWOT analýza Žilinského kraja definuje príležitosti v oblasti
rozvoja CR (nedostatok ubytovacích kapacít, slabé kongresové kapacity, slabá ponuka doplnkových služieb CR), ktoré sú
špecifickými cieľmi projektu. Nevyhnutnosť projektu vychádza hlavne zo súčasných nedostatočných kapacít a zlého
technického stavu penziónu. Zmeny vychádza z vysokých nárokov klientely a z požiadaviek trhu, kde má stredisko Jasná –
Nízke Tatry vysoký potenciál rastu návštevnosti. Realizáciou sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť Penziónu ENERGETIK
a poskytovaných služieb v Demänovskej doline. Projekt priamo vytvorí 7 nových pracovných miest a napĺňa horizontálne
priority. Realizácia projektu a následná prevádzka bude zabezpečená konateľkou a riadiacim personálom, ktorí majú
dlhoročné odborné a podnikateľské skúsenosti s prevádzkou hotelov, reštaurácií a apartmánových komplexov.

Udržateľnosť projektu je hlavným cieľom žiadateľa. Špecifické ciele projektu vychádzajú zo slabých stránok SWOT analýzy a
stavu na trhu. Odstránením slabých stránok a využitím príležitostí sa zvýši úroveň poskytovaných služieb v penzióne, čo bude
viesť k dlhodobej návštevnosti a vyťaženosti penziónu. V horizonte 4-6 rokov sa plánuje s rozšírením penziónu o ďalšie
ubytovacie kapacity a detské ihrisko. V prípade vonkajších negatívnych vplyvov sa okamžite prehodnotí marketingová a
produktová stratégia s cieľom dosiahnuť želaný výsledok. Možné hrozby sa budú pravidelne monitorovať a operatívne sa bude
reagovať na konkurenciu, na nové trendy v hotelierstve, gastronómii, na marketingový plán a priebežne ho vyhodnocovať, na
kontrolu kvality poskytovaných služieb a vzdelávanie personálu.
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Hotel Heľpa sa nachádza v obci Heľpa v prostredí Nízkych Tatier, pri meste Brezno. Je lokalizovaný na ceste, ktorá spája
Brezno s Popradom, Rožňavou a Tisovcom. Nachádza sa v Horehronskom regióne, ktorý je v zmysle záverov Rajonizácie
cestovného ruchu v SR regiónom s medzinárodným významom. Hotel Heľpa je jedným z prvých ubytovacích zariadení
cestovného ruchu v oblasti Horehronia. V súčasnosti sa hotel zameriava najmä na školy v prírode, ponuku lyžiarskych
pobytov, rodinné dovolenky pre návštevníkov zo Slovenska a zahraničia, prenájom priestorov, reštauračné a pohostinské
služby. Hotel v súčasnosti ponúka obmedzený rozsah doplnkových služieb. Hotel je jedným z troch hotelov na Hornom
Horehroní, dva z nich sa nachádzajú v Brezne. Z tohto hľadiska má výnimočné postavenie na trhu v mikroregióne. Hotel je
lokalizovaný v blízkosti lyžiarskych stredísk, kde sa nenachádzajú ubytovacie kapacity vyššieho štandardu a v ponuke
absentujú doplnkové služby v prípade nepriaznivého počasia. Vzhľadom na rastúce nároky účastníkov cestovného ruchu je
potrebné upraviť interiér hotela a využiť neupravené na kvalitnejšie a komplexnejšie poskytovanie služieb návštevníkom
mikroregiónu.

Po realizácii projektu bude hotel komplexne zrekonštruovaný. Projekt nadväzuje na prvú etapu prestavby hotela Heľpa, ktorý
riešil rekonštrukciu ubytovacej časti hotela. Nakoľko v podkroví sú priestory pre vybudovanie ďalších dvojlôžkových izieb,
rekonštrukciou by sa zvýšila kapacita izieb. Ďalej hotel plánuje uskutočniť výstavbu relaxačno-rehabilitačného wellness
centra – Vitálny svet. Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle
zvyšovania kvality, produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na
relevantných konkurenčných trhoch. Prostredníctvom projektu sa doplní chýbajúci produkt cestovného ruchu v regióne –
wellness centrum. Dostavbou sa tak rozšíri ponuka a kvalita služieb o nové, štýlovo zariadené relaxačno-rehabilitačné
wellness centrum a viacúčelovú bowlingovú halu, čo bude mať za následok zvýšenie tržieb, konkurencieschopnosti
spoločnosti a projekt tak prispeje k celkovému zvýšeniu návštevnosti regiónu. Prostredníctvom projektu sa ráta aj s
vytvorením 5 nových pracovných miest, čo v konečnom dôsledku povedie k zníženiu nezamestnanosti v regióne.

Realizácia projektu bude zabezpečovaná dodávateľsky firmami na základe výsledkov obchodno-verejnej súťaži. Projektovú
prípravu zabezpečovali renomované firmy, ktoré majú s podobnými projektmi dlhoročné skúsenosti. Nová prestavba ako aj
všetky ostatné časti hotela budú napojené na existujúce areálové inžinierske siete. Časový harmonogram uvedený v tab.č.11
je odvodený od predpokladaného termínu schválenia žiadosti o NFP a následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.
Začiatok realizácie je stanovený na obdobie 1.4.2010 a ukončenie maximálne do 30.04.2011. Realizácia projektu bude
rozdelená do nasledovných aktivít projektu: Aktivita 1 - Viacúčelová hala Aktivita 2 - Prestavba podkrovia Aktivita 3 - Vitálny
svet Na personálnom zabezpečení projektu sa budú podieľať Ing. Helena Melková, Alena Galinská a Pavel Zibrik tak, aby
bola čo najdôslednejšie zabezpečená riadiaca, technická a finančná stránka projektu. V projekte sa nepočíta so žiadnymi
partnermi.

Hotel Heľpa bude prínosom ako pre obyvateľov obce Heľpa, tak pre podnikateľov v okolitých obciach, pretože rozšíri výrazne
ponuku služieb, ktoré sa dajú využívať aj v prípade nepriaznivého počasia a prispeje tak k zlepšovaniu mena Horehronia na
trhu cestovného ruchu. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši štandard služieb a vytvoria sa predpoklady pre získanie
ďalšieho segmentu trhu tzv. aktívnych užívateľov, ktorí vyhľadávajú na jednej strane pohodlie a bezpečnosť, ale na druhej
strane využívajú dovolenku ako súčasť vykonávania rôznorodých aktivít zameraných na upevňovanie zdravia, športové
aktivity, aktivity vo voľnej prírode a poznávanie tradičných kultúr. Manažment spoločnosti má viacero skúseností s realizáciou
projektu spolufinancovaných z verejných ale aj súkromných prostriedkov. Za všetky projekty môžeme spomenúť rekonštrukciu
ubytovacieho zariadenia v rokoch 2002 – 2003. V projekte sa ráta aj s vytvorením 5 nových pracovných miest, čo v regióne s
vysokou nezamestnanosťou prispeje k zníženiu tejto miery. Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie a množstva vynaložených
finančných prostriedkov, by hotel nebol schopný rekonštrukciu uskutočniť len na základe vlastných zdrojov.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý bude tvoriť
projektový manažér, finančný manažér a technický manažér, ktorí zabezpečia všetky dôležité zložky pre úspešnú
udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi
výsledkami, ktoré budú výsledkom prestavby a dobudovaním produktu cestovného ruchu (wellness), ktorý v regióne vo
väčšej miere absentuje. Spomínané riešené časti dostavby budú spĺňať všetky hygienické, technické a prevádzkovo
bezpečnostné štandardy, čiže hotel Heľpa bude konkurencieschopnejší porovnaní s kvalitou služieb v konkurenčných
zariadeniach. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov ako aj výrobných priestorov bude kryté výnosmi, ktoré
vzniknú na základe realizácie projektu. V prípade vzniku neočakávaných finančných nákladov bude spoločnosť financovať
vzniknuté škody z vlastných zdrojov.
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Spoločnosť MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním reštauračných a kateringových služieb. Prevádzkuje
jednu z najúspešnejších reštaurácií vo Vranove nad Topľou a disponuje kvalitným manažmentom a skúseným personálom.
Spoločnosť je vlastníkom budovy Majerovského kaštieľa v obci Majerovce. Kaštieľ je kultúrno-historickou pamiatkou.
Majerovská kúria sa nachádza na štátnej ceste I. triedy 1/15, spájajúcej 4 štáty Ukrajina – Slovensko – Maďarsko a Poľsko,
zabezpečujúcej tranzit medzi týmito štátmi. Uvedená lokalizácia dáva silný predpoklad pre zabezpečenie dostatočnej
klientely pre prevádzkovanie rekonštruovaného objektu v uvedenom kaštieli. Majerovský kaštieľ potrebuje nevyhnutne
investovať do rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti prostredníctvom celkovej rekonštrukcie, ktorá by pomohla zvýšiť
celkovú atraktivitu a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu v danej lokalite.

Reštauračné služby v kaštieli budú určené nielen pre občanov zo širšieho regiónu, ale z celého Slovenska i zahraničia.
Kaštieľ je situovaný v severnej časti Východoslovenskej nížiny v Ondavskej nive v okrese Vranov nad Topľou, kde je vyššia
nezamestnanosť ako priemer v okolí a poslúži teda svojou mierou aj ako zamestnávateľ v tejto lokalite. V súvislosti s
realizáciou projektu sa zvýši zamestnanosť o 4 pracovné miesta a taktiež sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa. Po
úspešnej realizácii projektu bude reštaurácia schopná reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať služby celoročne s
požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality
prác a následnej spokojnosti zákazníkov. V ďalších rokoch sa uvažuje v predmetnom objekte aj so zriadením ubytovacích
kapacít.

Na zabezpečenie realizácie aktivít projektu bol zostavený projektový tím pozostávajúci z troch ľudí, ktorí majú bohaté
skúsenosti s projektovým manažmentom. Uvedený projektový tím spolupracoval pri tvorbe projektovej dokumentácie, v ktorej
navrhol časový a vecný harmonogram realizácie projektu. Pre realizáciu rekonštrukcie kaštieľa sa na základe obchodnej
verejnej súťaže vybral dodávateľ, s ktorým sa podpísala odberateľsko – dodávateľská zmluva. Realizácia stavby bude
prebiehať na základe stavebnej dokumentácie. Začiatok realizácie sa plánuje v máji v roku 2010, predpokladané ukončenie
rekonštrukcie sa predpokladá v apríli 2012. Realizácia projektu bude prebiehať v 5 aktivitách: Aktivita 1 SO - 01 Kaštieľ,
Aktivita 2 SO - 02 Oplotenie, Aktivita 3 SO - 03 Sadbové úpravy a terénne úpravy, Aktivita 4 SO - 04 Altánok, Aktivita 5 SO
O5 Fontánka.

Celkový prínos projektu by mal viesť k zatraktívneniu lokality a podpore cestovného ruchu. Rekonštrukciou kaštieľa sa
zachráni objekt kultúrneho dedičstva, ktorý bol využívaný len na účely skladovania. Vytvorí sa atraktívna dobová reštaurácia,
ktorá bude cenovo prístupná. Konečným produktom budú služby pre strednú vrstvu zákazníkov, t.j. originálne stravovacie
zariadenie regionálnej kuchyne. Merateľné finančné výsledky projektu ako rast tržieb a pridanej hodnoty napomôžu pri
úspešnom realizovaní budúcich investícii žiadateľa. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s prevádzkou reštauračného
zariadenia. Spoločnosť prevádzkuje reštauráciu KRÉDO KLUB vo Vranove nad Topľou. Realizácia projektu bude taktiež
zabezpečená prostredníctvom kvalifikovaného projektového tímu pozostávajúceho z ľudí, ktorí majú bohaté skúsenosti s
projektovým manažmentom. Realizáciou projektu prispejú nielen k rozhýbaniu cestovného ruchu, ale aj k znižovaniu miery
nezamestnanosti v danej lokalite. Vzhľadom na to, že žiadateľ nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami na
realizovanie projektu, je veľmi dôležité, aby bol tento finančne náročný projekt podporený.

Prostredníctvom realizácie projektu budú poskytované vysokokvalitné služby reštauračného charakteru, čo bude priamo
vplývať na zvyšovanie tržieb ako aj kladného hospodárskeho výsledku. Plánované poskytovanie služieb umožňuje v rámci
ponukovej a cenovej politiky zabezpečiť návratnosť vloženej investície. Rekonštrukciou kaštieľa bude moderná reštaurácia
schopná čeliť ohrozeniam v zmysle narastajúcej konkurencie v segmente cestovného ruchu. Realizáciou projektu spoločnosť
vytvorí nové pracovné miesta celkovo pre 4 zamestnancov. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená
prostredníctvom dosiahnutých prevádzkových výnosov zrekonštruovaného penziónu. Z prevádzkového hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom využívania vlastného know how a dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých
aktivít projektovým tímom.
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Územie zamýšľanej stavby verejného golfového ihriska – TRI DUBY bude treťou etapou výstavby v súčasnosti existujúceho
deväť jamkového ihriska. Nachádza sa medzi Zvolenom a Banskou Bystricou v údolnej nive Hrona v katastrálnom území obcí
Badín a Veľká Lúka. Územie je ohraničené z východnej strany riekou Hron a zo západnej strany letiskom Sliač. V príbrežnej
časti Hrona sa nachádzajú fragmenty lužných lesov, brehových porastov Hrona a mokradné spoločenstvá. Riešené územie
patrí do teplej klimatickej oblasti. Z hydrologického hľadiska uvedené územie spadá do povodia rieky Hron. Značná časť
územia je v zátopovej oblasti rieky Hron. V súčasnosti územie budúcej výstavby nie je využívané pre účely cestovného
ruchu, avšak vzhľadom na bezprostrednú blízkosť s letiskom Sliač je ideálnym priestorom na vybudovanie ďalších deväť
jamiek, čím sa verejné golfové ihrisko stane aj pre medzinárodné súťaže plnohodnotným. Zamýšľaný projekt umožní
žiadateľovi skvalitniť služby, umožní mu uspokojiť väčší počet návštevníkov, zvýšiť vlastnú i regionálnu
konkurencieschopnosť, vytvoriť nové pracovné miesta v lokalite a zatraktívniť banskobystrický región.

Po ukončení realizácie projektu, t.j. vybudovaním nového 18 jamkového verejného golfového ihriska – TRI DUBY dôjde ku
kvalitatívnemu zvýšeniu celoročne poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu v rámci lokality pre návštevníkov a
turistov. Otvoria sa nové možnosti pre organizovanie turnajov, čo doteraz nebolo možné. Rozšíri práca s deťmi a juniorskými
športovcami, ktorí už v súčasnosti dosahujú výborné výsledky aj na medzinárodných súťažiach. Vybudovaním sa rozšíria sa
možnosti športových aktivít a paleta kvalitne poskytovaných služieb, čo pritiahne návštevníkov a turistov do regiónu aj v
teplých alebo chladných mesiacoch. Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť a obrat žiadateľa, ktorý umožní
jeho ďalší rozvoj a investovanie v regióne. Budú vytvorené nové pracovné príležitosti pre 14 osôb, čo prispeje k zníženiu
nezamestnanosti a k ich uplatneniu na trhu práce v rámci regiónu. Vzhľadom na sústavnú údržbu verejné golfové ihrisko
zatraktívni krajinotvorbu, a tým prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Vegetácia pri rieke Hron, existujúca pred realizáciou
projektu, bude zachovaná a zveľaďovaná a má pozitívny vplyv na prirodzený biosystém.

Realizácia projektu bude pozostávať z dodávky stavebných, terénnych prác a z dodávky technologických a iných súborov.
Dodávateľ prác a technológií bol vybraný prostredníctvom VOS. Samotná realizácia prác začala po zverejnení výzvy o
poskytnutí NFP. Organizačne a technicky bude realizáciu projektu zabezpečovať žiadateľ. Kvalitu prác, ich časovú
súslednosť a koordináciu, logistiku celého procesu výstavby a dodržiavanie zásad BOZP bude na stavenisku zabezpečovať
generálny dodávateľ. Kontrolu plnení dodávateľa bude zabezpečovať technický dozor objednávateľa. Po ukončení výstavby a
jej skolaudovaní bude každodennú prevádzku projektu zabezpečovať žiadateľ samostatne prostredníctvom odborne
spôsobilých osôb. Realizácia stavby verejného golfového ihriska vychádza z najnovších trendov pri budovaní golfových
ihrísk, ktoré zohľadňujú aj požiadavky na ochranu a tvorbu životného prostredia. Bude rešpektovať pôvodný ráz územia so
snahou o maximálne využitie existujúcich terénnych prvkov a ich začlenenie do golfových dráh. V rámci predmetnej stavby
budú realizované tieto stavebné objekty – úpravy terénu: Golfové dáhy č. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, Zavlažovací systém a
Sadové úpravy.

d1) Vhodnosť realizácie projektu výstavby verejného golfového ihriska – TRI DUBY vychádza z potreby rozvoja
konkurencieschopnosti podnikov a cestovného ruchu vo vyššie uvedených obciach a regióne, ktorý ponúka možnosti športovo
– rekreačných aktivít najmä v zimných mesiacoch, preto táto výstavba umožní rozšírenie možností špotovo - rekreačných
aktivít celoročne. Tiež ponúkne návštevníkom – širokej verejnosti, vrátane detí, nové možnosti hry golfu na 18 jamkách u nás
zatiaľ málo dostupných. Realizácia a prevádzkovanie verejného golfového ihriska – TRI DUBY umožní žiadateľovi žvýšiť
obraty a zisky potrebné pre ďalší rozvoj jeho podnikových aktivít. V uvedenej lokalite sa zvýši počet návštevníkov ako aj
vytvorených pracovných miest. d2) Z hľadiska organizačnej štruktúry ako aj z hľadiska bohatých skúseností je žiadateľ na
realizáciu projektu pripravený. Po dôkladnej analýze očakávaných potrieb z hľadiska personálneho zabezpečenia chodu
verejného golfového ihriska žiadateľ pripravil návrhy budúcej organizačnej štruktúry a personálneho zabezpečenia, ktoré
zabezpečia bezproblémový chod zariadenia. Podrobnejsie skúsenosti žiadateľa sú opísané v Opise projektu, bod 4.2.

Udržateľnosť výsledkov projektu po jeho ukončení, .t.j. vybudovaní 18-jamkového verejného golfového ihriska - TRI DUBY
bude zabezpečená dosahovanými výnosmi z dôvodu poskytovania atraktívnych a kvalitných služieb, ako aj predpokladaného
nárastu počtu klientov. Vzhľadom na zvýšený objem s prevádzkou súvisiacich prác je predpoklad vytvorenia 14 nových
pracovných miest. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom celoročného fungovania,
dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých pracovných a marketingových aktivít zamestnancami žiadateľa. V súčasnosti sú
na Slovensku vybudované len tri 18-jamkové golfové ihriská, ktoré sú vzdialené viac ako sto kilometrov od zamýšľanej
výstavby, preto z hľadiska konkurencie a nasýtenosti trhu existujú ešte široké možnosti rozvoja. Golf si u nás nachádza stále
nových stúpencov a jeho základňa sa rozširuje a do radov detí a mládeže vykazujúcich výborné výsledky na medzinárodnych
súťažiach. Žiadateľ začal v tomto roku spoluprácu s MŠ SR a plánuje uskutočňovať kempy zamerané na rozvoj zručností
golfovej hry pre deti a mládež. Z hľadiska rozvoja športu je pravdepodobné, že sa golf čoskoro zaradí medzi olympijské športy.

KaHR-31DM-0902

Nedostatkom regiónu v okolí Sniny je deficit ubytovacích služieb. Potenciál regiónu je široký, keďže ide o oblasť
nachádzajúcu sa v blízkosti NP Poloniny, ktorý poskytuje možnosti pre turistiku, oddych i šport a je teda vysoký predpoklad,
že v budúcnosti bude jeho návštevnosť ešte ďalej stúpať a priláka sem i viacej zahraničných turistov. Výstavba penziónu
ADRIA nadviaže na nami ponúkané kapacity (počet osôb) v rámci súčasných prevádzok: - reštaurácia ADRIA - 150 kaviareň s cukrárňou - 48 a bar - 42 - salóniky patriace k reštaurácii – 140 Východiskové hodnoty ukazovateľov výsledku sú
nulové, keďže ide o údaje spojené s projektom v roku pred začatím realizácie, t.j. vtedy ešte nie je penzión vystavaný a nie je
v prevádzke. Ukazovatele dopadu (v r.2010) sú: - Počet novovytvorených pracovných miest (ženy/muži) – 10 (7/3) - Nárast
pridanej hodnoty –0,00 Eur - Nárast tržieb –0,00 Eur

Projekt predpokladá výstavbu trojpodlažného penziónu, pričom celková kapacita bude 32 ubytovaných, t.j.: - na 1. np garáže, sklad, recepcia a hygienické zariadenia; - na 2. np a 3.np - na každom 7 dvojpost. izieb a 1 dvojpost. apartmán; V
súvislosti s projektom predpokladáme: - zvýšenie kapacity ubytovania v meste Snina a blízkom okolí – zo 142 na 174 lôžok komplexné zabezpečenie nami ponúkaných služieb - predĺženie pobytu turistov, v dôsledku komplexných služieb; - zvýšenie
počtu návštevníkov spojené s rozvojom CR Projekt vnímame aj ako ukážku pre ďalších podnikateľov v regióne a ich
podnietenie k rozvoju služieb CR aj z ich strany. Výsledky (r.2010) a dopady (r.2015) projektu: - Počet vytvorených
produktov CR (výsledok) –1 - Počet novovytvorených pracovných miest (ženy/muži) (výsledok, dopad) – 10 (7/3) - Nárast
pridanej hodnoty (dopad) - 388 957,00 Eur - Nárast tržieb (dopad) – 426 998,00 Eur

Projekt budeme realizovať prostredníctvom týchto aktivít: - hlavné aktivity – Aktivita 1 Výstavba penziónu ADRIA – medzi
hlavné aktivity sme zaradili iba jednu činnosť, ktorá predstavuje celý súbor stavebných a ostatných prác, ktoré sú potrebné
pre realizáciu výstavby penziónu; - podporné aktivity – počas celej dĺžky realizácie hlavnej aktivity budeme zabezpečovať i
publicitu a informovanosť a riadenie projektu ako podporné aktivity, ktorými zabezpečíme hladký priebeh a dohľad nad
realizáciou a oboznámenie verejnosti so samotným projektom. Previazanosť aktivít so špecifickými a hlavným cieľom je
jasná, keďže aktivitou dosiahneme vystavanie penziónu, dosiahneme tým i špecifické a hlavný cieľ projektu. Projektový tím
zabezpečí plynulý chod projektu a kontrolu z pohľadu riadenia, financií a stavebného dozoru. Technické zabezpečenie, t.j.
samotnú výstavbu bude realizovať dodávateľ, víťaz OVS.

Výstavba penziónu je plne v súlade s potrebami a cieľmi rozvojových dokumentov regiónu a SR, keďže v každom
predmetnom dokumente je spomenutá potreba rozvoja CR v Snine a okolí. Spôsob, aký sme zvolili pre realizáciu, sme
podrobne premysleli a konzultovali s projektantom a sme presvedčení, že je to ten správny spôsob na realizáciu. Naša
schopnosť realizovať projekt je podmienená doterajšími skúsenosťami. Medzi naše najvýznamnejšie činnosti patria: reštauračné, pohostinské a kongresové služby - výroba polyetylénových sáčkov - predaj textilu - výroba klincov
Skúsenosti z oblasti projektov financovaných zo ŠF zatiaľ nemáme. Doposiaľ realizované investície sme zabezpečovali z
vlastných zdrojov a vo vlastnej réžii. Za najvýznamnejšie realizované investície fungujúce doteraz považujeme: - predajňa
textilu - v roku 1993 sme zakúpili budovu a otvorili prevádzku, celková investícia cca 106 tis. EUR - bar a kaviareň s
cukrárňou – v roku 1997 sme zakúpili budovu, kde sme rozbehli prevádzku, preinvestovaných cca 162 tis. EUR - reštaurácia
– v roku 2000 sme zakúpili polyfunkčný objekt v hodnote asi 507 tis. EUR, kde sme vybudovali veľkú reštauráciu; ostatné
priestory dodnes prenajímame

Udržateľnosť: financie -predaj ubytovania zabezpečí dostatočné fin. prostriedky (viď.nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty)
prevádzka –zabezpečí ju majiteľ firmy a novoprijatí pracovníci životné prostredie-projekt nespôsobuje žiadne negatívne
vplyvy na ŽP Riziká a riadenie: - prehĺbenie hospodárskej krízy - zabezpečenie komplexnosti ponúkaných služieb nám
umožní udržať si súčasných a osloviť i nových klientov, t.j. stále tržby - neschopnosť splácať záväzky - budeme pokračovať v
reklame, komunikácii, oslovovaní nových klientov, ich získavaní a tým rozvoji predaja - možnosť vzniku novej konkurencie budeme mať vytvorenú stálu klientelu, ktorá nám zabezpečí dostatočné peňažné toky - nedosiahnutie cieľov projektu - preto
sme pred podaním projektu dôkladne zvážili celý proces realizácie Budúcnosť: obnova penziónu, hľadanie doplnkových
služieb a ďalšie rozširovanie činností v CR Výsledky FA: miera výnosovosti 7,79 %, vyšší nárast tržieb oproti nákladom
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Svojou geografickou polohou a prírodným potenciálom územia patrí Zuberec v okrese Tvrdošín do rekreačného priestoru
celoštátneho významu. Je vyhľadávaným miestom pre milovníkov prírody a športového využitia v turisticky významných
strediskách Oravíc, Oravskej priehrady a Roháčov. Projektová oblasť je vyhľadávaná pre čistý vzduch, zdravé prírodné
prostredie, úžasné prírodné krásy, ale aj mnoho historických vzácností a pamiatok. Z uvedených dôvodov sa žiadateľ rozhodol
vybudovať v danej lokalite penzión a využiť potenciál lokality. Okolie penziónu bude poskytovať široké možnosti pre pešiu
turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, jazdectvo, horolezectvo, vodné športy, jachting, windsurfing, člnkovanie i plávanie,
splavovanie riek, rybolov a poľovníctvo. V zimných mesiacoch je to hlavne zjazdové a bežecké lyžovanie.

Poslaním zariadenia bude uspokojovanie potrieb návštevníkov kvalitnými ubytovacími, stravovacími a širokou ponukou
doplnkových služieb, pričom chce pozdvihnúť úroveň rozvoja cestovného ruchu v Podroháčskom regióne a využitie jeho
bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu. Vybudovaním penziónu v lokalite Zuberec, zvýšime v oblasti ubytovaciu
kapacitu a kapacitu poskytovaných služieb. Zrealizovaním projektu, t.j. vybudovaním moderného penziónu poskytujúceho
služby na vysokej úrovni sa zvýši konkurencieschopnosť celej lokality. V súvislosti s realizáciou projektu sa zvýši
zamestnanosť o 2 pracovníkov. Moderným technologickým vybavením stúpne produktivita práce a tým aj obrat zariadenia.
Po úspešnej realizácii projektu bude penzión schopný reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby
celoročne s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami.

Výber jednotlivých oblastí projektu sa zabezpečil vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. Vybrané ponuky sa začnú
realizovať v I.Q roku 2010. Ako prvé bude treba zrealizovať stavebné práce na objekte penziónu. Následne je potrebné
vybaviť vystavané priestory technologickými zariadeniami a inventárom. Predpokladané ukončenie realizácie projektu je v
koncom roka 2011. Realizáciou projektu bude vytvorený projektový tím, zodpovedný za: • celkovú koordináciu aktivít
projektu, • prípravu a sumarizáciu podkladov potrebných pre realizáciu projektu, • plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Jednotliví členovia tímu budú participovať na projekte podľa
aktuálnych požiadaviek a potrieb.

Celkový prínos projektu by mal viesť k zatraktívneniu lokality pre cestovný ruch. Penzión by sa mal stať cenovo prístupným,
príjemným miestom pre rekreáciu, pričom by mal zapĺňať prázdne miesto v ponuke ubytovania v oblasti. Vytvorí sa moderný
penzión, ktorý bude cenovo prístupný a svojím klientom poskytne oveľa viac príležitostí na trávenie voľného času ako v
súčasnosti. Výstavba objektu povedie k väčšiemu rozvoju turistického ruchu ako v súčasnosti. Konečným produktom budú
služby pre strednú vrstvu zákazníkov, t.j. ubytovacie a originálne stravovacie zariadenie regionálnej kuchyne. V penzióne sa v
budúcnosti uvažuje s poskytovaním servisných služieb pre rôzne zimné a letné športy. Existuje predpoklad, že penzión budú
využívať aj poľovníci a rybári (blízkosť Oravskej priehrady). Žiadateľ má dostačné dlhoročné skúsenosti s poskytovaním
služieb pre zákazníkov. Realizácia projektu bude taktiež zabezpečená prostredníctvom kvalifikovaného odborného tímu
špecialistov s dostatočnými relevantnými skúsenosťami v cestovnom ruchu.

Penzión bude využívaný celoročne v nadväznosti na lyžiarske strediská, ktoré sú určené pre širokú klientelu. Mimo sezóny
plánujeme zabezpečiť obsadenosť penziónu organizovaním rôznych podujatí ako i ponukou konferenčných služieb pre
business klientelu. Z geografického hľadiska chceme osloviť okrem slovenskej najmä poľskú klientelu, ktorá daný región
dobre pozná a tvorí prevažnú časť návštevníkov počas zimnej sezóny. Existenciou penziónu s komplexnou a celoročnou
ponukou služieb v lyžiarskom stredisku tak môžeme dosiahnuť nielen návštevnosť počas zimných mesiacov ale i predĺžiť
pobyt návštevníkov v lete. Zámerom je poskytovať vysokokvalitné služby hotelového a reštauračného charakteru ako i
doplnkových služieb. Finančná udržateľnosť bude zabezpečená z tržieb za poskytované služby.
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Investičný zámer vybudovania apartmánových domov sa nachádza v katastrálnom území obce Štiavnické Bane, okres
Banská Štiavnica. Investícia je zaujímavý projekt v rámci projektovej oblasti ponúkajúci komplexnú ponuku služieb pre širokú
verejnosť. Vďaka absencii podobného zariadenia v okolí a pomerne nízkou saturáciou voľno časovými aktivitami v rámci
rekreácie a cestovného ruchu, bude plánované zariadenie slúžiť domácim i zahraničným návštevníkom, obyvateľom obce a
celého širšieho regiónu. Región Banská Štiavnica má vďaka výbornej geografickej polohe a množstvu kultúrnych a prírodných
pozoruhodností veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, vidieckeho turizmu ako i zimných športov a letnej turistiky.
Celkový nízky počet ubytovacích zariadení v regióne, obrovský turistický potenciál lokality tvorili hlavné východisko pri
rozhovaní o realizácie predkladaného investičného zámeru.

Výstavba apartmánových domov má za cieľ splnenie nárokov moderného konkurencieschopného ubytovacieho zariadenia.
Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť strediska ako aj regiónu. Po úspešnej realizácii projektu bude
zariadenie schopné reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby celoročne s požadovanými kvantitatívnymi
a kvalitatívnymi parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a následnej spokojnosti
zákazníkov. Apartmánové domy budú disponovať kapacitou 30 lôžok (v 5 samostaných ubytovacích objektoch). Ubytovacie
zariadenie bude predstavovať nosnú formu ďalšieho rozvoja regiónu počas zimy ako i leta vďaka množstvu turistických
atrakcií. Taktiež výrazne ovplyvní počet novovytvorených pracovných miest v regióne vzhľadom na ďalšie nadväzujúce
subdodávateľské aktivity.

Pred zahájením výstavby spracoval generálny projektant projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v súlade s bežnou
praxou tak, aby sa táto stala exaktným podkladom pre ďalší postup zhotoviteľa. Výstavbu projektu dodávateľsky zabezpečí na
základe zmluvy o dielo vybraný generálny dodávateľ podľa dodávateľskej projektovej dokumentácie a technologických
postupov, ktoré spracuje na základe realizačnej projektovej dokumentácie. Kvalitu prác, ich časovú súslednosť a koordináciu,
rovnako ako aj logistiku celého procesu výstavby a dodržiavanie zásad BOZP bude na stavenisku zabezpečovať generálny
dodávateľ. Kontrolu plnení dodávateľa bude zabezpečovať technický dozor objednávateľa. Po ukončení stavby a jej riadnom
skolaudovaní bude každodennú prevádzku projektu zabezpečovať žiadateľ samostatne prostredníctvom odborne spôsobilých
osôb.

Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti zariadenia
do budúcnosti. Merateľné finančné výsledky projektu ako rast tržieb a pridanej hodnoty, ako aj zvyšovanie skúseností
projektového tímu s riadením projektu napomôže pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa. Ďalšie možné
aktivity realizované v závislosti od úspešnosti predkladaného projektu spočívajú v rozšírení sortimentu služieb
prostredníctvom ďalších investičných aktivít žiadateľa. Predkladaný projekt môže nepriamo ovplyvniť inovačné aktivity
konkurencie v regióne, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť konkurenčné výhody ako naše zariadenie. Na implementáciu projektu
budú využité bohaté skúsenosti projektového tímu z riadenia predchádzajúcich projektov, či už po stránke manažérskej alebo
technickej. Spoločnosť disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti, ktorí budú garanciou pre
úspešné zrealizovanie a prevádzku projektu. Technické zabezpečenie prevádzky hotela bude riešené predovšetkým
vlastnými zariadeniami, ktoré sú predmetom dodávky v rámci zmluvy o dielo generálneho dodávateľa.

Projekt svojou celoročnou prevádzkou a širokou škálou voľnočasových aktivít pozitívne prispeje k udržateľnosti výsledkov
projektu. Opodstatnenie projektu v regióne zabezpečí trvalosť výsledkov projektu aj po ukončení financovania zo
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu SR. Projekt počíta aj s postupným rozširovaním ponúkaných služieb podľa potrieb
a priebežných výsledkov. Projekt bude spolupracovať s okolitými turistickými centrami, čo zabezpečí stály celoročný prísun
návštevníkov aj pomocou prepojenia lokálnou dopravou medzi hlavnými zariadeniami. Charakter projektu ako i ponúkané
služby dávajú predpoklad celorocnej využitelnosti a obsadenosti plánovaného ubytovacieho zariadenia, čo sa prejaví aj vo
finančnej udržateľnosti a návratnosti vloženej investícii.
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Hotel SKALKA je situovaný v Žilinskom kraji, okrese Žilina, v katastrálnom území Mesta Rajecké Teplice, na pozemku č. 18/1
s celkovou rozlohou 2573 m2, vo vlastníctve žiadateľa, spoločnosti OSŽ Slovakia, a.s. Hotel je vzdialený 20 km od mesta
Žilina a nachádza sa v Rajeckej doline, významnom stredisku cestovného ruchu, ktorého centrálnu časť predstavuje Mesto
Rajecké Teplice, známe najmä tradíciou kúpeľníctva, oddychu a rekreácie. Hotel pozostáva z ubytovacej časti (201 lôžok),
stravovacej časti (kuchyňa, jedálne, kaviareň, prípravovne jedál), časti Balneo (solárne lúky, oxygenoterapia, cryoterapia,
fitness, masáže, lekárske prehliadky, magnenoterapia, infrakabínka). Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva potreba
technického zhodnotenia súčasných objektov hotela - zvýšenie kapacity a skvalitnenie stravovacích služieb (aj pre
neubytovaných hostí), rozšírenie služieb pre spoločenské rodinné a firemné akcie a rozšírenia služieb wellness centra
,,Balneo“ o poskytovanie vodných relaxačných služieb. Hotel SKALKA si vyžaduje preinvestovanie finančných prostriedkov,
ktoré by významným spôsobom napomohli zvýšiť súčasný štandard poskytovaných služieb a prilákať väčší počet
návštevníkov.

V dôsledku realizácie aktivít projektu, ktoré sú zamerané na technické zhodnoteniu súčasných objektov Hotela SKALKA
dôjde k napĺňaniu kľúčových indikátorov uvedených v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP. Zvýšením kvality a rozšírením kapacity
stravovacích služieb a novo vytvoreným portfóliom poskytovaných služieb a produktov v relaxačno-oddychovej oblasti sa
zabezpečí nárast počtu klientov z plánovaných 60% v roku 2010 na odhadovaný počet 70% v roku 2015, čo vyvolá pozitívny
efekt v náraste tržieb hotela, pričom súčasná obsadenosť hotela je približne 50% (stav ku 30.9.2009). Po realizácii projektu sa
rozšíri ponuka služieb hotela (služby v oblasti wellness a starostlivosti o zdravie – rehabilitácia a oddych – fínska sauna,
parný kúpeľ, vírivé vane s prelivom, ochladzovacie vedro), vytvoria sa nové produkty (ponuka stravovania pre neubytovaných
hostí, možnosti zabezpečenia stravovania a priestorov pre rôzne spoločenské akcie s veľkým počtom osôb). Vytvoria sa 4
nové pracovné miesta v pomere 50% pre ženy a 50% pre mužov. Uvedené skvalitnenie a rozšírenie služieb má za cieľ
prispieť predovšetkým ku zvýšeniu konkurencieschopnosti Hotela SKALKA*** v Rajeckých Tepliciach.

Realizácia projektu pozostáva z prípravnej, realizačnej a porealizačnej fázy. Predmetom fyzickej realizácie predkladaného
projektu sú stavebné úpravy na Hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach na parcele č. 18/1, ktoré budú členené na 2 etapy
výstavby: 1.etapa: „Rekonštrukcia kuchyne“, 2.etapa: „Výstavba Balnea“. Spôsob realizácie projektu je nastavený na
vzájomnú súčinnosť žiadateľa a dodávateľa (vybratého na základe Obchodnej verejnej súťaže). Dodávateľ – spoločnosť
PRIM, spol. s.r.o. zabezpečí realizáciu projektu prostredníctvom nasledujúcich aktivít: Aktivita 1: Rekonštrukcia a
modernizácia kuchyne Hotela Skalka, Aktivita 2: Obstaranie zariadenia kuchyne Hotela SKALKA, Aktivita 3: Výstavba Balnea
Hotela Skalka, Aktivita 4: Obstaranie zariadenia Balnea Hotela SKALKA. Riadenie projektu bude zabezpečené projektovým
tímom pozostávajúcim z projektového koordinátora, projektového asistenta a finančného manažéra. Podporná aktivita
publicita a informovanosť bude v celom rozsahu zabezpečená žiadateľom. Harmonogram realizácie aktivít predkladaného
projektu predstavuje obdobie 11 mesiacov (druhá polovica októbra 2009 - po predložení projektovej žiadosti o NFP až august
2010).

Východisková situácia predkladaného projektu identifikuje Hotel SKALKA ako hotel strednej kategórie *** s určitým portfóliom
ponúkaných služieb. Napriek tejto situácii je urgentná potreba vykonať technické zhodnotenie objektov hotela z dôvodu ich
súčasného stavu a dlhoročnej amortizácie (stravovacie stredisko) a prispôsobiť hotel súčasným požiadavkám a trendom v
oblasti cestovného ruchu, reflektovať na dopytované služby a produkty v oblasti relaxácie a služieb wellness (rozšírenie
služieb o tzv.mokré procedúry) a plne využiť rozvojový potenciál Rajeckej doliny a Mesta Rajecké Teplice. Z dôvodu finančnej
náročnosti by projekt v predkladanom rozsahu nebolo možné realizovať iba z vlastných zdrojov žiadateľa. Plánované
investície by museli byť žiadateľom realizované postupne, čím by sa eliminoval pozitívny dopad kumulovanej investície, znížil
by sa výsledný dopad na zvyšovanie kvality a rozsahu poskytovaných služieb, zvyšovanie počtu návštevníkov hotela.
Žiadateľ má relevantné skúsenosti v oblasti manažmentu investičných aktivít súvisiacich s predkladaným projektom, nakoľko
za obdobie vlastníctva Hotela preinvestoval v súvislosti so zvyšovaním kvality poskytovaných služieb 1,5mil.EUR.

Prostredníctvom realizácie projektu budú riešené všetky nevyhnutné investičné aktivity, ktoré žiadateľ plánoval zrealizovať na
zabezpečenie konkurencieschopnosti Hotela SKALKA, zvýšenie komfortu návštevníkov a rozšírenie poskytovaných služieb.
Bežná prevádzka bude podobne ako tomu bolo doteraz, realizovaná z vlastnej hospodárskej činnosti. V dôsledku realizácie
projektu - skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb v oblasti stravovania a doplnkových relaxačných služieb sa
očakáva nárast počtu ubytovaných i neubytovaných návštevníkov, čo sa prejaví zvýšením tržieb a ich následným
preinvestovaním zameraným na ďalšie rozširovanie služieb (plánovaná 3.investičná etapa – ,,Výstavba spoločenskej sály“) a
organizovanie aktivít pre zvýšenie počtu návštevníkov v období hlavných sezón, ale tiež v jarnom a jesennom období, čo
predurčuje hotel na jeho celoročné využitie. V dôsledku realizácie projektu bude potrebné pre zachovanie chodu prevádzky
zvýšením počtu zamestnancov o 4 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, 2 pracovníkov počas realizácie projektu a 2
pracovníkov počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.
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Penzión U Adama sa nachádza v obci Dolná Tižina, ktorá spadá do územia Národného parku Malá Fatra len 15 km od
krajského mesta Žilina a 9 km od obce Terchová. Penzión funguje ako ubytovacie zariadenie poskytujúce 14 pevných lôžok v
troch dvojlôžkových a dvoch štvorlôžkových izbách s možnosťou prísteliek. Ďalej ako reštauračné zariadenie poskytujúce
kapacitu 40-50 hostí. Penzión poskytuje aj doplnkové služby - saunu, vírivú vaňu, záhradu s vonkajším posedením, gril.

Projekt nadstavby by umožnil zvýšiť ubytovaciu z 14 na 24 pevných lôžok. Uskutočnenie tohto projektu by umožnilo zvýšenie
tržieb z ubytovania i doplnkových služieb penziónu. Možnosť aktívneho trávenia voľného času v objekte penziónu by prispelo
k jeho atraktivite a posilneniu konkurencieschopnosti voči ostatným zariadeniam rovnakej kategórie v regióne. Pri úspešnej
realizácii plánovaného projektu počítame s vytvorením 6 nových pracovných pozícií.

Riadenie nadstavby Penziónu U Adama a vybudovanie relax centra je realizované na základe schválenej riadiacej a
technologickej dokumentácie, odbornej spôsobilosti zamestnancov spoločnosti a časového harmonogramu. Zahŕňa prípravu
projektovej dokumentácie, výber dodávateľa podľa platnej legislatívy, spracovanie žiadosti o NFP ale zaoberá sa aj
implementáciou, publicitou a monitoringom projektu. Hlavnou aktivitou projektu je rozšírenie ubytovacej kapacity a výstavba
relax centra. Z časového hľadiska je začiatok realizácie týchto aktivít naplánovaný na máj roku 2010 s plánovaným
ukončením v mesiaci apríl roku 2012.

Penzión U Adama dbá na poskytovanie kvalitných ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb svojim návštevníkom.
Súčasná ubytovacia kapacita však už nie je vyhovujúca a pre uspokojenie dopytu si vyžaduje zvýšenie ubytovacej kapacity a
rozšírenie spektra doplnkových služieb s možnosťou aktívneho využitia voľného času. Posilnenie konkurencieschopnosti
penziónu prostredníctvom realizácie plánovaného projektu bude mať priaznivý dopad na rozvoj cestovného ruchu v oblasti
Malej Fatry. Zatiaľ turistami nie veľmi známa obec Dolná Tižina bude schopná ponúknuť kvalitné ubytovacie a doplnkové
služby, ktoré sú pre návštevníka dôležitým faktorom pri výbere miesta rekreácie. Bude tak predstavovať nového
konkurencieschopného hráča voči turisticky rozvinutejším obciam v regióne, čo v konečnom dôsledku rozvoj trhu len podporí

Úspech v podnikaní na trhu s cestovným ruchom si vyžaduje predovšetkým udržanie dobrého mena podniku a to
dodržiavaním štandardov a poskytovaním kvalitných služieb. Na zvýšenie návštevnosti nestačia len inovácie a rozvoj
doplnkových služieb, ale nevyhnutné je aj používanie vhodných marketingových nástrojov. Našim cieľom je preto tak
propagácia nášho penziónu, ako aj spolupráca s inými zariadeniami cestovného ruchu so zámerom zvyšovať atraktivitu nášho
regiónu. Bude dôležité napojiť sa aj na medzinárodný rezervačný systém a nadviazať spoluprácu s cestovnými kanceláriami
ktoré by nám mohli zabezpečovať prísun aspoň časti klientely. Chceme sa zamerať hlavne na CK s kontaktmi na českom,
poľskom ako aj na trhu EU.
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Miesto, na ktorom bude v budúcnosti stáť moderný penzión SIROŇ sa nachádza v lukratívnej časti Detvy. Budova, v ktorej
bude penzión je priamo napojená na sídlo žiadateľa - spoločnost SIROŇ plus s.r.o. a nachádza sa vo vstupnej časti mesta, čo
zabezpečí, že každý návštevník mesta Detva popri tejto budove prejde. Budova, v ktorej sa plánuje výstavba penziónu je
zrekonštruovaná, zateplená a zmodernizovaná. Žiadateľ pri tomto komplexe vybudoval parkovisko s kapacitou cca 80
parkovacích miest. Doplnením sú prevedené sadové úpravy a park, čím spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. vybudovala modernú
vstupnú časť do mesta Detva. V súčasnej dobe predstavuje existujúci objekt trojpodlažnú stavbu na pôdoryse v tvare
obdĺžnika, ktorý bol v nedávnej minulosti viac krát pozmenený prístavbami. Objekt je prevádzkovaný ako polyfunkčná budova
s prenajatými prevádzkami pizzérie, výčapu s terasou na 1.N.P. a obchodnými priestormi na 2.N.P. Piestory reštaurácie boli
nedávno moderne zrekonštruované a jej kapacita bola zväčšená z pôvodných 60 na 120 miest. V priestore 1.P.P. sa dnes
nachádza už nevyužívaná herňa, ktorá je prístupná schodiskom priamo z odbytového priestoru pizzerie.

Navrhovaná stavba predstavuje výstavbu penziónu prestavaním existujúcich priestorov polyfunkčnej budovy a prístavbu
bowlingovej haly.Návrh predstavuje v rámci existujúcich priestorov prestavbu celého 2.N.P.a časť 1.N.P. a 1.P.P. za účelom
vytvorenia penziónu.K existujúcej budove je navrhované pristavať bowlingovú halu s 3 dráhami.Bowlingová hala bude s
existujúcou prevádzkou prepojená cez kaviareň.Prevádzka penziónu bude mať vytvorený samostatný,od ostatných prevádzok
stavebne oddelený vstup. Ubytovaciu časť tvorí 9 samostatných izieb pozostávajúcich zo spálne a kúpelne s maximálnou
ubytovacou kapacitou 36 lôžok.Pri ubytovacej časti bude k dispozícii malé wellness centrum zo saunou,odpočivárňou a
vírivou vaňou Jakuzzi.Na 1.N.P. sa uvažuje s prestavbou bývalej diskotékovej sály na kaviareň k bowlingovej
hale.Prestavaná kaviareň bude prevádzkovo spojená existujúcim otvorom s prevádzkou pizzerie.Na 1.N.P. sa uvažuje s
úplnou prestavbou kuchyne–dispozične a technologicky s navrhovanou kapacitou maximálne 300 jedál denne.Priestor 1.P.P.,
kde sa dnes nachádza už nevyužívaná herňa, bude prestavaný na konferenčnú-kongresovú miestnosť.Samozrejmosťou je
bezbariérový prístup v rámci penziónu.

Navrhovaná stavba predstavuje výstavbu penziónu prestavaním existujúcich priestorov polyfunkčnej budovy a prístavbu
bowlingovej haly.Existujúci objekt predstavuje trojpodlažnú stavbu v nedávnej minulosti viac krát pozmenenú
prístavbami.Objekt je postavený ako skeletová stavba zo železobetónovou nosnou konštrukciou.Výplňové murivá sú
tehlové,resp. z plynosilikátových blokov.Objekt je zastrešený plochou strechou.Čelná/severozápadná/strana objektu je
zrekonštruovaná–zateplená. Návrh predstavuje v rámci existujúcich priestorov prestavbu celého 2.N.P. a časť 1.N.P. a 1.P.P.
za účelom vytvorenia prevádzky kategórie penzión. 1.P.P.Kongresová miestnosť-k dipozícii bude konferenčná/kongresová
miestnosť s kapacitou cca 30 osôb vybavená audiovizuálnou technikou. 1.N.P.Kuchyňa,bowling,kaviareň-medzistrop bude
odstránený a dve výplňové polia budú vybúrané smerom do navrhovanej prístavby bowlingovej haly.Kaviareň bude
prevádzkovo spojená existujúcim otvorom s prevádzkou pizzérie.Kuchyňa bude zmodernizovanás kapacitou jedál max. 300
denne. 2.N.P.Ubytovanie,wellness-9samostatných izieb s hyg.zázemím s kapacitou max.36 lôžok.Wellnesssauna,odpočívarňa,vírivá vaňa s kapacitou max.10 osôb súčasne.

Vybudovaním penziónu v meste Detva budú výrazne zvýšené možnosti CR,nakoľko ten je v súčasnej dobe pomerne
obmedzený najmä nemožnosťou adekvátneho ubytovania.V časoch svetovej krízy sú veľké investície pre firmy všeobecne
problém.Preto pomoc vo forme NFP je tu neoceniteľná. Poskytovaním kongresovej turistiky,voľnočasových a relaxačných
aktivít v spojení s príjemným prostredím penziónu sa zvýši aj objem CR v srdci Slovenska–Detve a priľahlej rezervácie Poľana
čo bude mať pozitívny dopad nie len na ekonomiku regiónu,ale aj na atraktivitu lokality. Lokalizácia projektu vytvára
vynikajúce predpoklady pre ďalší rozvoj CR.Potenciál regiónu je obrovský,no nie dostatočne využívaný.Túto situáciu však
môže výrazne zmeniť výstavba penziónu a jeho aktívna propagácia.V meste sa v súčasnej dobe nenachádza žiadne
ubytovanie kategórie penzión,preto realizácia tohto projektu je strategickým krokom,z ktorého bude profitovať nie len mesto
samotné,ale aj jeho obyvatelia zvýšením životnej úrovne,či ponukou voľných pracovných miest. Žiadateľ doposiaľ
nerealizoval žiadny projekt spolufinancovaný z fondov EU,či iných verejných zdrojov,deklaruje však dostatočnú kvalifikáciu a
administratívne kapacity.

Po realizácii projektu bude penzión SIROŇ schopný uspokojiť aj zvýšené nároky klientov,vzhľadom na neustále sa rozširujúci
sektor CR však bude nevyhnutné zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.Rovnako je predpoklad zvýšeného tlaku zo strany
konkurencie a spoločnosť tak bude nútená k neustálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb prostredníctvom vytvorenia
komplexných služieb s vyššou pridanou hodnotou. Na základe ukazovateľov finančnej výkonnosti možno projekt hodnotiť
pozitívne.Čistá súčasná hodnota dosahuje v sledovanom období kladnú hodnotu a vnútorná miera výnosnosti je vyššia ako je
diskontná sadzba.Doba návratnosti je bez spolufinancovania z NFP 8 rokov,čo je dlhšia doba ako je obdobie pre sledovanie
dosiahnutých hodnôt indikátorov projektu.Pri spolufinancovaní projektu je doba návratnosti 4 roky.Uvedené ukazovatele
naznačujú, že projekt je za daných predpokladov finančne životaschopný a realizovateľný a je vhodný na poskytnutie
NFP.Možno oprávnene predpokladať, že projekt aj v budúcnosti bude vytvárať dostatočné príjmy na to,aby bol finančne
udržateľný a poskytovaním služieb vytváral pridanú hodnotu a významne prispieval k rozvoju ekonomiky a CR v regióne.
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Spoločensko - kultúrne a športové centrum MARLENE

Cesta k prírode v Terchovej

Villa Green – investície do zvýšenia konkurencieschopnosti

STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA KÚPEĽNÉHO DOMU
APHRODITE Rajecké Teplice - II.etapa – vonkajšie bazény

„Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pri hoteli Rubín“ v
Dudinciach

Dostavba kongresovo – športového areálu Hotela Tenis

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba penziónu Beskydy v
Sihelnom

Rekonštrukcia horského hotelu „Javorník“ Lazy pod Makytou

Zvýšenie energetickej efektívnosti a štandardu služieb hotela
SITNO na úrovni 4* a rozšírenie športovo-wellness služieb

Rozšírenie existujúceho zariadenia cestovného ruchu "Slamený
dom"za účelom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti

Penzión Helion

289 092,73

220 049,31

121 675,00

500 000,00

500 000,00

499 750,00

478 215,14

499 838,36

335 170,05

497 718,26

494 156,01
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Hotel*** MARLENE je v prevádzke od roku 2006 a už za tento krátky čas si získal dobré meno v regióne a to predovšetkým
rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb. Nachádza sa v krásnom prostredí v obci Ošcadnica iba 1,5 km od strediska
zimných športov SNOW Paradise Velká Rača. Architektúra hotela je typická pre oblasť severných Kysúc, použité stavebné
prírodné materiály ako drevo a kameň podčiarkujú tradičné kultúrne hodnoty tejto rázovitej krajiny. Hotel si každého
návštevníka získa svojou rôznorodosťou a predovšetkým kvalitou služieb, pohostinnosťou, kvalifikovaným personálom a
vynikajúcou slovenskou i zahraničnou kuchyňou. Svojou aktívnou činnosťou a rôznymi každoročnými atraktivitami sa vedenie
hotela snaží prilákať čo najviac klientov, čo v nemalej miere celkovo napomáha k úspešnému rozvoju samotného
podnikateľského subjektu, ale i obce a celého mikroregiónu. Hotel*** MARLENE má záujem rozšíriť svoje poskytované služby
o nové produkty CR a vytvoriť tak komplexné zariadenie cestovného ruchu, ktoré uspokojí požiadavky i tých najnáročnejších
domácich aj zahraničných klientov počas celého roka a posilní konkurencieschopnosť podnikateľského subjektu v regióne i v
širokom okolí.

Žiadateľ bude disponovať novým objektom, ktorý tvarovo i materiálovo rešpektuje súčasnú architektúru hotela*** MARLENE,
použité prírodné materiály zapôsobia v horskom prostredí prirodzene a esteticky. Vybudované spoločensko - kultúrne a
športové centrum podporí komplexnosť poskytovaných služieb hotela, skvalitní podmienky pre ďalší perspektívny rozvoj
cestovného ruchu v obci a v celom regióne. Rozširovaním ponuky vybavenosti a služieb sa výrazne zvýši dopyt a
návštevnosť hotela i jeho okolia počas celého roka. Centrum MARLENE bude využívané na realizáciu kongresov, školení,
kultúrnych podujatí a športový aktivít pre deti. Realizáciou zámeru sa vytvoria a trvalo udržia tri nové pracovné miesta, čím sa
ovplyvní znižovanie nezamestnanosti v regióne. Jedna pracovná pozícia sa obsadí osobou patriacou do skupiny
znevýhodnených osôb. Predpokladá sa, že prostredníctvom sprevádzkovania centra dosiahne v roku 2016 rast tržieb úroveň
226 tis. EUR a rast pridanej hodnoty úroveň 171 tis. EUR. Rast tržieb predpokladá aj rast zisku firmy, ktorý môže byť
následne reinvestovaný do opätovného skvalitňovania a rozširovania služieb a taktiež do tvorby nových pracovných miest.

Realizácia projektového zámeru potrvá 12 mesiacov a jej plynulý priebeh v plnej miere zabezpečí projektový manažér a
asistent projektového tímu, ktorých hlavnou úlohou je manažment celého projektového cyklu. Počas uvedeného obdobia
dôjde k realizácii hlavnej Aktivity č. 1 Výstavba spoločensko - kultúrneho a športového centra a jej dvoch podporných aktivít.
V stanovenom termíne sa postaví nové zariadenie, dôjde k jeho kolaudácii, vybaveniu kongresovej miestnosti a apartmánov a
to v súlade s uskutočnenou OVS na základe zmluvne stanovených podmienok. Administratívne práce potrebné ku kvalitnej
realizácii projektu budú vykonávané priebežne počas celej implementácie projektových aktivít. Prezentovanie podpory
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa k
verejnosti dostanú prostredníctvom plánovanej publicity a informovanosti, ktorá prebehne v súlade s Manuálom informovania
pre prijímateľov NFP. Vedením celej účtovnej agendy súvisiacej s projektom, tvorbou žiadostí o platbu a archiváciou
účtovných dokladov a dokumentov poverí žiadateľ finančného manažéra.

Podpora plánovaných projektových aktivít predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Podnikateľský
subjekt má dostatok vlastných skúseností s realizáciou projektov podobného charakteru, takže tieto môže opätovne využiť i v
tomto projektovom zámere. Výstavbou nového spoločensko - kultúrneho a športového centra MARLENE vznikne v regióne
nové atraktívne zariadenie, ktoré ponúkne svojim klientom komplexné služby "pod jednou strechou". Konanie kongresov,
školení, športových aktivít, kultúrnych podujatí so zameraním na prezentáciu slovenských zvykov a tradícii bude mať priamy
dopad aj na existenciu okolitých hotelov, penziónov a chát. Kapacita hotela*** MARLENE nie je dostatočná na to, aby v
prípade konania sa veľkých akcií, mohol hotel poskytnúť ubytovacie a stravovacie služby všetkým účastníkom. Žiadateľ má
nepísanú dohodu s majiteľmi okolitých zariadení, že v prípade potreby využijú návštevníci spoločenských a kultúrnych
podujatí ich ubytovacie a stravovacie služby. Aj takýmto spôsobom sa žiadateľ snaží prispieť k rastu nielen svojej
konkurencieschopnosti z hľadiska poskytovania komplexných služieb CR ale i k rozvoju celej lokality.

Keďže projekt prezentuje záujem vystavať a prevádzkovať hotel s celoročným poskytovaním služieb CR s cieľom zvýšenia
kvality poskytovaných služieb v oblasti CR v rámci regiónu, je reálny predpoklad pre dlhodobý rozvoj podnikateľských aktivít
žiadateľa a následné zabezpečenie ich trvalej udržateľnosti. Prevádzka nového zariadenia pri hoteli*** MARLENE, jeho bežný
chod, prevádzkové i mzdové náklady je žiadateľ schopný pokryť z vlastných finančných zdrojov, ktoré zabezpečí zvýšením
tržieb z poskytovaných služieb. Prijatí zamestnanci budú zaškolení na novú prácu, čím nadobudnú nové kvalifikačné zručnosti
a podporí sa ich proces celoživotného vzdelávania. Takto zaškoleným pracovníkom garantuje firma udržateľnosť ich
pracovných miest s vhodnými platobnými podmienkami a s pravidelným príjmom. Niekoľkoročné skúsenosti, množstvo
kontaktov a dobré meno v regióne predstavujú pre podnik konkurenčnú výhodu voči novým i existujúcim konkurentom a trvalé
udržanie výhodnej pozície na trhu.
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Medzinárodné stredisko CR Terchová - Vrátna patrí medzi najvýznamnejšie centrá zimnej turistiky na Slovensku. Stredisko
navštevujú hlavne rodiny s deťmi, mladá a stredná generácia. Súčasné ubytovacie zariadenie je situované v Terchovej a
bolo vybudované v roku 1989. Dlhé roky poskytovalo ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby nižšieho štandardu.
Súčasné ubytovacie kapacity bez samostatných hygienických zariadení, spoločná jedáleň a nedostatočná ponuka
doplnkových služieb nespĺňajú vysoké požiadavky a dopyt cieľovej klientely. Napriek ideálnemu miestu a množstva zelene,
zariadenie nedisponuje aktivitami na aktívne trávenie voľného času. V dôsledku konkurencieschopnosti a dopytu je potrebné
zvýšiť kategóriu a triedu zariadenia a vytvoriť vhodné doplnkové služby pre trávenie voľného času.

Projekt zvýši konkurencieschopnosť penziónu a úroveň služieb v Terchovej. Vytvorí 2 nové produkty CR – vyššia kategória a
trieda ubytovacieho zariadenia a športoviská (basket. a volejb. ihrisko). Penzión 3* bude disponovať ubytovaním pre 70 hostí,
stravovanie pre 50 hostí, letná terasa s 30 miestami, konferenčná miestnosť a vybudované športoviská. Projekt priláka novú
štruktúru návštevníkov a konferenčné priestory novú firemnú klientelu, ktorá nebola zastúpená. Firemné akcie sa robia
zväčša mimo hl.sezóny, keď ubytovacie zariadenia obsadzujú dovolenkári. Hodnoty indikátorov vychádzajú z očakávanej
návštevnosti strediska a penziónu. Žiadateľ si je istý podnikateľskou stratégiou, ktorá zabezpečí úspešnosť projektu a
hodnoty indikátorov. V prípade vonkajších negatív sa okamžite prehodnotí marketingová a produktová stratégia a v plnej
miere sa aplikuje s cieľom dosiahnuť želaný stav.

Projekt pozostáva z Aktivity Modernizácia ubytovacieho zariadenia na penzión (04/2010-03/2011) – v rámci ktorej sa bude
vykonávať rekonštrukcia a modernizácia: - zvýšenie štandardu ubytovania – hygienické zariadenia, vnútorné priestory, vybudovanie reštaurácie a letnej terasy, - zateplenie podkrovia a vybudovanie spoločensko-konferenčnej miestnosti, vybudovanie športovísk – basketbalové a volejbalové. Personálne zabezpečenie projektu je zastrešené majiteľkou,
stavebným dozorom a hlavným architektom. Objekt je inšpirovaný miestnou architektúrou s použitím prírodných materiálov. V
rámci OVS bol vybraný jeden generálny dodávateľ, ktorý zabezpečí komplexnú rekonštrukciu. Projekt rešpektuje všetky STN
normy a vyhlášky platné na území SR.

Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy štátnej pomoci na podporu CR a napĺňa ciele stratégie rozvoja
CR v SR do roku 2013, ako aj regionálne a národné stratégie. SWOT analýza Žilinského kraja definuje príležitosti v oblasti
rozvoja CR (nedostatok ubytovacích kapacít, slabé kongresové kapacity, slabá ponuka doplnkových služieb CR), ktoré sú
špecifickými cieľmi projektu. Nevyhnutnosť projektu vychádza hlavne zo súčasných nevyhovujúcich hygienických podmienok
a slabých doplnkových služieb. Zmeny vychádzajú z vysokých nárokov klientely a z požiadaviek trhu, kde má stredisko
Terchová – Vrátna vysoký potenciál rastu návštevnosti. Realizáciou sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť Penziónu u
Repáňov a poskytovaných služieb v Terchovej. Projekt priamo vytvorí 2 nové pracovné miesta a zachová 5 existujúcich a
napĺňa horizontálne priority. Realizácia projektu a následná prevádzka bude zabezpečená konateľkou a riadiacim
personálom, ktorí majú dlhoročné odborné a podnikateľské skúsenosti s ubytovacími zariadeniami, reštauráciami a
poskytovaním doplnkových služieb.

Udržateľnosť projektu je hlavným cieľom žiadateľa. Špecifické ciele projektu vychádzajú zo slabých stránok SWOT analýzy a
stavu na trhu. Odstránením slabých stránok a využitím príležitostí sa zvýši úroveň poskytovaných služieb v penzióne, čo bude
viesť k dlhodobej návštevnosti a vyťaženosti penziónu. V horizonte 4-6 rokov sa plánuje s rekonštrukciou a rozšírením
parkoviska a vybudovanie detského ihriska a ohrady pre jazdu na koni, ktoré rozšíria ponuku doplnkových služieb zariadenia.
V prípade vonkajších negatívnych vplyvov sa okamžite prehodnotí marketingová a produktová stratégia s cieľom dosiahnuť
želaný výsledok. Možné hrozby sa budú pravidelne monitorovať a operatívne sa bude reagovať na konkurenciu, na nové
trendy v hotelierstve, gastronómii, na marketingový plán a priebežne ho vyhodnocovať, na kontrolu kvality poskytovaných
služieb a vzdelávanie personálu.
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Spoločnosť Green investments, s.r.o. vlastní penzión Villa Green, ktorý vznikol veľmi dôkladnou rekonštrukciou pôvodnej
budovy – plynoslužobne. Samotná rekonštrukcia prebehla v rokoch 2007 a 2008. Penzión s kaviarňou bol uvedený do plnej
prevádzky 1. marca 2009. V júli 2009 boli služby rozšírené aj o reštauráciu Paul Newman´s a exteriérovú terasu. Pre našich
hostí máme pripravených 6 štýlových dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelku. Naši hostia majú zdarma k dispozícií
uzatvorené parkovisko priamo pri penzióne Villa Green. Štýl, útulnosť a súkromie Villy Green spolu s jedinečnosťou
liečebných účinkov termálnych minerálnych prameňov kúpeľov Sliač a Kováčová a širokými možnosťami športovorekreačného vyžitia vytvára pre návštevníkov ideálne podmienky pre organizáciu obchodných stretnutí, súkromných osláv, ale
i oddych a relaxáciu.

Predkladaný projekt rieši zvýšenie kapacity zariadenia, zvýšenie pohodlia klientov, zníženie energetickej náročnosti,
zvýšenie bezpečnosti, rozšírenie poskytovaných služieb a zlepšenie celkového estetického vzhľadu a viditeľnosti Villy Green.
Tieto aktivity prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti zariadenia, rozšíreniu klientely, k zvýšeniu tržieb a rastu pridanej
hodnoty. Výsledkom realizovaných projektov bude väčšia tepelná pohoda v objekte, úspora energií, nové priestory pre
organizáciu menších stretnutí, nové exteriérové priestory pre organizovanie väčších spoločenských akcií, nové skladové
priestory a nové doplnkové služby v oblasti wellness. Realizácia týchto čiastkových projektov je nutná pre udržanie súčasnej
a pritiahnutie novej klientely v budúcnosti. Spoločnosť tiež plánuje vytvoriť dve nové pracovné miesta.

Realizácia projektu je naplánovaná na 9 mesiacov v období od 11/2010 do 07/2011. Realizácia bude prebiehať podľa rozvrhu
aktivít projektu a časového harmonogramu, ktorý je podrobne spracovaný v opise projektu. Realizácia projektu je
naplánovaná na 9 mesiacov v období od 11/2009 do 07/2010. Realizácia bude prebiehať podľa rozvrhu aktivít projektu a
časového harmonogramu, ktorý je podrobne spracovaný v opise projektu. Dodávku všetkých zariadení zabezpečí dodávateľ,
ktorý bol vybratý na základe verejnej obchodnej súťaže. Dohliadať na dodanie všetkých zariadení vo vyžadovanej kvalite a
naplnenie všetkých aktivít v danom termíne bude projektový tím zložený z konateľov spoločnosti: projektový a finančný
manažér Ing. Rastislav Bielik, PhD., Mgr. Alena Kučeráková ako vzťahová manažérka, Mgr. Karina Kučeráková zabezpečí
právny servis, Martin Bielik bude dohliadať na projekt ako technický manažér. Zodpovednosť za jednotlivé časti projektu
podľa harmonogramu projektu je spracovaná v personálnej matici projektu.

Realiziou projektu chce žiadateľ zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zväčšiť kapacity jednotlivých zariadení, aby
tak dokázala uspojojiť požiadavky svojich klientov, a zároveň sa stala konkurencieschopnou. Zároveň chce spoločnosť
prispieť k intenzívnejšiemu rozvoju cestovného ruchu v kúpeľnom meste Sliač a dopomôcť k návratu stratenej pozície kúpeľov
v Sliači na stredoeurópskej mape. Žiadateľ má všetky predpoklady na úspešné fungovanie a splnenie základných
strategických cieľov, akými sú preniknúť a udržať si významné postavenie na trhu a zvýšiť svoje obraty. Spoločnosť Green
investments, s.r.o. bola založená na rerekonštrukciu a následnú správu penziónu Villa Green, ktorý vznikol dôkladnou
rekonštrukciou pôvodnej budovy plynoslužobne v rokoch 2007 a 2008. Penzión s kaviarňou spoločnosť uviedla do plnej
prevádzky 1.3.2009. v júli sa ponuka poskytovaných služieb rozšírila o reštauráciu Paul Newman´s a exteriérovú terasu. O
spôsobilosti žiadateľa na realizáciu predkladaného projektu svedčí okrem oredchádzajúcich skúseností s rekonštrukciou a
prevádzkou penziónu Villa Green aj skúsený projektový tím, ktorý tvoria majitelia spoločnsoti Green investments, s.r.o..

Administratívne zabezpečí udržateľnosť projektu projektový manažér, ktorého úlohou bude zabezpečovanie a koordinácia
naplánovaných aktivít, monitorovanie dosiahnutých výsledkov, a bude zabezpečovať udržateľnosť projektu aj po realizácií.
Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečená výnosmi z už existujúcej prevádzkovej a reštauračnej časti penziónu Villa
Green a z výstupov predkladaného projektu, vďaka čomu bude zabezpečená pomerne rýchla návratnosť investície. Žiadateľ si
už dnes uvedomuje, že pre udžanie si svojej klientely a postavenia na trhu bude potrebné neustále zvyšovať kvalitu
poskytovaných služieb, čo si vyžiada ďalšie investície do zariadenia, preto už teraz uvažuje o ďalších investíciách, ktoré
nadviažu na výstupy predkladaného projektu s cieľom udržať si získanú pozíciu na trhu. Z prevádzkového hľadiska bude
projekt zabezpečený prostredníctvom zamestnancov.
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APHRODITE – Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. patria k špičkovým Slovenským kúpeľom so širokou
ponukou liečebných, relaxačných a doplnkových služieb. Prírodné liečivé zdroje, prírodné prostredie a vybavenosť kúpeľov
umožňujú, liečbu pacientov s niektorými nervovými chorobami, chorobami pohybových ústrojov, niektorými duševnými
chorobami a chorobami z povolania. Spoločnosť okrem kúpeľných služieb poskytuje aj wellness pobyty, preventívnorekondičné, regeneračno-relaxačné a víkendové pobyty, ktoré sú obľúbené na domácom a hlavne zahraničnom trhu.
Spoločnosť ponúka celý rad procedúr liečebného, relaxačného a skrášľujúceho charakteru: vodoliečba, klasické masáže,
škótske streky, oxygenoterapia, uhličitý kúpeľ, manikúra. V dôsledku rastúcej klientely spoločnosť potrebuje zväčšovať
kapacitu svojich zariadení a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Realizáciou projektu sa vytvorí nová prevádzka, ktorá bude nadväzovať na vybudované prevádzkové priestory v existujúcom
kúpeľnom dome APHRODITE. Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť kúpeľov, nakoľko si upevnia
postavenie na trhu, zvýši sa kvalita a kvantita poskytovaných služieb a zmodernizuje sa priestranstvo v areály kúpeľov.
Realizáciou projektu sa vybuduje vnútorný bazén s rozlohou 226 m2 s kapacitou 75 osôb a vonkajší bazén s rozlohou 325 m2
s kapacitou 120 osôb. V súvislosti s realizáciou projektu sa vytvorí 6 nových pracovných miest. Úspešnou realizáciou projektu
sa zlepší schopnosť kúpeľov pružne reagovať na požiadavky trhu, vďaka lepšej kvalite a kvantite poskytovaných služieb. Po
rekonštrukcií sa upravia priľahlé plochy a priestranstvá zatrávnením a výsadbou nižšej a vyššej zelene.

Predkladaný projekt rieši stavebné úpravy a prístavbu kúpeľného domu APHRODITE, v Rajeckých Tepliciach. Realizácia
projektu bude zabezpečená dodávateľsky na základe zmlúv o dielo. Predpokladaná doba realizácie projektu je 23 mesiacov a
pozostáva z dvoch častí: - vonkajšie bazény, sadové úpravy a spevnené plochy - bazénová technológia. Vonkajšie bazény
sú sústava bazénov a plôch na ležanie a odpočívanie. Bazény sú rôznych tvarov a teplôt antikorové, s hĺbkou 1,20 m. Vodný
svet je riešený tak, aby celkový estetický dojem bol ako rímsky, antický vodný svet. Bazény sú celoročné, cirkulačné,
vybavené ozóngenerátorom. Areál vodného sveta bude uzavretý oplotením, ktoré zabezpečí investor v samostatnej akcii.
Spevnené plochy budú z keramickej dlažby vyspádované a odkanalizované. Nová prevádzka nadväzuje na vybudované
prevádzkové vzťahy v jestvujúcom kúpeľnom dome.

Realizácia projektu prispeje k rozvoju areálu kúpeľov, rozšíri a zvýši sa kvalita a poskytovaných služieb, čo zvýši atraktivitu
pre návštevníkov kúpeľov. Manažment spoločnosti sa rozhodol pre realizáciu tohto projektu, nakoľko sa neustále zvyšuje
priemerná ročná obsadenosť kúpeľov, súčasné kapacity sú nepostačujúce, tiež sa zvyšujú požiadavky klientov na kvalitu a
kvantitu poskytovaných služieb. Manažment spoločnosti má dostatočné skúsenosti s prevádzkou kúpeľov a realizáciou
projektov na zvýšenie konkurencieschopnosti kúpeľov. Napríklad v minulosti realizoval komplexnú rekonštrukciu kúpeľného
domu Aphrodite, ktorý je v súčasnosti jedným z najkvalitnejších kúpeľných domov na Slovensku. Realizovaný projekt je v
súlade so strategickými dokumentmi na všetkých úrovniach a tiež so strategickým plánom, ktorý sa zameriava na postupné
rozširovanie kúpeľov z hľadiska poskytovaných služieb a vybudovania supraštruktúry cestovného ruchu.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená viacerými faktormi. Počas svojho pôsobenia na trhu si spoločnosť APHRODITE Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. vybudovala stálu klientelu. Zvýšením počtu bazénov a atrakcií sa rozšíri
ponuka kúpeníckych a wellness služieb, ktoré sú v súčasnosti nepostačujúce. Z hľadiska personálneho zabezpečenia
spoločnosť dlhodobo zamestnáva odborne vyškolený personál s dlhoročnými skúsenosťami Finančná udržateľnosť projektu
bude zabezpečená výnosmi z už existujúcej a aj z novo vybudovanej prevádzkovej časti kúpeľov. Realizáciou projektu sa
zvýšia kapacity termálnych bazénov, čím sa vytvoria príležitosti na rovnomerné celoročné vyťaženie celkovej prevádzky
kúpeľov. Vďaka tomu bude zabezpečená pomerne rýchla návratnosť investície. Z prevádzkového hľadiska bude projekt
zabezpečený prostredníctvom súčasných a novoprijatých zamestnancov.
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Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. sa snaží svojím klientom poskytovať relaxačnú a kúpeľnú starostlivosť s celoslovenskou
pôsobnosťou tuzemským klientom a klientom zo zahraničia. Okrem týchto služieb sa spoločnosť zameriava aj na
poskytovanie ubytovacích, voľno časových aktivít a reštauračných služieb. V sezóne 2008/09 sa produktová politika
spoločnosti zjednodušila na dve produktové rady, ktoré si od roku 2005 získali najväčšiu popularitu. Liečebné produkty
Medical, uvedené na trh pod sloganom „Zdravie, ktoré Vám vieme vrátiť“ a Relaxačné pobyty – „Oddych, ktorý si zaslúžite“.
Spoločnosť patrí v regióne k popredným poskytovateľom spomínaných služieb a v oblasti kvality služieb si udržuje nasadený
trend z minulých rokov. Spoločnosť prešla kontrolným auditom, ktorý potvrdil aj získané certifikáty. V roku 1986 bol pri
liečebnom dome Rubín vybudovaný vonkajší bazén slúžiaci na rehabilitáciu a rekreáciu. Kapacita vodnej plochy 355,32m2,
celková kapacita nekrytého kúpaliska 590 osôb. Bazén a jeho služby sú nevyhnutnou požiadavkou hostí pre návštevnosť
našich zariadení v období hlavnej sezóny. Dudince sú v rámci Slovenska miestom s najvyšším počtom slnečných dní počas
roka.

Priaznivý ohlas Kúpeľov Dudince u domácej a zahraničnej klientely a dosiahnutý hospodársky výsledok vytvára nové
možnosti pre ďalší rozvoj. Preto sa spoločnosť rozhodla pre rekonštrukciu rekreačného bazéna, ktorý už nespĺňa náročné
požiadavky klientov. Vďaka navrhnutému projektu sa eliminujú resp. úplne odstránia problémy, ktoré sa v súčasnosti
vyskytujú ako poruchovosť, zastaranosť bazénu a strojovne. Novo zrekonštruovaný bazén zároveň priláka väčší počet
klientov, čo sa prejaví v náraste tržieb a náraste pridanej hodnoty. Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre
budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality, produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na relevantných konkurenčných trhoch. Realizovaním projektu sa umožní po
implementácii projektu pokračovať v rozvojových aktivítách žiadateľa. Manažment má pripravené alternatívne riešenia pre
prípad nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vzniknutých neočakávaných skutočností.

Rozhodnutie pre konkrétnu rekonštrukciu bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach spoločnosti a zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. V rámci uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže bol vybraný najvhodnejší návrh podľa stanovených
kritérií pre výber dodávateľa. Časový harmonogram uvedený v tab.č.11 je odvodený od predpokladaného termínu schválenia
žiadosti o NFP a následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu komplexnosti poskytovaných služieb zákazníkom
(bazén je v cene pobytu) práce sa nebudú realizovať počas sezóny, preto začiatok realizácie je stanovený na obdobie
1.10.2010 a ukončenie maximálne do 30.04.2011. V projekte sa budú postupne realizovať všetky tri aktivity podľa tabuľky
č.11 ŽoNFP: Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén Na
personálnom zabezpečení projektu sa budú podieľať Ing. Konštantín Kuchár, Ing. Adriana Šťastná a Ľubomír Žovinec tak, aby
bola čo najdôslednejšie zabezpečená riadiaca, technická a finančná stránka projektu. V projekte sa nepočíta so žiadnymi
partnermi.

Súčasný stav bazéna nezodpovedá hygienickým, technickým a bezpečnostným štandardom v porovnaní s kvalitou ostatných
služieb v našej spoločnosti ako aj v porovnaní s konkurenčnými zariadeniami. Laminátový povrch a technológia je morálne a
fyzicky opotrebovaná. Povrch bazéna je deformovaný a poškodený, každoročne sa opravuje – lepením a nátermi. Po zimnom
období sme rovnako nútení pravidelne opravovať dlažbu – terasu pri bazéne a vykonávať nevyhnutné technologické opravy,
ktoré sú značne neefektívne. Súčasný laminátový bazén plánujeme vymeniť za nerezový. Uvedený materiál má takmer
neobmedzenú životnosť a spĺňa najprísnejšie kritériá. Okrem bazéna plánujeme realizovať aj ďalšie súvisiace práce: Oprava
vyrovnávacej nádrže, spevnené plochy, opravu bazénovej technológie. Manažment spoločnosti má viacero skúseností s
realizáciou projektu spolufinancovaných z verejných ale aj súkromných prostriedkov. Za všetky projekty môžeme spomenúť
rekonštrukciu práčovne, projekt rekvalifikácie zamestnancov, či komplexnú rekonštrukciu liečebného domu Rubín. Z dôvodu
rozsiahlej rekonštrukcie a množstva vynaložených finančných prostriedkov, by spoločnosť nebola schopná rekonštrukciu
bazéna uskutočniť.

Po ukončení projektu bude zaručená inštitucionálna udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý bude tvoriť
projektový manažér, finančný manažér a technický manažér, ktorí zabezpečia všetky dôležité zložky pre úspešnú
udržateľnosť výsledkov projektu. Z finančného hľadiska bude jeho pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi
výsledkami, ktoré budú výsledkom rekonštrukcie jedného z najdôležitejších produktov spoločnosti Kúpele Dudince, a.s..
Bazén bude spĺňať všetky hygienické, technické a prevádzkovo bezpečnostné štandardy, čiže bude konkurencieschopnejší
porovnaní s kvalitou služieb v konkurenčných zariadeniach. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov ako aj
výrobných priestorov bude kryté výnosmi, ktoré vzniknú na základe realizácie projektu. V prípade vzniku neočakávaných
finančných nákladov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody z vlastných zdrojov.
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Hotel Tenis dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a má bohaté skúsenosti v poskytovaní služieb cestovného ruchu. Svojím
zákazníkom poskytuje širokú škálu služieb - ubytovacie, stravovacie a športovo - relaxačné služby. Športový areál tenisového
centra sa postupne rozrástol do dnešnej podoby. Poskytuje mnohé športové aktivity pre priaznivcov športu - predovšetkým
tenisu. Poskytuje svoje možnosti aj priaznivcom iných športov - squashu, bowlingu a fittnesu. Okrem toho zabezpečuje
regeneračné služby - masáže, saunu a vonkajší bazén. Hotel má veľmi dobré dopravné napojenie na lyžiarske strediská,
termálne kúpele a svojou polohou v okrese Zvolen má vynikajúce podmienky pre prilákanie veľkého počtu turistov či už v
zimnom alebo letnom období. Jednotlivé objekty postupne prešli rekonštrukciou. Dostavba kongresovo-športového centra
priamo konštrukčne a dispozične nadväzuje na tieto objekty a je nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie komplexného
hotelového systému pre modernejšie a kvalitnejšie poskytovanie služieb.

Dostavba kongresovo – športového centra nadväzuje ako posledná časť na modernizáciu areálu hotela Tenis. Modernizáciou
sa tak dosiahne zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zväčšenie ubytovacej kapacity a zjednotenie architektonického
výrazu starých objektov aj novonavrhovanej časti. Kongresové centrum doplní chýbajúcu funkciu v areáli – rokovací priestor s
požadovanou kapacitou 160 miest. Kongresová sála je navrhnutá ako univerzálny variabilný priestor s kvalitným technickým
zabezpečením. Všetky spomenuté stavebné úpravy majú zabezpečiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb športového
areálu tak, aby bolo možné organizovať športové podujatia aj na medzinárodnej úrovni. Bude možné organizovať aj kongresy
s využitím všetkých poskytovaných služieb hotela (ubytovanie, stravovanie ,regenerácia a športové aktivity). Dostavbou sa v
regióne rozšíri ponuka a kvalita služieb o novú, štýlovo zariadenú a komfortnú kongresovú sálu, čo bude mať za následok
zvýšenie tržieb, konkurencieschopnosti spoločnosti a projekt tak prispeje k celkovému zvýšeniu návštevnosti regiónu.

Na dostavbu Kongresovo – športového centra hotela bola spracovaná zastavovacia a objemová štúdia. Táto bola následne
prerokovaná na odbore územného plánovania Mestského úradu vo Zvolene. Výkresovými podkladmi na spracovanie projektu
pre stavebné povolenie boli polohopisné a výškopisné zameranie dotknutej časti, hydrogeologický prieskum, realizačný
projekt modernizácie hotela či digitálna mapa mesta Zvolen. Dostavba bude počas prevádzky športových a stravovacích
zariadení. Snaha investora je ponechať v činnosti aj časť ubytovacích kapacít – ukončených v prvej fáze stavebných prác.
Nová dostavba ako aj všetky ostatné časti hotela budú napojené na existujúce areálové inžinierske siete. Niektoré časti vodovod, kanalizácia - budú už v rámci modernizácie hotela vymieňané za nové s väčším profilom, aby vyhoveli aj dostavbe
Kongresovo – športového centra. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov so začiatkom v októbri 2009 a
koncom v marci 2011. Aktivity projektu: Aktivita 1 - So-01 - Kongresová sála Aktivita 2 - So-03 - Vonkajšie NN rozvody
Aktivita 3 - So-04 - Terénne úpravy rozvody

Súčasné kapacity hotela Tenis Centrum sú vzhľadom k vysokej návštevnosti mesta Zvolen nepostačujúce. Ponuka hotela je
naozaj veľmi pestrá a jeho návštevníci, či sa už jedná o športové kluby, podnikateľský sektor, alebo turistov už nestačia
kapacitne pokryť požiadavky hostí. Modernizáciou areálu hotela sa dosiahne skvalitnenie poskytovaných služieb. Vďaka
skvelej polohe a celkovej vybavenosti športovo-konferenčného a hotelového komplexu je hotel ideálnym miestom pre konanie
rôznych firemných športových akcií, tenisových turnajov, rodinných a spoločenských eventov. No hotel v súčasnosti
nedisponuje kongresovou sálou, ktorá by spĺňala náročné kritéria pre konanie takýchto eventov na vnútroštátnej ale aj
medzinárodnej úrovni. Realizácia projektu je nevyhnutným krokom pre naplnenie špecifických cieľov projektu ako je zväčšenie
ubytovacích a kongresových kapacít, zvýšenie kvality poskytovaných služieb či komplexné zvýšenie konkurencieschopnosti
hotela. Keďže hotel vynaložil značné finančné prostriedky na rekonštrukciu objektov, nevyhnutnou podmienku pre komplexnú
rekonštrukciu všetkých častí je získanie nenávratného finančného prostriedku z fondov EU.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená v podobe zmodernizovaného areálu hotela Tenis. Po ukončení projektu
bude inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečovať osoba zodpovedná za projekt – Jiří Příkazský, ktorý je zároveň konateľom
spoločnosti Tenis centrum, s.r.o.. Jeho úloha bude spočívať v zabezpečení bezchybného a plynulého chodu naplánovaných
aktivít v rámci predkladaného projektu a monitorovanie dosiahnutých výsledkov. Očakávané výsledky projektu budú finančne
udržateľné v podobe pristavanej kongresovej sály, ktorá je základnou podmienkou pre konanie rôznych športových a
rekreačných udalostí. V prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov, bude spoločnosť financovať vzniknuté škody
a výdavky z vlastných zdrojov. Vedenie hotela má záujem o dosiahnutie dlhodobej prosperity na trhu cestovného ruchu
prostredníctvom poskytovania prvotriednych služieb, a preto chce napredovať a rozširovať kapacity a ponuku svojho hotela.
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Obec Sihelné sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Námestovo. Susedí s obcami Rabča a Oravská Polhora a leží na
rozhraní Oravy a Poľska, v malebnom prostredí Oravských Beskýd. Vďaka prekrásnej prírodnej scenérií a výborným
snehovým lyžiarskym podmienkam, je obec lákadlom pre turistov hlavne z Poľska a Slovenska. V Sihelnom je len málo
možností ubytovania sa. Obec zápasí hlavne v zimnom období s nedostatkom ubytovacích a stravovacích kapacít, nakoľko sa
tu nachádza lyžiarske centrum Grúniky-Sihelné a bežecké trate. V okolí chýbajú doplnkové služby, relaxačné služby ako
wellness centrum, ktoré zvyknú turisti využívať najmä po lyžovaní a náročných turistických výletoch. Nedostatočná kapacita
ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb má za následok odliv turistov. V obci Sihelné sa nachádza samostatne
stojaci rozostavaný objekt, ktorý je ideálnym miestom na vytvorenie podniku cestovného ruchu. V súčasnosti je objekt
nevyužitý, nakoľko sú potrebné nevyhnutné stavebné zásahy, ktoré sú predmetom predkladaného projektu. Dlhodobá prax
manažmentu v stravovacích a ubytovacích zariadeniach na Slovensku a v zahraničí dáva predpoklad na úspešnú prevádzku
budúceho penziónu.

Projekt rieši stavebné úpravy, nadstavbu a prístavbu rozostavaného objektu. Novovznikajúci podnik kategórie penzión by mal
vykryť medzeru na miestnom trhu ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb. Realizáciou sa vytvoria podmienky na
skvalitnenie poskytovania služieb cestovneho ruchu. Žiadateľ bude potenciálnych klientov získavať v spolupráci s
cestovnými kanceláriami na Slovensku ale i v zahraničí a tiež priamou cestou penzión-hosť. Nárast počtu turistov zabezpečí
zvýšenie tržieb. Pre plynulý chod prevádzky penziónu bude potrebné zamestnanť kvalifikovaný a ochotný personál. Dopadom
bude vytvorenie 7 nových pracovných miest a zvýšenie pridanej hodnoty. Možným ohrozením fungovania penziónu je príliv
nových investorov či odliv kavlifikovaných pracovných síl. Bude preto potrebné udržať si kvalitu poskytovaných služieb,
neustále sledovať nové trendy a motivovať zamestanncov. Realizácia projektu bude prínosom pre poskytovateľov iných
služieb- napríklad lyžiaske centrum, obchody ako aj samotnú obec Sihlené a jej okolie. Celkovo vzrastie atraktívnosť celého
regiónu tým, že penzión Beskydy bude poskytovať kvalitné služby na vysokej úrovni za vhodnú cenu.

V rámci projektu je navrhovaná jedna aktivita ,,Rekonštrukcia penziónu´´, nakoľko sa jedná o stavebné úpravy, nadstavbu a
prístavbu jedného objektu. Aktivita Rekonštrukcia penziónu bude uskutočnená v časovom rozmedzí od 05/2010 do 10/2011,
t.j. 18 mesiacov. V rámci aktivity sa prevedú všetky rekonštrukčné práce vrátane novej VZT, ZTI, ÚK, ELI, EPS. V jednej časti
penziónu sa zriadi nové wellness- relaxačno-oddychové centrum. Súčasťou realizácie projektu bude nové technologické
vybavenie, zariadenie kuchyne, vybudovanie požičovňe bicyklov, skútrov a štvorkoliek. V areáli penziónu bude k dispozícii
krb, detské ihrisko a spevnené plochy pre potreby zásobovania a vlastného prístupu k objektu. Uskutočnenie predkladaného
projektu je úzko spojené s personálnymi, technickými a realizačnými faktormi zabezpečenia projektu. Inštitucionálne je projekt
zastrešený žiadateľom. Projektové návrhy ako aj stavebno-technické riešenie je zabezpečované externými pracovníkmi z
oblasti projektového inžinierstva. S externými spolupracovníkmi z oblasti poradenstva spolupracuje žiadateľ pri spracovávaní
a počas celej doby implementácie projektu.

Dôvodom na realizáciu tohoto projektu je narastajúci záujem o turistiku, aktívny relax ako aj potreba skvalitnenia a rozšírenia
ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb v obci Sihelné a jej okolí. Celkovo vzrastie atraktívnosť celého regiónu
tým, že penzión Beskydy bude poskytovať kvalitné služby. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie 7 pracovných miest a
vytvorí vhodné podmienky pre nárast počtu návštevníkov obce a jej okolia. Preto tento projekt - jeho realizáciu, považuje
žiadateľ za nevyhnutný. Táto investícia je v súlade s krátkodobými ako aj dlhodobými cieľmi žiadateľa. Žadateľ nedokáže
realizovať finančne náročný projekt len z vlastných zdrojov, preto sa uchádza o NFP. Bez pomoci NFP nebude možné projekt
realizovať. V prípade, že by sa investícia nerealizovala, žiadateľ neprispeje k zlepšeniu podmienok rozvoja cestovného ruchu
v tomto regióne. Realizácia projektu je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK. Žiadateľ má
skúsenosti s realizáciou podobných projketov, nakoľko pracuje v oblasti stavebníctva. Budúci manažment penziónu má
profesionálne skúsentosti s prevádzkov podobných zariadení hlavne v zahraničí.

Žiadatel zabezpečí činnosť penziónu z príjmov z poskytovaných služieb, nedokáže však vlastnými zdrojmi pokryť investíciu
rekonštrukcie a prístavby v celom požadovanom rozsahu.S použitím NFP a čiastočne vlastných zdrojov žiadateľa sa
zrealizuje projekt, ktorý bude dlhodobo udržateľný. Prevádzkové výdavky budú kryté z príjmov z ubytovacích, stravovacích a
doplnkových služieb. Zariadenie po realizácii projektu bude mať taký štandard, ktorý predpokladá rozvoj pomocou ďalších
projektov, napríklad vzdelávanie zamestnancov. Pre udržanie projektu bude potrebné presne vymedziť zodpovednosť,
funkcie, zabezpečiť jasné a transparentné rozdelenie úloh vo vnútri podniku, ale i smerom von k cieľovým skupinám,
príjemcom, používateľom poskytovaných služieb. Budovať stále materiálne a finančné zabezpečenie pokračovania aktivít
projektu a spolupracovať s cestovnými kanceláriami na Slovensku i v zahraničí tak, aby sa zabezpečila maximálna
vyťaženosť penziónu a tým nárast tržieb. Možným ohrozením efektívneho fungovania podniku je aj odliv pracovných síl. Preto
bude potrebné zamestnancov neustále motivovať, vzdelávať a poskytovať ideálne podmienky pre prácu.
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Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia Horského hotela Javorník, zahrňujúca prístavbu wellness centra, na hotel
spĺňajúci parametre trojhviezdičkového hotela. Realizácia projektu je z pohľadu žiadateľa nevyhnutná na zvýšenie
konkurencieschopnosti zariadenia, ktoré v poslednom období nedokáže štruktúrou, komplexnosťou a kvalitou ponúkaných
služieb reagovať na súčasné požiadavky hostí a nové trendy v oblasti služieb cestovného ruchu. Zámerom žiadateľa je
využitie trhovej medzery vo vzťahu k potrebám a očakávaniam náročnejšej klientely, keďže ponuka ubytovacích, stravovacích
a doplnkových služieb v regióne požiadavky tejto klientely nespĺňa. Projekt je situovaný v stredisku cestovného ruchu Čertov v
blízkosti lyžiarskych stredísk Ski Čertov-Javorníky a Ski centrum Kohútka, v Severopovažskom regióne, ktorý je v zmysle
Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším - medzinárodným významom.

Po úspešnej implementácii aktivít projektu vznikne moderný horský hotel disponujúci komplexnou ponukou kvalitných
služieb: ubytovanie v 12 dvojlôžkových a 2jednolôžkových izbách, 4 apartmánoch a 1 mezonetovom byte (48 lôžok +18
prísteliek), reštaurácia s denným barom a vonkajšou terasou s kapacitou 80 miest, wellness centrum, konferenčná sála s
kapacitou 52 miest, požičovňa športových potrieb a iné doplnkové služby s celoročným využitím. Predpokladá sa nárast počtu
návštevníkov na 8 280 osôb/rok (3 600 prenocovaní + 4 680 návštevníkov wellness centra),čo prispeje k nárastu tržieb na
úroveň 150.000 EUR a spokojnosti hostí v dôsledku rozšírenia a skvalitnenia služieb zariadenia. Touto ponukou služieb by
hotel zaujal v regióne zatiaľ neobsadený segment v oblasti ubytovania vyššieho štandardu v horskom prostredí s jedinečnou
ponukou športovo-relaxačných a iných doplnkových služieb. Projekt zároveň prispeje k zlepšeniu zamestnanosti v regióne,
nakoľko sa vytvoria 4 stále pracovných miesta a ďalšie pracovné miesta na základe dohôd o vykonaní práce.

Vzhľadom na charakter projektu bola stanovená jedna hlavná projektová aktivita, ktorú je možné explicitne vyjadriť z
časového a finančného hľadiska, ako aj z hľadiska príspevku k dosiahnutiu kvantifikovaných výsledkov projektu, t.j. z
vecného hľadiska: Aktivita 1 – rekonštrukcia horského hotela Hlavná aktivita projektu a podporné aktivity projektu budú
zrealizované v termíne 05/2010 - 07/2011. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za obe podporné
aktivity projektu, t.j. za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom
hlavnú aktivitu projektu bude technicky a organizačne zabezpečovať podľa schválenej projektovej dokumentácie
prostredníctvom tímu troch ľudí - projektového manažéra, finančného manažéra a stavebného dozoru v spolupráci s vybraným
dodávateľom.

d1) Ciele projektu vo veľkej miere napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele samotného opatrenia. Projekt taktiež prispieva k
napĺňaniu cieľov stanovených v PHSR Trenčianskeho kraja a PHSR obce Lazy pod Makytou. Navrhované aktivity projektu
prispejú k zvýšeniu variability a kvality poskytovaných služieb CR a vhodne doplnia mozaiku atraktivít regiónu využiteľných
pre účely CR, čím sa vytvoria predpoklady pre nárast počtu a dlhšie zotrvanie návštevníkov v regióne. Tým sa využije
existujúci potenciál regiónu pre CR a zároveň sa zvýši hodnota a príťažlivosť regiónu nielen pre návštevníkov, ale i vo vzťahu
k potenciálnym investorom pri dosiahnutí významného posunu v snahe vytvoriť funkčné stredisko s komplexnou ponukou
kvalitných služieb CR. d2) Žiadateľ disponuje potrebným zázemím z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia
predkladaného projektu a rozsiahlym know-how v oblasti hotelierstva, gastronómie a riadenia investičných akcií. Už od prvého
úplného účtovného roku hospodári s kladným hospodárskym výsledkom a nemá žiadne záväzky (úvery, pôžičky a pod.), ktoré
by limitovali jeho finančnú dispozíciu.

Vzhľadom na pozitívny vývoj situácie v oblasti CR v Severopovažskom regióne s každoročne rastúcim trendom návštevnosti
sa v budúcnosti očakáva zvýšený dopyt po kvalitných a komplexných službách CR, čo spolu s prírodným, historickým a
kultúrnym potenciálom regiónu a skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry vytvára predpoklad k extenzívnemu rozvoju CR v
regióne s priamym dopadom na trvalú udržateľnosť projektu. Významnou mierou k udržateľnosti výsledkov projektu prispeje aj
kvalifikovanosť žiadateľa a samotná koncepcia hotela, ktorý bude celoročne poskytovať komplexné služby CR vysokého
štandardu, nakoľko v regióne absentuje porovnateľné zariadenie disponujúce podobnou ponukou služieb. Úspešnou
realizáciou aktivít projektu vzniknú 4 pracovné miesta na plný pracovný úväzok, z toho 2 budú obsadené ženami a 1
znevýhodnenou osobou. Pri výbere nových zamestnancov v rámci projektu sa bude prihliadať výlučne na ich kvalifikáciu,
schopnosti a záujem o prácu, aby mohli byť naplnené ciele projektu a podnikateľský plán. Z výsledkov finančnej analýzy
projektu vyplýva, že žiadateľ bude tvoriť dostatok stabilných finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov
súvisiacich s prevádzkou hotela
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Trojhviezdičkový hotel „SITNO“ v rázovitej obci Vyhne, v okrese Žiar nad Hronom poskytuje návštevníkom okrem ubytovacích
služieb aj služby kongresového centra. V súčasnosti disponuje 262 lôžkami, 6 kongresovými priestormi, dvomi reštauráciami,
denným a nočným barom a wellness & spa centrom. Na zvýšenie prílevu nielen turistov, ale aj obchodných cestujúcich, ktorí
hľadajú spojenie kvalitných relaxačných služieb s pracovnými stretnutiami a kongresmi, je potrebné hotel rekonštruovať z
hľadiska stavebného a aj z hľadiska vnútorného vybavenia a zvýšenia štandardu. Silnou stránkou hotela je výhodná poloha.
Výhodou je dlhoročná klientela a spokojnosť návštevníkov. Slabou stránkou je nízka kapacita doplnkových služieb hotela.
Hotel ju chce riešiť celkovou modernizáciou a následným dosiahnutím úrovne služieb na 4* hotel. Príležitosťou pre hotel je
dopyt zákazníkov po kvalitných ubytovacích službách a komplexnom sortimente služieb poskytovaných návštevníkom.

Po realizácií projektu dôjde k premene hotela na hotel poskytujúci vysoký štandard ubytovacích služieb a širokú škálu
doplnkových služieb. Projekt umožní tvorbu 5 nových pracovných miest. Naplnenosť hotela obchodnej klientely bude
zabezpečená prostredníctvom recepcií, školení a iných spoločenských podujatí, ktoré sa môžu realizovať v kongresovej sále
hotela. Udržanie zimnej a letnej sezóny bude zabezpečené orientovaním na individuálnu klientelu. Komfort služieb
poskytovaných v hoteli – fitnes centrum, sauny, bazény, … – sa zvýši cez modernizáciu zariadení využívaných na
poskytovanie služieb návštevníkom a prostredníctvom úpravy Wellness a Spa centra a vybudovania plážového volejbalového
ihriska. Široká ponuka wellness & spa podporená termálnou vodou, ako aj všetky ostatné aktivity projektu, rozsiahly areál a
okolitá malebná príroda budú ponúkať množstvo príležitostí pre oddych, čím bude podporené zvýšenie návštevnosti a dĺžky
pobytu návštevníkov. Zvýšenie energetickej efektívnosti hotela prostredníctvom zateplenia objektu a prestavby hlavného
vchodu do hotela umožní úsporu energií na vykurovanie a zníženie nákladov na prevádzku hotela, čo podporí pozitívny vplyv
na životné prostr

Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej v OVS. Pôjde o viacero aktivít.
Prvá aktivita projektu bude zameraná na zateplenie budovy hotela. Druhou aktivitou bude vybudovanie hlavného vchodu do
hotela s elektronickými posuvnými dverami a prístreškom. Treťou aktivitou budú úpravy Wellness & Spa centra. Štvrtou bude
vybudovanie plážového volejbalového ihriska a piatou bude zvýšenie štandardu poskytovaných služieb na úrovni triedy 4*
hotela interiérovým a exteriérovým dovybavením. Všetky aktivity sa budú realizovať prostredníctvom dodávateľských firiem,
ktoré svojimi dlhoročnými skúsenosťami a kvalitou poskytovaných služieb zaručia, že stavebné úpravy a všetky ostatné
aktivity budú vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Všetky aktivity zvýšia spokojnosť návštevníkov hotela „SITNO“ a
budú prebiehať od januára 2010 do marca 2011. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment
firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov (napr. prístavba budovy s komplexne vybavenou a
predeliteľnou kongresovou sálou s kapacitou 450 osôb, náklady boli vo výške 32 mil. SKK).

Hotel „SITNO“ je moderným zariadením, ktorého poslaním je poskytovať kvalitu v príjemnom prostredí. Východisková
situácia: • rezerva v kvalite doplnkových služieb, • žiadna kapacitná rezerva pre plánovaný rast hotela, • neefektívne využitie
priestorov Predmet činnosti žiadateľa: • organizovanie školení, kurzov a seminárov • pohostinská činnosť • ubytovacie
služby v rozsahu voľnej živnosti • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu • masérske služby •
prevádzkovanie cestovnej agentúry • technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v
rozsahu voľnej živnosti V roku 2006 odkúpila spoločnosť ASPECT-VYHNE, a.s. hotel „SITNO“, kde chcela realizovať ďalšie
podnikateľské zámery a zároveň zúročiť skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou. Hlavným zámerom spoločnosti v
súčasnosti je vybudovať z Hotela „SITNO“ vysoko kvalitné ubytovacie zariadenie, poskytujúce svojím hosťom širokú paletu
ponúkaných služieb a možností.

Po ukončení projektu bude hotel centrom oddychu, relaxu a miestom, kde bude návštevníkom poskytnutý maximálny
štandard ubytovacích služieb a množstvo zaujímavých doplnkových služieb v každom ročnom období. Ponuka kongresovej
sály a jej zariadenia je garanciou vysokej návštevností predovšetkým obchodných cestujúcich a priestorom na realizáciu
seminárov, firemných školení, kongresov alebo iných spoločenských podujatí. Projekt bude možné udržať aj na základe
kvalitného spektra subdodávateľov, ktorými hotel disponuje a môže taktiež ťažiť z relatívne dobre rozvinutého cestovného
ruchu v regióne. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude môcť hotel poskytnúť svojim zákazníkom nové a kvalitnejšie
produkty, čo sa prejaví zvýšením tržieb a následného zisku. V danom smere má spoločnosť záujem pokračovať aj v
budúcnosti. Existuje silný predpoklad, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak z finančného hľadiska, ako aj z
hľadiska prevádzkového. Projekt nebude mať záporný vplyv na ŽP, práve naopak jeho realizáciou dôjde k ušetreniu
materiálových a energetických zdrojov, ktoré znížia zaťaženie životného prostredia.

KaHR-31DM-0902

Na základe súčasného dopytu po poskytovaných službách zariadenia Slamený dom sa spoločnosť SLOVAKIA REAL –
TOUR s.r.o. rozhodla pre rozšírenie tohto zariadenia prostredníctvom jeho transformácie z penziónu** na Hotel ***. Šúčasná
klientela a atraktívnosť umiestnenia zariadenia boli tiež motivujúcim faktorom k zvýšeniu kvality a rozšíreniu ubytovacích a
doplnkových služieb. Penzión Slamený dom sa nachádza v obci Malá Ida necelých 10 km od mesta Košice v blízkosti letiska,
obchodných centier a historických pamiatok. Keďže sa zariadenie nachádza vo vidieckom prostredí tak poskytuje príležitosť
letných a zimných športov, cykloturistiky a horskej turistiky (v blízkosti - vodná nádrž Bukovec, jazdecký areál Poľov,
motocrossový areál Lorinčík). Rozšírením zariadenia si chce spoločnosť posilniť svoju konkurencieschopnosť, postavenie na
trhu a dobré meno. Zároveň chce rozšíriť svoje portfólio klientov a uspokojiť ich súčasné potreby prostredníctvom poskytnutia
nových a kvalitnejších ubytovacích a doplnkových služieb.

Predmetom projektu je dostavba – rozšírenie zariadenia, ktoré umožní poskytovať nové a kvalitnejšie služby svojim klientom.
Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu ubytovacích kapacít zariadenia o 40 lôžok (20 dvojposleľových izieb), k zriadeniu
kongresovej haly, práčovne a žehliarne, stálej recepčnej službe a turisticko-informačného kútika. Budúci Hotel Slamený dom
bude poskytovať služby na vyššej úrovni vďaka modernému interiérovému vybaveniu izieb, modernému kongresovému
vybaveniu, vybaveniu pre doplnkové služby (práčovňa, žehliarňa, turisticko – informačný kútik) a vďaka celkovému
modernému dizajnovému riešeniu stavby hotela. Spoločnosť SLOVAKIA REAL - TOUR predpokladá, že prevádzkovaním
hotela dosiahne o 5 rokov po realizácii projektu zvýšenie svojich tržieb o 23,8%, zvýšenie pridanej hodnoty o 25,6 % a
vytvoria sa 2 nové pracovné miesta. Hotel Slamený dom bude aj naďalej slúžiť súčasnej, ale aj novej klientele, ktorá si
potrpí na vyššiu kvalitu služieb a ktorá prichádza nielen za účelom relaxu, ale aj pracovnými záležitosťami. Realizácia
projektu nebude mať negatívny vplyv na ŽP.

Subjekt SLOVAKIA REAL - TOUR bude projekt realizovať prostredníctvom nasledovných aktivít: hlavné aktivity: Stavebné
práce - rozšírenie zariadenia CR, Dodávka interiériového a IT vybavenia. Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita
projektu. Realizácia aktivít bude trvať 24 mesiacov. Všetky hlavné aktivity budú vykonané formou dodávky externým
dodávateľom. Spoločnosť bude projekt realizovať prostredníctvom interných zamestnancov, ale aj vedenia, ktorí už majú
skúsenosť s realizáciou podobných investičných projektov. Subjekt určí 3 ľudí, ktorí sa budú venovať implementácii projektu.
Jeden z nich bude zodpovedný za finančné záležitosti projektu – projektový účtovník (písanie žiadosti o platbu, kontrola
fakturácie, spracovanie správ a vedenie projekt. účtovníctva). Druhý bude mať na starosti technickú stránku – stavebno technický dozor (kontrola kvality, komunikácia s dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa) a tretí bude
vykonávať funkciu hlavného projektového manažéra.

Miesto realizácie projektu je lokalizované v atraktívnej prímestskej vidieckej lokalite. Vzhľadom k tomu, že sa v danej oblasti
nachádza letisko, areály a zariadenia pre trávenie voľného času (motocross, jazdectvo, vodná nádrž, obchodné centrá) je
realizácia tohto projektu žiadaná a potrebná, aby došlo k uspokojeniu dopytu návštevníkov týchto areálov, zariadení a
leteckého personálu. Na základe rozhodnutia poskytnúť svojim klientom širšie, kvalitnejšie a rozmanitejšie služby, subjekt
SLOVAKIA REAL - TOUR nie je schopný pri financovaní celej dostavby zariadenia len z vlastných príp. len úverových zdrojov
zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície a pokryť prevádzkové náklady. Preto sa spoločnosť rozhodla požiadať MH SR o
kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a ŠR. Vedenie subjektu má skúsenosti s prevádzkovaním existujúceho
zariadenia CR a samotnou realizáciou a implementáciou prvotnej výstavby penziónu Slamený dom. Projekt je zároveň v
súlade so strategickými dokumentami (PH SR VUC a mesta Košice, Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do
r.2013).

Inštitucionálne bude udržateľnosť projektu zabezpečená skúseným manažmentom a vyškoleným personálom budúceho
hotela. Manažment zariadenia Slamený dom má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním ubytovacích, stravovacích a
doplnkových služieb CR. Udržateľnosť projektu po jeho realizácii bude finančne zabezpečená následkom zvýšenej
návštevnosti a z toho vyplývajúcich tržieb pri prevádzkovo efektívnych nákladoch. Po skončení spolufinancovania, projekt
bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby si subjekt pokryl prevádzkové náklady. Vzhľadom k
súčasnému uspokojivému postaveniu na trhu je predpoklad, že subjekt bude počas nasledujúcich rokov po realizácii projektu
poskytovať kvalitnejšie súčasné, ale aj nové služby svojim klientom. Eliminovanie akýchkoľvek rizík udržateľnosti projektu,
vedenie hotela bude realizovať prostredníctvom intenzívneho monitorovania trhu najmä potrieb zákazníkov a trendov v
cestovnom ruchu.
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Mesto Medzev a jeho okolie je oblasťou bohatou na významné kultúrne,historické a architektonické pamiatky i na prírodné
vzácnosti a zaujímavosti. Z tohto hľadiska má Medzev ideálnu polohu na turistiku a cestovný ruch.Problémom je absencia
ubytovacieho a stravovacieho zariadenia pre potenciálnych domácich či zahraničných turistov a chýbajúce adekvátne
stravovacie zariadenie pre miestnych obyvateľov a obyvateľov blízkeho okolia (PHSR Rudohorie). Manažment spoločnosti
znalý situácie v regióne po kvalitnej analýze od r.2007 intenzívne pracoval na projektovom zámere a proj.dokumentácii
prestavby historickej budovy na ***penzión. Silné stránky projektu: • región s viacerými dominantami Slovenska, blízkosť
jaskýň, parkov, Slovenského raja a Slovenského krasu, množstvo turistických chodníkov, výhodná poloha na realizáciu
výletov do vzdialenosti max. 1-2 hodín • nádherná historická budova predurčená na Penzión Helion • lokalizácia v
historickom centre mesta • veľké možnosti športového vyžitia: cyklotrasy a turistické chodníky, blízke lyžiarske strediská,
bežky, kúpalisko v meste a iné druhy letných a zimných športov • mantácka oblasť, často navštevovaná zahr.hosťami
(prevažne Nemcami)

Prestavbou historickej budovy na ***penzión s kapacitou 40 stálych lôžok a 48 miest v reštaurácii a min.9 novými
prac.miestami sa vytvorí dôležitý bod cestovného ruchu v meste Medzev. Okrem kvalitných ubyt.a strav.služieb sa hosťom,
obyvateľom i návštevníkom regiónu budú poskytovať sprievodcovské služby v regióne ako i kvalitné informácie o regióne a
jeho možnostiach pre návštevníkov, akciách, ako aj sprostredkovanie rôznych lístkov (cestovných, na šport. či kult.podujatia,
skipasy a pod.), zvýhodnených vstupov do múzeí, fakultatívnych výletov,doplnkových služieb CR, rôznych vlastných či
sprostredkovaných balíkov služieb. Vďaka tomu sa predĺži pobyt hostí nielen v penzióne, ale i v iných strediskách CR (nárast
tržieb a pridanej hodnoty). Skúsený manažment, kvalifikovaní pracovníci-odborníci v danej oblasti, prepracovaný
marketing.plán, spolupráca s externými odborníkmi, sledovanie vývoja v oblasti CR i celej spoločnosti,predvídavosť a
flexibilita, sú predpokladom zvládnutia aj extrémnych situácií, prispôsobením marketingovej stratégie sa eliminujú možné
riziká nenapĺňania merateľných ukazovateľov (viď opis). V budúcnosti pribudne v areáli penziónu športovo-relaxačná časť.

Projektová dokumentácia bola spracovaná postupne na dve etapy, no realizácia bude prebiehať súčasne podľa Rudohorie (viď príl.1 Opis projektu). Projekt je umiestnený v regióne (vysoká vyše 20% nezamestnanosť) poskytujúcom
technologických možností v období 10/2009-05/2011. Stavebnými úpravami historickej budovy vznikne ubytovací široké možnosti
dvojpodlažný objekt s obytným podkrovím. Pôdorysný tvar sa úpravami nemení. Zmení sa dispozičné usporiadanie.
Parkovanie pre osobné automobily je riešené vo dvore. Nadstavbou priľahlej budovy vznikne rozšírenie ubytovacej kapacity,
prístavbou vznikne reštaurácia poskytujúca ubytovaným hosťom a iným návštevníkom gastronomické občerstvenie. Časť
objektu, ktorá nevyhovuje dispozičnému návrhu a statickému zaťaženiu, bude asanovaná a nahradená novou nosnou
konštrukciou. Stavba nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie.Budú používané čo najekologickejšie technológie
(napr. slnečné kolektory a pod.) Ukončenie projektu je plánované na 07/2011 (kolaudácia a odstránenie príp.vád).
Výstavbu bude zabezpečovať skúsený dodávateľ na základe zmluvy, ktorý bol vybraný v rámci OVS. Koordinovať realizáciu
projektu bude konateľ spoločnosti za pomoci projektového manažéra. Stavbu bude za investora dozorovať stavebný dozor.
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Prestavba a modernizácia hotela Zlatý býk

Hotel Domaša v novom šate, pre kvalitnejší cestovný ruch

Penziónu Gurmen, spojenie histórie a moderného dizajnu

Obnova barokového kaštieľa na penzión 2* Biela dáma Čierny rytier

Penzión - COUNTRY CLUB – I. etapa

Rekonštrukcia a modernizácia hotela Bristol za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti pri poskytovaní služieb cestovného ruchu.

Vybudovanie turistickej ubytovne „Ranch“

Celková obnova a dobudovanie Inoveckej chaty

Výstavba kempingového areálu s chatkami v turisticky atraktívnej
oblasti Oščadnica

Modernizácia a rekonštrukcia Hotela Európa v Poprade s
celoročným využitím

426 975,55

448 402,76

489 367,05

499 934,21

494 872,86

157 183,42

365 044,57

402 451,86

318 053,96

498 829,73
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Hotel Zlatý býk je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa EMPORA CAPITAL, a. s. a zaraďuje sa medzi mestské hotely. Hotel s
výškovo odstupňovanými 10 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím je situovaný v centre mesta Rimavská
Sobota. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie súčasného hotela skvalitniť a rozšíriť
ponuku služieb s cieľom dosiahnuť štandard poskytovaných služieb na európskej úrovni. Realizáciou projektu bude riešená
rekonštrukcia a modernizácia už existujúcich priestorov hotela Zlatý býk, vychádzajúc hlavne zo zlého technického stavu
objektu (porušený hydroizolačný systém objektu), zastaraného interiérového vybavenia (ubytovacie kapacity, kongres, fitnes,
kaviareň, zázemie hotela, spoločné priestory) ako aj z potreby zvýšenia úrovne a rozšírenia ponuky doplnkových služieb.
Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza hlavne zo zlého technického stavu objektu (porušený hydroizolačný systém
objektu), zastaraného interiérového vybavenia (kongres, fitnes, kaviareň, zázemie hotela, spoločné priestory) ako aj z potreby
rozšírenia poskytovanej úrovne a ponuky doplnkových služieb.

Realizáciou projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hotela Zlatý býk“ sa dosiahne zvýšenie úrovne poskytovaných služieb
súčasného hotela a zlepšenie technického stavu hotela a jeho zariadení, v záujme prilákania nového segmentu zákazníkov
(manažéri – kongresový cestovný ruch, zahraničný návštevníci). V rámci projektu pôjde predovšetkým o opravu
hydroizolačného systému objektu, výmenu zastaraného interiérového zariadenia (ubytovacie kapacity, kongres, fitnes,
kaviareň, zázemie hotela, spoločné priestory). Projekt vytvorí 10 nových pracovných miest, čo bude mat významný vplyv na
zníženie nezamestnanosti v regióne. Samotná povaha projektu a jeho dobrá poloha predurčujú na širokú previazanosť v
rámci ostatných aktivít cestovného ruchu v danej regióne.

Projekt bude realizovaný dodávateľskou firmou vybranou na základe výsledkov obchodno-verejnej súťaže (hlavné kritérium
je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka). Predpokladaná dĺžka realizácie projektu s prihliadnutím na dodržanie
technologických postupov stavby je stanovená na 24 mesiacov od zahájenia stavebných prác. Poloha stavby, stavebné práce
a dodávky materiálov ovplyvnia okolie stavby v minimálnom rozsahu a nevzniknú ani žiadne dopravné obmedzenia. Projekt
bude realizovaný prostredníctvom ucelených objektov v rámci stanovených aktivít projektu č.1 Hlavný objekt a aktivity
projektu č.2 Interiérové vybavenie s plánovaným začiatkom výstavby v auguste 2009 a jeho ukončením v júli 2011. Kvalitu
prác, ich časovú následnosť a koordináciu, rovnako ako aj logistiku celého procesu výstavby a dodržiavanie zásad BOZP
bude počas realizácie projektu zabezpečovať dodávateľ. Kontrolu plnení dodávateľa bude zabezpečovať technický dozor
objednávateľa. Po ukončení stavby a jej riadnom skolaudovaní bude prevádzku projektu zabezpečovať naďalej žiadateľ a
vlastník EMPORA CAPITAL, a.s. prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Projekt v plnej miere splna výberové kritéria uvedené v schéme pomoci de minimis a je v súlade s Operačným program
KaHR, Programovým manuálom OP KaHR, Novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2013 ako aj s
ostatnými strategickými a plánovacími dokumentmi regiónu. Nevyhnutnosť realizácie projektu vychádza hlavne zo zlého
technického stavu objektu (porušený hydroizolačný systém objektu), zastaraného interiérového vybavenia (ubytovacie
kapacity, kongres, fitnes, kaviareň, zázemie hotela, spoločné priestory) ako aj z potreby zvýšenia úrovne a rozšírenia ponuky
doplnkových služieb. Realizáciou projektu sa dosiahne skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb s cieľom dosiahnuť
štandard poskytovaných služieb na európskej úrovni. Realizácia projektu bez pomoci NFP by bola možná ale nie v takom
rozsahu ako sa plánuje, ktoré by sme chceli projektom zrealizovať. V dôsledku realizácie projektu s podporou nenávratného
finančného príspevku sa: • zvýši úroveň poskytovaných služieb v hotely Zlatý býk a projekt pritiahne svojou úrovňou
poskytovaných služieb ešte viac turistov zo širokého okolia a zo zahraničia, • vzrastie zamestnanosť v regióne vytvorením 10
nových pracovnýc

Udržateľnosť výsledkov projektu bude po realizácii projektu zabezpečená prostredníctvom zlepšených hospodárskych
výsledkov. Z dôvodu vyššej úrovne poskytovaných služieb a predpokladaného nárastu počtu klientov, spoločnosť očakáva
zlepšenie hospodárskych výsledkov zariadenia do takej miery, ktoré zabezpečia dostatočné finančné zdroje na prevádzku
resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Realizáciou projektu sa vytvorí 10 nových pracovných miest, pri nezmenenom počte
súčasných zamestnancov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. V prípade nepredvídateľných okolností žiadateľ zabezpečí financovanie
výsledkov projektu a udržateľnosť z vlastných zdrojov. Našim cieľom po ukončení realizácie aktivít projektu a financovania z
prostriedkov EÚ je pokračovanie v plánovaní ďalších investičných aktivít, ktorými sa jednotlivé aktivity predkladaného projektu
budú môcť rozšíriť a vytvoriť tak priestor pre ďalšie cieľové skupiny. Financovanie ďalších aktivít bude kryté z vlastných
zdrojov žiadateľa.
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PRO GLOBAL, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá prevádzkovaním hotelového a reštauračného zariadenia Hotela
Domaša – Bogárka v rekreačná oblasť Dobrá v okrese Vranov nad Topľou. Okrem toho predmetom činnosti je aj
zabezpečovanie kurzov, školení, seminárov, športových a spoločenských podujatí. Hotel Domaša sa nachádza na brehu
vodnej nádrže Domaša, v rekreačnom stredisku Dobrá, ktorá patrí k najkrajším a najnavštevovanejším častiam priehrady,
vďaka krásnym plážam a čistej vode. Okolie hotela Domaša ponúka atraktívne strávenú dovolenku. V zime je obľúbená
turistika, cykloturistika, ale aj rybolov a poľovačka. Vyhliadkové plavby po vodnej nádrži odhalia krásu celej vodnej nádrže
Domaša. Budova hotela bola postavená v roku 1976.Súčasný technický stav objektu zodpovedá jeho veku a dobe užívania.
Komplexná rekonštrukcia, modernizácia je nevyhnutná v rámci ponúkania kvalitných služieb CR.

Na základe indikátorov vyplývajúcich z finančnej analýzy boli stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov. Budú
dosiahnuté: Zvýšeným počtom návštevníkov, dôsledkom bude nárast tržieb z predaja služieb, zvýšenie obchodnej marže a z
toho vyplývajúci nárast pridanej hodnoty, čo prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy PRO GLOBAL, s.r.o. v oblasti
CR. Komplexnou rekonštrukciou, zateplením a odstránením technických porúch bude dosiahnutá vyššia kvalita
poskytovaných služieb a zároveň sa dosiahne úspora prevádzkových nákladov hlavne v súvislosti s vykurovaním. Hlavné
dosiahnuté pozitíva navrhovanej stavby budú: zníženie spotreby energie na vykurovanie, druhotné zníženie emisií,
odstránenie zatekania, lepšie akustické podmienky, lepšie tepelné podmienky v ubytovacích priestoroch, zvýšenie kvality
priestorov, zlepšenie architektonického vzhľadu objektu, predlženie životnosti objektu.

Rekonštrukciou hotela chceme byť konkurencieschopní v oblasti cestovného ruchu kvalitnými ponúkanými službami v
modernom hotelovom zariadení. Zariadenie staveniska bude predpokladané v priestoroch budovy hotela. Záber plochy na
stavenisko bude týmto minimalizovaný. Stavebný materiál nebude skladovaný na stavbe. Stavebné práce na objekte budú
realizované v obmedzenej prevádzky hotela. Bude zabezpečená bezpečnosť na stavenisku a jeho okolí. Návštevníci ani
hostia nebudú stavbou obmedzení. Počas celej realizácie bude zabezpečená kontrola kvality a akosti realizovaných prác,
autorský dozor, technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov.
Projekt bude realizovaný v období od
03/2010 do 10/2011, na základe výsledkov vopred uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže. Ich objednávka a nákup bude
organizačne a finančne zabezpečená konateľmi.

Potreba zrekonštruovať a zmodernizovať hotel Domaša, v rekreačnej oblasti Dobrá, tvorba nových produktov v cestovnom
ruchu a tým zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PRO GLOBAL, s.r.o. na regionálnom, ale aj zahraničnom cestovnom
ruchu vyplýva z viacerých dôvodov: • stabilizácia existujúcich pracovných miest • rozvoj ponúkaných služieb v cestovnom
ruchu • vyššie nároky kladené na štandard v ubytovaní a poskytovaní kvalitných atraktívnych služieb v CR • potreba
jazykovo vybaviť zamestnancov, ktorí neustále prichádzajú do kontaktu s klientom • podpora regiónu vytvorením nových
pracovných miest • adaptabilita spoločnosti v neustále sa meniacich podmienkach trhu Žiadateľ má za sebou bohaté
skúsenosti s realizáciou projektov. Predovšetkým sa jedná o projekty investičného charakteru. Najväčšou investíciou bolo
vybudovanie WELLNES – vitálneho sveta, ktoré skvalitnilo a rozšírilo ponuku služieb. Samotná realizácia projektu
zabezpečí nielen súčasné potreby klientov, ale zvýši záujem o ponúkané kvalitné široko spetrálne služby v oblasti cestovného
ruchu, tak, aby si v ňom každý našiel to svoje pre aktívny oddych a relax.

Očakávané výsledky projektu budú dlhodobo udržateľné. PRO GLOBAL, s.r.o. má vybudovanú štruktúru, ktorá umožní
bezproblémové pokračovanie aktivít aj po ukončení projektu. Projekt obsahuje nové inovačné prístupy, nové produkty v CR,
ktoré pozitívne vplývajú na životné prostredie/energetická úspora. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu, t.j.
spôsob financovania ďalšej rekonštrukcie, modernizácie a výstavby bude zabezpečená z nárastu tržieb čo bude mať vplyv aj
na udržanie počtu zamestnancov a postupného nárastu zamestnanosti. Voči možným ohrozeniam plánuje firma čeliť ponukou
zdravého prírodného prostredia, diferencovaním produktu podľa potrieb a očakávaniami cieľových skupín, cieleným
marketingom zameraným na stredné vrstvy klientov, využitím oddychových foriem cestovného ruchu, tvorbou nových atraktivít
a programov a ich využitím v marketingovej komunikácii.
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V historickej časti Starej Ľubovne, jedného z najstarších kráľovských miest na Slovensku láka svojou zachovalou
architektúrou Penzión Gurmen so svojím štýlovým dobovým zariadením. Od roku 2000, kedy bol kompletne zrekonštrovaný si
vybudoval povesť harmónie pohodlia a meštianstva, prostredníctvom kvalitného ubytovania, gastronomických špecialít,
príjemnej atmosféry a štýlovej vinotéky. Pôvodná historická budova je budova s dvomi nadzemnými podlažiami, suterénom
(pivnicou) a podkrovím, v minulosti prebudovaným na ubytovacie priestory. Zo severozápadnej strany je k nej pristavaná
novšia časť, kde je situovaný komunikačný priestor hlavným schodiskom, predajňa T-mobile a terasa reštaurácie na 2.NP. V
súčasnom stave sú priestory vstupu, recepcie, reštaurácie a hotelovej časti nezodpovedajúce úrovni ich využitia z hľadiska
úrovne technického stavu, vnútorného vybavenia, ako aj z hľadiska dizajnu. Účelom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie
existujúceho objektu vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie penziónu, rozšírenie a zvýšenie štandardu poskytovaných
služieb a skĺbiť prednosti historickej budovy s novým nadštandardným dizajnom v centrálnej časti mesta.

Účelom projektu je prostredníctvom stavebných úprav a rekonštrukcie vnútorných priestorov vytvoriť lepšie dispozičné
riešenie, kvalitnejšie podmienky pre efektívne fungovanie penziónu, rozšírenie a zvýšenie štandardu poskytovaných služieb a
skĺbiť prednosti historickej budovy s moderným nadštandardným dizajnom. Prebudovaním kuchyne, ako aj zväčšením
kapacity reštaurácie o 26 miest, kaviarne o 29 miest a salónika o 14 miest uspokojíme dopyt po usporadúvaní spoločenských,
firemných akcií a kongresom, ktorý v súčasnosti z dôvodu nedostatočnej kapacity a obsadenosti reštaurácie ubytovanými
hosťami, nedokážeme uspokojiť. Slabou stránkou penziónu je absencia rodinných apartmánov, ubytovacie služby poskytujú
len štandardnú úroveň a ich kapacita nezodpovedá požiadavkám segmentu, na ktorý sa chceme zamerať. Preto v rámci
projektu plánujem zmodernizovať ubytovacie priestory v štýlovom dizajne a dobudovať izby o rodinné apartmány, čím sa
zvýši kapacita celkových ubytovacích služieb o 22 miest. Zvýšením kapacity penziónu bude nevyhnutné tiež vytvoriť
minimálne 11 pracovných miest. Realizáciou projektu predpokladáme nárast tržieb do roku 2016 o 628 098,90 a pridanej
hodnoty o 219 834,62.

Predmet projektu je členený na tri časti, ktorým odpovedajú nami zadefinované 3 hlavné aktivity:Stavebné úpravy objektu
penziónu, Nové riešenie I. a II. NP , Nové riešenie III. a IV. NP (podkrovie), ktoré budú realizované počas celých 18 mesiacov.
V rámci podporných aktivít zabezpečíme riadenie projektu prostredníctvom projektového, kde sme jednotlivé pozície
obsadzovali osobami na základe ich kvalifikačných predpokladov. Predpokladáme, že správnym obsadením pozícií,
priradením ich úloh, zodpovedností a kompetencií sme vytvorili dostatočné predpoklady pre zvládnutie celého procesu
implementácie projektu. Činnosti spojené s publicitou projektu budú realizované v súlade so základným nariadením EK o
publicite. Počas celej doby realizácie projektu bude na verejne prístupnom mieste v blízkosti vstupu inštalovaná informačná
tabuľa, informujúca o prebiehajúcom projekte. Úspešnú realizáciu sme zabezpečili aj prostredníctvom kvalitne vypracovanej
projektovej dokumentácie, kvalitnou prípravou ŽoNFP, vhodným výberom dodávateľa, vysporiadaním vlastníckych vzťahov k
nehnuteľnostiam, právoplatným stavebným povolením a zabezpečením dostatočných finančných prostriedkov pre
spolufinancovanie.

Realizáciou predkladaného projektu chceme, prostredníctvom využitia vhodnej polohy penziónu a prepojenia histórie s
moderným dizajnom, nie len zvýšiť štandard poskytovaných služieb, rozšíriť kapacity celého penziónu, ale hlavne uspokojiť
segment náročnejších klientov, prilákať a udržať domácu a zahraničnú klientelu a v dôsledku toho posilniť svoju pozíciu na
trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť zariadenia a celého regiónu. Zvýšením kapacity bude nevyhnutné tiež vytvoriť minimálne
11 pracovných miest, čím podporíme zamestnanosť v regióne a podporíme nárast pracovných príležitosti v CR. Novým
dispozičným riešením zasa zvýšime nezávislosť od dodávateľov v oblasti stravovacích služieb. Predpokladaný nárast tržieb a
pridanej hodnoty posilnia ekonomickú stránku nie len zariadenia, ale budú mať vplyv aj na rast tržieb v CR. Veľkou snahou
žiadateľa je prilákanie klientov aj z iných európskych štátov a zo zámoria, predstaviť im región a priblížiť históriu Slovensko, a
to prostredníctvom národných jedál, živej hudby, ochutnaním kvalitných Slovenských vín, spolu s kvalitnými ubytovacími
službami a ústretovosťou personálu. Realizáciou projektu vznikne aj nový produkt CR:organizovanie kongresov

Administratívna udržateľnosť projektu je zabezpečená vhodne zostavenou organizačnou štruktúrou a účelne zvoleným
projektovým tímom. Na pozíciu PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA bola určená samotná majiteľka –žiadateľ, ktorá svojou 10
ročnou praxou v hotelierstve spĺňa všetky potrebné predpoklady pre úspešné riadenie projektu. Činnosti FINANČNÉHO
MANAŽÉRA bude zastrešovať externý pracovník, ktorý penzión dobre pozná a má skúsenosti s finančným riadením podniku.
V rámci administratívneho riadenia podniku bude vytvorená pozícia ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK, ktorú bude plniť
prevádzkarka penziónu. Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečená v období realizácie projektu spolufinancovaním
žiadateľa. Po ukončení projektu bude finančnú stránku udržateľnosti zabezpečovať samotná prevádzka penziónu, kedy
predpokladáme že budú všetky investičné aktivity projektu ukončené a refundované. Na základe výsledkov FA môžeme
konštatovať, že projekt je ziskový, s celkovou mierou výnosnosti 3,09 %. Technická udržateľnosť žiadateľ zabezpečil výberom
kvalitných technológií, postupov a materiálov, využívaných v rámci stavebných a interiérových úprav, s dôrazom na nové
trendy v hotelierstve a jednoduchú údržbu.
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Predmetom projektu je rekonštrukcia významnej národnej kultúrnej pamiatky - barokového kaštieľa Kluknava, pôvodne
postaveného v renesančnom slohu v 2. polovici 16 storočia, zapísanej v ústrednom registri pamiatkového fondu č. NKP 657/0.
Kaštieľ Kluknava sa nachádza v obci Kluknava v centrálnej časti turisticky atraktívneho regiónu Spiš, ktorý je v zmysle
Regionalizácie cestovného ruchu, vydanej Ministerstvom hospodárstva SR, definovaný z dlhodobého hľadiska ako územie s
najvyšším - medzinárodným významom. Pre turistov a cykloturistov ponúka okolie Kluknavy rozsiahlu sieť značených
turistických a cykloturistických trás. K pozitívnym faktorom rozvoja cestovného ruchu v regióne treba zaradiť aj jeho potenciál
pre rozvoj kúpeľníctva (kúpele Štós) a agroturistiky (Kluknava, Richnava, Spišské Podhradie, Lieskovany a Hodkovce a pod.).
Spoločnosť EUROCLUB s.r.o. vznikla v roku 2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Od svojho vzniku hospodári s
kladným hospodárskym výsledkom. Primárnou činnosťou žiadateľa je v súčasnosti správa kaštieľa a príprava a zabezpečenie
realizácie projektu jeho rekonštrukcie na penzión v historickom štýle.

Realizáciou aktivít projektu vznikne 2* dizajn penzión v historickom štýle s názvom Biela dáma, Čierny rytier (White Lady &
Black Knight), spĺňajúci normatívne požiadavky dané príslušnými vyhláškami a smernicami, schopný úspešne reagovať na
požiadavky cieľových skupín, disponujúci komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným
využitím pre domácich a zahraničných turistov, ktoré v Spišskom regióne dosiaľ neboli prístupné. Ubytovanie bude
poskytované v 7 dvojlôžkových izbách a v 1 luxusnom apartmáne s celkovou kapacitou 16 základných lôžok. Skutočnosť, že
existujúce zariadenia cestovného ruchu v Spišskom regióne nedisponujú ponukou ubytovacích, stravovacích, športovorelaxačných a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde, ktorý bude poskytovať penzión Biela pani, Čierny
rytier, je predpokladom k úspešnému prevádzkovaniu penziónu a spolu s dlhoročnými skúsenosťami manažmentu v oblasti
poskytovania služieb cestovného ruchu dáva predpoklad pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom
merateľných ukazovateľov projektu).

Navrhované využitie kaštieľa ako objektu s funkciou prechodného ubytovania a verejného stravovania ako doplnkovej
funkcie, korešponduje s jeho pôvodným využitím ako sídla strednej šľachty, takže rekonštrukcia si z dispozičného hľadiska
nevyžaduje rozsiahle zásahy do pôvodnej zachovanej hmoty. Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je obnova
kompaktného objektu kaštieľa, ktorý nie je možné sekundárne členiť na podčasti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili
samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku (jednotlivé prevádzky penziónu nie je možné stavebne, finančne a ani
prevádzkovo vyselektovať), bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita – A1 Rekonštrukcia kaštieľa. Implementácia
tejto hlavnej aktivity projektu si vyžaduje: Stavebné práce v rámci rekonštrukcie kaštieľa (10/2009 – 09/2011), Marketingové
aktivity (2010-2011), Dodávka a montáž technologických zariadení a vnútorného vybavenia hotela (2011), Kolaudácia stavby
(09/2011). Projekt sa stane funkčným po zrealizovaní danej aktivity v celom rozsahu.

Výsledkom projektu bude vytvorenie nosnej turistickej atraktivity s výrazným potenciálom prilákať do regiónu návštevníkov,
čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít podnikateľov a miestneho obyvateľstva a tým
znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície. Projekt plne korešponduje s cieľmi OP KaHR, Novej
stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenska na roky 2007 – 2013, ako aj inými plánovacími dokumentmi (viď prílohu č. 1 Opis projektu). Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu je k
realizácii nutný NFP. Bez realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Projektom sa zvýši
konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu cestovného ruchu, keďže bude poskytovať kvalitné služby, vhodné aj pre
náročnejšiu klientelu. Mgr. Daniela Mikušová má dlhoročné skúsenosti s obnovou kultúrno-historických pamiatok s
celosvetovým pôsobením, spolupracovala so Svetovým fondom na ochranu kultúrneho dedičstva (WMF), naposledy v rokoch
2006 -2007 na obnove Čínskeho paláca Kataríny Veľkej v Petrohrade a Lomonosovovho múzea.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať komplexné služby cestovného ruchu v regióne. Vzrastie
ponuka doplnkových služieb. Rozšíri sa dodávateľská a najmä odberateľská základňa žiadateľa. Vytvoria sa predpoklady pre
rozvoj kongresovej turistiky na Východnom Slovensku. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku
rastu počtu návštevníkov, poskytovaním kvalitných služieb a sortimentu ponúkaných doplnkových služieb, získavanie nových
obchodných partnerov z domácej a zahraničnej klientely. Okolitá príroda, pestré možnosti trávenia voľného času turistikou,
kultúrnym, či športovým vyžitím a kvalita poskytovaných služieb zabezpečujú stálu klientelu v zariadení, čo zabezpečí
finančnú udržateľnosť výsledkov projektu. Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia
manažmentu penziónu, ktorý tvoria odborníci na CR s vysokou kvalifikáciou a dostatočnými skúsenosťami. Projekt prispeje k
zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy.
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Zámer vybudovať penzión s wellnes zariadením v areáli Country Saloon Belá vychádza z potreby reagovania na vyvíjajúce
sa požiadavky našich klientov. Región, v ktorom pôsobíme a v ktorom plánujeme rozširovať vlastnú činnosť o ďalšie aktivity je
známi širokou ponukou voľnočasových aktivít, od turistiky, cez šport až po rôzne druhy zábavy. Jedným z nedostatkov je však
obmedzená ponuka ubytovacích kapacít. Súčasná klientela stravovacieho zariadenia Country Saloon Belá, ponúkajúceho
rôzne druhy zábavy, je veľmi pestrá. Od jednotlivcov, ktorí to majú k nám takpovediac „na skok“, až po organizované firemné
skupiny zo širokého okolia. A práve táto časť našich klientov sa dožaduje priestorov, kde by mohli prebiehať rôzne stretnutia,
mítingy, kongresy a pod. Našim cieľom je ponúkať komplex služieb, ktoré prispejú nielen k zvýšeniu atraktivity nášho
zariadenia, ale ktoré budú zároveň prínosom pre celý región.

Výsledkom realizácie projektu by mala byť predovšetkým kvalitná ponuka služieb v rozsahu, ktorý uspokojí požiadavky
našich zákazníkov. Aby sme boli schopní plánovaný výsledok zabezpečiť, musíme zosúladiť technické vybavenie s
personálnymi kapacitami. Technickú stránku projektu tvoria stavebné objekty wellnes a penzión, a kompletné vybavenie
prízemného podlažia penziónu vnútorným vybavením. (Odôvodnenie výberu zvoleného variantu je bližšie popísané v časti 10
c) Na prízemnom podlaží budú okrem prvých ubytovacích kapacít vytvorené priestory s možnosťou flexibilného delenia pre
organizovanie rôznych stretnutí, kongresov a pod. Pre potreby personálneho zabezpečenia budú v rámci projektu vytvorené
4 pracovné miesta, za účelom prevádzky novovzniknutých priestorov. Na predložený projekt, ktorý predstavuje prvú etapu
výstavby, nadviaže v blízkej budúcnosti druhá etapa, ktorá bude zameraná na dovybavenie zostávajúcich priestorov, tzn.,
dovybavenie ubytovacích kapacít a objektu wellness. Plánované je i doplnenie vonkajších priestorov o viacúčelové ihriská a
centrálnu zónu celého areálu.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý vplýval na výber vhodného variantu realizácie projektu, bola dostupnosť finančných
prostriedkov. Vzhľadom na maximálnu výšku NFP, ktorú bolo možné získať, sme sa rozhodli pre variant, v rámci ktorého
uskutočníme a ukončíme všetky vonkajšie stavebné práce na objektoch penziónu a wellnes. Takýmto spôsobom docielime,
že areál bude pôsobiť príjemným dojmom a naši zákazníci nebudú rušení ťažkými mechanizmami. Vybavením prízemného
podlažia penziónu, ktoré zahŕňa kongresové priestory, však budeme schopní uspokojovať požiadavky klientov a zároveň
získame zdroj finančných prostriedkov pre ďalšie etapy rozvoja areálu. Uvedené činnosti sú predmetom hlavných aktivít
projektu - Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá - Vybavenie priestorov interiérovým vybavením
Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, víťazom OVS. Popri hlavnej aktivite budú prebiehať podporné aktivity –
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Po personálnej stránke budú riadenie projektu zabezpečovať ľudia so
skúsenosťami s projektovým riadením.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - cieľových užívateľov – nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty,
zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti - návštevníkov – dostupnosť komplexnej ponuky služieb - regiónu – vytváranie
pracovných miest, zvyšovanie atraktivity regiónu, poskytovanie chýbajúcich či nedostatkových služieb Zámer vybudovania
penziónu s vellnes zariadením nadväzuje na predošlú investíciu do stravovacieho zariadenia COUNTRY SALOON Belá s
viacerými aktivitami pre trávenie voľného času. Predkladaný projekt predstavuje I. etapu tohto zámeru, na ktorú v budúcnosti
nadviaže II. etapa. Spoločnosť COUNTRY SALOON Belá, s.r.o. v predchádzajúcich troch rokoch nerealizovala žiaden projekt
systémom grantového financovania. Všetky rozvojové aktivity sme realizovali prostredníctvom vlastných zdrojov alebo s
pomocou bankových úverov. Po oznámení sa s fungovaním finančných systémov grantovej schémy sme zistili, že
charakterovo ide o veľmi podobné systémy a teda môžeme zodpovedne vyhlásiť, že máme dostatočné skúsenosti s
projektovým riadením. Absenciu skúseností v oblasti grantového financovania sa snažíme nahradiť intenzívnou spoluprácou
s poradenskou spoločnosťou.

Každý jeden člen projektového tímu zodpovedá za úspešné naplnenie jednotlivých špecifických cieľov projektu. Veľmi dobre
si uvedomujeme, že len úspešná realizácia projektu nestačí a že pre celkový úspech je nevyhnutné zabezpečiť aj
udržateľnosť aktivít. Z hľadiska celkovej udržateľnosti projektu môžeme konštatovať, že naše zariadenie regióne dôkladne
pozná všetky špecifiká daného trhu. Výsledky projektu budú z našej strany určite využívané v období najbližších 20 rokov.
Práve na takúto dobu odhaduje technickú a morálnu životnosť budov aj Zákon o účtovníctve č 431/2002 Z.z. Hotelierstvo,
podobne ako aj iné odvetvia služieb sú v súčasnosti nútené prispôsobovať sa novým trendom hlavne v oblasti zvyšovania
vybavenosti a kvality poskytovaných služieb. Už pri výstavbe existujúcej reštauračno–zábavnej časti sme brali ohľad na tieto
podstatné skutočnosti, čo prinieslo nášmu zariadeniu značnú konkurenčnú výhodu. Je dôležité poznamenať, že všetky
investičné zámery ktoré boli realizované v našom zariadení v priebehu minulosti riadili naši zamestnanci. Investície, ktoré
plánujeme do budúcnosti nám pomôžu udržať sa medzi elitou v rámci podnikov ponúkajúcich služby obdobného zamerania.
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Spoločnosť MECOM sa na základe svojich 5 - ročných skúseností z prevádzkovania hotela**** Bristol v Košiciach a po
vykonanom prieskume trhu v meste Košice a jej blízkom okolí rozhodla rozšíriť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb tohto
hotela, ktoré sú v súčasnosti v danom turisticky atraktívnom regióne žiadané. Vedenie hotela sa rozhodlo zrekonštruovať a
zmodernizovať hotel**** Bristol, aby dokázalo ponúknuť svojim klientom širšiu škálu, vyššiu kvalitu a atraktívnosť
poskytovaných služieb. V meste Košice a jej blízkom okolí sa nachádza málo hotelov, ktoré poskytujú služby na úrovni hotela
v kategorizácii****. Zároveň sú viditeľné rozdiely medzi kvalitou poskytovaných služieb v rámci hotelov v tejto kategorizácii.
Preto z tohto dôvodu a z dôvodu súčasných nevyhovujúcich stavebno - technických vlastností budovy hotela sa MECOM
rozhodol pre nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu. Zároveň si chce Hotel Bristol navrhovanou modernizáciou a
rekonštrukciou udržať výsadné postavenie na hotelierskom trhu. Hotel Bristol sa nachádza v metropole Východu Slovenska ,
ktoré je vyhľadávané nielen z dôvodu cestovateľskej a poznávacej turistiky, ale aj z dôvodu business a kongresovej turistiky.

Vzhľadom k tomu, že ide o modernizáciu a rekonštrukciu hotela, stav projektu po ukončení jeho realizácie bude viditeľný,
pretože dôjde k poskytovaniu kvalitnejších ubytovacích, stravovacích a konferenčných služieb. Hotel Bristol bude poskytovať
ubytovacie služby na vyššej úrovni najmä vďaka novému modernému interiérovému vybaveniu izieb; vďaka oprave fasády a
oprave interiérových a exteriérových omietok hotel nadobudne atraktívnejší vzhľad a nové vybavenie kuchyne mu umožní
poskytovať rozmanitejšie stravovacie a degustačné služby. Vďaka dodaniu PC vybavenia umožní hotel svojim klientom
využívať nové služby v oblasti konferenčných podujatí a poskytovania turistických informácií čím sa zvýší komfort a kvalita
služieb. Spoločnosť MECOM spol. s.r.o. predpokladá, že prevádzkovaním hotela dosiahne o 5 rokov po realizácii projektu
zvýšenie svojich tržieb o 15,4%, zvýšenie pridanej hodnoty o 21,6 % a vytvoria sa 2 nové pracovné miesta. Hotel Bristol
bude aj naďalej slúžiť ľuďom, ktorí si potrpia na vyššiu kvalitu služieb, ktorí radi poznávajú krásy Slovenska a ktorí
prichádzajú za obchodnými záležitosťami. Projekt nebude mať negatívny vplyv na ŽP počas jeho realizácie ani po nej.

Subjekt MECOM bude realizovať projekt prostredníctvom nasledovných aktivít: hlavné aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia
hotela Bristol, Dodávka interiérového a IT vybavenia. Podporné aktivity projektu: riadenie a publicita projektu. Realizácia
aktivít bude trvať 12 mesiacov. Prvá a druhá aktivita bude vykonaná formou dodávky externým dodávateľom. Spoločnosť
MECOM bude projekt realizovať prostredníctvom interných zamestnancov, ale aj vedenia, ktorí už majú skúsenosť s
realizáciou podobných investičných projektov. Subjekt určí 3 ľudí ktorí sa budú venovať implementácii projektu. Jeden z nich
bude zodpovedný za finančné záležitosti projektu – projektový účtovník (písanie žiadosti o platbu, kontrola fakturácie,
spracovanie správ a vedenie projekt. účtovníctva). Druhý bude mať na starosti technickú stránku – technický projektový
manažér (kontrola kvality, komunikácia s dodávateľom, zaškolenie personálu a koordinácia dodávateľa) a tretí bude
vykonávať funkciu hlavného projektového manažéra.

Projekt je situovaný v atraktívnej a strategickej lokalite nielen z kultúrno – historického a turistického pohľadu, ale aj z
pohľadu realizácie bussines aktivít v meste Košice a jeho okolí. Vzhľadom k tomu, že v tejto turistami vyhľadávanej oblasti sú
kvalitné služby cestovného ruchu žiadané a nevyhnutné k uspokojeniu dopytu je realizácia tohto projektu opodstatnená a
potrebná. Avšak na základe rozhodnutia poskytnúť svojim budúcim klientom kvalitnejšie a rozmanitejšie služby, subjekt
MECOM, spol. s.r.o. nie je schopný pri financovaní celej rekonštrukcie hotela len z vlastných príp. len úverových zdrojov
zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície bez výrazného zvýšenia cien svojich služieb, ktoré by mohlo ohroziť
konkurencieschopnosť hotela. Preto sa MECOM rozhodol požiadať MH SR o kofinancovanie svojho projektu z ERDF fondu a
ŠR. Vedenie subjektu má bohaté skúsenosti s prevádzkovaním existujúceho hotela Bristol a samotnou realizáciou a
implementáciou prvotnej výstavby hotela. Zároveň projekt je v súlade s regionálnymi a štátnymi strategickými a plánovacími
dokumentami (ako sú napr. PHSR mesta Košice, PHSR VÚC Košice; Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do r.
2013).

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená existujúcim dopytom po ponúkaných službách hotela Bristol, a zároveň
predpokladaným dopytom po nových službách hotela, ktoré doplnia a nahradia súčasné ubytovacie a stravovacie služby.
Tým, že hotel Bristol bude poskytovať pre región kvalitnejšie služby cestovného ruchu bude zabezpečená jeho
konkurencieschopnosť. Po skončení spolufinancovania, projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy
na to, aby si subjekt pokryl prevádzkové náklady. Vzhľadom k existujúcemu dopytu, atraktívnosti ponúkaných služieb a
atraktívnosti regiónu je predpoklad, že subjekt bude minimálne počas nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu poskytovať
súčasné, ale aj ďalšie doplnkové služby, ktoré plánuje ponúknuť svojim klientom. Vedenie hotela bude sledovať indikátory,
ktoré si stanovilo nielen v rámci tohto projektu, ale aj ako svoje ciele a bude sa snažiť ich čo najlepšie napĺňať. Eliminovanie
rizika nenapĺňania stanovených indikátorov a cieľov projektu bude zabezpečované intenzívnejším monitorovaním potrieb trhu
a kvality poskytovaných služieb zo strany vedenia spoločnosti.
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Obec Hokovce, kde bude projekt realizovaný sa nachádza v tesnej blízkosti (2 km) kúpeľného mesta Dudince. Oblasť sa
vyznačuje významným potenciálom rozvoja cestovného ruchu. Žiadateľ, ktorý rozširuje portfolio svojej činnosti v oblasti
turististického ruchu je vlastníkom rozostavanej stavby, prestavbou ktorej je možné vybudovať ubytovacie zariadenie v
kategórii turistickej ubytovne. V súčasnosti sa na pozemku, kde bude projekt realizovaný nachádza rozostavaná stavba,
betónové cesty, oplotené športové ihrisko, ovocné stromy a trávnatá plocha s kríkmi a stromami. Areál je nevyužívaný a
neplní svoj účel. Na základe analýzy trhu bola identifikovaná disproporcia medzi ponukou a dopytom po ubytovacích
zariadeniach nižšieho štandardu s komplexnými službami. SWOT analýza, ktorá je súčasťou opisu projektu ukázala, že
žiadateľ má všetky predpoklady na úspešnú realizáciu projektu.

V budúcnosti v danej lokalite bude vybudovaná turistická ubytovňa s doplnkovými službami. Ubytovňa s kapacitou 10 lôžok +
prístelky bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky tohto typu ubytovania ako aj podmienky užívania osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou ubytovne bude kuchynka, ktorú budú môcť návštevníci využívať na
vlastnú prípravu jedál. Doplnkové služby bude tvoriť prevádzka bazénu za účelom relaxu a odpočinku ako aj viacúčelové
ihrisko s možnosťami športového vyžitia. Realizácia projektu sa priaznivo prejaví na zvýšení návštevnosti regiónu, dĺžke
pobytu a štruktúre klientov. Vplyvom týchto ukazovateľov žiadateľovi vzrastú tržby v oblasti poskytovania služieb cestovného
ruchu, vzrastie pridaná hodnota a zvýši sa komplexnosť ním poskytovaných služieb. Žiadateľ vytvorí tri nové pracovné
miesta. V prípade hrozby neplnenia indikátorov bude žiadateľ flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu a prijímať ekonomické
a margetingové opatrenia (napr. cenová politika, efektívne plánovanie)

Realizácia projektu je rozčlenená na jednotlivé aktivity, ktoré v zmysle stavebno-technickej dokumentácie zodpovedajú
jednotlivým stavebným objektom. Časový harmonogram vychádza z podkladov dodávateľa, pričom začiatok je nastavený na
termín predpokladaného ukončenie hodnotiaceho proscesu a podpis zmluvy o poskytnutí NFP. 1. SO–01–A - Prestavba
rodinného domu na turistickú ubytovňu 2. SO–01–B - Novostavba hospodárskej budovy 3. SO–01–C - Novostavba skladu
komunálneho odpadu 4. SO–01–D - Novostavba detského ihriska 5. SO–01–E - Spevnené plochy a komunikácie 6. SO–
01–F - Oplotenie 7. SO–01–G - Multifunkčné športové ihrisko 8. SO–02 - Žumpa + vnútroareálový rozvod kanalizácie 9.
SO–03 - Elektrický vnútroareálový rozvod 10. SO–04 - Vnútroareálový rozvod vody Realizácia všetkých aktivít bude
zabezpečená dodávateľsky. Za účelom organizačného zabezpečenia bude vytvorený projektový tím z odborníkov v oblasti
investičných projektov a financovania zo štrukturálnych fondov.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom tržieb (prijímov z prevádzky), ktoré na základe výsledkov finančnej
Vhodnosť realizácie projektu vychádza zo SWOT analýzy, z ktorej je zrejmé, že dané územie poskytuje dostatočný rozvojový
analýzy pokrývajú prevádzkové výdavky. Žiadateľ bude flexibilne reagovať na trhové zmeny a prispôsobovať marketingovú
potenciál cestovného ruchu a žiadateľ má k dispozícii, resp. zabezpečí dostatočný odborný personál potrebný nielen k
stratégiu spoločnosti. Na ohrozenia, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy (nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, pokles dopytu v
realizácii projektu, ale aj budúcej prevádzke projektu. Identifikovaná príležitosť, ktorou je možnosť získania nenávratného
rámci domáceho cestovného ruchu) bude žiadateľ reagovať najmä aktivnym prijimanim opatrení v oblasti cenovej politiky a
finančného príspevku je významným faktorom úspešnej realizácie.
aktivitami v oblasti podpory propagácie turizmu v regióne.
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Súčasný stav Inoveckej chaty vrátane alpských chatiek č. 1 až 3 je definovaný ako havaríjny. Od kúpy objektov vo februári
2009 sme vykonali len sanačné práce a základné úpravy tak aby objekty spĺňali hygienické a bezpečnostné podmienky na
prevádzku. Vzhľad objektov bol upravený povrchovými nátermi no ich interiérové vybavenie silno pripomína predchádzajúce
storočie a to nie len výzorom ale hlavne funkčnosťou, v prípade nábytkového vybavenie stabilitou a pevnosťou Súčasná
prevádzka chaty je zabezpečená denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00. Cez víkend sme otvorený až do 20:00 Našim
návštevníkom a turistom ponúkame ubytovacie a pohostinské služby. Celkovo máme k dispozícií 60 lôžok (hlavná chata 40,
alpské chatky 20 lôžok) Pre ubytovaných hostí sú k dispozícii 4 veľké ohniská, zdarma kotlík na guláš, rošty na opekanie,
ihrisko na loptové hry, stolný tenis, bedmington, a ďalšie Pre organizované skupiny ponúkame organizáciu osláv, svadieb,
firemných večierkov, školení, seminárov. Pôsobíme ako je alternatíva konzumného spôsobu života. Nemáme a nikdy ani mať
nebudeme vybavenie luxusného hotela. Neservírujeme špeciality svetovej kuchyne, napriek tomu ponúkame atraktívny
program a služby

Charakter a povaha našej chaty sa realizáciou projektu meniť nebude. To čo chceme vybudovať je štandardná horská chata
na európskej úrovni, poskytujúca adekvátne služby s ochotným personálom. Všetky spoločenské akcie, ktoré sme
organizovali alebo spoluorganizovali, budeme udržiavať a naďalej rozširovať.
Výsledkom projektu bude kompletná
rekonštrukcia interiéru a exteriéru chát, pribudne rozsiahle detské ihrisko a lezecká stena. Celý areál dostane nový vzhľad a
hlavná chata nadobudne vzhľad moderného horského štýlu. V oblasti prevádzky plánujeme rozšírenie otváracích hodín –
otvorené bude každý deň, vytvoríme minimálne 4 nové pracovné miesta. Predpokladáme, že v roku 2016 dosiahneme tržby
na úrovni 450 000,00 Eur a pridaná hodnota bude minimálne 157 500,00 Eur. Od architektonického riešenia - spojenie
modernej architektúry s tradičnými prvkami horskej chaty za využitia prírodných materiálov, najmä dreva si sľubujeme
vytvorenie zaujímavého štýlu, ktorý bude prezentovaný vo viacerých masovokomunikačných prostriedkoch. Nové atrakcie
pre deti a mládež by mali prilákať celé rodiny, ktoré budú ochotné tráviť voľný čas našom areáli resp. na nami
usporadúvaných podujatiach

Priebeh realizácie projektu sme rozdelili do viacerých etáp a desiatich samostatných aktivít. Sumárne však môžeme hovoriť o
štyroch základných druhoch aktivít: - rekonštrukcia - vybavenie interiéru - výstavba detského ihriska - výstavba lezeckej
steny Všetky aktivity budeme zabezpečovať prostredníctvom externej firmy: Casallia Slovakia s.r.o., ktorá bude generálnym
dodávateľom prác a vybavenia. Dodávky budú realizované na základe zmluvného vzťahu a dohodnutého harmonogramu.
Kontrolu nad plnením zmluvných podmienok zabezpečí projektový manažér – Ing. Ivan Bulík. Fyzickú kontrolu kvality prác na
mieste realizácie budú zabezpečovať ekonomický manažér a technicko-administratívny pracovník, ktorý na chate priamo
pracujú. Kontrola realizácie stavebných prác bude vedená cez stavebný denník, stavebného dozoru. Ekonomický manažér
bude kontrolovať správnosť faktúr a následne bude pripravovať podklady na ich úhradu. Bude riadiť cash flow projektu.
Technicko-administratívny pracovník zabezpečí všetky podklady pre komunikáciu so SACR a rovnako tak podklady pre
publicitu a informovanosť o projekte v zmysle platného manuálu Celkovú zodpovednosť za úspešnosť projektu nesie
manažér: Ing. Ivan Bulik

Realizácia nášho projektu vyplýva z odsúhlaseného zámeru komplexnej rekonštrukcie Inoveckej chaty, modernizácie jej
vybavenia a dobudovania doplnkových atrakcií – detského ihriska a 6 m lezeckej steny. Realizácia tohto variantu vyplynula z
uskutočnených prieskumov spokojností a námetov na zlepšenie, ktoré sme medzi našimi návštevníkmi realizovali od mája do
konca júna 2009. Priznávame, že sme v oblasti rekonštrukcia a exteriérového mali jasnú predstavu už vo februári, kedy sme
chatu kupovali. Už vtedy sme si povedali, že vybudujeme modernú horskú chatu na európskej úrovni s inovatívnym
desigenom, v ktorom bude dominovať prírodný prvok – drevo. Od našich návštevníkov sme zistili o aké ďalšie služby majú
záujem a vyplynula nám potreba dobudovanie detského ihriska a samostatnej lezeckej steny. Koncepčne sme túto myšlienku
prebrali s vybranými architektmi a výsledný variant vizualizácie je k nahliadnutiu v prílohe č. 24 resp. Potreba vytvorenia
moderného dizajnu pramení z našej snahy „vytiahnuť“ ľudí z obchodných a nákupných centier von do prírody. Ukážka
spojitosti moderného dizajnu a prírody by mala byť dostatočným lákadlom

Udržateľnosť projektu plánujeme zabezpečiť uváženým plánovaním a následnou kontrolou finančných tokov plynúcich v
rámci prevádzky Inoveckej chaty. V tejto oblasti uvažujeme s ročnými tržbami na úrovni 300 tis. Eur v roku ukončenia projektu
a až 450 tis. Eur v roku 2016. Čo je vzhľadom na výsledky tohtoročnej sezónny reálne a dosiahnuteľné. V personálnej oblasti
chceme naďalej spolupracovať so všetkými členmi súčasnej obsluhy a prevádzky. Nakoľko sú s nami v mandátnom vzťahu
plánuje im ponúknuť riadne pracovné zmluvy a zaradiť ich ako vlastných zamestnancov. Všetci sú nadšencami turistiky a
pobytu v prírode, s Ing. Bulíkom sú v priateľskom vzťahu, čo dáva predpoklad na ich zotrvanie na súčasných postoch. V
prípade potreby bude zabezpečené personálne rozšírenie a samostatné vedenie administratívnej agendy k realizácii a
následnému monitoringu projektu. Objekty hlavnej i alpských chát budú zrekonštruované, takže z technického hľadiska by
mali vydržať 20 rokov pri dodržaní základných udržiavacích a obnovovacích prác. Všetky objekty budú poistené proti živelnej
pohrome ako i proti škode spôsobenej nedbalým zaobchádzaním a úmyselným poškodením. Interiér bude poistený voči
krádeži.
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V súčasnosti sa v turisticky atraktívnej oblasti Oščadnice nenachádzajú zariadenia, ktoré ponúkajú komplexné možnosti pre
ubytovanie v tzv. campingovom areáli. Táto forma ubytovania je žiadaná najmä v letnej sezóne, pričom výhodou pre
návštevníkov je celoročná možnosť ubytovania i v murovaných priestoroch, ktoré chceme návštevníkom ponúknuť
vybudovaním komplexného areálu. Obec Oščadnica, v katastri ktorej sa areál bude stavať, patrí medzi najvýznamnejšie
centrá letnej i zimnej turistiky na Slovensku. Ide o oblasť I.kategórie, s medzinárodným významom. Región Kysuce má veľmi
bohatý prírodný a kultúrny potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a dáva tak predpoklady pre využitie zariadení cestovného
ruchu mnohými nielen domácimi ale aj zahraničnými návštevníkmi.

Poslaním nášho zariadenia bude uspokojovanie potrieb svojich domácich aj zahraničných návštevníkov kvalitnými
ubytovacími službami a širokou ponukou doplnkových služieb, pričom chce pozdvihnúť úroveň rozvoja cestovného ruchu v
Kysuckom regióne. Poloha zariadenia bude veľmi výhodná vzhľadom na blízkosť významných športovo-rekreačných centier a
kultúrno-historických pamiatok, ktoré poskytujú široké možnosti pre využitie voľného času. Areál je situovaný v susedskej
blízkosti turisticko-lyžiarskeho strediska Veľká Rača. V zmysle Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Z.z. budú ubytovacie jednotky
areálu zodpovedať kempingovému areálu**. Areál pozostáva z 3 samostatných chát a campingového areálu pre stany.
Celková ubytovacia kapacita areálu bude predstavovať 36 osôb (21 lôžok v chatkách + cca 15 ľudí v stanovom ubytovaní).
Každá z chát bude vybavená samostatnou plne vybavenou kuchyňou s možnosťou vlastného stravovania. V tesnej blízkosti
areálu sa nachádza početné množstvo stravovacích zariadení. Keďže si konateľ spoločnosti uvedomuje už z dlhoročných
skúseností potrebu komplexného uspokojovania potrieb svojich zákazníkov k tomu je nevyhnutná aj široká ponuka
doplnkových služieb (šport a oddych).

Projekt sa vzhľadom na svoj technický charakter bude realizovať počas 24 mesiacov (05/2010-04/2012), počas ktorých
zrealizujeme 2 aktivity (A1 Výstavba campingového areálu s chatkami 05/2010-04/2012 a A2 Obstaranie vybavenia objektov
03/2012-04/2012). Technickú realizáciu aktivít projektu bude zabezpečovať víťazná spoločnosť, ktorá bola zvolená v procese
obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa Obchodného zákonníka. Bude zodpovedať za realizáciu stavby a dodanie
interiérového vybavenia v plnom rozsahu podľa zmluvných podmienok. Riadenie projektu zabezpečí projektový tím
pozostávajúci z interných zamestnancov žiadateľa a externých odborníkov. Jednotlivé pozície implementačného tímu boli
obsadené na základe skúseností toho ktorého človeka v danej oblasti. Za riadenie projektu zodpovedá projektový manažér,
konateľ spoločnosti a riaditeľ kempingového areálu, p. Marián Mihálik. Administratívnu podporu bude vykonávať koordinátor
projektu. Finančné riadenie, vypracovávanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ bude zabezpečené prostredníctvom
externých zdrojov.

Ponukou svojich služieb chceme vyplniť medzeru na trhu v oblasti poskytovania ubytovacích služieb na lokálnom trhu,
prostredníctvom nie veľmi rozšíreného typu ubytovania - campingového areálu. Jedným z dôležitých faktorov projektu je vplyv
na rast zamestnanosti, tvorba nových pracovných miest. Vplyvom rastu zamestnanosti, dochádza k rastu príjmov, a tým
realizácia nášho projektu ovplyvní do určitej miery aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva. Realizácia tohto projektu
prinesie nielen ekonomické, ale aj mimoekonomické efekty. Dôjde k rozšíreniu rozsahu a kvality poskytovaných služieb nielen
samotnej spoločnosti, ale predovšetkým v dôsledku jej vplyvu aj v samotnej obci, v Kysuckom regióne. Rozkvet cestovného
ruchu v Oščadnici pozitívne ovplyvní aj ďalšie podnikateľské subjekty v oblasti, zameriavajúce sa hlavne na lyžovanie,
stravovanie a pod.. Našou veľkou výhodou sú dlhoročné skúsenosti spoločnosti v oblasti developmentu. Na základe nich si
uvedomujeme potrebu odlišného prístupu k poskytovaniu služieb – individuálny prístup, komplexnosť poskytovaných služieb a
vysoký štandard.

Predkladaný projekt prispieva k trvalej udržateľnosti vo všetkých 3 zložkách: - sociálnej (vytvorením 4 nových pracovných
miest) - ekonomickej (rastom pridanej hodnoty a tržieb) - ekologickej (využitím ekologických materiálov pre stavbu)
Realizáciou projektu sa zvýši počet pracovníkov firmy, čo predstavuje dostatočné personálne kapacity na prevádzku
zariadenia a administratívnu udržateľnosť projektu. Vytvorením pracovných miest stúpne zamestnanosť v regióne. Zariadenie
sa v plnej miere prispôsobí novým moderným trendom v cestovnom ruchu a operatívne bude reagovať na požiadavky svojej
klientely. Z hľadiska obchodných aktivít predpokladá kempingový areál dostatočnú vyťaženosť, takže ďalšie financovanie
jeho prevádzky po skončení spolufinancovania bude zabezpečené z dosiahnutých prevádzkových výnosov. V prípade vzniku
a následnej potreby eliminácie vzniknutých rizík bude spoločnosť postupovať v súlade so svojou podnikateľskou stratégiou a
v zmysle zachovania svojich pozícií na trhu, príp. predstihu príp. konkurentov vzniknutých vývojom na trhu.
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Mesto Poprad a stáva čoraz vyhľadávanejšou lokalitou CR. Blízkosť Tatier umožňuje celoročné využitie zariadení CR
nachádzajúcich sa v samotnom meste Poprad i jeho blízkom okolí. Počas hlavnej sezóny sa stáva, že ubytovacie kapacity sú
vyťažené, preto je potrebné ponúknuť návštevníkom nové ubytovacie kapacity. Väčšina zariadení CR má staršie interiérové
vybavenie. Dokument PHSR mesta Poprad hovorí, že kvalita poskytovaných služieb je nízka a nezodpovedá nárokom
návštevníkov. Hotel Európa patrí k najstarším hotelom mesta a nachádza sa v jeho centre, v blízkosti železničnej a
autobusovej stanice. V minulosti žiadateľ z vlastných a úverových zdrojov zrekonštruoval jednotlivé časti hotela. Postupne po
drobných úpravách spustil prevádzku kaviarne. V súčasnosti žiadateľ realizuje rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacej časti
a upravuje podkrovnú časť budovy hotela, kde bude v budúcnosti umiestnená kongresová miestnosť a wellness. Tieto aktivity
budú zrealizované až po sptustení reštauračnej a ubytovacej časti. Je preto nevyhnutné zrealizovať aktivity predkladaného
projektu, nakoľko zariadenie CR by nespĺňalo komplexnosť a žiadateľ by nebol schopný spustiť prevádzku hotela***.

V meste a Tatranskom regióne sú plánované ďalšie investície na posilnenie potenciálu cestovného ruchu. Predmetnou
rekonštrukciou dôjde k vynoveniu hotela so zachovaním pôvodnej architektúry. Hotel bude súčasťou najfrekventovanejšej
časti mesta Porad. Realizáciou predkladaného projektu sa vytvoria nové reštauračné priestory, recepcia, kaviareň, nočný
klub, skladové priestory pre zamestnancov a ďalšie. Po realizácii uvedených aktivít bude zariadenie spĺňať komplexnosť a
žiadateľ bude schopný spustiť celú prevádzku hotela, ktorý bude zaradený do kategórie 3*. Projekt zvýši kvalitu
poskytovaných služieb v meste i regióne. Možným rizikom môže byť novosť zariadenia. Preto pri svojej marketingovej
stratégii bude žiadateľ klásť dôraz na budovanie značky. Oslovovať svojich zákazníkov bude prostredníctvom vytvorenej
spolupráce s CK, reklamy na internete a v inzercii. Na základe overených dlhoročných skúseností žiadateľ vie, že najviac
účinné je oslovovať potenciálnych zákazníkov priamo. Projekt prispeje nielen k zlepšeniu podmienok rozvoja CR, ale podporí
aj vznik nových pracovných príležitostí.

Realizáciu stavebných prác bude zabezpečovať spoločnosť Stavebná spoločnosť TATRY Poprad, s.r.o. Navrhovanými
stavebnými úpravami budú zrekonštruované a zmodernizové prízemie, suterén a fasáda. Práce budú vykonané v takom
rozsahu, aby bolo možné uviesť do činnosti jednotlivé strediská, ktoré v súčasnosti žiadateľ nevyužíval pre ich nevyhovujúci
stav. Ide o kuchyňu, reštauráciu s príslušnými salónikmi, nočný klub, pizzériu. Modernizáciou a rekonštrukciou prejde tiež
práčovňa, kotolňa, výťah, skladové priestory a šatne pre zamestnancov s novými sprchami a WC a v neposlednom rade aj
kaviareň. Bude tiež vytvorený priestor recepcie. Žiadateľ sa pri rekonštrukčných prácach rozhodol zachovať pôvodný štýl
objektu, s využitím všetkých funkčných a zachovalých konštrukcií. Riadenie činností projektu bude zabezpečovať projektový
tím, ktorý bude vedený konateľom žiadateľa. Je predpoklad, že projekt bude riadiť veľmi úspešne nakoľko má bohaté
skúsenosti a prax v oblasti cestovného ruchu i stavebníctva.

Mesto Poprad chápe, že CR je jednou z oblastí, ktoré je potrebné rozvíjať a tým zabezpečiť konkurencieschopnosť
samotného regiónu. Sú naplánované rôzne investičné aktivity, ktoré prispejú k uspokojovaniu náročných domácich i
zahraničných klientov, ktorých počet neustále narastá. Preto je nevyhnutné budovať v meste i regióne kvalitné zariadenia CR,
ktoré budú poskytovať služby počas celého roka a súčasne uspokojovať potreby návštevníkov a skvalitnia život obyvateľov
mesta. Predpokladá sa, že projekt prispeje k predĺženiu pobytu návštevníkov v lokalite Poprad. Žiadateľ podniká v oblasti CR
od roku 2002, jeho činnosť sa začala odkúpením Hotela Európa a sám zabezpečuje jeho fungovanie a riadenie. Zo svojich a
úverových prostriedkov v minulosti zrealizoval rekonštrukciu niektorých starých a nefunkčných častí hotela. Počas svojej
činnosti si vybudoval množstvo vzťahov ale získal aj množstvo skúseností. Jeho cieľom je spustiť prevádzku hotela, ktorý
bude jedným z najobľúbenejších a najviac navštevovaných hotelov v regióne. Ekonomická situácia nie je dobrá a žiadateľ sa
preto rozhodol podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, nakoľko projekt nedokáže realizovať bez pomoci NFP.

Udržateľnosť projektu bude po ukončení spolufinancovania zabezpečená prostredníctvom vlastných ľudských a finančných
zdrojov. V dôsledku realizácie projektu a poskytovaním kvalitných služieb CR žiadateľ očakáva nárast počtu návštevníkov, čo
sa prejaví zvýšením tržieb a ich následným preinvestovaním na ďalšie rozširovanie možností využitia samotného hotela (už
spomenutého wellness a kongresovej sály) a organizovanie aktivít počas celého roka. Spoločnosť plánuje vytvoriť 5 nových
pracovných miest a obsadiť ich na základe výberového konania kvalifikovanými osobami. Súčasne v čase hlavnej sezóny nie
je vylúčené rozšírenie personálu o ďalších pracovníkov.
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Rozšírenie a modernizácia športovo-relaxačného centra "Vážska
riviéra"

Rekonštrukcia športovorekreačného zariadenia Sĺňava –
Zemplínska Šírava

Wellnes centrum Hotel Park

Rekonštrukcia a modernizácia zariadení a rozšírenie služieb
cestovného ruchu v areáli Slaná voda

Rozšírenie a skvalitnenie služieb športovo-rekreačného strediska
Slovakia Ring

Modernizácia časti interiéru hotela Partizán a dovybavenie časti
firmes a wellness

Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu v
Kaštieli Gbeľany

Penzión Mária stavebné úpravy a prístavba

499 530,02

378 347,92

199 887,23

195 742,60

199 999,80

116 936,45

186 175,50

189 044,00
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Projekt primárne rieši modernizáciu existujúceho športového centra rozšírením o nové športové, relaxačno-regeneračné a
stravovacie služby a rekonštrukciu a rozšírenie vonkajších tenisových kurtov. Na základe skúseností z dlhoročného
poskytovania športovo – relaxačných služieb (od roku 1992) žiadateľ identifikoval výrazný potenciál pre rozvoj ďalších služieb
športovo-relaxačného centra, keďže súčasný rozsah a úroveň poskytovaných služieb už nie je vo vzťahu k požiadavkám
návštevníkov po kvantitatívnej ani kvalitatívnej stránke postačujúci. Zámerom žiadateľa je zároveň využitie trhovej medzery vo
vzťahu k potrebám a očakávaniam turistov a návštevníkov regiónu, keďže ponuka služieb CR je v tomto regióne zväčša
tvorená iba základnými - ubytovacími a stravovacími službami. Projekt je situovaný v atraktívnom území pri rieke Váh v meste
Púchov, v Severopovažskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie CR definovaný ako územie s najvyšším medzinárodným významom.

Realizáciou projektu vznikne moderný turistický komplex s celoročným využitím, s komplexnou ponukou kvalitných
stravovacích (60 miest pri stole), športovo-relaxačno-regeneračných (tenis, squash, bedminton, florbal, stolný tenis, fitnes
centrum/posilňovňa, spinning, aerobik, bowling, bliard, masáže, sauna, solárium) a iných doplnkových služieb CR, schopný
poskytnúť zázemie aj pre rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia medzinárodného významu. V dôsledku úspešnej
implementácie projektu sa predpokladá výrazný nárast návštevnosti športovo-relaxačného centra, čo sa pozitívne odzrkadlí aj
na náraste tržieb, ktoré sa pri stanovenej vyťaženosti jednotlivých služieb zariadenia očakávajú na úrovni 168.000 EUR.
Projekt zároveň prispeje k zlepšeniu zamestnanosti v regióne, nakoľko sa vytvoria 3 stále pracovné miesta, z ktorých dve
budú obdadené ženami a jedno osobou zo znevýhodnených skupín a ďalšie pracovné miesta na základe dohôd o vykonaní
práce. Predložený projekt sa navyše vzhľadom na koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu v regióne vyznačuje
nadštandardnými multiplikačnými efektmi vo vzťahu k veľkosti investície.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorý nie je možné sekundárne členiť na časti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili
samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita - Aktivita 1 Rekonštrukcia športovo-relaxačného centra, ktorú je možné explicitne vyjadriť z časového a finančného hľadiska, ako aj z
hľadiska príspevku k dosiahnutiu kvantifikovaných výsledkov projektu, t.j. z vecného hľadiska. Hlavná aktivita projektu bude
zrealizovaná v termíne: 05/2010 – 10/2011 Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za obe podporné
aktivity projektu, t.j. za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom
hlavnú aktivitu projektu bude technicky a organizačne zabezpečovať v spolupráci s vybraným dodávateľom podľa
realizačného projektu, za priebežnej kontroly kvality a dohľadu nad realizáciou stavebnej časti implementácie projektu
stavebným dozorom.

d1) Žiadateľ projektom reaguje na rastúci dopyt po kvalitných komplexných službách CR v regióne zo strany domácich a
zahraničných turistov. Navrhované aktivity projektu prispejú k zvýšeniu variability a kvality poskytovaných služieb CR a
vhodne doplnia mozaiku atraktivít regiónu využiteľných pre účely CR, čím sa vytvoria predpoklady pre nárast počtu a dlhšie
zotrvanie návštevníkov v regióne. Tým sa využije existujúci potenciál regiónu pre CR a zároveň sa zvýši hodnota a
príťažlivosť regiónu pre návštevníkov. Predložený projekt zároveň vhodne dopĺňa plánované rozvojové aktivity/projekty v
regióne v snahe vytvoriť región s komplexnou a previazanou ponukou kvalitných služieb CR. d2) Žiadateľ disponuje
potrebným zázemím z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia predkladaného projektu, ako aj rozsiahlym know-how
a skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb CR a projektového riadenia veľkých investičných akcií. Žiadateľ evidoval k
31.12.2008 3 zamestnancov v stálom pracovnom pomere a 7 osôb na základe dohôd o vykonaní práce mimo stáleho
pracovného pomeru, pričom realizáciou projektu vytvorí min. 3 stále pracovné miesta.

Dôsledným personálnym a technickým zabezpečením projektu a rozvinutím partnerskej spolupráce s hlavnými aktérmi v
oblasti CR v regióne, spolu s účinnou marketingovou stratégiou žiadateľ prispieva k minimalizácii možného negatívneho
vývoja vo vzťahu k projektu a rizika neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele. Vzhľadom na každoročne rastúci trend
návštevnosti v regióne sa v budúcnosti očakáva zvýšený dopyt po kvalitných a komplexných službách CR, čo spolu s
prírodným, historickým a kultúrnym potenciálom regiónu vytvára predpoklad k extenzívnemu rozvoju CR v regióne s priamym
dopadom na trvalú udržateľnosť projektu. Významnou mierou k udržateľnosti výsledkov projektu prispeje aj kvalifikovanosť
žiadateľa a samotná koncepcia zariadenia, ktoré bude celoročne poskytovať komplexné služby CR vysokého štandardu. Na
základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou zariadenia.
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Zemplínska Šírava je dôležitou oblasťou letného cestovného ruchu zemplínskeho turistického regiónu na Východnom
Slovensku. Nedostatkom Zemplínskej Šíravy je práve jej letná sezónnosť. V regióne chýbajú komplexné turistické produkty
na odstránenie sezónnosti. Budova hotela Slňava bola postavená v 70. rokoch minulého storočia. Odvtedy na nej
neprebiehala žiadna rekonštrukcia. Pre skvalitnenie ponúkaných služieb je ale nevyhnutná rekonštrukcia sociálnych
zariadení ubytovacej časti a doplnenie chýbajúcich športových služieb, ktoré by posilnili sezónne využívanie aj v jarnom a
jesennom období. Hotel nevyhnutne potrebuje investovať do rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti prostredníctvom
celkovej rekonštrukcie. Priame dôsledky projektu budú najmä zvýšenie rozvoja cestovného ruchu a zamestnanosti v regióne.
Plánované zariadenie bude slúžiť domácim i zahraničným návštevníkom.

Po úspešnom ukončení projektu sa zvýši konkurencieschopnosť hotela a skvalitnia a zatraktívnia poskytované služby.
Projekt vďaka rozmanitosti ponúkaných služieb a športových aktivít širšej verejnosti bude ponúkať nové pracovné príležitosti
pre obyvateľov v regióne. V rámci projektu sa plánuje s vytvorením cca 3 pracovných miest. Zvýšením propagácie
zrekonštruovaného hotela na športové a relaxačné centrum na výstavách, internete, v tlači dôjde k nárastu počtu
návštevníkov a tým aj k nárastu tržieb. Spolu so športovým areálom bude stredisko schopné zabezpečiť komplexné turistické
programy s celoročným využitým. Po ukončení realizácie aktivít projektu plánujeme riešiť napĺňanie merateľných
ukazovateľov zvýšením propagácie zariadenia a kvalitným manažovaním. V porovnaní s ostatnými zariadeniami cestovného
ruchu budeme mať konkurenčnú výhodu športovej klientely pre jarné, letné, jesenné a zimné sústredenia.

Na základe verejnej obchodnej súťaže bol vybraný dodávateľ, ktorý zabezpečí fyzickú realizáciu aktivít projektu v
dohodnutom termíne. Realizácia projektu bude prebiehať podľa odsúhlaseného rozvrhu prác, ktorá zahŕňa organizáciu
rekonštrukcie športovorekreačného zariadenia, nákup potrebných zariadení až po spustenie projektu. Ide o rekonštrukciu
pavilónu „D“, kde sa nachádza ubytovacia časť. Vymenia sa zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach, na terasách
sa upraví dlažba a opraví sa oplechovanie strechy. Všetky drevené zdvojené okná sa vymenia za plastové s izolačným
dvojsklom. V okolí sa vybudujú nové ihriská. Celá realizácia projektu bude prebiehať počas 24 mesiacov v rokoch 2010 až
2012. Pre realizáciu projektu bol vytvorený projektový tím, zodpovedný za celkovú koordináciu aktivít projektu a prípravu a
sumarizáciu potrebných podkladov.

V prípade neposkytnutia NFP by sa projekt nerealizoval v takom rozsahu, v akom bol naplánovaný, nakoľko investícia je
finančne veľmi náročná. Budova hotela Sĺňava bola postavená v 70.rokoch minulého storočia, čomu zodpovedá aj jej
architektúra a vnútorná vybavenosť. Od svojho vzniku neprešla žiadnymi úpravami, až na základnú hygienickú maľbu.
Nevyhovuje ani európskym štandardom, čo sa týka bezbarierovosti. Z vlastných finančných prostriedkov nie je možné
zabezpečiť plynulý celoročný chod bez nutnej rekonštrukcie. Zemplínska Šírava v súčasnej dobe pociťuje veľké výkyvy
návštevnosti a vyťaženosti v jednotlivých zariadeniach, ktoré „prežívajú“ z letnej sezóny. Hotely disponujú slabou, alebo
žiadnou ponukou nadrámcových služieb okrem poskytovania ubytovania a stravy. Zrekonštruované rekreačnošportové
centrum, ktorého návštevnosť každým rokom stúpa, vyplní toto vákuum poskytovaním pred aj po sezónnych aktivít, zníži
mieru nezamestnanosti v regióne vytvorením nových pracovných príležitostí a prispeje aj k zachovaniu prírodného dedičstva
Dolného Zemplína.

Prostredníctvom realizácie projektu budú poskytované kvalitnejšie a atraktívnejšie služby, čo bude priamo vplývať na
zvyšovanie tržieb ako aj kladného hospodárskeho výsledku. Športový areál bude lákadlom predovšetkým pre športové školy,
tenisové a rôzne športové podujatia. Snahou je prepojiť obce Vinné a Klokočov pre podporu pešej turistiky a zabezpečovať
prehliadku stredísk Zemplínskej Šíravy. V zimnom období je tu možnosť bežeckého lyžovania a zimných sústredení
športových klubov. Rekonštrukciou športovorekreačného zariadenia bude hotel Sĺňava schopný čeliť ohrozeniam v zmysle
narastajúcej konkurencii v segmente cestovného ruchu. Realizáciou projektu spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta
celkovo pre 3 zamestnancov Možným ohrozeniam budeme predchádzať celoročným poskytovaním komplexných služieb na
vysokej úrovni oslovujúcimi všetky vekové a záujmové skupiny.
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Hotel Park sa nachádza v centre Dolného Kubína, v centre Oravského regiónu, kt. je v dlhodobom horizonte zaradený medzi
regióny s medzinárodným významom. Ubytovacia kapacita je 172 lôžok. Dolný Kubín je mesto s kultúrnymi pamiatkami,
bohatou históriou, v blízkosti je stredisko Kubínska Hoľa využívané pre zimné športy, letnú i zimnú turistiku. Oravský región je
po Liptovskom a Tatranskom regióne 3. najvýznamnejší región CR. V Dolnom Kubíne sa nachádza akvapark, v blízkosti
Oravský hrad, Oravská priehrada a mnohé historické a kultúrne pamiatky. Hotel Park patrí medzi najväčšie hotely mestského
typu v Oravskom regióne a je využívaný nielen domácimi ale aj zahraničnými návštevníkmi. Okrem ubytovania a stravovania
pre návštevníkov ponúka aj wellness služby (bazén) a konferenčné služby. Wellness hotela tvorí iba jedna sauna a bazén,
ktoré sú zastarané a tieto služby nestačia uspokojiť zvyšujúce sa nároky návštevníkov. Využitie hotela sa pohybuje od 25%
do 40 % v závislosti od sezóny (vyťažená je zimná a letná sezóna) a vybudovanie wellness centra prispeje k nárastu
návštevnosti a skvalitneniu služieb a nárastu na min. 50% vyťaženosť. Žiadateľ má hotel aj pozemky vo vlastníctve.

Modernizácia wellness časti hotela, vybudovanie priestoru pre bowlingovú dráhu prispeje k zvýšeniu kvalitatívnych
štandardov poskytovaných služieb pre návštevníkov hotela. Modernizáciou nerozširujeme ubytovacie kapacity, počet lôžok
zostane nezmenený. Výsledky projektu zlepšia kvalitu poskytovaných služieb, rozšíria počet služieb CR, čo pritiahne ďalších
návštevníkov a návštevníci sa budú opakovane vracať do hotela. Modernizácia a rozšírenie wellness centra hotela včítane
sociálnych zariadení, a vybudovanie bowlingu zásadne zvýši komfort služieb, čo prispeje aj k celoročnému využívaniu hotela.
Spokojnosť návštevníkov s kvalitnejšími službami má priamy vplyv na predlžovanie pobytu v regióne a prispeje k rozširovaniu
ďalších doplnkových služieb k ubytovaniu. Pri prevádzke wellness centra vytvoríme 2 nové pracovné miesta. Vďaka
rozšíreniu služieb predpokladáme zvýšenie priemernej vyťaženosti hotela min. 50% do r. 2018.

V Aktivite 1 realizujeme stavebné úpravy wellness zóny hotela (suterén a I. NP), budú vybudované sauny, tepidárum, nové
šatne a sociálne zariadenia pre návštevníkov wellness. Rovnako stavebne pripravíme priestor pre bowlingovú dráhu. Aktivity
budú realizované v súlade so stavebnou ohláškou, projektovou dokumentáciou a architektonickým zámerom. Dodávateľ vzíde
z verejného obstarávania. Realizáciu stavebných prác bude kontrolovať externe stavebný dozor. Aktivita Riadenie projektu sa
zameria na kontrolu plnenia harmonogramu aktivít, kontrolu súladu realizovaných prác so schváleným rozpočtom,
administráciu a monitorovanie projektu. Aktivita Publicita sa zameria na realizáciu propagácie realizácie projektu súvisiacu s
podporou zo štrukturálnych fondov. Pre podporné aktivity využijeme externú spoluprácu s odborníkom na implementáciu
projektov podporených z eurofondov.

Projektom riešime modernizáciu Hotela Park na moderné stredisko CR s celoročným využitím, ktoré bude spĺňať nároky aj
náročnejších návštevníkov a ktorého služby budú poskytované aj mimosezónne (wellness služby, konferenčné služby,
mestský turizmus, obchodné cesty). Predkladaný projekt rieši modernizáciu sa dobudovanie wellness centra. Po realizácii
Hotel Park ponúkne rozšírenie služieb hotela mestského typu, a tým naplní deficit týchto služieb, kt. návštevníci pociťujú.
Oravský región je výhodne umiestnený v blízkosti regiónov: Liptovského a Tatranského a návštevnosť neustále rastie, pretože
svojou prírodnou a kultúrnou ponukou sa im vyrovnáva. Aby sa návštevníci vracali, musí poskytnúť štandard vysoko
kvalitných služieb, pretože len kvalitné doplnkové služby v CR zvýšia atraktívnosť regiónu. Región má významné postavenie
pre aktívny zahraničný CR: vysoká návštevnosť poľských návštevníkov. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou
produktov v oblasti CR: prevádzkoval 6 rokov lyž. stredisko Malá Lučivná vč. hotela Hutník, prevádzkoval stredisko Kubínska
Hoľa, vlastní 3 hotely.

Po realizácii nielen tohto projektu ale aj ďalších investičných aktivít, ktoré sa budú realizovať, vybudujeme moderné stredisko
cestovného ruchu – mestský typ hotela, ktoré poskytne kvalitatívne vyššie služby pre svojich návštevníkov a tým docielime
rast návštevnosti ako aj obsadenosti hotela. Návštevníci v regióne nájdu celoročne ponuku športových a rekreačných aktivít,
ponuku poznávacej turistiky a k tomu v hoteli dostanú štandard poskytovaných služieb ubytovania a oddychu. Vychádzajúc zo
súčasnej situácie a z ekomomicko-finančných prognóz žiadateľa, po ukončení realizácie projektu bude prevádzka wellness
centra samofinancovateľná a náklady na prevádzku wellness centra pokryjeme z jeho výnosov. Žiadateľ realizuje
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov. Výsledkom projektu je skvalitnenie ubytovacích služieb v Oravskom regióne,
čo priamo ovplyvní ďalšie rozširovanie ponuky služieb CR. Realizáciou projektu v hoteli vytvoríme 2 pracovné miesta pre
občanov do 29 rokov.
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Zariadenie Slaná voda SZČO Ján Herud je komplex stavieb – centrálna chata s reštauráciou a turistické ubytovne. Poskytuje
služby CR celoročným ubytovaním vo viaclôžkových izbách so spoločným sociálnym zariadením na chodbách a sezónnou
prevádzkou lyžiarskeho vleku v zime a detských táborov počas prázdnin. Súčasná kvalita ubytovania a sortiment služieb
zaostáva za požadovaným štandardom ubytovania a sortiment služieb výrazne obmedzuje ďalší rozvoj zariadenia. Ako
ukázali výsledky SWOT analýzy je nevyhnutná potreba zvýšenia konkurencieschopnosti zlepšením kvality ubytovania a
komplexnosti poskytovaných služieb pre celoročných návštevníkov turisticky vyhľadávaného územia. Zariadenie sídli a
pôsobí v k.ú. Oravská Polhora, okres Námestovo, čo je dlhodobo región s relatívne vysokou nezamestnanosťou (13,49%,
ÚPSVaR 10/2014) a patrí k menej rozvinutým v rámci ŽSK. Podpora MSP, služieb a zamestnanosti hrá preto kľúčovú úlohu
pri zlepšovaní súčasného zlého stavu. Podnikateľský subjekt Ján Herud, SZČO je zdravá spoločnosť s dobrými
ekonomickými ukazovateľmi. Realizácia projektu zvýši konkurencieschopnosť polohou unikátneho zariadenia CR s kladným
ekonomicko-sociálnym dopadom na rozvoj regiónu.

Realizácia projektu vytvorí podmienky pre regionálne centrum cestovného ruchu s komplexnými službami a podporou
miestnych tradícií, kultúry, remesiel, služieb a ľudového umenia na pravidelných akciách podľa ročného kalendára atrakcií pre
návštevníkov regiónu. Zvýši sa konkurencieschopnosť zatraktívnením zariadenia, úrovňou a komplexnosťou služieb, ako aj
zvýšením využiteľnosti kapacít. Orientácia na uspokojenie zvyšujúcich sa požiadaviek na úroveň ubytovania a na celoročne
propagované a poskytované nové atraktívne služby vytvárajú výborné predpoklady na dosiahnutie stanovených cieľov
projektu a elimináciu rizík možného nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej moci. Realizácia projektu umožní
vybudovať centrum cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou, dosiahnuť novú silnú a dlhodobo udržateľnú stabilnú pozíciu,
s dosiahnutím stanovených cieľov. Po realizácii projektu žiadateľ plánuje ďalšie technické zhodnocovanie areálu z vlastných
zdrojov. Projekt vytvorí 2 nové, udržateľné pracovné miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov (1 muž, 1
žena dlhodobo nezamestnaní) a prispeje zlepšením kvality a novými službami k rastu tržieb a pridanej hodnoty.

Projekt začne ukončením VO výberom dodávateľa stavebných prác. Projekt má jednu hlavnú aktivitu, jej vecným obsahom sú
stavebné práce dodávateľa na objektoch SO 01, SO 02 a SO 03 (viď príloha č. 12 ŽoNFP). Realizácia bude zabezpečená
dodávateľskou zmluvou s pevnou cenou a termínom dodávky - míľnikom projektu tak, aby prevádzka bola spustená do 10
mesiacov, najneskôr do 12/2015. Hlavná aktivita projektu bude riadená harmonogramom stavebných prác dodávateľa a
kontrolovaná projektovým tímom vytvoreným žiadateľom, vlastnými a externými skúsenými pracovníkmi s realizáciou
investícií vrátane špecialistu na EU fondy. Realizácia hlavnej aktivity projektu bude istená podpornými aktivity - riadenie
projektu a publicita a informovanosť. Budú vytvorené 2 nové pracovné miesta (muž, žena) pre nezamestnaných vo veku 1529 rokov pre prevádzky servisného strediska a TIK s izbou ľudových tradícií a požičovňou športových potrieb. Ostatné
podporné činnosti nadviažu na vykonaný marketing a prieskum trhu, ponukou a umiestnením nových služieb u cieľových
zákazníkov. Súčasťou realizácie bude úvodná, priebežná a finálna informovanosť a publicita na mieste, u cieľových skupín
návštevníkov a v masmédiách.

Potreba investícií do rozvoja služieb CR je nevyhnutná pre rast ich konkurencieschopnosti i vyrovnanie ekonomických a
sociálnych rozdielov v regióne, ktorý je na nižšej úrovni ako priemer SR. V lokalite je preukazný a dostupný rozvojový
potenciál. Neposkytnutie pomoci z fondov EÚ by spôsobilo oddialenie realizácie projektu a zníženie konkurencieschopnosti.
Žiadateľ zaisťoval rozvoj areálu dosiaľ iba z vlastných tržieb, k ich výraznej inicializácii projekt prispieva. Pre rast
konkurencieschopnosti je nevyhnutné urýchliť rozvoj rekonštrukciou a modernizáciou zariadenia a jeho mikroinfraštruktúry
(stredisko služieb, TIK, požičovňa športových potrieb, príjazdové cesty a parkovacie plochy). Rozšírenie sortimentu a kvality
služieb bude mať kladný vplyv na rast návštevnosti. Okamžitý účinok pomoci sa prejaví plnením dopytu trhu na vyšší štandard
ubytovania, na služieb spojené s miestnymi tradíciami, kultúrou, remeslami a ľudovým umením podľa ročného kalendára
atrakcií strediska. Projekt priamo napĺňa ciele strategických a plánovacích dokumentov v podpore CR a zamestnanosti.
Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou obdobných investícií v rámci doterajšieho budovania vlastného areálu.

Očakávané výsledky sú dlhodobo udržateľné. Zariadenie má jedinečnú polohu aj dostatok príležitostí k udržateľnému rozvoju.
Napriek kríze a stagnácii ekonomiky v EU, žiadateľ zaisťuje rozvoj areálu jeho pružnou orientáciou na nové služby, po ktorých
sa dopyt zvyšuje. Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu, t.j. financovanie ďalšej prevádzky zariadenia bude
zabezpečené rastom tržieb, spolufinancovanie je zaistené z vlastných zdrojov. V zamestnanosti sa predpokladá nielen
udržanie počtu zamestnancov ale aj nevyhnutný nárast podľa potreby rastu kvality a sortimentu poskytovaných služieb.
Projektovaná štruktúra nových služieb zabezpečovaných mladými novými zamestnancami vytvára potenciál pre priebežnú
inováciu hlavne v spojení s nie plne využívaným domácim potenciálom územia. K udržatelnosti pracovných miest prispeje
nielen intenzívne využívanie rekonštruovaného zariadenia ale aj okolitých atrakcií - realizáciou projektu žiadateľ získa i určitý
náskok pred konkurenciou, najmä flexibilnou orientáciou na tradície a históriu regiónu, využitie domácich produktov a služieb
s vysokou mierou pridanej hodnoty žiadaných na trhu. Projekt vytvára kladnú ČSH a kladnú mieru výnosovosti.
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Vzhľadom na svoju polohu bolo územie SR dôležitou dopravnou križovatkou už v dávnej minulosti. Slovakia Ring je prvý
automotodróm v SR a vznikol ako reakcia na absenciu kvalit. výcvikového a testovacieho zariadenia v SR. Celá výstavba a
dobudovanie areálu prebehla v troch etapách. Dnes sa SLOVAKIA RING s. r. o. naplno venuje prevádz. automotodrómu.
Tento unikátny areál je možné pozorovať z rôznych pohľadov a tribún. Tribúny sú rozdelené podľa kategórii A,B,C,D,E,F.
Stimulom pre rozvoj týchto aktivít je dosiaľ stále nevyužitý potenciál vo vzťahu k budúcemu intenzívnejšiemu využívaniu
športových možností. A preto sa spoločnosť rozhodla a vzala si za cieľ rozšíriť počet tribún a tým prilákať väčší počet
návštevníkov, čím sa zabezpečí zvyšovanie návštevnosti areálu.
SLOVAKIA RING s.r.o. vznikla v roku 2008 a jej hlavným predmetom činnosti je organizovanie športových podujatí na
národnej a medzinárodnej úrovni. Rozšírením kapacity tribún dôjde k naplneniu hlavného cieľa, ktorým je prilákanie väčšieho
počtu domácich a zahraničných návštevníkov.
SLOVAKIA RING s.r.o. v roku 2013 vykázal nárast tržieb vo výške 2 034 233,00 EUR a nárast pridanej hodnoty vo výške 1
818 292,00 EUR.

Úspešnou realizáciou projektu dôjde k zvyšovaniu návštevnosti okruhu, ktorý je v podmienkach SR ojedinelý. Nákupom
nových tribún sa rozšíri počet návštevníkov, zvýšia sa úmerne aj služby automotodrómu a dosiahlo by sa hlavne:
- vytvorenie nových pracovných miest;
- nárast tržieb na 2 237 656,30 EUR v roku 2018;
- nárast pridanej hodnoty na 2 000 121,20 EUR v roku 2018;
- vytvorenie 2 nových pracovných miest;
- vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnené skupiny: 1.
V rámci SR sa na danom okruhu zvýši návštevnosť nielen domácich ale hlavne zahraničných návštevníkov. SLOVAKIA RING
ako okruh si postupne buduje dobré meno doma aj v zahraničí. Zrealizovaním projektu sa tento automotodróm dostane medzi
špičku Európy. Projekt taktiež zabezpečí rozšírenie návštevnosti rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,
pričom dôjde k rozvoju športového cestovného ruchu.
Predkladaný projekt vytvorí podmienky pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti cestovného ruchu najmä pre
návštevníkov okruhu, ale aj pre podnikateľské subjekty. Realizácia projektu zároveň zvýši atraktívnosť oblasti, podporí rozvoj
cestovného ruchu a v neposlednom rade tvorbu pracovných miest.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 Rozšírenie a skvalitnenie služieb športovorekreačného strediska
Predpokladaný začiatok realizácie projektu - aktivity je 01/ 2015 a ukončenie v 11/ 2015.
Realizácia projektu – aktivita projektu sa bude skladať z dodávky montovateľných tribún prostredníctvom dodávky a inštalácie
zariadení, čím sa priamo naplní hl. cieľ projektu, ako aj špecifické ciele projektu.
Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať:
Adriana Jakubcová - ako štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu;
Ladislav Csóka – projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu;
Ing. Marek Miko – technický manažér, zabezpečí plynulú rekonštrukciu;
Ing. Branislav Kováč – ekonóm, kontrola finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo.
Organizácia projektu bude zabezpečená vo vlastnej réžii žiadateľa, s výnimkou prác a dodávky zariadenia, ktorého dodávateľ
vzíde z procesu verejného obstarávania, realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. Riadenie a kontrola projektu
bude prebiehať pomocou externého manažéra. Internú kontrolu bude vykonávať žiadateľ.

Úspešná realizácia projektu nákupu nových tribún je pre žiadateľa SLOVAKIA RING zásadná. Poskytnutie NFP by umožnilo
zrealizovať projekt už v blízkej budúcnosti a bez časových prieťahov. Rovnako by sa naplnili špecifické požiadavky a vytvoril
by sa nový druh cestovného ruchu tzv. športové vyžitie. Predkladaný projekt je vhodný pre daný región a plne korešponduje s
potrebami v oblasti CR a tým dôjde aj k neustálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb prostredníctvom vytvorenia
komplexných služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Vytvorený projektový tím má niekoľkoročné praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov obdobného zamerania.
Spoločnosť SLOVAKIA RING s .r .o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 10.05.2008. Hlavnou činnosťou žiadateľa je
v súčasnosti najmä:
- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí;
- prevádzkovanie športových zariadení.
Bez získania NFP a realizácie projektu by žiadateľ rýchlo a nenávratne stratil pozíciu na trhu v oblasti CR. Žiadateľ doposiaľ
nerealizoval žiadny projekt spolufinancovaný z fondov EU, deklaruje však dostatočnú kvalifikáciu a administratívne kapacity.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
personálu a projektovým tímom.
Nákupom nových tribún dosiahne spoločnosť SLOVAKIA RING s.r.o. plánované zavedenie a rozšírenie počtu tribún čím sa
zvýši počet návštevníkov automotodrómu. Tým pádom sa zvýšia tržby a pridaná hodnota.. Udržateľnosť projektu po skončení
spolufinancovania zo štrukturálnych fondov tak bude zabezpečená nárastom konkurencieschopnosti objektu, posilnením
pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahraničných a domácich návštevníkov. V rámci propagácie služieb sa bude
aktívne spolupracovať s obdobnými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú okruhy v iných krajinách.
Všetky dodávky nadobudnuté v rámci predkladaného projektu, budú využívané len na účely, na ktoré budú obstarané, v
súlade s cieľmi projektu.
Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá vysoká návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti.
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Hotel Partizán sa nachádza v rekreačnej oblasti Tále, v NP Nízke Tatry. Preto, aby hotel mohol poskytovať počas celoročnej
prevádzky komplexné služby na úrovni ***hotela v stredisku CR Tále s medzinárodným významom pre individuálnu klientelu,
pre rodiny s deťmi a pre účastníkov kongresov, je potrebné dobudovať nové aktivity a doplniť chýbajúce vybavenie. Vzhľadom
na súčasný trend v poskytovaní ubytovacích a doplnkovo-relaxačných služieb sú
nevyhnutné viaceré investície do modernizácie hotela a jeho vybavenia, ktoré novovybudovanými službami podporia aj
rozvoja regiónu. Hotel prešiel čiastočnou rekonštrukciou, napriek tomu je potrebné dovybaviť niektoré časti hotela. Ide o časť
interiéru hotela, wellness a fitnes pre potreby prevádzkovania počas celého roka. Táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju
zariadenia a je dlhodobo neudržateľná. Plánovanou investíciou sa zvýši kvalita a rozsah poskytovaných celoročných služieb,
podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne.

Realizácia tohto projektu prinesie nielen ekonomické, ale aj mimoekonomické efekty. Dôjde k rozšíreniu rozsahu kvality a
kvantity poskytovaných služieb nielen samotného žiadateľa, ale predovšetkým v dôsledku jeho vplyvu aj v samotnom regióne.
Dovybavením časti interiéru hotela, fitnes a wellness sa značne rozšíri a skvalitní ponuka služieb, čím projekt prispeje k
eliminácii nepriaznivého vplyvu sezónnosti na využívanie existujúcich ubytovacích kapacít. Uvedomujeme si,
že vstupom do EÚ je potrebné vytvárať komplexné produkty CR s cieľom plne uspokojiť potreby návštevníkov. So zvýšeným
objemom prác súvisiacich s novými službami bude súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 1. Zvýšením
konkurencieschopnosti hotela, využitím existujúceho potenciálu a prostredia, ako aj tvorbou nových pracovných miest pôsobí
realizácia projektu na dosiahnutie strategického cieľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013.

Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedať projektový tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude
založené na nasledujúcom:
-kvalifikovaní a skúsení projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude projekt riadiť a zabezpečovať projekt po manažérskej
stránke,
-stálou prítomnosťou členov projektového tímu na mieste realizácie sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na možné
vzniknuté problémy počas celej doby realizácie projektu, -úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za
neustálej implementácie princípu zastupiteľnosti a zainteresovanosti jednotlivcov.
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný 06/2015, pričom celková dĺžka realizácie projektu predstavuje 5 mesiacov.
Majitelia spoločnosti majú za sebou bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov vrátane financovaného z fondov
EU, čo zaručuje úspešnú implementáciu a naplnenie stanovených cieľov. Technickú realizáciu projektu bude realizovať víťaz
VO a bude vychádzať zo spracovaného návrhu a v súlade s víťaznou cenovou ponukou. Vedenie hotela bude zabezpečovať
priebeh dodávku a kvalitu dodávaných zariadení.

Projekt výrazne prispeje k poskytovaniu vysokokvalitných komplexných služieb počas celého roka. Neustále rastúce nároky
zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si
konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Realizácia projektu bude mať výrazne pozitívny
synergický efekt do podporných odvetví CR a vplyv aj na faktory, ktoré sa nedajú kvantifikovať. Uskutočnením projektu
sa výrazne podporí a zatraktívni infraštruktúra CR vybudovaná v obci Bystrá a regiónu Horehronia. Prílev domácej a
zahraničnej klientely podnieti rozvoj ďalšej infraštruktúry a podnikavosti v regióne, prispeje k rastu komunikácie miestneho
obyvateľstva so zahranič.návštevníkmi, k medzikulturálnej komunikácii, čo je vzhľadom na vstup SR do EÚ nezvrátiteľné a
veľmi potrebné. Implementácia nášho projektu, skvalitnenie služieb budú pozitívne pôsobiť na rozvoj a
aplikáciu projektových zámerov v oblasti CR. Vzhľadom na svoje podmienky je NP Nízke Tatry vhodný na rozvoj CR, ktorý
podporuje aj klaster Horehronie. Jedným z dôležitých faktorov projektu je vplyv na podporu zamestnanosti vytvorením 1
nového prac. miesta.

Stabilná klientela hotela Partizán, 20-ročná história rodinného hoteliérstva a aj jej noví návštevníci sú zárukou udržania
výsledkov projektu aj počas ďalších rokov. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného objektu a
novo vybudovaných celoročných aktivít hotela. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z
poskytnutých služieb. Úspešnou realizáciou projektu sa zvýši kvalita služieb, rozšíri sa ponuka služieb a s tým aj klientska
základňa. Realizáciou projektu očakávame rast pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, ktoré pokryjú výdavky Hotela Partizán
na prevádzku a ďalší rozvoj. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého
nenávratného finančného príspevku nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska
bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie projektovým tímom. Zmysluplnosť dokázali
aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia
udržateľnosti sme identifikovali a pripravili eliminačné opatrenia na ich dosah.
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Obec Gbeľany leží v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny, 10 km na východ od mesta Žilina. Nachádza sa v turisticky
atraktívnej oblasti, v blízkosti mesta Žilina, NP Malej Fatry a obce Terchová, čo bude jednou z konkurenčných výhod
zariadenia. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Žilina bola k 31.10.2014 na úrovni 8,59 %. V súčasnosti zariadenie
neposkytuje žiadne služby cestovného ruchu. V rámci predchádzajúcej výzvy KaHR-31SP-1101, bol spoločnosti Kaštieľ
Gbeľany, s.r.o. v roku 2013 schválený NFP vo výške 1 474 180,14 EUR. Predmetom projektu, ktorý sa v súčasnosti realizuje
a implementuje je rekonštrukcia kultúrno-historickej pamiatky Kaštieľa Gbeľany. Tá bude ďalej využívaná v rámci cestovného
ruchu ako štvorhviezdičkový hotel s kvalitnými službami CR s celoročným využitím. Na základe výsledkov SWOT analýzy
(možností využitia podporných programov EÚ na dobudovanie infraštruktúry a tvorbu nových produktov CR, dostupnej
pracovnej sily na trhu a potreby vytvárania podmienok na poskytovanie komplexných služieb CR s celoročným využitím a i.)
sa žiadateľ rozhodol rozšíriť služby CR vytvorením kvalitného a komplexného produktu s celoročným využitím.

Realizácia predkladaného projektu prispeje k zvýšeniu komplexnosti poskytovaných služieb CR s celoročným využitím v
Kaštieli Gbeľany. Predmetom je vytvorenie komplexného produktu CR obstaraním zariadenia knižnice, kongresovej sály,
wellness, bowlingu, biliardu, fitness a IKT. Kaštieľ bude využívaný ako štvorhviezdičkový hotel s komplexnými a kvalitnými
službami. Kombinácia dizajnového interiéru a funkčnosti splní očakávania aj najnáročnejších klientov. V dôsledku realizácie
projektu budú vytvorené 2 pracovné miesta a z dôvodu charakteru pracovnej pozície budú obe obsadené ženami.
Predpokladaná hodnota tržieb v roku 2018 je 670 000 EUR a výška pridanej hodnoty je 357 000 EUR. V prípade ohrozenia
napĺňania indikátorov bude žiadateľ vyvíjať max. úsilie smerom k rozširovaniu doplnkových služieb rozvojom osobnostného
potenciálu zamestnancov a realizácii rozsiahlej marketingovej kampane. Ponuka služieb, ktoré sa budú poskytovať vytvára
reálne predpoklady celoročného využívania hotela. Priestory hotela sa budú môcť v budúcnosti využívať na rôzne
kultúrno–spoločenské akcie, investor plánuje v parku zaviesť aj chov zvierat, čím sa objekt stane atraktívny aj pre rodiny s
deťmi.

Realizácia ,,Aktivity 1 - Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany“, bude prebiehať v období od
06/2015 – 12/2015. Bude realizovaná prostredníctvom obstarania jednotlivých zariadení a interérového vybavenia. Dodávateľ
bude vybratý na základe VO v zmysle zákona č.25/2006 Z.z., ktoré bude začaté ešte pred podaním ŽoNFP. Hlavnú aktivitu je
možné rozdeliť do 5 logických celkov: Logický celok 1 - nábytok, Logický celok - wellness, Logický celok 3 - biliard a bowling,
Logický celok 4 - fitness a Logický celok 5 - IKT. Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a
vedú k naplneniu špec.cieľov a tým hlavného cieľa projektu. S realizáciou Aktivity 1 budú paralelne prebiehať aj podporné
aktivity projektu. Realizácia projektu je nevyhnutná, nevytvorením komplexného produktu doplnkových služieb CR by došlo k
zníženiu konkurencieschopnosti žiadateľa na trhu. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu zabezpečovať
konateľ spoločnosti, Ing. Peter Janíček, ktorý má dlhoročnú prax s realizáciou investičných projektov oblasti CR.
Implementácia projektu bude zabezpečovaná externou spoločnosťou s relevantnými skúsenosťami.

Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na rozvoj CR-zatraktívni samotné zariadenie, región najmä z hľadiska kvality a
rozsahu služieb a podporí prílev nových investícií,čím sa výrazne zlepší ekonomická i sociálna situácia a zvýši sa celková
životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti. Projekt svojim zameraním napomáha zmierňovať regionálne disparity
prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s riadením investičných i
neinvestičných projektov financovaných z vlastných i štrukturálnych zdrojov. Poskytnutie NFP prispeje k naplneniu cieľov
projektu a jeho merateľných ukazovateľov. V prípade, ak by sa predkladaný projekt nerealizoval a zachoval by sa prvotný
plánovaný stav, realizácia vytvorenia zariadenia s komplexnými a kvalitnými doplnkovými službami CR by sa finančne
navýšila a časovo predĺžila. Spoločnosť by bola chýbajúcimi doplnkovými službami v nevýhode voči konkurencii a oslabilo
by to jej postavenie na trhu. Vytvoriť komplexný balík doplnkových služieb s celoročným využitím je pre spoločnosť
nevyhnutné. Predkladaný projekt je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi kraja, regiónu, VÚC a obce Gbeľany.

V SWOT analýze sme zohľadnili všetky silné stránky a príležitosti, ktoré prispejú k úspešnej realizácii projektu. Definované
slabé stránky sme schopní ovplyvniť dobrým procesom riadenia, rozvojom osobnostného potenciálu zamestnancov a
rozvojom marketingovej stratégie. Ohrozenia projektu je možné tlmiť napr. rozvojom spolupráce s relevantnými organizáciami
na miestnej i regionálnej úrovni, investovaním do rozšírenia a modernizácie zariadenia, projektovým riadením a plánovaním
jednotlivých krokov realizácie projektu. Priestory hotela sa budú môcť v budúcnosti využívať na rôzne kultúrno–spoločenské
akcie, investor plánuje v parku zaviesť aj chov zvierat, čím sa objekt stane atraktívny aj pre rodiny s deťmi. Z výsledkov FA
vidíme, že projekt vytvára kladný výsledok hospodárenia. Z hľadiska cash-flow je dôležité tiež to, že odpisy vytvárajú
dostatočný predpoklad pre obnovu investície po dobe jej reálnej životnosti. Miera výnosovosti projektu je 104,25% a čistá
súčasná hodnota projektu je 12,13 tisíc Eur. Úspešná realizácia projektu prispeje k rastu výsledku hospodárenia spoločnosti a
najmä rastu pracovného kapitálu (vo forme odpisov) a tým prispeje aj k zlepšeniu indexu bonity.
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Žiadateľom je spoločnosť 3 M spol. s r.o., ktorá bola založená v roku 2006 a od svojho počiatku prevádzkuje penzión Mária.
Spoločnosť 3 M spol. s r.o. je rodinnou firmou, kde každý člen rodiny zastáva určité miesto v hierarchii spoločnosti a samotnej
prevádzky penziónu. Penzión Mária je v prevádzke od roku 2002, vo vlastníctve rodiny Mackovcov a nachádza sa pri vstupe
do Demänovskej doliny medzi Skicentrom Jasná vzdialenom 9 km a Aquaparkom Tatralandia vzdialenom 5 km v tichej
mestskej časti Liptovského Mikuláša - Demänová - Bodice. Momentálne spoločnosť ponúka ubytovacie a stravovacie služby
formou polpenzie, masáže na izbách, Nordic Walking, požičiavanie bicyklov, lyžiarsku školu, animácie pre deti, hotelový
program. V predchádzajúcich rokoch pre veľký záujem o ubytovacie služby spoločnosť pripravila pre návštevníkov 4 nové
apartmány, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli Penziónu Mária, tzv. depandance. Spoločnosť sa neustále snaží o zlepšenie
poskytovaných služieb.
Nezamestnanosť v okrese Liptovský Mikuláš predstavovala 12,02% k 31.10.2014 a ročná disponibilná miera nezamestnanosti
je 12,69% (január – október 2014).

Výsledok projektu bude posilnenie konkurencieschopnosti ubytovacieho zariadenia, a to najmä prostredníctvom zvýšenia
stolovej kapacity, získanie priestoru pre bufetové stoly, dosiahnutie vyššieho štandardu celej jedálenskej časti s barom,
zvýšenie štandardu kuchynského vybavenia, vybavenia bufetových stolov a zvýšenie štandardu pôvodných izieb.
Modernizáciou odbytových častí pôvodných priestorov sa vytvorí priestor na prevádzku wellness-sáun a bazénu. Vo vrchnej
časti prístavby bude realizácia samostatnej oddeliteľnej miestnosti pre špecifické požiadavky organizátorov konferencií, ktorá
bude byť môcť využitá ako jedáleň a menšej miestnosti slúžiacej ako salón a detský kútik. Realizáciou projektu bude riešený
závažný problém s nedostatkom kvalitných hotelových zariadení na vyššej úrovni s patričným zázemím a súkromím v
regióne. Po realizácii predkladaného zámeru bude penzión Mária moderné a vysoko vybavené zariadenie v regióne, zvýšia sa
tržby a pridaná hodnota spoločnosti 3 M spol. s r.o. a taktiež spoločnosť bude schopná vytvoriť 3 nové pracovné pozície
najmä pre mladých ľudí z regiónu počas realizácie, ale taktiež po ukončení projektu.

Realizácia projektu bude trvať 8 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít:
Aktivita 1 - Modernizácia penziónu Mária
Rekonštrukcia a modernizácia penziónu Mária – rekonštrukcia existujúcich odbytových častí (reštaurácia), prístavba
kongresovej sály a wellness (bazén, sauny).
Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
Administratívne a organizačne bude realizácia projektu zabezpečená projektovým tímom spoločnosti 3 M spol. s r.o., ktorý sa
bude skladať z projektového manažéra, finančného manažéra a odborného garanta.
Projektovým manažérom bude majiteľ a konateľ spoločnosti – Milan Macko, konateľka spoločnosti 3 M spol. s r.o. Ing. Mária
Macková bude vo funkcii finančného manažéra projektu. Architektonicko-technický dozor bude zabezpečovať po odbornej
stránke Michal Macko, konateľ a spoločník. Aktivita bude realizovaná z vlastných zdrojov žiadateľa.
Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú publicitu a
informovanosť o projekte.

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Spoločnosť má skúsenosti v
uvedenej oblasti, vytvorila podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý
brzdí jeho podnikateľské plány rozvoja a rozšírenia služieb cestovného ruchu v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom
potrebe vytvorenia podmienok pre rast konkurencieschopnosti. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych
programových dokumentov, ako aj prioritami EÚ.
d2) Žiadateľ je spôsobilým na realizáciu projektu, keďže členovia projektového tímu majú skúsenosti s realizáciou projektov a
sú schopní zabezpečiť realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke. Členovia projektového tímu majú
dlhodobé skúsenosti s odbornou stránkou projektu a taktiež aj s implementáciou investičných projektov. Spoločnosť má
dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska na realizáciu projektu, vyhovujúce technické
podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície.

Po ukončení projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Spoločnosť z vlastných zdrojov zabezpečí udržateľnosť pracovných
miest. Udržateľnosť a trvalosť výsledkov projektu bude podporená aj skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú
prax v práci a údržbe zariadenia a vybavenia, ktorými bol doplnený interiér i exteriér penziónu Mária. Vzhľadom na
hospodárske výsledky firmy je reálny predpoklad, že po ukončení projektu spoločnosť zvýši svoj index bonity, najmä vďaka
vyššej návštevnosti a zvýšeniu atraktivity v porovnaní s konkurenčnými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu.
Významným predpokladom finančnej udržateľnosti projektu je výsledok finančnej analýzy. Spoločnosť bude zabezpečovať
elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad projektového
manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo
SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.

Stav. úpravy sa budú realizovať podľa proj. dokumentácie v navzájom prepoj. objektoch:

25130120236

PRIMA ZDROJ

Rekonštrukcia a modernizácia športového zariadenia PRIMAŠPORT

199 396,23
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Okr. mesto Pov. Bystrica leží v regióne Považia v Trenč. kraji. Jeho územie sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej
hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh, čo vytvára krásnu prírodnú scenériu.
V tejto lokalite je niekoľko hotelov, penziónov, reštaurácií a turistických ubytovní. Rozvoj CR si však žiada aj ponuku
doplnkových služieb, aby sa predĺžil pobyt turistov v regióne. V meste chýbajú priestory pre rekr. športové aktivity, ako sú:
volejbal, bedminton, tenis a dobre vybavené fitnescentrum, v krytých priestoroch s možnosťou celoroč. využitia.
Preto sa rozhodlo vedenie spoločnosti PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., po vykonanej SWOT analýze využiť
trhovú príležitosť. V súlade s celospol. prioritou rozvoja CR v meste a v okolí chce realizovať projekt s názvom „Rekonštrukcia
a modernizácia športového strediska PRIMAŠPORT“. Projekt je založený na rekonštrukcii 2 vlastných budov, ktoré v minulosti
neslúžili účelu CR. Získanie NFP by výrazne zlepšilo návratnosť investície.
Projekt je vhodným nástrojom na vytvorenie ponuky inovat. doplnkových služieb CR pre návštevníkov mesta a okolia, ale aj
širokej verejnosti ako ďalšej cieľovej skupiny.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k vytvoreniu 2 nových prac. miest pre občanov do 29 rokov, v súlade s podmienkami
podpory zamestnanosti mladých ľudí v zmysle výzvy:
- prostredníctvom 1 prac. miesta pre ženu sa budú zabezpečovať asistentské činnosti, obsluha zákazníkov a upratovacie
činnosti, dodržiavanie hygienických predpisov;
- 1 prac. miesto bude obsadené mužom, na vykonávanie prac. činností správcu sport. strediska, vrátane jeho údržby.
Nové prac. miesta sú spojené s ponukou nových služieb CR, ktoré napomôžu zvýšeniu pridanej hodnoty a tržieb z dlhod.
hľadiska. To vysvetľuje spôsob splnenia a súvislosti ukazovateľov výsledku a dopadu po skončení projektu.
V prípade poklesu tržieb pre pokles záujmu o šport. aktivity spoločnosť posilní podporu predaja, zváži cenotvorbu a realizáciu
nových požiadaviek pre obnovu záujmu zákazníkov o ponuku tzv. zážitkov v oblasti CR.
Rizikám z nedostat. plnenia indikátorov dopadu (tržby a pridaná hodnota) bude manažment predchádzať pravid. fin.
kontrolingom služieb CR, spolu s včasným prijímaním náprav. opatrení.
Projekt má aj multiplik. efekty pre iných poskytovateľov služieb CR, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať.

Čas. rámec realizácie projektu je plánovaný na 6 mes. Predpokl. harmonogram 2 stav. aktivít v rámci projektu, t.j. aktivít č. 1,
Nunosť pomoci je znásobená akt. zmenou odpis. sadzby budov nevýr. charakteru z 20 na 40 rokov, od r. 2015, s platnosťou aj
č. 2 je od 05/2015 až 10/2015. Aktivita č. 03 zameraná na nákup šport. vybavenia môže začať od 08/2015. Výška investícií je
pre tech. zhodn. budov. Tým sa predĺži ekon. životnosť projektu daná obdobím daň. odpisov, zároveň sa spomalí dlhšia
daná rozpočtom.
návratnosť inv. projektov stav. charakteru. Pri dodržaní opatrnosti plánovania prírastkov tržieb má kľúčovú úlohu práve
poskytnutie NFP, ktoré by skrátilo návratnosť projektu na prijateľných 9-11 rokov v prípade rekonštrukcie (dodat. zníženie inv.
Realizácia 2 stav. aktivít priamo podmieňuje dosiahnutie všetkých ukazovateľov výsledku i dopadu, lebo bez rekonštrukcie by
zdrojov žiadateľa pomocou NFP). Bez poskytnutia NFP by nebolo možné project relizovať v plánovanom rozsahu a čase. Tým
nebola možné dosiahnutie cieľov zariadenia Primašport (nové služby CR), ani vznik nových prac. miest, ani prírastok prid.
je ekonomicky zdôvodnené poskytnutie pomoci projektu.
hodnoty a tržieb. Z tohto hľadiska má aktivita č. 3 spojená s nákupom šport. vybavenia doplnkový charakter, ale je
nevyhnutná pre realizáciu projektu.
Poskyt. pomoc by napomohla aj celospol. prioritám v rozvoji CR v regióne, kde chýbajú doplnk. služby CR s možnosťou
celoroč. využitia aj v nepriazn. počasí.
Org. zab. predpokladá tieto činnosti:
- oznámenie o vyhlásení začiatku VO v zmysle výzvy
- zloženie proj. tímu
predloženie ŽoNFP
vyhodnotenie ŽoNFP a úprava čas. harmonogramu
- vykonanie a kontrola VO v zmysle zákona a podmienok výzvy
- uzatvorenie zmlúv o dielo s s víťazom VO
realizácia diela
monitoring a ukonč. projektu.

Vlastné riad. a tech. kapacity budú doplnené ext. spoluprácou pri VO a riadení stavby (aj pri monitorovaní a publicite). Tým je
daná admin. a tech. udržateľnosť projektu.
Žiadateľ má dobré predpoklady aj na dosiahnutie fin. udržateľnosti výsledkov projektu pokračovaním svojej hosp. činnosti aj
po skončení realizácie projektu. Postupne rastúca prid. hodnota po zohľadnení tržieb z nových služieb CR s celoroč. využitím
a dobrá obch. výkonnosť žiadateľa budú zárukou dlhod. fin. stability a udržania prac. miest aj po realizácii projektu.

Z hľadiska prev. výnosov projekt dosahuje roč. hodnoty prírastkov tržieb v intervale od 52 tis. EUR v r. 2016 (prvý plný rok
prevádzky), s trendom mierneho rastu do ďalších rokov. Pri pláne fin. analýzy bol dodržaný princíp opatrnosti a zohľadnenie
Projekt je v súlade so všetkými strateg. a plán. dokumentami SR, VÚC i mesta pre rozvoj CR (v zmysle opisu projektu, časť možných ext. a aj int. rizík opatreniami v marketingu. Projekt by dosiahol prvýkrát kumul. kladný diskontovaný peň. tok (bez
2).
grantu) v roku 2034. Takáto hodnota návratnosti (20 r.) je priaznivá pre projekty stav. charakteru (po zmene doby odpisov na
40 r.). Získanie NFP vo výške 60 % opráv. nákladov výrazne skráti návratnosť s grantom na 9-11 rokov, preto ho môžeme
Žiadateľ má skúsenosti s projektom, ktorý získal NFP, zo správy nehnuteľností, ako aj z projektov na rekonštrukcie objektov považovať za ekon. zdôvodnenú pomoc
zmluvných partnerov. Tiež poskytutuje vybrané služby CR šport. charakteru aj ubytovanie (Halina,s.r.o.-prep. podnik).
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SATEL - SLOVAKIA, .s.r.o.

Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT

SPORT RECORD, s.r.o.

ŠARIŠ CENTRUM, a.s.

BVH, spol. s r.o.

ESPA LINE, spol. s.r.o.

Financial Hotels Management, s.r.o.

Július Zbuška

Modernizácia Hotela Satel s cieľom skvalitnenia poskytovaných
služieb

Rekonštrukcia hotela Poludnica

Zvýšenie konkurencieschopnosti - chata Slovenka Moštenica

Revitalizácia hotelových a reštauračných služieb

Rozšírenie minigolfového areálu o detské ihrisko a fitnes zónu

Revitalizácia Hotela Máj

Rozšírenie kapacít a skvalitnenie poskytovaných služieb
cestovného ruchu v hoteli Holiday Inn Žilina

Modernizácia Penziónu Zet

199 734,21

199 466,13

191 860,35

126 384,30

36 125,63

177 089,61

199 997,14

99 732,54

Modernizácia hotela Satel je plne v súlade s potrebami a cieľmi rozvojových dokumentov regiónu a SR, keďže v každom
predmetnom dokumente je spomenutá potreba rozvoja CR v Poprade a okolí. Spôsob, aký sme zvolili pre realizáciu, sme
podrobne premysleli a konzultovali odborníkmi v oblasti a sme presvedčení, že je to ten správny spôsob na realizáciu.
Naša schopnosť realizovať projekt je podmienená doterajšími skúsenosťami, či už priamymi (prostredníctvom investičných
aktivít hotela), alebo nepriamo (prostredníctvom našich súčasných riadiacich pracovníkov, resp. zamestnancov). Medzi naše
najvýznamnejšie činnosti patria:
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností,
- kongresové služny,
- športové a relaxačné služby.
Skúsenosťami z oblasti projektov financovaných zo ŠF priamo nedisponujeme, ale máme zamestnancov, ktorí participovali na
realizácii početných investičných projektov na území mesta Poprad, spolufinancovaných aj zo zdrojov spoločenstva EÚ (viď
kapitola 4.2 Personálne zabezpečenie Opisu Projektu).
Modernizáciou hotela nadviažeme na už existujúcu prevádzku Hotela Satel a s ním spojenú prevádzku reštaurácie, kongres. a
spoloč. sál.

Udržateľnosť:
Predaj zmodernizovaného ubytovania s vyšším štandardom zabezpečí dostatočné fin. prostriedky na pokrytie prevádzkových
nákladov a uskutočnenie ďalších investícii do hotela. Zmodernizovaná prevádzka bude zabezpečená menežmentom firmy a
novoprijatými pracovníkmi.
Projekt nespôsobuje žiadne negatívne vplyvy na ŽP.
Riziká a riadenie:
Zabezpečenie komplexnosti ponúkaných služieb nám umožní udržať si súčasných a osloviť nových-náročnejších klientov.
Budeme pokračovať v marketingových aktivitách,komunikácii,oslovovaní nových klientov,ich získavaní a tým rozvoji predaja.
Budeme mať vytvorenú stálu klientelu, ktorá nám zabezpečí dostatočné peňažné toky.Riziko nedosiahnutia cieľov projektu
sme pred podaním projektu dôkladne zvážili, tak ako aj celý proces realizácie projektu.
Budúcnosť:
Budeme intenzívne pokračovať v obnove hotela, hľadať vytváranie a rozvoj doplnkových služieb a ďalších rozširovaní činností
v CR.
Výsledky FA:
Miera výnosovosti je na 259%, v roku 2018 predpokladáme nárast tržieb o 23% oproti roku 2013.
Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 20-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti podnikania
v službách cestovného ruchu.

Spoločnosť SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Medzi prevažujúce podnikateľské aktivity
spoločnosti patrí poskytovanie ubytovacích služieb v zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností, tzn. v
ubytovacom zariadení Hotel Satel*** v bráne Vysokých Tatier - Poprade.
Hotel je v prevádzke celoročne a poskytuje množstvo komplexných doplnkových služieb. Zariadenie vykazuje rad
nedostatkov, najmä zastaranosť interiérov, ale hlavne absenciu vyššej kategórie izieb typu business. Interiérové vybavenie,
podlahy a audiovizuálna technika v izbách sú v nevyhovujúcom stave a je nevyhnutné ich vymeniť, komplexným spôsobom
zmodernizovať z titulu zabezpečenia vyššieho komfortu pre vyšší segment klientely, aby sa objekt zameraný hlavne na
kongresový cestovný ruch stal pre návštevníkov atraktívnym a boli tu vytvorené vhodné podmienky pre kvalitné celoročné
ubytovanie v príjemnom prostredí s vyššou pridanou hodnotou. Realizáciou projektu úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré
zo svojich slabých stránok, najmä nedostatok business izieb a zaostávanie za súčasnými európskymi trendmi aj z toho
dôvodu, že veľkú časť našej klientely (cca 70%) tvoria zahraničný turisti.

Realizáciou projektu spoločnosť SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. dosiahne významné skvalitnenie svojich služieb poskytovaných v
oblasti strediskového cestovného ruchu s medzinárodným významom, ktorého výsledkom bude nárast tržieb, pridanej
hodnoty a tým súvisiace zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti žiadateľa na trhu vo vysoko konkurenčnom prostredí
mesta Poprad a turisticky frekventovaných Vysokých Tatier, čo podporí ďalší rozvoj spoločnosti s príspevkom k vytvoreniu 2
nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných mladých občanov v dôsledku realizácie projektu, čím sa tiež podporí
regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti. Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované
kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti realizačného tímu s realizáciou investičných projektov v
minulosti dokážeme zabezpečiť bezproblémový priebeh implementácie projektu. Výstupom projektu bude 54
zmodernizovaných izieb s vyšším štandardom, ktorých začlenenie do ponuky hotelom poskytovaných služieb zabezpečí
nárast pridanej hodnoty na 400 000 Eur a tržieb spoločnosti na 1 200 000 v roku 2018. Prispeje to taktiež k zvýšeniu
zamestnanosti v regióne vysokou nezamestnanosťou.

Hlavná aktivita projektu "Modernizácia Hotela Satel" sa bude realizovať v období od 03/2015-12/2015. Harmonogram odráža
reálne možnosti realizácie verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP.
Medzi hlavné aktivity sme zaradili iba jednu činnosť, ktorá predstavuje celý súbor modernizačných prác, ktoré sú potrebné pre
realizáciu projektu.
Počas celej dĺžky realizácie hlavnej aktivity budeme zabezpečovať i publicitu a informovanosť a riadenie projektu ako
podporné aktivity, ktorými zabezpečíme hladký priebeh a dohľad nad realizáciou a oboznámenie verejnosti s realizovaným
projektom.
Prípravu a realizáciu všetkých aktivít projektu, resp. ich kontrolu a dohľad bude zabezpečovať projektový tím, zostavený z
projektovo skúsených zamestnancov spoločnosti, pod vedením garanta projektu - zástupcu generálneho riaditeľa hotela Satel.
Previazanosť aktivít so špecifickými a hlavným cieľom je jasná, keďže aktivitou dosiahneme modernizáciu hotela, naplníme
tým i špecifické a hlavný ciel projektu.
Projektový tím zabezpečí plynulý chod projektu a kontrolu z pohľadu riadenia, financií a dozoru. Technické zabezpečenie, t.j.
samotnú výmenu interiérov izieb zrealizuje dodávateľ.
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Hotel Poludnica sa nachádza v lukratívnom centre obce Liptovský Ján. Vzhľadom na relatívne malú veľkosť (846 obyvateľov)
je obec úzko spätá so svojím okolím. Liptovský Ján patrí do oblasti Liptova, ležiaceho na území dvoch národných parkov.
Hotel Poludnica sa nachádza priamo v srdci Liptovského Jána. Táto oblasť patrí medzi najnavštevovanejšie miesta SK a to
vďaka kráse okolitej prírody, výskytu minerálnych prameňov, jaskýň, širokej ponuke zimného a letného vyžitia a množstva
významných pamiatok zapísaných v zozname UNESCO. Hotel Poludnica je vyhľadávaný pre jeho prostredie, ochotný
personál a útulné prostredie pre rodiny s deťmi i rekreačných hosťov počas celého roka. Vybavenie hotela pozostáva z
recepcie, reštaurácie, letnej terasy s grilom, nočného baru, gulečníka, klubovne s TV, SAT, detského kútika, stolného tenisu,
požičovne bicyklov, úschovne bicyklov a lyží a hotelového
parkoviska. Hotel ponúka 32 zariadených 2lôžkových izieb. Medzi silné stránky patria najmä lokalita, dlhoročné pôsobenie v
oblasti CR a skúsenosti majiteľa, ktorý bude vedieť svojimi aktivitami v oblasti marketingu spropagovať hotel a prilákať tak
okrem stálej klientely aj nových návštevníkov.

Stavebnými úpravami sa vybuduje hotel Poludnica využiteľný počas celého roka, opierajúci sa o využívanie prírodných a
kultúrnych dedičstiev a regionálne a miestne atraktivity, ktoré Liptovský Ján a jeho okolie ponúkajú. Vďaka realizácii projektu
sa vytvorí produkt, ktorý bude schopný spojiť rôzne letné a zimné aktivity (športové, kultúrne a iné) do
uceleného produktu a prilákať domácich ako aj zahraničných turistov na dlhšiu dobu pobytu. Projektom sa vykonajú
nasledujúce stavebné úpravy hotela Poludnica :
Rekonštrukcia striech hotela, podláh,skladu lyží, ústredného vykurovania, odstránia sa umývadlové kútiky, na 2.np a 3.np
bude znížená ubytovacia kapacita, vymenia sa všetky interiérové dvere za nové, pôvodné biele fasádne výplne otvorov ( okná
a dvere ) budú nahradené novými, upraví sa vozovka uložením zámkovej dlažby, na 1.np budú
odstránené nadbytočné priečky. Po uvedení hotela do prevádzky sa dané zariadenie stane alternatívou a konkurenciou pre
obdobné ponuky realizované prostredníctvom cestovných kancelárií na domácom i zahraničnom trhu. Vybudovanie tohto
komplexného produktu cestovného ruchu prispeje aj k zmierňovaniu regionálnych rozdielov v ekonomickej
výkonnosti SR.

Hlavná aktivita projektu je „Aktivita 1 - Rekonštrukcia a stavebné úpravy hotela“ bude realizovaná počas 6 mesiacov, časový
harmonogram projektu ju určuje od apríla 2015 – septembra 2015. Hlavná aktivita bude pozostávať zo 7 stavebných úprav,
ktoré nižšie popisujeme :
1.Rekonštrukcia terás
2.Výstavba kúpeľní do izieb
3.Komplexná rekonštrukcia podláh
4.Výmena interiérových dverí
5.Výmena fasádnych okien a dverí
6.Rekonštrukcia spevnených plôch na nádvorí
7.Rekonštrukcia ústredného vykurovania
Podporné aktivity projektu sú tvorené Riadením projektu a Publicitou a informovanosťou
Podnikateľ zvolil model kombinácie interného a externého riadenia projektu, aby bola udržateľnosť, finančné riadenia a
monitoring projektu zabezpečené na profesionálnej úrovni. V oblasti cestovného ruchu a marketingu má žiadateľ skúsenosti s
internými menšími projektmi. Ing. Imrich Zachar bude projektovým manažérom. Hlavná, ako i podporné
aktivity sú stanovené reálne, dostatočne popísané a majú logickú nadväznosť. Preto je reálny predpoklad, že stanovené
aktivity prispejú k dosiahnutiu stanoveného hlavného a špecifických cieľov projektu a budú dosiahnuté stanovené hodnoty
merateľných ukazovateľov.

Samotný hotel Poludnica vzhľadom na technický stav a vybavenosť vyhovuje len klientom, ktorí vyhľadávajú lacnejšie služby.
Využitie kapacít za posledné roky postupne klesá za posledné 3 roky bolo cca 15%. Kapacita ubytovacích miest je v
súčasnosti 72 v 36 dvojpostelových izbách so zastaralým a opotrebovaným zariadením s pôvodnými drevenými oknami zo 70.
rokov. Izby sú vybavené len umývadlom bez toalety a sprchy. Stávajúce vykurovanie vzhľadom na veľké tepelne straty hlavne
cez zle tesniace okná je nevyhovujúce a taktiež ani zásobovanie teplou vodou. Budova má cca. 40 rokov, morálne je
opotrebená a čiastočne aj konštrukčne. Na dosiahnutie lepšieho využitia je nevyhnutná celková rekonštrukcia hotela, ktorá je
obsiahnutá v predkladanom projekte. Vzhľadom k tomu že je situovaný na lukratívnom mieste celoročnou návštevnosťou, po
rekonštrukcii má predpoklady na vyššiu obsadenosť. Pre žiadateľa je veľmi podstatné získať nenávratný finančný príspevok
pre realizáciu daného projektu v plnom rozsahu, hotel je v súčasnosti v stave kedy je jeho rekonštrukcia nevyhnutná pre
ďalšie fungovanie. Bez získania NFP by nebolo možné pre žiadateľa dané stavebné úpravy realizovať.

Udržateľnosť projektu po ekonomickej stránke:
Finančné zabezpečenie projektu resp. finančnú udržateľnosť výsledkov projektu možno deklarovať na základe výsledkov
finančnej analýzy, ktorú firma vykonala na základe doterajších skúseností a plánovaného vývoja budúcich období. Čistá
súčasná hodnota investície vyjadrujúca súčet súčasnej hodnoty budúcich hotovostných tokov plynúcich z investície
a hotovostného toku v nultom roku (investičných výdajov) dosahuje hodnotu 244,44 > 0.
Miera výnosnosti investície vyjadrujúca o koľko percent je čistá súčasná hodnota vyššia než hodnota investície, dosahuje
hodnotu až 179,06% > 100%.
Celkové výnosy projektu budú vyššie ako prevádzkové náklady, čím je zabezpečený pozitívny CASHFLOW v krátkodobom aj
dlhodobom horizonte projektu a tým súvisiaca zabezpečená likvidita projektu. Na zabezpečenie refundácie projektu bude
žiadateľ čerpať úver vo výške NFP. Spolufinancovanie a všetky neočakávané náklady súvisiace s projektom bude hradiť
žiadateľ z vlastných zdrojov. Taktiež po ukončení projektu bude zo ziskov a vlastných zdrojov naďalej finančne zabezpečovať
následné aktivity v oblasti cestovného ruchu.
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Projektová oblasť disponuje bohatým výrobným potenciálom a podnikateľským zázemím v úzkej väzbe na existujúce aj
budúce dopravené napojenie. Tento predpoklad dáva možnosti pre zabezpečenie ekonomickej prosperity a tvorbu nových
pracovných príležitostí nielen obce ale celého regiónu. Základným predpokladom preto, aby cestovný ruch sa naďalej
presadzoval a rástol ako odvetvie ovplyvňujúce hospodárstvo, je existencia turisticky príťažlivých a atraktívnych lokalít,
kvalitná a dostupná infraštruktúra, kvalita, rozsah služieb a ponuka kvalitných produktov podnecujúca spokojnosť klientov. V
súčasnosti zariadenie nedostatočne využíva svoj potenciál prameniaci z atraktívnej lokalizácie, v blízkosti prírodných a
kultúrnych atrakcií. Zariadenie nevyhnutne potrebuje investovať do rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti, celoročného
využitia a komplexnosti poskytovaných služieb prostredníctvom rozšírenia ponuky poskytovaných služieb, ktorá by pomohla
zvýšiť celkovú atraktivitu a prilákať viac domácich ako aj zahraničných návštevníkov a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu.
Prostredníctvom realizácie projektu chce žiadateľ podporiť rast konkurenčnej výhody vyplývajúcej zo SWOT analýzy.

Prostredníctvom realizácie tohto projektu manažment plánuje v prvom rade rozšíriť ponuku doplnkových služieb a skvalitniť
poskytované služby. Rekonštrukciou a modernizáciou s cieľom vytvoriť komplexné centrum cestovného ruchu s celoročnou
atraktívnou ponukou služieb. Rozšírením doplnkových služieb sa upevní jeho pozícia na trhu, zvýši sa a rozšíri kapacita
poskytovaných služieb, zabezpečí sa modernizácia priestorov. Realizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť
strediska. V súvislosti s realizáciou projektu sa zvýši zamestnanosť o 5 pracovníkov, z toho 1 pracovník do 29 rokov. Na
novovytvorené pracovné miesta sa plánujú vytvoriť pre 3 mužov a 2 ženy. Modernizáciou a prístavbou stúpne pridaná
hodnota 55 000 EUR a predpokladá sa nárast ročného obratu 125 000 EUR. Plánované ukazovatele plánuje žiadateľ
dosiahnuť kvalitným manažmentom a monitoringom realizácie projektu a reálnou projekciou budúcich finančných výsledkov.
Po úspešnom zrealizovaní projektu žiadateľ plánuje ďalej investovať do rozvoja a zvyšovaní konkurencieschopnosti
zariadenia čo v neposlednom rade podporí rozvoj regiónu, taktiež aj aktivity ostatných zariadení CR.

Žiadateľ pred rozhodnutím o výbere investičného variantu analyzoval ostatné možností a spôsoby, prostredníctvom ktorých by
zabezpečil optimálne riešenie rozvoja spoločnosti. Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia poskytne návštevníkom okrem
existujúcich kvalitných ubytovacích kapacít aj iné vyžitie a celý rad doplnkových služieb, ktoré sú vyhľadávané klientelou a v
súčasnosti nemá žiadateľ na ich pokrytie dostatočné kapacity. Realizácia projektu je naplánovaná na 10 mesiacov.
Zohľadňujúc finančné, technické a iné faktory, ktoré podmieňujú kontinuálny rozvoj spoločnosti sa žiadateľ rozhodol
realizovať prístavbu viacúčelového objektu a modernizovať a rozšíriť kapacitu reštaurácie a kuchyne, ktoré zabezpečia
napĺňanie cieľov spoločnosti ako aj dosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných indikátorov. Vyplývajúc z uvedených cieľov
boli navrhnuté hlavné aktivity projektu, ktoré sú plne v súlade s projektovým zámerom. Žiadateľ disponuje dostatočne
kvalifikovaným manažmentom a projektovými manažérmi, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s riadením a implementáciou
projektov. Uvedení členovia budú súčasťou projektového tímu a budú sa aktívne zapájať do samotnej implementácie projektu.

Bez poskytnutia NFP by sa investícia nemohla realizovať v danom rozsahu a v predpokladaných termínoch, nakoľko
spoločnosť nedisponuje potrebnými finančnými zdrojmi na obstaranie celej investície. Umiestnenie finančnej podpory do
projektovej oblasti svojou mierou prispeje k znižovaniu regionálnych rozdielov a k zvyšovaniu lokálnej zamestnanosti.
Realizáciou projektu sa vytvoria nové pracovné miesta, ktoré prispejú k znižovaniu nezamestnanosti cieľovom regióne, taktiež
modernizáciou zariadenia sa dosiahne rozšírenie a skvalitnenie počtu poskytovaných služieb, čím sa vytvorí komplexné
centrum cestovného ruchu s celoročným využitím. Samotný projektový zámer vychádza a je plne v súlade plánovacími
dokumentami na regionálnej úrovni s cieľom podporiť zamestnanosť a rozvoj regiónu v oblasti CR.
Samotný žiadateľ spoločnosť SPORT RECORD s.r.o., nemá skúsenosti s realizáciou projektu financovaného z fondov EU.
Avšak manažment a členovia projektového tímu spoločnosti má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z
interných a externých zdrojov. Žiadateľ v minulosti, počas svojej histórie realizoval niekoľko investičných projektov z ktorých
môže čerpať relevantné skúsenosti.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho prevádzka zabezpečená vlastnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Z
dôvodu zefektívnenia výroby, zvýšenie kvality produkcie, predpokladaného nárastu počtu zákazníkov, nižších energetických
nákladov a nákladov na opravy a údržby, spoločnosť očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov do takej miery, ktorá
zabezpečí dostatočné finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Projekt dokáže svojou prevádzkou
zabezpečiť pokrytie počiatočnej investície ako aj nákladov vzniknutých prevádzkou zariadenia a dosiahnuť návratnosť
investície počas horizontu finančnej analýzy.
Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých
aktivít projektovým tímom. Aktivity realizované v rámci projektu budú pod dohľadom projektového tímu a odborných
pracovníkov. Projektový tím bude zabezpečovať medializáciu projektu, vypracovávanie a podávanie priebežných
monitorovacích správ a vyúčtovanie po ukončení realizácie projektu. Inštitucionálne budú zabezpečené jednotlivé investičné
aktivity prostredníctvom transparentne vybraných uchádzačov o realizáciu projektu.
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Hotel ponúka 18 dvojposteľových izieb s možnosťou prístelky a 1 apartmán. Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie
(WC, sprchovací kút), televízor, telefón a minibar s chladničkou. Súčasťou hotela je reštaurácia, kaviareň a salónik s
celodennou prevádzkou. Vzbavenie na izbách TV so satelitom, rádio, telefón, minibar,chladnička, možnost prístelku,WC,
sprcha, internet,klimatizácia na požiadanie, vstup so psom. Služby poskytované hotelom: reštaurácia, klimatizovaná kaviareň,
masáže, sauna, telocvičňa, trezor - úschovňa cenných predmetov, strážené parkovisko, ponuka propagačných publikácií,
platby - cash, kreditná karta (visa, eurocard-mastercard, maestro), faktúra, fax, internet, kopírovacie služby. V budove sú k
dispozícii tieto služby: kaderníctvo, nechtový dizajn, v blízkosti (cca 20 m) sa tiež nachádza plne vybavené Fitness centrum.
Reštauračná časť ponúka denné menu s približným denným výdajom 100 porcií. Hotel sa nachádza v centre mesta Bardejov
približne 200 m od Radničného námestia v blízkosti Športovej haly Mier.

Realizáciou projektu plánujeme, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a zvýšiť tak konkurencieschopnosť najmä reštauračnej
časti hotela Šariš. V rámci predkladaného projektu bude zmodernizovaná kuchyňa, recepcia hotela, samotná reštauračná
časť hotela. Projekt neuvažuje o žiadnych stavebných úpravách. Parkovisko a recepcia budú vybavené novým kamerovým
systémom. Obstaraním softwérového vybavenia pre recepciu ( za účelom ubytovania hostí) rezervácie hostí cez web stránku,
fakturácia, štatistické zostavy pre manažérov, exporty do účtovníctva, reštauračného systému za účelom vybavenia
dotykových pokladní, kalkulácie, flexibilnej tvorby cien, skladovej evidencii, automatických objednávok do kuchyne,
plánovanie skupinových akcií a cenové limity stravy, tvorby denných menu, štatistické výstupy a vyhodnocovanie tržieb,
zabezpečenie vernostného a kreditného systému pre udržanie si stálej
klientely plánujeme zvýšiť atraktivitu reštaurácie a hotelovej časti. V rámci reštaurácie plánujeme zakúpiť nové vybavenie a to
najmä stoly a stoličky a jedálensky súbor. V reštaurácii bude umiestnený nový barový pult vrátane zápultia s vitrínkami a
vybavením.

Administratívne zabezpečenie riadenia projektu bude realizované prostredníctvom vlastných kapacít žiadateľa, vytvorením
dvoch funkcií a to projektového manažéra a finančného manažéra. Projektový manažér bude mať na starosti: ukončenie
realizácie verejného obstarávania, archiváciu dokumentov z VO.
Dohľad nad dodávkami tovarov z hľadiska časového, funkčného, kvalitatívneho. Rokovania s dodávateľmi, zabezpečenie
reklamácie a servisu záručného a pozáručného na dodávku tovarov. Rovnako bude mať na starosti prípravu monitorovacích
správ v súlade s platnými príručkami pre prijímateľa. Bude mať na starosti personálne obsadenie novovytvorených
pracovných miest. Komunikáciu s vedením spoločností. Bude mať na starosti riadenie rizík a ich predchádzanie. Finančný
manažér bude mať na starosti vypracovanie Žiadosti o platbu, kontrolu rozpočtu jednotlivých položiek, finančnú kontrolu
dodávky tovarov. Zaúčtovanie jednotlivých položiek tovarov v účtovníctve spoločnosti. Spolupracuje s finančným manažérom
na riadiacom orgáne. Zúčastňuje sa porád riadiaceho tímu. Spolupracuje s projektovým manažérom. Finančný manažér má
skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z fondov EU.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potrieb investovať do nového zariadenia a vybavenia a to z dôvodu zvyšujúcej sa
konkurencieschopnosti okolitých zariadení poskytujúcich rovnaké resp. obdobné služby. Bez poskytnutia pomoci z NFP by
proces obnovy zariadenia a vybavenia bol zdĺhavý málo efektívny ( časové hľadisko). V súčasnosti je v meste Bardejov len
jeden novopostavený hotel s reštauráciou, ďalšie hotelové zariadenia vykazujú známky potreby
rekonštrukcie. V prípade poskytnutia finančnej dotácie sme schopní okamžite konkurovať svojimi službami novopostavenému
hotelu. Rovnako predkladaná žiadosť je v plnom súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi mesta Bardejov,
Prešovského samosprávneho kraja, Stratégiou rozvoja turizmu. Svojimi aktivitami plánujem osloviť hlavne cieľovú skupinu
seniorov. Plánujeme nadviazať možnosti spolupráce s partnerskými mestami a zapojiť sa tak do
rôznych projektov a programov financovaných prostredníctvom mesta Bardejov či prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Spoločnosť má skúsenosti s vlastnými investičnými projektami, ktoré zabezpečuje z vlastných zdrojov a slúžia na obnovu,
revitalizáciu existujúceho nehmotného majetku spoločnosti.

Udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu bude zabezpečená prostredníctvom vlastných finančných zdrojov prijímateľa.
Vhodným návrhom merateľných ukazovateľov výstupov projektu sa zabezpečí chod celého zariadenia. Bude nutné spracovať
kvalitnú analýzu rizík, ktorá bude obsahovať riešenia a návrhy na optrenia v prípade, ak by došlo po implementácii projektu k
situáciam, ktoré by mohli ohroziť chod zariadenia. Personlálne bude zariadenie obsadené
kvalitným personálom, ktorému bude poskytnuté adekvátne vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. Veľký dôraz sa bude
klásť na marketing poskytovaných služieb a na zachovanie počtu návštevníkov hotelového a reštauarčného zariadenia.
Výsledky finančnej analýzy deklarujú, že projekt je po finančnej stránke udržateľný. Príjmy z ubytovania a z reštauračných
služieb budú pokrývať náklady na chod celého zariadenia vrátane nákladov na personálne obsadenie.
Možnosti využitia kapacít obslužného neklalifikovaného personálu zníži personálne výdavky na upratovanie či pri výkone
pomocných prác v kuchyni. Rovanko sa chceme zamerať na prenájom priestorov za účelom realizácie worshopov či rôznych
konferencií, zabezpečovaním firemných akcií a pod.
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Predmetom predkladaného projektu je rozšírenie minigolfového areálu v mestskom parku v Prievidzi a Bojniciach o nové
kvalitné detské ihrisko a fitnes zónu.Jeden celok tvorí staršie miniatur golfové ihrisko,ktoré bolo vybudované ešte v roku 1974
a nachádza sa na v katastrálnom území mesta Bojnice.Mostíkom je prepojené s novovybudovaným areálom,v ktorom sa
nachádzajú dve nové ihriská-minigolfové filcové a eternitové miniaturgolfové ihirsko.Tento novovybudovaný areál leží na
katastrálnom území mesta Prievidza.Celý areál má rozlohu cca 2ha.Súčasťou komplexu je aj veľmi príjemné,útulné
nefajčiarske bistro Golfík s krbom a hernými prvkami,ako vzdušný hokej,biliard,šípky.Ihrisko disponuje požičovňou športového
vybavenia a servisom pre golfových hráčov.V regióne nie je žiadne porovnateľné minigolfové stredisko.Nachádzajú sa v
blízkosti obrovksé golfové ihriská a aj minigolfové ihriská,ale tieto sú prevažne súčasťou napr.kúpeľých areálov a pod.,ale
samostatné minigolfové ihrisko v regióne nie je k dispozícii.V prospech realizácie projektu hovorí dlhodobá história a
pretrvávajúci záujem obyvateľov o tento druh športu,realizácia atrakcií pre zdravé i postihnuté deti (Úsmev pre deti),široké
portfólio služieb pre mladšie i staršie vekové kategórie a pod.

Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu.V záujme vedenia spoločnosti
je ponúknuť návštevníkom maximálne pohodlie a preto sa rozhodlo pre realizáciu tohto projektu,v rámci ktorého dôjde k
doplneniu jestvujúceho ihriska o nové atraktívne prvky pre rodiny s deťmi a vybudovanie fitnes zóny-fit crossového
ihriska.Spoločnosť aktívne spolupracuje s mestom Prievidza na organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akciách. V
záujme spoločnosti je dobudovať areál na vyššiu úroveň aj v rámci minigolfu tak, aby bolo možné areál využívať i na účely
slovenských a medzinárodných súťaží.V budúcich rokoch sa počíta s viacerými investičnými aktivitami,ich bližší popis je
uvedený je uvedený v bode 2.3. Opisu projektu-ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu.Realizácia projektu počíta s
vytvorením 1 nového pracovného miesta pre mladú nezamestnanú ženu do 29 rokov.Vedenie nepredpokladá nenapĺňanie
merateľných ukazovateľov zavinené samotným žiadateľom,ak by však k tomu došlo z dôvodu vzniku nepredvídaných
okolností resp. v dôsledku trhových podmienok,žiadateľ sa bude usilovať udržať aspoň stabilný počet zamestnancov a
vytvoriť plánované pracovné miesto v čo najkratšom čase.

Hlavná ako i podporné aktivity projektu sú stanovené reálne,dostatočne popísané a majú logickú nadväznosť.Preto je reálny
predpoklad,že stanovené aktivity prispejú k dosiahnutiu stanoveného hlavného a špecifických cieľov projektu a budú
dosiahnuté stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov.Hlavná aktivita „HA 01 Výstavba bezpečného detského ihriska a
športoviska“ bude realizovaná podľa stanoveného časového harmonogramu v mesiacoch 05/2015–08/2015.Hlavná aktivita
bude realizovaná dodávateľom vybraným vo verejnej súťaži, ktorá práve prebieha.Na realizáciu projektu od objednávky až po
realizáciu prác bude dohliadať projektový tím,ktorý je tvorený odborníkmi v každej sfére,či už finančnej alebo
technickej.Žiadateľ si uvedomuje potrebu realizácie tohto projektu na zvýšenie atraktivity a komplexnosti poskytovaných
služieb v tomto areáli.Využitie tohto areálu má pre budúce obdobia vysoký potenciál.Realizáciou investičných aktivít
uvedených v bode 2.3. Opisu projektu-ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu sa otvorí areál pre veľké množstvo
nových potenciálnych turistov.Podporné aktivity budú zabezpečované projektovým tímom a budú trvať počas celej doby
realizácie hlavných aktivít.

Spoločnosť BVH,spol. s r.o. disponuje dostatočnými personálnymi,administratívnymi ako aj technickými kapacitami na
úspešnú realizáciu projektu.Pre zabezpečenie úspešnej realizácie projektu bol zostavený viacčlenný projektový tím,ktorý je
schopný riadiť predkladaný projekt v jeho úplnosti.V prospech vhodnosti realizácie projektu hovoria i dobré vzťahy s vedením
Mesta Prievidza,ktoré plánuje žiadateľovi prenajať ďalšiu výzmnamnú plochu mestského parku na realizáciu ďalších
investičných aktivít a na zatraktívnenie Prievidzko-Bojnického mestského parku pre návštevníkov či už z blízkeho alebo
vzdilenejšieho okolia.Významným faktom je i prepojenie Mestského parku cyklistickou trasou v smere na mesto Bojnice a
Opatovce nad Nitrou,čo otvorí priestor mestského parku a teda aj minigolfového areálu pre veľký okruh ďalších turistov,čím sa
zvýši návštevnosť strediska.Vzhľadom na fakt,že súčasné príjmy z prevádzky minigolfového ihriska pokrývajú jeho náklady na
prevádzku,nebolo by možné predkladaný projekt realizovať bez získania NFP.realizáciu porjektu podporujú i mnohé so
strategické a plánovacie dokumenty kraja,regiónu,VÚC či mesta.Spoločnosť má podporu vedenia mesta pri budovaní
rekreačných a športových atrakcií.Žiadateľ realizoval niekoľko investičných akcií vo vlastnej réžii a čerpal NFP na vytvorenie
chránenej dielne.

Práve prínosy projektu zabezpečia udržateľnosť projektu a jeho výsledkov a možnosť realizácie obdobného projektu v rámci
toho istého regiónu s použitím výstupov projektu.Realizáciou projektu sa očakáva tvorba takých príjmov,ktoré budú pokrývať
prevádzkovanie a udržateľnosť výsledkov projektu aj po ukončení čerpania NFP.Areál si aj v súčasnosti zarába na svoju
prevádzkyschopnosť, preto je reálny predpoklad,že po rozšírení poskytovaných služieb bude udržateľnosť projektu
bezproblémová.Žiadateľ sa usiloval aj v minulosti udržiavať stabilný počet zamestnancov a plánuje v tom pokračovať aj po
úspešnej realizácii projektu,pričom plánuje v rámci projektu vytvoriť 1 nové pracovné miesto pre mladú ženu.Finančná analýza
preukázala trvalú udržateľnosť projektu z finančného hľadiska,nakoľko kumulovaný cash flow dosahuje kladnú
hodnotu.Projekt spĺňa všetky predpoklady na financovanie zo štrukturálnych fondov a úspešnú realizáciu projektu s
dosiahnutím stanovených cieľov,ako aj cieľov Operačného programu, opatrenia o prioritnej osi. Žiadateľ hospodári stabilne a
zdravo.Z finančnej analýzy je zrejmá finančná udržateľnosť výsledkov projektu a neuvádza žiadne riziká v oblasti financovania
projektu a chodu.
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Žiadateľ vykonáva činnosť v Trnavskom kraji v meste Piešťany,ktoré je oblasťou kultúrnych pamiatok,termálnych a liečivých
vôd,bohatých na tradície v kúpeľníctve s dobrou dopravnou dostupnosťou.Jeho potenciál je málo využitý-potreba podpory
rozvoja cest.ruchu(využiť kultúrne a prírodné dedičstvo).Žiadateľ pôsobí na trhu od roku 1966 a prevádzkuje predmetný Hotel
Máj.Má zázemie,postavenie a meno na slovenskom i zahraničnom trhu v oblasti ubytovacích,reštauračných,kongresových a
doplnkových služieb v meste Piešťany,ktoré má štatút kúpeľného mesta medzinárodného významu.Hotel ponúka
jedinečné,unikátne služby(uzdravovacie,liečebné,termálne,kúpeľné...)avšak slabou stránkou,ktorú intenzívne a citlivo vnímajú
zákazníci,je zastarané vybavenie,ktoré brzdí subjektu napredovať v oblastiach CR.Rovnako na základe požiadaviek
klientov,bola identifikovaná potreba okamžitej rekonštrukcie a rozšírenia kvality a škály komplexnosti služieb.Nakoľko klienti
pozerajú nielen na služby,ale i estetickú stránku,je potreba podniknúť okamžité opatrenia v tejto oblasti.Úspešnosť jeho
uskutočnenia je deklarovaná z hľadiska finančn.,personál.,prevádzkového i z pohľadu identifikovania a eliminovania možných
rizík.

Prostredníctvom uskutočnenia modernizácie a rekonštrukcie Hotela Máj sa dosiahne očakávaný stav t.j. nárast tržieb o cca
20%, pridanej hodnoty na úroveň 420 000 EUR (2018),vytvorenie 2 pracovných miest,zvýšenie
konkurencieschopnosti,zvýšením štandardu (kvality,komfortu) ako je súčasný stav.Celoročné služby pre domác. i zahranič.
klientov budú prispôsobené vyšším požiadavkám trhu t.j. budúcej i súčasnej klientele s možnosťou lepšieho a širšieho
využitia zariadenia Hotela Máj, s cieľom predĺženia ich pobytu.Vytvorí sa atraktívny produkt "Superior Wellness
Program",ktorý bude zahŕňať možnosti využitia jedinečných služieb a procedúr v súvislosti s moderne zariadenými a
prerobenými 41 izbami a 10 kúpeľňami,ktoré budú „dýchať“ novotou, vyšším pohodlím, estetičnosťou a komfortom v
kombinácií so zabezpečením fakultatívneho výletov podľa požiadaviek zákazníka.Vysoké požiadavky a očakávania klientely
budú zabezpečené i prostredníctvom zrekonštruovaných bazénov.Prispeje sa k obnove kúpeľníctva,rozšíreniu produktového
portfólia,väčšej kooperácií s cest. agentúrami a subjektmi CR.Naplnenie merateľných ukazovateľov je zabezpečené
prostredníctvom kvalifikovaného manažmentu a projektového tímu.

Prostredníctvom realizácie aktivity projektu "Modernizácia a rekonštrukcia Hotela Máj" sa uskutoční zrekonštruovanie 41
izieb,10 kúpeľní,bazénov,toaliet-prízemie,výmena výťahov,podlahovej krytiny-prízemie,sklenenej výplne v kaviarni,okien v
rešt.časti a recepcie a oprava fasády.Efektívnosť a plynulosť realizácie projektu bude zabezpečené najmä z
personálneho,časového a technického hľadiska.ČASOVÉ ZABEZPEČENIE-predpokladaný začiatok realizácie projektu je
naplánovaný na marec 2015 a bude ukončený najneskôr v decembri 2015.PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE-za plynulý chod
projektu bude zodpovedať skúsený projektový tím v zložení:garant-supervizor projektu,projektový a technický manažér
projektu,finančný manažér projektu,personálny manažér projektu a administratívny manažér projektu.TECHNICKÉ
ZABEZPEČENIE-za technickú realizáciu bude zodpovedať dodávateľ-víťaz VO.Realizáciou sa dosiahne naplnenie cieľa
projektu "Zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela Máj v Piešťanoch prostredníctvom jeho modernizácie a rekonštrukcie" a
špecifických cieľov "Zvýšenie komplexnosti, kvality a hodnoty ponúkaných služieb Hotela Máj" a "Vytvorenie nových
pracovných miest prostredníctvom realizácie projektu".

Okamžitá finančná pomoc je nevyhnutná z dôvodu,že ak spoločnosť nezíska túto podporu,nedokáže predkladaný projektový
zámer zrealizovať v plnej miere tak,aby mal pozitívny dopad nielen na hotel,ale i celú oblasť jeho pôsobnosti,vytvoriť tak nový
produkt "Superior Wellness Program",splniť stanovené ciele,ktoré sú nevyhnutné nielen pre Hotel Máj, ale aj pre celý
región.Následne nebude schopná zvýšiť kvalitu,komplexnosť služieb,ktoré sú unikátne a jedinečné vzhľadom na situovanosť
Hotela Máj v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany,so štatútom medzinárodného významu.Rovnako sa nezvýši
konkurencieschopnosť,nevytvoria sa nové pracovné miesta,rozmach cestovného ruchu v tomto regióne nebude až taký veľký,
ako by bol po jeho realizácií.Prostredníctvom tohto projektu by sa prispelo k obnove kúpeľníctva-jedna z primárnych
podporovaných aktivít.Konateľ spoločnosti má skúsenosti s realizáciou investičných aktivít-v roku 2006 realizoval investičný
projekt s názvom:Výstavba agroturistického penziónu „Rybársky dvor“,ktorý bol úspešný a mnohých iných.Vzhľadom na
očakávaný stav v budúcnosti z pohľadu jeho dopadov a výsledkov,bude jednoznačne v súlade so všetkými strateg. a
plánovac. dokumentami.

Udržateľnosť bude zabezpečená najmä zo 4 hľadísk:finančného,personálneho,prevádzkového,identifikácie
rizík.FINANČNÉHO-s finančnými prostriedkami,poskytnuté žiadateľovi a ktoré vloží do realizácie projektu,sa bude nakladať
efektívne aj na základe skúseností z predchádzajúcich činností.PERSONÁLNEHO-všetci zamestnanci, vrátane projektového
tímu,disponujú skúsenosťami a dostatočným vzdelaním v danej oblasti.Môžeme konštatovať,že disponovanosť kvalitným
pracovným personálom je výhodou.Skutočnosť,že konateľ spoločnosti žiadateľa v minulosti realizoval podobný typ investičnej
aktivity,ktorý bol úspešný,predstavuje úspešnosť projektu.PREVÁDZKOVÉHO-projekt z pohľadu prevádzky zabezpečia aj
pracovníci, ktorých spoločnosť prijme na nové pracovné pozície; týto vytvoria kompletný tím pre efektívne fungovanie Hotela
Máj, prezývaného i "Medical Wellness Hotel".IDENTIFIKÁCIE RIZÍK-pre pokles odbytu v rámci cestov.ruchu,nárast
prevádzkových nákladov,nenaplnie merať.ukazovateľov,zmena legislat. prostredia,konkurencia sú definované stratégie pre ich
elimináciu, prípadne úplnému predídeniu neželanej situácie.Skúsenosti z poskytovania služieb cest.ruchu budú výhodou pre
úspešnú realizáciu projektu.
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Žilinský kraj patrí z hľadiska CR medzi najrozvinutejšie. K rozvoju CR prispieva aj dobre vybudovaná diaľničná sieť, dobré
postavenie mesta Žilina na strednom Slovensku. Žilina patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Hotel
Holiday Inn Žilina je situovaný v blízkosti centra mesta.
Žiadateľ Financial Hotels Management, s.r.o. vystupuje v súčasnosti pri prevádzkovaní hotela Holiday Inn Žilina ako
majetková spoločnosť. Hotel bol skolaudovaný a uvedený do prevádzky v roku 2007. Poskytuje komplexné služby CR na
vysokej kvalitatívnej úrovni pre náročnú klientelu, kvalitu a úroveň služieb garantuje aj licencia spoločnosti InterContinental
Hotels Group. Je jedným z viac ako 3 900 článkov tejto celosvetovej hotelovej siete. Hotel ťaží najmä z kongresového turizmu
a firemnej klientely.
V súčasnosti nie sme schopní plne uspokojiť účastníkov kongresu v kaviarni a reštaurácii z kapacitných dôvodov, nie je
možné organizovať viac podujatí naraz v rovnakom čase na rovnakom mieste, s čím súvisí strata časti klientely. Priestory a
vybavenie reštaurácie a kaviarne sú opotrebované. Je nutný prenájom vybavenia a zariadenia priestorov reštaurácie.

Prostredníctvom predkladaného projektu riešime problematiku:
- rozšírenia kapacít kaviarne a reštaurácie v rámci hotelového komplexu Holiday Inn Žilina
- zatraktívnenia poskytovaných služieb a zvýšenia kvality
- modernizácie technického vybavenia hotela
Výsledok projektu:
- zvýšenie kapacít reštaurácie o 100 miest a kaviarne o 60 miest, celkom o 160 miest. Celkovo teda budeme disponovať
kapacitou reštaurácie a kaviarne nad 300 osôb, v modifikovateľných priestoroch na základe požiadaviek klientov
- budeme schopní kvalitne realizovať stravovacie služby pre potreby kongresových a veľkých spoločenských podujatí nad
300 osôb a ich sprievodných akcií
- zlepšenie komfortu ubytovaných hostí obstaraním moderných LED televízorov
- vytvorenie 2 prac.miest, obidve miesta pre mladých nezamestnaných, 1 pre znevýh.skupiny a v dobe udržateľnosti 1 miesta.
Po ukončení projektu dosiahneme zvýšenie konkurencieschopnosti hotela Holiday Inn Žilina, zlepšenie kvality a komplexnosti
poskytovaných služieb,
lepšiu návštevnosť, lepšie celoročné využitie hotela ako aj predĺženie dĺžky pobytu klientov.
Ukazovatele projektu boli nastavené reálne a nebude problém ich naplniť.

Projekt plánujeme realizovať 6 mesiacov. Začiatok projektu bol stanovený na apríl 2015, koniec na september 2015.
V projekte sme zvolili 1 hlavnú aktivitu - Modernizácia hotela Holiday Inn Žilina obstaraním interiérového a technického
vybavenia, ktorá obsiahne celý projektový zámer. Zrealizovaním hlavnej aktivity projektu dosiahneme naplnenie stanovených
cieľov projektu. Súčasne s hlavnou aktivitou budú prebiehať aj podporné aktivity projektu.
V predinvestičnej fáze bol vykonaný prieskum trhu za účelom zistenia cien rozpočtových nákladov.
Predmet projektu je výsledkom posúdenia variantných riešení a predstavuje optimálne riešenie z pohľadu možností žiadateľa
a dosiahnutia želaného efektu.
Zabezpečenie realizácie projektu bude zastrešovať projektový tím s určenými zodpovednosťami, ktorý sa bude podieľať na
realizácii projektu po technickej, finančnej, organizačnej a ekonomickej stránke. Tím bude mať viac-členné zloženie.
Zvolené ukazovatele sú reálne dosiahnuteľné a nepredpokladáme problém pri ich naplnení.
Významnou súčasťou projektového zámeru je proces verejného obstarávania, ktorý je realizovaný v súlade so zákonom č.
25/2006 Z.z. v platnom znení.
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Július Zbuška získal živnostenské oprávnenie v roku 1992 a vo Vyšných Ružbachoch prevádzkuje Penzión Zet už tri roky. V
regióne je evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 13 %. Projekt nadväzuje na regionálnu tradíciu v oblasti cestovného
ruchu a kúpeľníctva. Firma pôsobí na regionálnom trhu, na ktorom si vybudovala stabilnú pozíciu v predmete činnosti –
ubytovacie služby. Aktuálna nasýtenosť trhu v oblasti menších ubytovacích kapacít, núti k poklesu predajných cien a tým k
poklesu úrovne pridanej hodnoty. Zároveň sa tvorí nevyhnutnosť inovácie zastaraného zariadenia a vybavenia a rozširovania
doplnkových služieb za účelom udržania konkurencieschopnosti. Firma zaznamenal požiadavky zákazníkov na vyššiu kvalitu
poskytovaných služieb v primeranej cenovej úrovni. Nedostatočná konkurencieschopnosť nášho penziónu tkvie predovšetkým
v absencii v podstate akýchkoľvek doplnkových služieb. Absentuje však najmä wellness a sauny. Projektom sa firme podarí
čiastočne eliminovať slabé stránky firmy a to využitím svojich silných stránok (podrobne viď opis projektu). Firma využije
príležitosť zo SWOT (možnosť získať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb, najmä však hrozbu konkurencie.

Obstaraním a doplnení stávajúceho zariadenia a vybavenia ubytovacích priestorov nášho penziónu, dokáže firma rozšíriť
portfólio svojich služieb o wellness a zároveň bude úroveň zariadenia a vybavenia penziónu vyhovovať aj náročnejšej
klientele, ktorá je jeho novou cieľovou skupinou. Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy, najmä
tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu pracovníkov a bude motivovať klientov k dlhodobejšiemu pobytu počas celého roka.
Projektom sa vytvorí jedno pracovné miesto ( zrejme pre mladého absolventa) ešte pred ukončením realizácie projektu, ďalšie
v horizonte troch rokov od ukončenia realizácie projektu. Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú dosiahnuté samou
podstatou projektu. Indikátory projektu boli plánované majiteľom firmy v spolupráci s ekonómom firmy a využitím dlhoročných
skúseností , dávajú záruku reálnosti. Realizácia predkladaného projektu bude pozitívne motivovať majiteľov ostatných
menších ubytovacích zariadení k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Riziká
realizácie projektu sú podrobne identifikované, spolu s návrhy ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Dve hlavné aktivity projektu („Výstavba wellness“ a „Výmena a doplnenie vybavenia penziónu“) budú implementované
prostredníctvom interných a externých členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú
definované v časti 4.2 opisu projektu. Previazanosť aktivity s cieľmi, je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za realizáciu a
kontrolu stavebných prác bude zodpovedný technický vedúci projektu Ing. Petrík a vedúci projektu (majiteľ). Dodávatelia
stavebných prác, zariadenia, vybavenia ubytovacích priestorov a technológie wellness, budú identifikovaní procesom
verejného obstarávania, ktorý bol už započatý a je realizovaný externou spôsobilou osobou so skúsenosťami s realizáciou
desiatok verejných obstarávaní. Celý projekt bude zrealizovaný v priebehu roku 2015. Nevyhnutnosť modernizácie a
doplnenia zariadenia penziónu a zriadenie wellness, je jednoznačnou voľbou z mála variantných riešení rastu
konkurencieschopnosti (podrobne viď opis časť 4.1). Preferované boli reálne požiadavky klientov nášho penziónu, ktoré sme
zaznamenali formou osobných rozhovorov a dotazníkov.
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Realizácia projektu prispeje k
- zvýšeniu kapacity reštaurácie a kaviarne, čo umožní lepšie využitie kongresu
- zvýšeniu komfortu ubytovaných hostí
- zvýšeniu celkovej atraktivity hotela
- zvýšeniu návštevnosti a obsadenosti hotela
- vytvoreniu podmienok na realizáciu veľkokapacitných podujatí, viacdňových školení, konferencií, seminárov, workshopov
Všetky uvedené prínosy projektu zlepšia ekonomické ukazovatele žiadateľa a jeho konkurencieschopnosť.

Administratívna - predpokladáme, že nové pracovné miesta, ktoré realizáciou projektu v rámci merateľných ukazovateľov
vytvoríme, úspešne obsadíme, pracovné miesta budeme udržiavať vhodným motivačným systémom a možnosťami ďalšieho
rozvoja.
Inštitucionálna - tým, že sa budeme stále prispôsobovať novým trendom v oblasti hotelierstva a kongresového CR, udržiavať a
zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, vytvoríme predpoklad na dlhodobé zotrvanie na trhu CR.
Technická - po zrealizovaní projektu budeme disponovať moderným interiérovým a technickým vybavením pre zabezpečenie
Projekt prispeje ďalej k zvýšeniu návštevnosti mesta Žilina a zvýšeniu príjmov do oblasti CR v meste Žilina v dôsledku širokej
poskytovania služieb vysokej kvality, čím zabezpečíme lepšie využitie kapacít hotela počas celého roka.
ponuky komplexných nadštandardných služieb a predlžovania priemernej doby prenocovania.
Finančná - pre projekt je plánované financovanie prostredníctvom dotačných zdrojov vo výške 70 %, spolufinancovanie bude
V rámci projektu dôjde k vytvoreniu nových pracovných príležitostí pre obyvateľov mesta.
zabezpečené z vlastných zdrojov.
Po ukončení projektu budú ďalšie aktivity zamerané na udržiavanie a zlepšovanie štandardu, kvality a rozširovanie ponuky
Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného variantného riešenia, obmedzenie nákupu interiérového
poskytovaných služieb podľa dopytu klientov. Budeme pokračovať v marketingových aktivitách, udržiavať kontakty so
a technického vybavenia.
súčasnými a vyhľadávať nových partnerov pre zlepšenie návštevnosti.
Projekt je v súlade so všetkými dostupnými strategickými a plánovacími dokumentmi regiónu, okresu, kraja i SR, čo je
podrobne popísané v opise projektu, časť 2.4. Prínos realizácie projektu.
Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou investičných projektov.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s dôrazom
na definované konkrétne požiadavky klientov. Okrem radikálneho zvýšenia konkurencieschopnosti, dôjde realizáciou projektu
k eliminácií silných sezónnych výkyvov v obsadenosti nášho penziónu. Projekt nadviaže na regionálne atrakcie a zvláštnosti,
ktorými sú kúpeľníctvo a turizmus. Rastúci tlak na znižovanie cien ubytovacích služieb je sprevádzaný tlakom na kvalitu
služieb a sortiment doplnkových služieb k ubytovacím službám. Okamžitým účinkom pomoci je najmä tvorba nového
pracovného miesta, čo primerane prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. Realizácia projektu je nevyhnutná aj
z dôvodu realizácie vízie firmy – „poskytovanie kvalitných ubytovacích a doplnkových služieb“. Bez NFP nie je naša firma
schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného projektu a získanie úverových
zdrojov je ťažšie dostupné, ako aj veľmi nákladné. Firma je jednoznačne schopná implementácie projektu v danom rozsahu a
to vzhľadom ku skúsenostiam s výstavbou samotného Penziónu Zet, ako aj dlhoročným skúsenostiam v obore (viď opis).

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú viac ako desaťročné skúsenosti našej firmy v
obore a dlhoročné skúsenosti majiteľa v oblasti podnikania, ako aj relatívne stabilné hospodárske výsledky a počet
zamestnancov. Firma realizáciou projekt nevstupuje na „neprebádanú pôdu“, naopak zvyšuje kvalitu stávajúcich služieb
(ubytovanie) a rozširuje služby o doplnkovú službu wellness, preto nehrozí riziko neodhadnutia trhového správania sa.
Predmet projektu eliminuje hrozby zo SWOT – najmä hrozbu konkurencie a to vplyvom upevnenia si postavenia na
regionálnom trhu a snahou o získanie náročnejšej klientely. Po ukončení realizácie projektu, si tento nevyžaduje ďalšie
investície, okamžite tvorí tržby a pridanú hodnotu a je schopný dlhodobého samofinancovania. Finančná analýza prezentuje
cca 10 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k vrátaniu investície príde skôr ako bude
nadobudnutý a zhodnotený majetok v rámci projektu odpísaný (FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Vzhľadom na
skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, nepredpokladáme problémy počas realizačnej fázy projektu ani
postrealizačnej.
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Okres Liptovský Mikuláš čelí v súčasnej dobe vysokej miere nezamestnanosti. Prilákanie väčšieho počtu turistov a oživenie
podnikania v turistickom ruchu by mohlo byť jednou z ciest ako ekonomicky oživiť región a zároveň udržať vysokú kvalitu
životného prostredia.
Žiadateľom je INOVATICA, s.r.o., ktorá tento rok vstúpila do oblasti podnikania v cestovnom ruchu pomocou akvizície
Čertovica RESORT, s.r.o., a plánuje rozšíriť jej aktivity pomocou výstavby multifunkčného ihriska a vytvorenie centra
wellness. Projekt je situovaný v národnom parku Nízke Tatry v obci Vyšná Boca. Tato lokalita zaisťuje ideálne miesto pre
zimné športy, avšak v letných mesiacoch návštevnosť upadá kvôli nedostatku turisticky atraktívnych aktivít v danej lokalite.
SWOT analýza odhalila, že najväčšou slabinou je nedostatok športových aktivít ponúkaných rezortom Čertovica, spoločne so
zastaraným a nedostatočným vybavením wellness - sú toto hlavné dôvody veľkých sezónnych výkyvov v návštevnosti.
Výstavba multifunkčného ihriska a rekonštrukcia wellness by výrazne prispeli k odstráneniu týchto slabín a umožnili by využiť
vynikajúcej lokality k poskytovaniu komplexných celoročných služieb cestovného ruchu.

Realizáciou projektu, ktorý obsahuje rekonštrukciu objektu wellness a výstavbu multifunkčného ihriska, sa predpokladá
vytvorenie ideálnych podmienok pre športovo založených turistov, rovnako ako pre návštevníkov hľadajúcich relaxáciu
uprostred národného parku. Toto by malo viesť ku zvýšenie kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu, zníženiu
sezónnych výkyvov v návštevnosti, a tým pádom ku zvýšenie návštevnosti v lokalite.
Ďalším výsledkom projektu bude vytvorenie nového pracovného miesta, ktoré súčasne prispeje k rovnosti príležitostí. Všetky
tieto výstupy preto prispejú k zlepšeniu ekonomickej situácii ako aj k dlhodobo udržateľnému rozvoju obce. Výsledkom
dopadu realizácie projektu bude nárast tržieb na 168 477 EUR v roku 2018 a nárast pridanej hodnoty na hodnotu na 42 269
EUR v roku 2018.

Realizácie projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity "Stavba multifunkčného ihriska a stavebné úpravy vlekárne na
wellness." Výstavba multifunkčného ihriska sa bude realizovať na súčasne nezastavanom mierne svahovitom pozemku aktivity budú zahŕňať predovšetkým zemné práce, vytvorenie základov, pokladanie povrchu a inštaláciu vybavenia (napr.
oplotenie a osvetlenie). Welness centrum vznikne rekonštrukciou starej vlekárne, ktorá je v súčasnej dobe využívaná ako
sklad. Po stavebných úpravách, zateplenie, vybudovanie vodovodnej, kanalizačnej a elektro prípojky a úpravy okolia bude
vytvorený ideálny priestor pre wellness v tesnej blízkosti existujúceho jazierka, ku ktorému povedú schody priamo z budovy
wellness.
Žiadateľ disponuje dostatočnými personálnymi kapacitami pre zabezpečenie realizácie a prevádzky projektu. Riadenie
ekonomiky projektu, koordinácia stavebných prác a komunikáciu s dodávateľmi budú počas realizácie projektu zabezpečovať
konatelia žiadateľa. Nová zamestnankyňa, ktorá bude zastávať pozíciu správcu, bude tiež zabezpečovať publicitu a
informovanosť projektu a starať sa o jeho následnú prevádzku.

Výber multifunkčného ihriska a wellness ako najefektívnejších nástrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov prebehol na
základe prieskumu medzi existujúcimi zákazníkmi a porovnaním s konkurenciou. Výsledky finančnej analýzy ukazujú, že toto
riešenie je profitabilné a dlhodobo udržateľné. Zvolený projekt je v súlade s vecne príslušnými strategickými a plánovacími
dokumentmi, napríklad PHSR regiónu Liptovský Mikuláš a PHSR Žilinského kraja. Realizácia projektu taktiež prispeje k
splneniu horizontálnej priority trvalo udržateľného rozvoja a rovnosti príležitostí.
Výber technického riešenia ihriska prebehol tak, aby bol minimalizovaný efekt na životné prostredie (napr. výrub stromov),
potreby zemných úprav (čo najmenší sklon pozemku), aby bol pozemok blízko pozemku ako chate tak i relaxačnému centru a
umožňoval výstavbu ihriska požadovaných rozmerov. Pre vytvorenie kvalitného relaxačného zázemie bolo analyzovaných
niekoľko možností. Bola zvolená rekonštrukcia starej vlekárne s cieľom vytvoriť centrum wellness nižšej finančnej náročnosti
ale zároveň dostatočne veľkého zázemia pre relaxáciu.

Žiadateľ, spoločnosť INOVATICA s.r.o., plánuje pokračovať v ďalšej rekonštrukcii a vylepšovaní služieb cestovného ruchu
ponúkaných Chatou pod Čertovicou a preto je pre ňu udržateľnosť projektu nesmierne dôležitá. Výsledky finančnej analýzy
jasne ukazujú, že je projekt ekonomicky rentabilný a udržateľný: miera výnosovosti sa rovná 111,38% a ČSH 28 220 EUR. Je
dôležité spomenúť, že žiadateľ plánuje zabezpečiť spolufinancovanie projektu zo 100% zo svojich zdrojov, t.j. nepoužije
žiadne úverové zdroje. Infúzia ekvity povedie k ďalšiemu vylepšeniu finančnej situácie žiadateľa a tým pádom k dlhodobej
udržateľnosti výstupov projektu.
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Žiadateľ vykonáva činnosť v Prešovskom kraji,v meste Levoča,ktoré má nadregionál. a medzinár.význam(koncentrácia
pamiatok „svetovej značky-mnohé sú zapísané na Zozname svetového kultúr. a prírod. dedičstva UNESCO).Jeho potenciál je
však
málo
využitý,z
pohľadu
historick.,
kultúr.
a
prírod.hodnôt-potreba
vyššieho
prílevu
návštevníkov,propagácie,zviditeľnenia.V roku 1997 došlo k založeniu spoločnosti žiadateľa Hotela ARKADA,s.r.o., ako
vlastník a prevádzkovateľ predmetného Hotela ARKADA,kt. je národnou kultúrnou pamiatkou.Má zázemie a meno na slovens.
i zahr. trhu v oblasti ubyt.,rešt. a doplnk. služieb v historic.meste Levoča i dostatočné ubytovacie kapacity,širokú ponuku
poskyt. služieb,avšak slabou stránkou,kt. intenzívne vnímajú zákazníci,je zastarané vybavenie,kt. brzdí subjektu napredovať v
oblasti CR.Na základe požiadaviek klientov,bola identifikovaná potreba okamžitej rekonštrukcie a zvýšenia kvality,škály
komplexnosti služieb.Nakoľko klienti pozerajú nielen na poskytované služby,ale i estetickú stránku,je potreba podniknúť
okamžitú rekonštrukciu a modernizáciu.Úspešnosť projektu je deklarovaná z hľadiska personal.,finanč.,prevádzkového i z
pohľadu eliminovania rizík.

Prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie Hotela ARKADA sa dosiahne očakávaný stav - nárast tržieb 700 000
(r.2018),nárast obsadenosti hotela o 20%,nárast pridanej hodnoty 350 000EUR (2018),vytvorenie 2 nových prac.
miest,zvýšenie konkurencieschopnosti,štandardu(kvalitu,komfortu) ako je skutočný stav, prostredníctvom rekonštrukcie a
modernizácie izieb, sauny, reštaurácie, vstupu do hotela, vytvorením nového salónika (ako oddychovej zóny) - dokonalým
balíček komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou zaujímavých a atraktívnych i pre náročnejšiu klientelu,
ktorá hľadá moderne a vkusne zariadené historické objekty so zachovanou historickou podstatou, v kombinácií s cenovou
dostupnosťou, lepším postavením na trhu voči konkurencií, kvalitou, štandardom, spokojnosťou, prilákaním a zaujatím novej
klientely tak zo slovenského ako i zahraničného prostredia i vyššiemu záujmu si predĺžiť pobyt, práve v predmetnom subjekte
CR, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Prispeje sa tak i k obnove zachovania národ.kultúrnej pamiatky a väčšej
kooperácií so subjektami CR.Naplnenie merat.ukazovateľov je zabezpečené prostredníctvom kvalifikov. manažmentu a
projekt. tímu.

Prostredníctvom realizácie aktivity projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Hotela ARKADA“ sa uskutoční rekonštrukcia 9
izbových celkov,hygienic. zázemia-recepcia,zrekonštruovanie baru,vytvorenie salónika ako oddychovej zóny,vkusnejšie
označenie prevádzky spolu so vstupnou bránou s historickým nádychom.Efektívnosť a plynulosť realizácie projektu bude
zabezpečená najmä z personálneho,časového a technického hľadiska. ČASOVÉ ZABEZPEČENIE-predpokladaný začiatok
realizácie projektu je na plánovaný na marec v roku 2015 a bude ukončený najneskôr v decembri roku 2015.PERSONÁLNE
ZABEZPEČENIE-za plynulý chod projektu bude zodpovedať skúsený projektový tím v zložení:projektový manažér,technický
manažér projektu,finančný manažér projektu a administratívny manažér projektu.TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE-za technickú
realizáciu bude zodpovedať dodávateľ-víťaz VO.Realizáciou sa dosiahne naplnenie cieľa projektu „Zvýšenie
konkurencieschopnosti Hotela ARKADA v Levoči prostredníctvom jeho modernizácie a rekonštrukcie.“ a špecifických cieľov
„Posilnenie a skvalitnenie komplexnosti poskytovaných služieb Hotelom ARKADA“ a „Vytvorenie nových pracovných miest
prostredníctvom realizácie projektu“.

Súčasná situácia Hotela ARKADA si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu a modernizáciu.Žiadateľ by ju nedokázala zrealizovať
len z vlast. zdrojov tak,aby dosiahol požadovaný efekt predmetného subjektu,naplnil stanovené ciele,ktoré sú nevyhnutné
nielen pre hotel(najmä pre zachovanie autenticity a integrity lokality)ale i pre celý prírodný a historický región. Následne
nebude schopný zvýšiť kvalitu,komplexnosť služieb,ktoré sú unikátne a jedinečné vzhľadom na jeho situovanosť v historic.
Levoči a naplniť požadované potreby klientely.Nezvýši sa konkurencieschopnosť,nevytvoria sa 2 nové pracovné
miesta,rozmach CR nebude až taký veľký,ako by bol po jeho realizácií. Jeho uskutočnením sa udrží kultúrna a historická
hodnota Hotel ARKADA,podporí sa zachovanie a obnova tejto historickej pamiatky s cieľom jej využívania na účely
CR.Doposiaľ realizované investície zabezpečovala spoločnosť z vlast. zdrojov,avšak nadobudnuté skúsenosti z oblasti
prevádzkovania najmä rešt. a ubyt. služieb a z iných oblastí podnikania,budú výhodou pre úspešnú realizáciu
projektu.Vzhľadom na očakávaný stav v budúcnosti z pohľadu jeho dopadov a výsledkov,bude projekt v súlade so
strategickými a plánovacími dokumentmi.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená najmä zo 4 hľadísk: finančného, personálneho, prevádzkového,
identifikácie a eliminácie rizík. FINANČNÉ:s finančnými prostriedkami (NFP a vlastné zdroje), ktoré sa investujú do realizácie
projektu, sa bude nakladať efektívne aj na základe skúseností z predchádzajúcich podnikateľských činností.
PERSONÁLNE:všetci zamestnanci, vrátane projektového tímu, disponujú skúsenosťami a dostatočným vzdelaním v danej
oblasti. Môžeme konštatovať, že disponovanosť kvalitným pracovným personálom je výhodou. PREVÁDZKOVÉ: projekt z
pohľadu prevádzky zabezpečia aj 2 noví pracovníci, ktorých spoločnosť prijme na nové pracovné pozície - kuchár a čašník vytvoria kompletný tím pre efektívne fungovanie Hotela ARKADA ako kultúrnej pamiatky. IDENTIFIKÁCIA A ELIMINÁCIA
RIZÍK:pre pokles odbytu v rámci CR, nárast prevádzkových nákladov, nenaplnie merať.ukazovateľov, zmena legislat.
prostredia, konkurencia sú definované stratégie pre ich elimináciu, prípadne úplné predídenie neželanej situácie. Skúsenosti z
poskytovania, predovšetkým ubytovacích a reštauračných služieb, spoločnosti žiadateľa budú predstavovať výhodu a záruku
pre úspešnú realizáciu projektu.
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Firma Wellness Masvital s.r.o. začala svoju činnosť, pod iným názvom v roku 2008 a to činnosťou v oblasti stavebníctva. V
regióne Spiša je evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 13 %. Projekt nadväzuje na regionálnu tradíciu v oblasti
cestovného ruchu a kúpeľníctva. Ide o región s medzinárodným významom z dlhodobého hľadiska. Firma bude pôsobiť na
regionálnom trhu cestovného ruchu, na ktorom si vybuduje stabilnú pozíciu v predmete činnosti – relaxačné služby. V obci a
jej blízkom okolí sa de facto nenachádza žiadne samostatné wellness zariadenie. Firma zaznamenal požiadavky zákazníkov
cestovného ruchu, najmä tých z menších ubytovacích zariadení v regióne, na vyššiu kvalitu poskytovaných služieb v
primeranej cenovej úrovni. Firma je aktuálne nevyužívaná a realizáciou projektu sa podarí zvonu naštartovať jej činnosť.
Projektom sa firme podarí čiastočne eliminovať slabé stránky firmy a to využitím svojich silných stránok (podrobne viď opis
projektu). Firma využije príležitosť zo SWOT (možnosť získať NFP) a eliminuje niekoľko hrozieb, najmä však hrozbu
konkurencie.

Realizáciou stavebných činností a obstaraním zariadenia a vybavenia wellness priestorov, ktoré sú špecifikované v
predkladanom projekte, dokáže firma vyhovieť úrovňou poskytovaných služieb aj náročnejšej klientele, ktorá je našou
cieľovou skupinou. Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako
aj počtu pracovníkov a bude motivovať aj klientov okolitých penziónov k dlhodobejšiemu pobytu počas celého roka.
Projektom sa vytvoria 3 pracovné miesta (pre mladého absolventa, aj znevýhodneného) ešte pred ukončením realizácie
projektu, ďalšie v horizonte troch rokov od ukončenia realizácie projektu. Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú
dosiahnuté samou podstatou projektu. Indikátory projektu boli plánované majiteľom firmy v spolupráci s ekonómom a využitím
dlhoročných skúseností , dávajú záruku reálnosti. Realizácia predkladaného projektu bude pozitívne motivovať majiteľov
ostatných menších zariadení cestovného ruchu v regióne, k rozvoju svojho podnikania a k využívaniu štrukturálnych fondov
EÚ. Riziká realizácie projektu sú podrobne identifikované, spolu s návrhy ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

Dve hlavné aktivity projektu („prestavba budovy na wellness“ a „zariadenie wellness centra“) budú implementované
prostredníctvom interných a externých členov projektového tímu, so skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú
definované v časti 4.2 opisu projektu. Previazanosť aktivity s cieľmi, je definovaná v časti 1 opisu projektu. Za realizáciu a
kontrolu stavebných prác bude zodpovedný technický vedúci projektu Pavol Šidlovský a vedúci projektu Anna Červeňáková.
Dodávatelia stavebných prác, zariadenia, vybavenia a technológie wellness, budú identifikovaní procesom verejného
obstarávania, ktorý bol už započatý a je realizovaný externou spôsobilou osobou so skúsenosťami s realizáciou desiatok
verejných obstarávaní. Celý projekt bude zrealizovaný v priebehu roku 2015. Nevyhnutnosť prestavby starej pamiatkovej
budovy na wellness centrum, je jednoznačnou voľbou z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti (podrobne viď
opis časť 4.1). Preferované boli reálne požiadavky klientov budúceho wellness centra, ktoré sme zaznamenali formou
osobných rozhovorov a dotazníkov návštevníkom okolitých penziónov.

Vhodnosť realizácie projektu je definovaná najmä voľbou z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti, s dôrazom
na definované konkrétne požiadavky klientov. Okrem radikálneho zvýšenia konkurencieschopnosti firmy, dôjde realizáciou
projektu k eliminácií silných sezónnych výkyvov v obsadenosti nášho penziónu. Projekt nadviaže na regionálne atrakcie a
zvláštnosti, ktorými sú kúpeľníctvo a turizmus. Rastúci tlak na znižovanie cien ubytovacích služieb je sprevádzaný tlakom na
kvalitu služieb a sortiment doplnkových služieb k ubytovacím službám v regióne. Okamžitým účinkom pomoci je najmä tvorba
nových pracovných miest, čo primerane prispieva k zníženiu miery nezamestnanosti v regióne. Realizácia projektu je
nevyhnutná aj z dôvodu realizácie vízie firmy – „poskytovanie kvalitných wellness služieb“. Bez NFP nie je naša firma
schopná projekt realizovať, keďže nemá voľné finančné zdroje na realizáciu tak nákladného projektu a získanie úverových
zdrojov je ťažšie dostupné, ako aj veľmi nákladné. Firma je jednoznačne schopná implementácie projektu v danom rozsahu a
to vzhľadom ku skúsenostiam s majiteľa firmy s realizáciou investičných projektov, ako aj s podnikaním(viď opis).

Udržateľnosť projektu a dosahovanie stanovených hodnôt indikátorov, garantujú viac skúsenosti majiteľa firmy. Predmet
projektu eliminuje hrozby zo SWOT – najmä hrozbu kapitálovo silnej konkurencie a to vplyvom vybudovania si postavenia na
regionálnom trhu a snahou o získanie náročnejšej klientely, na ktorú je projekt zameraný. Po ukončení realizácie projektu, si
tento nevyžaduje ďalšie investície, okamžite tvorí tržby a pridanú hodnotu a je schopný dlhodobého samofinancovania.
Finančná analýza prezentuje cca 10 ročnú návratnosť investície, ktorý výsledok považujeme za pozitívny, nakoľko k vrátaniu
investície príde skôr ako bude nadobudnutý a zhodnotený majetok (okrem stavebných nákladov) v rámci projektu odpísaný
(FA pritom abstrahuje od zdrojov NFP). Vzhľadom na skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov,
nepredpokladáme problémy počas realizačnej fázy projektu ani postrealizačnej.
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Spoločnosť INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol.s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998.Medzi prevažujúce
podnikateľské aktivity spoločnosti patrí poskytovanie ubytovacích služieb v zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských
činností, a to predovšetkým v hoteli Vršatec**-v CHKO Biele Karpaty.
Hotel je v prevádzke celoročne a poskytuje komplexné doplnkové služby zamerané hlavne na organizovanie škôl v prírode a
detských táborov. Hotel je starý (25 ročný),vykazuje rad nedostatkov, najmä zastaranosť a nemodernosť interiéru i exteriéru,
zastarané vybavenie, podlahy, steny, stropy,obklady v miestnostiach sú v nevyhovujúcom stave, je nevyhnutné ich
komplexným spôsobom zrekonštruovať z titulu zabezpečenia vyššieho komfortu, aby sa objekt zameraný hlavne na vidieckyprírodný turizmus stal pre návštevníkov atraktívnym a boli tu vytvorené vhodné podmienky pre kvalitné celoročné ubytovanie v
príjemnom prostredí s množstvom doplnkových služieb. Realizáciou projektu úplne alebo čiastočne eliminujeme väčšinu
svojich slabých stránok, najmä nižšiu vyťaženosť izieb v zimnom období a stagnáciu portfólia klientely aj z dôvodu, že veľkú
časť našej klientely tvoria zahraniční hostia (ČR,Poľska).

Realizáciou projektu spoločnosť žiadateľa dosiahne významné skvalitnenie a rozšírenie portfólia svojich služieb
poskytovaných v oblasti vidieckeho CR, ktorého výsledkom bude nárast tržieb, pridanej hodnoty a tým súvisiace zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti žiadateľa na trhu v prekrásnom prírodnom prostredí v bezprostrednej blízkosti chránenej
krajinnej oblasti a národného parku s dobrou dopravnou dostupnosťou, čo podporí ďalší rozvoj spoločnosti s príspevkom k
vytvoreniu 2 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných mladých občanov v dôsledku realizácie projektu, čím
sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti. Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli
naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti realizačného tímu s realizáciou investičných
projektov v minulosti dokážeme zabezpečiť bezproblémový priebeh implementácie projektu. Výstupom projektu bude
zrekonštruovaný a zmodernizovaný interiér a exteriér hotela Vršatec a doplnené služby, čo zabezpečí nárast pridanej hodnoty
o 68 000 Eur a tržieb spoločnosti o 150 000 Eur v roku 2018.
Prispeje to taktiež k zvýšeniu zamestnanosti v regióne s vysokou nezamestnanosťou.

Hlavná aktivita projektu "Rekonštrukcia a Modernizácia Hotela Vršatec" sa bude realizovať v období od 03/201512/2015.Harmonogram odráža reálne možnosti realizácie verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o
NFP. Medzi hlavné aktivity sme zaradili iba jednu činnosť, ktorá predstavuje celý súbor rekonštrukčných a modernizačných
prác, ktoré sú potrebné pre realizáciu projektu. Počas celej dĺžky realizácie hlavnej aktivity budeme zabezpečovať i publicitu a
informovanosť a riadenie projektu ako podporné aktivity, ktorými zabezpečíme hladký priebeh a dohľad nad realizáciou a
oboznámenie verejnosti o realizovanom projekte. Prípravu a realizáciu aktivít projektu, resp. ich kontrolu a dohľad bude
zabezpečovať projektový tím,zostavený zo skúsených zamestnancov spoločnosti,pod vedením garanta projektu-konateľa
spoločnosti a riaditeľa hotela Vršatec. Previazanosť aktivít so špecifickými a hlavným cieľom je jednoznačná, keďže aktivitou
sa dosiahne rekonštrukcia a modernizácia hotela. Projektový tím zabezpečí plynulý chod projektu a kontrolu z pohľadu
riadenia, financií a dozoru. Technické zabezpečenie, tzn. samotné rekonštrukčné práce budú vykonávané dodávateľsky
(výťazom VO).

Rekonštrukcia a modernizácia hotela Vršatec je plne v súlade s potrebami a cieľmi rozvojových dokumentov regiónu a SR,
keďže v každom predmetnom dokumente je spomenutá potreba rozvoja CR v Trenčianskom kraji. Spôsob, aký sme zvolili pre
realizáciu projektu, sme podrobne premysleli a konzultovali odborníkmi v oblasti a sme presvedčení, že je to ten správny
spôsob na realizáciu. Naša schopnosť realizovať projekt je podmienená doterajšími skúsenosťami s
realizáciou investičných projektov, ktorých sme v uplynulých rokoch realizovali niekoľko (viď kapitola 5.1 Opisu projektu).
Medzi naše najvýznamnejšie činnosti patria:
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností,
- závodné stravovania a pohostinská činnosť,
- organizovanie kurzov a školení.
Skúsenosťami z oblasti projektov financovaných zo ŠF priamo nedisponujeme. Doposiaľ zrealizované investície sme
zabezpečovali z vlastných zdrojov a vo vlastnej réžii. Za najvýznamnejšie realizované investície fungujúce doteraz
považujeme:
V rokoch 2012–2014 sme zrekonštruovali a sprevádzkovali 4 izby,parkovisko pred hotelom,schodisko,balkóny a vymenili okná
za účelom zmodernizovania hotela.

Predaj rozšíreného a zmodernizovaného ubytovania s doplnkovými službami s vyšším štandardom zabezpečí dostatočné fin.
prostriedky na pokrytie prevádzkových nákladov a uskutočnenie ďalších investícii do budovy hotela. Prevádzka bude
zabezpečená menežmentom firmy a novoprijatými pracovníkmi. Projekt nespôsobuje žiadne negatívne vplyvy na ŽP.
Riziká a riadenie:
Zabezpečenie komplexnosti ponúkaných služieb nám umožní udržať si súčasných a osloviť nových klientov. Budeme
pokračovať v marketingových aktivitách, komunikácii, oslovovaní nových klientov, ich získavaní a tým v rozvoji predaja.
Rozšírime portfólio služieb i klientelu,ktorá nám zabezpečí dostatočné peňažné toky. Riziko nedosiahnutia cieľov projektu sme
pred podaním projektu dôkladne zvážili, tak ako aj celý proces realizácie projektu.
Budúcnosť:
Budeme intenzívne pokračovať v obnove budovy, hľadať vytváranie a rozvoj doplnkových služieb a ďalších rozširovaní
činností v CR.
Výsledky FA:
Miera výnosovosti je na 151%, očakávame po real.nárast tržieb oproti nákladom počas prevádzky.Trvalá udržateľnosť
výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená 16-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti podnikania v službách cestovného
ruchu.
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Projektová oblasť Čingov disponuje rôznorodým a významným potenciálom cestovného ruchu. Ponuka atraktivít cestovného
ruchu si však zároveň vyžaduje primerané manažovanie a najmä pripravenosť produktov na príchod a niekoľkodňový pobyt
návštevníkov. Prítomnosť vzácnych kultúrno-historických pamiatok, architektonických stavieb a súborov, hnuteľných
pamiatok, ale aj rozvoj firiem a podnikania predurčuje, že cestovný ruch bude aj v dlhodobom horizonte v danom regióne
jedným z najvýznamnejších.
V súčasnosti v rekreačnej lokalite Čingov absentujú podporné služby pre návštevníkov, kde by vedeli získať informácie o
danej oblasti o možnostiach turistického vyžitia, prehľad trás, turistických chodníkov, o možnostiach ubytovania, stravovania,
športovania. Objekt bude zároveň slúžiť ako miesto na prezentáciu regionálneho ľudového umenia, zvykov tradícií, remesiel,
obyčajov, regionálnych produktov a špecialít. Taktiež to bude miesto kde budú prezentované regionálne kultúrne aktivity,
festivaly, folklórne predstavenia v okolitých obciach.

Po úspešnej realizácii projektu bude turistický objekt schopný reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby
celoročne s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej
profesionality prác a následnej spokojnosti zákazníkov.
Zámerom je poskytnúť návštevníkom a turistom podporu, informácie a v neposlednom rade prezentovať danú rekreačnú
oblasť resp. región a zabezpečiť komplexné a celoročné služby pre slovenskú a zahraničnú klientelu.
Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť regiónu. V súvislosti s realizáciou projektu sa zvýši zamestnanosť o 2
pracovníkov. Realizáciou projektu stúpne produktivita 7 800 EUR a predpokladá sa nárast ročného obratu 39 000 EUR.
Žiadateľ bude pravidelne monitorovať realizáciu projektu a sledovať vývoj a napĺňanie nastavených ukazovateľov. V prípade
vzniku odchýlky budú prijaté nápravné opatrenia. Zvýšením počtu návštevníkov zariadenia budú profitovať aj ďalšie centrá
CR v lokalite, keďže existuje úzka spolupráca medzi lokálnymi poskytovateľmi služieb v CR v projektovej oblasti.

Technické zabezpečenie predkladaného projektu pozostáva z aktivít, stavebných prác vyžadujúcich stavebné povolenia pre
ich realizáciu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb., Časový harmonogram realizácie aktivít projektu je zostavený na základe
nevyhnutnosti fyzicky ukončiť ako finančne vysporiadať projekt do konca roka 2015. Pri tvorbe časového harmonogramu,
žiadateľ vychádzal z technického a technologického riešenia stavebných prác. Hlavná aktivita projektu je nadefinovaná tak,
aby bola v súlade s cieľmi predloženého projektu, ktorých dosiahnutie umožní žiadateľovi byť konkurencieschopným
podnikateľským subjektom na domácom trhu.
Žiadateľ pre zabezpečenie realizácie aktivít projektu počíta s kombináciou interných a externých pracovníkov, ktorí majú v
príslušnej oblasti projektového manažmentu a inžinierskej činnosti bohaté skúsenosti.
Celkový prínos jednotlivých čiastkových prínosov by mal viesť k zatraktívneniu lokality pre cestovný ruch. Turistický objekt by
sa mal stať príjemným miestom pre turistov, pričom by mal zapĺňať prázdne miesto v ponuke zariadení v oblasti. Zariadenie
tak prispeje k rozvoju turistického ruchu, presne ako je to v súlade s celkovým cieľom rozvoja CR.

Realizácia projektu by sa nemohla realizovať bez pridelenia NFP, nakoľko sa jedná o značnú investíciu na financovanie ktorej
nemá žiadateľ dostatok prostriedkov. V prípade nepridelenia NFP by sa investícia nemohla realizovať v plnej miere a nemohli
by byť naplnené stanovené ciele projektu.
Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové aktivity a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti zariadenia
do budúcnosti.
Merateľné finančné výsledky projektu ako rast tržieb a pridanej hodnoty, ako aj zvyšovanie skúseností projektového tímu s
riadením projektu napomôže pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa. Ďalšie možné aktivity realizované v
závislosti od úspešnosti predkladaného projektu spočívajú v rozšírení sortimentu služieb prostredníctvom ďalších
investičných aktivít žiadateľa.Realizované aktivity sú plne v súlade s územno-plánovacími a strategickými dokumentami obce
a podporujú naplnenie ich cieľov. Projektový tím, ako bolo uvedené vyššie, je zárukou úspešnej realizácie predloženej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a to tak, aby investície do projektu splnili požadované hodnoty ukazovateľov a aby boli
výsledky projektu dlhodobo udržateľné.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená dosahovanými výnosmi z podnikateľskej činnosti žiadateľa. Projekt svojou
celoročnou prevádzkou a širokou škálou voľnočasových aktivít pozitívne prispeje k udržateľnosti výsledkov projektu.
Opodstatnenie projektu v regióne zabezpečí trvalosť výsledkov projektu aj po ukončení financovania zo štrukturálnych fondov
a štátneho rozpočtu SR. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom. Žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na riadenie
a realizáciu aktivít projektu.
Ohrozeniam definovaných vo SWOT analýze ďalej plánuje žiadateľ čeliť hlavne aktívnym marketingov, využívaním nástrojov
podpory predaja a atraktívnou cenovou politikou predaja. Zabezpečením odbytu prostredníctvom zmlúv s partnermi v oblasti
cestovného ruchu, infoportálmi a okolitými zariadeniami prostredníctvom dohôd o partnerskej spolupráci.
Na základe finančnej analýzy a indexu bonity možno konštatovať, že spoločnosť je v dobrej finančnej kondíciu a jej
dosiahnuté ekonomické ukazovatele ako východisková základňa dávajú garanciu pre finančnú udržateľnosť projektu.
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Miesto realizácie projektu leží v Hornonitrianskom regióne na hranici miest Prievidza a Bojnice. Ide o región s vysokým
potenciálom, ktorý vďaka prírodným zaujímavostiam a bohatstvu kultúrno-historických pamiatok patrí k najatraktívnejším
oblastiam Slovenska.
Napriek tomu, v regióne bolo realizovaných niekoľko významných investícií v oblasti cestovného ruchu, je možné situáciu v
regióne vzhľadom na počet zariadení cestovného ruchu a kvalitu poskytovaných služieb charakterizovať ako nedostatočnú.
Základným predmetom činnosti podnikateľa je najmä poskytovanie jedálenských služieb, rýchleho občerstvenia a aktivity ako
catering či prevádzka detských kútikov a detského ihriska.
Na základe vysokej úrovne kvality služieb a pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov si firma zabezpečila veľmi dobré
meno na trhu. Ďalším cieľom spoločnosti je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom vybudovania projektového
zámeru športovo – zábavného centra.
Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti cestovného ruchu, disponuje tímom kvalifikovaných a
skúsených ľudí a prepracovaným projektovým návrhom so všetkými povoleniami realizáciu projektového zámeru.

Výsledkom projektu bude vytvorenie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou. Aktivity zahŕňajú
výstavbu multifunkčného detského ihriska a nafukovacej haly, poskytujúceho športovo zábavné služby a vybudovanie
informačného centra, kde budú poskytované informačné služby o regióne.
Výsledkom projektu bude moderná inovatívna prevádzka športovo-zábavného centra s celoročnou prevádzkou a
poskytovaním komplexných služieb CR.
Možné negatívne vplyvy a spôsoby ich eliminácie sú bližšie popísané v kapitole 3.1 Analýza rizík opisu projektu.
Priamym spoločenským benefitom projektu, ktorý bude vytvárať ďalšie predpoklady na ekonomický rozvoj regiónu, bude
vytvorenie dvoch nových pracovných miest, jedno pre ženu a jedno pre muža, pričom obe budú cielene obsadené mladými
nezamestnanými vo vekovom rozmedzí od 15 do 29 rokov, jedno z nich bude obsadené príslušníkom MRK.
Zrealizovanie projektu zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvorí silné multiplikačné efekty pre región, čo prispeje k
rozvoju ostatných odvetví hospodárstva a podnikania v regióne.

Potenciál regiónu Horná Nitra pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo je rozsiahly a hlboko diferencovaný. Rekreačný
potenciál okresu je mimoriadne vysoký. Má úplné spektrum prírodných a civilizačných daností. Sú tu horské masívy,
podhorská krajina s vodnými plochami a zdroje termálnych vôd. Predmetný projekt odpovedá na požiadavky trhu, ktorou je
zaplnenie medzery v športových a oddychových službách pre deti a rodiny s deťmi.
Projekt je v súlade s príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, aj národného charakteru .
Žiadateľ má rozsiahle skúsenosti s realizáciou dlhodobých projektov v oblasti CR, napr. prevádzkovanie reštaurácie,
prevádzok rýchleho občerstvenia, detských ihrísk či participácia na organizácii dobročinných aktivít so športovým zameraním.
Najväčším rizikom projektovej realizácie, ktoré vyplynulo zo SWOT analýzy, je Vysoká finančná náročnosť realizácie
projektového zámeru, neúmerne dlhá investičná návratnosť v prípade nezískania NFP. Prípadné nezískanie podpory zo ŠF by
vážne ohrozilo realizáciu projektu a to ako z hľadiska schopnosti žiadateľa zvládnuť finančne náročnú výstavbu, tak i z
hľadiska dlhodobej návratnosti investície.

Projekt je dlhodobo udržateľný vo všetkých troch zložkách trvalo-udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu sa zabezpečí
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty, preto si pokračovanie jeho aktivít po
ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje.
Okrem toho projekt umožní realizáciu nadväzujúcich projektov (poskytovanie nových druhov služieb), keďže vytvorené
športovo zábavné centrum má potenciál ďalej rozvíjať ponuku služieb v závislosti od potrieb trhu.
Z rovnakých dôvodov budú trvalo udržateľné aj novovytvorené pracovné miesta.
Z environmentálneho hľadiska je prevádzka bezriziková s nulovým výstupom nebezpečných odpadových látok.
Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti, projektového tímu a
vytvorenia novej organizačnej štruktúry prevádzky strediska. Všetky podporné činnosti týkajúce sa predovšetkým ekonomickej
prevádzky a marketingovej činnosti budú zabezpečované prostredníctvom outsourcingu.
Rizikom pre udržateľnosť by mohli byť ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, ktorých riešenia sú popísané v opise
projektu.
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Spoločnosť 1. SENIOR CITY, a.s. vznikla v roku 2010 a poskytuje ubytovacie a súvisiace služby v zariadení penzión
Welya***. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia penziónu Welya so sídlom v Štúrove, ktorý je v súčasnosti v
prevádzke. Mesto Štúrovo sa nachádza v poddunajskom regióne, subregióne Štúrovo s medzinárodným významom.
Navrhovaný projekt vychádza zo SWOT analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia s ohľadom na súčasné
trendy a potreby návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dopravná dostupnosť, existencia rozsiahleho prírodného a
kultúrno-historického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre celoročnú rekreáciu vytvárajú predpoklad pre rozvoj
cestovného ruchu v tejto oblasti. To, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste realizácie projektu nedisponujú
komplexnou ponukou kongresových, ubytovacích a stravovacích a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde,
ktorý bude poskytovať penzión Welya, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom
merateľných ukazovateľov) s kladným ekonomickým a sociálnym dopadom na rozvoj regiónu.

Realizácia aktivít projektu podporeného z EÚ zabezpečí konkurencieschopné atraktívne zariadenie CR - penzión Welya,
úspešne reagujúci na požiadavky cieľových skupín, disponujúci komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého
štandardu ubytovania, kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím. Reálny je predpoklad predĺženia pobytu
ubytovaných hostí, opätovné ubytovanie, dopyt po ďalších službách, poskytovaných návštevníkom penziónu inými
podnikateľskými subjektmi v regióne, ako dôsledok synergického efektu. Orientácia na uspokojenie zvyšujúcich sa
požiadaviek na úroveň ubytovania a celoročne propagované a poskytované služby vytvárajú výborné predpoklady na
dosiahnutie stanovených cieľov projektu a elimináciu rizík možného nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vyššej
moci. Realizácia projektu umožní novú silnú a dlhodobo udržateľnú stabilnú pozíciu a dosiahnutie stanovených cieľov.
Spoločnosť plánuje ďalšie investície do vybavenia a technických zariadení z vlastných zdrojov. Projekt vytvorí 1 nové,
udržateľné pracovné miesto pre mladú nezamestnanú ženu vo veku 15-29 rokov a prispeje zlepšením celkového stavu a
novými službami k rastu tržieb a pridanej hodnoty.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu je nevyhnutná úspešná realizácia aktivít projektu. Harmonogram nadväzuje na
prieskumy u návštevníkov a jednania s konkrétnymi spoluorganizátormi podujatí, ktoré budú zabezpečované v
rekonštruovanom zariadení a vychádza z dlhodobého marketingu, schopného ponúknuť komplexné riešenia žiadateľa podľa
potrieb zákazníka. Projekt začne po úspešnej realizácii verejného obstarávania, z ktorého vzíde dodávateľ stavebných prác.
Projekt má jednu hlavnú aktivitu, zameranú na prestavbu priestorov pre vytvorenie wellness a dve sauny a modernizáciu
všetkých izieb zariadenia v počte 14 (viď príloha č. 13 ŽoNFP). Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky a prevádzka
objektov bude spustená počas 10 mesiacov od začiatku realizácie projektu, bude vytvorené jedno pracovné miesto (žena)
určené pre mladých nezamestnaných vo veku 15-29 rokov. Pracovné miesto bude dlhodobo udržané, bude zabezpečovať
nový sortiment celoročných služieb. Na realizáciu žiadateľ vytvorí projektový tím, tvorený pracovníkmi so skúsenosťami s
realizáciou podobných investícií, ako aj konzultačnou spoločnosťou špecializovanou na realizáciu investičných projektov
podporených z fondov EÚ.

Potreba investícií v oblasti CR a poskytovania služieb je nevyhnutná pre zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie v
regióne, ktorý je v porovnaní s priemerom SR na slabšej úrovni. Nemožnosť spolufinancovať projekt z fondov EÚ by mala za
následok odloženie realizácie alebo jeho nerealizovanie. Rozvoj spoločnosti bez cudzieho kapitálu je závislý len na vlastných
tržbách. Z hľadiska konkurencieschopnosti je nevyhnutné urýchliť rozvoj prestavbou priestorov (vytvorenie wellness, dve
sauny), modernizáciou zvýšením štandardu všetkých izieb zariadenia v počte 14 a s rozšírením služieb s priamym vplyvom na
rast návštevnosti a zamestnanosti, zvýšenie pridanej hodnoty a kvality služieb. Okamžitý účinok pomoci sa prejaví naplnením
požiadaviek na kvalitu ubytovania, služieb a podporou relaxačno-rekreačných pobytov s možnosťou návštevy miestnych
atrakcií, podujatí kultúry, remesiel a umenia na pravidelných akciách pre návštevníkov regiónu – projekt je zámerne cielený na
podporu uspokojenia dopytu. Projekt priamo napĺňa ciele strategických a plánovacích dokumentov v oblastiach podpory CR a
zamestnanosti. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou investícií v rámci budovania spoločnosti.

Očakávané výsledky sú dlhodobo udržateľné. Zariadenie má jedinečné umiestnenie a zároveň dostatok príležitostí k
udržateľnému rozvoju. Napriek dopadom krízy a následnej stagnácie ekonomiky, nemali zatiaľ tieto výrazný vplyv na rast a
rozvoj spoločnosti v posledných rokoch. Je to spôsobené najmä orientáciou spoločnosti na služby, po ktorých sa dopyt stále
zvyšuje. Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu, t.j. spôsob financovania ďalšej prevádzky
zariadenia bude zabezpečený z tržieb a požadované spolufinancovanie bude hradené z vlastných zdrojov. Predpokladá sa
nielen udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni ale aj nárast s ohľadom na potrebu neustáleho zvyšovania počtu
zamestnancov, z dôvodu rozširovania poskytovaných služieb. K udržateľnosti vytvoreného pracovného miesta prispeje aj
intenzívne využívanie modernizovaného zariadenia. Realizáciou tohto projektu žiadateľ získa i určitý náskok pred
konkurenciou, najmä v oblasti kvality a flexibility s možnosťou realizácie produktov a podujatí podľa požiadaviek
návštevníkov, s vysokou mierou pridanej hodnoty. Projekt vytvára kladnú ČSH a kladnú mieru výnosovosti.
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Mesto Rajecké Teplice je jedným z významných kúpeľných miest na Slovensku a spoločnosť RK gastro s.r.o. ako žiadateľ o
nenávratný finančný príspevok pripravila projektový zámer na podporu a rozvoj cestovného ruchu v tomto meste a regióne s
dôrazom na výsledky SWOT analýzy a s ohľadom na regionalizáciu cestovného ruchu. Na trhu je spoločnosť od roku 2011.
Predmetom predkladaného projektu sú činnosti a investície do rekonštrukcie a prístavby objektu so súpisným č. 12 na ul.
Lesná v Rajeckých Tepliciach. Je to solitér nachádzajúci sa v zmiešanej centrálnej mestskej zástavbe. Bol postavený na
začiatku 20. storočia (v r. 1912), prešiel len bežnými úpravami a údržbovými prácami. Objekt je jednopodlažný s podkrovím a
je podpivničený, v historizujúcom neobarokovom slohu. V meste i v širšom okolí je to jediná stavba zachovaná v tomto
architektonickom výraze. Architektonické riešenie projektu rešpektuje zámer zachovať pôvodné tvaroslovie a rekonštruovať a
dostavať tento objekt v súčasnom štýle.
Región Rajeckej doliny ponúka návštevníkom mnoho prírodných, kultúrnych a spoločenských atrakcií, čo vytvára veľmi dobré
predpoklady pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a má dostatočné ľudské zdroje.

Realizovaním projektu vznikne pôvabné zariadenie rešpektujúce historizujúci charakter objektu s modernými prvkami
poskytujúce kvalitné gastronomické služby a centrum pre oddych a relax s pivným kúpeľom - pivný wellness. Rekonštrukcia
zariadenia po ukončení realizácie projektu zabezpečí očakávaný prínos pre rozvoj turistického ruchu a podporí sa tvorba
nových dlhodobo udržateľných pracovných miest (4 pracovné miesta, z toho 2 pre ženy). Pre elimináciu nedosiahnutia
naplánovaného stavu ukazovateľov projektu je zostavený projektový tím s dostatočnou odbornosťou a skúsenosťami.
Manažment bude podporovať ďalší rozvoj ľudských zdrojov.
Stav po ukončení projektu:
• zrekonštruované priestory a prístavba objektu na 1. NP slúžiace pre reštauráciu,
• zrekonštruované priestory v suteréne slúžiace pre pivné wellness (4 vane),
• zrekonštruované súvisiace priestory, technické miestnosti a zázemie,
• vytvorené štyri pracovné miesta priamym vplyvom realizácie projektu,
• novoposkytované služby v oblasti cetovného ruchu – gastronómia a wellness,
• bezbariérový prístup.
Realizácia projektu je základom pre ďalší rozvoj poskytovaných služieb žiadateľa a rozvoj turizmu v regióne.

Projekt pozostáva z hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít.
Hlavnou aktivitou sú stavebné úpravy a prístavba objektu – reštaurácia a pivný wellness. Realizácia projektu je
predpokladaná na dobu 8 mesiacov, je podmienená projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a platnou legislatívou
(napr. i následné kolaudačné konanie). Plán organizácie výśtavby bude rešpektovať jestvujúci stav objektu a pozemku a
ďalšími priestorovými možnosťami. Vhodnosť, správnosť, komplexnosť jednotlivých krokov a súlad s projektovou
dokumentáciou a výkazom výmer pri realizácii stavebných prác bude v kompetencii zhotoviteľa diela, ktorý bude vybratý
procesom verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; pod dohľadom osoby poverenej od RK gastro s.r.o. vykonávajúcej stavebný dozor.
Podporné aktivity projektu budú prebiehať paralelne s hlavnou aktivitou, v prísnom súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, podľa harmonogramu projektu od 03/2015 do 10/2015. Členovia projektového tímu majú
presne vymedzené kompetencie, povinnosti a zodpovednosť v rámci projektu pre naplnenie cieľov.

Spoločnosť RK gastro s.r.o. pripravila projekt po dôkladnej analýze možností, silných a slabých stránok a príležitosí a
ohroznení (bližšie v Prílohe č. 1, časť 3. SWOT analýza projektu). V meste Rajecké Teplice, nakoľko ide o známe kúpeľné
mesto, je rozvinutý turizmus, avšak chýbajú zariadenia, ktoré by poskytovali ku gastronomickým službám i doplnkové služby
na európskej úrovni. To je jedným z hlavných dôvodov, ktorý bráni ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu. Projektom zavedieme
nové služby v oblasti cestovného ruchu - reštaurácia a wellness, pomôžeme k znižovaniu disparít v regiónoch a v
zamestnanosti.
V regióne Žilinského kraja je 10,86% miera nezamestnanosti. Vytvoríme 4 pracovné miesta priamym vplyvom realizácie
projektu.
Projekt je v súlade s plánovacími a strategickými dokumentami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spoločnosť pre
úspešnú realizáciu projektu zostavila projektový tím s dostatočnými odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami s
realizáciou investičných projektov.
Bez nenávratného finančného príspevku nie je možné zrealizovať projekt v plánovanom rozsahu, ani v plánovanom čase.

Rekonštrukciou objektu vznikne moderné zariadenie poskytujúce služby v oblasti stravovania, gastronómie a doplnkových
služieb pre relax.
Finančná udržateľnosť - po skončení realizácie projektu bude ďalšia prevádzka zariadenia financovaná z prostriedkov, ktoré
jeho prevádzka vygeneruje.
To bude slúžiť pre turistov (slovenských, zahraničných), miestnych obyvateľov, či už v rámci obedov, rodinných osláv,
firemných večierkov a podobne. Medzi ďalšie prevádzky generujúce príjem bude patriť wellness. Vedenie spoločnosti
predpokladá generovanie ďalších príjmov aj z tržieb za ďalšie doplnkové služby v budúcnosti. Miera výnosovosti projektu je
127,83%, čistá súčasná hodnota projektu je 149 779,96 EUR. Investícia zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj
podniku aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto investície ako je miera rentability aktív spoločnosti
za posledné obdobia. Žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s realizáciou. Inštitucionálna udržateľnosť bude zabezpečená
prostredníctvom zvyšovania úrovne kľúčových kompetencií manažmentu zariadenia.
Vytvorené pracovné miesta v rámci projektu plánuje spoločnosť udržať aj po skončení stanoveného obdobi.
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Žiadateľ aktívne podniká ako SZČO a zároveň aj ako SHR. Žiadateľ sa rozhodol podnikať aj v oblasti CR a od roku 2013
prevádzkuje Penzión Goral, s kapacitou 40 lôžok. V rámci doplnkových služieb cestovného ruchu je pre hostí k dispozícii
multifunkčné ihrisko (futbal, basketbal, tenis) a jazda na koni, exkurzia domácich zvierat na farme žiadateľa. Projektom chce
žiadateľ svojim klientom ponúknuť väčšie možnosti v oblasti doplnkových služieb cestovného ruchu. Predmetom projektu je
preto realizácia športovo–zábavných zariadení: detský kútik, bežecký chodník a plážové volejbalové ihrisko. Miesto realizácie
projektu – obec Nová Kelča, okres Vranov nad Topľou, leží na brehu turistickej dominanty regiónu - vodná nádrž Domaša.
Realizáciou predkladaného projektu žiadateľ úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä
„nedostatok vlastných zdrojov“ a „nedostatočnú úroveň doplnkových služieb“. Projektom tiež žiadateľ využije príležitosti, ktoré
jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť financovania projektov z eurofondov. Projektom by bolo možné čiastočne
eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti
firmy s realizáciou investičných projektov (bod 5.1 OP) tieto údaje možné považovať sa reálne. Jedno nové pracovné miesto
bude vytvorené počas realizácie projektu pre zabezpečenie správy a údržby predmetných doplnkových zariadení CR. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja ubytovacieho zariadenia. Realizáciou
projektu si firma skvalitní a rozšíri ponúkané doplnkové služby v oblasti CR, ktoré sú nevyhnutné za účelom udržania
následne zvýšenia celkovej konkurencieschopnosti podnikania. Firma žiadateľa tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
opísané časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností vo forme investovania do
podobných. športovo-zábavných zariadení CR. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.
Uvedené skutočnosti jasne korešpondujú s relevantnými rozvojovými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni (2.4 OP).

Práce na projekte sa budú realizovať v období 04/2014–09/2014. Začiatok realizácie projektu odráža predpokladaný termín
podpisu zmluvy o NFP a ukončenie projektu odráža dobu realizácie stavebných prác a zároveň dobu potrebnú na
implementáciu projektu. Dĺžka realizácie zohľadňuje aj riziko omeškania stavebných prác, avšak to je znížené vysokými
zmluvnými pokutami voči Dodávateľovi v prípade omeškania. Potreba investovania do predmetných zariadení cestovného
ruchu tkvie najmä v poklese konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v nedostatku doplnkových služieb CR, čo priamo
súvisí s hlavným cieľom i špecifickými cieľmi projektu (časť 1 OP). Pre zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu
má firma vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov
(vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál. Projektový tím bude pozostávať z
interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia
členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov, a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej následná dlhodobá
stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka agresívnej
konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba
nového pracovného miesta ešte počas realizácie projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania
nezamestnanosti v regióne, ako i ďalším cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď
časť 2.4 OP). Firma má mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov,
keďže už v minulosti realizovala investičné projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ (podrobne v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená dlhodobou skúsenosťou manažmentu firmy v oblasti
cestovného ruchu, doterajším stabilným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a stabilite
doplní aspekt komplexnosti a zabezpečí firme najmä zvýšenie kvality služieb, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho
ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho
výsledku a tento je trvalo udržateľný. Zvýšením počtu ponúkaných doplnkových služieb bude vytvorené nové pracovné
miesto. Vyplýva to z potreby obsluhy a údržby doplnkových zariadení . Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne
špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje najmä k eliminácii hrozby konkurencie. Po ukončení realizácie projektu bude
ubytovacie zariadenie ponúkať vyššiu kvalitu pre svojich zákazníkov. Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v
strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako doba používania zariadenia.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít

25130120247

25130120248

25130120249

25130120250

František Oboňa - MIFE

1. SENIOR CITY, a. s.

RK gastro s. r. o.

Pavol Paluba

Vybudovanie Športovo - zábavného centra s celoročnou prevádzkou

Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie kvality celoročne
poskytovaných služieb v rekreačnom zariadení penziónu Welya.

Realizácia komplexných služieb pivného wellness a reštaurácie s
celoročným využitím

Zvýšenie konkurencieschopnosti vytvorením nových služieb
cestovného ruchu - Penzión GORAL, vodná nádrž Veľká Domaša

164 005,92

199 935,10

199 999,93

99 642,64

Aktivita 1 – Výstavba multifunkčného detského ihriska a nafukovacej haly
Aktivita 2 – Zriadenie informačného centra cestovného ruchu
Aktivita 3 - Zriadenie požičovne šlapacích kár
Realizácia aktivít priamo povedie k naplneniu stanovených špecifických cieľov 1. Vybudovanie inovatívneho Športovo
zábavného centra a 2. Zriadenie informačného centra cestovného ruchu a následne aj hlavného cieľa projektu Zvýšenie
konkurencieschopnosti prostredníctvom výstavby Športovo zábavného centra s celoročnou prevádzkou
Keďže charakter projektu dovoľuje súbežnú realizáciu aktivít, tieto budú prebiehať paralelne v termíne: 6/2015 – 10/2015.
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle
príslušnej legislatívy. Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva zo
špičkových odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

25130120251

SOJKA s.r.o.

Modernizácia Relax Hotela SOJKA

194 777,32

KaHR-31DM-1401

Relax hotel Sojka sa nachádza v obci Malatíny, v strede medzi mestami Lipt. Mikuláš a Ružomberok v Žilinskom kraji. Obec
patrí do okresu Lipt. Mikuláš a podľa Regionalizácie cestovného ruchu SR do regiónu Liptov, ktorý patrí k regiónom s
medzinárodným významom. Realizáciou projektu zvýšime konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom využívaní
potenciálu, so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorbou nových pracovných príležitostí a prispejeme k napĺňaniu
cieľa podľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenska. Žiadateľom je SOJKA s.r.o.
Hotel je v prevádzke od roku 2004 a má pevnú pozíciu na trhu. Cieľové skupiny hotela sú: mladí ľudia, rodiny s deťmi, staršie
páry, seniori, obchodní cestujúci a návštevníci hľadajúci zdravý životný štýl. Hotel je členom manažérskej organizácie OOCR
Región Liptov a má výborné podmienky na rozvoj komplexných služieb cestovného ruchu sceloročným využitím. Je
pripravený na budúcu investíciu. Realizáciou projektu dôjde k modernizácii zariadenia a inovácii štandardu poskytovaných
služieb. Projekt zároveň pozitívne vplýva na rozvoj cestovného ruchu v rámci obce Malatíny, regiónu Liptov ako aj OOCR
Región Liptov.

Realizáciou projektu zabezpečíme:
-inováciu štandardu, kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím,
-minimalizujeme sezónnosť,
-zvýši priemernú dobu pobytu hosťa,
-zlepšíme podmienky pre aktívny odpočinok a tvorbu produktov.
Výsledkom realizácie projektu bude rast ekonomických veličín firmy, najmä tržieb a pridanej hodnoty, ako aj počtu
pracovníkov a bude motivovať klientov k dlhodobejšiemu pobytu počas celého roka. Projektom sa vytvoria dve pracovné
miesta (pre mladého nezamestnaného a znevýhodnú skupinu) ešte pred ukončením realizácie projektu, ďalšie dve v
horizonte troch rokov od ukončenia realizácie projektu. Uvedené merateľné ukazovatele výsledku budú dosiahnuté samou
podstatou projektu. Indikátory projektu boli plánované majiteľmi firmy v spolupráci s ekonómom firmy a využitím dlhoročných
skúseností, dávajú záruku reálnosti. Realizácia predkladaného projektu bude pozitívne motivovať majiteľov ostatných
ubytovacích zariadení a zariadení cestovného ruchu, k rozvoju svojho podnikania v regióne a k využívaniu štrukturálnych
fondov EÚ. Riziká realizácie projektu sú podrobne identifikované, spolu s návrhy ich eliminácie, v časti 6 opisu projektu.

KaHR-31DM-1401

Miesto realizácie projektu leží v Hornonitrianskom regióne na hranici miest Prievidza a Bojnice. Ide o región s vysokým
potenciálom, ktorý vďaka prírodným zaujímavostiam a bohatstvu kultúrno-historických pamiatok patrí k najatraktívnejším
oblastiam Slovenska.
Napriek tomu, v regióne bolo realizovaných niekoľko významných investícií v oblasti cestovného ruchu, je možné situáciu v
regióne vzhľadom na počet zariadení cestovného ruchu a kvalitu poskytovaných služieb charakterizovať ako nedostatočnú.
Základným predmetom činnosti podnikateľa je najmä poskytovanie reštauračných a kaviarenských služieb. Na základe
vysokej úrovne kvality služieb a pružnosti pri plnení požiadaviek zákazníkov si firma zabezpečila veľmi dobré meno na trhu.
Ďalším cieľom spoločnosti je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom modernizácie reštaurácie, ako aj nákupu
inovatívneho vybavenia na zabezpečenie poskytovania komplexných služieb.
Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti cestovného ruchu, disponuje tímom kvalifikovaných a
skúsených ľudí a prepracovaným projektovým návrhom so všetkými povoleniami realizáciu projektového zámeru.

Výsledkom projektu bude vytvorenie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou. Aktivity zahŕňajú
Vybavenie reštaurácie Na Fleku a Vybudovanie informačného centra, kde budú poskytované informačné služby o
možnostiach CR v regióne.
Výsledkom projektu bude reštaurácia s moderným vybavením a s celoročnou prevádzkou, poskytujúca komplexné a
inovatívne služby CR. Možné negatívne vplyvy a spôsoby ich eliminácie sú bližšie popísané v kapitole 3.1 Analýza rizík opisu
projektu.
priamym spoločenským benefitom projektu, ktorý bude vytvárať ďalšie predpoklady na ekonomický rozvoj regiónu, bude
vytvorenie štyroch nových pracovných miest, z toho dve pre mužov a dve pre ženy, pričom dve z nich budú cielene obsadené
mladými nezamestnanými vo vekovom rozmedzí od 15 do 29 rokov, jedno bude obsadené príslušníkom MRK.
Zrealizovanie projektu zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvorí silné multiplikačné efekty pre región, čo prispeje k
rozvoju ostatných odvetví hospodárstva a podnikania v regióne.

Dve hlavné aktivity projektu budú implementované prostredníctvom interných a externých členov projektového tímu, so
skúsenosťami s implementáciou projektov, ktoré sú definované v časti 4.2 opisu projektu. Previazanosť aktivity s cieľmi, je
definovaná v časti 1 opisu projektu. Za realizáciu a kontrolu prác a dodávok bude zodpovedný vedúci projektu (majiteľ) a Ing.
Pavol Tkáč - projektant. Dodávatelia stavebných prác, zariadenia, vybavenia ubytovacích a ostatných priestorov, budú
identifikovaní procesom verejného obstarávania, ktorý bol už započatý a je realizovaný externou spôsobilou osobou so
skúsenosťami s realizáciou desiatok verejných obstarávaní. Celý projekt bude zrealizovaný v
priebehu roku 2015. Nevyhnutnosť modernizácie a doplnenia zariadenia a vybavenia hotela SOJKA , je jednoznačnou voľbou
z mála variantných riešení rastu konkurencieschopnosti (podrobne viď opis časť 4.1). Preferované boli reálne požiadavky
klientov nášho hotela, ktoré sme zaznamenali formou osobných rozhovorov a dotazníkov dostupných v piatich jazyoch.

Rast cestovateľských skúseností a očakávaní návštevníkov, sledovanie aktuálnych trendov a požiadavky na kvalitu sú
motívom k realizácii projektu. Výsledkom bude inovácia štandardu, komplexnosti a kvality služieb a zvýšenie pridanej hodnoty
pre návštevníkov. Hotel sa nachádza v regióne s medzinárodným významom a vysokým potenciálom na rozvoj cestovného
ruchu. Projekt svojim zameraním vytvára vhodné predpoklady pre tvorbu nových inovatívnych produktov cestovného ruchu s
celoročným využitím. Kvalitnejšie a komplexnejšie balíky produktov, ako súčasť regionálnych produktov prispejú k rastu
návštevnosti a zlepšeniu ekonomickej situácie, preto realizáciou projektu pozitívne podporíme rozvoj cestovného ruchu v
obci a regióne. Vzhľadom na výbornú geografickú polohu hotela vytvoríme vhodné predpoklady pre rast návštevnosti nielen
domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Realizáciou projektu vytvoríme nové pracovné miesta, čo pozitívne prispeje k
rastu zamestnanosti v obci a regióne. Projekt je v súlade s dostupnými strategickými a plánovacími dokumentmi regiónu,
okresu i kraja. Podrobný popis je opise projektu časť 2.4. Prínos realizácie projektu

Administratívnu udržateľnosť zabezpečíme vhodnou organizačnou štruktúrou a projektovým tímom. Pracovné miesta
vytvorené projektom obsadíme a budeme ich udržiavať motivačným systémom a systémom vzdelávania a rozvoja
zamestnancov. Do budúcnosti je plánované ďalšie rozširovanie, ktorým vytvoríme prípadné ďalšie pracovné
miesta.Inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečíme prispôsobovaním sa aktuálnym trendom na trhu cestovného ruchu, najmä v
hotelierstve. Inováciami a rastom kvality služieb si získame stálych návštevníkov, zároveň budeme aplikovať princípy
manažmentu vzťahov so zákazníkom. Technickú udržateľnosť po realizovaní projektu predstavuje moderné ubytovacie
zariadenie, ktoré bude celoročne ponúkať komplexné a kvalitné služby, čo zabezpečí rast návštevnosti a pomôže k rozvoju
cestovného ruchu v obci i v regióne. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené kombináciou vlastných a úverových
zdrojov. Ďalšie aktivity budú zamerané na udržiavanie a zlepšovanie štandardu a kvality služieb. Budeme sa usilovať o
realizáciu marketingových aktivít, o uplatňovanie moderných princípov destinačného manažmentu a o udržanie súčasných a
vyhľadávanie nových partnerov s cieľom rastu návšte

Potenciál regiónu Horná Nitra pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo je rozsiahly a hlboko diferencovaný. Rekreačný
potenciál okresu je mimoriadne vysoký. Má úplné spektrum prírodných a civilizačných daností. Sú tu horské masívy,
podhorská krajina s vodnými plochami a zdroje termálnych vôd. Predmetný projekt odpovedá na požiadavky trhu, ktorou je
zaplnenie medzery v športových a oddychových službách pre deti a rodiny s deťmi.
Projekt je v súlade s príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, aj národného charakteru .
Žiadateľ má rozsiahle skúsenosti s realizáciou dlhodobých projektov v oblasti CR, napr. prevádzkovanie viacerých reštaurácií,
spoluorganizácia festivalov a akcií , catering a poskytovanie stravovacích služieb.
Najväčším rizikom projektovej realizácie, ktoré vyplynulo zo SWOT analýzy, je vysoká finančná náročnosť realizácie
projektového zámeru, neúmerne dlhá investičná návratnosť v prípade nezískania NFP. Prípadné nezískanie podpory zo ŠF by
vážne ohrozilo realizáciu projektu a to ako z hľadiska schopnosti žiadateľa zvládnuť finančne náročné obstaranie potrebného
vybavenia, tak i z hľadiska dlhodobej návratnosti investície.

Projekt je dlhodobo udržateľný vo všetkých troch zložkách trvalo-udržateľného rozvoja. Realizáciou projektu sa zabezpečí
zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie tržieb aj pridanej hodnoty, preto si pokračovanie jeho aktivít po
ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné finančné zdroje.
Okrem toho projekt umožní realizáciu nadväzujúcich projektov (poskytovanie nových druhov služieb), keďže moderná
prevádzka s vybavením na poskytovanie inovatívnych a komplexnych služieb CR má tendenciu rozvíjať ponuku služieb v
závislosti od potrieb trhu.
Z rovnakých dôvodov budú trvalo udržateľné aj vytvorené pracovné miesta.
Z environmentálneho hľadiska je prevádzka bezriziková s nulovým výstupom nebezpečných odpadových látok.
Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti, projektového tímu a
vytvorenia novej organizačnej štruktúry prevádzky strediska. Všetky podporné činnosti týkajúce sa ekonomickej prevádzky a
marketingovej činnosti budú zabezpečované prostredníctvom tímu externých zamestnancov.
Rizikom pre udržateľnosť by mohli byť ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, ktorých riešenia sú popísané v opise
projektu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít

25130120252

Patrik Kucka

Modernizácia a obstaranie vybavenia reštaurácie Na Fleku

191 971,17

25130120254

25130120255

25130120256

25130120257

25130120258

Juraj Paxián

TATRA TRADING INTERNATIONAL
s.r.o.

KPN REAL, spol. s r.o.

SLOV INN JASNÁ s.r.o.

STAMART REAL, s.r.o.

Milan Rinkovský

Modernizácia a zatraktívnenie Penziónu u Paxiho zavedením
služieb s celoročným využitím

Modernizácia interiérového vybavenia Hotela HORIZONT

PRÍSTAVBA POLYFUNKČNÝ OBJEKT MOTEL RAKETA

Modernizácia a rekonštrukcia Eko – šport hotela Björnson

TEAM BUILDING ACTIVITY Martin

Reštaurácia Kolkáreň - rekonštrukcia a modernizácia

22 999,20

199 510,50

128 175,04

199 149,39

199 943,34

117 740,92

Realizácia aktivít priamo povedie k naplneniu stanovených špecifických cieľov 1. Obstaranie vybavenia reštaurácie Na Fleku
a 2. Zriadenie informačného centra cestovného ruchu a následne aj hlavného cieľa projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti
reštaurácie Na fleku prostredníctvom obstarania vybavenia umožňujúceho poskytovanie komplexných a inovatívnych služieb
Keďže charakter projektu dovoľuje súbežnú realizáciu aktivít, tieto budú prebiehať paralelne v termíne: 6/2015 – 10/2015.
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle
príslušnej legislatívy. Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva zo
špičkových odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

Úspešnou realizáciou projektu dôjde zvýšeniu konkurencieschopnosti penziónu – U Paxiho v meste Veľký Meder i v
nadregionálnom meradle. Zmodernizovaním penziónu – U Paxiho, celoročne poskytujúceho komplexné služby na vysokej
úrovni sa dosiahne:
- vytvorenie 1 nového pracovného miesta;
- nárast tržieb na 40 000,00 EUR v roku 2018;
- nárast pridanej hodnoty na 32 000,00 EUR v roku 2018;
- zmodernizovanie apartmánov;
- zavedenie doplnkových služieb na spôsob wellness;
- zvýšenie počtu návštevníkov;
- zvýšenie konkurencieschopnosti penziónu;
- zvýšenie atraktívnosti ubytovacieho zariadenia;
Celkovo sa v regióne zvýši návštevnosť domácich i zahraničných hostí. Zmodernizovaním penziónu a zavedením
doplnkových služieb sa predĺžia pobytové dni v regióne s kladným dopadom na štatistiky v regióne.
Z výsledkov projektu budú profitovať podnikateľské subjekty nachádzajúce sa v regióne i jeho blízkom okolí. Bude
nadviazaná spolupráca so sprostredkovateľskými subjektmi za účelom zabezpečenia komplexnosti poskytovaných služieb.

Po vykonanom prieskume trhu (viď príloha č. 2 ŽoNFP), realizácia projektu prebehne v najvyššej kvalite bez obmedzenia
terajších hostí. Realizácia sa uskutoční prostredníctvom aktivity: AKTIVITA 1 Modernizácia penziónu a zavedenie služieb s
celoročným využitím
Predpokladaná realizácia projektu – od 01/ 2015 do 10/ 2015.
Realizácia aktivity bude rozdelená na modernizáciu interiéru a nákup zariadení na doplnkové služby, čím sa priamo naplní hl.
cieľ projektu, ako aj špecifické ciele projektu.
Po personálnej stránke budú projekt zabezpečovať:
Juraj Paxián - ako štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu;
Ing. Juraj Paxián – projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu;
Bc. Daniela Paxiánová – technický manažér, zabezpečí plynulý chod dodávky;
Ing. Erika Valentová – ekonóm, kontrola finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo.
Organizácia projektu bude zabezpečená vo vlastnej réžii žiadateľa, s výnimkou dodávok zariadení, ktorých dodávateľ vzíde z
procesu VO, realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. Riadenie a internú kontrolu projektu bude vykonávať
žiadateľ vo vlastnej réžii.

Realizácia projektu modernizácie penziónu – U Paxiho je pre žiadateľa Juraja Paxiána zásadná. Poskytnutie NFP by umožnilo
zrealizovať projekt už v blízkej budúcnosti a bez časových prieťahov spôsobených nedostatkom finančných prostriedkov.
Rovnako by boli naplnené špecifické požiadavky cieľových skupín – rodín s deťmi, na ktoré sa v regióne nik nezameriava.
Predkladaný projekt plne korešponduje potrebami v oblasti CR a vypĺňa chýbajúcu medzeru na trhu poskytovania
komplexných služieb na vyššej úrovni v oblasti ubytovania, doplnkových služieb a kvalitného trávenia voľného času v kruhu
najbližšej rodiny.
Vytvorený projektový tím má niekoľkoročné praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov obdobného zamerania.
Žiadateľ Juraj Paxián vznikol zápisom do ŽR v decembri v roku 1991. Hl. činnosťou žiadateľa je v súčasnosti najmä:
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti;
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
Bez získania NFP a realizácie projektu by žiadateľovi trvalo dlhšie zmodernizovanie penziónu, čím by sa mohla zhoršiť
pozícia na trhu v oblasti CR.

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
personálu a projektovým tímom.
Modernizáciou penziónu dosiahne žiadateľ Juraj Paxián plánované rozšírenie okruhu a počtu svojich návštevníkov, a tým
zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty. Udržateľnosť projektu po skončení spolufinancovania zo štrukturálnych fondov tak bude
zabezpečená nárastom konkurencieschopnosti ubytovacieho zariadenia, posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením
základne zahraničných a domácich návštevníkov. V rámci propagácie služieb penziónu sa bude aktívnejšie spolupracovať s
agentúrami cestovného ruchu a rekreačnými zariadeniami po celom Slovensku a v zahraničí.
Všetky dodávky nadobudnuté v rámci predkladaného projektu, budú využívané len na účely, na ktoré budú obstarané, v
súlade s cieľmi projektu.
Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá vysoká návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo výške 169,11 %.
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Žiadateľ – spoločnosť TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. vznikla v roku 1997 a poskytuje ubytovacie a súvisiace
služby v ubytovacom zariadení hotel HORIZONT***.
Predmetom projektu je modernizácia interiérového vybavenia hotela HORIZONT so sídlom v Starej Lesnej. Obec Stará Lesná
sa nachádza v tatranskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším medzinárodným významom.
Navrhovaný projekt vychádza z analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia vo vzťahu k súčasným trendom a
potrebám návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť, existencia rozsiahleho prírodného a
kultúrno-historického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre zimnú aj letnú turistiku vytvárajú predpoklad pre rozvoj
cestovného ruchu v tejto oblasti. Skutočnosť, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste realizácie projektu
nedisponujú komplexnou ponukou ubytovacích, stravovacích a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde,
ktorý bude poskytovať hotel HORIZONT, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom
merateľných ukazovateľov).

Realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívne hotelové zariadenie schopné úspešne reagovať na požiadavky cieľových
skupín, disponujúce komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím, ktoré v okolí
Starej Lesnej neboli dosiaľ prístupné.
Zmodernizované interiérové vybavenie zatraktívni ponúkané služby hotela, synergickým efektom bude efektívnejšie a
intenzívnejšie využitie existujúcich ubytovacích kapacít, kongresových, gastronomických, relaxačných a doplnkových služieb.
Zmodernizované interiérové vybavenie bude celoročne k dispozícii nielen pre ubytovaných hostí v hoteli HORIZONT, ale aj
pre hostí z iných ubytovacích zariadení v okolí, najmä v Starej Lesnej, ako aj pre miestne obyvateľstvo.
Návštevníkom hotela budú ponúknuté aj komplexné športovo-relaxačné služby s možnosťou celoročného využívania. Pri
ponuke komplexných športovo-relaxačných služieb, je reálny predpoklad predĺženia dĺžky pobytu ubytovaných hostí.
Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom hotela poskytnúť iné
podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Celá koncepcia modernizácie a rekonštrukcie Hotela HORIZONT bola spracovaná s dôrazom na možné perspektívy ďalšieho
rozvoja lokality v zmysle platného územného plánu. Koncepcia zohľadňuje súčasné požiadavky kladené na podobné objekty
horského typu tak, aby objekt bol schopný spĺňať potreby aj tej najnáročnejšej klientely. Vzhľadom na charakter projektu, ktorý
nie je možné sekundárne členiť na podčasti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity merateľné
ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita s názvom: A1 Obstaranie interiérového vybavenia
hotela. Implementácia tejto hlavnej aktivity projektu si vyžaduje: Obstaranie interiérového vybavenia hotela (04/2015 –
09/2015), Marketingové aktivity (2015). Projekt sa stane funkčným po zrealizovaní danej aktivity v celom rozsahu.
Predchádzajúce skúsenosti manažmentu sú základným predpokladom dobrého organizačného zabezpečenia projektového
zámeru nielen počas prípravy, realizácie ale aj po jeho ukončení s ohľadom na trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.
Organizačne bude projekt zabezpečovať najmä vlastný tím pracovníkov.

Výsledkom projektu bude zmodernizované interiérové vybavenie kongresovej haly, hotelovej reštaurácie, kaviarne a ďalších
vnútorných priestorov hotela, ktoré je súčasťou dlhodobej investičnej stratégie žiadateľa s výrazným potenciálom prilákať do
regiónu návštevníkov, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít podnikateľov a
miestneho obyvateľstva a tým znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície. V dôsledku úspešnej
implementácie projektu, mobilizácie ďalších subjektov pôsobiacich v sfére cestovného ruchu a vychádzajúc z predpokladu
následného nárastu počtu turistov v regióne a hlavne predĺženia ich pobytu, budú vytvorené podmienky na podporu rastu a
výkonu malých a stredných podnikateľov v odvetviach priamo aj nepriamo zapojených do cestovného ruchu, ako sú
ubytovanie, stravovanie, šport, relax, regenerácia, zábava, doprava, zásobovanie surovinami, tvorba umeleckých výrobkov a
pod.. Projekt plne korešponduje s cieľmi OP KaHR, Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR na roky 2007 – 2013, ako aj
inými plánovacími dokumentmi. Projekt zároveň prispieva k naplneniu horizontálnych priorít.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať komplexné služby cestovného ruchu v regióne. Rozšíri sa
dodávateľská a najmä odberateľská základňa žiadateľa. Vytvoria sa predpoklady pre rozvoj relaxačnej turistiky v tatranskom
regióne. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov, poskytovaním
kvalitných služieb a sortimentu ponúkaných doplnkových služieb. Projekt využíva danosti danej lokality, ktorá svojou
prírodnou scenériou, historickým potenciálom a daným stupňom úrovne turistickej infraštruktúry vytvára podmienky pre
úspešnú návratnosť vložených investícii. Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia manažmentu
hotela, ktorý tvoria odborníci na cestovný ruch s vysokou kvalifikáciou a dostatočnými skúsenosťami. Projekt prispeje k
zvýšeniu tržieb a pridanej hodnoty firmy. Po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov pomoci bude prevádzka
hotela financovaná z príjmov za ubytovanie, kongresových a relaxačných služieb. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt
vytvorí dostatočný cash-flow v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte, čím bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu.
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Motel RAKETA spoločnosti KPN REAL, spol. s r. o. je situovaný v centre obce Nedožery Brezany, v okrese Prievidza, na trase
sever-juh a západ-stred obchodných ciest v rámci SR. Je vhodný pre obchodných cestujúcich, podnikové akcie, víkendové
voľnočasové aktivity a ostatné udalosti (školenia, svadby, oslavy a pod).
Uvedené služby nie sú typické pre všetky motelové zariadenia v regióne.
Východisková situácia hotela:
- vhodné umiestnenie,
- dopyt zákazníkov po kvalitných ubytovacích službách,
- skúsenosti v oblasti športových aktivít (tenis, volejbal, beach volejbal)
- rekonštruované izby a nové vybavenie izieb,
- celodenná kuchyňa.
Silnými stránkami motela sú:
- výhodná poloha na cestovných trasách a v blízkosti Bojníc,
- tradícia v poskytovaných službách a 2 desaťročia skúseností,
- široká ponuka outdoorových športových aktivít,
- dlhoročná klientela a spokojnosť návštevníkov.
Slabými stránkami motela sú:
- potreba rozšírenia hlavne indoorových aktivít pre hostí, pre zvýšenie poskytnutia služieb počas celého roka.
Motel RAKETA chce riešiť slabé stránky prostredníctvom nasledovných krokov:
- prístavbou polyfunkčného objektu s indoorovými aktivitami (bowling, kaviareň).

Po realizovaní aktivity bude výsledkom projektu rozšírenie objektu motela o pristavený polyfunkčný objekt s indoorovým
využitím bowlingu, kaviarne a baru. Vplyvom realizácie projektu sa opätovne zlepší vyťaženosť motela, čo bude mať vplyv na
potrebu ďalšieho personálu. Zvýšená vyťaženosť tiež prinesie zvýšenie tržieb a pridanejhodnoty, ako dlhodobý efekt.
Naplnenosť motela návštevníkmi bude zabezpečená prostredníctvom ponuky pobytov pre obchodných cestujúcich a tiež
významne využitím priestorov za účelom školení, športových sústredení, firemných podujatí, svadieb a rodinných osláv. Pre
zabezpečenie sa proti dopadu negatívnych vplyvov na trhu (kríza a pod.) plánuje motel ponúkať služby aj mimo súčasných
geografických oblastí (okres Prievidza), ale pre široký okruh obchodných cestujúcich, čo sa už aj úspešne darí realizovať.
Uvedeným sa eliminujú možné negatívne dopady v prípade neočakávaných výkyvov na trhu.
V budúcich rokoch plánuje motel RAKETA rozšíriť svoje činnosti o ponuku ďalších voľnočasových aktivít pre rodiny a firemnú
klientelu a skvalitniť poskytované služby. Z cieľom ďalšieho rozširovania športových a iných voľnočasových služieb.

Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej vo VO. Ide o nasledovnú aktivitu:
Aktivita 1: Prístavba polyfunkčného objektu
Uvedená aktivita obsahuje prístavbu polyfunkčného objektu motela RAKETA, ktorý rozšíri služby v oblasti indoorových
služieb.
Aktivita bude realizovaná dodávateľským spôsobom, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v súlade s
legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od apríla 2015 do decembra 2015. Administráciu a kontrolu
implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov
(napr.: realizácie výstavby samotného motela RAKETA, výstavby športových stredísk v areáli motela atď.). Projekt z dôvodu
svojho zamerania nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia spokojnosti klientov, zvýšenia všeobecnej kvality
služieb motela, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia motela ako takého a rozšírenie zariadenia, čo je v
súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.

Realizácia projektu a objem výdavkov je odvodený od technického riešenia prístavby polyfunkčného objektu motela RAKETA.
Toto je odvodené od požiadaviek klientov motela, ktorých spokojnosť sa priebežne skúma pri pobytoch a návštevách.
Vzhľadom na súčasný stav a potrebu jeho riešenia, je investícia nevyhnutná v plnom rozsahu. Objem investície však
presahuje možnosti akumulovaných zdrojov prípadne možnosti úverovania v plnej výške.
Charakteristickým znakom sektoru motelov v regióne sú vysokokvalitné služby v oblasti voľnočasových aktivít a športových
služieb. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu slabých stránok hotela v tejto oblasti, ktoré sú kapitálovo náročné:
- potreba rozšírenia hlavne indoorových aktivít pre hostí, pre zvýšenie poskytnutia služieb počas celého roka.
Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými výdavkami a cieľmi výzvy a tiež v súlade s PHaSR obce Nedožery Brezany,
okresu Prievidza a VUC Trenčín, ktoré venujú dôraz na zachovanie a zvýšenie služieb v oblasti cestovného ruchu a ich
celkové skvalitnenie investíciami v tejto oblasti.

Motel RAKETA, spoločnosti KPN REAL, spol. s r. o., ukončením realizácie projektu, nadobudne polyfunkčný objekt, čím sa
zlepší rozsah a kvalita poskytovaných služieb (o bowling, kaviareň a bar - celoročné indoorové poskytovanie služieb).
Uvedené umožní zvýšiť objem poskytovaných služieb vo viacerých oblastiach, čo bude viesť k väčšiemu počtu dní strávených
klientmi v moteli. Väčší počet strávených dní klientmi v moteli a väčší objem obsadenosti, bude viesť k zvýšeniu objemu
poskytovaných služieb, čo bude viesť k zvýšeniu tržieb motela a zvýšeniu zisku. Uvedené faktory predstavujú základ
dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu. Uvedené faktory aj naďalej budú podporovať všeobecné
faktory okolia, ktoré sú spojené s turistickým ruchom, trávením voľného času a voľnočasovým vyžitím.
V danom smere má spoločnosť záujem pokračovať aj v budúcnosti. Predpokladáme, že výsledky projektu budú trvalo
udržateľné jednak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, kedže motel pôsobí úspešne na trhu už 15 rokov a
je riadený skúsenými manažérmi. O uvedenom svedčí aj dlhodobá tradícia regiónu v poskytovaní služieb ubytovania.
Viac informácií je popísaných v opise projektu.
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Spoločnosť SLOV INN JASNÁ s. r. o. bola založená 27.06.2007. Pôvodné obchodné meno spoločnosti bolo SLOV INN
PIONIERSKA s.r.o. -do 22.08.2011. Základné imanie spoločnosti tvorí v súčasnosti 26 640 EUR. Celková suma základného
imania je splatená jediným aktuálnym spoločníkom spoločnosti, Martinom Záhorom. Spoločnosť medzi podnikateľskými
činnosťami uvádza: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto
zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4; poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach; obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností. Spoločnosť za
predchádzajúce roky k 31. 12. 2013 neeviduje zamestnancov. V mene spoločnosti konajú a pracujú obaja konatelia (Martin
Záhora, Peter Puliš), ktorí v zmysle Zákonníka práce nemajú uzatvorený pracovno-právny vzťah. Ostatné pracovné pozície,
zastúpené v ubytovacom zariadení sú na personálny lízing. Nezamestnanosť v okrese Liptovský Mikuláš predstavovala
12,02% k 31.10.2014 a ročná disponibilná miera nezamestnanosti je 12,69% (január – október 2014).

Požiadavky na ubytovacie kapacity a vysokokvalitné služby v oblasti Demänovskej doliny sú nedostatočne uspokojené.
Spoločnosť SLOV INN JASNÁ s. r. o. prevádzkuje v tejto oblasti Eko-šport hotel Björnson a plánuje zvýšiť jeho atraktivitu
medzi návštevníkmi. Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné prínosy:
- zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti cestovného ruchu a dopytu po takých službách
- rozšírenie spektra poskytovaných služieb CR, podporí CR v lokalite a regióne, hlavne v mimosezónnom období
- zvýšenie záujmu novej skupiny klientov, ktorí majú o doplnkové služby záujem, čím sa vytvoria predpoklady pre nárast
počtu návštevníkov regiónu
- predĺži sa pobyt návštevníkov v Eko-šport hoteli Björnson a danej
- zvýši sa atraktívnosť lokality
Zvýšenie tržieb: prostredníctvom služieb poskytovaných dobudovaním exteriéru a interiéru dosiahne Eko-šport hotel Björnson
vyššie tržby vo výške 130 000 € v roku 2018.
Pridaná hodnota: V celkovej absolútnej hodnote stúpne pridaná hodnota v roku 2018 na min. 19 000 €.
Taktiež budú vytvorené a udržané 3 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných do 29 rokov.

Realizácia projektu bude trvať 3 mesiace a bude pozostávať z 2 hlavných a 2 podporných aktivít:
Aktivita 1: Modernizácia a prispôsobenie interiérového vybavenia a zariadenia Hotela Björnson návštevníkom.
Aktivita 2: Modernizácia a prispôsobenie exteriérového vybavenia Hotela Björnson návštevníkom.
Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť
Žiadateľ z vlastných zdrojov zabezpečí projektové riadenie, zúčtovanie a monitorovanie prostredníctvom realizačného tímu s
dostatočnou kvalifikáciou a manažérskymi zručnosťami na úspešné zabezpečenie administratívnej i odbornej implementácie
projektu: hlavným koordinátorom projektu bude konateľ spoločnosti (Martin Záhora), projektovým manažérom bude manažér
spoločnosti, finančným manažérom bude účtovník spoločnosti, administratívny pracovník bude asistentka spoločnosti.
Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená externým odborníkom. Žiadateľ zabezpečí tiež požadovanú publicitu a
informovanosť o projekte.
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STAMART REAL, s.r.o. je vlastníkom celého nehnuteľného a časti hnuteľného majetku Hotela Turiec a je 100% vlastníkom
spoločnosti Hotel Turiec a.s. Hotel je lokalizovaný v centre mesta Martin, v ktorom sa nachádza kultúrne dedičstvo, prírodné
krásy, lyžiarske strediská, turistické a cyklistické trasy. Poloha mesta predurčuje túto lokalitu k organizovaniu aktivít
celoslovenského charakteru s dobrou dopravnou dostupnosťou. Hotel ponúka 67 luxusných izieb a apartmánov, reštauráciu s
kapacitou 116 miest, business bar s kapacitou 77 miest, bar s kapacitou 57 miest, 5 konferenčných miestností (vrátane
kongresovej sály pre 210 účastníkov) a wellness. Kombinácia výbornej polohy a kvalitných služieb dáva predpoklad tomu, aby
bol hotel úspešný a o tejto kvalite svedčí aj výnimočné hodnotenie 9,2 na stránke www.booking.com. Marketingová stratégia
hotela sa v súčasnosti začína viac špecializovať na kongresovú turistiku, obchodný turizmus. Zo SWOT analýzy vyplýva, že
hotel nedokáže poskytnúť komplexné služby pre náročnejších hostí a business klientelu, nakoľko hotelu a aj mestu absentuje
celoročne prevádzkovaná športovo-rekreačná hala s možnosťou organizovania teambuildingových akcií a eventov.

Výsledkom projektu bude vybudovanie športovo-rekreačnej haly na teambuildingové aktivity s celoročným využitím. Pre Hotel
Turiec bude mať realizácia projektu pozitívny dopad na zvýšenie návštevnosti a predĺženie dĺžky pobytov, nakoľko bude
možné návštevníkom hotela (najmä biznis klientela a rekreační hostia) poskytnúť komplexnejšiu ponuku služieb. Na základe
vybudovania teambuildingovej haly, ktorá v meste stále absentuje, sa zvýši celková atraktivita regiónu a komplexnosť služieb
poskytovaných v regióne s celoročným využitím. Čo sa týka interaktivity, takýto druh služieb neponúka na Slovensku zatiaľ
nikto. Výstupy z projektu sú určené pre hostí hotela Turiec, ale tiež aj pre širokú verejnosť. Realizácia projektu počíta s
vytvorením 2 pracovných miest pre občanov vo veku 15-29 rokov, z toho 1 pracovné miesto bude obsadené ženou a 1
pracovné miesto bude obsadené mužom. Novovytvorené pracovné miesta budú udržané minimálne 3 roky po ukončení
realizácie aktivít projektu. Projekt tak prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa, posilní atraktívnosť a návštevnosť
mesta, čo vytvára predpoklad posilnenia finančných príležitostí a realizáciu ďalších rozvojových aktivít v regióne.

Realizácia projektu bude prebiehať v priestoroch budovy, ktorá je v súčasnej dobe prázdna a nevyužívaná. Tento objekt
halového typu sa nachádza v blízkosti centra mesta, vo vlastníctve a areáli žiadateľa. Realizácia projektu, v trvaní 9
mesiacov, je rozdelená do 5 hlavných aktivít. Aktivita 1 - Realizácia stavebnej činnosti v sebe zahŕňa rekonštrukčné úpravy
priestorov objektu, táto aktivita bude prebiehať v období 04-08/2015. Ďalšie 4 aktivity projektu budú prebiehať v období 0712/2015 a sú zamerané na obstaranie vnútorného zariadenie a vybavenia:
Aktivita 2 -Interiérové vybavenie haly: Nábytok
Aktivita 3 - Interiérové vybavenie haly: Technika
Aktivita 4 - Interiérové vybavenie haly: Team building hry
Aktivita 5 - Interiérové vybavenie haly: Pódium
Okrem hlavných aktivít budú vykonávané aj podporné aktivity projektu. Na bezproblémovú realizáciu projektu je zostavená
personálna matica pozostávajúca z 4 interných a 2 externých zamestnancov. Stavebné práce a dodávky interiérov budú
zabezpečované dodávateľským spôsobom v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Všetky aktivity sú
plánované tak, aby boli dosiahnuté špecifické ciele a následne aj hlavný cieľ projektu.

Hotelu Turiec chýba celoročne prevádzkovaná hala s možnosťou organizovania teambuilding akcií a športových eventov
nielen pre business klientelu, ktorá do regiónu prichádza ale aj pre širokú verejnosť. Takéto zariadenie absentuje celkovo aj v
meste Martin. Na základe analýzy potrieb, s cieľom zvyšovania komplexnosti služieb poskytovaných v CR za účelom podpory
atraktívnosti územia, chce žiadateľ využiť možnosť financovať realizáciu aktivít projektu formou nenávratného finančného
príspevku. Realizácia takéhoto typu projektu v danom rozsahu by pre žiadateľa nebola možná z vlastných príp. úverových
zdrojov v plánovanom časovom horizonte. Výstupy a výsledky projektu budú použité na rozvojové aktivity a kontinuálne
zvyšovanie konkurencieschopnosti zariadenia a regiónu do budúcnosti. Žiadateľ má mnohé pozitívne skúsenosti s realizáciou
investičných projektov, ktoré však neboli financované z ŠF EÚ. Projekt je v súlade s vecne príslušnými strategickými
dokumentami, tj. PHSR mesta Martin a tiež PHSR Žilinského samosprávneho kraja 2007-2013. Projekt takisto napĺňa vybrané
strategické ciele Stratégie CR SR do roku 2013 - rast konkurencieschopnosti odvetvia CR SR, projekt je v súlade s 2 HP.

Po ukončení realizácie projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou. Novovybudovaná
hala na teambuildingové aktivity bude finančne, materiálovo a personálne začlenená k existujúcej prevádzke Hotela Turiec,
pričom bude vedená ako samostatná prevádzka s manažérom podliehajúcim priamo majiteľovi hotela. Všetky novovytvorené
pracovné miesta budú zabezpečovať činnosti priamo na tejto prevádzke a predstavujú reálnu potrebu zamestnancov s
predpokladom tvorby nových pracovných miest v budúcnosti. Z prevádzkového, finančného a administratívneho hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít a procesov. Na základe výsledkov
SWOT analýzy a analýzy rizík sme navrhli opatrenia na elimináciu možných negatívnych interných a externých vplyvov.
Z výsledkov finančnej analýzy nám takisto vyplynulo, že projekt bude samofinancovateľný z vlastných prevádzkových tržieb a
udržateľný aj po realizácii aktivít projektu, čím môžeme tvrdiť, že deklarované výstupy a výsledky projektu budú trvalo
udržateľné. Potvrdzujú to aj výsledky finančnej analýzy, kde miera výnosnosti projektu je na úrovni 125,58% a ČSH má kladnú
hodnotu.

KaHR-31DM-1401

Žiadateľ Milan Rinkovský podniká od roku 1992. Hlavnými predmetom jeho podnikania je podnikanie v oblasti cestovného
ruchu. V záujme ďalšieho rozvoja a zvyšovania kvality poskytovaných služieb je nútený investovať do neustálej modernizácie
prevádzkovaného zariadenia, infraštruktúry a doplnkových služieb v cestovnom ruchu. V súčasnej ekonomickej situácii sa
finančné zdroje na investovanie hľadajú čoraz ťažšie a preto sa rozhodol využiť možnosti ponúkané Operačným programom
KaHR. Predmetom projektu je investícia do existujúceho relaxačno-stravovacieho zariadenia – Reštaurácia Kolkáreň v
historickom centre mesta Stará Ľubovňa. Realizáciou predkladaného projektu spoločnosť úplne alebo čiastočne eliminuje
niektoré zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú úroveň doplnkových služieb..".
Projektom tiež spoločnosť využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových
projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä
konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia podniku. Vzhľadom na
skúsenosti podniku s realizáciou investičných projektov (bod 5.1 OP) tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a ďalšie v období 3 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja stravovacieho zariadenia. Realizáciou
projektu si spoločnosť skvalitní a rozšíri svoje ponúkané doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú nevyhnutné
za účelom udržania následne zvýšenia celkovej konkurencieschopnosti podnikania. Spoločnosť tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do podobných projektov resp. relaxačných zariadení. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti. Uvedené skutočnosti jasne korešpondujú s relevantnými rozvojovými dokumentmi na národnej a
regionálnej úrovni (2.4 OP).

Práce na projekte sa plánujú realizovať v období 02/2015 - 12/2015. Harmonogram odráža reálne možnosti realizácie
verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Samotné práce na projektu nebudú mať vplyv na
prevádzku starvovacieho zariadenia, nakoľko sa budú realizovať postupne. Aktivity projektu, ako aj príprava prác a zmena
organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených interných
zamestnancov a externého administrátora. Potreba investovania do staravovacieho zariadenia tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti podniku, spočívajúcej v relatívne nekomplexných doplnkových službách. Pre zabezpečenie
organizačnej stránky realizácie projektu má podnik vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné
sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny
personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s
implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko podnik momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program podniku. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by podnik utrpel na konkurencieschopnosti a jeho dlhodobá stabilita by
bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by podnik mohol vďaka agresívnej konkurencii
silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je jednoznačne tvorba nového
pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších pracovných miest do 3 rokov od ukončenia projektu. Týmto
účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne horného Spiša, ako i k ďalším cieľom
stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Žiadateľ má mnoho cenných
skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už v minulosti realizoval investičné
projekty v iných segmentoch svojho podnikania (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená s viacročnými skúsenosťami manažmentu podniku v
oblasti cestovného ruchu, doterajším stabilným každoročným rastom podniku a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku
skúsenostiam a stabilite doplní aspekt komplexnosti a zabezpečí zariadeniu najmä zvýšenie kvality služieb, ktorú zákazník
vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím
nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Zvýšením počtu ponúkaných doplnkových služieb budú
vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu objemu služieb. Ohrozenia v
rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po
ukončení realizácie projektu, bude stravovacie zariadenie ponúkať vyššiu kvalitu pre svojich zákazníkov. Z finančnej analýzy
vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako
doba používania zariadenia.

Plánovaná modernizácia penziónu – U Paxiho je situovaná v intraviláne mesta Veľký Meder. Veľký Meder má dominantné
postavenie v rámci dlhodobých pobytov domácich a zahraničných turistov. Každé 5 prenocovanie zahraničných turistov na
Slovensku sa realizuje práve v tomto regióne, s koncentráciou v Meste Veľký Meder. V portfóliách služieb poskytovaných
existujúcimi hotelmi absentuje orientácia na rodinu a ich spoločnú rekreáciu. Rovnako z uskutočneného prieskumu trhu
vyplynul nedostatok kvalitných doplnkových služieb v regióne.
25130120253

Aktivita 1 – Vybavenie reštaurácie Na Fleku
Aktivita 2 – Zriadenie informačného centra cestovného ruchu
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Žiadateľ Juraj Paxián podniká v oblasti CR od roku 2003. Penzión je vo vlastníctve žiadateľa Juraja Paxiána. Ide o ubytovacie
zariadenie CR, ktoré pozostáva z 8 apartmánov. Bolo vybudované za účelom rekreácie, vytvorením podmienok pre aktívny
odpočinok a rehabilitáciu. Vybavenosť penziónu je nepostačujúca vzhľadom na požiadavky zákazníkov. Zabránením
sezónnosti CR bude potrebná jeho modernizácia a rozšírenie služieb s celoročným využitím.
Žiadateľ v súčasnosti nezamestnáva zamestnancov. V roku 2007 vykázal nárast tržieb vo výške 32 774,28 EUR a nárast
pridanej hodnoty vo výške 25 224,22 EUR.

d1) Podpora projektu predstavuje vhodné a efektívne investovanie finančných zdrojov EÚ. Subjekt má skúsenosti v uvedenej
oblasti, vytvoril podmienky pre efektívny rozvoj, nevýhodou je však obmedzený prístup k finančným zdrojom, ktorý brzdí jeho
podnikateľské plány rozvoja a rozšírenia služieb cestovného ruchu v požadovanom rozsahu, zodpovedajúcom potrebe
vytvorenia podmienok pre rast konkurencieschopnosti. Projekt je v súlade s cieľmi národných i regionálnych programových
dokumentov, ako aj prioritami EÚ.
d2) Žiadateľ je spôsobilým na realizáciu projektu, keďže členovia projektového tímu majú skúsenosti s realizáciou projektov a
sú schopní zabezpečiť realizáciu projektu po organizačnej i administratívnej stránke. Členovia projektového tímu majú
dlhodobé skúsenosti s odbornou stránkou projektu a taktiež aj s implementáciou investičných projektov. Spoločnosť má
dostatočné personálne kapacity z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska na realizáciu projektu, vyhovujúce technické
podmienky i priaznivú finančnú situáciu pre realizáciu a udržanie výsledkov investície.

Po ukončení projektu zabezpečí žiadateľ z hľadiska finančného i prevádzkového udržateľnosť výsledkov projektu z vlastných
zdrojov v požadovanej kvalite a potrebnom rozsahu. Spoločnosť z vlastných zdrojov zabezpečí udržateľnosť pracovných
miest. Udržateľnosť a trvalosť výsledkov projektu bude podporená aj skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov, ktorí majú
prax v práci a údržbe zariadenia a vybavenia, ktorými bol doplnený interiér i exteriér Hotela Björnson. Vzhľadom na
hospodárske výsledky firmy je reálny predpoklad, že po ukončení projektu spoločnosť zvýši svoj index bonity, najmä vďaka
vyššej návštevnosti a zvýšeniu atraktivity v porovnaní s konkurenčnými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu.
Významným predpokladom finančnej udržateľnosti projektu je výsledok finančnej analýzy. Spoločnosť bude zabezpečovať
elimináciu rizík a ich dopadov včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad projektového
manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Ohrozenia, vyplývajúce zo
SWOT analýzy, budú eliminované spôsobom uvedeným v Opise projektu.

25130120259

25130120260

25130120261

25130120262

25130120263

25130120264

25130120265

25130120266

25130120267

Roland Kiš - "BONO"

Jozef Parditka - CENTER

PATRIOT Corporation spol. s r.o.

OrtoSen, s.r.o.

STAR, spol. s r.o.

Liečebné termálne kúpele, a.s.

Marián Chovanec

Ing. Juraj Mrázik

Persson s.r.o.

Modernizácia reštaurácie PIZZA DOMČEK

Modernizácia penziónu

Zvýšenie konkurencieschopnosti Penziónu Pod Guglom
prostredníctvom rozšírenia služieb s celoročným využitím pre CR

Výstavba multifunkčného športového areálu v stredisku CR Tále

Modernizácia hotela Štefánik

BOWLING – DVOJDRÁHOVÝ LTK - SKLENÉ TEPLICE

Vážska riviéra

Rekonštrukcia a modernizácia Penziónu Benátky v Piešťanoch

Revitalizácia areálu spoločnosti Persson s.r.o.

141 970,03

88 986,33

20 020,00

199 999,55

183 343,70

199 788,77

189 044,00

52 926,34

92 240,41
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Žiadateľ Rolad Kiš – „BONO“ podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti cestovného ruchu od r.1994. V
súčasnosti prevádzkuje vlastnú reštauráciu Pizza Domček, ktorá sa nachádza v Košiciach na Tomášikovej ulici č. 33.
Reštaurácia si u svojich klientov získala veľkú obľubu. Služby reštaurácie sú určené pre širokú klientelu domácich hostí, pre
turistov a cestujúcich prichádzajúcich do mesta. Počas svojej existencie reštaurácia prešla mnohými zmenami menšieho či
väčšieho charakteru s cieľom skvalitnenie ponuky a úrovne služieb. Opäť však vyžaduje zmeny, ktorými by sa zatraktívnila a
získala nové výhody oproti konkurencií predovšetkým skvalitnením a inovovaním ponúkaných služieb, ktoré sú využiteľné
počas celého roka a ktoré sú z pohľadu zamerania podniku komplexné. Reštaurácia po niekoľkých rokoch úspešnej
prevádzky potrebuje investovať do obnovy interiéru, letnej terasy a všetkých funkčných zón prípravy pokrmov vrátane
zariadenia a vybavenia, ktoré sú už zastaralé a opotrebované alebo potrebujú doplnenie.

Realizáciou projektu sa vytvorí pre hostí atraktívnejšie a príťažlivejšie prostredie v príjemnom čistom štýle, ktoré je vzdušné,
svetlé a priestranné, ale zároveň útulné s dostatočným akcentom na súkromie. V lete bude pre hostí k dispozícii
zmodernizovaná letná terasa. Zmodernizovaný interiér kuchyne s inovovaným vybavením prispeje ku skvalitneniu
pripravovaných jedál, ktoré budú zaručovať kulinársky gastro zážitok. Investícia do kuchyne a baru umožní aj zrýchliť prípravu
objednaných jedál ako aj kvalitu a rýchlosť obsluhy. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme zvýšenie rozsahu, kvality a
komplexnosti poskytovaných služieb, ktoré sú žiadané klientmi a zaradíme sa medzi špičku reštaurácií v Košiciach. Zvýšenie
obratu spoločnosti v synergií so znížením nákladov na prevádzku sa odrazí aj vo finančných ukazovateľoch dopadu „Nárast
pridanej hodnoty“ a „Nárast tržieb“. Realizáciou projektu sa vytvorí min. 1 prac. miesto, cielene pre občana vo veku 15 - 29
rokov a ktorý je zároveň znevýhodneným uchádzačom. Podobný projekt môže byť realizovaný v každej spoločnosti s
obdobným zameraním. Výsledky a výstupy projektu vplývajú na zvyšovanie rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Predložením žiadosti sa začal výber dodávateľov tovarov a stavebných prác v procese verejného obstarávania v zmysle
zákona č. 25/2006 Z.z.. S vybraným dodávateľom technológie na základe hlavného kritéria – najnižšia cena, bude podpísaná
dodávateľská zmluva.
Hlavná aktivita: Zmodernizovanie prevádzky reštaurácie sa začne v predpokladanom termíne 05/2015. Celý proces realizácie
hlavnej aktivity je naplánovaný na 6 mesiacov.
Riadenie projektu počas celej doby realizácie projektu budú zabezpečovať (v zmysle tabuľky 4.2 v Opise projektu): projektový
manažér - riadenie projektu, kontrola plnenia plánu a rozpočtu, koordinátor projektu - dozerania na všetky technické
záležitosti týkajúce sa projektu v spolupráci s dodávateľmi a finančný manažér – zabezpečuje objednávky, kontroluje ceny
dodávok a fakturácie, realizuje úhrady, spracováva účtovníctvo projektu, ŽoP a MS.
Publicita projektu bude zabezpečená počas celej doby realizácie projektu v zmysle platnej príručky pre publicitu.

Bez podpory vo forme spolufinancovanie by nebol projekt natoľko ekonomicky rentabilný. Naša spoločnosť nie je schopná
preinvestovať potrebnú sumu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a bola by nútená využiť úverové zdroje, alebo by
sme investovali v oveľa dlhšom časovom horizonte. Spolufinancovaním projektu sa návratnosť investície značne zníži, čo
umožní využiť získané prostriedky na ďalšie projekty a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.
Investícia prinesie do regiónu skvalitnenie cestovného ruchu, udržanie a tvorbu pracovných miest, prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti nielen žiadateľa ale aj regiónu, v ktorom sa nachádza.
Žiadateľ a kľúčoví zamestnanci majú bohaté manažérske skúsenosti a sú garantmi úspešnosti projektu. Žiadateľ má bohaté
skúsenosti s realizáciou investičných akcií v cestovnom ruchu ako aj priame skúsenosti s realizáciou projektov podporených z
fondov EÚ a môže deklarovať, že prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečí úspešnú implementáciu predkladaného
projektu.

Po ukončení spolufinancovania bude projekt ekonomicky životaschopný. Investícia zabezpečí tvorbu zdrojov pre rozvoj
podniku v budúcnosti. Realizáciou projektu sa očakáva nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb v dôsledku nárastu služieb a
zvýšenia ich kvality. Najrizikovejším vstupom je materiál, ktorý môže ovplyvniť rast cien a výkyvy vo výnosoch. Žiadateľ musí
pružne reagovať a nakupovať surovinu z cenovo výhodnejších trhov pri zabezpečení ich kvality, dbať na ochranu dobrého
mena spoločnosti a ochranu klienta. Musí neustále sledovanie vývoja cien obdobných služieb na trhu, správanie sa a
požiadavky zákazníkov a pružne na nich reagovať, sledovať správanie konkurencie, aby dokázal v maximálnej miere
zabezpečiť dosiahnutie plánovaného výsledku a nastavených ukazovateľov. Zároveň musí skvalitniť propagáciu, prinášať
novinky a inovovať poskytované služby v súlade s požiadavkami trhu.
Životaschopnosť projektu bude zabezpečená aj po administratívnej a personálnej stránke. Realizácia projektu si vyžiada 1
pracovné miesto. Manažment má dostatok riadiacich a obchodných skúseností. Odbornú stránku zabezpečuje personál s
požadovanou kvalifikáciou a skúsenosťami v odbore.
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Firma Jozef Parditka - CENTER pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Medzi hlavné podnikateľské aktivity firmy patrí
poskytovanie ubytovacích a ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu v ubytovacom zariadení Penzión Jozefína,
Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava.
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa pomocou stavebných úprav, ktoré riešia výrazné zvýšenie
energetickej efektívnosti ubytovacieho zariadenia, ako aj modernizáciu a zatraktívnenie ubytovacích priestorov. Ďalším cieľom
je dobudovanie návštevníckeho centra a environmentálnej učebne. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo
čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a " zaostávanie za súčasnými
trendmi...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania
projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä
konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti s realizáciou investičných projektov (bod 5.1 OP) tieto údaje možné považovať za reálne. 1 nové pracovné miesto
bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a ďalšie 2 v období 3 rokov od ukončenia projektu. Odhad pridanej hodnoty a
tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja ubytovacieho zariadenia.
Realizáciou projektu si spoločnosť skvalitní a zatraktívni svoje ponúkané služby v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú
nevyhnutné za účelom udržania následne zvýšenia celkovej konkurencieschopnosti podnikania. Firma tým dosiahne značný
rast konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to
vo forme investovania do podobných projektov resp. zariadení cestovného ruchu. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha
o zníženie nezamestnanosti. Uvedené skutočnosti jasne korešpondujú s relevantnými rozvojovými dokumentmi na národnej a
regionálnej úrovni (časť 2.4 OP).

Práce na projekte sa plánujú realizovať v období 03/2015 - 06/2015. Harmonogram odráža reálne možnosti realizácie
verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP.
Aktivity projektu, ako aj príprava prác a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať
tím zostavený z projektovo skúseného manažmentu firmy a externého administrátora. Potreba investovania do rekonštrukcie
zariadenia tkvie najmä v poklese konkurencieschopnosti firmy, ktorá spočíva v neustále zhoršujúcom sa prevádzkovom stave
zariadenia. Pre zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre
presné, podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude
zabezpečovať administratívny personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého
pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v
projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko firma momentálne nemá vyčlenené zdroje v dostatočnej
výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do úvahy až v
horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita by bola
ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka
agresívnej konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je
jednoznačne tvorba nového pracovného miesta (občan vo veku 15-29 rokov, evidovaný na ÚPSVaR minimálne 6 mesiacov)
ešte počas realizácie projektu a ďalších dvoch pracovných miest do 3 rokov od ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí
čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Rožňavy, ako i k ďalším cieľom stanovených strategickými
dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má skúsenosti s realizáciou a organizačným
zabezpečením investičných projektov, keďže už v minulosti realizovala investičné projekty (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 10-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti
podnikania, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a
stabilite doplní aspekt komplexnosti a zabezpečí firme najmä zvýšenie kvality služieb, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude
po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho
výsledku a tento je trvalo udržateľný. Na zabezpečenie prevádzky ubytovacieho zariadenia budú vytvorené nové pracovné
miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu dopytu po službách v segmente pobytového cestovného
ruchu.
Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby
konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude Penzión Jozefína ponúkať vyššiu kvalitu pre svojich zákazníkov.
Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko
nastane oveľa skôr ako doba používania zariadenia.
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Penzión Pod Guglom (ďalej „zariadenie“) je situovaný v Košickom kraji, okrese Spišská Nová Ves, v obci a katastrálnom
území Mlynky. V okolí zariadenia sú dostupné viaceré kultúrno-prírodné atraktivity, využiteľné počas celého roka. Žiadateľ
prevádzkuje zariadenie od roku 2007. Celková ubytovacia kapacita zariadenia predstavuje 37 lôžok. Zariadenie ponúka
čiastočne wellness a oddychové služby, športové a špeciálne služby, stravovacie služby (viac informácií v povinnej prílohe č.
1, kapitole 2.1). Z výsledkov slabých stránok SWOT analýzy a potrieb cieľových skupín (žiadateľa) vyplýva potreba zvýšenia
podielu domácich návštevníkov na celkovom počte návštevníkov; dobudovanie ponuky wellness služieb; využitie
priestorových kapacít zariadenia pre nárast tržieb, rozšíriť voľno-časové služby využiteľné v prípade nepriaznivého počasia za
účelom predlžovania pobytu klientely. Ďalej je potreba ochraňovať životné prostredie formou úspory energií. Napriek vlastným
vynaloženým investíciám (6 000 € za posledné 3 roky) zariadenie vyžaduje ďalšie investície, aby výrazným spôsobom
posilnilo svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom ponuky komplexných služieb s celoročným využitím.

V krátkodobom horizonte po realizácii projektu sa naplnia výsledkové indikátory projektu, nakoľko novo vytvoreným portfóliom
služieb sa zabezpečí nárast počtu klientov z 1274 v roku 2012, resp. 1325 v roku 2013 na plánovaný počet 1610 v roku 2018,
čo vyvolá pozitívny efekt v náraste tržieb zariadenia z dosiahnutých 9 825 EUR v roku 2007 na plánovaných 94 960 v roku
2018. V dlhodobom horizonte sa naplnia dopadové indikátory horizontálnej priority Rovnosť príležitostí vytvorením 1 stáleho
pracovného miesta pre ženu vo veku 15-29 rokov.
Žiadateľ pri určovaní výsledných hodnôt výsledkových a dopadových indikátorov postupoval rozvážne, na základe odborných
prognóz prihliadajúcich na minulé, súčasné a budúce trendy v oblasti rozvoja CR.
Po realizácii projektu sa rozšíri ponuka služieb zariadenia, a to: 1. služby v oblasti wellness a starostlivosti o zdravie; (viac
informácií v kapitole 2.2 povinnej prílohe č. 1). Projekt bude mať náväznosť na projekty realizované v rámci územia obce
Mlynky (princíp PPP), v území Národného parku Slovenský raj, ktoré boli prevažne zamerané na budovanie cyklotrás a
bežeckých lyžiarskych tratí a podporu vybavenia lyžiarskeho strediska SKI MLYNKY.

Harmonogram realizácie aktivít projektu predstavuje 5 mesiacov (05/2015 – 09/2015). Spôsob implementácie a organizačné
zabezpečenie sú nastavené na vzájomnú súčinnosť žiadateľa a dodávateľa. Dodávateľ bude plne zodpovedný za technické
zabezpečenie realizácie aktivít projektu: Rekonštrukcia - záhradné wellness „NATURAL“. Organizačné zabezpečenie
predmetnej aktivity bude realizované vzájomnou súčinnosťou žiadateľa s dodávateľom. Žiadateľ zabezpečí po technickej aj
organizačnej stránke realizáciu aktivít Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Aktivity, ich časový rozvrh a spôsob
realizácie boli navrhnuté tak, aby zodpovedali súčasným podmienkam implementácie podpory zo ŠF EÚ, neodporujú
podmienkam príslušnej schémy pomoci de minimis, rešpektujú zásady systému finančného riadenia ŠF EÚ. Viac informácií v
kapitole 4. povinnej prílohe č. 1: Opis projektu k ŽoNFP.

Žiadateľ realizáciou projektu prispôsobí zariadenie novým požiadavkám a trendov v oblasti CR, reflektuje na dopytované
služby, ktoré vyplynuli na základe interného dotazníkového prieskumu spokojnosti návštevníkov a marketingovej stratégie
zariadenia v oblasti poskytovania komplexných služieb CR. Nakoľko projekt si vyžaduje finančné prostriedky v celkovom
objeme 28 600 EUR, v krátkodobom časovom období žiadateľ nemôže samostatne realizovať projekt, a preto realizácia aktivít
a naplnenie cieľov projektu je výlučne postavená na financovaní oprávnených aktivít projektu prostredníctvom ŠF EÚ a
spolufinancovania žiadateľa v pomere 70:30. Žiadateľ chce realizáciou projektu zabezpečiť predĺženie pobytov v dôsledku
nepriaznivého počasia a obmedzenia využívať NP Slovenský raj a pod. Záruku za správne riadenie a efektívne čerpanie
pomoci predstavujú skúseností žiadateľa s realizáciou podobných projektov (bližšie info v prílohe 1, kapitole 5.1). Pri
zohľadnení výsledkov analýzy dopytu a ponuky v mieste realizácie projektu, predkladaný projekt má dôležitý význam pre
územie obce Mlynky a okolie, a pre jeho realizáciu existuje objednávka a podpora viacerých verejných a súkromných inštitúcií.

Udržateľnosť výsledkov projektu je postavená na princípoch, ktoré priamo ovplyvňujú úspešnosť, resp. neúspešnosť projektu
a zariadenia ako celku. A. princíp zachovania súčasného počtu a nárastu novej klientely zariadenia, B. princíp rastu tržieb
zariadenia, C. princíp udržania zariadenia v celoročnej prevádzke, D. princíp podmieňujúci schopnosť priebežného
financovania rozvojových aktivít z vlastných zdrojov, E. princíp zabezpečenia ochrany životného prostredia a udržateľného
rozvoja, F. princíp vzdelávania budúceho zamestnanca, G. princíp organizačno-technického zabezpečenia prevádzky
zariadenia, H. princíp pozitívnych výsledkov finančnej analýzy, I. princíp naplnenia cieľov marketingovej stratégie,
zabezpečenia efektívnej propagácie a public relations, J. princíp administratívneho zabezpečenia prevádzky výstupov projektu
zo strany žiadateľa.
Viac informácií v povinnej prílohe č. 1 k ŽoNFP, kapitole 6.
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Areál do ktorého plánujeme postaviť multifunkčný športový areál sa nachádza na Táloch, v blízkosti areálu hotela****Partizán,
v NP Nízke Tatry. Stredisko má medzinárodný význam pre individuálnu klientelu, pre rodiny s deťmi a pre účastníkov
kongresov. Vzhľadom na chýbajúce multifunkčné športové ihrisko je potrebné toto do areálu postaviť. V areáli okrem hotela
Partizán sa nachádza reštaurácia Tálska Bašta, kúpacie jazierko a susediace 18 jamkové golfové ihrisko. Zariadenia v areáli
poskytujú svoje služby celoročne. Tále sú populárne a vyhľadávané pre kvalitnú gastronómiu, športové outdoorové aktivity
ako aj pre špeciálnu zážitkovú turistiku. Dôležitú klientelu tvoria individuálni návštevníci ale hlavne firemné školenia, eventy s
programom a svadby. Chýbajúce multifunkčné ihrisko bráni ďalšiemu rozvoju zariadenia, čo je dlhodobo neudržateľné.
Plánovanou investíciou sa zvýši rozsah poskytovaných služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v
regióne.

Realizácia tohto projektu prinesie nielen ekonomické, ale aj mimoekonomické efekty. Dôjde k rozšíreniu rozsahu kvality a
kvantity poskytovaných služieb nielen samotného žiadateľa, ale predovšetkým v dôsledku jeho vplyvu aj v samotnom regióne
strediska Tále. Vybudovaním multifunkčného športového areálu sa rozšíri ponuka služieb, čím projekt zabezpečí priestor na
rekreačné športové vyžitie ako je tenis, nohejbal, softbal, volejbal alebo basketbal a to naraz na dvoch ihriskách. Multifunkčné
ihriská umožnia organizovanie turnajov v uvedených aktivitách. V zime sa plánuje ihrisko využiť ako ľadová plocha. Čo
zaručuje celoročné využitie. Uvedomujeme si, že vstupom do EÚ je potrebné vytvárať komplexné produkty CR s cieľom plne
uspokojiť potreby návštevníkov. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými službami bude súvisieť aj nárast počtu
zamestnancov v počte 1. Rozšírením ponuky o športoviská, využitím existujúceho potenciálu a prostredia, ako aj tvorbou
nového pracovné miesta pôsobí realizácia projektu na dosiahnutie strategického cieľa Novej stratégie cestovného ruchu SR
na roky 2007-2013.

Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude zodpovední projektoví tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude
založené na nasledovnom:
-kvalifikovaní a skúsení projektoví tím zložený z odborníkov, ktorí bude riadiť a zabezpečovať realizáciu projektu po
manažérskej stránke
-stálou prítomnosťou členov projektového tímu na mieste realizácie sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na možné
vzniknuté problémy počas celej doby realizácie projektu
-úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu zastupiteľnosti
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na 06/2015, pričom celková doba realizácie je 6 mesiacov. Technickú realizáciu
projektu bude realizovať víťaz VO podľa projektovej dokumentácie a v súlade s platným stavebným povolením. Stavebný
dozor bude zabezpečovať vedenie stavebného denníka a bude sledovať priebeh výstavby.

Projekt výrazne prispeje k poskytovaniu vysokokvalitných komplexných služieb počas celého roka. Neustále rastúce nároky
zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si
konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Realizácia projektu bude mať výrazne pozitívny vplyv
aj na faktory, ktoré sa nedajú kvantifikovať. Uskutočnením projektu sa výrazne podporí a zatraktívni infraštruktúra CR
vybudovaná v stredisku Tále a v regióne Horehronia. Prílev domácej a zahraničnej klientely podnieti rozvoj ďalšej
infraštruktúry a podnikavosti v regióne, prispeje k rastu komunikácie miestneho obyvateľstva so zahranič.návštevníkmi, k
medzikulturálnej komunikácii, čo je vzhľadom na vstup SR do EÚ nezvrátiteľné a veľmi potrebné. Implementácia nášho
projektu, novovybudované aktivity a atrakcie budú pozitívne pôsobiť na rozvoj a aplikáciu projektových zámerov v oblasti CR.
Vzhľadom na svoje podmienky je NP Nízke Tatry vhodný na rozvoj CR, ktorý podporuje aj klaster Horehronie. Jedným z
dôležitých faktorov projektu je vplyv na podporu zamestn. vytvorením 1 nového prac. miesta. BBSK patrí medzi regióny s
najvyššou nezamest.

Skúsenosti konateľov spoločnosti, história rodinného hoteliérstva, bude zárukou udržania výsledkov projektu aj počas ďalších
rokov. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného objektu a novo vybudovaných celoročných
aktivít. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z poskytnutých služieb. Úspešnou realizáciou
projektu sa zvýši kvalita služieb, rozšíri sa ponuka služieb a s tým aj klientska základňa. Realizáciou projektu očakávame rast
pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, ktoré pokryjú výdavky spoločnosti OrtoSen, s.r.o. na prevádzku a ďalší rozvoj. Nakoľko
realizácia projektu je pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého NFP nie je schopná prefinancovať výlučne
z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie projektovým tímom. Zmysluplnosť dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH
vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia udržateľnosti sme identifikovali a pripravili eliminačné opatrenia na
ich dosah.
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Nedostatkom regiónu Myjava je deficit v poskytovaní komplexných a kvalitných služieb v oblasti CR na európskej úrovni.
Potenciál regiónu je široký a poskytuje možnosti pre turistiku, oddych, relax, šport a tiež má dobré predpoklady pre
konferenčný CR. Vzhľadom na atraktívnosť regiónu Myjava sa dá v budúcnosti predpokladať stúpajúca tendencia
návštevnosti a prilákanie domácich aj zahraničných turistov.
Spoločnosť STAR, spol. s r.o. vznikla v roku 1991 a v oblasti cestovného ruchu pôsobí od roku 2008. V súčasnosti žiadateľ
prevádzkuje hotel Štefánik**** v centre mesta Myjava, v ktorom poskytuje ubytovacie, reštauračné, kongresové služby
spojené s wellness centrom. Napriek doterajšej snahe o modernizáciu hotela, sa nepodarilo dosiahnuť poskytovanie
komplexných a kvalitných služieb na európskej úrovni.
Potreby cieľových skupín pre nás charakterizujú východiskovú situáciu:
-potreby žiadateľa– žiadateľ identifikoval potrebu zvyšovania kvality poskytovaných služieb, pričom modernizácia hotela
Štefánik pomôže pri rozvoji konkurencieschopnosti
-potreby návštevníkov – z prieskumu aktuálnych služieb CR na Myjave a okolí vyplynula potreba poskytovania kvalitnejších a
komplexnejších služieb

Realizáciou projektu žiadateľ zatraktívni a doplní komplexnosť ponúkaných služieb s celoročným využitím v hoteli Štefánik, čo
prinesie nárast pridanej hodnoty a rast tržieb a v konečnom dôsledku sa zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa.
Z pohľadu výsledkových a dopadových merateľných ukazovateľov žiadateľ vytvorí dve pracovné miesta pre mladých
nezamestnaných do 29 rokov (1 muž a 1 žena). Vzhľadom na doterajšie skúsenosti žiadateľa s investičnými projektami,
považujeme hodnoty všetkých indikátorov (výsledkových aj dopadových) za realistické.
V súvislosti s projektom predpokladáme:
- zatraktívnenie a zvýšenie komfortu pre návštevníkov hotela;
- zabezpečenie komplexnosti služieb s celoročným využitím;
- predĺženie pobytu turistov, v dôsledku komplexných služieb;
- zvýšenie počtu návštevníkov spojené s rozvojom CR.
Prepojenosť na budúce zámery regiónu je jednoznačná. Podporuje poskytovanie komplexných služieb s celoročným využitím,
čo priláka do myjavského regiónu nových domácich ako aj zahraničných turistov.
Projekt vnímame aj ako ukážku pre ďalších podnikateľov v regióne a ich podnietenie k rozvoju služieb CR aj z ich strany.

Potreba modernizácie hotela tkvie v zabezpečení konkurencieschopnosti žiadateľa a zároveň vychádza z prieskumu trhu,
ktorý poukazuje na deficit v poskytovaní komplexných služieb cestovného ruchu v regióne Myjava. Projekt plánujeme
realizovať v období od 03/2015 do 12/2015. Takto nastavený harmonogram realisticky odráža možnosti ukončenia verejného
obstarávania a predpoklad podpisu Zmluvy o NFP.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity - 1. Modernizácia hotela Štefánik. V rámci tejto modernizácie
plánujeme:
- modernizáciu IKT infraštruktúry pre hotel Štefánik
- dovybavenie izieb o klimatizačný systém
- výmena zdrojov osvetlenia a úpravy riadiaceho systému
Realizácia projektu bude zabezpečená jednak z vlastných prostriedkov žiadateľa a poskytnutého NFP. Pre zabezpečenie
organizačnej stránky realizácie projektu má žiadateľ vytvorené dostatočné kapacity pre presné, podrobné a dôsledné
sledovanie všetkých údajov spojených s realizáciou projektu.
Projektový tím zabezpečí plynulý chod projektu a kontrolu z pohľadu riadenia, financií a stavebného dozoru. Technické
zabezpečenie, t.j. samotnú výstavbu bude realizovať dodávateľ, víťaz VO.
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Miestom realizácie projektu je obec ležiaca v prekrásnom údolí na úpätí Štiavnických vrchov 12 km od Banskej Štiavnice,
unikátneho skvostu svetového kultúrneho dedičstva a to Sklené Teplice. Výnimočným bohatsvom obce sú termálne pramene
minerálnych vôd s teplotou vody od 37 do 52 °C. Kúpele sú vybavené 5 kúpeľnými domami.
Slovensko - krajina malá rozlohou, bohatá na prírodné minerálne zdroje, ponúka mimoriadne liečivé účinky 1300 minerálnych
prameňov prostredníctvom 23 kúpeľných komplexov. Pretože tieto zaznamenávajú v posledných rokoch rozsiahle
rekonštrukcie zamerané na skvalitňovanie a rozširovanie ponúkaných služieb, je nevyhnutné aby aj žiadateľ investoval do
rastu svojej konkurencieschopnosti, uspokojovania požiadaviek a rastu spokojnosti klientov. Zámerom projektu je preto
rozširovanie doplnkových služieb vybudovaním novej bowlingovej dráhy.
Silnou stránkou kúpeľov je ich výhodná poloha (nachádzajú sa v tichom prostredí nádherného kúpeľného areálu), ako
aj existencia unikátu - jaskynný parný kúpeľ. Slabou stránkou je potreba modernizácie a rozširovania jednotlivých služieb
CR. Nedostatky chce žiadateľ riešiť prostredníctvom predkladaného projektu.

Projekt prinesie pre Liečebné termálne kúpele, a.s. vyššiu kvalitu doplnkových športových služieb prostredníctvom novej
bowlingovej dráhy a tým zvýšenie úrovne a kvality celého pobytu kúpeľných hostí. Vďaka novej bowlingovej dráhe budú
kúpele poskytovať komplexnejšie služby a stanú sa konkurencieschopnejšími a žiadanejšími medzi návštevníkmi
nielen štiavnického regiónu. Pre klientov budú dokonalým spojením oddychu, relaxu a vysokého komfortu s
neopakovateľnou atmosférou Štiavnických vrchov.
Ekonomickým prínosom pre žiadateľa bude nárast pridanej hodnoty na hodnotu 1 024 387,00 EUR, nárast tržieb na hodnotu
2 226 930,00 EUR do 3 rokov po ukončení projektu, ako aj 2 nové pracovné miesta, čím bude mať projekt pozitívny sociálny
vplyv na región.
Prípad negatívnej situácie, napr. nenapĺňanie stanovených merateľných ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať zo zdrojov
iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti.

Dodávateľské firmy, ktoré budú úspešné vo VO zabezpečia počas implementácie projektu fyzickú realizáciu hlavných aktivít.
Aktivita projektu bude zameraná na vybudovanie nového objektu pre bowling, ako novú doplnkovú službu v rámci kúpeľného
zariadenia.
Dlhoročné skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb dodávateľov zaručia, že stavebné úpravy a všetky ostatné aktivity budú
vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Implementácia projektu bude prebiehať od 03/2015 do 12/2015.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má skúsenosti s realizáciou
investičných projektov. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je zabezpečená prostredníctvom zvýšenia spokojnosti
klientov cez novú doplnkovú službu kúpeľov, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia zariadenia a to v súlade s
cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.

Zámer projektu je plne v súlade s podporovanými oblasťami v rámci schémy pomoci DM opatrenia 3.1. Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi BB kraja, okresu Žiar nad
Hronom a obce Sklené Teplice v oblasti cestovného ruchu.
Jedným z aspektov zvyšovania konkurencieschopnosti zariadenia CR je zvyšovanie a rozširovanie kvality poskytovaných
služieb a to v závislosti od požiadaviek jednotlivých cieľových skupín. Zrealizovanie aktivít projektu predstavuje vysokú
jednorazovú investíciu. V prípade úveru by bol finančný prospech plynúci z rozšírených služieb CR a modernizovaného
zariadenia CR, znížený o úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu.
V prípade neschválenia NFP, by žiadateľ mohol projekt realizovať v období, keď bude disponovať dostatkom finančných
prostriedkov. Došlo by tak k strate konkurenčnej výhody medzi inými konkurenčnými zariadeniami CR v regióne.
Príkladom skúseností žiadateľa s investičnými projektmi je rekonštrukcia penziónu PARK a penziónu LENKA, realizovaná v
roku 2014, s plánovaným ukončením v roku 2015. Projekt je podporovaný z fondov EÚ s výškou NFP cca. 785 710,00 EUR.

Po implementácii projektu bude kúpeľné zariadenie centrom oddychu, relaxu a miestom, kde bude návštevníkom
poskytnutý maximálny štandard komplexných služieb vrátane množstva zaujímavých doplnkových služieb v každom ročnom
období. Projekt bude možné udržať aj na základe kvalitného spektra subdodávateľov, ktorými kúpele disponujú a môžu taktiež
ťažiť z dobre rozvinutého cestovného ruchu v regióne.
Aktivity projektu vytvoria pre kúpele najvhodnejšie podmienky pre poskytnie kúpeľného pobytu najvyšších kvalít pre svojich
zákazníkov, čo sa prejaví na zvýšení tržieb a následného zisku, ktoré predstavujú základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov
projektu. Uvedené faktory aj naďalej budú podporovať všeobecné faktory okolia, ktoré sú spojené s turistickým ruchom,
trávením voľného času a voľnočasovým vyžitím.V danom smere má spoločnosť záujem pokračovať aj v budúcnosti.
Výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, pretože
žiadateľ už úspešne realizoval mnohé projekty podobného charakteru a je spôsobilý predkladaný projekt úspešne dokončiť.
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Projekt primárne rieši modernizáciu existujúceho športovo-relaxačného centra rozšírením o nové športové, relaxačnoregeneračné služby vybudovaním wellness centra v rámci rozostavanej prístavby športovej haly. Na základe skúseností z
dlhoročného poskytovania športovo – relaxačných služieb (od roku 1992) žiadateľ identifikoval výrazný potenciál pre rozvoj
ďalších služieb športovo-relaxačného centra, keďže súčasný rozsah a úroveň poskytovaných služieb už nie je vo vzťahu k
požiadavkám návštevníkov po kvantitatívnej ani kvalitatívnej stránke postačujúci. Zámerom žiadateľa je zároveň využitie
trhovej medzery vo vzťahu k potrebám a očakávaniam turistov a návštevníkov regiónu, keďže ponuka služieb CR je v tomto
regióne zväčša tvorená iba základnými - ubytovacími a stravovacími službami.
Projekt je situovaný v atraktívnom území pri rieke Váh v meste Púchov, v Severopovažskom regióne, ktorý je v zmysle
Regionalizácie CR definovaný ako územie s najvyšším - medzinárodným významom.

Realizáciou projektu vznikne moderný turistický komplex s celoročným využitím, s komplexnou ponukou kvalitných športovorelaxačno-regeneračných (tenis, bedminton, volejbal, basketbal, hádzaná, florbal, bowling, wellness centrum – bazény, sauny,
masáže, vodoliečba, elektroliečba), stravovacích a iných doplnkových služieb CR, schopný poskytnúť zázemie aj pre rôzne
kultúrno-spoločenské a športové podujatia medzinárodného významu.
V dôsledku úspešnej implementácie projektu sa predpokladá výrazný nárast návštevnosti športovo-relaxačného centra, čo sa
pozitívne odzrkadlí aj na náraste tržieb, ktoré sa pri stanovenej vyťaženosti jednotlivých služieb zariadenia očakávajú na
úrovni 450 000 EUR.
Projekt zároveň prispeje k zlepšeniu zamestnanosti v regióne, nakoľko sa vytvoria 3 stále pracovné miesta, z ktorých 2 budú
obsadené ženou a 1 mužom, 1 osobou zo znevýhodnených skupín, dve občanmi vo veku 15-29 rokov evidovanými min. 6
mesiacov na úrade práce a ďalšie pracovné miesta na základe dohôd o vykonaní práce.
Predložený projekt sa navyše vzhľadom na koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu v regióne vyznačuje
nadštandardnými multiplikačnými efektmi vo vzťahu k veľkosti investície.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorý nie je možné sekundárne členiť na časti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili
samostatné aktivity merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita: Aktivita 1 –
vybudovanie wellness cetra, ktorú je možné explicitne vyjadriť z časového a finančného hľadiska, ako aj z hľadiska príspevku
k dosiahnutiu kvantifikovaných výsledkov projektu, t.j. z vecného hľadiska. Hlavná aktivita projektu bude zrealizovaná v
termíne: 03/2015 - 09/2015
Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu hlavnej aktivity, ako aj za obe podporné aktivity projektu, t.j. za celkové riadenie
projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu bude technicky a
organizačne zabezpečovať v spolupráci s vybraným dodávateľom podľa realizačného projektu, za priebežnej kontroly kvality
a dohľadu nad dodávkou technológie stavebným dozorom.

d1) Žiadateľ projektom reaguje na rastúci dopyt zo strany domácich a zahraničných turistov po kvalitných komplexných
službách CR s celoročným využitím. Navrhované aktivity projektu prispejú k zvýšeniu variability a kvality poskytovaných
služieb CR a vhodne doplnia mozaiku atraktivít regiónu využiteľných pre účely CR, čím sa vytvoria predpoklady pre nárast
počtu a dlhšie zotrvanie návštevníkov v regióne. Tým sa využije existujúci potenciál regiónu pre CR a zároveň sa zvýši
hodnota a príťažlivosť regiónu pre návštevníkov. Predložený projekt zároveň vhodne dopĺňa plánované rozvojové
aktivity/projekty v regióne v snahe vytvoriť región s komplexnou a previazanou ponukou kvalitných služieb CR. Projekt je v
súlade s cielmi OP KaHR, PHSR TSK a PHSR Mesta Púchov. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti by bez získania NFP
nebolo možné zrealizovať projekt v plnom rozsahu.
d2) Žiadateľ disponuje potrebným zázemím z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia predkladaného projektu, ako aj
rozsiahlym know-how a skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb CR a projektového riadenia veľkých investičných akcií.
Žiadateľ má skúsenosti s prípravou a realizáciou projektu financovaného z OP KaHR.

Dôsledným personálnym a technickým zabezpečením projektu a rozvinutím partnerskej spolupráce s hlavnými aktérmi v
oblasti CR v regióne, spolu s účinnou marketingovou stratégiou žiadateľ prispieva k minimalizácii možného negatívneho
vývoja vo vzťahu k projektu a rizika neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele. Vzhľadom na každoročne rastúci trend
návštevnosti v regióne sa v budúcnosti očakáva zvýšený dopyt po kvalitných a komplexných službách CR, čo spolu s
prírodným, historickým a kultúrnym potenciálom regiónu vytvára predpoklad k extenzívnemu rozvoju CR v regióne s priamym
dopadom na trvalú udržateľnosť projektu. Významnou mierou k udržateľnosti výsledkov projektu prispeje aj kvalifikovanosť
žiadateľa a samotná koncepcia zariadenia, ktoré bude celoročne poskytovať komplexné služby CR vysokého štandardu. Na
základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou zariadenia.
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Miesto/región realizácie projektu je nasledovné: mesto Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Okres Piešťany leží v juhozápadnej časti Slovenska. Napriek tomu, že svojou rozlohou patrí k menším okresom, hustotou
osídlenia sa radí medzi najhustejšie osídlené okresy Slovenska. Mesto Piešťany má jedinečnú polohu, dlhotrvajúcu históriu,
skúsenosti s cestovným ruchom, bohatý kultúrny život, hudobné tradície.
Žiadateľ Ing. Juraj Mrázik pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Medzi hlavné podnikateľské aktivity žiadateľa patrí
poskytovanie ubytovacích, stravovacích a ďalších služieb cestovného ruchu v ubytovacom zariadení Penzión Benátky v
Piešťanoch, ktorý je v prevádzke od roku 1994. Penzión Benátky sa nachádza v pokojnom prostredí bezprostredne vedľa
Kúpeľného ostrova a na brehu teplého ramena rieky Váh.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam žiadateľa v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu má projekt veľký predpoklad na
úspešnú realizáciu a rovnako aj na udržanie výstupov projektu v budúcnosti. Príležitosťou pre žiadateľa je využitie
stúpajúceho trendu rozvoja cestovného ruchu v lokalite a zvyšovanie návštevnosti, nakoľko daná lokalita má čo pre svojich
návštevníkov ponúknuť.

Výsledkom projektu po zrealizovaní aktivít projektu bude zmodernizovaný a obnovený Penzión Benátky v Piešťanoch, vďaka
ktorému žiadateľ skvalitní a zatraktívni poskytované služby v oblasti CR. Obnovou existujúceho zariadenia CR bude zvyšovať
ponúkaný komfort podľa požiadaviek zákazníkov a upevňovať dobré meno v regióne.
Dôvodom napĺňania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov budú samotné ciele projektu, keďže rekonštrukcia a
modernizácia penziónu zvýši kvalitu a posilní komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu, s tým súvisí i
vytvorenie nových pracovných miest a ako dopad následne i zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty.
Za najväčšie slabé stránky a riziká projektu, ktoré by mohli ohroziť jeho realizáciu, resp. prevádzku, pritom považujeme
nasledovné:
- konkurencia v oblasti ubytovacích služieb,
- nedostatok vlastných zdrojov na realizáciu celej investície - nízky objem investičného kapitálu.
Eliminovať ich bude poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb s prijateľnou cenou a hľadaním nových doplnkových
služieb, tak bude upevňovať stabilnú pozíciu na trhu, ktorú si vybudoval za dlhé roky pôsobenia v oblasti CR v regióne.

Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia a modernizácia penziónu, ktorá bude spočívať v rekonštrukčných stavebných
prácach a v obstaraní interiérového vybavenia a technológii. Ubytovacie zariadenie vykazuje rad nedostatkov, hlavne interiér
je za 20 rokov prevádzky značne poškodený a vyžaduje si stavebné úpravy. Podlahy v izbách je nevyhnutné nahradiť
plávajúcimi podlahami z titulu zabezpečenia lepšieho komfortu, ako aj prevádzkovania a doby životnosti. Ubytovacie
zariadenie má dlhodobo problém aj so sanitnými inštaláciami, sprchovacími kútmi a batériami. Uvedené nedostatky sa
prejavujú na postupnom zhoršovaní kvality ponúkaných služieb, pretože klienti uprednostňujú ubytovacie zariadenia
vybavené kvalitným a estetickým vybavením.
Realizáciou rekonštrukcie penziónu ako i modernizáciou interiérového vybavenia zabezpečíme zvýšenie kvality poskytovania
komplexných služieb cestovného ruchu v už existujúcom zariadení CR s celoročným využitím, to znamená, že sa zvýši
kvalita ubytovacích, reštauračných a ostatných služieb, čo podporí rozvoj turistického ruchu v rámci regiónu a propagáciu
regiónu na domácej i zahraničnej úrovni.

Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov na realizáciu celkovej investície, by tento projekt bez pomoci štrukturálnych fondov
nebolo možné zrealizovať. Žiadateľ doteraz svoju podnikateľskú činnosť financoval z vlastných zdrojov, no nikdy to nebolo v
takom rozsahu ako je požadované projektom. Žiadateľ má skúsenosti s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov, kedy
mu bola poskytnutá dotácia v roku 2009 na podporu nových pracovných miest a vzdelávanie zamestnancov.
Realizáciou projektu budú napĺňané ciele strategických dokumentov a to zvyšovaním konkurencieschopnosti žiadateľa
investovaním do skvalitnenia poskytovaných služieb cestovného ruchu, ako aj vytvorením nových pracovných miest počas
realizácie projektu a ďalšieho v horizonte 3 rokov po ukončení aktivít projektu. Projektom chce žiadateľ Ing. Juraj Mrázik
svojim klientom ponúknuť kvalitnejšie a atraktívnejšie služby cestovného ruchu v oblasti pobytovej, poznávacej a kongresovej
turistiky (domáca i zahraničná klientela).

Udržateľnosť projektu dokáže žiadateľ zabezpečiť nasledovne:
- Finančné zabezpečenie - s prostriedkami, ktoré vloží žiadateľ do projektu, bude nakladať efektívne a na základe skúseností
z ostatnej činnosti je presvedčený, že sa vysporiada so všetkými povinnosťami s tým spojenými.
- Administratívne zabezpečenie - využije doterajšie skúsenosti realizačného tímu ako i externých spolupracovníkov na to, aby
aj po ukončení realizácie projektu bola zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu.
Pri eliminácií prípadných rizík sa žiadateľ bude opierať o jeho silné stránky:
- dostatočné skúsenosti žiadateľa v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu,
- schopnosť pružne reagovať na špeciálne požiadavky zákazníkov,
- dobré meno v regióne,
- poskytovanie kvalitných služieb za primerané ceny, čo vedie ku stálej klientele a spokojnosti zákazníkov.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb po ukončení realizácie projektu zabezpečí žiadateľovi dostatočné finančné prostriedky
na prevádzku penziónu, prípadne na ďalšie rozširovanie ponuky služieb v rámci neho. Úspešnou realizáciou projektu, hlavne
vďaka zvýšeniu návštevnosti zmodernizovaného penziónu sa upevnia aj súčasné pracovné pozície.
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Liptovský región patrí k jedným z najatraktívnejších slovenských regiónov. Poskytuje možnosti pre oddych, relax, šport,
turistiku ale aj folklór, či históriu. Avšak obrovský potenciál cestovného ruchu nie je dostatočne využívaný a nedosahuje
požadovanú úroveň. Vzhľadom na príťažlivosť tohto regiónu sa dá v budúcnosti očakávať zvýšený príliv domácich aj
zahraničných turistov.
Spoločnosť Persson s.r.o. vznikla v roku 2009. Jej hlavnou činnosťou je poskytovanie reštauračných služieb spojených s
výrobou domácich sladových produktov.
Potreby cieľových skupín pre nás charakterizujú východiskovú situáciu:
-potreby žiadateľa – žiadateľ identifikoval potrebu rozšírenia poskytovaných služieb, pričom revitalizácia areálu spoločnosti
Persson s.r.o. pomôže pri rozvoji konkurencieschopnosti;
-potreby návštevníkov – z prieskumu aktuálnych služieb CR v Liptovskom Mikuláši a okolí vyplynula potreba poskytovania
nových, kvalitnejších a komplexnejších služieb

Realizáciou projektu sa vybuduje športovo-relaxačno-zábavný areál v Liptovskom Mikuláši. Areál bude predstavovať možnosť
kultúrno - spoločenského vyžitia spolu s možnosťou rôznych športových, relaxačných, oddychových a zábavných aktivít
najmä pre deti.
Z pohľadu výsledkových a dopadových merateľných ukazovateľov žiadateľ vytvorí jedno pracovné miesto pre ženu z
kategórie tzv. mladých nezamestnaných.
V súvislosti s projektom predpokladáme:
- zabezpečenie komplexnosti služieb s celoročným využitím
- predĺženie pobytu turistov, v dôsledku komplexných služieb
- zvýšenie počtu návštevníkov spojené s rozvojom CR
- zvýšenie konkurencieschopnosti a rast pridanej hodnoty žiadateľa
Navrhované riešenie poskytne prepojenie existujúcej reštaurácie s revitalizovaným areálom, čo významnou mierou podporí
komplexnosť poskytovaných služieb v meste Liptovský Mikuláš a zároveň priláka domácich aj zahraničných turistov.

Revitalizácia areálu spočíva v zabezpečení konkurencieschopnosti žiadateľa a zároveň vychádza z prieskumu trhu, ktorý
poukazuje na deficit v poskytovaní komplexných služieb cestovného ruchu v Liptovskom regióne. Projekt plánujeme
realizovať v období od 03/2015 do 12/2015. Takto nastavený harmonogram realisticky odráža možnosti ukončenia verejného
obstarávania a predpoklad podpisu Zmluvy o NFP.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity - Revitalizácia areálu. V rámci tejto aktivity plánujeme:
- revitalizáciu areálu a s tým spojené zemné práce
- zhotovenie prístrešku
- zhotovenie detského ihriska
Realizácia projektu bude zabezpečená z vlastných prostriedkov žiadateľa a poskytnutého NFP. Pre zabezpečenie
organizačnej stránky realizácie projektu má žiadateľ vytvorené dostatočné kapacity pre presné, podrobné a dôsledné
sledovanie všetkých údajov s realizáciou projektu.
Projektový tím zabezpečí plynulý chod projektu a kontrolu z pohľadu riadenia, financií a stavebného dozoru. Technické
zabezpečenie, t.j. samotnú výstavbu bude realizovať víťazný dodávateľ podľa V.O.

Projekt prispieva k napĺňaniu v rámci strategických dokumentov mesta, kraja, či národných dokumentov i tých zameraných na
cestovný ruch. Spôsob, aký sme zvolili pre realizáciu sme podrobne premysleli a konzultovali s projektantom a veríme, že je
na realizáciu správny.
Naša schopnosť realizovať projekt je podmienená doterajšími skúsenosťami. Medzi naše najvýznamnejšie činnosti patria:
- reštauračné služby spojené s výrobou sladových produktov, najmä piva
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Disponujeme niekoľkoročnými skúsenosťami s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
V roku 2014 sme úspešne ukončili realizáciu projektu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(výzva KaHR-111SP-1201).
V súčasnosti žiadateľ realizuje projekt v rámci Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia, z ktorého sú
financované mzdové náklady 3 príslušníkov MRK (výzva OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01).
Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovateľný, nakoľko spoločnosť momentálne nemá vyčlenené finančné zdroje, ktoré
by mohli byť použité na revitalizáciu areálu.

Udržateľnosť:
financie - predaj služieb v budúcnosti zabezpečí dostatočné finančné prostriedky
prevádzkové zabezpečenie - zabezpečia aktuálni a novoprijatí pracovníci
životné prostredie - projekt nespôsobuje žiadne negatívne vplyvy na ŽP
Riziká a riadenie:
- prehĺbenie hospodárskej krízy: zabezpečenie komplexnosti ponúkaných služieb nám umožní udržať si súčasných a osloviť i
množstvo nových klientov a tým nám umožní bezpečnejšie fungovanie s menším rizikom ohrozenia finančnou krízou.
- neschopnosť splácať záväzky: budeme pokračovať v reklame, komunikácii, oslovovaní nových klientov, ich získavaní a tým
rozvoji predaja, takáto situácia bude nepravdepodobná
- možnosť vzniku novej konkurencie: budeme mať vytvorenú stálu klientelu, ktorá nám zabezpečí dostatočné peňažné toky.
Budúcnosť:
V budúcnosti chceme naďalej rozširovať areál a hľadať doplnkové služby a ďalšie činnosti v oblasti cestovného ruchu, ktoré
našim klientom poskytnú aj ďalšie doplnkové služby.
Výsledky FA: miera výnosnosti 134,90%

Udržateľnosť:
- finančné zdroje -predaj ubytovacích, reštauračných a kongresových služieb zabezpečí dostatočné fin. prostriedky
- prevádzka –zabezpečia ju aktuálni a novoprijatí pracovníci
- životné prostredie-projekt nespôsobuje žiadne negatívne vplyvy na ŽP
Riziká a riadenie:
- prehĺbenie hospodárskej krízy - zabezpečenie komplexnosti ponúkaných služieb nám umožní udržať si súčasných a osloviť i
nových klientov, t.j. stále tržby
- neschopnosť splácať záväzky - budeme pokračovať v reklame, komunikácii, oslovovaní nových klientov, ich získavaní a tým
rozvoji predaja
Skúsenosti z oblasti projektov financovaných zo ŠF zatiaľ nemáme. Doposiaľ realizované investície sme zabezpečovali z - možnosť vzniku novej konkurencie - budeme mať vytvorenú stálu klientelu, ktorá nám zabezpečí dostatočné peňažné toky
vlastných zdrojov a vo vlastnej réžii. Za najvýznamnejšie realizované investície fungujúce doteraz považujeme:
- nedosiahnutie cieľov projektu - preto sme pred podaním projektu dôkladne zvážili celý proces realizácie
- rekonštrukcia pôvodnej budovy na hotel Štefánik
Budúcnosť:
- výstavba administratívnej budovy a skladu pre našu spoločnosť
Neustála modernizácia hotela, prispôsobovanie sa najnovším trendom v CR, hľadanie doplnkových služieb a ďalšie
Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovateľný, nakoľko spoločnosť momentálne nemá vyčlenené finančné zdroje v rozširovanie činností v CR
dostatočnej výške, ktoré by mohli byť použité na modernizáciu hotela.
Výsledky FA:
miera výnosnosti 142,50%, vyšší nárast tržieb oproti nákladom.
Modernizácia hotela je plne v súlade s potrebami a cieľmi rozvojových dokumentov regiónu a SR, keďže v každom
predmetnom je spomenutá potreba rozvoja CR na Myjave a okolí. Spôsob, aký sme zvolili pre realizáciu, sme podrobne
premysleli a konzultovali s projektantom a veríme, že je to ten správny spôsob na realizáciu.
Naša schopnosť realizovať projekt je podmienená doterajšími skúsenosťami. Medzi naše najvýznamnejšie činnosti i patria:
- ubytovacie, reštauračné a kongresové služby
- prevádzka wellness centra spojená s prevádzkou hotela
- prevádzka stavebnín
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Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s
celoročným využitím - Čutkovská dolina

Rozvoj zábavných činností pre deti

Rekonštrukcia ubytovacích priestorov a modernizácia výťahov v
kúpeľnom hoteli Choč, súp. číslo 530

Reštauračno-relaxačné zariadenie Kolkáreň

Modernizácia Kaštieľa Čereňany

Hotel Diery *** v Terchovej - zaručený relax

Modernizácia a rekonštrukcia jestvujúceho objektu reštaurácie

Revitalizácia športovo-rekreačného areálu BASELINE SPORT
ARENA

Maracana - športu zdar

Modernizácia interiérových priestorov kaštieľa Orlové
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198 409,63
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200 000,00
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Región Liptov už dlhodobo patrí k najvýznamnejším regiónom cestovného ruchu a vyznačuje sa významným nárastom kvality
poskytovaných služieb, čo sa prejavuje nárastom domácej a zahraničnej klientely. V rámci toho regiónu je jedným z
dominantných sídel cestovného ruchu mesto Ružomberok, ktorý má výborné predpoklady na rozvoj predovšetkým zimného
cestovného ruchu. Súčasťou mesta je stále živá obec Vlkolínec, ktorá bola v roku 1993 zapísaná do zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Realizácia projektu je naplánovaná v prostredí Čutkovskej doliny, ktorá je
okrajovou prímestskou oblasťou mesta Ružomberok. Realizácia projektu je naplánovaná vo vstupnej časti do doliny, kde sa
už momentálne nachádza krásna liptovská Koliba u dobrého pastiera, ktorá je prevádzkovaná žiadateľom. Momentálne
prebieha aj výstavba viacúčelového a technickoobslužného objektu, ktoré budú následne po ich dobudovaní prepojené s
pôvodnou kolibou. Žiadateľ má rozsiahle skúsenosti v cestovnom ruchu a dostatočné personálne zabezpečenie pre realizáciu
projektu, čo vytvára predpoklad úspešnej realizácie projektu a dosiahnutie špecifických, ako aj hlavného cieľa projektu.

Zámer projektu spočíva predovšetkým v doplnení chýbajúcej ponuky služieb, dobudovaním viacúčelovej kaplnky, ktorá bude
slúžiť ako zariadenie na prezentáciu kultúrnych aktivít, ale aj miesto pre organizovanie celoročných kultúrno-spoločenských a
duchovno-náboženských aktivít, ako sú krst, svadba, výročie, spomienka, folklórne tradície, sviatky a podobne. Takéto
zariadenie doplní komplexnosť ponuky poskytovaných služieb v rámci areálu cestovného ruchu v Čutkovskej doline.
Nevyhnutnou zložkou projektu je aj dobudovanie prvkov priestorovej komunikácie v podobe informačného systému areálu.
Okrem realizácie aktivít projektu bude významným výsledkom projektu aj vytvorenie nových pracovných miest s celkovým
počtom 4, z toho 3 osoby vo veku 15-29 rokov, 2 pracovné miesta budú obsadené mužmi a 2 ženami a 1 osobou zo
znevýhodnenej skupiny obyvateľstva. Významným dopadom projektu je nárast tržieb žiadateľa, ktoré by v roku 2018 mali
dosiahnuť úroveň 700 tis. EUR a nárast pridanej hodnoty na úroveň 450 tis. EUR v roku 2018. Projekt vytvorí predpoklad pre
realizáciu ďalších aktivít žiadateľa, ako je vybudovanie sedliackeho domu, destského lyžiarskeho vleku, náučeného chodníka
ako aj ďalších.

Realizácia projektu je naplánovaná v časovom intervale 04/2015 - 12/2015, ktorý zohľadňuje schvaľovacie procesy žiadosti o
NFP, procesu verejného obstarávania a procesy podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Realizácia aktivít je totožná s realizáciou
jednotlivých stavebných objektov v nasledovnej štruktúre a čase:
1. SO 201 – Informačný systém (október – december 2015)
2. SO 211 – Kaplnka (apríl – december 2015)
3. SO 224 – Vonkajší rozvod NN (jún – október 2015)
4. SO 225 – Spevnené plochy (apríl - december 2015)
5. SO 229 – Vonkajšie osvetlenie (september - november 2015)
6. SO 232 – Rozšírenie prípojky NN a úprava REP (máj – september 2015)
Organizačne bude raelizácia aktivít zastrešená žiadateľom, ktorý má dostatočnné administratívne a technické kapacity, ako
skúsenosti na úspešnú realizáciu aktivít projektu. Samotný zhotoviteľ bude vybratý v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a práce budú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Všetky aktivity na seba logicky nadväzujú a smerujú k
dosiahnutiu špecifických, ako aj hlavného cieľa projektu, ktorým je dobudovanie strediska cestovného ruchu poskytujúceho
komplexné služby s celoročným využitím.

Areál v Čutkovskej doline je dynamicky sa rozvíjajúcou lokalitou cestovného ruchu nielen mesta Ružomberok, ale aj celého
Liptova. Samotný žiadateľ prevádzkuje krásnu liptovskú Kolibu u dobrého pastiera a celý zisk investuje do ďalšieho rozvoja
areálu, pričom len nedávno bola dobudovaná budova ovčína s chovom čistokrvných slovenských plemien. V súčasnosti
prebieha dobudovanie viacúčelového a technickoobslužného objektu, ktoré budú prepojené s hlavnou budovou koliby. Bez
finančnej podpory formou nenávratného finančného príspevku už žiadateľ nie je schopný financovať ďalšie rozvojové aktivity,
ktoré by doplnili komplexnú ponuku služieb cestovného ruchu a ktoré sú predmetom predkladaného projektu. Projekt je plne v
súlade so strategickými a rozvojovými dokumentmi na národnej (Stratégia rozvoja CR SR), regionálnej (PHSR Žilinského
samosprávneho kraja) ako aj lokálnej úrovni (PHSR mesta Ružomberok), ako aj programovými dokumentmi (NSRR 20072013, OP KaHR) ako aj výzvou na predkladanie žiadostí o NFP KaHR-31DM-1401. Projekt má vytvorením nových pracovných
miest takisto významný vplyv aj na horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj, ako aj na rovnosť príležitostí.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka vzniknutého strediska cestovného ruchu v Čutkovskej doline zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa. Stále rastúci dopyt po službách cestovného ruchu v danej lokalite a rastúce tempo príchodu
domácich a zahraničných turistov do tejto lokality sú zárukou schopnosti žiadateľa udržať projekt aj po ukončení financovania
z NFP a zachovať vytvorené pracovné miesta, ako aj ostatné výsledky a výstupy projektu. Schopnosť žiadateľa prevádzkovať
uvedené zariadenie potvrdzuje aj súčasné prevádzkovanie existujúceho stravovacieho a ubytovacieho zariadenia, ktoré
každoročne vykazuje pozitívne hospodárske výsledky. Tento fakt potvrdzujú aj výsledky priloženej finančnej analýzy projektu,
ktorá vykazuje vysokú mieru výnosovosti až na úrovni 24,92 % a ktorá potvrdzuje, že žiadateľ bude schopný realizovať daný
projekt aj po ukončení financovania z nenávratného finančného príspevku. Takisto čistá súčasná hodnota projektu je na
kladnej úrovni 66,82 tis. EUR. Zámerom žiadateľa do krátkej budúcnosti je postupné zvyšovanie počtu novovytvorených
pracovných miest prostredníctvom ďalších rozvojových projektov.
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Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje reštauráciu, ku ktorej už má vybudované detské ihrisko pre najmenšie vekové kategórie.
Účelom predkladaného projektu je však tieto možnosti rozšíriť o nové, ktoré sa budú vyznačovať celoročným využitím a
uspokoja efektívnejším spôsobom potreby a želania cieľových skupín, a tak prispejú k využívaniu potenciálu lokality z
hľadiska CR, nakoľko z hľadiska CR nie je nevýznamné, že Košice, ako druhé najväčšie mesto Slovenska sa dostáva
postupne čoraz viac do centra pozornosti nielen domácich, ale i zahraničných turistov. V regióne sú však ešte stále
nedostatky, ktoré sa snaží projekt odstrániť, a tak prispieť k zvýšeniu aktívneho cestovného ruchu. Ide najmä o:
• chýbajúca propagácia mesta,
• chýbajúca spolupráca medzi súkromnými subjektmi, pôsobiacimi v oblasti CR a mestom,
• služby, ktoré sú základom CR – hotelové a reštauračné služby, nie sú na úrovni dnes požadovanej kvality
Projekt rieši aj problematiku vysokej nezamestnanosti v regióne, nakoľko po realizácii projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta
pre mladých nezamestnaných. Podľa štatistiky sa región zaraďuje na 3. miesto s najvyššou nezamestnanosťou v rámci SR.

Výstupom projektu bude vybudovanie multifunkčného zariadenia pre deti s celoročným využitím, t.j. detské ihrisko počas
letnej prevádzky a klzisko počas zimnej prevádzky. Výsledkom projektu budú dve novovytvorené pracovné miesta, pre muža
a ženu, ktorých náplňou práce bude prevádzka týchto ihrísk. Zlepšením kvality a komplexnosti služieb CR v dôsledku
realizácie projektu spoločnosť očakáva nárast tržieb a pridanej hodnoty v krátkodobom časovom horizonte, čím sa zabezpečí
trvalo udržateľný rast spoločnosti a jej konkurencieschopnosť. Aby tieto výstupy, výsledky a dopady mohli byť dosiahnuté,
spoločnosť plánuje neustále sledovať vývoj zmien na trhu a neustále sa vzdelávať a ponúkať stále kvalitnejšie služby pre
zákazníkov. V krátkodobom časovom horizonte sa očakáva rozširovanie činnosti spoločnosti v rámci dobudovania ďalších
objektov k navrhovanému celoročne využívanému zariadeniu pre deti zameranému na zábavu, regeneráciu a oddych. Taktiež
spoločnosť plánuje spolupracovať verejnými a súkromnými inštitúciami po zrealizovaní projektu, najmä s hotelmi, škôlkami a
školami, nakoľko majú obmedzené kapacity pre zabezpečenie rozvoj detí týmto smerom v dostatočnej kvalite a kvantite.

Na zabezpečenie výsledkov a výstupov projektu budú prebiehať v rámci realizácie projektu 2 druhy aktivít - hlavná a
podporné aktivity (riadenie projektu, publicita a informovanosť), ktoré budú prebiehať v období od marca 2015 do decembra
2015. Hlavná aktivita, ktorá zabezpečí výsledky a výstupy projektu bude "Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti s
celoročným využitím“.
Pre úspešnú realizáciu projektu a výstupov projektu bude potrebné vykonať stavebné práce, ktoré zabezpečia využívanie
detského ihriska počas letnej prevádzky a klziska počas zimnej prevádzky. Nakoľko je pozemok už teraz vybavený
infraštruktúrou, stavebné práce sa budú týkať len vybudovania samotných objektov a to ľadovej plochy s chladiacou
jednotkou a detského ihriska. Celkový dohľad nad realizáciou projektu bude vykonávať majiteľ spoločnosti. Pre realizáciu
projektu, resp. zabezpečenie kontroly, dohľadu a vykonávania potrebných podporných aktivít bol zostavený projektový tím.
Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahne spoločnosť vystavanie multifunkčného zariadenia pre deti, čoho dôsledkom
bude naplnenie špecifických cieľov a následne hlavného cieľa projektu.

Doterajšia podnikateľská činnosť žiadateľa bola financovaná z vlastných zdrojov. Podľa Indexu bonity bola v roku 2011
finančná situácia spoločnosti extrémne dobrá. V nasledujúcich rokoch však nastal zvrat a od roku 2012 je podľa výpočtov táto
situácia extrémne zlá. Dôvodom tohto zvratu sú vysoké investície, ktoré žiadateľ v tomto období vynaložil a ich návratnosť sa
predpokladá približne do 5 rokov. Zlepšenie jeho finančnej situácie by vytvorilo priestor pre ďalšie možnosti rozširovania
podnikateľskej činnosti v oblasti cestovného ruchu, čo by nastalo len v prípade, ak by sa žiadateľ stal úspešným prijímateľom
nenávratného finančného príspevku. V tomto prípade by bolo možné zrealizovať projekt v stanovenom rozsahu, skvalitniť a
zvýšiť komplexnosť služieb, čo by zlepšilo aktívny cestovný ruch v regióne.
Za najvýznamnejšie realizované investície za posledné obdobie žiadateľa, vďaka ktorým nadobudol dostatočné skúsenosti v
oblasti projektového manažmentu sa považujú projekty vybudovania Pubu Letná Záhradka pre využívanie zákazníkmi najmä
počas nepriaznivého počasia a zimy s posedením pri krbe a vybudovanie vnútorného detského ihriska.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzku spoločnosti ako aj výstupy projektu zabezpečovať žiadateľ z vlastnej réžie
ako doteraz. Nenávratnú dotáciu, ktorú by v prípade schválenia projektu získal, by podporila jeho podnikateľskú činnosť, čím
by sa jeho finančná situácia zlepšila. Prevádzkovaním výstupov projektu sa očakáva nárast návštevníkov, ktorí budú využívať
komplexné a kvalitné služby žiadateľa. Očakáva sa, že tržby, ktoré sa zvýšia v dôsledku realizácie projektu, pokryjú sčasti
prevádzkové náklady a ostatná časť bude využívaná na ďalšie rozširovanie činností spoločnosti najmä v oblasti cestovného
ruchu podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov. Pre potreby udržateľnosti projektu a následného pokračovania v
podnikateľskej činnosti žiadateľa je potrebné tieto riziká neustále sledovať a vhodným spôsobom eliminovať, riadiť. Stratégia,
ktorú žiadateľ zvolil na udržanie si svojich stálych zákazníkov a získavanie nových ako aj na elimináciu možných rizík do
budúcnosti, je postavená na kvalite ponúkaných produktov spoločnosti, najmä ich neustálym zlepšovaním a inovovaním.
Marketingové aktivity sa budú podieľať na zabezpečovaní týchto stanovených cieľov.
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Kúpele Lúčky ležia v horskej južnej doline pod úbočím Choča,na rozhraní Oravy a Liptova,14 km severovýchodne od
Ružomberka. Patriac medzi najstaršie kúpele na Slovensku,disponujú liečivou vodou vhodnou na liečbu chorôb pohybového
ústrojenstva,ženských ochorení,nervových,onkologických a chorôb z povolania.Širokú paletu celoročne využívaných služieb
poskytuje skúsený,prívetivý personál.V regióne sa nenachádzajú kúpele s rovnakou starostlivosťou,relax v termálnej vode
však poskytujú aquaparky v Bešenovej (10 km),Liptovskom Mikuláši (26 km),v Poprade (77 km) a v Turčianskych Tepliciach
(76 km). Centrálnym objektom kúpeľného komplexu je hotel Choč,postavený ešte v 70. rokoch minulého storočia a v
posledných rokoch postupne čiastkovo rekonštruovaný (exteriér v r. 2012, interiéry v r. 2013). SWOT analýza ukázala, že
jednou zo slabých stránok kúpeľov sú práve neprívetivé,zastarané ubytovacie priestory ostávajúceho 2. a 3. ubytovacieho
podlažia,z čoho vyplýva potreba rekonštrukcie a modernizácie týchto priestorov,vrátane výmeny troch (ešte pôvodných)
výťahov v objekte. Súčasný stav izieb a predovšetkým kúpeľní nevyhovuje klientom a tí potom uprednostňujú ubytovanie v
iných častiach hotela.

Výsledkom projektu budú zrekonštruované ubytovacie priestory dvoch podlaží (predovšetkým chodby na poschodiach a
kúpeľne – sprchy, WC, dvere, podlahy, omietky, osvetlenie, zdravotechnika, elektroinštalácie) a výmena 3 výťahových kabín
vrátane technológie a nástupných dverí. Priestory získajú na estetike,moderné technológie znížia energetickú náročnosť a
projekt nadviaže na sériu predchádzajúcich rekonštrukcií a prístavieb (výmena okien a zateplenie, prístavba vonkajšieho
saunového sveta a bazénov) s cieľom vytvoriť z kúpeľov moderné centrum regenerácie zdravia. Realizácia projektu prispeje k
trvalej udržateľnosti zamestnaním 2 mladých ľudí do 29 rokov. Na základe prepočtov a odborných odhadov sa predpokladá
nárast pridanej hodnoty do roku 2018 oproti roku 2007 o 22% (podľa priebežného vývoja a so zohľadnením 5% medziročného
nárastu tržieb aj v dôsledku realizácie projektu-zlepšením ubytovania bude možné počítať s miernym nárastom cien pri
zrekonštruovaných izbách). Miera výnosovosti je 150,89%, ČSH 147,41. Nepredpokladajú sa negatívne stavy pri merateľných
ukazovateľoch, indikátory vychádzajú z finančnej analýzy spracovanej podľa predchádzajúceho vývoja a reálnych očakávaní.

Predkladaný projektový zámer bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – stavebné práce. Vzhľadom na
časovú tieseň výzvy a nutnosť ukončiť projekt do konca roku 2015 je harmonogram hlavnej aktivity s rezervou nastavený na 7
mesiacov (4-10/2015) - je reálne práce za tento čas bez problémov stihnúť (zmluva s dodávateľom bude nastavená na 4
mesiace). Práce budú realizované spoločnosťou, ktorá zvíťazí v rámci VO a ktorá bude postupovať v súlade so zmluvou
uzatvorenou s kúpeľmi.
Podporné aktivity (riadenie projektu, publicita a informovanosť) budú prebiehať od 3/2015 do 11/2015 a budú zabezpečené
výhradne vlastnými kapacitami žiadateľa (projektový a finančný manažér) – žiadateľ disponuje potrebnými skúsenosťami s
implementáciou projektov financovaných z EÚ, vie si reálne rozvrhnúť potrebu hodín pre určené osoby a vie, aké aktivity ho v
súvislosti s projektom čakajú. Tomu zodpovedá aj časové nastavenie - začiatok bude mesiac pred realizáciou hlavnej aktivity
a koniec zasa mesiac po jej skončení, na potrebnú administratívu. Verejné obstarávanie na dodávateľa už bolo začaté pred
predložením ŽoNFP – v súlade s požiadavkami výzvy, zverejnenie oznámenia vo vestníku 1.12.2014.

Ciele a aktivity projektu napĺňajú cieľ PO3 a sú úzko spojené s dlhodobým zámerom žiadateľa týkajúcim sa kontinuálneho
rozvoja poskytovaných služieb a podpory celoročného CR. Projekt kopíruje ciele viacerých strategických dokumentov: OP
KaHR (kúpeľný a zdravotný CR ako ťažisková oblasť CR s podporou orientovanou do komplexných služieb s celoročným
využitím), PHSR ŽSK (snaha o dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti podnikov a služieb, zvyšovanie kvality života
vytvorením vhodných podmienok na voľnočasové využitie širokej verejnosti), PHSR mesta Ružomberok (zameranie na
zvýšenie atraktivity pre rozvoj turizmu), Nová stratégia rozvoja CR do roku 2013 (nevyhnutnosť podporiť rozvoj kúpeľníctva na
Slovensku). Vzhľadom na 60% spolufinancovanie je možné riešiť projekt v plánovanom rozsahu aj čase; v prípade
neschválenia ŽoNFP sa projekt bude musieť realizovať s odstupom 2-4 rokov a predovšetkým bude nevyhnutné hľadať iné
možnosti jeho financovania. Región, v ktorom sa kúpele nachádzajú, ponúka pomerne málo pracovných príležitostí
(nezamestn. 12,6%) - kúpele sú v malej obci najväčším zamestnávateľom. Rozvoj turizmu je preto veľmi dôležitou súčasťou
rozvoja regiónu a zdrojom príjmov.

Udržateľnosť a ďalšie využitie výsledkov vyplýva z hlavného cieľa,ktorým je zlepšenie podmienok pre realizáciu kúpeľnej
liečby a služieb preventívno-relaxačného CR. Kúpele aktuálnym projektom nerozšíria ponuku,zlepšia však existujúci stav,čím
tiež (v spolupráci s aktívnou propagáciou) prilákajú viac zákazníkov. Po ukončení projektu nevznikne zvýšená potreba
financovania výsledkov oproti súčasnému stavu,kedy sú hlavnými nákladmi mzdy a pravidelná údržba. Naopak,
zrekonštruovaním ubytovacích priestorov a výmenou výťahov sa docieli menšia poruchovosť a nákladnosť údržby a umožní
sa ich nepretržité využívanie. Prevádzka bude financovaná z vlastných finančných zdrojov. Najväčším ohrozením projektu je
jeho neschválenie.V prípade ohrození týkajúcich sa rastúceho konkurenčného tlaku bude musieť žiadateľ využiť svoje
špecifiká (prírodné aj vybudované),aby svoju ponuku odlíšil a cielenou propagáciou prilákať klientov. Počas realizácie budú
vytvorené 2 pracovné miesta,zatraktívnenie ponuky kúpeľov však vytvorí do budúcna možnosť zamestnania ďalších osôb v
oblasti kúpeľníctva. Multiplikačný efekt sa prejaví v obnove kúpeľov, ktorá bude môcť byť financovaná z vlastných zdrojov
žiadateľa.
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Neveľká stredoslovenská obec Vyhne je vyhľadávaným strediskom cestovného ruchu najmä vďaka termálnym prameňom a
známemu letnému kúpalisku Vodný raj Vyhne. Pivovar Steiger situovaný v obci je najstarším pivovarom na Slovensku s
kontinuálnou výrobou piva už od roku 1473. Práve blízko pivovaru a kúpaliska, v areáli bývalej kolkárne, ktorá bola roky
známym športovým a spoločenským centrom obce, žiadateľ STOS, s.r.o. vybuduje nové reštauračno-relaxačné zariadenie
„Kolkáreň“. Región a miesto realizácie projektu má veľký potenciál pre využitie v cestovnom ruchu, nachádza sa tiež v
blízkosti cestnej komunikácie približne 16 km od Banskej Štiavnice, zapísanej v zozname pamiatok UNESCO. Služby v
oblasti gastronómie a voľnočasových doplnkových aktivít sú v mieste realizácie projektu a obci Vyhne stále nedostatočné,
existuje výrazný potenciál rozvoja, ktorý pomôže uspokojiť už existujúce a rastúce potreby domácich i zahraničných
návštevníkov regiónu.

Prostredníctvom realizácie predkladaného projektu – vybudovaním reštauračno-relaxačného zariadenia „Kolkáreň", ktoré
bude ponúkať komplexné služby pre návštevníkov s dôrazom na zážitkovú gastronómiu, kvalitné služby a prostredie
priateľské k deťom „vyplníme miesto na trhu“, reagujeme na už existujúci dopyt návštevníkov. Moderné zariadenie v
príjemnom prostredí, s výbornou dostupnosťou miestnych atrakcií a blízkych centier cestovného ruchu a dobrou ponukou
gastronomického a spoločenského vyžitia priláka domácich i zahraničných turistov. Realizácia projektu pomôže naplniť
komplexnosť produktu cestovného ruchu v obci. Zároveň budú prostredníctvom realizácie projektu vytvorené 2 nové pracovné
miesta, ktoré budú obsadené občanmi vo veku 15-29 rokov. Realizácia projektu bude mať vplyv na využitie bohatého
prírodného a kultúrneho potenciálu cieľového územia pre rozvoj služieb cestovného ruchu. Plánovanou investíciou sa zvýši
kvalita celoročne poskytovaných služieb a podporí sa rozvoj cestovného ruchu v rekreačnej oblasti a jej okolí. Projekt
prispieva k napĺňaniu stratégií a programov v oblasti cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a k trvaloudržateľnému rozvoju.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity 1. Vybudovanie nového reštauračno-relaxačného objektu
„Kolkáreň“. V rámci tejto aktivity bude realizované výstavby nového objektu v zastavanej časti obce Vyhne. Pred spustením
zariadenia o prevádzky budú ako výsledok projektu vytvorené 2 nové pracovné miesta. Návrh stavebno-technického riešenia
projektu navrhol autorizovaný projektant, stavba má platné stavebné povolenie. Na priebeh výstavby, dodržiavanie
technológie a postupov, súlad s platnou výkresovou dokumentáciou a stavebným povolením bude sledovať kvalifikovaný
stavebný dozor a autorský dozor žiadateľa. Technickú realizáciu stavebnej časti bude zabezpečovať externý dodávateľ
stavebných prác, ktorá bude vybraná v procese verejného obstarávania. Realizácia stavby sa bude realizovať podľa platnej
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Riadenie projektu bude zabezpečovať interný projektový tím zložený z
vedenia spoločnosti STOS, s.r.o. a externý projektový a finančný manažér.

Projekt bude realizovaný v oblasti, ktorá má z hľadiska rozvoja cestovného ruchu nadregionálny význam. Projekt vhodne
doplní existujúce atrakcie a produkty CR v blízkosti miesta realizácie, doplní chýbajúce služby v oblasti gastronómie a
relaxácie. Výborná poloha v blízkosti miestnych atraktivít predurčuje miesto na rozvoj CR. Realizácia projektu bude mať vplyv
na využitie bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu cieľového územia pre rozvoj služieb cestovného ruchu. Zariadenie
má predpoklady na vysoký prílev klientely, čím dochádza ku podpore domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu
a prílevu návštavníkov. Rozvoj služieb cestovného ruchu pozitívne ovplyvní aj ďalšie podnikateľské subjekty, konkurencia
bude mať vplyv na rast kvality poskytovaných služieb. Projekt zároveň nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
Jedným z dôležitých faktorov projektu je aj vplyv na rast zamestnanosti v regióne vytvorením 2 nových pracovných miest.
Vplyvom rastu zamestnanosti, dochádza k rastu príjmov, a tým realizácia nášho projektu ovplyvní do určitej miery aj životnú
úroveň miestneho obyvateľstva.

Vzhľadom na skúsenosti v oblasti cestovného ruchu, znalosť regiónu a kvalitnú prípravu projektovo-investičného zámeru sú
výsledky projektu dlhodobo udržateľné. Žiadateľ vykazuje stabilne priaznivé hospodárske výsledky a má dostatočné finančné
prostriedky na spolufinancovanie projektu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Prevádzkové náklady bude kryté výnosmi z
poskytnutých služieb. Tým sa zabezpečí dlhodobý rast spoločnosti a tiež prínos pre región. Z hľadiska personálneho bude
udržateľnosť zabezpečená skúsenými vedúcimi pracovníkmi a externými členmi projektového tímu. Výsledky projektu budú
finančne udržateľné v podobe novovybudovaného objektu „Kolkáreň“. Stavba je naprojektovaná autorizovanou osobou, bude
realizovaná z kvalitných materiálov s vysokou odolnosťou a životnosťou. Projektant stavby bude zároveň vykonávať nad
realizáciou stavby autorský dozor. Na súlad stavby so stavebným povolením, technickými a bezpečnostnými normami,
projektovou dokumentáciou bude dohliadať externý stavebný dozor. To zaručí kvalitu prevedenia stavebných prác, preto sa v
období udržateľnosti projektu nepredpokladajú opravy, alebo ďalšie investície do stavby.
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V priestoroch Kaštieľa Čereňany sa poskytujú stravovacie služby v reštaurácii AFRODITA a ubytovacie služby v izbách a
apartmánoch na poschodí. Modernizácia izieb je potrebná z dôvodu, že v posledných rokoch začal stagnovať počet
prenocovaní. Jedným z dôvodov prečo bol spozorovaný takýto jav je skutočnosť, že neustále využívané zariadenie izieb a
apartmánov sa postupom času znehodnotilo a vplyvom času sa ubytovací priestor stal morálne zastaraným, i keď izba má
nádych histórie z barokového obdobia. Preto účelom modernizácie izieb, apartmánov, ale i vstupných chodieb a schodiska je
zvýšenie obsadenosti ubytovaných hostí, čo zvýši nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty v budúcnosti.
Vytvorením nových aktivít, ktoré podporia celoročné využívanie ubytovacích služieb sa v prepojení na zvýšenú obsadenosť
ubytovacej časti zvýši počet hostí a obsadenosť sa rozloží na celý rok. o umožní vytvoriť komplexný produkt cestovného
ruchu, ktorý je v regióne Hornej Nitry poskytuje len niekoľko podnikateľských subjektov. Využiteľnosť poskytovaných služieb v
Kaštieli Čereňany počas celého roka zabezpečia prosperitu žiadateľa ale taktiež pomôžu zatraktívniť región Hornej Nitry.

Modernizáciou sa budú v priestoroch Kaštieľa Čereňany poskytovať služby na vysokokvalitnej úrovni, pre hosťa budú
predstavovať úplne odlišnú dimenziu ubytovania než ako tomu bolo pred modernizáciou interiérov izieb, chodieb, schodiska a
reštauračných priestorov. Prvý dojem hrá u dnešného hosťa veľkú rolu a novozariadené priestory predbehnú očakávania aj
veľmi náročných klientov. Zvýši sa konkurencieschopnosť ubytovacích služieb a doplnkovými aktivitami prispeje táto
modernizácia ku komplexnosti ponúkaných služieb.
Očakávaný stav zariadenia pre poskytovanie služieb z pohľadu predkladaného projektu bude v nasledovných častiach
Kaštieľa Čereňany zrealizovaný nasledovne:
Ubytovacia časť – budú tvoriť zmodernizované 3 apartmány a 4 izby ladené v barokovom štýle
Chodba a schodisko – novo-položené záťažové koberce, skriňa so zrkadlom, stropné svietidlo a stolička, resp. kreslo vytvoria
na prvý dojem veľmi estetický a príťažlivý vzhľad.
Reštauračné priestory – v reštaurácii AFRODITA a salónikoch budú nové záclony a závesy so strapcami na vyviazanie
závesu v barokovom štýle a hlavne na podlahe bude nový záťažový koberec, ktorý bude mať dlhodobú trvácnosť.

Technické riešenie projektu bude vychádzať z rozpočtu projektu, ktorý je zostavený na základe výsledkov prieskumu trhu a
výpočtu predpokladanej hodnoty zákazku verejným obstarávateľom. Posudzovala sa najnižšia cena každej položky v
rozpočte, na základe čoho bol zostavený rozpočet a stanovená celková suma výdavkov ako predpokladaná hodnota zákazky.
Projekt bude zabezpečený dodaním zariadenia uchádzačom, ktorý bude najúspešnejší v procese verejného obstarávania. Po
podpise zmluvy sa začne projekt komplexne technicky realizovať. Po administratívnej, komunikačnej a riadiacej stránke bude
zodpovedný vedúci projektu Marián Mikula.
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Hotel Diery ako zariadenie cestovného ruchu s celoročným využitím sa nachádza v jednom z najnavštevovanejších stredísk
cestovného ruchu na Slovensku. Oblasť Terchová – Vrátna je pre návštevníkov atraktívna počas celého roka, čo hotel
využíva vo svoj prospech a ponúka služby s celoročným využitím. A naopak, produkt hotela zvyšuje atraktívnosť lokality a
prispieva k budovaniu imidžu Slovenska ako atraktívnej a pestrej destinácie ponúkajúcej kvalitné služby, ako aj množstvo
príležitostí na letné a zimné aktivity a trávenie voľného času. Hotel Diery sa v rámci strediska nachádza na lukratívnom mieste
na začiatku trasy najnavštevovanejšej letnej turistickej atrakcie, ktorou je turistická trasa cez známy skalný kaňon Jánošíkove
Diery. Táto geografická poloha predurčuje hotel k vysokej návštevnosti, pretože všetci návštevníci tejto turistickej trasy musia
zákonite prejsť cez hotelový areál. Hotel ponúka služby ubytovania, stravovania, informačné služby, obchod so suvenírmi a
prenájom priestorov pre organizovanie podujatí. Hoteloví hostia pociťujú nedostatok predovšetkým v oblasti doplnkových
služieb wellness, ktorých vybudovanie a zavedenie je predmetom predkladaného projektu.

Po ukončení projektu hotel rozšíri existujúcu paletu služieb v zariadení, čím podporí jeho celoročné využitie s cieľom zvýšenia
jeho návštevnosti a konkurencieschopnosti.
Rozšírením ponuky o ďalšie služby, predovšetkým o wellness, žiadateľ sleduje zvýšenie návštevnosti zariadenia a zvýšenie
počtu prenocovaní z dôvodu zvýšenia atraktívnosti zariadenia pre cieľovú skupinu návštevníkov s ubytovaním. Skvalitnením
služieb a rozvojom doplnkových služieb sleduje zvýšenie podielu náročnejšej klientely a zahraničných hostí. Rozšírenie
služieb koliby o detský kútik a salónik zvýši jej atraktívnosť pre návštevníkov, čím sa zvyšuje potenciál pre rast počtu
vracajúcich sa klientov s následným vplyvom na rast tržieb zariadenia. V dôsledku realizácie projektu budu vytvorené dve
dlhodobo udržané pracovné miesta, pričom jedná osoba bude patriť do skupiny vo veku 15-29 rokov.
Výsledky projektu zabezpečia rast tržieb podniku, rast konkurencieschopnosti a stabilnú pozíciu na trhu, pozitívne ovplyvnia
atraktívnosť cieľového miesta, regionálny rozvoj a zamestnanosť na vidieku. Realizáciou projektu - prispejeme ku napĺňaniu
cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Realizácia projektu je navrhnutá na časové obdobie 7 mesiacov, pričom by malo dôjsť ku prístavbe objektu k existujúcemu
hotelu. Realizáciu projektu predstavuje jedna hlavná aktivita 1. Rozšírenie doplnkových služieb a dve podporné aktivity, ktoré
budú prebiehať súčasne s hlavnou aktivitou. Ide o Riadenie projektu a Publicitu a informovanosť. Realizáciou hlavnej aktivity
bude naplnený hlavný a špecifické ciele projektu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť zariadenia prostredníctvom rozšírenia
ponuky služieb a obohatenie tejto ponuky o služby wellnessu.
Rozšírenie ponuky má zabezpečiť komplexnosť služieb hotela s dôrazom na celoročné využitie. Organizačné zabezpečenie
projektu bude zabezpečené internými a externými ľudskými zdrojmi. Pri externých ľudských zdrojoch bude dôraz kladený na
odbornosť a skúsenosti. Všetci dodávatelia budú vybraní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, čím sa
zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov. Proces verejného obstarávania je
realizovaný pred začatím realizácie projektu, ešte pred podaním ŽoNFP.

Cieľmi projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a rozšírenie ponuky služieb. Investície takého veľkého rozsahu je
však z finančnej stránky veľmi ťažké dosiahnuť, preto sa žiadateľ rozhodol využiť možnosť poskytovaných nenávratných
finančných príspevkov z EÚ v rámci tejto výzvy. Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného
variantného riešenia, redukciu stavebných prác príp. obmedzenie nákupu zariadení a vybavenia a predĺženie doby realizácie
zámeru na viac rokov z finančných dôvodov. Z pohľadu žiadateľa sa projektom dosiahne nárast tržieb, nárast pridanej
hodnoty, zvýšenie konkurencieschopnosti a celkové zvýšenie prosperity.
Z pohľadu zákazníka bude hotel ponúkať rozšírené služby svojim návštevníkom, ktorí nájdu nové atraktívne možnosti pre
využitie svojho voľného času príp. predĺžia svoj pobyt vďaka atraktívnej novej ponuke, ktorá je predstavená službami ako
wellness, pútavý detský kútik a samostatný salónik.
Snahou žiadateľa je zabezpečiť, aby poskytované služby mali charakter komplexnosti a celoročnosti.
Z regionálneho hľadiska vytvára realizácia projektu nové pracovné miesta a zatraktívňuje dotknutý región

Administratívna udržateľnosť
Riadiace procesy v rámci organizácie hotela sú zabezpečované kvalifikovaným manažmentom, na úrovni výkonných
procesov je zamestnaný personál, ktorý spĺňa všetky kvalifikačné požiadavky na prevádzku. Pre udržanie novovytvorených
pracovných miest a zníženie fluktuácie zamestnancov sa bude uplatňovať súčasný odmeňovací systém a systém motivácie
zamestnanca. Čo sa týka riadenia a organizačného zabezpečenia projektu, žiadateľ bude mať k dispozícií potrebné ľudské
zdroje z interných ako aj externých zdrojov.
Technická udržateľnosť
Technická udržateľnosť je garantovaná bezpečnostným systémom, ktorý bude inštalovaný pre zabezpečenie ochrany
nadobudnutého majetku a ochranu pred poškodením. Technický stav majetku bude podliehať pravidelným kontrolám v rámci
záručného a pozáručného servisu, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu s dodávateľmi. V prípade opotrebovania
nadobudnutého majetku bude žiadateľ priebežne investovať do jeho obnovy a udržiavať ho v dobrom a funkčnom stave.
Finančná udržateľnosť
Spolufinancovanie výdavkov projektu bude zabezpečené úverovými zdrojmi. Finančné výsledky z prevádzky dokumentuje
finančná analýza.
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Firma Ing. Pavel Petrík pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Medzi hlavné podnikateľské aktivity firmy patrí poskytovanie
ubytovacích a ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu v dvoch ubytovacích zariadeniach, ako aj poskytovanie
stravovacích služieb v Goralskej reštaurácii u Petríka, Červený Kláštor.
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa pomocou stavebných úprav, ktoré riešia výrazné zvýšenie
energetickej efektívnosti Goralskej reštaurácie, ako aj modernizáciu kuchyne a rekonštrukciu parkovacích plôch. Realizáciou
predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä "nedostatok
vlastných zdrojov..." a "vysoká energetická náročnosť objektu reštaurácie,...". Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej
ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania projektov z eurofondov". Projektom by bolo možné čiastočne
eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti s realizáciou investičných projektov (bod 5.1 OP) tieto údaje možné považovať za reálne. 2 nové pracovné miesta
budú vytvorené počas realizácie projektu (občania vo veku 15-29 rokov) a ďalšie 2 v období 3 rokov od ukončenia projektu.
Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja reštaurácie.
Realizáciou projektu žiadateľ skvalitní a zatraktívni svoje ponúkané služby v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú nevyhnutné
za účelom udržania následne zvýšenia celkovej konkurencieschopnosti podnikania. Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to
vo forme investovania do podobných projektov resp. zariadení cestovného ruchu. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha
o zníženie nezamestnanosti. Uvedené skutočnosti jasne korešpondujú s relevantnými rozvojovými dokumentmi na národnej a
regionálnej úrovni (časť 2.4 OP).

Práce na projekte sa plánujú realizovať v období 03/2015 - 06/2015. Harmonogram odráža reálne možnosti realizácie
verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP.
Aktivity projektu, ako aj príprava prác a zmena organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať
tím zostavený z projektovo skúseného manažmentu firmy a externého administrátora. Potreba investovania do rekonštrukcie
zariadenia tkvie najmä v poklese konkurencieschopnosti firmy, ktorá spočíva v neustále zhoršujúcom sa prevádzkovom stave
zariadenia. Pre zabezpečenie organizačnej stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre
presné, podrobné a dôsledné sledovanie a evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude
zabezpečovať administratívny personál. Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého
pracovníka so skúsenosťami s implementáciou projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v
projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko spoločnosť momentálne nemá vyčlenené zdroje v
dostatočnej výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do
úvahy až v horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by firma utrpela na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá
stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka
agresívnej konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je
jednoznačne tvorba nových pracovných miest ešte počas realizácie projektu a ďalších dvoch pracovných miest do 3 rokov od
ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Kežmarok,
ako i k ďalším cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má
skúsenosti s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už v minulosti realizovala investičné
projekty (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená takmer 22-ročnými skúsenosťami firmy v oblasti
podnikania, doterajším stabilným každoročným rastom firmy a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý ku skúsenostiam a
stabilite doplní aspekt komplexnosti a zabezpečí firme najmä zvýšenie kvality služieb, ktorú zákazník vyžaduje. Projekt bude
po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím nevzniká riziko negatívneho
výsledku a tento je trvalo udržateľný. Na zabezpečenie prevádzky reštaurácie budú vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva
to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu dopytu po službách v segmente víkendovej aktívnej/relaxačnej dovolenky.
Ohrozenia v rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby
konkurencie. Po ukončení realizácie projektu, bude Goralská reštaurácia ponúkať vyššiu kvalitu pre svojich zákazníkov.
Z finančnej analýzy vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko
nastane oveľa skôr ako doba používania zariadenia.
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Medzi rozhodujúce aktivity cestovného ruchu patrí v banskobystrickom kraji horský,vidiecky,kúpeľný,zdravotný,mestský a
kultúrny cestovný ruch a cestovný ruch spojený s pobytom pri vode.V podmienkach mesta Banská Bystrica ide najmä o
mestský a kultúrny cestovný ruch,podmienený najmä bohatou históriou mesta a horský cestovný ruch,vyplývajúci z ideálnej
polohy Banskej Bystrice obklopenej horami.BASELINE SPORT ARENA sa nachádza v športovom srdci Banskej Bystrice, v
areáli s celkovou rozlohou 9441m².V decembri 2014 bola dokončená výstavba pevnej tenisovej haly s tromi kurtmi Rebound
HSA Club.V prevádzke zostalo aj sedem vonkajších antukových kurtov. Súčasťou haly je i spoločensko - kultúrne
zázemie,ktoré tvorí šport bar,športový obchod,klubovňa tenisového klubu a fitness centrum.Pozitívny tlak a vývoj v oblasti
zlepšovania kvality a variability ponúkaných služieb podporili rozhodnutie žiadateľa investovať nemalé finančné prostriedky do
rozvoja služieb BASELINE SPORT ARENY. Napriek týmto investíciám vyžaduje areál preinvestovanie ďalších financií,ktoré
by významným spôsobom napomohli zvýšiť súčasný štandard poskytovaných služieb a prilákať väčší počet domácich i zahr.
návštevníkov.

Výsledkom projektu bude revitalizácia BASELINE SPORT ARENY. Po realizácii projektu sa zvýši návštevnosť a predĺži dĺžka
pobytov domácich a zahraničných turistov v existujúcom zariadení cestovného ruchu a v regióne a zvýši sa komplexnosť
poskytovaných služieb existujúceho zariadenia cestovného ruchu. Realizácia projektu počíta s vytvorením 2 pracovných
miest z toho 2 pre občanov vo veku od 15 do 29 rokov. Z celkového počtu bude vytvorené 1 pracovné miesto pre
znevýhodnené skupiny občanov, 1 pre muža a 1 pracovné miesto pre ženu. Všetky pracovné miesta zohľadňujú reálne
potreby prevádzky športového areálu a budú udržané minimálne 3 roky po ukončení realizácie projektu.

Realizácia modernizácie BASELINE SPORT ARENY je rozdelená do 2 navzájom súvisiacich hlavných aktivít projektu. Jedná
sa o aktivitu tak stavebného charakteru a aktivitu súvisiacu s realizáciou zariadenia a vybavenia BASELINE SPORT ARENY.
Realizácia týchto aktivít je naplánovaná v období od 04/2015 do 12/2015. Hlavné aktivity projektu sú nasledovné: Aktivita 1 Stavebná časť, Aktivita 2 – Zariadenie a vybavenie.
Okrem hlavných aktivít budú pri realizácii projektu vykonávané aj vedľajšie aktivity: Riadenie projektu, Publicita a
informovanosť. Za účelom bezproblémovej realizácie všetkých aktivít projektu je zo strany žiadateľa zostavená personálna
matica pozostávajúca z 5 členov. Stavebné práce, ako aj práce na dodávkach zariadenia a vybavenia budú realizované
dodávateľským spôsobom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platných právnych predpisov.
Celková realizácia projektu je naplánovaná na 9 mesiacov. Všetky aktivity sú naplánované tak, aby ich realizáciou boli
dosiahnuté špecifické ciele projektu a následne aj hlavný cieľ projektu.

Na základe porovnania troch vhodných variantov pre financovanie predkladaného projektu môžeme konštatovať, že bez
pomoci formou NFP by realizácia projektu nebola možná v danom rozsahu a plánovanom časovom horizonte.Súčasné trendy
a vývoj v oblasti zlepšovania kvality a variability ponúkaných služieb vyžadujú v BASELINE SPORT ARENE preinvestovanie
ďalších finančných prostriedkov,ktoré by významným spôsobom napomohli zvýšiť súčasný štandard poskytovaných služieb a
prilákať väčší počet domácich i zahraničných návštevníkov.Projekt je v súlade s vecne príslušnými strategickými a
plánovacími dokumentmi t.j. s územným plánom mesta,s Národným strategickým referenčným rámcom na roky 2007 – 2013,s
Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,s Národným programom rozvoja cestovného ruchu v
Slovenskej republike,s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky,s Programom
hospodárskeho,sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 – 2013,Programom
hospodárskeho,sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Banská Bystrica a realizácia projektu napĺňa vybrané strategické ciele
Stratégie cestovného ruchu SR do roku 2013,aj do roku 2020.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou. Všetky
novovytvorené pracovné miesta budú zabezpečovať činnosti priamo na prevádzke areálu a predstavujú reálnu potrebu
zamestnancov s predpokladom tvorby nových pracovných miest. Z prevádzkového, finančného a administratívneho hľadiska
bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít a procesov. Na základe
výsledkov SWOT analýzy a analýzy rizík sme navrhli opatrenia na ich elimináciu možných negatívnych interných a externých
vplyvov. Z výsledkov finančnej analýzy nám takisto vyplynulo, že projekt bude samofinancovateľný z vlastných
prevádzkových tržieb a udržateľný aj po realizácii projektu, čím môžeme tvrdiť, že deklarované výstupy a výsledky projektu
budú trvalo udržateľné. Potvrdzujú to aj výsledky finančnej analýzy, kde miera výnosovosti projektu je na úrovni 129,28 % a
čistá súčasná hodnota má hodnotu 82,80 tis.
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Trenčianske Teplice sú významnou turistickou a kúpeľnou destináciou na Slovensku nakoľko ich ročne navštívi cez 20 000
návštevníkov. Kúpele patria medzi najnavštevovanejšie a najstaršie kúpele na území Slovenska. Patria medzi mestá, ktoré si
ponechali ráz len kúpeľného mesta. Spoločnosť BianKa plus, s.r.o. prevádzkuje športový areál Maracana, ktorý návštevníkom
kúpeľov zabezpečuje ubytovanie, stravovanie a športové vyžitie na viacerých ihriskách (živá a umelá tráva, tenisové kurty,
športová hala, bowling,..). Spoločnosť chce realizáciou projektu prispieť k zvýšeniu atraktivity regiónu a prilákať ďalších
návštevníkov. Chceme nadviazať na investičné projekty, ktoré prebiehajú v meste Trenčianske Teplice, a to napr. na
prebiehajúcu rekonštrukciu kúpaliska Zelená žaba, ktorá bude realizovaná práve vďaka štrukturálnym fondom EU. My chceme
nadviazať na rekonštrukciu uvedeného kúpaliska, aby sme modernizáciou športovo-rekreačného areálu Maracana oživili a
zvýšili návštevnosť a poskytnutie kvalitných služieb pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Doterajší spôsob využívania Maracany bol poznačený silným vplyvom sezónnosti a neefektívnosti prevádzky a využitie
areálu bolo nepostačujúce. Vynovené povrchy ihrísk a kurtov prispejú k možnosti celoročného využitia zariadenia. Zariadenie
tak bude svojim návštevníkom počas celého roka schopné okrem stravovacích a ubytovacích služieb poskytovať aj športovorekreačné. Rozšírenie služieb navrhovaným spôsobom zabezpečí poskytnutie vyššej kvality služieb v oblasti aktívneho
využívania voľného času, rapídne rozšíri možnosť športového vyžitia nielen v lete, ale po celý rok a bude mať synergický
efekt na využiteľnosť ubytovacích zariadení v celej lokalite. Projekt bude mať vplyv aj na socio-ekonomický rozvoj regiónu,
nakoľko sa vďaka realizácií projektu vytvoria 4 nové pracovné miesta. Z toho 1 pracovné miesto bude pre absolventa
dlhodobo evidovaného na úrade práce, vo veku od 15 do 29 rokov.

Realizáciou projektu sa komplexne zrekonštruuje a zmodernizuje športový areál Maracana, ktorý je situovaný v jednom z
najznámejších centier CR v SR. Predmetom realizácie projektu je výmena umelej futbalovej trávy na tréningovom ihrisku so
sfunkčnením odvodnenia a dosypom podložia s ohľadom na stávajúce geologické podmienky. Dobudovanie plochy na
odstraňovanie snehu a gumového granulátu. Vybudovanie dvoch tenisových kurtov so sieťovým oplotením a osvetlením.
Vybudovanie areálového oplotenia a vybudovanie chodníkov v zadnej časti areálu. Zámerom investora je využitie športových
plôch v každom počasí a v každom ročnom období.
Projekt bude realizovaný v 4 hlavných aktivitách, ktoré budú prebiehať v období 04/2015 -08/2015. Na realizáciu aktivít
projektu bude dohliadať projektový tím, ktorý je zložený z odborníkov, ktorí budú dohliadať na dodržanie stanovených
termínov a požadovanú kvalitu práce.

Žiadateľ každoročne investuje nemalé finančné prostriedky na rozvoj športovo rekreačného areálu Maracana. Realizáciou
predkladaného projektu nadviaže na trend, ktorý v areály presadzuje už niekoľko rokov, že postupne vynovuje jednotlivé časti
areálu. Nemôže si to však dovoliť naraz, nakoľko investičné náklady na rekonštrukciu ihrísk sú veľmi vysoké, preto by veľmi
rád využil možnosť čerpania fondov EÚ, ktoré by mu k tomuto zámeru výrazne pomohli. Podľa finančnej analýzy projektu je
zabezpečená návratnosť investície.
Predkladaný projekt je v súlade s národnými a regionálnymi strategickými dokumentmi ako aj s dokumentmi súvisiacimi s
rpzvojom cestovného ruchu, akými sú Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, alebo Schémou ŠP na podporu
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov CR s celoročným využitím. Žiadateľ má niekoľkoročné
skúsenosti v oblasti realizácie investičných aktivít, nakoľko každoročne investuje do rekonštrukcie areálu. Na realizáciu
projektu bude dohliadať projektový tím, ktorý má skúsenosti s realizáciou obdobných investičných aktivít.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých kladných peňažných tokov z realizácie
projektu a prevádzkových zdrojov spoločnosti. Predkladaný projekt má ziskový charakter, prostredníctvom realizácie projektu
budú poskytované vysokokvalitné služby športovo-rekreačného charakteru, čo bude priamo vplývať na zvyšovanie tržieb ako
aj kladného hospodárskeho výsledku. Plánované poskytovanie služieb umožňuje v rámci ponukovej a cenovej politiky
zabezpečiť návratnosť vloženej investície. Rekonštrukciou areálu a jeho celoročným využitím bude spoločnosť schopná čeliť
ohrozeniam v zmysle narastajúcej konkurencii v segmente cestovného ruchu. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť
zabezpečená prostredníctvom využívania vlastného know-how a dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít
projektovým tímom.
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Spoločnosť EUROCOM & Co, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1999 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Na trhu podniká v
oblasti obchodu a služieb, poľnohospodárstva a lesníctva a taktiež sa zaoberá ubytovacími službami v ubytovacích
zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností . V roku 2013 mala firma celkové tržby v hodnote 2 454 597 EUR a
zamestnávala 10 zamestnancov. Objem majetku spoločnosti predstavuje 17 540 274 EUR.
Predmetom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je modernizácia interiérového vybavenia nehnuteľnej národnej kultúrnej
pamiatky - kaštieľa Orlové. Objekt sa nachádza v meste Považská Bystrica - mestská časť Orlové, súpisné č. 116, parcelné
č. 1, k.ú. Orlové, zapísaný ako NKP v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 751/1-2. Samotné územie
Strednopovažského regiónu svojou atraktívnou polohou patrí medzi najnavštevovanejšie regióny SR a je definovaný ako
územie s najvyšším medzinárodným významom.
Z výstupov SWOT analýzy vyplýva, že v regióne v súčasnosti absentuje atrakcia schopná pritiahnuť väčší počet turistov z
ostatných regiónov SR a zo zahraničia, preto sa žiadateľ rozhodol zariadenie modernizovať a prevádzkovať ako hotel
vysokého štandardu.

Výsledkom projektu bude modernizácia interiérových priestorov národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa Orlové obstaraním
vnútorného vybavenia – nábytku do jednotlivých častí kaštieľa v pôvodnom barokovom štýle, čím táto pamiatka opäť získa
svoj historický ráz. Prevádzka kaštieľa bude po ukončení realizácie projektu fungovať ako hotel vysokého štandardu, ktorý
bude poskytovať komplexné ubytovacie, športovo-rekreačné, pohostinské, zábavné, relaxačné a iné doplnkové služby
cestovného ruchu s celoročným využitím, v dôsledku čoho sa predpokladá aj nárast tržieb žiadateľa na hodnotu 3 700 000
EUR a pridanej hodnoty na 650 000 EUR v roku 2018, ako aj vytvorenie 2 nových pracovných miest obsadených mladými
ľuďmi vo veku 15-29 rokov, pričom 1 bude vytvorené pre muža a 1 pre ženu.
V dôsledku úspešnej implementácie projektu sa taktiež predpokladá nárast návštevnosti regiónu, Taktiež sa posilní
konkurencieschopnosť žiadateľa aj regiónu, čo umožní aj realizáciu iných investícií. Riziko z možného nedosiahnutia
plánovaných cieľov a merateľných ukazovateľov bude eliminované dôsledným personálnym a technickým zabezpečením a
vytvorením efektívneho manažmentu riadenia a realizácie projektu.

Predmetom projektu je modernizácia interiérového vybavenia kaštieľa Orlové, ktoré bude prevádzkované ako ****hotel
vysokého štandardu a zároveň bude poskytovať komplexné ubytovacie, športovo-rekreačné, pohostinské, zábavné, relaxačné
a iné doplnkové služby cestovného ruchu s celoročným využitím. Predkladaný projekt priamo nadväzuje na rekonštrukciu
kaštieľa, ktorá v súčasnosti prebieha a umožňuje zhodnotenie a využitie objektu národnej kultúrnej pamiatky. Pre dosiahnutie
vytýčených cieľov žiadateľa v rámci kompletnej a efektívnej obnovy tohto kultúrneho a historického dedičstva je však nutné
modernizovať aj jednotlivé interiérové priestory.
Na základe toho, že charakter projektu nemožno finančne ani prevádzkovo sekundárne členiť na samostatné časti, stanovené
ciele budú dosiahnuté prostredníctvom hlavnej aktivity A1 - Obstaranie nábytku do interiérových priestorov kaštieľa Orlové.
Realizáciu plánuje žiadateľ v spolupráci s víťazným dodávateľom po úspešnom ukončení verejného obstarávania v termíne
02/2015 – 12/2015. Za organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude zodpovedný žiadateľ, ktorý má dostatok
skúseností s realizáciou podobných projektov.

V dôsledku vysokej investičnej náročnosti by žiadateľ bez nenávratného finančného príspevku nedokázal uskutočniť vytýčené
ciele ani samotnú realizáciu projektu. Ďalšie investície do modernizácie turistického zariadenia - kaštieľa Orlové by tak boli
neuskutočniteľné, čo zdôrazňuje nevyhnutnosť pridelenia pomoci zo zdrojov EÚ. Čo sa týka konkurencie, v regióne Stredného
Považia na trhu absentuje porovnateľné zariadenie danej kategórie, čo znemožňuje predlžovať pobyt najmä zahraničných
návštevníkov a domácej klientely, ktorí ho v súčasnosti navštevujú len krátkodobo, preto je dôležité využiť potenciál regiónu a
tým zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. Vybudovanie tohto komplexu napomôže rozvoju CR v regióne, zvýši sa návštevnosť
domácimi, ale aj zahraničnými turistami a vytvoria sa nové pracovné miesta, čo pomôže zvýšiť sociálno-ekonomický rast v
regióne.
Ciele projektu v plnej miere napĺňajú cieľ OP KaHR, ako aj ciele opatrenia 3.1. Projekt je taktiež v súlade s NSRR SR pre roky
2007-2013, Národnou stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenska na roky 2007-2013, Národným programom rozvoja
cestovného ruchu SR, Regionalizáciou cestovného ruchu, ako aj s územným plánom a PHSR TNSK.

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti a zlepší sa i celkové postavenie podnikateľského
subjektu na trhu pri využití existujúceho potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo
umožňuje realizáciu ďalších projektov. Realizáciou projektu sa posilní konkurencieschopnosť žiadateľa na trhu domáceho i
zahraničného cestovného ruchu, zvýši sa kvalita ponuky cestovného ruchu, čo prispeje k dosiahnutiu porovnateľnej úrovne s
krajinami s vyspelým cestovným ruchom.
Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou zariadenia aj po ukončení realizácie projektu, čo
preukazuje finančnú udržateľnosť projektu. Taktiež plánuje vytvoriť 2 stále pracovné miesta, pričom obe budú obsadené
mladými ľuďmi vo veku 15-29 rokov. Vytvorené pracovné miesta budú po ukončení realizácie projektu aj udržané, čo
zabezpečí personálnu udržateľnosť. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje aj zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu
návštevníkov a zvyšovanie kvality a sortimentu poskytovaných služieb.

Aktivitami projektu Modernizácia Kaštieľa Čereňany bude zabezpečený súlad s vecne príslušnými cieľmi strategickými a
plánovacími dokumentmi.
Na dosiahnutie cieľov rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji sú stanovené úlohy a predkladaný
projekt prispeje k naplneniu úlohy č. 7 Skvalitňovanie ubytovania a stravovania. V rámci tohto bodu je úlohou je hľadať
možnosti a primerané nástroje, ako vplývať na úroveň kvality poskytovaných služieb a spolupracovať so súkromným
sektorom, pomáhať poskytovateľom ubytovacích a stravovacích služieb v regióne pri propagácii ich zariadení a podobne.

Výsledkom aktivity Modernizácia Kaštieľa Čereňany je atraktívnejšie prostredie so službami na vysokej úrovni, ktoré dokážu
zaujať aj náročného klienta a budú podporovať celoročné využitie penziónu. Výstupy projektu, ako je zamestnanie dvoch
nových mladých ľudí, bude zabezpečené výberom vhodných uchádzačov. Túto úlohu vykoná z projektového tímu
Administratívny manažér – Ing. Beáta Filová, bude kontaktovať okresný Úrad práce, kde uvedie požiadavky na uchádzačov
sú: absolvent stredného odborného učilišťa, resp. stredoškolské vzdelanie súvisiace s ponúkanou pozíciou. Pre chyžnú platí,
aby ovládala základy svetového cudzieho jazyka, z dôvodu, že do hotela prichádza i zahraničná klientela. Ďalšími
predpokladmi je ochota pracovať a učiť sa novým veciam.
Projekt tiež napĺňa ciele Progamu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čereňany. Konkrétne sa naplní špecifický cieľ 3. Udržateľnosť výsledkov projektu po ukončení implementácie predkladaného projektu je postavená na niekoľkých faktoroch,
Vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, bod 3/4 Rozvoj služieb. Daný projekt svojou aktivitou prispeje ku ktoré priamo ovplyvňujú úspešnosť , resp. neúspešnosť predkladaného projektu ako celku.
kvalitnejším ubytovacím službám v obci.
Čistá súčasná hodnota je väčšia ako 0, to znamená že projekt je životaschopný a finančne udržateľný.
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Miesto realizácie projektu sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský Mikuláš v obci Liptovský Ján. Obec je súčasťou
klastra Liptov, v rámci kategorizácie regiónov cestovného ruchu v strednodobom horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja
cestovného ruchu Slovenskej republiky“ sa jedná o región patriaci do I.kategórie s medzinárodným významom. Napriek tomu,
že na úrovni regiónu bolo realizovaných niekoľko významných investícií v oblasti cestovného ruchu (napr. Thermal Park
Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry), môžeme situáciu predovšetkým v subregióne vzhľadom na počet
zariadení cestovného ruchu a kvalitu poskytovaných služieb charakterizovať ako nedostatočnú.
Žiadateľ, spoločnosť PINE systems, s.r.o., sa rozhodla pre realizáciu projektu dobudovania areálu penziónu Poludnica za
účelom posilnenia komplexnosti a kvality služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v regióne. Žiadateľ je majiteľom
zariadenia cestovného ruchu prevádzkovanom v objekte vybudovanom v 70-tych rokoch minulého storočia. Realizácia
predkladaného projektu vytvorí vhodné predpoklady pre poskytovanie celoročných komplexných služieb cestovného ruchu
klientom penziónu Poludnica.

Realizáciou projektu dôjde k dobudovaniu rekreačného a detského bazéna s atrakciami vrátane technológie, detským
ihriskom, multifunkčným športoviskom a peších chodníkov. Výsledkom bude veľmi atraktívny penziónový komplex zameraný
na trávenie príjemnej dovolenky a relax. Vďaka príjemnému prostrediu, modernej architektúre a svojej lokalite bude slúžiť tak
zahraničným, ako aj domácim hosťom, dovolenkárom a biznis klientele.
Diverzifikácia služieb a multiplikačný potenciál centra prekračuje svojim významom rozvoj samotného komplexu a preto
významne podporí dynamický rozvoj podnikania okolitých podnikateľských subjektov. Stane sa dôležitejším subjektom
cestovného ruchu v danej lokalite regiónu Liptova a podporí celú podfinancovanú turistickú oblasť v smere do Žiarskej doliny,
čím bude ďalej zvyšovať potenciál Liptova v cestovnom ruchu.
Projekt umožní žiadateľovi odstránenie, resp. zníženie nedostatkov v oblasti vybavenia areálu zariadenia CR. Penzión
Poludnica bude prostredníctvom projektu ponúkať klientovi okrem kvalitného ubytovania a stravovania aj komplexné a
kvalitné doplnkové služby v priebehu celého roka.
Realizáciou projektu sa zároveň vytvoria 2 nové pracovné miesta.

Projektové aktivity sú nadefinované v zmysle stavebného projektu a spočívajú v dobudovanií rekreačných a športových
zariadení penziónu Poludnica
V projekte sú zadefinované 1 hlavná a 2 podporné aktivity v nasledovnej štruktúre.
Aktivita 1 – Dobudovanie rekreačných a športových zariadení penziónu Poludnica
Podporné aktivity:
1 - Riadenie projektu
2 - Publicita a informovanosť
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov realizácie verejného obstarávania v
zmysle príslušnej legislatívy.
Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva z odborníkov v oblastiach
cestovného ruchu, investičných projektov a implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.
Pri plánovaní investície sa vychádzalo z čo najefektívnejšieho a najmenej rušivého konceptu areálu komplexného strediska
cestovného ruchu so zámerom celoročného využitia.

Potenciál klastra Liptov a územia okresu Liptovský Mikuláš je pre cestovný ruch mimoriadne vysoký. Má úplné spektrum
prírodných a civilizačných daností. Sú tu horské masívy, podhorská krajina s vodnými plochami a zdroje termálnych vôd.
Rekreačnú hodnotu územia ešte zvyšuje jeho dopravná prístupnosť. Danosti a aktivity okresu majú prevažne celoštátny
a medzinárodný význam. Predkladaný projekt prispieva k zvýšeniu kvality a komplexnosti služieb cestovného ruchu v danom
regióne. Zároveň prispieva k posilneniu postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve, pozitívne vplýva na
zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako destinácie cestovného ruchu a tiež podporuje zlepšenie štruktúry návštevníkov. V
rámci kategorizácie regiónov cestovného ruchu v strednodobom horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenskej republiky“ patrí Liptovský Ján do lokality I. kategórie s medzinárodným významom. Projekt je v súlade s
príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, ako aj národného charakteru. Realizácia
projektu zároveň zvýši atraktívnosť rekreačnej oblasti, podporí rozvoj cestovného ruchu a v neposlednom rade tvorbu
pracovných miest.

Priaznivá situácia v oblasti cestovného ruchu v regióne Liptova a jej posilňujúci trend vytvárajú predpoklad zvýšenia dopytu po
rozmanitosti služieb, ich kvalite a komplexnosti zo strany prichádzajúcich návštevníkov. Vzhľadom na širokú ponuku
prírodných, historických a kultúrnych atrakcií v portfóliu regiónu, predkladaný projekt svojim zámerom zvýšenia kvality a
komplexnosti služieb cestovného ruchu významne zapadá do tejto koncepcie a dáva predpoklad nielen k extenzívnemu
rozvoju segmentu cestovného ruchu v regióne, ale aj zakladá vysokú pravdepodobnosť trvalej udržateľnosti projektu.
Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom projektového tímu a posilnenia organizačnej
štruktúry prevádzky. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej činnosti
spoločnosti. Predkladaný projekt má, v prípade plánovaného naplnenia kapacity šancu byť návratným, ziskovým a dlhodobo
udržateľným projektom. V prípade nenaplnenia pracovných miest v prvom kole pohovorov sa vyhlási ďalšie kolo, pričom nie je
predpoklad, že by v danom regióne nebol záujem o ponúkané pozície.
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Penzión Begalka je situovaný v obci Sabinov, v areáli, ktorý vlastní spoločnosť REMOPEL, s.r.o., žiadateľ o nenávratný
finančný príspevok. Budova v minulosti slúžila na administratívne účely a ako jedáleň pre zamestnancov a návštevníkov firmy.
V súčasnosti je budova prestavaná na penzión Begalka. Vzhľadom na to, že tieto priestory v minulosti slúžili ako výdajňa jedál
a jedáleň, sú kapacitne poddimenzované a nie sú v súlade s požiadavkami na úroveň poskytovaných služieb v penzióne.
Žiadateľ sa preto rozhodol vykonať rekonštrukciu týchto priestorov a tiež obstarať nové kuchynské vybavenie a nábytok do
reštaurácie. Chýba tiež priestor, kde by mohli návštevníci tráviť čas v horúcich letných dňoch alebo v daždivom počasí, preto
projekt počíta tiež s vybudovaním novej letnej terasy. V súčasnosti nie sú pri penzióne vhodné parkovacie plochy. Terén pri
penzióne je neudržiavaný, v nepriaznivom počasí musia návštevníci penziónu parkovať na blatistom a mokrom teréne.
Vybudovaním parkovacích miest bude zvýšená kvalita poskytovaných služieb pre ubytovaných hostí, ako vybavenia. V
Sabinove a okolí je nedostatok zariadení CR s ponukou kvalitných reštauračných služieb.

Po realizácii investičného zámeru spoločnosti sa zvýši kvalita poskytovaných služieb penziónu Begalka a podporí sa rozvoj
cestovného ruchu v okrese Sabinov. Zrealizovaním všetkých aktivít projektu žiadateľ dosiahne stabilné podnikateľské
prostredie potrebné pre svoju činnosť, vytvorí 3 dlhodobo udržateľné pracovné miesta, a v neposlednom rade dosiahne rast
výkonnosti a konkurencieschopnosti na trhu cestovného ruchu, na ktorom pôsobí. Realizáciou projektu dôjde k nárastu tržieb,
vzrastie tiež pridaná hodnota. Projekt podporuje rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji z hľadiska
kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti. Žiadateľ získa dôležitý predpoklad pre svoj ďalší rast a pre
uspokojenie návštevníkov penziónu.

Ciele projektu chce žiadateľ dosiahnuť prostredníctvom 4 aktivít, t.j. Aktivita 1 - Rekonštrukcia kuchyne a reštaurácie, Aktivita
2 - Letná terasa pre reštauráciu, parkovisko, Aktivita 3 - Vybavenie kuchyne, Aktivita 4 - Interiérové vybavenie. Na predmet
projektu žiadateľ vyhlásil verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s
podmienkami výzvy. Projekt bude realizovaný v čase od marca 2015 do októbra 2015, celkom 8 mesiacov. V súvislosti s
realizáciou projektu vytvoril žiadateľ projektový tím zložený z odborníkov na viaceré oblasti súvisiace s projektom. Úzko tiež
spolupracuje s externými odborníkmi priamo v oblasti cestovného ruchu. Projekt nebude mať negatívne vplyvy na životné
prostredie, naopak rekonštrukcia a prístavba pozitívne ovplyvní penzión i jeho okolie, ktoré bude projektom revitalizované.

Realizácia investičného zámeru spoločnosti REMOPEL, s.r.o. prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti zariadenia
cestovného ruchu. Projektom prispeje žiadateľ k zvýšeniu štandardu ponúkaných služieb. Z ekonomického hľadiska sa
realizácia projektu pozitívne prejaví na ukazovateľoch firmy – v náraste tržieb, náraste pridanej hodnoty a zisku, ktorý môže
byť použitý na ďalšie investície do prevádzky penziónu. Okrem iného bude mať projekt dopad na HDP v regióne, zvýši sa
zamestnanosť, prispeje sa k rozvoju regiónu s vysokou nezamestnanosťou. Projekt a jeho úspešná implementácia pomôže
žiadateľovi vo využití silných stránok a ich transformáciu na konkurenčnú výhodu. V prípade nezískania NFP na projekt by
bola ohrozená jeho realizácia v takomto rozsahu, keďže celý projekt je finančne náročný. Projekt by sa musel obstarať v
obmedzenej podobe, čím by samozrejme boli ovplyvnené ekonomické parametre uvedené v projekte a jeho prílohách. S
hrozbami uvedenými v SWOT analýze sa žiadateľ plánuje vyrovnávať kvalitou poskytovaných služieb, využívaním marketingu
s cieľom zvyšovania svojho podielu na trhu cestovného ruchu.

Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa.
Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené hospodárske výsledky napomôžu pri
úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného hľadiska. S rozvojom firmy žiadateľa bude
súvisieť aj rast počtu pracovných miest a potreba školiacich aktivít pre zamestnancov. V prípade úspešnej realizácie projektu
je predpoklad, že žiadateľ sa bude snažiť opätovne využiť možnosť spolufinancovania zo
štrukturálnych fondov aj pri iných jeho podnikateľských aktivitách, ci už investičného alebo neinvestičného charakteru.
Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Sabinov v krátkom, strednodobom i dlhšom
časovom horizonte. K udržateľnosti projektu a jeho výstupov prispieva aj fakt, že spoločnosť k príprave projektu pristupovala
veľmi zodpovedne a nastavené parametre, ako aj predmet projektu sú výstupom analýzy podnikateľského zámeru a jeho
finančnej analýzy, v nadväznosti na aktuálnu situáciu v oblasti cestovného ruchu. Kvalitná príprava minimalizuje vznik
možných ohrození, viď Opis projektu.
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Predmetom predkladaného projektu je modernizácia chaty MIRA, ktorá sa nachádza v areáli autokempingu ORAVICE, v
centre cestovného ruchu a v turisticky navštevovanej lokalite Oravice. Táto lokalita je lákadlom pre turistov počas celého roku
vďaka krásnej prírode, výborným lyžiarskym podmienkam a termálnym prameňom. Chata MIRA poskytuje ubytovanie,
zázemie pre zamestnancov a hygienické zariadenie pre kempujúcich hostí.
V posledných dvoch rokoch jej prevádzkovania sa však značne znižuje počet návštevníkov. Dôvodom je nevyhovujúci stav
ubytovacích priestorov a hygienických zariadení. Toalety, umyvárne a sprchy pre hostí ubytovaných v stanoch a karavanoch
sú v dezolátnom stave a nie je možné ich využívať. V kempingu chýba zázemie pre personál a recepcia s informačnou
kanceláriou. Počas zimných mesiacov teplota v chate aj napriek vykurovaniu nedosiahne viac ako 17 stupňov, preto nie je
možné celoročné využitie ubytovacích kapacít. Nedostatočná kvalita ubytovacích služieb má za následok odliv turistov.
Výhodná poloha chaty MIRA, dlhoročné skúsenosti manažmentu v cestovnom ruchu a stavebníctve a možnosť realizovať
tento projekt dávajú predpoklad pre úspešný chod celého autokempingu.

Projekt rieši modernizáciu a stavebné úpravy rekreačnej chaty Mira, ktorá bude po realizácii poskytovať kvalitné ubytovanie,
hygienické priestory pre hostí ubytovaných v stanoch a karavanoch, recepciu pre autokemping a zázemie pre personál.
Realizáciou projektu žiadateľ vybuduje vhodné podmienky pre prevádzku chaty MIRA a celého autokempingu. Zámerom je
prilákať do autokempingu klientov, zabezpečiť komplexnosť poskytovaných služieb a zabezpečiť celoročné využitie. Cieľom
je zvýšenie počtu návštevníkov viacdňovej turistiky. Klientov budeme získavať v spolupráci s cestovnými kanceláriami, s
poskytovateľmi iných služieb v okolí, registráciou na portáloch zameraných na cestovný ruch, inzerciou, kvalitnou web
stránkou i priamou cestou kemping- hosť. Nárast počtu turistov zabezpečí zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty. Pre
plynulý chod prevádzky bude potrebné vytvoriť 1 nové pracovné miesto.
Možným ohrozením fungovania autokempingu je príliv nových investorov či odliv kvalifikovaných pracovných síl. Bude preto
potrebné udržať si kvalitu poskytovaných služieb, neustále sledovať nové trendy.

V rámci projektu je navrhovaná jedna aktivita " Stavebné úpravy a modernizácia chatky Mira". Aktivita bude uskutočnená v
časovom rozmedzí 05/2014 do 12/2015. V rámci aktivity sa prevedú všetky rekonštrukčné práce. Súčasťou realizácie projektu
bude nové interiérové vybavenie a elektrické spotrebiče. Podrobný popis realizácie projektu je uvedený v Opise projektu.
Realizáciou aktivity spoločnosť PROFISTAV -MM, s.r.o. zabezpečí dosiahnutie stanovených cieľov- Predĺženie pobytu
zahraničných a domácich turistov, poskytnutím kvalitných ubytovacích kapacít, zatraktívnenie autokempingu vybudovaním
sociálnych zariadení – toalety, umyváreň, sprchy pre hostí ubytovaných v stanoch a karavanoch a podporí zamestnanosť v
regióne. Zhotoviteľom diela bude uchádzač, ktorý podá najvhodnejší návrh na zhotovenie diela na základe verejného
obstarávania. Administratívne práce spojené s realizáciou projektu bude vykonávať externý manažment, ktorý má bohaté
skúsenosti s administráciou, implementáciou a monitoringom podobných projektov. Všetky administratívne a účtovné práce
budú prevedené pod dohľadom účtovnej firmy. PROFISTAV –MM s.r.o. bude v kontakte so Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou.

Dôvodom na realizáciu projektu je potreba skvalitnenia poskytovaných služieb rekreačnej chaty MIRA v Autokempingu
ORAVICE a zabezpečenie jej celoročného využitia. Našou príležitosťou je jedinečnosť poskytovania kempingových služieb v
lokalite Oravice a narastajúci záujem turistov o pobyt v kempingových zariadeniach. Realizácia projektu prispeje k
zatraktívneniu kempingu, lokality Oravice a regiónu Oravy. Vytvoria sa vhodné podmienky pre nárast počtu návštevníkov a
zabezpečí sa vytvorenie 1 pracovného miesta. Preto tento projekt -jeho realizáciu, považujeme za nevyhnutný. Investícia je v
súlade s našimi krátkodobými ako aj dlhodobými cieľmi. V súčasnosti nedokážeme realizovať tento projekt len z vlastných
zdrojov, preto sa uchádzame o NFP. Bez pomoci NFP nebude možné projekt realizovať. V prípade, že by sa investícia
nerealizovala, nebudeme môcť poskytovať kempingové služby, neprispejeme k zlepšeniu podmienok rozvoja cestovného
ruchu v tomto regióne a nebude môcť poskytovať kvalitné služby s celoročným využitím. Realizácia projektu je v súlade s
PHSR ŽSK. Máme profesionálne skúsenosti s prevádzkou autokempingu a realizáciou podobných projektov.

Činnosť autokempingu dokážeme zabezpečiť z príjmov z poskytovaných služieb, nedokážeme však vlastnými zdrojmi pokryť
investíciu rekonštrukcie v celom požadovanom rozsahu. S použitím NFP a čiastočne vlastných zdrojov zrealizujeme projekt,
ktorý bude dlhodobo udržateľný. Prevádzkové výdavky budú kryté z príjmov z ubytovacích služieb. Zariadenie po realizácii
projektu bude mať taký štandard, ktorý predpokladá rozvoj pomocou ďalších projektov, napríklad vzdelávanie zamestnancov.
Pre udržanie projektu bude potrebné presne vymedziť zodpovednosť, funkcie, zabezpečiť jasné a transparentné rozdelenie
úloh vo vnútri podniku, ale i smerom von k cieľovým skupinám, príjemcom, používateľom poskytovaných služieb. Budovať
stále materiálne a finančné zabezpečenie pokračovania aktivít projektu a spolupracovať s cestovnými kanceláriami na
Slovensku i v zahraničí tak, aby sa zabezpečila maximálna vyťaženosť chaty Mira a kempingu a tým nárast tržieb. Možným
ohrozením efektívneho fungovania podniku je aj odliv pracovných síl. Preto bude potrebné zamestnancov neustále motivovať,
vzdelávať a poskytovať ideálne podmienky pre prácu.

KaHR-31DM-1401

Kúpele APHRODITE Rajecké Teplice sú jedinečným strediskom CR, sú vyhľadávané domácimi aj zahraničnými návštevníkmi
a kúpeľnými hosťami, poskytujú skvelý priestor na dokonalý oddych a relax. Primárne kúpele poskytujú medicínske služby. V
ponuke kúpeľov je však široké spektrum liečebných, relaxačných a doplnkových služieb, wellness pobytov, preventívnorekondičných, regeneračno-relaxačných a víkendových pobytov.
Kúpele ponúkajú prírodné liečivé zdroje, krásne okolie, príjemné prostredie, kvalitnú vybavenosť a kvalifik.personál.
V dôsledku nárastu počtu klientov je potrebné neustále zvyšovať kapacity zariadení a zlepšovať kvalitu a komplexnosť
poskytovaných služieb.
Počet návštevníkov, ktorí využívajú stravovacie služby v spojení s ubytovacími službami každoročne stúpa. Táto skutočnosť
priamo nadväzuje na zvyšovanie kvality a rozširovanie ponuky služieb v rámci areálu kúpeľov a zvyšovanie návštevnosti. Aj
na základe tejto skutočnosti vedenie kúpeľov konštatovalo, že priamo v areáli kúpeľov chýba stravovacie zariadenie pre
návštevníkov, nedokážeme plnohodnotne uspokojiť ich potreby a je potrebné čo najskôr dobudovať objekt reštauračného
zariadenia pri vonkajších bazénoch.

Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti kúpeľov APHRODITE Rajecké Teplice zlepšením komplexnosti
celoročne poskytovaných služieb.
Realizáciou predkladaného projektu bude dokončený objekt rekreačno–reštauračného kúpeľného zariadenia pre poskytovanie
stravovacích a relaxačných služieb v areáli kúpeľov, v časti vonkajších bazénov, s kapacitami pre stravovacie a reštauračné
služby celkom 152 miest na sedenie a 16 miest pri bare.
Služby, ktoré realizáciou projektu zavedieme, vhodne doplnia doposiaľ poskytované služby vysokého štandardu v rámci
areálu a dotvoria toto jedinečné stredisko CR.
Realizáciou projektu vytvoríme 2 pracovné miesta, obidve pre mladých nezamestnaných do 29 rokov, z toho 1 miesto pre
občana so znevýhodnených skupín.
Hodnoty merateľných ukazovateľov boli nastavené reálne, nepredpokladáme problémy pri obsadzovaní pracovných miest.
Riziká spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v prípravnej fáze projektu. Využívali sme pri tom poznatky
a skúsenosti z predchádzajúcich investícií ako i služby externých poradcov pre oblasť cestovného ruchu.
Návrhy riešení jednotlivých rizík sú popísané v Opise projektu, kapitole 6.

Projekt plánujeme realizovať 6 mesiacov. Začiatok projektu bol stanovený na apríl 2015, koniec na september 2015.
Vzhľadom na charakter stavebných prác v interiéri a obstaranie tovarov sa budeme snažiť poskytovať nové služby čo najskôr.
V projekte budeme realizovať 3 hlavné aktivity
1. Dobudovanie stavby rekreačno – reštauračného kúpeľného zariadenia
2. Obstaranie gastro zariadenia
3. Interiérové prvky
Súčasne s hlavnými aktivitami budú prebiehať aj podporné aktivity projektu. Zrealizovaním hlavných aktivít projektu
dosiahneme naplnenie stanovených cieľov projektu.
Predmet projektu je výsledkom posúdenia variantných riešení a predstavuje optimálne riešenie z pohľadu momentálnych
možností žiadateľa a dosiahnutia želaného efektu(viď Opis kap.4).
V predinvestičnej fáze bol vykonaný prieskum trhu za účelom zistenia cien rozpočtových nákladov na gastrozariadenie,
interiérové prvky aj staveb.práce.
Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude zastrešovať projektový tím s určenými zodpovednosťami. Tím bude mať
viacčlenné zloženie, aby boli pokryté všetky oblasti. Vzhľadom k doterajším skúsenostiam členov tímu predpokladáme
úspešnú implementáciu projektu.

Projekt je vhodné realizovať z dôvodu:
- ďalšieho zvýšenia konkurencieschopnosti kúpeľov APHRODITE
- zabezpečenia zlepšenia komplexnosti celoročne poskytovaných služieb pre návštevníkov areálu kúpeľov APHRODITE
v oblasti gastronómie formou rozšírenia stravovacích služieb priamo v areáli kúpeľov
- ďalšieho zvýšenia návštevnosti
- ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v regióne Rajeckej doliny a v kúpeľnom meste Rajecké Teplice
- zlepšenia zamestnanosti
Investícia, ktorá je predmetom projektu, je súčasťou celkového rozvojového zámeru kúpeľného areálu, ktorý sa realizuje
postupne po etapách.
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Miestom realizácie projektu je mesto Medzilaborce, nachádzajúce sa v severovýchodnej časti východného Slovenska v
Prešovskom samosprávno kraji., z hľadiska regionalizácie CR v Hornozemplínskom regióne. Severnú časť okresu lemuje
hranica s Poľskom, ktorá má veľký význam pre rozvoj cestovného ruchu. Rozvoj cestovného ruchu v oblasti má potenciál,
nedostatočná je najmä infraštruktúra cestovného ruchu a nízka úroveň poskytovaných služieb, ktorá je spôsobená nízkou
konkurenciou a malým počtom subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Z hľadiska rekreácie obyvateľov mesta a regiónu je
vybavenosť územia tiež veľmi nedostatočná. Nedostatočné sú možnosti pre športové činnosti a vyžitie. Rozvoj cestovného
ruchu pritom predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí rozvoja, ktorá bude stimulovať malé a stredné podnikanie v oblasti
služieb a tiež bude mať vplyv na rast zamestnanosti. Pozemok, na ktorom sa bude novostavba wellness centra realizovať, je
vo vlastníctve žiadateľa, v tesnom dotyku s rekonštruovaným objektom Haškových pivných kúpeľov a v blízkosti miestnych
atraktivít - Múzea moderného umenia Andyho Warhola, čo ho predurčuje na využitie pre infraštruktúru cestovného ruchu.

Prostredníctvom realizácie projektu – vybudovaním relaxačného objektu Wellness, bude posilnená infraštruktúra cestovného
ruchu v mieste realizácie projektu. V novovybudovanom chceme poskytovať top wellness služby, možnosť športového vyžitia,
masáže, vytvoríme prostredie priateľské k deťom. Realizáciou projektu „vyplníme miesto na trhu“, reagujeme na už existujúci
dopyt návštevníkov. Nadčasové a architektonicky zaujímavé zariadenie v príjemnom prostredí, s výbornou dostupnosťou
miestnych atrakcií a blízkych centier CR a dobrou ponukou vyžitia priláka domácich i zahraničných turistov, ako aj obyvateľov
mesta a blízkeho okolia. Realizácia projektu pomôže naplniť komplexnosť produktu CR v regióne. Zaradenie je
naprojektované tak, aby ho mohli používať zdravotne postihnuté osoby, teda bazén môže byť využívaný aj v rámci terapie a
rehabilitáciu. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na využitie potenciálu cieľového územia pre rozvoj služieb
cestovného ruchu. Plánovanou investíciou sa zvýši kvalita celoročne poskytovaných služieb v zaradení a podporí sa rozvoj
CR. Jedným z dôležitých výsledkov projektu je aj vplyv na zamestnanosť v regióne vytvorením 2 nových pracovných miest.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity projektu: 1. Výstavba Wellness Haškove kúpele. V
rámci objektu bude vybudovaný krytý bazén s atrakciami, sauny, hygienické priestory, šatne a oddychové miestnosti.
Prostredníctvom realizácie aktivity 1 budú naplnené 2 špecifické ciele projektu a hlavný cieľ projektu. Návrh stavebnotechnického riešenia projektu navrhol autorizovaný projektant, stavba má platné stavebné povolenie. Na priebeh výstavby,
dodržiavanie technológie a postupov, súlad s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením bude sledovať
kvalifikovaný stavebný dozor a autorský dozor žiadateľa. Technickú realizáciu stavebnej časti bude zabezpečovať
spoločnosť, ktorá bude vybraná v procese verejného obstarávania. Realizácia stavby sa bude realizovať podľa platnej
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Pred podaním žiadosti o NFP sme začali realizovať verejné obstarávanie.
V rámci realizácie projektu je navrhnutý projektový riadiaci tím z interných zamestnancov spoločnosti a externých pracovníkov
(stavebný dozor, autorský dozor, externý projektový a finančný manažér so skúsenosťami s implementáciou projektov
financovaných zo ŠF EÚ.

Investícia do výstavby nového relaxačného wellness zariadenia, ktoré umožní spoločnosti EURO SENIOR, s.r.o. rozšíriť
ponuku poskytovaných služieb a zlepšiť ich kvalitu bude prínosom nielen pre samotného žiadateľa, ale aj pre obyvateľov
mesta. Úspešnosť realizácie predkladaného projektu sa prejaví vo zvýšení zamestnanosti v oblasti, zvýšení
konkurencieschopnosti cieľového územia v oblasti cestovného ruchu, zvýšením počtu návštevníkov a zvýšením komplexnosti
produktu cestovného ruchu. Projekt je v súlade so súvisiacimi národnými, regionálnymi a lokálnymi stratégiami. Výstupy a
výsledky tohto a podobných projektov budú mať za následok postupný nárast kvality služieb poskytovaných v cestovnom
ruchu a tiež zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu. Uvedené faktory budú mať vplyv aj na ďalšie konkurenčné zariadenia
pôsobiace v cestovnom ruchu. Tie budú motivované zvyšovať kvalitu svojich služieb a motivovať vznik ďalších malých a
stredných podnikov v oblasti CR. Projektom reagujeme na existujúci a rastúci dopyt po rekreačných wellness službách,
vypĺňame voľné miesto na trhu. Projekt vytvára 2 nové pracovné miesta, prispieva k rastu zamestnanosti v regióne s vysokou
nezamestnanosťou.

Novovybudované relaxačné wellness zariadenie má na základe prieskumov trhu veľký predpoklad na to, aby dokázal bez
problémov umiestniť svoju ponuku na trhu. Spoločnosť má skúsenosti v oblasti podnikania a CR, čo bude mať priaznivý
dopad na udržateľnosť projektu. Udržateľnosť je zabezpečená na úrovni administratívnej, technickej i finančnej.
Administratívnu udržateľnosť projektu po jeho ukončení budú zabezpečovať projektový manažér, ktorý je interným
zamestnancom spoločnosti a konatelia spoločnosti. Stavba bude realizovaná pod odborným dohľadom a z kvalitných
materiálov, čo nepredpokladá ďalšie vynútené investície a údržbu. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe
novovybudovaného objektu Wellness. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z poskytnutých
služieb. Projekt bude po zabehnutí prevádzky generovať také výnosy, ktoré dlhodobo pokryjú náklady a budú generovať zisk.
Realizáciou projektu očakávame rast pridanej hodnoty a tržieb z predaja. Budeme využívať všetky dostupné marketingové
prostriedky, aby sme podporili rast tržieb a klientely a zabezpečili udržateľnosť vyýsledkov. Projekt vytvára ukazovateľ ČSH
53,81 a mieru výnosovosti 118,81%.
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Spoločnosť Dualita, s.r.o. v súčasnosti vlastní reštauráciu a penzión. Reštaurácia je zaradená medzi 100 najlepších
reštaurácii na Slovensku podľa hodnotenia časopisu Trend. Získala 149 bodov z 200. Nad reštauráciou sa nachádza penzión
s desiatimi izbami. Spoločnosť však nemá vhodné priestory na organizovanie konferencií, po ktorých je aktuálne veľký dopyt.
Vychádzajúc z prieskumu konkurencie, v rámci Trnavského kraja sa celkovo nachádza 29 zariadení, ktoré poskytujú
kongresové a konferenčné priestory. Priamo v okrese Galanta sa nachádzajú tri zariadenia poskytujúce rovnaké služby.
Uvedomujeme si, že potenciál na trávenie voľného času v blízkom okolí nie je veľký. Návšteva nášho penziónu a reštaurácie
je zväčša cielená a nie náhodná. Nevieme využiť potenciál náhodného turistu ako v lokalitách, ktoré sa nachádzajú priamo pri
lyžiarskych strediskách, aquaparkoch a podobne. Našou snahou je preto prilákať nový druh klientely a vytvoriť podmienky pre
organizovanie konferencií, čím zvýšime vyťaženosť penziónu a reštaurácie.
SWOT analýza poukázala na potreby realizácie projektu, pre odstránenie slabých stránok - nedostatočné priestory na
kongresy a iné kultúrne akcie.

Predmetom projektu je výstavba konferenčného centra pri existujúcom penzióne s reštauráciou. Odstránime tým slabú
stránku spoločnosti vychádzajúc zo SWOT analýzy.
Realizáciou projektu sa:
• zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti, ako aj konkurencieschopnosť regiónu v oblasti poskytovania služieb cestovného
ruchu
• zvýši celkový imidž a atraktivita regiónu
• zvýši kvalita poskytovaných služieb; budeme schopní poskytovať komplexnejšie služby ako v súčasnosti
• zvýši návštevnosť regiónu
• vytvorením pracovného miesta zníži nezamestnanosť
Po ukončení realizácie tohto projektu sa budeme snažiť o zabezpečenie bezproblémového chodu konferenčného centra a o
dosiahnutie stanovených cieľov projektu a hodnôt merateľných indikátorov. Merateľné ukazovatele sme nastavili reálne, aby
nebol problém s ich naplnením. Priebežným monitorovacím projektu sa budeme snažiť akékoľvek problémy pri ich napĺňaní
riešiť.
V horizonte troch rokov od ukončenia realizácie tohto projektu plánujeme naďalej využívať konferenčné centrum na
organizovanie firemných akcií a rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ochutnávok vín, koncertov, rôznych podujatí pre
deti.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou:
- Aktivita 1 – Výstavba konferenčného centra
Aktivity plánujeme realizovať v termíne od 02/2015 do 12/2015.
V rámci výstavby konferenčného centra sa bude jednať o novostavbu nepodpivničenej budovy, zastrešenú drevenou
sedlovou strechou. Riešený objekt je navrhnutý v štýle príbuznom objektu reštaurácie Wien, ležiacej v rovnakom areáli. Dlhá
hmota objektu je opticky rozdelená štítovými stenami na 3 časti, výškovo, farebne a materiálovo odlíšené, čím vznikne dojem
radovej zástavby.
Časť výdavkov aktivity 1 je neoprávnená, žiadateľ túto časť bude hradiť z vlastných zdrojov. Spolufinancovanie bude taktiež
hradené z vlastných zdrojov.
Koordináciu projektu zo strany žiadateľa budú zabezpečovať konatelia spoločnosti, ktorý majú dostatočné skúsenosti pre
realizáciu a následnú implementáciu projektu bude zabezpečovať externá firma. Účtovníctvo bude viesť taktiež externá
spoločnosť. Verejné obstarávanie pripravuje odborne spôsobilá osoba.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu spočíva v naplnení cieľa opatrenia 3.1 OPKaHR. V nadväznosti na túto investíciu
dôjde k synergickému efektu v oblastiach:
- vytvorenie pracovných miest v regióne, podpora zamestnanosti
- podpora cestovného ruchu
- naplnenie PHSR Trnavského samosprávneho kraja
- naplnenie cieľov stratégie rozvoja cestovného ruchu
Výstavba konferenčného centra je finančne náročná, preto by bez finančnej pomoci z fondov realizácia projektu nebola
možná. Žiadateľ doposiaľ nemá skúsenosti s realizáciou obdobných projektov financovaných z eurofondov. Všetky aktivity
(výstavba samotnej reštaurácie s penziónom) boli riešené z vlastných, resp. úverových zdrojov. Žiadateľ má skúsenosti v
oblasti ubytovania a gastronómie, čo je dostatočným predpokladom pre úspešnú realizáciu projektu.
Vhodnosť realizácie je založená na výsledkoch SWOT analýzy. Realizácia podporí zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu,
zvýši sa komplexnosť služieb zariadenia s celoročným využitím a naplnia sa ciele Novej stratégie cestovného ruchu pre SR.

Udržateľnosť projektu spočíva v niekoľkoročnej perspektíve poskytovania služieb spoločnosťou DUALITA, s.r.o. Dlhodobé
skúsenosti vedenia spoločnosti v podnikaní v predmetnej oblasti predpokladajú úspešné ukončenie projektu a udržaní jeho
výsledkov.
Administratívne bude udržateľnosť projektu spočívať na vedení spoločnosti pri jeho bežnom prevádzkovaní. Vedenie
spoločnosti má dlhodobé skúsenosti s prevádzkou a je preto kompetentné túto činnosť vykonávať. Dopytom po službách
konferenčného centra sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu a ďalší rozvoj poskytovaných služieb.
Finančná udržateľnosť je zabezpečená, čo je deklarované vo finančnej analýze, ktorá tvorí povinnú prílohu k žiadosti.
Súhrnne môžeme realizáciu projektu po skončení financovania zhrnúť nasledovne: Po ukončení realizácie tohto projektu sa
žiadateľ bude snažiť o zabezpečenie bezproblémového chodu konferenčného centra s doplnkovými službami a o dosiahnutie
stanovených cieľov projektu a hodnôt merateľných indikátorov.

KaHR-31DM-1401

Medzi rozhodujúce aktivity cestovného ruchu patria v banskobystrickom kraji hlavne horský cestovný ruch, cestovný ruch
spojený s pobytom pri vode, vidiecky cestovný ruch, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, mestský a kultúrny cestovný ruch. V
podmienkach mesta Banská Bystrica ide najmä o mestský a kultúrny cestovný ruch, podmienený najmä bohatou históriou
mesta a horský cestovný ruch, vyplývajúci z ideálnej polohy Banskej Bystrice obklopenej horami.
Hotel Dixon má spolu 105 izieb a 235 lôžok, 9 variabilných konferenčných sál, pričom najväčšia je až pre 500 osôb, relax
centrum s krytým bazénom, saunami, vírivkami, čajovým barom, tepidáriom, 3 masérňami. Poskytuje reštauračné a
občerstvovacie služby v 4 prevádzkach. Hotel vyžaduje modernizáciu v zmysle drobných stavebných úprav a dovybavenia
hotela novým moderným zariadením tak,aby tento spĺňal štandardy vyžadované medzinárodnými hotelovými sieťami a aby bol
schopný naplniť aj očakávania tých najnáročnejších klientov a poskytnúť im služby,na ktoré sú títo klienti v
štvorhviezdičkových hoteloch zvyknutí.
Zo SWOT analýzy vyplýva prevaha silných stránok nad slabými a tiež,že s projektom je spojených viac príležitostí ako
hrozieb.

Výsledkom projektu bude modernizácia Hotela Dixon. Po realizácii projektu sa zvýši návštevnosť a predĺži dĺžka pobytov
domácich a zahraničných turistov v existujúcom zariadení cestovného ruchu a v regióne a zvýši sa komplexnosť
poskytovaných služieb existujúceho zariadenia cestovného ruchu.
Realizácia projektu počíta s vytvorením 2 pracovných miest z toho 2 pre občanov vo veku od 15 do 29 rokov. Z celkového
počtu bude vytvorené 1 pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny občanov, 1 pre muža a 1 pracovné miesto pre ženu.
Všetky pracovné miesta zohľadňujú reálne potreby prevádzky hotela a budú udržané minimálne 3 roky po ukončení realizácie
projektu.

Realizácia modernizácie Hotela Dixon je rozdelená do 4 navzájom súvisiacich hlavných aktivít projektu. Jedná sa o aktivity
tak stavebného charakteru, ako aj aktivity súvisiace s realizáciou zariadenia a vybavenia hotelových izieb a tiež s realizáciou
elektronických a energetických médií. Realizácia týchto aktivít je naplánovaná v období od 04/2015 do 12/2015.
Hlavné aktivity projektu sú nasledovné:
Aktivita 1 - Stavebná časť
Aktivita 2 - Interiéry: Vybavenosť
Aktivita 3 - Elektronizácia a informatizácia
Aktivita 4 - Energetické médiá
Okrem hlavných aktivít budú pri realizácii projektu vykonávané aj vedľajšie aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť.
Za účelom bezproblémovej realizácie všetkých aktivít projektu je zo strany žiadateľa zostavená personálna matica
pozostávajúca zo 6 zamestnancov žiadateľa.
Stavebné práce, ako aj práce na dodávkach zariadenia a elektron. a energet. médií budú realizované dodávateľ. spôsobom v
zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Celková realizácia projektu je naplánovaná na 9 mes. Všetky aktivity sú naplánované tak, aby ich realizáciou boli dosiahnuté
špecif. ciele projektu a následne aj hlavný cieľ projektu.

Na základe porovnania troch vhodných variantov pre financovanie predkladaného projektu môžeme konštatovať, že bez
pomoci formou nenávratného finančného príspevku by realizácia projektu nebola možná v danom rozsahu a plánovanom
časovom horizonte.
Hotel Dixon vyžaduje modernizáciu v zmysle naplnenia štandardov vyžadovaných medzinárodnými hotelovými sieťami tak,
aby bol schopný naplniť aj očakávania tých najnáročnejších klientov a poskytnúť im služby, na ktoré sú títo klienti v
štvorhviezdičkových hoteloch zvyknutí.
Projekt je v súlade s vecne príslušnými strategic. a plánovac. dokumentmi t.j. s územným plánom mesta, s Národným
strategickým referenčným rámcom na roky 2007 – 2013, s Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, s Národným programom rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, s Národnou stratégiou trvalo udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky, s Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja 2007 – 2013, Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Banská Bystrica a
realizácia projektu napĺňa vybrané strategic. ciele Stratégie cestovného ruchu SR do roku 2013,ako aj do roku 2020.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou. Všetky
novovytvorené pracovné miesta budú zabezpečovať činnosti priamo na prevádzke hotela a predstavujú reálnu potrebu
zamestnancov s predpokladom tvorby nových pracovných miest. Z prevádzkového, finančného a administratívneho hľadiska
bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít a procesov. Na základe
výsledkov SWOT analýzy a analýzy rizík sme navrhli opatrenia na ich elimináciu možných negatívnych interných a externých
vplyvov.
Z výsledkov finančnej analýzy nám takisto vyplynulo, že projekt bude samofinancovanteľný z vlastných prevádzkových tržieb
a udržateľný aj po realizácii projektu, čím môžeme tvrdiť, že deklarované výstupy a výsledky projektu budú trvalo udržateľné.
Potvrdzujú to aj výsledky finančnej analýzy, kde miera výnosovosti projektu je na úrovni 135,41 % a čistá súčasná hodnota
má hodnotu 100,75 tis. EUR.
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LIPTOV je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete a „zelená“ aréna plná prírodných krás, adrenalínu,
aquaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie.
Resort Villa Betula sa rozprestiera na 12 hektároch lúk. V hlavnej budove penziónu sú ubytovacie priestory, reštaurácia,
vnútorné detské ihrisko umiestnené oproti recepcii, pred reštauráciou je situovaná zastrešená exteriérová terasa.
Na jednej časti sa rozprestiera veľkoplošný stan s rozlohou 250 m2 a kapacitou približne pre 500 osôb. V stane je možné
sprístupniť niekoľko vchodov a východov, odobrať bočné steny, otvoriť podstrešné vetráky. Celý stan má kvalitnú drevenú
podlahu bez priameho kontaktu so zemským povrchom naimpregnovanú špeciálnym lakom proti vlhkosti. Pred veľkoplošným
stanom stojí zastrešené pódium široké 12 metrov a hlboké 6 metrov. Pódium má oblúkovité zastrešenie. Pre iné príležitosti je
v každom počasí sa nachádza altánok v tichom prostredí pod borovicovým lesom Žiadateľ má vybudované detské ihrisko na
ktorom deti nájdu tradičné hojdačky, preliezačky, pieskovisko, pre nich vybudovanú lezeckú stenu, jašovisko gigantickú
preliezačku.

Resort Villa Betula ponúka široké služby cestovného ruchu počas všetkých ročných období roka. Uzatvorenie jazdeckého
areálu zastrešením umožní venovať sa práci s koňmi aj v chladnejších alebo zasnežených dňoch. Trampolína je aktívnym
druhom oddychu pre malých aj veľkých, častokrát jej využitie obmedzujeme iba na letné mesiace, ale realizáciou žiadateľ
umožní svojim návštevníkom jej využitie aj počas zimných dní vzhľadom na to, že bude mať zastrešenie.
Dôležitým rozvojom pre celý rezort je uzatvorenie otvorených priestorov zastrešením a rozšírenie možnosti športového vyžitia
a relaxu aj pri nepriaznivom počasí.
Celý sortiment vybavenia realizovaného predkladaným projektom je určený pre vytvorenie exkluzívneho oddychového
prostredia pre rodiny s deťmi a pre spoločenské udalosti podporujúce v synergickom efekte rast konkurencieschopnosti a
rozvoj regiónu pre domácich a zahraničných hostí.
Návštevníci sem prídu nabrať nové sily, oddýchnuť si v priestore poskytujúcom možnosť relaxu, športovej, kultúrnej zábavy a
v súzvuku blízkosti krás slovenskej prírody.

Technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu bude vykonané externými službami – dodávateľsky. Výber
dodávateľa/dodávateľov sa bude riadiť zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Dohľad po projektovej, odbornej a finančnej stránke zabezpečí interný projektový tím. Takto nastavené technické
zabezpečenie a kontrola budú vytvárať podmienky pre hospodárnosť, efektivitu a ekonomickosť. Penzión sa nachádza v obci
Liptovská Sielnica, na okraji obce, priamo pri hlavnej ceste vedúcej z Liptovského Mikuláša. Celý areál má rozlohu niekoľko
hektárov, čo predstavuje dostatočný priestor pre umiestnenie všetkých navrhovaných aktivít projektu bez narušenia jeho
súčasného využitia. Zámerom projektu je nákup vybavenia pre relax, šport a spoločensko-kultúrne vyžitie za účelom
poskytovania komfortnejších služieb návštevníkom.

Realizovaním projektu žiadateľ rozšíri svoje poskytované služby aj pre iný typ návštevníkov ako je jeho základné zameranie
na rodiny s deťmi. Aby stredisko cestovného ruchu bolo životaschopné potrebuje rozširovať svoje služby a prihliadať aj na iné
cieľové skupiny.
Modernizáciou a rozšírením možností sa zvýši zdroj tržieb pre celý rezort , čo prispeje k rastu celkových tržieb i pridanej
hodnoty. Prekrytím jazdeckého areálu skvalitníme poskytované služby rezortu počas daždivých dní a chladných období roka.
Pre všetky vekové kategórie je veľmi vhodnou relaxačnou zábavou alebo športovým vyžitím zastrašená trampolína.
Rozšírenie poskytovaných služieb vytvorí priestor pre tvorbu nových pracovných miest. V rámci projektu sa počíta s
vytvorením jedného nového pracovného miesta. Vytvorením pracovného miesta prispejeme k naplneniu horizontálnych priorít
trvalo udržateľný rast a rovnosť príležitostí.
Realizácia projektu prinesie ekonomický efekt nielen pre samotného žiadateľa ale aj pre iné subjekty cestovného ruchu v
meste alebo aj širšom okolí. Žiadateľ si uvedomuje, že je potrebné vytvárať komplexné a vysokokvalitné produkty cestovného
ruchu s cieľom uspokojiť široký okruh návštev.

Údržba a prevádzka výsledkov projektu budú zo strany žiadateľa zabezpečené vlastnými prostriedkami a vlastnými
zamestnancami, ktorých plánuje zamestnať. Po finančnej stránke žiadateľ prispieva k realizácii projektu spolufinancovaním.
Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov. Predkladaný projekt má ziskový charakter, čo je viditeľné
na FA. Prostredníctvom realizácie projektu budú poskytované kvalitné služby na vysokej úrovní s cieľom zatraktívniť
prostredie a pritiahnuť nových návštevníkov do rezortu Villa betula.
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Košice sú metropolou východného Slovenska s relatívne dobrým spojením diaľnicou a leteckou dopravou, sú významnou
obchodnou tepnou, v regióne však stále chýbajú hotelové a kongresové kapacity, aby sa mohol využívať potenciál mesta a
jeho okolia na rozvoj cestovného ruchu a kongresovej turistiky. Toto si uvedomuje aj mesto Košice a samé robí kroky na
rozvoj a podporu kongresovej turistiky. Preto víta zámer investora rozšíriť služby moderného hotela o komplexné kongresové
služby vrátane veľkej, plne vybavenej kongresovej sály a komplexných gastronomických služieb. Podľa aktualizovaného
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na obdobie 2008 -2015 sú vyzdvihnuté najmä problémy v rámci
CR ako chýbajúce hotely vyššej kategórie a kongresová hala. Žiadateľ je aktérom CR, ktorý práve takéto služby poskyt. a jeho
hlavným zameraní je kongresový turizmus, ktorý v meste absentuje. V súčasnosti je kong. hala vo výstavbe, ktorú realizuje z
vlastných zdrojov. Predmet žiadateľa projektu je reakciou na absenciu chýbajúcich služieb v rámci CR, ktoré sú definované aj
v aktualizovanom PHSR mesta Košice.

Investor v hoteli ROCA zakúpením vybavenia pre kongresovú halu zvýši komplexnosť poskytovaných služieb a vysoký
štandard pri organizovaní kongresov a konferencií s medzinárodnou účasťou väčšieho rozmeru. Rozšírenie ponuky vyžaduje
vytvorenie nových pracovných miest, zároveň zvýši tržby prostredníctvom vyššieho počtu ubytovaných hostí. Doplnkové
služby taktiež pozitívne ovplyvnia nárast pridanej hodnoty.Investor zároveň plánuje aktivity, ktoré cez víkend pritiahnu ľudí z
nákupných centier do iných častí mesta, aby spoločne aktívne trávili voľný čas. Kým cez týždeň bude tento tretí najväčší hotel
v Košiciach zameraný najmä na kongresovú turistiku, cez víkendy tu bude priestor pre gastroturistiku s dôrazom na rodinu.
Plánované podporné programy a služby zahŕňajú tematické víkendy (remeslá, turnaje v šachu, IT pre deti, čítanie rozprávok),
golfový trenažér, pingpongové stoly, karaoke, x-boxy, tanečný parket, vystúpenia ochotníkov a podobne.Okrem vytvorenia
nových pracovných miest sa zvýši celoročná atraktivita hotela a rozšíri sa klientela, pre ktorú je hotel vhodný. Ako napríklad
turisti, návštevníci prichádzajúci do Košíc kvôli obchodu, kongresoví turisti a domáci aj zahr. turisti.

Nákup zariadenia kongresovej haly, úzko súvisí s účelom jej využívania. Multifunkčná kongresová hala bude plne ozvučená a
vybavená najmodernejším tlmočníckym systémom – konferenčný systém s možnosťou natáčania kongresov, vystúpení
prostredníctvom kamery, ktorá bude súčasťou vybavia kongresovej haly.V priestoroch kongresovej sály bude postavený
tanečný parket a pódium."Nákup zariadenia kuchyne" spočíva v nákupe a inštalácie zariadenia, ktoré je zvýši štandard
prípravy jedál a zefektívni chod prevádzky kuchyne prostredníctvom zakúpených strojov (konvektomat, umyvačka riadu a
iných). K rozšíreniu služieb prispeje aj "nákup zariadenia práčovne a sušičky",ktorá bude využívaná pre vlastné potreby
hotela, ale zároveň s možnosťou poskytovať služby aj pre externých záujemcov.

Investor v hoteli ROCA zakúpením vybavenia pre kongresovú halu zvýši komplexnosť poskytovaných služieb a vysoký
štandard pri organizovaní kongresov a konferencií s medzinárodnou účasťou väčšieho rozmeru. Rozšírenie ponuky vyžaduje
vytvorenie nových pracovných miest, zároveň zvýši tržby prostredníctvom vyššieho počtu ubytovaných hostí. Doplnkové
služby taktiež pozitívne ovplyvnia nárast pridanej hodnoty.V okrese Košice miera nezamestnanosti predstavuje k 1.10.2014
16,08%. Projekt prináša do mesta a okresu možnosť vyt. prac. miest v počte 2 (1 muž, 1 žena). Prac. miesto budú vytvorené
najmä pre mladých nezamestn. ľudí do 29 rokov - 2 pracov. miesta a 1 pracovné miesto pre občana z MRK. V meste Košice
sa nachádza kvalifikovaná pracovná sila na dané pozície a realizáciou projektu by sa vytvoril priestor pre ich uplatnenie a
nadobudnutie potrebných skúseností (Stredné odborné školy, Hotelová akadémia). Rozšírenie služieb hotela ROCA zároveň
pomôže naplniť zámer Mesta Košice urobiť z metropoly východu atraktívne mesto pre kongresovú turistiku.Mesta Košice si v
prog. období 2007-2013 si stanovila ako jednu z hlavných priorít rozvoja cestového ruchu rozvoj a propagáciu kongres.
turistiky.

Vyt. a rozšír. doplnkových služieb hotel ROCA zvýši kvalitu a komplex. v poskyt. službách pre návštevníkov. V prvom rade sa
to týka kongres. haly, ktorá poskyt komplex služieb pre konferencie a kongresy na medzinárodn. úrovni. Moder. kuchyne získa
komplex širšie možnosti v poskyt. stravovania svojich a externých hostí. Prevádzka vl. práčovne v dlhodobom horizonte
zabezpečí optimal. nákladov na starost. o hotelovú bielizeň. V neposlednom rade bude svoje služby poskyt. aj externým
subjektom.Prevádz. kongres. turist. ako novej služby sa zvýši vyťaženosť hotela o cca 22% do roku 2018. Prevádzkou vlast.
reštaurácie, sa mierne zvýši nárast tržieb, cca 25% vrátane strav. z firiem z okolia hotela ROCA. Poskyt. služieb práč. pre
exter. poskyt. sa dá naplniť aj parameter nárastu tržieb. V Košiciach nie je táto služ. až tak rozšírená a preto predpoklad., že
stúpne záujem o takéto služby. Po realiz. projektu sa zvýši konkurencieschop. žiadateľa, rozšíri sa produk. portfólio, čím
značne rozšíri súčasnú ponuku ubyt. Naskytne sa mu možnosť získať nových klientov, ale aj možnosť predĺženia pobytu ubyt.
hostí, čím zabez. vyššie tržby. Z tohto dôvodu sa projekt môže považovať za finan. udržateľný.

Administratívna
bude zabezpečená vhodnou organizačnou štruktúrou a projektovým tímom, kt. bol starostlivo vybraný s dôrazom na
skúsenosti. V projekte vytvorené prac.miesta budeme udržiavať vhodným motivačným systémom a vzdelávaním. V prípade
zavedenia ďalších nových služieb podľa dopytu je predpoklad vytvárania aj ďalších prac. miest.
Finančná
pre projekt je plánované financovanie prostredníctvom dotačných zdrojov vo výške 60 %, spolufinancovanie bude
zabezpečené z vlastných zdrojov, v prípade nedostatku fin.prostriedkov budú do firmy vložené vlastné súkromné zdroje.
Finančné výsledky z prevádzky zariadenia dokumentuje finančná analýza - výnosovosť projektu podľa fin.analýzy je 198,60 %.
Technická
vhodne zvolené investície do dobudovania areálu umožnia dlhoročné prevádzkovanie areálu i nového reštauračného
O podporu na realizáciu projektu z EÚ žiadame z dôvodu, že značné finančné zdroje boli investované do budovania areálu. zariadenia.
Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala oddialenie investičného zámeru a ako dôsledok menšiu komplexnosť služieb.
Prípadné riziká v projekte eliminujeme ich včasnou identifikáciou, vyhodnocovaním a efektívnym riadením, čím zvýšime
Realizácia projektu je plne v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR(viď Opis kapitola 2).
schopnosť projektu uspieť.
Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou investične náročných projektov, čoho výsledkom je areál kúpeľov APHRODITE.
Po ukončení projektu budú ďalšie aktivity zamerané na ďalšie rozširovanie ponuky poskytovaných služieb, budeme
Žiadateľ plánuje v zmysle svojej vízie pre podporu CR ďalší rozvoj a budovanie ďalších atraktivít v areáli.
pokračovať v marketingových aktivitách.
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V Turčianskej doline sa prevádzkujú 3 lyžiarske strediská, a to Martinské hole, Jasenská dolina a Snowland Valčianska
dolina. Spoločnosť YETI, s.r.o., ktorá prevádzkuje Snowland vo Valčianskej doline vznikla v roku 2001. Hlavným impulzom
pre vznik Snowland-u bola potreba rozšírenia a doplnenia služieb pre lyžovanie identifikovaná prieskumom trhu v tomto
segmente. Lyžiarske stredisko bolo vybudované ako prímestské stredisko s bezproblémovým prístupom motorových vozidiel,
s dopravnou napojenosťou na cesty vyššej triedy. Od mesta Martin je vzdialené 12 km. Lyžiarske svahy v stredisku sú
homologizované pre štyri zjazdové disciplíny od kategórie žiakov až do kategórie dospelých. Snowland je v rámci
kategorizácie SCR v SR hodnotené štyrmi hviezdičkami z piatich možných. V zime ponúka služby pre lyžovanie a
snowboardovanie (4 lyžiarske vleky a 1 sedačkovú lanovku, SKI servis, požičovňa lyžiarskej a snowbordovej výstroje),
Snowland pre deti, lyžiarske kurzy, zimné tábory, školy v prírode, školské výlety, outdoorové aktivity, športové dni, firemné
akcie, teambuildingy, hudobné festivaly a reštauračné služby (reštaurácia HUMNO, rýchloobslužná reštaurácia s pultovým
výdajom stravy).

Realizáciou projektu sa zatraktívni prostredie strediska a pokryje sa potreba doplnenia šport.–rekreačných služieb s výrazným
vplyvom na zvýšenie celoročného využitia strediska. Skvalitnením a rozšírením služieb sa vytvoria predpoklady pre prilákanie
hostí–najmä zo segmentu rodiny s deťmi aj z iných regiónov, zvýšenie počtu domácich hostí z regiónu Turiec,predĺženie ich
pobytu. V súlade s firemnou stratégiou je byť súčasťou produktu, kt.bude domácim a zahraničným hosťom poskytovať
komplexný balík kvalitných služieb vrátane stravovania,zabezpečenia spoloč. a šport.aktivít počas celého roka, starostlivosti
o deti, ďalších podujatí (školenia,semináre,iné firemné akcie). Predpokladom prilákania zahran.hostí je dobudovanie
komplexn. a kvalitného produktu-zvýšenie kvality ponuky šport. a rekr. služieb pre stredisko Snowland. Zvýšením počtu
návštevníkov prostr.zatraktívnenia strediska pre zahran.a domácich hostí sa zvýši výkonnosť podniku. Bude vytvorené 1 nové
prac.miesto, ktoré bude obsadené mužom vo veku 15–29 r. Všetky uvedené očakávania by sa mali prejaviť v celkovom
zlepšení konkurenciesch. spoločnosti na trhu a v tvorbe prac.miest, čo je v súlade s cieľmi pomoci a projektu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity a to: "Nákup zariadenia na zvýšenie rozsahu a kvality
poskytovaných služieb", predmetom ktorej je nákup snežného automatického ventilátorového kanónu, nástupného pásu pre
nástup na lanovú dráhu, dopravníkového pásu pre deti a 2 snežných pásových skútrov. Dodávateľ zariadení bude vybraný v
súlade s postupmi upravenými zákonom o VO. Predpokladaný čas. harmonogram projektu je 05/2015 - 12/2015 (8 mesiacov).
Realizáciou projektu sa zatraktívni prostredie strediska a pokryje sa tak potreba doplnenia športovo – rekreačných služieb s
výrazným vplyvom na zvýšenie celoročného využitia strediska. Skvalitnením a rozšírením poskytovaných služieb sa vytvoria
predpoklady pre prilákanie hostí – predovšetkým zo segmentu rodiny s deťmi aj z iných regiónov, zvýšeniu počtu domácich
hostí z regiónu Turiec, ako aj predĺženie ich pobytu, čo v konečnom dôsledku zabezpečí zvýšenie konkurenciechopnosti
našej spoločnosti.
Okrem hlavnej aktivity budú paralelne prebiehať aj podporné aktivity, a to Riadenie projektu a Publicita projektu. Tieto bude
zabezpečovať žiadateľ – spoločnosť YETI, s.r.o. prostredníctvom vlastných zdrojov.

Všetky naplánované činnosti projektu smerujú k vytváraniu komplexných turistických produktov v stredisku cestovného ruchu,
poskytovaniu služieb na podporu cestovného ruchu počas celého roka so zameraním na športovo–rekreačné aktivity, k
zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a k podpore zamestnanosti v segmente CR. Realizáciou projektu sa vytvoria
predpoklady na prilákanie domácich aj zahraničných návštevníkov. Žiadateľ plánuje zrealizovať projekt, ktorým docieli
komplexnosť a zvýšenie kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu v stredisku so zameraním na podporu rozvoja
cestovného ruchu počas celého roku a na zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovaných služieb v regióne. V priamej
súvislosti s realizáciou projektu dôjde k potrebe vytvorenia nového pracovného miesta. Zároveň však realizácia projektu bude
mať pozitívny vplyv aj na ďalšie subjekty a tvorbu ďalších pracovných miest v regióne. Multiplikačným efektom realizácie
projektu s ďalšími investičnými aktivitami spoločnosti a partnerov bude zabezpečené vytvorenie komplexnej celoročnej
ponuky služieb v regióne Valčianskej doliny.

Ako vyplýva z personálneho zabezpečenia projektu, do realizácie predkladanej žiadosti budú zapojení plne kvalifikovaní
odborníci, vďaka ktorým sa naplní predpoklad úspešnej realizácie projektu a zabezpečenie udržateľnosti projektu v
budúcnosti. Spol. plánuje aktívne čeliť možným ohrozeniam, akými sú napr. prebiehajúca hosp. kríza, ohrozenia v oblasti
zabezpečenia objemu poskyt. služieb a pod. vhodnou marketingovou a cenovou politikou, ako aj ďalšími nástrojmi. Finančné
prostriedky z NFP budú použité priamo na nákup navrhovaných zariadení, čo je nevyhnutým a základným predpokladom
naplnenia cieľa projektu. Žiadateľ bude spolufinancovať podporený projekt vo výške 30% oprávnených výdavkov a neopr.
výdavky. Po ukončení realizácie bude spoločnosť zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovovacie investície z vlastných
prostriedkov, pričom predpokladáme, že bude schopná všetky náklady vrátane vytvoreného pracovného miesta financovať z
výnosov zo svojej činnosti. Uvedené tvrdenie potvrdzujú aj výsledky finančnej analýzy a indexu bonity. Pri realizácii projektu
spol. nepredpokladá vážne riziká, keďže vykonala podrobný prieskum trhu a návrh projektového zámeru je v súlade s
výsledkami projektu.
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Mesto Lipany sa nachádza na území Šarišského regiónu v rámci okresu Sabinov. Šarišský región má v zmysle kategorizácie
turistických regiónov SR národný význam zo strednodobého ako aj dlhodobého hľadiska. Pre návštevníkov ide o zaujímavú
oblasť - existencia lyžiarskych stredísk, kúpalísk, geotermálneho prameňa, podmienky na turistiku, cyklotúry. V okrese z
hľadiska podielu domácich a zahraničných návštevníkov prevládajú domáci návštevníci. Zo zahraničných sú najvyššie
početnosti z Ruska, Poľska, čo vyplýva z geografickej polohy okresu. V blízkosti centra mesta neďaleko mestského kúpaliska
a športového areálu vybudoval žiadateľ zariadenie TRÓJA. Aby zariadenie TRÓJA bolo atraktívnejším miestom pre
návštevníkov a dokázalo uspokojiť ich primárne i sekundárne potreby, je nevyhnutné zabezpečiť komplexnosť služieb a
produktov vysokej kvality a zlepšiť vybavenosť pre aktívny odpočinok, relax, šport, wellness a zábavu, čím sa zároveň klienti
stimulujú k účasti na CR. Poskytovaním komplexu celoročne využívaných služieb sa zabezpečí dobrá návštevnosť a
preklenie sezónnosť.

Po zrealizovaní hlavnej aktivity, ktorou je dobudovanie a dovybavenie penziónu Trója, sa toto zariadenie pre klientov stane
výrazne atraktívnejším, a to aj vďaka kvalitnému a estetickému vybaveniu, prostredníctvom zvýšenia kvalitatívnej úrovne
stravovacích a ubytovacích služieb, zabezpečením nových možností pre oddych a relax vo wellness časti, novými atrakciami
pre detského návštevníka a novými možnosťami pre organizáciu rôznych spoločenských podujatí. Zlepšením komplexnosti a
kvality poskytovaných služieb zabezpečíme zvýšenie návštevnosti zariadenia, zvýšenie tržieb, pričom s týmito ukazovateľmi
bude úzko súvisieť aj vytvorenie dvoch nových pracovných miest. Po úspešnom ukončení projektu chce ostať zariadenie aj
naďalej obľúbeným miestom pre kvalitné a komplexné celoročne poskytované služby CR, čo je zároveň motivujúci faktor pre
manažment spoločnosti, ktorý v súvislosti s tým bude aktívne monitorovať perspektívne investičné možnosti pre nové oblasti
rozširovania a skvalitňovania ponúkaných služieb aj v spojitosti s plánovanou výstavbou aquaparku.

Projekt bude realizovaný formou 1 hlavnej aktivity a podporných aktivít v zmysle časového harmonogramu počas 6 mesiacov
(04-09/2015). Vzhľadom na aktivitu projektu je to dostatočne dlhá doba, nakoľko väčšina obstaraného vybavenia bude
umiestnená v interiéri a jeho inštalácia nebude podmienená vyhovujúcim počasím. Investície v rámci hl. aktivity sú dôležité z
hľadiska udržania a rozširovania klientely zariadenia zvyšovaním kvality a rozširovaním poskytovaných služieb.
Zrealizovaním hlavnej aktivity sa naplní hlavný cieľ projektu a súčasne všetky 4 špecifické ciele projektu. Za prioritné
považujeme ukončenie vyhláseného VO, prostredníctvom ktorého vyberieme dodávateľov v zmysle zákona o VO v platnom
znení. Pre realizáciu projektu sú naplánované dostatočné admin. a technické kapacity. Riadenie a administrácia projektu
bude zabezpečená kombinovaným zložením projekt. tímu. Významnú pozíciu bude zastávať samotný konateľ, ktorý bude
koordinovať a riadiť všetky činnosti v projekte, zabezpečovať prevádzku zariadenia a publicitu projektu. Pri externých členoch
projekt. tímu sme dbali na ich odbornosť a skúsenosti s realizáciou činností, ktoré je potrebné zabezpečiť pri realizácii
projektu.

Realizácia projektu vhodne zapadá do existujúcej infraštruktúry CR v regióne, dopĺňa ponuku služieb CR a strategicky je
prepojená s dlhodobo plánovanou výstavbou aquaparku. Realizácia je vhodná z dôvodu, že zariadenie ponúkne svoje kvalitné
služby širšiemu spektru návštevníkov. Žiadateľ disponuje dostatočnými skúsenosťami s realizáciou dlhodobejších projektov,
najmä v oblasti jednotlivých činností predmetu jeho podnikania, ktoré sú podrobnejšie zdokumentované v opise projektu, v
časti 5.1. Profil žiadateľa. O finančnú podporu na realizáciu projektu sa uchádzame z dôvodu, že značné finančné zdroje už
boli investované do samotnej výstavby zariadenia TRÓJA. Realizácia projektu bez NFP by mala za následok nižší štandard a
kvalitu zariadenia a vybavenia, čo chceme eliminovať, nakoľko našou prioritou je poskytovanie kvalitných služieb v príjemnom
estetickom prostredí. Projekt je v súlade so všetkými dostupnými strategickými a plánovacími dokumentmi regiónu, okresu,
kraja i SR, čo je podrobne popísané v opise projektu, časť 2.4. Prínos realizácie projektu.

Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu po stránke administratívnej, finančnej a technickej je
podrobne opísané v opise projektu, časť 6. Udržateľnosť projektu. Možným ohrozeniam vyplývajúcim zo SWOT analýzy
chceme predchádzať prostredníctvom využitia nadobudnutých skúseností žiadateľa z tejto oblasti, upriamením pozornosti na
investovanie a kontinuálne zvyšovanie kvality poskytovaných služieb spolu so sledovaním a implementáciou nových trendov
v CR. Činnosti spojené s poskytovaním služieb CR nie sú jediným predmetom činnosti žiadateľa, preto na preklenutie
prípadných neočakávaných výpadkov návštevnosti zariadenia vie vykryť jeho prevádzku aj z iných vlastných zdrojov.
Zariadenie svojimi cenovými reláciami oslovuje najväčšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva a klientom poskytuje
výbornú kvalitu služieb vzhľadom na vynaložené prostriedky. Nadobudnuté vybavenie zároveň zabezpečíme prostredníctvom
bezpečnostného kamerového systému pred poškodzovaním.
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Hotel Victoria**** vznikol transformáciou bývalého Penziónu Victoria*** a rekonštrukciou a modernizáciou bývalej budovy
materskej školy. Od roku 2005 Hotel Victoria poskytuje vysoko kvalitné služby ubytovania, stravovania, wellnessu, kongresu a
iných interiérových a exteriérových aktivít (bowling, tenis, squash). Majitelia hotela neustále vynakladajú úsilie na zlepšovanie,
zveľaďovanie a zatraktívnenie hotelových služieb. Jedným z významných krokov bolo vybudovanie domáceho hotelového
pivovaru, nakoľko je tradícia pivovarníctva v tomto regióne dlhoročná. Vybudovaním hotelového pivovaru sa hotel dostal na
popredné miesta atraktivity hotelových produktov.
Zariadenie sa nachádza v Žilinskom kraji, v meste Martin v tichej mestskej časti pod Martinskými hoľami, ktoré z regionálneho
hľadiska CR prestavujú región s medzinárodným významom, zvyšok okresu Martin spadá do regiónu s národným významom.
Hotel poskytuje služby širokej palete klientov - rodinám s deťmi, mladým, seniorom i obchodnej klientele. Celý objekt je
bezbariérový až na vstup do bazéna, ktorý je potrebné dobudovať. Wellness hotela je nutné zrekonštruovať, aby bol v súlade
s vysokým štandardom ostatných hotelových služieb.

Realizovaním projektu výrazne zvýšime kvalitu, rozsah a možnosti poskytovania komplexných služieb s celoročným využitím
v letnom, zimnom a medzisezónnom období a s ponukou pre široké spektrum návštevníkov. Myslíme aj na imobilných
klientov a tak prispôsobujeme wellness svet aj ich potrebám (bezbariérový vstup do bazéna).
Realizáciou projektu sa kvalita a ponuka hotela zvýši a bude poskytovať nasledovné nové/inovované služby a prvky:
- služby wellness sveta s kapacitou pre 40 osôb
- nové zázemie wellness (modernizované šatne)
- interiérový nábytok vo wellness
- jedinečné pivné kúpele
- lepší vizuál hotela – exteriér – oprava drevených fasádnych konštrukcií
Realizáciou projektu by sme dosiahli jedinečnosť na Slovensku, získali by sme nových klientov, naštartovali by sme novú
spoluprácu s ostatnými subjektmi cestovného ruchu a v neposlednom rade by sme zvýšili obrat a tak by sme sa stali viac
konkurencieschopným hotelovým zariadením.
Vytvorením a inovovaním služieb hotela budeme potrebovať rozšíriť naše rady zamestnancov a vytvoríme 2 nové pracovné
miesta pre muža a ženu, ktorí budú vo veku 15-29 rokov a budú evidovaní na úrade práce po dobu min. 6 mesiacov.

Realizáciu projektu plánujeme na obdobie 04/2015-10/2015.
Projekt sa skladá z 3 dôležitých častí:
Predrealizačná fáza - príprava dokumentov a povinných príloh ŽoNFP, analýza súčasného stavu, analýza konkurencie,
variantné riešenia projektu, tvorba ŽoNFP, verejné obstarávanie (vyhlásenie pred podaním žiadosti),
Realizačná fáza - hlavná aktivita (1. Rekonštrukcia a modernizácia hotela Victoria**** ) a podporné aktivity (riadenie, publicita
a informovanosť). Realizácia stavebných prác (vybudovanie pivných kúpeľov,zákutie vírivej vane, rekonštrukcia existujúcej
parnej sauny,nová parná sauna, výmena dlažby a obkladov v sprchách, výmena existujúcich zárubní a dverí, nové nástenné
dekorácie a mozaiky, nátery fasádnych drev. konštrukcií) a dodávok ( skrinky, el. šatne, lehátka, stoličky a pod.)
Porealizačná fáza - následný monitoring po dobu 3 rokov
Všetky fázy sú realizované pod dohľadom projektového manažéra a projektového tímu, zloženého z interných a externých
odborných pracovníkov pre zabezpečenie bezproblémového priebehu realizácie projektu (všetky 3 realizačné fázy).
Projekt jeho ciele a aktivity sú v súlade so strategickými a národnými dokumentmi, OP KaHR a pod.

Realizáciou projektu:
- rozšírime, skvalitníme zameranie nášho hotela, čím zvýšime atraktivitu a meno našej spoločnosti
- získame nových zákazníkov
- podporíme rozvoj cestovného ruchu, turistiku, ponuku atraktivít a spoluprácu v našom regióne
- vytvoríme inovatívnu a jedinečnú atrakciu v podobe HOTELOVÝCH PIVNÝCH KÚPEĽOV, ktorá bude originálna na
Slovensku
- vytvoríme ponuku služieb s celoročným využitím
- zapracovaním bezbariérových prvkov otvoríme možnosti pre širokú paletu klientov
- zvýšime našu konkurencieschopnosť, dosiahneme v dôsledku diverzifikovanej činnosti a príjmu z nej nárast tržieb, pridanej
hodnoty a dosiahneme lepšie postavenie na trhu konkurentov
- zlepšením hospodárskych výsledkov sa vytvoria možnosti pre ďalší rozvoj a realizáciu nových investícií ako sa podporia i
multiplikačné efekty na lokálnej ako i regionálnej úrovni
- realizáciou projektu prispejeme k zníženiu evidovanej miery nezamestnanostiv okrese Martin
- spustením novej rozšírenej ponuky hotelových služieb vytvoríme 2 nové pracovné miesta (1 muž, 1 žena) vo veku 15-29
rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce min. 6 mesiacov.
- naštartuje rozvoj moderného cestovného ruchu

Administratívna udržateľnosť
Riadiace procesy v rámci organizácie hotela sú zabezpečované kvalifikovaným manažmentom, na úrovni výkonných
procesov je zamestnaný personál, ktorý spĺňa všetky kvalifikačné požiadavky na prevádzku. Pre udržanie novovytvorených
pracovných miest a zníženie fluktuácie zamestnancov sa bude uplatňovať súčasný odmeňovací systém a systém motivácie
zamestnanca. Čo sa týka riadenia a organizačného zabezpečenia projektu, žiadateľ bude mať k dispozícií potrebné ľudské
zdroje z interných ako aj externých zdrojov.
Technická udržateľnosť
Technická udržateľnosť je garantovaná bezpečnostným systémom, ktorý bude inštalovaný pre zabezpečenie ochrany
nadobudnutého majetku a ochranu pred poškodením. Technický stav majetku bude podliehať pravidelným kontrolám v rámci
záručného a pozáručného servisu, ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu s dodávateľmi. V prípade opotrebovania
nadobudnutého majetku bude žiadateľ priebežne investovať do jeho obnovy a udržiavať ho v dobrom a funkčnom stave.
Finančná udržateľnosť
Spolufinancovanie výdavkov projektu bude zabezpečené vlastnými zdrojmi žiadateľa. Finančné výsledky z prevádzky
dokumentuje finančná analýza.
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Súčasnú situáciu na úrovni žiadateľa môžeme charakterizovať ako cestu za výraznou zmenou a obnovou, ktorá začala
výmenou manažmentu a vstupom súkromného kapitálu. Uvedená zmena nastala vo februári 2014, takže jej prejav na
hospodárení a ekonomických výsledkoch bude známy až uzatvorením účtovného obdobia 2014.
Myšlienka komplexnej obnovy areálu FORTUNA, ktorý ma v Trnave dlhú tradíciu bola verejnosti predstavená už v marci 2014.
Odvtedy došlo k úprave centrálnej trávnatej plochy a vybudovaniu piateho tenisového kurtu.
Súčasnú kapacitu tak tvoria dva predné tenisové kurty, ktoré sa na zimu prekrývajú už dosluhujúcou nafukovacou halou, tri
zadné tenisové kurty bez osvetlenia, po technickej stránke nevyhovujúce multifunkčné ihrisko–popraskaný asfalt, tenisová
stena, detské ihrisko v nevyhovujúcom stave a nevhodné resp. úplne absentujúce vnútroareálové komunikácie-chodníky. Vo
vzťahu k doplnkovým službám žiadateľ disponuje menším barom s letnou terasou, golfovým trenažérom a sociálnym zázemím.
Energetickú náročnosť prevádzky zvyšuje zastaraná technológia vykurovania a nafukovania haly ako aj nevhodný systém
ohrevu. Bezpečnosť areálu nie je dostatočná vzhľadom na zničené oplotenie.

Od realizácie projektu očakávame výrazné skvalitnenie stavu infraštruktúry areálu FORTUNA, čo povedie k rastu jeho
konkurencieschopnosti nie len na lokálnej ale i regionálnej úrovni. Vybudovaním ihrísk pre petangue a plážový volejbal
výrazne zvýšime ponuku služieb. Rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska povedie k jeho opätovnému plnohodnotnému
využívaniu. Nekvalitné predné kurty budú po rekonštrukcii podľa noriem medzinárodnej tenisovej federácie spôsobilé hru na
súťažných turnajov.
Komplexná obnova nafukovacej haly, ktorá umožňuje celoročnú prevádzku, prinesie výrazne energetické úspory. Systém
ohrevu TUV, ktorú po zápase resp. tréningu na antuke potrebujú všetci hráči, bude riešený nainštalovaným solárnym
ohrevným systémom
Deti budú mať vytvorenú novú hraciu zónu s tématickým ihriskom
Vyššia bezpečnosť areálu bude garantovaná jednak oplotením samotných ihrísk ako i oplotením celého areálu, čo nám, ako
prevádzkovateľovi, prinesie lepší prehľad o pohybe osôb.
Nové chodníky s lavičkami zvýšia komfort a kvalitu pobytu vo FORTUNE. Modernizáciou prejde aj systém nakladania s
odpadmi, a to vďaka novým odpadkovým košom. V oblasti zamestnanosti vytvoríme 2 nové pracovné miesta

Z časového hľadiska budeme projekt realizovať v priebehu 6 mesiacov od apríla 2015 do septembra 2015. Pri plánovaní
harmonogramu realizácie bola zohľadnená časová rezerva v prípade výskytu nepredvídateľných okolností. V rámci realizácie
projektu sme zvolili 1 hlavnú aktivitu, ktorá zahŕňa všetky činnosti a svojou realizáciou umožní naplnenie stanovených cieľov.
Posúdením variantných riešení sme vybrali optimálne riešenie vo vzťahu k našim možnostiam na jednej strane a želaným
efektom na strane druhej. Organizačnú stránku projektu zabezpečí projektový tím, ktorý je tvorený kombináciou interných a
externým spolupracovníkov viď. Opis kap.4., ktorá obsahuje aj popis činností, kompetencií, zodpovedností a skúseností
jednotlivých členov. Začiatok realizácie, priebeh i ukončenie projektu budú členovia tímu riadne dokumentovať a prezentovať
poskytovateľovi pomoci.
Celá realizácia stavebných prác bude prebiehať systémom dodávky na kľúč, ktorú zabezpečí víťaz verejného obstarávania.
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 8.12.2014 v zmysle požadovaných podmienok. Počas realizácie projektu bude stavba
riadne označená a široká verejnosť bude informovaná o poskytnutej pomoci formou info tabule.

Potreba predloženia projektovej žiadosti vyplynula z dvoch základných aspektov.
Prvým boli jasne identifikované požiadavky návštevníkov a zákazníkov areálu FORTUNA smerom k skvalitneniu
poskytovaných služieb. Jednotlivým podnetom sme po ich systematickom spracovaní priradili váhu dôležitosti a výšku
realizačných nákladov. V tomto bode sa objavil druhý aspekt a to obmedzené finančné zdroje.
Nakoľko realizáciou zámeru zlepšíme nie len vlastné postavenie, ale prispejeme aj k plneniu zámerov:
-regionálnych: zvýšenie atraktívnosti lokality, zníženie lokálnej nezamestnanosti, podpory regionálnych športových aktivít a
pod.
-národných: príspevok k záväzku podpory športu, príspevok k plneniu cieľov vyplývajúcich zo Štátnej politiky cestovného
ruchu a pod.,
predpokladáme, že sme vhodným kandidátom na získanie NFP v rámci výzvy KaHR-31DM-1401. Prostredníctvom
investičných aktivít realizovaných počas roka 2014, ktoré predstavovali úvodnú etapu celkovej prestavby areálu FORTUNY
sme na jednej strane získali dostatočné skúsenosti no zároveň sme vyčerpali značnú časť vlastných zdrojov. Bez externej
finančnej pomoci by sme zostali na polceste a výsledný efekt by nedosiahol želateľnú úroveň.

Administratívnu udržateľnosť zabezpečíme vhodne zostavenou org. štruktúrou a projektovým tímom. Pracovné miesta
vytvorené realizáciou projektu budeme udržiavať obsadené motivačným systémom odmeňovania ako i možnosťami
odborného rastu. Veríme, že poskytnutá podpora umožní kvalitatívny rast areálu FORTUNA v Trnave a vytvorí základ jeho
ďalšieho rozširovania, čím zasa vytvoríme nové pracovné príležitosti.
Inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečíme sledovaním a prispôsobovaním sa aktuálnym trendom na trhu tak, aby sme si mohli
kvalitnými službami nielen udržať existujúcich zákazníkov, ale hlavne aby sme oslovili nových.
Technickú udržateľnosť bude predstavovať samotný zrekonštruovaný a dobudovaný športový areál s pohostinským zázemím,
od ktorého si okrem iného sľubujeme rozvoj cestovného ruchu na lok. a regionálnej úrovni.
Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené prostredníctvom akumulácie vlastných zdrojov, ktoré do spoločnosti prišli
spolu s novými vlastníkmi v úvode roka 2014.
K všetkým rizikám spojených s realizáciou projektu, ktoré sa nám podarilo identifikovať sme priradili navrhované riešenia viď
kapitola 6. Opisu. Celkovú udržateľnosť projektu tak vnímame ako zabezpečenú.
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Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Poprad v auguste 2014 dosiahla hodnotu 11,49 %. V obci Štrba sa nenachádza
vysoký počet rómskeho obyvateľstva a všetci rómski obyvatelia sú prispôsobení. Obec Štrba je horskou obcou, ktorá vo
veľkej miere podporuje turizmus a cestovný ruch a výrazne ho finančne podporuje. Obec je zároveň charakteristická
udržiavaním slovenských tradícií a rozvinutou kultúrou. Veľkým problémom ostáva disponibilita kvalifikovanej pracovnej sily
kvôli nižšej úrovni platov v okrese. V rámci skvalitnenia procesu poskytovania služieb v cestovnom ruchu budú vytvorené dva
nové pracovné miesta na plný pracovný úväzok a jedno podporné pracovné miesto. Ako každý subjekt cestovného ruchu v
dnešnej dobe však zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na realizáciu podobných aktivít, na ktoré by sme chceli
využiť prostriedky v rámci tejto výzvy. Realizáciou projektu dôjde ku výraznému skvalitneniu úrovne ubytovania a úrovne
poskytovania služieb v turisticky významnom regióne. Tým očakávame nárast počtu ubytovaných hostí na základe čoho
budeme nové pracovné miesta financovať.

Výsledkom projektu bude masívna rekonštrukcia priestorov hotela, ktoré je už v dnešnej dobe nevyhnutná pre ďalšie
fungovanie hotela. Projekt dopomôže firme ku zvýšeniu ekonomických ukazovateľov na hodnotu v roku 2018 nasledovne:
• Nárast tržieb: 419.500,- Eur
• Pridaná hodnota: 312.500,- EUR
Projektom sa získajú nové zrekonštruované priestory objektov:
1. Recepcia a sociálne zariadenia
2. Rekonštrukcia izieb, chodieb a kúpelní
3. Vybudovanie playroom
4. Rekonštrukcia bazéna
5. Vybudovanie oplotenia
6. Rekonštrukcia kotolne
a v nových priestoroch sa budú poskytovať nové služby:
1. Animačné aktivity
2. Babysitting
3. a iné
Všetky opatrenia navrhované pre projekt plánujeme urobiť s čo najvyššou nákladovou efektivitou. Ohrozenie napĺňania
merateľných ukazovateľov riešime zapojením skúseného tímu profesionálov do prípravy a realizácie projektu. V prípade inak
zavinených situácií budeme vzniknuté nezrovnalosti riešiť podľa situácie, pričom na riadenie projektových rizík vytvoríme
finančnú rezervu. Projekt zapadá do celkovej stratégie a cieľov spoločnosti na nasledujúce obdobie. Projekt má vplyv na
zamestnanosť v regióne a nemá priamy vplyv na aktivity iných subjektov.

V rámci projektu budú realizované dve aktivity:
A1 Rekonštrukcia - 1. etapa
Stavebná rekonštrukcia bude prebiehať v súlade s architektonickým projektom a vypracovaným stavebným povolením v
termíne 03/2015 – 06/2015.
Previazanosť aktivity je na špecifický cieľ 1, 2, 4, 5.
A2 Rekonštrukcia - 2. etapa
Stavebná rekonštrukcia bude prebiehať v súlade s architektonickým projektom a vypracovaným stavebným povolením v
termíne 09/2015 – 11/2015.
Previazanosť aktivity je na špecifický cieľ 2, 3, 4, 5.
Náväznosť časového rozvrhu aktivít: Rozvrh časových aktivít je naplánovaný v rámci logického sledu stavebných prác a
prispôsobený štandardnej prevádzke hotela.
Aktivity zabezpečuje a koordinuje projektový manažér - Ing. Katarína Suchá Očenášová, PhD. a zostavený projektový tím.
Dofinancovanie projektu bude z vlastných zdrojov alebo prípadných úverových zdrojov.

Finančná úroveň
Na posúdenie udržateľnosti projektu bola na začiatku spracovaná podrobná finančná analýza. Výsledky analýzy sú
najlepšou výpovednou hodnotou a predpokladajú úspech a stabilitu výsledkov projektu. Pri konkurenčne stanovenej
Bez finančnej pomoci zo Štrukturálnych fondov by sme projekt nedokázali realizovať kvôli nedostatku financií a pomoc má pre
cene a nákladoch projektu finančná analýza pre firmu predpokladá:
nás motivačný účinok.
- Zvýšenie pridanej hodnoty v 3-ťom roku následkom realizácie projektu je vyrátané až na hodnotu 312.500,- Eur
Cestovný ruch je v súčasnosti aj kvôli finančnej kríze v recesii. V súčasnosti je počet ubytovaných hostí oveľa nižší ako v roku
- PBP (doba návratnosti) = 7 rokov (počiatočný rok 2015)
2008.
Výsledky architektonických analýz ukázali veľmi zlý stav stavby, ktorá bola naposledy rekonštruovaná pred 10-mi rokmi. Aj
kvôli nevyhovujúcemu stavu kúpeľní a havarijnému stavu niektorých kúpeľní je rekonštrukcia hotelových izieb nevyhnutná.
Inštitucionálna úroveň
Zároveň chceme prilákať zahraničných návštevníkov do Podtatranského regiónu, v čom nám realizácia projektu pomôže.
Projekt povedie ku konkurenčnej výhode, ktorá bude vlastníctvom firmy a k odbornému rastu zamestnancov a zúčastnených
Projektom sa vytvoria nové pracovné miesta.
strán. V rámci výsledkov projektu nastane aj rast sektora služieb poskytovania cestovného ruchu a projektom sa definuje
úplne nová koncepcia ponúkaného hotelového ubytovania, ktorá zahŕňa rodinný horský hotel v krásnom prostredí a zároveň
Projekt je v súlade s dokumentmi: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba a Prešovského samosprávneho
dostupnou infraštruktúrou.
kraja, v ich bodoch podpory cestovného ruchu. Žiadateľ zatiaľ má veľké skúsenosti s realizáciou projektov stavebných zmien v
rámci zariadení cestovného ruchu.
Hlavné pravdepodobné riziká, ktorým bude subjekt v budúcnosti v súvislosti s realizáciou projektu čeliť sú:
Nedostatočné riadenie a manažment projektu, Možné problémy so zásobovaním kvôli nedostatočnej infraštruktúre,
Nepriaznivá zmena legislatívy, Dodávateľské riziko. Hlavná stratégia je riadenie rizík.
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Súčasná situácia v oblasti CR je charakteristická len miernym oživením dopytu pri doznievajúcej hospodárskej kríze. V
štruktúre účastníkov je viditeľný pokles zahraničných návštevníkov, naopak podiel domácich zástupcov rastie, pričom rastú aj
požiadavky na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb pri akceptovateľnej cene. V meste Dolný Kubín ako i celej Orave pri
tom absentujú žiadané doplnkové služby CR čo sa prejavuje skracovaním dĺžky pobytu pri nepriaznivom počasí a vysokou
mimosezónnou nevyťaženosťou ubytovacích zariadení CR.
Súčasná prevádzka cukrárne ARKÁDA so spinning centrom R-Bike v súčasnosti poskytuje len obmedzený rozsah služieb
vzhľadom na nevyhovujúce priestorové kapacity. Prevádzka cukrárne je otvorená denne s dvojzmennou prevádzkou od 9:0020:00. V letnej sezóne je funkčná letná terasa s cca140 m2 a vlastná výrobňa zmrzliny podľa talianskej receptúry.
Ponuka športových a fitnes aktivít je zabezpečená prostredníctvom spinning centra R-Bike, kde v riadení ako i inštruovaní
jednotlivých lekcií zohráva kľúčovú úlohu konateľ a jediný vlastník žiadateľa - Ing. Milan Rusina, prvý licencovaný inštruktor
spinningu na Slovensku, ktorý je dobre známy aj v cyklistike.

Od realizácie projektu očakávame zlepšenie situácie vo viacerých rovinách, konkrétne:
- zvýšenie konkurencieschopnosti nielen na úrovni žiadateľa, ale aj celého mesta Dolný Kubín,
- vytvorenie 2 pracovných miest obsadených ženami do 29 rokov evidovanými na úrade práce,
- začlenenie spinning centra pod svoju podnikateľskú činnosť,
- rozšírenie ponuky poskytovaných služieb, ktoré doteraz absentovali resp. boli poskytované v nedostatočnom rozsahu a
kvalite,
- nárast tržieb,
- zvýšenie pridanej hodnoty.
Ponuka nových služieb nám umožní posilniť divíziu služieb v oblasti CR a posilniť systém komplexnej spolupráce s ostatnými
poskytovateľmi služieb CR ako napr. s blízkym hotelom Park***
Dvojkombináciou samostatne prevádkovateľných podlaží s principiálne odlišným typom zákazníkov dokážeme lepšie rozložiť
riziko neúspechu. Vytvoríme vhodné priestory na realizáciu kultúrnospoločenských podujatí, kde budeme schopní ponúknuť
rôznym záujemcom aj organizovanie širokej škály osláv a posedení.
Pre deti vytvoríme nový priestor na hranie, ktorý bude osadený tématickými atrakciami
Vytvoríme predpoklad pre ďalší dynamický rast úrovne a rozsahu poskytovaných služieb CR v meste Dolný Kubín

Zvolené technické riešenie-prístavba a rekonštrukcia objektu na Radlinského ulici s cieľom vytvorenia atraktívnych priestorov
pre spoločenské posedenia ako i športovo-relaxačné aktivity vyplynulo z podrobného posúdenia možných variantov realizácie
viď. Opis kap.4
Jeden logický celok zodpovedá stavebným prácam ako i systému účtovania investície projektu.
Predpokladáme tiež, že realizácia dodávky prebehne v časovom horizonte cca. 6 mesiacov. Začiatok projektu sme stanovili
na apríl 2015, kedy vystavíme objednávku a koniec na september 2015, kedy budú ukončené a prebrané všetky stavebné
práce. Vystaveniu objednávky bude predchádzať realizácia VO, ktoré začalo v úvode decembra 2014. Uzatvorenie zmluvy s
víťazom odhadujeme na marec 2015
Realizácia stavebných prác si vyžiada úplné odstavenie prevádzky na Radlinského ul. a presun zamestnancov do výroby.
Táto skutočnosť zvyšuje náročnosť riadenia projektu, ktoré bude zabezpečené proj. tímom. Zloženie tímu ako i popis činností,
kompetencií, zodpovedností a skúseností jednotlivých osôb je uvedený v Opise-kap.4
Uvedená kapitola popisuje aj priebeh podporných a hlavnej aktivity, bez realizácie ktorých nie je možné plnenie cieľov
projektu.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu:
- žiadateľa: zvýšenie konkurencieschopnosti, rozšírená ponuka služieb, technické zhodnotenie a pod.
- región: zatraktívnenie lokality Radlinského ulice v centre okresného mesta, vytvorenie 2 stálych pracovných miest,
vytvorenie viacerých dočasných pracovných miest a pod.
- štát: príspevok k naplneniu cieľov vyplývajúcich zo Štátnej politiky cestovného ruchu.
Poskytnutie NFP umožní realizáciu finančne náročného zámeru, ktorý by bez podpory nebolo možné realizovať, vzhľadom na
obmedzenosť vlastných zdrojov. Rozdelením na etapy a čiastkovou realizáciou by celkový efekt nedosiahol požadovanú
úroveň do momentu ukončenia poslednej etapy.
Navyše dlhšia doba realizácie by výrazne negatívne pôsobila na našu ekonomiku, nakoľko z hygienických dôvodov a ruchu zo
staveniska by prevádzka odovzdaných častí nebola možná resp. nebola by atraktívna
Realizácia zámeru je v plnej miere v súlade so základnými strategickými dokumentmi mesta, kraja a SR viď Opis kap.2
Predošlé skúsenosti s úspešnou realizáciou investičných projektov viď. Opis kap.5. potvrdzujú schopnosti realizovať
investične náročné i z fondov EU a ŠR SR podporované projekty

Podstatou investície je diverzifikácia hlavnej podnikateľskej činnosti a posilnenie postavenie služieb v CR, čo nám umožní
zvýšiť našu konkurencieschopnosť a rozšíriť ponuku doplnkových služieb CR v regióne.
Udržateľnosť vnímame v troch rovinách:
ADMINISTRATÍVNA RESP. PERSONÁLNA
Je garantovaná osobným zainteresovaním sa zástupcov manažmentu i vlastníka spoločnosti. Každý člen z projektového tímu
disponuje dostatkom skúseností a je podrobne oboznámený s úlohami, ktoré sa od neho očakávajú. Skúsenosti dokladuje aj
prehľad realizovaných investícií-Opis kap.5.
TECHNICKÁ
Garantovaná komplexnou dodávkou stavebných prác so zárukou kvality finálneho prevedenia a použitím kvalitných
stavebných materiálov. Prípadné riziká poškodenia nepredvídateľnými udalosťami budú riešené poistením.
FINANČNÁ RESP. EKONOMICKÁ
Realizáciou projektu vytvoríme priestory, ktoré budú generovať dostatočné príjmy viď. vykonaná fin. analýza - príloha č. 5
ŽoNFP. Preto považujeme finančnú udržateľnosť za zaručenú.
Eliminácia ohrození zo SWOT je založená na podrobnom sledovaní aktuálneho vývoja trhu, využívaní alternatívnych foriem
financovania a vhodnom vplyve na tvorbu legislatívnych noriem, viď Opis-kap.3.
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Spoločnosť FIMA INVEST s.r.o. je majiteľom a prevádzkovateľom bufetu "Klingáč" umiestneného pri nástupnej stanici
sedačkovej lanovky v stredisku SKI Bachledova. Vďaka svojmu umiestneniu priamo na svahoch strediska, dobrou
dostupnosťou automobilom a parkovacími plochami disponuje vysokým potenciálom na poskytovanie kvalitných
reštauračných služieb alpského štýlu. Na základe uvedeného spoločnosť rozhodla o transformácii bufetu na reštauračné
zariadenie horského typu. S touto prestavbou už začala pred touto zimnou sezónou.
Predpokladmi pre realizáciu tohto projektu zo SWOT analýzy sú: možnosť využitia podporných programov EÚ, dostatok
dostupnej pracovnej sily na trhu, nízka konkurencia reštauračných zariadení priamo v stredisku, existencia početnej bázy
potenciálnych klientov pre projekt – mladé rodiny s deťmi, športovci, turisti, cyklisti a nízka súčasná kapacita zariadenia.
Projekt prispieva k znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti vytváraním nových dlhodobo udržateľných pracovných miest v kraji
s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku, Prešovský kraj k 10/2014 evidoval mieru nezamestnanosti 17,38 %, čo je
predpokladom dostatku kvalifikovanej pracovnej sily v regióne.

Nákupom profesionálneho kuchynského zariadenia a rozšírením kapacity o 30 nových miest nákupom samosnej presklennej
terasy so slnečníkom dosiahneme naplnenie stanoveného celkového a špecifických cieľov a merateľných ukazovateľov.
Zvýšením kvality a rozšírením ponúkaných služieb spolu s rozšírením kapacity reštaurácie nárastú tržby spoločnosti najmä z
prípravy a predaja jedál, čím sa zároveň zvýši aj výška pridanej hodnoty spoločnosti. Na dosiahnutie týchto cieľov spoločnosť
vytvorí nové pracovné miesta – kuchára a čašníka. Projektom prispejeme k zvýšeniu priemernej dĺžky pobytu návštevníkov v
stredisku a na základe toho bude výstupy projektu využívať nielen žiadateľ, ale aj ďalší poskytovatelia služieb cestovného
ruchu v regióne (prevádzkovateľ strediska, ubytovacie zariadenia, atď.). Rozvoj strediska bude prínosom pre mladých
nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce, a komplementárne podporí aj ďalších podnikateľov v stredisku. Ohrozenia
budeme tlmiť napr. rozvojom spolupráce s prevádzkovateľom strediska, miestnymi a regionálnymi organizáciami, dobrým
procesom projektového riadenia, rozvojom osobnostného potenciálu zamestnancov.

Hlavné aktivity projektu: Modernizácia terasy reštaurácie Klingáč s možnosťou jej dočasného uzavretia a Obstaranie
vybavenia kuchyne reštaurácie Klingáč budú realizované obstaraním, inštaláciou a zavedením do praxe v termíne realizácie
projektu od 07/2015 do 12/2015. Dĺžka realizácie bola definovaná s ohľadom na najneskôr možné ukončenie projektu, ale s
dostatočnou časovou rezervou. Dodanie a montáž budú vykonávať dodávatelia vybratí procesom verejného obstarávania v
súlade s podmienkami výzvy. V rámci realizácie projektu budú prebiehať aj podporné aktivity - publicita a riadenie projektu a
následne aj samotný proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných na Úrade práce ako uchádzači o
zamestnanie. Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov. Projektové
činnosti bude riadiť a kontrolovať tím zložený z interných, ale aj externých odborníkov.Rozšírenie poskytovaných služieb o
prípravu a podávanie teplých jedál a rozšírenie kapacity o samonostnú presklennú terasu so slnečníkom dopomôže k nárastu
návštevnosti a predĺženiu dĺžky pobytu, a tým aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti samotného žiadateľa, ako aj celého
strediska.

Projekt je pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa, analýzy trhu a v súlade so strategickými a
plánovacími dokumentmi Prešovského samospravného kraja, regiónu Tatier a obce Ždiar. Realizácia projektu bude mať
pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu poskytovaných služieb, podporí
predĺženie pobytu turistov v regióne a vytvorí dve dlhodobo udržateľné pracovné miesta pre mladých, čím sa zlepší
ekonomická a sociálna situácia a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva regiónu. Projekt svojím zameraním napomáha
zmierňovať regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest v Prešovskom kraji s najvyššou
nezamestnanosťou, čím napĺňa podmienku okamžitého účinku pomoci. Žiadateľ nemá skúsenosti s riadením projektov z
verejných zdrojov, v posledných rokoch však realizoval viaceré investície do nehnuteľností z vlastných zdrojov. Bez získania
NFP by žiadateľ z dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol realizovať projekt ako taký a v takom krátkom čase.
Výšku investícii by musel rozložiť v čase a ohrozená by bola aj tvorba novovytvorených pracovných miest.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Transformácia bufetu na reštauráciu, rozšírenie
poskytovaných služieb, rozšírenie sedačkovej kapacity a zabezpečenie celoročnej prevádzky reštaurácie "Klingáč" bude
znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím a zvýšenie konkurencieschopnosti
žiadateľa. Výstupy projektu po jeho ukončení zabezpeči spoločnosť prostredníctvom novoprijatých zamestnancov vďaka
projektu a vďaka dodatočným zdrojom, ktoré žiadateľ vytvorí z nárastu tržieb a pridanej hodnoty. V rámci opisu projektu
žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s realizáciou projektu a dostatočne zabezpečil ich elimináciu rozdelením
kompetencií medzi jednotlivých členov projektového tímu.
Miera výnosovosti projektu je 131,01 % a čistá súčasná hodnota ivnestície je 81 842,02 Eur. Investícia v rámci projektu
zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj spoločnosti aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto
investície ako je miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia.
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Kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom samosprávnom kraji. Miera evidovanej
nezamestnanosti bola v PSK ku 31.07.2014 na úrovni 17,88 % a v okrese Stará Ľubovňa 13,44%. Žiadateľ HITERA, spol. s
r.o. je 100 % dcérskou spol. kúpeľov KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. a pôsobí v oblasti kúpeľného CR. Kúpele majú
vybudované ubytovacie a stravovacie kapacity na vyhovujúcej úrovni. Veľký problém predstavuje nevyhovujúci objekt
Balneoterapie v ktorom sú poskytované kúpeľné procedúry, je tu zima a prievan, čo priamo ohrozuje kúpeľných hostí. Objekt
pôsobí na kúpele likvidačne aj z hľadiska ekonomiky, čo súvisí s vysokou spotrebou energií, sú tu obrovské tepelné straty. Za
účelom zvýšenia kvality poskytovaných kúpeľných služieb je nevyhnutné objekt Balneoterapie rekonštruovať. Realizáciou
projektu sa zvýši kvalita a počet poskytovaných služieb, procedúr kúpeľným hosťom a zvýši sa konkurencieschopnosť
žiadateľa v dôsledku úspory nákladoch na energie až 50 %. Kúpele sú stabilným zamestnávateľov, čím prispievajú k zníženiu
miery nezamestnanosti v regióne. Projektom sa zároveň vytvoria 2 pracovné miesta, a 1 z toho aj pre príslušníka rómskej
komunity.

V záujme zachovania prevádzky kúpeľných procedúr, výrazného zvýšenia kvality a rozsahu poskytovaných služieb je nutné
rekonštruovať objekt Balneoterapie – srdca Kúpeľov Vyšné Ružbachy, ktorý je v havarijnom stave. Zvýšenie komfortu
kúpeľných hostí pri poskytovaných procedúrach zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa v dôsledku pozitívnych referencií a
zvýšeného záujmu o kúpeľné služby. Predmetom projektového riešenia je komplexné zateplenie objektu a výmena okien. S
tým spojená úspora nákladov na energie až 50 % prinesie zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a ďalšie zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti. Projektom sa zároveň vytvoria 2 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných do 29 r.,
1 pre ženu, 1 pre muža, pričom jedno bude obsadené príslušníkom rómskej komunity. Pre rok 2018 sa predpokladá rast tržieb
spoločnosti na úrovni 330 000 EUR a pridanej hodnoty 76 000 EUR. Spoločnosť HITERA, spol. s r.o. a KÚPELE VYŠNÉ
RUŽBACHY, a.s. sú aktívnymi členmi OOCR Severný Spiš – Pieniny. Realizácia projektu je situovaná v regióne s
medzinárodným významom pre rozvoj CR. Projekt podporí ďalší rozvoj turizmu v celom regióne.

Spoločnosť v rámci projektu plánuje rekonštruovať objekt Balneoterapie pre poskytovanie kúpeľných procedúr. Budova je
výrazne fyzicky opotrebovaná s obrovskými nárokmi na energie, čo pôsobí na kúpele veľmi negatívne z ekonomického i
prevádzkového hľadiska. V minulosti bola 4 roky uzatvorená, čo kúpeľom spôsobilo značné výpadky príjmov a existenčné
ťažkosti, nakoľko procedúry sú výraznou konkurenčnou výhodou. Je nutné tento obrovský objekt rekonštruovať – zatepliť a
vymeniť okná a docieliť úsporu energie. Stavebné práce prebehnú dodávateľsky v súlade s projektovou dokumentáciou a
rozpočtom. Dodávateľ vzíde z procesu verejného obstarávania, ktorý spoločnosť začala pred podaním žiadosti o NFP.
Realizácia je plánovaná na obdobie mesiacov 03 až 09/2015, plánované ukončenie stavebnej časti je september 2015. Pre
zabezpečenie bezproblémovej realizácie aktivít projektu a udržania výsledkov projektu bol zostavený projektový pracovný
tím, bližšie popísaný v časti 4.2 Opisu projektu. Realizáciou projektu spoločnosť napĺňa ciele opatrenia, výzvy ako aj schémy
de minimis pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných
služieb v CR.

V rámci projektu sa zrekonštruuje objekt Balneoterapie – centrum poskytovania kúpeľných procedúr. Stav tejto obrovskej
budovy je havarijný, je fyzicky opotrebovaná s čím je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové
náklady. Negatívny je aj vplyv na rehabilitujúcich sa kúpeľných hostí, v objekte je veľká zima. Kúpele Vyšné Ružbachy
prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru, ktorá si vyžaduje značné zdroje. Balneoterapia kvôli vysokým nákladom a havarijnému
stavu už bola v minulosti uzatvorená, čo však kúpeľom spôsobilo ešte väčšie škody nakoľko prišli o kúpeľných hostí a príjmy
z kúpeľnej starostlivosti. Balneoterapia v súčasnoti vzhľadom na svoj prevádzkový stav stále predstavuje enormnú záťaž pre
ekonomiku kúpeľov. Bez pomoci NFP spol. HITERA, spol. s r.o. ako 100 % dcérska spoločnosť Kúpeľov Vyšné Ružbachy
a.s. nedokáže projekt realizovať. Projekt je plne v súlade so strategickými plánovacími dokumentmi VUC aj regiónu.
Dlhoročné manažérske skúsenosti vedenia spoločnosti ako aj realizácia viacerých investičných projektov spoločnosti sú
zárukou úspešnej realizácie a udržateľnosti projektu. Projektom sa navyše podporí regionálna zamestnanosť.

Po administratívnej, technickej aj finančnej stránke je udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečená. Žiadateľ má vytvorenú
fungujúcu organizačnú štruktúru, ktorá sa vyprofilovala počas fungovania spoločnosti a je zárukou efektívneho
zabezpečovania potrebných úkonov na všetkých jej úrovniach. Na udržateľnosť výsledkov projektu bude zároveň dohliadať
projektový tím. Materiálovo - technické zázemie má spoločnosť vytvorené tak po stránke administratívnych ako aj technických
kapacít. Nutné je zvýšiť úroveň prostredia a kvalitu poskytovaných kúpeľných služieb a procedúr ako aj znížiť náklady
energeticky úspornými opatreniami - rekonštrukciou Balneoterapie v rámci projektu. Úsporou v energiách ako aj pomocou
vyšších prevádzkových výnosov z predaja služieb kúpeľných procedúr žiadateľ predpokladá vytvorenie potrebných finančných
prostriedkov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Zhodnotený majetok – budova Balneoterapie bude poistená v
súlade s pravidlami poskytovania pomoci zo zdrojov EÚ a ŠR. Z finančnej analýzy vyplýva, že k návratnosti investície dôjde v
roku 2030 a projekt je dlhodobo finančne udržateľný.
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Zvýšiť kvalitu služieb rekreačného strediska Roháče – Spálená

Rast kvality a rozšírenie ponuky služieb verejného golfového ihriska
TRI DUBY

Rozšírenie, rekonštrukcia a modernizácia penziónu a hotela Flóra
Bešeňová

Modernizácia lyžiarskeho strediska SKI DRIENICA

Obnovenie tančiarne s reštauráciou v Lučenci

Modernizácia izieb hotela Kaskády- II. Etapa.

Skvalitnenie služieb rozšírením a modernizáciou vybavenia

Modernizácia rekreačného zariadenia Janka Jesenského

Modernizácia strediska Ski Krahule

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb modernizáciou interiérového
vybavenia a zariadením kuchyne

93 379,99

179 190,06

196 912,08

199 783,15

198 846,15

106 812,78

168 298,41

199 999,80

189 417,20

199 460,45
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Stredisko cestovného ruchu Roháče Spálená je zaradená do lokality cestovného ruchu s celoročným využitím kategórie s I a II
medzinárodným a národným významom.
Letné a mimosezónne využitie – ideálnym východiskovým bodom pre vysokohorskú turistiku a horolezecké výstupy je
konečná stanica novej 6 sedačkovej lanovej dráhy, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe pred dokončením. Odtiaľ vedú populárne
trasy na známe Tatranské vrchy.
Zimné využitie – stredisko ponúka vynikajúce lyžiarske podmienky, sezóna sa začína v decembri a zotrváva až do neskorej
jari. Lyžiarske stredisko je ohodnotené štyrmi hviezdičkami. Stredisko poskytuje optimálne podmienky pre zjazdových
lyžiarov, snowboardistov a bežkárov. Zjazdovky sú denne upravované a doplňované technickým snehom. Pre náročných je k
dispozícii alpinistická free zóna a snowboard park. Na prepravu lyžiarov sa používajú lanové výťahové zariadenia.
Nová 6 sedačka si ale vyžaduje doplnenie chýbajúcej techniky na úroveň, aby sa dosiahla efektivita investície, ktorá prinesie
vyššiu návštevnosť strediska.
Realizácia projektu umocní silné stránky a zintenzívni príležitosti a naopak, zoškrtá slabé stránky a eliminuje riziká uvedené v
SWOT analýze.

Predkladaný projekt rieši modernizáciu a rozšírenie technického vybavenia turistického strediska Roháče – Spálená.
Realizáciou aktivity 1 projektu - obstaranie odbavovacieho systému, dôjde k vybaveniu novej 6 sedačkovej lanovej dráhy
modernými turniketmi, čo zrýchli prepravu osôb, ako aj komfort pri nástupe. Projekt umožní zachovanie prevádzky starej
sedačky, ktorá bude využitá v zimnej sezóne pre lyžiarov.
Realizácia aktivity 2 projektu - obstaranie technológie na výrobu technického snehu, umožní zásobovať lyžiarske svahy
dostatočným množstvom snehu, čo zaručí kvalitný lyžiarsky terén v jeho celej dĺžke, teda aj v predĺžených novovzniknutých
terénoch, ako aj v rozšírených nových lyžiarskych trasách, ktoré zaručia širší rozptyl a vyššiu bezpečnosť pre lyžiarov.
Realizáciou projektu ponúkneme návštevníkom kvalitnejšie služby, ktoré zabezpečia zvýšenú celoročnú návštevnosť
strediska čo prispeje k udržaniu pracovných miest. Dosiahnutie uvedeného cieľa kladne ovplyvní aj nárast pridanej hodnoty a
tržieb spoločnosti Tatrawest s.r.o., čo vytvára podnet k ďalším investičným aktivitám. Na základe 22 ročných skúseností
merateľné ukazovatele sú reálne a nepredstavujú riziko nenaplnenia.

Dodávateľ bude zvolený na základe výsledkov VO.
Aktivita 1 – odbavovací systém je predmetom projektu pre stávajúcu 6 sedačku. Všetky potrebné inžinierske siete pre
turnikety budú pripravené. Samotná inštalácia je jednoduchá, vyžaduje si osadenie na vopred pripravené kotviace prvky,
pripojenie a oživenie komunikačnej technológie.
Aktivita 2 – technológia výroby technického snehu, ktorá je predmetom projektu je obdobné technické zariadenie, ktoré
Tatrawest s.r.o. už dlhodobo vlastní a prevádzkuje na svojich lyžiarskych svahoch.. Stacionárne tyčové moduly s hydromatom
sa budú fixovať na už vopred pripravené kotviace prvky a pripoja sa k hydrantom. Mobilné turbínové zasnežovacie delá budú
umiestnené na vytýčené najexponovanejšie miesta, kde budú pripojené k existujúcim hydrantom.
Časový rozvrh oboch aktivít dáva dostatočný priestor na dochvíľne ukončenie ich realizácie. Aktivity budú realizované s
osobnou zodpovednosťou pre dohľad a administráciu na základe vytvorenej personálnej matice. Realizáciou aktivít sa
dosiahnu obidva špecifické ciele, ktoré naplnia hlavný cieľ projektu.

Stredisko cestovného ruchu Roháče–Spálená leží v regióne Orava v severozápadnej časti Slovenska pri štátnej hranici s
Poľskom. Je to oblasť, ktorá sa kvôli chýbajúcemu priemyslu, členitému terénu a nízkej bonite pôdy označuje ako kraj s
nízkym ekonomickým potenciálom.
Politické a ekonomické zmeny po roku 1989 podnietili malých a stredných podnikateľov Oravy, z ktorých sa stala významná
zložka zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu. Prispel k tomu nádherný prírodný a dodnes zachovaný osobitý potenciál
Oravy.
Roháče – Spálená ponúka celoročný cestovný ruch. Jej význam dokazuje aj strategický dokument „Regionalizácia
cestovného ruchu v SR“ a „Dlhodobý potenciál oblastí cestovného ruchu“, ktorý prideľuje stredisku Roháče-Spálená vysoký
potenciál pre jeho ďalší rozvoj.
Stredisko je dobre známe medzi domácimi turistami, ale aj turistami z Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka, i Holandska. V
exponovaných, hlavne zimných turistických termínoch sú ubytovacie kapacity regiónu vyťažené na 100 percent.
Realizáciou predkladaného projektu sa výrazne zvýši kvalita strediska, čo vyvolá vyšší prílev turistov a podnieti vznik a rozvoj
ďalších podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Ako to vyplýva z výsledkov Finančnej analýzy, predkladaný projekt vytvára dostatočný CASH-FLOW v krátkodobom aj
dlhodobom horizonte, čím zabezpečuje finančnú udržateľnosť investície. Realizácia projektu umožní plné a efektívne využitie
predchádzajúcej investície spoločnosti Tatrawest s.r.o. do novej, modernej, výkonnejšej a komfortnejšej šesťsedačkovej
lanovky. Investícia vytvorí dostatočný zisk na pokrytie investičných a prevádzkových výdavkov projektu.
Realizácia predkladaného projektu prináša zo sebou ďalšie možnosti využitia výsledkov projektu: hotel priamo pri novej
sedačke, večerné lyžovanie, klzisko letné/zimné, downhill trate na zjazd na horských kolobežkách a bicykloch v letnom
období, rozšírenie požičovne športových potrieb Dôjde k rozšíreniu služieb, čo zabezpečí ďalšie zvýšenie návštevnosti
strediska. Prevádzka vytvorených nových služieb je zárukou na udržanie novovytvorených pracovných miest a vytvárania
nových pracovných príležitostí.
Možným ohrozeniam SWOT analýzy môžeme čeliť reguláciou ceny lístkov, ktorá bude vedieť udržiavať
konkurencieschopnosť voči strediskám s obdobnými aktivitami vykonávanými v širšom okolí, v susednom Poľsku a v
okolitých štátoch.
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Na polceste medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, len 1 kilometer od letiska na Sliači na pravom brehu Hrona sa nachádza
malebné golfové ihrisko nesúce názov celej lokality - Tri duby. Golfový areál je určený pre začiatočníkov aj profesionálov,
širokú verejnosť aj hostí. Areál spravuje MHC Hron s.r.o., ktorý je vlastníkom 42 ha pozemkov a je domovským ihriskom Golf
and Country Clubu Hron (člen Slovenskej golfovej asociácie).Vybudovanie golfového ihriska prebehlo v 3 etapách.
Klienti v súčasnosti využívajú 18 jamkové golfové ihrisko, cvičnú lúku s prekrytým odpaliskom, vrátane cvičného jamkoviska,
reštauráciu s kaviarňou, šatne, socálne zariadenia a golfový suvenírový obchod. Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich potrieb
klientov žiadateľ nemôže poskytovať komplexnejšie služby v oblasti cestového ruchu s celoročným využitím, preto sa
rozhodol o ďalší postup v smerovaní svojej spoločnosti.

Výsledkom projektu bude zvýšenie konkurencieschopnosti verejného golfového ihriska Tri Duby prostredníctvom rozšírenia
ponuky, rastu kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím. Realizáciou projektu zrekonštrujene a
zmodernizujeme súčasnú prevádzkovú budovu, ktorá bude slúžiť pre klientov. V prízemí budovy budú vytvorené skladové
priestory, sociálne zariadenia,sprchy, šatne, kancelárie, dieľna. Na druhom poschodí bude umiestnená kongresová sála o
počte 70 osôb, ktorá bude slúžiť na prezentácie, teambuildingové akcie, spoločenské akcie a iné. V súvislosti s realizáciou
projektu bude vytvorené 1 pracovné miesto obsadené mužom a 1 pracovné miesto obsadené ženou, občanmi vo veku 15-29
rokov. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené reálne.
Riziko spojené s realizáciou projektu sme sa snažili eliminovať už v predprípravnej a prípravnej fáze, využívaním skúseností z
obdobných projektov, ktoré sme v minulosti realizovali.

Realizácia projektu je naplánovaná od 04/2015 až 09/2015. Projekt sa realizuje v rámci hlavnej aktivity – A1 – Rekonštrukcia
a modernizácia prevádzkovej budovy (v rámci tejto aktivity budú zrealizované stavebné práce na objekte prevádzkovej
budovy, bude obstarané interiérové vybavenie a ozvučenie) V súbehu s hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity
(riadenie projektu, publicita a informovanosť). PaI bude zabezpečená v súlade s platným manuálom pre PaI. Riadenie
projektu bude vykonávať projektový tím, ktorý pozostáva z odborníkov s viacročnými skúsenosťami v riadení obdobných
projektov. Zrealizovaným aktivít sa dosiahne naplnenie cieľa projektu.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa podnikajúceho v
cestovnom ruchu v regióne, v ktorom sa nachádza. Realizácia projektu umožní využívať golfový areál 12 mesiacov v roku, čo
zabezpečí celoročnú využiteľnosť. Zvýši sa návštevnosť, čím porastú tržby žiadateľa, zlepší sa zamestnanosť (novovytvorené
2 pracovné miesta) a celkovo projekt dopomôže rozvoju cestovného ruchu v danom regióne a predurčí východiskovú pozíciu
pre ďalšie nové možnosti investícii.
Z hľadiska organizačnej štruktúry a bohatých skúseností s realizáciou investičných projektov a projektov podporovaných EÚ,
je žiadateľ pripravený. Po analýze očakávaných potrieb z hľadiska personálneho zabezpečenia si žiadateľ pripravil návrh
budúcej organizačnej štruktúry a personálneho zabezpečenia, ktoré zabezpečia bezproblémový chod zariadenia.

Udržateľnosť výsledkov projektu po jeho ukončení bude zabezpečená dosahovanými výnosmi z dôvodu poskytovania
komplexnejších a kvalitnejších služieb, nárastu klientov – finančné hľadisko. Z prevádzkového a technického hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom celoročného fungovania dôslednej kontroly, koordinácie pracovných a
marketingových aktivít. Administratívna udržateľnosť bude zabezpečená vhodne zvoleným projektovým tímom.
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Spoločnosť REFIMO, s. r. o. je spoločnosťou rodinného typu, ktorá má bohaté skúsenosti s podnikaním v cestovnom ruchu od
roku 1992. Zariadenie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti od vstupu do známeho termálneho kúpaliska Gino Paradise
Bešeňová. Obec navštevuje veľa turistov zo Slovenska, ale hlavne zo zahraničia napr. Poľsko, Česko, Rusko, Nemecko. Pre
potreby súčasného trendu je nevyhnutná rekonštrukcia a modernizácia ubytovacej časti penziónu, ktorá je značne
opotrebovaná, nakoľko je prevádzkovaný od r. 1997 bez akejkoľvek významnejšej investície. Navyše strecha je v havarijnom
stave a preteká. Objekt nie je zateplený, vonkajšie okná a dvere sú netesné, čím dochádza k veľkým tepelným únikom a
vysokým nákladom na energie. Táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju zariadenia a je dlhodobo neudržateľná. Plánovanou
investíciou sa zvýši kvalita poskytovaných služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne.
Vzhľadom na skúsenosti a s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť tejto spoločnosti vidíme priestor na realizáciu
predkladaného podnikateľského zámeru.

Situácia v budúcnosti bude pre žiadateľa znamenať rast konkurencieschopnosti v oblasti cestovného ruchu a nárast počtu
spokojných a vracajúcich sa návštevníkov. Po úspešnej realizácií projektu bude zariadenie svojím návštevníkom poskytovať
kvalitnejšie služby v oblasti cestovného ruchu. Dôjde k nárastu tržieb žiadateľa v roku 2018 na 370 tis. EUR a pridanej
hodnoty na 215 tis. EUR. Uvedomujeme si, že vstupom do EÚ je potrebné vytvárať komplexné produkty CR s cieľom plne
uspokojiť potreby návštevníkov. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s predpokladanou vyššou návštevnosťou
zariadenia bude súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 2. Zvýšením konkurencieschopnosti, využitím existujúceho
potenciálu a prostredia, ako aj tvorbou nových pracovných miest pôsobí realizácia projektu na dosiahnutie strategického cieľa
Novej stratégie cestovného ruchu SR na roky 2007-2013.

Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedný projektový tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude
založené na nasledovnom:
- kvalifikovaný a skúsený projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude riadiť a zabezpečovať projekt po manažérskej
stránke
- stálou prítomnosťou členov projektového tímu na mieste realizácie sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na možné
vzniknuté problémy počas celej doby realizácie projektu
-úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu zastupiteľnosti
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na 04/2015, pričom celková doba realizácie je 9 mesiacov. Technickú realizáciu
projektu bude realizovať víťaz VO a bude vychádzať z projektovej dokumentácie a z platného stavebného povolenia.
Stavebný dozor bude zabezpečovať vedenie stavebného denníka a bude sledovať priebeh výstavby.

Projekt výrazne prispeje k poskytovaniu vysokokvalitných komplexných služieb počas celého roka. Neustále rastúce nároky
zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si
konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Realizácia projektu bude mať výrazne pozitívny vplyv
aj na faktory, ktoré sa nedajú kvantifikovať. Uskutočnením projektu sa výrazne podporí a zatraktívni infraštruktúra CR
vybudovaná v obci Bešeňová a regiónu Liptova. Prílev domácej a zahraničnej klientely podnieti rozvoj ďalšej infraštruktúry a
podnikavosti v regióne, prispeje k rastu komunikácie miestneho obyvateľstva so zahranič. návštevníkmi, k medzikulturálnej
komunikácii, čo je vzhľadom na vstup SR do EÚ nezvrátiteľné a veľmi potrebné. Implementácia projektu, zmodernizované a
rekonštruované zariadenie bude pozitívne pôsobiť na rozvoj a aplikáciu projektových zámerov v oblasti CR. Vzhľadom na
svoje podmienky je lokalita vhodná na rozvoj CR. Jedným z dôležitých faktorov projektu je vplyv na podporu zamestnanosti
vytvorením 2 nových prac. miest.

Skúsenosti konateľov spoločnosti a ich história rodinného hoteliérstva budú zárukou udržania výsledkov projektu aj počas
ďalších rokov. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného a zrekonštruovaného objektu.
Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z poskytnutých služieb. Úspešnou realizáciou
projektu sa zvýši kvalita služieb a s tým aj klientska základňa. Realizáciou projektu sa očakáva rast pridanej hodnoty a tržieb
spoločnosti, ktoré pokryjú výdavky spoločnosti REFIMO, s.r.o. na prevádzku a ďalší rozvoj. Nakoľko realizácia projektu je
pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého NFP nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov.
Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie projektovým
tímom. Zmysluplnosť dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH vygenerovala kladnú hodnotu
investície. Možné ohrozenia udržateľnosti boli identifikované a pripravili sa eliminačné opatrenia na ich dosah.
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Spoločnosť BESNA, spol. s r.o. vznikla v roku 1998 a jej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie strediska cestovného ruchu
SKI DRIENICA. Stredisko patrí medzi najznámejšie na východe Slovenska. Šarišský región disponuje vysokým potenciálom
pre celoročné pobyty v horskom prostredí, čím sa v budúcnosti môže presadiť ako turistické územie národného významu.
Predpoklady pre realizáciu projektu zo SWOT analýzy ako čerpanie podporných programov EÚ na dobudovanie infraštruktúry
a tvorbu nových produktov cestovného ruchu, existencia silnej bázy potenciálnych domácich aj zahraničných klientov,
dostupná pracovná sila na trhu a potreba vytvárania podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s
celoročným využitím na základe využívania existujúceho prírodného dedičstva definovali hlavný cieľ projektu Podporiť
konkurencieschopnosť strediska SKI DRIENICA zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti poskytovaných služieb s
celoročným využitím s cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov. Projekt zároveň rieši znižovanie dlhodobej nezamestnanosti
vytváraním nových pracovných miest v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, okres Sabinov k 10/2014 evidoval mieru
nezamestnanosti 21,82%.

Nákupom nového snežného pásového vozidla a rozšírením služieb v letnom období o horolezeckú stenu dosiahneme
naplnenie stanoveného celkového a špecifických cieľov. Zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti športovo-rekreačných
služieb s celoročným využitím dôjde k zvýšeniu návštevnosti a konkurencieschopnosti strediska SKI DRIENICA a v
náväznosti aj k zvýšeniu atraktivity regiónu. Zvýši sa priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v stredisku a na základe toho
budú výstupy projektu využívať i ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu v regióne (ubytovacie zariadenia, stravovacie
zariadenia, lyžiarske školy, bufety, blízke relaxačné centrum, atď.). Rozvoj strediska bude prínosom pre mladých
nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti s nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu
prispeje k zmierňovaniu disparít medzi regiónmi Slovenska.
Ohrozenia budeme tlmiť napr. rozvojom spolupráce s miestnymi a regionálnymi organizáciami, investovaním do rozšírenia a
modernizácie strediska s cieľom udržania jeho konkurencieschopnosti, dobrým procesom projektového riadenia, rozvojom
osobnostného potenciálu zamestnancov a rozvojom marketingovej stratégie do budúcnosti.

Hlavná aktivita Modernizácia vybavenia a rozšírenie poskytovaných služieb strediska SKI DRIENICA bude realizovaná
prostredníctvom obstarania, dodania a prevádzkovania technológie v termíne realizácie projektu od 07/2015 do 12/2015.
Dodanie a montáž investičného majetku budú vykonávať dodávatelia vybratí procesom výberu podľa ustanovení platnej
legislatívy (zákon o verejnom obstarávaní, Obchodný zákonník, podmienky výzvy a poskytovateľa pomoci) na základe
dodávateľsko-odberateľskej zmluvy. V rámci realizácie projektu budú paralelne prebiehať aj podporné aktivity-publicita a
riadenie projektu a následne aj samotný proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných na Úrade práce ako
uchádzači o zamestnanie.
Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov. Rozvoj strediska je nutný z
dôvodu skvalitnenia, celosezónneho rozšírenia a zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, ktoré zabezpečia nárast
návštevnosti a predĺženie dĺžky pobytu a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti samotného žiadateľa a iných subjektov
regiónu. Projektové činnosti bude riadiť projektový tím zložený z interných a externých pracovníkov s potrebnou odbornosťou.

Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov pre oblasť
CR zameraných na konkurencieschopnosť, udržateľnosť a dopad CR na regionálnu a lokálnu ekonomiku. Realizácia projektu
bude mať pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu služieb (prílev nových
domácich aj zahraničných turistov) a podporí príliv investícií (rozvoj MSP v regióne), čím sa výrazne zlepší ekonomická a
sociálna situácia a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti. Projekt svojím zameraním tak napomáha
zmierňovať regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest v oblasti s nadpriemernou
nezamestnanosťou. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s riadením investičných a neinvestičných projektov financovaných aj z
vlastných zdrojov, a to napr. zavádzaním kompletnej technológie systému automatického zasnežovania, nákupom strojov a
zariadení pre technické zabezpečenie strediska a organizovaním podujatí a pretekov v spolupráci s miestnymi organizáciami.
Bez získania NFP by žiadateľ z dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol realizovať projekt v takomto rozsahu a čase.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Modernizácia vybavenia a rozšírenie
poskytovaných služieb strediska SKI DRIENICA bude znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti služieb s celoročným
využitím a zvýšenie konkurencieschopnosti strediska. Žiadateľ si v strategickom horizonte dáva ako prioritnú úlohu
pokračovať v rozvoji rozširovaním služieb o budovanie ďalších celoročných aktivít CR (rozšírenie počtu lyžiarskych vlekov,
vybudovanie snowraftingu, rozšírenie lyžiarskej zjazdovky, snowboardový park, požičovňa bicyklov a kolobežiek, vybudovanie
cyklotrás, bikeparku na zjazd na horských bicykloch, rozvoj agroturistiky a detské ihrisko s oddychovou zónou).
Miera výnosovosti projektu je 127,47% a čistá súčasná hodnota investície je 78 409,97 EUR. Investícia v rámci projektu
zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto
investície ako je miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia.
Žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s realizáciou projektu a dostatočne zabezpečil potrebu ich eliminácie rozdelením
kompetencií medzi jednotlivých členov projektového tímu.
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Spoločnosť ECOLUTION s.r.o. bude realizovať svoj projektový zámer na juhu Banskobystrického kraja, ktorý patrí v
socioekonomickom hodnotení i miere nezamestnanosti medzi najhoršie v SR. Od svojho založenia v r. 2009 pôsobila
ECOLUTION s.r.o. v oblasti ekonomického a technického poradenstva, manažovania projektov a investícií. Do oblasti CR
diverzifikuje s jasným cieľom, ktorým je:
- zhodnotiť potenciál a zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu južného Slovenska prostredníctvom nového atraktívneho
celoročne využívaného zariadenia CR,
- vyplniť medzeru na trhu vytvorením nového inovatívneho produktu CR spájajúceho zábavu a gastronómiu, založeného na
kvalite,
- nadviazať na tradíciu jedinečného spoločenského priestoru a oživiť kultúrno-spoločenský život v meste a regióne
Za týmto účelom
- vytvorila a aktualizovala projektový zámer rekonštrukcie budovy bývalej tančiarne v Lučenci, na čo získala stav. povolenie i
súhlas so zmenou stavby pred dokončením,
- získala budovu do vlastníctva a začala s rekonštrukciou budovy, pričom stav. práce intenzívne pokračujú,
- získala spolupracovníkov z oblasti CR a môže budovať na ich skúsenostiach v oblasti gastronómie a organizovania podujatí

Po zrealizovaní proj. dosiahneme:
- zlepšenie komplexnosti ponuky služieb CR s celoročným využitím v rámci regiónu
- rozšírenie možnosti výberu aktívneho trávenia voľného času pre viaceré cieľ. skupiny
- zvýšenie konkurencieschopnosti, rozvoj ECOLUTION diverzifikovaním svojho pôsobenia a vytvorením prac. miest
Výsledkom projektu bude nové zariadenie CR, atraktívne a jedinečné prepojením poskytovania reštauračných služieb so
zábavou a kultúrno-spoloč. aktivitami. V regióne sa zvýši kapacita stravovacích zariadení o viac ako 200 miest, vznikne nový
celoročne využívaný kultúrno-spoločenský priestor a vytvoria sa 2 nové prac. miesta, počas doby udržateľnosti 1 ďalšie. Pri
organizovaní podujatí budeme spolupracovať s etablovanými organizáciami pôsobiacimi v oblasti súčasného umenia. V
budúcnosti chceme aktívne pôsobiť ako člen OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Širší dopad sa prejaví v regióne/odvetví podporou a zvýšením produktivity domácich dodávateľov, kooperáciou s ďalšími
organizáciami i možnosťami pre viaceré subjekty prezentovať sa. Projekt je zodpovedne naplánovaný, s dostatočnými
finančnými, technickými a personálnymi zdrojmi. Riešenia rizík a ohrozeni viac v Opis

Projekt plánujeme realizovať 6 mesiacov. Začiatok projektu bol stanovený na apríl 2015, koniec na september 2015,
harmonogram zohľadňuje aj potrebu ukončenia VO pred realizáciou.
V rámci realizácie projektu sme zvolili 1 hlavnú aktivitu, ktorá zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú predmetom predkladaného
projektu. Realizovaním hlavnej aktivity dosiahneme naplnenie stanovených cieľov. Súčasne budú prebiehať aj podporné
aktivity projektu.
Predmet projektu je výsledkom posúdenia variantných riešení a predstavuje optimálne riešenie z pohľadu možností žiadateľa,
časového rámca a dosiahnutia želaného efektu. Organizačnú stránku projektu bude zastrešovať projektový tím zložený z
interných i externých členov s vopred určenými zodpovednosťami, ktorí budú dohliadať na správnu implementáciu a plnenie
zmluvných podmienok, s uplatnením systému rozdelenej kontroly, t.j. správnosť dodávky, technické, ekonomické a
administratívne stránky.
Po ukončení fázy realizácie prejde zodpovednosť tímu do zabezpečenia udržateľnosti projektu s dôrazom na identifikáciu a
následné riešenie potenciálnych rizík. Viac v Opise, kap.4.

Identifikovanie medzery na trhu v regióne nás viedlo k vytvoreniu predkladaného projekt. zámeru. Projekt nadväzuje na
tradíciu a zároveň ponúka podporu a prezentáciu súčasným trendom v gastronómii i umení.
Je prínosom na všetkých úrovniach – na mikroúrovni prispeje k diverzifikácii činností, zlepšeniu ekonomických ukazovateľov a
rastu žiadateľa. Na miestnej a regionálnej úrovni prispeje k zvýšeniu návštevnosti a vytvoreniu komplexnejšej ponuky služieb,
k celkovému rastu ekonomiky, vytvoreniu nových prac. miest.
Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného variantného riešenia, zníženie kvalitatívnych nárokov a
obmedzenie vybavenia zariadenia. Vďaka poskytnutým zdrojom sa znížia požiadavky na disponibilitu vlastnými resp. úver.
zdrojmi, prevádzka bude môcť byť spustená v kratšom čase a vytvorí sa finančný priestor pre prevádzku zariadenia, zvýšenie
miezd a komplexnejšie služby.
Projekt je v súlade so všetkými strategickými a plánovacími dokumentmi mesta, okresu, kraja i SR, čo je podrobne popísané v
opise projektu. Projektový tím má bohaté skúsenosti s realizáciou dlhodobých investičných a technických projektov, ktoré boli
podporené aj v rámci ŠF.

Administratívnu udržateľnosť zabezpečíme vhodne zostavenou organizačnou štruktúrou a projektovým tímom, v ktorom má
zastúpenie aj konateľ a vlastník spoločnosti ako hlavný projekt. manažér. Vytvorené prac. miesta obsadíme a budeme
udržiavať motivačným systémom a systémom vzdelávania a rozvoja zamestnancov. V prípade úspešného fungovania
zariadenia je do budúcnosti plánované ďalšie rozširovanie služieb, ktorým vytvoríme ďalšie pracovné miesta.
Inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečíme sledovaním a prispôsobovaním sa aktuálnym trendom v CR tak, aby sme zlepšovali
kvalitu poskytovaných služieb a vytvorili si stálych zákazníkov.
Spolufinancovanie k dotácii vo výške 70 % bude zabezpečené prostredníctvom vlastných zdrojov. Ďalšie financovanie
poskytovaných služieb bude financované z príjmov, ktoré zariadenie vyprodukuje. Prípadné riziká v projekte eliminujeme ich
včasnou identifikáciou, vyhodnotením a efektívnym riadením. Po ukončení projektu budú ďalšie aktivity zamerané na udržanie
a zlepšovanie štandardu a kvality služieb s využitím najnovších marketingových postupov, uplatňovaním moderných princípov
destin. manažmentu a vyhľadávaním nových partnerov s cieľom rastu návštevnosti.
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Hotel Kaskády patrí k strategickým hotelom stredného Slovenska, nakoľko okrem vysokokvalitných ubytovacích a
stravovacích služieb, ponúka aj služby wellnes centra a kongresové služby, čím celoročne uspokojuje dopyt domácej a
zahraničnej klientely v oblasti cestovného ruchu.
Východisková situácia: vlastný termálny prameň, lokalita v centre Slovenska, dobrý prístup po diaľnici ako aj ľahká dostupnosť
počas celého roka, blízkosť letiska Sliač, komplexnosť poskytovaných služieb – ubytovanie, stravovanie, wellness, kongres,
športové vyžitie, doplnkové služby Kaskády Hotel & SPA Resort.
V porovnaní so zrekonštruovanými hotelmi a predovšetkým so zahraničnou konkurenciou však hotel musí neustále zvyšovať
štandard hotela – ide predovšetkým o rastúce požiadavky a dopyt zákazníkov po komforte. Projektom chcem riešiť kapacitne
nevyhovujúce klimatizačné zariadenie v hotelových izbách a vo wellness.
Je potrebné dobudovanie rozvodov, ktoré budú slúžiť výlučne na chladenie, eliminovať hlučnosť existujúcich klimatizačných
jednotiek a zvýšiť kapacitu chladiaceho zariadenia.
Všetky uvedené prvky bránia ďalšiemu rozvoju a uspokojovaniu stále rastúcich požiadaviek zákazníkov.

Realizáciou projektu sa zvýši teplotný komfort vysoko kvalitných wellness služieb, rekonštruuje a modernizuje sa
nevyhovujúce klimatizačné zariadenie izieb a wellness, čím sa zabezpečí teplotný komfort a zvýši kapacita chladiaceho
zariadenia.
Vplyvom realizácie projektu sa zvýši obsadenosť hotela, čo bude mať za následok aj vytvorenie nového pracovného miesta v
počte 1 , ktoré bude vytvorené pre mladých do 29 rokov. Predpokladaný nárast tržieb v roku 2018 je 4 579 638 eur a nárast
pridanej hodnoty je 2 029 559 eur.
Naplnenosť zariadenia návštevníkmi bude zabezpečená prostredníctvom ponuky služieb s využitím definovaných
marketingových nástrojov (pre rodiny s deťmi, turistov, kongresových hostí). Pre zabezpečenie negatívnych vplyvov na
trhu (kríza a pod.) plánuje zariadenie ponúkať služby aj mimo súčasných geografických oblastí (SR, ČR), hlavne pre
zahraničnú klientelu.

Realizácia projektu bude uskutočňovaná prostredníctvom aktivity:
Aktivita 1: Rekonštrukcia chladiaceho systému hotelových izieb a wellness.
Návrh stavebno-technického riešenia projektu navrhol autorizovaný projektant. žiadateľ disponuje kladným vyjadrením
stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočňovaniu stavebných úprav v zmysle §57 ods. 5 stavebného zákona. Na
priebeh rekonštrukcie a modernizácie, dodržiavanie technológie a postupov, súlad s platnou výkresovou dokumentáciou a
stavebným povolením bude dohliadať kvalifikovaný dozor a autorský dozor žiadateľa.
Každá oblasť realizácie projektu bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe VO a koordináciu jednotlivých aktivít
projektu bude zabezpečovať samotný žiadateľ.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment spoločnosti, ktorý má dlhoročné skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. Projekt z dôvodu svojho zamerania nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné
prostredie.
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia spokojnosti klientov, zvýšenia všeobecnej kvality
služieb zariadenia, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia zariadenia.

Vzhľadom na výnimočnú polohu hotela, nachádzajúceho sa v geografickom strede Slovenska, medzi mestami Zvolen a
Banská Bystrica, v blízkosti liečivých kúpeľov Sliač a Kováčová a s výbornými referenciami a stabilnou klientelou v oblasti
wellness a kongresových služieb predstavuje Hotel Kaskády významný prvok v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu nielen
stredného Slovenska. Na uspokojenie požiadaviek stále náročnejšej klientely, však hotel musí realizovať viaceré zmeny a
doplnenia v oblasti infraštruktúry hotela, predovšetkým v oblasti klimatizačného zariadenia pre zabezpečenie teplotného
komfortu izieb a celkovej výkonnosti chladiaceho zariadenia. Bez pomoci NFP by sme projekt realizovali v menšom rozsahu,
nakoľko objem investície presahuje možnosti akumulovaných zdrojov. Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými výdavkami
a cieľmi výzvy a tiež v súlade s PHaSR mesta Sliač okresu Zvolen a VUC Banská Bystrica, ktoré venujú dôraz na zachovanie
a zvýšenie služieb v oblasti cestovného ruchu a ich celkové skvalitnenie investíciami v tejto oblasti.

Po ukončení realizácie projektu bude hotel zodpovedať vysokým štandardom v oblasti poskytovania ubytovacích a wellness
služieb a bude schopný konkurovať najlepším hotelom doma i v zahraničí.
Tým budú vytvorené predpoklady pre celoročné poskytovanie hotelových služieb aj pre náročnú domácu a zahraničnú
klientelu s predpokladom rastu spokojných a lojálnych zákazníkov, predovšetkým wellness a kongresovej klientely. Realizácia
projektu vytvoria predpoklady pre stabilné tržby hotela, ktoré budú postačujúce pre krytie finančných a prevádzkových
nákladov realizovaných aktivít projektu, čo zaručuje dosiahnutie stanovených ukazovateľov výsledkov a dopadu projektu. V
súčasnosti v čase hospodárskej krízy sa môže očakávaný rast klientely ako aj tržieb odkloniť od plánovaných hodnôt. Žiadateľ
sa bude v takom prípade snažiť prijímať opatrenia, ktoré by zamedzili krízovému stavu prostredníctvom diverzifikácii
podnikateľskej činnosti. Výsledky finančnej analýzy potvrdzujú, že hotel bude schopný realizovať predkladaný projekt a že
jeho výsledky budú udržateľné aj po ukončení financovania prostredníctvom NFP.
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Podnikateľ Miroslav Florek je etablovaný na trhu od roku 2006. Stredisko CR SKI Krušetnica v Námestove sa profiluje ako
prímestské stredisko pre rôzne športové aktivity, ubytovanie a trávenie voľného času. Vďaka umiestneniu v Oravskom regióne
disponuje vysokým potenciálom pre celoročné pobyty v horskom prostredí a využívanie športovo rekreačných služieb na
úrovni medzinárodného významu.
Predpoklady pre realizáciu projektu zo SWOT analýzy (čerpanie podporných programov EÚ na tvorbu nových produktov
cestovného ruchu, existencia silnej bázy potenciálnych domácich aj zahraničných klientov, dostupnosť pracovnej sily na trhu
a potreba vytvárania podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím vďaka
existujúcemu prírodnému dedičstvu) definovali hlavný cieľ projektu Podporiť konkurencieschopnosť strediska SKI Krušetnica
zvýšením kvality ubytovania a rozšírením a skvalitnením poskytovaných služieb s celoročným využitím. Projekt poskytuje aj
riešenia znižovania dlhodobej nezamestnanosti vytváraním nových dlhodoboudržateľných pracovných miest v regióne s
priemernou mierou nezamestnanosti, okres Námestovo k 10/2014 evidoval mieru nezamestnanosti 12,26%.

Nákupom vybavenia penziónu (zvýšenia štandardu ubytovania), výmenou dvoch bowlingových dráh a vybudovaním
zábavného detského snow-parku pri penzióne dosiahneme naplnenie stanoveného celkového a špecifických cieľov a
merateľných ukazovateľov. Zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti športovo - rekreačných služieb s celoročným využitím
dôjde k zvýšeniu návštevnosti a konkurencieschopnosti strediska SKI Krušetnica a v náväznosti aj k zvýšeniu atraktivity
regiónu. Zvýši sa priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v stredisku a na základe toho bude výstupy projektu využívať nielen
žiadateľ ale aj ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu v regióne (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, bufety,
relaxačné centrum, atď.). Rozvoj strediska bude prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce a
vytvára zároveň možnosť pre ďalšiu zamestnanosť. Ohrozenia budeme tlmiť napr. rozvojom spolupráce s miestnymi a
regionálnymi organizáciami, investovaním do rozšírenia a modernizácie strediska s cieľom udržania jeho
konkurencieschopnosti, dobrým procesom projektového riadenia, rozvojom osobnostného potenciálu zamestnancov a
rozvojom marketingovej stratégie do budúcnosti.

Hlavné aktivity Modernizácia ubytovania v Penzióne Pohoda Krušetnica, Rozšírenie poskytovaných služieb o detský snowpark a Skvalitnenie služieb prostredníctvom 2 bowlingových dráh budú realizované prostredníctvom obstarania, dodania a
prevádzkovania technológie v termíne realizácie projektu od 07/2015 do 12/2015. Dodanie a montáž investičného majetku
budú vykonávať dodávatelia vybratí procesom verejného obstarávania v súlade s podmienkami výzvy a poskytovateľa
pomoci, na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy. V rámci realizácie projektu budú paralelne prebiehať aj podporné
aktivity - publicita a riadenie projektu a následne aj samotný proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných
na Úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú
k naplneniu cieľov. Rozvoj strediska je nutný z dôvodu skvalitnenia, celosezónneho rozšírenia a zvýšenia úrovne
poskytovaných služieb, ktoré zabezpečia nárast návštevnosti a predĺženie dĺžky pobytu a tým aj zvýšenie
konkurencieschopnosti samotného žiadateľa a iných subjektov regiónu. Projektové činnosti bude riadiť a kontrolovať tím z
interných a externých odborníkov.

Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov pre oblasť
CR zameraných na konkurencieschopnosť, udržateľnosť a dopad CR na regionálnu a lokálnu ekonomiku.
Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu
služieb (prílev nových domácich aj zahraničných turistov) a podporí príliv investícií (rozvoj MSP v regióne), čím sa výrazne
zlepší ekonomická a sociálna situácia a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti. Projekt svojím
zameraním tak napomáha zmierňovať regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest v oblasti s
priemernou nezamestnanosťou. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s riadením investičných a neinvestičných projektov
financovaných aj z vlastných zdrojov, a to napr. zavádzaním technológie systému zasnežovania, turniketového systému,
nákupom strojov a zariadení pre technické zabezpečenie strediska a organizovaním podujatí a pretekov v spolupráci s
miestnymi organizáciami. Bez získania NFP by žiadateľ z dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol realizovať projekt
v takomto rozsahu a čase.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Modernizácia a rozšírenie športovo-rekreačných
prvkov a zvýšenie štandardu ubytovania bude znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím a
zvýšenie konkurencieschopnosti strediska. Žiadateľ si v strategickom horizonte dáva ako prioritnú úlohu pokračovať v rozvoji
rozširovaním služieb o budovanie ďalších celoročných aktivít CR(rozšírenie počtu lyžiarskych vlekov, vybudovanie
snowraftingu, rozšírenie lyžiarskej zjazdovky, snowboardový park, požičovňa bicyklov a kolobežiek, vybudovanie cyklotrás,
bikeparku na zjazd na horských bicykloch, v rozvoj agroturistiky a detské ihrisko s oddychovou zónou).
Miera výnosovosti projektu je 140,31% a čistá súčasná hodnota investície je 96 923,07 EUR. Investícia v rámci projektu
zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto
investície ako je miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia.
Žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s realizáciou projektu a dostatočne zabezpečil potrebu ich eliminácie rozdelením
kompetencií medzi jednotlivých členov projektového tímu.
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Rekreačné zariadenie Janka Jesenského je situované v Prešovskom samosprávnom kraji, okrese Poprad, obci Vysoké Tatry
v katastrálnom území Tatranská Lomnica. Z pohľadu regionalizácie cestovného ruchu v SR sa objekt nachádza v území
spadajúcom do kategórie s medzinárodným významom v dlhodobom horizonte aj v strednodobom horizonte rozvoja regiónov
cestovného ruchu. Návštevníkov mesta a regiónu tvoria zahraniční a domáci klienti a ich počet neustále narastá. Viac ako 11
%-tná miera nezamestnanosti v okrese Poprad naznačuje dostatok dostupnej pracovnej sily v regióne. V súčasnosti je objekt
vo vlastníctve žiadateľa o NFP, jeho stavebno-technický stav je nevyhovujúci na prevádzku v zimnom období. Sú poškodené
drevené podlahy, zastrešenia, konštrukcie suterénu sú poškodené vlhkosťou, vykurovacie technológie sú zastaralé a
nefunkčné. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia objektu s cieľom vybudovať sociálne zariadeniana všetkých izbách.
Prepokladmi pre realizáciu projektu zo SWOT analýzy sú vytvorenie vyššieho štandardu ubytovania v rekreačnom zariadení
so zachovaním ducha doby v nehnuteľnosti, nedostatočný počet nízkonákladového ubytovania v regióne a možnosť využívať
objekt celoročne.

Po realizácii projektu bude objekt obnovený na pôvodný ráz, bude zabezpečený proti zatekaniu a vlhobám v prízemí, budú
vymenené a zaizolované steny a podlahy, vymenené zhnité nášlapové vrstvy v prízemí, vymenená zničená elektroinštalácia v
prízemí, zaizolovaná terasa proti presakom vody a zrekonštruovaný vykurovací systém. Samotným projektom budú vytvorené
2 trvalé pracovné miesta, 1 pre muža a 1 pre ženu. Obe pracovné miesta budú vytvorené pre osoby od 15 do 29 rokov, jedno
pre osoby zo znevýhodnených skupín. Projektom zvýšime do roku 2018 tržby o minimálne 147 309 a pridanú hodnotu o 109
375 eur. Tieto hodnoty naplníme vďaka zvýšeniu štandardu zariadenia.
Pre zníženie rizík zo napĺňania merateľných ukazovateľov SWOT-ky sme kalkulovali s dostatočnou rezervou vo finančnej
analýze a zriadime flexibilný projektový tím. Realizáciou projektu rozšírime rôznorodosť poskytovaných služieb, čo bude mať
vplyv na zvýšený príliv turistov do regiónu a komplementárne podporí aj ostatných podnikateľov v oblasti. Výsledky projektu
sú štartovacou čiarou pre ďalšie investície žiadateľa, konkrétne vybudovanie wellness centra priamo v objekte a rekonštrukcia
fasády do pôvodného stavu z 19. storočia

Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedať prijímateľ pomoci. Po podpise zmluvy o NFP bude dodržiavať jej
ustanovenia a podpornú dokumentáciu vrátane usmernení RO a iné predpisy platné v čase realizácie projektu.
Hlavná aktivita "Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rekreačného zariadenia Janka Jesenského“ bude prebiehať paralelne s
podpornými aktivitami (riadenie projektu a publicita a informovanosť).
Aktivita projektu sa bude realizovať 6 mesiacov, v ktorých je zohľadnená časová náročnosť rekonštrukcie, ale aj maximálny
termín na ukončenie realizácie projektu výzvou. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky na základe vykonaného procesu
verejného obstarávania ešte pred podpisom zmluvy o NFP. Na realizáciu projektu bude dohliadať projektový tím skladajúci sa
z projektového manažéra, stavebného dozoru, manažéra monitorovania, účtovníčky projektu a finančného manažéra a
manažéra pre verejné obstarávania. Všetci členovia majú presne vymedzené kompetencie a povinnosti v rámci projektu.
Jednotlivé činnosti projektu prispejú k naplneniu špecifických cieľov a v končenom dôsledku k celkovému cieľu projektu
vďaka výslednému skvalitneniu služieb v Rekreačnom zariadení.

Predkladaný projekt bol pripravený žiadateľom o NFP po zrealizovaní vstupnej analýzy týkajúcej sa rozvoja cestovného ruchu
v Tatrách a možného rozvoja Rekreačného zariadenia Janka Jesenského a v súlade s plánovacími a strategickými
dokumentmi SR, VÚC, regiónu Tatier ale aj obce Vysoké Tatry. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia
vytvorením komplexnej ponuky služieb v turistickej ubytovni s celoročným využitím - t.j. umožniť poskytovanie služieb aj mimo
letnej sezóny.
Poskytnutie NFP prispeje k naplneniu cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľov, umožní spoločnosti rozvinúť
prevádzku turistickej ubytovne aj mimo letnej turistickej sezóny, výrazne prispeje k skvalitneniu poskytovaných služieb. Bez
získania nenávratného finančného príspevku by žiadateľ z dôvodu obmedzených vlastných zdrojov a získania cudzích zdrojov
(aj s ohľadom na úrokové náklady) nemohol projekt realizovať v takej miere a v takom krátkom čase, v akej ho bude
realizovať. V regióne Tatier budú vytvorené dve nové pracovné miesta, podporí sa rozvoj cestovného ruchu rozšírením
poskytovaných služieb, zlepší sa socio-ekonomická situácia regiónu.

Prevádzka rekreačného zariadenia bude po realizácii projektu zabezpečená dvomi novovprijatými zamestnancami, ktorí budú
zaškolení pre potreby svojich pracovných miest. Environmentálne vplyvy projektu na okolie sú pozitívne z dôvodu znižovania
počtu lôžok v zariadení, čím sa znížia maximálne objemy znečistených vôd produkovaných rekreačným zariadením a
znížením emisií rekonštrukciou vykurovacieho systému.
Finančná analýza projektu vykazuje mieru výnosovosti projektu vo výške 123.98 % a čistou súčasnou hodnotou investície vo
výške 82 650,33 EUR. Investícia v rámci projektu zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre udržanie vytvorených pracovných
miest a rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti, kedže miera rentability investícii v rámci projektu je vyššia ako miera
rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia. Po ukončení realizácie bude prevádzka výstupov projektu financovaná
tržbami z predaja novovytvorených služieb. Externým rizikám ovplyvňujúcim projekt a udržanie jeho výsledkov budeme čeliť
vytvorením projektového tímu, ktorý bude hľadať riešenia na elimináciu dopadov rizík ovplyvňujúcich projekt.
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V BB kraji je jednou z priorit. foriem CR horský CR, potenciál kraja z hľadiska regionalizácie CR je veľmi vysoký. Napriek
bohatému prírodnému a kultúrno-historickému potenciálu nie je región dostatočne využívaný, a to hl. z dôvodu absencie
komplexnosti a kvality poskyt. služieb. Stredisko Ski Krahule poskytuje služby CR v oblasti aktívneho oddychu, športu, relaxu,
lyžiarskych vlekov a tratí, ubytovania, stravovania, doplnkových služieb a to počas celého roka. Cieľovou skupinou sú individ.
návštevníci, rodiny s deťmi, školské zájazdy, firemná klientela. Silnými stránkami strediska je prírodný potenciál okolia,
dostupnosť, prijateľné ceny a obľúbenosť strediska. Slabou stránkou je absencia solventnejšej klientely a nevyhnutná
modernizácia strediska Ski Krahule - STRED Európy. Z dôvodu zvýšenej vyťaženosti kapacít strediska Ski Krahule počas
letných aj zimných mesiacov je nevyhnutná modernizácia a inovácia poskytovaných služieb. Hl. aktivity letnej sezóny turistika, cyklo-cross, letná škola a tábory, hl. aktivity zimnej sezóny - lyžovanie a bežkovanie.

Projekt zvýši kvalitu poskytovaných služieb CR v stredisku CR Ski Krahule, prispeje k modernizácii voľnočasových aktivít, a
to modernizáciou platobného, turniketového a zasnežovacieho systému. Projekt uspokojí dopyt súčasnej klientely po
modernizácii a priláka nových domácich i zahraničných turistov. Vďaka multiplikačným efektom na ďalšie poskytované služby
budú predpokladané tržby v roku 2018 na úrovni 214tis. Eur a pridaná hodnota 111 tis. Eur. Projekt vyzdvihne potenciál
krajiny pre rozvoj CR, čím zvýši konkurencieschopnosť a HDP kraja, prispeje k znižovaniu
nezamestnanosti v regióne vytvorením 2 nového pracovných miest, bude mať dopad na zvyšovanie tržieb a tvorbu
pracovných miest v nadväzných odvetviach. Modernizácia zasnežovacieho systému usporí 40-50% energií, čo bude viesť k
zníženiu nákladov a zvýšeniu tržieb. Realizáciou modernizácie dosiahneme uspokojenie potrieb väčšieho počtu
návštevníkov, a tým prísun finančných prostriedkov. Vytvoria sa predpoklady pre zefektívnenie a zintenzívnenie koopert.
manažmentu, zostrenie konkurenčného prostredia a zvýšenie záujmu o aktívny šport a zdravý životný štýl.

Realizácia projektu v období 04/2015 - 12/2015 predpokladá 2 základné aktivity: Aktivita 01: Modernizácia platobného
systému a turniketových zariadení, Aktivita 02: Modernizácia zasnežovacieho systému. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou
projektu financovaného zo zdrojov EÚ v oblasti CR, čo vytvára predpoklad na úspešné realizovanie a administrovanie daného
projektu. Spoločnosť má vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkom, dostatočné finančné zdroje na
spolufinancovanie projektu. Žiadateľ je pripravený na riešenie možných rizík počas i po realizácii projektu, a to hl. riziká
finančné, časové a vis major.

Región okolia Kremnice - STRED Európy a BB kraja ponúka množstvo kultúrno-historických a prírodných atraktivít na
realizáciu takmer všetkých foriem CR počas celého roka. Záujem o zvýšené aktívne využívanie voľného času, športových
aktivít vyžadujú ich modernizáciu za účelom naplnenie potrieb domácich aj zahraničných klientov. Prostriedky NFP pomôžu
realizácii projektu. Projekt by bez pomoci NFP z OP KaHR bol ťažko realizovaný, nakoľko prestavuje enormnú finančnú záťaž
pre žiadateľa. Zvýšením kvality poskytovaných služieb prispeje projekt k rastu trhového podielu strediska CR medzi
významnými slovenskými strediskami CR. Realizácia projektu napĺňa vybrané strateg. ciele, priority a opatrenia Stratégie CR
SR, VÚC BB kraja a regiónu. Realizáciou projektu sa naplnia všetky ciele, ktoré sú definované výzvou ako aj OP KaHR.

Po ukončení financovania zo zdrojov NFP bude projekt ekonomicky nezávislý, stredisko Ski Krahule deklaruje príjmy z
aktívneho CR, a to nielen poskytovaním športových, ale aj ubytovacích, stravovacích služieb počas celého roka. Úspešnou
realizáciou predchádzajúceho projektu zameraného na ubytovacie služby, súčasným projektom zvýšime modernizáciu
strediska ako celku. Žiadateľ plánuje neustále zlepšovať a skvalitňovať poskytované služby počas celého roka v dlhom
časovom horizonte. Realizáciou projektu sa očakáva zvýšenie návštevnosti, čo predpokladáme na zvýšení tržieb a pridanej
hodnoty. Vytvorením 2 pracovných miest podporíme zamestnanosť v regióne.
Uvedené faktory budú podporované všeobecnými faktormi okolia, ktoré sú spojené s turistickým ruchom, atraktivitou regiónu
STRED Európy, trávením voľného času, voľnočasovým využitím. Z finanč. analýzy vyplýva miera výnosovosti projektu na
úrovni 114,23%, výsledky projektu budú
trvalo udržateľné z hľadiska výnosového aj prevádzkového. Čistá súčasná hodnota projektu je na úrovni 39,51 tis. EUR, čo
predstavuje kladnú hodnotu a teda môžeme konštatovať, že projekt je zmysluplný.
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Žiadateľ v roku 2006 odkúpil nevyužívaný kúpeľný dom na liečbu pľúcnych chorôb v obci Ptičie, ktorý následne
zrekonštruoval. Od ukončenia rekonštrukčných prác zariadenie nepretržite slúži ako turistická ubytovňa poskytujúca celoročné
služby ubytovania s možnosťou parkovania priamo v areáli. Žiadateľ bol zameraný hlavne na organizovanie detských táborov
a lyžiarských zájazdov. Na základe SWOT analýzy-čerpania EU fondov, dostupnej pracovnej sily, dopytu klientov a vhodného
prostredie pre liečbu pľúcnych chorôb a vynikajúcu polohu vhodnú na horskú turistiku má zariadenie vysoký potenciál na
skvalitnenie poskytovaných služieb a vytvorenie ponuky na širokospektrálne celoročné využívanie. Nakoľko je zariadenie v
nepretržitej prevádzke od svojho spustenia vzniká požiadavka na modernizáciu a doplnenie interiérového vybavenia a
technológie kuchyne s cieľom vytvorenia vyššieho štandardu a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím,
zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa a predĺženia pobytu turistov v regióne. Projekt zároveň rieši znižovanie dlhodobej
nezamestnanosti vytváraním nových pracovných miest v regióne Humenné s vysokou mierou nezamestnanosti
16,65%(10/2014).

Vďaka realizácii aktivity projektu - nákupu a modernizácii interiérového vybavenia a vybavenia kuchyne sa zvýši poskytovaný
štandard služieb a zabezpečí sa komplexnosť služieb zariadenia cestovného ruchu od ubytovania, stravovania, občerstvenia,
nočnej zábavy až po športové, umelecké, kultúrne vyžitie hostí. Modernizácia kuchyne umožní rozšíriť ponuku o náročnejšie
jedlá a zároveň skráti čas na prípravu jedál, čo umožní zvýšiť kapacitu obslúžených hostí a prinesie novú klientelu. V
nadväznosti na zvýšenie atraktivity zariadenia sa zvýši atraktívnosť regiónu a výstupy projektu budú využívať i ďalší
poskytovatelia služieb cestovného ruchu v regióne (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, lyžiarske školy, relaxačné
centrá, atď.). Rozvoj zariadenia bude prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti s
nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Realizácia projektu prispeje k zmierňovaniu disparít medzi regiónmi Slovenska.
Ohrozenia budeme tlmiť napr. rozvojom spolupráce s regionálnymi organizáciami, investovaním do zariadenia s cieľom
udržania jeho konkurencieschopnosti, dobrým procesom projektového riadenia, rozvojom potenciálu zamestnancov.

Realizácia projektu je naplánovaná na 9 mesiacov od marca 2015 do novembra 2015. Projekt bude realizovaný
prostredníctvom jednej aktivity: „Nákup interiérového vybavenie a vybavenia kuchyne“ spolu s podpornými aktivitami riadenie a publicita a informovanosť. Proces výberu dodávateľov bol zahájený v súlade s aktuálnou legislatívou v zmysle
platných metodík a príručiek ešte pred podaním žiadosti o NFP. Dodanie a montáž investičného majetku budú vykonávať
dodávatelia vybratí procesom výberu na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy.
V rámci realizácie projektu budú paralelne prebiehať aj podporné aktivity-publicita a riadenie projektu a následne aj samotný
proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Jednotlivé
činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov. Rozvoj zariadenia je nutný z dôvodu
skvalitnenia, celosezónneho rozšírenia a zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, ktoré zabezpečia nárast návštevnosti a
predĺženie dĺžky pobytu a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti samotného žiadateľa a iných subjektov regiónu. Projektové
činnosti bude riadiť projektový tím zložený z odborníkov.

Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov pre oblasť
CR zameraných na konkurencieschopnosť, udržateľnosť a dopad CR na regionálnu a lokálnu ekonomiku. Realizácia projektu
bude mať pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu služieb (prílev nových
domácich aj zahraničných turistov) a podporí príliv investícií (rozvoj MSP v regióne), čím sa výrazne zlepší ekonomická a
sociálna situácia a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti v krátkom časovom horizonte. Projekt svojím
zameraním tak napomáha zmierňovať regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest v oblasti s
nadpriemernou nezamestnanosťou. Žiadateľ má skúsenosti s riadením investičných a neinvestičných projektov financovaných
z vlastných zdrojov a organizovaním podujatí v spolupráci s miestnymi organizáciami. Žiadateľ pôsobí dlhodobo na trhu
cestovného ruchu od roku 2006.
Bez získania podpory by sa projekt nerealizoval, nakoľko kompletná výmena vybavenia vyžaduje značnú finančnú investíciu a
čiastočná výmena interiéru by nezabezpečila očakávané výsledky.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Modernizácia vybavenia a skvalitnenie
poskytovaných služieb zariadenia bude znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím a zvýšenie
konkurencieschopnosti zariadenia. Žiadateľ si v strategickom horizonte dáva ako prioritnú úlohu pokračovať v rozvoji
rozširovaním služieb o budovanie ďalších celoročných aktivít CR. Realizáciou marketingovej kampane bude zabezpečené
informovanie verejnosti o aktivitách žiadateľa. Po ukončení projektu dôjde k nárastu tržieb, z ktorých bude možné financovať
ďalší rozvoj zariadenia, ďalšie skvalitňovanie poskytovaných služieb a znižovanie prevádzkových nákladov hlavne zo strany
spotreby jednotlivých druhov energií.
Finančná analýza vykazuje mieru výnosovosti vo výške 122,59 % a ČSH vo výške 66 505,39 Eur. In
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Modernizácia apartmánového domu 4sochy.

Penzión a reštaurácia u Jeleňa, Stará Ľubovňa
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Rekreačný objekt Vila Paula sa nachádza v centre Vysokých Tatier v tatranskej osade Nový Smokovec. Vznikla v 1. polovici
90-tych rokov 19. storočia. V súčasnosti slúži ako rekreačné zariadenie pre verejnosť, ktorá má možnosť si ubytovanie
zarezervovať, ale aj pre zamestnancov firmy TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r.o. Košice. V súčasnosti toto zariadenie už
nespĺňa štandard poskytovania ubytovacích služieb, preto je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Aj vzhľadom k tomu sa
spoločnosť TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o. Košice uchádza o podporu - NFP. Bez tejto podpory by rekonštrukcia nebola
možná v takom rozsahu ako je uvedené v tejto ŽoNFP. Ubytovanie je vhodným východiskom na pešie a vysokohorské túry.
Prvá veľká prestavba sa uskutočnila v 30-tych rokoch min. storočia. Drevené časti fasády sa obmurovali. Na severnej strane
sa pristavil objekt, ktorý slúžil ako pekáreň s troma ubytovacími bunkami. V súčasnosti je v objekte Vily Paula: 10 jedno až
päťlôžkových izieb, spoločenská miestnosť, vybavená kuchyňa s jedálenským kútom, miestnosť so stolnotenisovým stolom,
miestnosť na odkladanie bicyklov a lyží. Na každom poschodí sú 2 spoločné WC a na prízemí je spoločné soc. zariadenie a 2
sprchovacie kúty.
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Banská Štiavnica je jedným z najkrajších miest na Slovensku a od roku 1993 je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO. Apartmán 4 sochy sa nachádza v historickej budove so 4 sochami na streche, ktoré
predstavujú 4 ročné obdobia priamo v historickej Banskej Štiavnici. Ponúka ubytovaciu jednotku s možnosťou vlastného
stravovania. Kaviareň 4sochy je jedinečná tým čím má kaviareň byť - výbornou kávou. Silnými stránkami apartmánového
domu 4sochy je práve jeho výhodná poloha v historicky, kultúrne a prírodne atraktívnom prostredí Štiavnických vrchov, priamo
v centre mesta Banská Štiavnica s jednoduchým prístupom a dostupnosťou k nie veľmi vzdialeným turisticky vyhľadávaným
miestam ako sú mestá Kremnica, Banská Bystrica, Kremnické bane, kúpele Turčianske, Rajecké alebo Sklené Teplice.
Slabou stránkou. Nedostatočná ponuka v oblasti gastronómie, najmä zážitkovej, nekvalitné služby v oblasti gastronómie a
doplnkových služieb. Uvedené prvky bránia ďalšiemu rozvoju a uspokojovaniu stále rastúcich požiadaviek zákazníkov.

Modernizáciou a rozšírením služieb apartmánového domu 4sochy dôjde k skvalitneniu poskytovaných služieb, čo bude mať
za následok zvýšenie návštevnosti zariadenia a zvýšenie príjmov, ktoré budú investované do ďalšieho zlepšovania
ponúkaných služieb zariadenia. Realizáciou projektu sa zmodernizuje a inovuje ponuka služieb zariadenia využiteľných
počas celého roka, samotné stredisko sa viac zviditeľní a osloví širšiu skupinu klientely, čím sa zvýši návštevnosť zariadenia
počas celého roka. Projekt priamo vytvorení nového pracovného miesta v počte 1 , ktoré bude vytvorené pre mladých do 29
rokov. Predpokladaný nárast tržieb v roku 2018 je 51t is. eur a nárast pridanej hodnoty je 10 tis eur.

Realizácia projektu bude uskutočňovaná prostredníctvom aktivity:
Rozšírenie poskytovaných služieb apartmánového domu 4sochy
Návrh stavebno-technického riešenia projektu navrhol autorizovaný projektant. žiadateľ disponuje kladným vyjadrením
stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočňovaniu stavebných úprav v zmysle §57 ods. 5 stavebného zákona. Na
priebeh rekonštrukcie a modernizácie, dodržiavanie technológie a postupov, súlad s platnou výkresovou dokumentáciou a
stavebným povolením bude dohliadať kvalifikovaný dozor a autorský dozor žiadateľa.
Každá oblasť realizácie projektu bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe VO a koordináciu jednotlivých aktivít
projektu bude zabezpečovať samotný žiadateľ.
Adm. a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment spoločnosti, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
invest. projektov. Projekt z dôvodu svojho zamerania nebude mať žiadne negatívne vplyvy na ŽP.
Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia spokojnosti klientov, zvýšenia všeob. kvality
služieb zariadenia, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia zariadenia ako takého, čo je v súlade s cieľmi a
aktitivity opatrenia.
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Penzión a Reštaurácia u Jeleňa sídli v historickom centre mesta Stará Ľubovňa. Ponúka ubytovanie v ôsmich dvoj a
trojlôžkových izbách a v apartmáne. Celková ubytovacia kapacita predstavuje 35 lôžok s prístelkami. Reštaurácia ponúka
široký sortiment jedál so zameraním na divinu v súlade s celkovým zameraním dizajnu v poľovníckom štýle, v súlade s
názvom, ktorý je prevzatý od mena majiteľa. Je známy svojou kuchyňou a zabezpečuje stravovanie aj pre široké okolie tým,
že stravu rozváža. V budove sa nachádza aj pohostinnstvo, ktoré je oddelené od ostatnej časti.Vo svojich priestoroch
usporadúva bankety, recepcie, školenia, konferencie, prezentácie. Na prvom poschodí sa nachádza okrem veľkej reštaurácie
aj Poľovnícka miestnosť a malý salónik a na prízemí je Gazdovská izba. Všetky tieto riestory sa využívajú na zabezpečenie
rôznych typov akcií. Konkurencia v oblasti cestovného ruchu je v blízkom okolí veľmi silná a tak je potrebné a nevyhnutné
hľadať spôsoby na zlepšovanie a rozširovanie služieb. Preto je cieľom predkladaného projektu vyplniť priestor v sektore
služieb, ktoré nie sú k dispozícii v meste Stará Ľubovňa a posunúť sa výrazne pred konkurenciu.

O vhodnosti realizácie projektu vypovedá východisková situácia žiadateľa, kde sú identifikované problémy s nasledujúcimi
riešeniami:
• Potreba stavebných úprav pre účely rekonštrukcie priestorov na vytvorenie wellness zóny
• Vytvorenie bezbariérového prístupu do priestorov
Všetky aktivity rekonštrukcie a modernizácie objektu realizovaného predkladaným projektom sú určené pre vytvorenie
nového, nepoznaného pre obyvateľov a návštevníkov Starej Ľubovne oddychového prostredia pre rôzne vekové kategórie
návštevníkov, pre prichádzajúce rodiny s deťmi a aj pre spoločenské udalosti podporujúce nárast domácich a zahraničných
hostí v synergickom efekte s rastom konkurencieschopnosti a rozvoja regiónu.
Žiadateľ realizovaním projektu prispieva k napĺňaniu zadefinovaných cieľov v súlade s programovými a implementačnými
dokumentmi na programové obdobie 2007-2013. Zabezpečuje zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a
zabezpečeniu trvaloudržateľného rastu, ktoré sú cieľom všetkých rozvojových stratégii.
Realizovaním projektu naplní merateľné ukazovatele zadefinované v projekte.

Technické zabezpečenie realizácie projektu bude vykonané externe – dodávateľsky. Výber dodávateľa/ov sa bude riadiť
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov.
Dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí interný projektový tím žiadateľa zložený z projektového a
finančného manažérov. Takto nastavené technické zabezpečenie a kontrola budú vytvárať podmienky pre hospodárnosť,
efektívnosť a ekonomickosť. Projekt bude realizovaný cez aktivitu Rekonštrukcia a modernizácia vybavenosti penziónu s
plánovaným začiatkom realizácie v 06/2015 a s plánovaným ukončením najneskôr 09/2015. Penzión a Reštaurácia u Jeleňa
sa nachádza v meste Stará Ľubovňa. Ako samostatný stavebný objekt. Zámerom projektu je rekonštrukcia a zmodernizovanie
jeho interiéru za účelom poskytovania kvalitnejších služieb návštevníkom.

Penzión a Reštaurácia u Jeleňa sa nachádza v meste Stará Ľubovňa. Ako samostatný stavebný objekt. Zámerom projektu je
rekonštrukcia a zmodernizovanie jeho interiéru za účelom poskytovania kvalitnejších služieb návštevníkom. Projekt prispieva
k napĺňaniu cieľa v rámci príslušnej prioritnej osi a opatrenia OP KaHR. Jedná sa predovšetkým o vytváranie podmienok na
rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb
cestovného ruchu a so zvyšovaním kvality poskytovaných služieb s ich celoročným využitím. Väzba na príslušné aktivity
opatrenia spočíva v modernizácii a rekonštrukcii existujúcich zariadení cestovného ruchu v strediskách cestovného ruchu,
ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby.
Zabezpečením rekonštrukcie a modernizácie priestorov rozširujeme už ponúkané služby s celoročným využitím na jednom
mieste poskytujúcom ubytovacie a stravovacie služby a dotvárame komplexnosť poskytovaných služieb. Zamestnaním
mladých ľudí do 29 rokov prispejeme k zníženiu nezamestnanosti a zabezpečíme ich inklúziu do spoločnosti.

Údržba a prevádzka výsledkov projektu budú zo strany žiadateľa zabezpečené vlastnými prostriedkami a vlastnými
zamestnancami, ktorých plánuje zamestnať. Po finančnej stránke žiadateľ prispieva k realizácii projektu spolufinancovaním.
Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov. Predkladaný projekt má ziskový charakter, čo je viditeľné
na FA. Prostredníctvom realizácie projektu budú poskytované kvalitné služby, zmodernizovaný penzión bude poskytovať
kvalitné podmienky na relax a zlepší prístup k svojim službám.
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Spoločnosť je spoločnosťou rodinného typu, ktorá má bohaté skúsenosti s podnikaním v cestovnom ruchu. Je vlastníkom a
prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska Ski-centrum Grúniky Sihelné. Lyžiarske stredisko začalo svoju prvú zimnú sezónu na
prelome rokov 2006 a 2007. Nachádza sa na úpätí Oravský Beskýd. Sú tu prekrásne výhľady na Babiu horu a hlavne v zime
na Belianske, Vysoké a Západné Tatry. Stredisko je navštevované najmä hosťami z Poľska, Slovenska a Čiech. Najväčšie
slabiny strediska však tkvejú v nedostatočnom zasnežovaní počas mrazivých dní, keďže stredisko disponuje iba 3 mobilnými
snežnými delami. Ďalším nedostatkom strediska v zimnej sezóne je zastaraný systém turniketov – kontrola lístkov. Táto
situácia bráni ďalšiemu rozvoju strediska a je dlhodobo neudržateľná. Plánovanou investíciou sa zvýši kvalita poskytovaných
služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne. Vzhľadom na skúsenosti a s cieľom zvýšiť
konkurencieschopnosť tejto spoločnosti vidíme priestor na realizáciu predkladaného podnikateľského zámeru.

Situácia v budúcnosti bude pre žiadateľa znamenať rast konkurencieschopnosti v oblasti cestovného ruchu a nárast počtu
spokojných a vracajúcich sa návštevníkov. Po úspešnej realizácií projektu bude zariadenie svojím návštevníkom poskytovať
kvalitnejšie služby v oblasti cestovného ruchu. Dôjde k nárastu tržieb žiadateľa v roku 2018 na 323 tis. EUR a pridanej
hodnoty na 38 tis. EUR. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s predpokladanou vyššou návštevnosťou strediska bude
súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 2 počas realizácie projektu a následne v priebehu troch rokov ešte minimálne
1. Zvýšením konkurencieschopnosti, využitím existujúceho potenciálu a prostredia, ako aj tvorbou nových pracovných miest
pôsobí realizácia projektu pozitívne na dosiahnutie strategického cieľa Novej stratégie cestovného ruchu SR na roky 20072013.

Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedný projektový tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude
založené na nasledovnom:
- kvalifikovaný a skúsený projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude riadiť a zabezpečovať projekt po manažérskej
stránke
- stálou prítomnosťou členov projektového tímu na mieste realizácie sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na možné
vzniknuté problémy počas celej doby realizácie projektu
-úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu zastupiteľnosti
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na 05/2015, pričom celková doba realizácie je 6 mesiacov. Technickú realizáciu
projektu bude realizovať víťaz verejného obstarávania, ktoré sa zrealizuje na základe investičných potrieb žiadateľa, ktoré
presne vyšpecifikoval do súťažných podkladov verejného obstarávania. Pred samotnou inštaláciou nebudú potrebné žiadne
stavebné úpravy. Na inštaláciu a spustenie bude okrem projektového tímu dohliadať aj samotný dodávateľ. Ten zabezpečí aj
potrebné zaškolenia pracovníkov.

Projekt výrazne prispeje k poskytovaniu vysokokvalitných služieb lyžiarskeho strediska. Neustále rastúce nároky zákazníkov
na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si konkurencieschopnosti
k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Realizácia projektu bude mať výrazne pozitívny vplyv aj na faktory, ktoré sa
nedajú kvantifikovať. Uskutočnením projektu sa výrazne podporí a zatraktívni infraštruktúra CR vybudovaná v regióne Oravy.
Prílev domácej a zahraničnej klientely podnieti rozvoj ďalšej infraštruktúry a podnikavosti v regióne, prispeje k rastu
komunikácie miestneho obyvateľstva so zahranič. návštevníkmi, k medzikulturálnej komunikácii, čo je vzhľadom na vstup SR
do EÚ nezvrátiteľné a veľmi potrebné. Implementácia projektu, zmodernizované zariadenie bude pozitívne pôsobiť na rozvoj a
aplikáciu projektových zámerov v oblasti CR. Vzhľadom na svoje podmienky je lokalita vhodná na rozvoj CR. Jedným z
dôležitých faktorov projektu je vplyv na podporu zamestnanosti vytvorením 2 nových prac. miest počas realizácie projektu a 1
miesta v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Skúsenosti konateľov spoločnosti a ich história rodinného podniku budú zárukou udržania výsledkov projektu aj počas ďalších
rokov. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného zariadenia cestovného ruchu. Financovanie
vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z poskytnutých služieb. Úspešnou realizáciou projektu sa zvýši
kvalita služieb a s tým aj klientska základňa. Realizáciou projektu sa očakáva rast pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, ktoré
pokryjú výdavky spoločnosti HEKO - SDS, s.r.o. na prevádzku a ďalší rozvoj. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne
náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého NFP nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov. Z prevádzkového
hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie projektovým tímom. Zmysluplnosť
dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia
udržateľnosti boli identifikované a pripravili sa eliminačné opatrenia na ich dosah.
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V Žilinskom okrese, v obci Čičmany sa rozprestiera Kaštieľ Čičmany. Tento zemepanský kaštieľ je postavený v barokovoklasicistickom štýle z konca 18. stor. Kaštieľ patrí k turisticky známym klenotom kultúrneho dedičstva v regióne. Posledná
rekonštrukcia kaštieľa prebehla v 60-tych rokoch 20. stor., kedy posledný užívateľ š.p. Žilina rekonštruoval a upravil kaštieľ pre
potreby stravovacieho a ubytovacieho zariadenia.
V súčasnosti tento historický stavebný objekt slúži ako penzión pre rekreačných športovcov a turistov. Preto, aby mohol
Kaštieľ Čičmany poskytovať počas celoročnej prevádzky komplexné služby na úrovni s dôrazom na lepšie využívanie
potenciálu kultúrneho dedičstva je potrebná jeho rekonštrukcia a obnova. Vzhľadom na súčasný trend v poskytovaní
ubytovacích služieb sú nevyhnutné viaceré investície s dôrazom na jedinečnosť a historickú hodnotu. V kaštieli za posledných
50 rokov neprebehla väčšia rekonštrukcia a táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju zariadenia. Plánovanou investíciou sa zvýši
kvalita a rozsah poskytovaných celoročných služieb s využitím kultúrneho dedičstva, podporí sa CR a prispeje k zníženiu
nezamestnanosti v regióne.

Realizácia tohto projektu prinesie nielen ekonomické, ale aj mimoekonomické efekty. Dôjde k rozšíreniu kvality a kvantity
poskytovaných služieb nielen samotného žiadateľa, ale predovšetkým v dôsledku jeho vplyvu aj v samotnom regióne.
Zrekonštruovaním Kaštieľa Čičmany s celoročným využitím projekt prispeje k eliminácii nepriaznivého vplyvu sezónnosti na
využívanie ubytovacích kapacít. Uvedomujeme si, že vstupom do EÚ je potrebné vytvárať komplexné produkty CR s cieľom
plne uspokojiť potreby zákazníkov. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými službami bude súvisieť aj nárast počtu
zamestnancov v počte 4. Zvýšením konkurencieschopnosti, využitím existujúceho potenciálu a prostredia, ako aj tvorbou
nových pracovných miest pôsobí realizácia projektu na dosiahnutie strategického cieľa stratégie rozvoja cestovného ruchu
SR.
Po ukončení realizácie aktivít bude projekt priamo úmerne prepojený s ďalšími aktivitami v regióne. Kaštieľ Čičmany úzko
spolupracuje s Obcou Čičmany, Miestnou akčnou skupinou Rajecká dolina a pripravuje celoročne niekoľko významných akcií
v regióne.

Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedať projektový tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude
založené na nasledujúcom:
- kvalifikovaní a skúsení projektoví tím zložený z odborníkov, ktorý bude projekt riadiť a zabezpečovať po manažérskej
stránke,
- stálou prítomnosťou členov projektového tímu na mieste realizácie sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na možné
vzniknuté problémy počas celej doby realizácie projektu,
- úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu zastupiteľnosti a
zainteresovanosti jednotlivcov.
Začiatok projektu je naplánovaný na 04/2015 (celková dĺžka realizácie projektu predstavuje 9 mesiacov). Majitelia spoločnosti
majú za sebou skúsenosti s realizáciou investičných projektov, čo zaručuje úspešnú implementáciu a naplnenie stanovených
cieľov. Technickú realizáciu projektu bude realizovať víťaz VO, pričom bude vychádzať z projektovej dokumentácie a
platného stavebného povolenia. Stavebný dozor bude zabezpečovať vedenie stavebného denníka a bude sledovať priebeh
výstavby. Realizácia aktivít prebehne v zmysle projektu a je priamo úmerne prepojená so stanovenými cieľmi projektu.

Projekt výrazne prispeje k poskytovaniu vysokokvalitných komplexných a turistických služieb počas celého roka s využitím
kultúrneho dedičstva. Neustále rastúce nároky zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia
prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb a
zvyšovaniu kvality. Realizácia projektu bude mať výrazne pozitívny synergický efekt po podporných odvetví CR a vplyv aj na
faktory, ktoré sa nedajú kvantifikovať. Uskutočnením projektu sa výrazne podporí a zatraktívni infraštruktúra CR vybudovaná v
obci Čičmany a regiónu. Prílev domácej a zahraničnej klientely podnieti rozvoj ďalšej infraštruktúry a podnikavosti v regióne.
Implementácia nášho projektu bude pozitívne pôsobiť na rozvoj a aplikáciu projektových zámerov v oblasti CR so súladom s
príslušnými strategickými a plánovacími dokumentami kraja a regiónu. Predchádzajúce skúsenosti žiadateľa s realizáciou
projektov zameraných na podporu CR v regióne sú zárukou úspešnej implementácie projektu. Nakoľko realizácia projektu je
pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého nenávratného finančného príspevku nie je schopná refinancovať.

Historické a kultúrne dedičstvo, rozvoj turistiky a CR v regióne ako aj noví návštevníci sú zárukou udržania výsledkov projektu
aj počas ďalších rokov. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zrekonštruovaného Kaštieľa Čičmany a
celoročných aktivít. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z poskytnutých služieb.
Úspešnou realizáciou projektu sa zvýši kvalita služieb a tým aj klientska základňa. Realizáciou projektu očakávame rast
pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, ktoré pokryjú výdavky Kaštieľa Čičmany na prevádzku a ďalší rozvoj. Nakoľko realizácia
projektu je pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého nenávratného finančného príspevku nie je schopná
refinancovať z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej
kontroly a koordinácie projektovým tímom. Zmysluplnosť dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH
vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia udržateľnosti sme identifikovali a pripravili eliminačné opatrenia na
ich dosah.
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Spoločnosť TATRA-THERM SK s.r.o. vznikla v roku 2003 a jej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie strediska cestovného
ruchu SKI Opalisko. Stredisko patrí medzi najznámejšie na Liptove. Liptovský región disponuje vysokým potenciálom pre
celoročné pobyty v horskom prostredí, čím sa v budúcnosti môže presadiť ako turistické územie medzinárodného významu.
Predpoklady na realizáciu projektu z výstupov SWOT analýzy ako je čerpanie podporných programov EÚ na dobudovanie
infraštruktúry a tvorbu nových produktov cestovného ruchu, existencia silnej bázy potenciálnych domácich aj zahraničných
klientov, dostupná pracovná sila na trhu a potreba vytvárania podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného
ruchu s celoročným využitím s možnosťou využitia existujúceho prírodného dedičstva definovali hlavný cieľ projektu Podporiť
konkurencieschopnosť existujúceho strediska cestovného ruchu SKI Opalisko rozšírením a skvalitnením komplexných služieb
s celoročným využitím s cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov. Projekt zároveň poskytuje riešenia znižovania dlhodobej
nezamestnanosti vytváraním nových dlhodoboudržateľných pracovných miest v regióne s evidovanou mierou k 10/2014 na
úrovni 12,02%.

Modernizáciou a rozšírením turniketového systému, systému zasnežovania a doplnením ochranných prvkov zjazdových tratí
dosiahneme naplnenie hlavného a špecifického cieľa. Zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti športovorekreačných
služieb s celoročným využitím dôjde k zvýšeniu návštevnosti a konkurencieschopnosti strediska SKI Opalisko a v
nadväznosti aj k zvýšeniu atraktivity regiónu. Zvýši sa priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v stredisku a na základe toho
budú výstupy projektu využívať i ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu v regióne (ubytovacie zariadenia, stravovacie
zariadenia, lyžiarske školy, bufety, blízke relaxačné centrum, atď.). Rozvoj strediska bude prínosom pre mladých
nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti Liptova. Realizácia projektu prispeje k zmierňovaniu disparít medzi
regiónmi Slovenska. Ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy budeme tlmiť napr. rozvojom spolupráce s miestnymi a
regionálnymi organizáciami, investovaním do rozšírenia a modernizácie strediska s cieľom udržania jeho
konkurencieschopnosti, procesom projektového riadenia, rozvojom osobnostného potenciálu zamestnancov a rozvojom
marketingovej stratégie do budúcnosti.

Hlavná aktivita Modernizácia vybavenia strediska SKI Opalisko bude realizovaná prostredníctvom obstarania, dodania a
prevádzkovania technológie v termíne realizácie projektu od 07/2015 do 12/2015. Dodanie a montáž investičného majetku
budú vykonávať dodávatelia vybratí procesom výberu podľa ustanovení platnej legislatívy (zákon o verejnom obstarávaní,
Obchodný zákonník, podmienky výzvy a poskytovateľa pomoci) na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy. V rámci
realizácie projektu budú paralelne prebiehať aj podporné aktivity - publicita a informovanie a riadenie projektu a následne aj
samotný proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných na úrade práce ako uchádzačov o zamestnanie.
Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov. Rozvoj strediska je nutný z
dôvodu skvalitnenia služieb, celosezónneho rozšírenia a zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, ktoré zabezpečia nárast
návštevnosti a predĺženie dĺžky pobytu a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti samotného žiadateľa a iných subjektov
regiónu. Projektové činnosti bude riadiť projektový tím zložený z interných a externých pracovníkov s potrebnou odbornosťou.

Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov pre oblasť
CR zameraných na konkurencieschopnosť, udržateľnosť a dopad CR na regionálnu a lokálnu ekonomiku. Realizácia projektu
bude mať pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu služieb (prílev nových
domácich aj zahraničných turistov) a podporí príliv investícií (rozvoj MSP v regióne),čím sa výrazne zlepší ekonomická a
sociálna situácia a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti. Projekt svojím zameraním tak napomáha
zmierňovať regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest v oblasti s priemernou
nezamestnanosťou. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s riadením investičných a neinvestičných projektov financovaných z
vlastných zdrojov, a to napr. zavádzaním technológie zasnežovania, nákupom strojov a zariadení pre terénne úpravy tratí,
rekonštrukciou parkoviska a organizovaním podujatí a pretekov v spolupráci s miestnymi organizáciami. Bez získania NFP by
žiadateľ z dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol realizovať projekt v takomto rozsahu a čase.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Modernizácia vybavenia strediska SKI Opalisko
bude znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím a zvýšenie konkurencieschopnosti strediska.
Žiadateľ si v strategickom horizonte dáva ako prioritnú úlohu pokračovať v rozvoji rozširovaním služieb o budovanie ďalších
celoročných aktivít CR (rozšírenie počtu lyžiarskych vlekov, vybudovanie snowraftingu, rozšírenie lyžiarskej zjazdovky,
snowboardový park, požičovňa bicyklov a kolobežiek, vybudovanie cyklotrás, bikeparku na zjazd na horských bicykloch,
rozvoj agroturistiky a detské ihrisko s oddychovou zónou).
Miera výnosovosti projektu je 119,16 % a čistá súčasná hodnota investície je 55 658,50 EUR. Investícia v rámci projektu
zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto
investície ako je miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia. Žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s
realizáciou projektu a dostatočne zabezpečil potrebu ich eliminácie rozdelením kompetencií medzi jednotlivých členov
projektového tímu.
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Obec Ždiar je rázovitou podtatranskou obcou so svojimi typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou. Kataster je
súčasťou národnej ekologickej siete NECONET. Hotel Bachledka***Strachan sa nachádza v tichej časti obce Ždiar priamo v
stredisku SKIBACHLEDOVA v Belianskych Tatrách.
Hotel poskytuje komfortné a pohodlné ubytovanie. Ubytovanie ponúka na dvoch poschodiach (2. a 3.) v niekoľkých
štandardoch kvality. V minulom roku zrekonštruované izby zaraďujeme do kategórie Komfort a nezrekonštruované izby sú v
kategórii Standard, pre náročnejších návštevníkov sú k dispozícii apartmány, z toho jeden apartmán s bezbariérovým
prístupom. Izby sú dvojlôžkové s možnosťou prístelky.
Priamo zo svahu je možný vstup do prvého nadzemného podlažia. Na tomto podlaží sú poskytované reštauračné a
stravovacie služby.
Realizáciou projektu ovplyvníme slabé stránky žiadateľa vychádzajúce vo SWOT analýze: zvýšením štandardu izieb
pritiahneme zahraničnú klientelu a zlepšíme sociálnu a ekonomickú situáciu obyvateľov regiónu.

Realizácia projektu prinesie zvýšený komfort a nové možnosti na trhu v oblasti.
Počas celého roka sa striedajú rôzne typy návštevníkov podľa vekového zloženia. Realizovaním projektu žiadateľ zlepší svoje
poskytované služby a pritiahne nových návštevníkov z iných regiónov vyhľadávajúcich vysokú kvalitu ponúkaných služieb a
príjemné prostredie hotela v krásnom prostredí Bachledovej doliny.
Aby hotel bol udržateľný na trhu cestovného ruchu potrebuje rozširovať zameranie na nové cieľové skupiny.
Rozšírenie poskytovaných služieb vytvorí priestor pre tvorbu nových pracovných miest. V rámci projektu sa počíta s
vytvorením dvoch nových pracovných miest. Vytvorením pracovného miesta prispejeme k naplneniu horizontálnych priorít
trvalo udržateľný rast a rovnosť príležitostí. Realizácia projektu prispeje k rozvoju celého regiónu Bachledovej doliny a podporí
jej konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu bude vykonané externými službami – dodávateľsky. Výber
dodávateľa/dodávateľov sa bude riadiť zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Dohľad po projektovej, odbornej a finančnej stránke zabezpečí interný projektový tím. Takto nastavené technické
zabezpečenie a kontrola budú vytvárať podmienky pre hospodárnosť, efektivitu a ekonomickosť.
Zámerom projektu je rekonštrukcia a zmodernizovanie jeho interiéru za účelom poskytovania komfortnejších služieb
návštevníkom. Aktivita priamo napĺňa nastavené ciele projektu a zároveň aj ciele opatrenia
Začiatok realizácie aktivít je naplánovaný na 05/2015. Koniec realizácie aktivít je naplánovaný na 07/2015
Realizácia projektu sa skladá z jednej aktivity projektu: Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení hotela

Rekonštrukciou a modernizáciou izieb, kúpeľní a sociálnych zariadení hotelového zariadenia sa dosiahne celkový prínos
projektu k zatraktívneniu lokality a podpore cestovného ruchu v regióne. Merateľné nefinančné ukazovatele projektu
napomôžu k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov regiónu.. Realizácia projektu bude zabezpečená kvalifikovaným
projektovým tímu pozostávajúceho z ľudí, ktorí majú bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom. Realizáciou projektu sa
prispeje nielen k zlepšeniu a skvalitnenie cestovného ruchu v regióne, ale aj k zníženiu miery nezamestnanosti v danej
lokalite. Predkladaný projekt je v súlade s vecne príslušnými strategickými a plánovacími dokumentmi ako je PHSR
Prešovského samosprávneho kraja, Novou stratégiou cestovného ruchu SR do roku 2013 aj Územným plánom obce Ždiar.

Údržba a prevádzka výsledkov projektu budú zo strany žiadateľa zabezpečené vlastnými prostriedkami a vlastnými
zamestnancami, ktorých plánuje zamestnať. Po finančnej stránke žiadateľ prispieva k realizácii projektu spolufinancovaním.
Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov. Predkladaný projekt má ziskový charakter, čo je viditeľné
na FA. Prostredníctvom realizácie projektu budú poskytované kvalitné služby na vysokej úrovní s cieľom zatraktívniť
prostredie a pritiahnuť nových návštevníkov do rezortu Bachledovej doliny.

KaHR-31DM-1401

Rekreačná oblasť Nová Jaďová sa nachádza v pohorí Pohronský Inovec neďaleko obce Obyce. Obec je situovaná vo vhodnej
geografickej polohe na rozvoj ekologického cestovného ruchu i diverzifikáciu jeho aktivít, ktoré náš predkladaný projekt
jednoznačne podporí. Pri rozhodovaní sa o predkladanom zámere žiadateľ vychádzal z existujúcich deficitov v obci a v
priľahlom okolí so zameraním na cestovný ruch, kde chýba stravovacie a ubytovacie zariadenie, čo často odrádza turistov,
ktorí by sem inak prišli, keďže je v regióne naozaj čo ponúknuť a spoznávať. Predmetom projektu je modernizácia reštaurácie,
ktorá je súčasťou komplexu s ubytovacími priestormi. Tento rekreačný komplex v minulosti slúžil ako ubytovacie zariadenie a
vo veľkom sa využíval na tábory. Pri splnení všetkých cieľov projektu sa tak očakáva i podpora rozvoja CR v tejto lokalite, rast
zamestnanosti vytvorením nových pracovných miest, ktoré budú potrebné pre fungovanie celého rekreačného komplexu v
oblasti Nová Jaďová. Zvýši sa aj potenciál poskytovaných služieb pre cieľovú skupinu návštevníkov, ktorými sú turisti, hubári
a poľovníci, obyvatelia okolitých obcí i zahraniční turisti, ktorí prichádzajú do okolitých hôr celoročne.

Výstupom projektu bude zmodernizovaná reštaurácia v rekreačnom komplexe. Realizáciou projektu sa predpokladá najmä
zvýšenie kvality a komplexnosti služieb cestovného ruchu ako menej rentabilného odvetvia v súčasnosti. Predpokladá sa, že
tento projekt bude tiež znamenať impulz pre dlhodobo udržateľný rozvoj žiadateľa a zamestnanosti v regióne. Realizáciou
projektu sa vytvoria minimálne 2 nové pracovné miesta. Žiadateľ bude aj po ukončení realizácie projektu dbať na kvalitu
zamestnancov a zabezpečovať ich neustály odborný rast.
Za najväčšie riziká projektu, ktoré by mohli ohroziť jeho realizáciu, resp. prevádzku, pritom považujeme nasledovné:
- potenciálna budúca konkurencia v oblasti ubytovacích služieb,
- nízky počet návštevníkov rekreačného zariadenia.
Na elimináciu týchto rizík žiadateľ ponúkne prijateľné ceny služieb a vytvorí príjemné prostredie pre návštevníkov, aby mali
dôvod sa do reštaurácie vrátiť. Do budúcnosti počíta s vytvorením a poskytnutím aj ďalších doplnkových služieb, či už
športových alebo relaxačných. Žiadateľ sa pritom bude opierať o jeho silné stránky. K odôvodneniu toho, že je schopný
projekt udržať prispievajú fakty spojené s jeho doterajšou činnosťou.

Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou aktivít projektu. Hlavnou aktivitou projektu je modernizácia reštaurácie, kde
žiadateľ zaradil stavebné práce a modernizáciu reštaurácie prostredníctvom obstarania kuchynského vybavenia gastrozariadenia. Počas celej dĺžky realizácie hlavnej aktivity bude žiadateľ zabezpečovať aj podporné aktivity ako publicitu a
informovanosť a riadenie projektu, ktorými zabezpečí hladký priebeh a dohľad nad realizáciou a oboznámenie verejnosti so
samotným projektom.
Pre realizáciu projektu, resp. zabezpečenie kontroly, dohľadu a vykonávania potrebných podporných žiadateľ zostavil
projektový tím. Pri jeho zostavovaní pritom vychádzal zo skúseností jednotlivých členov v činnostiach, ktoré budú pre projekt
zastávať.
Previazanosť aktivity so špecifickými cieľmi a hlavným cieľom je jednoznačná, realizáciou modernizácie reštaurácie a jej
spustením do prevádzky, žiadateľ dosiahne zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb CR v oblasti Nová Jaďová, vytvorí
nové pracovné miesta a v neposlednom rade bude mať realizácia hlavnej aktivity dopad na žiadateľa a zvýši jeho
konkurencieschopnosť prostredníctvom diverzifikácie jeho predmetu podnikateľskej činnosti.

Zmodernizovaním reštaurácie, ktorá je súčasťou komplexu s ubytovacími priestormi, umožníme návštevníkom oblasti Nová
Jaďová zabezpečenie kvalitného stravovania s poskytnutím služieb najvyššej kvality v štýlovom a príjemnom prostredí.
Vzhľadom na nevyhnutnosť čo najefektívnejšie využívať predpoklady, ktoré má obec, región a kraj k dispozícii, je potrebné
postupne odstraňovať všetky slabé stránky obmedzujúce rozvoj cestovného ruchu. Realizáciou hlavnej myšlienky projektu
chce žiadateľ prispieť k odstráneniu slabých stránok CR v regióne, čím prispeje k rozvoju obce ako takej a zabezpečí
naplnenie cieľov, ktoré sú stanovené v strategických dokumentoch. Žiadateľ v súčasnosti nemá žiadne skúsenosti s
financovaním projektov zo štrukturálnych ani iných fondov. Táto slabá stránka žiadateľa však bude eliminovaná dôslednou
realizáciou so zabezpečením dôkladnej kontroly zo strany realizačného tímu. Silnou stránkou žiadateľ ale je, že si svoju
podnikateľskú činnosť úspešne financuje v súčasnosti z vlastných prostriedkov. Nevznikajú mu teda žiadne iné záväzky, ktoré
by mohli skomplikovať implementáciu projektu z finančného hľadiska.

Udržateľnosť projektu dokáže žiadateľ zabezpečiť nasledovne:
- finančné zabezpečenie - s prostriedkami, ktoré vloží do projektu, bude nakladať efektívne a na základe skúseností z ostatnej
činnosti je presvedčený, že sa vysporiada so všetkými povinnosťami s tým spojenými.
- riadenie projektu - žiadateľ využije doterajšie skúsenosti realizačného tímu ako i externých spolupracovníkov na to, aby aj po
ukončení realizácie projektu bola zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu.
K odôvodneniu toho, že je schopný projekt udržať, prispievajú fakty spojené s jeho doterajšou činnosťou. Vo všetkých
rôznorodých oblastiach dokázal rozbehnúť a dlhoročne udržať fungovanie prevádzok. Žiadateľ verí, že dokáže projekt
realizovať a potom i úspešne prevádzkovať, pričom bude schopný riadiť i prípadné vzniknuté riziká a ohrozenia.
Prevádzkovaním výstupu projektu sa očakáva nárast návštevníkov, ktorí budú využívať kvalitné služby žiadateľa. Očakáva
sa, že tržby, ktoré narastú v dôsledku realizácie projektu, pokryjú sčasti prevádzkové náklady a ostatná časť bude využívaná
na ďalšie rozširovanie činností žiadateľa najmä v oblasti cestovného ruchu podľa aktuálnych požiadaviek návštevníkov.
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Projekt je situovaný do atraktívneho prostredia podhoria Vysokých Tatier, do obce Nová Lesná v okrese Poprad. Tatranský
región cestovného ruchu je región s mimoriadnym a medzinárodným významom. Ponúka v súčasnosti širokú škálu atrakcií,
bohato vybudovanú infraštruktúru pre cestovný ruch a pre mnoho jeho foriem. Cestovný ruch tu patrí k dominantným
hospodárskym aktivitám. Ďalší rozvoj v tomto území musí byť založený na využívaní existujúceho potenciálu, na rozvoji,
rozširovaní ponuky a kvality služieb v spojení s existujúcimi a prevádzkovanými zariadeniami. Žiadateľka má záujem rozšíriť
portfólio svojej činnosti a doplnenie poskytovaných služieb k ňou prevádzkovanému ubytovaciemu zariadeniu (22 miest v
penzióne Petko) o Športovo – relaxačné zariadenie, ktoré bude poskytovať rôzne formy oddychu, relaxu, či regenerácie,
priestory pre kultúrno-spoločenské aktivity ubytovaných hostí, návštevníkov. Zariadenie zatraktívni a vhodne doplní ponuku
outdoorových možností, ktoré ponúka širšie okolie. Vysoká je nezamestnanosť v tomto území (13,9%) a možnosti
zamestnanosti sú sezónne limitované a obmedzované.

Projekt má za cieľ posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti žiadateľa rozšírením produktového portfólia a zvýšením kvantity
a kvality ním poskytovaných služieb. Realizáciou projektu a jeho hlavnej aktivity sa dosiahne: -vybuduje sa nové zariadenie
Športovo – relaxačné zariadenie, pre realizáciu ľahkých športových, oddychových, relaxačných aktivít, pre potreby
ubytovaných hostí v už prevádzkovanom penzióne, a pre ďalších návštevníkov. Činnosť relaxačného centra bude prebiehať
celoročne, nezávisle na počasí a bude predstavovať doplnkové formy vyžitia návštevníkov k existujúcim outdoorovým,
kultúrno poznávacím či športovým aktivitám realizovaných v okolí. Zariadenie bude kompletne vybavené potrebným
vybavením a zariadením – sauna, relaxačná zóna, športová miestnosť pre uskutočnenie indoorových aktivít, kultúrnospoločenských aktivít. Cieľovou skupinou budú najmä rodiny s deťmi, mladí ľudia, návštevníci, ktorí budú prichádzať do
destinácie za športom a hľadať relaxačné a oddychové príležitosti. Vytvoria sa aj 2 pracovné miesta (z toho 1 pracovník vo
veku od 15 – 29 rokov a 1 žena), ktorí sa budú starať o prevádzku, prípravu a organizáciu podujatí, animáciu.

Projekt sa bude realizovať jednou hlavnou aktivitou, realizáciou jedného stavebného objektu: výstavba športovo–relaxačného
centra. Celková výška investície bude 304 209,19 € s DPH. Plánovaná dĺžka výstavby je 8 mesiacov. Administratívne,
personálne, technicky a organizačne si bude implementáciu projektu žiadateľ zabezpečovať vlastnými silami a finančne
vlastnými prostriedkami (čiastočne krátkym úverom). Verejným obstarávaním v zmysle zákona č.25/2006 o VO (osoba
odborne spôsobilá) sa vyberie dodávateľ, s ktorým sa uzavrie dodávateľská zmluva. Dodávateľ, stavebná spoločnosť,
zrealizuje stavbu dodávateľsky v zmysle stavebného povolenia. Ukončenie projektu bude platným kolaudačným rozhodnutím
s konštatovaním, že boli odstránené nedostatky a nedorobky. Realizáciou aktivít sa rozšíri ponuka celoročných služieb o
kapacity pre kultúrne, športové a relaxačné aktivity, o možnosti všestranného spoločenského využívania zariadenia počas
celého roka. Poskytne sa široká kvalita portfólia služieb a aktivít zariadenia pre návštevníkov, podporí sa zvýšenie celkovej
návštevnosti a počtu prenocovaní návštevníkov v území.

Východiská pre realizáciu tohto projektu sú: -využiť potenciál územia, -celoročný produkt a celoročné využitie objektu, ekologicky kladný dopad, -zázemie v atraktívnom prírodnom a kultúrno-historickom prostredí, -existujúca turistická
infraštruktúra, -využitie miestneho a prírodného potenciálu, -málo ponúkané aktivity, atrakcie v cestovnom ruchu, -lákadlo pre
väčšinu populácie, -rozšírenie možností pre oddych a relaxáciu, -priestor pre spoločenské, športové a kultúrne aktivity v
určenom priestore, -nárast návštevnosti a prenocovaní v území. Projekt napĺňa tieto predpoklady. Podľa analýzy ponuky v
regióne je veľká ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení. Podstatne menej zariadení ponúka priestory pre relax a
oddych. Sústredené sú najmä vo väčších a drahších zariadeniach hotelového typu. Veľa návštevníkov využíva ubytovanie
nižších štandardov (rodiny s deťmi, mladí ľudia), ktorí vyhľadávajú a chcú využívať ľahko dostupné a cenovo prijateľné
športovo – relaxačné zariadenia. Kapacitne je zariadenie navrhnuté pre potreby už prevádzkovaného penziónu Petko.
Sprevádzkovanie zariadenia posilní konkurencieschopnosť rodinného podniku.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je založená na finančnej stratégii vyrovnaného rozpočtu na strane príjmov
a výdavkov. Ročná návštevnosť a príjmy z tržieb za poskytované služby budú pokrývať prevádzkové náklady a odpisy a
čiastočne úveru. Počas prevádzky zariadenia sa bude produkovať dostatočná výška prevádzkových výnosov založená najmä
tržbách za služby. Najrizikovejšie faktory v tomto procese sú odhad návštevnosti a jej reálna situácia v prvých rokoch a
nastavenie (presná kalkulácia) cien za služby. Pre jej včasnú elimináciu sa bude dôraz dávať na intenzívny marketing a
propagáciu zariadenia a jeho služieb (bude sa spracovávať podrobný marketingový prieskum trhu a pripravuje sa
marketingový plán odbornou firmou), vytváranie imidžu príjemného, prijateľného športovo – relaxačného zariadenia pre
každého. Žiadateľka a jej manžel majú skúsenosti z realizáciou veľkých investičných aktivít a vedenia veľkých podnikov v
minulosti. Úspešne realizovali viaceré investičné projekty. Percento využívania kapacity strediska na úrovni viac ako 50%
dáva predpoklad jeho zdravého ďalšieho vývoja
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Spoločnosť TJCX, s.r.o. vznikla roku 1998 a jej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie lyžiarskeho strediska Drozdovo. SKI
Drozdovo je rodinne riadené stredisko poskytujúce atraktívne športovo-rekreačné služby pre návštevníkov s možnosťou
využitia vlekov, bufetu, požičovne, servisu a ubytovania.
Pohronský región disponuje vysokým potenciálom medzinárodného významu pre celoročnú turistiku v horskom prostredí a
využívanie liečebných termálnych prameňov a kultúrnych pamiatok v UNESCO. Výstupy zo SWOT analýzy pre realizáciu
projektu ako napr. čerpanie podporných programov EÚ na rozvoj produktov CR, existencia silnej bázy domácich a
zahraničných klientov, blízkosť veľkých miest, dostupnosť pracovnej sily na trhu a potreba vytvárania podmienok na
poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím definovali hlavný cieľ Podporiť
konkurencieschopnosť strediska SKI Drozdovo zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti poskytovaných služieb s
celoročným využitím s cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov. Projekt rieši znižovanie nezamestnanosti vytváraním pracovných
miest v regióne s nadpriemernou nezamestnanosti, okres Žarnovica k 10/2014 evidoval mieru nezamestnanosti 16,44%

Nákupom snežného pásového vozidla pre úpravu lyžiarskych zjazdových tratí a transportu nákladu, horolezeckej steny a
zamestnaním 2 osôb dosiahneme naplnenie stanoveného celkového a špecifických cieľov a merateľných ukazovateľov.
Zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti športovo - rekreačných služieb s celoročným využitím dôjde k zvýšeniu
návštevnosti a konkurencieschopnosti strediska Drozdovo a v náväznosti aj k zvýšeniu návštevnosti a atraktivity regiónu.
Zvýši sa priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v stredisku a na základe toho bude výstupy projektu využívať nielen žiadateľ
ale aj ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu v regióne (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, bufety,
relaxačné centrum, atď.). Rozvoj strediska bude prínosom pre mladých nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce a
vytvára zároveň možnosť pre ďalšiu zamestnanosť. Ohrozenia zo SWOT budeme tlmiť rozvojom spolupráce s miestnymi a
regionálnymi organizáciami, investovaním do rozšírenia a modernizácie strediska s cieľom udržania jeho
konkurencieschopnosti, dobrým procesom projektového riadenia, rozvojom osobnostného potenciálu zamestnancov a
rozvojom marketingovej stratégie do budúcnosti.

Hlavná aktivita Modernizácia vybavenia a rozšírenie poskytovaných služieb strediska SKI Drozdovo bude realizované
prostredníctvom obstarania, dodania a prevádzkovania technológie v termíne realizácie projektu od 07/2015 do 12/2015.
Dodanie a montáž investičného majetku budú vykonávať dodávatelia vybratí procesom verejného obstarávania v súlade s
podmienkami platnej legislatívy, výzvy a poskytovateľa pomoci, na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy.
V rámci realizácie projektu budú paralelne prebiehať aj podporné aktivity - publicita a riadenie projektu a následne aj samotný
proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie nie kratšie ako
6 mesiacov. Jednotlivé činnosti v rámci realizácie sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu
cieľov. Rozvoj strediska je nutný z dôvodu skvalitnenia, celosezónneho rozšírenia a zvýšenia úrovne poskytovaných služieb,
ktoré zabezpečia nárast návštevnosti a predĺženie dĺžky pobytu turistov a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti samotného
žiadateľa a iných subjektov regiónu. Projektové činnosti bude riadiť tím interných a externých pracovníkov s potrebnou
odbornosťou.

Projekt bol pripravený na základe analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov pre oblasť CR
zameraných na konkurencieschopnosť, udržateľnosť a dopad CR na regionálnu ekonomiku. Realizácia projektu bude mať
pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu služieb (prílev nových domácich aj
zahraničných turistov) a tiež podporí príliv investícií (rozvoj MSP v regióne), čím sa výrazne zlepší ekonomická a sociálna
situácia a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti.
Projekt svojím zameraním napomáha zmierňovať regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest v
oblasti s vysokou nezamestnanosťou. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s riadením investičných a neinvestičných projektov
financovaných z vlastných zdrojov, a to napr. zavádzaním technológie systému zasnežovania, výstavba vlekov, lyžiarskej
školy, skiservisu, mini snowboardového parku a modernizácie systému predaja skipassov. Bez získania NFP by žiadateľ z
dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol realizovať projekt v takomto rozsahu a krátkom čase, účinky investícií by
boli viditeľné až v priebehu niekoľkých rokov.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Modernizácia vybavenia a rozšírenie
poskytovaných služieb strediska SKI Drozdovo bude znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti služieb s celoročným
využitím a zvýšenie konkurencieschopnosti strediska. Žiadateľ si v strategickom horizonte dáva ako prioritnú úlohu
pokračovať v rozvoji rozširovaním služieb o budovanie ďalších celoročných aktivít CR (rozšírenie počtu lyžiarskych vlekov,
vybudovanie snowraftingu, rozšírenie lyžiarskej zjazdovky, snowboardový park, požičovňa bicyklov a kolobežiek, vybudovanie
cyklotrás, bikeparku na zjazd na horských bicykloch, v rozvoj agroturistiky a detské ihrisko s oddychovou zónou).
Miera výnosovosti projektu je 132,15% a čistá súčasná hodnota investície je 91 128,10 EUR. Investícia v rámci projektu
zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto
investície ako je miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia. Žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s
realizáciou projektu a dostatočne zabezpečil potrebu ich eliminácie rozdelením kompetencií medzi jednotlivých členov
projektového tímu.

Rekonštrukciou objektu si žiadateľ upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kvalita služieb a kapacita obsluhy doplnkových služieb,
ktoré budú k dispozícií pre miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných účastníkov cestovného ruchu. Doplnkové
služby priamo zvýšia návštevnosť, čím dôjde k zlepšeniu bilancie a miestnej ekonomiky. Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 2
pracovné miesta, čím žiadateľ splní merateľné ukazovatele vytvorenia 2 pracovných miest v dôsledku realizácie projektu.
Vytvorí sa jedno prac. miesto pre ženu a jedno pre muža. Obe prac. miesta budú obsadené mladými ľuďmi do 29 rokov. Po
úspešnej realizácii projektu bude žiadateľ schopný pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať nových
klientov z dôvodu nedostatočnej vybavenosti a kapacít. Realizáciou projektu dôjde k rekonštrukcii zariadenia CR vo vyššom
štandarde, ktorý bude svojím charakterom určený tak pre miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných účastníkov
cestovného ruchu. Poloha a charakter hotela bude umožňovať pre svojich návštevníkov viaceré možnosti pre voľnočasové
aktivity, čím sa zabezpečí celoročná návštevnosť s minimálnymi výkyvmi v závislosti od ročného obdobia a počasia.

Realizácia projektu sa uskutoční v jednom Logickom celku. Logický celok 1 - Stavba: Aktivita 1 - Rekonštrukcia a
modernizácia rekreačného zariadenia (realizácia: 04/2015 - 12/2015). Aktivita 2 - Preložka plynovodu (realizácia 04/2015 12/2015). Uskutočnením spomenutých aktivít sa vytvoria podmienky na poskytovanie komplexných služieb CR s celoročným
využitím. Technické a administratívne zabezpečenie implementácie projektu zabezpečia koordinátor, administratívny
pracovník, projektový manažér projektu, finančný manažér, ktorí majú skúsenosti s implementáciou projektov - spracovávanie
monitorovacích a priebežných správ, zabezpečenie záverečného zúčtovania, spracovanie záverečnej technickej a finančnej
správy. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky na základe uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až
288 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník. Vybraná dodávateľská firma bude garantom a zabezpečí odborné a
kvalifikované prevedenie rekonštrukcie a modernizácie objektu.

Realizácia projektu bude mať dopady nielen na samotné zariadenie, ktorého sa týka, ale aj na širšie okolie. Hlavné aktivity
projektu zabezpečia prísun a uspokojenie potrieb väčšieho počtu návštevníkov, predĺženie ich pobytu, s čím súvisí i vyšší
prísun finančných prostriedkov. Uspokojovanie potrieb zákazníkov bude cielené na individuálnych návštevníkov domácich i
zahraničných, ako aj firemnú klientelu či zazmluvnených odberateľov. Realizácia projektu tiež vytvorí vysoké predpoklady pre
rozšírenie, zefektívnenie a zintenzívnenie kooperatívneho manažmentu na báze vzájomnej spolupráce medzi viacerými
subjektmi (podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu a nadväzujúcich odvetviach, podnikateľské subjekty mimo cestovného
ruchu, miestna samospráva, kultúrne inštitúcie a miestne obyvateľstvo). Realizácia projektu bude taktiež pozitívne vplývať na
nárast tržieb ostatných podnikateľských subjektov, čím môže vyvolať ďalšie obdobné investičné projekty a zároveň ovplyvní
zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom novovytvorených pracovných miest v regióne. Projekt je plne v súlade s
dokumentom "Stratégia rozvoja cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2007 - 2013".

Udržateľnosť projektu inštitucionálne zabezpečí skúsený manažment so skúsenosťami s prevádzkovaním ubytovacích a
reštauračných služieb. Výstupy projektu sa zabezpečia vlastnými personálnymi kapacitami spoločnosti. Jednotlivé funkcie sa
obsadia osobami, ktoré vyhovujú odbornosťou, komunikatívnosťou a asertivitou. Udržateľnosť projektu po jeho realizácii sa
zabezpečí zvýšenou návštevnosťou a z toho vyplývajúcich tržieb pri prevádzkovo efektívnych nákladoch. Získané dodatočné
finančné príspevky sa využijú na rozvoj zariadenia a vytvorenie nových atrakcií CR s celoročným využitím. V prípade zistenia
odchýlok od plánovaných hodnôt jednotlivých cieľových hodnôt indikátorov sledovaných v projekte, bude projektovým tímom
navrhnutý postup na riešenie vzniknutej situácie, odstránenie príčin odchýlok a nápravu k plánovanému stavu. Prípadné
externé riziká: Prírodné katastrofy, Nestabilita ekonom., politického a legislatívneho prostredia, Vstup novej konkurencie do
oblasti cestovného ruchu a Inflácia. Prípadné interné riziká: Problémy v oblasti schvaľovacieho procesu žiadosti o grant,
Zhoršenie interpersonálnych vzťahov a Narušenie vzťahov s partnerskými organizáciami a cestovnými kanceláriami.

Vzhľadom na výnimočnú polohu apartmánového domu priamo v historickom centre Banskej Štiavnice, to predstavuje
významný prvok v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu nielen stredného Slovenska. Na uspokojenie požiadaviek stále
náročnejšej klientely, však žiadateľ musí realizovať viaceré zmeny a doplnenia, ktorými bude ponúkať kvalitné, jedinečné
služby v oblasti zážitkovej gastronóme počas celého roka. Bez pomoci NFP by sme projekt realizovali v menšom rozsahu,
nakoľko objem investície presahuje možnosti akumulovaných zdrojov. Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými výdavkami
a cieľmi výzvy a tiež v súlade s PHaSR mesta Banská Štiavnica a VUC Banská Bystrica, ktoré venujú dôraz na zachovanie a
zvýšenie služieb v oblasti cestovného ruchu a ich celkové skvalitnenie investíciami v tejto oblasti. Projekt nemá negatívny
vplyv na ŽP.

Po ukončení realizácie projektu bude apartmánový dom zodpovedať vysokým štandardom v oblasti poskytovania
stravovacích a ubytovacích služieb a bude schopný konkurovať podobným zariadeniam.
Tým budú vytvorené predpoklady pre celoročné poskytovanie služieb aj pre náročnú domácu a zahraničnú klientelu s
predpokladom rastu spokojných a lojálnych zákazníkov. Realizácia projektu vytvoria predpoklady pre stabilné tržby, ktoré
budú postačujúce pre krytie finančných a prevádzkových nákladov, čo zaručuje dosiahnutie stanovených ukazovateľov
výsledkov a dopadu projektu. V súčasnosti v čase hospodárskej krízy sa môže očakávaný rast klientely ako aj tržieb odkloniť
od plánovaných hodnôt. Žiadateľ sa bude v takom prípade snažiť prijímať opatrenia, ktoré by zamedzili krízovému stavu
prostredníctvom diverzifikácii podnikateľskej činnosti. Výsledky finančnej analýzy potvrdzujú, že žiadateľ bude schopný
realizovať predkladaný projekt a že jeho výsledky budú udržateľné aj po ukončení financovania prostredníctvom NFP.
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Skvalitnime, spríjemnime a predĺžme pobyt návštevníkom Dunajec
Village zvyšovaním kvality a komplexnosti poskytovaných služieb

Tília Kemp Gäceľ - Prestavba

Oddychovo-športová zóna PARK VŔŠKY

Vybudovanie kongres a wellness centra na Inoveckej chate

Reštaurácia a kaviareň Bristol - Rekonštrukcia a modernizácia
národnej kultúrnej pamiatky

Modernizácia celoročného turistického strediska Bachledova Dolina

Rozšírenie služieb golfového areálu Kráľovské údolie

Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER

Zlepšenie celoročného využitia športovísk Marina Liptov
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KaHR-31DM-1401

Spoločnosť D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným funguje na trhu od roku 1994. Rekreačné zariadenie Dunajec,
situované v obci Červený Kláštor, ktoré je komplexným strediskom CR, prevádzkuje 12 rokov. Aktívne pracuje na domácom
CR a neustále zveľaďuje svoje investície. Obec Červený Kláštor sa nachádza na území Tatranského regiónu CR, ktorý má v
zmysle kategorizácie turistických regiónov v SR medzinárodný význam zo strednodobého aj dlhodobého hľadiska. Obec a jej
okolie má výborné predpoklady pre rozvoj CR - Pieniny, splav Dunajca, kúpele, NKP - kláštor, možnosti turistiky,
cykloturistiky, lyžovanie a pod. Pre zariadenie Dunajec má veľký význam obnovenie kúpeľnej tradície v kúpeľoch
Smerdžonka, priamo v areáli rekreačného zariadenia (poskytovanie ubytovania kúpeľným hosťom). Žiadateľ má zámer
nadviazať na doterajšie investície a realizovať činnosti za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti zariadenia DUNAJEC
Village poskytovaním kvalitných komplexných celoročne poskytovaných služieb CR. Realizovaním tejto stratégie sa sleduje
zvýšenie návštevnosti zariadenia (i mimo sezóny), zlepšenie kvality poskytovaných služieb, možností na konanie kultúrnych
akcií, ako aj výsledkov firmy.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu výrazne zvýšime atraktivitu a konkurencieschopnosť rekreačného zariadenia Dunajec
Village pri rešpektovaní TUR, pričom vytvoríme vhodné predpoklady pre poskytovanie komplexných celoročných služieb CR s
vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať priamy súvis s potrebou vytvorenia dvoch nových pracovných miest.
Modernizáciou a doplnením gastrozariadenia skvalitníme a rozšírime ponuku reštauračných služieb, rekonštrukciou
interiérového a exteriérového vybavenia esteticky vylepšíme prostredie ubytovacej a reštauračnej časti a doplnením
potrebného technologického vybavenia zabezpečíme lepšie podmienky pre organizáciu spoločenských podujatí,
jednoduchšiu prevádzku a klientom poskytneme vyšší komfort, ktorého prínos sa odrazí vo vyššej návštevnosti a predĺžení
pobytu. Služby, ktoré chceme realizáciou projektu zlepšiť a dobudovať sú komplementárne s turistickými produktmi v rámci
regiónu a zlepšia tak úroveň a ponuku jestvujúcich kapacít, a pritom podporia využívanie tunajších prírodných i kultúrnych
atraktivít, čím zabezpečia naplnenie projektom definovaných merateľných ukazovateľov.

Pred rozhodnutím realizovať projekt sme dôkladne analyzovali situáciu nášho zariadenia i vývoja na regionálnom trhu vrátane
aktivít konkurencie so záverom, že je nutné investovať do zlepšenia komplexnosti a kvality služieb. Projekt bude realizovaný
formou 1 hlavnej aktivity so zameraním na modernizáciu a doplnenie vybavenosti rekreačného zariadenia. Realizáciu hlavnej
aktivity projektu sme naplánovali v zmysle časového harmonogramu na 6 mesiacov (04-09/2015), čo je vzhľadom na
charakter prác adekvátna doba aj s časovou rezervou. Inštaláciu interiérového a technologického vybavenia zariadenia je
možné vykonávať bez ohľadu na poveternostné podmienky, pričom sa neobmedzí bežná prevádzka. Zrealizovaním hlavnej
aktivity sa naplnia všetky špecifické ciele, ako aj hlavný cieľ projektu. Za prioritné považujeme ukončenie procesu VO,
prostredníctvom ktorého vyberieme dodávateľov v zmysle zákona o VO v platnom znení. Pre realizáciu projektu sú
naplánované dostatočné administratívne a technické kapacity. Riadenie a administrácia projektu je zabezpečená optimálnym
zložením projektového tímu, ktorého členov sme starostlivo vybrali, pričom významné pozície v ňom budú zastávať obidvaja
konatelia.

Žiadosť o podporu formou NFP podávame z dôvodu, že značné finančné zdroje už boli investované do zveľaďovania areálu a
ďalšie navyšovanie investičných výdavkov realizovaním projektu by bez tejto pomoci spôsobovalo subjektu finančnú
nestabilitu a neschopnosť reagovať na pripadné vykrývanie fluktuácií v návštevnosti, prípadne by obmedzenie rozsahu tohto
zámeru malo za následok menšiu kvalitu a komplexnosť služieb. Projekt vytvorí predpoklady pre celoročné poskytovanie
komplexných služieb CR zlepšením podmienok pre ubytovanie, stravovanie, kultúrne podujatia a rôzne voľnočasové aktivity.
Žiadateľ disponuje skúsenosťami z realizácie obdobného projektu, a preto má dobré predpoklady aj pre efektívnu realizáciu
projektom stanovených opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti rekreačného zariadenia, zvýšenie ekonomickej
prosperity, ktorá bude podnik viesť k sociálnej solidarite a inklúzii vytvorením 2 nových pracovných miest pri uplatňovaní
princípov a zásad rovnosti príležitostí, pričom prispeje k zníženiu miery nezamestnanosti v okrese a k vyrovnávaniu
regionálnych disparít v SR. Projekt je v súlade so všetkými dostupnými strategickými rozvojovými dokumentmi regiónu,
okresu, kraja a SR.

Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v regióne, ktorá výrazne prekračuje 25%, máme za to, že úspešne obsadíme vytvárané
pracovné miesta pracovníkmi s požadovanou kvalifikáciou. V projekte vytvorené pracovné miesta budeme udržiavať vhodným
motivačným systémom a ďalším rozvojom zamestnancov. Počas prevádzkového obdobia budeme priebežne sledovať
morálne a technické opotrebenie majetku a v prípade potreby a finančnej disponibility zdrojov budeme priebežne investovať
do ďalšieho skvalitňovania prostredia zariadenia ako i jeho vybavenia. Vo fáze realizácie projektu zabezpečíme
spolufinancovanie projektu vo výške 30% celkových výdavkov vlastnými zdrojmi. Po ukončení projektu predpokladáme, že
zvýšenou návštevnosťou, zlepšením komplexnosti a kvality služieb, vytvorí zariadenie dostatočné zdroje na krytie
prevádzkových nákladov. O finančných výsledkoch z prevádzky tých častí zariadenia, ktoré sú predmetom projektu hovorí
finančná analýza, v ktorej je preukázaná schopnosť generovať nielen zdroje nevyhnutné na bezproblémový chod zariadenia,
ale generuje i zaujímavú mieru ziskovosti prispievajúcej k návratnosti investície.
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Z hľadiska štatistiky návštevnosti krajov Slovenskej republiky v rámci CR sa Žilinský kraj nachádza na prvom mieste z
pohľadu počtu prenocovaní z pomedzi všetkých krajov. Z hľadiska počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach je na
druhom mieste po Bratislavskom kraji. Okrem toho Žilinský kraj disponuje najväčším počtom ubytovacích zariadení a
najväčšou kapacitou lôžok.
Spoločnosť Omniko s. r. o. bola založená v roku 2003.Jej prvotnou hospodárskou činnosťou bolo predovšetkým
uskutočňovanie stavieb a ich zmien ale aj prenájom nehnuteľností – kancelárií. V roku 2008 spoločnosť kúpnou zmluvou
nadobudla nehnuteľný majetok –areál Tília Kemp Gäceľ, ktorý sa nachádza v peknom prírodnom prostredí.
Tília kemp Gäceľ sa nachádza v blízkosti mesta Dolný Kubín. Zriadenie ponúka ubytovanie v bungalovoch, reštauráciu,
trávnaté plochy pre stanovanie a karavaning, ihriská pre šport, organizuje podujaia.
Silnými stránkami žiadateľa sú: skúsenosť žiadateľa s realizáciou a implementáciou projektov, s vedením a prevádzkovaním
turistického zariadenia, existujúca klientela, celoročná prevádzka, široká ponuka športových a relaxačných aktivít, prírodné
bohatstvo v okolí zariadenia.

Výstupom projektu bude modernizácia a rekonštrukcia autokempingu s celoročným využitím, tj. moderné interiérové
vybavenie bungalovov, modernizácia detského ihriska, výmena exteriérových dverí a elektrických stĺpikov a výstavba
wellness centra. Výsledkom projektu budú dve novovytvorené pracovné miesta, pre muža a ženu, ktorých pracovná náplň
bude nadväzovať na výsledky projektu. Zlepšením kvality a komplexnosti služieb CR v dôsledku realizácie projektu,
spoločnosť očakáva nárast tržieb a pridanej hodnoty v krátkodobom časovom horizonte, čím sa zabezpečí trvalo udržateľný
rast spoločnosti a jej konkurencieschopnosť. Aby tieto výstupy, výsledky a dopady mohli byť naplnené, spoločnosť plánuje
neustále sledovať vývoj zmien na trhu, vzdelávať personál a ponúkať stále kvalitnejšie služby pre zákazníkov. Spoločnosť
chce pokračovať v modernizácií a obnove zariadenia, v neustálom zvyšovaní štandardu ponúkaných služieb v zariadení s
celoročnou prevádzkou. Spoločnosť zároveň plánuje aj naďalej spolupracovať s verejnými a súkromnými inštitúciami, aj so
subjektmi v rámci Klastra Orava, ktorého je členom.

Pre zabezpečenie naplnenia výsledkov a výstupov projektu budú prebiehať v rámci realizácie projektu 2 druhy aktivít – hlavná
a podporné aktivity (riadenie projektu, publicita a informovanosť), ktoré budú realizované v období od marca 2015 do
decembra 2015. Hlavná aktivita, ktorá zabezpečí výsledky a výstupy projektu bude „Rekonštrukcia a modernizácia
Autokempingu“.
Hlavná aktivita projektu zahŕňa nákup a výmenu interiérového vybavenia bungalovov, modernizáciu detského ihriska, výmenu
výdajných stĺpikov pre platený odber elektrickej energie ( pre karavany), výmenu exteriérových dverí pre bungalovy a
výstavbu wellness centra, ktoré bude poskytovať široké spektrum relaxačných služieb.
Celkový dohľad nad realizáciou projektu bude vykonávať majiteľ spoločnosti. Pre realizáciu projektu, resp. zabezpečenie
kontroly, dohľadu a vykonávania potrebných podporných aktivít bol zostavený projektový tím. Realizáciou hlavnej aktivity
projektu dosiahne spoločnosť zrekonštruované a zmodernizované zariadenia CR, čoho dôsledkom bude naplnenie
špecifických cieľov a hlavného cieľa projektu.

Podľa výsledkov finančnej analýzy čistá súčasná hodnota projektu nie je v dostatočnej výške. Pokiaľ chceme, aby bol projekt
rýchlo návratný, stimulom pre túto skutočnosť by mala byť prípadná získaná dotácia zo Štrukturálnych fondov. Po realizácií
projektu bude spoločnosť dostatočne ekonomicky schopná prevádzkovať celoročné zariadenia cestovného ruchu, pričom
bude vytvárať dostatočný nárast tržieb a pridanej hodnoty.
Výsledky realizácie projektu budú naplnené aj vďaka bohatým skúsenostiam manažmentu firmy a projektového tímu s
realizáciou projektov. Majiteľ firmy riadil a koordinoval niekoľko veľkých stavebných projektov, ktoré deklarujeme v Prílohe 1.
ŽoNFP – Opis projektu. Externý finančný manažér projektu sa podieľal na príprave a implementácií projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov.
Posilnenie komplexnosti ponúkaných služieb, zvýšenie štandardu a kvality zariadenia a prijatie nových zamestnancov bude
mať pozitívny dopad na konkurencieschopnosť regiónu v oblasti CR, zvýšenie ponuky regiónu Orava, prílev návštevníkov a
celkovú lepšiu hospodársku situáciu. Ciele projektu sú zároveň v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi
príslušného kraja, regiónu, či obce.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzku spoločnosti ako aj výstupy projektu zabezpečovať žiadateľ z vlastnej réžie
ako doteraz. Nenávratná dotácia, ktorú by v prípade schválenia projektu získal, by podporila jeho podnikateľskú činnosť, čím
by sa jeho finančná situácia zlepšila. Prevádzkovaním výstupov projektu sa očakáva nárast návštevníkov, ktorí budú využívať
komplexné a kvalitné služby žiadateľa. Očakáva sa, že tržby, ktoré sa zvýšia v dôsledku realizácie projektu, pokryjú sčasti
prevádzkové náklady a ostatná časť bude využívaná na ďalšie rozširovanie činností spoločnosti najmä v oblasti cestovného
ruchu podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov. Pre potreby udržateľnosti projektu a následného pokračovania v
podnikateľskej činnosti žiadateľa je potrebné neustále sledovať a vhodným spôsobom eliminovať a riadiť riziká. Stratégia,
ktorú žiadateľ zvolil na udržanie si svojich stálych zákazníkov a získavanie nových ako aj elimináciu možných rizík do
budúcnosti, je postavená na kvalite ponúkaných služieb spoločnosti, najmä ich neustálym zlepšovaním a inovovaním.
Marketingové aktivity sa budú podieľať na zabezpečovaní týchto stanovených cieľov.
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Spoločnosť Optima consulting s. r. o. vznikla v roku 2006 a jej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie Penziónu Vŕšky a
Rezortu Drevenice Terchová ako jedinečného areálu svojho druhu na Slovensku.
Severnopovažský región disponuje vysokým potenciálom pre celoročné pobyty v horskom prostredí chráneného územia v
kombinácií s kultúrnymi pamiatkami, čím sa v budúcnosti môže presadiť ako turistické územie medzinárodného významu.
Predpoklady na realizáciu projektu zo SWOT analýzy ako čerpanie podporných programov EÚ na dobudovanie infraštruktúry
a tvorbu nových produktov cestovného ruchu, existencia silnej bázy potenciálnych domácich aj zahraničných klientov,
dostupnej pracovnej sily na trhu a potreba vytvárania podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s
celoročným využitím s možnosťou využitia existujúceho prírodného dedičstva definovali cieľ projektu Podporiť
konkurencieschopnosť strediska cestovného ruchu rozšírením a skvalitnením poskytovaných služieb s celoročným využitím s
cieľom predĺžiť dĺžku pobytu turistov. Projekt poskytuje riešenia znižovania nezamestnanosti vytváraním udržateľných
pracovných miest v regióne, ktorá bola k 10/2014 evidovaná na úrovni 12,35%.

Realizáciou projektu a vybudovaním oddychovo-športovej zóny s celoročným využitím "Park Vŕšky" dosiahneme naplnenie
hlavného a vytýčených špecifických cieľov. Zvýšením kvality a rozšírením komplexnosti športovorekreačných služieb s
celoročným využitím dôjde k zvýšeniu návštevnosti a konkurencieschopnosti Rezortu Vŕšky a Drevenice Terchová a v
nadväznosti aj k zvýšeniu atraktivity regiónu. Zvýši sa priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v stredisku a na základe toho
budú výstupy projektu využívať i ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu v regióne (ubytovacie zariadenia, stravovacie
zariadenia, lyžiarske školy, bufety, blízke relaxačné centrum, atď.). Rozvoj strediska bude prínosom pre mladých
nezamestnaných, ktorí sa uplatnia na trhu práce v oblasti Terchovej. Realizácia projektu prispeje k zmierňovaniu disparít
medzi regiónmi Slovenska. Ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy budeme tlmiť napr. rozvojom spolupráce s miestnymi a
regionálnymi organizáciami, investovaním do rozšírenia a modernizácie strediska s cieľom udržania jeho
konkurencieschopnosti, procesom projektového riadenia, rozvojom osobnostného potenciálu zamestnancov a rozvojom
marketingovej stratégie do budúcnosti.

Hlavná aktivita vybudovanie oddychovo-športovej zóny s celoročným využitím bude realizovaná prostredníctvom obstarania,
dodania a montáže majetku v termíne realizácie projektu od 07/2015 do 12/2015. Dodanie a montáž investičného majetku
budú vykonávať dodávatelia vybratí procesom výberu podľa ustanovení platnej legislatívy (zákon o verejnom obstarávaní,
Obchodný zákonník, podmienky výzvy a poskytovateľa pomoci) na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy. V rámci
realizácie projektu budú paralelne prebiehať aj podporné aktivity - publicita a informovanie a riadenie projektu a následne aj
samotný proces výberu zamestnancov vo veku 15-29 rokov evidovaných na úrade práce ako uchádzačov o zamestnanie.
Jednotlivé činnosti sú navzájom prepojené, časovo na seba nadväzujú a vedú k naplneniu cieľov. Rozvoj strediska je nutný z
dôvodu skvalitnenia služieb, celosezónneho rozšírenia a zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, ktoré zabezpečia nárast
návštevnosti a predĺženie dĺžky pobytu a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti samotného žiadateľa a iných subjektov
regiónu. Projektové činnosti bude riadiť projektový tím zložený z interných a externých pracovníkov s potrebnou odbornosťou.

Projekt bol pripravený na základe vstupnej analýzy predpokladov žiadateľa a platných strategických dokumentov pre oblasť
CR zameraných na konkurencieschopnosť, udržateľnosť a dopad CR na regionálnu ekonomiku. Realizácia projektu bude mať
pozitívny dopad na rozvoj CR - zatraktívni stredisko aj región z hľadiska kvality a rozsahu služieb (prílev nových domácich aj
zahraničných turistov) a podporí príliv investícií (rozvoj MSP v regióne), čím sa výrazne zlepší ekonomická a sociálna situácia
a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva v danej oblasti. Projekt svojím zameraním tak napomáha zmierňovať
regionálne disparity prostredníctvom investícií a tvorby pracovných miest. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s riadením
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a z vlastných zdrojov, a to napr. výstavbou pivovaru, dinoparku, lanového
parku, detského ihriska, organizovaním kulinárskych večerov a spoločenských akcií v spolupráci s miestnymi organizáciami a
implementáciou projektu Drevenice Terchová - dostavba komplexu CR s celoročným využitím v Malej Fatre. Bez získania
NFP by žiadateľ z dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol realizovať projekt v takomto rozsahu a čase.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je jednou z priorít žiadateľa o NFP. Vybudovanie oddychovo-športovej zóny s
celoročným využitím bude znamenať zvýšenie kvality a komplexnosti služieb s celoročným využitím a zvýšenie
konkurencieschopnosti rezortu. Žiadateľ si v strategickom horizonte dáva ako prioritnú úlohu pokračovať v rozvoji výsledkov
projektu a to rozširovaním služieb o budovanie ďalších celoročných aktivít CR (plánované vybudovanie zábavného golfového
parku, paintballu, bowlingu, vybudovanie snowraftingu, požičovne bicyklov a kolobežiek, vybudovanie veľkej lezeckej steny a
ďalšie).
Miera výnosovosti projektu je 135,26% a čistá súčasná hodnota investície je 81 182,94 EUR. Investícia v rámci projektu
zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov pre rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti a to vďaka vyššej miere rentability tejto
investície ako je miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia. Žiadateľ analyzoval možné riziká spojené s
realizáciou projektu a dostatočne zabezpečil potrebu ich eliminácie rozdelením kompetencií medzi jednotlivých členov
projektového tímu.
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Inovecká chata sa nachádza v atraktívnom prostredí Považského Inovca na samote vzdialenej približne 7,5 km od zastavanej
časti obce Trenčianske Jastrabie. Z hľadiska regionalizácie CR v Slovenskej republike patrí do Strednopovažského regiónu,
ktorý je klasifikovaný ako územie s národným významom. Chata momentálne poskytuje služby ubytovania, stravovania,
zábavy, lezeckej steny a rôzne doplnkové služby.
Ubytovacia kapacita s 31+24 lôžkami je určená návštevníkom všetkých vekových kategórií. Reštaurácia disponuje kapacitou
90 +5 miest a letné terasy sum. 124 miestami. Samozrejmosťou je rozsiahle detské ihrisko, športové ihriská a bowling.
Hlavným nedostatkom komplexu sú absentujúce alternatívne spoločenské priestory, kde by bolo možné organizovať
posedenia, oslavy, svadby, večierky a pod. bez potreby uzatvorenia celej reštaurácie.
Rovnako úplne absentuje wellness. Korýtko s tečúcou vodou pre upoteného turistku nie je žiadnym lákadlom a mnohé
organizované skupiny rušia resp. odmietajú potvrdiť objednávky po zistení, že wellness jednoducho nie je.
V oblasti zamestnanosti momentálne zamestnávame 3 zamestnancov na plný úväzok a 12 brigádnikov, čo súvisí s
nerovnomernou vyťaženosťou.

Predkladaný projekt je pre našu chatu kľúčový z hľadiska posilnenia postavenia na trhu a rozšírenia klientely. Hlavným
prínosom bude zabezpečenie dynamického rastu zariadenia, ktoré sa prejaví vo zvýšenej návštevnosti, raste tržieb a
vytvárania potenciálu pre tvorbu zisku a fin. rezerv pre ďalší investičný rozvoj.
Vytvorením nových atrakcií: športových, wellnessových a kultúrno-spoločenských, oslovíme širšiu klientelu, ktorú dokážeme
sústredene obslúžiť. V súvislosti s trendom skracovania dĺžky pobytov resp. ich drobenia na viaceré a dôsledného zvažovania
časovej dostupnosti jednotlivých atrakcií z miesta ubytovania, to vnímame ako nevyhnutný predpoklad ďalšej úspešnej
činnosti.
Počítame, že v súvislosti s realizáciou projektu zvýšime počet obslúžených hostí a zároveň zvýšime aj úroveň ich
priemerných útrat. V súvislosti s obsadením nových kapacít a efektívnejším využívaním existujúcich, vytvoríme 2 nové
pracovné miesta, ktoré budú obsadené ženami.
Súhrnne môžeme povedať, že realizácia projektu nám umožní poskytovať komplexnejšie služby v oblasti CR počas celého
roka, čím dokážeme výrazne odstrániť sezónne výkyvy využiteľnosti nášho komplexu.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý vplýval na výber vhodného variantu realizácie projektu, bolo zabezpečenie komplexných a
celoročne využiteľných služieb CR, ktoré nám zaručia konkurenčnú výhodu voči iným zariadeniam CR. Výška rozpočtu bola
optimalizovaná vzhľadom na možnosti vlastných zdrojov pre spolufinancovanie projektu tak, aby sme zvládli nie len výstavbu,
ale i budúce dovybavenie priestorov.
Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, víťazom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené začiatkom
decembra 2014. Logická skladba projektu vychádza z potreby realizácie 1 hlavnej aktivity, ktorá je doplnená dvomi
podpornými aktivitami v zmysle požiadaviek poskytovateľa pomoci.
Po personálnej stránke bude riadenie projektu zabezpečovať projektový tím, ktorý kombinuje interné a externé zdroje.
Samozrejme budeme využívať osoby so skúsenosťami z predchádzajúceho projektu. Podrobnú skladbu tímu aj s
očakávanými úlohami a povinnosťami uvádzame v opise projektu v časti 4.2 personálne zabezpečenie. Publicita projektu
bude zabezpečená v zmysle Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Základná informovanosť poskytovateľa
pomoci o priebehu bude riešená monitor. správami.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu
- prijímateľa: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu a pod.
- návštevníkov: dostupnosť komplexnej ponuky služieb s celoročným využitím na jednom mieste
- región: vytváranie pracovných miest, zvyšovanie atraktivity regiónu, poskytovanie chýbajúcich či nedostatkových služieb, a
pod.
Zámer dobudovania kongresových resp. spoločenských priestorov, priestorov pre fitnes a wellness, vrátane nevyhnutných
doplnkových stavieb nadväzuje na predošlé investície do stravovacieho a ubytovacieho komplexu.
Predkladaný projekt predstavuje akoby II. etapu rozvojového zámeru. Získanie finančnej podpory prispeje ku skoršej realizácii
zámeru, podporí využívanie výsledkov už vykonanej vlastnej investičnej činnosti a prispeje k celkovému dynamickému rastu
Inoveckej chaty.
Z regionálneho hľadiska vytvára realizácia projektu nové pracovné miesta, zatraktívňuje región, vytvára lepšie predpoklady
pre formovanie spolupráce s miestnymi podnikateľmi v agroturistike a ďalších službách, čím priamo podporuje tvorbu
komplexnej a celoročne využiteľnej ponuky služieb CR v Trenčianskom okrese.

V súvislosti s projektom vnímame udržateľnosť v rovinách:
ADMINISTRATÍVNA
Každý člen z PT zodpovedá za úspešné naplnenie jednotlivých špecifických cieľov projektu. Navyše máme skúsenosti s
realizáciou projektu podporeného zo štrukturálnych fondov v rámci výzvy KaHR-31DM-0902. Nové pracovné miesta obsadíme
kvalifikovaným personálom. Na elimináciu fluktuácie ako aj ich ďalšieho profesijného rastu využijeme zavedený systém
odmeňovania a individuálnej motivácie každého zamestnanca.
TECHNICKÁ
Technickú udržateľnosť projektu garantujeme na základe očakávaného zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý na dodávky a
stavebné práce poskytuje záručný a pozáručný servis. Následná údržba stavebných celkov bude zabezpečená
kvalifikovanými pracovníkmi, u ktorých je minimálne riziko poškodenia.
EKONOMICKÁ
Rozšírením a skvalitnením sortimentu poskytovaných služieb CR dokážeme osloviť širšiu skupinu zákazníkov, z čoho sa
odvíja i rast tržieb a zisku.
Všetky investičné aktivity dôsledne zvažujeme a pri prepočte ich ekonom. návratnosti resp. vyťaženia klientelou uvažujeme
vždy s pesimistickým variantom. Pri zohľadnení tejto skutočnosti garantujeme finančnú udržateľnosť projektu.
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Miestom realizácie projektu je mesto Banská Štiavnica, ktoré je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na
Slovensku. Je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V historickom jadre mesta mestskej pamiatkovej rezervácii je 360 objektov umelecko - historických pamiatok. V tejto oblasti sa nachádza aj objekt
historického hotela Bristol. Ide o tradičný a hodnotný objekt, pre zachovanie ktorého je potrebné tak z technického ako aj
ekonomického hľadiska zabezpečiť jeho oživenie a regulárne prevádzkovanie. Na prvom podzemnom podlaží, prízemí a
mezaníne tohoto objektu bude v rámci projektu zriadená kaviareň (s galériou a priestorom pre vernisáže), vináreň, reštaurácia,
relaxcentrum a infocentrum. Cestovný ruch, napriek výnimočným možnostiam stále nevyužíva naplno svoj potenciál. Ako
problémové oblasti identifikuje PHSR mesta ponuku služieb pre návštevníkov, nedostatočnú podporu podnikania v tejto
oblasti. Vzhľadom na historický charakter a hodnotu zóny nie je v záujme rozvoja cestovného ruchu budovanie nových
objektov, ale rekonštrukcia, resp. prestavba existujúcich.

Realizáciou predkladaného projektu bude z hľadiska žiadateľa ako aj municipality dosiahnutých niekoľko pozitívnych efektov:
- dôjde k revitalizácií a oživeniu objektu historického hotela Bristol v centre Banskej Štiavnice. To bude mať pozitívny dopad
na udržanie charakteru historického jadra mesta bez potreby vynaložiť verejné zdroje na rekonštrukciu a udržiavanie
- dôjde k vytvoreniu nových produktov cestovného ruchu a to smerom, ktorý je pre charakter mesta žiadúci - kultúra,
gastronómia, s komplementaritou k spoznávaniu kultúrneho a historického dedičstva
- projekt bude znamenať príspevok k celkovému rozvoju cestovného ruchu v meste a regióne
Hlavným prvkom výnimočnosti bude zameranie reštaurácie na molekulárnu gastronómiu, ktorá je výnimočná, atraktívna a na
Slovensku zatiaľ takmer neznáma. Výnimočný prvok v marketingovom mixe má silu pritiahnuť zákazníka a to umožňuje mu
"predať" aj iné produkty. Na tom je postavená hodnota predkladaného projektu.
Celková riešená plocha bude približne 385m2 s flexibilnou kapacitou, až do 165 miest.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít
1. Rekonštrukcia a modernizácia priestorov NKP - aktivita je potrebná na zabezpečenie technickej realizovateľnosti projektu
2. Vybudovanie informačného centra voľného času - cieľom je vytvoriť "in-house" informačné centrum, ktoré napomôže
skvalitniť služby pre zákazníkov a umožní im ponúknuť a "predať" aj ďalšie produkty cestovného ruchu
3. Vybudovanie reštaurácie, kaviarne, vínnej pivnice a relaxačného centra - vytvoria infraštruktúru pre vytvorenie vlastných
produktov cestovného ruchu
Realizácia aktivít priamo povedie k naplneniu stanovených špecifických cieľov.
Keďže charakter projektu dovoľuje súbežnú realizáciu aktivít, tieto budú prebiehať paralelne v termíne: 6/2015 – 10/2015.
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle
príslušnej legislatívy. Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva z
odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti cestovného ruchu a projektového manažmentu. Súčasťou tímu je aj stavebný
inžinier, vďaka čomu bude zabezpečený kvalitný technický manažment zo strany investora.

Potenciál mesta Banská Štiavnica pre rozvoj cestovného ruchu je veľmi veľký, okrem prírodných pomerov ide najmä o
technické a kultúrne pamiatky, ktorých koncentrácia a hodnota je veľmi vysoká a pre návštevníkov atraktívna. To predstavuje
potenciál návštevnosti, ktorý je možné vhodným mixom produktov cestovného ruchu a marketingovou komunikáciou pretaviť
do úspešne fungujúceho biznis modelu. Akýkoľvek podnik cestovného ruchu musí zodpovedať image, ktoré Banská Štiavnica
predstavuje, preto je navrhovaný projekt integrovaný v historickom objekte, ktorého charakter zostane plne zachovaný pri
maximálnom komforte a funkčnosti. Infocentrum voľného času bude pre návštevníka interface s inými produktami cestovného
ruchu poskytovanými municipalitou alebo inými podnikateľmi.
Žiadateľ je vlastníkom objektu a zostavil skúsený tím na prípravu a realizáciu projektu a dlhodobé prevádzkovanie všetkých
funkcií, ktoré sú do projektu zahrnuté. Značná časť investícií bude realizovaná z vlastných zdrojov žiadateľa, ktorý má aj
dostatočnú finančnú a podnikateľskú silu na realizáciu zámeru. Situácia v cestovnom ruchu a cenová citlivosť lokality si však
vyžadujú poskytnutie NFP pre jeho realizovateľnosť.

Projekt je dlhodobo udržateľný pretože jeho realizáciou sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a zvýšenie
tržieb aj pridanej hodnoty, preto si pokračovanie jeho aktivít po ukončení financovania zo zdrojov EÚ nevyžiada dodatočné
finančné zdroje, nakoľko bude schopný vygenerovať dostatočné tržby. Okrem toho projekt umožní realizáciu nadväzujúcich
projektov a posilní komplementárne podnikanie v meste (napr. ubytovanie). Existuje silný predpoklad, že bude vytvorených a
udržaných aj viac pracovných miest, ako v žiadosti deklarujeme.
Z environmentálneho hľadiska je prevádzka bezriziková a plne v súlade s platnými normami pre prevádzku tohoto typu
prevádzky. Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti, projektového tímu
a vytvorenia novej organizačnej štruktúry prevádzky. Všetky podporné činnosti týkajúce sa predovšetkým ekonomickej
prevádzky a marketingovej činnosti budú zabezpečované tímom interných zamestnancov. Rizikom pre udržateľnosť by mohli
byť ohrozenia, vyplývajúce zo SWOT analýzy, ktorých riešenia sú popísané v opise projektu.

KaHR-31DM-1401

Žiadateľom je prevádzkovateľ celoročného strediska cestovného ruchu Bachledova dolina. Stredisko Bachledova dolina, v
ktorom bude projekt realizovaný, je situované v Prešovskom samosprávnom kraji, okrese Poprad, obci Ždiar a v okrese
Kežmarok, obciach Malá Franková a Jezersko. Z pohľadu Regionalizácie cestovného ruchu v SR sa objekt nachádza na
území spadajúcom do kategórie s medzinárodným významom v dlhodobom aj v strednodobom horizonte rozvoja regiónov
cestovného ruchu SR. V okrese Poprad je za mesiac október 2014 evidovaných viac ako 11 % nezamestnaných a v okrese
Kežmarok viac ako 25 %. Výstupmi SWOT analýzy, ktoré sú predpokladom na realizáciu projektu sú: existencia silnej bázy
potenciálnych klientov pre projekt – mladé rodiny s deťmi, rekreační športovci, turisti, cyklisti, možnosť čerpať prostriedky zo
štrukturálnych fondov na spolufinancovanie investícii, lepšie využitie existujúcich zariadení na zvýšenie výnosov a
hospodárskych výsledkov na strane príležitostí a eliminácia slabých stránok ako vysoké úniky na výnosoch spoločnosti
výmenou neprenosných lístkov medzi jeho návštevníkmi, nepostačujúce vlastné zdroje na krytie potrebných investícií a
vysoké úverové zaťaženie.

Po zrealizovaní aktivity projektu budú môcť klienti v rámci strediska bez obmedzenia využívať služby troch dolín.
Samotným projektom budú vytvorené 2 trvalé pracovné miesta, obe pre mužov od 15 do 29 rokov evidovaných minimálne 6
mesiacov pred prijatím do pracovného pomeru ako uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny. Jedno pracovné miest bude vytvorené pre osoby zo znevýhodnených skupín. Projektom zvýšime tržby do roku 2018
minimálne na 1 167 561 EUR a pridanú hodnotu na 775 790 EUR. Tieto hodnoty naplníme vďaka skvalitneniu služieb v
stredisku a minimalizáciou únikov z príjmov z predaja neprenosných časových lístkov v stredisku.
V prípade nenapĺňania merateľných ukazovateľov bude mať žiadateľ k dispozícií projektový tím, ktorý bude riešiť prípadné
nesúlady a navrhnovať riešenia, ktoré pomôžu k náprave neželaného stavu.
Na výsledky projektu a rozvoj strediska SKI Bachledova je naviazaný veľký počet ďalších podnikateľov, ktorí môžu rozvíjať
svoje podnikanie vďaka existencii strediska v oblastiach hotelierstva, reštaurácií, požičovní športového náradia a iných.

Za realizáciu aktivity projektu bude zodpovedný projektový tím spomenutý v prílohe č. 1 - opis projektu. Projekt pozostáva z 1
aktivity: "Modernizácia a rozšírenie turniketového systému strediska SKI Bachledova", ktorá bude prebiehať paralelne s
podpornými aktivitami - Riadenie projektu a publicita a informovanosť. Po podpise zmluvy o NFP bude žiadateľ dodrživať jej
ustanovenia a podpornú dokumentáciu vrátane usmernení RO. Aktivita projektu je plánovaná na 6 mesiacov, v ktorých je
zohľadnená časová náročnosť dodávky a inštalácie nových zariadení, ale aj najneskorší možný termín na ukončenie
realizácie projektu stanovený výzvou. Dodávateľ bude vybratý na základe procesu verejného obstarávania. Proces verejného
obstarávania bude začatý ešte pred odovzdaním žiadosti o NFP a jeho ukončenie predpokladáme v priebehu februára 2015.
Na realizáciu projektu bude dohliadať projektový tím: projektový manažér, manažér monitorovania, účtovníčka, finančný
manažér a technický man. Jednotlivé činnosti projektu prispievajú k naplneniu špecifických cieľov a v konečnom dôsledku k
celkovému cieľu projektu vďaka výslednému skvalitneniu služieb v stredisku a zlepšením ekonomických ukazovateľov
strediska

Predkladaný projekt bol pripravený žiadateľom o NFP po zrealizovaní vstupnej analýzy týkajúcej sa rozvoja cestovného ruchu
v stredisku a jeho možného ekonomického a technického rozvoja v súlade s plánovacími a strategickými dokumentmi SR,
VÚC Prešovského kraja, regiónu Tatier, ale aj obce Ždiar. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti strediska
skvalitnením a rozšírením poskytovaných služieb v stredisku celoročne.
Poskytnutie NFP prispeje k naplneniu cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľov, umožní spoločnosti rozvíjať
prevádzku strediska aj mimo hlavných sezón, prispeje k skvalitneniu služieb z hľadiska vnímania koncového klienta a umožní
klientom z 3 dolín plne využívať všetky kapacity strediska. Bez získania nenávratného finančného príspevku by žiadateľ z
dôvodu obmedzených vlastných zdrojov nemohol projekt realizovať v takej miere a v takom čase, v akej ho bude realizovať,
čo by malo ďalší vplyv na zamestnanosť v stredisku a ďalší následný rozvoj strediska, čím by bol ohrozený okamžitý účinok
pomoci pre región. V regióne Tatier budú vytvorené dve nové pracovné miesta, čím napomáha zmierniť regionálne disparít v
rámci SR.

Prevádzka výstupov projektu a ich udržateľnosť bude po jeho realizácii zabezpečená dvomi novoprijatými zamestnancami,
ktorí budú zaškolení pre potreby svojich pracovných miest. Environmentálne vplyvy projektu na okolie sú pozitívne z dôvodu
znižovania energetickej náročnosti turniketového systému. Finančná analýza projektu vykazuje mieru výnosovosti 125,37 % a
čistú súčasnú hodnotu investície vo výške 73 327,98 EUR. Investícia v rámci projektu zabezpečí dostatočnú tvorbu zdrojov
pre udržanie vytvorených pracovných miest a rozvoj podniku aj smerom do budúcnosti, keďže miera rentability investícií v
rámci projektu je vyššia ako miera rentability aktív spoločnosti za posledné obdobia. Po ukončení realizácie bude prevádzka
výstupov projektu financovaná zvýšenými tržbami z predaja. Externým rizikám ovplyvňujúcim projekt budeme čeliť vytvorením
projektového tímu, ktorý bude hľadať riešenia na elimináciu dopadov prípadných rizík na projekt. Niektoré z návrhov riešení sú
bližšie popísané v Prílohe č. 1 - Opise projektu.
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Predkladaný projekt "Rozšírenie služieb golfového areálu Kráľovské údolie" je situovaný do obce Malý Slavkov, okres
Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj. Tento okres vďaka blízkosti Vysokých Tatier patrí k okresom s najvyšším
potenciálom pre rozvoj CR. Vďaka kombinácii faktorov ako je atraktivita prostredia, napojenie na diaľničnú sieť, dostatku
pracovných miest sa žiadateľ rozhodol lokalizovať svoj projekt do obce Malý Slavkov. Predpokladom na realizáciu projektu je
schválený a v súčasnosti implementovaný projekt výstavby golfového areálu a predkladaný projekt naň priamo nadväzuje.
Významným faktorom pre umiestnenie golfového areálu bol najmenší počet golfových ihrísk v kraji v rámci SR. Druhým
faktorom bola blízkosť konkurenčného strediska vo Veľkej Lomnici, čím sa vytvorí nová golfová destinácia Vysoké Tatry,
pričom najmä zahraniční turisti vyhľadávajú golfové areály v atraktívnom prostredí, kde sú ale schopní hrať minimálne na
dvoch ihriskách, ktoré nie sú príliš vzdialené od seba. Okres Kežmarok charakterizuje najvyššia miera nezamestnanosti v
kraji, vytvorením 2 nových pracovných miest predkladaný projekt prispeje k rozvoju regiónu.

Po realizácii projektového zámeru žiadateľ rozšíri svoje služby, bude poskytovať komplexné služby a naďalej bude
pokračovať v zvyšovaní konkurencieschopnosti na trhu. Golfový areál je s celoročným využitím – v zimnej sezónne určený na
bežkárske trate. Vytvorenie komplexnej ponuky nových služieb v CR s vysokou pridanou sa zvýši nielen
konkurencieschopnosť žiadateľa, ale aj kvalita poskytovaných služieb. Vplyvom realizácie projektu sa vytvoria 2 nové prac.
miesta, pre žiadateľa nárast pridanej hodnoty, nárast tržieb ako aj celkovej konkurencieschopnosti v oblasti CR. Tieto
ukazovatele sú definované v tabuľke č.12, predstavujú výsledok a dopad projektu. Naplnenosť golfového areálu bude
zabezpečovaná prostredníctvom širokej ponuky služieb s využitím definovaných marketingových nástrojov. Pre zabezpečenie
sa proti negatívnych vplyvom na
trhu budeme úzko spolupracovať s golfovým areálom vo Veľkej Lomnici s dopadom na medzinárodnú golfovú klientelu.
Vďaka týmto efektom sa zabezpečí tvorba pracovných miest v regióne v oblasti doplnkových služieb CR – ubytovanie,
stravovanie, wellness. Žiadateľ si stanovil realistické ciele ako aj výšky merateľných ukazovateľov.

Realizácia projektu v období 04-12/2015 predpokladá dve základné aktivity: Aktivita č.01: Výstavba odpaliska s recepciou a
Aktivita 02: Zariadenie a vybavenie odpaliska s recepciou. Žiadateľ práve realizuje projekt výstavba golfového areálu,
predkladaný projekt nadväzuje na tento projekt.
Žiadateľ bude aktivity realizovať prostredníctvom dodávateľských firiem, úspešných vo VO. Riadenie projektu bude
zabezpečovať spoločnosť REA Tatry, ktorá má dostatočné technicko-administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu.
Spoločnosť REA Tatry je vlastníkom pozemkov a má dostatočné finančné zdroje na spolufinancovanie projektu. Previazanosť
aktivít s cieľmi projektu je spojená prostredníctvom vytvorenia komplexnej ponuky služieb pre domácich a zahraničných
turistov, čo má dopad na zvýšenie atraktivity regiónu Vysokých Tatier, čo je v súlade s cieľmi a aktivitami opatrenia.
Predkladaný projekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je v súlade s Územným plánom obce Malý Slavkov.

Projekt prispieva k rozvoju regiónu prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu v predovšetkým v letnej, ale aj zimnej sezóne a
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti samotného areálu a strediska v rámci regiónu i Slovenska. Projekt svojou realizáciou
prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v okrese Kežmarok s 29 % mierou nezamestnanosti a zníženými možnosťami tvorby
pracovných miest. Realizácia projektu je v súlade s rozvojovými materiálmi na úrovni kraja /Územný plán Veľkého územ.
celku Prešov. kraja/, ako aj miestnej samosprávy /územný plán obce Malý Slavkov/, ktorá významným spôsobom podporuje
realizáciu rozširovanie golfového areálu, čím sa zvýši návštevnosť zahraničných turistov, vytvoria sa nové služby v CR s
vysokou pridanou hodnotou. Realizáciou projektu sa naplnia všetky ciele, ktoré sú definované výzvou ako aj OP KaHR.

Po ukončení financovania zo zdrojov NFP bude projekt ekonomicky nezávislý, členstvo v golfovom rezorte znamená pre
prevádzkovateľa výhodu, nakoľko sa vie oprieť o isté príjmy, ktoré vyplývajú z množstva registrovaných hráčov. Realizáciou
projektu dôjde k stabilnému dosahovaniu tržieb, ktoré sa budú využívať na krytie prevádzkových nákladov, financovanie
nových rozvojových impulzov, ktoré znamenajú trvalú udržateľnosť poskytovaných služieb a aj projektu. Žiadateľ plánuje
neustále zlepšovať a skvalitňovať poskytované služby počas celého roka v dlhom časovom horizonte. Realizáciou projektu sa
očakáva zvýšenie kvality poskytovaných služieb, čo predpokladáme na zvýšení tržieb a pridanej hodnoty. Vytvorením 2
pracovných miest podporíme zamestnanosť v regióne.
Uvedené faktory budú podporované všeobecnými faktormi okolia, ktoré sú spojené s turistickým ruchom, atraktivitou regiónu
Vysoké Tatry, trávením voľného času, voľnočasovým využitím. Z finančne analýzy vyplýva miera výnosovosti projektu na
úrovni 117,12%, výsledky projektu budú trvalo udržateľné z hľadiska výnosového aj prevádzkového.

KaHR-31DM-1401

Lesmi obklopený Penzión HOFFER sa nachádza v pokojnej oblasti Nitra - Zbehy, len 5 km od centra mesta. Ponúka
ubytovanie s výhľadom na Nitru a vrch Zobor, stravovacie služby a v blízkosti penziónu sa nachádza vlastná zoologická
záhrada. Základným predpokladom, aby sa cestovný ruch presadzoval a rástol ako odvetvie, je existencia turisticky
atraktívnych lokalít, kvalitná a dostupná infraštruktúra, kvalita, rozsah služieb a ponuka kvalitných produktov podnecujúca
spokojnosť klientov, ktorá je zárukou zvyšovania návštevnosti a teda aj zvyšovania tržieb z cestovného ruchu. Vzhľadom na
súčasný trend v poskytovaní ubytovacích služieb sú nevyhnutné viaceré investície do modernizácie a rekonštrukcie penziónu,
ktoré novovybudovanými službami podporia aj rozvoj regiónu. Zámerom žiadateľa je rekonštrukcia ubytovacej časti penziónu.
Po realizácii projektu bude penzión disponovať dvanástimi dvojlôžkovými izbami vyššieho štandardu a jedným dvojpodlažným
apartmánom pre náročnejšieho klienta. V rámci projektu nedôjde k vytváraniu nových ubytovacích kapacít. Plánovanou
investíciou sa zvýši kvalita a rozsah poskytovaných služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v
regióne.

Realizáciou projektu sa dosiahne vyšší štandard ubytovania spĺňajúci slovenské a medzinárodné normy a kategorizáciu.
Zrekonštruovaný, moderne zariadený penzión bude konkurencieschopný na medzinárodnom trhu cestovného ruchu
poskytujúci komplexný balík služieb. Prostredníctvom investície bude zlepšený manažment a marketing penziónu a doplnené
doplnkové služby, ktoré zabezpečia komplexnosť a celoročné využitie penziónu. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv
na rozvoj regiónu prostredníctvom podpory CR v cieľovej oblasti. Moderný penzión napomôže k lepšiemu využívaniu
turistického potenciálu územia, ktoré doteraz neposkytovalo dostatočné služby turistom, ktorí navštívia daný región. Penzión
bude mať jednoznačne pozitívny dopad na propagáciu a zatraktívnenie oblasti medzi domácimi i zahraničnými turistami.
Žiadateľ si stanovil reálne ciele a merateľné ukazovatele. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými službami bude
súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 6, z ktorých 2 budú vytvorené pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
Predpokladaný nárast tržieb v roku 2018 je 1,4 mil. Eur a nárast pridanej hodnoty je 200 tis. Eur.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 aktivít:
Aktivita 1 - Stavebné a rekonštrukčné práce
Aktivita 2 - Interiérové vybavenie
Riadením projektu a koordináciou jeho aktivít sa bude zaoberať manažment spoločnosti a projektový tím, zložený z
odborníkov s dostatočnými relevantnými skúsenosťami v danej oblasti ako aj s riadením a vedením projektov smerujúcich k
rozvoju spoločnosti a rastu jej konkurencieschopnosti. Všetky aktivity budú realizované dodávateľským spôsobom v súlade s
projektovou dokumentáciou a rozpočtom. Dodávateľ vzíde z procesu VO, ktorý spoločnosť začala pred podaním ŽoNFP na 2
samostatné zákazky. Aktivity budú prebiehať od 03/2015 do 09/2015. Vplyvom projektu sa zvýši návštevnosť mesta a
regiónu, čo bude priamo vplývať na zvyšovanie tržieb žiadateľa ako aj iných subjektov podnikajúcich v oblasti cestovného
ruchu (múzeá, divadlá, reštaurácie, hrady, predaj suvenírov a pod.). Projekt priamo vytvorí 6 nových pracovných miest, čím sa
podporí rast zamestnanosti v regióne. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšenia spokojnosti
klientov, zvýšenia kvality služieb zariadenia, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia penziónu.

Základným cieľom projektu je dokončenie celého investičného zámeru tak, aby penzión mohol poskytovať komplexný rad
služieb a uspokojiť kvalitou a sortimentom široké spektrum zákazníkov v období celého roka. Neustále rastúce nároky
zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si
konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb v
oblasti cestovného ruchu, má za následok zvýšenie konkurenčnej schopnosti zariadenia. Odstránenie sezónnosti vo
využívaní zariadenia zvýši ekonomickú výkonnosť spoločnosti žiadateľa. Rovnako stúpne atraktívnosť celej oblasti. Keďže
predkladaný projekt vnútornej rekonštrukcie je investične veľmi náročný, pre úspešnú realizáciu je nevyhnutné získanie
grantového financovania z fondov EU, keďže žiadateľ nedisponuje dostatkom vlastných finančných prostriedkov na úspešné
prefinancovanie celého projektu. Plánovaný investičný zámer je v plnom súlade národnými resp. regionálnymi strategickými
plánovacími dokumentmi a výraznou mierou prispeje k podpore cestovného ruchu v cieľovom regióne.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťou zariadenia.
Skúsenosti konateľa spoločnosti, história penziónu, bude zárukou udržania výsledkov projektu aj počas ďalších rokov.
Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného objektu a novo vybudovaných celoročných aktivít.
Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z poskytnutých služieb.
Úspešnou realizáciou projektu sa zvýši kvalita služieb, rozšíri sa ponuka služieb a s tým aj klientska základňa. Realizáciou
projektu sa očakáva rast pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, ktoré pokryjú výdavky spoločnosti na prevádzku a ďalší rozvoj.
Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého NFP nie je schopná prefinancovať
výlučne z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a
koordinácie projektovým tímom. Zmysluplnosť dokázali aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH
vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia udržateľnosti spoločnosť identifikovala a pripravila eliminačné
opatrenia na ich dosah.
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V predkladanom projekte sa rieši zakúpenie veľkopriestorového stanu s vykurovaním, ktorý prestreší tri vonkajšie univerzálne
športové plochy s rozmermi štandardných tenisových kurtov a vybavenia športoviska - basketbalový kôš a bránka v jednom
Miesto realizácie projektu Marina Liptov sa nachádza v západnej časti Liptovskej Mary, blízkosti Bobrovníckej zátoky, v flexibilné zariadenie na hranie basketbalu, hokejbalu, minifutbalu, futbalu a vonkajšie cvičiace zariadenia integrované v
katastrálnom území obce Bobrovník. Obec je súčasťou klastra Liptov. V rámci kategorizácie regiónov cestovného ruchu v jednom outdoorovom fitness centre za účelom zlepšenia celoročného využitia športovísk.
strednodobom horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky“ sa jedná o región patriaci do
I.kategórie s medzinárodným významom.
Projekt tvorí ďalšiu časť významnej investície v regióne a je zameraný na letnú i zimnú ponuku služieb športového charakteru
Napriek tomu, že na úrovni regiónu bolo realizovaných niekoľko významných investícií v oblasti cestovného ruchu (napr. s cieľom poskytovania celoročných služieb v stredisku cestovného ruchu na Liptovskej Mare.
Thermal Park Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry), môžeme situáciu predovšetkým v subregióne Liptovskej
Mary vzhľadom na počet zariadení cestovného ruchu a kvalitu poskytovaných služieb charakterizovať ako nedostatočnú.
Zámerom projektu je zabezpečiť celoročné využívanie športovísk Marina Liptov, ktorý dokážu viesť krok s najmodernejšími
V predmetnej oblasti nie je v súčasnosti plánovaná žiadna investícia podobného charakteru zabezpečujúca kvalitu, trendmi v oblasti aktívneho oddychu, a poskytovať celoročné služby tak pre návštevníkov zariadenia, ako aj pre domácich
komplexnosť a udržateľnosť na úrovni predkladaného projektu. Z týchto dôvodov sa Spoločnosť Castoria, a.s., ako strategický obyvateľov.
investor v oblasti cestovného ruchu rozhodla pre realizáciu projektu zameraného na poskytovanie celoročných služieb CR.
Realizáciou projektu sa zároveň vytvoria 2 nové pracovné miesta, obsadené mladými nezamestnanými v zmysle Príručky pre
žiadateľa, čím dôjde k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. V
rámci rovnosti príležitostí bude jedno obsadené ženou a jedno mužom.

Pri plánovaní investície sa vychádzalo z čo najefektívnejšieho a najmenej rušivého konceptu športovísk komplexného
strediska cestovného ruchu so zámerom celoročného využitia.
Realizácia projektu je naplánovaná na 5 mesiacov, pričom je zohľadnená aj časová rezerva na dodanie tovarov.
Hlavná aktivita:
Aktivita 1 Obstaranie vybavenia pre celoročnosť športovísk
Podporné aktivity:
1 - Riadenie projektu
2 - Publicita a informovanosť
Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov realizácie verejného obstarávania v
zmysle príslušnej legislatívy. Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva
zo špičkových odborníkov v oblasti cestovného ruchu, veľkých developerských projektov a implementácie projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov.
Realizáciou projektu dôjde k:
- zvýšeniu konkurencieschopnosti zariadenia CR, ktorý je svojím charakterom určený tak pre miestne obyvateľstvo ako aj
domácich a zahraničných účastníkov CR,
- rozšíreniu služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Potenciál klastra Liptov a územia okresu Liptovský Mikuláš pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo je rozsiahly. Sú tu
horské masívy, podhorská krajina s vodnými plochami a zdroje termálnych vôd. Rekreačnú hodnotu územia ešte zvyšuje jeho
dopravná prístupnosť. Danosti a aktivity okresu majú prevažne celoštátny a medzinárodný význam, pri Liptovskej Mare sa
nachádza Keltské múzeum zaradené do zoznamu pamiatok UNESCO.
Nachádzajú sa tu aj mimoriadne dobré podmienky pre lyžiarske a vodné športy a pre rôzne druhy horskej, cestnej a vodnej
turistikyPredkladaný projekt tvorí časť jednej z najväčších investícií v oblasti cestovného ruchu v danom regióne. Projekt je
zároveň v súlade s príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, ako aj národného charakteru.
Ponúknuť klientom celoročnú službu so všetkými detailami je nevyhnutnosť aj s ohľadom na okamžité účinky pomoci - ďalší
rast návštevnosti v regióne a rozvoj cestovného ruchu ako perspektívneho odvetvia hospodárstva s predpokladom tvorby
nových pracovných miest. Realizácia projektu zároveň zvýši atraktívnosť rekreačnej oblasti, podporí rozvoj cestovného ruchu
a v neposlednom rade tvorbu pracovných miest.

Finančná udržateľnosť výsledkov projektu je preukázateľná prostredníctvom finančnej analýzy preukázala priaznivú mieru
výnosovosti projektu a kladnú čistú súčasnú hodnotu. Predkladaný projekt má, v prípade plánovaného naplnenia kapacity
šancu byť návratným, ziskovým a dlhodobo udržateľným projektom.
Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti, projektového tímu a
vytvorenia novej organizačnej štruktúry prevádzky strediska, ktorá bude manažérsky zastrešovaná generálnym manažérom
strediska. Všetky podporné činnosti týkajúce sa predovšetkým ekonomickej prevádzky a marketingovej činnosti budú
zabezpečované prostredníctvom outsourcingu.
V prípade nenaplnenia pracovných miest v prvom kole pohovorov sa vyhlási ďalšie kolo, pričom nie je predpoklad, že by v
danom regióne nebol záujem o ponúkané pozície. V prípade, že žiadateľ v priebehu monitorovacieho obdobia zistí, že sa
odkláňa od dosiahnutia hodnôt finančných indikátorov, podnikne kroky smerujúce k náprave - zlepšením marketingu
spoločnosti, prehodnotením cenovej politiky, vytvorením nových produktov a podobne.
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MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o

Modernizácia doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Zálesanka

Renovácia hotela Šport Donovaly

197 307,00

147 010,44

KaHR-31DM-1401

KaHR-31DM-1401

Zariadenie Zálesanka sa nachádza v prekrásnom horskom prostredí na okraji Pieninského národného parku. Tiché a
nerušené prostredie je vhodné najmä pre ľudí z veľkomiest, školy v prírode, školenia tanečné sústredenia, športové
sústredenia a iné skupinové podujatia. Zariadenie svojím umiestnením v Pieninskom národnom parku je ideálne ubytovacie
zariadenie pre klientelu s deťmi zameranú na agroturistiku, vidiecky turizmus a ako východiskový bod pre využitie ďalších
aktivít v regióne. V minulosti chata slúžila ako doškoľovacie a rekreačné zariadenie VÚC Prešov s ubytovacou kapacitou cca
45 osôb. Zariadenie aj areál sa nachádzajú vedľa hlavnej miestnej cestnej komunikácie v intraviláne obce Zálesie. Obec je v
ochrannom pásme Pieninského Národného parku. Pamiatkové zóny v obci Zálesie nie sú. Dotknuté územie a jeho okolie sú
predurčené na aktivity cestovného ruchu, rekreácie a oddychu. Dispozične je stavba riešená pre ubytovacie a rekreačné účely
so samostatnou vlastnou kuchyňou, ubytovacími priestormi s cca 45. lôžkami, sálou s javiskom, malým barom a jedálňou.
Ubytovanie je riešené v dvoj až štvorposteľových izbách. Ubytovanie je riešené v dvoj až štvorposteľových izbách. Pre dve
izby pripadá jedno sociálne zariadenie s umývadlom, sprchovacím kútom a samostatnou toaletou.

Realizáciou projektu sa dosiahne vyššia úroveň, poskytovaných ubytovacích služieb. V rámci modernizácie a rekonštrukcie
bude zmodernizovaný vstupný portál aj oploteie. Navrhovaná modernizácia hlavného objektu zahrňuje výmenu morálne
opotrebovaného mobiliáru a vybavenia všetkých izieb, skultúrnenie úpravy povrchov izieb a spoločných priestorov. Z
estetických, funkčných a tepelnoizolačných dôvodov budú vymenené všetky exteriérové výplne okien, a tiež dverné výplne a
zasklené steny vstupného zádveria. Keďže podstatnú časť klientely zariadenia tvoria rodiny s deťmi je súčasťou projektu aj
vytvorenie detského herného parku. Doplnením altánku na pozemku sa zefektívni a skultúrni spôsob relaxu a oddychu v
exteriéri v blízkosti chaty. Architektonický návrh altánku vyplýva z umiestnenia objektu v priestore pod lesom. V rámci
modernizácie bude riešená aj športová časť prevádzky. Cieľom je rozšírenie možností športového vyžitia za každého počasia.
V interiéri navrhujeme bude vytvorený fitnes s vlastnými priestormi na prezlečenie a hygienu a saunou. V rámci športovej časti
budú zakúpené 4 ks Horských bicyklov, ktoré budú poskytované ubytovaným hosťom , pre cyklovýlety do okolia.

Stavebné práce, ako aj dodávka zariadenia a vybavenia zariadenia bude realizovaná dodávateľským spôsobom v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Kritériom pre výber najlepšej ponuky bude ekonomicky najvýhodnejšia
ponuka, pričom bude posudzované, či dodávateľ víťaznej ponuky má viacročné skúsenosti s dodávkou predmetu projektu a či
víťazná ponuka bude zodpovedať žiadateľom stanoveným technickým parametrom. Samotná výstavba projektu je rozdelená
do jednotlivých stavebnýchobjektov:
SO-01
Hlavný objekt
SO-02
HTÚ a spevnené plochy
SO-03
Altánok
SO-04
Oplotenie
PS1
Mobiliár
PS2
Vstupný portál
PS3
Detské ihrisko
PS4
Fitnes - športové náčinie
PS5
Parkové úpravy
Riadenie projektu, bude zabezpečené vlastnými kapacitami aj dodávateľskou formou.

Zariadenie je umiestnené v turisticky atraktívnom regióne na okraji Pieninského národného parku. Zrealizovaním projektového
zámeru budú zákazníkom ponúknuté kvalitnejšie podmienky pre cestovný ruch, zvýši sa komerčná vybavenosť zariadenia.
Realizácia projektu zvýši rôznorodosť ponúkaných služieb a tým zatraktívni toto zariadenie cestovného ruchu. Poskytnutím
komplexnejších služieb sa predĺži aj dĺžka pobytov turistov v existujúcom zariadení cestovného ruchu, pretože títo už nebudú
musieť vyhľadávať rôzne voľnočasové aktivity na iných miestach. Realizácia projektu je v súlade s Programom
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2008 – 2015, jeho Prioritnou témou 2.,
hlavným cieľom a špecifickým cieľom 1. Vytvoriť z Prešovského kraja vyhľadávanú destináciu cestovného ruchu v Slovenskej
republike. projekt je v súlade so Stratégio cestovného ruchu SR do roku 2013. Strategický cieľ pre cestovný ruch v
strednodobom časovom horizonte stanovuje zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti pri lepšom využívaní potenciálu, so
zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené, z vlastných zdrojov a vlastnou podnikateľskou
činnosťou zariadenia. Žiadateľ disponuje dostatočným počtom zamestnancov a plánuje vytvoriť aj vplyvom realizácie projektu
ďalšie pracovné miesta. Z dôvodu poskytovania atraktívnejších a kvalitnejších služieb a predpokladaného nárastu počtu
klientov spoločnosť očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov zariadenia do takej miery, ktorá zabezpečí dostatočné
finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Stále rastúci dopyt po službách cestovného ruchu v
danej lokalite a rastúce tempo príchodu domácich a zahraničných turistov do tejto lokality sú zárukou schopnosti žiadateľa
udržať projekt aj po ukončení financovania z NFP a zachovať vytvorené pracovné miesta, ako aj ostatné výsledky a výstupy
projektu.Vzhľadom na zvýšený objem prác nedôjde ani k znižovaniu zamestnanosti v zariadení. Žiadateľ aj v budúcnosti
plánuje ďalšie rozvojové projekty. Predpokladané zvýšené príjmy z prevádzky zariadenia budú reinvestované do jeho ďalšej
modernizácie a rozširovania poskytovaných služieb.

Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na silnejúci konkurenčný tlak a potrebu zvýšenia
konkurencieschopnosti MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. ako aj vzhľadom na potreby jednotlivých cieľových skupín.
Pre udržanie postavenia spoločnosti na trhu je potrebné zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovaných služieb.
Pozitívom je aj podpora zamestnanosti v regióne, pretože vďaka projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta. Realizácia projektu v
predkladanej podobe je podmienená získaním grantu a v prípade jeho nezískania by musela spoločnosť realizovať aktivity v
oveľa dlhšom časovom intervale, čím by sa stala takáto investícia bez pomoci NFP finančne neudržateľnou.
Návštevnosť a konkurencieschopnosť zariadenia záleží aj od jedinečných konkurenčných výhod, ktoré v prípade lyžiarskeho
strediska Donovaly sú atraktívna vysokohorská poloha, zjazdovky určené na bezpečné a pritom náročné lyžovanie a
vyhovujúce klimatické podmienky. Pri realizácii projektu bude plne využívaný manažérsky prístup riadenia, ktorý bude
pozostávať z plánovania, organizovania, vedenia a kontroly, čím sa zabezpečí efektívne vynaloženie poskytnutých
prostriedkov, ako aj eliminovanie prípadných komplikácií.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka hotela zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa. Rastúci dopyt po službách
cestovného ruchu v danej lokalite a rastúce tempo príchodu hlavne domácich, ale aj zahraničných návštevníkov do tejto
lokality sú zárukou schopnosti žiadateľa udržať projekt aj po ukončení financovania z fondov a zachovať vytvorené pracovné
miesta, ako aj ostatné výsledky a výstupy projektu. Schopnosť žiadateľa prevádzkovať uvedené zariadenie potvrdzuje aj
súčasné prevádzkovanie existujúcich stravovacích a ubytovacích zariadení, ktoré každoročne vykazujú pozitívne
hospodárske výsledky. O nepretržitú prevádzku hotela sa bude starať personál, ktorý bude pravidelne školený tak, aby bol
schopný poskytnúť tie najlepšie služby. Prevádzku hotela, ako aj marketing bude zabezpečovať vedenie podniku. Za finančné
riadenie bude zodpovedný finančný riaditeľ. Po ukončení realizácie predkladaného projektu sú plánované ďalšie aktivity na
rozširovanie ponuky celoročných služieb cestovného ruchu z vlastných ale aj úverových zdrojov. Bude sa jednať
predovšetkým o koordinované služby informovanosti turistov – informačné pulty, športové služby.

Realizácia projektu bude trvať 8 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít:
- Aktivita 1 – modernizácia drevenej koliby DAMi´sport a lyžiarskej školy
- Publicita a informovanosť
Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom externých spoločností, ktoré budú vybrané v súlade so zákonom č. 25/2006
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bude zabezpečovať externá
spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti v úzkej spolupráci s projektovým manažmentom žiadateľa.
Administratívne a organizačne bude realizácia projektu zabezpečená projektovým tímom spoločnosti SNOW SPORT
SEVICE, a.s. v zložení projektový manažér, finančný manažér, odborný garant a 3 administratívni pracovníci. Pre úspešnosť
projektu je nevyhnutné pravidelné stretávanie projektového tímu s cieľom zabezpečiť bezproblémovú implementáciu projektu.
Z uvedeného dôvodu bude pravidelne sledovaná realizácia aktivít projektu, postupné napĺňanie cieľov projektu a v prípade
odchýlok, návrh nových opatrení pre odstránenie rizika. Podporné aktivity budú realizované z vlastných zdrojov žiadateľa.

Spoločnosť SNOW SPORT SERVICES a.s. so sídlom v Donovaloch vznikla v roku 2005 a od začiatku svojho pôsobenia na
trhu sa zaoberá poskytovaním služieb v rámci cestovného ruchu – ubytovacie, stravovacie služby, požičovňa športových
potrieb, lyžiarske kurzy a organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí. Pôsobí v Banskobystrickom kraji, ktorý je
charakteristický množstvom prírodných pozoruhodností a má veľmi dobré možnosti a predpoklady pre rozvoj cestovného
ruchu. DAMi´sport Donovaly je jedinečné zariadenie, ktoré v sebe ukrýva exkluzívny športový obchod, najväčšiu požičovňu
lyžiarskej a snowboardovej výstroje, najstaršiu lyžiarsku školu a škôlku na Donovaloch. Ubytovanie je poskytované v 6
luxusne zariadených priestranných apartmánoch. K dispozícií sú štyri mezonetové apartmány (5 lôžok/apartmán), jeden
dvojizbový (4 lôžka) a jeden trojizbový (6 lôžok) s celkovou kapacitou 30 lôžok. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre
rozvoj cestovného ruchu obnovou a rekonštrukciou penziónu DAMi´sport s pridanými doplnkovými službami cestovného ruchu.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka koliby zabezpečená z vlastných zdrojov žiadateľa. Rastúci dopyt po službách
cestovného ruchu v danej lokalite a rastúce tempo príchodu hlavne domácich, ale aj zahraničných návštevníkov do tejto
lokality sú zárukou schopnosti žiadateľa udržať projekt aj po ukončení financovania z fondov a zachovať vytvorené pracovné
miesta, ako aj ostatné výsledky a výstupy projektu. Schopnosť žiadateľa prevádzkovať uvedené zariadenie potvrdzuje aj
súčasné prevádzkovanie existujúcich stravovacích a ubytovacích zariadení, ktoré každoročne vykazujú pozitívne
hospodárske výsledky. O nepretržitú prevádzku koliby sa bude starať personál, ktorý bude pravidelne školený tak, aby bol
schopný poskytnúť tie najlepšie služby. Prevádzku koliby, ako aj marketing bude zabezpečovať vedenie podniku. Za finančné
riadenie bude zodpovedný finančný riaditeľ. Udržateľnosť výsledkov plánovaných aktivít v plánovaného projektu je podporená
aj finančnou analýzou projektu. Žiadateľ plánuje zabrániť vzniku situácií, ktoré negatívne ovplyvnia plánovanú výšku miery
výnosnosti investície, predovšetkým aktívnou podporou predaja a propagáciou, zlepšovaním vzťahov so zákazníkmi.

Po dokončení projektu sa zo zariadenia stane moderný penzión apartmánového typu, poskytujúci rôzne možnosti v oblasti
turizmu so zameraním na prezentáciu folklórnych tradícií regiónu. Dobudovaním kuchyne, reštaurácie a relaxačných kapacít Nakoľko sa jedná o nákup a inštaláciu technológie, celý projekt sa bude realizovať dodávateľsky. Technické zabezpečenie
dosiahneme značné rozšírenie ponuky služieb a tým zabezpečíme oslovenie širšej cieľovej skupiny hostí.
jednotlivých častí projektu bude vždy v plnej kompetencii zodpovedného pracovníka dodávateľskej spoločnosti v súčinnosti s
oprávneným pracovníkom žiadateľa. Vzhľadom k záručným podmienkam, ktoré sa viažu na montáž zariadení dodávateľskou
Dôležitým efektom bude zvýšenie podielu nových služieb so zameraním na kultúrne dedičstvo regiónu, čo je jeden z firmou, iné riešenie nie je možné.
kľúčových cieľov spoločnosti. Priestory reštaurácie bude možné flexibilne využiť na organizáciu kultúrno-spoločenských a V rámci vnútornej štruktúry žiadateľa bude vytvorená funkcia projektového manažéra, ktorý bude okrem iných úloh
vzdelávacích aktivít. V II. etape projektu plánujeme inštalovať audiovizuálnu techniku, čím zabezpečíme vysoký štandard zodpovedný aj za realizáciu jednotlivých aktivít nákupu a inštalácie technológie. Na zabezpečenie administratívnej časti
takýchto podujatí. Takéto rozšírenie ponuky služieb umožní naplniť plánované ukazovatele projektu a zamedzí negatívnym realizácie projektu vyčlení spoločnosť pracovníka. Časový harmonogram realizácie projektu je 6 mesiacov. Jednotlivé aktivity
vplyvom nepredvídateľných okolností.
projektu umožnia splnenie definovaných špecifických cieľov a svojím zameraním sú priamo podriadené týmto cieľom.

Žiadateľ od svojho vzniku zrealizoval niekoľko investičných projektov a pravidelne investuje z vlastných resp. úverových
zdrojov do rozvoja penziónu. Celkové investície žiadateľa do vybavenia penziónu tak predstavujú sumu viac ako 200 tisíc Eur.
Všetky uvedené investície smerovali k rozvoju a rastu spoločnosti a tento efekt aj dosiahli. Región patrí medzi lídrov v
návštevnosti zahraničných turistov na Slovensku a vzhľadom na strategickú polohu (blízkosť hraníc s Poľskom, Vysokých
Tatier, Pienin a Spiša) sa bude rozvíjať i v budúcnosti.
Projekt je v plnej zhode s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa. Jednou z jeho hlavných
priorít je významne zvýšiť návštevnosť mesta a mikroregiónu vo väzbe na kultúrno – poznávací a oddychový cestovný ruch s
významným prispením prímestských obcí.

Stav po ukončení projektu:
• zmodernizované lôžkové izby:
- nákup nového interiérového vybavenia ako napr. postelí, nočných stolíkov, TV panelov, skriňových zostáv, svietidiel,
záclon a pod.,
- nákup nových elektronických spotrebičov (televízorov, minibarov)
Projekt bude realizovaný max. 8 mesiacov (04/2015 – 11/2015), pričom harmonogram projektu je navrhnutý s prihliadnutím na
Spoločnosť MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. so sídlom v Donovaloch vznikla v roku 2009 a od začiatku svojho • zmodernizované chodby hotela:
možné prieťahy vo verejnom obstarávaní, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektu. Projekt bude implementovaný
pôsobenia na trhu sa zaoberá poskytovaním služieb v rámci cestovného ruchu – ubytovacie, stravovacie služby, wellness a - obstaranie chodbových kobercov
nasledovne:
organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí. Pôsobí v Banskobystrickom kraji, ktorý je charakteristický • nové schodiskové zábradlia (výmena drevenej výplne schodísk za bezpečnostné sklo)
- aktivita 1: Stavebné práce a doplnkové služby Wellness hotela ŠPORT (04/2015 – 11/2015)
množstvom prírodných pozoruhodností a má veľmi dobré možnosti a predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Wellness hotel • rekonštruovaná miestnosť s bazénom - nové omietky, zdravotechnika, výmena obkladačiek a pod.
- publicita a riadenie projektu (04/2015 – 11/2015).
ŠPORT patrí do siete jedinečných hotelov spoločnosti Cascada Hotels & Resorts. Všetky zariadenia spoločnosti sa vyznačujú
Dohľad nad realizáciou projektu a jeho bezproblémový chod bude mať na starosti manažment projektu, ktorý má okrem
vysokým štandardom a kvalitou poskytovaných služieb. V súčasnosti ponúka svoje služby v štandarde moderného hotela Realizovaním projektu bude zachovaný súčasný počet lôžok a nebudú vytvorené nové ubytovacie kapacity.
dlhoročných skúseností v oblasti cestovného ruchu, taktiež skúsenosti s investičnými projektami, ako aj s projektami
kategórie ***. Hotel ako jediný na Donovaloch disponuje bazénom s protiprúdom a vodopádom, ktorý je súčasťou hotelového
financovanými z prostriedkov EÚ a ŠR. Manažment projektu bude tvoriť projektový manažér, finančný manažér, odborný
wellness centra. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a to modernizáciou Wellness hotela Dôvod realizácie projektu:
garant a 3 administratívni pracovníci, ktorí budú pravidelne vyhodnocovať stav realizácie, v prípade odchýlky od plánu bude
ŠPORT s pridanými doplnkovými službami cestovného ruchu. Žiadateľ je členom miestneho združenia "Združenie cestovného • nevyhovujúce interiérové priestory a vybavenie
hľadať alternatívy, aby sa odstránili prípadné časové sklzy. Zároveň projektový manažér bude aktívne komunikovať s
ruchu Donovaly", ktoré propaguje cestovný ruch v danej lokalite.
• zvýšenie atraktívnosti ubytovacieho zariadenia
riadiacim orgánom pre hladký priebeh projektu v súlade so zmluvou o NFP. Verejné obstarávanie bude zabezpečovať externá
• nedostatok vlastných finančných prostriedkov
spoločnosť.
• prispôsobenie sa súčasným trendom a požiadavkám zákazníkov
Projekt je v súlade s výzvou OP KaHR, novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, NSRR 2007-13 a inými
dokumentami.
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SNOW SPORT SERVICES, a.s.

BEBOSTAV, s.r.o.

Rozšírenie ponúkaných služieb spoločnosti Snow Sport Services

Penzión Daniella Veľký Lipník - rozšírenie a skvalitnenie služieb

143 707,32

127 077,51
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Spoločnosť SNOW SPORT SERVICES a.s. so sídlom v Donovaloch vznikla v roku 2005 a od začiatku svojho pôsobenia na
trhu sa zaoberá poskytovaním služieb v rámci cestovného ruchu – ubytovacie, stravovacie služby, požičovňa športových
potrieb, lyžiarske kurzy a organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí. Pôsobí v Banskobystrickom kraji, ktorý je
charakteristický množstvom prírodných pozoruhodností a má veľmi dobré možnosti a predpoklady pre rozvoj cestovného
ruchu. DAMi´sport Donovaly je jedinečné zariadenie, ktoré v sebe ukrýva exkluzívny športový obchod, najväčšiu požičovňu
lyžiarskej a snowboardovej výstroje, najstaršiu lyžiarsku školu a škôlku na Donovaloch. Ubytovanie je poskytované v 6
luxusne zariadených priestranných apartmánoch. K dispozícií sú štyri mezonetové apartmány (5 lôžok/apartmán), jeden
dvojizbový (4 lôžka) a jeden trojizbový (6 lôžok) s celkovou kapacitou 30 lôžok.

Prešovský kraj disponuje veľkým potenciálom v oblasti cestovného ruchu. V blízkosti miesta realizácie projektu (Veľký Lipník)
sa nachádzajú významné centrá turistického ruchu, ako je Pieninský národný park, Červený kláštor, rieka Dunajec alebo
Ľubovnianske kúpele. Obec sa nachádza na Slovensko-poľskom pohraničí s veľmi dobrým prístupom do ďalších turistický
oblastí Slovenska, ako sú Vysoké a Nízke Tatry alebo Spiš. V regióne je pritom nedostatok ubytovacích kapacít vyššieho
štandardu a zariadení, ktoré okrem ubytovania poskytujú aj doplnkové služby.
Spoločnosť Bebostav v roku 2007 zakúpila starší multifunkčný objekt a v roku 2010 začala s prestavbou objektu na
ubytovacie zariadenie a objekt sme doplnili o ďalšie podlažie. Všetky doteraz vykonané práce boli financované z vlastných
zdrojov (200.000,- EUR). Ubytovacie zariadenie poskytuje v súčasnosti len základné služby, pričom potenciál zariadenia je
ďaleko väčší, čo sa plne prejaví po ukončení realizácie projektu.

Realizáciou predkladaného projektu sa zmodernizuje vzhľad drevenej koliby DAMi'sport a jej prevádzkovaných vlastností.
Výmenou strešnej krytiny a novou fasádou sa zatraktívni vonkajší vzhľad budovy. Obstaraním snežného dela, nových
dopravníkových pásov a iných pomôcok pre lyžiarsku školu sa zabezpečí zvýšenie kvality snehovej pokrývky na svahu,
bezpečnosti dopravy "malých lyžiarov" a tiež zvýši záujem najmä detí o lyžiarske aktivity. Zároveň pribudne v detskom centre
kolotoč, ktorý vyplní voľný čas pre detských aj dospelých návštevníkov lyžiarskeho strediska. Kolotoč bude prevádzkovaný v
letnom aj zimnom období. Vytvorením nových doplnkových služieb sa rozšíria ponúkané služby, ktoré zvýšia
konkurencieschopnosť strediska a podporí dlhodobejšie pobyty potenciálnych návštevníkov. Zároveň realizácia projektu bude
mať pozitívny vplyv na výšku tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti SNOW SPORT SERVICES, a.s.. Tiež vplyvom projektu
bude schopná vytvoriť 2 nové pracovné miesta najmä pre mladých ľudí z regiónu počas realizácie, ale tiež po ukončení
projektu.

Rizikom je obnovenie recesie alebo hospodárskej krízy a pokračujúci pokles objednávok zahraničných turistov, čo by si Žiadateľ začal s realizáciou procesu verejného obstarania. Predpokladaný termín ukončenia procesu VO je Marec 2015.
Ako vyplynulo zo SWOT analýzy, najsilnejšími stránkami sú dobrá znalosť trhu, špecializácia a strategická poloha. Analýza
vyžiadalo pružnejšiu zmenu sortimentu služieb. Nové technológie a poskytované služby však dopady uvedených hrozieb Časť nákladov, súvisiacich s realizáciou projektu, žiadateľ pokryje z vlastných zdrojov.
určila rastovú stratégiu ako základnú orientáciu budúceho pôsobenia firmy v oblasti CR.
eliminuje, možné je aj rozšírenie služieb spojených s krátkodobým ubytovaním.
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EZEX s.r.o.

WEBIS, s.r.o.

HVT, s.r.o.

Hotely a penzióny, a. s.

TERMAL DS, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela Ambassador jeho
modernizáciou a komplexnosťou poskytovaných služieb

Vybudovanie komplexného strediska cestovného ruchu Chopok
Západ

Prestavba hotela Minerál Dudince

Prístavba wellnes centra a prestavba hotela Bystrá

Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska "Prameň",
Dolná Strehová

582 974,74

6 000 000,00

4 680 749,52

3 764 042,79

5 119 937,07

Projekt a s tým súvisiace zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia služieb bude viest k zvýšeniu všetkých ekonomických
ukazovateľov firmy, ako aj k vyššej úrovni firemnej stratégie. Prínosom projektu bude z ekonomického hľadiska dlhodobý
kladný finančný dopad na firmu, ako je to zrejmé z výsledkov finančnej analýzy.
Keďže predmetom projektu je nákup a inštalácia technológií pre cestovný ruch, ich prevádzka bude dlhodobo financovaná z
vlastnej činnosti tak, ako je to v prípade technologických zariadení, ktoré žiadateľ nakúpil v predchádzajúcom období.
Predpokladaný nárast tržieb a obchodnej marže dokazuje schopnosť samofinancovania projektu aj po skončení štátnej
pomoci.

Z pohľadu porovnania výsledku hospodárenia žiadateľa v minulosti a možných rizík, uvedených v SWOT analýze vyplýva, že
Z dôvodu vysokých vstupných nákladov nie je v dohľadnej dobe žiadateľ schopný pokračovať v rozširovaní služieb bez spoločnosť je schopná absorbovať aj dočasné zníženie dopytu pružnou zmenou služieb (krátkodobé pobyty, semináre a pod.).
dotácie. Tento fakt spolu so zvyšujúcimi sa nárokmi trhu vytvára riziko stagnácie v prípade nerealizovania prekladaného Žiadateľ zároveň plánuje poskytovať nové služby, zamerané na folklór regiónu. Z pohľadu obchodnej marže je stále priestor
projektu. Predkladaný projekt má výrazný vplyv na dovŕšenie modernizácie penziónu a rozšírenia portfólia služieb žiadateľa.
na zachovanie služieb pri nižšej ziskovosti. Záver finančnej analýzy naznačuje pozitívny trend s kalkulovanými priemernými
cenami.
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Najviditeľnejším výstupom po realizácii projektu bude zmena kategorizácie hotela zo súčasného 3* na 4* hotel. Po realizácií
aktivít projektu sa v najbližšom období zvýšia tržby a počet zamestnancov ako sú uvedené v tabuľke č.12. K týmto
V Košickom kraji je značný potenciál pre cestovný ruch a preto sa cestovný ruch stáva dôležitým ekonomickým odvetvím. ukazovateľom sa spoločnosť dopracovala cez štatistické vyhodnotenie jednotlivých aktivít v spoločnosti zvýšením kapacít a
Hotel Ambassador je v pamiatkovej zóne mesta a je kultúrnou pamiatkou. Svojou polohou a charakterom je hotelom so rozšírením ponúkaných služieb. Zároveň sa dosiahne komplexnosť poskytovaných služieb hotelom. Zmluvnými vzťahmi s
zameraním na klientelu, ktorá vykonáva obchody, podnikateľské činnosti a firemné akcie. Hotel potrebuje pre dosiahnutie významnými zahraničnými investormi v meste Košice a jeho okolí sa v súčasnosti zabezpečuje viac ako polovica celkovej
žiadaného štandardu a pre vyplnenie absencie žiadaných doplnkových služieb (kongresových) rekonštrukciu a modernizáciu. klientely. Naplnenie uvedených merateľných ukazovateľov sa bude realizovať prostredníctvom silnej marketingovej stratégie a
pre definované cieľové skupiny zákazníkov. Spoločnosť EZEX plánuje po realizácii tohto projektu opätovne rozšírenie služieb
prostredníctvom zriadenia wellnes centra v suterénnych priestoroch hotela.

Pre modernizáciu a rekonštrukciu hotela je pre jednotlivé aktivity vypracovaný časový harmonogram, ktorý podľa plánu začne
sa realizovať od októbra tohto roka a naplánované ukončenie v novembri nasledujúceho roku. Naplánované aktivity sú z
pohľadu technického tak, že je zabezpečená prevádzka hotela aj počas tohto obdobia bez väčších výpadkov. Projekt bude
realizovaný prostredníctvom hlavných a podporných aktivít. Predpokladaná doba trvania aktivít je 12 mesiacov. Hlavné
aktivity budú realizované externými dodávateľmi. Implementáciu projektu budú vykonávať aj 4 interní zamestnanci
spoločnosti, ktorí majú skúsenosť s realizáciou podobných projektov a to: projektový manažér, vedúci realizačného tímu,
projektový účtovník, stavebný dozor. V projekte nie je účasť iného partnera.

Existencia hotela Ambassador v pamiatkovej zóne starého mesta Košíc si na udržanie klientely, ktorá je prevažne zahraničná
vyžaduje značný obnos finančných prostriedkov, ktoré je potreba na jeho rekonštrukciu a modernizáciu. Realizácia
naplánovaných aktivít a naplnenie cieľov projektu (novovytvorené pracovné miesta, nárast tržieb, nárast počtu návštevníkov...)
nedosiahne sa bez podporných finančných zdrojov, nakoľko sa jedná o potrebu pomerne vysokej čiastky finančných
prostriedkov. Potreba realizácie plánovaných aktivít vychádza z potrieb zákazníkov a udržanie si klientely. Samotné mesto
Košice ako metropolita Východného Slovenska z rôznych pohľadov sú atraktívne aj z prognózou do budúcna, preto tento
projekt je súčasťou budovania infraštruktúry na požadovanej úrovni. Manažment spoločnosti má určité skúsenosti z
realizáciou projektov pre lepšie zhodnotenie daného objektu pre účely poskytovania služieb v CR v predošlých rokoch, kde už
prebiehali určité etapy stavebných prác. Počas realizácie projektu zariadenie je funkčné, preto účinky pomoci NFP budú hneď
citeľné po každej zrealizovanej aktivite.

Geografická poloha zariadenia z pohľadu klientely, ale aj samotná budova registrovaná ako kultúrna pamiatka, jej architektúra
a súčasné využitie sú dôležitými faktormi pre jej ďalšie zhodnotenie. Udržateľnosť projektu sa bude realizovať
prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb hotela a predpokladaného dopytu po v súčasnosti absentujúcich kvalitných
a komplexných službách. Po realizácii projektu s podmienkou kofinancovania z ERDF fondu bude projekt generovať
dostatočné príjmy na pokrytie prevádzkových nákladov, čím sa zabezpečí jeho udržateľnosť. Bez ERDF kofinancovania EZEX
s.r.o by musel zvýšiť svoje ceny za poskytované služby a tým by stratil svoju konkurencieschopnosť.
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Región: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš región s vysokým potenciálom rozvoja (kult. pamiatky - Vlkolínec, lyžovanie
a turistika – Nízke Tatry, termál. kúpaliská – Bešeňová, L. Mikuláš, Liptovský Ján) Žiadateľ / situácia: 4 m. kabínková
lanovka s kapacitou 1200 os./h - morálne a technicky zastaraná (rok výroby 1979) zjazdovka – neupravená, nevyhovujúci
sklon pre rekreačné lyžovanie, zasnežovanie asi na jej 15% nevyhovujúci nástup návštevníkov ku kabínkovej lanovke v
polohe Otupné (vzdialenosť od zástavky hromadnej dopravy a parkoviska) nevyhovujúci stav údolnej stanice Otupné,
vrcholovej stanice Brhliská (nedostatočné služby) snežné pásové vozidlá v prenájme obrovský potenciál areálu Západné
vody nevyužitý nedostatočné turistické značenie, žiadne info tabule výstupy SWOT: nevyužitý potenciál pre široké
spektrum voľno-časových aktivít rezervy v návštevnosti lokality počas celého roka potreba doplnenia mikroinfraštruktúry
strediska

Dôvod realizácie projektu: využitie potenciálu lokality pre vybudovanie komplexného strediska cestovného ruchu so
službami s vysokou pridanou hodnotou a celoročným využitím Stav po ukončení projektu: nová 8 m. kabínk. lanovka
(2600 os./h) - zvýšenie prepravnej kapacity, predĺženie k dopravnému uzlu nová údolná stanica Grand a rekonštrukcia
vrcholovej stanice Brhliská (služby: reštaurácia, detský svet) zrevitalizovaná a predĺžená zjazdovka, zasnežovanie na celej
zjazdovke; 2 nové snežné pásové vozidlá nové bežecké, bežkárske, nordic walking trate (Západné vody) 8 nových
pracovných miest K spomaleniu projektu môže dôjsť v dôsledku extrémnych klimatických podmienok. Harmonogram
realizácie projektu je navrhnutý s prihliadnutím na zníženie uvedeného rizika. Previazanosť s regiónom synergický efekt s
aktivitami v regióne Liptov a okolie

obchodná verejná súťaž (OVS) zabezpečí dodávateľa jednotlivých častí projektu pred podaní žiadosti o NFP projekt (22
mesiacov) bude mať nasledovné časti: 1) vybudovanie 8 miestnej kabínkovej lanovky s kapacitou 2600 os./h 2) revitalizácia
zjazdovky Grand Brhliská, nové zasnežovanie, predĺženie zjazdovky ku hotelu Grand 3) nový nástup na zjazdovku už pri
Hoteli Grand (dobré parkovanie) 4) výstavba údoln. st. vrcholovej stanice (nové služby: reštaurácia, detské centrum) 5) 2
nové snežné pásové vozidlá (veľké pre Grand Brhliská, malé pre areál Západné vody) 6) vybudovanie turistických,
bežkárskych tratí, tratí na nordic walking, cykloturistických tratí (Západné vody) Manažment Webis, s.r.o. bude riadiť a
kontrolovať finančné, organizačné a technické zabezpečenie projektu (finančné toky, súlad projektu s právnymi predpismi ES
a SR, staveb. dozor, záruky, kolaudáciu)

Miesto realizácie aktivít projektu je v Demänovskej doline - Chopok Západ. Projekt rieši vybudovanie modern. kapacít CR lanovky, zjazdovky, zasnežovanie zjazdovky, reštaurácie, dets. centra. V areáli Zadné Vody sa vytvoria bežk., turistic., nordic
walking trate a cykloturistic. trate. Realizáciou projektu Chopok západ sa vytvorí stredisko CR s celoročným využitím.
Inovatívnym prvkom projektu je orientácia aktivít na celoročnú turistiku a výkonnostných športovcov. Návštevníci strediska
budú mať k dispozícii aj bežkárske trate spĺňajúce štandardy národ. preteku (možné preteky: Slovenský pohár, Fischer Cup).
Realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu návštevnosti strediska nielen v zimnej sezóne, ale počas celého roka. V prípade
nezískania NFP by bola realizácia projektu v jeho komplexnosti a šírke aktivít ohrozená. Synergický efekt naplánovaných
aktivít by nebol úplný. Webis, s.r.o. bol založený v r. 1997. Najväčším projektom konateľa R.. Wecka bolo manažérske
vedenie a budovanie Snowparadise Veľká Rača Oščadnica (2002-2007) - konateľ Webis, s.r.o. bol 5 rokov predsedom
predstavenstva spoločnosti SCR-Veľká Rača, a.s., 2 realit. projekty ( apt. domy v Oščadnici ) a poradenstvo pre Jasnú.
Najväčšie projekty – Aircraft Bratislava, Kaštiel Oščadnica, Tesco Banská Bystrica.. Skúsenosti žiadateľa – viď OPIS projektu
kap. 5.1. Webis, s.r.o. nečerpal žiadnu št. pomoc

Pre účely trvalej udržateľnosti výsledkov projektu sú navrhované nasledujúce aktivity a výstupy: marketing. aktivity (zmluvy
s poskytovateľmi CR, tour operátormi) – ponuka konkurenciesch. produktov CR skipass 15 Slovakia ski region (v prípade
nepriaznivých sneh. podm. platí lyžiarovi lístok aj v inom stredisku) zľavn. kombinovaný skipass+vlak (spolupráca so ŽSR)
letná turistika (cyklistika, paragliding, výstup na Chopok) jaskyne (Demän. jaskyňa Slobody, Demän. ľadová jaskyňa,
Jaskyňa mŕtvych netopierov) term. kúpele (Bešeňová, Lipt. Ján) plánované ďalšie investície do strediska (neustále
zvyšovanie pridanej hodnoty služieb, strediska ), vytvorenie nových pracov. miest Spoločnosť Webis, s.r.o. bude ponúkať po
ukončení projektu komplexné služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú zvyšovať výnosy. Vnútorná miera návratnosti
projektu s príspevkom NFP je na úrovni 12%, čo zabezpečí výborné zhodntotenie investície a trvalú jej trvalú udržatelnosť.
Viac vo finančnej analýze II, ktorá tvorí povinnú prílohu projektu.
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Hotel Minerál je v súčasnosti viac ako tri roky nevyužívaný z dôvodu zlého technického stavu objektu ako aj nedostatočného
technologického a interiérového vybavenia a z týchto dôvodov nedokázal poskytovať služby na požadovanej kvalitatívnej
úrovni. Hotel Minerál Dudince má veľmi dobré predpoklady na realizáciu služieb, ktorých ponuka v regióne výrazne
absentuje – kongresy, školenia a konferencie. Postavenie hotela vo veľmi lukratívnej – centrálnej zóne kúpeľného mestečka
mu dáva výborne predpoklady pre jeho netradičné fungovanie v sfére poskytovaných služieb odlišujúcich sa od klasických
kúpeľných, ktoré sú pre kúpeľné mestá prioritné a vyhranené. Svojou univerzálnosťou hotel výrazne ovplyvní aj pokrytie
dopytu po individuálnych a skupinových wellness pobytoch a silných sezónnych letných pobytoch v Dudinciach.

Po rekonštrukcii hotela budúca klientela bude mať možnosť využiť: • novú ubytovaciu kapacitu vo forme 136
zrekonštruovaných ubytovacích miest • vo variabilnej skladbe zrealizovať konanie školení a konferencií Predkladaný projekt
bude úzko previazaný aj na regionálne a miestne aktivity ponúkané okolitými kúpeľnými domami, s ktorými bude uzavretá
zmluva o spolupráci, kde je cieľom ponúknuť klientele široký rozsah aktivít pre trávenie voľného času. Prostredníctvom
projektu bude vytvorených niekoľko desiatok priamych a nepriamych nových pracovných miest, čo bude priaznivo vplývať na
zamestnanosť Hontianskeho regiónu. Z hľadiska obchodných aktivít predpokladá hotel v prvých dvoch štartovacích rokoch
po svojej rekonštrukcií priemernú vyťaženosť od 55 - 60 % s očakávanými ročnými tržbami cca 25 – 27 mil . Sk

Výber jednotlivých oblastí projektu sa zabezpečil vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. Vybrané ponuky sa začnú
realizovať koncom roku 2008 resp. v I.Q roku 2009. Ako prvé bude treba zrealizovať búracie práce a rekonštrukčné stavebné
práce na objekte hotela. Následne je potrebné vybaviť zrekonštruované priestory technologickými zariadeniami a inventárom.
Predpokladané ukončenie realizácie projektu je v I.Q roku 2010. Realizáciou projektu bude vytvorený projektový tím,
zodpovedný za: • celkovú koordináciu aktivít projektu, • prípravu a sumarizáciu podkladov potrebných pre realizáciu
projektu, • plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Jednotliví
členovia tímu budú participovať na projekte podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.

Keďže sa jedná o finančne náročnú investíciu, žiadateľ nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na zrealizovanie
investície v takom rozsahu v akom je projekt predložený. Pokiaľ by projekt nebol podporený nenávratným finančným
príspevkom z fondov EÚ, nerealizoval by sa v takej miere, komplexnosti a takom krátkom časovom horizonte. Realizáciou
projektu sa dostavia okamžité účinky pomoci v zmysle vytvorenia nových priamych pracovných miest v mieste realizácie
projektu, ale hlavne sa doplní ponuka služieb kúpeľného mestečka o služby a atrakcie, ktoré tam doteraz absentovali, čím sa
zvýši atraktívnosť mesta Dudince pre domácu aj zahraničnú klientelu. Projekt okrem vytvorenia nových pracovných príležitostí
priamo v hotely, prispeje k zvýšeniu zamestnanosti prostredníctvom nepriamych, nadväzujúcich pracovných miest
(sprievodcovia cestovného ruchu, prevádzky vinoték a pivníc, umelecké remeslá a kultúrne programy s orientáciou na
hontiansku kultúru a naturel). Žiadateľ má dostatok skúseností s realizáciou činností v hotelierstve, keďže v minulosti riadil
hotelový komplex v Dudinciach o kapacite 186 lôžok s vysokou úrovňou vyťaženosti.

Udržateľnosť projektu po skončení financovania bude zabezpečená z prevádzkových výnosov hotela. Hotel je zaraďovaný
medzi hlavných imagetvorcov centra kúpeľného mesta Dudince, čím vytvára vysoké predpoklady k trvalo udržateľnému
rozvoju a dosiahnutiu stanovených indikátorov. Hotel bude vsádzať na aktívnu obchodnú politiku a bude si pripravovať key
account partnerov zo Slovenska a Českej republiky. Títo prioritní partneri sú renomované a stabilné cestovné kancelárie a
agentúry, ktoré spolu realizujú najväčšie objemy v domácom aj zahraničnom cestovnom ruchu. Majú veľmi silné zastúpenie
vlastných predajných miest na Slovensku a v Českej republike a z hľadiska bezpečnosti spoločného obchodu budú tvoriť
základ obchodnej stratégie hotela.
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Hotel Bystrá sa nachádza v malebnom prostredí Bystrianskej doliny v Nízkych Tatrách, vo veľmi atraktívnom a tichom
horskom prostredí, so silnou zimnou sezónou. Hotel je situovaný v zeleni a ohradený horským potokom Bystrianka. Z
geografického hľadiska je poloha hotela veľmi priaznivá, vzhľadom k tomu, že sa nachádza v blízkosti atraktívneho a
významného centra cestovného ruchu - Nízke Tatry. Tie sú lákadlom pre turistov počas celého roka. Obec Bystrá je vzdialená
14 km od okresného mesta Brezno, ktoré je hospodárskym, administratívnym a kultúrno-spoločenským centrom okresu.
Brezno patrí do kategórie miest strednej veľkosti, je však najväčším mestom regiónu Horehronie. Je zaradené medzi centrá
osídlenia regionálneho významu. V rámci okresného mesta Brezno je dostupnosť všetkých štátnych úradov, ako sú pošta,
úrady štátnej správy, banky, poisťovne a iné.

Po realizácii investičného zámeru spoločnosti sa zvýši kvalita a kvantita poskytovaných služieb a podporí sa rozvoj
cestovného ruchu v rekreačnej oblasti a jej okolí. Predpokladáme zvýšenie návštevnosti, a teda aj zvýšenie tržieb hotela a
wellnes centra. Celkový dopad plánovanej investície na spoločnosť by mal pôsobiť veľmi priaznivo. V súvislosti s plánovanou
investíciou sa zvýši počet pracovných miest o 14 nových zamestnancov. Z hľadiska rozvoja regiónu spoločnosť prispeje k
jeho rastu, efektívnemu využitiu rozvojového potenciálu a vyrovnávaniu regionálnych disparít.

Stavebný pozemok celého areálu hotela sa nachádza v katastrálnom území Bystrá, na parcelách č. 131 – pozemok vedený
ako zastavaná plocha a nádvoria a na parcelách č. 130/2, 390/2 – pozemky vedené ako trvalé trávnaté porasty. Pozemok je
majetkovo právne vysporiadaný. Druh stavby: novostavba - wellness centrum prestavba - hotel Bystrá*** Jednotlivé
stavebné časti v rámci projektu sú rozdelené do 30 aktivít, ktoré na seba chronologicky nadväzujú a sú naplánované na
obdobie realizácie 17 mesiacov. Jednotlivé aktivity sa začnú realizovať koncom roka 2008 a predpokladané ukončenie
realizácie je naplánované na apríl r. 2010. V rámci projektu bude vytvorený projektový tím, ktorý bude zodpovedný za
bezchybný chod všetkých naplánovaných aktivít. Realizáciu projektu zabezpečí víťaz obchodnej verejnej súťaže.

D1) Realizácia investičného zámeru spoločnosti Hotely a penzióny, a.s. prispeje k vybudovaniu moderného wellness centra a
k prestavbe a modernizácii hotela Bystrá, ktorý je situovaný v Banskobystrickom regióne. Pri realizácii projektu sa vytvoria
nové pracovné miesta pre 14 zamestnancov. Vplyvom rastu zamestnanosti dôjde k rastu príjmov, a tým realizácia
predkladaného projektu ovplyvní do určitej miery aj životnú úroveň miestneho obyvateľstva. Prístavbou wellness centra a
prestavbou hotela Bystrá prispejeme k rozšíreniu ponuky doplnkových voľnočasových služieb, k zvýšeniu štandardu
ponúkaných hotelových služieb, k zníženiu sezónnosti a rozšíreniu možností vyplniť čas návštevníkov hotela inými športovými
a relaxačnými aktivitami. Realizácia projektu tak bude mať vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu,
vyrovnávanie regionálnych disparít a tvorbe nových pracovných príležitostí. D2) V rámci projektu bude zabezpečená
dostatočná podpora ľudského kapitálu. Spoločnosť doposiaľ nerealizovala projekty podobného charakteru, ale vzhľadom na
dlhodobé skúsenosti a odbornosť vytvoreného projektového tímu predpokladáme jednoznačnú udržateľnosť výsledkov
projektu.

Výsledky projektu budú udržateľné v podobe novo pristavaného wellness centra a prestavaného hotela Bystrá. V rámci
predkladaného projektu bude zabezpečená dostatočná podpora ľudského kapitálu. Počíta sa s vytvorením 14 nových
pracovných miest. Po úspešnej realizácii projektu bude inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečovať osoba zodpovedná za
projekt – Mgr. Martin Katriak, ktorý je zároveň projektovým manažérom v rámci projektu. Jeho úlohou bude zabezpečovať
bezchybný a plynulý chod naplánovaných aktivít v rámci projektu a monitorovanie dosiahnutých výsledkov. Žiadateľ pri
realizácii predkladaného projektu nevyužije partnerstvo. Ďalšia udržateľnosť projektu po skončení financovania bude
zabezpečená z prevádzkových výnosov hotela V prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov bude spoločnosť
financovať vzniknuté škody a výdavky z vlastných zdrojov.
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Areál termálneho kúpaliska sa nachádza v katastrálnom území obce Dolná Strehová. K dispozícii je 5 bazénov, sprchy,
šatne, bufety a reštaurácie, volejbalové a detské ihrisko. Areál v súčasnej dobe nespĺňa požiadavky na kvalitnú prevádzku, z
titulu absencie objektov vôbec neumožňuje celoročnú, ba ani rozšírenú prevádzku. Na základe uvedených skutočností
spoločnosť TERMAL DS, s.r.o. plánuje uskutočniť komplexnú prestavbu areálu úpravou, prestavbou a budovaním nových
vodných plôch na sezónnu prevádzku. Hlavným zámerom je riešenie celoročnej prevádzky vybudovaním hotela s wellness
centrom vybaveného vírivými bazénmi a saunovým svetom. Komplexne vybudované hotelové centrum umožní organizovanie
kongresových, firemných a spoločenských akcií s možnosťou ubytovania a využitia rôznych doplnkových služieb.

Vybudovaním komplexného strediska, ktoré poskytne možnosti rôznorodej rekreácie počas celého roka sa vytvorí predpoklad
pre regionálny rozvoj a možnosti pre potencionálnych investorov. Po zrealizovaní projektu sa cestovný ruch v Dolnej
Strehovej stane odvetvím, ktoré bude predstavovať významnú špecializáciu obce a potenciálne rozvojové odvetvie, a
súčasne bude zdrojom zamestnanosti. Areál termálneho kúpaliska bude jednou z veľkých konkurenčných výhod. Stane sa
cieľom a zázemím turistov prichádzajúcich do obce a hlavným poskytovateľom služieb cestovného ruchu s dôrazom na jeho
vysokú kvalitu. Obec si zlepší svoj image a priláka viac turistov.

Predkladaným projektom spoločnosť plánuje v najbližšom období zrealizovať komplexnú prestavbu a dostavbu existujúceho
areálu termálneho kúpaliska doplnenú o novú výstavbu celoročnej časti s riešením ubytovania. Vybuduje sa relaxačnošportové a ubytovacie centrum, zrekonštruujú sa jednotlivé existujúce bazény, vybavia sa novou technológiou. Pre účely
zlepšenia služieb v letnom období bude vybudovaná ústredná sociálna a hygienická budova. Celý areál bude oplotený novým
oplotením. Súčasťou celkovej prestavby bude vybudovanie nového tobogánu a „divokého potoka“, vrátane detského ihriska. V
rámci komplexnej prestavby sa zrealizujú aj dva nové stravovacie objekty pre sozónne využitie na mieste terajších
drevostavieb bufetov.

V súčasnosti v regióne absentuje väčšie stredisko celoročného cestovného ruchu. Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu je
značný. Nachádzajú sa tu možnosti pre rozvoj turizmu, významné prvky kultúrneho a historického dedičstva slúžiace ako cieľ
poznávacieho turizmu. Komplexnou prestavbou chce spoločnosť vytvoriť vysokokvalitné oddychové a relaxačné prostredie pri
stále rastúcich nárokoch návštevníkov s cieľom rekonštrukcie existujúcich ako aj výstavby nových bazénov využívajúcich
najmä termálnu vodu, bazénov s množstvom vodných atraktivít, nové bazénové technológie a neposlednom rade významne
rozšíriť rozsah rekreačných a relaxačných služieb do mimosezónneho obdobia – tzv. celoročnú prevádzku. Realizáciou
projektu sa vytvorí 35 nových pracovných miest, ktoré budú obsadzované 18 ženami a 17 mužmi, čim sa zabezpečí rovnosť
príležitostí. O pracovné miesta sa budú môcť uchádzať aj príšlušníci marginalizovaných rómskych komunít, tzn., že projekt
bude mať priamy dopad na marginalizované rómske komunity.

Udržateľnosť projeku bude zabezpečná personálne – vytvorením projektového tímu zodpovedného za celkovú koordináciu
aktivít projektu, prípravu a sumarizáciu podkladov potrebných pre realizáciu projektu, plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Jednotliví členovia tímu budú participovať na projekte podľa
aktuálnych požiadaviek a potrieb. Finančne bude projekt zabezpečený prostredníctvom návratnosti investícií z prevádzky
rekreačného areálu. Pre zabezpčenie rentability vložených finančných prostriedkov je cieľom spoločnosti dosiahnuť čo
najvyššiu návštevnosť, udržať si získaný podiel na trhu i v prípade konkurencie. Spoločnosť bude maximálne uspokojovať
potreby zákazníkov ponukou kvalitných služieb, s cieľom osloviť a získať čo najväčší počet a udržať si stálych klientov do
budúcnosti.
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Rekonštrukcia Hotela Sliezky Dom

Modernizácia areálu Hotela Tenis

Aquapark Delňa

RELAX CENTRUM Hodruša - Hámre

Zlepšenie služieb pre zákazníkov v stredisku cestovného ruchu
Park Snow Vysoké Tatry

Modernizácia lyžiarskeho strediska Ski Jezersko - Bachledova dolina

City Hotel - Rekonštrukcia hotela

Výstavba a interiérové vybavenie "PENZIÓNU KRÁLIKY" s
poskytovaním ubytovacích, reštauračných a doplnkových služieb

Modernizácia a dostavba lyžiarskeho areálu SKI Králiky, Králiky
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Hotel Sliezky Dom je postavený vo výške 1670m nad morom. Z hotela je priamo dostupný najvyšší vrchol Vysokých Tatier
Gerlachovský štít. Umiestnenie hotela vytvára unikátne miesto pre pohodu, oddych a turistiku. V súčasnosti Hotel Sliezky
Dom nedostatočne využíva svoj potenciál prameniaci z aktraktívnej lokalizácie pod Gerlachovským štítom hlavne z dôvodu
nedostatočného štandardu ubytovania, poddimenzovaných kapacít, zlého technického stavu jednotlivých prevádzok a
technického vybavenia, ako aj zastaralého interiérového vybavenia. Hotel nevyhnutne potrebuje investovať do rozvoja a
zvýšenia konkurencieschopnosti prostredníctvom celkovej rekonštrukcie, ktorá by pomohla zvýšiť celkovú atraktivitu hotela a
prilákať viac domácich ako aj zahraničných návštevníkov a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu v danej lokalite.

Realizáciou projektu sa dosiahne vyšší štandard ubytovania spĺňajúci slovenské a medzinarodné normy a kategorizáciu.
Zrekonštruovaný moderne zariadený hotel využívajúci najnovšie technológie bude konkurencieschopný na medzinárodnom
trhu cestovného ruchu poskytujúci široký a komplexný balík služieb. Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k lepšiemu
využívaniu mimosezónnych mesiacov organizovaním kongresovej turistiky a „team-building“ aktivít. V rámci projektu dôjde aj
k presadzovaniu „green manazmentu“ – t.j. využívanie moderných technológií, ktoré su výkonnejšie a šetrnejšie k životnému
prostrediu. Prostredníctvom investície bude zlepšený manažment a marketing hotela a doplnené doplnkové služby, ktoré
zabezpečia komplexnosť a celoročné využitie hotela.

Pred započatím výstavby spracuje generálny projektant podrobnejší stupeň projektovej dokumentácie v súlade s bežnou
praxou popísanou v materiáloch SKSI tak, aby sa táto stala exaktným podkladom pre ďalší postup zhotoviteľa.Výstavbu
projektu dodávateľsky zabezpečí na základe zmluvy o dielo vybraný generálny dodávateľ podľa dodávateľskej (dielenskej)
projektovej dokumentácie a technologických postupov, ktoré spracuje na základe realizačnej projektovej dokumentácie.
Kvalitu prác, ich časovú súslednosť a koordináciu, rovnako ako aj logistiku celého procesu výstavby a dodržiavanie zásad
BOZP bude na stavenisku zabezpečovať generálny dodávateľ. Kontrolu plnení dodávateľa bude zabezpečovať technický
dozor objednávateľa. Po ukončení stavby a jej riadnom skolaudovaní bude každodennú prevádzku projektu zabezpečovať
žiadateľ samostatne prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Hotel Sliezky Dom sa po realizácii projektu stane číslo 1 vo Vysokých Tatrách zameraný na dobrodružstvo a voľnočasové
aktivity. Vďaka svojej jedinečnej polohe ako najvyššie položený hotel v SR, nadviazaním na históriu a tradíciu Sliezskeho
domu, blízkosť Gerlachovského štítu a vysoký poteciál pre rozvoj rôznorodých športových aktivít má hotel ako aj samotný
projekt, vysoký predpoklad na úspech. Úspešnosť realizácie projektu je podporená aj pozitívnym trendom vývoja cestovného
ruchu na Slovensku a vo Vysokých Tatrách. Po zrekonštruovaní sa hotel stane ideálnym miestom pre rekreáciu a športové
vyžitie, ako aj pre konanie akcií v rámci kogresového cestovného ruchu. V prvej fáze realizácie projektu hotel ponúkne 47 a v
druhej 75 izieb spolu so spa a wellnes centrom. Hotel ponúkne svojim hosťom širokú škálu aktivít počas zimnej ako aj letnej
sezóny. Jedinečná poloha sprostredkúva výborné podmienky pre rôzne druhy športov. V lete je to hlavne pešia turistika,
lezenie a horská cyklistika, v zime lyžovanie. Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom kvalifikovaného
odborného tímu špecialistov s dostatočnými relevantnými skúsenosťami v cestovnom ruchu a projektovom manažmente.

Prostredníctvom realizácie projektu bude rozšírená kapacita hotela a zlepšená kvalita ponúkaných služieb, čo bude priamo
vplývať na zvyšovanie tržieb ako aj kladného hospodárskeho výsledku. Pozitívny predpokladaný vývoj spoločnosti po
ukončení realizácie projektu zabezpečí pomerne rýchlu návratnosť vloženej investície a tým aj udržateľnosť samotného
projektu. Realizáciou projektu, t.j. rekonštrukciou a technologickou modernizáciou priestorov hotela, bude hotel schopný čeliť
ohrozeniam v zmysle narastajúcej konkurencii v segmente cestovného ruchu. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť
projektu zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých prevádzkových výnosov hotela. Z prevádzkového hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom využívania medzinárodného know-how, nadnárodným marketingom a dôslednej
kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom a vedením hotela
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Hotel Tenis dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a má bohaté skúsenosti v poskytovaní služieb cestovného ruchu. Svojím
zákazníkom poskytuje širokú škálu služieb - ubytovacie, stravovacie a športovo - relaxačné služby. Z geografického hľadiska
je poloha hotela veľmi priaznivá vzhľadom k tomu, že sa nachádza v blízkosti atraktívneho prostredia, neďaleko zimných
lyžiarskych stredísk a termálnych kúpeľov. Tie sú veľkým lákadlom pre turistov počas celého roka. Umiestnenie hotela je
výhodné tak z hľadiska dopravnej prístupnosti, ako aj z hľadiska umiestnenia v okresnom meste Zvolen, ktoré je súčasťou
Banskobystrického kraja. Mesto Zvolen je spoločenským centrom regiónu a je jedným z najdôležitejších dopravných uzlov
Slovenska, centrom priemyslu, cestovného ruchu, vedy a výskumu. V rámci okresného mesta je dostupnosť všetkých
štátnych úradov, ako sú pošta, úrady štátnej správy, banky a pod.

Uskutočnením investičného zámeru hotela Tenis sa zvýši jeho konkurencieschopnosť a dosiahne sa tiež : - rozšírenie
ubytovacích kapacít z pôvodných 42 miest na 154 lôžok, čo predstavuje 27 %-ný nárast - v regióne sa rozšíri ponuka a
kvalita ubytovacích služieb o nové, štýlovo zariadené a komfortné ubytovanie - zvýši sa ponuka doplnkových služieb –
wellness, kompletný vitálny svet a masáže - zvýšenie tržieb - vytvorí sa 8 nových pracovných miest - prispeje sa k zvýšenej
návštevnosti regiónu Realizácia projektu bude mať vplyv na využitie bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu cieľového
územia pre rozvoj služieb cestovného ruchu.

Modernizácia areálu Hotela Tenis bude prebiehať počas prevádzky jeho športových a stravovacích zariadení. Snaha
investora je ponechať v činnosti vždy aj časť ubytovacích kapacít. Celá modernizácia je rozdelená na 3 časti (etapy).: časť
A je nadstavba 2. nadzemného podlažia nad existujúcimi izbami s kapacitným zväčšením kotolne a s novým schodiskom.
časť B je nadstavbou existujúcej 2-podlažnej ubytovacej časti o 3. nadzemné podlažie. Vybuduje sa predĺženie schodiska do
3. nadzemného podlažia a prepojenie do časti C. časť C je novonavrhovaná 4-podlažná prístavba. Kaskádovite ustupujúca
hmota bočného krídla naväzuje na predĺženie existujúcich objektov. K dosiahnutiu stanovených cieľov smerujú navrhované
aktivity, ktoré na seba chronologicky nadväzujú. Realizáciu projektu zabezpečí víťaz obchodnej verejnej súťaže.

Súčasné kapacity hotela Tenis sú vzhľadom k vysokej návštevnosti mesta Zvolen nepostačujúce. Ponuka hotela je naozaj
veľmi pestrá a jeho návštevníci, či sa už jedná o športové kluby, podnikateľský sektor, alebo turistov už nestačia kapacitne
pokryť požiadavky hostí. Modernizáciou areálu hotela sa dosiahne skvalitnenie poskytovaných služieb. Vďaka skvelej polohe
a celkovej vybavenosti športovo-konferenčného a hotelového komplexu je hotel ideálnym miestom pre konanie rôznych
firemných športových akcií, tenisových turnajov, rodinných a spoločenských eventov v kapacite až do 1 200 ľudí.
Strategickým cieľom hotela je výrazne zvýšiť ponuku poskytovaných služieb a súbežne zvýšiť ich kvalitu v Banskobystrickom
kraji, v oblasti cestovného ruchu. Naplnenie tohto zámeru má za cieľ dobudovať hotelový komplex a dobudovať vnútorný
bazén, s kompletným vitálnym svetom. Hotel chce najmä rozšíriť svoje priestory o nové kvalitné, štýlové a moderné izby.
Dosiahnutím uvedeného cieľa, teda dobudovaním hotelového komplexu s celoročným využitím, prispejeme nielen k rozvoju
cestovného ruchu v cieľovom území, ale tiež napomôžeme zvýšeniu zamestnanosti tým, že zamestnáme 8 ľudí.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená v podobe zmodernizovaného areálu hotela Tenis. Po ukončení projektu
bude inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečovať osoba zodpovedná za projekt – Jiří Příkazský, ktorý je zároveň konateľom
spoločnosti Tenis centrum, s.r.o.. Jeho úloha bude spočívať v zabezpečení bezchybného a plynulého chodu naplánovaných
aktivít v rámci predkladaného projektu a monitorovanie dosiahnutých výsledkov. Očakávané výsledky projektu budú finančne
udržateľné v podobe pristavanej hotelovej časti a vybudovaného wellness centra. V prípade vzniku nepredvídateľných
finančných výdavkov, bude spoločnosť financovať vzniknuté škody a výdavky z vlastných zdrojov. Vedenie hotela má záujem
o dosiahnutie dlhodobej prosperity na trhu cestovného ruchu prostredníctvom poskytovania prvotriednych služieb, a preto
chce napredovať a rozširovať kapacity a ponuku svojho hotela.
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V meste Prešov a ani v jeho okolí sa nenachádza zariadenie podobného charakteru. Najbližší aquapark sa nachádza v
Poprade, ktorý je vzdialený 90 km. Spádové územie tak tvorí trh s kapacitou cca 650 000 obyvateľov, ktorí za relaxom
obdobného charakteru dochádzajú do Popradu alebo do kúpeľných stredísk v Maďarsku. Zvyšovanie životnej úrovne
obyvateľstva a narastajúci trend starostlivosti o zdravie spôsobuje rast dopytu obyvateľstva po obdobných službách CR.
Súčasný areál strediska Delňa je známou lokalitou využívanou na rekreáciu a šport od 60-tych rokov. Uvedený areál sa však
dá využívať iba cez leto a služby wellness v nej úplne absentujú. Územie, na ktorom sa nachádza, má väzbu na 5 silných
urbanistických celkov (Prešov a okolie, Košice a okolie, Zemplín s Michalovcami, Vranovom nad Topľou a Humenným).
Žiadateľ má prenajatý pozemok na 45 rokov.

Po ukončení realizácie aktivít projektu vznikne moderné rekreačno-športové centrum s celoročným využitím,ktorý bude
zapadať do štruktúry poskytovaných služieb CR v rámci regiónu. Aquapark je výborným doplnkom k zimným športom a tiež je
vhodný pre rozvoj letnej turistiky v dotknutom regióne. Realizáciou projektu sa prispeje k zvýšeniu atraktívnosti celého
dotknutého regiónu a k rozvoju komplementárnych služieb CR. Zároveň realizácia bude mať vplyv aj na zamestnanosť. Za
účelom realizácie projektu sa priamo zamestná 60 zamestnancov. Spoločnosť ŠOVAR s.r.o. po spustení aquaparku plánuje
ďalej rozširovať a doplňovať poskytované služby, čo bude mať ďalší vplyv na zvýšenie atraktívnosti regiónu z hľadiska CR a
rast zamestnanosti v Prešovskom kraji, ktorý je krajom s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR. Projektom obyvatelia
získajú kvalitné rekreačno-športové centrum, kde budú môcť relaxovať.

Realizácia projektu bude pozostávať z 2 aktivít: 1. Kúpeľný dom, 2. Reštaurácia. Dozor nad realizáciou aktivít a plnením
plánov bude vykonávať Ing. Jozef Jakub, ktorý ma bohaté skúsenosti s realizáciou projektov (generálny riaditeľ výstavby
Golfového areálu vo Vysokých Tatrách - Veľká Lomnica, obchodný riaditeľ výstavby ciest a závlahového systému v IRAKU –
Baghdad). Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Ján Dudáš s 25 ročnou stavebnou praxou (príprava a realizácia projektu
Vodný svet v Tatranskej Kotline a nadstavby a prístavby hotela Dukla v Prešove). Na ekonomikou projektu bude dozerať Ing
Ján Tirpák so skúsenosťami s fondmi EU (projekty Wellnes Santovka a rekonštrukcia hotela Dukla, a.s. Prešov). Ing. Mariana
Mikulová, konateľka spoločnosti, bude oficiálne zastupovať spoločnosť v úradných záležitostiach. Má skúsenosti s riadením
masových, kultúrnych a športových podujatí.

D1) výsledok projektu dopĺňa aktivity CR, dostupné v cieľovom regióne. Má pozitívny vplyv na zviditeľnenie mesta Prešov a
rozvoj ostatných komplementárnych aktivít CR nachádzajúcich v meste a prislúchajúcom regióne. Na realizáciu projektu
priamo nadväzuje ďalšie rozširovanie poskytovaných služieb rekreačno-športového areálu Delňa, s ktorým sa plánuje začať
po spustení prevádzky kúpeľného domu. Realizáciou projektu získa možnosť aquarelaxu vyše 650 000 obyvateľov
nachádzajúcich sa v spádovom území projektu. Ľudia z uvedenej oblasti dochádzajú za obdobným relaxom do Popradu alebo
Maďarska. D2) Konateľkou spoločnosti je Ing. Mariana Mikulová. Za svoje pôsobenie sa podieľala na nasledovných
činnostiach: spolupráca pri kultúrnych masových podujatiach (Sigortus, Dobrý festival, dni mesta Prešova, Šariš – Pivovar,
Dni Energetiky), spolupráca s mestom pri realizácií akcií pre dôchodcov, detí, zdravotne postihnutých občanov, organizácia a
realizácia spoločenských podujatí, organizácia catteringov počas akcií, propagácia a marketing spoločenských akcií.
Prevádzkarom bude Jozef Mačupa, ktorý je prevádzkový referent, Hotel Dukla a.s., Prešov. Na projekte sa budú podieľať
viacerí odborníci.

Za účelom realizácie projektu sa príjme do spoločnosti ŠOVAR s.r.o. 60 nových zamestnancov. Spoločnosť ŠOVAR s.r.o.
ako i všetci zainteresovaní počítajú s možnosťou vzniku konkurenčných zariadení. Uvedený projekt je však pilotný v danom
regióne a tak máme možnosť stať sa prvými poskytovateľmi aquarelaxačných služieb na relevantnom trhu. Najbližšie
zariadenie podobného charakteru sa nachádza v Poprade, čo je asi 90 km od Prešova. Ekonomická návratnosť investície v
hodnote 259 mil. Sk je v 12. roku od začiatku investovania. Pri zostavovaní finančných plánov sme zohľadňovali nárast
nákladov, možnosť príchodu konkurencie na trh a diskontnú sadzbu NBS.

KaHR-31SP-0801

Banská Štiavnica má vďaka výbornej geografickej polohe a množstvu kultúrnych a prírodných pozoruhodností veľký potenciál
pre rozvoj mestského a kultúrneho cestovného ruchu, vidieckeho turizmu ako i zimných športov a letnej turistiky. Napriek tomu
od r. 2003 prevláda v Banskej Štiavnici klesajúci trend výstavby nových ubytovacích zariadení a súčasná ponuka ubytovacích
kapacít predstavuje prevažne 2 až 3* hotely. V Banskobystrickom kraji sú spolu len tri 4* hotely. Banská Štiavnica
zaznamenáva čoraz väčší prílev turistov, a to hlavne počas letnej sezóny. Preto je nevyhnutné vytvoriť produkt cestovného
ruchu, ktorý pokryje ponuku celoročne.

Ako riešenie problému nedostatku kvalitných ubytovacích zariadení v regióne vidíme vo výstavbe 4* hotela situovaného
priamo v lyžiarskom stredisku v blízkosti Banskej Štiavnice pri Hornohodrušskom tajchu. Lyžiarske stredisko je vo výstavbe s
plánom otvorenia v sezóne 2009/2010. Hotel bude disponovať kapacitou 80 lôžok, reštauráciou, konferenčnými priestormi a
wellness časťou, ktorá ponúka dve vírivky, suchú a parnú saunu, oddychovú terasu a zimnú záhradu. Myslíme si, že hotel
predstavuje nosnú formu ďalšieho rozvoja lyžiarskeho strediska počas zimy ako i letných mesiacov vďaka blízkosti vodného
tajchu a množstvu turistických atrakcií. Taktiež výrazne ovplyvní počet novovytvorených pracovných miest v regióne
vzhľadom na ďalšie nadväzujúce subdodávateľské aktivity.

Pred započatím výstavby spracuje generálny projektant podrobnejší stupeň projektovej dokumentácie v súlade s bežnou
praxou popísanou v materiáloch SKSI tak, aby sa táto stala exaktným podkladom pre ďalší postup zhotoviteľa.Výstavbu
projektu dodávateľsky zabezpečí na základe zmluvy o dielo vybraný generálny dodávateľ podľa dodávateľskej (dielenskej)
projektovej dokumentácie a technologických postupov, ktoré spracuje na základe realizačnej projektovej dokumentácie.
Kvalitu prác, ich časovú súslednosť a koordináciu, rovnako ako aj logistiku celého procesu výstavby a dodržiavanie zásad
BOZP bude na stavenisku zabezpečovať generálny dodávateľ. Kontrolu plnení dodávateľa bude zabezpečovať technický
dozor objednávateľa. Po ukončení stavby a jej riadnom skolaudovaní bude každodennú prevádzku projektu zabezpečovať
žiadateľ samostatne prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Nedostatok ubytovacích zariadení vyššieho štandardu, celkový nízky počet ubytovacích zariadení v regióne, obrovský
turistický potenciál lokality a výstavba nového moderného lyžiarskeho strediska sú dôvody pre výstavbu nového hotela. Miera
nezamestnanosti v Banskej Štiavnici dosiahla v r.2007 úroveň 15%, čo ovplyvnil hlavne nízky počet voľných pracovných
miest ako i nedostatočný rozvoj priemyslu. Rozvojom lyžiarskeho strediska vzniká nutná potreba prenocovania návštevníkov,
ktorí môžu takto predĺžiť pobyt v stredisku. Hotel taktiež rozširuje ponuku služieb a umožňuje kombináciu lyžiarskych a
wellness aktivít. Ponuka konferenčných priestorov umožní rozvoj insentívneho cestovného ruchu s rozsiahlou ponukou na
realizáciu voľnočasových aktívíť celoročného charakteru. Žiadateľ bol založený v r. 1993, venoval sa inej podnikateľskej
činnosti ako prevádzke ubytovacích zariadení. Napriek tomu disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má dostatočné
skúsenosti s riadením podobných projektov. Pri obsadzovaní nových pracovných miest plánujeme využiť kapacity Hotelovej
akadémie v Banskej Štiavnici a umožniť tým realizáciu praxe pre študentov ale i vychovávať budúcich zamestnancov
strediska.

Hotel bude využívaný celoročne v nadväznosti na lyžiarskeho stredisko, ktoré je určené najmä pre rodiny s deťmi. Mimo
sezóny plánujeme zabezpečiť obsadenosť hotela organizovaním rôznych podujatí spolu s mestom Banská Štiavnica ako i
ponukou konferenčných služieb pre business klientelu. Z geografického hľadiska chceme osloviť najmä maďarskú klientelu,
ktorá Banskú Štiavnicu dobre pozná a tvorí prevažnú časť návštevníkov v lete. Existenciou hotela v lyžiarskom stredisku tak
môžeme dosiahnuť nielen návštevnosť mesta počas zimných mesiacov ale i predĺžiť pobyt návštevníkov. Ako najjužnejšie
lyžiarske stredisko na Slovensku s modernou infraštruktúrou je nevyhnutné poskytovať vysokokvalitné služby hotelového a
reštauračného charakteru ako i doplnkových služieb.

1. Pracovníci spoločnosti májú potrebné zručnosti, vzdelanie a oprávnenia potrebné k svojej práci. Majú skúsenosti s
realizáciou investičných zámerov. 2. Po ukončení financovania projektu budú výsledky projektu financované z výnosov
strediska. Z analýzy finančného plánu vyplýva, že projekt je finančne priechodný. Čistá súčasná hodnota projektu je 256 145
tis Sk. Vnútorné výnosové percento je 24,23%. Návratnosť prostriedkov vypočítaná z diskontovaného peňažného toku je v 4.
roku , vypočítaná z nominálnych peňažných tokov je v siedmom roku po ukončení projektu. Obidve návratnosti uplynú pred
ukončením technickej životnosti projektu. 3. Projekt nemá negatívny dopad na životné prostredie. Stavba nebude zdrojom
žiadnych exhalácií, vibrácií ani iných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Ochranné pásma ani chránené územia
nebudú dotknuté. Nakupované technológie majú špičkové svetové parametre. Zlepší sa hospodárnosť, bezpečnosť a
ekologická prevádzka zariadení. Hlavnou podmienkou pre rozhodovanie o výbere aktivít projektu, bol optimálny vzťah medzi
ekonomickou, sociálnou a environmentálnou stránkou. 4.V priebehu prípravy projektu boli analyzované riziká projektu, ktoré
budú priebežne sledované, boli určené postupy na ich elimináciu a odstránenie pre prípad ich vzniku.
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Miestom realizácie projektu je mesto Vysoké Tatry, časť Štrbské Pleso. Vysokohorská turistika, horolezectvo a lyžovanie
prevažujú v ponuke. Podtatranská oblasť poskytuje veľa ďalších rekreačných činností, ako je jazda na horskom bicykli,
jazdectvo paragliding, plávanie, či rafting. Stredisko cestovného ruchu Park Snow Vysoké Tatry má svoje slabé stránky
charakteristické pre strediská v tomto regióne. Sú to : nedostatok doplnkových aktivít pre voľný čas v zimnej i letnej sezóne
,nevyhovujúca kvalita povrchu lyžiarskych terénov počas celého dňa a počas celej sezóny, nedostatočné množstvo a kvalita
lyžiarskych atrakcií, nedostatočné spektrum a nevyhovujúca kvalita služieb v oblasti stravovania, ubytovania, a hygieny.
Prostredníctvom tohto projektu chceme odstrániť tieto nedostatky. Projekt obsahuje aktivity :1. Výstavbu Lanovej dráhy,
výstavbu zasnežovania a úpravu lyžiarskych svahov, 2. rekonštrukciu údolnej stanice lanovky Solisko a Slalom clubu,
3.rekonštrukciu bývalej vrcholovej stanice lanovky a Bivac clubu Solisko, výstavbu areálu Fun Park, Nákup technológie na
úpravu lyžiarskych svahov a lyžiarskych tratí

Po ukončení realizácie aktivít projektu firma 1. Tatranská, akciová spoločnosť bude pokračovať vo svojej podnikateľskej
činnosti. Predpokladáme ďalšie investície do strediska. Realizáciou nových zariadení Slalom club v údolnej stanici lanovej
dráhy vznikne nové reštauračné zariadenie, nové hygienické zariadenia, nové priestory pre infocentrum, pohotovostné
ubytovanie, služobné priestory, priestory pre pokladne, vo vrcholovej stanici vznikne Bivac club, kde budú nové hygienické
zariadenia, priestory na občerstvenie návštevníkov s terasou, služobné miestnosti a pohotovostné ubytovanie pre
návštevníkov. Celkovo sa tým zlepšia podmienky v oblasti služieb stravovania a hygieny. Výstavbou Fun Parku pribudnú
nové atrakcie ako autíčka, motorky, trampolína. Cieľom je rozšíriť ponuku pre voľnočasové aktivity s využitím v letnej aj v
zimnej sezóne. Výstavbou lanovky zlepšiť podmienky pre lyžovanie aj letnú turistiku. Realizáciou zasnežovania zlepšiť
situáciu v oblasti garancie snehových podmienok. Nákupom novej technológie na úpravu zjazdových a bežeckých tratí
dosiahnuť lepšie spracovanie snehu a viac možností prípravy snehových atrakcií. Realizáciou týchto aktivít podporíme nárast
návštevníkov nášho strediska. Širšou ponukou kvalitných služieb podporíme zvýšenie počtov návštevníkov s dlhšou dobou
pobytu v stredisku.

Aktivity projektu: 1. Sedačková lanovka TSD4 Multix poma Štrbské pleso /Furkota Aktivita sa skladá z 3 častí :Dodávka a
montáž technológie,Výstavba VN a NN rozvodov, prístavba Čerpacej stanice a trafostanice, Rekonštrukcia zasnežovacieho
systému. 2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom clubu - vzniknú nové priestory : reštaurácia s kuchyňou,
info centrum, pokladne, hygienické zariadenia, priestory pre pohotovostné ubytovanie, služobné priestory. 3. Rekonštrukcia
bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu. Bude vybudované zázemie bufetu, vodného hospodárstva, skladov a
miestnosti na zhromažďovanie komunálneho odpadu, hygienické zariadenie, čistareň odpadových vôd, vyhliadková terasa,
služobné miestnosti a pohotovostné ubytovanie. 4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a
bežeckých tratí. Nákup 3 kusov snežných pásových vozidiel a 2 kusov pracovných skútrov.Pomocou ktorých budeme
vytvárať aj nové možnosti zábavy na snehu. 5. Areál Fun Park. Nákup : 4 ks motoriek, 6 ks autíčok, 6 ks lodiek ,trampolíny.
Vybudovanie nového druhu zábavy hlavne pre deti. Projekt bude realizovaný kmeňovými pracovníkmi
spoločnosti.Dodávatelia boli vybraní v Obchodnej verejnej súťaži. Prílohou žiadosti sú zmluvy s dodávateľmi s odkladacou
podmienkou účinnosti. Projekt bude spolufinancovaný z úverových zdrojov.

Základným cieľom tohto projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti strediska zimného cestovného ruchu Park Snow Vysoké
Tatry prostredníctvom zvýšenia kvality a ponuky služieb. Nosnou myšlienkou projektu je zvýšiť počet zákazníkov, a dosiahnuť
predĺženie pobytu zákazníka v stredisku, stabilizovať a predĺžiť lyžiarsku sezónu. Zásadnou podmienkou pre splnenie
stanovených cieľov je, pokrytie lyžiarskych terénov dostatočným počtom horských dopravných zariadení, zasnežovacou
technikou a technikou na úpravu lyžiarskych terénov. Zásadnou podmienkou je zvýšenie množstva umelo zasnežovaných
lyžiarskych tratí s možnosťou kombinácie týchto tratí. Nemenej dôležitou podmienkou je aj budovanie servisného zázemia pre
turistov v podobe dostatočného množstva pokladní, občerstvovacích a reštauračných zariadení, hygienických zariadení.
Všetko na vysokej úrovni Alpských stredísk. Výstavbou novej lanovej dráhy s umelým zasnežovaním budú vytvorené nové
zjazdové lyžiarske terény, zvýši sa prepravná kapacita našich dopravných zariadení a lyžiari budú mať väčšie možnosti
výberu a kombinácie lyžiarskych terénov. Zároveň bude garancia snehovej pokrývky počas celej sezóny na novo vzniknutých
lyžiarskych terénoch. Rekonštrukciou bývalej údolnej stanice lanovky a Slalom clubu a bývalej vrcholovej stanice lanovky a
Bivac clubu sa zlepší situácia v oblasti hygieny, stravovania, informačných služieb, pokladní a pod pre lyžiarov bez potreby
dlhých presunov od lyžiarskych terénov. Výstavba Fun Parku je ďalšou atrakciou, ktorá prispeje k vyplneniu voľného času
návštevníka po hlavnom programe dovolenkového dňa počas celého roka, čo prispeje k vytváraniu predpokladov dlhšieho
pobytu . Nákup nových snežných pásových vozidiel a pracovných skútrov je nevyhnutný z dôvodu udržania vysokej kvality
snehu na zjazdových tratiach a vysokej kvality bežeckej stopy na bežeckých tratiach. Prevádzkovateľ strediska Park Snow
Vysoké Tatry je spoločnosť 1.Tatranská akciová spoločnosť. Predmetom činnosti tejto spoločnosti je výlučne prevádzka
strediska cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Spoločnosť má v trvalom pracovnom pomere 33 pracovníkov s potrebným
vzdelaním a dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti prevádzky strediska cestovného ruchu a v oblasti investičných
akcií. Projekt nadväzuje na doterajšie aktivity vykonávané spoločnosťou Park Snow Vysoké Tatry za posledné tri roky v
celkovej hodnote viac ako 150 mil Sk.
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V roku 2005 odkúpila spoločnosť IMMOBAU s.r.o. od TJ Štart Kežmarok areál lyžiarskeho strediska v Jezersku a o rok
neskôr i sedačkovú lanovku v Bachledovej doline od 1. Tatranskej, a.s. Týmto krokom sa podarilo prepojiť dve lyžiarske
strediská do jedného, ktoré sa tak okamžite zaradilo medzi najväčšie strediská na Slovensku a odkrylo v sebe obrovský
potenciál. S úmyslom využiť daný potenciál sa spoločnosť IMMOBAU s.r.o. pustila do realizácie projektu modernizácie
strediska, ktorý bol rozplánovaný do troch fáz. Prvé dve fázy boli ukončené v novembri 2007 a vďaka ich realizácii sa podarilo
odkúpiť pozemky, lanovku, vleky, ratrak, chatu a prislúchajúce nehnuteľnosti a tiež vybudovať prvú etapu zasnežovacieho
systému a dve trafostanice. V súčasnosti sa spoločnosť IMMOBAU s.r.o. pripravuje na realizáciu tretej kľúčovej fázy projektu,
ktorej začiatok je naplánovaný na apríl 2009.

V rámci tretej fázy projektu modernizácie Ski Jezersko - Bachledova dolina bude vybudované nové prepravné zariadenie 4sedačkovej lanovky, a bude dostavaný a automatizovaný systém zasnežovania. Taktiež sa plánuje s modernizáciou
mechanizmov na úpravu svahov a vybudovaním detského areálu hier a lyžiarskej škôlky. S úmyslom prevádzkovať stredisko i
počas letnej sezóny sa počíta s obstaraním bobovej a tubingovej dráhy. Po ukončení realizácie projektu stredisko Ski
Jezersko - Bachledova dolina splní požiadavky na päť hviezdičiek v kategorizácií lyžiarskych stredísk a zaradí sa tak medzi
úzky okruh top stredísk Slovenska. V konečnom dôsledku sa tak vďaka realizácií projektu výraznou mierou zvýši
konkurencieschopnosť strediska v porovnaní nielen s domácou ale i zahraničnou konkurenciou lyžiarskych stredísk z poľskej
strany Tatier.

AKTIVITY: A 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m A 2: Nákup tubingovej dráhy A 3: Nákup SUN KID
kolotoča pre detskú škôlku A 4: Nákup prenosnej bobovej dráhy A 5: Nákup dvoch úžitkových štvorkoliek A 6: Nákup
prenosnej čerpacej stanice A 7: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému
A 8: Hrubé terénne úpravy
svahov
A 9: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12 A 10: Výstavba 4-miestnej
sedačkovej lanovky A 11: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m A 12: Nákup dvoch snežných skútrov A
13: Nákup dvoch nových snežných pásových vozidiel A 14: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému
A 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130
PROJEKTOVÝ TÍM: - Projektový manažér Dušan Šiška - Finančný
manažér Marián Gerši - Technický garant Ján Krasuľa - Administratívny asistent Tomáš Togel

Zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci Spoločnosť IMMOBAU s.r.o. odôvodňuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok
náročnosťou investície veľkého rozsahu. Projekt prepojenia dvoch lyžiarskych stredísk a ich následnej modernizácie je
nesmierne finančne náročný, na druhej strane však so sebou nesie široké spektrum prínosov pre celý región. Bez pomoci by
nebolo možné dobudovať špičkové 5-hviezdičkové stredisko konkurencieschopné z pohľadu slovenských i poľských
lyžiarskych stredísk, ktoré bude znamenať významné pozdvihnutie atraktivity regiónu a bude stimulom jeho ďalšieho rozvoja.
Ďalším závažným dôvodom je nutnosť realizovať projekt vzhľadom na uskutočnené predchádzajúce fázy. Skúsenosti
žiadateľa O spôsobilosti žiadateľa realizovať predkladaný projekt svedčí fakt, že prvé dve fázy projektu už boli úspešne
finalizované, pričom sa preinvestovalo vyše 77,08 mil. Sk (44 mil. z vlastných zdrojov).
1. fáza (2005/06) - objem
preinvestovaných fin. prostriedkov: 34 mil. Sk - aktivity spojené s obstaraním a úpravou pozemkov, lanovky, vlekov, techniky,
atď. 2. fáza (2007) - objem preinvestovaných fin. prostriedkov: 43 mil. Sk - aktivity spojené s budovaním zasnežovacieho
systému a výstavbou trafostaníc

Udržateľnosť projektu je daná dlhodobým charakterom investícií do modernizácie lyžiarskeho strediska. Kľúčovým faktorom
úspešnosti strediska a udržateľnosti projektu je jeho návštevnosť. Medzi konkurenčné výhody zaručujúce vyhľadávanosť
strediska medzi klientmi v dlhodobom horizonte patria: - atraktívna poloha v lokalite Vysokých Tatier - blízkosť poľského
strediska Zakopane (25 km) s ubytovacou kapacitou 150.000 lôžok a prepravnou kapacitou zjazdoviek iba 30.600 osôb/hod prepravná kapacita až 6.430 osôb/hod, najvyššia spomedzi konkurencie - deväť kvalitných zjazdoviek ľahkej, strednej i
ťažkej obtiažnosti, ktoré vďaka členitosti nemajú konkurenciu v okruhu 60 km - trávnatý povrch zjazdoviek, čo umožňuje
lyžovanie aj pri nižšej snehovej pokrývke už od cca 25 cm - nadmorská výška strediska (920 – 1.160 m n.m.) zabezpečujúca
dostatočne dlhú lyžiarsku sezónu
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Spoločnosť OCEAN TOUR s.r.o. v roku 2005 odkúpila budovu robotníckej ubytovne. V súčasnosti v uvedenej budove
prevádzkuje robotnícku ubytovňu. Robotnícka ubytovňa poskytuje nízku pridanú hodnotu a preto je pre spoločnosť
nerentabilné ju naďalej prevádzkovať. Z hľadiska možností cestovného ruchu je v regióne nedostatok hotelov poskytujúce
služby vyššieho štandardu. Rozvojom cestovného ruchu sa tento jav bude prehlbovať. Z toho dôvodu sa spoločnosť OCEAN
TOUR s.r.o. rozhodla zrealizovať hotel**** vyššieho štandardu. Užívateľmi výsledkov projektu budú domáci a zahraniční turisti
vyžadujúci poskytovanie kvalitných služieb. Súčasný stav budovy si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, aby mohla zabezpečiť
uvedený štandard. Z toho dôvodu OCEAN TOUR s.r.o. žiada o NFP.

Po ukončení realizácie projektu vznikne v Michalovciach hotel vyššieho štandardu, ktorý bude poskytovať kvalitné služby
doteraz absentujúce v regióne. Existencia hotela na vyššej úrovni ovplyvní prílev náročnejších turistov hlavne zo zahraničia,
ktorí budú mať pozitívny vplyv na rozvoj ostatných poskytovateľov služieb CR a tým aj na rozvoj celého regiónu. Z dôvodu
koncepcie energeticky nenáročného hotela svojimi cenami budeme môcť konkurovať hotelom na nižšej úrovni s 3 ***.
Ubytovaní hostia budú mať na výber zo širokej škály služieb a programov realizovaných priamo v hoteli (welness,
konferencie...) alebo v blízkom okolí, kde sa budú organizovať aj fakultatívne výlety (Zemplínska Šírava, Morské Oko, Tokaj,
Tibava, hrad Brekov a Vinné...). Realizáciou hotela sa priamo zamestná 30 nových zamestnancov a odhadované tržby po 5
roku predstavujú 30 705 000 SKK.

rámci projektu sa bude realizovať 1 aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia hotela. Uvedená aktivita zahrňuje kompletnú
rekonštrukciu budovy hotela, zariadenie vodného sveta, rekonštrukciu kuchyne a vonkajších plôch. Nakúpené zariadenia a
technológie ako i celá realizácia stavby je kvalitatívne prispôsobená výsledku projektu, čím má byť hotel na úrovni 4
hviezdičiek. Realizácia aktivity bude prebiehať od mája 2009 do októbra 2010. Na realizácií aktivity sa bude podieľať konateľ
spoločnosti a ďalší odborníci so skúsenosťami v oblasti stavebníctva a štrukturálnych fondov. Konštrukčne sa stavba nemení,
to znamená, že sa nerobí žiadny veľký zásah do nosných konštrukcií. Z hľadiska spôsobu vykurovania sa navrhované riešení
opiera o moderné ekonomické spôsoby ohrevu teplej úžitkovej vody (slnečné kolektory), ako aj vykurovanie plynovým
kondenzačným kotlom s podporou tepelných čerpadiel.

D1) City hotel, ktorý bude výsledkom realizácie projektu bude poskytovať služby na úrovni 4 hviezdičkového hotela, pri
cenách na úrovni 3 hviezdičiek. Celý hotel je konštruovaný tak, aby sa dosahovali čo najnižšie prevádzkové náklady (slnečné
kolektory, tepelné čerpadlá, plynový kondenzačný kotol...). Kvalitou svojich služieb sa chce zamerať na náročnejšiu klientelu,
ktorá zatiaľ mala veľmi málo možností ubytovať sa v danom regióne na požadovanej úrovni. Kvalitné ubytovacie zariadenie
zvýši úroveň poskytovaných služieb v oblasti CR v danom regióne. D2) Spoločnosť OCEAN TOUR s.r.o. sa v súčasnosti
venuje prevádzkovaniu cestovnej kancelárie v Michalovciach a zároveň poskytuje ubytovanie v robotníckej ubytovni. Budova
robotníckej ubytovne sa plánuje rekonštruovať na hotel úrovne 4 hviezdičiek. Okrem uvedených aktivít týkajúcich sa
cestovného ruchu sa spoločnosť venuje aj prenájmu kancelárskych priestorov. Na realizácii projektu sa budú podieľať
odborníci so skúsenosťami s manažmentom veľkých polyfunkčných stavieb a tiež z oblasti čerpania dotácií zo štrukturálnych
fondov.

Po ukončení realizácie projektu dôjde k premene robotníckej ubytovne na hotel **** s poskytovaním kvalitných služieb. Za
účelom realizácie projektu sa príjme do spoločnosti 30 nových zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať každodenné
fungovanie hotela. Z uvedených zamestnancov bude 21 žien a 9 mužov. Predpokladané tržby v piatom roku po ukončení
realizácie sú na úrovni 30 705 000 SKK. Návratnosť investície sa predpokladá v 11. roku po začiatku investovania, pri použití
diskontnej sadzby NBS na úrovni 4,25 %. Pri zohľadňovaní finančných plánov sme počítali s obsadenosťou hotela od 35 do
70 %. Nedostatok kvalitných ubytovacích zariadení a úplná absencia vodného svetu v Michalovciach dáva predpoklad
úspešnosti projektu a tým pádom k udržateľnosti výsledkov projektu.
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Projekt vychádza z predpokladu absencie kvalitného ubytovacieho a reštauračného zariadenia s doplnkovými službami na
voľný čas podobného druhu v danom regióne. – penzión triedy***. V súčasnosti v danom regióne zariadenie podobného typu
neexistuje, ktoré by naplnilo očakávania návštevníkov. Na danom mieste sa rozprestiera rozľahlý pozemok vo výmere 2 135
m2 vo vlastníctve žiadateľa, ohodnotené vo výške 2 348 tis. Sk. Zariadenie chce pritom poskytovať svoje služby pre cieľovú
skupinu –od rodín s malými deťmi, skupiny aj jednotlivcov, turistov, lyžiarov, manažérov, penzistov, firemných akcií,
tuzemských aj zahraničných návštevníkov. Z hľadiska potenciálu patrí daný región k najvýznamnejším lyžiarskym strediskom
v rámci cestovného ruchu v SR so zameraním na zimné športy, turistiku a cyklistiku, nachádza sa len 8km vzdialeného mesta
Banská Bystrica. Nakoľko sa v súčasnosti v uvedenej lokalite reštaurácia s požadovanou úrovňou, kvalitou a sortimentom
nenachádza, je snahou využiť tento voľný trhový priestor.

Realizáciou projektu bude vytvorený priestor pre zvýšenie počtu zahraničnej klientely z Rakúska, Nemecka a Čiech zo
strednej triedy s využitím nadobudnutých kontaktov zo zahraničnej praxe v týchto krajinách. Návštevníkom bude ponúknutá
očakávaná kvalita služieb, kľudné prostredie v prekrásnej prírode Kremnických vrchov. Služby budú poskytované najmä
početnej strednej triede, ktorá bude ubytovaná v zariadení. Realizáciou projektu bude penzión disponovať kapacitou
ubytovania v objeme 23 lôžok. Taktiež bude vytvorený priestor poskytnutie stravovacích služieb s kapacitou reštaurácie 40
miest a letnej terasy s kapacitou 20 miest ako aj náhodných návštevníkov k maximálnej spokojnosti každého jedného z nich.
V prípade negatívnych klimatických zmien je možnosť využitia celoročného ubytovania ako aj využitia aktivít v regióne. V
rámci poskytovania doplnkových služieb bude k dispozícii kultúrny program ,sauna, stolový futbal, biliard, lyžiarska škola a
pod. Projekt prispeje k rozšíreniu doplnkových služieb formou fakultatívnych výletov a v balíku služieb pre ubytovaných hostí,
ktoré budú organizované so sprievodcom a dopravou pre klientov a predpokladá dlhodobejší pobyt pre návštevníkov
ubytovania v strediskovom areáli.

Podľa nariadenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
vykonala spoločnosť Obchodnú verejnú súťaž v súlade s Obchodným zákonníkom č. 531/91 Zb., oddiel 3. S víťazným
dodávateľom stavby (JK – Rezostav s.r.o., Dolný Kubín), ktorého návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší, uzavrela
spoločnosť Harmaniak, spol. s r.o. Zmluvu o budúcej zmluve zo dňa 20.6.2008 na výstavbu penziónu Králiky a jeho
vnútorného vybavenia. Aktivita 1 – Výstavba penziónu. Harmonogram jeho výstavby nasledovný: marec – máj 2009 –
zemné a výkopové práce
- základy
- inštalácia prívodu vody jún – august 2009 inštalácia zvislých a kompletných konštrukcií
- vodorovné konštrukcie
- rúrové vedenie
- úpravy povrchov, podlahy, výplne sept. – dec. 2009 - krov a krytina jan. – apríl 2010 - inštalácia
ústredného kúrenia, elektromontáží, tepelných izolácií máj – august 2010 - izolácie, podlahy, obklady, montáž
vzduchotesných zariadení
- kanalizačná prípojka a ČOV
- spevnené plochy
- odvodnenie parkoviska a lapač olejov sept. – dec. 2010 - sadové úpravy, maľby a nátery
dodávka a montáž sauny Aktivita 2 – Vybavenie interiéru: okt. – dec.2010 - zariadenie veľkokuchyne , vybavenie izieb,
reštaurácie, jedálne, sauny, lyžiarne, práčovne a sušiarne
- kolaudácia

Nakoľko sa jedná o finančne náročný projekt, bez použitia pomoci by bol tento zámer nerealizovateľný. Projekt prispeje k
zvýšeniu ubytovacích kapacít v regióne, zvýšeniu konkurencieschopnosti ponúkaných služieb, ktoré budú viesť k spokojnosti
klientov. Žiadateľ v minulosti realizoval viacero investičných projektov, ktoré boli realizované z úverových zdrojov a to hlavne
nákup linky na štiepanie palivového dreva vo výške cca 6,2 mil. Penzión bude situovaný v prírodnom prostredí pri veľkom
parkovisku a príjazdovej ceste . Rozsiahly pozemok vo vlastníctve žiadateľa umožňuje poskytovanie služieb na voľný pohyb,
oddych, grilovanie ako aj detský kútik. Nakoľko je región Králiky patrí k najvýznamnejším lyžiarskym strediskám, na základe
schváleného Územného plánu „ Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky“ je zámerom rekonštrukcia
areálu skokanských mostíkov, pôvodných zjazdových tratí s technickým zasnežovaním, výstavba jednej kabínkovej lanovky,
troch sedačkových lanoviek a šiestich lyžiarskych vlekov s celkovou kapacitou 10300 osôb za hodinu. Uvažuje sa o prepojení
lyžiarskeho areálu na Králikoch s komplexným strediskom cestovného ruchu Skalka.

Hlavnou stratégiou spoločnosti Harmaniak, s.r.o. je zvyšovanie konkurencieschopnosti v poskytovaní ubytovacích a
stravovacích služieb v CR. Analýzou trhového prostredia a konkurencie sme dospeli k záveru, že v tesnej blízkosti nie je iný
penzión podobného zamerania, ktorý by bol našou konkurenciou. Z tohto dôvodu je vysoký predpoklad návštevnosti
ubytovacieho zariadenia ako aj formy relaxu a oddychu v príjemnom horskom prostredí. V prípade existencie výstavby
ubytovacích zariadení v budúcnosti, nebudú mať priamy dopad na konkurenciu, ale stanú sa novou výzvou na zlepšovanie
činnosti žiadateľa.
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Lyžiarske stredisko je situované v okrese Banská Bystrica, v katastrálnom území mesta – Radvaň. Lokalita predstavuje v
súčasnosti plochu situovanú na svahu, ktorý sa v zimnej sezóne využíva na prevádzku zimných športov (lyžovanie,
snowboarding s požičovňou lyží), taktiež sú v blízkom okolí umiestnené skokanské mostíky, bežecký, biatlonový areál a
jazdecký areál. V letnej sezóne slúži ako turistická trasa s existujúcou cestou k okolitým chatovým objektom. Z významnej
charakteristiky tohto regiónu vyplýva reálny predpoklad pre rozvoj CR, nakoľko sa tu budú kumulovať záujmy všetkých
okruhov návštevnosti. S koncepciou rozvoja a modernizáciou strediska súvisí aj rozvoj obce. Tento areál tvorí relaxačnú
krajinnú zónu homogénne prepojenú na obec Králiky a mesto Banská Bystrica. Zlepšujúcimi službami predpokladáme aj
stúpajúcu tendenciu návštevníkov lyžiarskeho strediska.

Cieľom modernizácie je vytvoriť kompletný celok s ohľadom na rovnováhu s faktorom ochrany prírody a životného prostredia
a reálne vybudovať stredisko s celoročným využitím. Pre návštevníkov strediska chceme ponúkať: • upravené zjazdovky, •
bežecké trate, • cyklo - trate, • požičovňu lyží a bicyklov, • SKI škôlku, • jazero s chovom rýb, • tubing - letný aj zimný, •
detské ihrisko, • turistiku, • jazdectvo na koňoch, Rozvoj prímestských rekreačných zón na úroveň stredísk CR s
vybavenosťou pre športovo-rekreačné činnosti vytvorí nielen vhodné podmienky pre rozvoj pobytovej rekreácie, ale ovplyvní
tiež nárast pracovných príležitostí a podporí hospodársky význam územia. Projekt výrazne prispeje k vybudovaniu
komplexného strediska. Po úspešnej realizácii predpokladáme nárast počtu návštevníkov čo v konečnom dôsledku bude
predstavovať aj prílev financií do obecného rozpočtu.

Realizácia projektu bude pod dohľadom projektového tímu, ktorého skúsenosti a odborné vedomosti smerujú k úspešnej
implementácie projektu. Všetky aktivity sú navrhnuté a budú realizované v logicky nadväzujúcom slede. Medzi navrhovaným
aktivitám patria: • Realizácia obchodnej verejnej súťaže • Vybudovanie viacúčelového stravovacieho zariadenia •
Vybudovanie akumulačnej nádrže – jazera • Terénne úpravy svahu • Umelé zasnežovanie s osvetlením • Obstaranie
sedačkovej lanovky • Zariadenie požičovne lyží • Obstaranie snežného pásového vozidla • Obstaranie snežného skútra •
Obstaranie štvorkolesového otvoreného vozidla • Obstaranie elektronického parkovacieho systému • Obstaranie
elektronických vstupných turniketov • Obstaranie tubingovej dráhy s vlekom

Obec Králiky je známym turistickým miestom miestneho a regionálneho významu. Už z minulosti je známa svojimi výbornými
podmienkami na celoročnú turistiku do okolia. V zime poskytuje možnosť realizácie zimných športov – lyžovanie,
snowboarding, bežkovanie či existencia skokanských mostíkov. V obci sa nachádza jazdecký areál, kde je možnosť výbehu
do okolia. Lokalizácia navrhovanej činnosti predurčuje svojim umiestnením dobrú dopravnú dostupnosť z mesta Banská
Bystrica cez obec Tajov do obce Králiky. Lyžiarske stredisko Králiky je svojou jedinečnou geografickou polohou a prírodnými
podmienkami predurčené na splnenie podmienok pri požadovaní finančnej podpory v zmysle pravidiel a štandardov
jednotlivých programových dokumentov. Súčasná vybavenosť strediska z pohľadu záujmu a možností rozvoja je
neobmedzená nakoľko lyžiarske stredisko doposiaľ poskytuje svoje služby prevažne sezónne. Realizáciou projektu naplníme
tak základný cieľ operačného programu KaHR, opatrenia 3.1: Cestovný ruch, z dôvodu vytvorenia podmienok pre
prevádzkovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím.

Očakávané výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného a dobudovaného lyžiarskeho areálu SKI
Králiky. V prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody a výdavky z
vlastných zdrojov. Po ukončení projektu bude inštitucionálnu udržateľnosť zabezpečovať osoba zodpovedná za projekt –
Milan Beňo, ktorý je zároveň jedným z konateľov spoločnosti SKI LIFT, s.r.o.. Jeho úloha bude spočívať v zabezpečení
bezchybného a plynulého chodu naplánovaných aktivít v rámci predkladaného projektu a monitorovanie dosiahnutých
výsledkov. Žiadateľ pri realizácii predkladaného projektu nevyužije partnerstvo. Modernizáciu a dostavbu lyžiarskeho areálu
zabezpečia podľa podmienok zmluvy firmy, ktoré zvíťazia v Obchodno – verejnej súťaží.
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Rekonštrukcia kaštieľa v Oponiciach

Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre
dobudovanie komplexných služieb cestovného ruchu

Zámok Vígľaš

Nová kvalita v poskytovaní celoročných služieb v Rekreačnom
stredisku "Úsmev" Poračská dolina

Hotel Partizán - Tále, Modernizácia, dostavba a stavebné úpravy 2.,
3., 4., 5. etapa

Hotel Hviezdoslav ***

Business House Mikado, Nitra

Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela***
Šamo

Rekonštrukcia a modernizácia hotela Tatra Trenčín.

Hotel ALI BABA rekonštrukcia a prístavba

3 104 540,53

1 879 370,32

5 969 800,96

1 076 730,58

3 425 600,21

1 298 298,35

3 381 059,54

1 752 206,25

3 846 753,91

3 750 923,49
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Nitriansky kraj má v poskytovaní služieb cestovného ruchu čo ponúknuť. Prírodné a kultúrne prostredie bohaté na
zaujímavosti je schopné prilákať turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Zlepšením poskytovania služieb a
výstavbou nových ubytovacích zariadení sa tento kraj postupne približuje európskemu priemeru v poskytovaní služieb
cestovného ruchu, no aj napriek tomu nie je jeho potenciál naplno využitý, hlavne v poskytovaní služieb a ubytovania na
úrovni štyroch hviezdičiek. Problémom zostáva aj fakt, že historické objekty, ktorých je v cieľovom regióne neúrekom a mohli
by sa stať centrom turistického diania zostávajú bez povšimnutia, hlavne kvôli ich technickému stavu. Kaštieľ v Oponiciach
bol postavený v 17. storočí rodom Apponyiovcov, ktorí ho obývali až do polovice 20.storočia. Od 30-tych rokov 20.storočia
menil kaštieľ majiteľov (družstvo Oponice, ONV Topoľčany, Školský poľnohospodársky podnik, VŠP) pričom ani jednému sa
nepodarilo kaštieľ zrekonštruovať, prípade zabrániť jeho ďalšiemu chátraniu, preto je v súčasnosti v registri Pamiatkového
úradu SR vedený ako kultúrna pamiatka v havarijnom stave a hrozí, že aj jeho posledné zachované zvláštnosti
charakteristické pre začiatok 17. storočia budú zničené.

Výsledkom projektu bude zrekonštruovaný kaštieľ pochádzajúci zo 17.storočia podľa zásad pamiatkovej ochrany pre využitie
cestovného ruchu. Po uvedení do prevádzky bude budova ekonomicky zhodnocovaná ako spoplatnené hotelové služby na
úrovni 4 hviezdičiek. Obnovou kultúrnej pamiatky sa v konečnom dôsledku prispeje k rozvoju samotného regiónu, ktorý
priláka turistov. Hotel bude poskytovať mnohopočetné služby (wellness, sauna, tenis), ale aj možnosti usporiadania
kongresov či seminárov. Obnovený rozsiahly reál tzv. anglického parku poskytne možnosti na relax nielen pre hotelových
hostí, ale aj pre obyvateľov okolitých obcí a turistov.

Realizácia projektu je výhradne v kompetencii žiadateľa. Samotný projekt je rozdelený do dvoch etáp, ktoré sa seba
nadväzujú. V prvej etape dôjde k rekonštrukcii prevádzkovej budovy, ktorá je súčasťou areálu kaštieľa a z hľadiska stavebnej
obnovy sa nachádza v havarijnom stave. Súčasne dôjde k vyhotoveniu prípojky na silnoprúd, prípojky vody a areálového
rozvodu, prípojky plynu a areálového rozvodu, čističky odpadových vôd a jej splaškovej prípojky. Druhá etapa začína
samotnou obnovou kaštieľa (jednotlivých krídel, vrátane podkrovia a rekonštrukcie knižnice zo 16.storočia) a pokračuje
rekonštrukciou technicko-prevádzkovej budovy, ktorá bude slúžiť ako sklad, dielňa, ale aj ako požičovňa bicyklov pre
návštevníkov. Obnova bude pokračovať revitalizáciou rozľahlého parku, nádvoria ako aj stavbou parkoviska, tenisových
kurtov a fontány. Rekonštrukcia bude zakončená stavbou oplotenia a inštaláciou osvetlenia.

Finančná náročnosť obnovy kultúrnej pamiatky pre účely poskytovania služieb cestovného ruchu s celoročným využitím na
úrovni šyroch hviezdičiek je bez finančnej podpory z NFP značne obmedzená. No aj napriek tomu, o vhodnosti a správnosti
projektového zámeru svedčí vlastné financovanie jednotlivých etáp projektu žiadateľom ako aj indikatívny úverový prísľub z
banky. Realizáciou projektu dôjde k postupnému zvyšovaniu úrovne poskytovania služieb cestovného ruchu v okrese
Topoľčany, rekonštrukciou kultúrnej pamiatky a jej priľahlého parku. Obnovou historického a prírodného dedičstva dôjde k
rastu konkurencieschopnosti regiónu, aj vďaka podpore a rozvoju ľudských zdrojov a k znižovaniu nezamestnanosti.
Naplneniím cieľov projektun sa cieľový región stane atraktívnejší a tým pádom aj schopnejší odolávať konkurenčným tlakom.
Za cennú etapu projektu považujeme rekonštrukciu knižnice, ktorú rod Aponnyiovcov založil v roku 1822 a včase svojej
najväčšej slávy obsahovala až 25 000 zväzkov kníh (z toho 10 000 zo 16.stroročia). Na základe dohody s Maticou
slovenskou, ktorá má v súčasnosti knihy k dispozícii dôjde ich presunu do novovybudovaného knižného múzea, ktoré bude
slúžiť nielen historikom, rôznym nadáciám, univerzitám a zahraničným inštitúciám, no v neposlednom rade bude prístupná k
nahladnutiu aj širokej verejnosti.

Udržateľnosť projektu je nutné chápať v súvislosti s dopadom na cieľové skupiny a k jej naplneniu bude dochádzať následne
po odovzdaní výstupov projektu. Zámer bol postavený na rastových ukazovateľoch návštevnosti lokality s predpokladom
podpory rozvoja služieb a vyvolania ďalšej vlny záujmu návštevníkov, ktorá bude uspokojená pripravenou rozšírenou ponukou
služieb. Výsledkom projektu bude zvýšenie počtu ubytovacích a stravovacích kapacít na úrovni a rozšírenie služieb
cestovného ruchu s celoročným využitím. Vytvoria sa podmienky na aktívne trávenie voľného času, ako aj viacero pracovných
miest, čím sa zvýši konkurencieschopnosť celého regiónu. Návštevnosť obnoveného kaštieľa a jej priľahlého parku bude
podporená rekonštrukciou knižnice zo 16. storočia, ktorá bude k dispozícii nielen vzdelávacím inštitúciám, ale aj
návštevníkom.

Spoločnosť plánuje vďaka novovzniknutým doplnkovým službám vytvoriť 9 pracovných miesta. Aby si udržala svojich
zamestnancov je potrebné neustále motivovať ich, finančne dobre ohodnotiť, vytvárať im vhodné podmienky na kvalitnú
prácu, zabezpečovať školenia. Jedným z najdôležitejších cieľov je uspokojiť svojich zamestnancov – ich potreby, pretože len
spokojný zamestnanec je schopný ponúkať služby hotela klientom tak, aby ich prilákal a aj presvedčil o správnosti výberu. Na
financovanie ďalšej výroby a poskytovania služieb spoločnosť využije príjmy z vlastnej činnosti – príjmy z ubytovacích služieb
a stravovacích služieb, wellness centra a iných doplnkových služieb. Nárast tržieb bude zabezpečený nárastom počtu
návštevníkov. Potenciálnych klientov získava priamou alebo nepriamou distribučnou cestou - priama – HOTEL- HOSŤ ,
nepriama - s cestovnými kanceláriami (CK) na Slovensku i v zahraničí. Udržateľnosť návštevníkov chceme zabezpečiť
kvalitou poskytovaných služieb, poskytovaným rôznych zliav, profesionálnym prístupom k zákazníkovi. Vďaka realizácii
projektu budú poskytované služby hotela Radar konkurencieschopné.
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Spoločnosť OMOSS spol. . S r.o. prevádzkuje od roku 2004 hotel Radar, kde poskytuje ubytovacie a stravovacie služby.
Hotel je situovaný v obci Nižná nad Oravou v Oravskom regióne, ktorý je vďaka svoje geografickej polohe predurčený na
rozvoj cestovného ruchu a turizmu. Hotel Radar sa nachádza v blízkosti lyžiarskeho strediska Uhliská, čo zabezpečuje
maximálne vyťaženie ubytovacích a stravovacích kapacít počas zimnej sezóny. V tomto období hotel zápasí s nedostatkom
ubytovacích kapacít. Hlavnú klientelu hotela RADAR tvoria prevažne Slovenskí klienti ( 60%), zahraničný turisti najmä Poliaci
a Rusi. Hotel dispozične ani stavebne nevyhovuje súčasným požiadavkám. Veľkosť izieb, ani hygienické zariadenia už
nespĺňajú súčasný štandard. Objekt si každoročne vyžaduje vysoké náklady na vykurovanie. Zahraniční ale i domáci klienti
sú zvyknutí na komplexnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb, ktoré v súčasnosti hotel neposkytuje. Nedostatočná
kapacita a kvalita ubytovacích služieb má za následok odliv turistov.

Realizácia projektu rieši komplexnú rekonštrukciu hotela Radar. Nový, modernejší hotel bude predstavovať vysokú kvalitu a
príjemné prostredie , čo zabezpečí zvýšenie návštevnosti hotela, ako aj predĺženie pobytu klientov, tým sa zabezpečí nárast
tržieb.. Realizáciou projektu vzniknú nové ubytovacie kapacity ako aj nové služby. Zabezpečí sa komplexnosť poskytovaných
služieb. Dopadom bude vytvorenie 9 nových pracovných miest a zvýšenie pridanej hodnoty. Jednou z priorít spoločnosti je
poskytovať kvalitné služby, ktoré môže zabezpečiť len kvalitný personál. Spoločnosť bude svojich zamestnancov aj naďalej
motivovať a vzdelávať. V spolupráci s ďalšími poskytovateľmi služieb v obci Nižná , spoločnosť plánuje pre ubytovaných hostí
poskytovať zľavy na lyžiarsky vlek, tenisové kurty, plaváreň či novovybudované wellness centrum. Celkovo projekt prispeje k
rozvoju Oravského regiónu, zvýši sa návštevnosť obce a jej okolia.

V rámci projektu bola uvažovaná jedna aktivita, nakoľko sa jedná o stavebné úpravy, nadstavbu a prístavbu jedného objektu.
Aktivita Rekonštrukcia hotela bude uskutočnená v časovom rozmedzí od 04/2009 do 06/2010, t.j. 15 mesiacov. V rámci
aktivity sa prevedú všetky rekonštrukčné práce vrátane novej VZT, ZTI, ÚK, ELI, EPS. V jednej časti hotela sa zriadi nové
wellness- relaxačno-oddychové centrum. Súčasťou realizácie projektu bude nové technologické vybavenie, zariadenie
kuchyne a izieb, je riešený aj bezbariérový prístup v rámci celého objektu. Na základe VOS bol vybraný dodávateľ Peter
Šimove podľa určených kritérií, ktoré boli stanovené vo VOS. So zhotoviteľom diela bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve s
odkladacou podmienkou účinnosti.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti OMOSS spol. s r.o. je zabezpečiť efektívne poskytovanie služieb v trhovom prostredí
po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie tak, aby vyhovovali po stránke ekonomickej efektívnosti, kvalitou
poskytovaných služieb a boli konkurencieschopné. Dôvodom na realizáciu projektu je tiež narastajúci záujem o kongresovú
turistiku, aktívny relax ako aj potreba skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných ubytovacích, stravovacích a doplnkových
služieb hotela Radar. Celkovo vzrastie atraktívnosť celého regiónu tým, že hotel Radar bude poskytovať kvalitné hotelové
služby, na vysokej úrovni za vhodnú cenu, ako aj doplnkové služby, ktoré sú v obci ale i blízkom okolí veľmi žiadané, ale
zatiaľ nedostačujúce. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považujeme z nášho pohľadu za nevyhnutný. Táto investícia je v
súlade s krátkodobými ako aj dlhodobými cieľmi spoločnosti. Spoločnosť chce využiť možnosť získania nenávratných
finančných prostriedkov, nakoľko nedokáže financovať realizáciu projektu v takej výške z vlastných zdrojov v takom krátkom
časovom horizonte. V prípade, že by sa investícia nerealizovala, spoločnosť nevyrieši problém nedostatku ubytovacích
kapacít, nebude možné poskytovať kvalitnejšie stravovacie a ubytovacie služby, ohrozí sa možnosť rozšírenia doplnkových
služieb hotela. Nerealizovanie projektu ohrozí ekonomickú efektivitu spoločnosti. Činnosť spoločnosti OMOSS spol. s r.o. je
zameraná aj na stavebníctvo – inžinierske, bytové , občianske a priemyselné stavby. Konateľ spoločnosti podniká v oblasti
cestovného ruchu od roku 1995, počas 13 rokov nadobudol dostatočné odborné skúsenosti, ktoré využije pri realizácii
projektu.
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Zámok Vígľaš, situovaný v turisticky atraktívnom Pohronskom regióne, po požiari v r. 1945 stále viac chátral a momentálne
sa nachádza v dezolátnom stave. Hradný vrch je zarastený nekultivovanou zeleňou. Vzhľadom na opätovne neúspešné
pokusy o záchranu tohto historicky a kultúrne významného objektu bol zámok predaný súčasnému majiteľovi, ktorý sa
zaviazal na jeho komplexnú rekonštrukciu. Vo vlastníctve obce Vígľaš ostala vstupná veža a SZ bašta, ktoré boli nedávno
zrekonštruované. Revitalizácia tohto objektu prispeje k záchrane národnej kultúrnej pamiatky a zároveň sa vyrieši i v
súčasnosti jednoznačne nedostačujúca možnosť ubytovania v tomto regióne. Budúci kongresový hotel bude jediným
komplexným zariadením uvedenej formy CR v okruhu 50 km. Taktiež sa očakáva vyriešenie problému momentálnej
nedostatočnej propagácie regiónu a väčšia uvedomelosť a spolupráca zo strany domáceho obyvateľstva na rozvoji
cestovného ruchu. Novovytvorené pracovné miesta výrazne znížia vysoké percento nezamestnanosti v obci Vígľaš (11,27%)
ako i v regióne.

Zrekonštruovaný hist. objekt zámku Vígľaš nielenže bude ponúkať vysoko kvalitné služby ako hotel **** ale zároveň
zabezpečí aj primeranú prezentáciu regiónu a Slovenska. Produktom hotela budú ubytovacie, stravovacie a doplnkové
služby prístupné nielen hotelovým hosťom ale aj širšej verejnosti Možnosť využitia hotela i návštevníkmi turistických centier
CR regiónu: ľudová kultúra: Folklórne Podpolianske slávnosti s medzinárodnou účasťou
trvalá expozícia ovčiarstva a bryndziarstva dramatické umenie: divadelná scéna vo Zvolene športový a rekreačný CR: CHKO Poľana
- lyžiarsky areál v CHKO Poľana, SKI centrum Košútky
- hydrouzol Zvolen – Hron, vodácka slalomová trať kúpeľný CR - Kováčová, Sliač špecifické druhy CR:
poľovníctvo - 2 revíre o rozlohe 1 500 ha Realizáciou projektu nevzniknú nijaké zdroje znečistenia životného prostredia.
Budú opravené prístupové cesty a ukončené sadové úpravy okolia.

Realizácia projektu bude pozostávať z 11 hlavných aktivít. Generálny dodávateľ zabezpečujúci komplexnú rekonštrukciu
začínajúc vybudovaním skladu materiálu cez zabezbečenie ubytovania a stravovania pracovníkov stavby, ktorí vykonajú
murárske a tesárske práce, osadenie potrubí a zabudovanie káblov elektrického vedenia. Práce budú pokračovať omietaním
múrov, kladením podlahových a strešných krytín. Následne sa osadia stolárske a kovové konštrukcie, stropné panely,
drevené a keramické podlahy a vykonajú nátery stien, inštalácia sanity a zdravotechniky. Na záver sa priestory vybavia
nábytkom, požadovanou technikou a technológiou a vykonajú sa potrebné úpravy okolia. Po kolaudácií bude zámok
sprevádzkovaný. P.č Organizačné zabezpečenie projektu Zodpovednosť 1. riadenie projektových aktivít Ľudmila
Červenková, kontaktná osoba 2. realizácia VO Ing. František Murín, OSO pre VO 3. monitoring Antonio Parziale, konateľ
Viera Jakubíková, projekt. manažér 4. zúčtovanie projektu Antonio Parziale, konateľ Viera Jakubíková, projektový manažér

Potreba nevyhnutnosti pomoci vychádza z požiadaviek podrobnej dokumentácie súčasného stavu, archeologického i
statického prieskum vybraných častí, rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici a zámeru žiadateľa o
NFP. V dôsledku absentujúcej pasportizácie CR v okresoch banskobystrického kraja, ktorého súčasťou je aj analýza
sekundárneho potenciálu regiónov, kraj nedisponuje vlastnou analýzou ubytovacích zariadení (počet, kategória, trieda,
vybavenosť doplnkovými službami a pod. Pri hodnotení podielu jednotlivých druhov ubytovacích zariadení sa vychádza zo
štatistík Krajskej správy ŠÚ. Na základe doteraz získaných informácií je možné konštatovať: 1. slabé vybavenie hotelov
komplexnými službami 2. nepokrytie súčasného dopytu náročnejších účastníkov CR, zaostalosť za európskym štandardom
3. nedostatok vlastného kapitálu na investovanie do hotelového zariadenia Realizáciou projektu sa vytvoria vhodné
podmienky pre rozvoj kongresovej a incentívnej turistiky. Skúsenosti žiadateľa (v zastúpení konateľa spoločnosti)
a)
stravovacie podniky
EUROINTRADE s.r.o. Bratislava, Domové role 78 ( bývalé sídlo ) r. 2000 – 2001, spoločník a
konateľ ALVARES RISTORANTE
r. 2002 – 2005, prevádzkár a manažér reštaurácie AURORA
r. 2006 – 2/2008,
prevádzkár a manažér reštaurácie GOLFO DEI POETI
b) hotelové podniky
1. SNN spol. s.r.o. r. 2004 –
2005, marketing návštevnosti, hotel MEDEA 2. REAL MEDEA s.r.o.
od r. 2007 konateľ a spoločník RESIDENCE
HARLEQUIN

z finančného hľadiska, garanciou bude bonita žiadateľa, jeho 8 ročné skúsenosti v oblasti podnikateľskej činnosti na trhu
služieb CR a dosahované priaznivé ekonomické výsledky. Vzhľadom na vysoký štartovací kapitál začína rentabilita investície
zaznamenávať pozitívny vývojový trend už po prvých dvoch rokoch prevádzky hotela.
z prevádzkového hľadiska
poskytovať nadštandardnú kvalitu služieb, prijať marketingovú stratégiu intenzívneho rastu, analýza vnútorných podmienok,
vonkajšieho prostredia, segmentu trhu a aktivizácia marketingového mixu pre vybraný segment
Dôsledná príprava
sprevádzkovania hotelu Koordinácia a plánovaný postup pri výbere zložiek komunikačného mixu Aktivity na podporu
predaja budú smerované na posilnenie efektívnosti predaja
Aktivity v oblasti public relations -podpora účasti na
výstavách - regionálnych až medzinárodných
Posilňovanie pozitívnej mienky a získanie podpory pre činnosť
hotela budovaním vzťahov s finančnou verejnosťou, obyvateľstvom sídla, klientelou, s dodávateľmi, s médiami ako i
formálnymi i neformálnymi tzv. vodcami verejnej mienky.
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Rekreačné stredisko “Úsmev” Poráčska dolina je situované v Košickom kraji, okrese Spišská Nová Ves, území Obce Poráč.
Žiadateľ je od roku 1999 majiteľom strediska, ktoré pozostáva z hlavnej budovy, 6 zrubových chatiek, chaty č. 1, vonkajších
parkovacích priestorov. Ponuku športových služieb v areáli strediska tvorí multifunkčné ihrisko (basketbalové, volejbalové a
tenisové), futbalové ihrisko a samostatné volejbalové ihrisko. Ihrisko s preliezkami a hojdačkami vytvára detský kútik.
Exteriérovú oddychovú časť strediska tvorí priestorová krytá terasa s krbom. V blízkosti areálu sa nachádzajú 3 lyžiarske
vleky. Celková ubytovacia kapacita zariadenia je 121 lôžok. Tržby z predaja vlastných služieb strediska predstavovali 4,2 mil.
Sk v roku 2007 a stredisko navštívilo 6500 klientov (prevažne stredne príjmová klientela). Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva
potreba technického zhodnotenia objektov, dobudovania športovo-oddychovej časti a realizácia sadových a terénnych úprav v
stredisku. Rovnako je potreba znižovať prevádzkové náklady. Za posledných 11 rokov žiadateľ preinvestoval z vlastných
zdrojov 30 mil. Sk. Napriek týmto vynaloženým investíciám stredisko vyžaduje preinvestovanie ďalších finančných
prostriedkov.

Zvýšenou kategorizáciou strediska (horský hotel ***) a novo vytvoreným portfóliom služieb a produktov v športovooddychovej oblasti sa zabezpečí nárast počtu klientov z plánovaných 8450 v roku 2011 na odhadovaný počet 13794 v roku
2016, čo vyvolá pozitívny efekt v náraste tržieb rekreačného strediska z predikovaných 5,1 mil. Sk v roku 2011 na
plánovaných 9,4 mil. Sk v roku 2016. Po realizácii projektu sa rozšíri ponuka služieb strediska (služby v oblasti wellness a
starostlivosti o zdravie – rehabilitácia a oddych – fínska sauna, masáž, fitnes, vírivka, krytý bazén, fizioterapia,), vytvoria sa
nové produkty (bowlingová dráha, stolný tenis, squashové ihrisko). Celková ubytovacia kapacita strediska ostane nezmenená
– 121 lôžok. Zvýšený štandard ubytovacej časti strediska priláka strednú a vyššiu príjmovej klientelu. Využitím obnoviteľných
zdrojov energie (2 vysoko účinné kotle na drevené pelety s inštalovaným výkonom bude 0,3 MW), výmenou elektroinštalácie
a zateplením objektov (celková plocha zateplených objektov 1959 m2) primárne dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov a
sekundárne k ochrane životného prostredia a podpore trvalo udržateľného rozvoja. Vytvorí sa 8 nových pracovných miest ( 5
ženy, 3 muži). Vytvorí sa 1 pracovné miesto, ktoré bude obsadené občanom marginalizovanej rómskej komunity. Rovnako v
dôsledku realizácie projektu sa zachovajú 2 pracovné miesta, ktoré by boli inak zrušené.

Harmonogram realizácie aktivít projektu predstavuje obdobie 29 mesiacov (11/2008 – 03/2011). Spôsob realizácie projektu je
nastavený na vzájomnú súčinnosť žiadateľa a dodávateľa. Dodávateľ zabezpečí realizáciu projektu prostredníctvom
nasledujúcich aktivít: A1. SO 01 Rekreačné stredisko (časť „A“) – rekonštrukcia, modernizácia a prístavba. A2. SO 01
Rekreačné stredisko (časť „B“) – rekonštrukcia, modernizácia a prístavba. A3. SO 01 Elektroinštalácia – rekonštrukcia a
modernizácia. A4. SO 01 Ústredne vykurovanie rekreačné stredisko – rekonštrukcia a modernizácia. A5. SO 01
Zdravotechnika – rekonštrukcia a modernizácia. A6. SO 03 Parkoviská a obslužná komunikácia – rekonštrukcia a realizácia
nových stavieb. A7. SO 04 Terénne a sadové úpravy – rekonštrukcia a modernizácia. A8. SO 05 Kanalizačná prípojka –
rekonštrukcia a modernizácia. A9. SO 06 Vonkajšie teplovodné rozvody – realizácia nových stavieb. A10. Riadenie projektu.
A11. Publicita a informovanosť. Organizačné zabezpečenie realizácie aktivít A.1 až A.11 projektu bude realizované
prostredníctvom vzájomnej súčinnosti žiadateľa s dodávateľom (podľa výsledku OVS). Technické zabezpečenie realizácie
aktivít A.1 až A.11 bude v plnej zodpovednosti zhotoviteľa. Organizačné a technické zabezpečenie aktivít A.12 a A.13 bude v
plnej zodpovednosti žiadateľa.

Žiadateľ chce okrem technického zhodnotenia prispôsobiť stredisko novým požiadavkám a trendov v oblasti cestovného
ruchu (ďalej „CR“), reflektovať na dopytované služby a produkty, ktoré vyplynuli na základe interného dotazníkového
prieskumu spokojnosti návštevníkov strediska a marketingovej stratégie žiadateľa v oblasti poskytovania komplexných služieb
CR. Komparatívnou výhodou strediska je, že v jeho priamom susedstve neexistuje podobné zariadenie, ktoré by ubytovacími
kapacitami konkurovalo stredisku „Úsmev“. Okrem lyžiarskych zjazdoviek strediska „Úsmev“, sa vo vzdialenosti 1 km
nachádza lyžiarske stredisko SKI Brodok Poráč. Stredisko SKI Brodok Poráč nemá vybudovanú vlastnú ubytovaciu
infraštruktúru, a preto klienti tohto strediska využívajú služby strediska „Úsmev“. V letnej turistickej sezóne je stredisko
obsadzované prevažne domácimi návštevníkmi. Cieľom žiadateľa je práve realizáciou projektu prilákať nových klientov najmä
z Maďarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Napriek kontinuálnemu investovaniu do strediska z vlastných zdrojov
žiadateľa (od roku 1999 cca 30 mil. Sk), stredisko vyžaduje investíciu v objeme 78,5 mil. Sk s DPH. V súčasnosti nie je
možné, aby žiadateľ dokázal takýto investičný náklad pokryť výlučne vlastnými zdrojmi, a preto sa rozhodol požiadať o
financovanie rozvojových aktivít strediska prostredníctvom žiadosti o poskytnutí NFP v rámci ŠF EÚ. Záruku za správne
riadenie a efektívne čerpanie pomoci predstavujú skúseností žiadateľa s realizáciou podobných investičných projektov (bližšie
informácie v P1, kapitole 5.1). Pri zohľadnení výsledkov analýzy dopytu a ponuky v mieste realizácie projektu, predkladaný
projekt má strategický význam pre územie Poráčskej doliny, a pre jeho realizáciu existuje celospoločenská objednávka.

Udržateľnosť výsledkov po ukončení implementácie projektu je postavená na niekoľkých faktoroch, ktoré priamo ovplyvňujú
úspešnosť, resp. neúspešnosť rekreačného strediska ako celku. 1. faktor zachovania súčasného počtu a nárastu novej
klientely rekreačného strediska. 2. faktor udržania rekreačného strediska v celoročnej prevádzke. 3. faktor zníženia
energetickej náročnosti rekreačného strediska. 4. faktor podmieňujúci schopnosť priebežného financovania rozvojových
aktivít z vlastných zdrojov. 5. faktor zabezpečenia ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. 6. faktor
vzdelávania zamestnancov. 7. faktor organizačno-technického zabezpečenia prevádzky rekreačného strediska. 8. faktor
pozitívnych výsledkov finančnej analýzy. 9. faktor naplnenia cieľov marketingovej stratégie, zabezpečenia efektívnej
propagácie a public relations. Z dôvodu obmedzeného rozsahu počtu znakov v rámci tabuľky č. 10 časti e), podrobné
informácie o spôsobe udržateľnosti predkladaného projektu sú uvedené v Povinnej prílohe č. 1 ŽoNFP, kapitole 6.
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Hotel Partizán sa nachádza v oblasti Nízkych Tatier, vo veľmi vyhľadávanom turistickom stredisku Tále. Vzhľadom na
súčasný trend a požiadavky v poskytovaní ubytovacích a doplnkovo-relaxačných služieb sú nevyhnutné viaceré investície do
hotela. Tento už prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Je potrebné ešte zrekonštruovať IV. poschodie, ktoré dosahuje iba ***
úroveň. Absentujú kvalitné rokovacie priestory. Kapacitne nevyhovuje reštauračná ani ubytovacia časť. Chýbajú športoviská
ako tenisové kurty, squashove ihriská, telocvičňa, golfový simulator, cyklokrosový areál. V rámci poskytovaných služieb chýba
aj welness areál, detský kútik a detský vodný svet. Letné kúpalisko tiež kapacitne nevyhovuje a je potrebná aj rekonštrukcia.

Po realizácii projektu sa dosiahne kvalitatívne vyššia úroveň poskytovaných služieb a dôjde aj ku kapacitnému zvýšeniu
ubytovacích, stravovacích a voľnočasových priestorov. Z týchto dôvodov žiadateľ predpokladá nárast návštevnosti zariadenia
a teda aj dosahovaných tržieb na úroveň 127 mil. Sk. Zároveň sa vybudovaním kongresových priestorov, športovísk a
welness vytvorí komplexné zariadenie cestovného ruchu s vhodnými predpokladmi využitia aj v mimosezónnom období.
Cieľom je celoročné využitie hotela. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými poskytovanými službami bude súvisieť
aj nárast počtu zamestnancov o 20 nových vytvorených pracovných miest.

Po realizácii projektu bude hotel poskytovať väčšiu zrekonštruovanú a rozšírenú reštauračnú kapacitu o 50 miest, lovecká
sála poskytne 80 miest. Kapacita kongresových priestorov sa zvýši na 350 miest s možnosťou predelenia posuvnými zvukovoizolačnými stenami na 3 priestory s rôznymi kapacitami. Priestory budú ozvučené, osvetlené a vybavené modernou
audiovizuálnou technikou. Kongresové priestory budú využívané aj ako priestory pre reštauračné služby kongresových
účastníkov a príležitostné akcie. Prestavba izieb na 5 N.P, pôvodných 18 izieb bude zrekonštruovaných na 13 izieb vrátane
apartmánov s vysokým štandardom kategórie hotel*****. Dostavba 13 izieb na 6.N.P., kategórie hotel *****. Výstavba dvoch
hotelových rýchlostných osobných výťahov. V podzemných a prízemných priestoroch prebehne výstavba Wellness centra,
priestorov na squash, VZT, a konferenčné salóniky.

Neustále rastúce nároky zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti ubytovacích, stravovacích a doplnkovorelaxačných služieb nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu
poskytovaných služieb. Napriek skutočnosti, že Hotel Partizán prešiel čiastočnou rekonštrukciou možno predpokladať, že bez
investície do vyššie spomenutých aktivít by dochádzalo ku kontinuálnemu poklesu záujmu o zariadenie zo strany
potenciálnych hostí. Najmä absencia plánovaných zariadení na oddych a relax je citeľná. Táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju
zariadenia a je dlhodobo neudržateľná. Z hľadiska organizačnej štruktúry je spoločnosť na realizáciu projektu pripravená.
Predchádzajúce skúsenosti vyprofilovali organizačnú štruktúru do súčasného stavu, ktorá zabezpečuje bezproblémový chod
zariadenia. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého nenávratného
finančného príspevku nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude po jeho ukončení zabezpečená prostredníctvom zlepšených hospodárskych výsledkov.
Z dôvodu poskytovania atraktívnych a kvalitných služieb, predpokladaného nárastu počtu klientov, nižších nákladov na opravy
a údržby spoločnosť očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov zariadenia do takej miery, ktorá zabezpečí dostatočné
finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Vzhľadom na zvýšený objem prác nedôjde ani k
znižovaniu zamestnanosti v zariadení. Je predpoklad vytvorenia 20 pracovných miest. Z prevádzkového hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom.
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Spoločnosť SAMTREID, s.r.o. sa rozhodla pre miesto realizácie výstavby 3* Hotela Hviezdoslav v oblasti severného
Slovenska na Spiši, neďaleko Pieninského národného parku, v niekdajšom kráľovskom meste Kežmarok, a to vzhľadom na
potrebu regiónu a požiadaviek klientely, keďže región poskytuje veľké množstvo atraktivít cestovného ruchu a športového
využitia (a to tak letného ako aj zimného) avšak ponukou ubytovacích, reštauračných a doplnkových služieb nenapĺňa
požiadavky náročnej klientely, s vysokými požiadavkami na štýl a úroveň služieb. Mesto Kežmarok je každoročne cieľom
mnohých domácich a zahraničných turistov, ktorí navštevujú historicky jedinečné sakrálne i svetské kultúme pamiatky. V
súčasnosti čoraz viac navštevujú mesto Kežmarok v súvislosti s rozvojom priemyselného parku aj zástupcovia zahraničných
firiem a bánk a všetci postrádajú kvalitné ubytovanie s doplnkovými službami v meste Kežmarok.

Vybudovaný Hotel Hviezdoslav bude poskytovať hotelové ubytovanie a súvisiace a doplnkové služby vrátane wellness s
vysokým štandardom a infraštruktúrou aj pre firemnú klientelu. Kapacita hotela bude 20 lôžok s možnosťou prístelky. Hotel
Hviezdoslav bude disponovať 8 dvojposteľovými izbami s možnosťou prístelky, 2 dvojposteľovými izbami deluxe a 2
apartmánmi v historickom štýle. Všetky izby budú dostatočne priestranné s elegantným interiérom v rustikálnorn štýle, ktorý
vytvorí príjemnú a útulnú atmosféru. Rovnako ako izbám veľká pozornosť bude venovaná aj dizajnu chodieb, v hotelovej časti
a ostatným priestorom hotela. Izby budú vybavené štýlovým nábytkom, TV prijímačmi, pripojením na satelit, minibarom,
telefónom, kúpeľňou spojenou s toaletou a vybavenou zodpovedajúcou štandardu 3 hviezd. Ďalším odbytovým strediskom
bude reštaurácia s kapacitou 60 miest v elegantnom rustikálnom štýle a službami štandardu ***. V tejto reštaurácii bude
ponuka 3 druhov menu a la carte pokrmy, obedové menu a biznis menu. Ponúkať sa budú najmä špeciality regionálnej
kuchyne, ale aj jedlá medzinárodnej kuchyne a zážitkovú gastronómiu. Zvláštnosťou bude ponuka delenej stravy. Súčasťou
výstavby bude aj wellness centrum.

Projekt je rozčlenený do piatich hlavných aktivít: 1 Zemné práce 2 Realizácia výstavby hotela 3 Nákup vybavenia a strojov
Organizačne bude tieto aktivity, práce realizované dodávateľmi, ktorí boli zabezpečení prostredníctvom obchodnej verejnej
súťaže, riadiť manažér projektu, ktorý bude taktiež zabezpečovať finančné riadenie. Kontrolu kvality stavebných prác
zabezpečí stavebný dozor disponujúci príslušnými oprávneniami. Pri riadení budú dodržiavané zásady projektového
manažmentu.

Realizácia projektu sa priaznivo prejaví na zvýšení konkurencieschopnosti žiadateľa. Takisto projekt prispeje k zvýšeniu
dľžky pobytu a štruktúre poskytovaných služieb v rámci mesta Kežmarok. Vplyvom týchto ukazovatelov žiadatelovi vzrastú
tržby, narastie pridaná hodnota a zvýši sa komplexnost ním poskytovaných služieb. Žiadatel vytvorí 24 nových pracovných
miest. Vdaka zameraniu hotela na strednú a vyššiu strednú vrstvu vzniká potenciál na poskytovanie drahších produktov
cestovného ruchu aj zo strany ostatných podnikatelov v regióne. Žiadatel naprojektoval svoje aktivity, štruktúru, personálne aj
financné zdroje za úcelom hladkej a úspešnej implementácie tohto projektu. Projektový tím vytvorený na implementáciu
predkladaného projektu disponuje skúsenostami v oblasti projektového riadenia, investicnej cinnosti, oblasti stavebnotechnickej, financnej, v hotelovom podnikaní a všetkými predpokladmi na jeho úspešnú realizáciu projektu.

Realizácia projektu umožní spoločnosti SAMITREID s.r.o. dlhodobo udržateľne pôsobiť na trhu poskytovania hotelového
ubytovania. Všetky nadväzujúce aktivity, prevádzkové a finančné náklady budú financované z vlastných zdrojov a následne
generovaných z výnosov z prevádzky. Udržateľnosť projektu v jeho prvých fázach je garantovaná finančnou stabilitou
žiadateľa, ktorá garantuje bezproblémový rozbeh v počiatočnej fáze. Zameranie hotela umožní vyššiu odolnosť voči
sezónnym výkyvom v náštevnosti a tržbách a poskytne rovnomernejší cash - flow v priebehu roka, čo eliminuje hlavné riziko
projektu. Uvedené výsledky vychádzajúce z finančnej analýzy dávajú predpoklad dlhodobej udržateľnosti, stabilnej
zamestnanosti a schopnosti spoločnosti SAMITREID, s.r.o. podielať sa na dalšom rozvoji hotela Hviezdoslav.
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Mesto Nitra patrí medzi päť najväčších miest na Slovensku, je známe svojou históriou, prírodným bohatstvom, vinárskou
tradíciou a v neposlednom rade aj ako uznávané medzinárodné výstavisko. Nitriansky región predstavuje zatiaľ nevyužité
možnosti pre cestovný ruch najmä z pohľadu agroturistiky a komplexných služieb pre zahraničných turistov a návštevníkov
výstav, ktorí spadajú do kategórie biznis klientely. Na základe novovybudovaného priemyselného parku prichádza do Nitry
množstvo zahraničných výrobných závodov, ktoré zvyšujú potrebu kvalitných služieb nielen v oblasti cestovného ruchu.
Spoločnosť LL real invest, s.r.o. je mladá developerská spoločnosť, ktorá má za cieľ vypĺňať voľné miesto na trhu s
nehnuteľnosťami, prevádzkou ubytovacích a rekreačných zariadení a zároveň prispievať prostredníctvom svojich
podnikateľských aktivít k zvyšovaniu atraktivity mesta Nitra a jeho okolia.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka hotelového komplexu spoločnosti LL real invest, s.r.o. predstavovať
najväčšie ubytovacie zariadenie v Nitre a jej blízkom okolí. Predkladaný projekt prinesie predpokladaný nárast tržieb cca o
99% a počet pracovníkov vzrastie o 38 zamestnancov. Prostredníctvom projektu sa vytvoria vysokokvalitné ubytovacie
kapacity až pre 90 ubytovaných za deň, kongresové a spoločenské vyžitie pre 154 hostí za deň a priestor pre relax v podobe
posilňovne, priestor pre squash, golfový simulátor pre ubytovaných hostí a obyvateľov mesta Nitra. Kvalita služieb bude
neustále sledovaná a prispôsobovaná tak, aby vyhovovala najvyšším medzinárodným parametrom a manažment zariadenia
bude aplikovať systém riadenia kvality. Hodnoty merateľných ukazovateľov budú dodržiavané aj pomocou neustálej kontroly
prevádzky hotela.

Aktivity A1 – Výstavba hotela a reštaurácie Štvorhviezdičkový hotel s komplexnými službami pre náročných zákazníkov s
kapacitou 90 lôžok. Reštaurácia určená najmä pre ubytovaných hostí, ale aj pre širokú verejnosť. A2 – Výstavba
kongresovej sály a relax centra Kongresová hala bude slúžiť na organizovanie rôznych konferencií a spoločenských udalostí
s kapacitou 154 ľudí a športové a relaxačné aktivity budú poskytované v relaxačnom centre a budú určené pre zákazníkov
hotela a obyvateľov mesta Nitra. A3 – Inštalácia vzduchotechniky
Vetranie a klimatizácia. A4 – Inštalácia
zdravotechniky
Kanalizácia, kúrenie, vodovody. A5 – Výstavba areálu
Vnútorné a vonkajšie areálové doplnky,
parkovisko, osvetlenie, elektrické a plynové rozvody. Projektový tím Projektový manažér - Mgr. Anna Labošová Finančný
manažér - Kornélia Turbová Technický garant - Ing. Miroslav Špaňo Administratívny asistent - Zuzana Danišová
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Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia turistickej chaty na Horský hotel*** Šamo a jej rozšírenie o moderné
športovo-relaxačné centrum. Realizácia projektu je z pohľadu žiadateľa nevyhnutná na zvýšenie konkurencieschopnosti
zariadenia, ktoré už v poslednom období nedokáže štruktúrou, komplexnosťou a kvalitou ponúkaných služieb reagovať na
súčasné požiadavky hostí a nové trendy v oblasti služieb CR. Zámerom žiadateľa je využitie trhovej medzery vo vzťahu k
potrebám a očakávaniam náročnejšej klientely, keďže ponuka ubytovacích, športovo-relaxačných a doplnkových služieb v
regióne požiadavky tejto klientely nespĺňa. Projekt je situovaný v stredisku cestovného ruchu Čertov v blízkosti lyžiarskych
stredísk Ski Čertov-Javorníky a Ski centrum Kohútka, v Severopovažskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie
cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším - medzinárodným významom.

Realizáciou projektu vznikne moderný horský hotel disponujúci komplexnou ponukou kvalitných služieb (52+10 lôžok,
rozsiahle športovo-relaxačné centrum, konferenčné priestory a iné doplnkové služby) s celoročným využitím, pričom sa
predpokladá nárast počtu hostí na úroveň min. 19 440 osôb/rok (5 040 prenocovaní + 14 400 návštevníkov športovorelaxačného centra), čo prispeje k nárastu tržieb (na úroveň min. 536 290 EUR) a spokojnosti hostí v dôsledku rozšírenia a
skvalitnenia služieb zariadenia. Touto ponukou služieb by hotel zaujal v regióne zatiaľ úplne neobsadený segment v oblasti
ubytovania vyššieho štandardu v horskom prostredí s jedinečnou ponukou športovo-relaxačných a iných doplnkových služieb.
Projekt sa vzhľadom na koncepčný prístup k celkovému rozvoju turistického strediska Čertov vyznačuje nadštandardnými
multiplikačnými efektmi vo vzťahu k veľkosti investície.

Vzhľadom na charakter projektu boli stanovené dve hlavné projektové aktivity, ktoré je možné explicitne vyjadriť z časového
a finančného hľadiska, ako aj z hľadiska príspevku k dosiahnutiu kvantifikovaných výsledkov projektu, t.j. z vecného hľadiska:
• Aktivita 1 - rekonštrukcia chaty na horský hotel • Aktivita 2 - prístavba športovo-relaxačného centra Všetky aktivity
projektu budú zrealizované v termíne 5/2009 - 9/2011. Žiadateľ bude zodpovedať za realizáciu oboch hlavných aktivít, ako aj
za obe podporné aktivity projektu, t.j. za celkové riadenie projektu a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí
NFP, pričom hlavnú aktivitu projektu bude technicky a organizačne zabezpečovať podľa schválenej projektovej dokumentácie
prostredníctvom tímu troch ľudí - projektového manažéra, finančného manažéra a stavebného dozoru v spolupráci s vybraným
dodávateľom.

d1) Navrhované aktivity projektu prispejú k zvýšeniu variability a kvality poskytovaných služieb CR a vhodne doplnia mozaiku
atraktivít regiónu využiteľných pre účely CR, čím sa vytvoria predpoklady pre nárast počtu a dlhšie zotrvanie návštevníkov v
regióne. Tým sa využije existujúci potenciál regiónu pre CR a zároveň sa zvýši hodnota a príťažlivosť regiónu nielen pre
návštevníkov, ale i vo vzťahu k potenciálnym investorom pri dosiahnutí významného posunu v snahe vytvoriť funkčné
stredisko s komplexnou ponukou kvalitných služieb CR. d2) Žiadateľ disponuje potrebným zázemím z hľadiska organizačno technického zabezpečenia predkladaného projektu a prostredníctvom konateľov spoločnosti aj rozsiahlym know-how v oblasti
hotelierstva, gastronómie a projektového riadenia veľkých investičných akcií. Už od prvého úplného účtovného roku hospodári
s kladným hospodárskym výsledkom a nemá žiadne záväzky (úvery, pôžičky a pod.), ktoré by limitovali jeho finančnú
dispozíciu. Žiadateľ evidoval k 31.12.2008 4 zamestnancov v stálom pracovnom pomere a 4 zamestnancov na základe dohôd
o vykonaní práce mimo stáleho pracovného pomeru. Realizáciou projektu žiadateľ vytvorí min. 5 stálych pracovných miest.

Vzhľadom na pozitívny vývoj situácie v oblasti CR v Severopovažskom regióne s každoročne rastúcim trendom návštevnosti
sa v budúcnosti očakáva zvýšený dopyt po kvalitných a komplexných službách CR, čo spolu s prírodným, historickým a
kultúrnym potenciálom regiónu a skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry vytvára predpoklad k extenzívnemu rozvoju CR v
regióne s priamym dopadom na trvalú udržateľnosť projektu. Významnou mierou k udržateľnosti výsledkov projektu prispeje aj
kvalifikovanosť žiadateľa a samotná koncepcia hotela, ktorý bude celoročne poskytovať komplexné služby CR vysokého
štandardu, nakoľko v regióne absentuje porovnateľné zariadenie disponujúce podobnou ponukou služieb. Na základe
výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných prostriedkov na
pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou hotela.
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Hotel Tatra sa nachádza na Západnom Slovensku, v Trenčianskom kraji, priamo v historickom centre mesta Trenčín. Je
jedným z troch hotelov v kategórii **** regiónu. Hotel sa počas svojej vyše storočnej existencie stal jedným z kultúrnych a
historických symbolov mesta Trenčín. Do prevádzky bol uvedený v roku 1902. Je postavený v secesnom štýle. Vplyvom
investícií v konkurenčných zariadeniach modreného typu začal hotel strácať pozíciu regionálneho lídra. Súčasný stav budovy,
jej vybavenia a poskytovaných služieb z dlhodobého hľadiska nepostačuje na udržanie si prémiovej firemnej klientely.
Žiadateľ sa rozhodol modernizovať hotel za účelom skĺbenia jeho historickej pozície a renomé s moderným vybavením,
poskytujúcim vysoký štandard služieb, ktorý uspokojí dopyt náročnej biznis klientely.

Rekonštrukcia hotela odstráni riziká vyplývajúce so zhoršujúceho sa technického stavu. Rekonštruované, prestavané a
pristavené nové resp. staronové prevádzky zodpovedajú nárokom pre hotel kategórie ****. Všetky architektonické riešenia
rešpektujú historický ráz pôvodných architektonických prvkov stavby. Modernizácia hotela prostredníctvom renovácie
pôvodných prevádzok, vybudovania nových a aktualizácie interiéru umožní zvýšenie atraktivity hotela a poskytovaných
služieb. Novovybudované wellness centrum významným spôsobom doplní a rozšíri poskytované služby a prispeje k zvýšeniu
ich komplexnosti. Realizácia projektu sa priaznivo prejaví na zvýšení návštevnosti, dĺžke pobytu a štruktúre poskytovaných
služieb hotela. Vplyvom týchto ukazovateľov žiadateľovi vzrastú tržby, narastie pridaná hodnota a zvýši sa komplexnosť ním
poskytovaných služieb. Žiadateľ vytvorí 23 nových pracovných miest.

Projekt je rozdelený do piatich hlavných aktivít: Aktivita 1. Realizácie objektu SO 01 - prípravná fáza Aktivita 2. Realizácia
objektu SO 01 – konštrukcie Aktivita 3. Realizácie objektov SO 2, SO 10, ostatné práce SO 01 Aktivita 4. Realizácia interiéru
objektu SO 01 Aktivita 5. Realizácia objektov SO 03 - SO 09, SO 11 Aktivity budú realizované dodávateľom, ktorý bol
zabezpečený prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Za účelom hladkej a úspešnej administrácie projektu zo strany
žiadateľa bol vytvorený projektový tím skladajúci sa zo 4 členov. Projekt riadi projektový manažér, ktorému z odborného
hľadiska vypomáha projektový asistent. Finančo-ekonomickú stránku má na starosti finančný manažér. Potrebné know-how v
stavebnej oblasti v tíme zabezpečuje technický dozor. Poznatky z oblasti hotelierstva prináša do tímu riaditeľ hotela, ktorý je v
projektovom tíme zároveň projektovým asistentom.

Realizácia projektu sa priaznivo prejaví na zvýšení návštevnosti, dĺžke pobytu a štruktúre poskytovaných služieb hotela.
Vplyvom týchto ukazovateľov žiadateľovi vzrastú tržby, narastie pridaná hodnota a zvýši sa komplexnosť ním poskytovaných
služieb. Žiadateľ vytvorí 23 nových pracovných miest. Vďaka obsluhe bonitnej klientely vzniká potenciál na poskytovanie
drahších produktov cestovného ruchu aj zo strany ostatných podnikateľov v regióne. Žiadateľ naprojektoval svoje aktivity,
štruktúru, personálne aj finančné zdroje za účelom hladkej a úspešnej implementácie tohto projektu. Projektový tím vytvorený
na implementáciu predkladaného projektu disponuje skúsenosťami v oblasti projektového riadenia, investičnej činnosti,
oblasti stavebno-technickej, finančnej, v hotelovom podnikaní a všetkými predpokladmi na jeho úspešnú realizáciu projektu.

Hotel Tatra Trenčín si počas svojej viac ako storočnej existencie vybudoval prestížne a stabilné miesto na trhu. Realizácia
projektu umožní spoločnosti SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. zvýšiť kvalitu a komplexnosť služieb a prispeje k dlhodobo
udržateľnému pôsobeniu na trhu poskytovania hotelového ubytovania. Všetky nadväzujúce aktivity, prevádzkové a finančné
náklady budú financované z vlastných zdrojov, generovaných z výnosov z prevádzky, pri predpokladanej miere výnosovosti
projektu 9,5%. Zameranie hotela umožní vyššiu odolnosť voči sezónnym výkyvom v návštevnosti a tržbách a poskytne
rovnomernejší cash-flow v priebehu roka. Príspevok k trvalej udržateľnosti v jej všetkých troch zložkách – sociálnej,
ekonomickej a environmentálnej je podrobnejšie popísaný v opise projektu.
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Spoločnosť KAISAR, s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 25.06.1997. Počas svojho
pôsobenia postupne rozširovala portfólio podnikateľských aktivít. V roku 2007 spoločnosť odkúpila hotel a podnikanie rozšírila
o oblasť hoteliérstva. Samotný objekt hotela je v prevádzke od roku 1973. Počas 35 rokov jeho prevádzky nedošlo k
rekonštrukcii zásadnejšieho charakteru, z čoho je zrejmá jej rastúca potreba až nevyhnutnosť. Tepelno-technický ako aj
estetický stav objektu je nevyhovujúci. Hotel je nezateplený, okná sú netesné, systém kúrenia zastaralý a nehospodárny.
Nábytok je zastaralý, opotrebovaný a po dobe svojej životnosti. Hygienické podmienky sú takisto nevyhovujúce. Nakoľko sa
žiadateľ chce podieľať na rozvoji cestovného ruchu v regióne a skvalitňovaní poskytovaných služieb, naplánované aktivity,
ktoré sú predmetom projektu sú nutné.

Po ukončení realizácie aktivít dôjde ku kvalitatívnemu zvýšeniu poskytovaných služieb. Pribudnú služby pre hostí a
relaxačné centrum, ktoré skvalitnia a spríjemia pobyt v hoteli Alibaba. Vytvorí sa kvalitné zariadenie cestovného ruchu s
vhodnými predpokladmi využitia aj v mimosezónnom období. Rovnako sa myslelo aj na imobilných návštevníkov, pre ktorých
budú slúžiť bezbariérovo upravené izby. Cieľom je celoročné využitie a nárast počtu návštevníkov. Z dôvodu nových
poskytovaných služieb ako aj nárastu počtu návštevníkov bude potrebné vytvoriť 11 nových pracovných miest. Žiadateľ
predpokladá nárast pridanej hodnoty do roku 2015 na úroveň 1259 tis. EUR. Možným rizikom nenapĺňania naplánovaných
hodnôt by mohol byť vznik konkurenčného zariadenia v blízkom okolí, avšak vzhľadom na schválený územný plán mesta je to
nepravdepodobné. Pre prípad vyššej moci bude celé zariadenie poistené.

Na základe detailného vyhodnotenia technického stavu objektu a predpokladaných požiadaviek hotelových hostí boli presne
zadefinované požiadavky na realizáciu stavebných prác a dodávku technologických a iných súborov. Bola vypracovaná
technická projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer slúžiaca ako podklad pre získanie stavebného povolenia a výber
dodávateľa. Dodávateľ prác a technológií bol vybraný prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Samotná realizácia prác
začne po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Stavebné práce, inštalácia technologických
zariadení ako aj zariaďovanie interiérov budú prebiehať v časovom slede tak, aby bol zabezpečený ich bezkolízny priebeh.
Organizačne bude realizáciu projektu zabezpečovať žiadateľ.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby odstránenia vyššie vymenovaných nedostatkov v kontraste s rastúcimi
nárokmi zákazníkov na kvalitu a širokú paletu poskytovaných služieb v oblasti ubytovacích, stravovacích a doplnkových
služieb. V záujme udržania si konkurencieschopnosti je žiadateľ, ako aj ostatní prevádzkovatelia hotelových zariadení nútený
k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Možno predpokladať, že bez investície do plánovaných aktivít by dochádzalo
ku kontinuálnemu poklesu záujmu o zariadenie. Absencia welness centra, kongresovej miestnosti a bezbariérových priestorov
znemožňuje rozšíreniu portfólia návštevníkov, celoročnému využitiu a teda ďalšiemu rozvoju zariadenia. Z hľadiska
organizačnej štruktúry je žiadateľ na realizáciu projektu pripravený. Po dôkladnej analýze očakávaných potrieb z hľadiska
personálneho zabezpečenia chodu zariadenia žiadateľ pripravil návrhm budúcej organizačnej štruktúry a personálneho
zabezpečenia, ktoré zabezpečia bezproblémový chod zariadenia. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná,
žiadateľ ho bez poskytnutého nenávratného finančného príspevku nie je schopný prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude po jeho ukončení zabezpečená prostredníctvom zlepšených hospodárskych výsledkov.
Z dôvodu poskytovania atraktívnych a kvalitných služieb, predpokladaného nárastu počtu klientov, nižších nákladov na opravy
a údržby žiadateľ očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov zariadenia do takej miery, ktorá zabezpečí dostatočné
finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Vzhľadom na zvýšený objem s tým súvisiacich prác je
predpoklad vytvorenia 11 nových pracovných miest. Z prevádzkového hľadiska bude udržateľnosť zabezpečená
prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivít projektovým tímom.

D1 Hotelový komplex Business House Mikado bude predstavovať ubytovacie, reštauračné a relaxačné služby najvyššej
kvality. V Nitre a ani jej blízkom okolí sa nenachádza ubytovacie zariadenie s takou veľkou kapacitou, ako bude ponúkať
predkladaný projekt. Potreba výstavby takéhoto druhu zariadenia vychádza zo skutočnosti, že hoci v Nitre existujú hotely tej
istej úrovne, ani jeden neponúka také komplexné a vysoko kapacitné služby. Daná potreba vznikla na základe výstavby
priemyselného parku v Nitre, kde sa začínajú etablovať najmä zahraničné firmy, taktiež z dôvodu, že Nitra je medzinárodne
známe mesto výstav a v neposlednom rade bolo impulzom aj zvyšovanie počtu zahraničných turistov v posledných rokoch.
D2 Spoločnosť LL real invest, s.r.o. sa doteraz venovala realizácii a nákupu nehnuteľností. Vlastní jednu nehnuteľnosť, ktorú
prenajíma spoločnosti Klimak. V súčasnosti pripravuje projekty pre ich ďalšie ekonomické využitie: Rozostavaný areál v

Udržateľnosť výsledkov projektu sa plánuje dodržiavať najmä poskytovaním stále kvalitnejších služieb a doplnkových služieb,
ktoré konkurencia neposkytuje, prispôsobených zahraničnej klientele. Spokojnosť zákazníkov, ktorá je v takejto oblasti
podnikania najdôležitejšia a odvíja sa od nej aj celková prosperita hotela, bude podporovaná vyškoleným a príjemným
personálom, ktorý im bude kedykoľvek k dispozícii. Prevádzka hotela bude monitorovaná a kontrolovaná v pravidelných
intervaloch ako jeden z nástrojov predchádzania prípadných nedostatkov alebo vznikajúcich problémov. V prevádzke bude
zavedený systém riadenia kvality, ktorý je dôležitým ukazovateľom vysokej úrovne ponúkaných služieb. Zamestnanci budú
absolvovať systematické školenia v oblasti ich pôsobenia, ale aj v cudzích jazykoch, keďže sa jedná o hotel, ktorý bude
poskytovať svoje služby zahraničným hosťom.
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ECOMMY, s.r.o.

HOTEL ZOBOR s.r.o.

Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS Liptovský Ján

Prístavba wellness a stavebné úpravy Hotela Bystrina

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Hotel Lev

Modernizácia LD Smaragd zameraná na zvýšenie kvality
poskytovaných služieb

Penzión Villa Betula – raj pre rodiny s deťmi

Vybavenie Wellness Centra a Penziónu M.Fidler

Penzión Majláthova chata - dostavba

Penzión Villa Botanica – rozvoj CR a kultúry v Banskej Štiavnici
prostredníctvom obnovy historického dedičstva

Zabezpečenie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným
využitím v penzióne Atlas

Rekonštrukcia a modernizácia Hotela ZOBOR – zabezpečenie rastu
konkurencieschopnosti

5 045 809,32

410 163,52

1 449 320,26

642 406,61

395 610,03

67 000,77

130 971,88

146 828,65

418 814,84

186 990,49
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Obec Liptovský Ján má historický, kultúrny a prírodný potenciál stať sa atraktívnym turistickým strediskom. Lokalita Jánskej
doliny je chránenou krajinnou oblasťou, situovanou na rozmedzí Vysokých a Nízkych Tatier. Predpokladom pre zviditeľnenie
tejto lokality je ponúknuť turistom kvalitné služby cestovného ruchu a dostatok možností na aktívne trávenie voľného času.
Predmetom projektu je hotel AVENA PLUS v obci Liptovský Ján. Budova hotela svojim vyhotovením, vzhľadom, funkčnosťou
či možnosťami v súčasnej dobe nevyhovuje požiadavkám zo strany klientov. Tržby hotela sú nízke a za posledné dve účtovné
obdobia stagnujú. Služby sú turistickou klientelou nedostatočne využívané kvôli nedostatočnej vybavenosti hotela
infraštruktúrou. Prírodný potenciál poskytuje regiónu jedinečné príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu. Je to oblasť
hospodárstva, ktorá môže prispieť k ekonomickému rastu krajiny. Snahou projektu je prispieť k vyššej úrovni turistických
služieb v regióne a dokázať konkurovať na trhu cestovného ruchu.

Po ukončení projektu bude hotel schopný plniť náročné požiadavky zákazníkov. Bez realizácie projektu nebude možné
prilákať do regiónu vyšší počet návštevníkov. S novými doplnkovými službami sa dosiahne rast tržieb, pridanej hodnoty a
zvýši sa celková konkurenčná schopnosť hotela. Vzrastie počet produktov cestovného ruchu, počet návštevníkov a dĺžka
pobytu. Klientelu tvoria rodiny s deťmi, starší občania, mladí cestovatelia, organizované skupiny z tuzemska aj zahraničia.
Prípadná recesia jedného segmentu zákazníkov alebo úbytok návštevníkov z jedného štátu nenaruší výsledky ani dopad
projektu. Je nepravdepodobné, že v rovnakom čase nastane pokles všetkých zákazníckych segmentov súčasne. Pri vzniku
recesie cestovného ruchu sa hotel dokáže v krátkom čase orientovať na iné služby (rekondičné, rehabilitačné, ozdravovacie).
Projekt bude mať dopad na subjekty, ktoré dodávajú materiálové vstupy pre hotel a na ostatných prevádzkovateľov. Bude
inšpiráciou pre investorov vynakladať kapitálové prostriedky do ďalšieho rozvoja turizmu.

Realizácia projektu spočíva v obstaraní stavebných prác a dodávok vybavenia za účelom rekonštrukcie a modernizácie
hotela AVENA PLUS v Liptovskom Jáne. Samotnému obstaraniu predchádzala obchodná verejná súťaž na požadované
stavebné práce a vybavenie, spracovanie a predloženie projektu podľa metodiky RO OP KaHR. Projekt bude riadený
internými zamestnancami žiadateľa – konateľkou a prevádzkovou manažérkou Ing. Andreou Drobnou, finančno-ekonomickou
manažérkou Mgr. Boženou Hrubjakovou a Janou Križkovou v pozícii administrátorky projektu. Odbornú stránku projektu bude
zabezpečovať externý stavebný dozor. Projektové aktivity tvoria: a) Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a
bazénovej haly b) Výstavba športovo-rekreačného zariadenia (športová hala) c) Obstaranie dlhodového majetku na
poskytovanie služieb cestovného ruchu (vybavenie hotela, bazénovej a športovej haly) Detailné stavebno-architektonické
riešenie je predmetom projektovej dokumentácie.

d 1) Tento projekt vecne aj funkčne nadväzuje na predchádzajúce aktivity, ktoré hotel realizoval v uplynulých troch rokoch.
Na zabezpečenie budúcej návštevnosti je nevyhnutné rekonštruovať a modernizovať hotel tak, aby sa zvýšila jeho technická
úroveň, a následne aby pritiahol domácu aj zahraničnú klientelu kvalitným vybavením, službami a doplnkovými aktivitami.
Projektový zámer je v súlade s rozvojovými dokumentmi kraja, okresu a mikroregiónu Jánskej doliny ktorá je ideálnym
priestorom pre rozvoj turizmu. Kvôli vysokej finančnej náročnosti nie je možné realizovať projekt výlučne z vlastných ani z
cudzích zdrojov. d 2) Spoločnosť Hotel AVENA, s.r.o. bola založená dňa 31.12.2004 a od svojho vzniku pôsobí v oblasti
cestovného ruchu. Zo začiatku pozostávala podnikateľská činnosť len z poskytovania ubytovania v hoteli AVENA PLUS.
Neskôr začala poskytovať okrem ubytovacích služieb aj reštauračné služby. Hotel ponúka celoročné ubytovanie a
zamestnáva 16 osôb personálu. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s klientmi, majú praktické skúsenosti v oblasti
turistických služieb. Za posledné obdobie sa realizovali tieto investície z vlastných zdrojov: a. Inovácia vybavenia hotelovej
kuchyne b. Obstaranie rehabilitačných strojov a zariadení na poskytovanie doplnkových služieb c. Stavebné úpravy interiéru
hotela

Vzhľadom na dosahované obraty za posledné tri roky a podľa prognózy tržieb by sa mal hotel AVENA PLUS dostať do takých
finančných objemov, že dokáže ďalej financovať prevádzku výsledkov tohto projektu. Z hľadiska ekonomiky existuje záruka
trvalej udržateľnosti projektu v ďalšom období a tiež aj záruka financovania z vlastných zdrojov po ukončení realizácie
projektu. Liptovský región je vysoko atraktívny a dopyt po službách cestovného ruchu bude stále narastať s tým, ako bude
rásť životná úroveň obyvateľov SR aj susediacich krajín. Manažment hotela plánuje investovať do ďalšieho zdokonaľovania
služieb a vybavenia hotela. Zo strednodobého hľadiska sa počíta s navyšovaním počtu návštevníkov, ktorí budú tvoriť
regionálne príjmy. V ekonomike spoločnosti Hotel AVENA, s.r.o. to bude znamenať priestor na ďalšiu modernizáciu hotela
AVENA PLUS. V prípade pádu niektorého zákazníckeho segmentu možno túto hrozbu eliminovať diverzifikáciou
poskytovaných služieb, ktorú bude možné uskutočniť bez akýchkoľvek dodatočných investícií.
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Hotel Bystrina je súčasťou turistického areálu Bystrina situovaného hneď na začiatku jedného z najznámejších stredísk
cestovného ruchu na Slovensku Demänovská Dolina – Jasná. Turistický areál Bystrina je známy svojou širokou ponukou
rôznych kategórii ubytovania – hotelové, apartmánové, ubytovanie v chatkách a v autokempingu , širokou ponukou
stravovania v klasickej, poľovníckej reštaurácii ako aj v štylizovanej kolibe ako aj ďalších služieb. Cieľom majiteľa areálu je
efektívne prevádzkovať turistický areál, ale zároveň tvoriť kvalitný produkt cestovného ruchu s poskytovaním kvalitných
služieb so snahou uspokojiť potreby klientov. Na základe analýzy, ktorá hodnotila dopyt klientov, konkurenciu, aspekt
mimosezonnosti vyplynula potreba dobudovania wellness centra a stavebných úprav hotela, tak aby priestory spĺňali
technické prevádzkové požiadavky. Takýmto rozšírením ponuky služieb sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť hotela
Bystrina, zníži sa mimosezonnosť a výrazne sa prispeje ku komplexnosti celého strediska. Prístupom rodinného vedenia
firmy s osobnou angažovanosťou prispieva k budovaniu dobrého mena slovenského cestovného ruchu a propagácii regiónu
Liptova.

Dobudovanie wellness centra spolu so stavebnými úpravami hotela Bystrina výrazne zlepší kvalitu a rozšíri doplnkové
služby hotela ako aj celého areálu, čo priláka nových náročnejších klientov, predĺži ich dobu pobytu a prispeje k lepšiemu
využívaniu celej ponuky ubytovacích služieb a takisto priláka aj miestnych obyvateľov na využívanie nových wellness
služieb. Hodnoty ukazovateľov sú nastavené reálne na základe dlhoročných skúseností manažmentu ako aj porovnania z
obdobných prevádzok a nepredpokladá sa ich nedosiahnutie. Neustály monitoring upozorní na prípadný negatívny vývoj a
včas budú prijaté efektívne marketingové opatrenia. Rôznorodosť ubytovacích kategórií, kvalita služieb, vybavenosť,
prijateľná cenová úroveň, situovanie v známom stredisku CR zabezpečí vyššiu konkurencieschopnosť . Dovybavenie hotela
vytvorí 6 pracovných miest a počas 5 r. obdobia od ukončenia projektu ďalšie 1 dopadové pracovné miesto. Predkladaný
projekt celkovo prispeje k vytváraniu komplexných programových balíkov ako aj propagácie regiónu Liptova a Slovenska.

Dobudovanie wellness v prístavbe hotela a stavebné úpravy boli navrhnuté na základe podrobnej analýzy trendov a potrieb
prevádzky. Realizácia projektu bude zabezpečená kvalitným výberom dodávateľa, prísnymi zmluvnými podmienky. Časový
harmonogram aktivít je spracovaný s dostatočnou časovou rezervou zohľadnujúci klimatické možnosti ako aj organizácie
prevádzky zariadenia. Organizačné zabezpečenie projektu je tímom so skúsenosťami s investičnými akciami podobného
rozsahu ako aj s úspešnou implemetáciou projektu využívajúceho NFP zo ŠF. Projektový manažer Ján Špirec riaditeľ a
majiteľ zariadenia, dozor nad implementáciou projektu, organizáciou prác, dodržiavaním harmonogramu a rozpočtu.Úspešne
manažoval viaceré investičné aktivity v areály Bystrina - nadstavbu hotela, výstavbu reštaurácie Koliby, výstavbu hotela
Poľovník. Finančný manažer : Zuzana Špircová - ekonóm, spracovanie projektového účtovníctva, žiadostí o platbu ,
monitorovacích správ,. Má skúsenosti s zúčtovaním štátnych a európskych dotácii v rámci Štrukturálnych fondov. Technický
manažér-st.dozor:externista- dohľadu nad kvalitou stavebných prác, dodržiavaním zmluvy,noriem, technických, časových
kritérií

Žiadateľ prevádzkuje Hotel Bystrina už 20 rokov a má dostatočné skúsenosti s hotelovou činnosťou. V súčasnej
hospodárskej kríze reálne stanovil nevyhnutný rozsah dobudovania wellness a stavebných úprav hotela, tak aby zabezpečil
konkurencieschopnosť hotela, dosahoval dobrý pomer medzi kvalitou, rozsahom ponúkaných služieb a cenou a tak oslovil
čo najširšiu skupinu klientov. Bez možnosti získania grantu by však nebolo možné realizovať túto investíciu, nevytvoril by
6+1 pracovných miest najmä pre miestnych obyvateľov v oblasti s 12 % nezamestnanosťou a v silnom konkurenčnom
prostredí by postupne musel reštrukturalizovať prevádzku na úkor rozsahu služieb. Žiadateľ prevádzkuje jediný autokemping
v stredisku, poľovnícky hotel so sprostredkovávaním poľovného turizmu a doplnením wellness centra sa výrazne dobuduje
komplexnosť ponuky strediska. Implementáciu bude zabezpečovať kvalifikovaný tím so skúsenosťami so ŠF z
predchádzajúcich akcií. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov PHSR ŽSK Podporovať zvyšovanie kvality, pestrosti a
dostupnosti služieb. a takisto aj Generel CR ŽSK definuje potrebu doplniť v strediskách zariadenia pre voľno časové aktivity
po lyžovaní.

Hotel Bystrina spolu s celým komplexom zariadení v areáli Bystrina je dobre etablované zariadenie na trhu CR a žiadateľ Ján
Špirec dosahuje pozitívne výsledky hospodárenia spojené s nárastom príjmov. Má vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru,
kvalifikovaný personál, skúsený manažment so stálou štruktúrou rodinného charakteru s cieľom neustále zlepšovať a rozvíjať
zariadenie. Prevádzka po ukončení projektu bude zabezpečená tým istým personálom ako aj novým kvalifikovaným
personálom, ktorý bude zaškolený do nových podmienok prevádzky. Ekonomická prevádzka Hotela Bystrina bola
naplánovaná s reálnymi hodnotami na základe dlhoročných skúseností v oblasti hotelierstva a prieskumov porovnateľných
zariadení. Vylepšenými službami s vyššou kvalitou,celoročnou prevádzkou a porovnateľnou cenovou úrovňou voči
konkurencii sa odstránia slabé stránky zariadenia. Významne sa doplní komplex služieb celého areálu, čím sa predĺži
obsadenosť aj jeho ďalších kapacít a zefektívni sa celá jeho prevádzka. Celkovo sa výrazne zlepší konkurencieschopnosť
hotela a areálu Bystrina ako celku. Predaj služieb bude podporený marketingovou kampaňou, účasťou na špecializovaných
veľtrhoch po dokončení projektu
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Hotel Lev je jednou z najvýraznejších dominánt Námestia hrdinov – centrálneho priestoru Levíc. Hotel postavili v rokoch
1909 a 1910 v secesnom slohu. V roku 1912 v jej priestoroch otvorili kino Apollo, prvé stále kino v Leviciach. V tom čase mal
hotel 22 izieb, päť obchodných miestností, tri byty, divadelnú sálu so 600 miestami, reštauráciu a jedáleň, veľkú kaviareň a
ubytovacie priestory pre personál. Vo dvore boli stajne, sklady a garáž pre konský dostavník, ktorý používali na prepravu
hotelových hostí k železničnej stanici.

Realizáciou projektu dôjde k celkovej rekonštrukcii a modernizácii exteriéru a interiéru Hotela Lev, ktorá umožní jeho
opätovné využívanie ako zariadenia na ubytovanie hostí, centra pre konferenčné a spoločenské podujatia a tiež oddychovorelaxačného priestoru. HA1: Rekonštrukcia budovy pozostáva z čiastkových aktivít: • rekonštrukcie a obnovy fasády v
súlade s požiadavkami KPÚ • výmena vonkajších výplní otvorov • celková rekonštrukcia elektroinštalácie,
zdravotechnických zariadení • interiérové úpravy – maľby, vnútorné omietky, obklady stien, výmena a rekonštrukcia podláh •
čiastočná výmena bleskozvodu HA2: Modernizácia vnútorného vybavenia prostredníctvom obstarania: • 1- a 2- lôžkových
postelí • kaviarenských a reštauračných stolov a stoličiek • šatníkových skríň • barového pultu • vybavenie izieb TV a
telefónom HA3: Rekonštrukcia kotolne: Technológia kotolne bude zmenená na ekologické obnoviteľné vykurovacie médium
- drevnú štiepka. HA4:Vytvorenie wellness centra: V zadnom technickom krídle budovy bude prevedená úprava dispozície
pre vytvorenie fitness a wellness centra. Welness bude vybavené šatňami, priestorom pre cvičenie, saunami, vírivkami a pod.

Realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom. Výber dodávateľa bude realizovaný na základe verejnej súťaže v
súlade s platnou legislatívou o verejnom obstarávaní a to pre stavebný dozor, dodávateľa stavebných prác a vnútorné
vybavenie. Vybraný dodávateľ zabezpečí potrebné odborné stavebné a technické kapacity (stavebné stroje, prístroje a
zariadenia). Spolupráca medzi vybraným dodávateľom a žiadateľom bude fungovať na báze intenzívnej partnerskej
kooperácie. Vybraný stavebný dozor, bude sledovať, či vykonané stavebné práce sú v súlade so schválenou stavebnou
dokumentáciou, podmienkami zainteresovaných orgánov (krajský pamiatkový úrad, stavebný úrad, poskytovateľ NFP atď.) a
s dodávateľskou zmluvou. Manažment, monitorovanie a administratívne kapacity projektu budú zabezpečené kombináciou
vlastných kapacít žiadateľa a externého profesionálneho manažmentu, ktorý má skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Žiadateľ má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných, ale aj iných rozvojových
projektov.

súvislosti s realizáciou projektu sa vytvorí 20 trvalo udržateľných pracovných miest z toho minimálne dve pracovné miesta
budú obsadené uchádzačmi zo znevýhodnených skupín z pohľadu trhu práce. Nenávratný finančný príspevok výraznou
umožní opätovné využívanie existujúcej kultúrnej pamiatky v súlade s jej pôvodným účelom. Vytvorí sa komplexný produkt
cestovného ruchu s celoročným využitím a tým sa naplnia nielen ciele projektu ale zároveň aj ciele opatrenia 3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Výstupy a výsledky projektu budú použité na kontinuálne zvyšovanie
konkurencieschopnosti žiadateľa a zlepšovanie a rozširovanie poskytovaných služieb. Merateľné finančné ukazovatele
projektu ako rast tržieb a pridanej hodnoty budú znamenať základný investičný kapitál pri realizovaní investičných zámerov na
rozvoj zariadenia v budúcnosti. Spustenie prevádzky Hotela Lev bude znamenať rozšírenie ubytovacích kapacít v
segmente, ktorý je v regióne málo zastúpený. Rozšírenie ubytovacích kapacít pozitívne ovplyvní prílev ďalších investorov v
rámci priemyselnej výroby (priemyselný park) ako aj vytvorenie ďalších produktov cestovného ruchu v regióne.

Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom dosahovaných prevádzkových výnosov.
Závery finančnej analýzy potvrdzujú udržateľnosť a ekonomickú životaschopnosť projektového zámeru. Pri stanovovaní
východiskových hodnôt jednotlivých parametrov finančnej analýzy sme vychádzali z parametrov, ktoré vykazujú porovnateľné
zariadenia v regióne. Na administratívne zabezpečenie projektu žiadateľ plánuje vytvorenie 20 nových pracovných miest.
Tieto pracovné pozície, spolu so skúseným manažmentom spoločnosti, tvoria dostatočnú záruku pre udržateľnosť prevádzky
Hotela Lev a tým aj výsledkov projektu v dlhodobom časovom horizonte. Projekt sa bude opierať o vyše 100 ročnú tradíciu
Hotela Lev, ale takisto na vytváranie zaujímavých a inovatívnych produktov. Hotel má niekoľko výnimočných parametrov,
na ktorých môže postaviť svoju konkurenčnú výhodu: - genius loci - centrum mestského života počas mnohých desaťročí konferenčná a spoločenská sála s veľkou kapacitou vyše 200 miest - kvalitné služby v segmente 3 hviezdičkového hotela tradícia organizovania kultúrnych, spoločenských a umeleckých aktivít (divadlo, výstavy a pod.)
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Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. sa snaží svojím klientom poskytovať relaxačnú a kúpeľnú starostlivosť s celoslovenskou
pôsobnosťou tuzemským zákazníkom a zákazníkom zo zahraničia. Okrem týchto služieb sa spoločnosť zameriava aj na
poskytovanie ubytovacích, voľno časových aktivít a reštauračných služieb. Spoločnosť patrí v regióne k popredným
poskytovateľom spomínaných služieb a v oblasti kvality služieb si udržuje nasadený trend z minulých rokov. Spoločnosť
prešla kontrolným auditom, ktorý potvrdil aj získané certifikáty. Liečebný dom Smaragd bol postavený v roku 1972 ako druhý
existujúci kúpeľný objekt novodobej histórie Kúpeľov. Od tejto doby doznal len niekoľko čiastkových stavebných opráv, ako
bola rekonštrukcia terasy, ktorá však v súčasnosti znovu zateká. V predchádzajúcom období boli rekonštruované sociálne
zariadenia a vymenené koberce na izbách, repasovaný nábytok a vane, rekonštruované osobné výťahy pre klientov a
prebehla modernizácia kongresovej sály. Ostatné stavebné prvky ako sú fasády, výplne otvorov, obklady, dlažby, kúrenie,
rozvody, zariaďovacie predmety, nábytok, technológia kuchyne sú často ešte pôvodné, morálne aj fyzicky opotrebované.

Priaznivý ohlas Kúpeľov Dudince u domácej a zahraničnej klientely a dosiahnutý hospodársky výsledok vytvára nové
možnosti pre ďalší rozvoj. Preto sa spoločnosť rozhodla pre modernizáciu liečebného domu Smaragd, ktorý už nespĺňa
nároky na ubytovanie hlavne po stránke technickej. Vďaka navrhnutému projektu sa eliminujú resp. úplne odstránia problémy,
ktoré sa v súčasnosti vyskytujú ako tepelná nepohoda na izbách, opadaná dlažba na balkónoch, opadávajúca fasáda,
zatečené stropy, poruchové rozvody vody a kanalizácie, vyžitý nábytok v spoločných priestoroch a prestarnutá technológia
kuchyne. Modernizovaný hotel zároveň priláka väčší počet klientov, čo sa prejaví v náraste tržieb a náraste pridanej hodnoty.
Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre budovanie konkurenčných výhod v zmysle zvyšovania kvality,
produktívnosti a efektivity, čo bude priamo vplývať na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na konkurenčných trhoch.
Realizovaním projektu sa umožní po implementácii projektu pokračovať v rozvojových aktivitách žiadateľa. Manažment má
pripravené alternatívne riešenia pre prípad nenapĺňania merateľných ukazovateľov z dôvodu vzniknutých neočakávaných
skutočností.

Rozhodnutie pre konkrétnu rekonštrukciu bolo ťažiskovým bodom pre ďalší rozmach spoločnosti a zvyšovanie jej
konkurencieschopnosti. Časový harmonogram uvedený v tab.č.11 ŽoNFP je odvodený od predpokladaného termínu
schválenia žiadosti o NFP a následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu komplexnosti poskytovaných služieb
zákazníkom sa nebudú práce realizovať počas hlavnej kúpeľnej sezóny, preto začiatok realizácie je stanovený na obdobie
1.12.2013 a ukončenie maximálne do 30.05.2014. V projekte sa bude postupne realizovať všetkých 6 aktivít podľa tabuľky
č.11 ŽoNFP: SO 01 Modernizácia SMARADG SO 02 Výťah SO 03 Vzduchotechnika a klimatizácia SO 04 Technológia
kuchyne SO 05 Hotelový prístupový systém SO 06 Interiérové vybavenie Na personálnom zabezpečení projektu sa budú
podieľať Ing. Konštantín Kuchár, Ing. Adriana Šťastná a Ľubomír Žovinec tak, aby bola čo najdôslednejšie zabezpečená
riadiaca, technická a finančná stránka projektu.

Objekt v čase vybudovania bol postavený ako pomerne moderné a pohodlné hotelové zariadenie. Izby sú dostatočne
priestranné, nie je potreba ich stavebno-technickej prestavby. Súčasný technický stav objektu nezodpovedá hygienickým,
technickým a prevádzkovo bezpečnostným štandardom v porovnaní s kvalitou ostatných služieb v našej spoločnosti ako aj v
porovnaní s konkurenčnými zariadeniami v Dudinciach (ubytovanie a stravovanie v hoteloch: Diamant, Hviezda, Flóra, Jantár).
Fasáda hotela je poškodená, steny sú zatečené, zateká tiež do izieb, vyskytujú sa časté poruchy rozvodov vody a
kanalizácie, na izbách je zima, v lete zase neprimerane horúco, čo znižuje komfort ubytovania a záujem klientov o hotel.
Okrem opravy fasády a výmeny výplní otvorov plánujeme realizovať aj ďalšie práce: - Výmena rozvodov vody a kanalizácie Výmena zastaralých televízorov za LCD, kúpa fénov na každú izbu - Elektronický prístupový systém - Nový recepčný pult,
zápultie, nábytok - Modernizácia celej kuchyne včetne technologického vybavenia - Rekonštrukcia vzduchotechniky a
klimatizácie v kuchyni a jedálni - Oprava a rekonštrukcia výťahov - Oprava strešných plášťov a rekonštrukcia pochôdznej
terasy

Po ukončení projektu bude zaručená udržateľnosť projektu v podobe projektového tímu, ktorý bude tvoriť projektový manažér,
finančný manažér a technický manažér, ktorí zabezpečia všetky dôležité zložky pre úspešnú udržateľnosť výsledkov projektu.
Z finančného hľadiska bude pokračovanie zabezpečené lepšími hospodárskymi výsledkami, ktoré budú výsledkom
rekonštrukcie jedného z najdôležitejších objektov a služieb spoločnosti Kúpele Dudince, a.s. V prípade neočakávaných rizík
sa ich spoločnosť bude snažiť inštitucionálne eliminovať prostredníctvom skúseného manažmentu hotela, konateľa
spoločnosti a finančné prostredníctvom vlastných zdrojov alebo práve z finančných zdrojov, ktoré vzniknú na základe
úspešnej realizácie projektu.
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Penzión Villa Betula poskytuje komplexné služby v oblasti CR s orientáciou na segment rodín s deťmi, čomu sú prispôsobené
aj všetky služby. Apartmány a izby sú robené ako rodinné, aby boli dostatočne pohodlné pre rodinu s väčšími či menšími
deťmi. V reštaurácii sú detské stoličky, v ponuke je detské menu, na recepcii je detský kútik. V lete funguje krytá i záhradná
terasa prepojená s detským areálom vybaveným nafukovacími atrakciami, preliezkami, hojdačkami. Súčasťou areálu je aj mini
zvieracia farma s domácimi zvieratkami, v susedstve sa nachádza krytá jazdiareň a jazdecký areál. Vonkajší biobazén
poskytne aj deťom, aj dospelým osvieženie počas teplých letných dní i večerov. V zime funguje priamo v areáli detský
lyžiarsky vlek, aby sa tí najmenší naučili na umelo zasnežovanom svahu lyžovať. Možno povedať, že penzión poskytuje
komplexné služby CR počas celého roka za každého počasia. Zimná sezóna je obmedzená z pohľadu detských atrakcií len
na lyžiarsky svah, alebo aktivity v priestoroch penziónu. Daždivé dni tiež obmedzujú možnosti, ako deti zabaviť. Vtedy klienti
odchádzajú do okolitých aquaparkov, kde je široká ponuka rôznych atrakcií pre deti aj počas zimy či daždivého počasia.

Realizácia projektu prinesie rozšírenie atraktivít orientovaných predovšetkým na deti. Multifunkčná detská hala bude
najväčším prínosom projektu. Celoročná prevádzka haly s rôznorodými atrakciami pre deti rôznych vekových kategórií pod
dohľadom opatrovateliek výrazne skvalitní služby penziónu, ktorý je orientovaný na segment rodín s deťmi. Rozšírenie
Detského kráľovstva o nové exteriérové atrakcie skvalitní služby penziónu počas teplých jarných, letných a jesenných dní.
Deti tu nájdu oveľa viac možností na hry a zábavu tradičným i netradičným spôsobom. Zábavná fontána s poskakujúcou
vodou ozvláštnenou svetelnými efektmi zaujme a zabaví nielen deti, ale aj rodičov a veľká lanová pyramída bude výzvou aj
pre staršie deti. Letný amfiteáter a partystan vytvoria predpoklady pre rozšírenie aktivít penziónu v oblasti realizácie
animačných a tematických programov. Pódium a kvalitné ozvučenie výrazne zvýšia kvalitu a možnosti programov a
úspešnosť týchto akcií už nebude ovplyvňovaná počasím, pretože nadkryté pódium amfiteátra zvládne krátkodobé výkyvy
počasia a partystan zasa poskytne absolútnu istotu aj počas celodenného nepriaznivého počasia.

Realizácia projektu bude rozdelená do 5 aktivít, ktoré budú zrealizované v priebehu 22 mesiacov. 1. Multifunkčná detská
hala – aktivita zahŕňa rekonštrukciu a prístavbu budovy a interiérové vybavenie haly detskými atrakciami 2. Exteriérové
detské ihrisko – aktivita zahŕňa vybavenie vonkajšieho areálu detskými atrakciami, zábavnou fontánou a lanovou pyramídou
3. Letný amfiteáter – aktivita zahŕňa obstaranie pódia, jeho prestrešenia a ozvučovacej techniky 4. Partystan – aktivita zahŕňa
obstaranie stanu a vnútorného vybavenia 5. Sálavý krb s teplovzdušným výmenníkom – aktivita predstavuje rekonštrukciu
krbu umiestneného v reštaurácii penziónu Všetky aktivity budú zabezpečené externými dodávateľmi vybranými v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní. Celá realizácia projektu bude prebiehať pod dohľadom projektového manažéra a finančné
vysporiadanie projektu bude zabezpečovať finančný manažér. Označenie miesta realizácie projektu i obstaraného
vybavenia penziónu ako aj informovanie o realizácii projektu bude zabezpečené v súlade s Manuálom informovania a
publicity pre prijímateľov NFP z OP KaHR.

a) Sprevádzkovanie detskej multifunkčnej haly a značné rozšírenie detského areálu dotvorí už teraz špecifickú a komplexnú
ponuku služieb cestovného ruchu s celoročným využitím na vysokej kvalitatívnej úrovni s orientáciou na segment rodín z
deťmi, čím sa penzión výrazne odlíši od konkurencie. Penzión má už svoju stabilnú špecifickú klientelu, ktorá nové či
rozšírené služby určite uvíta a bude ich využívať. Je veľký predpoklad, že zrealizované projektové aktivity pritiahnu aj nových
klientov či už z regiónu, alebo turistov. Predpokladaný rast tržieb vytvorí v spoločnosti priestor pre investície do ďalšieho
rozvoja penziónu, ktoré môžu ďalej skvalitňovať služby penziónu a približovať ho ešte viac konkrétnym požiadavkám hostí a
klientov. b) Penzión Villa Betula bol skolaudovaný a spustený do prevádzky v novembri 1999, jeho služby a areál sa
postupne rozširovali a v súčasnosti patrí medzi vyhľadávané zariadenia CR pre rodiny s deťmi. Penzión disponuje
ubytovacími kapacitami so 49 lôžkami, reštauráciou, obrovským trávnatým areálom s Detským kráľovstvom, biobazénom a
detským lyžiarskym svahom s vlekom. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 12 zamestnancov.

Po ukončení projektu predpokladá žiadateľ zabezpečenie prevádzky výstupov prostredníctvom vlastných ľudských a
finančných zdrojov. Predpokladom pre dlhodobú udržateľnosť projektu i celého penziónu sú najmä zamestnanci. Spoločnosť
plánuje doplniť existujúci personál 5 novými, odborne schopnými a zručnými zamestnancami, ktorí majú pozitívny vzťah k
deťom. Finančné zdroje na ďalšiu prevádzku komplexu budú zabezpečené z príjmov, ktoré budú generované samotným
objektom ako tržby za poskytovanie služieb. Projekt je síce vysokonákladový a má dlhodobú návratnosť vo vzťahu k priamym
tržbám z projektových aktivít, nakoľko všetky aktivity predstavujú doplnkové služby CR, avšak skvalitnenie doplnkových
služieb orientovaných na deti a výrazná orientácia penziónu na segment rodín s deťmi je predpokladom, že projekt prispeje aj
k rastu tržieb z ubytovacích a stravovacích služieb. Rodiny strávia v penzióne viac času, nebudú musieť hľadať zábavu pre
deti v iných zariadeniach, čím sa s veľkým predpokladom zvýšia tržby reštaurácie. Vybavenosť penziónu vytvorí predpoklady
pre predĺženie pobytu v penzióne či opakované pobyty počas roka, čím porastú aj tržby z ubytovacích, aj stravovacích služieb.
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Katastrálne územie Očová má vysoký rekreačný potenciál- najmä jeho východná a severná časť s bohatstvom lesov a
atraktívnym tvarovaním terénu. Z tohto titulu na rekreačné využívanie územia je možné navrhnúť iba také druhy aktivít, ktoré
sú v súlade a požiadavkami ochrany prírody a krajiny. Napriek veľkému potenciálu sa v súčasnosti v obci nachádza iba jedno
zariadenie poskytujúce ubytovacie služby, ktoré neposkytuje relaxačné služby. Obec je východiskovým bodom pre pešiu a
cyklistickú turistiku v chránenej krajinnej oblasti Podpoľania. Prekrásna príroda, agroturistika, folklórne tradície, gastronomické
produkty vyrobené v regióne a tradičné remeslá Podpoľania patria k hodnotám, na ktorých sa bude rozvíjať cestovný ruch
nielen v obci, ale aj v regióne. V mieste zariadenia Wellness centra v Očovej je citeľná absencia poskytovania služieb v
oblasti cestovného ruchu a to konkrétne v ubytovacích, v stravovacích a v oddychových službách. Budova Wellness centra je
novým zariadením, v ktorom sa plánujú poskytovať klientom v oblasti cestovného ruchu kvalitné služby.

Po realizácii projektu sa dosiahne kvalitatívne vyššia úroveň poskytovaných služieb. Z týchto dôvodov žiadateľ predpokladá
nárast návštevnosti zariadenia a teda aj dosahovaných tržieb. Zároveň sa vybudovaním doplnkovo-relaxačných zariadení a
požičovne športových potrieb vytvorí komplexné zariadenie cestovného ruchu s vhodnými predpokladmi celoročného využitia.
Vytvorením relaxačného centra vzniknú nové možnosti pre poskytovanie rôznych atraktívnych akcií a balíčkov pre klientov, čo
by tiež prispelo k zvýšeniu návštevnosti penziónu. Zariadenie tak nebude slúžiť pre klientov len ako penzión poskytujúci
ubytovanie a stravovanie, ale tiež poskytne voľnočasové a rekreačné aktivity. Rozšírením poskytovaných služieb sa zvýši
konkurencieschopnosť penziónu, čo sa odzrkadlí aj v náraste tržieb a pridanej hodnoty. Realizácia projektu bude mať tiež
dopad na zlepšenie celkového vzhľadu budovy a ulice. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými poskytovanými
službami bude súvisieť aj zvýšenie počtu zamestnancov o 2 nové pracovné miesta.

Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia penziónu M. Fidler chceme
dosiahnuť realizáciou investičných aktivít, ktoré sú súčasťou predkladaného projektu. Všetky investičné aktivity budú
zabezpečené dodávateľsky na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a hlavným dodávateľom, ktorý bude vybraný na
základe verejného obstarávania. Dohliadnuť na dodanie všetkých zariadení vo vyžadovanej kvalite a na naplnenie všetkých
aktivít v danom termíne bude projektový tím zložený z: Projektový a finančný manažér M. Berky a Ing. M. Michnová ako
interný spolupracovník. Predpokladaná doba realizácie projektu je 12 mesiacov v období od 01/2013 do 12/2013. Projekt
bude pozostávať zo štyroch hlavných aktivít: Aktivita 1:Interiérové vybavenie – kaviareň s reštauráciou, prípravovňa so
skladom Aktivita 2: Interiérové vybavenie –fitness centrum, bazén, šatne, recepcia Aktivita 3: Exteriérové vybavenie Aktivita
4: Zabezpečenie informačného systému recepcie a kaviarne s reštauráciou, vybavenie seminárov.

V obci Očová sa nachádza iba jedno zariadenie poskytujúce ubytovacie služby, ktoré neposkytuje relaxačné služby. Obec je
východiskovým bodom pre pešiu a cyklistickú turistiku v chránenej oblasti Podpoľania. Prekrásna príroda, agroturistika,
folklórne tradície, gastronomické produkty vyrobené v regióne a tradičné remeslá Podpoľania patria k hodnotám, na ktorých sa
bude rozvíjať cestovný ruch nielen v obci ale ja v regióne. Budova Wellness centra je novým zariadením, v ktorom budú
poskytovať klientom v oblati cestovného ruchu kvalitné služby. Žiadateľ o NFP, schválené finančné prostriedky použije na
zariadenie priestorov poskytujúcich zdravotnú masáž, fittness vybavenie,exteriéru a vystupných priestorv recepcie. Zlepšenie
kvality poskytovaných služieb a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia penziónu M. Fidler chceme dosiahnúť
realizáciou aktivít, ktoré sú súčasťou predkladaného projektu. Poskytovanie služieb zvýši záujem o naše zariadenie, bude
našou úlohou spľňať očakávania a požiadavky klientov a zároveň rozširovať poskytované služby.

Trvalosť výsledkov projektu bude zabezpečovať a kontrolovať predovšetkým majiteľ penziónu M. Fidler. Výsledkom projektu
bude okrem vybudovania relaxačného centra aj vytvorenie nových pracovných miest. Predpokladáme, že úspešná realizácia
projektu zabezpečí zvýšenie obsadenosti penziónu, zvýšenie konkurencieschopnostia zatraktívnenie regiónu. Vďaka projektu
bude penzión okrem ubytovacích a stravovacích aktivít poskytovať aj voľnočasové a relaxačné služby, čo by malo byť jednou
z hlavných konkurenčných výhod nášho penziónu po ukončení realizácie projektu. Rozšírením poskytovaných služieb o
služby, ktoré v súčasnosti v okolí neposkytuje žiadne z ubytovacích zariadení zlepší hospodárske výsledky penziónu a
umožní mu rozširovať poskytované služby a zvyšovať ich kvalitu. Zdroje financovania aktivít slúžiacich na udržateľnosť
projektu a iných aktivít žiadateľ predpokladá získavať z prevádzky penziónu. Atraktívnosť regiónu ,umiestnenie projektu a
vhodná marketingová stratégia poskytuje dobrý predpoklad pre vysokú návštevnosť zariadenia.
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Predkladaný projekt je realizovaný na mieste jestvujúceho zariadenia cestovného ruchu, a to Penziónu Majláthová chata vo
Vysokých Tatrách na Popradskom plese, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Penzión bol uvedený do prevádzky v marci 2011 a
poskytuje ubytovacie a reštauračné služby. Projekt rieši dostavbu penziónu v rozsahu vybudovania objektu vlastnej
trafostanice, vybudovania objektu skladu, požičovne športových potrieb, vybudovania prestrešenia baru na terase,
vybudovania parkovacích miest, informačných tabúľ a zrealizovaním terénnych a technických úprav tak, aby sa zvýšila
kvalita a sortiment poskytovaných služieb pre domácich i zahraničných návštevníkov tohto zariadenia cestovného ruchu.

Po realizácii projektu sa zásadným spôsobom zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb a celá lokalita sa
architektonicky ešte viac priblíži pôvodnému historickému vzhľadu. Vybudovaním vlastnej trafostanice bude možné využiť
všetky elektrické prístroje a zariadenia, ktorých prevádzka je v súčasnosti, vzhľadom na limitné možnosti odberu el. energie
značne obmedzená, resp. nemožná. Vybudovaním skladu bude možné rozšíriť a zefektívniť sortiment poskytovaných jedál,
nakoľko bude možná príprava vlastných jedál doteraz lez z polotovarov). Prestrešením baru na terase bude možné rozšíriť
sortiment jedál (hyg.limity sú pre uzatvorené priestory iné ako pre voľné) a nápojov a najmä obslúžiť viac hostí. Otvorením
požičovne športových potrieb, parkoviska a osadením inf. tabúľ bude možné poskytovať aj doplnkové služby na vysokej
úrovni. Predkladaný projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov uvedených v tejto žiadosti, a to vytvorenie 4
nových pracovných miest v tatranskom regióne a poskytovanie kvalitných služieb, vrátane doplnkových, umožní žiadateľovi
nárast tržieb do roku 2018 priemerne o 20 %. V regióne tiež vznikne potenciál použitia výstupov projektu ďalšími žiadateľmi.

Pri realizácii projektu žiadateľ nebude využívať inštitút partnerstva. Výstavbu bude zabezpečovať víťaz verejného
obstarávania, s predpokladom začiatku realizácie prác v 2. štvrťroku 2013, s dobou realizácie 8 mesiacov tak, aby najneskôr
do decembra 2013 bol projekt ukončený. Projekt bude financovaný čiastočne z vlastných ( 50 % ) a čiastočne z verejných ( 50
% ) zdrojov. Po ukončení projektu jeho prevádzku finančne aj fyzicky zabezpečí, minimálne po dobu piatich rokov od
ukončenia projektu, žiadateľ – spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r. o. Za zabezpečenie všetkých aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu ( príprava, implementácia, udržateľnosť ) bude zodpovedný konateľ žiadateľa – Dr. Pavol
Lazar. Realizácia aktivít projektu je podmienkou pre dosiahnutie stanovených cieľov ( zvýšenie kvality, rozšírenie sortimentu,
poskytovanie doplnkových služieb, vytvorenie štyroch nových pracovných miest, zvyšovanie tržieb ).

Jediné možné riešenie je vybudovanie vlastnej trafostanice,nakoľko kapacita jestvujúcej,ktorá je vo vlastníctve Relief
Slovakia,umožňuje Penziónu Majláthová chata veľmi obmedzený odber do 25 kW, pričom na plnohodnotnú prevádzku je
potrebných 80 kW.Súčasná stavebná dispozícia penziónu vzhľadom na hygienické normy neumožňuje prípravu vlastných
jedál,takže v súčasnosti pripadajú do úvahy iba polotovary,pričom vybudovaním nového skladu sa situácia zásadne
zmení.Vybudovaním požičovne športových potrieb,parkoviska a osadením informačných tabúľ a s tým súvisiacich terénnych a
technických úprav vznikne možnosť poskytovať viaceré doplnkové služby. Výsledkom bude spĺňanie náročných požiadaviek
na poskytovanie služieb v CR.Poskytnutie NFP je zásadne dôležité pre realizáciu z dôvodu potreby vysokého objemu
finančných prostriedkov a ich dlhej návratnosti v oblasti CR. Bez takejto pomoci by sa zámery žiadateľa korešpondujúce so
strategickými a plánovacími dokumentami mesta Vysoké Tatry, PSK a vlády SR podstatne oddialili, resp. úplne zastavili.
Žiadateľ v oblasti CR podniká od r.2005. Konateľ žiadateľa bol 1996-2007 riaditeľom hotela a 2007-8 preds. predstavenstva aj
v iných spoločnostiach.

Po realizácii všetkých aktivít projektu bude prevádzku zariadenia cestovného ruchu - Penzión Majláthová chata
zabezpečovať žiadateľ – EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r. o. prostredníctvom vlastných pracovníkov (ako
zamestnancov, tak „dohodárov"). Financovanie prevádzkových nákladov bude zabezpečené vlastnou prevádzkou (plánovaný
nárast tržieb do roku 2018 priemerne o 20 % ), avšak v prípade nevyhnutnosti je žiadateľ spôsobilý poskytnúť pre účely
udržateľnosti projektu vlastné zdroje, prípadne zabezpečiť úverové zdroje. Poskytovanie kvalitných reštauračných,
ubytovacích a doplnkových služieb, navyše v prírodne i architektonicky veľmi atraktívnom prostredí je základným
predpokladom maximálneho kapacitného využitia zariadenia cestovného ruchu – Penzión Majláthová chata. Žiadateľ sa po
realizácii projektu bude naplno venovať poskytovaniu kvalitných služieb domácim i zahraničným klientom v nadväznosti na
aktuálne trendy v cestovnom ruchu, pričom ich bude podľa potreby doplňovať a obmieňať.
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Mesto Banská Štiavnica a jej okolie disponuje množstvom historických, kultúrnych a prírodných krás, ktoré pre rozvoj CR v
regióne predstavujú nesmierny potenciál. Turistov lákajú mnohé historické a kultúrne pamiatky, nespočetné množstvo
kultúrnych podujatí s dlhou tradíciou a medzinárodným významom, ale tiež prírodné danosti Štiavnických vrchov a jedinečný
banský vodohospodársky systém vodných nádrží – tajchov a ďalšími technickými pamiatkami. Výnimočný genius loci
predurčuje B. Štiavnicu na rozvoj CR, pričom potenciál nie je dostatočne využitý. Zámerom predkladaného projektu je prispieť
k lepšiemu využitiu tohto potenciálu, k zvýšeniu konkurencieschopnosti zariadenia CR, k pozdvihnutiu ekonomiky regiónu a k
rozvoju kultúrnej dimenzie CR. Žiadateľ, spoločnosť RF Group, s.r.o. je vlastníkom meštianskeho domu (NKP), registrovanom
v ÚZPF pod č. 2495/0 lokalizovanom na Akademickej ul. v pamiatkovej zóne mesta Banská Štiavnica, zapísanej v zozname
UNESCO. Budova v minulosti slúžila pre účely ubytovania (penzión),ale kvôli zlému technickému stavu bola prevádzka
zrušená. Vlastník budovy zrealizoval na objekte čiastočné rekonštrukčné práce, ktoré boli nevyhnutné na jeho sanáciu.

V dôsledku realizácie projektu bude prostredníctvom rekonštrukcie hist. objektu vybudované zariadenie CR – penzión Villa
Botanica, kt. bude poskytovať ubytovanie v 3 apartmánoch a 4 izbách s celkovou kapacitou 15 lôžok. V areáli bude
návštevníkom penziónu k dispozícii wellness, spoločenská miestnosť, požičovňa športového náradia (bicykle, bežky),
vonkajšia terasa s pódiom pre koncerty a iné kult. podujatia, záhrada bezprostredne susediaca s botanickou záhradou,
parkovanie, aktivity pre deti a dospelých (petangue, maxi šachy). Penzión bude organizovať artist residence pobyty – tvorivé
a školiace pobyty pre výtvarníkov, fotografov a iných umlecov pod dohľadom umeleckých lektorov. V rámci zahájenia
prevádzky penziónu budú vytvorené a následne udržané 3 pracovné miesta – obch./ marketing. manažér, recepčný/-á,
prevádzka a údržba objektu. Uvedený počet zamestnancov je minimálny pre zabezpečenie prevádzky. Žiadateľ predpokladá
vytvorenie pridanej hodnoty vo výške 33000 eur a hodnotu tržieb vo výške 75000 eur. V prípade ohrozenia napĺňania týchto
indikátorov bude žiadateľ vyvíjať maximálne úsilie smerom k rozširovaniu doplnkových služieb a organizácii sprievodných
podujatí.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity Aktivita 1 Rekonštrukcia historického objektu za účelom
vybudovania penziónu Villa Botanica. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na 04/2013, ukončenie na 09/2014. Stavebné
práce budú zahŕňať rekonštrukciu interiérov zahŕňajúcu rekonštrukciu omietok, malieb, elektrických, vodovodných a
vykurovacích rozvodov, vybudovanie vykurovacieho systému, odstránenie stavebno-technických porúch objektu, výmena
nevyhovujúcich materiálov rekonštrukciu strechy a zobytnenie podkrovia, dispozičné a stavebné úpravy priestorov 1. a 2.NP,
vytvorenie spoločenských priestorov, vybudovanie wellness. Realizátor stavebných prác bude vybratý v súlade so zákonom
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní po podpise zmluvy o NFP. Koordináciu projektových aktivít budú zabezpečovať
konatelia žiadateľa, ktorí majú relevantné skúsenosti s realizáciou obdobných aktivít , napr. úspešná realizácia revitalizácie
NKP v B. Štiavnici za účelom vybudovania kaviarne, ktorá je v súčasnosti v prevádzke. Garantom dodržiavania podmienok
zmluvy o NFP bude externá spoločnosť s relevantnými skúsenosťami, ktorá zabezpečí monitoring a finančné riadenie.

B. Štiavnica disponuje slabo využívaným potenciálom pre rozvoj CR. Spoločnosť RF Group, s.r.o. je vlastníkom v súčasnosti
nevyužitého historického objektu a priľahlých pozemkov v centre mesta, ktoré sú ideálnym priestorom pre rozvoj kultúrnej
dimenzie CR v Banskej Štiavnici – bez podpory z externých zdrojov by však realizácia projektu nebola vzhľadom na vyššie
vstupné náklady možná. Služby poskytované Villou Botanica budú komplementárne ku kultúrnym aktivitám s dlhoročnou
tradíciou ale organizovať bude tiež vlastné podujatia v spolupráci s mestom, kultúrnymi organizáciami a ostatnými
podnikateľskými subjektmi, čím sa vytvorí synergia medzi službami CR v meste. Projekt tak prispeje k zvýšeniu kvality,
atraktivity, komplexnosti a konkurencieschopnosti služieb CR v meste, čoho následkom bude predĺženie pobytu turistov v
meste a jeho okolí a vytvorenie priestoru pre lepšie využitie potenciálu regiónu a jeho celkové ekonomické pozdvihnutie.
Vedenie RF Group. s.r.o. ma vysoko relevantné a dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom vo finančnom sektore,
oblasti kultúry a v oblasti CR –prevádzka kaviarne a ubytovania v B. Štiavnici, organizácia výstav výtvarného umenia a pod.

V dôsledku realizácie projektu bude vybudovaný penzión Villa Botanica - určený pre široký okruh klientov s výnimočne
riešeným interiérom a exteriérmi poskytujúce služby, ktoré sú komplementárne k existujúcim službám CR v meste a okolí, po
ktorých je v meste B. Štiavnica značný dopyt. Náklady na prevádzku budú pokrývané z vlastnej hospodárskej činnosti, nárast
tržieb a sa predpokladá po etablovaní sa zariadenia v regióne B. Štiavnice. Pre rast záujmu klientov a elimináciu rizika
plynúceho z nedostatočnej návštevnosti, plánuje žiadateľ realizovať celý rad propagačných aktivít, účasť na veľtrhoch a
výstavách CR, nadviazanie spolupráce s mestom B. Štiavnica a ostatnými podnikateľmi v oblasti CR. V počiatočnom období
budú vytvorené 3 pracovné miesta, udržateľnosť je daná ich nevyhnutnosťou pre zabezpečenie prevádzky penziónu. Z
pohľadu environmentálneho bude udržateľnosť projektu zabezpečovaná v čase výstavby a následnej prevádzky
minimalizáciou negatívnych vplyvov na okolité prostredie v susedstve botanickej záhrady a v zóne UNESCO– nízka produkcia
odpadov, ich separácia a zhodnocovanie, nízka hlučnosť, vysoká energetická úspornosť (zateplenie, efektívny vykurovací
systém) a pod.
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Spoločnosť ECOMMY, s.r.o. je prevádzkovateľom penziónu Atlas, ktorý pôsobí v odvetví CR zameraného na poskytovanie
ubytovacích a reštauračných služieb. Penzión v súčasnosti vypĺňa medzeru v poskytovaní ubytovacích služieb vyššieho
štandardu v meste Senica pre pracovný a kultúrno-poznávací cestovný ruch a rovnako poskytuje priestory pre organizovanie
seminárov a školení. Penzión Atlas leží v Záhorskom regióne, ktorý patrí medzi póly rastu cestovného ruchu najmä v oblasti
nasledovných foriem cestovného ruchu: • kúpeľný s liečebnou funkciou (najmä liečebné kúpele Smrdáky) • letný (rekreácie
pri vode, vodná turistika/vodáctvo, cykloturistika) • vidiecky turizmus • chalupárstvo Čoraz viac rozvinutejším sa taktiež
stáva poznávací turizmus (kultúrne dedičstvo - kultúrne pamiatky, zvyky, výrobky pod.). Zo SWOT analýzy projektu ako aj
prieskumov trhu vyplýva potreba zabezpečenie komplexných služieb cestovného ruchu pre celoročnú prevádzku. Za týmto
účelom bol vypracovaný projekt, ktorého predmetom je práve rozšírenie poskytovaných služieb a to v oblasti fitness, welness,
športového a kultúrneho vyžitia.

Projekt je primárne zameraný na prístavbu penziónu Atlas, v ktorej sa bude nachádzať welness, fitness centrum,
multifunkčná miestnosť. Zrealizovaním hlavných aktivít dôjde k vytvoreniu takého centra cestovného ruchu, ktoré umožní: •
poskytovanie komplexných služieb • poskytovanie nových služieb s vyššou pridanou hodnotou • zvyšovanie spokojnosti
hostí a s tým súvisiace očakávané predlžovanie pobytov • celoročnú prevádzku V nadväznosti na rozšírenie služieb
penziónu s celoročným využitím sa vytvára priestor pre zamestnanie 9 nových zamestnancov. Zároveň sa tiež očakáva
zvýšenie tržieb v dôsledku kvantitatívneho rozvoja a tiež výrazný rast pridanej hodnoty z dôvodu zavedenia služieb s
vysokým podielom pridanej hodnoty. Súčasťou projektu sú závery SWOT analýzy, ktorej súčasťou je popis rizík projektu
spolu s určením postupu pre ich elimináciu. Zároveň spoločnosť očakáva dosiahnutie ukazovateľov, nakoľko celý projekt je
postavený na prieskume trhu a preferencií ubytovaných hostí (vyhodnotenie dotazníkov). Spol. ďalej plánuje realizovať
fakultatívne výlety za účelom prezentácie histórie a kultúry regiónu, čím sa tiež rozšíri spolupráca aj s inými subjektmi v
regióne.

Technické zabezpečenie projektu vychádza z aktuálnych potrieb spoločnosti, ktoré boli identifikované na základe potrieb
zákazníkov. Realizácia projektu obsahuje 2 hlavné aktivity, ktoré sú medzi sebou časovo, technicky a finančne previazané.
Hlavnými aktivitami sú: Aktivita č. 1: Prístavba penziónu Atlas Aktivita č. 1: Vybavenie nového fitness centra Rozšírenie
služieb si z technického hľadiska vyžaduje rozšírenie úžitkovej plochy penziónu, ktorá sa zrealizuje prostredníctvom prístavby
(najjednoduchší variant rozšírenia plochy). Z časového hľadiska bol projekt naplánovaný z dostatočnou časovou rezervou,
pričom hlavné práce budú prebiehať v jarných a letných mesiacoch (stavebné práce). Po zrealizovaní prvej aktivity sa pristúpi
k realizácii aktivity č. 2. Pri finančnom projektovaní sa uvažovalo o možnosti spolufinancovania z vlastných ako aj úverových
zdrojov. Organizačné zabezpečenie realizácie projektu zabezpečí na tieto účely vytvorený skúsený projektový tím.
Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa postupne dosiahnu všetky ciele projektu, čím tiež dôjde k dosahovaniu
stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov.

Realizáciou projektu dôjde k rozvoju regiónu v oblasti služieb cestovného ruchu. Úspešná realizácia taktiež prispeje k
zvýšeniu príjmov regiónu a to hlavne prostredníctvom daní a poplatkov, ktoré môže miestna samospráva použiť aj na svoje
vytýčené aktivity v oblasti cestovného ruchu (obnova pamiatok, zabezpečenie výroby a osadenia turistických značení, rozvoj
kultúrnych aktivít a pod.). Okamžitým účinkom pomoci je aj zníženie miery nezamestnanosti v regióne nakoľko sa vytvorí 9
nových stabilných pracovných miest. Ciele projektu sú tak plne v súlade s cieľmi definovanými na regionálnej ako aj národnej
úrovni pre oblasť rozvoja cestovného ruchu zameraného na poskytovanie komplexných služieb s celoročným využitím.
Realizáciu projektu v predkladanom rozsahu a čase by nebolo možné uskutočniť bez získania doplnkových zdrojov
financovania (NFP), čím by došlo len k obmedzenému uspokojeniu aktuálnych požiadaviek hostí. Investícia v menšom
rozsahu by nemohla dosiahnuť také pozitívne efekty pre samotný penzión ako aj pre rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Udržateľnosť projektu je podmienená najmä finančnou udržateľnosťou t.j. tvorbou dostatočného objemu príjmov z projektu,
ktoré zabezpečia návratnosť investície projektu a tvorbu zdrojov, pre ďalší možný rozvoj penziónu. Dostatočný objem príjmov
bude zabezpečení prostredníctvom očakávaného: • zvýšenia tržieb za ubytovanie väčšieho počtu hostí • zvýšenia tržieb za
ubytovanie v dôsledku predĺženia priemernej doby ubytovania hostí • zvýšenia dennej útraty hostí, • generovaním tržieb za
nové služby - prenájom priestorov multifunkčnej miestnosti, - tržby za poskytované športové/regeneračné služby
Najzávažnejším rizikom investície je nezabezpečenie dostatočného objemu príjmov. Samotná realizácia projektového zámeru
umožní diverzifikáciu – rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, pričom realizácia projektu vychádza z výsledkov
prieskumu trhu (preferencií a potrieb hostí penziónu Atlas) a teda je aj nástrojom na elimináciu rizík. Spoločnosť taktiež
vypracovala plán rizík, ktorý určuje ako sa má spoločnosť zachovať v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí z hľadiska
vzniku najpravdepodobnejších komplikácií/rizík v snahe minimálne zachovať svoje trhové postavenie.
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Spoločnosť HOTEL ZOBOR s.r.o. prevádzkuje Hotel ZOBOR, ktorý sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Nitra, v
Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 definuje mesto Nitra a
jeho okolie v dlhodobom horizonte ako územie s medzinárodným významom s nosnými formami cestovného ruchu ako
návšteva podujatí, múzeí, prírodných expozícií, poznávanie pamiatok, vinárske aktivity, obchodné cesty. Na celoslovenskej
tvorbe HDP sa kraj podieľa nad 11%. Okres Nitra má mieru evidovanej nezamestnanosti 8,75%, o 4,44% nižšiu ako
celoslovenský priemer. Východisková situácia vyžadujúca realizáciu projektu: vysoká energetická náročnosť Hotela ZOBOR,
nevyhovujúce teplotechnické vlastnosti, technicky a morálne zastaraný exteriér a interiérové vybavenie izieb, obsadenosť
hotela. Na základe posúdenia stavby je nevyhovujúce hygienické kritérium, ktoré spôsobujú tepelné mosty a následná
kondenzácia vodných pár. Predpoklady na realizáciu projektu: strategická poloha, cenová politika, kvalitné poskytovanie
základných a doplnkových služieb, stabilná spolupráca s cestovnými kanceláriami a poskytovateľmi služieb cestovného
ruchu, kvalifikovaní zamestnanci.

Zateplením obvodového plášťa sa prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy a k zlepšeniu hygienických kritérií.
Nová fasáda, exteriérové prvky a nové zariadenie hotelových izieb zatraktívnia a zvýšia marketingovú hodnotu hotela,
podporia využívanie vytvorených produktov CR, zameraných na zabezpečenie vyššieho štandardu poskytovaných služieb a
prispejú k schopnosti komplexne uspokojiť potreby návštevníkov, čím sa zabezpečí lepšie využitie potenciálu kultúrnych a
historických pamiatok, ktoré sa nachádzajú v meste a v regióne. Uvedený stav podporí naplnenie merateľných ukazovateľov
nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty. Vytvoria a udržia sa 3 pracovné miesta pre znevýhodnenú skupinu. Riziká sú
eliminované: skúseným projektovým tímom, plánovaním cash flow, vytvorením finančných rezerv, priebežným controllingom,
spoluprácou s odbornými školami a ÚPSVaR, cieleným marketingom. Vytvoria sa predpoklady na: pokračovanie spolupráce
s mestom Nitra, implementovanie systému manažmentu kvality ISO 9001, vytvorenie online rezervačného systému, zapojenie
sa do spoločného informačného systému na úrovni regiónu, vplyv na zlepšenie ekonomickej situácie dodávateľov.

Projekt bude realizovaný od 04/2013 do 12/2014 paralelne 6 aktivitami (A1 – A6), čím sa zabezpečí odstránenie
identifikovaných slabých stránok. Interval realizácie zahŕňa aj časovú rezervu. A1 sa zrealizuje rekonštrukcia výťahov, A2
úprava obvodového plášťa, A3 oprava schodísk, terás a spevnených plôch v exteriéri, A4 obnova kovových výrobkov a
konštrukcií v exteriéri, A5 výmena mobilného nábytku v izbách, A6 príprava produktov cestovného ruchu. Vytvoria a obsadia
sa 3 pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny, 2 pre ženy, 1 pre muža. Stavebné práce a dodávky A1 - A5 dodajú víťazi
verejného obstarávania, ktoré sa uskutoční pred začatím realizácie projektu odborne spôsobilou osobou. Realizáciu A6 cenové kalkulácie, potrebné rokovania zabezpečí projektový manažér. Riadenie projektu a publicitu a informovanosť
zabezpečia projektový manažér, finančný manažér, manažér monitoringu a publicity. Projektový tím tvoria interní zamestnanci
v spolupráci s externým manažérom monitoringu. Výstupy realizácie aktivít projektu zabezpečia naplnenie špecifických
cieľov projektu, indikátory výsledku a následne bude zrealizovaním projektu dosiahnutý jeho stanovený cieľ a naplnené
indikátory dopadu.

Z dôvodu potreby zvýšenia kvality služieb a konkurencieschopnosti je realizácia projektu nevyhnutná, avšak bez poskytnutia
NFP by projekt mohol byť, vzhľadom na ostatné vlastné investície spoločnosti - výmena výplní exter. otvorov budovy hotela, v
plánovanom horizonte zrealizovaný len v obmedzenom rozsahu, čo by malo výrazne negatívny vplyv na komplexnosť a
priebeh rekonštrukcie hotela v pamiatkovej zóne mesta. Súčasnú situáciu v regióne (miera nezamestnanosti NSK 12,68%) a
v sektore cestovného ruchu (nutnosť poskytovať komplexné služby s vyššou pridanou hodnotou s celoročným využitím)
podporí okamžitý účinok pomoci formou 3 novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny a zabezpečením
zvýšenia konkurencieschopnosti. Ciele projektu sú v súlade s vecne príslušnými strategickými a plánovacími dokumentmi
na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a podporujú nosné formy cestovného ruchu v Nitrianskom územnom regióne.
Realizáciou projektu sa napĺňajú a podporujú ciele strategických dokumentov. Výstupy projektu zlepšia existujúce služby pre
zákazníkov, zabezpečia ich celoročné využitie s dôrazom na využitie potenciálu kultúrnych a historických pamiatok mesta a
regiónu.

Po ukončení podpory z prostriedkov EÚ bude spoločnosť celoročne efektívne využívať zrekonštruovaný Hotel ZOBOR v
spojitosti s vytvorenými produktmi cestovného ruchu. Výstupy projektu a plánované marketingové aktivity zabezpečia
celoročnú obsadenosť hotela nad úrovňou 50%, čo zabezpečí udržanie 3 vytvorených pracovných miest pre znevýhodnenú
skupinu. Naďalej bude prebiehať spolupráca s mestom, cestovnými kanceláriami, kultúrnymi organizáciami, odbornými
školami, ÚPSVaR. Projekt prispeje k posilneniu pozície spoločnosti na trhu, čo eliminuje hrozbu silnejúcej konkurencie a
ekonomickej recesie. Zrealizovaná rekonštrukcia spomalí vplyv nárastu cien energií na konečnú cenu poskytovaných služieb.
Finančná udržateľnosť bude zabezpečená nárastom tržieb a pridanej hodnoty, prostredníctvom skvalitnenia a rozšírenia
služieb a nárastu zákazníkov. Na základe výstupov z finančnej analýzy vyplýva, že predkladaný projekt je životaschopný a
dlhodobo ekonomicky udržateľný. V každom roku po zrealizovaním investície sa tvoria také výnosy, ktoré prevyšujú
prevádzkové náklady súvisiace s investíciou. Investícia vytvára kladnú čistú súčasnú hodnotu a predpokladaná miera
výnosovosti je 101,34%.
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KOP a.s.

EUROCOM Investment, s.r.o.

HASTRA, s. r. o.

Rekonštrukcia Penziónu Lalíky

Gino Paradise Bešeňová II. etapa

Európske oddychovo-informačné a relaxačné cetnrum Belá

Zvýšenie konkurencieschopnosti rekreačného strediska Ski Centre
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Levoča - LD prostredníctvom rozšírenia ponuky služieb cestovného
ruchu s celoročným využitím

WORLD EXCO, s.r.o.

Kúpele Zelená Žaba, s. r. o.

IMPA autoalarmy, s.r.o.

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

EUROCOM & Co. s.r.o.

TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.

Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová

Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba

Banský dom

Modernizácia detského bazéna s celoročným využitím

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa s areálom
Orlové

Zvýšenie komplexnosti služieb CR ponúkaných Hotelom Patria posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity
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Obec Oščadnica je v zmysle Regionalizácie CR SR zaradená do Severopovažského regiónu cestovného ruchu a v rámci
neho do subregiónu Kysuce, ktorý je zaradený medzi regióny I. kategórie s medzinárodným významom pre cestovný ruch.
Oščadnica ako stredisko cestovného ruchu v posledných rokoch zaznamenala značný rozvoj najmä vďaka investíciám do
lyžiarskeho areálu Veľká Rača, čo vyvolalo aj zvýšenie dopytu po tomto stredisku.Penzión Lalíky sa nachádza v
Oščadnici,časti Lalíky.Svoje miesto si tu v zime nájdu, uprostred krásnej prírody, všetci nadšenci lyžovania, snowbordingu, či
bežeckého lyžovania od začiatočníkov až po tých najnáročnejších. V lete ponúka okolie penziónu zaujímavé možnosti
turistiky a bicyklovania. V objekte sa momentálne nachádza zrekonštruovaná reštaurácia, čiastočne zrekonštruovaná
kuchyňa, provizórne opravené tri izby, vybudovaná ČOV, nový kotol. Ostatné izby, schodisko, spoločenské miestnosti,
suterén, lyžiareň sú v zastaranom stave a zákazníci sú so stavom ubytovania a možnosťami relaxovania nespokojní, čo sa
prejavuje na klesajúcom počte ubytovaných, napriek tomu, že je objekt vynikajúco situovaný v peknom prostredí priamo pri
lyžiarskom svahu.

Penzión sa rekonštrukciou kapacitne nemení, dochádza k výmene starých okien a k celkovej rekonštrukcii interiéru.
Zámerom investora je vnútornou prestavbou zmodernizovať existujúcu ubytovaciu kapacitu objektu a upraviť ju podľa
dnešných noriem a požiadaviek.Výsledkom rekonštrukcie bude: -rozšírenie služieb wellness centra -vybudovanie
vonkajšieho viacúčelového ihriska -spoločenská miestnosť s krbom a sedením, školiace priestory s vybavením modernizácia audio-video systému v penzióne -rekonštrukcia rozvodov a telies kúrenia, elektrických rozvodov v interiéri,
osvetlenia -dobudovanie sociálnych zariadení a vybavenia -rekonštrukcia interiéru izieb a príslušenstva,vybavenie
izieb,úprava vonkajších priestorov, výmena niektorých okien a dverí,kamerový systém,hotelový a reštauračný
systém,vybavenie vonkajších priestorov. Realizáciou projektu bude vytvorených 6 pracovných miest ku koncu realizácie
projektu a ďalšie 2 pracovné miesta v priebehu 5 rokov od ukončenia realizácie.Ohrozenia, ktoré by mohli ovplyvniť naplnenie
stanovených merateľných ukazovateľov,predstavujú zmeny na trhu práce.Eliminácia uvedeného rizika-príjemné podmienky
pre zamestnancov,motivácia,vzdelávanie.

Projekt je rozčlenený do dvoch aktivít, aktivita 1 - Stavebné práce a aktivita 2 - Vybavenie.Začiatok realizácie projektu je
stanovený na marec 2013 a ukončenie na január 2015.Projekt bude riadený osvedčenými riadiacimi metódami, odborným
projektovým tímom, v súlade s najlepšími praktikami pre riadenie stavebných prác. Projektový tím bude organizovať
pravidelné stretnutia a kontrolné dni, ktorých úlohou bude posúdiť plnenie harmonogramu projektu, riešenie odchýlok a
predchádzanie prípadným problémom. Žiadateľ disponuje potrebným zázemím z hľadiska organizačno-technického zázemia
predkladaného projektu, ako aj rozsiahlym know-how v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu a projektového
riadenia investičných zámerov.Realizácia projektu bude postupovať podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá
špecifikuje
obsah
stavebných
kapitol
ako
zemné
práce,základy,zvislé
konštrukcie,stropy,podlahy,schodisko,zastrešenie,výplne otvorov a povrchové úpravy.Vybavenie bude realizované formou
dodávok od víťaza verejného obstarávania. Realizáciou aktivít projektu dôjde k naplneniu všetkých stanovených cieľov, ktoré
budú znamenať pozitívny prínos nielen pre žiadateľa ale aj pre región.

Penzión je strategicky lokalizovaný v prekrásnom prostredí lyžiarskeho strediska priamo na svahu. Jeho vybavenie však
úrovňou nezodpovedá požadovaným štandardom a ani ponuka doplnkových služieb nie je dostačujúca. Izby, schodisko,
spoločenské miestnosti, suterén, lyžiareň sú v zastaranom stave a zákazníci sú so stavom ubytovania a možnosťami
relaxovania nespokojní.Podlahové plochy a obklady sú značne opotrebované, dvere nezabezpečujú dostatočné odhlučnenie
od chodieb a neumožňujú riadenie prístupu a žiadnu bezpečnosť proti vniknutiu.Bez poskytnutia NFP by žiadateľ nebol
schopný pokryť investičné náklady projektu.Projekt je v súlade so strategickými plánovacími dokumentami na regiónálnej aj
národnej úrovni. Pridaná hodnota projektu Rekonštrukcia Penziónu Lalíky spočíva vo: -vytvorení pracovných miest na trvalý
pracovný pomer -vytvorení pracovných miest pre znevýhodnené skupiny uchádzačov o pracovné miesto -zvýšení
návštevnosti regiónu -zvýšení príjmov regiónu z cestovného ruchu -stimulácii spotreby v regióne, ktorá podnieti rozvoj
odvetví, na ktorých je cestovný ruch závislý -vytvorení dlhodobej životaschopnej investície -rozvoji inovatívnych služieb
cestovného ruchu.

Administratívno-technické kapacity žiadateľa tvoria základný piliér udržateľnosti projektu,budú sústredené v objekte penziónu
a bude ich tvoriť celá personálna základňa žiadateľa.Ľudský faktor vo sfére cestovného ruchu je základným fenoménom, ktorý
rozhoduje o prosperite a konkurencieschopnosti podniku.Žiadateľ si je uvedeného faktu vedomý a preto bude investovať do
rozvoja a motivácie svojich zamestnancov, čo ho postupne privedie k dosiahnutiu zisku.Rentabilitu a udržateľnosť investície
podrobne rozoberá finančná analýza, ktorá je prílohou predkladaného projektu a vychádza z predpokladu finančnej
udržateľnosti tvorbou vlastných zdrojov.Výsledok finančnej analýzy je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré vstupujú do
analýzy na strane nákladov a výnosov.Eliminácia možných ohrození: 1)motivácia zamestnancov a prijímanie pracovných síl z
regiónu 2)dôsledné sledovanie ponuky konkurencie, ponuka inovatívnych produktov, prípadná spolupráca s konkurenciou,
vzájomná propagácia služieb 3)pravidelné vytváranie rezerv na preklenutie nepriaznivých makroekonomických vplyvov,
využívanie podnikateľských podporných programov 4)"zelený program" 5)budovanie spokojnej stálej zákazníckej klientely
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Projekt sa bude realizovať na uzemí Liptovského regiónu, ktorý je definovaný ako územie s medzinárodným významom.
Región má významný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, no z ekonomického hľadiska nie je dostatočne využitý. Vďaka
vysokému počtu geotermálnych prameňov k pozitívnym faktorom rozvoja cestovného ruchu v regióne treba zaradiť aj jeho
potenciál pre rozvoj kúpeľníctva. Spoločnosť EUROCOM Investment, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1998. Podnikať na trhu
začala v oblasti maloobchodu. Postupne svoju prevádzku rozširovala o viaceré služby. V súčasnosti je jej hlavnou náplňou
činnosti prevádzka Thermal Parku Bešeňová. V roku 2011 mala firma tržby za poskytované služby v hodnote 5 745 658 EUR.
Spoločnosť zamestnáva 144 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 102 zamestnancov na dohodu o vykonaní práce. Z
výstupov zo SWOT analýzy vyplýva, že v Thermal parku absentuje výraznejšia atrakcia schopná pritiahnuť väčší počet
turistov z ostatných regiónov Slovenska a zo zahraničia, preto sa žiadateľ rozhodol zariadenie modernizovať realizáciou
výstavby rozsiahleho komplexu Gino Paradise Bešeňová so širokou ponukou atrakcií a komplexných služieb cestovného
ruchu s celoročnou prevádzkou.

Po vybudovaní turisticko–zábavného komplexu Gino Paradise Bešeňová vznikne v regióne zariadenie cestovného ruchu,
ktoré bude poskytovať komplexné služby pre relax a aktívne trávenie dovoleniek a voľného času. Po ukončení projektu bude
v areáli Thermal Parku Bešeňová vybudovaná kvalitná štruktúra turisticko–zábavného komplexu, ktorá umožní pokračovanie
aktivít v dlhodobom horizonte. V takto vytvorenom komplexe budú môcť návštevníci využívať 5 nových bazénov s množstvom
vodných atrakcií, halu pre bowling s reštauráciou, sociálne zariadenia a iné doplnkové zariadenia areálu. V dôsledku úspešnej
implementácie projektu sa predpokladá výrazný nárast návštevnosti zariadenia, čo sa pozitívne odzrkadlí na náraste tržieb a
pridanej hodnoty, ako aj na udržateľnosti projektu z finančného hľadiska. Vytvorí sa 9 stálych a niekoľko sezónnych
pracovných miest. Predpokladá sa výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. Riziko z možného nedosiahnutia
plánovaných cieľov projektu bude eliminované dôsledným personálnym a technickým zabezpečením realizácie projektu,
vytvorením kvalifikovaného tímu pracovníkov vo vedúcich pozíciách na zabezpečenie efektívneho manažmentu riadenia a
realizácie projektu.

Predmetom stavby bude rozšírenie súčasného areálu Thermal parku Bešeňová o výstavbu novej časti aquaparku, ktorá bude
zabezpečovať komplexné služby cestovného ruchu rozšírené o nové atrakcie a iné doplnkové služby. Výstavba
turisticko–zábavného komplexu Gino Paradise Bešeňová bude pozostávať z dvoch etáp. V rámci prvej etapy budú
realizované objekty: bowling s reštauráciou, spojovacie krčky, sociálne zariadenie I., občerstvenie, strojovňa, soľný kľudový
bazén, vlnový bazén a detský bazén. V súčasnosti už v areáli prebieha výstavba prvej etapy, ktorú žiadateľ realizuje na
vlastné náklady. V súvislosti so zabezpečením komplexných služieb cestovného ruchu na vysokej úrovni je realizácia druhej
etapy nevyhnutná. Počas druhej etapy výstavby areálu komplexu Gino Paradise Bešeňová II. etapa bude realizovaná
výstavba zábavného bazénu, bazénu rieka-river, sociálnych zariadení II. a oplotenia areálu. Projekt nebude mať negatívny
dopad na životné prostredie. Aktivity budú realizované v časovom horizonte 24 mesiacov, od januára 2013 do decembra
2014, organizačne a technicky budú zabezpečené žiadateľom v spolupráci s vybraným dodávateľom na základe projektovej
dokumentácie.

Žiadateľ realizuje výstavbu turisticko-zábavného komplexu Gino Paradise Bešeňová v 2 etapách, pričom prvú etapu hradí z
vlastných nákladov. Na druhú etapu už nemá k dispozícii dostatok finančných zdrojov, v dôsledku čoho je pre neho pomoc v
podobe NFP nevyhnutná na zabezpečenie komplexných služieb cestovného ruchu v zariadení, ako aj v celom regióne. Čo sa
týka konkurencie, v Liptovskom regióne na trhu absentuje porovnateľné zariadenie danej kategórie, čo znemožňuje predlžovať
pobyt najmä zahraničných návštevníkov a solventnej domácej klientely, ktorí ho v súčasnosti navštevujú len krátkodobo, preto
je dôležité využiť potenciál regiónu a tým zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. Ciele projektu v plnej miere napĺňajú cieľ OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia 3.1. Projekt je taktiež v súlade s Národnými strategickým
referenčným rámcom SR pre roky 2007-2013, Národnou stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenska na roky 2007-2013,
Národným programom rozvoja cestovného ruchu SR, Regionalizáciou cestovného ruchu, ako aj s územným plánom a PHSR
Žilinského samosprávneho kraja.

Realizáciou sa vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti a zlepší sa i celkové postavenie podnikateľského subjektu na
trhu. Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou zariadenia, čo preukazuje finančnú udržateľnosť
projektu. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje najmä zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov cca. o 80 000
ročne, zvyšovanie kvality a sortimentu poskytovaných služieb, získavanie nových obchodných partnerov z domácej a
zahraničnej klientely a spolupráca s miestnou a územnou samosprávou v otázkach cestovného ruchu. Poskytnutím NFP sa
spoločnosti v budúcnosti umožní rozšírenie možností poskytovaných služieb, čo bude priamo spojené s vytváraním nových
pracovných miest a zároveň podnik rozšíri svoj územný vplyv a trhový podiel. V prípade nedosiahnutia cieľov projektu je
manažment spoločnosti pripravený upraviť poskytované služby podľa trhových požiadaviek, plánovaná investícia umožňuje
skvalitnenie služieb vo viacerých variantoch, čím sa eliminujú interné riziká v podobe nepriaznivého výsledku hospodárenia.
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Súčasná situácia v oblasti CR je charakteristická len miernym oživením dopytu pri doznievajúcej hospodárskej kríze. V
štruktúre účastníkov je viditeľný pokles zahraničných návštevníkov, naopak podiel domácich zástupcov rastie, pričom rastú aj
požiadavky na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb pri akceptovateľnej cene. V regióne Kriváňskej Malej Fatry
monitorujeme dostatočnú kapacitu ubytovacích zariadení, ktoré sú vyťažené prevažne počas zimnej a letnej sezóny. Ponuka
doplnkových služieb je však obmedzená, čo vytvára nízky potenciál na udržanie návštevníka počas mimosezóny resp. počas
obdobia s nepriaznivým počasím. Dochádza tak ku skracovaniu dĺžky pobytu a mimosezónej nevyťaženosti zariadení CR.
Prevádzka EOIC v Belej v súčasnosti poskytuje len služby ubytovania, pričom je odkázaná na úzku kooperáciu s blízkymi
zariadeniami, ktoré pre jej klientov zabezpečujú stravovacie a relaxačné služby. Polyfunkčný objekt - jadro EOIC v Belej je v
štádiu rozostavanosti, čo eliminuje poskytovanie všetkých zamýšľaných služieb podporujúcich rozvoj žiadateľa a celého
formujúceho sa klastra CR. Potenciál vysokej návštevnosti počas kultúrnych podujatí (Jánošíkove dni a pod.) zostáva
nevyužitý

Od realizácie projektu očakávame zlepšenia vo viacerých rovinách, konkrétne: - zvýšenie konkurencieschopnosti nielen na
úrovni žiadateľa, ale aj celého regiónu Kriváňskej Malej Fatry - vytvorenie 16 pracovných miest, z toho 10 obsadených
ženami a 6 mužmi - rozšírenie ponuky poskytovaných služieb, ktoré doteraz absentovali v celom regióne - nárast tržieb zvýšenie pridanej hodnoty - vzhľadom na energeticky úsporné a environmentálne vhodné riešenia prevádzky prinášame
ekologizáciu do systému poskytovania komplexný a celoročne využívaných služieb v CR. Ponuka nových služieb nám
umožní vytvorenie systému komplexnej spolupráce s ostatnými ubytovacími zaradeniami v regióne, na úrovni
zabezpečovania doplnkových služieb. Špeciálne zariadenia v rámci wellnessu, nám umožnia konkurovať trom najsilnejším
wellness centrám v rámci krajského mesta Žilina, čím dokážeme získať úplne nový typ klientely. Trojkombináciou
jedinečnosti kongresovej kapacity, wellness služieb a lezeckej steny vytvoríme komplex prevádzkovaný jedným subjektom,
ktorý výrazne zvýši atraktívnosť celého Žilinského kraja. Vytvoríme predpoklad pre ďalší dynamický rast úrovne a rozsahu
poskytovaných služieb CR

Pred predložením projektu sme vykonali SWOT analýzu súčasného stavu našej spoločnosti, rovnako tak identifikáciu
základných bariér nášho ďalšieho rozvoja a identifikácie potrieb na trhu CR v regióne, ktoré sme rozpracovali do variantných
riešení. Optimálne riešenie sme rozpracovali do úrovne predkladaného projektu. Realizovali sme prieskum trhu za účelom
identifikovania parametrov a ceny obstarávaného vybavenia Fyzická realizácia projektu bude prebiehať na základe
zmluvného vzťahu s dodávateľmi stavebných prác a vybavenia, ktorí vzídu z pripravovaného verejného obstarávania.
Dodávatelia zabezpečia kompletnú dodávku do rozostavaného objektu EOIC v Belej. Rovnako tak zabezpečia základnú
záručnú garanciu a záručný servis Projektový tím zložený z interných i externých zamestnancov bude dohliadať na správnu
implementáciu projektu a plnenie zmluvných podmienok. T.j. bude kontrolovať správnosť dodávky, technické, ekonomické a
administratívne stránky projektu. Taktiež bude predkladať správy vlastníkom a manažmentu spoločnosti s dôrazom na
identifikáciu a následné riešenie potenciálnych rizík Po ukončení zabezpečí kontrolu udržateľnosti projektu a predkladanie
následných monitorova správ

Potreba realizácia projektu vyplýva z analýzy súčasnej situácie na trhu poskytovateľov služieb CR v lokalite obce Belá,
následne Terchovskej doliny a celej Kriváňskej časti Malej Fatry, ktorej charakteristika je: vysoká ubytovacia kapacita s
chýbajúcimi doplnkovými službami rozdrobenosť poskytovateľov služieb CR, ktorí sa združujú len na základe obecnej
príslušnosti (Združenie turizmu Terchová, Združenie turizmu Zázrivá a pod.) právne obmedzenia výstavby a rozširovania
existujúcich stredísk vo vzťahu k Národnému parku Malá Fatra zmena skladby účastníkov CR ako aj ich potrieb a
vyžadovaného štandardu Pre naše pôsobenie je nutné realizovať rozvojové zámery, ktoré vyplnia medzeru na trhu, umožnia
nám poskytovať jedinečné služby a vytvoria dostatočný potenciál pre spoluprácu s ostatnými poskytovateľmi služieb CR v reg.
Z pohľadu regiónu realizáciou projektu vytvoríme nové pracovné miesta, čím zvýšime zamestnanosť. Zavedieme
environmentálne riešenia do systému poskytovania služieb CR. Rozšírením a skvalitnením služieb poskytovaných všetkým
účastníkom CR dokážeme byť konkurencieschopní aj voči klasickým zahraničným destináciám CR, čím rozšírime možnosti
pre aktívny CR na Slovensku

Podstatou investície v rámci predkladaného projektu je rozšírenie doplnkových služieb v oblasti CR v jednom z
najvýznamnejších regiónov CR na Slovensku, čo nám umožní výrazne zvýšiť našu konkurencieschopnosť a vytvoriť
partnerské väzby s exist. zariadeniami CR v regióne bez toho aby sa cítili byť našou činnosťou ohrození. Udržateľnosť
vnímame v troch rovinách: ADMINISTRATÍVNA RESP. PERSONÁLNA Je garantovaná osobným zainteresovaním sa
zástupcov manažmentu i vlastníkov spoločnosti. Súčasne personálne kapacity spoločnosti sú stabilizované na všetkých
stupňoch riadenia i výkonu služieb. TECHNICKÁ Spočíva v garancii dodávateľov, ktorí poskytnú záručný a pozáručný servis.
Z našej strany je garancia zabezpečená kvalitnou realizáciou hrubej stavby ako i finálnych povrchových úprav. Prípadné riziká
poškodenia nepredvídateľnými udalosťami budú riešené poistením. FINANČNÁ RESP. EKONOMICKÁ Dobudovaním
polyfunk. objektu EOIC výrazne rozšírime našu ponuku s čím je spojený rast tržieb a zisku. Všetky investičné aktivity vždy
dôsledne zvažujeme a analyzujeme. Dokladom je finančná analýza. Navyše naša spoločnosť dlhodobo vytvára zisk. Preto
považujeme finančnú udržateľnosť za zaručenú.
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Prešovský samosprávny kraj je význam. turist. regiónom v rámci Slovenska, avšak nízko konkurencieschopný v porovnaní s
vyspelými turistickými regiónmi v Európe. PSK má významný prírodný, kultúrny, historický potenciál, kt. je pre CR, rekreáciu a
aktívny oddych značne rozsiahly, avšak nedostatočne využívaný a vnútroregionálne diferencovaný. Stredisko Ski Centre
Levoča svojou polohou a charakterom služieb je využiteľné počas celého roka. Poskytuje služby CR v oblasti ubytovania,
stravovania, športu, wellness a aktívneho oddychu, lyžiarskych vlekov a tratí, zimných športov, kongres. služieb a
doplnkového servisu. Cieľové skupiny sú individuálni návštevníci, skupinové a školské zájazdy, firemná, domáca i zahraničná
klientela. Slabými stránkami sú vyhľadávanie strediska najmä počas zimných mesiacov, nedostatočná kapacita wellness a
relax služieb (rieši projekt). Silnými stránkami sú prírodný a kultúrny potenciál okolia, dostupnosť, komplexnosť, flexibilita,
skúsenosti, silný investor, výhodná cenová politika, ochota rozširovania ponuky služieb. Nezamestnanosť v PSK dosiahla k
31.12.2011 18,95%.

Projekt zvýši kvalitu a rozsah v súčasnosti ponúkaných služieb v stredisku Ski Centre Levoča, prispeje k rozšíreniu ponuky
wellness a služieb zameraných na šport, aktívny oddych, relax, regeneráciu síl a to počas celého roka a tým k uspokojeniu
dopytu súčasnej klientely a prilákaniu ďalších domácich a zahraničných návštevníkov. V roku 2019 vďaka rozšírenej ponuke
služieb s multiplikačným efektom na ďalšie poskytované služby budú predpokladané tržby 20,07 mil. eur, pridaná hodnota na
úrovni 4,63 mil. eur. Projekt vyzdvihuje a využíva potenciál regiónu, prispieva k rozvoju najmä rekreačného CR (ale i
kongresového, incentívneho, zdravotného), čím zvýši konkurencieschopnosť a HDP kraja, prispeje k znižovaniu
nezamestnanosti v kraji vytvorením nových pracovných miest a vďaka synergickému efektu, ktorý CR vytvára, prispeje k
zvýšeniu kooperatívneho manažmentu, zostreniu konkurenčného prostredia a vytváraniu ponuky, dosahovaniu tržieb a
vytváraniu nových pracovných miest ďalších priamo i nepriamo zainteresovaných podnikateľských subjektov v kraji. Žiadateľ
zároveň vytvorí 4 pracovné miesta, 2 obsadené mužmi a 2 obsadené ženami, z toho 1 obsadené príslušníčkou MRK.

Realizácia projektu v období 01/2013 - 12/2014 predpokladá dve hlavné aktivity a to výstavbu Relax centra II a výstavbu
Relax parku v stredisku Ski Centre Levoča. Na realizácii sa zúčastňujú odborníci z oblasti projekt. manažmentu a riadenia,
riadenia a prevádzkovania zariadení CR, marketingu, ekonomiky, účtovníctva, architektúry, riadenia stavebných projektov so
skúsenosťami a schopnosťou riadiť a administrovať daný projekt. Žiadateľ má z tech. hľadiska vysporiadané majetkovoprávne a vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkom, pripravený stavebno-realizačný projekt, právoplatné stavebné
povolenie, dostatočné finančné zdroje na krytie a zabezpečenie realizácie projektu. Žiadateľ je pripravený na riešenie
vzniknutých krízových situácií a rizík počas i po realizácii projektu spojených najmä s rizikami finančnými, časovými, straty
klientely a vis major. Realizáciou uvedených dvoch hlavných aktivít bude rozšírená a inovovaná ponuka služieb CR daného
zariadenia počas celého roka, čím sa zvýši konkurencieschopnosť, atraktivita, tržby, pridaná hodnota, návštevnosť strediska
Ski Centre Levoča - Levočská dolina.

PSK, Spišský región ponúka množstvo kultúrno-historických a prírodných atraktivít na realizáciu najmä rekrea CR. No región
nie je využívaný dostatočne z hľadiska možností CR. Záujem o rekreačný CR postupne stúpa a súčasné kapacity zariadenia
pre wellness a dalšie športové a oddychové aktivity mimo zimných športov, teda s využívaním počas celého roka, nie sú
dostatočné. Stredisko má záujem ponúkať komplexné služby pre aktívny oddych počas celého roka pre čo najširší okruh
klientely. Z toho dôvodu je nevyhnutné ponuky služieb zariadenia rozšíriť, čo bez pomoci z NFP nie je možné. Prostriedky
pomoci zabezpečia projektu pokrytie časti investičných nákladov. Na základe tejto pomoci môže podnikateľský subjekt tvoriť
vyšší zisk a ďalšie investičné aktivity môžu byť financované z tohto zdroja. Zvýšením ponuky služieb prispeje projekt k rastu
trhového podielu rekr. strediska medzi významnými slovenskými strediskami CR. Realizácia projektu napĺňa vybrané strateg.
ciele, priority a opatrenia Stratégie CR SR do roku 2013, PHSR PSK, PHSR mesta Levoča, ÚP VÚC Prešov. kraja, prispieva k
napĺňaniu horizontálnych priorít.

Projekt po ukončení financovania zo zdrojov štátnej pomoci bude fungovať samostatne. Prostriedky pomoci zabezpečia
projektu pokrytie zvýšených investičných nákladov. Na základe tejto pomoci môže podnikateľský subjekt tvoriť vyšší zisk a
ďalšie investičné aktivity môžu byť financované z tohto zdroja. Žiadateľ plánuje rozšíriť ponuku služieb a pravidelne
monitorovať potreby trhu a prispôsobovať sa im. Žiadateľ v rámci svojho finančného plánu bude schopný zabezpečiť
prevádzku a údržbu objektov a prípadné ďalšie investície aj v dlhodobom časovom horizonte. Po ukončení realizácie projektu
a skončení spolufinancovania z prostriedkov pomoci budú aktivity financované z hospodárskeho výsledku spoločnosti, pričom
je očakávaný rast príjmov z predaja služieb, ktoré zahŕňajú tržby za tovary a služby a to za relaxačné, wellness, stravovacie a
ubytovacie. Vzhľadom na skvalitnenie a rozšírenie služieb sa vytvorí dopyt po službách ubytovacích a stravovacích, čo je
predpoklad výrazného zvýšenia príjmov za tieto služby a príjmov z využívania šport. a doplnk. služieb. Realizáciou projektu sa
očakáva zvýšenie návštevnosti, čo sa pozitívne odzrkadlí na náraste tržieb v stredisku.
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Projekt sa bude realizovať v regióne Liptov, v obci Bešeňová. Liptovský región so svojou atraktívnou polohou patrí medzi
najnavštevovanejšie regióny Slovenska a je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším
medzinárodným významom. Spoločnosť WORLD EXCO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1994. V roku 2011 mala firma tržby za
poskytované služby v hodnote 472 811 Eur a zamestnávala 10 zamestnancov. V súčasnosti je jej hlavnou náplňou
poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach, pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne ako aj
organizovanie kurzov, školení a seminárov. Zámerom žiadateľa je využitie trhovej medzery vo vzťahu k potrebám a
očakávaniam turistov a návštevníkov regiónu, a tým pádom by sa ponuka služieb cestovného ruchu v Liptovskom regióne
rozšírila o kvalitné a prvotriedne kongresové centrum. V súčasnosti v Thermal Parku Bešeňová absentuje výraznejšia
turistická atrakcia. Z výstupov zo SWOT analýzy žiadateľa vyplýva, že silnou stránkou spoločnosti je kvalifikovaný
manažment s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb CR a realizáciou veľkých investičných projektov,
ktoré sú predpokladom na realizáciu projektu.

Výsledkom projektu bude vybudovanie kongresového a relaxačného centra s reštauráciou. Spoločnosť WORLD EXCO s.r.o.
predpokladá nárast ročných tržieb do roku 2019 o 700 000EUR a pridanej hodnoty o 110 000EUR, ako aj zvýšenie počtu
návštevníkov Thermal Parku Bešeňová. Projektom sa vytvorí 9 nových stálych pracovných miest, 4 pre mužov, 5 pre ženy a 1
pracovné miesto pre znevýhodnenú skupinu. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti a zlepší
sa i celkové postavenie podnikateľského subjektu na trhu cestovného ruchu pri využití existujúceho prírodného a kultúrneho
potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Zvýšia sa príjmy žiadateľa, čo umožňuje realizáciu ďalších projektov v
regióne. Realizáciou projektu sa posilní konkurencieschopnosť žiadateľa a regiónu na trhu domáceho i zahraničného
cestovného ruchu a ďalej sa zvýši kvalita ponuky cestovného ruchu o kvalitné kongresové centrum s reštauráciou v
Liptovskom regióne čo prispeje k dosiahnutiu porovnateľnej úrovne s krajinami s vyspelým cestovným ruchom. Riziko z
možného nedosiahnutia plánovaných cieľov projektu bude eliminované dôsledným personálnym a technickým zabezpečením
realizácie projektu.

Predmetom projektu je rozšírenie služieb cestovného ruchu prostredníctvom výstavby nového kongresového a relaxačného
centra s reštauráciou v stredisku cestovného ruchu Thermal Park Bešeňová, ktoré by poskytovalo kongresové, stravovacie a
iné doplnkové služby cestovného ruchu, čím sa vytvorí moderný turistický komplex, ktorý by svojou koncepciou a ponukou
služieb nemal konkurenciu v rámci širšieho regiónu. Aktivity projektu budú realizované v časovom horizonte 24 mesiacov, od
januára 2013 do decembra 2014, organizačne a technicky budú zabezpečené žiadateľom v spolupráci s vybraným
dodávateľom na základe verejného obstarávania, ktoré bude vykonané po odovzdaní ŽoNFP podľa projektovej dokumentácie.
Spoločnosť WORLD EXCO s.r.o. plánuje realizovať projekt prostredníctvom jednej aktivity projektu - Výstavba kongresového
a relaxačného centra Bešeňová so širokou ponukou poskytovaných služieb s novým dizajnom, ktoré bude spĺňať požiadavky
vysokej kvality poskytovaných služieb pre návštevníkov. Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová bude disponovať
reštauráciou, barom - kaviarňou a 4. kongresovými halami. Zariadenie bude zabezpečovať komplexné služby cestovného
ruchu s celoročným využitím.

Z dôvodu vysokej investičnej náročnosti žiadateľ nie je schopný zrealizovať projekt bez nenávratného finančného príspevku,
čo dáva predpoklad na zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci. Čo sa týka konkurencie v Liptovskom regióne nemá toto
zariadenie v danom a ani v širšom regióne takmer žiadnu konkurenciu, pretože by bolo vybudované ako samostatne stojaci
objekt, ktorý disponuje aj s reštauráciou a relaxačnou miestnosťou. Zariadenie by prispelo k predlžovaniu pobytu hlavne u
zahraničných návštevníkov a solventnej domácej klientely, ktorí región v súčasnosti navštevujú len krátkodobo. Realizácia
projektu bude mať viacero pozitívnych efektov, a to z pohľadu žiadateľa, dodávateľov, návštevníkov a zamestnanosti. Ciele
projektu v plnej miere napĺňajú cieľ OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako aj ciele opatrenia 3.1. Projekt je
taktiež v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom SR na roky 2007 - 2013, Národnou stratégiou rozvoja
cestovného ruchu Slovenska na roky 2007 - 2013, Národným programom rozvoja cestovného ruchu SR, Regionalizáciou
cestovného ruchu, ako aj s územným plánom a PHSR Žilinského samosprávneho kraja.

Na základe výsledkov finančnej analýzy projektu je žiadateľ presvedčený o tvorbe dostatočných a stabilných finančných
prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou zariadenia, čo preukazuje finančnú udržateľnosť
projektu. Dôležitými predpokladmi udržateľnosti projektu sú aj skutočnosti ako stabilizované ekonomické ukazovatele
žiadateľa za predchádzajúce roky a ochota investovania disponibilných a dostupných finančných prostriedkov žiadateľa do
neustáleho rozvoja a skvalitňovania služieb zariadenia. Tieto výsledky dávajú predpoklad dlhodobej udržateľnosti projektu,
stabilnej zamestnanosti a schopnosti žiadateľa výrazne sa podieľať na miestnom rozvoji v rámci obce Bešeňová.
Poskytnutím NFP sa spoločnosti v budúcnosti umožní rozšírenie možností poskytovaných služieb. Dôsledným personálnym a
technickým zabezpečením realizácie projektu s hlavnými aktérmi v oblasti cestovného ruchu v regióne, spolu s účinnou
marketingovou stratégiou, žiadateľ prispieva k minimalizácii možného negatívneho vývoja vo vzťahu k projektu a rizika
neschopnosti naplniť merateľné ukazovatele. Z personálneho hľadiska sú výsledky projektu udržateľné vytvorením 9 nových
pracovných miest.
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Kúpalisko Zelená žaba, umiestnené v katastrálnom území Trenčianske Teplice, je najvyššie položené kúpalisko v Strednej
Európe. Patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky SR v rámci architektúry 20. storočia. Prevádzka kúpaliska bola
zabezpečovaná miestnymi kúpeľmi, fungovala nepretržite až do roku 2001, kedy došlo k poškodeniu – prasknutiu hlavného
bazéna a tým znefunkčneniu celej prevádzky. Aj napriek trvajúcej, viac ako 60 ročnej prevádzke kúpaliska, neboli vykonávané
vlastníkom žiadne zásadné rekonštrukčné práce. Kúpalisko postupne strácalo svoje postavenie v cestovnom ruchu. Viac než
10 rokov trvajúce chátranie a prevádzkovú nefunkčnosť výrazne poznačili súčasný stav kúpaliska. Je zanedbaný, bez
akéhokoľvek potenciálu na ďalšiu prevádzku bez vykonania generálnej rekonštrukcie a predovšetkým opravy hlavnej atrakcie
kúpaliska, t.j. hlavného bazéna. Zariadenie pod vplyvom rozvíjajúcej sa konkurencie stratilo svoje postavenie, ktoré bolo
významné nielen z hľadiska regiónu, ale celého Slovenska. V roku 2009 sa vlastníkom objektov s prislúchajúcimi pozemkami
stala spoločnosť Kúpele Zelená Žaba, s.r.o. s jednoznačným cieľom prinavrátenia pôvodného postavenia kúpaliska.

Cieľom žiadateľa je zrekonštruovať a zmodernizovať v súčasnosti schátralé zariadenie kúpaliska. Výsledkom realizácie
projektu bude moderná prevádzka kúpaliska so zachovaním pôvodného architektonického riešenia. Realizácia projektu sa
pozitívne prejaví na konkurencieschopnosti celého regiónu. V minulosti bolo kúpalisko vyhľadávaným zariadením, ktoré do
regiónu lákalo tisícky turistov. Od opätovného sprevádzkovania kúpaliska sa očakáva, že tento trend bude nielenže
obnovený, ale zároveň je cieľom žiadateľa prostredníctvom kombinácie zaujímavého priestorového umiestnenia zariadenia v
kombinácii s doplnkovými službami ponúknuť zaujímavý komplexný produkt cestovného ruchu a bude viesť k zvýšeniu
atraktivity kúpaliska a tým k výraznému nárastu počtu návštevníkov zariadenia počas celého roka. Realizáciou projektu sa
plánuje vytvoriť 15 nových pracovných miest, čím dôjde k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Cieľom žiadateľa je vytvoriť
vhodný pomer zamestnancov – mužov a žien, čím projekt prispeje i k naplneniu princípu rovnosti príležitostí a tiež vytvoriť
jedno pracovné miesto pre člena marginalizovanej rómskej komunity a dve miesta pre znevýhodnených uchádzačov.

Pri realizácii projektu je kladený silný dôraz na zachovanie charakteru kultúrnej pamiatky v pôvodnej podobe, pri
rešpektovaní výnimočnosti plynulého osadenia tejto výnimočnej funkcionalistickej stavby do okolitej prírody. Pri plánovaní sa
vychádzalo z čo najefektívnejšieho a najmenej rušivého konceptu komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným
využitím. Projektové aktivity sú nadefinované v zmysle stavebného projektu a spočívajú vo rekonštrukcii a modernizácii
stavebných objektov kúpaliska. V projekte sú zadefinované 1 hlavná a 2 podporné aktivity v nasledovnej štruktúre. Hlavné
aktivity: Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska Zelená žaba Podporné aktivity: 1 - Riadenie projektu 2 Publicita a informovanosť Aktivity budú prebiehať paralelne v termíne: 09/2013 – 04/2015. Realizácia projektu bude
zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov realizácie verejného obstarávania v zmysle príslušnej
legislatívy. Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva zo špičkových
odborníkov pre oblasti cestovného ruchu, investičných projektov a implementácie štrukturálnych fondov EÚ.

Mesto Trenčianske Teplice a priľahlý región má významné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu a to nielen kvôli
kúpeľnému štatútu mesta, ale aj vďaka rozmanitým prírodným, kultúrnym a historickým danostiam, strategickej polohe v
dopravnom prepojení a geografickej blízkosti Českej republiky. Predkladaný projekt prispieva k záchrane, obnove a
rekonštrukcii jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok SR. Zároveň prispieva k posilneniu postavenia odvetvia
cestovného ruchu v národnom hospodárstve, pozitívne vplýva na zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako destinácie cestovného
ruchu a tiež podporuje zlepšenie štruktúry návštevníkov. V rámci kategorizácie regiónov cestovného ruchu v strednodobom
horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013“ Trenčianske Teplice patria do
Strednopovažského regiónu , pričom sa jedná o lokalitu patriacu do I. kategórie s medzinárodným významom. Projekt je v
súlade s príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, ako aj národného charakteru.

V oblasti cestovného ruchu v regióne stredného Považia vládne priaznivá situácia a trend rastúceho dopytu po rozmanitosti
služieb, ich kvalite a komplexnosti zo strany prichádzajúcich návštevníkov. Vzhľadom na širokú ponuku prírodných,
historických a kultúrnych atrakcií v portfóliu regiónu, predkladaný projekt významne zapadá do tejto koncepcie a dáva
predpoklad nielen k extenzívnemu rozvoju segmentu cestovného ruchu v regióne, ale aj zakladá vysokú pravdepodobnosť
trvalej udržateľnosti projektu. Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom konateľov
spoločnosti, projektového tímu a vytvorenia novej organizačnej štruktúry prevádzky kúpaliska, na čele ktorej bude
prevádzkovateľ kúpaliska. Všetky podporné činnosti týkajúce sa predovšetkým ekonomickej prevádzky a marketingovej
činnosti budú zabezpečované prostredníctvom outsourcingu. Finančná udržateľnosť projektu je preukázateľná
prostredníctvom finančnej analýzy projektu (príloha č. 5 žiadosti o NFP), táto preukázala priaznivú mieru výnosovosti projektu
a kladnú čistú súčasnú hodnotu. Projekt je teda možné z finančného hľadiska považovať za životaschopný a udržateľný.

KaHR-31SP-1101

Banský dom je v Banskej Hodruši, subregión Banská Štiavnica a okolie – s medzinárodnym významom. Tento Subregión je
bohatý technickými pamiatkami zaradenými do Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO a je to jediná oblasť so
zachovanými pamiatkami z baníckej tradície SR. Štiavnické vrchy poskytujú výborné podmienky pre turistiku, cykloturistiku,
lyžovanie a poznávanie prírodných krás (napr. tajchy). Práve pre pamiatky UNESCO a prírodné danosti má tento región veľký
potenciál pre rozvoj CR a to najmä poznávací cestovný ruch. V regióne nie sú rozvinuté doplnkové služby v oblasti CR, a
preto turisti navštevujúci pamiatky nemajú dôvod predĺžiť svoj pobyt, alebo pri jednodenných poznávacích zájazdoch nemajú
kvalitné služby v oblasti stravovania či oddychu. Banský dom vznikne rekonštrukciou pôvodného meštianskeho domu so
zachovaním pôvodnej architektúry. Banský dom sa nachádza v blízkosti pamiatok UNESCO, lyžiarskeho strediska a na okraji
Štiavnických vrchov – čo mu dáva výbornú polohu pre turistické a poznávacie aktivity. V okolí sú stravovacie zariadenia
najnižšej kategórie s nedostatočnou ponukou a službami. Rekonštrukciu financuje žiadateľ z vlastných zdrojov.

Po rekonštrukcii objektu vznikne v zariadení Banský dom reštaurácia, vínna pivnica, letná terasa, wellness centrum a
školiace miestnosti. Na zabezpečenie prevádzky vytvoríme 9 pracovných miest. Pri obsadzovaní pracovných miest budeme
spolupracovať so strednými školami s odbormi CR ako aj s úradom práce. Personál zariadenia budeme kontinuálne
vzdelávať, aby sme dokázali neustále poskytovať kvalitné služby. Budeme sa orientovať na cieľovú skupinu - turistov, ktorí
chcú poznávať región Banská Štiavnica a okolie, turistov navštevujúcich Štiavnické vrchy. Našim cieľom je ponúknuť kvalitné
doplnkové služby – stravovanie a relax. Za dôležitú považujeme spoluprácu s miestnymi správcami navštevovaných
pamiatok, lyžiarskeho strediska, ale aj s cestovnými agentúrami, ktoré organizujú zájazdy za poznávaním pamiatok UNESCO
v regióne. Budeme sa aktívne zúčastňovať prezentácií služieb CR a aktívne realizovať marketingové aktivity. Vybudovanie
zariadenia prispeje aj k rozvoju obce - návštevníci budú využívať aj služby v obci, prispeje k poznaniu aj iných častí
Pohronského regiónu. Prispejeme k predĺženiu pobytu tých turistov, ktorí majú záujem viac poznávať región a zdržať sa
dlhšie.

A1 Rekonštrukcia - Banský dom realizuje rekonštrukciu meštianskeho domu podľa projektovej dokumentácie a výkazuvýmer. A2 Vybudovanie infraštruktúry – parkovisko realizuje vybudovanie parkovacích miest a chodníkov (SO 02 Parkovisko).
A3 Dodávka interiérového vybavenia zabezpečuje dodávku a montáž interiérového vybavenia. A4 Dodávka gastrozariadení
zabezpečuje dodávku a montáž veľkokuchynského zariadenia. A5 Dodávka ostatných technológií zabezpečuje dodávku a
montáž ostatných technológií potrebných pre prevádzku zariadenia. Aktivity budú realizované dodávateľskými spoločnosťami
úspešnými vo VO. Stavebné práce bude kontrolovať stavebný dozor. Na realizáciu prevádzky pohostinských zariadení bude
dohliadať odborník z oblasti gastro služieb. Riadenie projektu bude zamerané na kontrolu plnenia harmonogramu aktivít,
administráciu a vypracovanie MS, ŽoP a súlad realizácie projektu so zmluvou k poskytnutí NFP. Publicita bude zameraná na
realizáciu propagačných aktivít súvisiacimi s podporou realizácie projektu z ŠF. Pri riadení projektu vyžijeme externého
odborníka so skúsenosťami v oblasti implementácie projektov. Realizáciou aktivít vytvoríme nové zariadenia CR a 9
pracovných miest.

Banská Štiavnica a okolie je subregiónom s medzinárodným významom. Svoju atraktívnosť dosahuje Štiavnickými vrchmi
vhodným pre turistiku, cykloturistiku, ale najmä vďaka unikátnym technickým pamiatkam z baníckej histórie Slovenska, ktoré
sú zaradené do Zoznamu UNESCO. Tieto technické pamiatky sú unikátne v SR, sú zachované a jedinečné v celej Európe,
pretože tento región bol centrom európskeho baníctva. Jedným zo zámerov a stratégií rozvoja cestovného ruchu v SR je
zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu prostredníctvom podpory využitia kultúrno-historických a technických
pamiatok pre CR a zachrániť banské diela a zariadenia na Slovensku ako historicky jedného z najvýznamnejších centier
európskeho baníctva. Subregión Banská Štiavnica a okolie je predurčený pre rozvoj poznávacieho cestovného ruchu, a je
vyhľadávaný tak domácimi ako aj zahraničnými turistami. Náš projekt ponúka poskytovanie kvalitných doplnkových služieb v
oblasti CR. Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu je podpora z ŠF jednou z podmienok, aby sme vytvorili zariadenia CR
aj pre náročnejších turistov a mohli rekonštruovať pôvodný meštiansky dom v duchu pôvodnej architektúry.

Vybudujeme partnerstvá s cestovnými agentúrami, ktoré sa zameriavajú na organizovanie poznávacích zájazdov pre
domácich aj zahraničných turistov. Pre návštevníkov zariadenia Banský dom budeme prezentovať všetky možnosti, ktoré
ponúka Pohronský región a jeho okolie pre aktívne trávenie voľného času a pre oznávanie baníckych tradícií. Marketingové
aktivity budem tiež realizovať vlastnými prostriedkami, aktívnou prácou pri využívaní vhodných marketingových kanálov pre
oslovenie cieľovej klientely, spoluprácou so správcami pamiatok, s poskytovateľmi ubytovania a športovámi areálmi.
Predpokladáme, že do troch rokov od otvorenia hotela dosiahnme stabilnú vyťaženosť zariadenia. Žiadateľ nečerpá žiadne
bankový úver, realizáciu projektu do podania žiadosti realizoval z vlastných zdrojov a rovnako rekonštrukciu financuje z
vlastných zdrojov. Prevádzka zariadenia bude hradená z príjmov za poskytované služby. V zariadení Banský dom vytvoríme 9
pracovných miest.
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Spoločnosť AQUAPARK Poprad s.r.o. má vybudovanú významnú pozíciu na regionálnom a národnom trhu, keďže poskytuje
kvalitné služby v oblasti relaxačno-športových aktivít obyvateľstva a v oblasti ubytovania. Spoločnosť využíva prírodné
energetické zdroje (geotermálny prameň, solárna energia) namiesto spaľovania fosílnych palív. Projekt modernizácie
zohľadňuje súčasné požiadavky kladené na podobné objekty wellnesového a športovo relaxačného typu tak, aby objekt bol
schopný spĺňať potreby aj tej najnáročnejšej klientely. Potreba modernizácie objektu vzišla z viacerých dôvodov. Jedným z
dôvodov bola absencia vodných atrakcií pre najmenších návštevníkov – deti, chýbajúce pobytové plochy pre mamičky s deťmi
a nedostatočné doplnkové služby, skvalitňujúce pobyt tejto skupine turistov v zariadení. Výhodná geografická poloha,
geotermálny zdroj, blízkosť medzinárodného letiska, hlavného ťahu Bratislava - Košice, existencia rozsiahleho prírodného a
kultúrno-historického potenciálu v regióne a výborné podmienky pre letnú a zimnú turistiku vytvárajú podmienky pre nárast
cestovného ruchu v tejto oblasti s priamym dopadom na rozvoj konkurencieschopnosti spoločnosti a zvýšenie atraktivity
regiónu.

Realizáciou projektu vznikne atraktívny relaxačno-športový objekt určený najmä detským návštevníkom, schopný úspešne
reagovať na požiadavky cieľových skupín. Objekt bude disponovať komplexnou ponukou relaxačno-športových služieb
cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím pre domácich a zahraničných návštevníkov, ktoré v okolí
Popradu neboli dosiaľ prístupné. Výsledkom projektu bude zmodernizovaná existujúca časť komplexu AquaCity v mieste
vnútorného detského bazéna, vybavenosť komplexu doplnkovými službami pre najmenších návštevníkov, rozšírenie
pobytovej plochy najmä pre mamičky s deťmi a doplnenie vodných atrakcií. Keďže projekt bude realizovaný v atraktívnom
tatranskom regióne, už samotný región ponúka rôzne formy previazanosti na produkty, ktoré sú výsledkom realizácie aktivít
projektu. Spoločnosť využije doterajšiu spoluprácu so školskými zariadeniami, ktoré organizujú v regióne letné tábory,
plavecké kurzy nato, aby im ponúkla svoje atraktívne a jedinečné služby vytvorené týmto projektom. Realizácia projektu
pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako
dôsledok synergického efektu.

Vzhľadom na charakter projektu bola stanovená len jedna aktivita s názvom: „A1 Modernizácia detského bazéna s
celoročným využitím“, kde budú realizované nasledovné činnosti: modernizácia existujúcej časti vlastného komplexu Aquacity
v mieste detského bazéna, zlepšenie vybavenosti komplexu pre najmenších návštevníkov, rozšírenie pobytovej plochy a
doplnenie vodných atrakcií. Miestom realizácie projektu je športovo-relaxačný areál AquaCity v k. ú. mesta Poprad.
Spoločnosť chce modernizáciou vytvoriť účelný komplex poskytujúci kvalitné služby v oblasti voľnočasových aktivít, ktorý
svojou atraktívnosťou vytvorí synergiu k súčasným poskytovaným službám v oblasti športovo relaxačných aktivít. Spoločnosť
má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov, výsledkom ktorých je fungujúci a atraktívny komplex AquaCity,
ktorý ročne navštívi množstvo turistov. Tieto skúsenosti sú základným predpokladom dobrého organizačného zabezpečenia
projektového zámeru nielen počas prípravy, realizácie ale aj po jeho ukončení s ohľadom na trvalú udržateľnosť výsledkov
projektu. Organizačne bude projekt zabezpečovať najmä vlastný tím pracovníkov.

Výsledkom projektu bude atraktívny relaxačno-športový objekt určený najmä detským návštevníkom s výrazným potenciálom
prilákať do regiónu ďalších návštevníkov, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít
podnikateľov a miestneho obyvateľstva a tým znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície. V
dôsledku úspešnej implementácie projektu, mobilizácie ďalších subjektov pôsobiacich v sfére cestovného ruchu a
vychádzajúc z predpokladu následného nárastu počtu turistov v regióne a hlavne predĺženia ich pobytu, budú vytvorené
podmienky na podporu rastu malých a stredných podnikateľov v odvetviach priamo aj nepriamo zapojených do cestovného
ruchu, ako sú stravovanie, šport, relax, doprava, zásobovanie surovinami a pod.. Projekt plne korešponduje s cieľmi OP
KaHR, Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR na roky 2007 – 2013, ako aj inými plánovacími dokumentmi. Projekt
výrazne prispieva k naplneniu horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP. Bez
realizácie projektu by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele. Projektom sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu
cestovného ruchu.

K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov, poskytovaním kvalitných
služieb a sortimentu ponúkaných doplnkových služieb. Projekt využíva danosti danej lokality, ktorá svojou prírodnou
scenériou, historickým potenciálom a daným stupňom úrovne turistickej infraštruktúry vytvára podmienky pre úspešnú
návratnosť vložených investícii. Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia manažmentu, ktorý
tvoria odborníci na CR s vysokou kvalifikáciou a dostatočnými skúsenosťami. Projekt prispeje k zvýšeniu tržieb a pridanej
hodnoty firmy. Portfólio služieb spoločnosti v oblasti CR je značné široké. Tvoria ho služby v oblasti prevádzkovania vodných
parkov, ubytovacie a reštauračné služby a služby zdravotníckeho zariadenia. Realizáciou projektu dôjde k zatraktívneniu
týchto služieb, pričom projekt využíva synergický efekt prameniaci z doterajších poskytovaných služieb. Práve tento efekt je
zárukou udržateľnosti projektu v prípade potenciálnych hrozieb. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt vytvorí dostatočný
cash-flow v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte, čím bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu.
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Predmetom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je rekonštrukcia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa s
areálom Orlové. Objekt sa nachádza v Orlovom, mestskej časti Považskej Bystrice, súpisné č. 116, parcelné č. 1, katastrálne
územie Orlové, zapísaný ako NKP v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 751/1-2. Zámerom žiadateľa je
rekonštruovať momentálne nevyužitý objekt na 4* hotel vysokého štandardu s novými ubytovacími, stravovacími, a inými
doplnkovými službami cestovného ruchu, vytvorením moderného turistického komplexu, schopný poskytnúť zázemie aj pre
rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia medzinárodného významu, ktorý by doplnil trhovú medzeru vo vzťahu k
potrebám a očakávaniam turistov a návštevníkov regiónu, keďže ponuka služieb CR je v regióne zväčša tvorená iba
základnými ubytovacími a stravovacími službami. Severopovažský región so svojou diverzitou atraktivít v oblasti cestovného
ruchu, ponúka výhodný potenciál pre predmet projektu. Žiadateľ, firma EUROCOM & Co, s.r.o. má kvalifikovaný manažment s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb CR, ako aj s realizáciou veľkých investičných projektov.

Realizáciou projektu sa zrekonštruuje NKP na hotel vysokého štandardu s novými ubytovacími, stravovacími, konferenčnými
a inými doplnkovými službami cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou, ktorá bude maximálne slúžiť v prospech svojich
hostí. Realizáciou projektu si žiadateľ zvýši konkurenčné postavenie na trhu s cestovným ruchom, čo mu prinesie nárast
tržieb na 900 tis. EUR a pridanej hodnoty na 420 tis. EUR do roku 2019 . Flexibilita žiadateľa, dlhoročné skúsenosti v oblasti
CR, skupina kvalitných odborníkov a pružné reagovanie na trhové podmienky zaručuje úspešnosť maximálneho naplnenia
merateľných ukazovateľov projektu. Projekt prinesie potrebu vytvorenia min. 15 nových pracovných miest. Severopovažský
región so svojimi výbornými možnosťami pre najrôznejšie cieľové skupiny s celoročným využitím v oblasti cestovného ruchu
znižujú riziko nenaplnenia plánovaných merateľných ukazovateľov a zvyšujú úspešnosť projektového zámeru. Oblasť
Severopovažského regiónu je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaná ako územie s najvyšším medzinárodným významom, čo opodstatňuje význam realizácie predkladaného projektu.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: Rekonštrukcia kaštieľa Orlové.
Predmetom projektu je zo stavebného hľadiska riešenie stavebných úprav nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa s
areálom Orlové, zapísaného ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 751/1-2.
Zámerom nového vlastníka objektu je rekonštruovať objekt na hotel vysokého štandardu. Začiatok realizácie projektu sa
plánuje na: 01/2013 - ukončenie aktivity: 12/2014. Úspešnú realizáciu projektového zámeru zabezpečujú konatelia a
pracovníci spoločnosti EUROCOM & Co, s.r.o., ktorí majú dlhoročné skúsenosi v manažovaní aktivít CR a skupina skúsených
externých projektantov. Realizáciou aktivít v rámci projektového zámeru sa napĺňajú plánované cieľe žiadateľa, a to
vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím. Obnova kaštieľa
Orlové tiež slúži na ochranu a zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a vytvorením nových pracovných miest sa znižuje tiež
nezamestnanosť v regióne.

Podľa regionalizácie CR Severopovažský región patrí medzi územie s najvyšším - medzinárodným významom, vhodný pre
pobyt v horskom prostredí, pešiu turistiku, cykloturistiku, lyžovanie a pobyt na vidieku, čo opodstatňuje a zvýrazňuje význam
realizácie predkladaného projektu. Projekt plne korešponduje s cieľmi OP KaHR, Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenska na roky 2007–2013, ako aj inými plánovacími dokumentmi (viď prílohu č.1 - Opis projektu). Zároveň prispieva k
naplneniu horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP, nakoľko pri rekonštrukcii
NKP sú obmedzené možnosti stavebných riešení, podmienky sú prísne stanovené a finančne náročné. Bez realizácie projektu
by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele žiadateľa. Realizáciou sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu
cestovného ruchu, keďže bude poskytovať kvalitné služby, vhodné aj pre náročnejšiu klientelu. Výsledkom projektu bude
vytvorenie nosnej turistickej atraktivity, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít
podnikateľov a miestneho obyvateľstva a tým znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať komplexné služby cestovného ruchu s celoročným využitím v
regióne. Rekonštrukciou kaštieľa Orlové sa rozšírí diverzita atraktivít a zvýši sa rozmanitosť ponúkaných služieb cestovného
ruchu v rámci regiónu. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov. Okolitá
príroda, pestré možnosti trávenia voľného času turistikou, kultúrnym, či športovým vyžitím a vysoká kvalita poskytovaných
služieb zabezpečujú stálu klientelu v zariadení, čo zabezpečí finančnú udržateľnosť výsledkov projektu. Významným
prínosom projektu k trvalo udržateľnému rozvoju je zlepšenie kultúrno-sociálneho prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni,
keďže využíva danosti a zdroje regiónu, chráni kultUrálne a prírodné bohatstvo a reflektuje na sociálne, ekonomické potreby a
spoločenský záujem miestneho obyvateľstva, ako aj návštevníkov regiónu. Zároveň sa vytvorí 15 nových pracovných miest a
príp. ďalšie pracovné miesta na základe dohôd o vykonaní práce podľa potrieb žiadateľa, čím prispeje k rastu zamestnanosti
na lokálnej úrovni, zníženiu migrácie obyvateľstva.

Projektom sa zvýši komplexnoť služieb CR, zabezpečí sa: - plynulý, krytý prechod pre hotelových hostí využívajúcich nové
služby vonkajšieho Wellness, - doplnenie chýbajúcich služieb klimatoterapie, vodných masáži a odpočivární, zjednoduší sa
prevádzkový pohyb hostí, - vytvorenie nového reprezentatívneho priestoru odpočivární a klimatoterapie, - vytvorenie nových
služieb vonkajšieho wellness a detských bazénikov, - získanie novej klientely, orientácia na rodiny s deťmi. Projektom sa
zvýši záujem o poskytované služby, hotel sa stane atraktívnejším, posilní svoju konkurencieschopnosť, vytvoria sa nové
balíky služieb, ktoré oslovia širší okruh klientely, zvýši sa návštevnosť a využitie lôžkokapacity - predpoklad 59%. Realizáciou
projektu sa dosiahne aj nárast tržieb v reštauračnom stravovaní a v doplnkových službách ponúkaných hotelom a zníži sa
vplyv cyklického poklesu tržieb v medzisezónnom období a tým dôjde k udržaniu zamestnanosti. Vytvoria sa 4 nové pracovné
miesta. Projekt dosiahne zvýšenie tržieb a nárast pridanej hodnoty. Žiadateľ eliminuje negatívne javy riadením projektu
kvalifikovaným personálom a precíznou prípravou a kontrolou všetkých činností projektu.

Projekt pozostáva z realizácie nasledovnej aktivity: 1. Rozšírenie služieb wellness Realizácia projektu bude prebiehať 8
mesiacov, predpokladaný začiatok je máj 2013, predpokladaný koniec realizácie je december 2013. Stavebné práce budú
uskutočňované na základe spracovanej projektovej dokumentácie, v súlade s vydaným stavebným povolením. Po
uskutočnení stavebných prác sa pristúpi k nákupu potrebnej plánovanej technológie w
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TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. vlastní a prevádzkuje Hotel Patria na Štrbskom Plese, vo Vysokých Tatrách, kde sa
sústreďuje turistický ruch. Štrbské Pleso je oblasťou s funkciou celoročného horského pobytu, turistiky, kúpeľníctva a liečby,
je významným centrom turizmu a zimných športov, najvyššie položenou turisticko - liečebnou osadou. Hotel Patria je
dominantnou stavbou Štrbského Plesa od roku 1976, poskytuje komplexné služby CR: -ubytovanie - 155 izieb, 310 lôžok v
dvojlôžkových izbách a osemnástich apartmánoch. Novozrekonštruované izby poskytujú komfortné ubytovanie štvorhviezdičkového hotela, -stravovanie - Slnečná reštaurácia, ktorá ponúka široký sortiment jedál a nápojov, -welness - bazén,
masáže, fitness centrum a pod, -kongres - možnosť usporiadania kongresov, sympózií, seminárov, obchodných rokovaní v
priestoroch s kapacitou 150 miest. Hotel sa nachádza v blízkosti novozrekonštruovaných hotelov - je vystavený neustálemu
tlaku skvalitňovania a rozširovania ponúkaných služieb, predovšetkým služieb wellness, ktoré sú v posledných rokoch
najvyhľadávanejšími. V súčasnosti nedisponuje aktivitami vodného sveta pre deti.

25130120122

25130120123

25130120124

25130120125

25130120126

25130120127

25130120128

25130120129

25130120131

25130120132

TATRA TRADING INTERNATIONAL
s.r.o.

ASPECT-VYHNE, a.s.

Jaroslav Kudroč

TGI, s.r.o.

Finerg International, s.r.o.

Castoria, a.s.

AVANS s.r.o.

Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.

RDF International, spol. s r.o.

DOMÉNA s.r.o.

Modernizácia a rekonštrukcia hotela HORIZONT Stará Lesná

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb CR v hoteli SITNO

Zvýšenie kvality ubytovacích a doplnkových služieb v hoteli
Chemes na Zemplínskej Šírave

Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión
***

Rekonštrukcia Hotela Lesná - rozšírenie služieb s celoročným
využitím

Marina Liptov

Rekonštrukcia Hradu a kaštieľa Liptovský Hrádáno

Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s
celoročným využitím - Čutkovská dolina

Apartmánový dom Marína Štrbské Pleso

Zvýšenie úrovne služieb Atrium Hotela za účelom označenia hotela
za kongresový hotel a wellness hotel

799 637,32

793 862,54

555 026,74

700 440,08

707 570,97

737 356,79

1 483 058,57

798 754,14

627 211,85

789 305,50
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Žiadateľ – spoločnosť TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. vznikla v roku 1997 a poskytuje ubytovacie a súvisiace
služby v ubytovacom zariadení hotel HORIZONT***. Predmetom projektu je modernizácia a rekonštrukcia hotela HORIZONT
so sídlom v Starej Lesnej, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. Obec Stará Lesná sa nachádza v tatranskom regióne, ktorý je v
zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším - medzinárodným významom. Navrhovaný
projekt vychádza z analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia vo vzťahu k súčasným trendom a potrebám
návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť, existencia rozsiahleho prírodného a kultúrnohistorického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre zimnú aj letnú turistiku vytvárajú predpoklad pre rozvoj cestovného
ruchu v tejto oblasti. Skutočnosť, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste realizácie projektu nedisponujú
komplexnou ponukou kongresových, ubytovacích a stravovacích a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde,
ktorý bude poskytovať hotel HORIZONT, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom
merateľných ukazovateľov).

Realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívne hotelové zariadenie schopné úspešne reagovať na požiadavky cieľových
skupín, disponujúce komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím, ktoré v okolí
Starej Lesnej neboli dosiaľ prístupné. Novovybudovaná kongresová sála umožní naštartovanie kongresovej turistiky,
synergickým efektom bude efektívnejšie a intenzívnejšie využitie existujúcich ubytovacích kapacít a gastronomických služieb.
Kongresová sála sa bude využívať celoročne nielen pre firemné podujatia, ale aj pre rôzne spoločenské, kultúrne a rodinné
podujatia. Vybudovanie bezbariérového prístupu do hotela a kongresovej haly umožní osobám s obmedzenou pohybovou
schopnosťou bezproblémový prístup do hotelových priestorov. Klientom hotela budú ponúknuté komplexné služby
(kongresová hala, ubytovanie, gastronomické služby, relax) s možnosťou celoročného využívania. Pri ponuke komplexných
služieb je reálny predpoklad predĺženia pobytu ubytovaných hostí. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších
službách, ktoré môžu návštevníkom hotela poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Celá koncepcia modernizácie a rekonštrukcie Hotela HORIZONT bola spracovaná s dôrazom na možné perspektívy ďalšieho
rozvoja lokality v zmysle platného územného plánu. Projekt stavby zohľadňuje súčasné požiadavky kladené na podobné
objekty horského typu tak, aby objekt bol schopný spĺňať potreby aj tej najnáročnejšej klientely. Vzhľadom na charakter
projektu, ktorý nie je možné sekundárne členiť na podčasti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity
merateľné ukazovateľmi výsledku (jednotlivé prevádzky hotela nie je možné stavebne, finančne a ani prevádzkovo
vyselektovať), bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita s názvom: A1 Modernizácia a rekonštrukcia hotela.
Implementácia tejto hlavnej aktivity projektu si vyžaduje: Stavebné práce a dodávka, montáž vnútorného vybavenia v rámci
modernizácie a rekonštrukcie hotela (04/2013 – 10/2014), Marketingové aktivity (2013-2014), Kolaudácia stavby (10/2014).
Projekt sa stane funkčným po zrealizovaní danej aktivity v celom rozsahu. Riaditeľka hotela, Mgr. Júlia Szaffková, bude
zodpovedná za celkovú realizáciu projektu. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia a riadenia hotelových zariadení.

Výsledkom projektu bude vytvorenie nosnej turistickej atraktivity (kongresovej turistiky) s výrazným potenciálom prilákať do
regiónu návštevníkov, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít podnikateľov a
miestneho obyvateľstva a tým znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície. V dôsledku úspešnej
implementácie projektu, mobilizácie ďalších subjektov pôsobiacich v sfére cestovného ruchu a vychádzajúc z predpokladu
následného nárastu počtu turistov v regióne a hlavne predĺženia ich pobytu, budú vytvorené podmienky na podporu rastu
malých a stredných podnikateľov v odvetviach priamo aj nepriamo zapojených do cestovného ruchu, ako sú stravovanie,
šport, relax, doprava, zásobovanie surovinami a pod.. Projekt plne korešponduje s cieľmi OP KaHR, Novej stratégie rozvoja
cestovného ruchu SR na roky 2007 – 2013, ako aj inými plánovacími dokumentmi. Projekt zároveň prispieva k naplneniu
horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP. Bez realizácie projektu by nebolo
možné dosiahnuť podnikové ciele. Projektom sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu cestovného ruchu.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať komplexné služby cestovného ruchu v regióne. Rozšíri sa
dodávateľská a najmä odberateľská základňa žiadateľa. Vytvoria sa predpoklady pre rozvoj kongresovej turistiky v tatranskom
regióne. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov, poskytovaním
kvalitných služieb a sortimentu ponúkaných doplnkových služieb. Projekt využíva danosti danej lokality, ktorá svojou
prírodnou scenériou, historickým potenciálom a daným stupňom úrovne turistickej infraštruktúry vytvára podmienky pre
úspešnú návratnosť vložených investícii. Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia manažmentu
hotela, ktorý tvoria odborníci na CR s vysokou kvalifikáciou a dostatočnými skúsenosťami. Projekt prispeje k zvýšeniu tržieb a
pridanej hodnoty firmy. Po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov pomoci bude prevádzka hotela financovaná z
príjmov za prenájom kongresovej sály, ubytovania a súvisiacich služieb. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt vytvorí
dostatočný cash-flow v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte, čím bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu.
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Trojhviezdičkový hotel SITNO nachádzajúci sa v obci Vyhne, Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy je moderným
zariadením, ktorého poslaním je poskytovať kvalitné služby v príjemnom prostredí. Návštevníkom okrem ubytovacích služieb
(264 lôžok) poskytuje aj služby kongresového centra. Moderné kongresové centrum pozostávajúce zo 6 kongresových
priestorov s celkovou kapacitou až 880 osôb je prispôsobené náročným požiadavkám biznis klientely. Hotel SITNO spolu s
Hotelom Senec na Slnečných jazerách a Atrium hotelom vo Vysokých Tatrách tvoria TRINITY Alliance - slovenskú hotelovú
alianciu. Rast konkurencieschopnosti hotela, dopyty, požiadavky a spätné väzby od klientov si vyžadujú modernizáciu
hotela a to prostredníctvom rekonštrukcie, dovybavenia a rozšírenia ponúkaných hotelových služieb. Silnou stránkou hotela
je jeho výhodná poloha. Tiež dlhoročná klientela a spokojnosť návštevníkov. Slabou stránkou je potreba modernizácie a nízka
kapacita doplnkových služieb hotela, potreba stavebných rekonštrukcií izieb, chodieb, schodísk a tiež kuchyne. Tieto
nedostatky chce hotel riešiť prostredníctvom predkladaného projektu.

Projekt prinesie pre hotel minimalizovanie rozdielu medzi sezónou a mimosezónou, hlavne zvýšením počtu ubytovaných
hostí, ale aj predĺžením priemernej dĺžky pobytu minimálne o jeden deň. Sprievodným javom bude zvýšenie úrovne –
komfortu ubytovaných hostí, čo sa prejaví na zvýšenej cene za ubytovanie. Modernejší hotel poskytujúci vyššiu kvalitu
komplexnejších služieb sa stane konkurencieschopnejším medzi hotelmi a žiadanejším medzi návštevníkmi a klientmi nielen
štiavnického regiónu. Po realizácií projektu bude hotel Sitno hotelom poskytujúcim vysoký štandard ubytovacích služieb a
širokú škálu doplnkových služieb. Projekt umožní tvorbu 4 nových pracovných miest. Zvýšenie naplnenosti hotela bude
zabezpečené prostredníctvom rekonštrukcie ubytovacích a stravovacích priestorov, modernizácie tenisových kurtov, bazénov,
prostredníctvom vybudovanej lúky relaxu a zábavy a ďalších aktivít, vďaka ktorým sa hotel SITNO stane dokonalým
spojením oddychu, relaxu a vysokého komfortu s neopakovateľnou atmosférou Štiavnických vrchov.

Dodávateľské firmy, ktoré budú úspešné v VO zabezpečia počas implementácie projektu fyzickú realizáciu jeho aktivít. Pôjde
o 10 aktivít. Prvá aktivita projektu bude zameraná na modernizáciu kuchyne. Druhou aktivitou bude modernizácia tenisových
kurtov. Ďalšími budú zastrešenie Biznis reštauračnej terasy, vybudovanie bezbariérového vstupu do areálu hotela,
vybudovanie lúky relaxu a zábavy, modernizácia biznis apartmánu a stavebná rekonštrukcia izieb, modernizácia bazénovej
technológie plaveckého a termálneho bazénu, vybudovanie detského bazénu, modernizácia schodiska, chodieb ubytovacej
časti, výťahu a posledná aktivita sa bude týkať dodávky záložného elektrického zdroja pre hotel Sitno. Dlhoročné skúsenosti
a kvalita poskytovaných služieb dodávateľov zaručia, že stavebné úpravy a všetky ostatné aktivity budú vykonané na vysokej
kvalitatívnej úrovni. Implementácia projektu bude prebiehať od 10/2012 do 09/2014. Administráciu a kontrolu implementácie
projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má skúsenosti s realizáciou investičných projektov (príkladom je prístavba budovy
s komplexne vybavenou a predeliteľnou kongresovou sálou s kapacitou 450 osôb s nákladmi 1 062 205 EUR).

Hotel SITNO je moderným zariadením s poslaním poskytovania kvalitných komplexných služieb cestovného ruchu v
príjemnom prostredí. Avšak nasledovné problémy hotela si realizáciu predkladaného projektu nevyhnutne vyžadujú: • potreba
stavebných rekonštrukcií • rezerva v kvalite doplnkových služieb, • žiadna kapacitná rezerva pre plánovaný rast hotela, •
neefektívne využitie priestorov Úspešná implementácia projektu umožní žiadateľovi nielen odstránenie vyššie uvedených
nedostatkov, ale súčasne vytvorí vhodné predpoklady pre zvýšenie kvality služieb poskytovaných v súčasnosti. Žiadateľ je
spôsobilý na realizáciu projektu. Jeho spôsobilosť spočíva aj v skúsenostiach s realizáciou investičných projektov. V roku
2006 odkúpila spoločnosť ASPECT-VYHNE, a.s. hotel SITNO, kde chce realizovať ďalšie podnikateľské zámery a zároveň
zúročiť skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou, medzi ktoré nepochybne patrí aj projekt so začiatkom realizácie v roku
2010 podporený z ERDF s názvom: Zvýšenie energetickej efektívnosti a štandardu služieb hotela SITNO na úrovni 4* a
rozšírenie športovo-wellness služieb.

Po implementácii projektu bude hotel centrom oddychu, relaxu a miestom, kde bude návštevníkom poskytnutý maximálny
štandard ubytovacích služieb (modernizácia biznis apartmánov a stavebná rekonštrukcia izieb) a množstvo zaujímavých
doplnkových služieb (lúka relaxu a zábavy) v každom ročnom období. Projekt bude možné udržať aj na základe kvalitného
spektra subdodávateľov, ktorými hotel disponuje a môže taktiež ťažiť z dobre rozvinutého cestovného ruchu v regióne. Po
ukončení realizácie aktivít projektu bude môcť hotel poskytnúť svojim zákazníkom nové a kvalitnejšie produkty (tenisové
kurty, lúka relaxu a zábavy, plavecký, termálny a detský bazén), čo sa prejaví zvýšením tržieb a následného zisku. V danom
smere má spoločnosť záujem pokračovať aj v budúcnosti. Výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak z finančného
hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, pretože žiadateľ už v minulosti úspešne realizoval projekty podobného
charakteru a je spôsobilý predkladaný projekt úspešne dokončiť.
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Slovenský Zemplín patrí medzi najchudobnejšie regióny na Slovensku, s vysokou mierou nezam. a nízkou podpriemernou
mzdou. Zemplín je jedným z najväčších historických regiónov karpatskej kotliny. Pre tento región je dominantný predovšetkým
letný cestovný ruch. Hotel Chemes bol uvedený do prevádzky v prvej polovici 80-tych rokoch minulého storočia. Vlastníkom
budovy hotela Chemes je pán Jaroslav Kudroč (LV č. 451, parcela 506/20, súp. č. 219, Obec Kaluža). Hotel poskytuje
celoročné ubyt. služby s možnosťou pasív. ako aj aktív. oddychu. Šesťpodlažný objekt hotela je prevádzkovo rozdelený na
niekoľko častí. Prvé nadzemné podlažie vrátane vstupu, vestibulu s recepciou a reštauráciou s kuchyňou je doplnené rehabilit.
priestormi pre poskytovanie rehab. a liečebných procedúr. Druhé až piate podlažia sú určené pre ubytovanie hostí a
poskytovanie služieb pre školenia a kongresy. Súčasný stav zariadenia je možné charakterizovať ako technicky aj morálne
zastaralý. Kvalitu poskytovaných služieb zatieňuje interiérové a exteriérové riešenie priestoru hotela, ktoré nevyužíva nové
metódy psychohygieny a súč. trendov oddychu. V súčasnosti má 1 zamestnanca, relaxačné služby dodáva hotelu iný subjekt.

V kontexte na analýzu skutkového stavu morálne aj technicky zastaralého hotela socialistickej výstavby 70-tych rokov bude v
rámci projektu predovšetkým zrekonštruované relaxačné centrum zosúlaďujúce environmentálne prostredie exteriéru a
interiéru v prospech zákazníka. Modernizovaný objekt bude poskytovať služby v rámci otvorených ucelených zón i pri zmene
poveternostných podmienok. Realizáciou projektu bude relaxačné centrum hotela ponúkať: na úrovni 1. nadzem. podlažia
budú v rámci rekreačnej zóny vybudované hlavný bazén, bazén pre podvodnú masáž, detský bazén, oddychová plocha,
masážne priestory, saunový svet a ochladzovací bazén. Na úrovni 2. nadzem. podlažia bude zrealizovaná rehabilitačná
zóna, v ktorej budú realizované fitnes, telocvičňa, podvodná masáž, ionoforéza a iné. Zároveň tu bude zabezpečovaná lekár.
služba. Na úrovni 3. nadzem. podlažia bude vykonaná výmena okien na južnom priečelí hotela. Na streche bude
namontovaných 10 termosolárnych panelov pre ohrev vody. Projektom bude vytvorených a udržaných 8 nových prac. miest
(muži - 4, ženy - 4, znevýhodnené osoby - 1). Do roku 2020 sa predpokladá nárast pridanej hodnoty firmy na 224 000 € a
nárast tržieb na 295 000 €.

Príprava projektu začala vypracovaním projektovej dokumentácie a následným vydaním oprávnenia k real. stav. úprav.
Následne bol vykonaný prieskum trhu na zabezpečenie dodávateľa stavby, pričom boli oslovené subjekty. ktoré ocenili výkaz
výmer stavby. Jediným kritériom vyhodnotenia prieskumu trhu v skladbe podľa log. celkov bola najnižšia cena. Víťazná
ponuka je premietnutá do rozpočtu projektu. V súlade s podmienkami výzvy a legislatívy SR následne žiadateľ vykoná
verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Dodávateľ bude zabezpečovať rekonštrukciu hotela a dodanie jeho
vybavenia v súlade s dodávateľskou zmluvou a dodržiavať časový harmonogram podľa zmluvy o NFP. Implementáciu
projektu bude zabezpečovať projektový tím (opis, tab. 4.2), zložený z interných pracovníkov žiadateľa a externého
projektového manažmentu so skúsenosťami s riadením projektov. Projektový tím bude zabezpečovať koordináciu prác,
kompletizáciu a predkladanie žiadostí o platbu, monitoring projektu. Projekt bude realizovaný počas 24 mesiacov (06/2013 05/2015). Projektový tím bude zabezpečovať monitorovanie projektu aj počas nasledujúcich piatich rokov po ukončení
realizácie projektu.

Zvýšenie konkurencieschopnosti ponúkaných služieb a súvisiacich aktivít voči požiadavkám v oblasti cestovného ruchu
poskytované v Európskej únii je hlavným dôvodom realizácie tohto projektu. Nakoľko v súčasnej dobe narastá v oblasti
Zemplínskej Šíravy požiadavka o komplexné služby v oblasti vzdelávania, rekvalifikácie, oddychu, relaxácie, rehabilitácie,
pričom dôjde ku zvýšenie počtu pracovných miest. základnou úlohou pre naplnenie vytýčeného cieľa je rekonštrukcia. úprava
a zveľadenie existujúcich priestorov hotela Chemes, pričom dôjde zvýšeniu poskytovaných služieb s cieľom zabezpečiť
opakovanú návštevnosť zákazníka a udržať existujúce i novovytvorené pracovné miesta. Dôraz pri naplnení cieľa je kladený
na prístupnosť a presné umiestnenie poskytovaných služieb v rehabilitačnej, rekreačnej a ubytovacej časti. Úlohou tohto
projektu nie je len získavať nadštandardných zákazníkov, ale v čo najširšej miere prilákať a udržať zákazníkov, ktorí už
využívajú služby regiónu i na nižšej úrovni. Projekt je plne v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka v regióne, ÚP KSK, Novou
stratégiou rozvoja CR do r.2013 ako aj PHSR obce Kaluža.

Predkladaný projekt rekonštrukcie hotela Chemes na Zemplín. Šírave vychádza z region. a lokálnych rozvojových
dokumentov a platnou legislatívou SR. Technické riešenie spĺňa požiadavky využitia moderných a inovatív. riešení v
poskytovaní služieb CR a spĺňa podmienku komplexnosti služieb, ktorá je v súčasnosti klientmi vyhľadávaná. Kvalitný
marketing a propagácia budú nevyhnutnými nástrojmi pre zvyšovanie konkurencieschopn. hotela. Finančná analýza
vychádza z účt. údajov za posledné uzavreté fin. obdobie roku 2011. Investičné náklady boli stanovené na základe prieskumu
trhu. Výdavky na prevádzku projektu zahŕňajú predpokladané výdavky na materiál, tovary, mzdy, služby, údržbu a iné. Príjmy
boli stanovené na základe predpokladaného nárastu klientely a teda aj tržieb vo výške 5% ročne oproti súčas. stavu. Z
výsledkov finančnej analýzy vyplýva, že príjmy z projektu dokážu pokryť prevádzk. výdavky a cash-flow je zo sledovaného
obdobia kladný. To znamená, že prekladaný projekt je ekonomicky výhodný. Miera výnosovosti projektu je vo výške 123,71%
(viac ako 100%) a čistá súčasná hodnota je 238,74 tis. € (kladná). J. Kudroč bude projekt spolufinancovať vo výške 50% z
celk. opr. výdavkov.
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Spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o. bola založená v roku 1992 a je jedna z najstarších a najdlhšie
pôsobiacich spoločností na slovenskom trhu vo veľkoobchodnom predaji šperkov. Dlhodobé pôsobenie na slovenskom trhu
signalizuje stabilitu spoločnosti. V oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu naša spoločnosť prevádzkuje dva penzióny,
čo vytvára pozitívne predpoklady na prevádzku nového Penziónu v historickom centre mesta Levoča. Penzióny sú
umiestnené v Kežmarku a v Levočskej doline. Predmetom projektu je rekonštrukcia susediacich NKP evidovaných v registri
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. V súčasnosti je prevádzkovaný iba jeden objekt, druhý vzhľadom k zlému
stavebno-technickému stavu je dlhodobo neobývaný. Okres Levoča je poznačený vysokou mierou nezamestnanosti, v
mesiaci apríl 2012 miera nezamestnanosti bola evidovaná na úrovni 18,74 %. Realizáciou projektu vytvoríme 3 pracovné
miesta, čo bude mať priaznivý vplyv na zníženie nezamestnanosti v regióne. Vychádzajúc zo SWOT analýzy je možné našu
spoločnosť charakterizovať ako riadne stabilizovaný podnik, ktorý má zabezpečené zdroje potrebné na samotný chod a na
realizáciu menších investičných projektov.

Realizáciou projektu sa v historickom centre mesta Levoča zrekonštruujú kultúrne pamiatky, ktoré v súčasnom období nie sú
vo vyhovujúcom stave. Objekt NKP na Košickej ul. 17 má narušený stavebno-technický stav a rekonštrukcia je nevyhnutná
pre záchranu tohto kultúrneho dedičstva. Vybuduje sa penzión, v ktorom vzniknú ubytovacie kapacity – 51 lôžok (20 izieb).
Jeden apartmán budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zároveň sa v objekte vybuduje kaviareň s
kapacitou 20 miest, ako i miestnosť na ochutnávanie vín s kapacitou 20 miest. Dôsledkom projektu zvýšime počet
zamestnancov o troch pracovníkov. Posilnenie ekonomiky v kraji prinesie lepšiu životnú úroveň pre obyvateľov, pričom
očakávame nárast domácich a zahraničných návštevníkov v penzióne. Primárnym cieľom realizácie projektu je zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti, ktorú dosiahneme vyššími tržbami a vyššou pridanou hodnotou. Z dlhodobého hľadiska
sa očakáva synergický efekt v rozvoji cestovného ruchu v regióne. Ide najmä o rozvoj samotného penziónu, ktoré spolu sú s
ostatnými ubytovacími zariadeniami dôležitým multiplikátorom a majú významný dopad na ostatných poskytovateľov služieb v
regióne.

Predmetom projektu sú dve hlavné aktivity, ktorými sa vybuduje nové ubytovacie zariadenie. Realizácia projektu je
naplánovaná na 20 mesiacov s predpokladaným začiatkom 03/2013 a ukončením 10/2014. V predinvestičnej fáze prípravy
projektu bol vykonaný prieskum trhu za účelom zistenia ceny rozpočtových nákladov. Po schválení projektu a po podpísaní
Zmluvy o poskytnutí NFP bude vykonané verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na dodávku
stavebných prác a vnútorného vybavenia. Zo strany spoločnosti bude vytvorený tím skúsených zamestnancov, ktorí sa budú
podieľať na realizácii projektu tak po technickej, ako aj po finančnej a ekonomickej stránke projektu. Plánujeme tiež
spolupracovať s externou agentúrou, ktorá má skúsenosti a personálne zabezpečenie na implementáciu celého projektu.
Hlavné aktivity naplnia cieľ projektu, ktorým je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TGI, s.r.o. v oblasti
podnikateľských aktivít cestovného ruchu a zároveň naplnia špecifické ciele zamerané na rekonštrukciu objektov, obstaranie
vnútorného vybavenia a vytvorenie nových pracovných miest. Plánované indikátory projektu priamo súvisia s úspešnou
realizáciou aktivít.

Miesto realizácie projektu, mesto Levoča, sa podľa Kategorizácie regiónov CR v strednodobom horizonte nachádza v území
vyššej kategórie ako príslušný región. Predmetom projektu je rekonštrukcia objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi
pamiatkami zapísanými v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Objekt č. 17 je vzhľadom k zlému stavebno-technickému
stavu dlhodobo neobývaný. Bez realizácie projektu by objekt naďalej degradoval a nebola by zabezpečená ochrana jeho
kultúrneho dedičstva. Komplexnú rekonštrukciu je možné zabezpečiť len za pomoci poskytnutia finančného príspevku. Okres
Levoča je poznačený vysokou mierou nezamestnanosti. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bola v mesiaci apríl
2012 miera nezamestnanosti evidovaná na úrovni 18,74 %, a tak každé novovytvorené pracovné miesto je výraznou pomocou
pri zlepšovaní situácie tohto regiónu. Okamžitým účinkom pomoci bude vytvorenie 3 pracovných miest. Predkladaný projekt je
plne v súlade so strategickými dokumentmi ako napr. Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku
2013, PHSR kraja a mesta, pričom predkladaný projekt napĺňa ciele definované v týchto rozvojových dokumentoch.

Spoločnosť disponuje vlastnými prostriedkami potrebnými na spolufinancovanie projektu. Po skončení spolufinancovania sa
spoločnosť bude snažiť optimalizovať a zvyšovať zákaznícku základňu v súlade s vývojom a podmienkami nielen v blízkom
regióne, ale aj v celosvetovom meradle. Spoločnosť plánuje dosahovať stabilné príjmy z tržieb za služby, pričom s týmto
trendom počítame perspektívne aj do budúcnosti, a tým docielime finančnú udržateľnosť projektu. Realizovaný projekt
vygeneruje nové predajné príležitosti, čo prinesie ďalšie príležitosti na zvýšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie zisku, tým
aj dostatok finančných zdrojov na udržateľnosť a pokračovanie projektu. Takto spoločnosť dokáže vykryť aj prípadné
dočasné ohrozenia, ako napr. zvyšujúce sa ceny energií alebo iné externé faktory. V prípade dosiahnutia vyššieho nárastu
tržieb, budeme akumulované peňažné prostriedky využívať na ďalší rozvoj. Na základe výsledkov FA projektu je možné
zhodnotiť projekt ako perspektívny a finančne udržateľný. Prevádzkové príjmy budú v dostatočnej miere postačovať na
pokrytie bežných prevádzkových výdavkov. Prevádzkové hľadisko bude zabezpečované manažmentom spoločnosti a
výkonnými zamestnancami.
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Projekt bude realizovaný v PSK, v obci Stará Lesná, na území TANAP s tretím stupňom územnej ochrany v súlade so
strategickými rozvojovými materiálmi územia. Lokalita patrí k prioritným oblastiam CR medzinárodného významu na
Slovensku. Miera evidovanej nezamestnanosti v kraji bola v roku 2011 na úrovni 18,95% (2. najvyššia v SR), v okrese
Kežmarok na úrovni 28,66% s vysokým podielom nezamestnaných s nižším stupňom vzdelania. Žiadateľom je spoločnosť
Finerg International, s.r.o. prevádzkujúca a vlastniaca Hotel Lesná (v prevádzke od r. 2007) s 9 pracovníkmi. V roku 2008
realizovala čiastočnú rekonštrukciu zariadenia. Zariadenie je však v súčasnosti nekonkurencieschopné – technologicky
zastarané, so slabou ponukou doplnkových služieb, s neatraktívnym vonkajším vzhľadom a areálom. Predpoklady pre
úspešnú realizáciu projektu sú absentujúca ponuka výnimočného typu procedúr (v rozsahu a kvalite ZenSpa) v regióne
Vysokých Tatier, zaradenie ZenSpa Hotela do siete Planet Zen bezprostredne po ukončení projektu (know-how, spoločné
marketingové aktivity), dobrá znalosť konkurenčného prostredia, dostupnosť Hotela v atraktívnej turistickej destinácií,
kvalifikovaný personál a skúsený manažment.

Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť Hotela ako wellness hotela s jedinečnou ponukou komplexných služieb
pre celoročné využitie a ponuka destinácie CR. Nové produkty budú inovatívne, ponúkané v rozsahu a kvalite akou
nedisponujú konkurenčné zariadenia v okruhu viac ako 400 km. Hotelový komplex bude ďalším rozšírením budúcej ponuky
služieb strediska Lesná Residence tvoreného apartmánovými vilkami pre náročnejšiu klientelu uprednostňujúcu zdravý
životný štýl aj v spolupráci s OOCR VT Podhorie a CRT PSK pre región VT. Priame vytvorenie a obsadenie 22 nových
pracovných miest nevyhnutných pre fungovanie novej prevádzky bude rozšírené o 3 miesta u zmluvného partnera Planet Zen.
Aby sa predišlo riziku nenaplnenia finančných ukazovateľov (tržby a pridaná hodnota), finančná analýza počíta s finančnou
rezervou za správu príp. odpredaj apartmánov, ktorých výstavbu realizuje partnerská spoločnosť.Ostatné riziká spojené s
nenaplnením merateľných ukazovateľov budú eliminované cez priebežné školenie personálu a motivačný systém
odmeňovania, investície do ďalších podporných aktivít - spoločná aj samostatná marketingová politika Planet Zen, cenotvorba
a tvorba komplexného produktu CR.

Projekt pozostáva z dvoch aktivít: Aktivita 1 - Rekonštrukcia suterénu hotela na wellness a ZenSpa s prístavbou bazénovej
haly a Aktivita 2 - Terénne a sadové úpravy areálu hotela a vybudovanie ihrísk s dôrazom na naplnenie špecifických cieľov
projektu a dosiahnutie hlavného cieľa projektu. Celková dĺžka realizácie projektu je naplánovaná na 24 mesiacov vzhľadom
na náročnosť a rozsah investície, pričom Aktivita 1 bude realizovaná 15 mesiacov a Aktivita 2 9 mesiacov. Realizácia aktivít
bude zabezpečená projektovým tímom so skúsenosťami z realizácie investícií podobného rozsahu a zamerania. Projektový
tím bude pozostávať z hlavného koordinátora projektu, finančného manažéra, asistenta projektového manažéra, stavebného a
autorského dozoru. Dodávatelia stavebných prác, tovarov a služieb budú vybraní v súlade s podmienkami tejto výzvy.
Opatrenia na ochranu životného prostredia sú zapracované v projektovej a stavebnej dokumentácii - negatívny vplyv na
životné prostredie sa nepredpokladá. Postup bude pravidelne hodnotený a monitorovaný externým hodnotiteľom/konzultantom
v úzkej spolupráci s RO k udržateľnosti výsledkov.

Zámerom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela vytvorením komplexnej ponuky služieb s celoročným využitím a
zaradením sa do medzinárodnej siete Planet Zen prostredníctvom rekonštrukcie Hotela–vybudovaním wellness, ZenSpa a
vonkajšej športovej zóny. Rekonštrukcia si súčasne vyžaduje ďalšie investície (výťah, kotolňa, protipožiarne dvere a i.).
Realizácia projektu s podporou NFP umožní Hotelu získať okamžitú konkurenčnú výhodu–ZenSpa, ktoré sa v danom rozsahu
a kvalite u regionálnej konkurencie nenachádza, pomôže generovať dodatočné príjmy nevyhnutné na realizáciu ďalších
investícii–kompletná rekonštrukcia a modernizácia Hotela. Budú vytvorené nové pracovné miesta, podporí sa rozvoj a tvorba
nového produktu CR v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi SR a regiónu. Realizovanie investície bez NFP by
znamenalo výraznú redukciu zámeru s dopadom na konkurencieschopnosť, zamestnanosť, efektívnosť zariadenia, ale najmä
by znamenalo ohrozenie realizácie ďalších nevyhnutných investícií kvôli absencii disponibilných zdrojov žiadateľa.
Prefinancovanie 50% nákladov projektu z NFP predstavuje pre investora možnosť primeranej návratnosti investície v
znevýhodnenom regióne.

Prevádzka Hotela bude po otvorení zabezpečená 22 kvalifikovanými zamestnancami. Predpokladáme nárast zamestnancov
v doplnkových službách, nepriamy nárast zamestnanosti u externých dodávateľov vrátane siete Planet Zen. Environmentálne
riziko je minimalizované tretím stupňom ochrany TANAP a opatreniami investora v zmysle vypracovanej štúdie o posudzovaní
vplyvov na ŽP. Finančná analýza vykazuj schopnosť projektu vygenerovať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie
výdavkov spojených s investíciou s predpokladanou ročnou mierou výnosovosti 9,63 %. V 2013 sa počíta s úverom vo výške
35% investície, financovanie zvyšnej časti investície bude zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 15 % a preklenovacím
úverom vo výške 50% dodávateľských faktúr. Riziko zníženia miery výnosovosti a rentability bude eliminované nárastom
obsadenosti hotela v kombinácii s príjmovo vyššou klientelou a s doplnením nadštandardných doplnkových služieb,
vytvorením ponuky výhodných produktov a pobytových balíčkov s cenovým zvýhodnením na procedúry a spoluprácou s
okolitými poskytovateľmi služieb. Inštitucionálna udržateľnosť je posilnená aj úzkou spoluprácou investora s organizáciami CR
v území.
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Miesto realizácie projektu Marina Liptov sa nachádza v západnej časti Liptovskej Mary, blízkosti Bobrovníckej zátoky, v
katastrálnom území obce Bobrovník. Obec je súčasťou klastra Liptov. V rámci kategorizácie regiónov cestovného ruchu v
strednodobom horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013“ sa jedná o
región patriaci do I.kategórie s medzinárodným významom. Napriek tomu, že na úrovni regiónu bolo realizovaných niekoľko
významných investícií v oblasti cestovného ruchu (napr. Thermal Park Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry),
môžeme situáciu predovšetkým v subregióne Liptovskej Mary vzhľadom na počet zariadení cestovného ruchu a kvalitu
poskytovaných služieb charakterizovať ako nedostatočnú. V predmetnej oblasti nie je v súčasnosti plánovaná žiadna
investícia podobného charakteru zabezpečujúca kvalitu, komplexnosť a udržateľnosť na úrovni projektu „Marina Liptov“. Z
týchto dôvodov sa Spoločnosť Castoria, a.s., ako strategický investor v oblasti cestovného ruchu rozhodla pre realizáciu
projektu vybudovania komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím.

Realizáciou projektu „Marina Liptov“ dôjde k vytvoreniu komplexného strediska cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou.
Aktivity zahŕňajú vybudovanie polyfunkčného vstupného objektu poskytujúceho športovo relaxačné a oddychové služby,
reštauračné, ako aj informačné služby, priľahlej infraštruktúry (kolonády) a športovísk. Projekt tvorí prvú časť významnej
investície v regióne a po jeho dobudovaní sa postupne pristúpi k výstavbe ostatných fáz investície zameraných na letnú i
zimnú ponuku služieb s cieľom vybudovania uceleného strediska cestovného ruchu pri Liptovskej Mare. Priamym
spoločenským benefitom projektu, ktorý bude vytvárať ďalšie predpoklady na ekonomický rozvoj regiónu, bude vytvorenie 25
nových pracovných pozícií, pričom investícia prostredníctvom rozvoja nových produktov cestovného ruchu a prítomnosti
solventnej klientely bude priamo vplývať na rozvoj, rozsah a kvalitu sektora služieb v oblasti cestovného ruchu a zvyšovanie
životnej úrovne obyvateľov v spádovom regióne. Projekt bude vytvárať silné multiplikačné efekty.

Pri plánovaní investície sa vychádzalo z čo najefektívnejšieho a najmenej rušivého konceptu komplexného strediska
cestovného ruchu s celoročným využitím. Projektové aktivity sú pre prehľadnosť nadefinované v zmysle stavebného projektu
a spočívajú z vybudovania jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú tvoriť stredisko cestovného ruchu. V rámci tohto
prístupu sú zadefinované 3 hlavné a 2 podporné aktivity v nasledovnej štruktúre. Hlavné aktivity: Aktivita 1 – Výstavba
Polyfunkčného objektu Aktivita 2 – Výstavba pešej kolonády s priľahlou infraštruktúrou Aktivita 3 – Výstavba športovísk
Podporné aktivity: 1 - Riadenie projektu 2 - Publicita a informovanosť Keďže charakter aktivít dovoľuje ich súbežnú
realizáciu, všetky aktivity budú prebiehať paralelne v termíne: 2/2013 - 2/2014. Realizácia projektu bude zabezpečená
dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov realizácie verejného obstarávania v zmysle príslušnej legislatívy.
Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom projektového tímu, ktorý pozostáva zo špičkových odborníkov v
oblasti cestovného ruchu, veľkých developerských projektov a implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov.

Potenciál klastra Liptov a územia okresu Liptovský Mikuláš pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo je rozsiahly a hlboko
diferencovaný. Rekreačný potenciál okresu je mimoriadne vysoký. Má úplné spektrum prírodných a civilizačných daností. Sú
tu horské masívy, podhorská krajina s vodnými plochami a zdroje termálnych vôd. Rekreačnú hodnotu územia ešte zvyšuje
jeho dopravná prístupnosť. Danosti a aktivity okresu majú prevažne celoštátny a medzinárodný význam, pri Liptovskej Mare
sa nachádza Keltské múzeum-dedinka Havránok, zaradené do zoznamu pamiatok UNESCO. Nachádzajú sa tu aj
mimoriadne dobré podmienky pre lyžiarske a vodné športy a pre rôzne druhy horskej, cestnej a vodnej turistiky. V rámci
kategorizácie regiónov cestovného ruchu v strednodobom horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenskej republiky do roku 2013“ sa jedná o región patriaci do I. kategórie s medzinárodným významom. Predmetný projekt
tvorí prvú časť jednej z najväčších investícií v oblasti cestovného ruchu v danom regióne a v Slovenskej republike. Projekt je
v súlade s príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, ako aj národného charakteru.

Výborné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v regióne realizácie projektu a progresívna tendencia jeho rozvoja vytvárajú
priaznivý trend zvyšujúceho sa dopytu klientely po nových, netradičných a komplexných službách, ktoré sú výnimočné,
atraktívne vysokým štandardom, umiestnením a architektonickým riešením. To vytvára vysoký predpoklad atraktivity projektu
a tým i dlhodobej udržateľnosti. Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom vedenia
spoločnosti, projektového tímu a vytvorenia novej organizačnej štruktúry prevádzky strediska, ktorá bude manažérsky
zastrešovaná generálnym manažérom strediska. Všetky podporné činnosti týkajúce sa predovšetkým ekonomickej prevádzky
a marketingovej činnosti budú zabezpečované prostredníctvom outsourcingu. Finančná udržateľnosť projektu je
preukázateľná prostredníctvom finančnej analýzy projektu (príloha č. 5 žiadosti o NFP), táto preukázala priaznivú mieru
výnosovosti projektu a kladnú čistú súčasnú hodnotu. Projekt je teda možné z finančného hľadiska považovať za
životaschopný a udržateľný.
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Predmetom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je rekonštrukcia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa s
areálom Orlové. Objekt sa nachádza v Orlovom, mestskej časti Považskej Bystrice, súpisné č. 116, parcelné č. 1, katastrálne
územie Orlové, zapísaný ako NKP v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 751/1-2. Zámerom žiadateľa je
rekonštruovať momentálne nevyužitý objekt na 4* hotel vysokého štandardu s novými ubytovacími, stravovacími, a inými
doplnkovými službami cestovného ruchu, vytvorením moderného turistického komplexu, schopný poskytnúť zázemie aj pre
rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia medzinárodného významu, ktorý by doplnil trhovú medzeru vo vzťahu k
potrebám a očakávaniam turistov a návštevníkov regiónu, keďže ponuka služieb CR je v regióne zväčša tvorená iba
základnými ubytovacími a stravovacími službami. Severopovažský región so svojou diverzitou atraktivít v oblasti cestovného
ruchu, ponúka výhodný potenciál pre predmet projektu. Žiadateľ, firma EUROCOM & Co, s.r.o. má kvalifikovaný manažment s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb CR, ako aj s realizáciou veľkých investičných projektov.

Realizáciou projektu sa zrekonštruuje NKP na hotel vysokého štandardu s novými ubytovacími, stravovacími, konferenčnými
a inými doplnkovými službami cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou, ktorá bude maximálne slúžiť v prospech svojich
hostí. Realizáciou projektu si žiadateľ zvýši konkurenčné postavenie na trhu s cestovným ruchom, čo mu prinesie nárast
tržieb na 900 tis. EUR a pridanej hodnoty na 420 tis. EUR do roku 2019 . Flexibilita žiadateľa, dlhoročné skúsenosti v oblasti
CR, skupina kvalitných odborníkov a pružné reagovanie na trhové podmienky zaručuje úspešnosť maximálneho naplnenia
merateľných ukazovateľov projektu. Projekt prinesie potrebu vytvorenia min. 15 nových pracovných miest. Severopovažský
región so svojimi výbornými možnosťami pre najrôznejšie cieľové skupiny s celoročným využitím v oblasti cestovného ruchu
znižujú riziko nenaplnenia plánovaných merateľných ukazovateľov a zvyšujú úspešnosť projektového zámeru. Oblasť
Severopovažského regiónu je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaná ako územie s najvyšším medzinárodným významom, čo opodstatňuje význam realizácie predkladaného projektu.

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu bola určená jedna hlavná projektová aktivita: Rekonštrukcia kaštieľa Orlové.
Predmetom projektu je zo stavebného hľadiska riešenie stavebných úprav nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa s
areálom Orlové, zapísaného ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 751/1-2.
Zámerom nového vlastníka objektu je rekonštruovať objekt na hotel vysokého štandardu. Začiatok realizácie projektu sa
plánuje na: 01/2013 - ukončenie aktivity: 12/2014. Úspešnú realizáciu projektového zámeru zabezpečujú konatelia a
pracovníci spoločnosti EUROCOM & Co, s.r.o., ktorí majú dlhoročné skúsenosi v manažovaní aktivít CR a skupina skúsených
externých projektantov. Realizáciou aktivít v rámci projektového zámeru sa napĺňajú plánované cieľe žiadateľa, a to
vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím. Obnova kaštieľa
Orlové tiež slúži na ochranu a zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a vytvorením nových pracovných miest sa znižuje tiež
nezamestnanosť v regióne.

Podľa regionalizácie CR Severopovažský región patrí medzi územie s najvyšším - medzinárodným významom, vhodný pre
pobyt v horskom prostredí, pešiu turistiku, cykloturistiku, lyžovanie a pobyt na vidieku, čo opodstatňuje a zvýrazňuje význam
realizácie predkladaného projektu. Projekt plne korešponduje s cieľmi OP KaHR, Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenska na roky 2007–2013, ako aj inými plánovacími dokumentmi (viď prílohu č.1 - Opis projektu). Zároveň prispieva k
naplneniu horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP, nakoľko pri rekonštrukcii
NKP sú obmedzené možnosti stavebných riešení, podmienky sú prísne stanovené a finančne náročné. Bez realizácie projektu
by nebolo možné dosiahnuť podnikové ciele žiadateľa. Realizáciou sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu
cestovného ruchu, keďže bude poskytovať kvalitné služby, vhodné aj pre náročnejšiu klientelu. Výsledkom projektu bude
vytvorenie nosnej turistickej atraktivity, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít
podnikateľov a miestneho obyvateľstva a tým znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať komplexné služby cestovného ruchu s celoročným využitím v
regióne. Rekonštrukciou kaštieľa Orlové sa rozšírí diverzita atraktivít a zvýši sa rozmanitosť ponúkaných služieb cestovného
ruchu v rámci regiónu. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov. Okolitá
príroda, pestré možnosti trávenia voľného času turistikou, kultúrnym, či športovým vyžitím a vysoká kvalita poskytovaných
služieb zabezpečujú stálu klientelu v zariadení, čo zabezpečí finančnú udržateľnosť výsledkov projektu. Významným
prínosom projektu k trvalo udržateľnému rozvoju je zlepšenie kultúrno-sociálneho prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni,
keďže využíva danosti a zdroje regiónu, chráni kultUrálne a prírodné bohatstvo a reflektuje na sociálne, ekonomické potreby a
spoločenský záujem miestneho obyvateľstva, ako aj návštevníkov regiónu. Zároveň sa vytvorí 15 nových pracovných miest a
príp. ďalšie pracovné miesta na základe dohôd o vykonaní práce podľa potrieb žiadateľa, čím prispeje k rastu zamestnanosti
na lokálnej úrovni, zníženiu migrácie obyvateľstva.
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Realizácia projektu je naplánovaná v prostredí Čutkovskej doliny, ktorá je okrajovou prímestskou oblasťou mesta
Ružomberok, v krásnom prostredí regiónu Liptov. Napriek nedotknutému prostrediu sa dolina nachádza len 1 km od hlavného
ťahu Žilina - Košice. Projekt je naplánovaný vo vstupnej časti do doliny, kde sa už momentálne nachádza krásna liptovská
koliba postavená v súlade s typickou dobovou architektúrou Liptova. Tento charakter bude zachovaný aj pre plánovaný
projekt. V súčasnosti je Čutkovská dolina prepojená s Hrabovskou dolinou a pamiatkovou rezerváciou Vlkolínec, pričom tieto
3 lokality predstavujú atraktívnu oddychovo-rekreačnú zónu. V rámci nej však chýbajú dostatočné reštauračné a stravovacie
kapacity, možnosti pre celoročné športové vyžitie, ako aj voľnočasové športovo-rekreačné aktivity. Práve predkladaný projekt
efektívne dopĺňa chýbajúcu ponuku služieb a vytvára predpoklad pre zlepšenie celkovej ponuky služieb cestovného ruchu
nielen v rámci miesta realizácie, ale aj celého regiónu.

Hlavnou myšlienkou projektu je dobudovať plánovaný, rozmanitý komplex služieb v areáli cestovného ruchu s rozlohou cca
14 000 m2. Predkladaný projekt kladie dôraz na symbiózu nádhernej liptovskej prírody a tradičnej slovenskej architektúry,
nakoľko realizované stavebné objekty budú postavené v tradičnom ľudovom štýle. Výsledkom projektu bude areál
pozostávajúci z viacúčelového a technickoobslužného objektu, ktorý bude poskytovať široké spektrum služieb cestovného
ruchu, ako sú stravovacie služby, organizovanie rodinných osláv a spoločenských podujatí, firemých akcií, kongresov a
workshopov. Súčasťou poskytovaných služieb bude celoročná požičovňa športového náradia, dobová pivnica, wellness
centrum s oddyhovou zónou a saunovou časťou, hracia miestnosť s biliardovými a gulečníkovými stolmi, ako aj domáca
pekáreň s predajňou pečiva a typická bylinkáreň. Všetky tieto aktivity vytvárajú priestor pre tvorbu nových pracovných miest v
súlade s jednotlivými horizontálnymi prioritami. Projekt nadväzuje na rozvojové dokumenty mesta a regiónu, v ktorých sa
zdôrazňuje dobudovanie atraktívnej oddychovo-rekreačnej zóny, prepojením 3 lokalít Čutkovskej doliny, Hrabovskej doliny a
obce Vlkolínec.

Realizačná etapa projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom víťazom verejného obstarávania v zmysle zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní. Samotná výstavba projektu je rozdelená do jednotlivých stavebných objektov: 1. SO 202 Technickoobslužný objekt
2. SO 203 - Viacúčelový objekt 3. SO 212 - Stavebné úpravy SO 101 – Koliba 4. SO 228 Vonkajší parking Všetky stavebné objekty budú realizované v časovom rozmedzí 05/2013 - 04/2015, t.j. 24 mesiacov. Projekt
bude organizačne zabezpečený samotným žiadateľom, ktorý má rozsiahle skúsenosti v cestovnom ruchu, ako aj dostatočné
personálne zabezpečenie pre realizáciu projektu. Keďže hlavnou činnosťou žiadateľa je stavebná činnosť, je vytvorený
predpoklad aj pre bezproblémový proces realizácie projektu po stavebnej stránke, nakoľko v súčasnosti realizuje viacero
projektov stavebného charakteru, v rámci ktorých vykonáva aj dozorovaciu a kontrolnú činnosť. Jednotlivé aktivity projektu na
seba logicky nadväzujú a dopĺňajú sa tak, aby boli dosiahnuté špecifické ciele a hlavný cieľ projektu.

Vzhľadom na výnimočnú polohu Čutkovskej doliny, nachádzajúcej sa len 1km od hlavného ťahu Žilina - Košice, predstavuje
predkladaný projekt a jeho výstupy významný prvok v oblasti cestovného ruchu danej lokality, ako aj pre celý región dolného
Liptova, nakoľko jeho realizáciou sa doplní chýbajúca ponuka služieb a prispeje sa k vytvorenia atraktívneho centra
cestovného ruchu so službami celoročného charakteru. Projekt predstavuje druhú etapu budovania komplexného centra v
Čutkovskej doline a nadväzuje na vybudovanú a fungujúcu prevádzku, ktorej kapacity a rozsah poskytovaných služieb sú už v
súčasnosti pre návštevníkov nedostatočné. Realizácia projektu bude mať okamžité výsledky a dopady na cestovný ruch, a to
rozšírením ponuky služieb, ako aj zvýšením zamestnanosti v súlade s horizontálnymi prioritami operačného programu.
Žiadateľ však nedisponuje dostatočnými zdrojmi na realizáciu projektu a len z vlastných zdrojov, bez pomoci formou NFP by
projekt nemohol byť realizovaný. Projekt je súčasťou plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, ako aj mesta
Ružomberok a je jedným zo základných pilierov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka vzniknutého strediska cestovného ruchu v Čutkovskej doline zabezpečená z
vlastných zdrojov žiadateľa. Stále rastúci dopyt po službách cestovného ruchu v danej lokalite a rastúce tempo príchodu
domácich a zahraničných turistov do tejto lokality sú zárukou schopnosti žiadateľa udržať projekt aj po ukončení financovania
z NFP a zachovať vytvorené pracovné miesta, ako aj ostatné výsledky a výstupy projektu. Tento fakt potvrdzujú aj výsledky
priloženej finančnej analýzy projektu, ktorá vykazuje mieru výnosovosti na úrovni 9,98% a ktorá potvrdzuje, že žiadateľ bude
schopný realizovať daný projekt. Zámerom žiadateľa do krátkej budúcnosti je postupné zvyšovanie počtu novovytvorených
pracovných miest prostredníctvom ďalších rozvojových projektov, ako je vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bude v
letných mesiacoch slúžiť ako štandardné športovisko a v zimných ako klzisko, ako aj rozvoj salašníctva, chovu koní a
turistického rybolovu. Schopnosť žiadateľa prevádzkovať uvedené zariadenie potvrdzuje aj súčasné prevádzkovanie
existujúceho stravovacieho a ubytovacieho zariadenia, ktoré každoročne vykazuje pozitívne hospodárske výsledky.
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Apartmánový dom Marína sa nachádza v rekreačnej oblasti Tatranského národného parku,v stredisku Štrbské Pleso,ktoré je
zaradené do 1. kategórie stredísk cestovného ruchu s medzinárodným významom.Liečebný dom Marína, postavený v roku
1892, je zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok,no v súčasnosti je neobývanou chátrajúcou stavbou
vyžadujúcou si nevyhnutnú obnovu. Objekt, s nádychom romantizmu spájaného s pobytom poetky Máši Haľamovej, je jedným
z mála pôvodných objektov v tejto lokalite.Spoločnosť RDF International kúpila Vilu Marína za účelom využiť historický a
kultúrny potenciál objektu a vybudovať z neho objekt cestovného ruchu,ktorý bude celoročne poskytovať ubytovacie a iné
služby v lokalite Štrbského Plesa.Vzhľadom na atraktívnu polohu Apartmánového domu Marína priamo na brehu Štrbského
plesa,čo považujeme za najsilnejšiu stránku realizácie projektu, sa predpokladá vysoký záujem návštevníkov o poskytované
služby.Predpokladom pre realizáciu projektu je jedinečná príležitosť prilákať návštevníkov Vysokých Tatier, ktorí sa zaujímajú
o literatúru a poskytnúť im unikátny zážitkový pobyt v národnej kultúrnej pamiatke spojenej s tvorbou významných literárnych
diel.

Výsledkom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky na objekt cestovného ruchu. Zrekonštruovaný objekt
Liečebného domu Marína bude spĺňať požiadavky pre trojhviezdičkový apartmánový dom v zmysle vyhlášky MH SR č.
277/2008 Z. z. Apartmánový dom bude celoročne poskytovať 5 apartmánov so štandardným vybavením, 10 lôžok a 10
prístelkov a malú knižnicu (libresso) so samostatnou čajovou kuchynkou, ktorá bude využívaná na organizáciu literárnych
besied a posedení.V rámci prevádzky apartmánového domu bude zamestnaných 7 osôb. Objekt CR bude vhodne dopĺňať
existujúce 5 resp. 4-hviezdičkové zariadenia nachádzajúce sa na brehu Štrbského Plesa.Zariadenie bude celoročne k
dispozícii návštevníkom Vysokých Tatier (najmä milovníkom literatúry,rodín s deťmi, či seniorov). Výhodou oproti iným
zariadeniam podobného typu budú unikátne kultúrno-historická hodnota objektu cestovného ruchu,poloha priamo na brehu
Štrbského plesa, nádherná scenéria,dostatok súkromia a možnosti ďalšieho kultúrneho vyžitia. Prevádzkové riziká žiadateľ
obmedzí vhodnou marketingovou stratégiou.Žiadateľ v budúcnosti plánuje v okolí areálu Apartmánového domu Marína
dobudovať aj detské ihrisko a oddychovú zónu.

Realizovaný projekt bude pozostávať z 2 hlavných aktivít, a to 1. Rekonštrukcia objektu kultúrneho a historického dedičstva
a 2. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Celkové trvanie projektu je stanovené na 21 mesiacov a bude prebiehať od
04/2013 do 12/2014. Realizácia oboch aktivít bude prebiehať súčasne počas celej doby realizácie. Dodávky budú
zabezpečované externým dodávateľom na základe výsledku verejného obstarávania. Organizačne bude realizácia projektu
zabezpečovaná projektovým manažérom. V rámci aktivity 1. dôjde k rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Liečebného
domu Marína na apartmánový dom s celoročným využitím. V rámci aktivity 2. bude obstarávané zodpovedajúce vybavenie
pred spustením samotnej prevádzky zariadenia cestovného ruchu, tak aby bola zabezpečená funkčnosť apartmánového
domu Marína na požadovanej úrovni. Podpornými aktivitami projektu budú "Riadenie projektu" a "Publicita a informovanosť".
Projekt prostredníctvom svojich aktivít prispeje k vytvoreniu podmienok a posilneniu poskytovania celoročných služieb
cestovného ruchu v oblasti Štrbského plesa rekonštrukciou kultúrnej pamiatky na objekt cestovného ruchu čím dôjde k
naplneniu cieľa projektu.

Pretrvávajúcim problémom Štrbského plesa, ako aj celých Vysokých Tatier je veľké množstvo existujúcich chátrajúcich
objektov, ktoré boli v minulosti využívané ako zariadenia pre kúpeľníctvo alebo cestovný ruch. Vo väčšine prípadov majitelia
nehnuteľností nemajú dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu týchto stavieb, resp. nie sú vysporiadané majetkové
vzťahy k pozemkom.Rekonštrukciou a využívaním objektu kultúrneho a historického dedičstva pre účely cestovného ruchu sa
Apartmánovému domu Marína vráti pôvodný účel a vzhľad jedného z mála zachovaných liečebných domov z konca 19.
storočia a projekt prispeje k naplneniu cieľa výzvy, ktorým je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti
cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným
využitím.Vytvorením 7 pracovných miest projekt prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Vzhľadom na vysoké investície
súvisiace s realizáciou projektu,rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky bez príspevku zo štrukturálnych fondov nie je
možná. Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými a plánovacími dokumentami Obce Štrba, ako aj Prešovského
VÚC.

Z hľadiska celoročného využitia apartmánového domu, bude RDF International v období mimo sezóny, ktoré je typické nižšou
návštevnosťou, využívať zvýhodnené akcie v spolupráci s prevádzkovateľmi wellnes služieb resp. iných turistických atrakcií v
podobe poskytovania balíkov komplexných služieb CR. V rámci samotného Štrbského plesa je zaznamenaná stúpajúca
celoročná návštevnosť a obsadenosť ubytovacích kapacít.Vytvorené produkty sa budú opierať o významné prírodné dedičstvo
lokality Štrbského Plesa a celých V.Tatier a o využívanie objektu kultúrneho a historického dedičstvo pre účely CR. Z hľadiska
ďalšieho financovania prevádzky apartmánového domu Marína RDF International bude pokrývať prevádzku z príjmov, ktoré
vzniknú poskytovaním služieb ubytovacieho zariadenie a z vlastných zdrojov spoločnosti.Spoločnosť realizáciou projektu
prispieva k diverzifikácii svojich činností a v prípade vzniku výpadku príjmov z cestovného ruchu ho dokáže pokryť príjmami z
iných obchodných aktivít.Žiadateľ plánuje na základe marketingovej stratégie ešte pred spustením prevádzky zariadenia
realizovať rozsiahlu mediálnu kampaň.Spoločnosť plánuje investovať prostriedky aj do rozvoja ľudských zdrojov.
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Atrium Hotel je situovaný v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách. Ubytovacie zariadenie leží v centre mesta, v blízkosti
hlavných turistických zaujímavostí. Jeho hlavnými výhodami sú vysokohorské prostredie, umiestnenie v prírode, vybavenie
pre pobyty rodín s deťmi, tiché okolie, flexibilné priestory vhodné na školenia a spoločenské podujatia. Je zvlášť vhodné pre
firemné akcie a školenia, rodinné dovolenky, medové týždne. Na základe požiadaviek a spätnej väzby od zákaznikov hotela
je potrebné hotel modernizovať a rozšíriť v nasledovných oblastiach: 1. Wellness hotel - dobudovanie kvalitných relaxacných
služieb, je potrebné hotel rekonštruovat z hladiska vnútorného vybavenia a zvýšenia štandardu. 2. Kongres hotel modernizácia a rozšírenie kongresového vybavenia hotela. 3. Rodinný hotel - dobudovanie služieb a priestorov pre deti a
mládež a voľnočasové aktivity pre celú rodinu. Realzácia uvedeného predstavuje príležitosť pre zvýšenie prílevu
návštevníkov a uspokojenie ich potrieb. Výhodou je dlhoročná klientela a ich spokojnosť. Slabou stránkou je potreba
modernizácie interiéru ubytovacích priestorov, vstupnej haly, stravovania, kongresovej, wellness a detskej časti hotela.

Po ukoncení implementácie projektu bude Atrium hotel poskytovat vysoký štandard kongresových a wellness služieb,
stravovacích služieb, služieb pre rodiny a voľnočasové aktivity, a tiež ubytovacích služieb prostredníctvom modernizovaných
108 izieb. Naplnenosť hotela návštevníkmi bude zabezpečená prostredníctvom ponuky pobytov relaxačných, rekreačných,
celorodinných, školení, kongresov, športových a firemných podujatí. Moderné vstupné priestory hotela spolu s
rekonštruovaným hlavným schodiskom, modernou a klimatizovanou jedálňou a modernizovanými izbami a bowlingom budú
upevňovať pocit správneho výberu hotelového zariadenia. Vybudovanie detskej herne a detského ihriska vytvorí možnosti pre
využitie voľných chvíľ pre deti a mládež. Modernizované kongresové priestory umožnia rozšíriť realizáciu školení a kongresov
v priestoroch hotela. Modernizácia a rozšírenie wellness a fitnes služieb ponúknu množstvo príležitostí pre oddych a rekreáciu
spojenú s bohatou ponukou relaxačných dovolenkových programov. Spolu s rozsiahlym areálom a okolitou prírodou ponúknu
uspokojenie počas dlhších pobytov. Dané výsledky spôsobia zvýšenie pridanej hodnoty, tržieb a počtu zamestnancov hotela.

Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom dodávatelskej firmy, úspešnej vo VO. Pôjde o nasledovné aktivity
so zameraním na: 1. stavebné úpravy a zmeny v objekte hotela Atrium (rekonštrukcia parkovaiska, vstupných priestorov,
recepcie, hlavného schodiska, výťahu, dobudovanie welness a fitnes priestorov, detskej herne, detského ihriska). 2.
vybavenie hotela Atrium (vybavenie izieb, jedálne, kongresových, welness a fitnes priestorov, detskej herne, bowlingu a
rececie). 3. technologické vybavenie (technológia klimatizácie a vzduchotechniky v priestoroch jedálne a kuchyne hotela).
Všetky aktivity budú realzované dodávateľským spôsobom, na základe výberu, so všetkými záručnými podmienkami v súlade
s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od januára 2013 do októbra 2014. Aktivity s
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Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti hotela Jalta
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Vybudovanie športovo-relaxačnej časti penziónu Dolina na
Zemplínskej šírave

Kráľovský zlatý kúpeľ – I. etapa stavby „GRANDHOTEL
ELIZABETH“ – rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v
Turčianskych Tepliciach
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Zvýšenie atraktivity a zlepšenie kvality poskytovaných celoročných
služieb v zážitkovom penzióne Jánošíkov dvor

ZEMIANSKA KÚRIA

Obnova a prestavba zámku v Haliči
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Jazdecký areál Brezany - netradičné zážitky postavené na
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Hotel Jalta je situovaný v centre mesta Michalovce, v blízkosti centra cestovného ruchu Zemplínska šírava, ktoré vytvára
predpoklad celoročného využitia hotela. Oblasť Zemplínskej šíravy je turistickou lokalitou medzinárodného významu a svojimi
vynikajúcimi klimatickými podmienkami a prekrásnou prírodou sa zaradzuje medzi najvyhľadávanejšie oblasti cestovného
ruchu na Slovensku. Hotel Jalta bol postavený v roku 1965 a počas svojej 47- ročnej histórie bol a stále je vyhľadávaným
miestom spoločenského diania. Do tohto času prešiel dvoma rekonštrukciami. V roku 1999 bol zrekonštruovaný do dnešnej
podoby a v roku 2006 bola zrekonštruovaná reštaurácia a kuchyňa. Hotel disponuje 28 izbami a 47 lôžkami, kaviarňou a
reštauráciou. Momentálny stav hotela nezodpovedá požiadavkám hostí a súčasným trendom, preto si vyžaduje komplexnú
rekonštrukciu. Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí: nevyhovujúci stav zariadenia hotelových izieb, absencia klimatizácie vo
väčšine izieb, nedostatočné zatemnenie izieb a hotel je tiež nevhodný pre krátkodobé pobyty z dôvodu absencie wellness
centra. Naviac projekt bude realizovaný v meste Michalovce, ktorý má 23,33 % mieru nezamestnanosti (údaj k 31.01.2012).

Po ukončení realizácie projektu vznikne moderný štvorhviezdičkový hotel, ktorý komplexnosťou poskytovaných služieb bude
spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky hosťa. Moderné vybavenie ubytovacej časti hotela, bezbariérový prístup, biznis
centrum, kvalitné služby a wellness centrum na najvyššom poschodí hotela s výhľadom na centrum mesta prispejú k zvýšeniu
konkurencieschopnosti hotela, udržaniu stálych a prilákaniu nových hostí. Realizácia projektu vytvorí podmienky pre rast
tržieb a pridanej hodnoty, taktiež dôjde k zachovaniu a vytvoreniu nových pracovných miest. Projekt dopĺňa už existujúce
služby a navyše poskytuje zvýšenú kvalitu. Vytvorením atraktívneho prostredia umožníme návšetvníkom príjemné strávit
voľný čas alebo pracovnú cestu. Vytvoria sa predpoklady na rozvoj cestovného ruchu v regióne Zemplína. Hotel Jalta sa tak
stane jedným z mála zariadení svojho druhu v tejto oblasti.

Projekt a aj jeho realizácia je rozčlenená do 11 aktivít – logických celkov: 1. Architektonicko-stavebné riešenie, 2.
Elektrotechnické inštalácie, 3. Oznamovacie rozvody, 4. Zdravotechnické inštalácie , 5. Vzduchotechnika a klimatizácia, 6.
Ústredné vykurovanie, 7. Elektrická požiarna signalizácia, 8. Domáci rozhlas, 9. Systém kontroly vstupu, 10. Interiérové
vybavenie wellness, 11. interiérové vybavenie izieb. Realizácia projektu je rozvrhnutá na obdobie 10 mesiacov so začiatkom
prác v marci 2013 a ukončením prác vo decembri 2013. Projekt je pritom rozložený na 3 etapy. V prvej etape sa uskutoční
výstavba nového podlažia pre wellness centrum a vybudovanie výťahu. V druhej etape prebehne komplexná rekonštrukcia
ubytovacej časti hotela. A posledná tretia ráta s interiérovým vybavením izieb a wellness centra. Časový harmonogram
zohľadňuje časovú náročnosť realizácie a umožní realizovať projekt bez nutnosti úplne uzavrieť hotel, ale uzatvorená bude
len ubytovacia časť. Ciele projektu a špecifické ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie stavebných prác,
obstaraním potrebných vnútorných zariadení, ich inštaláciou a uvedením do prevádzky.

Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína prežíva najväčší rozvoj cestovného ruchu za posledné roky. Turistickým a
rekreačným ruchom neožíva len už známa Zemplínska Šírava, druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku ale aj chránená
krajinná oblasť Morské oko, chránená krajinná oblasť Vihorlat, Vinné jazero a iné. Dnešné moderné Michalovce a ich okolie sa
stávajú vyhľadávaným centrom cestovného ruchu. S väčším počtom návštevníkov rastie aj dopyt po kvalitnejších službách a
možno očakávať ďalší nárast zahraničných návštev či už vďaka propagácii Slovenska v zahraničí alebo rozvoja obchodu so
zahraničným kapitálom. Pre túto oblasť je potrebné zatraktívnenie ale v prvom rade je potrebné poskytovať kvalitné služby,
ktoré budú motivovať domácich či zahraničných klientov navštíviť Zemplín a tak prispieť k celkovému rozvoju cestovného
ruchu na Zemplíne. Preto je dôležité zvyšovanie ponuky atraktívnych a vysoko kvalitných zariadení, ktorým by sa to naše
vďaka realizácii projektu stalo. Spoločnosť Futurum je vlastníkom hotela od roku 1999 a do jeho realizácie budú zapojený
pracovníci s odbornými kvalifikáciami v turizme a dlhoročnou praxou pri realizácii projektov podobného charakteru.

Samostatná prevádzka hotela zabezpečí ekonomickú efektívnosť projektu a keďže poskytovaním našich služieb
produkujeme zisk, skvalitnené služby nám zaručia rast tržieb a teda ešte lepšie finančné zabezpečenie a rast pridanej
hodnoty čo umožní zabezpečiť udržateľný výsledok projektu. Tento rast je podmienený vznikom nových produktov, hlavne
wellness centra ale aj komplexnou modernizáciou. Finančná náročná je len vstupná investícia, ktorá ale zabezpečí podmienky
pre dlhodobú efektívnosť a návratnosť projektu. Táto návratnosť by bez poskytnutia NFP bola neúnosne dlhá a teda realizácia
projektu bez NFP by bola nemožná. V budúcnosti spoločnosť plánuje naďalej rozširovať portfólio svojich služieb a tým
podporovať už vzniknuté výsledky dosiahnuté realizáciou projektu.
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Reštauračno-ubytovacie zariadenie - penzión Dolina, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Peexim, s.r.o. sa nachádza v
rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava, v stredisku Hôrka.Penzión Dolina ponúka možnosť aktívneho využitia voľného času pre
rodiny s deťmi, firemné akcie, školenia a semináre, pre všetkých milovníkov vody, hôr, koní a prekrásnej prírody. Celý areál je
určený najmä pre rodinné pobyty, športové sústredenia, firemné a teambuildingové akcie. Známa rekreačná oblasť
Zemplínska šírava patrí k najteplejším oblastiam na Slovensku. Nebývalé množstvo tropických dní a nocí urobilo z tejto druhej
najväčšej vodnej plochy na Slovensku významné turistické centrum zemplínskeho regiónu. Zo SWOT analýzy vyplýva, že
penzión má stabilnú pozíciu na trhu, jeho cieľom je udržať si túto pozíciu a to najmä zlepšením svojich ponúkaných služieb
svojim návštevníkom. Jednou s veľkých príležitostí je získať finančné prostriedky prostredníctvom navrhovaného
projektu,vybudovať vodný svet, bowling a zaradiť sa na úroveň rekreačných zariadení EÚ v rámci poskytovaných služieb v
CR. V regióne vytvorí 5 pracovných pozícií, ktoré budú prínosom pre zamestnancov a to najmä získaním bohatých skúseností
v CR.

Projektom dobudovaný komplex bude spĺňať všetky požiadavky dnešnej doby na stravovacie, ubytovacie aj zábavnorelaxačné služby, hlavne z hľadiska prevádzkovo-bezpečnostného, hygienického, estetického i užívateľského. Stavba ako
celok bude zakomponovaná do okolitej prírody s vylúčením akýchkoľvek rušivých či dokonca škodlivých vplyvov stavby na
okolie. V prípade vzniku nepredvídateľných finančných výdavkov bude spoločnosť financovať vzniknuté škody a výdavky z
vlastných zdrojov. Pokiaľ bude potrebné zabezpečí bankový úver.Merateľné indikátory, ktoré sú v predkladanom projekte
stanovené vychádzali z hodnôt, ktoré spoločnosť plánuje reálne dosiahnuť a teda bude vyvíjať maximálne úsilie o ich
naplnenie. Z toho dôvodu sa nepredpokladá so vznikom nenaplnenia merateľných hodnôt merateľných indikátorov.
Plánovaných 5 nových pracovných miest v penzióne bude udržaných minimálne po dobu 5 rokov. Po ukončení projektu
spoločnosť plánuje využiť wellness priestory na svoje poskytované služby, bude organizovať wellness pobyty, relaxačné
víkendy, do budúcna plánuje zabezpečiť masérske služby.

Projekt bude pozostávať z 3 hlavných a 2 podporných aktivít, ktorých obsah je nasledovný : Aktivita 1 – Prístavba penziónu
Dolina, obdobie 03/2013 – 04/2014 Aktivita 2 – Vybavenie wellness centra, obdobie 05/2014 – 08/2014 Aktivita 3 –
Obstaranie interiérového vybavenia, obdobie 09/2014 – 12/2014 Predmetom Aktivity 1 je stavebný objekt SO 01 Prístavba
Wellness Prístavba existujúceho Penziónu Dolina rieši rozšírenie súčasného stavu o športovo-relaxačné priestory (vodný
svet a bowling) na prízemí a kongresové priestory na poschodí. Zároveň sa v nepatrnej miere dispozične preriešia existujúce
priestory hlavného vstupu do ubytovacej časti v mieste napojenia prístavby k existujúcemu objektu. Prístavba sa napojí na
existujúce inžinierske siete, nepredpokladajú sa žiadne nové prípojky na verejné siete. Predmetom Aktivity 2 bude
zaobstaranie vnútorného bazénu,vírivej vane, ochladzovacieho bazéna, fínskej, infra, parnej sauny a ľadovej studne.
Predmetom Aktivity 3 je zaobstaranie intriérového vybavenia, techniky a ozvučenia. Riadiť projekt bude konateľ Peter
Huňady vrátane externého pracovníka M. Varady a za stavbu a celkový stavebný dozor projektu je určený Karel Svobodník.

Projekt napĺňa strategický cieľ Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR, ktorým je zvyšovať jeho konkurencieschopnosť
pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí.
Taktiež je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015,
podporuje Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a je v súlade s Národnou stratégiou trvalo
udržateľného rozvoja. Rozhodnutie dobudovať penzión Dolina potvrdil neustále vzrastajúci dopyt po kvalitných rekreačných
službách v atraktívnom prostredí turisticko-rekreačného strediska Zemplínska Šírava aj mimo hlavnej turistickej sezóny.
Vzhľadom na poskytovanie služieb, ktoré bude penzión ponúkať sa zvýši objem cestovného ruchu v tejto oblasti, čo bude mať
pozitívny dopad na ekonomiku regiónu. Získanie NFP je nevyhnutnosťou pre realizáciu projektu, lebo bez získania príspevku
by sa projekt nemohol realizovať v danom rozsahu a nemal nesplnil by plánovaný prínos, keďže spoločnosť by nebola
schopná zabezpečiť plnú výšku nákladov projektu.

Administratívna a inštitucionálna udržateľnosť projektu - Po ukončení projektu sa žiadateľ zaväzuje udržať novovytvorené
pracovné miesta. Taktiež si je vedomý, že udržateľnosť novovytvorených pracovných miest po dobu 5 rokov je jednou z
podmienok stanovených vo výzve. K realizácii projektu je nevyhnutnosťou vytvoriť nové pracovné pozície. Finančná
udržateľnosť - Projektom spoločnosť ráta, že vynaložená investícii sa jej postupne navráti vo forme tržieb a zisku v
nasledujúcich rokoch po ukončení projektu. Na základe finančnej analýzy je zrejmé, že finančná udržateľnosť bude
zabezpečená zo strany žiadateľa. Ochrana a tvorba životného prostredia - realizácia navrhovaného projektu nebude mať
negatívny vplyv na životné prostredie, čo zabezpečí PEEXIM, s.r.o.. Vonkajšie faktory, ktoré ohrozujú daný projekt sú
napríklad vyhľadávanie lacnejších ubytovacích alternatív, ale penzión Dolina sa bude sústrediť na finančne solventnejšiu
klientelu, najmä získať aj lepšie postavenie čo sa týka zahraničnej klientely. Snaha presadiť a zviditeľniť región aj mimo
Slovenska brzdí aj nízka podpora a administratívne bariéry rozvoja MSP. Z uvedených dôvodov vidí spoločnosť príležitosť
získať NFP.
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Kúpele v Turčianskych Tepliciach majú bohatú históriu, ktorá sa datuje od 13. storočia. Historický ako aj súčasný rozvoj
kúpeľov sa opiera o výnimočnú kvalitu bohato mineralizovanej liečivej termálnej vody. Kúpele v Turčianskych Tepliciach sú
dynamicky rozvíjajúce sa kúpele. Kúpele Turčianske Teplice ponúkajú širokú ponuku liečebných pobytov, kúpeľných procedúr
(liečba zlatom, vodoliečba, teploliečba,saunový svet,masážne procedúry) wellness pobytov a dovoleniek. Turčianske Teplice
patria medzi žriedlové kúpele. Vyvierajú tu pramene prírodných liečivých vôd, ktoré svojou teplotou patria do skupiny teplých a
horúcich termálnych vôd. Liečivá minerálna voda je svojím jedinečným zložením vhodná najmä na liečbu ochorení obličiek a
močových ciest, ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení. Komplexná kúpeľná liečba v Turčianskych
Tepliciach sa opiera o využitie liečivých termálnych minerálnych vôd.

Cieľom nášho projektu je vybudovanie balnorecepcie a bazénov s minerálnou vodou.V priestoroch vlastného kúpeľa sa bude
nachádzať spojovacia chodba plynule prechádzajúca do centrálneho odpočinkového priestoru s lehátkami, oddeleného od
pisciny presklením. V centrálnom priestore bude umiestnená fontána s liečivou minerálnou vodou pre pitné kúry. Bazén nad
piscinou bude riešený ako sedací s prirodzeným výverom liečivej minerálnej vody. Vstup do bazéna bude umožnený priamo z
centrálneho priestoru dobovými schodiskami a bazénovými rebríkmi z priestoru bazénovej ochodze. Na centrálny
odpočinkový priestor sú naviazané aj priestory procedúr. Vytvorené budú 4 masérne, 2 miestnosti s balneologickými vaňami
pre subaquválne masáže a 2 miestnosti s dvojicou balneologických vaní pre poskytovanie hydromasážneho kúpeľa a
chromatoterapie. Projekt pozitívne ovplyvní zamestnanosť v regióne. Realizáciou projektu sa vytvorí 8 pracovných miest do
jeho ukončenia a ďalších 8 do roku 2019, priamo súvisiacich s modernizáciou areálu.

Riešené územie sa nachádza v centre mesta Turčianske Teplice vo vnútornom kúpeľnom pásme. V rámci realizácie stavby
nedôjde k zmene štruktúry zástavby ako z hľadiska objemu tak z hľadiska architektonického výrazu. Realizáciou predmetnej
stavby nedôjde k zmene jestvujúcej štruktúry zástavby a dispozično-priestorového riešenia liečebného domu. Riešenie
rešpektuje funkčno-prevádzkovú štruktúru, ktorá je v nevyhnutnom rozsahu doplnená tak, aby zodpovedala súčasným
normatívnym požiadavkám. Hmotné riešenie, architektonický výraz a sklon strešných rovín riešeného objektu zostáva
zachovaný. V Modrom kúpeli bude zachované bazénové teleso a priestory balneoterapie so zapustenými vaňami. Všetky
stavebné práce ako aj dodávky budú vykonávať externí dodávatelia, ktorí budú vybraní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní. Manažérske, monitorovacie ako aj administratívne práce bude vykonávať riadiaci projektový tím.

Realizáciou plánovaných aktivít sa dosiahne cieľový stav, ktorý bude zodpovedať naplneniu vízie Modernej destinácie
cestovného ruchu z pohľadu rozsahu aj kvality produktu. Kúpele preukážu schopnosť dynamického rozvoja , čo sa pozitívne
odrazí na náraste spokojnosti klientov, návštevnosti ako aj tržieb a ziskovosti. Realizácia projektu bude v súlade s PHSR
mesta Turčianske Teplice, Žilinského kraja a Národnou stratégiou cestovného ruchu SR. Zrekonštruovaním, zveľadením,
inovovaním a vybavením časti „Modrý kúpeľ“ sa zveľadí kultúrna pamiatka, stane sa atraktívnejšia pre turistov. Bude
dochádzať k prílevu turistov do nášho regiónu a následne k jeho ekonomickému rozvoju. Z dôvodu vysokej finančnej
náročnosti je nevyhnutné čerpať prostriedky z EÚ a národných zdrojov, o ktoré žiadame prostredníctvom tejto žiadosti. Plán
financovania projektu uvažuje s použitím vlastných zdrojov žiadateľa, cudzích zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ. V prípade,
že by sa uvedené investície nezrealizovali, tak nám budú chýbať základné atribúty, bez ktorých sa túto víziu nepodarí naplniť.

Projekt spĺňa podmienky dlhodobej udržateľnosti–poskytne ucelený,komplexný,celoročný a aktívny produkt cestovného
ruchu.Projektová oblasť spĺňa predpoklady využívania ponúkaných služieb počas celého roka.Ukončením investícií sa
dosiahne kvalitatívna zmena,ktorá sa okamžite odzrkadlí na významnom náraste návštevnosti ako aj náraste komerčne
zaujímavej samoplatiacej klientely na úkor klientov poisťovní. Kúpele sú už dnes vysoko stabilizovaná spoločnosť,ktorá je
schopná po všetkých stránkach či už finančnej, personálnej alebo prevádzkovej zvládnuť rekonštrukciu podľa
plánu.Kombinácia kúpeľného mesta so zaujímavými historickými pamiatkami a vysoko estetickej krajiny ho predurčuje k
medzinárodnému významu. Nezanedbateľná je aj možnosť synergického efektu s inými okolitými atrakciami.V zmysle
uvedeného je vysoký predpoklad dosiahnutia skorej návratnosti investičných nákladov ako aj krytia prevádzkových a
finančných nákladov.Životaschopnosť projektu bude zabezpečená stálym rozširovaním jeho využitia a investovania do
ďalších atrakcií, ktoré podporia jeho rozvoj.Naša spoločnosť citlivo vníma riziká vyplývajúce z podnikateľského prostredia a k
ich potláčaniu pristupuje aktívne a zodpovedne.
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Komplex COUNTRY SALOON Belá sa nachádza v atraktívnom prostredí Terchovskej doliny, približne 15 kilometrov od
mesta Žilina v obci Belá. Z hľadiska regionalizácie CR v Slovenskej republike patrí do Severopovažského regiónu, ktorý je
klasifikovaný ako územie s medzinárodným významom. Komplex zariadení momentálne poskytuje služby ubytovania,
stravovania, zábavy, obmedzene relaxu a rôzne doplnkové služby. Hotelová časť s 35 lôžkami je určená návštevníkom
všetkých vekových kategórií. Reštaurácia disponuje kapacitou 120 miest, detským kútikom, samostatným salónikom s
kapacitou 14 miest a oddeleným barom s kapacitou 34 miest. Samozrejmosťou je detské menu. Prostredníctvom aktuálnych
kapacít dokážeme mesačne obslúžiť približne 2800 návštevníkov. Hlavným nedostatkom komplexu sú absentujúce športové
plochy zabezpečujúce sezónne i celoročné športové vyžitie, obmedzená kapacita pripravovaného wellnessu (vírivka pre 4
osoby, sauna pre 6 osôb), chýbajúce exteriérové atrakcie pre najmenších návštevníkov a nedostatočne upravené okolie. V
oblasti zamestnanosti momentálne zamestnávame 12 osôb na trvalý pracovný pomer, v prípade spol. podujatí
spolupracujeme s SOU Spoločného stravovania v Žiline.

Predkladaný projekt je pre náš komplex kľúčový z hľadiska posilnenia postavenia na trhu a rozšírenia klientely. Hlavným
prínosom bude zabezpečenie dynamického rastu zariadenia, ktoré sa prejaví vo zvýšenej návštevnosti, raste tržieb a
vytvárania potenciálu pre tvorbu zisku a fin. rezerv pre ďalší investičný rozvoj Vytvorením nových atrakcií –športových,
wellnessových a zábavných, oslovíme širšiu klientelu, ktorú dokážeme sústredene obslúžiť. V súvislosti s trendom
skracovania dĺžky pobytov resp. ich drobenia na viaceré a dôsledného zvažovania časovej dostupnosti jednotlivých atrakcií z
miesta ubytovania, to vnímame ako nevyhnutný predpoklad ďalšej úspešnej činnosti Počítame, že v súvislosti s realizáciou
projektu zvýšime počet obslúžených hostí na úroveň min. 3000/mesiac a zároveň zvýšime úroveň priemerných útrat aspoň o
15% V súvislosti s obsadením nových prevádzok a efektívnejším využívaním existujúcich, vytvoríme 6 nových pracovných
miest, z ktorých 4 budú obsadené mužmi a 2 ženami Súhrnne môžeme povedať, že realizácia projektu nám umožní
poskytovať komplexnejšie služby v oblasti CR počas celého roka, čím dokážeme výrazne odstrániť sezónne výkyvy
využiteľnosti nášho komplexu

Rozhodujúcim faktorom, ktorý vplýval na výber vhodného variantu realizácie projektu, bolo zabezpečenie komplexných a
celoročne využiteľných služieb CR, ktoré nám zaručia konkurenčnú výhodu voči iným zariadeniam CR. Výška rozpočtu bola
optimalizovaná vzhľadom na možnosti vlastných a úverových zdrojov pre spolufinan. projektu tak, aby sme zvládli nie len
výstavbu ale i následnú prevádzku a splátky úveru. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom, víťazom resp.
víťazmi verejného obstarávania, ktoré začneme realizovať až po odovzdaní projektovej žiadosti. Logická skladba projektu
vychádza z potreby realizácie 1 hlavnej aktivity (zahŕňa stavebné práce a interiérové vybavenie), ktorá je doplnená dvomi
podpornými aktivitami v zmysle požiadaviek poskytovateľa pomoci. Po personálnej stránke bude riadenie projektu
zabezpečovať projektový tím, ktorý kombinuje interné a externé zdroje. Samozrejme budeme využívať osoby so
skúsenosťami z predchádzajúceho projektu. Podrobnú skladbu tímu aj s očakávanými úlohami a povinnosťami uvádzame v
opise projektu v časti 4.2 personálne zabezpečenie. Publicita projektu bude zabezpečená v zmysle Manuálu informovania a
publicity pre prijímateľov NFP.

Vhodnosť realizácie projektu je možné posúdiť z pohľadu - cieľových užívateľov: nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty,
zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie trhového podielu a pod. - návštevníkov: dostupnosť komplexnej ponuky služieb s
celoročným využitím na jednom mieste - región: vytváranie pracovných miest, zvyšovanie atraktivity regiónu, poskytovanie
chýbajúcich či nedostatkových služieb, a pod. Zámer dobudovania športových, wellness, zábavných zariadení a doplnkovej
infraštruktúry nadväzuje na predošlé investície do stravovacieho a ubytovacieho komplexu a interiérového wellnessu.
Predkladaný projekt predstavuje II. etapu rozvojového zámeru. Získanie finančnej podpory prispeje ku skoršej realizácii
zámeru, podporí využívanie výsledkov už vykonanej vlastnej investičnej činnosti a prispeje k celkovému dynamickému rastu
komplexu COUNTRY SALLON Belá. Z regionálneho hľadiska vytvára realizácia projektu nové pracovné miesta, zatraktívňuje
región, vytvára lepšie predpoklady pre formovanie spolupráce s miestnymi podnikateľmi v agroturistike a ďalších službách,
čím priamo podporuje tvorbu komplexnej a celoročne využiteľnej ponuky služieb CR v Terchovskej doline.

V súvislosti s projektom vnímame udržateľnosť v rovinách: ADMINISTRATÍVNA Každý člen z PT zodpovedá za úspešné
naplnenie jednotlivých špecifických cieľov projektu. Navyše máme skúsenosti s realizáciou projektu podporeného zo
štrukturálnych fondov v rámci výzvy KaHR-31DM-0902. Nové pracovné miesta obsadíme kvalifikovaným personálom. Na
elimináciu fluktuácie ako aj ich ďalšieho profesijného rastu využijeme zavedený systém odmeňovania a individuálnej
motivácie každého zamestnanca. TECHNICKÁ Technickú udržateľnosť projektu garantujeme na základe očakávaného
zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý na dodávky a stavebné práce poskytuje záručný a pozáručný servis. Obsluha
zariadení wellnessu a údržba stavebných celkov bude zabezpečená kvalifikovanými pracovníkmi, u ktorých je minimálne
riziko poškodenia EKONOMICKÁ Rozšírením a skvalitnením sortimentu poskytovaných služieb CR dokážeme osloviť širšiu
skupinu zákazníkov, z čoho sa odvíja i rast tržieb a zisku. Všetky investičné aktivity dôsledne zvažujeme a pri prepočte ich
ekonom. návratnosti resp. vyťaženia klientelou uvažujeme vždy s pesimistickým variantom. Pri zohľadnení tejto skutočnosti
garantujeme finančnú udržateľnosť projektu
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Obec Zázrivá je vyhľadávanou lokalitou pre jej prírodu, relax, lyžovanie, cyklotrasy a kultúrne podujatia. Disponuje
dostatočnou ubytovacou kapacitou, v regióne je však nedostatok práve kvalitných doplnkových služieb zameraných na
oddych a regeneráciu. Jánošíkov dvor v súčasnosti poskytuje ubytovanie v 2 dreveniciach s celkovou kapacitou 29 lôžok v 10
izbách, pričom všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením. Obidve drevenice, podľa termovízie, vykazujú
tepelné mosty, čo má za následok vysoké náklady na kúrenie. Návštevníci strediska môžu využívať reštauračné služby, ktoré
im ponúka originálna Jánošíkova reštaurácia. V drevenici u Mateja je možnosť aj vlastného stravovania v plne vybavenej
kuchyni. V penzióne u Juraja sa nachádza školiaca miestnosť s TV, plátnom, wifi i možnosťou zapožičania audiovizuálnej
techniky. Pre milovníkov relaxu je k dispozícii „mini“ wellness, ktorý ponúka služby: fínska sauna, vonkajšia vírivka a masáže
na objednávku. V rámci areálu hostia môžu využiť gril, kryté i otvorené ohnisko s posedením pred drevenicami, detské mini
ihrisko, trampolínu, preliezky a zábavný adventure golf s 18 jamkami. Pre návštevníkov sú k dispozícii 3 parkoviská.

Realizácia aktivít projektu prinesie zatraktívnenie penziónu Jánošíkov Dvor, ako aj samotného regiónu. Doplnením už
poskytovaných služieb o Wellness pivné kúpele, ktoré bude možné navštevovať v priebehu celého roka, získa stredisko veľkú
konkurenčnú výhodu a zvýši tak svoju atraktivitu v rámci CR. Wellness pivné kúpele poskytnú návštevníkom jedinečnú
procedúru s liečivými účinkami, ktorej súčasťou bude aj už funkčná fínska sauna, kúpeľ s prísadami, z ktorých sa varí pivo a
regenerácia organizmu na lôžku, kde sa vstrebávajú kladné účinky z pivných procedúr. Pivné kúpele bude možné využívať
počas celodenného nepriaznivého počasia, keďže súčasťou bude aj vírivka, ktorá sa v rámci kúpeľov zastreší, a aj možnosť
využitia masáží na objednávku. Zábavu, gastronomický zážitok a potešenie prinesie aj Pekáreň tradičného typu, v ktorej si
návštevníci strediska budú môcť dať alebo si sami upiecť chlebík obdobnou receptúrou, ako to kedysi robili naši prastarí
rodičia. Deti a aj zahraniční turisti tak spoznajú časť histórie regiónu a tradície. Obe drevenice budú zateplené s novou
strešnou krytinou, pričom sa nenaruší ich osobitý ráz, vďaka ktorému sú tak vyhľadávané.

Realizácia projektu bude rozdelená do 4 aktivít, ktoré budú zrealizované v priebehu 19 mesiacov. 1. Rekonštrukcia (obnova)
drevenice u Mateja 2. Rekonštrukcia (obnova) drevenice u Juraja 3. Wellness - pivné kúpele 4. Pekáreň tradičného typu
Všetky aktivity budú zabezpečené externými dodávateľmi vybranými v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Celá
realizácia projektu bude prebiehať pod dohľadom projektového manažéra a finančné vysporiadanie projektu bude
zabezpečovať finančný manažér. Označenie miesta realizácie projektu ako aj informovanie o realizácii projektu bude
zabezpečené v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP z OP KaHR.

Plánované aktivity riešia nedostatky definované vo východiskovej situácii. Vízia projektu je založená na poskytovaní
komplexných služieb CR. A. Hlavným prínosom a konkurenčnou výhodou je, že ako prvý v regióne budeme poskytovať
wellness služby vo forme pivných kúpeľov, ktoré budú mať aj liečebný účinok. Ďalšiu výhodu získame pekárňou tradičného
typu, ktorá svojím „dizajnom“ zabezpečí šírenie ľudových tradícií mladšej generácií a aj zahraničným turistom. Zateplením
dreveníc a výmenou strešnej krytiny dôjde k šetreniu nákladov na kúrenie. Je teda veľký predpoklad, že wellness a pekáreň
pritiahnu aj nových klientov, či už z regiónu alebo turistov. Predpokladaný rast tržieb a šetrenie nákladov vytvorí tak priestor
pre investície do ďalšieho rozvoja. B. Stredisko zážitkový penzión Jánošíkov dvor disponoval v roku 2003 ubytovacími
kapacitami v počte 19 lôžok, pričom nedostatkom bol deficit stravovacieho zariadenia. Postupne došlo k rozširovaniu
poskytovaných služieb a v súčasnosti penzión poskytuje služby spojené s možnosťou športovania, stravovania, školiacich
priestorov, ubytovania, parkovacie plochy a v malej miere wellness služby. V súčasnosti v penzióne pracuje 9 zamestnancov.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom vlastných ľudských a finančných zdrojov. Jánošíkov Dvor plánuje
doplniť existujúci personál 2 novými, odborne schopnými a zručnými zamestnancami, pričom jeden bude zastrešovať prvé tri
aktivity a druhý zamestnanec bude zodpovedný za poskytované služby v rámci aktivity č.4. Finančné zdroje na ďalšiu
prevádzku komplexu budú zabezpečené z príjmov, ktoré budú generované samotným wellnessom, a to ako tržby za
poskytovanie služieb. Zároveň tiež šetrením nákladov z vykurovania, ktoré bude šetrené z dôvodu zateplenia obidvoch
dreveníc. Skvalitnením doplnkových služieb je predpoklad, že projekt prispeje aj k rastu tržieb z ubytovacích a stravovacích
služieb. Turisti a obyvatelia regiónu strávia v stredisku viac času, nebudú musieť hľadať oddych a relax v iných zariadeniach,
čím sa s veľkým predpokladom zvýšia aj tržby reštaurácie a iných už poskytovaných doplnkových služieb.
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Spoločnosť X-TEAM SLOVAKIA je teambuildingová spoločnosť, ktorá bola založená s cieľom vyvinúť spoľahlivý tréningový
model, vyžadujúci cielenú snahu, špecifickú zručnosť a vhodné tréningové zariadenia. Medzi hlavné podnikateľské aktivity
firmy patrí aj organizovanie voľnočasových aktivít pre svojich klientov v drevenicovom komplexe Chalupkovo. Drevenicová
osada sa nachádza pri obci Liptovská Štiavnica. Skladá sa z 21 postavených dreveníc, ktoré slúžia na ubytovanie a prenájom.
Projektom chce spoločnosť svojim klientom ponúknuť väčšie možnosti v oblasti doplnkových služieb. Predmetom projektu je
výstavba zemianskej kúrie za účelom zabezpečenia reštauračných a iných doplnkových služieb v komplexe ako je napríklad
zriadenie školiaceho strediska. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich
slabých stránok, najmä "nedostatok vlastných zdrojov" a "nedostatočnú úroveň doplnkových služieb..". Projektom tiež firma
využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov".
Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia spoločnosti. Vzhľadom
na skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (bod 5.1 OP) tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja ubytovacieho zariadenia. Realizáciou
projektu si spoločnosť skvalitní a rozšíri svoje ponúkané doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú nevyhnutné
za účelom udržania následne zvýšenia celkovej konkurencieschopnosti podnikania. Firma tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do podobných projektov resp. relaxačných zariadení. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti. Uvedené skutočnosti jasne korešpondujú s relevantnými rozvojovými dokumentmi na národnej a
regionálnej úrovni ( 2.4 OP).

Práce na projekte sa plánujú realizovať v období 01/2013 - 12/2014. Harmonogram odráža reálne možnosti realizácie
verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Samotné práce na projektu nebudú mať vplyv na
prevádzku ubytovacieho zariadenia, nakoľko sa budú realizovať postupne. Aktivity projektu, ako aj príprava prác a zmena
organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených interných
zamestnancov a externého administrátora. Potreba investovania do ubytovacieho zariadenia tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexných doplnkových službách. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko spoločnosť momentálne nemá vyčlenené zdroje v
dostatočnej výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program spoločnosti. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala
do úvahy až v horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by spoločnosť utrpela na konkurencieschopnosti a jej
dlhodobá stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by firma mohla vďaka
agresívnej konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je
jednoznačne tvorba nového pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších pracovných miest do 5 rokov od
ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne liptova, ako i
k ďalším cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Firma má mnoho
cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už v minulosti realizovala
investičné projekty v iných segmentoch svojho podnikania (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená dlhoročnou skúsenosťou manažmentu spoločnosti v
oblasti cestovného ruchu, doterajším stabilným každoročným rastom spoločnosti a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý
ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt komplexnosti a zabezpečí spoločnosti najmä zvýšenie kvality služieb, ktorú
zákazník vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby,
čím nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Zvýšením počtu ponúkaných doplnkových služieb budú
vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu objemu služieb. Ohrozenia v
rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po
ukončení realizácie projektu, bude ubytovacie zariadenie ponúkať vyššiu kvalitu pre svojich zákazníkov. Z finančnej analýzy
vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako
doba používania zariadenia.
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Banskobystrický kraj je najväčším krajom SR. V roku 2011 bola nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji najvyššia z krajov
SR. Hospodárskou výkonnosťou je na posledných miestach v rámci SR s príspevkom k tvorbe HDP 10,3%, menej tvorí len
Prešovský kraj. V kraji je v prvom kvartáli 2012 evidovaných cca 540 ubytovacích zariadení rôznej cenovej úrovne, z toho je v
Lučeneckom okrese 22 ubytovacích zariadení s kapacitou 1293 lôžok. Ipeľský región má podľa regionalizácie cestovného
ruchu dobrý potenciál pre rozvoj v oblasti vidieckeho turizmu, kúpeľníctva, pobytov v horskom/lesnom prostredí a pobytoch pri
termálnej vode. Obec Halič je vzdialená cca 7km od centra mesta Lučenec a cca 5km od zóny cestovného ruchu Lučenský
park s vodnou nádržou Ľadovo. Oblasť Novohrad patrí do Euromikroregiónu Neogradiensis, ležiaceho aj na území Maďarska.
STAV NEHNUTEĽNOSTI - Žiadateľ už v roku 2009 zahájil revitalizáciu objektu. Ku dnešnému dňu bolo preinvestovaných
viac ako 3 mil. EUR. CIEĽOVÉ SKUPINY – užívatelia výsledkov projektu: Slovensko, obec Halič a región,
zákazníci–návštevníci regiónu, obyvatelia regiónu, zamestnanci, dodávatelia, iní prevádzkovatelia v CR (pozri príl.1 Opis
projektu).

Realizáciou projektu sa zo súčasnej historickej budovy stane zrekonštruovaná pamiatka, ktorej účel bude reflektovať súčasné
trendy pri obdobných budovách. Vznikne hotel 4* štandardu s reštauráciou, vinárňou, kongresovými miestnosťami a ďalšími
službami. Projekt priamo vytvorí pracovné miesta v rámci svojho fungovania a bude platcom daní na miestnej a celoštátnej
úrovni. Približne na tretinu pracovných miest v objekte nie je potrebné žiadne ukončené vzdelanie a ďalšia polovica musí mať
stredné vzdelanie s maturitou / bez maturity. Takáto štruktúra zamestnancov je výhodná pre región s vysokou
nezamestnanosťou a výrazným zastúpením ťažko zamestnateľných skupín obyvateľstva. Ukončením realizácie tohto projektu
dôjde k sprevádzkovaniu hotela a vytvorí priestor pre ďalšie investorské fázy v okolí (revitalizácia zámockého parku,
turistického chodníka, rybníka s možnosťou člnkovania a plávania, výstavba tenisového areálu, volejbalového a 18
jamkového golfového ihriska, a pod.)

Realizácia hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená dodávateľom vysúťaženým v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Hlavná aktivita pozostáva z nasledujúcich podobjektov označovaných v zmysle projektovej dokumentácie: E01 - SO 01
Hlavný objekt - zámok E02 - Oporný múr vnútorného valu - rekonštrukcia E03 - Fontána E04 - Sadovnícke úpravy - park na
bastiónoch E05 - Spevnené plochy E06 - Vodovodná prípojka E10 - Vonkajšie osvetlenie E14 - Náhradný zdroj elektrickej
energie F01 - Technológia kuchyne, barov, práčovne F02 - Technológia wellness G. Požiarna ochrana Stavebné časti
celkového projektu technického riešenia boli vybrané tak, aby zodpovedali potrebám a funkčnosti objektu a vytvorených
služieb. Riadenie projektu bude zabezpečené skúseným projektovým tímom, ktorý budú tvoriť tiež zamestnanci žiadateľa.
Stavebný dozor investora zabezpečí vykonávanie prác podľa rozpočtu ZoD. Faktúry budú uhrádzané až po následnej
kontrole projektovým manažérom.
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Hotel Hviezda je situovaný v centre mesta Dudince, v okrese Krupina. Hotel ponúka svoje služby v oblastiach regenerácie,
wellness, rehabilitačných služieb. Je vhodný pre rodinné dovolenky, medové týždne a víkendové pobyty. Uvedené služby sú
typické pre všetky hotelové zariadenia v regióne, ktorý je charakteristický poskytovaním kúpeľných služieb. Východisková
situácia hotela: - vhodné umiestnenie, - dopyt zákazníkov po kvalitných hotelových službách, - skúsenosti v oblasti
rehabilitácií, - vybavenie izieb, - bazén. Silnými stránkami hotela sú: - výhodná poloha vo významnom meste kúpeľníctva, tradícia v poskytovaných službách a 3 desaťročia skúseností, - dlhoročná klientela a spokojnosť návštevníkov. Slabými
stránkami hotela sú: - zastaralé rehabilitačné priestory, - obmedzené priestory a rozsah wellness, - chýbajúce iné dodatkové
služby pre celú rodinu voľnočasového charakteru, - potreba rekonštrukcie fasády hotela, balkónov a klimatizácie. Hotel
Hviezda chce riešiť slabé stránky prostredníctvom nasledovných krokov: - prestavbou wellness centra s rozšírením
priestorov. - prístavbou nového objektu rehabilitačného centra. - prístavbou objektu bowlingu.

Po realizovaní jednotlivých aktivít bude výsledkom projektu prestavané prízemie hotela na komplexné poskytovanie
wellness, pristavaný objekt nového rehabilitačného centra, a pristavaný objekt bowlingu. Vplyvom realizácie projektu sa
opätovne zlepší vyťaženosť hotela, čo bude mať vplyv na potrebu ďalšieho personálu. Zvýšená vyťaženosť tiež prinesie
zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty, ako dlhodobý efekt. Naplnenosť hotela návštevníkmi bude zabezpečená prostredníctvom
ponuky pobytov rehabilitačných, relaxačných, rekondičných, rekreačných (aj pre rodiny s deťmi), školení, športových
sústredení a firemných podujatí. Pre zabezpečenie sa proti dopadu negatívnych vplyvov na trhu (kríza a pod.) plánuje hotel
ponúkať služby aj mimo súčasných geografickýh oblastí (SR, ČR), ale aj Maďarsko, Poľsko a Rusko. Uvedeným sa eliminujú
možné negatívne dopady v prípade neočakávaných výkyvov na trhu. V budúcich rokoch plánuje hotel Hviezda rozšíriť svoje
činnosti o ponuku ďalších voľnočasových aktivít pre rodiny a firemnú klientelu a skvalitniť poskytované služby (zabudovanie
klimatizácie a obnova plášťa budovy). Z cieľom ďalšieho rožširovania rehabilitačných, rekondičných a welness služieb.

Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej vo VO. Ide o nasledovné aktivity: 1. aktivita je prestavba wellness centra - existujúcich priestorov. - 2. aktivita je prístavba objektu nového rehabilitačného
centra. - 3. aktivita je prístavba objektu bowlingu pre voľnočasové aktivity. - 4. aktivita je preloženie sieťových rozvodov
(potrebné k ak. 1 až 3). Všetky aktivity budú realzované dodávateľským spôsobom, na základe výberu, so všetkými
záručnými podmienkami v súlade s legislatívou SR a EU. Aktivity budú prebiehať v období od apríla 2013 do novembra 2014.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov (napr.: zrealizovaný projekt rekonštrukcie izieb hotela). Projekt z dôvodu svojho zamerania nebude mať
žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená prostredníctvom zvýšia
spokojnosť klientov, zvýšenia všeobecnej kvality služieb hotela, čo má dopad na zlepšenie konkurenčného postavenia hotela
ako takého a rozšírenie zariadenia, čo je v súlade s cieľmi opatrenia a aktivitami opatrenia.

Realizácia projektu a objem výdavkov je odvodený od priestorových požiadaviek umiestnenia wellness, rehabilitačných
priestorov a bowlingu. Toto je odvodené od požiadaviek klientov hotela, ktorých spokojnosť sa priebežne skúma pri pobytoch.
Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci priestorový rozsah a potrebu zabezpečenia uvedených služieb, je investícia nevyhnutná v
plnom rozsahu. Objem investície však presahuje možnosti akumulovaných zdrojov a možnosti úverovania v plnej výške.
Charakteristickým znakom sektoru hotelierstva v regióne sú vysokokvalitné služby v oblasti wellness, rehabilitačných služieb,
voľnočasových a celorodinných služieb. Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu slabých stránok hotela v tejto oblasti, ktoré
sú kapitálovo náročné: - zastaralé rehabilitačné priestory, - obmedzené priestory a rozsah wellness, - chýbajúce iné
dodatkové služby pre celú rodinu voľnočasového charakteru, Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými výdavkami a cieľmi
výzvy a tiež v súlade s PHaSR mesta Dudince, okresu Krupina a VUC Banská Bystrica, ktoré venujú dôraz na zachovanie a
zvýšenie služieb v oblasti cestovného ruchu a ich celkové skvalitnenie investíciami v tejto oblasti.

Hotel Hviezda, ukončením realizácie projektu, nadobudne prerobené priestory wellness, s väčším rozsahom poskytovaných
služieb, nové rehabilitačné priestory požadovanej kvality klientami hotela a nové priestory pre ďalšie voľnočasové aktivity bowling, ktoré rozšíria ponuku služieb. Uvedené umožní zvýšiť objem poskytovaných služieb vo všetkých oblastiach, čo bude
viesť k väčšiemu počtu dní strávených klientmi v hoteli. Väčší počet strávených dní klientmi v hotely a väčší objem
obsadenosti, bude viesť k zvýšeniu objemu poskytovaných služieb, čo bude viesť k zvýšeniu tržieb hotela a zvýšeniu zisku.
Uvedené faktory predstavujú základ dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu. Uvedené faktory aj naďalej budú podporovať
všeobecné faktory okolia, ktoré sú spojené s turistickým ruchom, trávením voľného času a voľnočasovým vyžitím. V danom
smere má spoločnosť záujem pokračovať aj v budúcnosti. Predpokladáme, že výsledky projektu budú trvalo udržateľné jednak
z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska prevádzkového, kedže hotel pôsobí úspešne na trhu už 12 rokov a je riadený
skúsenými manažérmi. O uvedenom svedčí aj dlhodobá tradícia regiónu v poskytovaní služieb kúpeľných hotelov.
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Oravská priehrada, najväčšia vodná plocha na Slovensku, je vyhľadávaná oblasť Slovenska na prevádzkovanie vodných
športov ako je člnkovanie, veslovanie, windsurfing, rybolov a iné. S úmyslom využiť potenciál oravského regiónu spoločnosť
EMGE CONSULT s.r.o. plánuje vybudovať multifunkčný areál pre cestovný ruch a vodné športy na vodnej nádrži Orava.
Projekt vychádza z unikátnej myšlienky vybudovať centrum rekreačného jachtingu s kotviskom pre jachty, plachetnice a
elektročlny so širokou ponukou súvisiacich služieb, v oblasti športu, vzdelávania, kongresových služieb a stravovania. Žiadny
podobný areál na Slovensku zatiaľ neexistuje a projekt sa týmto stáva jedinečným. Cieľovou skupinou moderného areálu na
Oravskej priehrade bude široká domáca a zahraničná verejnosť so záujmom o vodné športy ako jachting, vodné lyžovanie,
windsurfing a iné, majitelia jácht, športovo - relaxačné kluby a jednotliví športovci. Projekt pozostáva z výstavby nového areálu
s cieľom zvýšiť počet aktívnych produktov cestovného ruchu a zamestnanosť v regióne a pridanú hodnotu služieb v oblasti
rekreácie, relaxácie, stravovania a vzdelávania.

Realizácia projektu sa odzrkadlí v nasledovných oblastiach: - Poskytovanie novej služby cestovného ruchu (rekreačný
jachting), - Zvýšenie kvality, pridanej hodnoty a komplexnosti ponúkaných služieb cestovného ruchu, - Výrazné zvýšenie
konkurenčnej schopnosti strediska, - Tvorba 8 nových pracovných miest v regióne, - Zabezpečenie celoročnej prevádzky
strediska cestovného ruchu, - Zvýšenie atraktivity regiónu a počtu návštevníkov, - Zlepšenie životného prostredia – čistota
okolia a ochrana vodnej plochy. Areál bude umožňovať kotvenie 30 lodí pri plávajúcich mólach s možnosťou pripojenia na
elektrickú energiu a vodu, kotvenie 20-30 lodí na bójach, spúšťanie a dvíhanie plavidiel z vody, zimovanie lodí, kompletný
servis a správu lodí pre ich majiteľov, predaj príslušenstva a náhradných dielov pre plavidlá, prevádzkovať reštauráciu a bar,
požičovňu športových potrieb, sociálne a hygienické zariadenia, práčovňu a priestory pre školenia a kurzy. Žiadateľ plánuje
v druhej fáze projektu rozšíriť areál o ubytovacie kapacity, parkovisko pre karavany a plavidlá pre šport a návštevníkov.
Komplexnosťou projektu je zabezpečená jeho udržateľnosť aj v prípade recesie cestovného ruchu.

Projekt pozostáva z 2 hlavných aktivít: • Aktivita 1 – Výstavba nového zariadenia cestovného ruchu • Aktivita 2 – Obstaranie
dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu Aktivita 1 zahŕňa výstavbu 9 stavebných objektov, v rámci
Aktivity 2 bude obstaraný dlhodobý majetok na poskytovanie služieb cestovného ruchu (vybavenie reštaurácie, prevádzkové
stroje, prístroje, vybavenie požičovne športových potrieb). Doba realizácie projektu je naplánovaná na 24 mesiacov so
začiatkom realizácie aktivít v 12/2012 a ukončením v 11/2014. Realizácia aktivít bude financovaná prostredníctvom
nenávratného finančného príspevku a z vlastných zdrojov žiadateľa. Areál bude pozostávať z prístavu pre plavidlá s
plávajúcimi mólami, servisnej dielne, letných spŕch a sociálnych zariadení a otočného žeriavu pre spúšťanie a vyťahovanie
lodí. V priestoroch Klubu sa bude nachádzať reštaurácia s kapacitou 84 miest pre hostí, bar so 16 stoličkami a školiaca
miestnosť najmä pre jachting a pre ďalšie letné a zimné športy. Areál bude mať vlastnú trafostanicu a lapač tukov pre
kuchyňu. Projekt bude technicky a administratívne zabezpečený manažmentom žiadateľa a externými spolupracovníkmi.

d1) Vhodnosť projektu je jednoznačne daná jeho jedinečnosťou, pretože na území SR neexistuje žiadne (ani len
porovnateľné) zariadenie tohto druhu. Projekt vecne aj tematicky nadväzuje na aktivity, ktoré sú vytýčené v Stratégii rozvoja
cestovného ruchu SR do roku 2013, regionálnych programových dokumentoch (PHSR kraja, okresu a mikroregiónu). Existuje
silný dopyt po službách, ktoré ponúka projekt, najmä zo strany poľských a českých turistov, ochotných predlžiť svoje pobyty
na Slovensku na 7 – 10 dní. Realizáciou projektu sa zvýši celková úroveň služieb a následne sa do regiónu pritiahne domáca
a zahraničná klientela. Projektom sa rozšíri ponuka komplexných služieb cestovného ruchu na Hornej Orave a vytvoria sa
nové produkty turizmu. Kvôli vysokej finančnej náročnosti nie je možné projekt realizovať výlučne z vlastných ani z cudzích
zdrojov. d2) Spoločnosť EMGE CONSULT s.r.o. bola založená dňa 4.9.2004 a jej jediný spoločník aktívne pôsobí v oblasti
cestovného ruchu prostredníctvom 90% účasti v spoločnosti HOTEL SET s.r.o.. Spoločnosť EMGE CONSULT poskytovala
poradenstvo pri výstavbe Hotela SET v Bratislave a Epic klubu v Dohňanoch a naďalej spolupracuje pri ich prevádzkovaní.

Podľa prognózy tržieb, ktorá bola podkladom pre finančnú analýzu projektu, bude projekt ekonomicky udržateľný a ďalšiu
prevádzku areálu po ukončení realizácie projektu bude možné financovať z tržieb a odpisov týkajúcich sa projektu. Oravský
región je vysoko atraktívny a dopyt po službách cestovného ruchu bude stále narastať, s tým ako bude rasť životná úroveň
obyvateľov SR aj susediacich krajín. Keďže tento projekt je na území SR jedinečný, zaručuje stálu tvorbu tržieb a tým aj trvalú
udržateľnosť projektu v ďalšom období. Manažment spoločnosti plánuje investovať do ďalšieho zdokonaľovania služieb v
druhej fáze projektu rozšírením areálu o ďalšie kotevné miesta, ubytovacie kapacity, parkoviska pre karavany a zakúpením
niekoľkých plavidiel. V prípade rizika vyplývajúceho z klimatických podmienok alebo recesie niektorého zákazníckeho
segmentu možno túto hrozbu eliminovať diverzifikáciou poskytovaných služieb, ktorú bude možné uskutočniť bez
akýchkoľvek dodatočných investícií. Projekt si nevyžaduje hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa EIA.
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Spoločnosť ZA–real rent, s.r.o., ktorá bola zapísaná do obchodného registra SR dňa 15.07.2009, v súčasnosti poskytuje
služby v oblasti cestovného ruchu v podobe prenájmu turistického zariadenia v stredisku cestovného ruchu v obci Terchová, v
blízkosti rekreačného lyžiarskeho strediska Vrátna. Spoločnosť ZA–real rent, s.r.o., ktorá je žiadateľom v rámci predkladaného
projektu, je jediným vlastníkom spoločnosti Jazdecký areál Brezany, s.r.o. a prostredníctvom nej chce posilniť a rozšíriť svoje
pôsobenie v oblasti cestovného ruchu. ZA-real rent, s.r.o. poskytuje svoje služby celoročne, vzhľadom k tomu, že sa jedná o
región, ktorý je atraktívny pre turistov v zime aj v lete. Poloha obce Brezany medzi mestom Žilina a atraktívnymi lokalitami ako
sú Súľovské skaly, Skanzen Lietavská Svinná a Lietavský hrad, má z hľadiska rekreačnej návštevnosti dobré predpoklady pre
vidiecky turizmus. V súčasnosti sa v areáli nachádza hlavná stajňa, v ktorej je 30 boxov pre kone, jazdecký areál, ktorý je
kompletne ozvučený, výcvikový priestor pre kone, humno, altánok s krbom a sedením a rybník s rybami. Okrem samotného
chovu koní sú v jazdeckom areáli v Brezanoch poskytované tiež služby jazdeckej školy pre deti a dospelých, avšak iba v
malej miere.

Realizácia projektu umožní rozšíriť služby tak, aby bol jazdecký areál v Brezanoch využiteľný celoročne aj za nepriaznivého
počasia. Poskytované služby sa rozšíria o víkendové stretnutia a letné tábory s možnosťou ubytovania v drevenici v
Terchovej, organizovanie pretekov a jazdeckých podujatí, vozenie na koči – vozatajstvo. Stavebnými úpravami humna
vzniknú vhodné priestory pre prezentáciu kultúrnych aktivít ako aj aktivít spojených so starostlivosťou o kone. V dôsledku
realizácie projektu budú vytvorené a následne udržané 2 pracovné miesta, z ktorých jedno bude pravdepodobne obsadené
ženou a jedno mužom. Žiadateľ predpokladá hodnotu tržieb v roku 2018 vo výške 65000 Eur a pridanú hodnotu v roku 2018
vo výške 39000 Eur. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli stanovené na základe odborných odhadov budúceho obdobia. V
prípade situácie, ktorá by ohrozovala ich napĺňanie zrealizuje žiadateľ dôslednú analýzu príčin tohto stavu a uplatní opatrenia
na nápravu situácie v podobe intenzívnej marketingovej kampane a iných potrebných nápravných opatrení. Po ukončení
realizácie projektu plánuje žiadateľ ďalej rozvíjať svoje služby, a to vytvorením „agrofarmy“, zriadením „Múzea starých
remesiel“, vybudovaním detského ihriska a zriadením požičovne bicyklov.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity : Aktivita č. 1 Nadstavba a stavebné úpravy humna so
zmenou účelu využitia a stavebné úpravy kolbiska, ktorá bude prebiehať v roku 2013 (03/2013 – 12/2013), pričom jej bude
predchádzať výber dodávateľa stavby v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý začne po schválení
žiadosti o NFP. Aktivita č.1 bude realizovaná prostredníctvom dvoch stavebných akcií. Zámerom žiadateľa je zvýšiť kapacitu
priestorov na prenájom koní, zvýšenie komfortu vytvorením samostatného zázemia šatní a hygienických zariadení a
oddelenie prevádzok pre verejnosť a prevádzky na chov koní a ustajnenie koní. Stavebné úpravy parkúrovo – drezúrneho
kolbiska sú navrhnuté tak, aby po ukončení realizácie boli splnené potrebné normy pre organizovanie pretekov a jazdeckých
podujatí, pričom dôjde ku výmene oplotenia a podkladových vrstiev kolbišťa. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu
projektu zabezpečovať konateľ, Ing. Dušan Knapec, ktorý má dlhoročnú prax s realizáciou investičných projektov oblasti
cestovného ruchu. Implementácia projektu v zmysle plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP bude zabezpečovaná
externou spoločnosťou s relevantnými skúsenosťami.

Realizácia predkladaného projektu predstavuje pre žiadateľa investíciu smerujúcu k želanej diverzifikácii činností. Získanie
NFP predstavuje pre žiadateľa zníženie vstupných nákladov na úroveň, ktorá napomôže trvalej udržateľnosti projektu,
vzhľadom k tomu, že ostatné finančné prostriedky budú môcť byť využité na kompenzovanie zvýšených vstupných nákladov
na rozbehnutie takejto podnikateľskej aktivity. Bez podpory z externých zdrojov by realizácia tohto zámeru nebola vôbec
možná. Realizácia projektu umožní rozšíriť v súčasnosti poskytované služby tak, aby bol areál využiteľný celoročne aj za
nepriaznivého počasia. Realizácia projektu bude mať vplyv na rozvoj cestovného ruchu v obci Brezany, prostredníctvom
vytvorenia atrakcie, ktorá priláka domácich i zahraničných turistov, pričom sa bude jednať o doplnkové aktivity pre turistov
ubytovaných v blízkych významných strediskách cestovného ruchu – Terchová, Vrátna dolina a Rajecká dolina. Predkladaný
projekt je plne v súlade s národnými regionálnymi i lokálnymi strategickými plánovacími dokumentmi a relevantným spôsobom
prispieva k ich napĺňaniu. Projekt podporuje rozvoj podnikania v oblasti CR a tým prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a
rastu dotknutého regiónu.

Táto investícia je realizovaná po dôslednom prieskume trhu cestovného ruchu v regióne, analýze potrieb regiónu z pohľadu
turizmu a podnikateľských možností v regióne a plánovaní potrebných vstupov zo strany spoločnosti, tak aby bola
zabezpečená trvalá udržateľnosť podnikateľského zámeru. Z pohľadu finančnej udržateľnosti disponuje žiadateľ dostatočnými
finančnými prostriedkami, prostredníctvom ktorých zabezpečí prevádzku penziónu v prípade výpadku tržieb. Vzhľadom k
tomu, že sa bude jednať o nové a kvalitnejšie služby poskytované v jazdeckom areáli, plánuje žiadateľ intenzívnu
marketingovú kampaň a nadviazanie intenzívnej spolupráce s podnikateľskými subjektmi aktívnymi v regióne a so
samosprá
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Dostavba športovísk a modernizácia ubytovania Horského Hotela
Remata

Kaštieľ Budatín

Rekonštrukcia športovo-rehabilitačného strediska

Rekonštrukcia objektu kultúrneho a historického dedičstva s cieľom
využitia objektu ako zariadenia cestovného ruchu

Rekonštrukcia kultúrno-historickej pamiatky Kaštieľa Gbeľany za
účelom vytvorenia objektu cestovného ruchu s celoročným
poskytovaním kvalitných a komplexných služieb

Stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu, parcela č. 1032, súp.
č. 536

Hotel Park - modernizácia

Nové parkovacie a doplnkové služby v stredisku Starý Smokovec

Zvýšenie atraktivity kultúrno - rekreačného strediska cestovného
ruchu v rodisku J. G. Tajovského

Modernizácia lyžiarskeho strediska Jakubkova lúka

761 329,24

246 080,20

648 491,69

409 497,02

1 471 124,78

135 584,42

775 523,36

800 000,00

493 237,31

766 350,00
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Hotel Remata je súčasťou turisticko – lyžiarskeho strediska Remata, jediného v regióne H.Nitra s umelým zasnežovaním,
známym aj ako strediskom pre telesne postihnutých športovcov, so vzdialenosťou len 20 km od Bojníc a Prievidze.V letnej
sezóne je hotel Remata atraktívny svojou širokou ponukou rôznych kategórii ubytovania, služieb a vonkajšieho bazéna. S
cieľom zabezpečiť celosezónnosť doteraz dobudovali majitelia relax centrum s vútorným bazénom a kongresové centrum.
Na základe analýzy, ktorá hodnotila dopyt klientov, konkurenciu ako aj plánované dobudovanie strediska veľkou zjazdovkou
a aspekt mimosezónnosti vyplynula však ešte potreba rekonštrukcie ďalšej časti izieb na biznis izby s adekvátnou
vybavenosťou, rokovacej miestnosti,chodby a pre zachovanie širokého sortimentu kategóŕii ubytovania aj rekonštrukciu časti
turistická ubytovňa,následné doplnenie športových služieb o squash a zrekonštruovaný vonkajši bazén. Ponukou
adekvátnej ubytovacej kvality ku kongresovým služibám a populárnymi voľnočasovými aktivitami sa výrazne zvýši
konkurencieschopnosť hotela Remata, zníži mimosezonnosť a výrazne sa prispeje ku komplexnosti služieb celého strediska

Realizácia projektu posunie Hotel Remata na vyššiu kvalitatívnu úroveň a pripraví sa na využitie nového potenciálu
rozširovania lyžiarskeho areálu. Nové doplnkové služby, zrekonštruovaná hotelová časť priláka na jednej strane nových,
náročnejších, solventnejších klientov s dlhšou dobou pobytu, nie len s využívaním kongresových kapacít a na druhej strane
zrekonštruovaná turistická ubytovňa skupinových klientov – školy, študentov. Takisto zrekonštruovaný vonkajší bazén, nový
squash prilákajú aj miestnych obyvateľov okolitých miest Handlová, Prievidza na využívanie voľnočasových služieb.
Hodnoty ukazovateľov sú nastavené reálne na základe dlhoročných skúseností manažmentu ako aj porovnania z obdobných
prevádzok a nepredpokladá sa ich nedosiahnutie. Neustály monitoring upozorní na prípadný negatívny vývoj a včas budú
prijaté efektívne marketingové opatrenia. Kapacita, kvalita služieb, vybavenosť, situovanie vznámom stredisku CR Remata
zabezpečí konkurenčný náskok a začlenenie sa do firemných kongresových a školiacich sietí. Dovybavenie hotela vytvorí
2 pracovné miesta a prispeje k vytváraniu kompletných programových balíkov ako aj propagácie regiónu a Slovenska.

Rekonštrukcia a dobudovanie služieb boli navrhnuté na základe podrobnej analýzy trendov a potrieb prevádzky. Realizácia
projektu bude zabezpečená kvalitným výberom dodávateľa, prísnymi zmluvnými podmienky. Časový harmonogram aktivít je
spracovaný s dostatočnou časovou rezervou. Organizačné zabezpečenie projektu je tímom so skúsenosťami s mnohými
investičnými akciami realizovaného v doterajších rekonštrukciách hotelu ako aj s úspešnou implemetáciou projektu
využívajúceho ŠF v prvom programovacom období.
Projektový manažer - Róbert Kubala- výrobno-technický námestník
spoločnosti . Má na starosti dozor nad implementáciou projektu, organizáciou prác, dodržiavaním harmonogramu a rozpočtu.
Ekonóm : Ing.Jana Kratková –ekonomicko-obchodného námestník ekonóm projektu, spracovanie projektového účtovníctva,
monitorovacích správ . Má skúsenosti s Zúčtovaním štátnych a európskych dotácii v rámci štrukturálnych fondov.
Technický manažér – st.dozor: Milan Vlnieška – akcionár spoločnosti - zabezpečenie dohľadu nad kvalitou stavebných prác,
dodržiavaním zmluvy, noriem,technických, časových kritérií

Žiadateľ prevádzkuje Hotel Remata už 14 rokov a má dostatočné skúsenosti s hotelovou činnosťou. V súčasnej
hospodárskej kríze reálne stanovil nevyhnutný rozsah dobudovania a rekonštrukcie hotela, tak aby po uskutočnení projektu
dosahoval dobrý pomer medzi kvalitou, rozsahom ponúkaných služieb, cenou a tak oslovil čo najširšiu skupinu klientov. Bez
možnosti získania grantu však nebude môcť žiadateľ realizovať celý jej rozsah a nevytvori 2 pracovné miesta. Spoločnosť
MV staving má dlhoročné skúsenosti aj so stavebnými projektmi nakoľko má v portfóliu aj stavebnú divíziu. Za posledných
5 rokov investovala do rekonštrukcie hotela Remata viac ako 1,3 mil Euro. Implementáciu bude zabezpečovať
kvalifikovaný tím so skúsenosťami so štrukturálnymi fondmi z predchádzajúcich akcií. Realizáciou projektu sa posilní
vybavenosť turistického strediska Remata a spolu s dokončením rozširovania zjazdoviek v stredisku sa zbezpečí
komplexný produkt CR a tak sa prispeje k odstráneniu zaostávania regiónu Horná Nitra z hľadiska rozvoja cestovného
ruchu ako aj ekonomickej výkonnosti v porovnaní s vyspelejšími časťami Slovenska.

Hotel Remata je dobre etablované zariadenie na trhu CR a spoločnosť MV staving a.s . Dosahuje pozitívne výsledky
hospodárenia spojené s nárastom príjmov. Má vytvorenú fungujúcu organizačnú štruktúru, kvalifikovaný personál, skúsený
manažment so stálou štruktúrou rodinného charakteru s cieľom neustále zlepšovať a rozvíjať zariadenie. Prevádzka po
ukončení projektu bude zabezpečená tým istým ako aj novým kvalifikovaným personálom, ktorý bude zaškolený do nových
podmienok. Ekonomická prevádzka hotela Remata bola naplánovaná s reálnymi hodnotami na základe dlhoročných
skúseností v oblasti hotelierstva a prieskumov porovnateľných zariadení. Vylepšenými službami s vysokou úrovňou a
celoročnou prevádzkou s porovnateľnou cenovou úrovňou sa výrazne zníži konkurenčný tlak. Predaj služieb bude podporený
marketingovou kampaňou, účasťou na špecializovaných veľtrhoch po dokončení projektu.

KaHR-31SP-1101

Objekt, ktorý je predmetom projektu sa nachádza v katastrálnom území Budatín na parcele č.246 a 248/1 na Dolnej ulici, pri
komunikácii na Terchovú. Pozemky sú majetkom stavebníka. Na pozemku je jestvujúca stavba kaštieľa, ktorého vnútorná
rekonštrukcia je predmetom predkladaného projektu. Objekt prešiel prestavbou v roku 1989 a rozsiahlejšia rekonštrukcia
vonkajšej časti objektu bola v roku 2004, tak aby zostal zachovaný pôvodný charakter stavby z obdobia klasicizmu, okrem
strechy ktorá predstavuje kontrastný prvok a je zhotovená v modernom štýle- presklené výplne obvodových stien, ktoré
vytvárajú zaujímavé otvorené výstavné priestory pre prezentáciu kultúrnych aktivít. Objekt nie je v zozname kultúrnych
pamiatok. Kaštieľ momentálne nie využívaný, čo vyplýva zo zlého technického stavu interiéru. Pre potreby jeho užívania na
daný účel je potrebná rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. Objekt je dvojposchodový. Dispozičné riešenie prízemia
sa meniť nebude, mení sa len účel využitia a modernizujú sa všetky interiérové prvky. Celkový exteriér objektu je vo finálnom
stave. Objekt tak vytvára zaujímavú symbiózu pôvodného objektu s novotvarom preskleného podkrovia.

Predmetom realizácie projektu sú stavebné investície a zariadenie interiéru za účelom poskytovania nasledovných služieb: reštauračné služby -vinotéka -stále expozície slovenských umelcov - kultúrne podujatia rôzneho charakteru Objekt je
trojpodlažný, na prízemí sa bude nachádzať reštaurácia a vinotéka. Reštaurácia bude mať kapacitu 16 zákazníkov, vinotéka
18 zákazníkov. V kuchyni bude možné pripraviť naraz 50 jedál. Reštaurácia a vinotéka budú ponúkať možnosť príjemne
stráveného času v umelecky ladených priestoroch s historickými prvkami. Na prvom poschodí budú stále umelecké výstavy.
V tejto časti objektu budú vystavované umelecké diela, ktoré sa budú v pravidelných intervaloch obmieňať a dajú tak priestor
viacerým slovenským umelcom na ich prezentáciu. Na druhom poschodí budú priestory pre konanie kultúrnych podujatí.
Krásny presklený priestor, presvetlený, vhodný na konanie sa rôznych kultúrnych podujatí. V zariadení nebude poskytované
ubytovanie. Priestory reštaurácie, vinotéky a prezentačné priestory budú vybavené inventárom spĺňajúcim požadované normy
a požiadavky investora. Kuchyňa bude vybavená moderným zariadením, potrebným pre prípravu jedál v požadovanej kapacite

Samotná realizácia projektu bude zabezpečená dvomi aktivitami: Aktivita 1 - Stavebné úpravy, prístavba a prestavba
kaštieľa, Aktivita 2- Vybavenie objektu mobiliárom a zariadením kuchyne. Súčasťou projektu sú aj podporné aktivity: riadenie
projektu, informovanosť a publicita, ktorých obdobie trvania bude ohraničené obdobím trvania hlavnej aktivity projektu.
Realizácia projektu je v trvaní 19 mesiacov, v období 6/2013 – 12/2014. Prieskumom trhu bol vybraný predbežný dodávateľ,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najvhodnejšia. Výber konkrétneho dodávateľa bude prebiehať po podpise Zmluvy o
NFP verejným obstarávaním. Organizačne bude projekt a riadenie projektu zabezpečovať konateľka spoločnosti Lenka
Dupkalová.

Projekt rieši rekonštrukciu kaštieľa, ktorý je súčasťou komplexu Budatínskeho zámku, avšak spomínaný objekt nie je
zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok. Jeho strategická poloha a historický charakter stavby je základným
predpokladom jeho využitia ako objektu cestovného ruchu. Účelnosť projektu a jeho špecifickosť je daná tým, že v rámci
cestovného ruchu priblíži turistom, ale i miestnym obyvateľom historicky zaujímavý objekt, ktorý sa nachádza v blízkosti
kultúrnych pamiatok a turisticky zaujímavom prostredí. Komplexnosť projektu je v riešení skladby objektov. Na prízemí bude
reštauračné zariadenie a vinotéka, v ktorom si turisti môžu vychutnať gastronomické špeciality, kávu či posedieť si v
príjemnom prostredí pri pohári vína. Objekt bude ponúkať i kultúrne vyžitie v podobe stálej výstavy exponátov a rôznych
kultúrnych podujatí. Zbierkový fond galérie budú predstavovať umelecké diela slovenských umelcov zameraných na národný
folklór a tradície. Z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu SR, patrí daná oblasť do severopovažského regiónu, ktorý je
zaradený do I. kategórie región s medzinárodným významom.

Po skončení spolufinancovania projekt bude sám životaschopný a bude generovať dostatočné príjmy na to, aby spoločnosť
pokryla prevádzkové náklady. Úspešné zrealizovanie projektu bude mať za následok zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty
spoločnosti. Trvalú udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu, ako aj spôsob financovania a udržanie počtu zamestnancov
plánuje spoločnosť nasledovnými spôsobmi: -udržanie a rozširovanie pracovných miest obsadených kvalifikovanými
pracovníkmi -realizáciou vhodných marketingové aktivít -ďalší rozvoj aktivít a služieb.

KaHR-31SP-1101

Spoločnosť bola založená v roku 2000 a vo svojich aktivitách sa orientovala najmä na obchody s akciami v štruktúre
akciových spoločnosti s neverejne obchodovateľnými akciami. V roku 2010 bola zúžená vlastnícka štruktúra na jedného
majiteľa a spoločnosť začala nové aktivity v oblasti účtovných služieb a v obchodnej činnosti s plastami. V závere roku 2010
bolo prijaté rozhodnutie o kúpe predmetného areálu, ktorý bol na začiatku roka 2011 zakúpený v rámci elektronickej dražby
od Slovenských elektrárni Bratislava a.s. Je reálnym predpokladom , že predmetná prevádzka „SPORTS GARDEN“ sa stane
popri obchodných a účtovných službách postupne ťažiskovou činnosťou spoločnosti Agroinvest Levice, s.r.o. „SPORTS
GARDEN“ - predstavuje komerčný názov pre plánovanú prevádzku spoločnosti Agroinvest Levice, s.r.o. Športové, relaxačné
a regeneračné zariadenie bude primárne orientované na pomenované služby v interiérových a exteriérových priestoroch.
Doplnené budú o ďalšie druhy predovšetkým zábavných a kozmetických služieb. Cieľom je poskytnúť klientom kvalitné a
kontinuálne služby prostredníctvom interiérových a exteriérových zariadení, ale tiež prostredníctvom spoľahlivého a
odborného personálu.

Objekt sa nachádza v meste Levice, ktoré má vysokú návštevnosť prechodných obyvateľov, i domácich ako aj zahraničných
firiem z dôvodu širokých investičných a výrobných aktivít v SE Mochovce a v samotnom priemyselnom parku Geňa.
Špecifickým cieľom je vytvorenie komplexného turistického produktu pre športovo–rehabilitačné využitie s celoročnou
prevádzkou (fitness, wellness, telocvične, krytá hala s ihriskami, bowling, bar). Špecifickým cieľom je vytvoriť zariadenie s
komfortnými interiérovými a exteriérovými službami v oblasti rekreačného športu a relaxu ako doplnkových služieb pre okolité
strediská CR ako aj celoročnú ponuku týchto služieb pre domáce obyvateľstvo a turistov. Základná charakteristika spočíva
vo vybudovaní inovatívneho centra športu a relaxu so sústredením nasledovných priorít: - lokalizácia inovovaného strediska v
mieste s chýbajúcou komplexnou štruktúrou takýchto služieb - komplexné služby v oblasti rekreačných a
športovo–relaxačných aktivít - viacúčelové zariadenie s dôrazom na previazanosť interiérových a exteriérových aktivít
doplnených o kozmetické služby a zábavu - celoročná prevádzka v inter. a exter. priestoroch pre individuálne a kolektívne
aktivity.

Organizačné zabezpečenie: administratívne a inštitucionálne zabezpečenie bude realizované počas projektu
projektovým tímom, ktorý pozostáva z interných pracovníkov a externého pracovníka so skúsenosťami v oblasti
implementácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Technické zabezpečenie: na rozšírenie existujúceho objektu
je vypracovaná podrobná projektová dokumentácia schválená stavebným úradom a podľa nej sa bude projekt realizovať.
Obstaranie vybavenia a zariadenia - vopred stanovené technické parametre, podľa ktorých sa bude obstarávať. Aktivity
projektu ZMENA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU - členenie
stavby: SO. 01 – Hlavná stavba – OBJEKT ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA SO. 03 – Exteriérové plochy SO. 03. 01 –
tenisový kurt, minifutbalové ihrisko – nafukovacia hala SO. 03. 02 – tenisový kurt, cvičná plocha - výmena povrchu, detský
kurt SO. 03. 03 – spevnené plochy – chodníky , brány Druh stavby: Športové zariadenie(relax, šport, zábava) - I.NP. –
telocvičňa, kaviareň - bowling - II.NP. – wellness, telocvičňa - Vonkajšie plochy – tenisové ihriská, mini futbal, tenis, (zimná
prevádzka v nafukovacej hale).

Myšlienka prípravy a postupnej realizácie tohto podnikateľského projektu vznikla pri analýze problémov a dennej záťaže
pracovne aktívnej časti obyvateľstva, mládeže a dôchodcov, doprevádzanej denným stresom. Jeho príčinou je predovšetkým
súčasný životný štýl a slabšia schopnosť značnej časti populácie zvoliť správny postoj k súčasným životným situáciám.
Receptom na riešenie týchto záťaži je variabilita životného štýlu, diverzifikácia voľno časových aktivít podporených správnymi
športovo – relaxačnými aktivitami. Zámerom žiadateľa je zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí
Európskej únie tak, aby poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu vyhovovalo po stránke ekonomickej efektívnosti a
kvality, a dodržaní nárokov na určitú úroveň služieb a zároveň spĺňalo požiadavku celoročnosti a komplexnosti poskytovaných
služieb. Dobré a kvalitné športovo – relaxačné zariadenia priblížené svojou technologickou komplexnosťou k prírode a
zákazníkovi preto nájdu svoje pevné miesto v tejto štruktúre ponuky takýchto služieb, ale aj v štruktúre záujmov zákazníkov.
Predmetné zariadenie prichádza s ponukou služieb na jednom mieste, s jedinečnou prístupovou infraštruktúrou.

Investícia má strednodobú návratnosť, preto plánované investície budú ešte dlhodobo využívané a vytvoria nové pracovné
príležitosti. Prostredníctvom ušetrených nákladov na rekonštrukciu z prostriedkov eurofondov môže spoločnost poskytovať
služby zmodernizovaného objektu za prijateľnejšie ceny, čím sa stane špičkovým strediskom cestovného ruchu a zároveň
vytvorí trvalo udržateľné pracovné miesta. Novovytvorené pracovné miesta budú mať lepšie mzdové podmienky, možnosť
kariérneho rastu, celkovo sa zvýši životná úroveň osôb zamestnaných v stredisku cestovného ruchu. Realizáciou projektu by
sa odstránili ohrozenia popísané vo SWOT analýze, napr. neadekvátne cenové nárasty energetických médií, ale najmä
sezónnosť cestovného ruchu a ohrozenie konkurencieschopnosti spoločnosti rýchlo rozvíjajúcim sa cestovným ruchom v
súčasnosti. Na základe finančného plánu spoločnosti by nenávratný financný príspevok umožnil spoločnosti v budúcnosti
rozšíriť možnosti poskytovaných služieb, čo bude priamo spojené s vytváraním nových pracovných miest a zároveň podnik
rozšíri svoj územný vplyv a trhový podiel. Existuje reálny predpoklad dlhodobej udržateľnosti a životaschopnosti projektu.
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Nehnuteľnosť - objekt sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica je zapísané do
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nehnuteľnosť je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu.Nehnuteľnosť je rozdelená na dve časti „A“ a „B“ vzájomne spojené a tvoriace jeden stavebný
celok. Nehnuteľnosť bola v minulosti zničená živelnou pohromou – požiarom. Požiarom bola zničená značná časť objektu a to
strecha, drevené stropy nad 1. NP a 2.NP a celá zadná časť „B“ zo Zvonovej ulice. Žiadateľ nehnuteľnosť kúpil v tomto stave
a v roku 2009 čiastočne opravil. Žiadateľ v regióne už prevádzkuje 3 penzióny, z toho 2 sú objektami kult.a hist.dedičstva.
Rekonštrukciu zabezpečil z vlastných zdropjov. Ubytovacia vyťaženosť penziónov je 40%. Penzióny sú známe kvalitnými
službami a komfortným vybavením na Slovensku i v zahraničí. Zameranie penziónov je tematicky rozdelené. Projektový
zámer vychádza z analýzy dopytov klientely. Cieľom spoločnosti BETA- CAR s.r.o. je ponúknuť klientom celý komplex služieb
k ich úplnej spokojnosti vo svojich zariadeniach CR. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti v oblasti podnikania v CR.

Nový penzión doplní služby zariadení značky Cosmopolitan s využítím welnes a posilňovne pre relaxáciu a aktívny oddych
svojich klientov. Zariadenie ubytovacích priestorov bude v historickom štýle. Vzhľadom na prepojenosť penziónov
Cosmopolitan, budú produkty dostupné pre všetkých klientov žiadateľa. Nový penzión zabezpečí zvýšenie počtu domácich i
zahraničných turistov, čím sa zvýšia tržby žiadateľa a pridaná hodnota. Žiadateľ nepredpokladá enormný nárast tržieb hneď v
prvých rokoch po skončení realizácie projektu, nakoľko tieto roky sú predovšetkým rokmi investícií do budúcnosti. Región
Banská Štiavnica má viac ako 17% nezamestnanosť. Realizáciou projektu bude vytvorených 6 nových pracovných miest,
ktorý počet sa s rozširovaním produktov žiadateľa v budúcnosti bude zvyšovať. Rekonštrukcia objektu kultúrneho a
historického dedičstva s cieľom využitia objektu ako zariadenia CR ako tretí projekt žiadateľa prispieva v meste Banská
Štiavnica k záchrane a využitiu historických pamiatok. Charakter mesta a jeho okolia predurčurčuje región na rozvoj CR a tiež
rozvoj letnej i zimnej rekreácie a športov, preto je o.i. nevyhnutné vytvoriť kvalitnú sieť ubytovacích zariadení a služieb.

Plánovaná doba realizácie je 12 mesiacov v dvoch aktivitách: Rekonštrukcia objektu Banská Štiavnica, Dolná 11 a
zariadenie a vybavenie penziónu, pričom aktivita 2 bude realizovaná v období od 9/2013 do 12/2013 súbežne s aktivitou 1 1/2013-12/2013. Aktivity budú zaebzpečené dodávateľsky na základe výberu vo VO. Realizácia aktivity 1 pozostáva zo
stavebných prác a profesií podľa projektovej dokumentácie. Aktivita 2 je rozdelená do 3 celkov: Zariadenie ubytovacích
priestorov a viacúčelových miestností–nábytok a vybavenie, priestory posilňovne a priestory wellnes, vybavenie,
bezpečnostný systém objektu. Realizáciu projektu zabezpečí projektový tím, ktorý má skúsenosti s realizáciou podobných
projektov. Členovia PT sa podieľali na realizácii projektov, ktoré žiadateľ financoval postupne z vlastných zdrojov. Cieľom
projektu je rast konkurencieschopnosti BETA-CAR s.r.o. v oblasti poskytovaných služieb v cestovnom ruchu. Projekt prispeje
k rozšíreniu služieb žiadateľa v rámci komplexu služieb existujúcich penziónov v jeho vlastníctve.

Projekt zvýši kvalitu služieb v CR v regióne. V meste Banská Štiavnica je mnoho chátrajúcich objektov, pričom niektoré už
ohrozujú okolie. Vzhľadom k tomu, že investície do rekonštrukcie takýchto objektov sú veľmi vysoké, využitím možnosti
čerpania nenávratnej finančnej pomoci možno mnohé z nich zachrániť a tak prispieť k záchrane pamiatkového fondu v tomto
meste. Preto sa aj žiadateľ uchádza o NFP. Hospodárska kríza z roku 2008 a jej doznievajúce dôsledky nedovoľujú
spoločnosti žiadateľa také investície do projektu, ktoré by zabezpečili jeho kvalitu a účelnosť. Projekt je v súlade s ÚP mesta
Banská Štiavnica a ÚP Bansobystrického samosprávneho kraja, ich prioritami, cieľmi a územnou stratégiou. Projekt je v
súlade s PHSR mesta Banská Štiavnica a PHSaKR Banskobystrického samosprávneho kraja, nakoľko prispieva k revitalizácii
kultúrneho a historického dedičstva a trvalo udržateľnému rozvoju CR s cieľom presadiť sa s tredoeurópskom regióne.

Udržateľnosť projektu preukazuje žiadateľ vo finančnej analýze, do ktorej premietol očakávané náklady a výnosy. Vychádzal
pritom z reálnych prepočtov prevádzkovaných zariadení CR a zo skúseností s ich prevádzkovaním. Objem výnosov premietol
v prepočte 40% obsadenosti ubytovacích priestorov a 50% využitia wellnes a posilňovne. V ďalších rokoch žiadateľ do
finančnej analýzy premietol investičné náklady týkajúce sa vybavenia penziónu, doba odpisov 6 rokov, ktorý bude potrebné
vymeniť v dôsledku opotrebovania, alebo zničenia a ostatné náklady. Rizikové vstupy: Investície do zariadenia wellnes a s
tým súvisiace výnosy – tržby za služby a tržby za tovary. Dôvod:z hľadiska investície ide o dlhodobejšiu návratnosť.
Prevádzkovanie je spojené so zvýšenými nákladmi a rizikom nepredpokladaných nákladov. Riešenie: Výber kvalitného
zariadenia od dôveryhodného dodávateľa s primeranou dobou záruky za tovar a služby a zabezpečením servisu. Z hľadiska
investície do rekonštrukcie objektu budú budúce riziká vzniku viacnákladov eliminované výberom dodávateľa s dobrými
referenciami, dôveryhodnosťou a skúsenosťami s realizáciou podobných projektov. Riziká živelné pohromy: BS, poistenie
objektu a zar.

KaHR-31SP-1101

Obec Gbeľany leží v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny na terasových náplavách Váhu, 10 km na východ od mesta
Žiliny. Nachádza sa v turisticky atraktívnej oblasti, v blízkosti mesta Žilina, NP Malej Fatry a obce Terchová, čo bude jednou z
konkurenčných výhod hotela, ktorý bude situovaný v historickej budove kaštieľa a hospodárskej budovy, ktoré sú zapísané v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako kultúrne pamiatky SR. Barokový kaštieľ v Gbeľanoch bol postavený v strede
obce v polovici 18. Storočia. Spoločnosť Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. bola založená v roku 2008, pričom v roku 2012 zmenila
názov, sídlo a boli doplnené činnosti týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu. Kaštieľ Gbeľany sa v
02/2011 stal majetkom Petra Janíčka a jeho manželky Evy Janíčkovej, ktorí ho v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou
prepísali na firmu Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. V súčasnosti je kaštieľ neobývaný a neposkytujú sa tu žiadne služby, avšak majitelia
spoločnosti, ktorá je žiadateľom v rámci predkladaného projektu, majú skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti
cestovného ruchu, nakoľko sú spolumajiteľmi spoločností s úspešnými investičnými zámermi v oblasti cestovného ruchu.

Realizácia predkladaného projektu prispeje k rekonštrukcii kultúrno-historickej pamiatky Kaštieľa Gbeľany, ktorá bude ďalej
využívaná v rámci cestovného ruchu ako štvorhviezdičkový hotel s komplexnými a kvalitnými službami. Unikátna kombinácia
dizajnového interiéru, vysokého pohodlia a funkčnosti splní všetky očakávania aj najnáročnejších klientov. V dôsledku
realizácie projektu bude vytvorených 9 pracovných miest, z ktorých 6 bude obsadených ženami a 3 mužmi. Uvedené
rozdelenie je determinované pracovnými pozíciami, ktoré bude potrebné obsadiť. Predpokladaná hodnota tržieb v roku 2020
je 578 000 Eur a predpokladaná výška pridanej hodnoty je 313 000 Eur. V prípade ohrozenia napĺňania týchto indikátorov
bude žiadateľ vyvíjať maximálne úsilie smerom k rozširovaniu doplnkových služieb, organizácii sprievodných podujatí a
realizácii rozsiahlej marketingovej kampane. Ponuka služieb, ktoré sa budú v hoteli poskytovať vytvára reálne predpoklady
celoročného využívania hotela. Okrem služieb ponúkaných priamo v hoteli, hovorí v prospech celoročnej obsadenosti aj
výhodná poloha hotela. Táto oblasť je v letných mesiacoch magnetom pre turistov a milovníkov ľudového umenia a v zimných
mesiacoch zase pre tých, ktorí majú radi zimné športy.

Realizácia ,,Aktivity 1 Rekonštrukcia Kaštieľa v Gbeľanoch s cieľom jeho využitia ako zariadenia cestovného ruchu“, ktorá
prispeje k naplneniu cieľov projektu, bude prebiehať v období od 07/2013 – 06/2015 a bude jej predchádzať výber dodávateľa
stavby a gastrotechnológie v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Stavbu, ktorá je predmetom projektu,
môžeme rozdeliť na 5 častí : 1. rekonštrukcia existujúceho objektu kaštieľa, kde budú vytvorené nové ubytovacie kapacity, 2.
rekonštrukcia hospodárskej budovy, kde sa bude nachádzať wellness, bazén a kuchyňa, 3. prístavby spájajúce hospodársku
budovu s budovou kaštieľa po obidvoch krídlach, pričom v jednom krídle bude jedáleň (reštaurácia) a v druhom krídle bude
fitnes s odpočívarňou prepojenou s wellness, 4. prístavba za objektom hospodárskej budovy bude určená pre kotolňu so
skladom drevohmoty, kanceláriu a sklad s prípravovňou surovín pre kuchyňu, na poschodí pre kongresovú sálu. 5. Parkovisko
pre hostí bude vytvorené za prístavbou ku hospodárskej budove. Súčasťou Aktivity 1 je aj obstaranie gastrotechnológie
kuchyne. Po odbornej a technickej stránke bude realizáciu projektu zabezpečovať konateľ spoločnosti Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.
Ing. Peter Janíček, ktorý má dlhoročnú prax s realizáciou investičných projektov oblasti CR. Implementácia projektu bude
zabezpečovaná externou spoločnosťou s relevantnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Na Slovensku sa nachádza pomerne veľa hotelov s wellness službami a v poslednej dobe je k dispozícii aj celkom dobrá
ponuka zrekonštruovaných historických budov, ktoré slúžia ako hotely. Avšak je veľmi málo takých hotelov, ktoré by
poskytovali služby kvalitného wellness v rámci areálu zrekonštruovanej historickej budovy. V dôsledku realizácie projektu, tak
vytvoríme jeden z mála hotelov na Slovensku s historickým vzhľadom navonok a kvalitnými a komplexnými službami vo
vnútri, ktorý je lokalizovaný v turisticky atraktívnej oblasti. Práve táto unikátna kombinácia kultúrnohistorických, technických a
prírodných podmienok je predpokladom úspešnosti hotela a teda aj celého projektu. Vzhľadom na zvýšené vstupné náklady
na rekonštrukciu historického objektu v porovnaní s výstavbou nového zariadenia by sa realizoval projekt, v prípade
nezískania NFP, so značným časovým posunom a vo výrazne menšom finančnom rozsahu, čo by malo za následok neustále
zhoršovanie stavu historickej budovy. Predkladaný projekt prispieva k napĺňaniu tohto primárneho cieľa PHSR ŽSK : zvýšiť
konkurencieschopnosť a výkonnosť Žilinského samosprávneho kraja, bohatstvo a kvalitu života jeho obyvateľov. Taktiež je v
súlade so Stratégiou rozvoja CR ŽSK pre roky 2007 – 2013 a PHSR obce Gbeľany.

Realizácia predkladaného projektu predstavuje pre žiadateľa investíciu, ktorá je realizovaná po dôslednom prieskume trhu
cestovného ruchu v regióne a plánovaní potrebných vstupov zo strany spoločnosti tak, aby bola zabezpečená trvalá
udržateľnosť podnikateľského zámeru. Získanie NFP predstavuje pre žiadateľa zníženie vstupných nákladov na úroveň, ktorá
napomôže trvalej udržateľnosti projektu, vzhľadom k tomu, že ostatné finančné prostriedky budú môcť byť využité na
kompenzovanie zvýšených vstupných nákladov na rozbehnutie takejto podnikateľskej aktivity a tiež na financovanie časti
nákladov investície, ktoré nie sú zahrnuté v žiadosti o NFP. Ponuka služieb vytvára reálne predpoklady celoročného
využívania hotela. Po ukončení realizácie projektu plánuje žiadateľ ďalej rozvíjať svoje služby. Priestory hotela, ale aj parku
sa budú môcť v budúcnosti využívať na rôzne kultúrno–spoločenské akcie, ako napr. záhradné slávnosti s možnosťou
grilovania v priľahlom altánku, komorné koncerty vážnej hudby, alebo rôzne výstavy umeleckých obrazov, či sôch. V
budúcnosti investor plánuje v parku zaviesť chov zvierat, čo vhodným spôsobom dotvorí atmosféru parku, ktorý sa tak stane
atraktívny aj pre rodiny s deťmi.

KaHR-31SP-1101

Kúpele Lúčky ležia v horskej južnej doline pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova,14 km SV od Ružomberka. Patria
medzi najstaršie kúpele v SR (prvá zmienka siaha do r.1761), s kapacitou 398 lôžok. Disponujú liečivou vodou vhodnou na
liečbu ženských ochorení, chorôb pohybového ústrojenstva, nervových, onkologických a chorôb z povolania. K liečebným
procedúram pre klientov, ktorých pobyty spolufinancujú zdravotné poisťovne, ponúkajú kúpele rovnaké služby aj pre
samostatne platiacich klientov, pre ktorých je potrebné rozšíriť wellness ponuku. V regióne sa nenachádzajú kúpele s
rovnakou starostlivosťou, relax v termálnej vode však poskytujú aqua/thermalparky v Bešenovej (10km), Lipt.Mikuláši (26km),
Poprade (77 km),Turč.Tepliciach (76km) a v Oraviciach (85km). Kúpeľnú starostlivosť v Lúčkach je možné využívať
celoročne. Kúpele sú dobre dostupné,región ma výborné prírodné podmienky, kultúrny a hist. potenciál podporujúci rozvoj CR;
zároveň sa snažia o neustály rozvoj, zatraktívňovanie prostredia (rekonštrukcia objektov) či kontinuálne vzdelávanie
zamestnancov. Navrhovaný projekt rozšírenia wellnessu prispeje k uspokojeniu širokej cieľovej skupiny domácich a
zahraničných klientov.

Výsledkom projektu bude prístavba objektov ako súčasti väčšieho komplexu budov Kúpeľného domu LIPTOV, ktoré budú
nadväzovať na charakter pôvodnej stavby. Ide o objekty saunového sveta (sprchy, sauna, technická miestnosť), ochladzovací
bazén, vírivkový bazén, kneippov bazén, oplotenie. Projekt prispeje k vytvoreniu 2 pracovných miest a k nárastu PH o 28%.
Výsledky fin. analýzy predpokladajú vďaka rozšíreniu ponuky vitálneho sveta nárast tržieb v r. 2019 o 25% oproti r. 2007.
Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu vitálneho sveta-klient bude môcť využívať nielen vnútorné, ale aj vonkajšie priestory,
ktoré sa stanú súčasťou ponuky súčasného vnútorného vitálneho sveta, čo prispeje k zatraktívneniu kúpeľov. Prípadné
problémy budú riešené v rámci projektového tímu operatívne. Žiadateľ nepredpokladá negatívne stavy v súvislosti s
napĺňaním merateľných ukazovateľov projektu, indikátory vychádzajú z FA spracovanej podľa predchádzajúceho vývoja a
reálnych očakávaní zohľadňujúcich aktuálnu situáciu. Možnosťou ďalších nadväzujúcich projektov je rekonštrukcia kúpeľných
objektov s cieľom dosiahnuť, aby kúpele na prvý pohľad pôsobili ako moderné centrum regenerácie zdravia.

Navrhovaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - stavebné práce. Architektonicko-stavebné
riešenie pozostáva zo štyroch stavebných objektov: saunový zrub, vírivý bazén, ochladzovací bazén a oplotenie. Stavebné
práce sú naplánované na 05/2013-12/2014 (22 mesiacov). Časový harmonogram bol navrhnutý po konzultáciách s
projektantom a vychádza z reálnych odhadov termínov na uskutočnenie prác. Hlavná aktivita bude dodaná spoločnosťou,
ktorá zvíťazí v rámci verejnej sútaže a ktorá bude pri realizácii postupovať podľa zmluvy uzatvorenej s prijímateľom. Podporné
aktivity (riadenie projektu a v rámci neho riadenie výberu dodávateľa stavebných prác, publicita a informovanosť) budú
prebiehať počas celej doby realizácie projektu (od 03/2013) a budú zabezpečené vlastnými personálnymi kapacitami
žiadateľa (projektový a finančný manažér) a v súlade s požiadavkami RO.

Projekt svojimi plánovanými aktivitami napĺňa cieľ prioritnej osi a je úzko spojený s cieľom žiadateľa týkajúceho sa
kontinuálneho rozvoja poskytovaných služieb a podpory celoročného cestovného ruchu v regióne. Kopíruje tiež zámer PHSR
Žilinského kraja – snaha o dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti podnikov a služieb a zvyšovanie kvality života
vytvorením vhodných podmienok na voľnočasové využitie širokej verejnosti. Projekt tiež prispeje k rozšíreniu zamestnanosti
vytvorením 2 nových pracovných miest. Podľa PHSR mesta Ružomberok má mesto ambíciu zameriavať sa na zvýšenie
atraktivity pre rozvoj turizmu. Vzhľadom na 50% spolufinancovanie je možné riešit projekt v plánovanom rozsahu; v prípade
neschválenia žiadosti o NFP žiadateľ nebude môcť projekt realizovať v uvedenom rozsahu, ani v plánovanom čase. Región, v
ktorom sa kúpele nachádzajú, ponúka pomerne málo pracovných príležitostí, preto je podpora rozvoja turizmu nesmierne
dôležitou súčasťou jeho rozvoja a zdrojom príjmov obyvateľov. Projekt prispeje nielen k zatraktívneniu ponuky kúpeľnej a
relaxačnej starostlivosti, ale aj k rozvoju cestovného ruchu v regióne.

Udržateľnosť projektu a ďalšie využitie výstupov a výsledkov vyplýva z hlavného cieľa predkladaného projektu, ktorým je
rozšírenie ponuky wellness služieb a zatraktívnenie vitálneho sveta pre klientov, ktorí sem chodia za účelom regenerácie a
relaxácie. Prevádzka rozšírenej časti AQUA-VITAL Parku bude po skončení realizácie financovaná z prevádzkových
finančných zdrojov prijímateľa, pričom náklady na prevádzku sú vyčíslené vo FA. Tradícia a jedinečnosť kúpeľov v kombinácii
s neustálym rozvojom, zefektívňovaním prevádzky, zlepšovaním estetického vzhľadu rekonštrukciami a zároveň kontinuálnym
zvyšovaním kvality a rozvoja ľudského potenciálu vzdelávaním vytvárajú predpoklady pre ďalšie úspešné fungovanie
zariadenia v regióne a zároveň zvýši možnosť orientácie na širšiu cieľovú skupinu samoplatiacich, vrátane zahraničných
klientov. Počas realizácie projektu budú vytvorené 2 pracovné miesta (obslužný personál), zatraktívnenie ponuky však
zároveň zlepší príležitosť pre pobyt širšieho počtu klientov a tým pre možné zamestnanie ďalších osôb v oblasti kúpeľníctva.
Multiplikačný efekt sa prejaví v ďalšej obnove kúpeľov, ktorá bude môcť byť financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa.

KaHR-31SP-1201

Hotel Park sa nachádza v centre Dolného Kubína, v centre Oravského regiónu, kt. je v dlhodobom horizonte zaradený medzi
regióny s medzinárodným významom. Ubytovacia kapacita je 193 lôžok. Dolný Kubín je mesto s kultúrnymi pamiatkami,
bohatou históriou a v jeho blízkosti sa nachádza stredisko cestovného ruchu Kubínska Hoľa využívané pre zimné športy
(lyžovanie), letnú i zimnú turistiku. Oravský región je po Liptovskom a Tatranskom regióne tretí najvýznamnejší región CR. V
Dolnom Kubíne sa nachádza akvapark, v blízkosti Oravský hrad, Oravská priehrada a mnohé historické a kultúrne pamiatky.
Hotel Park patrí medzi najväčšie hotely mestského typu v Oravskom regióne a je využívaný nielen domácimi ale aj
zahraničnými návštevníkmi. Okrem ubytovania a stravovania pre návštevníkov ponúka aj wellness služby a konferenčné
služby. Interiér hotelu nebol doteraz modernizovaný, je zastaralý a nestačí uspokojiť zvyšujúce sa nároky návštevníkov.
Využitie hotela sa pohybuje od 25% do 40 % v závislosti od sezóny (vyťažená je zimná a letná sezóna) a modernizácia hotela
prispeje k nárastu návštevnosti a skvalitneniu služieb a nárastu na min. 50% vyťaženosť. Žiadateľ má hotel aj pozemky vo
vlastníctve.

Modernizácia ubytovacej časti hotela, kaviarne, konferečných sál a bazéna, vybudovanie novej vzduchotechniky a
rekonštrukcia výťahov prispeje k zvýšeniu kvalitatívnych štandardov poskytovaných služieb pre návštevníkov hotela.
Modernizáciou nerozširujeme ubytovacie kapacity, počet lôžok zostane nezmenený. Výsledky projektu zlepšia kvalitu
poskytovaných služieb, čo pritiahne ďalších návštevníkov a návštevníci sa budú opakovane vracať do hotela a šíriť jeho
dobré meno. Modernizácia hotelových izieb včítane sociálnych zariadení zásadne zvýši komfort ubytovania. Modernizácia
konferenčných sál umožní rozvoj konferečných služieb poskytovaných hotelom v mimosezóne, čím zabezpečíme celoročné
využitie hotela. Kaviareň poskytne štandardné gastro služby podľa dopytu návštevníkov a zvýši ich komfort pri pobyte v hoteli.
Spokojnosť návštevníkov s kvalitnejšími službami má priamy vplyv na predlžovanie pobytu v regióne a prispeje k rozširovaniu
ďalších doplnkových služieb k ubytovaniu. Pri prevádzke reštaurácie vytvoríme 4 nové pracovné miesta. Vďaka modernizácii
hotela predpokladáme zvýšenie priemernej vyťaženosti hotela min. 50% do r. 2020.

V Aktivite 1 realizujeme stavebné úpravy ubytovacej časti (90 izieb), kaviarne a vstupnej haly včítane rekonštrukcie
sociálnych zariadení, vzduchotechniky, elektroinštalácie, kompletne zmodernizujeme a vymeníme 2 hotelové výťahy. V
aktivite 2 bude ubytovacia časť (90 izieb), kaviareň, vstupná hala a konferenčné sály vybavené novým interiérovým
zariadením a gastronomickými zariadeniami (kaviareň, konferenčné sály-zázemie). Aktivity budú realizované v súlade so
stavebnou ohláškou, projektovou dokumentáciou a architektonickým zámerom. Dodávateľom budú spoločnosti vybraté na
základe výsledkov verejného obstarávania. Realizáciu stavebných prác bude kontrolovať externe stavebný dozor. Aktivita
Riadenie projektu sa zameria na kontrolu plnenia harmonogramu aktivít, kontrolu súladu realizovaných prác a položiek so
schváleným rozpočtom, administráciu a monitorovanie projektu. Aktivita Publicita sa zameria na realizáciu propagácie
realizácie projektu súvisiacu s podporou zo štrukturálnych fondov. Pre podporné aktivity využijeme externú spoluprácu s
odborníkom na implementáciu projektov podporených z eurofondov.

Projektom riešime modernizáciu Hotela Park na moderné stredisko CR s celoročným využitím, ktoré bude spĺňať nároky aj
náročnejších návštevníkov a ktorého služby budú poskytované aj mimosezónne (konferenčné služby, mestský turizmus,
obchodné cesty). Predkladaný projekt rieši modernizáciu ubytovacej časti, vstupnej haly, kaviarne (vč. sociálnych zariadení),
konferenčných miestností, bazéna a modernizáciu výťahov. Po realizácii Hotel Park ponúkne štandard ubytovacích služieb
hotela mestského typu (s kvalitou ****), a tým naplní deficit týchto služieb, kt. návštevníci pociťujú. Oravský región je výhodne
umiestnený v blízkosti regiónov: Liptovského a Tatranského a návštevnosť neustále rastie, pretože svojou prírodnou a
kultúrnou ponukou sa im vyrovnáva. Aby sa návštevníci vracali, musí poskytnúť štandard vysoko kvalitných služieb, pretože
len kvalitné doplnkové služby v CR zvýšia atraktívnosť regiónu. Región má významné postavenie pre aktívny zahraničný CR:
vysoká návštevnosť poľských návštevníkov. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou produktov v oblasti CR:
prevádzkoval 6 rokov lyž. stredisko Malá Lučivná vč. hotela Hutník, prevádzkoval stredisko Kubínska Hoľa.

Po realizácii nielen tohto projektu ale aj ďalších investičných aktivít, ktoré sa budú realizovať, vybudujeme moderné stredisko
cestovného ruchu – mestský typ hotela, ktoré poskytne kvalitatívne vyššie služby pre svojich návštevníkov a tým docielime
rast návštevnosti a tým aj obsadenosti hotela. Návštevníci v regióne nájdu celoročne ponuku športových a rekreačných aktivít,
ponuku poznávacej turistiky a k tomu v hoteli dostanú štandard poskytovaných služieb ubytovania a oddychu. Vychádzajúc zo
súčasnej situácie a z ekomomicko-finančných prognóz žiadateľa, po ukončení realizácie projektu bude prevádzka hotela
samofinancovateľná a náklady na prevádzku hotela pokryjeme z jeho výnosov. Žiadateľ realizuje spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov. Výsledkom projektu je skvalitnenie ubytovacích služieb v Oravskom regióne, čo priamo ovplyvní ďalšie
rozširovanie ponuky služieb CR. Návratnosť investície je 10 rokov, v hoteli vytvoríme 4 prac. miesta.
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Tatranský región, ktorého súčasťou je aj mesto Vysoké Tatry a jeho mestská časť Starý Smokovec, patrí medzi
najvýznamnejšie centrá cestovného ruchu v Prešovskom kraji a je podľa kategorizácie zaradený do I. kategórie s
medzinárodným významom. Prešovský samosprávny kraj sa v rámci Slovenska radí medzi regióny s najvyššou mierou
nezamestnanosti, slabo rozvinutou a diverzifikovanou hospodárskou štruktúrou, vyšším podielom zamestnanosti v oblasti
priemyslu, nižšou vzdelanostnou úrovňou a nižšou priemernou mzdou. K 31.1.2013 dosiahol počet evidovaných uchádzačov o
zamestnanie 89 720 osôb, čo predstavovalo najvyšší počet nezamestnaných osôb v rámci Slovenskej republiky. Miera
evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji ku koncu januára 2013 dosiahla 20,92 % a v rámci SR bola najvyššia zo
všetkých krajov. Mestská časť Starý Smokovec vznikla v roku 1793 a najstaršou tatranskou osadou a v súčasnosti
administratívnym centrom Vysokých Tatier. Osada pod Slavkovským štítom poskytuje návštevníkom všestranné možnosti
rekreácie a relaxácie. Zároveň tu však nie sú dostatočne riešené parkovacie možnosti a garáže, čo spôsobuje dopravné
zápchy v blízkosti pozemnej stanice na Hrebienok.

CR v tatranskom regióne má vysoký potenciál rozvoja a v spojitosti s mater.-tech. základňou dávajú predpoklady pre jeho
rozvoj. Výsledkom realizácie projektu bude čiastočne riešený problém súvisiaci so statickou dopravou spôsobený zvýšeným
počtom návštevníkov pozemnej lanovky a realizácia projektu bude dopĺňať vybavenosť a služby strediska CR. Realizácia
projektu tak prispeje k skvalitneniu a komplexnosti služieb CR poskytovaných turistom v jednom z najvýznam. stredísk CR.
Zároveň prostredníctvom synergického efektu bude mať vplyv aj na rozvoj ďalších nadväzných služieb, ako aj na
zabezpečenie celoročného využívania ubytov., strav. kapacít strediska, čo v konečnom dôsledku bude znamenať vytvorenie
ďalších možností pre rozvoj celého regiónu.Realizácia projektu prispeje k tvorbe nových prac.miest súvisiacich so
zabezpečením rozšírenia a vyššieho štandardu poskytovaných služieb (podzemné garáže a ďalšie služby-10 nových
prac.miest, 7 muži, 3 ženy, z toho 6 pre mladých dospelých vo veku do 29 rokov a 2 pre MRK-znevýhod.), ako aj vplyvom
synergic. efektu na tvorbu prac. miest v nadväzných odvetviach. Nárast PH v roku 2020 je plán. na 276 000 €, nárast tržieb
plánovaný na 920 000 €.
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Realizáciou tohto projektu dosiahne spoločnosť v budúcom období riešenie problémov so statickou dopravou a bude dopĺňať
vybavenosť a ponuku služieb v stredisku cestovného ruchu Starý Smokovec. Vybudovanie reštaurácie, servisu športových
potrieb, informačného strediska ako aj priestorov pre ponuku ďalších doplnkových služieb rozšíri ponuku stravovacích a
ďalších vyhľadávaných služieb pre návštevníkov strediska. Zároveň druhá etapa – výstavba hotela bude mať pozitívny vplyv
na rozvoj strediska, ako aj na využívanie služieb, ktoré sú predmetom tohto projektu. Uvedené bude mať vplyv na zvýšenie
počtu hostí, ktorým budú poskytnuté komplexné služby, zároveň bude poskytnutý vyšší rozsah doplnkových služieb, čo
umožní ďalší rozvoj spoločnosti a rozširovanie poskytovaných služieb. Spoločnosť TATRAMARKET POPRAD, s.r.o. má
predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu, má bohaté skúsenosti s inžinierskou činnosťou a ďalšími činnosťami
zabezpečovanými pri výstavbe objektov. Na základe dobrých skúseností z minulosti a s cieľom zabezpečiť potrebné knowhow a efektívnu implementáciu, bude počas realizácie projektu spolupracovať aj s externou poradenskou spoločnosťou
špecializovanou na štr. fondy.
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špecializovanou na štr. fondy.
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Kultúrno-rekreačné zariadenie v obci Tajov, vo vlastníctve žiadateľa Vratislava Greška – AUTOPROGRES, je multifunkčným
zariadením cestovného ruchu pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, divadelných predstavení a filmovej
projekcie pre návštevníkov a turistov Banskobystrického kraja. Svojou kapacitou a vybavenosťou je však zariadenie v
súčasnosti nepostačujúce. Obec Tajov, ako stredisko cestovného ruchu, je členom združenia obcí “Mikroregión Kremnické
vrchy – východ”, ktoré disponuje rozsiahlym potenciálom prírodných daností a rekreačných možností a svojou polohou tvorí
vhodné rekreačné zázemie. Veľkým problémom kraja v oblasti cestovného ruchu je však vysoká sezónnosť turizmu a krátke
trvanie sezón, predovšetkým letnej. Negatívnu sezónnosť cestovného ruchu je potrebné odstrániť atraktívnou ponukou a
rozšírením rekreačných služieb s celoročným využitím. Žiadateľ v súčasnosti zamestnáva 5 zamestnancov. V roku 2007
vykázal nárast tržieb vo výške 585 118,70EUR a nárast pridanej hodnoty vo výške 98 638,02EUR.

Realizácia projektu umožní výrazne zvýšiť kapacitu zariadenia, organizovať predstavenia väčšieho formátu so špecifickou
atmosférou pre širší okruh návštevníkov. Stane sa štýlovým vidieckym zariadením, ktoré ponúka autentické kultúrne zážitky.
Zriadením informačného centra pre turistov, kaviarne, šatní, skladových priestorov a sociálnych zariadení a rozšírením
ponuky služieb o kultúrno–rekreačné aktivity sa zvýši atraktivita zariadenia. Poskytovanie nových, vysoko atraktívnych
služieb, bude mať priamy pozitívny dopad na nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty služieb žiadateľa.Realizáciou projektu sa
dosiahne:- vytvorenie 2 nových pracovných miest;- nárast tržieb na 620 000,00 EUR v roku 2020;- nárast pridanej hodnoty na
130 000,00 EUR v roku 2020.Rekonštrukcia a modernizácia kultúrno-rekreačného zariadenia v obci Tajov umožní rozšíriť
ponuku inovatívnych foriem služieb cestovného ruchu s pridanou hodnotou v Banskobystrickom kraji. Úspešná realizácia
projektu bude príkladným vzorom ako identifikovať slabé miesta a nekompletnosť poskytovaných služieb s celoročným
využitím v Banskobystrickom kraji s cieľom odstrániť dopad sezónnosti na cestovný ruch v regióne.

Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom nosnej aktivity: AKTIVITA 1 Rekonštrukcia a modernizácia kultúrnorekreačného zariadenia.Predpokladaný začiatok realizácie projektu - aktivity je 01/2014 a ukončenie v 12/2015.Realizácia
projektu - aktivity bude rozdelená na rekonštrukciu stavebných častí objektu a modernizáciu interiéru prostredníctvom
dodávky a inštalácie zariadení, čím sa priamo naplní hl. cieľ projektu, ako aj špecifické ciele projektu.Po personálnej stránke
budú projekt zabezpečovať:Vratislav Greško - ako štatutárny orgán, zodpovedá za realizáciu a výstupy projektu;Ľubomír
Víglašský – projektový manažér, administrácia a monitorovanie projektu;Ing. Vladimír Šperka – technický manažér, zabezpečí
plynulú výstavbu;Igor Gernic – ekonóm, kontrola finančných ukazovateľov projektu a účtovníctvo.Organizácia projektu bude
zabezpečená vo vlastnej réžii žiadateľa, s výnimkou stavebných prác a dodávkou zariadení, ktorých dodávatelia vzídu z
procesu verejného obstarávania, realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.Riadenie a kontrola projektu bude
prebiehať pomocou externého manažéra. Internú kontrolu bude vykonávať žiadateľ.

Kultúrno-rekreačné zariadenie je miestom kde cítiť pôvodného ducha histórie a kultúry, má však ďaleko širší potenciál svojho
využitia. V obci Tajov, ani v rámci Mikroregiónu Kremnické vrchy sa podobné zariadenie so zameraním na kultúrnospoločenské a divadelné aktivity nenachádza. Rekonštrukciou, modernizáciou a rozšírením tohto kultúrno-rekreačného
zariadenia sa vytvoria podmienky pre jeho ďalší rozvoj a rozšírenie ponúkaných služieb s celoročným využitím. Prepojenie
divadelných a ďalších aktivít, v rámci kultúrno-rekreačného zariadenia, má možnosť významne sa podieľať na revitalizácií a
rozvoji Tajova, s cieľom zvýšiť návštevnosť regiónu a rozšíriť ponuku služieb turistom tzv. „event-turizmu“. Využívanie
kultúrneho potenciálu spolu s podporou vzniku kvalitných služieb vytvoria obraz kraja ako vysoko kultúrneho turistického
regiónu európskeho rozmeru.Žiadateľ vznikol zápisom do ŽR - 1. 6. 1997. Hl. činnosťou žiadateľa je v súčasnosti najmä:prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení;- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí.Bez získania NFP a realizácie projektu by žiadateľ rýchlo a nenávratne stratil pozíciu na trhu v oblasti CR

Administratívne a technické zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zaistené prostredníctvom kvalifikovaného
personálu a projektovým tímom.Rekonštrukciou zariadenia dosiahne žiadateľ Vratislav Greško – AUTOPROGRES plánované
rozšírenie okruhu a počtu svojich návštevníkov, a tým zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty. Udržateľnosť projektu po skončení
spolufinancovania zo štrukturálnych fondov tak bude zabezpečená nárastom konkurencieschopnosti kultúrno-rekreačného
zariadenia, posilnením pozície na domácom trhu a rozšírením základne zahraničných a domácich návštevníkov. V rámci
propagácie služieb kultúrno-rekreačného zariadenia sa bude aktívne spolupracovať s agentúrami cestovného ruchu a
rekreačnými zariadeniami v Banskobystrickom kraji.Všetky stavebné práce a dodávky nadobudnuté v rámci predkladaného
projektu, budú využívané len na účely, na ktoré budú obstarané, v súlade s cieľmi projektu.Z výsledkov fin. analýzy je zrejmá
vysoká návratnosť investície vyjadrená kladnou mierou výnosovosti vo výške 111,93%.
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Región/ umiestnenie:- Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry, - 2. najnavštevovanejší región na Slovensku (po
Bratislavskom regióne)- veľký potenciál rozvoja regiónu v oblasti cestovného ruchuŽiadateľ / situácia:- na zjazdovke
Jakubkova lúka je existujúce horské dopravné zariadenie Tatrapoma H 130 s kapacitou 900 os./h - technicky zastarané
kapacitne nevyhovujúce (rok výroby 1979, v plnej prevádzke od 1984)- neupravená zjazdovka, nedostatočné zasnežovanie stredisko vhodné pre začínajúcich lyžiarov, alebo rodiny s deťmi- v kategorizácii lyžiarskych stredísk dosiahla Jakubkova lúka
*** - žiadateľ podniká od roku 2008- zasnežovacie zariadenie a vozidlá upravujúce trate sú po dobe životnosti, vyžadujú si
neustále náklady na opravu a údržbu, výkon a výsledok ich činnosti nezodpovedá súčasným požiadavkám, spoľahlivosť
zariadení má negatívny vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.Výstupy zo SWOT analýzy:- nevyužitý potenciál pre široké
spektrum voľno-časových aktivít- slabý marketing strediska- rezervy v návštevnosti lokality počas celého roka (nedostatočná
ponuka služieb)

Dôvod realizácie projektu:- využitie potenciálu lokality pre vybudovanie komplexného strediska cestovného ruchu so službami
s vysokou pridanou hodnotou a celoročným využitím.Výsledkom projektu budú kvalitnejšie služby, a to prostredníctvom
obstarania nasledovného investičného majetku: a. zasnežovacie zariadenie - bude garanciou pre kvalitné snehové podmienky
na zjazdových tratiach minimálne 4 mesiace v roku. Jeho obstaraním bude mať stredisko rovnomerne pokryté zjazdovky v
plnom rozsahu, vysoký výkon zabezpečí rýchlejšie pokrytie tratí snehovou vrstvou hneď, ako budú vhodné klimatické
podmienky. b. snežné pásové vozidlá - budú mať výkonnejší motor s nižšou spotrebou paliva, ich výkon umožní rýchlejšiu
úpravu bežeckých a zjazdových tratí a zároveň zvýši ich kvalitu. Okrem toho sa zvýši bezpečnosť pri samotnej úprave tratí
(napr. panoramatickým videním z kabíny, možnosť otáčania sedadla zlepší pohľad dozadu a pod.) a pohodlie pri práci vďaka
moderným systémom v kabíne vozidla. c. lístkový systém - zabezpečí ochranu voči kopírovaniu lístkov, poskytne stredisku
informácie o vyťaženosti strediska, lyžiari budú mať k dispozícii štatistiky o nalyžovaných kilometroch.

Projekt bude realizovaný max. 18 mesiacov od 01/2014 do 06/2015, pričom pri zostavení časového harmonogramu sa počíta
s rezervou pri realizácií verejného obstarávania. Projekt nerieši stavebné úpravy, preto nie je realizácia projektu ohrozená
vplyvom klimatických zmien. Implementácia projektu bude pozostávať z aktivít: - aktivita č. 1 Modernizácia strediska
Jakubkova lúka (01/2014 -06/2015)- riadenie a publicita projektu (01/2014 - 06/2015).Obstaranie rozpočtových položiek bude
prebiehať v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Za súlad so zákonom bude
zodpovedná osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania, ktorá bude vybraná po schválení žiadosti o NFP.Manažment
projektu, ktorý má množstvo skúseností s realizáciou projektov z cestovného ruchu, ako aj s projektmi zo štrukturálnych
fondov, bude riadiť a kontrolovať finančné, organizačné a technické zabezpečenie projektu (finančné toky, súlad projektu s
právnymi predpismi ES a SR, a pod.).

Eliminácia možných hrozieb:• Konkurencia: dôsledné sledovanie konkurencie, jej ponuky a štandardu služieb, cenovej politiky
Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy štátnej pomoci na podporu CR a napĺňa ciele stratégie rozvoja a následne operatívne zavádzanie nových trendov na zvyšovanie úrovne služieb v stredisku,• Marketing: dodržiavanie
CR v SR do roku 2013, ako aj regionálne a národné stratégie.Realizácia projektu vyplní voľné miesto na trhu a bude vhodným marketingového plánu, pravide
doplnkom už k existujúcim poskytovaným službám v stredisku Starý Smokovec - Jakubkova lúka. Návštevníci strediska budú
môcť využiť kvalitnejšie upravené zjazdové a bežecké trate, ktoré budú rovnomerne zasnežené po celej ploche, čím vznikne
ideálny predpoklad na výborné strávenie voľného času. Navrhovaný projekt zvýši štandard služieb pre klientov, zhodnotí
existujúce stredisko. Realizáciou projektu sa vytvorí min. 9 nových pracovných miest.Realizáciou projektu prispejeme k
zvýšeniu návštevnosti strediska nielen v zimnej sezóne, ale počas celého roka. V prípade nezískania NFP by realizácia
projektu v jeho komplexnosti a šírke aktivít nebola možná. Synergický efekt naplánovaných aktivít by nebol úplný.
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KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.

Snowparadise a.s.

Kamil Mahút STAVOMAT a spol.

Financial Investment, a.s.

ORAVA SKIPARK, a.s.

EMINENT, spol s r.o.

MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o.

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Liečebné termálne kúpele, a.s.

Rekonštrukcia a modernizácia Penziónu U LOJZA

Rozšírenie welnesových a voľnočasových služieb Hotela Kaštieľ
Mojmírovce

Modernizácia a rekonštrukcia lyžiarskeho strediska Veľká Rača

Poľovnícky hotel Diana***, to pravé miesto aj pre náročnejšieho
návštevníka

Rozšírenie kapacít kongresového centra v hoteli Holiday Inn Trnava
a zatraktívnenie poskytovaných služieb na európsku úroveň

Kubínska Hoľa - modernizácia

Rekonštrukcia hotela Eminent

MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky hotela PALACE a
doplnkových služieb

Rekonštrukcia objektov CR v Liečebných termálnych kúpeľoch, a.s.
v Sklených Tepliciach

146 625,34

395 978,27

799 877,38

797 256,88

200 661,60

149 510,77

799 743,25

791 475,86

779 212,90

785 145,06
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Región:• Žilinský región, okres Žilina, obec Rajecké Teplice• 9,93 % nezamestnanosť v okrese Žilina (december 2012)• región
s vysokým potenciálom rozvoja (termálne kúpele Rajecké Teplice, golf park Rajec, Slovenský betlehem, zrúcaniny
Lietavského hradu, Pružinská Dúpna jaskyňa, zjazdové a bežecké lyžovanie, turistika (napr. Súľovské vrchy),
cykloturistika)Žiadateľ / situácia:• podniká na trhu od roku 1998 v oblasti cestovného ruchu • poskytuje ubytovacie a
stravovacie služby v Rajeckých Tepliciach v mestskej časti Poluvsie pre domácich, ako aj zahraničných návštevníkov •
atraktívna lokalita s množstvom aktivít, ktoré návštevníci penziónu môžu využiť• v penzióne chýbajú doplnkové služby pre
klientov ako napr. wellness, fitness• zastarané interiérové priestory (lôžkové, stravovacie, sociálne) a interiérové vybavenie•
energeticky náročné priestory na vykurovanieVýstupy zo SWOT analýzy:• nevyužitý potenciál pre široké spektrum voľnočasových aktivít• rezervy v návštevnosti lokality počas celého roka

Dôvod realizácie projektu:• nevyhovujúce interiérové priestory a vybavenia • chýbajúce doplnkové služby penziónu• zvýšenie
atraktívnosti ubytovacieho zariadenia• nedostatok vlastných finančných prostriedkov• prispôsobenie sa súčasným trendom a
požiadavkám zákazníkovStav po ukončení projektu:• kompletne zrekonštruovaný interiér (chodby, lôžkové izby, sociálne
zariadenia, kuchyňa, spoločenské priestory, stravovacie časti) • nové wellness obsahujúce infrasaunu a fínsku saunu,
priestory na masáže• nové fitness priestory pozostávajúce z cyklotrenažéru, veslice, bežeckého trenažéru a osemmiestnej
veži• nové interiérové vybavenie (interiérové dvere, postele, skrine a pod.) • nové elektronické spotrebiče (televízor,
kuchynské vybavenie ako chladnička, sporák, umývačka, kávovar a pod.)• nový vykurovací systém vrátane solárnych
kolektorov – ekologický systém priaznivo ovplyvňujúci prevádzkové náklady na vykurovanie penziónu • realizovaním projektu
bude zachovaný súčasný počet lôžok a nebudú vytvorené nové ubytovacie kapacity.Projekt je v súlade s výzvou OP KaHR,
novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, NSRR 2007-13 a inými dokumentami.

Projekt bude realizovaný max. 12 mesiacov (01/2014 – 12/2014), pričom harmonogram projektu je navrhnutý s prihliadnutím
na extrémne klimatické podmienky, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektu. Projekt bude implementovaný nasledovne:aktivita 1: Modernizácia penziónu U LOJZA (01/2014 – 12/2014)- publicita a riadenie projektu (01/2014 –
12/2014).Manažment projektu, ktorý má množstvo skúseností s realizáciou projektov z cestovného ruchu, ako aj s projektmi
zo štrukturálnych fondov, bude riadiť a kontrolovať finančné, organizačné a technické zabezpečenie projektu (finančné toky,
súlad projektu s právnymi predpismi ES a SR, záruky).

Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy štátnej pomoci na podporu CR a napĺňa ciele stratégie rozvoja
CR v SR do roku 2013, ako aj regionálne a národné stratégie.Realizácia projektu vyplní voľné miesto na trhu a bude vhodným
doplnkom už k existujúcim službám v Rajeckej doline. Penzión po ukončení projektu bude mať k dispozícii atraktívne priestory
a bude svojimi službami uspokojí aj náročnejších klientov. Klienti budú mať modernizované nielen lôžkové izby, ale aj
spoločné priestory, stravovacie priestory ako aj nové wellness a miestnosť s fitness. Realizácia projektu bude mať pozitívny
vplyv na využitie ubytovacích kapacít, čoho výsledkom budú vyššie tržby. Na druhej strane efektívnejší vykurovací systém
zníži prevádzkové náklady penziónu. Návratnosť investície sa očakáva v prvej polovici doby ekonomickej životnosti
projektu.Realizáciou projektu sa vytvoria min. 2 nové pracovné miesta.Realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu
návštevnosti regiónu nielen v zimnej sezóne, ale počas celého roka. V prípade nezískania NFP by realizácia projektu v jeho
komplexnosti a šírke aktivít nebola možná. Synergický efekt naplánovaných aktivít by nebol úplný.

Eliminácia možných hrozieb:• Konkurencia: dôsledné sledovanie konkurencie, jej ponuky a štandardu služieb, cenovej politiky
a následne operatívne zavádzanie nových trendov na zvyšovanie úrovne služieb v penzióne,• Marketing: dodržiavanie
marketingového plánu, pravidelná analýza úspešnosti zvolenej marketingovej stratégie,• Ponuka: dôsledné sledovanie nových
trendov v oblasti cestovného ruchu a ich zavedenie do ponuky služieb, prihliadnuc na špecifickosť a charakter zariadenia a
orientáciu na cieľové skupiny,• Kontrola kvality: pravidelná kontrola kvality poskytovaných služieb v oblasti produktovej,
technickej a personálnej. Sledovanie vyťaženosti a návštevnosti penziónu, pravidelná údržba technológie.• Vzdelávanie:
zamestnancov na všetkých úrovniach so špecifikáciou odborného zamerania. Realizácia projektu predpokladá nárast tržieb
žiadateľa a zníženie prevádzkových nákladov, čo predstavuje základný predpoklad pre stabilnú prevádzku penziónu v
nasledovných rokoch a tiež pre zabezpečenie prostriedkov na investície do nových služieb. Žiadateľ plánuje získané
skúsenosti zúročiť aj v ďalších rokoch pri investičných projektoch.
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Projekt sa bude realizovať v obci Mojmírovce, 15 km od krajského mesta Nitra. Má výhodnú polohu, bohatú históriu,
nachádzajú sa tu prírodné a termálne zdroje, kultúrne pamiatky, má rozvinutú infraštruktúru. Región s 14%-nou
nezamestnanosťou, v cestovnom ruchu zamestnantých 0,2%.Spoločnosť Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. zabezpečuje prevádzku
budovy historického kaštieľa a bývalého Žrebčína, kde poskytuje komplexné služby: ubytovanie s kapacitou 84 lôžok, vlastná
kuchyňa, reštaurácia a jedáleň, kongresová sála, učebne, štýlové salóniky. Tieto služby sú rozšírené o relaxačné a
oddychové služby. Klientelu tvoria v najväčšej miere slovenskí návštevníci, ďalej návštevníci z Maďarska, Nemecka, Česka,
Veľkej Británie, Rakúska a Poľska. Celkový počet prenocovaní tvorí 10 000 za rok, priemerná dĺžka pobytu je 1,9 nocí.V
súčasnosti sa služby hotela využívajú predovšetkým na kongresovú turistiku a incentívny turizmus. Na základe SWOT
analýzy sme dospeli k záveru, že je potrebné rozšíriť ponúkané služby, ktoré by prispeli k predĺženiu pobytu klientov, ako i
prilákali novú klientelu. Tým by sa zefektívnilo prevádzkovanie hotela v období slabej vyťaženosti a zvýšila sa rentabilita
prevádzky.

Výsledkom projektu bude rozšírenie voľnočasových, športových a relaxačných služieb. To sa prejaví vo zvýšení kvality
doteraz poskytovaných služieb, v udržaní súčasnej klientely a jej rozšírení o nové cieľové skupiny, vo zvýšení počtu
prenocovaní. Z hľadiska merateľných ukazovateľov bude výsledkom vytvorenie 4 pracovných miest, z hľadiska dopadu bude
výsledkom nárast pridanej hodnoty na úroveň 330 000 Eur a nárast tržieb na 1. 093 000 Eur. Riziká z nedosiahnutia
plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov jednak výsledku, ako i dopadu, spočívajú v ukončení pracovného pomeru
novoprijatých zamestnancov na vytvorené pracovné pozície a v nedosiahnutí plánovaných tržieb z predaja služieb. Opatrenie
na elimináciu rizík spočíva vo vytváraní podmienok na motiváciu zamestnancov zotrvať na danom pracovnom mieste, v
preobsadení daného pracovného miesta v prípade naplnenia rizika, zintenzívnenie využívania marketingových nástrojov s
cieľom získania novej klientely. Previazanosť projektu na ďalšie aktivity v regióne - rozvoj hippoturistiky, vybudovanie
cyklotrasy, rekonštrukcia ďalšej historickej budovy v areály

Aktivita 1- Prístavba welness Hotela Kaštieľ Mojmírovce /10/2013 - 12/2014, časovo náročná aktivita, potreba investície:442
811,50 Eur/, Aktivita 2- Rekonštrukcia budovy starej kotolne na voľnočasové stredisko Hotela Kaštieľ Mojmírovce /10/2013 6/2015/, rozsiahla rekonštrukcia a zriadenie samostatných stredísk, potreba investície:512 634,18 Eur, Aktivita 3 - Otudoorové
voľnočasové služby Hotela Kaštieľ Mojmírovce /4/2014 - 7/2014/, časovo nenáročná aktivita, potreba investície:34 500 Eur,
riadenie projektu a publicita, informovanosť - realizácia: 10/2013 - 6/2015. Z interných zdrojov bude projekt zabezpečený na
pozíciách: projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového manažéra. Z externých zdrojov bude projekt
zabezpečený na pozíciách externý architekt, stavebný dozor. Špec.cieľ 1/ Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a ich
komplexnosti s dôrazom na celoročné využitie - naviazané aktivity 1,2,3:služby sa rozšíria o celoročne využiteľné služby.
Špec.cieľ 2/Obnova kultúrnej pamiatky kaštieľa pre účely cestovného ruchu- naviazaná aktivita 1,2,3: obnova budovy v areáli
parku, ako i parku samotného.

V prípade neposkytnutia NFP na predkladaný projekt by sa tento pre jeho finančnú náročnosť nemohol zrealizovať z vlastných
zdrojov. Bolo by možné realizovať len jednotlivé aktivity so značným časovým odstupom, kde by sa strácal žiadaný efekt.
Ohrozilo by sa tiež vytvorenie nových pracovných miest, ako aj udržanie už existujúcich, nakoľko by sa nedosiahli
predpokladané výsledky v oblasti rastu tržieb a konkurencieschopnosti žiadateľa. V regióne je miera nezamestnanosti 14%, v
cestovnom ruchu je zamestnaných iba 0,2% osôb. Projekt zvýši zamestnanosť v regióne, ako i v sektore. Tento región sa
stáva vyhľadávaným vzhľadom na svoje prírodné, historické a kultúrne bohatstvo, preto je vhodné investovať do kultúrnej
pamiatky využívanej pre účely cestovného ruchu a rozšíriť ponuku služieb o celoročne využiteľné služby. Projekt je v súlade
so strategickým cieľom NSRR SR 2007-2013, globálnym cieľom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, strategickým cieľom Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, so špecifickým cieľom 6 priority
Cestovný ruch PHSR NSK 2008-2015, so strategickým cieľom PHSR obce Mojmírovce, územným plánom obce Mojmírovce.

Finančná analýza preukazuje, že po ukončení realizácie projektu je projekt trvale udržateľný a samofinancovateľný, vďaka
čomu je naplnená trvalá udržateľnosť z ekonomického hľadiska. Po ukončení realizácie projektu bude pokračovanie aktivít
zabezpečené a/finančne: Rozšírenie poskytovaných služieb o nové služby s celoročným využitím bude mať za následok
rozšírenie klientely hotela, ako aj zvýšenie jej počtu a dĺžky prenocovaní návštevníkov, čo sa následne premietne do príjmov
žiadateľa. Zároveň sa prísunom návštevníkov zvýši rentabilita prevádzky v mesiacoch, ktoré boli z hľadiska obsadenosti
hotela slabé, čo opäť povedie k rastu príjmov žiadateľa. b/prevádzkovo: Stabilná pozícia žiadateľa na trhu vplyvom rastu
konkurencieschopnosti a zvýšenia kvality poskytovaných služieb ho zaradí medzi zamestnávateľov zaujímavých pre
zamestnancov. Je preto predpoklad, že sa zníži fluktuácia zamestnancov.Žiadateľ im umožní ich ďalší rozvoj prostredníctvom
vzdelávania a osobnostného rozvoja. Riešenie ohrození zo SWOT analýzy: dopady hospod.krízy-zintenzívnenie reklamy,
fluktuácie - vzdelávanie a osobnost. rozvoj zamestnancov, rastúca konkurencia-rast kvality služieb, rozšírenie klientely,
marketing
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Región:• Žilinský kraj, okres Čadca• 13,64 % nezamestnanosť v okrese Čadca• región s vysokým potenciálom rozvoja
(Slovenský orloj v Starej Bystrici, zjazdové a bežecké lyžovanie, turistika a cykloturistika – Kysucké Beskydy, kúpele Rajecké
Teplice)Žiadateľ / situácia:• podniká na trhu od roku 2007 (do roku 2012 pod názvom BENEFIT Slovakia, a.s.) • medzinárodné
stredisko cestovného ruchu Veľká Rača (zimná sezóna lyžiarske stredisko Snowparadise a letná sezóna letné centrum
zábavy Sunparadise)• výhodná poloha strediska - nachádza sa v blízkosti hraníc s ČR a PL • lyžiarske stredisko
Snowparadise Veľká Rača: - prevádzkované v troch rôznych, navzájom lyžiarsky prepojených lokalitách – Dedovka,
Marguška a Lalíky, v celkovej dĺžke 14 km - večerné lyžovanie na 2 zjazdovkách v Dedovke v celkovej dĺžke 2,7 km bežecké trasy - Stopa zdravia v dĺžke 1, 3 a 5 km• letné centrum zábavy Sunparadise Veľká Rača: - atrakcie ako lanový
park, lezecká stena, trampolíny, kolobežka – monster, zjazdy na bicykli, aquazorbing, lukostreľba a iné - bobová dráha v
dĺžke 1 300 mvýstupy SWOT:- nevyužitý potenciál pre široké spektrum voľno-časových aktivít

Dôvod realizácie projektu:- využitie potenciálu lokality pre vybudovanie komplexného strediska cestovného ruchu so službami
s vysokou pridanou hodnotou a celoročným využitím.Výsledkom projektu bude obstaranie a inštalácia: Zasnežovacieho
zariadenia (4 ks snežných kanónov a 20 ks zasnežovacích snežných tyčí) - garancia pre kvalitné snehové podmienky na
zjazdovkách minimálne 4 mesiace v roku. Ich obstaraním bude mať stredisko rovnomerne pokryté zjazdovky v plnom
rozsahu, rýchlejšie pokrytie tratí snehovou vrstvou hneď ako budú vhodné klimatické podmienky. Snežného pásového vozidla
- výkonnejší motor s nižšou spotrebou paliva umožní rýchlejšiu úpravu tratí a zároveň zvýši kvalitu zjazdoviek, bezpečnosť pri
samotnej úprave (napr. panoramatickým videním z kabíny, možnosť otáčania sedadla zlepší pohľad dozadu a pod.).
Lístkového systému: výhody pre stredisko – zníženie rizika zneužitia lístkov, možnosť predaja lístkov cez internet,
zamedzenie vytvorenia kópii lístkov, okamžité informácie o počte ľudí v stredisku, možnosť prepojenia s parkovacím
systémom a iné x-jump - nová atrakcia v letnom centre zábavy. Projekt je v súlade programovými dokumentami OP KaHR.

Projekt bude realizovaný max. 18 mesiacov (01/2014 – 06/2015), pričom harmonogram projektu je navrhnutý s prihliadnutím
na extrémne klimatické podmienky, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektu. Projekt bude implementovaný nasledovne:aktivita 1: Modernizácia strediska Veľká Rača (01/2014 – 06/2015)- riadenie projektu, publicita a informovanosť (01/2014 –
06/2015).Obstaranie vybavenia strediska Veľká Rača bude prebiehať v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.Manažment projektu, ktorý má množstvo skúseností s realizáciou projektov z
cestovného ruchu, ako aj s projektmi zo štrukturálnych fondov, bude riadiť a kontrolovať finančné, organizačné a technické
zabezpečenie projektu (finančné toky, súlad projektu s právnymi predpismi ES a SR, záruky).

Projekt v plnej miere spĺňa oprávnenosť aktivít v rámci schémy štátnej pomoci na podporu CR a napĺňa ciele stratégie rozvoja
CR v SR do roku 2013, ako aj regionálne a národné stratégie.Realizácia projektu vyplní voľné miesto na trhu a bude vhodným
doplnkom už k existujúcim poskytovaným službám v stredisku Veľká Rača. Obstaranie snežného pásového vozidla a nového
zasnežovacieho systému prispeje k vyššej kvalite upravenosti zjazdových tratí, zrýchli sa príprava zjazdoviek na sezónu.
Nové snežné pásové vozidlo zároveň bude slúžiť aj na prípravu kvalitných bežeckých tratí v okolí zjazdoviek. Nová atrakcia xjump doplní už vybudované centrum letnej zábavy a prispeje k jeho zvýšenej návštevnosti v letnom období. Realizovaním
projektu sa zvýši rozsah aktivít a kvalita služieb v stredisku Veľká Rača. Realizáciou projektu sa vytvorí min. 8 nových
pracovných miest.Realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu návštevnosti strediska nielen v zimnej sezóne, ale počas
celého roka. V prípade nezískania NFP by realizácia projektu v jeho komplexnosti a šírke aktivít nebola možná. Synergický
efekt naplánovaných aktivít by nebol úplný.

Eliminácia možných hrozieb:• Konkurencia: dôsledné sledovanie konkurencie, jej ponuky a štandardu služieb, cenovej politiky
a následne operatívne zavádzanie nových trendov na zvyšovanie úrovne služieb v stredisku,• Marketing: dodržiavanie
marketingového plánu, pravidelná analýza úspešnosti zvolenej marketingovej stratégie,• Ponuka: dôsledné sledovanie nových
trendov v oblasti cestovného ruchu a ich zavedenie do ponuky služieb, prihliadnuc na špecifickosť a charakter zariadenia a
orientáciu na cieľové skupiny,• Kontrola kvality: pravidelná kontrola kvality poskytovaných služieb v oblasti produktovej,
technickej a personálnej. Sledovanie vyťaženosti a návštevnosti strediska, pravidelná údržba technológie.• Vzdelávanie:
zamestnancov na všetkých úrovniach so špecifikáciou odborného zamerania.Realizácia projektu predpokladá nárast tržieb
žiadateľa a zníženie prevádzkových nákladov, čo predstavuje základný predpoklad pre stabilnú prevádzku strediska v
nasledovných rokoch a tiež pre zabezpečenie prostriedkov na investície do ďalších atrakcií a ponúkaných nových služieb v
stredisku. Žiadateľ plánuje získané skúsenosti zúročiť aj v ďalších rokoch pri investičných projektoch.
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Región Severné Považie má z dlhodobého horizontu medzinárodný význam. Projekt bude realizovaný v oblasti NP Malá
Fatra, ktorý patrí medzi najznámejšie a najvyhľadávanejšie miesta pobytu. Oblasť disponuje veľkým potenciálom pre pobyty v
horskom prostredí, pre zimné športy hlavne zjazdové lyžovanie, pre cykloturistiku, pre letnú i zimnú turistiku a pre vidiecky
cestovný ruch.Poľovnícky hotel Diana*** sa nachádza v atraktívnom prostredí Terchovskej doliny, približne 10 kilometrov od
krajského mesta Žilina v obci Stráža. Obec patrí do oblasti Mikroregiónu Terchovská dolina, ktorá je oblasťou
medzinárodného významu. Žiadateľ má bohaté skúsenosti v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu, ktoré poskytuje
od roku 2003. Zariadenie poskytuje hlavne ubytovacie a stravovacie služby. Hotel má kapacitu 39 lôžok a z hľadiska
stravovacích služieb ponúka pestrú ponuku od klasických jedál, slovenských špecialít až po kulinárske poľovnícke špeciality.
Maximálna kapacita stravovacích služieb je 120 miest. Hotel ponúka kongresové služby s obmedzenou kapacitou. Pre
zabezpečenie atraktivity, celosezónnej ponuky hotela a komplexnosti služieb je potrebné rozšíriť ponuku o doplnkové služby.

Žiadateľ má v pláne nadviazať na existujúcu prevádzku hotela a realizovať prístavbu nového objektu. Prístavba k
existujúcemu hotelu by viedla ku zvýšeniu možností celoročného využitia hotela, ku zvýšeniu kvality a rozsahu komplexných
služieb a k doplneniu komplexnej ponuky služieb v regióne.Realizáciou projektu sa ponuka hotela rozšíri o kongresové služby
s kapacitou 180 miest, bude vytvorený priestor pre aktívny oddych v podobe fitness centra, bowlingu, wellness sveta, a dvoch
squashových ihrísk. Realizovaním projektu sa:- rozšíri a skvalitní ponuka služieb hotela s dôrazom na celoročnú využiteľnosť
služieb- zvýšia tržby, narastie zisk a zvýši sa konkurencieschopnosť hotela a možnosť na ďalšie investície- zníži miera
nezamestnanosti v regióne, nakoľko projektom bude prijatých do zamestnania 9 osôb- zvýši propagácia cestovného ruchu z
pohľadu bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva- doplní a vytvorí komplexná ponuka služieb produktov cestovného ruchu
v regióne- prispeje ku napĺňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v súlade s TUR v oblasti ekonomickej prosperity, kvality
životného prostredia, solidarity a inklúzie a v oblasti vyrovnaného regionálneho rozvoja.

Realizácia projektu je navrhnutá na časové obdobie 18 mesiacov, pričom by malo dôjsť ku prístavbe objektu k existujúcemu
hotelu. Realizáciu projektu predstavuje jedna hlavná aktivita 1. Prístavba Poľovníckeho hotela Diana*** a dve podporné
aktivity, ktoré budú prebiehať súčasne s hlavnou aktivitou. Ide o Riadenie projektu a Publicitu a informovanosť. Realizáciou
hlavnej aktivity bude naplnený hlavný a špecifické ciele projektu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť zariadenia
prostredníctvom rozšírenia ponuky služieb a obohatenie tejto ponuky o služby kongresu, wellnessu a o ďalšie športové služby
podporujúce aktívny oddych. Rozšírenie ponuky má zabezpečiť komplexnosť služieb hotela s dôrazom na celoročné
využitie.Organizačné zabezpečenie projektu bude zabezpečené internými a externými ľudskými zdrojmi. Pri externých
ľudských zdrojoch bude dôraz kladený na odbornosť a skúsenosti. Všetci dodávatelia budú vybraní v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní v platnom znení, čím sa zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladania finančných
prostriedkov. Proces verejného obstarávania nebude realizovaný v rámci harmonogramu realizácie projektu, ale pred začatím
realizácie projektu.

Cieľmi projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a rozšírenie ponuky služieb. Investície takého veľkého rozsahu je
však z finančnej stránky veľmi ťažké dosiahnuť, preto sa žiadateľ rozhodol využiť možnosť poskytovaných nenávratných
finančných príspevkov z EÚ v rámci tejto výzvy. Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného
variantného riešenia, redukciu stavebných prác príp. obmedzenie nákupu zariadení a vybavenia a predĺženie doby realizácie
zámeru na viac rokov z finančných dôvodov.Z pohľadu žiadateľa sa projektom dosiahne nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty,
zvýšenie konkurencieschopnosti a celkové zvýšenie prosperity.Z pohľadu zákazníka bude hotel ponúkať rozšírené služby
svojim návštevníkom, ktorí nájdu nové atraktívne možnosti pre využitie svojho voľného času príp. predĺžia svoj pobyt vďaka
atraktívnej novej ponuke, ktorá je predstavená službami ako kongres, wellness, fitness, bowling, squash. Snahou žiadateľa je
zabezpečiť, aby poskytované služby mali charakter komplexnosti a celoročnosti.Z regionálneho hľadiska vytvára realizácia
projektu nové pracovné miesta a zatraktívňuje dotknutý región.

Administratívna udržateľnosťRiadiace procesy v rámci organizácie hotela sú zabezpečované kvalifikovaným manažmentom,
na úrovni výkonných procesov je zamestnaný personál, ktorý spĺňa všetky kvalifikačné požiadavky na prevádzku. Pre
udržanie novovytvorených pracovných miest a zníženie fluktuácie zamestnancov sa bude uplatňovať súčasný odmieňovací
systém a systém motivácie zamestnanca. Čo sa týka riadenia a organizačného zabezpečenia projektu, žiadateľ bude mať k
dispozícií potrebné ľudské zdroje z interných ako aj externých zdrojov.Technická udržateľnosťTechnická udržateľnosť je
garantovaná bezpečnostným systémom, ktorý bude inštalovaný pre zabezpečenie ochrany nadobudnutého majetku a ochranu
pred poškodením. Technický stav majetku bude podliehať pravidelným kontrolám v rámci záručného a pozáručného servisu,
ktorý vyplýva zo zmluvného vzťahu s dodávateľmi. V prípade opotrebovania nadobudnutého majetku bude žiadateľ priebežne
investovať do jeho obnovy a udržiavať ho v dobrom a funkčnom stave.Finančná udržateľnosťSpolufinancovanie výdavkov
projektu bude zabezpečené kombináciou úverových a vlastných zdrojov. Finančné výsledky z prevádzky dokumentuje
finančná analýza.
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Trnava je aj v súčasnosti stále jedným z najvýznamnejších miest v SR, je významným strediskom cestovného ruchu s
medzinárodným významom. Mesto aj región majú výborné predpoklady na rozvoj CR, realizácia projektu podporí využívanie
existujúceho kultúrneho a prírodného dedičstva účastníkmi CR.Žiadateľ Financial Investment, a.s. vystupuje v súčasnosti pri
prevádzkovaní hotela Holiday Inn Trnava ako majetková spoločnosť, realizáciou projektu sa stane prevádzkovateľom hotela
Holiday Inn Trnava - jedná sa o hotel pre náročnú klientelu priamo v historickom centre Trnavy. Bol skolaudovaný a uvedený
do prevádzky 15.9.2010. Poskytuje komplexné služby CR na vysokej kvalitatívnej úrovni pre náročnú klientelu, kvalitu a
úroveň služieb garantuje aj licencia spoločnosti InterContinental Hotels Group.Počas 2,5 ročného fungovania hotela sme
dospeli k poznaniu, že na základe dopytu je potrebné zlepšiť komplexnosť a vybavenie služieb kongresu a zvýšiť súčasné
kapacity pri zabezpečení variability priestorov. Kongresové služby chceme zatraktívniť na európsku úroveň a získať tým
nových, domácich a zahraničných klientov.

Poskytovaním kvalitných komplexných služieb s dôrazom na služby kongresového CR sledujeme súčasne dosiahnutie lepšej
návštevnosti zariadenia a zlepšenie celoročného využitia hotela, predĺženie dĺžky pobytu klientov, čo bude mať vplyv na
zlepšenie komplexných výsledkov firmy vo forme zvýšenia celkových tržieb hotela a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.
Realizáciou projektu prispejeme k zníženiu nezamestnanosti v regióne.Výsledok projektu:- zvýšenie exist.kongresových
kapacít o 300 miest- kompletne moderne vybavené kongresové centrum z hľadiska interiérového, technického a softvérového
vybavenia - rozšírené kapacity v kaviarni, reštaurácii a na terase o 109 miest- vytvorenie 4 prac.miest, z toho 2 pre mladých
nezamestnaných, 1 pre znevýh.skupiny a v dobe udržateľnosti 2 miestaSvojím vybavením bude hotel predurčený nielen na
usporadúvanie firemných akcií, kongresov, konferencií, ale aj kult-spoločens. podujatí.Ukazovatele projektu boli nastavené
reálne a nebude problém ich naplniť, ponúkneme atraktívne zamestnanie v hotelovom komplexe.V budúcnosti chceme
spolupracovať s profesionálnymi firmami v oblasti kongresu a kongres.agentúrami a prilákať i náročnú klientelu.

Projekt plánujeme realizovať 12 mesiacov, v rámci časovej disponibility je započítaná aj poistná rezerva v prípade výskytu
nepredvídaných okolností. Začiatok projektu bol stanovený na január 2014.V projekte sme zvolili 2 hlavné aktivity, ktoré
obsiahnu celý projektový zámer. Zrealizovaním hlavných aktivít projektu dosiahneme naplnenie stanovených cieľov projektu.
Súčasne s hlavnými aktivitami budú prebiehať aj podporné aktivity projektu.Predmet projektu je výsledkom posúdenia
variantných riešení a predstavuje optimálne riešenie z pohľadu možností žiadateľa a dosiahnutia želaného
efektu.Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude zastrešovať projektový tím s určenými zodpovednosťami. Tím
bude mať viac-členné zloženie.Významnou súčasťou projektového zámeru je proces verejného obstarávania, ktorý bude
prebiehať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. v platnom znení ako aj v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom.

Kongresové podujatia sú ekonomicky efektívne podujatia, keďže prinášajú nadpriemerné príjmy od jedného
účastníka.Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu návštevnosti a obsadenosti hotela, čo zabezpečí zlepšenie ekonomických
ukazovateľov a dosiahne sa zvýšenie celkových tržieb hotela.Projekt prispeje ďalej k nárastu príjmu z cestovného ruchu pre
mesto Trnava, zvýšia sa devízové príjmy SR. Slovensko ako cieľová krajina CR sa dostane do povedomia verejnosti doma a v
zahraničí. V rámci projektu dôjde k vytvoreniu nových pracovných príležitostí pre obyvateľov a dosiahne sa zvýšenie životnej
úrovne obyvateľstva v regióne.Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala prehodnotenie zvoleného variantného riešenia,
obmedzenie nákupu interiérového a technického vybavenia. Projekt je v súlade so všetkými dostupnými strategickými a
plánovacími dokumentmi regiónu, okresu, kraja i SR, čo je podrobne popísané v opise projektu, časť 2.4. Prínos realizácie
projektu.

Administratívna - predpokladáme, že nové pracovné miesta, ktoré realizáciou projektu v rámci merateľných ukazovateľov
vytvoríme, úspešne obsadíme, pracovné miesta budeme udržiavať vhodným motivačným systémom a možnosťami ďalšieho
rozvoja.Inštitucionálna - tým, že sa budeme stále prispôsobovať novým trendom v oblasti hotelierstva a kongresového CR,
udržiavať a zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, vytvoríme predpoklad na dlohodobé zotrvanie na trhu CR.Technická - po
zrealizovaní projektu budeme disponovať moderným zariadením a vybavením pre zabezpečenie poskytovania kongresových
služieb vysokej kvality a súvisiacich služieb v oblasti stravovania, čím zabezpečíme lepšie využitie kapacít hotela počas
celého roka.Finančná - pre projekt je plánované financovanie prostredníctvom dotačných zdrojov vo výške 40 %,
spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov.Po ukončení projektu budú ďalšie aktivity zamerané na udržiavanie
a zlepšovanie štandardu, kvality a rozširovanie ponuky poskytovaných služieb podľa dopytu klientov. Budeme pokračovať v
marketingových aktivitách, udržiavať kontakty so súčasnými a vyhľadávať nových partnerov v záujme zabezpečenia
návštevnosti
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Stredisko Kubínska Hoľa je využívané pre zimné športy a letnú turistiku. Kubínska Hoľa sa nachádza v Oravskom regióne, kt.
je v dlhodobom horizonte zaradený medzi regióny s medzinárodným významom. Zjazdové trate sú dlhé takmer 13 km,
bežkové trate 10 km, prepravná kapacita vlekov je 9 200 osôb/hod. Vďaka novému zasnežovaniu sa predĺžila zimná sezóna.
Dve 4sedačkové lanovky zabezpečuje dopravu návštevníkov až do hornej časti strediska, čo najmä v lete pozitívne ovplyvnilo
návštevnosť strediska. Pre návštevníkov však nie sú vybudované komplexné služby CR – chýba stravovacie zariadenie na
vrchole strediska, lyžiarom chýba moderný odbavovací systém. Stredisko CR má dostatočné parkovacie kapacity, poskytuje
doplnkové služby pre zimné športy (skipožičovňa, lyž. škôlka, detský areál, snowbordový areál), v lete sú značené turistické
chodníky, cykloturistické trasy. Návštevnosť strediska sa pohybuje do 100 000 návštevníkov ročne a medziročne rastie.
Stredisko je vyhľadávané aj poľskými návštevníkmi. Žiadateľ má pozemky dlohodobo prenajaté od urbariátu, objekty v
stredisku sú v jeho vlastníctve. Žiadateľ spravuje stredisko CR od r.2009.

Výstavbou nového stravovacieho zariadenia a vybudovaním terasy priamo na vchole svahu zvýšime služby pre klientov,
vytvoríme tak oddychovú zónu pre návštevníkov a rozšírime celoročné využitie strediska. Vybudovaním nového
odbavovacieho (lístkového) systému zrýchlime nástup na lanovky a vleky, zefektívnime vydávanie lístkov. Tieto aktivity
prispejú k zvýšeniu návštevnosti a návštevníci sa budú opakovane vracať do strediska. Nové služby zvýšia komfort
návštevníkov pri pobyte v stredisku, čo má priamy vplyv na predlžovanie pobytu v stredisku a prispeje k rozširovaniu ďalších
doplnkových služieb v stredisku CR. Pri prevádzke vytvoríme 4 pracovné miesta, dosiahneme plánované priemerné ročné
výnosy 1 mil. EUR. Vďaka novým službám CR v stredisku predpokladáme zvýšenie návštevnosti a tým aj zvýšenie tržieb za
služby CR poskytované v stredisku Kubínska Hoľa.

V A1 realizujeme osadenie nového odbavacieho (lístkového) systému k dvom 4sedačkovým lanovkám a 8 vlekom v
stredisku. V A2 bude objekt vrcholovej stanice lanovky stavebne dokončený a a objek bude vybavený interiérovým a gastro
zariadením a otvoríme nové občerstvovacie zariadenie ako jediné na vrchu Kubínskej hole. Aktivity budú realizované v súlade
so stavebnými povoleniami, technickou dokumentáciou. Dodávateľmi budú spoločnosti, ktorých návrh bude vybratý ako
úspešný vo verejnom obstarávaní. Realizáciu stavebných prác bude kontrolovať externe stavebný dozor. Aktivita Riadenie
projektu sa zameria na kontrolu plnenia harmonogramu aktivít, kontrolu súladu realizovaných prác a položiek so schváleným
rozpočtom, administráciu a monitorovanie projektu. Aktivita Publicita sa zameria na realizáciu propagácie realizácie projektu
súvisiacu s podporou zo štrukturálnych fondov. Pre podporné aktivity využijeme externú spoluprácu s odborníkom na
implementáciu projektov podporených z eurofondov.

Z vyhodnotenia potrieb návštevníkov a východiskovej situácie, riešime dobudovanie strediska Kubínska Hoľa na komplexné
stredisko cestovného ruchu s celoročným využitím. Vlastné investície smerujeme do zasnežovania, skvalitnenia lyžiarskych
tratí, zvýšenia prepravných kapacít lanoviek a zvýšenie ubytovacích kapacít. Predkladaný projekt rieši vybudovanie nových
služieb CR ako aj dobudovanie infraštruktúry služieb CR, a tým naplní deificit celoročne využívaných služieb, ktoré
návštevníci pociťujú. Oravský región je výhodne umiestnený v blízkosti najvýznamnejších regiónov: Liptovského a
Tatranského a návštevnosť regiónu neustále rastie, pretože svojou prírodnou a kultúrnou ponukou sa im dokáže vyrovnať.
Aby sa návštevníci vracali, musí poskytnúť štandard takých služieb ako sú poskytované v menovaných regiónoch, pretože len
kvalitné doplnkové služby v CR zvýšia atraktívnosť regiónu. Stredisko má významné postavenie aj pre aktívny zahraničný CR
z dôvodu vysokej návštevnosti poľských návštevníkov. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s realizáciou produktov v oblasti
CR už štvtý rok prevádzkuje stredisko Kubínska Hoľa, investuje do budovania zjazdoviek, ubytovania a lanoviek.

Po realizácii nielen týchto aktivít ale aj ďalších investičných aktivít, ktoré sa realizujú, vybudujeme komplexné stredisko
cestovného ruchu, ktoré poskytne kvalitatívne na vyššej úrovni služby pre svojich návštevníkov, a tým docielime rast
návštevnosti strediska. Návštevníci v stredisku nájdu celoročne ponuku športových a rekreačných aktivít, štandard
poskytovaných stravovacích služieb, bezpečný dopravný prístup do strediska. Vychádzajúc zo súčasnej situácie a z
ekomomicko-finančných prognóz žiadateľa, po ukončení realizácie projektu bude stredisko samofinancovateľné a náklady na
prevádzku doplnkových služieb pokryjeme z výnosov strediska. Žiadateľ realizuje spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov. Výsledkom projektu je skvalitnenie a rozšírenie doplnkových služieb cestovného ruchu v stredisku Kubínska Hoľa, čo
priamo ovplyvní ďalšie rozširovanie ponuky služieb CR v oblasti športu a rekreácie. Návratnosť investície je 6 rokov, po
realizácii projektu vytvoríme 4 pracovné miesta.
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Mesto Zlaté Moravce, ako centrum regiónu Horné Požitavie disponuje bohatým výrobným potenciálom a podnikateľským
zázemím v úzkej väzbe naexistujúce aj budúce dopravené napojenie. Tento predpoklad dáva možnosti pre zabezpečenie
ekonomickej prosperity atvorbu nových pracovných príležitostí pre obyvateľstvo nielen mesta ale celého regiónu. Základným
predpokladom preto,aby cestovný ruch sa naďalej presadzoval a rástol ako odvetvie ovplyvňujúce hospodárstvo mesta, je
existenciaturisticky príťažlivých a atraktívnych lokalít, kvalitná a dostupná infraštruktúra, kvalita, rozsah služieb a ponuka
kvalitnýchproduktov podnecujúca spokojnosť klientov, ktorá je zárukou zvyšovania návštevnosti mesta a teda aj zvyšovania
tržiebz cestovného ruchu. V súčasnosti hotel nedostatočne využíva svoj potenciál prameniaci z atraktívnej lokalizácie, v
blízkosti prírodných a kultúrnych atrakcií. Hotel s reštauráciou nevyhnutne potrebuje investovať do rozvoja a zvýšenia
konkurencieschopnosti prostredníctvom rozšírenia ponuky poskytovaných služieb, ktorá by pomohla zvýšiť celkovú atraktivitu
a prilákať viac domácich ako aj zahraničných návštevníkov a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu.

Prostredníctvom realizácie tohto projektu manažment plánuje v prvom rade rozšíriť ponuku doplnkových služieb a skvalitniť
komfort ubytovania rekonštrukciou objektu hotela s cieľom vytvoriť komplexné centrum cestovného ruchu v meste s
celoročnou atraktívnou ponukou služieb. Rekonštrukciou a rozšírením doplnkových služieb hotela sa upevní jeho pozícia
hotela na trhu, zvýši sa a rozšíri kapacita poskytovaných služieb, zabezpečí sa modernizácia priestorov. Realizovaním
projektu sa zvýši konkurencieschopnosť strediska. Modernizáciou technologického zázemia stúpne produktivita a
predpokladá sa nárast ročného obratu a zamestnanosti. Po úspešnej realizácii projektu bude hotel s reštauráciou schopný
reagovať na požiadavky trhu, t.j. poskytovať komplexné služby celoročne s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi
parametrami, s maximálnou snahou o zabezpečenie vysokej profesionality prác a následnej spokojnosti zákazníkov. Žiadateľ
disponuje dostatočne kvalifikovanými projektovými manažérmi, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s riadením a
implementáciou projektov. Uvedení členovia budú súčasťou projektového tímu a budú sa aktívne zapájať do samotnej
implementácie projektu.

Jestvujúci hotel je potrebné rekonštruovať a obnoviť z dôvodu nevyhovujúceho dispozičného, konštrukčného a technického
stavu. Existujúci hotel je tvorený komplexom stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 04. Na základe rekonštrukcie
jednotlivých objektov hotela boli navrhnuté aj hlavné aktivity:Aktivita č. 1 Stavebné práce a dodávkyAktivita č. 2
Technologické dodávkyAktivita č. 3 Mobiliár Rekonštrukcia a modernizácia hotela poskytne návštevníkom okrem existujúcich
kvalitných ubytovacích kapacít aj iné vyžitie a celý rad doplnkových služieb, ktoré sú vyhľadávané klientelou a v súčasnosti
nemá žiadateľ na ich pokrytie dostatočné kapacity.Manažmentom projektu počas implementácie sa bude zaoberať projektový
tím zložený z projektového manažéra, finančného manažéra a koordinátora projektu. Spoločnosť má dostatočné kapacity na
úspešné zrealizovanie projektu. V období od začiatku existencie spoločnosti sme realizovali implementáciu niekoľkých
investičných a neinvestičných projektov. Na implementáciu projektu budú využité bohaté skúsenosti z riadenia
predchádzajúcich projektov, či už po stránke manažérskej alebo technickej.

Základným cieľom projektu je dokončenie celého investičného zámeru tak, aby ubytovacie zariadenie mohlo
poskytovaťkomplexný rad služieb a uspokojiť kvalitou a sortimentom široké spektrum zákazníkov v období celého roka.
Rozšíreniea skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu, má za následok zvýšenie konkurenčnej
schopnostinášho zariadenia. Odstránenie sezónnosti vo využívaní zariadenia zvýši ekonomickú výkonnosť spoločnosti
žiadateľa.Rovnako stúpne atraktívnosť celej oblasti.Keďže predkladaný projekt rekonštrukcie je investične veľmi náročný, pre
úspešnú realizáciu je nevyhnutné získaniegrantového financovania z fondov EU, keďže žiadateľ nedisponuje dostatkom
vlastných finančných prostriedkov naúspešné prefinancovanie celého projektu. Plánovaný investičný zámer je v plnom súlade
národných resp. regionálnych strategických plánovacích dokumentov a výraznou mierou prispeje k podpore cestovného ruchu
v cieľovom regióne.Realizáciou projektu sa vytvoria 3 nové pracovné miesta, pri rešpektovaní princípov HP rovnosť
príležitostí, čím sa zníži nezamestnanosť v regióne.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude jeho pokračovanie zabezpečené vlastnou podnikateľskou činnosťouzariadenia. Z
dôvodu poskytovania atraktívnych a kvalitných služieb, predpokladaného nárastu počtu klientov, nižšíchenergetických
nákladov a nákladov na opravy a údržby spoločnosť očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkovzariadenia do takej miery,
ktorá zabezpečí dostatočné finančné zdroje na prevádzku resp. udržateľnosť výsledkovprojektu. Vzhľadom na zvýšený objem
prác nedôjde ani k znižovaniu zamestnanosti v zariadení. Z prevádzkovéhohľadiska bude udržateľnosť zabezpečená
prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie jednotlivých aktivítprojektovým tímom.Po ukončení aktivít financovaných z
grantu budeme pokračovať v aktivitách podobného typu a charakteru. Zkrátkodobého hľadiska budú ďalšie aktivity v rámci
pokračovania projektu financované z vlastných prostriedkovžiadateľa. Zároveň predpokladáme ďalší rozvoj projektovej
činnosti, čo z dlhodobého hľadiska predpokladáfinancovanie ďalších rozvojových aktivít zo štrukturálnych fondov EÚ.
Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečenéz prevádzkových príjmov hotelového komplexu.
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Spoločnosť MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním reštauračných a kateringových služieb. Prevádzkuje
jednu z najúspešnejších reštaurácií vo Vranove nad Topľou a disponuje kvalitným manažmentom a skúseným personálom.
Spoločnosť MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. je vlastníkom budovy Majerovského kaštieľa v obci Majerovce. Kaštieľ je kultúrnohistorickou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Je vybudovaný v klasickom štýle, veľkého
kompaktného umelecko-historického slohu na sklonku 18 storočia. Majerovská kúria sa nachádza na štátnej ceste I. triedy
1/15, spájajúcej 4 štáty Ukrajina-Slovensko-Maďarsko a Poľsko, zabezpečujúcej tranzit medzi týmito štátmi. Uvedená lokalita
dáva silný predpoklad pre prilákanie a zabezpečenie dostatočnej klientely pre prevádzkovanie rekonštruovaného objektu v
uvedenom kaštieli. Spoločnosť MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. potrebuje nevyhnutne investovať do rozvoja
konkurencieschopnosti prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia kaštieľa, ktorá by pomohla zvýšiť celkovú atraktivitu a
kvalitu poskytovaných služieb za účelom rozvoja cestovného ruchu v danej lokalite.

Po ukončení realizácie projektu bude Majerovský kaštieľ využívaný najmä na aktivity v oblasti cestovného ruchu a to
poskytovaním nadštandardných ubytovacích, reštauračných a oddychovo-rekreačných služieb po celý rok. Po úspešnej
realizácií projektu bude objekt schopný reagovať na požiadavky trhu prostredníctvom poskytovania služieb v oblasti
gastronómie v príjemnom prostredí dobovej reštaurácie, rekonštrukciou podkrovia kaštieľa vznikne priestor pre ubytovanie v 3
apartmánoch a 4 izbách s celkovou kapacitou 14 postelí s možnosťou prístelky. V rámci rekonštrukcie a rozšírenia objektu
kaštieľa sa vybuduje vonkajší bazén s príslušenstvom, vytvorí sa chránené parkovisko s celkovou kapacitou 24 parkovacích
miest. Výstupy projektu umožnia realizáciu ďalších plánovaných aktivít do budúcnosti. Po ukončení realizácie aktivít projektu
bude naplnená hlavná vízia žiadateľa t. j. obnova kultúrno-historickej pamiatky so zachovaním pôvodného charakteru objektu
s využitím potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Žiadateľ plánuje vytvoriť v rámci projektu 8 prac. miest, z toho 3
prac. miesta pre občana vo veku od 15-29 rokov.

Realizácia projektu bude pozostávať z troch aktivít: Aktivita č. 1 - Výstavba bazéna vrátane technológií, Aktivita č. 2 Výstavba parkoviska, Aktivita č. 3 - Rekonštrukcia podkrovia kaštieľa. Aktivity budú prebiehať na základe časového rozvrhu,
ktorý je stanovený na 18 mesiacov. Začiatok realizácie sa plánuje na 03/2014, predpokladané ukončenie aktivít je v 08/2015.
Na zabezpečenie realizácie aktivít projektu bol zostavený základný projektový tím pozostávajúci z troch ľudí, ktorí majú
skúsenosti s projektovým manažmentom. Podľa potreby budú na projekte participovať aj externí odborníci v danej oblasti.
Realizácia projektu vrátane publicity bude prebiehať v zmysle platných právnych predpisov a nariadení riadiaceho orgánu.
Technická realizácia aktivít projektu bude zabezpečená dodávateľom stavebných prác, ktorý bude vybraný na základe VO v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Vedenie administratívnej a účt. agendy projektu bude zabezpečené personálnymi
zdrojmi žiadateľa, ktoré majú skúsenosti s implementáciou projektu. Po realizácií jednotlivých aktivít projektu bude
MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ vytvárať ideálne podmienky pre rast konkurencieschopnosti a posilnenie a rast CR v regióne.

Celkový prínos projektu bude viesť k zatraktívneniu lokality a podpore CR v regióne. Rekonštrukciou a rozšírením historického
objektu sa vytvorí rekreačno-oddychové centrum s ubytovacími kapacitami poskytujúce širokú škálu služieb pre klientov a
návštevníkov objektu. Merateľné finančné výsledky projektu ako rast tržieb a pridanej hodnoty napomôžu pri úspešnom
realizovaní budúcich investičných zámeroch žiadateľa. Žiadateľ má dostatočné skúsenosti s prevádzkou reštauračného
zariadenia. Realizácia projektu bude taktiež zabezpečená prostredníctvom kvalifikovaného projektového tímu
pozostávajúceho z ľudí, ktorí majú bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom. Realizáciou projektu sa prispeje nielen k
zatraktívneniu zariadenia a rozhýbaniu CR v regióne, ale aj k znižovaniu miery nezamestnanosti v danej lokalite. Vzhľadom na
to, že žiadateľ nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu v predloženom rozsahu, je veľmi
dôležité, aby bol tento finančne náročný projekt podporený. Predkladaný projekt je v súlade s vecne príslušnými strategickými
a plánovacími dokumentmi ako je OP KaHR, PHSR PSK, Nová stratégia CR SR do r. 2013, Národná stratégia TUR SR

v Udržateľnosť projektu je zabezpečená zvýšením návštevnosti v regióne prostredníctvom poskytovania nových a jedinečných
služieb cestovného ruchu v objekte Majerovského kaštieľa, čim sa osloví široká škála potenciálnych klientov a návštevníkov
nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Prostredníctvom realizácie projektu budú poskytované vysokokvalitné služby
reštauračného a ubytovacieho charakteru s doplnkovými oddychovo-relaxačnými službami, čo bude priamo vplývať na
zvyšovanie tržieb i hospodárskeho výsledku. Údržba a prevádzka zariadenia budú zo strany žiadateľa zabezpečené vlastnými
prostriedkami a vlastnými zamestnancami. Pri analýze okolia z hľadiska možných hrozieb sa bude žiadateľ zameriavať na
potenciálne hrozby (vstup nových konkurentov, nové regulácie štátu) prostredníctvom prípravy plánu marketingových aktivít.
Realizáciou projektu spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta celkovo pre 8 zamestnancov, z toho pre 3 mladých do 29
rokov. Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom dosiahnutých prevádzkových výnosov
zrekonštruovaného kaštieľa.
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Región Vysoké Tatry disponuje vysokým potenciálom v kultúrnej, historickej aj prírodnej sfére. Tento potenciál však ostáva
nevyužitý a jeho rozvoj stagnuje. Hoci z makroekonomického hľadiska má tento región v rámci Prešovského kraja dominantné
postavenie, disparita voči regiónom západného Slovenska je veľmi výrazná. Žiadateľ disponuje ucelenou ponukou služieb
cestovného ruchu, ktorých kvalita nedosahuje štandardy požadované klientmi. Napriek investíciám do modernizácie produktov
cestovného ruchu, tempo rozvoja nie je dostatočné na dostihnutie poskytovateľov produktov cestovného ruchu v zahraničí.
Za najväčší nedostatok považuje nedostatočný kvalitatívny štandard ubytovacieho zariadenia a wellness centra, ktorých
modernizácia by prispela k posilneniu konkurencieschopnosti. Silnou stránkou žiadateľa sú skúsenosti s realizáciou projektov
spolufinancovaných z fondov EÚ, čo vytvára predpoklad pre úspešnosť projektu. V súčasnosti úroveň tržieb nedosahuje
úroveň potenciálu trhu s ohľadom na súčasnú veľkosť ubytovacích kapacít. Jedným z ďalších dôležitých výsledkov naplnenia
tohto potenciálu je nárast nových pracovných miest a to najmä v regióne s najvyššou nezamestnanosťou vrámci SR.

Všetky aktivity projektu sú priamo zamerané na dosiahnutie cieľov projektu a tým naplnenie indikátorov. Kvalitatívnou
modernizáciou ubytovacích a doplnkových služieb plánuje žiadateľ dosiahnuť stanovené indikátory. Po ukončení projektu
bude žiadateľ disponovať komplexnými službami na európskej úrovni, ktorými bude možné konkurovať vyspelým
zahraničným poskytovateľom služieb. Atraktivita obnoveného objektu kultúrneho dedičstva a zvýšenie jeho kvalitatívneho
štandardu prispeje k zvýšeniu celoročnej vyťaženosti a nárastu počtu prenocovaní. Výsledkom rekonštrukcie Wellness centra
bude komplexný produkt cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie, wellness centrum, kongresové centrum, kúpele). V
prípade ohrozenia dosahovania výsledkov vyššou mocou alebo neočakávanými vplyvmi disponuje žiadateľ ucelenou
ponukou služieb, aby dokázal flexibilne reagovať a zamerať sa na alternatívnu cieľovú skupinu. Prilákanie dostatočného
počtu užívateľov produktov cestovného ruchu vytvára nutný predpoklad na rozvoj obchodných príležitostí pre okolité subjekty,
ako aj pre žiadateľa. Rastom atraktívnosti oblasti dôjde k rastu ponuky pracovných miest, čo priamo i nepriamo ovplyvňujú
úroveň zamestnanosti.

Projekt bude realizovaný rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky hotela Palace a Wellness centra, pričom realizácia
pozostáva z nižšie uvedených stavebných prác a nákupu interiérového vybavenia:1.Oprava fasád 2.Oprava strechy 3.Oprava
prístupových chodníkov4.Oprava a rekonštrukcia vnútorných kanalizačných rozvodov a vodovodných prípojok5.Oprava
vnútorných priestorov 6.Výmena a modernizácia časti gastronomického vybavenia kuchyneÚpravy sú nevyhnutné pre
dosiahnutie požadovaného stavu objektu s cieľom jeho konkurencieschopnej pozície a nadväzujú na komplexnú
modernizáciu produktov cestovného ruchu poskytovaných žiadateľom. Realizácia je nevyhnutná s ohľadom na fyzické a
morálne opotrebenie súčasných objektov.Projekt bude organizačne zabezpečený projektovým tímom, ktorý má skúsených
členov so skúsenosťami s realizáciou rozličných projektov (aj financovaných zo zdrojov EÚ). Stavebná realizácia projektu
bude riadená členmi projektového tímu (stavebný dozor, architekt). Časové rozvrhnutie aktivít je plánované na dobu 14
mesiacov rešpektujúc poveternostné podmienky v sťaženom prírodnom prostredí Vysokých Tatier s cieľom zabezpečiť čo
najvyššiu kvalitatívnu úroveň.

Región Vysokých Tatier vytvára predpoklady celoročného využitia vďaka ideálnym možnostiam letnej a zimnej turistiky.
Žiadateľ pôsobí aj v oblasti kúpeľníctva, kde vyťaženosť ubytovacích kapacít bežne dosahuje až 70 %, pričom v klasických
hoteloch býva len 30 %. Región patrí k najnavštevovanejším v rámci Slovenska, no nie je schopný konkurovať rozvinutým
strediskám cestovného ruchu v európskych krajinách. Žiadateľ kvôli súčasnému nedostatočnému kvalitatívnemu štandardu
služieb neodkáže potenciál regiónu využiť. Žiadateľ nedisponuje prostriedkami potrebnými na realizáciu projektov s dlhodobou
návratnosťou. Projekt bude mať ekonomický prínos pre podnikateľské subjekty regiónu, pomôže zvýšiť zamestnanosť v
regióne s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti a prispeje k integrácii marginalizovanej rómskej komunity do
spoločnosti (vznikom pracovných miest bez akejkoľvek formy diskriminácie). Projekt vytvorením nových pracovných miest a
rozvojom cestovného ruchu napĺňa ciele stanovené strategickými dokumentmi, ako napr. NSRR, Nová stratégia cestovného
ruchu do roku 2013, územný plán samosprávneho kraja a mesta, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja.

Žiadateľ má 18 ročné skúsenosti s prevádzkovaním služieb cestovného ruchu, čo vytvára predpoklady na udržanie výsledkov
projektu po finančnej aj prevádzkovej stránke. Opierať sa pritom bude o erudovaný personál, ktorý pravidelne absolvuje rad
školení rozvíjajúcich riadiace, jazykové a IT zručnosti. Po realizácii projektu predpokladá investovať značnú časť zdrojov do
vytvárania ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu s cieľom ďalšieho zvyšovania konkurencieschopnosti, a to
prostredníctvom príjmov generovaných z prevádzky zrekonštruovaných objektov. Počíta aj s externými rizikami, ako prírodné
udalosti, politická nestabilita, finančná kríza, zníženiu počtu zahraničných návštevníkov, nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov a i. Externé riziká projektu plánuje eliminovať systémom opatrení - vytvorením krízového plánu, vytvorením
krízového tímu, posilnením marketingových aktivít, posilnením a rozšírením spolupráce s cestovnými agentúrami, zvýšenou
pozornosťou pri výbere zamestnancov, uzatvorením poistnej zmluvy a i. Projekt bude realizovaný v 5. ochrannom pásme,
ktoré je regulované striktnou legislatívou, čo samo o sebe znamená minimálny negatívny dopad na životné prostredie.
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Sklené Teplice sa nachádzajú v prekrásnom údolí na úpätí Štiavnických vrchov 12 km od Banskej Štiavnice, unikátneho
skvostu svetového kultúrneho dedičstva. Raritou sú tu termálne pramene minerálnych vôd s teplotou vody od 37 do 52 °C.
Kúpele sú vybavené 5 kúpeľnými domami.Záujmovým objektom projektu je penzión Park a penzión Lenka, ktoré sa
nachádzajú v areály kúpeľov.Rast konkurencieschopnosti, dopyt, požiadavky a spätné väzby od klientov si vyžadujú
modernizáciu a rekonštrukciu týchto penziónov. Silnou stránkou penziónov je ich výhodná poloha. Nachádzajú sa v tichom
prostredí nádherného kúpeľného areálu. Silnou stránkou je aj existencia unikátu v kúpeľoch, ktorým je jaskynný parný kúpeľ.
Slabou stránkou objektov cestovného ruchu je potreba modernizácie a rekonštrukcie interiérových priestorov. Penzión Park je
v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Penzión Lenka si vyžaduje zlepšenie technických a vizuálnych parametrov
interiérových častí, ktoré sa týkajú vstupnej haly, jedálne a hygienických zariadení. Naplnené ciele projektu budú znamenať
odstránenie slabých stránok, ktoré predstavuje nedostatočná kvalita ubytovacích a stravovacích služieb zariadenia CR.

Ukončený projekt bude pre žiadateľa znamenať zvýšenie úrovne a kvality ubytovania kúpeľných hostí. Vďaka modernejším,
zrekonštruovaným penziónom, budú kúpele v Sklených Tepliciach poskytovať vyššiu kvalitu komplexnejších služieb a stanú
sa konkurencieschopnejšími a žiadanejšími medzi návštevníkmi a klientmi nielen štiavnického regiónu.
Po realizácií
projektu budú penzióny poskytovať vysoký štandard služieb CR. Penzión Lenka bude mať vylepšené priestory prízemia
pre návštevníkov kúpeľov tak, že budú spĺňať všetky platné normy a to pri súčasnom dodržaní kapacity jedálne. Zvýšenie
naplnenosti kúpeľov bude zabezpečené prostredníctvom rekonštrukcie ubytovacích zariadení, vďaka ktorým sa kúpele stanú
pre klientov dokonalým spojením oddychu, relaxu a vysokého komfortu s neopakovateľnou atmosférou Štiavnických
vrchov.Ekonomickým prínosom pre žiadateľa bude nárast pridanej hodnoty na hodnotu 1 090 000,00 EUR, nárast tržieb na
hodnotu 2 510 000,00 EUR do 5 rokov po ukončení projektu, ako aj 8 nových pracovných miest, čím bude mať projekt
pozitívny sociálny vplyv na región.

Dodávateľské firmy, ktoré budú úspešné v VO zabezpečia počas implementácie projektu fyzickú realizáciu jeho aktivít. Pôjde
o 4 aktivity: 1. Rekonštrukcia penziónu Lenka prostredníctvom stavebných úprav2. Modernizácia penziónu Lenka
prostredníctvom nového interiérového vybavenia3. Rekonštrukcia penziónu Park prostredníctvom stavebných úprav3.
Modernizácia penziónu Park prostredníctvom nového interiérového vybaveniaDlhoročná existencia žiadateľa na trhu,
skúsenosti a kvalita poskytovaných služieb dodávateľov zaručia, že stavebné úpravy, všetky ostatné aktivity, ako aj samotná
realizácia projektu budú vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni. Implementácia projektu bude prebiehať od 04/2014 do
12/2015.Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment firmy, ktorý má skúsenosti s
realizáciou investičných projektov. Príkladom je výmena strechy na penzióne Relax Thermal, ktorý patrí do prevádzkových
objektov kúpeľov. Projekt sa realizoval v roku 2012 a náklady boli vo výške 15 000,00 EUR.

Zámer projektu je plne v súlade s podporovanými oblasťami v rámci schémy štátnej pomoci opatrenia 3.1. Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi banskobystrického kraja,
okresu Žiar nad Hronom, ako aj obce Sklené Teplice v oblasti CR.Výška nákladov projektu vychádza z technického riešenia
realizácie projektu a to rekonštrukcie penziónov v kúpeľoch Sklené Teplice. Jedným z aspektov zvyšovania
konkurencieschopnosti zariadenia CR je zvyšovanie a rozširovanie kvality poskytovaných služieb a to v závislosti od
požiadaviek jednotlivých cieľových skupín. Zrealizovanie všetkých aktivít projektu predstavuje vysokú jednorazovú investíciu.
V prípade úveru by bol finančný prospech plynúci z rozšírených služieb CR a modernizovaného zariadenia CR, znížený o
úrokové zaťaženie, čo by znížilo celkovú efektívnosť realizácie projektu. V prípade neschválenia NFP, by žiadateľ mohol
projekt realizovať v období, keď bude disponovať dostatkom vlastných finančných prostriedkov. Realizácia projektu by a
výrazne oddialila a došlo by tak k strate konkurenčnej výhody medzi inými konkurenčnými zariadeniami CR v regióne.

Po implementácii projektu bude zariadenie centrom oddychu, relaxu a miestom, kde bude návštevníkom poskytnutý
maximálny štandard komplexných služieb vrátane množstva zaujímavých doplnkových služieb v každom ročnom období.
Projekt bude možné udržať aj na základe kvalitného spektra subdodávateľov, ktorými zariadenie disponuje a môže taktiež
ťažiť z dobre rozvinutého cestovného ruchu v regióne. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude môcť zariadenie
p
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Žiadateľ, spoločnosť TENIS CENTRUM, s.r.o. prevádzkuje Hotel Tenis v okresnom meste Zvolen, ktoré leží v juhozápadnej
časti Zvolenskej kotliny. Umiestnenie Hotela Tenis**** je výhodné z hľadiska dopravnej dostupnosti, a aj z hľadiska
umiestnenia v okresnom meste Zvolen. Z geografického hľadiska je poloha Hotela Tenis**** veľmi priaznivá, vzhľadom k
tomu, že sa nachádza v blízkosti atraktívneho prostredia neďaleko zimných lyžiarskych stredísk a termálnych kúpeľov. Tie sú
veľkým lákadlom pre turistov počas celého roka. Hotel Tenis dnes dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a má bohaté
skúsenosti v poskytovaní služieb cestovného ruchu. Svojím zákazníkom poskytuje širokú škálu služieb - ubytovacie,
stravovacie a športovo - relaxačné služby. Športový areál tenisového centra sa postupne rozrástol do dnešnej podoby.
Poskytuje mnohé športové aktivity pre priaznivcov športu a tiež zabezpečuje regeneračné služby. Vďaka skvelej polohe a
celkovej vybavenosti športovo-konferenčného a hotelového komplexu je hotel ideálnym miestom pre konanie rôznych
firemných športových akcií, tenisových turnajov, rodinných a spoločenských eventov.

Hotel vo svojej dynamickosti a rastúcom trende návštevnosti a organizácie kongresov, školení a seminárov zaznamenáva
nároky na zvýšenie kapacity hotelovej reštaurácie. Preto sme sa rozhodli predložiť projekt ,,Modernizácia Hotela Tenis“.
Zrealizovaním tohto projektu sa hotelu otvoria nové možnosti v komforte a rýchlosti obsluhy pre kongresovú klientelu a tiež
možnosti paralelného súbehu školení, firemných akcií s wellness pobytmi hostí. Uvedeným projektom sa bude generovať
zisk, vytvoria sa nové pracovné miesta a zvýši sa kvalitatívna úroveň mesta Zvolen súvisiaca s novými nárokmi
celoslovenskej a zahraničnej klientely.V hoteli Tenis sa tiež snúbi kombinácia biznisu, športu a relaxu. S tým súvisia aj nové
požiadavky tak regionálnej ako aj celoslovenskej a zahraničnej klientely na kvalitu a na spektrum ponúkaných športových
služieb hotela. S tým súvisí zvýšenie kvality tenisových dvorcov ich modernizáciou a výmenou ich povrchov. Cieľom je, aby tu
našli vhodné podmienky pre rozvíjanie športového umenia nielen športoví nadšenci, ale aj profesionálni tenisti v rámci
tréningov a tiež profesionálnych tenisových turnajov.

Realizácia projektu bude prebiehať v období 01/2014-03/2015. Na realizáciu projektu bude dohliadať projektový tím, ktorý má
skúsenosti s realizáciou obdobných projektov. Projekt bude realizovaný dodávateľsky, na základe výsledkov verejného
obstarávania. Plánovaná nadstavba a modernizácia sa nachádza v jestvujúcom areáli ,,Tenisového centra“, kde sú už v
prevádzke hlavný objekt HOTEL TENIS, kongresové sály, reštaurácia, tenisová hala a športové plochy tenisových kurtov.
Územie je zabezpečené všetkými inžinierskymi sieťami. Do areálu sa vstupuje dvoma hlavnými vstupmi, v dotyku ktorých sa
na verejných plochách nachádzajú parkovacie plochy. Projekt stavby sa rozdeľuje na 3 aktivity:Aktivita 1: Nadstavba
(reštaurácia a zariadenie)Aktivita 2: Hotel modernizácia (technické dovybavenie) Aktivita 3: Dvorce modernizácia (výmena
starých povrchov a plôch).Vďaka realizácií uvedených aktivít sa rozšíri reštaurácia, zmodernizuje sa technické vybavenie
hotela a vymenia sa pôvodné tenisové dvorce za nové. Realizácia aktivít projektu prispeje k rozšíreniu a zvýšeniu kvality
poskytovaných služieb v hoteli, čo bude mať pozitívny prínos aj na rast konkurencieschopnosti a obsadenosti hotela.

Úspešná realizácia predkladaného projektu sa prejaví vo zvýšení konkurencieschopnosti hotela TENIS, prostredníctvom
zvýšenia kvality poskytovaných služieb, komplexným dobudovaním areálu, a v neposlednom rade prostredníctvom nárastu
tržieb, čo bude mať vplyv aj na ďalšie konkurenčné zariadenia pôsobiace v cestovnom ruchu. Budú motivované zvyšovať
kvalitu služieb. Žiadateľ sa snaží neustále vyhovovať požiadavkám svojich klientov, avšak vzhľadom na finančnú náročnosť
realizácie aktivít v danom rozsahu, žiadateľ nie je schopný zrealizovať projekt v plnom rozsahu z vlastných zdrojov, preto sa
rozhodol požiadať o nenávratný finančný príspevok, ktorý by umožnil realizáciu jednotlivých aktivít projektu súčasne a zvýšil
tak efektívnosť realizovaných aktivít. Realizácia aktivít projektu je v súlade s národnými a regionálnymi strategickými a
plánovacími dokumentmi. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou obdobných projektov, nakoľko v minulosti realizoval projekty
spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Udržateľnosť predkladaného projektu bude zabezpečená na viacerých úrovniach. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená v
podobe zmodernizovaného areálu hotela Tenis. Inštitucionálnu udržateľnosť projektu bude zabezpečovať projektový manažér
Jiří Příkazský, ktorý je jedným z konateľov spoločnosti TENIS CENTRUM, s.r.o.. projektový manažér bude zabezpečovať
bezchybný a plynulý chod naplánovaných aktivít v rámci predkladaného projektu a monitorovaní dosiahnutých výsledkov.
Výsledky projektu budú z hľadiska finančnej udržateľnosti v podobe zrekonštruovanej reštauračnej časti hotela. V prípade ak
by sa vyskytli nepredvídateľné výdavky, tieto výdavky a prípadné škody bude hradiť spoločnosť z vlastných finančných
zdrojov.
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Spoločnosť YETI, s.r.o. vznikla v roku 2001 s cieľom vybudovať a prevádzkovať stredisko Snowland , vo Valčianskej doline,
na úpätí Lúčanského pohoria Malá Fatra. Impulzom pre jeho vznik bola potreba rozšírenia služieb pre lyžovanie
identifikovaná prieskumom trhu v segmente cestovného ruchu. Lyžiarske stredisko bolo vybudované ako prímestské stredisko
s bezproblémovým prístupom motorových vozidiel, s dopravnou napojenosťou na cesty vyššej triedy. Od mesta Martin je
vzdialené 12 km. Je prevádzkované celoročne ako jedno z 3 lyžiarskych stredísk v okrese Martin. V období posledných 4
rokov má stredisko ambíciu poskytovať služby na podporu rozvoja cestovného ruchu počas celého roka, nielen v zimnej
lyžiarskej sezóne. Stredisko v letnom období prevádzkuje 3 tenisové kurty s umelým povrchom a osvetlením definované ako
viacúčelové športoviská, požičovňu športových potrieb, detské ihrisko a 2 reštaurácie. Rastúca návštevnosť strediska v
jarných, letných a jesenných mesiacoch ukazuje, že návštevníkom chýba celoročne fungujúce stredisko pre šport a trávenie
voľného času, hlavne pre rodiny s deťmi. Pokles tržieb mimo zimnej sezóny spôsobuje aj kolísanie počtu zamestnancov
počas roka .

Realizáciou projektu sa vytvoria komplexné turistické produkty v stredisku s poskytovaním služieb počas celého roka, čo
prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti nielen žiadateľa, ale aj subregiónu Valčianskej doliny na trhu a k vytvoreniu 4
nových pracovných miest ako jedného z výsledkov projektu . Zvyšovaním kvality služieb a rozširovaním sortimentu ich
poskytovania nielen v zime, ale aj počas sezóny jar-leto-jeseň sa v regióne Turiec vytvoria podmienky na prilákanie domácich
a zahraničných turistov na dlhšiu dobu pobytu. Zníži sa riziko mimosezónneho znižovania počtu zamestnancov a dôjde k
zvyšovaniu výkonnosti podniku. Po ukončení realizácie projektu budú pre návštevníkov a klientov strediska k dispozícii
rozšírené priestory obslužnej reštaurácie s terasou a vybudovaným salónikom. V prístavbe sa vybuduje hala s informačným
centrom a barom, ski servis, sklad lyžiarskych a športových potrieb, bufet pre obsluhu vonkajšej terasy, posilňovňa, cvičebňa
s detským klubom , priestory pre masáže a spoločenské aktivity určené pre návštevníkov , šatne , vrátane sociálnych
zariadení a kancelárske zariadenia pre zamestnancov strediska. V podkroví sa vybuduje ošetrovňa horskej služby.

Za realizáciu projektu bude zodpovedať spoločnosť YETI, s.r.o. .Po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP bude dodržiavať jej
ustanovenia a podpornú dokumentáciu vrátane usmernení riadiaceho orgánu. Hlavná aktivita projektu bude prebiehať
paralelne s podpornými aktivitami. Projekt sa zrealizuje prostredníctvom naplánovanej aktivity, jednotliví dodávatelia budú
realizovať predmet zákazky po úspešnom vykonaní procesu verejného obstarávania. S úspešnými dodávateľmi budú
podpísané dodávateľsko - odberateľské zmluvyv súlade s Obchodným zákonníkom. Podporné aktivity pozostávajú z riadenia
projektu, zabezpečenia publicity a šírenia informácii o realizácii projektu. Realizáciou podporných aktivít projektu budú
poverení interní zamestnanci spoločnosti. Ich kompetencie v rámci realizácie projektu budú rozdelené podľa oblasti, na ktorú
sa pri výkone svojej práce špecializujú. Projektový tím bude tvoriť hlavný manažér, technický poradca, ekonomický poradca a
poradca pre marketing a prieskum trhu. Zrealizovaním hlavnej aktivity a podporných aktivít projektu žiadateľ naplní cieľ a
špecifické ciele projektu , čím dôjde k zabezpečeniu hospodárskeho rastu a vytvoreniu pracovných miest v regióne.

Žiadateľ pripravil projekt po posúdení stavu segmentu trhu v oblasti cestovného ruchu z hľadiska analýzy potrieb a očakávaní
zákazníkov s prihliadnutím na ponuku služieb konkurenčných podnikov a po vykonaní vstupnej analýzy pozície spoločnosti .
Pre podporu celoročného využívania strediska cestovného ruchu vo Valčianskej doline sú vytvorené v stredisku dobré
podmienky nielen pre zimné športy a zimnú rekreáciu, ale aj podmienky pre trávenie voľného času, šport a odddych počas
celého roka . Región Turiec je východiskovým bodom viacerých horských túr, je jedným z cykloturistických cieľov, poskytuje
možnosti na poľovníctvo, rybárstvo. agroturistiku a kultúrno - poznávací cestovný ruch. Poskytnutie nenávratného finančného
príspevku prispeje k naplneniu cieľov a merateľných ukazovateľov projektu v stanovenom horizonte. Spoločnosť pripravila
žiadosť o NFP s ohľadom na snahu udržať vytvorené pracovné miesta celoročne, podporiť vytváranie nových pracovných
miest a tým znížiť nezamestnanosť v regióne. Všetky činnosti projektu sú v súlade s plánovacími a strategickými
dokumentami SR, regiónu i Obce Valča v oblasti cestovného ruchu. Výsledky projektu nebudú mať negatívne dopady.

Trvalá udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je prioritou žiadateľa o NFP . Spoločnosť realizáciou projektu očakáva
efekt zvýšenia príjmov za služby, pričom projekt bude schopný pokryť si všetky vyvolané prevádzkové náklady z vlastných
výnosov. Pri miere výnosovosti projektu 115,38 % je plánovaná investícia pre žiadateľa prínosom a bude zabezpečovať
finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a prispeje k zlepšovaniu finančno - ekonomických ukazovateľov podniku
žiadateľa. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu 4 nových pracovných miest v hodnotách uvedených merateľnými
ukazovateľmi výsledku. Pre udržanie rastu má stredisko dobré predpoklady - vlastníctvo budov, vlastníctvo , prípadne
dlhodobý nájom pozemkov, vybudovaná dopravná infraštruktúra, jestvujúca klientela, skúsenosti manažmentu žiadateľa a
jeho pracovníkov a podobne. Žiadateľ plánuje využiť príjmy z projektu a z podnikateľskej činnosti celej spoločnosti pre jeho
ďalší rozvoj ako napríklad nanovo vybudovať pri prístavbe a obnove Humna detský zábavný park s ponukou prevádzkovania
rôznych atrakcií na vodnej nádrži nachádzajúcej sa v susedstve s cieľom vytvárať komplexné turistické produkty počas celého
roka.
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Východisková situácia v regióne Stredného Považia motivuje k realizácii projektu kde sú Piešťany unikátnou oblasťou pre
aktivity cestovného ruchu. Hotel Vila Anne-Mary sa nachádza v centre kúpeľného mesta a je v prevádzke od roku 2000.
Vznikol rekonštrukciou schátralých objektov na hotel, reštauráciu a priestory pre poskytovanie doplnkových služieb V
programovacom období 2007-2013 vytvárame nový projekt na základe výstupov SWOT analýzy, ktorá nám predurčila s
ohľadom na nové cieľové skupiny užívateľov orientovať nové aktivity do vyššej kvality a rozšíreného komplexu služieb.
Naznačila nám potrebu zrekonštruovať ubytovacie priestory, zariadiť ich novým nábytkom, kobercami, ako aj zrekonštruovať
sociálne zariadenia, zrekonštruovať a nanovo zariadiť spoločenské priestory. SWOT analýza ukázala nutnosť nielen
komplexne vymeniť po trinásť ročnom užívaní už opotrebované a nevyhovujúce zariadenie, ale aj vytvoriť priestor pre saunu,
whirlpool, klasické masáže, ako doplnkové služby k ubytovaniu, čím vytvárame kvalitatívne vyššiu ponuku pre všetky cieľové
skupiny. Tieto skutočnosti sú zrejmé aj zo štruktúry merateľných ukazovateľov a to výsledkových a dopadových.

Výsledkom projektu po zrealizovaní jednotlivých aktivít bude významné zvýšenie kvality a štruktúry služieb cestovného
ruchu, a tým aj skvalitnenie turistickej infraštruktúry v regióne. Súčasným zvýšením konkurencieschopnosti narastá pridaná
hodnota a súčasne tržby za poskytované služby cestovného ruchu vyššej kvality. Projekt plánuje dosiahnuť hodnoty
merateľných ukazovateľov rovnomerným využitím kapacít hotela aj v mimosezónnom období. Pre cieľové skupiny užívateľov
vzniká vyššia kvalita služieb v jednom zariadení vrátane služieb relaxačných. Špecifický cieľ zvýšenia počtu zahraničných
návštevníkov Slovenska bude pri vyššej konkurenčnej schopností hotela podporovať vyvážený a udržateľný ekonomický
rozvoj regiónu. Zároveň napĺňame špecifický cieľ zvýšenia atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa, pre všetky
cieľové skupiny cestovného ruchu, pri súčasnom napĺňaní špecifického cieľa - zvýšenie objemu pobytového cestovného
ruchu. Pri zvýšenej kvalite ponuky služieb tvoríme významný potenciál pre región sa pre budúce aktivity žiadateľa s
previazanosťou aj na budúce aktivity iných subjektov. Zároveň napĺňame špecifický cieľ - tvorby nových pracovných
príležitosti.

Organizačné a technické zabezpečenie realizácie projektu vychádza z projektovej dokumentácie, do ktorej bola vypracovaná
interiérová ponuka nábytku a zariadenia. V navrhovanej metodológii vychádzame zo skúsenosti rekonštrukcie a výstavby
existujúcich objektov v roku 1999. Jednotlivé aktivity sú logický prepojené, svojou účelovosťou a funkčnosťou vzájomne na
seba technický, technologický i organizačne nadväzujú k dosiahnutiu stanovených cieľov. Praktická realizácia bude riešená a
zároveň organizovaná za aktívnej účasti vedenia hotela dodávateľskou firmou interiérov i stavebných prác postupne za
prevádzky hotela. Časový rozvrh aktivít vychádza z projektovej dokumentácie, technickej správy, podmienok dohodnutých v
zmluve o dielo, kde dodávateľ bude zaviazaný k nutnosti dodržania technologických postupov pri zosúladení s plánom aktivít
definovaných v žiadosti a opise projektu. Aktivity v rámci SO-1, SO-2, ktoré tvoria realizáciu stavebnej časti a dodávku
zariadenia a interiérového vybavenia, sú organizačne a technický zabezpečené, a sú podrobne popísané v Projekte
organizácie stavby. Realizácia aktivít projektu je dokonale naviazaná na dosiahnutie stanovených cieľov.

Zo špecifických cieľov vyplýva usmernenie budovať hotely vyšších tried pri tvorbe nových produktov, komfortu a vyššej kvality
pre klientov. Vzhľadom k náročnosti investície pri prestavbe pôvodných objektov na hotel nebolo možné doteraz vytvoriť
finančné podmienky na projekt a bez pomoci z NFP by nebolo možné projekt modernizácie absolútne zrealizovať. Projekt sa
stáva významnou súčasťou aktivít v meste a regióne, keď okrem klientely vyslovene zameranej na biznis vytvára tiež
predpoklady pre vyplnenie voľného času dovolenkárom so zámerom zvýšiť návštevnosť Slovenska ekonomický silnejšou a
náročnejšou klientelou. Týmto sa vytvorí vyšší predpoklad prepojenia projektu v regióne, a tiež samotných Piešťan, ktoré sú
známym kúpeľným, turistickým a kultúrnym centrom nielen regiónu a Slovenska, ale aj turistickým centrom medzinárodnej
úrovne. Projekt takto charakterom rozvíjaných služieb po realizácii využíva už existujúce prírodné a kultúrne dedičstvo nielen
pre napĺňanie vlastnej pridanej hodnoty ale v spojitosti s plánovanými dokumentami príslušného regiónu, mesta a VÚC, ich
rozvoj a propagáciu.

Trvalá udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu vychádza zo skutočnosti, že projekt bude mať významný dopad na cieľové
trhy v regióne a odbyt po jeho ukončení, nakoľko dochádza k vytvoreniu vyššej kvality, komfortu a štruktúry služieb. Keďže bol
vopred uskutočnený prieskum boli nám známe potreby užívateľov už v etape projektového zámeru pre vypracovanie projektu
v rámci prioritnej osi 3. Opatrenia 3.1. Cieľoví návštevníci si vlastne predurčili čo požadujú pre vyšší komfort a balíky služieb v
štruktúre a rozsahu. Tento postup v aktivitách projektu po jeho ukončení vytvára tie najreálnejšie predpoklady udržateľnosti
/príloha 5 - finančná analýza/ z hľadiská prevádzkového i finančného, čo je tiež jednoznačné z nárastu tržieb a pridanej
hodnoty, tab. č. 12. Nové produkty vytvárajú predpoklady pre rast zamestnanosti a podporujú sociálne a environmentálne
ciele. Možné ohrozenia, uvedené aj v Swot analýze, najmä celosvetová finančná kríza, bude z našej strany eliminovaná na
jednej strane pestrosťou a kvalitou služieb, a takou cenovou úrovňou, ktorá bude prijateľná všetkými cieľovými skupinami
klientov. Relevantnosť projektu vhodne dopĺňa komplex cestovného ruchu v regióne.
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Trojhviezdičkový hotel Sitno sa nachádza v rázovitej obci Vyhne, v malebnej Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Hotel prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti ponúka návštevníkom 264 lôžok v príjemne zariadených izbách a
apartmánoch. Moderné kongresové centrum pozostávajúce zo 6 kongresových priestorov s celkovou kapacitou až 880 osôb je
prispôsobené náročným požiadavkám biznis klientely. Reštaurácie, terasy, bary, altánky sú príjemným prostredím pre
stravovanie, posedenie či zábavu. Hotel Sitno je členom hotelovej aliancie TRINITY hotels. Rast konkurencieschopnosti
hotela, dopyty, požiadavky a spätné väzby od klientov si vyžadujú ďalšiu modernizáciu hotela zameranú hlavne na zlepšenie
podmienok na poskytovanie komplexných a kvalitných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím. Silnou stránkou
hotela je jeho výhodná poloha a tiež dlhoročná klientela a spokojnosť návštevníkov. Slabou stránku je limitovaná možnosť
ponúknuť hosťom komplexnosť a kvalitu služieb počas celého roka. Hotelu chýba vhodný priestor i technologické vybavenia
pre kvalitné doplnkové služby s celoročným využitím. Tieto nedostatky chce hotel riešiť prostredníctvom predkladaného
projektu.

Projekt posilní komplexnosť, inovatívnosť a komplementárnosť ponúkaných služieb s už poskytovanými službami cestovného
ruchu v hoteli Sitno, ako aj v regióne. Aj náročný záujemca nájde v hoteli vysoko kvalitné ubytovacie, stravovacie, športovorelaxačné služby, služby wellness & spa centra a v neposlednom rade služby kongresového centra. Projektom sa súčasne
vytvoria nové služby pre športové aktivity, kongresové služby, detského návštevníka a tým aj pre rodiny deťmi. Vznikne
potrebné zázemie pre športové aktivity - sklad byciklov, lyžiareň. Pre kongresové služby sa vytvorí úschovňa batožín a rozšíri
sa priestor pre spoločenské stretnutia (Lobby bar). Pre deti všetkých vekových kategórií vnikne jedinečná a atraktívna ponuka
na celoročné aktivity. Vzniknú bezpečné a kreatívne herne pre deti od 0 do 6 rokov. Rovnako sa vytvoria priestory pre deti od
6 do 12 rokov, ktoré im ponúknu priestor na zábavu, kreatívnosť a posilnenie fyzickej zdatnosti - loptičkový bazén, lezecká
stena, tunel, montovaný preliezkový systém, herňa pre juniorov, kreatívne dielne, detský bazénový komplex s tobogánmi.
Projekt prinesie pre hotel minimalizovanie rozdielu medzi sezónou a mimosezónou. Vytvorí 6 nových pracovných miest.

Projekt má 3 hlavné aktivity. Aktivita 1. Prístavba detského bazénového komplexu – vybuduje sa jednoloďová bazénová hala
s kontrolovaným vstupom. Detský bazén bude rozdelený do dvoch hĺbkových úrovní, s hĺbkou 30 cm (najmenšie deti) a s
hĺbkou 120 cm (staršie deti). Bazénovú technológiu tvorí ho pobytový a dojazdový bazén s atrakciami a komplexným
zabezpečením. Aktivita 2. Prístavba pavilónu B a rozšírenie Lobby baru – vytvorí sa trojpodlažná prístavba, ktorá bude
zahŕňať nové administratívne a skladovacie priestory na prízemí (administratívne zázemie, priestor na uloženie batožiny a
priestor na uskladnenie bicyklov) a priestory pre voľnočasové aktivity - herne pre deti všetkých vekových kategórii na
ostatných dvoch podlažiach (herne, tvorivé herne, galéria, sociálne zázemie / WC). Aktivita 3. Obstaranie vybavenia do
novovytvorených priestorov – interiérové a prístrojové vybavenie pavilónu B a Lobby baru. Realizácia projektu bude
zabezpečená dodávateľmi, na základe výsledkov VO. Implementácia projektu je plánovaná na 18 mesiacov. Administráciu a
kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment hotela, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou investičných
projektov.

Hotel Sitno je moderným zariadením s poslaním poskytovania kvalitných komplexných služieb cestovného ruchu v príjemnom
prostredí. Avšak identifikované problémy si realizáciu predkladaného projektu nevyhnutne vyžadujú: potreba stavebných
úprav pre účely zvýšenia komplexnosti služieb, rezerva v ponuke a kvalite doplnkových služieb, nedostatočné vybavenie pre
poskytovanie kvalitných doplnkových služieb s celoročným využitím.Úspešná implementácia projektu umožní žiadateľovi
nielen odstránenie vyššie uvedených nedostatkov, ale súčasne vytvorí vhodné predpoklady pre poskytovanie celoročných
komplexných služieb cestovného ruchu klientom hotela Sitno.Žiadateľ je spôsobilý na realizáciu projektu. Jeho spôsobilosť
spočíva aj v skúsenostiach s realizáciou investičných projektov. V roku 2006 odkúpila spoločnosť ASPECT-VYHNE, a.s. hotel
Sitno, kde realizovala viaceré podnikateľské zámery. Medzi je bohaté skúsenosti nepochybne patrí aj projekt z roku 2010
podporený z ERDF s názvom: Zvýšenie energetickej efektívnosti a štandardu služieb hotela SITNO na úrovni 4* a rozšírenie
športovo-wellness služieb. Projekt je v súlade s národnými, regionálnymi i lokálnymi programovými dokumentami.

Hotel bude synergickým prepojením novovytvorených a existujúcich služieb poskytovať svojim návštevníkom: vysokú
profesionalitu, vynikajúcu kuchyňu, príjemné prostredie, priateľský personál, širokú ponuku a kvalitu služieb. Projekt
zabezpečí ideálne podmienky pre udržanie celoročnej využiteľnosti hotela. Bude mať pozitívny vplyv na dodávateľov
rekreačného zariadenia, lokálnu samosprávu, na zamestnanosť v okolí (6 nových pracovných miest). Okrem toho bude
dosiahnutý pozitívny dopad na cestovné kancelárie, agentúry a všeobecne na zlepšenie podnikateľského prostredia v regióne.
Prevádzka hotela bude po skončení pomoci zabezpečená z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky žiadateľa budú po
ukončení projektu investované do podpory rozvoja činnosti v CR - modernizácia, rozvoj nových služieb, zlepšovanie
informačných systémov v rámci TRINITI hotels, marketing a propagácia na domácich a medzinárodných výstavách. Žiadateľ
bude monitorovať a v prípade potreby reagovať na možné interné a externé riziká, ako sú kvalita a stabilita zamestnancov,
konkurencia a pod. Prevádzku bude zabezpečovať manažment hotela. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého
hľadiska udržateľný.
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Atrium Hotel je situovaný v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách. Ubytovacie zariadenie leží v centre mesta, v blízkosti
hlavných turistických zaujímavostí. Hotel ponúka pohodlné ubytovanie v moderne zariadených izbách, kvalitné gastronomické
služby, profesionálnu obsluhu a širokú škálu doplnkových služieb. Pýchou hotela je podzemný vitálny svet, rôzne druhy sáun
(rímska, fínska), tepidárií, vodných atrakcií ako sú ľadový dážď, inhalačné priestory a vírivú vaňu. Hotel Atrium je členom
hotelovej aliancie TRINITY hotels. Na základe požiadaviek a spätnej väzby od zákazníkov hotela je potrebné posilniť
komplexnosť a kvalitu wellnes služieb – bazény, vodné atrakcie pre deti, sauny. Bazénový komplex v lokalite Smokovca
celkovo absentuje. Silnou stránkou hotela je jeho výhodná poloha vo vysokohorskom prostredí, viacúčelovosť (relax,
kongresy, rodinné rekreácie), dlhoročná klientela a spokojnosť návštevníkov. Slabou stránku je limitovaná možnosť ponúknuť
hosťom komplexnosť a kvalitu služieb počas celého roka. Hotelu chýba vhodný priestor i technologické vybavenia pre kvalitné
doplnkové služby s celoročným využitím. Tieto nedostatky chce hotel riešiť prostredníctvom predkladaného projektu.

Projekt posilní komplexnosť, inovatívnosť a komplementárnosť ponúkaných služieb s už poskytovanými službami cestovného
ruchu v hoteli Atrium, ako aj v regióne Vysoké Tatry. Aj náročný záujemca nájde v hoteli vysoko kvalitné ubytovacie,
stravovacie, športovo-relaxačné služby, wellnes služby a v neposlednom rade služby kongresového centra. Naplnenosť
hotela bude zabezpečená prostredníctvom komplexnej a atraktívnej ponuky pobytov relaxačných, rekreačných,
celorodinných, školení, kongresov, športových a firemných podujatí. Vybudovaním bazénového komplexu, vrátane
technologického vybavenia so všetkými jeho atrakciami (viacúčelový bazén s plaveckou a relaxačnou časťou, tobogánmi,
šmýkačkami, oddychovou časťou; parná sauna; suchá sauna; vírivá vaňa) sa vytvorí jedinečná ponuka, ktorá dosiaľ v Novom
Smokovci a jeho okolí chýbala. Rozšíria sa wellnes priestory hotela, hosťom sa ponúkne komplexné riešenie oddychu a
zábavy, doplnia sa chýbajúce služby voľnočasového charakteru pre deti a mládež. Projekt prinesie pre hotel minimalizovanie
rozdielu medzi sezónou a mimosezónou. Dané výsledky spôsobia zvýšenie pridanej hodnoty a tržieb. Projekt vytvorí 6
nových pracovných miest.

Projekt má dve hlavné aktivity. Aktivitou 1. je Vovstavba bazénového komplexu. V rámci aktivity je riešená bazénová hala s
kľudovým atrakciovým bazénom a atrakciovým bazénom, tobogánová veža s exteriérovým tobogánom s dojazdom do
interiéru, s vnútornou šmýkačkou a malým tobogánom. Bazénová hala je doplnená o saunovú časť s príslušenstvom, vírivú
vaňu s príslušenstvom, šatňami a hygienickými zariadeniami. Funkcia bazénov bude spestrená atraktívnymi zážitkovými
prvkami, ktoré budú aj architektonickým doplnkom interiéru. Súčasne je riešená vzduchotechnika, zdravotechnické inštalácie,
vnútorná kanalizácia, vodovod a elektroinštalácie pre bazénovú halu. Aktivitou 2 sú Technológie pre bazénový komplex. V
rámci aktivity sa zabezpečí technológia bazénu vrátane atrakcií – 2 x parná sauna; suchá sauna; vírivá vaňa; viacúčelový
bazén s plaveckou a relaxačnou časťou, dojazdovou tobogánovou časťou a šmýkačkami, oddychovou časťou. Realizácia
projektu bude zabezpečená dodávateľmi, na základe výsledkov VO. Implementácia projektu je plánovaná na 18 mesiacov.
Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí manažment hotela, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou
investičných projektov.

Atrium hotel je moderným zariadením, zameraným na rodinné dovolenky, relax, kongresy a iné aktivity v príjemnom prostredí
Vysokých Tatier. Na dosiahnutie väčšej komplexnosti a kvality služieb boli identifikované problémy, ktoré si nevyhnutne
vyžadujú realizáciu predkladaného projektu: - potreba stavebných úprav wellnes priestorov, za účelom zvýšenia komplexnosti
služieb,- doplnenie komplexného riešenia oddychu a zábavy pre ubytovaných hostí,- zlepšenie technologického vybavenia pre
wellnes služby Úspešná realizácia projektu umožní žiadateľovi nielen odstránenie vyššie uvedených nedostatkov, ale
súčasne vytvorí vhodné predpoklady pre poskytovanie celoročných komplexných služieb cestovného ruchu návštevníkom
hotela Atrium.Žiadateľ DOMENA, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v oblasti hotelierstva. Súčasne má skúsenosti aj s
realizáciou investičných projektov. V poslednom období realizovala spoločnosť v hoteli Atrium viaceré podnikateľské zámery,
vrátane 2 úspešných projektov (2010) podporených z ERDF. Predkladaný projekt je v súlade s národnými, regionálnymi i
lokálnymi programovými dokumentami mesta, okresu a kraja, ktoré majú v oblasti cestovného ruchu dlhú tradíciu.

Hotel bude synergickým prepojením novovytvorených a existujúcich služieb poskytovať návštevníkom: vysokú profesionalitu,
vynikajúcu kuchyňu, príjemné prostredie, priateľský personál, širokú ponuku a kvalitu služieb. Projekt zabezpečí ideálne
podmienky pre udržanie celoročnej využiteľnosti hotela Atrium, jedinečnú službu v lokalite. Bude mať pozitívny vplyv na
dodávateľov zariadenia, lokálnu samosprávu, zamestnanosť v okolí (6 nových pracovných miest). Okrem toho bude
dosiahnutý pozitívny dopad na cestovné kancelárie, agentúry a všeobecne na zlepšenie podnikateľského prostredia v regióne.
Prevádzka hotela bude po skončení pomoci zabezpečená z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky žiadateľa budú po
ukončení projektu investované do podpory rozvoja činnosti v CR - modernizácia, rozvoj nových služieb, zlepšovanie
informačných systémov v rámci TRINITI hotels, marketing a propagácia na domácich a medzinárodných výstavách. Žiadateľ
bude monitorovať a v prípade potreby reagovať na možné interné a externé riziká, ako sú kvalita a stabilita zamestnancov,
konkurencia a pod. Prevádzku bude zabezpečovať manažment hotela. Z pohľadu finančnej analýzy je projekt z dlhodobého
hľadiska udržateľný.
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Penzión a reštaurácia Villa Rosa leží v centre mesta Dunajská Streda. Z hľadiska regionalizácie CR v SR má toto
mestonadregionálny význam. Oblasť disponuje bohatým prír. ako aj kult.-histor.potenciálom, čo vytvára predpoklady pre
ďalšírozvoj CR. Všetky tieto danosti prostredia sú pre naše zariadenie príležitosťou, avšak za predpokladu
neustálehoskvalitňovania a rozširovania škály našich celoročne poskytov. služieb.Penzión a reštaurácia Villa Rosa poskytuje
svojim zákazníkom ubytovacie, stravovacie a doplnk. služby na úrovni 3*.Budova penziónu Villa Rosa bola postavená a
uvedená do prevádzky v roku 2004. Nakoľko na nej odvtedy bolivykonávané iba menšie opravy a pravid. údržba, objekt si v
súčasnosti vyžaduje rekonštrukciu a modernizáciu.Nedostatkom, ktorý chceme za pomoci tohto projekt. zámeru odstrániť sú
hlavne výkyvy v návštevnosti nášhozariadenia a nedostatočne využité externé priestory (záhrada a terasa).Okrem potreby
rozšírenia nami poskytovanýchslužieb vyplynula zo SWOT analýzy aj potreba zabezpečenia jedinečnosti zariadenia a to za
účelom udržania našejkonkurencieschopnosti, zvýšenia trhového podielu a ziskovosti.

Výsledkom projektu bude skvalitnenie exist. služieb zariadenia a poskytovanie nových - strav.,ubyt.a dopl.sl. Vdôsledku
realizácie projektu sa vytvoria vhodné predpoklady pre presadzovanie myšlienky Slow food, poskyt. masáží a prelepšie,
prakticky celoročné využitie zariadenia, s dôrazom na exteriér (terasu a záhradu).Vplyvom realizácie projektu:- zvýšime počet
a dĺžku prenocovaní, odstránime sezónne výkyvy- získame nových zákazníkov – postupne vytvoríme nový segment trhu
(vďaka Slow food)- vybudujeme silnú značku – „štýlový penzión Villa Rosa s reštauráciou podporujúcou myšlienku Slow food"zabezpečíme celoročné využitie všetkých služieb penziónu- udržíme exist. a vytvoríme 2 nové prac. miesta- vybudujeme
pozitívny imidž a silnejúcu trhovú pozíciu v rámci konkurencie nielen doma, ale aj v zahraničí- zabezpečíme nárast pridanej
hodnoty a tržiebEliminácia rizík nedosiahnutia výsledkov: pravid. prieskum trhu, požiadaviek zákazníkov a konkurencie,
promptnéreagovanie na zmeny trh. podmienok, legislatívy, a iných nepredvíd. okolností.Previazanosť na aktivity v regióne:
tvorba progr. balíkov v nadväznosti na šport., kult. aktivity v regióne, kúpeľný turizmus.

Za účelom dosiahnutia cieľov projektu plánuje spoločnosť zrealizovať rekonštrukčné a stavebné práce ako aj
obstaranietechnológie. Pre potreby projektu bola spracovaná PD stavby, k tomu prislúchajúci výkaz výmer. Pred podaním
tejtožiadosti o NFP bol vykonaný prieskum trhu, na základe ktorého bol spracovaný podrobný rozpočet.Všetky aktivity
projektu budú realizované dodávateľsky – prostredníctvom odborne spôsob. dodávateľa, vybratého vriadnom procese ver.
obstarávania. Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a po výbere najvhodnejšieho dodávateľa budúaktivity projektu
uskutočnené v čas. horizonte 9 mesiacov, a to priebežne v čase od septembra 2013 do mája 2014.Aktivity projektu:1.
Rekonštrukčné a stavebné práce: sept. 2013 - máj 20142. Dodávka a montáž zariadení /v tom: rozšír.vybavenia budovy
(kuchyňa, recepcia, terasa, záhrada, izby, masáže a telové zábaly)/:sept. 2013 - máj 2014Spoločnosť LOAR-VE, a.s. bude
svoj projektový zámer realizovať pod vedením kvalifikov. a skúseného realizačn.tímu,pozostávajúceho z vedúceho tímu, z
projekt. manažéra a administrátora - t. j. osôb zodpovedných za plynulý chodprojektu v súlade s jeho vecným,
čas.harmonogramom a rozpočtom.

Región Žitného ostrova disponuje bohatým prírodným (termálne pramene, iné prírod.zvlášnosti) ako aj
kultúrnohistorickýmpotenciálom, čo vytvára predpoklady pre rozvoj CR v tomto regióne. Rast návštevnosti regiónu si
všakvyžaduje vhodnú infraštruktúru vo forme kvalitn. zariadení CR so širokou škálou celoročne poskytovaných
služieb,existenciu atrakcií a v neposlednom rade účinný marketing.Predkladaný projekt je v oblasti CR plne v súlade s PHSR
Trnavského samosprávn. kraja, konkrétne s jeho strateg.cieľom „Zvýšiť atraktívnosť kraja pre turistov“. Predkladaný projekt
svojimi aktivitami, výstupmi a výsledkami výrazneprispeje k naplneniu tohto cieľa TTSK, ako aj k samotnému rozvoju CR v
Trnavskom kraji. Takisto prispieva k naplneniucieľov Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu, konkrétne k napĺňaniu
strategického cieľa: „zvyšovaniekonkurencieschopnosti pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania
regionálnych disparít a tvorby novýchpracovných príležitostí“. Keďže je však náš investičný zámer finačne náročný a naše
voľné finančné prostriedkyobmedzené, sme schopní zrealizovať tento projekt v plnej miere iba za pomoci NFP.

Náš projekt vychádza z kvalitného marketingového plánu a z analýz potrieb a očakávaní zákazníkov, odvetvia, makro
amikroprostredia, trhu, konkurencie ako aj silných a slabých stránok našej spoločnosti. Vplyv vonkajších a vnútornýchfaktorov
na udržateľnosť projektu budeme naďalej pravidelne monitorovať, preventívnymi opatreniami predchádzaťmožným hrozbám a
rizikám.Žiadateľ má dostatočné materiálne, finančné, odborné predpoklady na plynulú prevádzku penziónu s rozšírenou
škálouslužieb, disponuje kvalifikovaným odborným personálom a skúseným manažmentom. Spoločnosť plánuje
udržaťexistujúci počet zamestnancov a v rámci predkladaného projektu vytvoriť a dlhodobo udržať min. 2 nové pracovné
miesta, obsadené 1 mužom a 1 ženou, z toho 1 vo veku od 15 do 29 rokov. Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ
financovať prevádzku penziónu s reštauráciou z vlastných zdrojov - vďakanárastu tržieb a pridanej hodnoty (3%-ný
medziročný nárast, vychádzajúc z údajov účt.záv. k 31.12.2012) sa vytvoria predpoklady pre úspešnú a bezproblémovú
prevádzku penziónu aj z finančného hľadiska.
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Nedostatok kapitálu v regióne obmedzuje inovačné aktivity zariadení CR a vyvoláva potrebu zlepšiť prístup k finančným
prostriedkom aj z verejných zdrojov. Analýza potrieb v oblasti CR v Košickom regióne a samotnom meste Košice poukazuje
na nedostatočnú kvalitu ubytovacích, gastronomických služieb, a hlavne na nedostatok doplnkových služieb a atrakcií pre
voľný čas s celoročným využitím. Tieto služby sú potrebné vzhľadom na narastajúci význam mesta Košice v oblasti CR a
návštevy zahraničnej klientely (turisti, obchodníci, športová, kultúrna obec).Lokalita Zelený dvor patrí k obľúbeným cieľom
prechádzok a rekreačnej cyklistiky obyvateľov Košíc a turistov Košického kraja. Žiadateľ v súčasnosti začal s výstavbou
objektu hotela z vlastných zdrojov. Predmetom navrhovaného projektu je v rámci oprávnených aktivít dostavba a vybavenie
hotela v rozsahu letná dvorana, reštaurácia, wellness, detské ihrisko, parkovisko a rozšírenie ponuky doplnkových služieb športové, relaxačné, agroturistické a kongresové služby, predvádzanie ľudových remesiel a atrakcií, turistické programy a
pod.. V súčasnosti má spoločnosť žiadateľa tržby vo výške 354 988,00 EUR a zamestnáva 14 zamestnancov.

Realizáciou projektu dôjde k:- dostavbe zariadenia CR vo vyššom štandarde, ktorý bude svojím charakterom určený tak pre
miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných účastníkov cestovného ruchu- vytvoreniu nového produktu cestovného
ruchu s celoročným využitím - prevádzkou: kapacita reštaurácie - 200 miest, letná dvorana - 120 miest- vytvorenie nových
doplnkových služieb: Wellness 30 osôb- zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre zákazníkov a tým aj zvýšenie
návštevnosti a predĺženie pobytu domácich a zahraničných turistov na území Košického kraja- nárastu tržieb spoločnosti v
roku 2020 oproti roku 2014 o 868 860,00 EUR- nárastu pridanej hodnoty v roku 2020 oproti roku 2014 o 251 297,00 EURvytvoreniu 26 nových pracovných miest - rozvoj regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti. Naplnením týchto ukazovateľov
dosiahneme ciele projektu a OP. Žiadateľ následne uvažuje s rozšírením športových a relaxačných možností pre
návštevníkov. Eliminovanie možných negatívnych stavov spoločnosť dosiahne neustálym zvyšovaním kvality poskytovaných
služieb, poskytovaním širokého portfólia služieb s celoročnou pôsobnosťou, personálnou vybavenosťou a vzdelávaním
zamestnancov.

Stanovené ciele projektu a merateľné ukazovatele budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie týchto aktivít:Aktivita 1:
Stavebné práce:V rámci tejto aktivity projektu bude riešená dostavba týchto odbytových stredísk:- reštaurácia, salónik, barpriestor vitálneho sveta – Welness- práčovňa, strojovňa a kotolňa- zázemie kuchyne- letná dvorana „Gazdovský dvor“- detské
ihrisko- spevnené plochy a parkoviská pre spomínané odbytové strediská- oplotenie detského ihriskaT:
02/2014–12/2015Súčasťou tejto aktivity bude výber dodávateľa v procese verejného obstarávania v súlade so zákonom
25/2006 Z. z..,prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie.T: 02/2014-04/2014Aktivita 2:
Technológia:Obstaranie technologického vybavenie kuchyne, barov a práčovne.T: 07/2015-12/2015Aktivita 3: Interiérové
vybavenie:Obstaranie interiérového vybavenia reštaurácie.T: 07/2015-12/2015Implementácia projektu bude zabezpečovaná
prostredníctvom skúseného projektového tímu (viď. 4.2. Opis projektu) – koordinátor, finančný manažér, projektový manažér,
administratívny pracovník, autorský dozor, stavebný dozor a vybraní dodávatelia.

D1) Mesto Košice je multietnickým a multikultúrnym druhým najväčším mestom SR s 240tis. obyvateľmi. V samotnom meste a
jeho okolí neexistuje dostatočný počet kvalitných stravovacích zariadení a doplnkových služieb, ktoré sú potrebné vzhľadom
na narastajúci význam mesta Košíc v oblasti cestovného ruchu a návštevy zahraničnej klientely. Význam realizácie
navrhovaného projektu bude vo vytvorení reštauračných a doplnkových športovo-relaxačných kapacít (vitálny svet, motokros,
ľahká letná a zimná turistika, organizovanie kultúrnych a poznávacích zájazdov) s vyššou pridanou hodnotou pre dlhodobejšie
zotrvanie turistov v regióne. Vzhľadom na charakter a finančnú náročnosť realizácie projektu je najdôležitejším predpokladom
jeho realizácie získanie NFP v požadovanej výške, čím sa zabezpečí potrebné množstvo finančných prostriedkov pre jeho
realizáciu. Projekt je v súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi kraja.D2) Konateľ spoločnosti pôsobí v oblasti
cestovného ruchu od roku 1993. Členovia projektového tímu majú dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov v rámci
čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ a budú predpokladom efektívneho využitia pridelených prostriedkov.

Finančná udržateľnosť projektu po jeho realizácii bude zabezpečená zvýšením návštevnosti a teda tržieb pri prevádzkovo
efektívnych nákladoch. Vzniknuté disponibilné zdroje zabezpečia finančnú udržateľnosť, existenciu a ďalší rozvoj tohto
zariadenia. Čistá súčasná hodnota v rámci finančnej analýzy je 278,73 a miera výnosnosti je rovná 115,64 %, čo potvrdzuje
udržateľnosť predkladaného projektu. Súčasná hodnota CF je v každom roku kladná, čo znamená, že na finančné udržanie
projektu budú postačujúce príjmy generované projektom a žiadateľ nebude musieť použiť iné zdroje (napr. z iných
prevádzok).Inštitucionálne zabezpečí udržateľnosť projektu skúsený manažment a vyškolený personál. Manažment má s
prevádzkovaním ubytovacích, reštauračných a pohostinských služieb viac ako 19 ročné skúsenosti. Spoločnosť bude
zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach, seminároch a rôznych kurzoch, ktoré sa týkajú súčasných trendov v
oblastiach cestovného ruchu. Nevyhnutná bude motivácia zamestnancov, dosiahnutie lojality zamestnancov k orientácii na
zákazníka. Projekt vytvorí 26 nových pracovných miest v Košickom regióne s vysokou prioritou v rámci regionalizácie
cestovného ruchu.
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Umiestnenie projektu je v známych kúpeľoch, v Trenčianskych Tepliciach. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu v
TSK je vyše 37 tisíc, čo je nad 11%. Z toho je vyše 12 tisíc uchádzačov o prácu mladších ako 29 rokov. Začiatkom roka 2013
evidoval úrad práce len 543 voľných miest. Oblasť v rámci kategorizácie cestovného ruchu patrí do kategórie s
medzinárodným významom, čo si vyžaduje vyšší dôraz na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb v cestovného ruchu.
Dlhoročná tradícia kúpeľníctva znamená výborný predpoklad pre ďalší pokračujúci rozvoj cestovného ruchu. Mikroregión však
v porovnaní s ostatnými kúpeľnými regiónmi v rámci SR, vrátane najbližších susedných miest (Bojnice, Piešťany) vykazuje
najnižší počet zariadení cestovného ruchu triedy****. Žiadateľ v súčasnosti realizuje svoj investičný zámer a projekt. Predmet
žiadosti o NFP sa týka jeho záverečnej fázy – dobudovania komplexných doplnkových služieb. Rezervy regiónu, ale aj
neustále rastúci dopyt po pobytových balíkoch so zameraním na zdravý životný štýl, kvalitnejších a komplexnejších službách,
nové civilizačné choroby, rýchly spôsob života vytvárajú vysoký predpoklad pre rozvoj plánovaných aktivít.

Región získa nové komplexné zariadenie cestovného ruchu, ktoré umožní pritiahnuť nových, náročnejších a solventnejších
klientov zo zahraničia. Výsledkom projektu bude hotel triedy**** s medical wellnes službami s celoročným využitím, s
modernou kuchyňou a s ďalšími doplnkovými službami zabezpečujúcimi komplexnosť zariadenia. Príslušné hotelové časti
budú zariadené modernými technológiami slúžiacich na oddych, rekondíciu a relax. Celkový investičný zámer žiadateľa počíta
s vytvorením do 32 pracovných miest. Samotný projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP z celkového počtu vytvorí
minimálne 13 nových pracovných miest, z toho 4 pracovné miesta pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov a 1 miesto
pre znevýhodnené skupiny. Tento cieľ si žiadateľ nastavil veľmi triezvo, na základe skúsenosti z prevádzky rovnakých
zariadení. Je nastavený na minimálny počet potrebný na prevádzku plánovaných služieb, čo znamená, že reálne vytvorí
projekt viac pracovných príležitostí. Prínosom projektu je tiež maximálny ohľad smerom k životnému prostrediu - využívanie
obnoviteľných zdrojov na získavanie energií, nizkoenergetické zariadenia (spotreba vody, energií).

Realizácia projektu je nastavená na 9 mesiacov a bude zabezpečená formou dodávky zariadení a tovarov, súvisiacich služieb
od dodávateľov, ktorí budú ako víťazi verejného obstarávania realizovaného v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. O verejnom
obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súlade s podmienkami stanovenými
poskytovateľom pomoci po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Na dodávku, inštaláciu bude dohliadať
realizačný tím žiadateľa v súčinnosti s vybranými dodávateľmi a ich projektovými manažérmi, odborníkmi zodpovednými za
dodávku. Hlavným projektovým manažérom bude konateľ žiadateľa, ktorý disponuje so skúsenosťami z rovnakých
investičných zámerov z minulosti. Každá aktivita ma vytvorenú časovú rezervu na prípadné situácie, ktoré by mohli ovplyvniť
realizáciu a včasné ukončenie. Ubytovacie zariadenie triedy**** bez možnosti poskytovať ďalšie služby rámci vlastného
areálu sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné, preto je nevyhnutné aby žiadateľ investoval do ich vytvárania. Všetky hlavné
aktivity projektu sú priamo naviazané na stanovené ciele a zabezpečujú komplexnosť a široký záber ponuky hotela.

Z hľadiska komplexnosti ponuky regiónu na rôzne štandardy služieb, napr. aj pri organizácii medzinárodných kultúrnych
podujatí ako Artfilm chýbajú v regióne zariadenia triedy**** s komplexnou ponukou služieb pod jednou strechou. Pre takúto
kategóriu zariadenia je samotný rozsah, množstvo služieb veľmi dôležité a samozrejme musí byť kladený aj vysoký dôraz na
kvalitu zariadení a prostredia. To je pomerne investične aj technicky náročne a to by bez získania NFP nebolo možné
zrealizovať v takom rozsahu ako žiadateľ predkladá v projekte a v takom krátkom časovom období. Z rôznych dostupných
analýz, prieskumov (komerčné zdroje, PHSR kraja a regiónu, Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013)
môžeme vyzdvihnúť hlavné rezervy a potenciál: vysoká nezamestnanosť zvlašť u mladých do 29 rokov, nedostatok služieb v
meste a ich nízka kvalita, schátrané budovy v centrálnej zóne, nedostatok finančných prostriedkov na investície do rozvoja
cestovného ruchu, nedostatok komplexných turistických produktov , potreba zlepšenia štruktúry zahraničných návštevníkov
Slovenska skvalitňovaním poskytovaných služieb. Predkladaný projekt ich priamo svojou príslušnou časťou eliminuje.

Žiadateľ počíta s fluktuáciou zamestnancov, turbulenciou potrieb trhu. Čo sa týka nastavenia merateľných
ukazovateľov(nových pracovných miest), tie sú nastavené veľmi triezvo a počítajú s minimalistickým personálnym obsadením,
ktoré žiadateľ musí udržať už len z dôvodu prevádzkyschopnosti jednotlivých služieb – ich nedodržanie prakticky nie je
možne. Pri špecifickom merateľnom ukazovateli zameranom na zamestnanie mladých bude úzko spolupracovať s príslušným
úradom práce, čo predpokladá bezproblémové splnenie nastaveného cieľa. Veľkou elimináciou rizík financovania projektu a
zároveň aj finančných rizík v dobe udržateľnosti je, že majitelia žiadateľa vlastnia ďalšie ziskové hotely, ktoré sú pripravené
poskytnúť finančnú výpomoc na preklenutie prípadných výkyvov v cash flow žiadateľa. Ďalšou možnosťou je využitie rôznych
úverových možností bankových subjektov, kde vzhľadom majetkovému zázemiu majiteľov nie je predpoklad ich nezískania.
Zameranie projektu je na rozvíjajúci sa segment a solventnú klientelu, čo predpokladá minimálne výkyvy v očakávaných
výnosoch. Pre prípad vyššej moci ako sú prírodné živly, krádeže a obdobné hrozby bude žiadateľ poistení.
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Projekt bude realizovaný v PSK, v okrese Kežmarok, na území TANAP a PIENAP s druhým stupňom územnej ochrany.
Lokalita patrí k prioritným oblastiam cestovného ruchu na SR. Miera evidovanej nezamestnanosti v PSK bola v roku 2012 na
úrovni 20,66% a v okrese Kežmarok dosiahla úroveň 30,06%.Žiadateľom je spoločnosť IMMOBAU s.r.o., ktorá je
prevádzkovateľom 5* lyžiarskeho strediska Ski Bachledova–Jezersko (LS), 5-teho najväčšieho v SR a zamestnáva 10
pracovníkov. Denná kapacita LS v zimnej sezóne je 1 526 lyžiarov, v letnej 300 turistov. Existujúca kapacita LS je z hľadiska
budúceho dopytu klientov po jeho službách nepostačujúca, nakoľko v dostupnej vzdialenosti od LS sa pohybuje cca 35 000
potenciálnych klientov denne, ktorých nie je LS schopné uspokojiť. Zároveň nemá dostatočne rozvinutú ponuku služieb pre
letnú sezónu. Uvedené nevytvára predpoklady pre ďalší nárast tržieb. Predpokladmi pre úspešnú realizáciu projektu sú
zvýšenie kapacity LS, zvýšenie návštevnosti rodín s deťmi posilnením atrakcií v letnej sezóne, rozšírenie Bike Parku o nové
zjazdové trate a cyklotrasy, prepojenie LS obcou Malá Franková otvárajúcou dostupnosť pre klientov z regiónov Zamagurie a
Poľský Spiš.

Realizáciu projektu sa zlepší celková konkurencieschopnosť LS prostredníctvom rozšírenia ponuky služieb s celoročným
využitím, zvýšením jeho kapacity a zlepšením dostupnosti LS pre návštevníkov z turisticky významných regiónov Zamagurie
a Poľský Spiš. Posilní sa komplexnosť ponuky služieb s dôrazom na letnú sezónu, ktorej atrakcie budú ponúkané v rozsahu a
kvalite akou slovenské konkurenčné zariadenia nedisponujú. Uvedené dáva predpoklad pre realizáciu ďalších investícií nie
len žiadateľa, ale aj ostatných subjektov v lokalite – rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb s nepriamou
tvorbou pracovných miest (PM). Samotným projektom bude vytvorených a obsadených 6 nových PM nevyhnutných pre
fungovanie rozšírenej prevádzky. Pre zníženie rizika ohrozujúceho naplnenie finančných ukazovateľov (tržby a pridaná
hodnota), finančná analýza počíta s konkurovateľnou cenovou úrovňou a zvýhodnenými balíčkami služieb. Ostatné riziká
spojené s nenaplnením merateľných ukazovateľov budú eliminované cez dodatočné príjmy generované ďalšou činnosťou
spoločnosti ako sú prenájom nehnuteľností, prevádzka požičovne bicyklov, bobovej a tubingovej dráhy, organizovanie
športových podujatí a iné.

Projekt pozostáva zo 4 aktivít: Aktivita 1 Vybudovanie nového vleku, Aktivita 2 Vybudovanie zasnežovacieho systému,
Aktivita 3 Terénne úpravy zjazdových tratí, Aktivita 4 Vybudovanie detského parku. Ich úspešnou realizáciou budú naplnené
špecifické ciele, čím sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa projektu. Celková dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 12
mesiacov s predpokladaným ukončením prác v júli 2014, nakoľko udržanie konkurencieschopnosti strediska je výrazne
determinované spustením nového areálu do prevádzky. Realizácia aktivít bude zabezpečená projektovým tímom so
skúsenosťami z realizácie investícií podobného rozsahu a zamerania. Projektový tím bude pozostávať z projektového,
finančného a technického manažéra, stavebného dozoru a administratívneho asistenta. Predpokladá sa uzatvorenie 1
kontraktu na generálneho dodávateľa v súlade s podmienkami tejto výzvy. Opatrenia na ochranu životného prostredia sú
zapracované v projektovej a stavebnej dokumentácii, negatívny vplyv na životné prostredie sa nepredpokladá. Postup bude
pravidelne hodnotený a monitorovaný externým konzultantom v úzkej spolupráci s RO k udržateľnosti výsledkov.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti strediska vytvorením komplexnej ponuky služieb s celoročným využitím
so zámerom posilnenia letnej sezóny. Realizácia projektu s podporou NFP výrazne napomôže k dosiahnutiu cieľa projektu,
umožní stredisku získať jedinečné postavenie na trhu vďaka okamžitej konkurenčnej výhode (dostupnosť strediska pre
atraktívne regióny Zamagurie a Poľský Spiš a výrazne silná letná sezóna), umožní ďalší nárast sledovaných ukazovateľov a
napomôže ku generovaniu dodatočných príjmov nevyhnutných na realizáciu ďalších investícií. V regióne budú vytvorené nové
pracovné miesta, podporí sa rozvoj a tvorba nového produktu CR, zlepší sa ekonomická a sociálna úroveň obyvateľstva v
súlade so strategickými a plánovacími dokumentmi SR a regiónu. Realizovanie investície bez NFP by znamenalo realizovanie
zámeru v dlhšom časovom horizonte a jeho výraznú redukciu s dopadom na konkurencieschopnosť, zamestnanosť a
efektívnosť strediska. Súčasne by bola ohrozená realizácia ďalších nevyhnutných investícií kvôli absencii disponibilných
zdrojov žiadateľa. Prefinancovanie 50% nákladov projektu z NFP predstavuje pre investora možnosť primeranej návratnosti
investície.

Prevádzka nového areálu LS bude zabezpečená 6 zamestnancami, ktorí budú zaškolení pre potreby vytvorených pracovných
miest. Environmentálne riziko je minimalizované 2. stupňom ochrany TANAP a PIENAP a opatreniami investora v zmysle
vypracovanej štúdie o posudzovaní vplyvov na ŽP. Finančná analýza vykazuj schopnosť projektu vygenerovať dostatočné
finančné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených s investíciou s predpokladanou ročnou mierou výnosovosti 8,24 %.
Predpokladáme čerpanie NFP vo výške 50 %, zvyšná časť bude zabezpečená z vlastných zdrojov. Po ukončení realizácie
projektu bude prevádzka výstupov projektu hradená tržbami z predaja novovytvorených produktov a služieb. Eliminácia
nepredvídateľných rizík bude možná cez dodatočné príjmy spoločnosti dosiahnuté z prenájmu nehnuteľností, prevádzky
bobovej a tubingovej dráhy, z organizovania pretekov a pod. Tržby za tieto aktivity nie sú súčasťou finančnej analýzy, nakoľko
s projektom priamo nesúvisia, no môžu byť v budúcnosti využité na zabezpečenie udržateľnosti výstupov v prípade ich
ohrozenia externými rizikami.
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Spoločnosť AQUAPARK Poprad s.r.o. má vybudovanú významnú pozíciu na regionálnom a národnom trhu, keďže poskytuje
kvalitné služby v oblasti relaxačno-športových aktivít obyvateľstva a v oblasti ubytovania. Spoločnosť využíva prírodné
energetické zdroje (geotermálny prameň, solárna energia) namiesto spaľovania fosílnych palív. Projekt modernizácie a
rekonštrukcie vnútorných priestorov zohľadňuje súčasné požiadavky kladené na podobné objekty wellnesového a športovo
relaxačného typu tak, aby objekt bol schopný spĺňať potreby aj tej najnáročnejšej klientely. Potreba modernizácie a
rekonštrukcie objektu vzišla z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je fyzické opotrebenie, zastaranosť jestvujúcich
prevádzok, nedostatočné služby, čo znižuje celkovú atraktivitu zariadenia.Výhodná geografická poloha, geotermálny zdroj,
blízkosť medzinárodného letiska, hlavného ťahu Bratislava - Košice, existencia rozsiahleho prírodného a kultúrno-historického
potenciálu v regióne s medzinárodným významom a výborné podmienky pre letnú a zimnú turistiku vytvárajú podmienky pre
nárast cestovného ruchu v tejto oblasti s priamym dopadom na rast konkurencieschopnosti spoločnosti a zvýšenie atraktivity
regiónu.

Realizáciou projektu vznikne atraktívny relaxačno-športový objekt určený širokému spektru návštevníkov, schopný úspešne
reagovať na požiadavky cieľových skupín. Objekt bude disponovať komplexnou ponukou relaxačno-športových služieb
cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím pre domácich a zahraničných návštevníkov. Spoločnosť chce
realizáciou projektu vytvoriť účelný komplex poskytujúci kvalitné služby v oblasti voľnočasových aktivít, ktorý svojou
atraktívnosťou vytvorí synergiu k súčasným poskytovaným službám v oblasti športovo relaxačných aktivít a
gastronómie.Výsledkom projektu bude zrekonštruovaná a zmodernizovaná existujúca vnútorná časť komplexu Aquacity
Poprad v mieste stravovacieho zariadenia pri vnútorných bazénoch a tzv. Vitálneho sveta a lepšia vybavenosť komplexu
doplnkovými službami pre návštevníkov.Keďže projekt bude realizovaný v atraktívnom tatranskom regióne, už samotný región
ponúka rôzne formy previazanosti na produkty, ktoré sú výsledkom realizácie aktivít projektu. Realizácia projektu pozitívne
ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok
synergického efektu.

Vzhľadom na charakter projektu bola stanovená len jedna aktivita s názvom: „A1 Modernizácia a rekonštrukcia vnútorných
priestorov Aquacity Poprad“, v rámci ktorej budú realizované nasledovné činnosti: modernizácia a rekonštrukcia jestvujúceho
stravovacieho zariadenia a modernizácia a rekonštrukcia jestvujúceho, tzv. Vitálneho sveta (wellness&spa). Miestom
realizácie projektu je športovo-relaxačný areál Aquacity v k. ú. mesta Poprad. Spoločnosť chce realizáciou projektu vytvoriť
účelný komplex poskytujúci kvalitné služby v oblasti voľnočasových aktivít, ktorý svojou atraktívnosťou vytvorí synergiu k
súčasným poskytovaným službám v oblasti športovo relaxačných aktivít. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s realizáciou
investičných projektov, výsledkom ktorých je fungujúci a atraktívny komplex Aquacity, ktorý ročne navštívi množstvo turistov.
Tieto skúsenosti sú zákla
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TATRA TRADING INTERNATIONAL
s.r.o.

THERMALPARK, spol. s r.o.

REA Tatry, s.r.o.

Jozef Cibuľa - HOSTINEC STRÁŽE
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Ing. Michal Borsík - Penzión u Mich

TOP Line Poprad, spol. s r.o.

Hotel HORIZONT - zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných
služieb

„NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce“

Golfový areál Kráľovské údolie

Rekonštrukcia a modernizácia Hostinec Stráže nad Zvolenom

Modernizácia a plná automatizácia zasnežovania PARK SNOW
Donovaly

Rekonštrukcia penziónu SKI JEZERSKO

Eko - šport hotel Björnson

Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči

Rekonštrukcia penziónu u Michala

Zvýšenie konkurencieschopnosti Meštianskeho domu v Spišskej
Sobote

782 638,04

775 220,58

790 681,31

243 669,62

792 446,29

480 524,00

678 020,24

577 525,00

70 382,18

585 856,19
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Žiadateľ – spoločnosť TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. vznikla v roku 1997 a poskytuje ubytovacie a súvisiace
služby v ubytovacom zariadení hotel HORIZONT***. Predmetom projektu je prístavba wellness centra, výstavba záhradného
objektu a modernizácia športovej plochy v areály hotela HORIZONT so sídlom v Starej Lesnej. Obec Stará Lesná sa
nachádza v tatranskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším medzinárodným významom.Navrhovaný projekt vychádza z analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia vo
vzťahu k súčasným trendom a potrebám návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť, existencia
rozsiahleho prírodného a kultúrno-historického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre zimnú aj letnú turistiku vytvárajú
predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti. Skutočnosť, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste
realizácie projektu nedisponujú komplexnou ponukou ubytovacích, stravovacích a iných doplnkových služieb CR v štandarde,
ktorý bude poskytovať hotel HORIZONT, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom
merateľných ukazovateľov).

Realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívne hotelové zariadenie schopné úspešne reagovať na požiadavky cieľových
skupín, disponujúce komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím, ktoré v okolí
Starej Lesnej neboli dosiaľ prístupné. Wellness centrum umožní naštartovanie relaxačnej turistiky, synergickým efektom bude
efektívnejšie a intenzívnejšie využitie existujúcich ubytovacích kapacít, gastronomických a doplnkových služieb. Wellness
centrum bude celoročne k dispozícii nielen pre ubytovaných hostí v hoteli HORIZONT, ale aj pre hostí z iných ubytovacích
zariadení v okolí, najmä v Starej Lesnej, ako aj pre miestne obyvateľstvo.Klientom budú ponúknuté komplexné športovorelaxačné služby (rôzne typy sáun, aromaterapia, bazény) s možnosťou celoročného využívania. Pri ponuke komplexných
športovo-relaxačných služieb, ktoré umožní realizácia projektu, je reálny predpoklad predĺženia dĺžky pobytu ubytovaných
hostí. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom hotela poskytnúť iné
podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Celá koncepcia modernizácie a rekonštrukcie Hotela HORIZONT bola spracovaná s dôrazom na možné perspektívy ďalšieho
rozvoja lokality v zmysle platného územného plánu. Projekt stavby zohľadňuje súčasné požiadavky kladené na podobné
objekty horského typu tak, aby objekt bol schopný spĺňať potreby aj tej najnáročnejšej klientely. Vzhľadom na charakter
projektu, ktorý nie je možné sekundárne členiť na podčasti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity
merateľné ukazovateľmi výsledku, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita s názvom: A1 Prístavba wellness
centra, výstavba záhradného objektu a modernizácia športovej plochy.Implementácia tejto hlavnej aktivity projektu si
vyžaduje: Stavebné práce a dodávka, dodávka a montáž technológie a vnútorného vybavenia (07/2014 – 06/2015),
Marketingové aktivity (2014-2015), Kolaudácia stavby (06/2015). Projekt sa stane funkčným po zrealizovaní danej aktivity v
celom rozsahu. Predchádzajúce skúsenosti manažmentu sú základným predpokladom dobrého organizačného zabezpečenia
projektového zámeru nielen počas prípravy, realizácie ale aj po jeho ukončení s ohľadom na trvalú udržateľnosť výsledkov
projektu.

Výsledkom projektu bude vytvorenie novej turistickej atraktivity s výrazným potenciálom prilákať do regiónu návštevníkov, čím
sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších rozvojových a pridružných aktivít podnikateľov a miestneho obyvateľstva a tým
multiplikovanie pridanej hodnoty vynaloženej investície. V dôsledku úspešnej implementácie projektu, mobilizácie ďalších
subjektov pôsobiacich v sfére cestovného ruchu a vychádzajúc z predpokladu následného nárastu počtu turistov v regióne a
hlavne predĺženia ich pobytu, budú vytvorené podmienky na podporu rastu a výkonu malých a stredných podnikateľov v
odvetviach priamo aj nepriamo zapojených do cestovného ruchu, ako sú ubytovanie, stravovanie, šport, relax, regenerácia,
zábava, doprava, tvorba umeleckých výrobkov a pod.Projekt plne korešponduje s cieľmi OP KaHR, Novej stratégie rozvoja
cestovného ruchu SR na roky 2007 – 2013, ako aj inými plánovacími dokumentmi. Projekt zároveň prispieva k naplneniu
horizontálnych priorít. Z dôvodu finančnej náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP. Bez realizácie projektu by nebolo
možné dosiahnuť podnikové ciele. Projektom sa zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu cestovného ruchu.

Realizáciou projektu sa spoločnosti vytvorí možnosť poskytovať komplexné služby cestovného ruchu v regióne. Rozšíri sa
dodávateľská a najmä odberateľská základňa žiadateľa. Vytvoria sa predpoklady pre rozvoj relaxačnej turistiky v tatranskom
regióne. K trvalej udržateľnosti projektu prispeje zvyšovanie tržieb v dôsledku rastu počtu návštevníkov, poskytovaním
kvalitných služieb a sortimentu ponúkaných doplnkových služieb. Projekt využíva danosti danej lokality, ktorá svojou
prírodnou scenériou, historickým potenciálom a daným stupňom úrovne turistickej infraštruktúry vytvára podmienky pre
úspešnú návratnosť vložených investícii.Realizovaný projekt sám vygeneruje obchodné príležitosti za prispenia manažmentu
hotela, ktorý tvoria odborníci na CR s vysokou kvalifikáciou a dostatočnými skúsenosťami. Projekt prispeje k zvýšeniu tržieb a
pridanej hodnoty firmy. Po skončení spolufinancovania projektu z prostriedkov pomoci bude prevádzka hotela financovaná z
príjmov za využívanie wellness centra, ubytovania a súvisiacich služieb. Z finančnej analýzy vyplýva, že projekt vytvorí
dostatočný cash-flow v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte, čím bude zabezpečená finančná udržateľnosť projektu.
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Aquapark „NOVOLANDIA“ sa nachádza v centre východnej časti Poiplia a historického regiónu Novohrad v katastrálnom
území obce Rapovce, okres Lučenec, v Banskobystrickom kraji. Produktom daného areálu je balík služieb, ktorý pozostáva z
rekreačného kúpania, stravovacích a ubytovacích služieb, športového zázemia a doplnkových služieb.V roku 2008 bolo
vydané stavebné povolenie na vybudovanie AQUAPARKU NOVOLANDIA Lučenec-Rapovce ako aj povolenie na čerpanie a
využívanie geotermálnej vody z vrtu GTL2.V súčasnosti prebieha dostavba 1. etapy geotermálneho projektu „Novolandia
Lučenec-Rapovce“, pozostávajúcej z vybudovania troch termálnych bazénov (detský, sedací a rekreačný) za účelom
spropagovania jedinečných liečivých účinkov geotermálnej vody morského treťohorného pôvodu. Vybudovaná je nevyhnutná
infraštruktúra pre cca 300 rekreantov v letnom období. Súčasťou je nevyhnutná technologická časť geotermálneho vrtu GTL-2.
1. etapa bola uvedená do prevádzky v 2Q 2012.

Po ukončení aktivít bude v prevádzke funkčné wellnes, výplavový bazén, parkovisko a spevnené plochy. Súčasťou wellness
bude aj saunový svet, v ktorom bude : Laconium, vyhrievaná lavica s čajovňou, klasická Fínska sauna, kamenná bylinná
sauna, soľná aromatická kúpeľ(lázeň) a whirlpool. Vo výplavovom bazéne bude jedinečná reliktná morská voda s liečebnými
účinkami na ľudský organizmus . Oddychový areál Aquapark Novolandia Lučenec - Rapovce bude oázou zábavy a oddychu
pre všetkých. Po zrealizovaní projektu má ambíciu vďaka svojej vysokej konkurencieschopnosti osloviť rôzne segmenty na
trhu a stať sa tak úspešnou atraktivitou regiónu. Celoročný komplex bude zameraný predovšetkým na širokú škálu možností
rekreačného kúpania, vodnej turistiky pre všetky vekové kategórie a sociálne skupiny. Vo wellnes a bazéne bude geotermálna
voda, ktorá má svoj pôvod v reliktnej morskejvode z dávneho paleogénneho mora s jedinečným fyzikálno-chemickým
zložením. Pre návštevníkov bude vybudované parkovisko a spevnené plochy v areáli aquaparku.

Realizácia projektu Novolandia Lučenec – Rapovce je rozdelená do štyroch aktivít. V rámci aktivity 1: Vybudovanie wellness
a detského bazéna sa zrealizuje výstavba samostatného wellness centra s detským bazénom. Aktivitou 2: Inžinierske siete a
tranzity budú kompletne vybudované inžinierske siete a všetky potrebné tranzity. Aktivita3: Výstavbavýplavového bazéna
zahŕňa samotnú výstavbu výplavového bazéna s jedinečnou reliktnou morskou vodou s liečebnými účinkami na ľudský
organizmus a aktivitou 4: Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch sa vybuduje parkovisko s počtom 38 parkovacích
miest a spevnených plôch. Povrch parkoviska a spevnených plôch bude tvorený kombináciouasfaltového povrchu a zámockej
dlažby. Projekt pozostáva z kompletnej výstavby stavebnej časti, technológií, komplexu sáun, víriviek, bazénov, nevyhnutnej
infraštruktúry a sociálnych zariadení. V celom areáli bude zabezpečená bezbariérovosť. Všetky stavebné práce ako aj
dodávky technologického vybavenia budú vykonávať externí dodávatelia,ktorí budú vybraní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní. Manažérske, monitorovacie ako aj administratívne práce bude vykonávať riadiaci projektový tím.

Realizáciou plánovaných aktivít sa dosiahne cieľový stav, ktorý bude zodpovedať naplneniu vízie Modernej destinácie
cestovného ruchu z pohľadu rozsahu aj kvality produktu.Realizácia projektu bude v súlade s PHSR mesta Lučenec,
Banskobystrického kraja a Národnou stratégiou cestovného ruchu SR. Aquapark Novolandia patrí medzi najväčšie projekty
cestovného ruchu na juhu Slovenska. Projekt bude pozitívne vplývať na zamestnanosť v regióne. Aquapark samotný
predpokladá od začiatku zamestnať 10 ľudí. Nepriama zamestnanosť vytvorená projektom by mala predstavovať do 20
pracovných miest. Uvedené efekty sú pri tom počítané pri priemernej ročnej vyťaženosti areálu. Na dôvažok treba tiež
podotknúť, že v regióne Lučenca a okolia sa nenachádza zariadenie porovnateľného charakteru a rozsahu, preto možno tento
projekt považovať za potenciálne vysoko konkurencieschopný. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti je nevyhnutné čerpať
prostriedky z EÚ a národných zdrojov, o ktoré žiadame prostredníctvom tejto žiadosti. Plán financovania projektu uvažuje s
použitím vlastných zdrojov žiadateľa, cudzích zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Projekt spĺňa podmienky dlhodobej udržateľnosti – poskytne ucelený, komplexný, celoročný a aktívny produkt cestovného
ruchu s využitím morskej reliktnej vody s osobitným zložením. V regióne sa nenachádza priama konkurencia poskytujúca
služby podobného zamerania. Projektová oblasť spĺňa predpoklady využívania ponúkaných služieb počascelého roka, kedy
bude možné využívať wellnes a bazény s liečivou morskou vodou na celoročnú prevádzku. Nezanedbateľná je aj možnosť
synergického efektu s inými okolitými atrakciami. V zmysle uvedeného je vysoký predpoklad dosiahnutia skorej návratnosti
investičných nákladov ako aj krytia prevádzkových a finančných nákladov.Životaschopnosť projektu bude zabezpečená
stálym rozširovaním jeho využitia a investovania do ďalších atrakcií, ktoré podporia rozvoj regiónu. Budeme pokračovať v
budovaní športovísk, ubytovacích a reštauračných kapacít. Disponujeme projektovou dokumentáciou a stavebným povolením
na celý areál zložený z rôznych zón a tieto chceme postupne realizovať na rekreačný komplex vysokej úrovne.Naša
spoločnosť citlivo vníma riziká vyplývajúce z podnikateľského prostredia a k ich potláčaniu pristupuje aktívne a zodpovedne.
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Projekt je situovaný do obce Malý Slavkov, okres Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj. Tento okres vďaka blízkosti
Vysokých Tatier patrí k okresom s najvyšším potenciálom pre rozvoj CR. Vďaka kombinácii faktorov ako je atraktivita
prostredia, napojenie na diaľničnú sieť, dostatku pracovných miest sa žiadateľ rozhodol lokalizovať svoj projekt do obce Malý
Slavkov. Predpokladom na realizáciu projektu je schválený územný plán zóny Malý Slavkov. Významným faktorom pre
umiestnenie golfového areálu bol najmenší počet golfových ihrísk v kraji v rámci SR. Druhým faktorom bola blízkosť
konkurenčného strediska vo Veľkej Lomnici, čím sa vytvorí nová golfová destinácia Vysoké Tatry, pričom najmä zahraniční
turisti vyhľadávajú golfové areály v atraktívnom prostredí, kde sú ale schopní hrať minimálne na dvoch ihriskách, ktoré nie sú
príliš vzdialené od seba. Okres Kežmarok charakterizuje najvyššia miera nezamestnanosti v kraji – 29,08% /ÚPSVaR,
01/2013/, vytvorením nových pracovných miest predkladaný projekt prispeje k rozvoju regiónu.

Výsledkom projektu bude vytvorenie novej atrakcie cestovného ruchu – golfový areál s celoročným využitím – v zimnej
sezónne určený na bežkárske trate. Vytvorenie novej atrakcie vytvorí ponuku nových služieb v CR s vysokou pridanou
hodnotou. Vplyvom realizácie projektu sa vytvorí 9 priamych nových pracovných miest, pre žiadateľa nárast pridanej hodnoty,
nárast tržieb ako aj celkovej konkurencieschopnosti v oblasti CR. Tieto ukazovatele sú definované v tabuľke č.12, predstavujú
výsledok a dopad projektu. Naplnenosť golfového areálu bude zabezpečovaná prostredníctvom širokej ponuky služieb s
využitím definovaných marketingových nástrojov. Pre zabezpečenie sa proti negatívnych vplyvom na trhu /kríza a pod./
budeme úzko spolupracovať s golfovým areálom vo Veľkej Lomnici s dopadom na medzinárodnú golfovú klientelu. Vďaka
týmto efektom sa zabezpečí tvorba pracovných miest v regióne v oblasti doplnkových služieb CR – ubytovanie, stravovanie,
wellness. Žiadateľ si stanovil realistické ciele ako aj výšky merateľných ukazovateľov.

V rámci realizácie aktivít projektu je nutné vykonať jednu hlavnú aktivitu: Aktivita č.01: Vybudovanie golfového areálu – svojim
charakterom a ekonomickým zaradením je to realizácia novej stavby. Žiadateľ už zrealizoval prípravnú fázu /územný plán,
EIA, technický inžiniering/. Predkladaný projekt rieši I. etapu – terénne úpravy, vybudovanie 9-jamkového ihriska. Po
zrealizovaní I. etapy bude REA Tatry pokračovať v II. etape výstavby a rozšírenia služieb. Žiadateľ bude Aktivitu 01 realizovať
prostredníctvom dodávateľskej firmy, úspešnej vo VO. Aktivity budú prebiehať od 04/2014 do 12/2015. Riadenie projektu bude
zabezpečovať spoločnosť REA Tatry, ktorá má dostatočné technicko-administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu.
Previazanosť aktivít s cieľmi projektu je spojená prostredníctvom vytvorenia komplexnej ponuky služieb pre domácich a
zahraničných turistov, čo má dopad na zvýšenie atraktivity regiónu Vysokých Tatier, čo je v súlade s cieľmi a aktivitami
opatrenia.

Projekt by bez pomoci NFP z OP KaHR bol ťažko realizovaný, nakoľko prestavuje enormnú finančnú záťaž pre žiadateľa. Ako
financujúca banka sa na prípravnej fáze podieľa aj Privatbanka a.s., čo značí dôveryhodnosť a perspektívu projektu. V
opačnom prípade by projekt nebolo možné realizovať vôbec, ani umiestnenie projektu do Prešovského kraja, ktorý sa na
jednej strane vyznačuje vysokou atraktívnosťou /región Vysokých Tatier/, ale aj najvyššou nezamestnanosťou v rámci SR, čo
predstavuje veľmi pozitívny rozvojový impulz aj pre ostatné služby v CR a pre nadväzujúce služby. Realizácia projektu je v
súlade s rozvojovými materiálmi na úrovni kraja /Územný plán Veľkého územ. celku Prešov. kraja/, ako aj miestnej
samosprávy /územný plán obce Malý Slavkov/, ktorá významným spôsobom podporuje realizáciu golfového areálu, čím sa
zvýši návštevnosť zahraničných turistov, vytvoria sa nové služby v CR s vysokou pridanou hodnotou. Realizáciou projektu sa
naplnia všetky ciele, ktoré sú definované výzvou ako aj OP KaHR.

Žiadateľ REA Tatry ukončením realizácie projektu – Vybudovanie golfového areálu, iba ukončí I. etapu projektu a bude
pokračovať v II. etape projektu – vybudovanie golf.klubu, rozšírenie ponuky služieb, rozšírenie na 18-jamkové ihrisko. Na
financovanie použije vlastné zdroje, prípadne z banky. Nová atrakcia umožní vytvárať nové produkty CR, doplnkové služby,
ktoré budú určené pre najnáročnejšiu slovenskú a zahraničnú klientelu, orientácia žiadateľa je smerom k službám s vysokou
pridanou hodnotu. Členstvo v golfovom rezorte znamená pre prevádzkovateľa výhodu, nakoľko sa vie oprieť o isté príjmy,
ktoré vyplývajú z množstva registrovaných hráčov. Realizáciou projektu dôjde k stabilnému dosahovaniu tržieb, ktoré sa budú
využívať na krytie prevádzkov. nákladov, financovanie nových rozvojových impulzov, ktoré znamenajú trvalú udržateľnosť
poskytovaných služieb a aj projektu. Uvedené faktory budú podporované všeobecnými faktormi okolia, ktoré sú spojené s
turistickým ruchom, atraktivitou regiónu Vysokých Tatier, trávením voľného času, voľnočasovým využitím. Z finanč. analýzy
vyplýva miera výnosovosti 120,74%, výsledky projektu budú trvalo udržateľné z hľadiska výnosového aj prevádzkového.
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Penzión Hostinec Stráže nad Zvolenom začal prevádzkovať reštauračné a ubytovacie služby v roku 1992 a odvtedy sa jeho
návštevnosť zvyšuje. Pohronský región, kde je penzión situovaný, ponúka široké možnosti na realizáciu rekreačných,
športových aktivít, ako aj návštevu historických pamiatok. Z pohľadu služieb je penzión zameraný prevažne na gastronomické
služby. Ubytovacia kapacita je 28 lôžok. V hostinci zamestnávame 14 zamestnancov na rôzne formy pracovného úväzku.
Našu súčasnú klientelu z pohľadu reštauračných služieb tvoria zákazníci, ktorí vyhľadávajú stravovanie najmä vo forme
obedového menu. Menšiu časť príjmov z reštauračných služieb nám tvorí klientela organizujúca krátke firemné prezentácie a
organizácia svadieb. Ubytovanie je v súčasnosti skôr doplnkové a slúžiace len na prenocovanie príležitostných hostí. Nároky
klientely v oblasti služieb ubytovania a gastronómie každoročne rastú. Ubytovacie a prevádzkové priestory nášho zariadenia
sú v nevyhovujúcom stave, je potrebná celková rekonštrukcia a modernizácia týchto priestorov ako aj úprava okolia penziónu.
Penzión nie je v súčasnosti zameraný na konkrétnu klientelu a málo spolupracuje s okolitými zariadeniami CR.

V prípade úspešnej realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii a modernizácii ubytovacích a prevádzkových priestorov
penziónu a modernizácii kuchyne s komplexným technologickým vybavením. Kvôli vyššej kvalite ubytovania znížime celkový
počet lôžok zo súčasného počtu 28 na 24. Príde k úprave mikroinfraštruktúry v okolí zariadenia. V kombinácii s
modernizáciou ubytovacích kapacít a úpravou okolia penziónu vytvoríme možnosti realizácie rôznych doplnkových kultúrnospoločenských podujatí s gastronomickým zameraním. Prilákame tak klientov aj na dlhodobejší pobyt. Zákazníkom
ponúkneme nový produkt vo forme gurmánskych špecialít úzkeho regiónu. Začneme sa orientovať na firemnú klientelu a
klientelu hľadajúcu aktívny oddych. V čase ukončenia realizácie projektu, v roku 2015 plánujeme zamestnať 3 osoby, z toho 2
ženy. 2 novoprijatí zamestnanci budú vo veku 15-29 rokov, evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov a 1 čerstvý
absolvent školy, príslušník MRK. Pridaná hodnota sa zvýši z úrovne 321 419,77 EUR v roku 2007 na hodnotu 908 000,00
EUR v roku 2020. Tržby sa zvýšia z úrovne 384 835,09 EUR v roku 2007 na hodnotu 1 005 000,00 EUR v roku 2020.

Predkladaný projekt pozostáva z 3 aktivít – stavebné a rekonštrukčné práce, nákup a dodávka technológie a zariadenia do
kuchyne a nákup nábytku. Projekt bude realizovaný v termíne december 2013 až jún 2015. Plánujeme rekonštrukciu a
modernizáciu vnútorných priestorov hlavnej budovy penziónu a modernizáciu kuchyne s komplexným technologickým
vybavením. V hostinci nahradíme provizórnu krytú terasu novou letnou terasou. Chatky, ktoré sú súčasťou ubytovacích
kapacít penziónu, sa kompletne zrekonštruujú. Ubytovacie a administratívne priestory sa vybavia novým nábytkom. Príde k
úprave mikroinfraštruktúry v okolí zariadenia. Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia bude realizovaná dodávateľskou
firmou (firmami),víťazom (-mi) VO.Riadenie projektu, stavebný dozor, publicitu a kontrolu projektu bude mať na starosti Jozef
Cibula, SZČO. Finančný manažment projektu, nábor zamestnancov bude realizovať manažérka firmy Katarína Cibulová,
keďže má dostatočné skúsenosti z oblasti podnikového manažmentu. Realizáciou projektu budeme schopní ponúknuť nové
produkty v gastronómii, poskytovať kvalitnejšie služby s celoročným využitím a tým si zvýšime našu konkurencieschopnosť.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia daného projektu a s tým spojené skvalitnenie poskytovaných služieb v
cestovnom ruchu je nevyhnutnosťou ak chceme byť naďalej konkurencieschopní a udržať si svoje postavenie na trhu.
Nakoľko aj ostatné spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví rozširujú alebo modernizujú svoje zariadenia sme aj my nútení
vynaložiť finančné prostriedky na skvalitnenie poskytovaných služieb. Chceme pritom využiť potenciál Pohronského regiónu,
ktorý ponúka široké možnosti na realizáciu rekreačných a športových aktivít, ako aj organizáciu kultúrnych a spoločenských
podujatí. Formou spolupráce s ostatnými zariadeniami CR v našom regióne chceme prilákať na naše služby nové cieľové
skupiny zákazníkov. Ak by sme tak v súčasnom konkurenčnom prostredí nekonali, bolo by naše podnikanie odsúdené k
neúspechu. Ciele a stratégie projektu sú v súlade s cieľmi a stratégiami vecne príslušných strategických a plánovacích
dokumentov - PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na roky 2007 – 2013, Nová stratégia rozvoja
cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.

Poskytovaním ubytovacích a gastronomických služieb na vysokej úrovni v kombinácii s dobrou marketingovou kampaňou
(bohaté marketingové skúsenosti manažmentu firmy) si dokážeme udržať kladný hospodársky výsledok a stabilné fungovanie
našej spoločnosti. Konkurencii v najbližšom okolí budeme čeliť najmä novými produktami vo forme gurmánskych špecialít. Na
základe tohto budú výsledky projektu dlhodobo udržateľné po finančnej aj administratívnej stránke. Najväčšie riziko
nedosiahnutia požadovanej miery rentability projektu predstavuje nedostatočné plnenie tržieb za reštauračné a ubytovacie
služby. Rizikovosť nedosiahnutia týchto hodnôt je pomerne nízka, nakoľko už v súčasnosti je zariadenie vysoko vyťažené
(najmä z pohľadu reštauračných služieb). Nákladová stránka finančnej analýzy nepredstavuje zvýšenú mieru rizika, nakoľko je
možné konštatovať, že samotný projekt nevyvoláva okrem nákladov na úverovú službu a mzdových nákladov takmer žiadne
ďalšie fixné náklady, ktoré by vznikali, aj napriek nedosahovaniu tržieb. Celkovo je možné konštatovať, že sa jedná o projekt
výrazne životaschopný, finančné výhodný a generujúci dostatočný dodatočný príjem pri minimálnych dodatočných nákladoch.
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Obec Donovaly sa nachádza v regióne s ideálnymi podmienkami pre rozvoj zimnej turistiky, so svojráznymizvláštnosťami,
historickými a kultúrnymi pamiatkami, sú ideálnym východiskom pre organizovanie hviezdicovýchzájazdov do blízkeho okolia
a na spestrenie lyžiarskej a letnej dovolenky. Spoločnosť GOIMPEX BRATISLAVA jeprevádzkovateľom PARK SNOW
Donovaly od roku 1998. Ide o fungujúce stredisko, ktoré patrí medzi najznámejšie anajnavštevovanejšie slovenské lyžiarske
strediská. rozvíjajúce sa stredisko cestovného ruchu, ktoré prevádzkuje 11 kmlyžiarskych tratí, lanovky a vleky s celkovou
prepravnou kapacitou 12 900 osôb/hod. Klientelu tvoria domáci, alei zahraniční turisti najmä z Poľska, Maďarska a Nemecka.
Stredisko v súčasnosti zamestnáva 21 osôb na hlavnýpracovný pomer.Pre zabezpečenie trvalého rozvoja a
konkurencieschopnosti strediska zo SWOT analýzy vyplýva nutnosť strediskoneustále rozširovať a pravidelne investovať do
modernejších ale najmä efektívnejších technológií, ktoré umožnia rozšíriťa skvalitniť ponuku služieb cestovného ruchu. Silné
stránky a príležitosti projektu rovnako ako žiadateľa ho predurčujú kúspešnému rozvoju.

Základným cieľom projektu je zabezpečenie garancie snehových podmienok a predĺženie lyžiarskej sezóny priemerne o15
dní ročne a tým zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu strediska zimnéhocestovného
ruchu PARK SNOW Donovaly. Implementácia systému plnej automatizácie zasnežovania a nákup novýchsnežných pásových
vozidiel bude pre stredisko znamenať skorší začiatok zimnej lyžiarskej sezóny v lokalite Nová Hoľao 15 dní oproti pôvodnému
stavu teda v priemere 10. decembra oproti pôvodnému 24.decembru a v prípade ak teplotaklesne pod -4 stupne C už v
novembri čo sa prejaví zvýšením tržieb a nárastom pridanej hodnoty. Zároveň projektprinesie nárast počtu nových
pracovných miest re mladých ľudí. Pre elimináciu rizík bol vypracovaný detailný plánuvedený v kapitole Udržateľnosť projektu.
Tým, že sa podarí skôr otvoriť lokalitu Nová hoľa sa samozrejme predĺži ajtrvanie samotnej zimnej sezóny v celom regióne,
ktorý je veľmi úzko naviazaný na otvorenie zimnej sezóny. Zvýši sapočet prenocovaní v miestnych ubytovacích zariadeniach,
návštevnosť gastro-prevádzok, lyžiarskych škôl, požičovní a vneposlednom rade to má vplvplyv aj na zamestnanosť v re

Časový harmonogram a spôsob realizácie projektu bol stanovený tak aby boli jednotlivé kroky realizovateľné v súlade
sprevádzkou lyžiarskeho strediska, s jeho pravidelnými preventívnymi odstávkami. Časový harmonogram bol
taktiežnavrhovaný tak, aby bol v súlade s ekonomickými výsledkami strediska a aby nezaťažil Cash Flow a tiež
celkovýhospodársky výsledok strediska. Detaily sú popísané v časti Udržateľnosť projektu.Aktivity projektu:Aktivita 1:
Rekonštrukcia čerpacej stanice CS1 12/2013 - 10/2014Aktivita 2: Nákup a inštalácia technológie zasnežovacieho systému
12/2013 - 11/2015Aktivita 3: Nákup a inštalácia softvéru 12/2013 - 11/2015Aktivita 4: Nákup snežných diel 12/2013 11/2015Aktivita 5: Nákup snežných pásových vozidiel 08/2015 - 11/2015Podporné aktivity projektu zahŕňajú koordináciu
projektu, monitoring, hodnotenie, finančné riadenie a publicitu.Aktivity budú zabezpečené formou subdodávky. Dodávatelia
budú vybraní v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.Za celkovú realizáciu projektu bude zodpovedný projektový manažér a
riaditeľ strediska.

Bez finančnej pomoci zo zdrojov EU by projekt napriek finačnému zdraviu spoločnosti GOIMPEX BRATISLAVA a.s. nebolo
možné v takomto rozsahu realizovať. Z hľadiska celkového počtu lanoviek a lyžiarskych vlekov sa Slovensko radí do prvej
desiatky štátov na svete. Na Slovensku sa nachádza podľa štatistických údajov vyše 1000 lyžiarskych vlekov a približne 30
lanoviek rozložených v 25 väčších a dobre vybavených a vyše 70 stredných strediskách. Pričom banskobystrický kraj sa radí
na špičku rebríčka. Obec Donovaly sa nachádza v regióne s ideálnymi podmienkami pre rozvoj zimnej turistiky. Zámer a cieľ
projektu je v súlade s Novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013. Predkladaný projekt
priamo prispieva k plneniu strategického cieľa cestovného ruchu, v ťažiskovom bode č. 3 - Zimný cestovný ruch a zimné
športy. Projekt je taktiež v súlade PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja, v rámci prioritnej osi 3 - Cestovný ruch.
Obec Donovaly má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu v podrobnosti ÚPN obce. Nakoľko lyžiarske stredisko je
kľúčovou aktivitou pre rozvoj obce jeho modernizácia je je v plnom súlade so obecným zámerom

Projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov. Po skončení spolufinancovania bude žiadateľ pokračovať v rozvojiza
pomoci nárastu tržieb, ktorý v prvom roku po ukončení projektu narastie vplyvom predĺženia sezóny o 129 tisíc EUR.V ďalších
rokoch vplyvom marketingu, medializácii o zmenách v stredisku počítame s nárastom tržieb o 5 %medziročne. Po ukončení
projektu bude projekt financovaný najmä vlastnými tržbami za služby pozostávajúce: a) zpredaja lístkov na lanovú dráhu a
skipasov, b) z prenájmov vlastných zariadení cestovného ruchu - ubytovňa Magura,Iglu Bar, prenájmu voľných plôch pre
rýchle občerstvenie, prezentačné aktivity výrobcov a dodávateľov lyží či ďalšíchkomodít a pod, c) z prenájmu reklamných
plôch. Celkový nárast tržieb v roku 2020 bude mať hodnotu 2 358 348 EUR zaspoločnosť., nárast pridanej hodnoty bude mať
hodnotu 1 179 783 EUR. Po vypracovaní finančnej analýzy zahrňujúcejinvestičné náklady, prevádzkové náklady, a odpisy
vyšla Miera výnosovosti projektu na úrovni 106,82% a Čistá súčasnáhodnota 100,24 je kladná čo potvrdzuje návratnosť
investície. Pre elimináciu rizík bol vypracovaný postup krokov, ktorésú detailne uvedené v Opise projektu.
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Oblasť riešenia problému sa nachádza v obci Jezersko v regióne Zamagurie, ktoré je oblasťou s dobre rozvinutým cestovným
ruchom v porovnaní s inými okresmi. Penzión SKI Jezersko je situovaný priamo v centre lyžiarskych stredísk SKI Jezersko a
Ski Bachledova. Len 120 m od penziónu sa nachádzajú lyžiarske svahy a bufet. Cieľom projektu je zabezpečenie
komplexných služieb cestovného ruchu v lyžiarskom stredisku SKI Jezersko-Bachledova nielen vzimnom, ale aj v letnom
období.Penzión SKI Jezersko poskytuje ubytovacie a stravovacie služby. Penzión ponúka 41 ubytovacích lôžok rozdelených
do 8 samostatných izieb a 2 apartmánov. Vybavenie penziónu je doplnené o spoločenskú miestnosť so samostatným
televíznym prijímačom, krbom a barom. Spoločenská miestnosť má kapacitu 30 miest. Reštaurácia so samostatnou
kuchyňou, jedálňou a detským kútikom je kapacitne disponovaná na 44 miest. Riešený objekt je morálne opotrebený,
nezateplený, vrátane strešnej konštrukcie, okná sú bez izolačných dvojskiel, elektroinštalácia a zdravotechnika je poruchová.
Nie je zriadená cirkulačka teplej úžitkovej vody. Vykurovanie a príprava TÚV nie je ekonomická.

Prestavba penziónu SKI JEZERSKO prinesie úpravu zastaraného stavu budovy, ktorý nenapĺňal kvalitatívne požiadavky a
nároky klientov. Z tohto dôvodu sú plánované stavebné úpravy, ktoré zahŕňajú zateplenie objektu, zateplenie strechy objektu
výmenou krytiny, výmenu okien, dvier, povrchov stien a podláh, výmenu elektroinštalácie a zdravotechniky.Projekt obsahuje
rekonštrukciu suterénu s vytvorením kotolne s kotlom na plynné palivo, wellness so zázemím a kuchynským zázemím. V
úrovni prízemia je riešené vytvorenie kuchyne – varnej časti. Projekt taktiež rieši vybudovanie požičovne športových potrieb,
ktorá bude nachádzať v blízkosti novovybudovaného všešportového ihriska. Plocha ihriska sa odvodní, upraví sa na letné aj
zimné športy. Popri ihrisku sa zrekonštruuje aj parkovisko nad potokom, aby sa tak vytvoril dostatočný počet parkovacích
miest.Po realizácii predkladaného zámeru bude penzión SKI JEZERSKO nielen najväčšie, ale aj najmodernejšie a najlepšie
vybavené zariadenie svojho druhu v regióne, zvýšia sa tržby a pridaná hodnota spoločnosti TATRADOM s.r.o. a taktiež
spoločnosť bude schopná vytvoriť 6 nových pracovných pozícii pre ľudí z regiónu.

Realizácia projektu bude trvať 15 mesiacov a bude pozostávať z 1 hlavnej a 2 podporných aktivít:• Aktivita 1 - Rekonštrukcia
zariadenia – exteriér, interiérTechnologicky a logisticky bude realizáciu stavby zabezpečovať externý dodávateľ, víťaz
verejného obstarávania uskutočneného po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na celú realizáciu stavby
bude dohliadať poverený a skúsený technický tím ľudí dodávateľskej firmy v súčinnosti s poverenými zástupcami firmy
TATRADOM s.r.o.• Riadenie projektu• Publicita a informovanosťAdministratívne a organizačne bude realizácia projektu
zabezpečená projektovým tímom spoločnosti TATRADOM s.r.o., ktorý sa bude skladať z projektového manažéra, finančného
manažéra a technického garanta. Projektovým manažérom bude majiteľka a konateľka spoločnosti - Petra Leštinská, Mária
Cveková, externý účtovník spoločnosti TATRADOM s.r.o., bude vo funkcii finančného manažéra projektu. Architektonickotechnický dozor bude zabezpečovať po odbornej stránke Nórbert Leštinský. Aktivity budú realizované z vlastných zdrojov
žiadateľa.

Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na silnejúci konkurenčný tlak a potrebu zvýšenia
konkurencieschopnosti TATRADOM s.r.o. ako aj vzhľadom na potreby jednotlivých cieľových skupín. Pre udržanie postavenia
spoločnosti na trhu je potrebné zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovaných služieb. Pozitívom je aj podpora zamestnanosti v
regióne, pretože vďaka projektu sa vytvorí 6 pracovných miest. Bez získania NFP by spoločnosť nemohla realizovať projekt v
potrebnom rozsahu, z vlastných finančných zdrojov by v blízkych rokoch nedokázala zabezpečiť výsledky projektu. Z pohľadu
dôležitosti realizácie projektu možno povedať, že v samotnej obci sa nenachádza žiadne podobné zariadenie, ktoré by
poskytovalo pohostinskú a stravovaciu činnosť s podobnou ubytovacou kapacitou. Obec je zameraná prevažne na malé
drevenice v súkromí. Najbližšie zariadenie, ktoré poskytuje aj stravovanie s ubytovaním sa nachádza v susednej obci. V okolí
sa nenachádza žiadny významný priemyselný podnik. Ľudia z regiónu musia dochádzať za prácou aj 40 km cez celú Maguru.
V samotnej obci Jezersko je len malé percento domácich obyvateľov, prevažnú časť osídlenia tvoria chatári a sezónny
návštevníci.

Spoločnosť TATRADOM s.r.o. bude po ukončení projektu dbať o udržanie vysokej miery návštevnosti ubytovacieho
zariadenia a neustáleho zlepšovania technického vybavenia, čím zabezpečí udržanie vlastnej konkurencieschopnosti.
Návštevnosť a konkurencieschopnosť zariadenia záleží aj od jedinečných konkurenčných výhod, ktoré v prípade lyžiarskeho
strediska Ski Jezersko – Bachledova disponujú: atraktívnou vysokohorskou polohou, zjazdovkami určenými na bezpečné a
pritom náročné lyžovanie, vyhovujúcimi klimatickými podmienkami. Penzión Ski Jezersko bude poskytovať ubytovacie,
stravovacie a doplnkové služby, ktoré sú v danom stredisku v podstate slabé. Napriek rastúcemu poctu turistov v regióne musí
aj samotný projekt vyvinúť aktivity na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu – efektívny marketing, aktívnu
spoluprácu s regionálnymi inštitúciamia ostatnými poskytovateľmi služieb, motiváciu zamestnancov. Spoločnosť vytvorí po
ukončení realizácie projektu 6 nových pracovných miest a v prípade rozširovania služieb priberie aj ďalších zamestnancov.
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Chata Björnson je jedným z turistických zariadení s dlhoročnou tradíciou, v centre Demänovskej Doliny - Jasnej.
Bolapostavená v typicky horskom štýle v nadmorskej výške 1200 mnm, v krásnom prostredí NP Nízke Tatry.
Ubytovaciezariadenie má vynikajúcu polohu, v blízkosti sú turistické chodníky, vleky a zjazdovky. Kapacita zariadenia je 80
lôžok.Chata má svoju neopakovateľnú atmosféru, ktorú zvýrazňuje reštaurácia v poľovníckom štýle, obľúbená je ajletná
terasa. Projekt je úzko spätý s Národou stratég. TUR a to predovšetkým v oblasti TUR sídiel a regiónov. Svojimi aktivitami
sazameriava na využívanie potenciálu Demänovskej Doliny, zlepšovanie služieb a rozvoj CR. Analýza silných a
slabýchstránok projektu stanovila činitele, ktoré pôsobia na projekt a analýza príležitostí a hrozieb rieši možné prognózy.
Projektprispeje k odstraňovaniu rozdielov v rámci regiónu Liptov a tak isto prispeje k zvýšeniu pridanej hodnoty
akonkurencieschopnosti prostredníctvom stanovených cieľovZ výstupov SWOT analýzy vyplýva, že sú rezervy vo využití
potenciálu pre široké spektrum voľno-časových aktivít, akoaj v návštevnosti lokality počas celého roka (nedostatočná ponuka
služieb).

Prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít a špecifických cieľov projektu sa vytvorí moderné, multifunkčné aefektívne
hospodáriace ubytovacie zariadenie – Eko -šport hotel Björnson, ktoré budú navštevovať domáci ajzahraniční turisti kvôli
svojej neopakovateľnej vysokohorskej atmosfére v nádhernom prostredí Nízkych Tatier spolu sveľkým spektrom doplnkových
služieb pre oddych a relax. Konkrétne výsledky možno zhrnúť do nasledovných bodov:- zvýšenie kvality poskytovaných
ubytovacích služieb v oblasti cestovného ruchu,- zvýšenie dopytu po ubytovacích službách,- rozšírenie spektra
poskytovaných služieb, nové doplnkové služby prispejú k zvýšeniu kvality ponúkaných služiebcestovného ruchu v lokalite a
regióne, hlavne v mimosezónnom období,- osloví sa nová skupina klientov, ktorí majú o doplnkové služby záujem, čím sa
vytvoria predpoklady pre nárast počtunávštevníkov regiónu,- predĺži sa pobyt návštevníkov v danej lokalite s rozšírenou
ponukou možností trávenia voľného času (požičovňašportových potrieb v objekte),- zvýšenie atraktívnosti lokality,- zvýšenie
pridanej hodnoty poskytovaných služieb cestovného ruchu,- vytvoria sa nové pracovné miesta

Predkladaný projekt bude realizovaný pomocou aktivít 1 - 3, v rámci ktorých je naplánovaná rekonštrukcia amodernizácia Eko
- šport hotela Björnson, spolu s vytvorením požičovne športových potrieb a miestnosti pre relaxa oddych (activity room).
Projekt je v súlade s investičn. a koncepč. dokumentmi žiadateľa, PHSR ŽSK, PHSR Liptova,Stratégiou rozvoja CR pre ŽSK,
s ÚP Obce Demänovská Dolina ako aj s ostatnými koncepčn. dokumentmi naregionálnej a národnej úrovni. Stavebné práce
ako aj nákup tovarov bude prebiehať dodávateľsky v súlade so zákonomč. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Projekt bude koordinovať hl. koordinátor, k ďalšímčlenom projektového tímu bude patriť projektový a
finančný manažér a ich asistent. Projekt bude realizovaný v súlade sharmonogramom tak, aby bol dosiahnutý hlavný cieľ a
jeho špecifické ciele. Realizačný tím bude realizovať pravidelnékoordinačné stretnutia s cieľom identifikovania potenciálnych
a reálnych rizík, kontroly úloh súvisiacich s riešenímprojektu. Architektonicko - stavebné riešenie je identifikované a popísané
v Opise projektu časť 4.1.

D1)Žiadateľ pomoci má dostatočné zdroje na kofinancovanie predmetného projektu. Predkladaný projekt je v súlade strendmi
vývoja v príslušnej oblasti, je trvalo udržateľný a finančná analýza neuvádza závažné riziká. Návrh jednotlivýchaktivít projektu
vychádza z posúdenia východiskového stavu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Opise. S odvolaním sana strategické a
koncepčné dokumenty na národnej a regionálnej úrovni (detailnejšie špecififikované v časti 2.4 Opisu)je predkladaný projekt
komplexný a oprávnený na realizáciu. Hlavné aktivity 1 - 3 projektu, ako aj podporné aktivity súzamerané na efektívne
fungovanie ubytovacieho zariadenia, na skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti CR, našetrenie ek. zdrojov, ako aj na
rovnaký prístup ku všetkým.D2)Projekt vytvorí počas obdobia trvalej udržateľnosti 8 nových pracovných miest, z toho 4
pozície obsadia ženy a 4miesta budú vytvorené pre mužov. Ak berieme do úvahy budúcu tvorbu kladného výsledku
hospodárenia spoločnostiSLOV INN JASNÁ s.r.o. a tvorbu ročných odpisov, znamená to disponibilné zdroje financovania pre
spoločnosť, čosignalizuje vysokú ekonomickú silu a efektívnosť projektu.

Všetky aktivity projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postuprealizácie je
logický a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný – obsahujevšetky potrebné
aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv najeho realizáciu (napr.
technické aspekty, finančné krytie). Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časovýharmonogram a postupnosť
aktivít je stanovený reálne a je predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu v zmyslepredloženého časového
harmonogramu. V prípade, že sú identifikované riziká nedodržania harmonogramu, je plnezabezpečená ich eliminácia. Výstup
projektu bude tvoriť pracovné príležitosti pre riadiaci a obslužný personál; nepriamobudú zamestnaní aj externí dodávatelia
rôznych vstupov a/alebo služieb. Na základe komplexnej stavebno-technickejrekonštrukcie a plánovaného rastu kvality,
objemu služieb a tržieb na výhľadové obdobie, ekonomické indikátoryprojektu nadobudnú také hodnoty, že po ukončení
projektu dokáže spoločnosť bezproblémovo financovať ďalšiuprevádzku. TUR je odzrkadlený aj vo FA projektu.
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Banskobystrický kraj je najväčším krajom SR. V roku 2012 bola nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji najvyššia z krajov
SR. Hospodárskou výkonnosťou je na posledných miestach v rámci SR s príspevkom k tvorbe HDP. V kraji pre rok 2012 je
evidovaných cca 540 ubytovacích zariadení rôznej cenovej úrovne, z toho je v Lučeneckom okrese 22 ubytovacích zariadení
s kapacitou 1293 lôžok. Ipeľský región má podľa regionalizácie cestovného ruchu dobrý potenciál pre rozvoj v oblasti
vidieckeho turizmu, kúpeľníctva, pobytov v horskom/lesnom prostredí a pobytoch pri termálnej vode.Obec Halič je vzdialená
cca 7 km od centra mesta Lučenec a cca 5km od zóny cestovného ruchu Lučenský park s vodnou nádržou Ľadovo. Oblasť
Novohrad patrí do Euromikroregiónu Neogradiensis, ležiaceho aj na území Maďarska.STAV NEHNUTEĽNOSTI - Žiadateľ už v
roku 2009 zahájil revitalizáciu objektu. Ku dnešnému dňu bolopreinvestovaných viac ako 3 mil. EUR.CIEĽOVÉ SKUPINY –
užívatelia výsledkov projektu: Slovensko, obec Halič a región, zákazníci–návštevníci regiónu, obyvatelia regiónu,
zamestnanci, dodávatelia, iní prevádzkovatelia v CR.

Realizáciou projektu sa zo súčasnej historickej budovy stane zrekonštruovaná pamiatka, ktorej účel bude reflektovať súčasné
trendy pri obdobných budovách. Vznikne hotel 4* štandardu s reštauráciou, vinárňou, kongresovými miestnosťami a ďalšími
službami.Projekt priamo vytvorí pracovné miesta v rámci svojho fungovania a bude platcom daní na miestnej a celoštátnej
úrovni.Približne na tretinu pracovných miest v objekte nie je potrebné žiadne ukončené vzdelanie a ďalšia polovica musí mať
stredné vzdelanie s maturitou / bez maturity. Takáto štruktúra zamestnancov je výhodná pre región s vysokou
nezamestnanosťou a výrazným zastúpením ťažko zamestnateľných skupín obyvateľstva. Ukončením realizácie tohto projektu
dôjde k sprevádzkovaniu hotela a vytvorí sa priestor pre ďalšie investorské fázy v okolí (revitalizácia zámockého parku,
turistického chodníka, rybníka s možnosťou člnkovania a plávania, výstavba tenisového areálu, volejbalového a 18
jamkového golfového ihriska, a pod.)

Aktivita 1 Úpravy interiérovPredpokladaná dĺžka realizácie aktivity je 20 mesiacov v období marec 2014 až október 2015.
Obsahom hlavnej aktivity je obstaranie kompletného interiérového vybavenia zámockého hotela v Halíči. Zámocky hotel v
Halíči je národná kultúrna pamiatka a jej obnova rekonštrukcia plne podlieha zachovaniu pôvodného konceptu zámku.
Historická vizáž taktiež podlieha výberu interiérového vybavenia hotela, ktorá sa bude striktne opierať o viacero umeleckých
štýlov, ktorými bol zámok počas svojej existencie zasiahnutý. Jednotlivé izby a apartmány budú zariadené s minimálnymi
požiadavkami na úroveň 4* hotela a v historizujúcom štýle. Vybavenie zahŕňa: osvetlenie, koberce, tapety, závesy, postele,
stoly, stoličky, nočné stolíky, komody, skrinky na chladničku a sedenie apod. Konkrétne vybavenie závisí od miestnosti a
jednotlivé špecifikácie sú definované v prieskume trhu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 predkladanej žiadosti o NFP.Administratívne a
organizačne bude realizácia projektu zabezpečená projektovým tímom spoločnosti IMET, a.s. Podporná aktivita bude
realizovaná z vlastných zdrojov žiadateľa.

Cieľom investícii žiadateľa - IMET, a.s. pri kúpe zámku do vlastníctva bolo vybudovať historický zámocký hotel s komplexnou
ponukou celoročných služieb. Ďalším cieľom je snaha o záchranu pamiatkového objektu celoslovenského významu, čím sa
priamo napĺňa jeden z cieľov OP KaHR- obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Zo zhodnotenia
kultúrnej pamiatky nebude profitovať len žiadateľ, ale celý región. Poskytovanie služieb v CR na kvalitatívne vyššej úrovni je
súčasným prevládajúcim trendom v tomto type podnikania. Zabezpečuje sa zvýšenou mierou luxusu ubytovania a
komplexnosťou poskytovaných služieb ako wellnes, kongresové priestory a pod.Projekt prispeje k zníženiu nezamestnanosti v
regióne s najväčšou mierou nezamestnanosti v SR, ako aj k tvorbe HDP nielen predajom vlastných služieb, ale aj
synergickým efektom nakupovania služieb a tovarov od iných subjektov v regióne, prispeje sa k propagácii regiónu Novohrad,
kraja, aj SR. Spoločnosť IMET, a.s. je úspešným nadnárodným podnikateľským subjektom na poli obchodu, služieb a výroby s
dostatočnými manažérskymi kapacitami na riadenie väčších projektov.

Výsledky projektu sú dlhodobo udržateľné z hľadiska:Inštitucionálneho – žiadateľ vykazuje stabilne priaznivé hospodárske
výsledky, rozvíja sa a je predpoklad, že realizáciou predkladaného projektu sa prispeje nielen k jej ďalšiemu rozvoju, ale aj k
naplneniu cieľov OPKaHR. Tým sa zabezpečí jej dlhodobý rast a prínos pre región.Personálneho – silné stránky firmy
zahŕňajú manažment, skúsených vedúcich pracovníkov a členov projektového tímu. Implementácia projektu bude
zabezpečená projektovým manažérom s využitím externých konzultantov a interných HR kapacít. Personál hotela bude
vzdelávaný za účelom neustáleho zvyšovanie kvalifikácie. Po ukončení spolufinancovania projektu budú postupne obsadené
jednotlivé pracovné pozície a bude prebiehať zácvik pracovníkov na výkon ich pracovných povinností.Finančného – je reálny
predpoklad, že spoločnosť bude mať ako dôsledok realizácie projektu vyšší obrat, aj zisk. Finančná analýza ukazuje kladnú
mieru výnosovosti projektu.
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Súčasný stav vybavenia penziónu u Michala ako aj jeho okolia je nevyhovujúci a vyžaduje si nevyhnutnú úpravu.
Rekonštrukcia je nevyhnutná z dôvodu zníženia počtu prenocovaní a klesajúcej obsadenosti v dôsledku zlého technického a
estetického stavu. Nábytok v izbách je poškodený, koberce a podlahové krytiny sú nenapraviteľne poškriabané. Pôvodné
televízne prijímače značky Tesla nie sú technicky vybavené na prenos signálu HDO. Steny v interiéri sú špinavé, ošúchané
od nosenia batožiny. Vonkajšie drevené obklady sú vyblednuté od slnka a stratili svoju pôvodnú farbu. Bez krytia náterom sú
vystavené pôsobeniu vody a škodcov. Vonkajšie detské ihrisko je nebezpečné životu, má prehnité drevené piliere a musí byť
nutne vymenené. Účelom projektu je realizácia rekonštrukcie vybavenia izieb a vytvorenie nových aktivít, ktoré podporia
celoročné využitie penziónu a pomôžu preklenúť výrazne stagnujúci dopyt po službách penziónu v mimo-sezónnom období.
Plánované aktivity tak pomôžu vytvoriť komplexný turistický produkt, aký v lokalite Západných Tatier chýbal. Novovytvorené
aktivity by mali prospieť nie len samotnému penziónu, ale aj k zatraktívneniu lokality Zuberec ako dovolenkového cieľa.

Po rekonštrukcii interiérov budú izby vybavené dobovým štýlovým nábytkom v prevedení prírodný dub. Takýmto zariadením
sa zvýši konkurencieschopnosť a zvýši štandard poskytovaných ubytovacích služieb. Rovnaký prírodný materiál dub – bude
použitý na všetky schodiská a zábradlia . Po rekonštrukcii budú mať izby nádych minulosti – ako z rozprávok starej matere.
Nákupom zariadenia na školenia ( dataprojektor, kávovar na coffe break, PC a premietacie plátno) bude vytvorená
profesionálna školiaca miestnosť s prezentačnou technikou, ktorá výrazne zvýši úspešnosť penziónu medzi konkurenciou s
ponukou kongresovej turistiky na okolí a prispeje ku komplexnosti ponúkaných služieb. Veľkou výhodou je možnosť ponuku
kongresovej miestnosti celoročne. Novozavedený hotelový rezervačný systém umožní registráciu klientov, vytvorenie ich
databázy, ktorú bude následne možné využívať na obežníky, ponuky akcií, ale aj na udelenie rôznych vernostných
programov, rabatov a zliav. Systém generuje priame výkazy takže nie sú potrebné ručné zápisy do papierovej knihy, vedie sa
jej elektronická verzia. Priestor ohniska bude doplnený o prenosný Grill aj s príslušenstvom na krájanie, s otočným roštom. V
priestoroch zrekonštruovaného ohniska budú prebiehať ukážky výroby syra a syrových výrobkov. Počas tejto ukážky bude
návštevník zasvätený do života na Orave v čase najväčšieho rozvojasalašníctva, naučí sa vyrobiť si syr, tvaroch, korbáčiky či
maslo aj sám doma. Návštevníci, ktorí pridú z deťmi a budú mať záujem o prednášky o syrárstve alebo si pozrieť priebeh
domácej zabíjačky môžu deti nechať vyblázniť na novom detskom ihrisku s množstvom interaktívnych prvkov na zábavu.

Predkladaný projekt je zameraný na rôzne činnosti a bude riešený dodávateľským spôsobom. Na základe verejného
obstarávania bude vybraný dodávateľ s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných projektov. Projekt obsahuje len
jednu aktivitu a tou je rekonštrukcia penziónu u Michala. Vybraný dodávateľ si aktivitu rozčlení na činnosti tak, aby bol
zabezpečený plynulý priebeh prác vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytnú. Modernizácia a rekonštrukcia
sa bude skladať z týchto nadväzujúcich krokov:realizácia rekonštrukcie interiérov a realizácia rekonštrukcie exteriérov. V
interiéry vybraná firma najskôr z demontuje nábytok, koberce a začne postupne s maľovaním izieb, pokládkou kobercov a
následne znovu nanesením nábytkov a ostatného príslušenstva. V exteriéri bude prebiehať realizácia pokládky podlahy v
altánku a následne tu bude umiestnená prenosná krbová zostava a nátery Detské ihrisko bude zdemontované a rozšírené o
nové prvky.V súbehu s týmito činnosťami bude koordinovaná činnosť na marketingu s externou firmou. Ostatné podporné
aktivity bude vykonávať žiadateľ vo svojej réžii, nakoľko disponuje dostatočným počtom tak technických ako aj
administratívívnych síl.

Predkladaný projekt je v súlade s PHSR Žilinského samosprávneho kraja ako aj s strategickými a územno-plánovacími
dokumentami obce, kde sa penzión u Michala nachádza . Rekonštrukcia penziónu je nevyhnutná z dôvodu nízkej
hospodárnosti a zlého technického a estetického stavu, ktorý nepriaznivo pôsobí na návštevníkov- turistov a je dôvodom
neustáleho poklesu tržieb. Účelom projektu . Aj keď je obec Zuberec malá zohráva v Žilinskom kraji, ale aj na Slovensku
dôležitú úlohu. Je tu situované lyžiarske stredisko národného významu a každoročne do obce zavítajú desaťtisíce
návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Je turistické stredisko zimných a letných športov. Je dejiskom
významných národných, medzinárodných a svetových športových podujatí. Nachádza sa tu 11 km lyžiarskych zjazdových
tratí, 25 km bežeckých tratí, sedačkové lanovky, lyžiarske vleky a sú tu široké možnosti horskej a rekreačnej turistiky.
Každoročne vo februári sa v obci konajú preteky psích záprahov. Pre rast konkurencie schopnosti prostredia je zvýšenie
kvality poskytovaných služieb vytváranie nových atrakcií nevyhnutné. V okolí penziónu sa nenachádza veľký počet
ubytovacích kapacít bez akýchkoľvek ponúkaných služieb, čo vytvára veľký trhový potenciál. Rekonštrukciou a uvedením do
prevádzky s vyšším štandardom a lepšími službami projekt prispeje k zlepšeniu poskytovaných služieb CR v lokalite
realizácie, pričom táto skutočnosť je plne v súlade s oprávnenou aktivitou opatrenia 3.1.2. a 3.1.3. Projekt prispeje k rozvoju
konkurencieschopnosti žiadateľa, podporí rozvoj cestovného ruchu a v neposlednom rade zabezpečí podporu zamestnanosti
(i mladých nezamestnaných).

Výsledkom rekonštrukcie penziónu u Michala je atraktívnejšie prostredie so širokou škálou ponúkaných služieb , ktoré dokážu
zaujať aj náročného klienta a podporujú celoročné využitie penziónu. Jedno vytvorené pracovné miesto zabezpečí
bezproblémové udržanie požadovanej kvality služieb. Realizáciu projektu sa bude zaoberať tím penziónu u Michala, ktorý má
na externý manažment zazmluvnenú profesionálnu firmu pôsobiaci v oblasti EÚ fondov, ktorá zabezpečí plynulý priebeh
realizácie projektu. Realizáciou rekonštrukcie bude zvýšený štandard izieb a služieb, čo umožní nárast ceny poskytovaných
služieb. Aktivity, ktoré podporia celoročné využitie budú mať za následok nárast tržieb aj v mimo sezónnom období.Pri
realizácii projektu môžu vzniknúť viaceré rizika, avšak už projektové riešenie podstatným spôsobom tieto riziká eliminuje.
Riziko zlyhania dodávateľa ( časový posun, zlá organizácia, odstúpenie od zmluvy)bude riešené zmluvne stanovenými
sankciami, pokutami za omeškanie. Riziko zlyhania technológie – nefunkčnosť technológie bude eliminované vyžadovaním
bezplatného servisu a poradenstva v čase zábehu technológií a zariadení a predĺženie záručnej lehoty. Riziko vzniku
nepredvídaných okolností z titulu vyššej moci ( zlé poveternostné podmienky, ktoré neumožnia realizáciu načas bude znížené
dostatočne dlhým obdobím na realizáciu ( 9 mesiacov). Riziko nepredvídaných naviac nákladov bude pokryté z rozpočtu
objednávateľa. Samotnú udržateľnosť projektu z finančnej stránky dokladuje aj priložená finančná analýza, ktorá detailne
popisuje tok cash flow a finančnú návratnosť investície počas ekonomickej životnosti projektu. Čistá súčasná hodnota projektu
je väčšia ako 0, čo znamená, žeprojekt je životaschopný a finančne udržateľný.
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Projekt je alokovaný v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Poprad v katastrálnom území Spišská Sobota. Obec
Sp.Sobota bola v dejinách jedno z hornospišských miest a v Uhorsku okresné mesto Spišskej stolice. Ako mesto s jarmočným
právom bolo centrom cechov, obchodov a kultúrneho života. V roku 1946 bola pripojená k Popradu ako jeho mestská časť a
od roku 1950 bolo historické centrum vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.Stavebný objekt Meštiansky dom č. 27 je
situovaný v radovej historickej zástavbe južnej časti Spišskosobotského námestia. Dvojpodlažný dom bol postavený v 14. st.,
renesančne prestavaný v 16. st.. Spoločnosť zakúpila MD v roku 2006 a v tomto období začala s postupnou rekonštrukciou
objektu, ktorá nebola doposiaľ ukončená vzhľadom na vysoké fin.nároky, ktoré v nemalej miere súviseli s históriou objektu.
Vytvorenie boutique hotela je pre rozvoj spoločnosti významnou príležitosťou, no zároveň aj výzvou. Ak chce spoločnosť
naplno využiť všetky silné stránky a existujúce príležitosti musí cieľavedomým úsilím eliminovať svoje slabé stránky, ktoré
spočívajú najmä v nevyhovujúcom stave objektu.

Realizáciou projektu dôjde dokončeniu rekonštrukcie objektu a obstaraniu vnútorného vybavenia, ktoré umožní samotné
využívanie zariadenia na poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb vysokého štandardu a taktiež ako zriadenie pre
konferenčné a spoločenské podujatia. Objekt v rámci prestavby bude obsahovať 4 dvojposteľové izby a 5 apartmánov, v
suteréne vináreň a v úrovni prízemia reštauráciu s kuchyňou. Prístavbou riešený ubytovací dvoroví trak obsahuje 6
dvojlôžkových izieb, klubovňu a zároveň v rámci prístavby je riešené kongresové centrum. Realizácia projektu
umožní:•rozšíriť ponuku ubytovacích služieb v pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota (vyššia kvalita a komplexnosť
poskytovaných služieb)•vytvorenie ubytovacieho zariadenia kategórie boutique hotel•poskytovanie gastronomických služieb
poskytovaných v reštaurácii •vytvoriť oddychovo-relaxačného priestor zameraný na zvýšenie poskytovaného
komfortu•vytvorenie 10 stálych pracovných miestCharakter hotela (boutique) bude vyžadovať a umožní ďalšiu spoluprácu s
ďalšími organizáciami a podnikateľ. subjektami v oblasti CR (nevyhnutné podporné aktivity na udržanie si štandardu budú
zabezpečené externe).

Technické riešenie pr. vyplýva z druhu stavby rekonštrukcia NKP, ktoré v maximálnej miere vyžaduje zachovanie
architektonického výrazu. V rámci A1 budú realizované všetky nutné stavebné práce, ktoré v súčasnosti neboli vykonané
žiadateľom a sú nevyhnutné pre spustenie zariadenia do prevádzky a jeho bezproblémový chod. Žiadateľ realizoval
rekonštrukčné práce vo vlastnej réžii, no s ohľadom na vysokú finančnú náročnosť tieto rekonštrukčné práce neboli doposiaľ
ukončené. Celkový stavebný objekt je možné rozdeliť do „stavebných celkov“, ktoré sú v rôznom štádiu
rozostavania/rekonštrukcie.A2 vybavenie predstavuje podstatnú časť, ktorého rozsah a kvalita zodpovedá dosiahnutiu
špecifickým cieľa boutique hotel. Implementácia projektu bude zabezpečená proj. tímom zloženým z ext. zástupcov a kapacít
žiadateľ
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Zvýšenie konkurencieschopnosti strediska CR vytvorením
športového areálu Rozália

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kúria Dubnických

Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela KRYM

Penzión Solaris - rekonštrukcia rekreačného zariadenia

Penzión Poludnica

Hotel FIS Jasná **** Modernizácia a do zariadenie jednotlivých
prevádzok

Rozšírenie služieb Hotela Borovica

Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti
cestovného ruchu

Wellness - časť SPA a zvýšenie ubytovacieho štandardu

Dobudovanie strediska CR "ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort"
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428 512,76

799 247,10

791 482,67

799 948,00

793 296,67
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Lyžiarske stredisko Salamandra Resort je najjužnejšie situovaným strediskom na Slovensku. Vďaka tomu je najbližšie
dostupným lyžiarskym a športovým strediskom s lanovkou pre lyžiarov zo západného a južného Slovenska. Patrí medzi
najzaujímavejšie lyžiarske strediská na Slovensku vďaka svojej severozápadnej orientácii lyžiarskeho svahu, optimálnej
náročnosti a relatívne chladnému zimnému počasiu. Ide o nové stredisko, otvorené v zimnej sezóne 2009/2010.Stredisko je
atraktívne svojou modernou štvorsedačkovou lanovkou s bublinami, bezkontaktným turniketovým systémom, moderným
zasnežovacím systémom, prírodným jazerom, tzv. tajchom a kvalitným zázemím potrebným na zimnú prevádzku.Stredisko
Salamandra Resort si postupne buduje svoje meno, klientelu a vytvára stabilné miesto medzi lokalitami cestovného ruchu na
Slovensku. Vzhľadom na jeho polohu disponuje výborným potenciálom pre rôzne typy cestovného ruchu a tým pádom aj
celoročné využitie. Hoci má dostatočne vybudovanú infraštruktúru pre zimné vyžitie a športy je nedostatkom rezortu
nedostatočná infraštruktúra pre športovo-relaxačné využitie počas letnej sezóny, čo vyvoláva značnú sezónnosť v
obsadenosti strediska.

Realizácia projektu prinesie neasledovné efekty:- Vybudovanie športového areálu Rozália – tento cieľ bude dosahovaný
prostredníctvom vybudovania multifunkčných ihrísk a ich zázemia, ktoré umožnia realizáciou nových aktivít a celoročné
využívanie objektu, vytvorenie nových produktov cestovného ruchu zameraných na aktívny pohyb a šport.- Zvýšenie
zamestnanosti vytvorením nových pracovných miest - v rámci projektu sa vytvorí 8 nových pracovných miest, najmä pre
nezamestnaných mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov- Zvýšenie pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti – rozšírenie portfólia
služieb spoločnosti umožní atraktívne celoročné využitie čím prinesie zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty produkovanej
žiadateľomRealizácia uvedených aktivít umožní dosiahnuť stanovené merateľné ukazovatele. Žiadateľ dôsledne zvážil aj
možnérizikové faktory a disponuje spôsobmi ich riešenia. Realizáca projektu pozitívne ovplyvní aj ďalšie subjekty
poskytujúceslužby CR v regióne.

Prvou fázou realizácie aktivít projektu je verejné obstarávanie na obstaranie dodávateľa stavebných prác v súlade srozpočtom
a špecifikáciami uvedenými v predkladanej žiadosti.Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných
aktivít:Hlavná aktivita 1: Vybudovanie športového areálu Rozália, ktorý pozostáva z nasledovných objektov:- dve osvetlené
multifunkčné ihriská na prevádzkovanie športov ako tenis, futbal, basketbal, volejbal, nohejbal a iné- na spevnenom
parkovisku bude prevádzkovaná požičovňa športových potrieb - parkovisko pre návštevníkov strediska, ktoré bude zároveň
prenajímané hotelu na parkovanie pre hotelových hostí- terénne a sadové úpravy- drobná architektúraHlavná aktivita 2:
Technológia ľadovej plochyTechnológia ľadovej plochy sa skladá z komponentov, ktoré je možné v krátkom čase opakovane
rozkladať a skladať. Jej využitie je možné po dobu šiestich mesiacov v roku, v období mesiacov október až
marec.Implementácia predkladaného projektu bude zabezpečená realizačným tímom, ktorý bude dohliadať na
dodržiavaniezmluvných záväzkov, termínov a realizáciu prác.

Predmetom predkladaného projektu je rozšírenie strediska Salamandra rezort o športový areál s viacúčelovými ihriskami.
Realizáciou projektu sa zvýši atraktívnosť strediska s možnosťou využitia aj v letnej sezóne čo následne zabezpečí celoročné
využívanie jednotlivých objektov cestovného ruchu v stredisku Salamandra rezort. Predmetná lokalita má výborné podmienky
pre rozvoj produktov cestovného ruchu v súlade s aktuálnymi a budúcimi trendmi v cestovnom ruchu – turizmus pre zdravie,
športový turizmus, domáci turizmus – jedinečnosť a individuálna skúsenosť.Rekreačné stredisko je nové a má vysoký
potenciál rastu a možnosť etablovať sa ako moderné zariadenie cestovného ruchu. K dosiahnutiu tohto cieľa by výrazne
prispelo pridelenie nenávratného finančného príspevku.Projekt je plne v súlade s týmito dokumentami:- PHSR
Banskobystrického samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015- Územným plánom veľkého územného celku
Banskobystrický kraj- NSRR- OPKaHR- Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013Regionalizácia cestovného ruchu SR- Štátnej politika cestovného ruchu SR

Po ukončení realizácie projektu bude prevádzka športového areálu zabezpečovaná okrem jestvujúcich zamestnancov
žiadateľa aj ďalšími 8 novo prijatými pracovníkmi.Aktivity projektu sú navrhované aj s ohľadom na zabezpečenie technickej
udržateľnosti projektu, či už ide o údržbu jednotlivých stavebných objektov resp. umožnenie celoročného využívania – t.j.
celoročná prevádzka bude mať priaznivý vplyv aj na zvýšenie životnosti jednotlivých objektov. V rámci prevádzkovania
objektu bude žiadateľ realizovať potrebné drobné udržiavacie a obnovovacie práce tak aby sa zachovala funkčnosť
stavebných objektov po obdobie výrazne dlhšie ako je obdobie monitorovania projektu. Finančná analýza preukázala trvalú
udržateľnosť projektu z finančného hľadiska, nakoľko kumulovaný cash flow dosahuje kladnú hodnotu. Projekt je trvalo
finančne udržateľný čo preukazuje aj hodnota ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty a hodnota miery výnosovosti vo finančnej
analýze projektu.Projekt spĺňa všetky predpoklady na financovanie zo štrukturálnych fondov a úspešnú realizáciu a
dosiahnutie stanovených cieľov, ako aj cieľov opatrenia a prio
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Obec Beckov–mesto pod významným hradom, opevnené hradbami a s čulým obchodným životom, sa v stredoveku stalo
obľúbeným sídlom viacerých rodín nižšej uhorskej šľachty. Stavebný objekt Kúria Dubnických je súčasťou výstavby
renesančných kúrií, ktoré vznikali na námestí Beckova od konca 16.st.. Medzi najstaršie časti objektu patria niektoré
podzemné priestory, ktorých založenie sa datuje do 14. st.. Na tieto priestory neskôr nadviazala mladšia stredoveká zástavba.
Pôvodne boli na parcele postavené dva domy. Starší z oboch, trojpriestorový dom bol postavený v zadnej časti dnešného
východného krídla. Približne v 2. pol. 16.st. boli oba domy zlúčené do renesančného trojkrídlového objektu na
charakteristickom renesančnom pôdoryse s hlavnou fasádou orientovanou do námestia a so stredným prejazdom, ktorý sa
zachoval dodnes. Po roku 1918 bola budova prispôsobená na školské účely a po roku 1957 ju využívali rôzni nájomníci v
dôsledku čoho objekt chátral a bol postupne zdevastovaný až do dnešnej podoby. V súčasnosti je objekt definovaný ako
pamiatka v dezolátnom stave. Cieľom projektu je zachrániť túto národnú kultúrnu pamiatku a vytvoriť z nej ubytovacie
zariadenie s reštauráciu,bude prelínať história so súčasnými trendmi CR.

Realizáciou projektu dôjde k celkovej rekonštrukcii a modernizáciu exteriéru a interiéru budovy Kúrie Dubnických za účelom
poskytovania ubytovacích služieb a zriadenie centra pre spoločenské podujatia a taktiež vybudovanie oddychovorelaxačného priestoru zameraného najmä na rodinné pobyty ako aj a teambildingovú turistiku. Ubytovacie služby budú
dopĺňať služby poskytované novovybudovanou reštauráciou. Zároveň realizácia projektu vytvorí priestor na vytvorenie
informačné centrum a taktiež umožnenie nepriamej návštevnosti priestorov historickej časti (pivnica) – napr. výstava
tematických expozícií umeleckých diel. Hotel Kúria Dubnických poskytne ubytovanie pre 43 hostí v 24 izbách a apartmánoch.
V objekte bude zriadená reštaurácia a tiež dve samostatné spoločensko-konferenčné miestnosti vhodné na organizovanie
rôznych spoločenských podujatí. K rekonštruovanému objektu národnej kultúrnej pamiatky patrí aj rozsiahla plocha záhrady,
ktorá výrazne zvýši atraktivitu zariadenia, jeho pridanú hodnotu a samotnú konkurencieschopnosť spoločnosti. Priestory
záhrady spoločnosť plánuje využívať na realizovanie rôznych voľno časových a tematických aktivít, ktoré budú jednak
dopĺňať aktivity na hrade Beckov a v podhradí a zároveň podporia myšlienku projektu „Späť k tradíciám“.

V rámci rekonštrukčných prác bude na objekte v prvom rade zabezpečené odstránenie odpadov a poškodenej prípojky
kanalizácie, asanácia časti západného krídla (hrozba zrútenia). Architektonické riešenie zachová pôvodný výraz objektu
(pôvodné dispozičné riešenie a architekt. stav). Realizácia sanácie zamedzí ďalšiemu chátraniu objektu. V ďalšej etape bude
zrealizovaná komplexná rekonštrukcia budovy vrátane prípojok inži. sietí, terénnych úprav, spevnených plôch a
parkovísk.Nakoľko sa jedná o stavbu v pamiatkovej zóne (objekt je NKP), realizácia predpokladá možnosť archeologických
nálezov a z tohto dôvodu bude počas zemných prác na stavbe zabezpečený archeologický dozor. Prijímateľ si uvedomuje
špecifiká spojené s rek. NKP, ktoré môžu priniesť množstvo nepredvídaných okolností - napr. práce navyše, predĺženie
harmon., dodatočné finančné náklady.Zároveň v rámci projektu dôjde k modernizácii vnútorného vybavenia.Samotná
realizácia aktivít bude riešená dodávateľským spôsobom (výber na základe súťaže). Manažment spoločnosti má dlhoročné
skúsenosti s realizáciou projektov – predpoklad úspešnej realizácie (realizačný tím).

Realizácia projektu umožní:•rozšíriť ponuku ubytovacích služieb v oblasti•komplexnejšie poskytovanie služieb v CR a vznik
spoločných produktov CR (v blízkom okolí množstvo historických pamiatok so sprievodnými akciami)•reštaurácia, oddychovorelaxačný priestor, organizovanie aktivít na priblíženie tradícií (zabíjačka, remeslá), výstavy v historickej časti•informačné
centrum•vytvorenie 11 stálych pracovných miest•rozvoj už realizovaných činností spoločnosti - spolupráca na spoločenskokultúrnych podujatiach v priestoroch hradu Beckov, podhradí, turistické atrakcie.Spustenie prevádzky rozšíri možnosti CR,
zvýši návštevnosť a využitie Beckovského hradu, vytvorí turisticky zaujímavú lokalitu vo výhodnej polohe neďaleko hlavnej
dopravnej trasy D1 medzi BA a ZA.Projekt je v súlade s nasledujúcimi dokumentami:- PHSR Trenčianskeho SK- PHSR
Beckov-Zelená Voda-Bezovec (Mikroregión)- Územným plánom TNSK- ÚP obce Beckov- Nová stratégia rozvoja CR SR do
roku 2013- Regionalizácia cestovného ruchu SR- NSRR, OPKaHRS ohľadom na rozsiahlosť finančnej investície za účelom
vytvorenia komplex. zariad. CR by bez finančného príspevku nebola možná jeho realizácia.

Z finančného hľadiska bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom dosahovaných prevádzkových výnosov.
Závery finančnej analýzy potvrdzujú udržateľnosť a ekonomickú životaschopnosť projektového zámeru. Pri stanovovaní
východiskových hodnôt jednotlivých parametrov finančnej analýzy sme vychádzali z parametrov, ktoré vykazujú porovnateľné
zariadenia v regióne. Na administratívne zabezpečenie projektu žiadateľ plánuje vytvorenie 11 nových pracovných miest.
Tieto pracovné pozície, spolu so skúseným manažmentom spoločnosti, tvoria dostatočnú záruku pre udržateľnosť prevádzky
Hotela Kúria Dubnických. Realizáciou projektu vznikne zariadenie, ktoré svojou nižšou cenovou úrovňou poskytovaných
služieb poskytne možnosť využiť ubytovacie a iné služby pre turistov a návštevníkov obce, pre ktorých nie je súčasná ponuka
akceptovateľná a vytvára tak bariéru pre rozvoj cestovného ruchu v obci a regióne. Projekt sa opiera okrem iného aj o rozvoj
aktivít v nedávno zreakonštruovanom Beckovskom hrade, u ktorého sa predpokladá výrazný nárast návštevnosti (participácia
manažmentu spoločnosti na uvedenom projekte).
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Predkladaný projekt bude realizovaný v centre kúpeľného mesta Trenčianke Teplice. Samotné mesto vykonalo
zmodernizovanie a zatraktívnenie priestorov centra mesta, ktorého architektonickou súčasťou a podstatným prvkom je aj 3*
hotel KRYM, ktorého vlastníkom je spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o.. Hotel KRYM bol postavený v 70-tych rokoch a
odvtedy na ňom neboli vykonávané žiadne rekonštrukcie významného rozsahu. Predchádzajúcim majiteľom bola realizovaná
iba rekonštrukcia časti interiérov. Zároveň počas doterajšej prevádzky boli uskutočňované iba nevyhnutné čiastkové
rekonštrukčné práce vnútorného vybavenia izieb (sociálne zariadenia, nábytok, dvere a pod.) a nevyhnutná prevádzková
údržba, čomu zodpovedá aj súčasný nevyhovujúci technický stav tohto ubytovacieho zariadenia.Zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb je pre rozvoj spoločnosti významnou príležitosťou, no zároveň aj výzvou. Ak chce spoločnosť naplno
využiť všetky silné stránky a existujúce príležitosti musí cieľavedomým úsilím eliminovať svoje slabé stránky, ktoré spočívajú
najmä v zlom technickom stave hotela a s tým súvisiace vysoké prevádzkové náklady.

Spoločnosť zrealizovaním projektu rekonštrukcie Hotela KRYM v Tr.Tepliciach prispeje k zlepšeniu a skvalitneniu
ubytovacích služieb poskytovaných v meste Tr.Teplice pre domácich a hlavne zahraničných zákazníkov, ktorých kvalitné
služby jednoznačne prilákajú do kúpeľného mesta. Rekonštrukciou vznikne kvalitné veľkokapacitné ubytovacie a stravovacie
zariadenie, ktoré bude schopné poskytovať komplexné služby aj pre náročnejších zákazníkov. Neodmysliteľnou súčasťou
pobytu zákazníkov Hotela KRYM bude zabezpečenie zdravotníckych, kúpeľných a relaxačných procedúr a balneoterapií v
zariadeniach a prevádzkach Kúpeľov Trenčianske Teplice. V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že rekonštrukcia hotela a
jeho častí je projektovaná aj s bezbariérovými prístupmi a s výmenou starého vybavenia za adekvátne aj pre ľudí s
problémami pohybového aparátu.Komplexnou rekonštrukciou Hotela KRYM a úspešným uvedením do prevádzky spoločnosť
predpokladá dosiahnutie:• zvýšenie kvality poskytovaných služieb najmä zvýšením kvalitatívneho štandardu ubytovacích
priestorov hotela• zvýšenie energetickej efektívnosti objektu hotela• nárastu tržieb a pridanej hodnoty spol. • vytvorenie 11
nových prac.miest

V rámci predkladaného projektu dôjde prostredníctvom rekonštrukcie objektu hotela (hl. aktivita 1) k obnove v nasledujúcom
rozsahu:•kompletná výmena okenných otvorov na fasáde a v interiéri objektu•výmena fasádnych obvodových panelov z
východnej a západnej strany •rek. strechy z dôvodu zatekania•rek. soc.zariadení jednotlivých ubytovacích jednotiek. •úprava
povrchov stien, úprava podlahy a dodávka kobercov ako súčasť zákazky v rámci stavebnej časti.V rámci hl. aktivity 2 je
plánovaná obnova interiérového vybavenia,konkrétne dôjde k výmene nábytku a časti zariaďovacích predmetov v 98 izbách.
Obstaranie vybavenia bolo zadefinované do dvoch logických celkov.Implementácia projektu bude zabezpečená projektovým
tímom zloženým z ext. zástupcov a kapacít žiadateľa, ktorí budú zodpovední za celkovú úspešnú realizáciu predkladaného
projektu a taktiež za úspešné fungovanie hotelovej prevádzky. Aktivity projektu sú priamo naviazané na hlavný cieľ projektu a
umožnia dosiahnuť špecifické ciele projektu. Ukončenie prác je plánované na koniec roka 2014 a zároveň finančné ukončenie
je plánované 02/2015.

Vhodnosť realizácie projektu je jednoznačná vzhľadom na silnejúci konkurenčný tlak a potrebu zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti ako aj vzhľadom na potreby jednotlivých cieľových skupín. Pre udržanie postavenia
spoločnosti na trhu je potrebné zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovaných služieb. Pozitívnym prínosom je aj zvýšenie
zamestnanosti v regióne, pretože v dôsledku realizácie projektu budú vytvorené nové prac. miesta (11). Bez získania NFP by
spoločnosť nemohla realizovať pr. v potrebnom rozsahu a z vlastných zdrojov by v najbližších rokoch nedokázala zabezpečiť
výsledky projektu.projekt je v súlade s nasledujúcimi dokumentami:- PHSR Trenčianskeho SK- Územným plánom veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja- Územný plán mesta Tr. Teplice- Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestaNová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013- Regionalizácie cestovného ruchu SR- NSRR, OPKaHR, Schémou
štátnej pomoci.Žiadateľ aktívnou spoluprácou a takisto aj vlastnou propagáciou, možnosťami a organizáciou voľno časových
aktivít pre návštevníkov a obyvateľov zvyšuje goodwill mesta a záujem o jeho návštevnosť, čím prispieva k samotnému
rozvoju regiónu.

Nevyhnutnou podmienkou udržateľnosti je zabezpečiť, aby zákazníci hotela boli obslúžení kvalifikovaným personálom.
Kvalifikovanosť personálu bude spoločnosť zabezpečovať dôsledným a prísnym výberovým konaním. Jedným z výberových
kritérií bude aj deklarovanie praxe v odbore, resp. absolvovanie odborných kurzov pre účely konkrétnej pozície. Všetci
zamestnanci absolvujú systematické školenia v oblasti pôsobenia ale aj jazykoch.Realizácia projektu zabezpečí jednak
priame pracovné príležitosti (11), no zároveň nepriamo vytvorí ďalšie možnosti spolupráce s podnikateľskými subjektmi z
okolia prostredníctvom dodávok rôznych vstupov a/alebo služieb súvisiacich s prevádzkou hotela. Na základe výsledkov
finančnej analýzy a plánovaného rastu kvality, objemu služieb a tržieb na výhľadové obdobie, ekonomické indikátory projektu
nadobudnú také hodnoty, že po ukončení projektu dokáže spoločnosť bezproblémovo financovať ďalšiu prevádzku. Z
hľadiska ekonomiky ubytovacieho zariadenia existuje záruka trvalej udržateľnosti projektu v ďalšom období a záruka
financovania projektovej činnosti z vlastných zdrojov (zisk a odpisy) po ukončení realizácie predkladaného projektu.
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Projekt je alokovaný v k.ú. obce Holčíkovce v rekreačnom stredisku Domaša - Holčíkovce (Eva) pri vodnej nádrži Veľká
Domaša. Územie patrí do regiónu Horný Zemplín, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku s veľmi obmedzenými
pracovnými príležitosťami. Do roku 1990 bola Domaša obľúbeným cieľom letných dovoleniek domácich ale aj zahraničných
návštevníkov. Po roku 1990 však nastal v oblasti CR v okolí nádrže postupný útlm.V posledných rokoch však badať opätovné
oživovanie CR v oblasti. Vhodná poloha nádrže, čistá voda, pekné krajinárske prostredie a dobré klimatické podmienky
ponúkajú široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, vodné športy, kúpanie, plávanie, člnkovanie, windsurfing, ale aj
rybárstvo, turistiku. Ďalšie oživovanie strediska však nie je možné bez ponuky kvalitných produktov a služieb CR, ktoré
podporia aj mimosezónnu návštevnosť rekreačných stredísk. V roku 2012 kúpil žiadateľ v rekreačnom stredisku DomašaHolčíkovce pozemok spolu s rozostavaným a nedokončeným objektom, ktorý mávýhodnú polohu v blízkosti vodnej nádrže
(cca 50 m) a je dobre prístupný z dvoch rekreačných stredísk - Holčíkovce a Poľany.

V rámci projektu sa plánuje rekonštrukcia a komplexné vnútorné vybavenie 1. nadzemného podlažia rekreačnéhozariadenie
Penzión Solaris za účelom poskytovania reštauračných a športovo-relaxačných služieb (wellness a fitness).V rámci projektu
vznikne:• reštaurácia (kapacita 44 miest na sedenie) s terasou (kapacita 40 miest na sedenie),• denný bar (kapacita 18 miest
na sedenie),• kuchyňa so skladovacími priestormi• sociálne zariadenia• bazén• fitness• wellness so saunou, vírivou vaňou a
parným boxom• šatne a sprchy• technické a administratívne priestory (kotolňa a kancelária)V súvislosti s celoročnou
prevádzkou zariadenia bude vytvorených 6 stálych trvaloudržateľných pracovných miest z toho 4 miesta pre nezamestnaných
občanov vo veku 15-29 rokov a 1 pracovné miesto pre osobu zo znevýhodnených skupín na trhu práce. Prevádzka zariadenia
sa pozitívne prejaví na tržbách a pridanej hodnote spoločnosti. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie
kvality a komplexnosti služieb CR, vytvorí možnosti pre jeho celoročné využívanie a prispeje k napĺňaniu národných a
rezortných stratégii v oblasti rozvoja CR.

V rámci stavebnej časti je na objekte potrebné zrealizovať: zemné práce, ďalšie základové konštrukcie, dodatočné zvislé
nosné a nenosné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov – omietky, podlahy, výplne otvorov–okná, klampiarske
konštrukcie – žľaby, zvody, parapety, oplechovania, izolácie vodotesné a tepelné, tesárske konštrukcie–pergoly, kompletná
elektroinštalácia, kanalizácia, vodovod, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, plochy k objektu a žumpa pre odkanalizovanie.
Súčasťou projektu je aj vnútorné vybavenie (nábytok, wellness, fitnes, zariadenie kuchyne, baru). Obstaranie stavebných prác
a interiérového a prevádzkového vybavenia sa uskutoční dodávateľským spôsobom na základe verejného obstarávania, ktorý
bude realizovať odborne sôsobilá osoba so skúsenosťami s uvedeným typom obstarávaní. Pre bezproblémovú implementáciu
predkladaného projektu bude vytvorený 5 členný realizačný tím, ktorý bude dohliadať na realizáciu, dodržiavanie termínov,
kvalitu odvedených prác, finančné riadenie projektu, účtovanie, monitorovanie projektu a prípravu na spustenie prevádzky
zariadenia. Žiadateľ zhodnotil riziká proceu implementácie projektu a identifikoval ich riešenia.

Realizácia projektu umožní:- rozšíriť ponuku služieb v rekreačnom stredisku Domaša - Holčíkovce o služby, ktoré tu doposiaľ
absentovali (kvalitnáreštaurácia vyššej triedy, wellness a fitness)- zvýšiť konkurencieschopnosť, atraktívnosť a návštevnosť
rekreačného strediska- podporí vznik spoločných produktov cestovného ruchu, projekt je zameraný na služby, ktoré vhodne
dopĺňajúexistujúcu ponuku služieb- znížiť sezónnosť v návštevnosti strediska- zlepšiť podmienky pre telesne postihnutých
občanov v rámci rekreačného strediska (bezbariérový prístup, WC preimobilných)- vytvoriť 6 stálych prac. miest z toho 4 pre
mladých nezamestnaných občanov vo veku 15-29 rokov- znížiť regionálne rozdiely, lebo je situovaný do málo rozvinutého
regiónu s vysokou nezamestnanosťouProjekt je plne v súlade s týmito dokumentami:- PHSR Prešovského samosprávneho
kraja na obdobie 2008 – 2015- Územný plán Prešovského samosprávneho kraja- Územný plán obce Holčíkovce- NSRROPKaHR- Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013- Regionalizácia cestovného ruchu SRŠtátnej politika cestovného ruchu Slovenskej republiky

Vďaka dlhoročnému aktívnemu pôsobeniu má spoločnosť ENERGOTRADING, s.r.o. dostatočne vybudované administratívne,
materiálové a technické zázemie na prevádzku Penziónu Solaris.Realizácia projektu prinesie vytvorenie 6 nových pracovných
miest, ktoré zabezpečia udržateľnosť projektu z personálnej stránky. Výsledky finančnej analýzy preukazujú, že navrhovaná
investícia je pre žiadateľa prínosom, bude zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k
zlepšovaniu finančno-ekonomických ukazovateľov žiadateľa čo preukazuje aj hodnota ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty na
úrovni 143 a hodnota miery výnosovosti 120,5%. Na základe výsledkov finančnej analýzy možno tiež konštatovať, že
predkladaný projekt bude v každom roku generovať dostatok príjmov na pokrytie prevádzkových výdavkov súvisiacich s
investíciou a teda zabezpečenie potrebného cash flow.Hlavné riziko udržateľnosti projektu predstavuje hospodárska recesia a
malý dopyt po službách. Žiadateľ má vypracovanú stratégiu predchádzaniu vzniku nežiadúcich situácií a prípadného riadenia
a riešenia rizík, ktorá je podrobne popísaná v opise projektu.
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Miesto realizácie projektu sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský Mikuláš v obci Liptovský Ján. Žiadateľ,
spoločnosť PINE systems, s.r.o., sa rozhodla pre realizáciu projektu rekonštrukcie objektu turistickej ubytovne. Je majiteľom
turistickej ubytovne prevádzkovanej v objekte vybudovanom v 70-tych rokoch minulého storočia.V súčasnosti má turistická
ubytovňa kapacitu 35 lôžok. Objekt má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený. Na prízemí sa nachádzajú
spoločenské priestory, kuchyňa, jedáleň, sociálne zariadenia a byt správcu. Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa
nachádza ubytovacia časť – izby a spoločné sociálne zariadenia. V suterénnych priestoroch sa nachádzajú sklady, plynová
kotolňa, práčovňa, lyžiareň a sociálne zariadenia. Objekt je zastrešený plochou strechou.Od vybudovania objektu nedošlo k
rekonštrukcii zásadnejšieho charakteru.Tepelno-technický ako aj estetický stav objektu je nevyhovujúci. Zariadenie je
nezateplené, systém kúrenia je nehospodárny. Nábytok je po dobe svojej životnosti. Hygienické podmienky nezodpovedajú
súčasným požiadavkám. V súčasnosti absentuje možnosť kvalitného stravovania, kongresová miestnosť, bezbariérový
prístup.

Realizáciou projektu dôjde k rekonštrukcii ubytovacieho zariadenia a zvýšeniu kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia z
turistickej ubytovne na penzión v štandarde ***. Výsledkom bude atraktívny penziónový komplex zameraný na trávenie
príjemnej dovolenky a relax. Vďaka príjemnému prostrediu, modernej architektúre a svojej lokalite bude slúžiť tak
zahraničným, ako aj domácim hosťom, dovolenkárom a biznis klientele.Diverzifikácia služieb a multiplikačný potenciál centra
prekračuje svojim významom rozvoj samotného komplexu a podporí dynamický rozvoj podnikania okolitých podnikateľských
subjektov. Stane sa dôležitejším subjektom cestovného ruchu v danej lokalite regiónu Liptova a podporí turistickú oblasť v
smere do Žiarskej doliny, čím bude ďalej zvyšovať potenciál Liptova v cestovnom ruchu.Penzión Poludnica bude poskytovať
ubytovacie služby s celkovou kapacitou 30 lôžok, z toho 24 pevných lôžok a 6 prísteliek, reštauračné priestory s celkovou
kapacitou 36 miest, letnú terasu s kapacitou 40 miest, vinnú pivnicu s kapacitou 10 miest, kongresové priestory s kapacitou
28 miest a ostatné služby.

Pri realizácii projektu je kladený dôraz na zvýšenie kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia. Pri plánovaní sa vychádzalo
zo záujmu zvýšenia kvality a komplexnosti služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.Projektové aktivity sú
nadefinované v zmysle stavebného projektu a spočívajú v rekonštrukcii a modernizácii ubytovacieho zariadenia.V projekte sú
zadefinované 1 hlavná a 2 podporné aktivity v nasledovnej štruktúre.Hlavné aktivity:Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia
ubytovacieho zariadeniaPodporné aktivity:1 - Riadenie projektu2 - Publicita a informovanosťAktivity budú prebiehať paralelne
v termíne: 02/2014 – 10/2015.Realizácia projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom, na základe výsledkov
realizácie verejného obstarávania v zmysle príslušnej legislatívy.Implementácia projektu bude koordinovaná prostredníctvom
projektového tímu, ktorý pozostáva z odborníkov v oblastiach cestovného ruchu, investičných projektov a implementácie
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

Potenciál klastra Liptov a územia okresu Liptovský Mikuláš je pre cestovný ruch mimoriadne vysoký. Má úplné spektrum
prírodných a civilizačných daností. Sú tu horské masívy, podhorská krajina s vodnými plochami a zdroje termálnych
vôd.Rekreačnú hodnotu územia ešte zvyšuje jeho dopravná prístupnosť. Danosti a aktivity okresu majú prevažne celoštátny a
medzinárodný význam. Predkladaný projekt prispieva k zvýšeniu kvality a komplexnosti služieb cestovného ruchu v danom
regióne.Zároveň prispieva k posilneniu postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve, pozitívne vplýva na
zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako destinácie cestovného ruchu a tiež podporuje zlepšenie štruktúry návštevníkov. V rámci
kategorizácie regiónov cestovného ruchu v strednodobom horizonte podľa „Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenskej republiky do roku 2013“ patrí Liptovský Ján do lokality I. kategórie s medzinárodným významom.Projekt je v súlade
s príslušným strategickým a plánovacím dokumentmi miestneho, regionálneho, ako aj národného charakteru.

Priaznivá situácia v oblasti cestovného ruchu v regióne Liptova a jej posilňujúci trend vytvárajú predpoklad zvýšenia dopytu po
rozmanitosti služieb, ich kvalite a komplexnosti zo strany prichádzajúcich návštevníkov. Vzhľadom na širokú ponuku
prírodných, historických a kultúrnych atrakcií v portfóliu regiónu, predkladaný projekt svojim zámerom zvýšenia kvality a
komplexnosti služieb cestovného ruchu významne zapadá do tejto koncepcie a dáva predpoklad nielen k extenzívnemu
rozvoju segmentu cestovného ruchu v regióne, ale aj zakladá vysokú pravdepodobnosť trvalej udržateľnosti
projektu.Administratívna udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom projektového tímu a posilnenia
organizačnej štruktúry prevádzky.Finančná udržateľnosť projektu je preukázateľná prostredníctvom finančnej analýzy projektu
(príloha č. 5 žiadosti o NFP). Táto preukázala priaznivú mieru výnosovosti projektu a kladnú čistú súčasnú hodnotu. Projekt je
teda možné z finančného hľadiska považovať za životaschopný a udržateľný.
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Spoločnosť SKI KOLIESKO, s.r.o. v priebehu roku 2008 bola investorom stavby Hotela FIS Jasná v Demänovskej Doline v
Nízkych Tatrách. Spoločnosť je založená ako projektová spoločnosť na investíciu a prevádzku hotela. V záujme ďalšieho
rozvoja a zvyšovania kvality poskytovaných služieb je spoločnosť nútená investovať do neustálej modernizácie ubytovacieho
zariadenia a infraštruktúry doplnkových služieb v cestovnom ruchu. V súčasnej ekonomickej situácii sa finančné zdroje na
investovanie hľadajú čoraz ťažšie a preto sa rozhodla spoločnosť využiť možnosti ponúkané Operačným programom KaHR.
Predmetom projektu je do vybavenie priestorov hotela, izieb a apartmánov a dobudovanie jednotlivých prevádzok o doplnkové
služby. Realizáciou predkladaného projektu spoločnosť úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok,
najmä "nedostatok vlastných zdrojov..." a "nedostatočnú úroveň doplnkových služieb..". Projektom tiež spoločnosť využije
príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä "možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov".
Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä konkurenciu.

Hodnoty indikátorov výsledku i dopadu projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom vedenia firmy. Vzhľadom na
skúsenosti firmy s realizáciou investičných projektov (bod 5.1 OP) tieto údaje možné považovať za reálne. Jedno nové
pracovné miesto bude vytvorené ešte počas realizácie projektu a ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Odhad
pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja ubytovacieho zariadenia. Realizáciou
projektu si spoločnosť skvalitní a rozšíri svoje ponúkané doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú nevyhnutné
za účelom udržania následne zvýšenia celkovej konkurencieschopnosti podnikania. Spoločnosť tým dosiahne značný rast
konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Možné negatíva (riziká) a nástroje ich eliminácie sú podrobne
popísané v časti 6. OP. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme
investovania do podobných projektov resp. relaxačných zariadení. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie
nezamestnanosti. Uvedené skutočnosti jasne korešpondujú s relevantnými rozvojovými dokumentmi na národnej a
regionálnej úrovni (časť 2.4 OP).

Práce na projekte sa plánujú realizovať v období 11/2013 - 10/2015. Harmonogram odráža reálne možnosti realizácie
verejného obstarávania a predpoklad dátumu podpisu zmluvy o NFP. Samotné práce na projektu nebudú mať vplyv na
prevádzku ubytovacieho zariadenia, nakoľko sa budú realizovať postupne. Aktivity projektu, ako aj príprava prác a zmena
organizácie práce budú financované vlastnými zdrojmi a bude ich realizovať tím zostavený z projektovo skúsených interných
zamestnancov a externého administrátora. Potreba investovania do ubytovacieho zariadenia tkvie najmä v poklese
konkurencieschopnosti firmy, spočívajúcej v relatívne nekomplexných doplnkových službách. Pre zabezpečenie organizačnej
stránky realizácie projektu má spoločnosť vytvorené administratívne kapacity pre presné, podrobné a dôsledné sledovanie a
evidenciu všetkých údajov (vstupných, priebežných a výstupných), ktoré bude zabezpečovať administratívny personál.
Projektový tím bude pozostávať z interných riadiacich pracovníkov i externého pracovníka so skúsenosťami s implementáciou
projektov. Podrobná špecifikácia členov projektového tímu a ich úloh v projekte je uvedená v časti 4.2 OP.

Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný vôbec, nakoľko spoločnosť momentálne nemá vyčlenené zdroje v
dostatočnej výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy. Realizácia projektu by bez NFP prichádzala do
úvahy až v horizonte 5 rokov a to v obmedzenom rozsahu, čím by spoločnosť utrpela na konkurencieschopnosti a jej
dlhodobá stabilita by bola ohrozená, vrátane personálnej stability zamestnancov. Počas tejto doby by spoločnosť mohla
vďaka agresívnej konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich najvýznamnejších klientov. Okamžitým účinkom pomoci je
jednoznačne tvorba nového pracovného miesta ešte počas realizácie projektu a ďalších troch pracovných miest do 5 rokov od
ukončenia projektu. Týmto účinkom sa podarí čiastočne prispieť k politike znižovania nezamestnanosti v regióne Liptova, ako
i k ďalším cieľom stanovených strategickými dokumentmi na regionálnej a národnej úrovni (viď časť 2.4 OP). Spoločnosť má
mnoho cenných skúseností s realizáciou a organizačným zabezpečením investičných projektov, keďže už v minulosti
realizovala investičné projekty v iných segmentoch svojho podnikania (podrobne viď v časti 5 OP).

Trvalá udržateľnosť výsledkov i výstupov projektu je zabezpečená s viacročnými skúsenosťami manažmentu spoločnosti v
oblasti cestovného ruchu, doterajším stabilným každoročným rastom spoločnosti a najmä predmetom realizácie projektu, ktorý
ku skúsenostiam a stabilite doplní aspekt komplexnosti a zabezpečí zariadeniu najmä zvýšenie kvality služieb, ktorú zákazník
vyžaduje. Projekt bude po jeho ukončení schopný samofinancovania, okamžite začne tvoriť pridanú hodnotu a tržby, čím
nevzniká riziko negatívneho výsledku a tento je trvalo udržateľný. Zvýšením počtu ponúkaných doplnkových služieb budú
vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z potreby obsluhy a najmä z očakávaného rastu objemu služieb. Ohrozenia v
rámci SWOT analýzy sú podrobne špecifikované v časti 3 OP, ale projekt prispeje k eliminácii najmä hrozby konkurencie. Po
ukončení realizácie projektu, bude ubytovacie zariadenie ponúkať vyššiu kvalitu pre svojich zákazníkov. Z finančnej analýzy
vyplýva návratnosť investície cca v strednodobom horizonte, čo považujeme za optimálne, nakoľko nastane oveľa skôr ako
doba používania zariadenia.
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Wellness Hotel Borovica**** je situovaný v malebnom prostredí Štrbského Plesa, v blízkosti prírodného plesa, ktorá nesie
rovnaký názov. Táto oblasť je známa nie len ako letné a zimné stredisko cestovného ruchu, ale aj ako oblasť, ktorá
charakterizuje Slovensko a región Vysoké Tatry. V širšom kontexte a z hľadiska územného členenia Slovenskej republiky
spadá Štrbské Pleso pod Prešovský samosprávny kraj a z pohľadu regionalizácie cestovného ruchu pod Tatranský región s
medzinárodným významom. Tatranský región má významný dlhodobý i strednodobý potenciál pre rozvoj aktivít súvisiacich s
pobytom v horskom/lesnom prostredí, aktivít zameraných na letné i zimné športy a tiež potenciál pre poznávanie kultúrno –
historických pamiatok, ktoré sú v regióne početne zastúpené. Wellnes Hotel Borovica**** je hotel, ktorý prešiel rozsiahlou
rekonštrukciou v roku 2008 z pôvodného objektu „chata Borovica“. Prostredníctvom predloženého projektu chce žiadateľ
rozšíriť hotelový komplex a portfólio poskytovaných služieb o inovatívne služby s vyššou pridanou hodnotou, následne navýšiť
počet kvalifikovaných zamestnancov, všetko s cieľom uspokojiť požiadavku trhu a obstáť v silnej konkurencii.

Projekt „Rozšírenie služieb Hotela Borovica“ vychádza predovšetkým zo súčasnej obľúbenosti a vyťaženosti hotela. Portfólio
služieb Wellness Hotela Borovica**** je zaujímavé pre širokú klientelu, čo má za následok nárast obsadenosti hotela. Projekt
počíta s rozšírením reštauračných priestorov hotela, obostavaním priestorov nad existujúcou terasou nad parkovacími
miestami a s vybudovaním prístavby k budove hotela za účelom rozšírenia wellness priestorov s bazénom. Projekt sa nijako
nedotkne ubytovacej časti hotela, počet ubytovacích kapacít zostane nezmenený. Vybudované bude tiež nové parkovisko. V
súvislosti s rozširovaním služieb hotela, žiadateľ obstará také inovatívne vybavenie a zariadenia, ktoré sú v oblasti Štrbského
Plesa jedinečné, s cieľom poskytovať svojim návštevníkom služby s vyššou pridanou hodnotou. Žiadateľ vytvorí 8 nových
pracovných miest v roku ukončenia realizácie projektu, z toho 4 miesta sú určené pre mužov a 4 pre ženy. Vytvorené budú
tiež 2 miesta pre znevýhodnené skupiny a v súlade s podmienkami výzvy tiež pracovné miesta pre mladých občanov vo veku
15 – 29 rokov, a to v počte 6 zamestnancov. Žiadateľ projektom získa nárast tržieb a pridanej hodnoty.

Projekt „Rozšírenie služieb Hotela Borovica“ bude realizovaný prostredníctvom 3 aktivít. Aktivita 1 - Prístavba a rozšírenie
existujúcich priestorov hotela, Aktivita 2 - Výstavba parkoviska, Aktivita 3 - Nákup vybavenia a technológií. Pred podaním
Žiadosti o NFP vykonal žiadateľ prieskum trhu v súlade s podmienkami výzvy KaHR-31SP-1201. Celkové výdavky na projekt
sú prieskumom trhu stanovené na 1 598 494,21 EUR bez DPH. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na január 2014,
projekt bude ukončený v decembri 2014, doba realizácie 12 mesiacov. Na dodávku tovarov a prác vykoná žiadateľ verejné
obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami stanovenými výzvou
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projekt a jeho úspešná implementácia pomôže
žiadateľovi vo využití silných stránok a ich transformáciu na konkurenčnú výhodu a pri znížení negatívneho vplyvu slabých
stránok. S hrozbami uvedenými v SWOT analýze sa žiadateľ plánuje vyrovnávať kvalitou poskytovaných služieb, partnerskou
spoluprácou a kvalitnou marketingovou stratégiou.

Realizácia investičného žiadateľa A.V. PLUS s.r.o. prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti zariadenia cestovného ruchu a
to prostredníctvom rozšírenia portfólia služieb hotela. Žiadateľ bude po ukončení implementácie projektu schopný poskytnúť
návštevníkom jedinečné služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré v jeho okolí neposkytuje žiadne iné ubytovacie zariadenie.
Z ekonomického hľadiska sa to prejaví na ukazovateľoch firmy – v náraste tržieb, náraste pridanej hodnoty a zisku, ktorý
môže byť použitý na ďalšie investície do činnosti spoločnosti. Okrem iného bude mať projekt dopad na HDP v regióne, zvýši
sa zamestnanosť, prispeje sa k rozvoju regiónu s vysokou nezamestnanosťou. V prípade nezískania NFP bude ohrozená
realizácia projektu. Avšak vzhľadom na vysokú konkurenciu v okolí a nevyhnutnosti držať s nimi krok, resp. potreba získavať
konkurenčné výhody rozširovaním a skvalitňovaním služieb, by žiadateľ musel siahnuť po úverových zdrojoch, čo by sa
negatívne odrazilo na jeho ekonomických ukazovateľoch.

Realizácia projektu umožní žiadateľovi pokračovať v jeho úspešnom pôsobení v oblasti cestovného ruchu a zároveň naplno
rozvinúť podnikateľské aktivity v oblasti hotelierstva. Výstupy a výsledky projektu budú použité na ďalší rozvoj a kontinuálne
zvyšovanie konkurencieschopnosti žiadateľa. Nadobudnuté skúsenosti projektového tímu s riadením projektu, ako aj zlepšené
hospodárske výsledky napomôžu pri úspešnom realizovaní budúcich investícií žiadateľa z finančného a organizačného
hľadiska. S vyššie spomenutým rozvojom žiadateľ bude súvisieť aj rast počtu pracovných miest a potreba školiacich aktivít
zamestnancov. V prípade úspešnej realizácie projektu je predpoklad, že žiadateľ sa bude snažiť opätovne využiť možnosť
spolufinancovania zo štrukturálnych fondov aj pri iných jeho podnikateľských aktivitách, či už investičného alebo
neinvestičného charakteru. Realizácia projektu prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Poprad v krátkom,
strednodobom i dlhšom časovom horizonte. K udržateľnosti projektu prispieva fakt, že spoločnosť k príprave projektu
pristupovala veľmi zodpovedne a nastavené parametre a ukazovatele sú výstupom kvalifikovane vykonanej finančnej analýzy.
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Areál Veľká Havrania sa nachádza v malebnom prostredí Zázrivej okres Dolný Kubín. Okolie i reliéf terénu poskytujevhodné
príležitosti pre realizáciu zimnej rekreácie a letnej turistiky a pre organizáciu poznávacích zájazdov kultúrneho charakteru –
Oravský Podzámok, skanzeny oravskej a kysuckej dediny a tiež pre športové vyžitie – zimné športy najmä lyžovanie a v lete
najmä turistika a kúpanie v termálnych kúpaliskách v dostupnosti do 60 minút. Dnes poskytujeme služby pre 41 ubytovaných.
Reštaurácia poskytuje služby pre 60 hostí s terasou pre ďalších 40 hostí. Vo wellness ponúkame služby pre 10 osôb. V
ponuke sa zameriavame na cieľové skupiny rekreantov vrátane rodín s deťmi a na podniky, ktoré hodlajú realizovať
vzdelávacie aktivity a tréningy v tichom a zdravom prostredí Zázrivej. Zamestnávame 4 zamestnancov. Tržby sú na úrovni
118 tis. € a pridaná hodnota 46,397 €.Projektom hodláme prekonať slabé stránky a to Limitované vlastné zdroje na realizáciu
rozvojových zámerov Obmedzené možnosti infraštruktúry pre statickú dopravu a využiť silné stránky Schopnosti a skúsenosti
pri budovaní a realizácii projektov v CR a Skúsenosti pri organizovaní doplnkových a ponukových služieb.

Projekt je zameraný na realizáciu aktivít vedúcich k modernizácii hotela, vytvorenie parkovacích miest, ČOV a komunikácie a
vybudovanie Zázrivského skanzenu.Výsledkom projektu bude vytvorenie 5 nových pracovných miest. Dôvodom je zvýšenie
konurencieschopnosti a vytvorenie ponuky produktov v rámci regiónu.Výsledky projektu chceme dosiahnuť nielen vďaka
obnove a vybudovaniu infraštruktúry, ale najmä využitím potenciálu v súlade s Novou stratégiou rozvoja CR do roku 2013 Poznávanie miestnych tradícií – Zvýšený potenciál (Oravský región). V rámci CR spadá Zázrivá z dlhodobéhohľadiska do
kategórie regiónu medzinárodného významu. K tomu prispievajú i aktivity projektu a balíčky programov pre turistov. Cieľom
projektu a najmä očakávanou situáciou v budúcnosti je zvýšenie návštevnosti komplexu.Realizáciu a udržanie výsledkov
projektu by mohla negatívne ovplyvniť nižšia vyťaženosť hotela. Tomu chceme predísť aktívnou účasťou vo formujúcich sa
klastroch CR - Žilinského a Oravského. Účasť v týchto klastroch nám umožní ponúkať naše služby v širšom regionálnom
rozmere a cez balíčky služieb členov klastra zýšiť i počet návštevníkov a dĺžku ich pobytu v našom zariadení.

Projekt bude pozostávať zo 6 hlavných aktivít a 2 podporných aktivít. Každá aktivita nadväzuje na špecifický cieľ projektu.
Hlavné aktivity sa budú realizivať počas 13 mesiacov, viď. časový rámec realizácie projektu v ŽoNFP, ide o nasledovné
aktivity :A1 - Prestavba existujúceho hotelaA 2 - Výstavba a modernizácia zariadení technickej infraštruktúryA 3 - Vybavenie
Komplexu Havrania – kuchyňaA 4 - Vybavenie Komplexu Havrania – zariadenie hotelaA 5 - Pivnica vo svahuA 6 Vybudovanie kultúrnych a športových objektovRiadenie projektu sa bude zúčastňovať projektový tím vrátane externého
odborníka, ktorý bude poskytovať odborné služby v oblasti správnej realizácie projektu po finančnej stránke a dodržiavania
všetkých zásad a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP.Za spoločnosť Veľká Havrania, s.r.o. bude projektovým
manažérom konateľ Maroš Callo. Má najbohatšie skúsenosti s riadením tímu, organizačné schopnosti, ako aj najväčšie knowhow o komplexe Havrania. Romana Callová – riaditeľka marketingu spoločnosti Veľká Havrania, s.r.o je určená na pozíciu
koordinátor projektu, zabezpečí plnenie povinností v oblasti publicity a informovanosti a monitorovania.

Nami predkladaný projekt je pre našu spoločnosť finančne náročný. Bez získania nenávratného finančného príspevku by bola
realizácia predkladaného projektu viac menej nereálna po finančnej stránke, preto chceme zdôrazniť nevyhnutnosť získania
NFP pre realizáciu nášho projektu.Za následok nerealizácie projektu by bolo znižovanie návštevnosti zariadenia.Nami
predkladaný projekt zapadá do celkovej koncepcie VÚC a využíva i potenciál zázrivej ako významnej lokality CR. V rámci
kategorizácie CR patrí Zázrivá do budúceho regiónu medzinárodného významu. Projekt zároveň prispieva k naplneniu cieľov
generelu cestovného ruchu VUC. V rámci tohto dokumentu Zázrivá je v rámci Žilinského samosprávneho kraja zaradená do
lokalít medzinárodného významu a to v letnom a zimnom horskom turizme. Okrem toho projekt reaguje tvorbou balíčkov
služieb i na lokalitu medzinárodného významu cestovného ruchu – Oravský podzámok a na celoštátne významné lokality Skanzen Oravskej dediny, temálne kúpaliská i Terchovú.

Udržateľnosť projektu po ukončení realizačnej fázy bude zabezpečovaná z hospodárskeho výsledku. Generovanie príjmov
bude realizované inováciou produktov v cestovnom ruchu a vytváraním nových produktov. Práve 50% NFP vytvára
predpoklad pre zvýšenie štandardu a vytvorenie nových objektov podporujúcich kultúrne vyžitie klientov. Bez NFP by tento
projekt nemohol byť realizovaný. Ohrozenia hodláme prekonať pomocou rozšírenia ponuky komplexných služieb a
spoluprácou s klastrami CR, ktorými sme členmi. Okrem našej ponuky budeme ponúkať aj atrakcie poskytovateľov v regióne,
čím zvýšime i atraktivitu nášho zariadenia s cieľom predĺženia pobytov a zvýšenie opakovateľnosti návštev klientmi. Z
finančného hľadiska udržateľnosť výsledku projektu bude zabezpečovaná vďaka vyššej využiteľnosti komplexu Havrania.
Rekonštrukcia objektu zníži náklady na energie. Samotný projekt je ako vyplýva z finančnej analýzy udržateľný, nakoľko
počas celého obdobia udržateľnosti generuje kladný cash flow. Miera výnosovosti dosahuje úroveň 117,74%. Z
prevádzkového hľadiska je podstanou informáciou fakt, že ako manažment, tak aj zamestnanci sú vysoko kvalifikovaný vo
svojom odbore a to i so zahraničnými skúsenosťami
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Hotel Partizán sa nachádza v rekreačnej oblasti Tále, v NP Nízke Tatry. Preto, aby hotel mohol poskytovať počas celoročnej
prevádzky komplexné služby na úrovni ***hotela v stredisku CR Tále s medzinárodným významom pre individuálnu klientelu,
pre rodiny s deťmi a pre účastníkov kongresov, je potrebné dobudovať nové aktivity a doplniť chýbajúce vybavenie. Vzhľadom
na súčasný trend v poskytovaní ubytovacích a doplnkovo-relaxačných služieb sú nevyhnutné viaceré investície do
modernizácie hotela a jehovybavenia, ktoré novovybudovanými službami podporia aj rozvoja regiónu. Hotel prešiel čiastočnou
rekonštrukciou, napriek tomu je potrebné dokončiť objekt SO 02 2. – 4. NP. V rámci poskytovaných služieb komplexu
wellness je nutné dobudovať interierovú SPA zónu ako súčasť wellness aktivít a medicínskych procedúr prevádzkovaných
počas celého roka. Táto situácia bráni ďalšiemu rozvoju zariadenia a je dlhodobo neudržateľná. Plánovanou investíciou sa
zvýši kvalita a rozsah poskytovaných celoročných služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v
regióne.

Realizácia tohto projektu prinesie nielen ekonomické, ale aj mimoekonomické efekty. Dôjde k rozšíreniu rozsahu kvality a
kvantity poskytovaných služieb nielen samotného žiadateľa, ale predovšetkým v dôsledku jeho vplyvu aj v samotnom regióne.
Vybudovaním rekreačno-športového centra sa značne rozšíri ponuka služieb, čím projekt prispeje k eliminácii nepriaznivého
vplyvu sezónnosti na využívanie existujúcich ubytovacích kapacít. Uvedomujeme si, že vstupom do EÚ je potrebné vytvárať
komplexné produkty CR s cieľom plne uspokojiť potreby návštevníkov. So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými
službami bude súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 8. Zvýšením konkurencieschopnosti hotela, využitím
existujúceho potenciálu a prostredia, ako aj tvorbou nových pracovných miest pôsobí realizácia projektu na dosiahnutie
strategického cieľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013.

Za organizačné a technické zabezpečenie projektu bude zodpovedať projektový tím. Zabezpečenie realizácie projektu bude
založené na nasledujúcom: -kvalifikovaní a skúsení projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude projekt riadiť a
zabezpečovať po manažérskej stránke, -stálou prítomnosťou členov projektového tímu na mieste realizácie sa zabezpečí
možnosť okamžitej reakcie na možné vzniknuté problémy počas celej doby realizácie projektu,-úzka spolupráca všetkých na
projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu zastupiteľnosti a zainteresovanosti jednotlivcov.Začiatok
realizácie projektu je naplánovaný 03/2014, pričom celková dĺžka realizácie projektu predstavuje 18 mesiacov. Majitelia
spoločnosti majú za sebou bohaté skúsenosti s realizáciou investičných projektov vrátane financovaného z fondov EU, čo
zaručuje úspešnú implementáciu a naplnenie stanovených cieľov. Technickú realizáciu projektu bude realizovať víťaz VO a
bude vychádzať z projektovej dokumentácie a s platného stavebného povolenia. Stavebný dozor bude zabezpečovať vedenie
stavebného denníka a bude sledovať priebeh výstavby.

Projekt výrazne prispeje k poskytovaniu vysokokvalitných komplexných služieb počas celého roka. Neustále rastúce nároky
zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti CR nútia prevádzkovateľov zariadení v záujme udržania si
konkurencieschopnosti k stálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Realizácia projektu bude mať výrazne pozitívny
synergický efekt do podporných odvetví CR a vplyv aj na faktory, ktoré sa nedajú kvantifikovať. Uskutočnením projektu sa
výrazne podporí a zatraktívni infraštruktúra CR vybudovaná v obci Bystrá a regiónu Horehronia. Prílev domácej a zahraničnej
klientely podnieti rozvoj ďalšej infraštruktúry a podnikavosti v regióne, prispeje k rastu komunikácie miestneho obyvateľstva so
zahranič.návštevníkmi, k medzikulturálnej komunikácii, čo je vzhľadom na vstup SR do EÚ nezvrátiteľné a veľmi potrebné.
Implementácia nášho projektu, novovybudované aktivity a atrakcie budú pozitívne pôsobiť na rozvoj a aplikáciu projektových
zámerov v oblasti CR. Vzhľadom na svoje podmienky je NP Nízke Tatry vhodný na rozvoj CR, ktorý podporuje aj klaster
Horehronie. Jedným z dôležitých faktorov projektu je vplyv na podporu zamestnanosti vytvorením 8 nových prac. miest.

Stabilná klientela hotela Partizán, 20 ročná história rodinného hotelierstva a aj jej noví návštevníci sú zárukou udržania
výsledkov projektu aj počas ďalších rokov. Výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe zmodernizovaného objektu a
novo vybudovaných celoročných aktivít hotela. Financovanie vzniknutých prevádzkových nákladov bude kryté výnosmi z
poskytnutých služieb. Úspešnou realizáciou projektu sa zvýši kvalita služieb, rozšíri sa ponuka služieb a s tým aj klientska
základňa. Realizáciou projektu očakávame rast pridanej hodnoty a tržieb spoločnosti, ktoré pokryjú výdavky Hotela Partizán
na prevádzku a ďalší rozvoj. Nakoľko realizácia projektu je pomerne finančne náročná, spoločnosť ho bez poskytnutého
nenávratného finančného príspevku nie je schopná prefinancovať výlučne z vlastných zdrojov. Z prevádzkového hľadiska
bude udržateľnosť zabezpečená prostredníctvom dôslednej kontroly a koordinácie projektovým tímom. Zmysluplnosť dokázali
aj výsledky finančnej analýzy. Za životnosť projektu ČSH vygenerovala kladnú hodnotu investície. Možné ohrozenia
udržateľnosti sme identifikovali a pripravili eliminačné opatrenia na ich dosah.
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V marci 1998 spoločnosť KIMEX Group s.r.o. odkúpila zariadenie Oravský Háj od obce Brezovica. Do decembra 2000
prebehla komplexná rekonštrukcia zariadenia. Zariadenie začalo slúžiť ako rekreačné až koncom roku 2001. V tom čase malo
reštauráciu a 3 ubytovacie domčeky s kapacitou 29 lôžok. V roku 2004 sa rozširovala reštaurácia na 36 miest, pristavila sa
kongresová sála s kapacitou 70 miest, vybudovalo sa wellness centrum a ďalší ubytovací domček. Celková ubytovacia
kapacita bola 45 pevných lôžok. Od 30.9.2006 je Oravský Háj ako odštepný závod Kimex Group s.r.o. V marci 2010 bola
predstavená nová filozofia prevádzkovania Oravského hája ako *** ORAVSKÝ HÁJ – Garden Hotel & Resort. Hotelový
komplex pozostáva zo štyroch sedliackych domov, ktoré sú zariadené v rustikálnom štýle. V centrálnej budove sa nachádza
reštaurácia, kaviareň, bar, rokovacia miestnosť s kapacitou sedemdesiat osôb – Konferenčná sála, biliardová a stolnotenisová
miestnosť a salónik pre pätnásť osôb. Budova reštaurácie slúži aj na rôzne firemné akcie, konferencie a svadby. Hotel s
vysokým štandardom *** ponúka ubytovanie pre takmer 65 hostí. Penzión zabezpečuje aj požičiavanie športového náradia.

Prístavbou objektov si žiadateľ upevní pozíciu na trhu, zvýši sa kvalita služieb a kapacita obsluhy doplnkových služieb, ktoré
budú k dispozícií pre miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných účastníkov cestovného ruchu. Projekt by mal
dosiahnuť to, aby túto oblasť spoznali nielen obyvatelia regiónu Orava, ale aj zahraniční turisti. Doplnkové služby priamo
zvýšia návštevnosť, čím dôjde k zlepšeniu bilancie a miestnej ekonomiky. Dôjde k zvýšeniu zamestnanosti o 8 pracovných
miest. Po úspešnej realizácii projektu bude žiadateľ schopný pružne reagovať na požiadavky trhu a nebude musieť odmietať
nových klientov z dôvodu nedostatočnej vybavenosti a kapacít. Realizáciou projektu dôjde k výstavbe zariadenia CR vo
vyššom štandarde, ktorý bude svojím charakterom určený tak pre miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných
účastníkov cestovného ruchu.Poloha a charakter hotela bude umožňovať pre svojich návštevníkov viaceré možnosti pre
voľnočasové aktivity, čím sa zabezpečí celoročná návštevnosť s minimálnymi výkyvmi v závislosti od ročného obdobia a
počasia (vitálny svet, jazdectvo, minigolf).

Realizácia projektu sa uskutoční v dvoch Logických celkoch. Logický celok 1 - Stavba: Aktivita 1 - Jazdiareň a ustajnenie koní
(realizácia: 04/2014 - 11/2014), Aktivita 2 - Prístavba kongresovej sály (realizácia: 07/2014 - 07/2015), Aktivita 3 - Výstavba
zábavného golfového ihriska (realizácia: 07/2014 - 06/2015), Aktivita 4 - Prístavba bazéna (realizácia: 04/2015 - 10/2015).
Logický celok 2 - Technológia: Aktivita 5 - Dodanie technológie (realizácia: 08/2015 - 10/2015). Uskutočnením spomenutých
aktivít sa vytvoria podmienky na poskytovanie komplexných služieb CR s celoročným využitím. Technické a administratívne
zabezpečenie implementácie projektu zabezpečia koordinátor, admin. pracovník, projekt. manažér projektu, fin. manažér,
ktorí majú skúsenosti s implementáciou projektov - spracovávanie monitorovacích a priebežných správ, zabezpečenie
záverečného zúčtovania, spracovanie záverečnej technickej a finančnej správy. Stavebné práce a dodanie technológií budú
zabezpečené dodávateľsky na základe uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Vybraná dodávateľská firma bude garantom a zabezpečí odbor. prevedenie výstavby.

Realizácia projektu bude mať dopady nielen na samotné zariadenie, ktorého sa týka, ale aj na širšie okolie. Hlavné aktivity
projektu zabezpečia prísun a uspokojenie potrieb väčšieho počtu návštevníkov, predĺženie ich pobytu, s čím súvisí i vyšší
prísun finančných prostriedkov. Uspokojovanie potrieb zákazníkov bude cielené na individuálnych návštevníkov domácich i
zahraničných, ako aj firemnú klientelu či zazmluvnených odberateľov. Realizácia projektu tiež vytvorí vysoké predpoklady pre
rozšírenie, zefektívnenie a zintenzívnenie kooperatívneho manažmentu na báze vzájomnej spolupráce medzi viacerými
subjektmi (podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu a nadväzujúcich odvetviach, podnikateľské subjekty mimo cestovného
ruchu, miestna samospráva, kultúrne inštitúcie a miestne obyvateľstvo). Realizácia projektu bude taktiež pozitívne vplývať na
nárast tržieb ostatných podnikateľských subjektov, čím môže vyvolať ďalšie obdobné investičné projekty a zároveň ovplyvní
zvyšovanie zamestnanosti p
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Rekonštrukcia wellness a infraštruktúry ThermalKesov

Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória

Vytvorenie novej atrakcie CR rekonštrukciou NKP vyhliadky Monte
Móry v lokalite Štrbské pleso

MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE VYBAVENOSTI REKREAČNÉHO
AREÁLU „DUNAJEC“ - ČERVENÝ KLÁŠTOR

Rekonštrukcia a prestavba budovy na Haškove pivné kúpele

Modernizácia športovísk, zatraktívnenie interiéru a dovybavenie
technologického zázemia v Hoteli Kaskády.

Modernizácia športového centra penziónu Teniscentrum na
multifunkčné stredisko cestovného ruchu a výstavba wellness centra

Penzión v starom Mlyne, to sú kvalitné služby a nezabudnuteľné
zážitky v malebnom prostredí Národného parku Malá Fatra

Výstavba krytých rekreačných bazénov

Komplexnosť ubytovacích služieb v apartmánovom dome HALINA, s
možnosťou celoročného relaxu v srdci Slovenska

657 521,69

450 000,00

268 348,85

398 176,08

692 467,49

328 625,38

794 992,28

210 658,08

795 244,30

291 097,03

KaHR-31SP-1201

Žiadateľom o NFP je spoločnosť ThermalKesov, s.r.o., ktorá bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra
dňa 29.08.2009. Areál termálneho kúpaliska je lokalizovaný v obci Poľný Kesov 19 km od Nitry. Areál sa skladá z hotela
ThermalKesov**, letnej reštaurácie s diskotékou, troch termálnych bazénov, chatovej osady, autokempingu, športovísk a
rybníka. Kúpalisko bolo vybudované v 50-tych rokoch so zámerom vybudovať prímestské rekreačné centrum s rozvinutou
infraštruktúrou. Areál Thermal Kesov sa nachádza v kľudnom prostredí intravilánu obce Poľný Kesov v bezprostrednej
blízkosti existujúcich geotermálnych vrtov s liečivou vodou. Obec Poľný Kesov je rekreačnou oblasťou s predpokladmi pre
ďalšie rozvíjanie turistického ruchu. Potenciál geotermálnych prameňov je v súčasnosti značne poddimenzovaný a nie je v
plnej miere využívaný. Kúpalisko nemá celoročnú prevádzku, možno konštatovať aj absenciu širokého spektra relaxačných
služieb pre jednotlivcov i rodiny s deťmi. Wellness je momentálne v havarijnom stave.

Výsledkom projektu bude rekonštruovaný wellness, čo zabezpečí žiadateľovi zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných
služieb a zvýšenie konkurencieschopnosti. Ďalšími výsledkami projektu bude rekonštrukcia infraštruktúry. Poskytované
služby vo wellness budú mať celoročný charakter, čo pomôže žiadateľovi eliminovať sezónny faktor v tržbách spoločnosti. Po
celoročných službách spojených s wellness je v regióne vysoký dopyt, z čoho bude žiadateľ po zrealizovaní projektu
profitovať, pretože ThermalKesov má vysoký potenciál pre využívanie geotermálneho prameňa na služby cestovného ruchu.
Wellness služby budú charakteristické značne vyššou pridanou hodnotou, ako ostatné žiadateľom poskytované služby.
Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie 8 nových pracovných miest, z toho 6 pre mladých nezamestnaných občanov
vo veku 15-29 rokov, čo priamo napomôže riešeniu problému nezamestnanosti v regióne. Investíciou do rekonštrukcie
wellness dosiahne žiadateľ zvýšenie konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, zvyšovanie tržieb a zisku, čo bude mať ďalej
vplyv na zvýšenie objemu podielových daní do obecnej kasy.

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu wellness, stavebné a vzduchotechnické úpravy jestvujúceho vnútorného bazéna,
zabezpečenie nových elektrických rozvodov areálu, preložku sietí a oplotenie areálu. Realizácia projektu prebehne v rámci
hlavnej Aktivity č. 1: Rekonštrukcia wellness a infraštruktúry ThermalKesov:SO 03 Rekonštrukcia wellnessSO 05 Výmena
VZTSO 06 Zmena vykurovacieho médiaSO 07 Rekonštrukcia elektrorozvodov areáluSO 07.1 Prípojka VNSO 07.2
Trafostanica 400 kVASO 07.3 Pripojenie vnútorných rozvodov NNSO 07.4 Elektronický systém obsluhy klientaSO 07.5 NN
rozvody pre autocampingSO 07.6 Rekonštrukcia verejného osvetlenia areáluSO 07.7 Náhradný zdrojSO 09 Preložka
inžinierskych sietíSO 09.1 Preložka prípojky termálnej vodySO 09.2 Preložka prípojky studenej vodySO 09.3 Rekonštrukcia
ČOVSO 10 Prípojka NNSO 14 Záhradné úpravySO 14.1 Oplotenie areáluRiadenie projektu bude zabezpečené
prostredníctvom interných personálnych zdrojov žiadateľa. Súčasťou realizačnej fázy bude aj Publicita projektu, ktorá bude
spočívať v použití nástrojov marketingového mixu a bude sa vykonávať v súlade s Manuálom pre publicitu a informovanosť
OP KaHR.

Wellness je momentálne v havarijnom stave. Areál je v letnej sezóne pomerne vyťažený, avšak zákazníci hľadajú možnosti
rekreácie aj mimo sezóny. Súčasný stav je však veľmi nevyhovujúci, pretože zákazníci nemôžu využívať služby, o aké majú
záujem. Vysoký potenciál rekreácie vo wellness vyplývajúci z prírodných podmienok je absolútne nevyužitý. Zákazníkom nie
sú poskytované celoročné služby, o aké majú záujem a žiadateľ sa pripravuje o „ušlé tržby“. Zrealizovanie opisovaného
projektu bude mať priamy pozitívny dopad na riešenie problémov a potrieb regiónu, využívanie príležitostí a silných stránok v
regióne, a to napríklad:-nevyužitý potenciál pre cestovný ruch a absencia doplnkových služieb CR-absencia kompletného
produktu CR a doplnkových služieb-využitie kultúrneho a prírodného potenciálu pre účely vidieckej turistiky, prímestského
cestovného ruchu a wellness-vytvorenie doplnkových aktivít v cestovnom ruchu-rekonštrukcia a dostavba materiálnej
základne cestovného ruchu v obci-využitie vysokého potenciálu obce pre rozvoj športovo – rekreačných aktivít-využívanie
geotermálnych prameňov a i.

Realizácia projektu bude zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude prispievať k zlepšovaniu
finančno-ekonomických ukazovateľov. Vzhľadom na charakter investície predstavuje rekonštrukcia wellness nárast pridanej
hodnoty, nakoľko ponúkané služby v oblasti wellness budú predstavovať vyššiu profitabilitu oproti bežným službám
ponúkaným termálnym kúpaliskom. Ukončením realizácie však projektový zámer nekončí, ale bude mať u žiadateľa
synergické a multiplikačné efekty pre budúce projektové zámery a aktivity. ThermalKesov a jeho pozícia v sieti cestovného
ruchu v regióne sa podstatne zlepší a stane sa jeho dôležitou súčasťou. Vďaka rozšíreným a skvalitneným službám dôjde k
nárastu počtu návštevníkov, a to nielen z okolia, ale aj z celého Slovenska a zo zahraničia. Rozvoj a rozširovanie
poskytovaných a ponúkaných služieb bude pokračovať aj po ukončení realizácie aktivít projektu. Po realizácii projektu dôjde k
výraznému zlepšeniu poskytovaných komplexných služieb, čo zabezpečí odbyt služieb počas celého roka, nie len v letnej
sezóne. Realizácia predkladaného projektu bude mať pozitívne vplyvy na životné prostredie.
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Cestovný ruch predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie svetového hospodárstva. Hospodársky význam cestovného
ruchu v hospodárskom systéme je regionálne diferencovaný.Cestovný ruch regiónu Galanta je postavený hlavne na využívaní
prameňov termálnych vôd, ktoré umožňujú predlženie rekreačnej sezóny v strediskách, ktoré disponujú vybudovanými
kúpaliskami s primeranou infraštruktúrou služieb. Spoločnosť GASTROCENTRUM, spol. s r.o. bola založená v r. 1993 ako
spoločnosť s ručením obmedzeným. Majiteľom a konateľom je Mikuláš Horváth. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú ubytovacie
služby, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v
spojení s predajom na priamu konzumáciu. Spoločnosť prevádzkuje penzión Viktória v Galante, sídlisko Sever.Ubytovacia
kapacita 24 základných a lôžok a 16 prístelok, celkom pre 40 osôb. Ročná tržba v r. 2012 činila 289 801 eur, pridaná hodnota
136 959 eur, počet zamestnancov 11.

Realizácia projektu aktívne prispieva k riešeniu rizík a eliminácii negatívnych faktorov podnikania v oblasti cestovného ruchu.
Žiadateľ týmto projektom pružne reaguje na dynamický vývoj v oblasti služieb cestovného ruchu a rastúci dopyt po kvalitných
ubytovacích, stravovacích, športovo-relaxačných a ďalších doplnkových služieb.Vytvorí sa reálna možnosť celoročného
využitia penziónu a relaxačného centra.Projekt rieši prístavbu, prestavbu a rekonštrukciu jestvujúcej budovy penziónu a
relaxačného centra ako aj modernizáciu vnútorného zariadenia penziónu bez zvýšenia ubytovacích kapacít s cieľom
dosiahnuť celoročné využite penziónu a relaxačného zariadenia.Na základe požiadaviek zákazníkov sa rozhodlo pre
rekonštrukciu existujúcich relaxačných služieb a rozšírenie novými službami ako napr. soľná jaskyňa, sauna.Projektom sa
vytvorí 5 nových pracovných miest, z toho 4 pre mužov, 1 pre ženy, 1 pre znevýhodnené skupiny, 3 pre občanov vo veku 15 29 rokov.Plánovaná ročná tržba 350 000,00 eur, pridaná hodnota 205 000,00 eur .

Realizácia projektu sa zabezpečuje jednou hlavnou aktivitou: A1 Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória a 2
podpornými aktivitami:- riadenie projektu- publicita a informovanosť projektu -formou informačnej tabule, pamätnej tabule,
vlastnej internetovej stránky.Hlavná aktivita pozostáva zo stavebnej časti a obstarania vnútorných zariadení. Bude
zabezpečená dodávateľom, ktorý bude vybraný v rámci verejného obstarávania po predložení žiadosti o NFP.Stavba sa člení
na objekty:SO 01 konferenčná sála a telocvičňa - existujúci objekt- stredisko školenia - zmena účelu 539 m2SO 02 penzión a
relaxačné centrum -existujúci objekt- rekonštrukcia 609 m2SO 03 prístavba 307 m2SO 04 plavecký bazén - rekonštrukcia 112
m2SO 05 spevnená plocha - rekonštrukcia 790 m2SO 06 sadové úpravy 267 m2Realizácie prác na seba logicky a časovo
nadväzujú. Po zrealizovaní stavebnej časti bude nainštalovaná technológia a obstarané vnútorné vybavenie.

Aby bola spoločnosť schopná splniť svoje ciele - zvýšiť konkurencieschopnosť a dlhodobo dosahovať zisk – musí držať v
dnešnej dobe krok s najlepšími, musí venovať oblasti obnovy a rozšírenia služieb náležitú pozornosť.GASTROCENTRUM,
spol. s r.o. vďaka kvalite širokému sortimentu a kvalitne poskytovaných služieb, má vybudované dobré meno v sfére
cestovného ruchu. Aby mohla udržať získané dobré postavenie, musí stále investovať do ďalšieho rozvoja. Z dôvodu
finančnej náročnosti projektu je k realizácii nutný NFP.Ciele projektu sú v súlade s cieľmi OPKaHR, Prioritnej osi 3, opatrenia
3.1. Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu ako aj Novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu v SR do roku
2013.Realizácia projektu je nevyhnutná na dosiahnutie vytýčených cieľov spoločnosti. Prispieva k napĺňaniu cieľov Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 - 2015 a to s poslaním Trnavského
samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu: pritiahnuť pozornosť širokého spektra obyvateľov a turistov a vytvárať
atraktívne podmienky pre podnikanie v cestovnom ruchu.

Súčasná administratívna kapacita spoločnosti je zárukou úspešnej realizácie projektu. Spoločnosť v danej oblasti pôsobí už
20 rokov. Disponuje s kvalifikovaným tímom odborníkov, ktorí zabezpečujú dostatočné odborné pozadie úspešnej
implementácie projektu a ďalšieho rozvoja firmy.Projekt bude udržateľný z hľadiska:- ekonomickej – projekt podľa finančnej
analýzy bude každoročne vytvoriť zisk, z čoho bude môcť neustále rozvíjať prevádzku, investovať do nových, moderných
zaradení, držať krok s konkurenciou a vyhovieť stále rastúcim požiadavkám zákazníkov - návštevníkov.- environmentálnej - je
plánované zateplenie budovy penziónu, zníži sa tým spotreba energie na vykurovanie, to má za následok zníženie vzniku
emisných plynov.Bude obstaraná najmodernejšia technológia, ktorá je zároveň šetrná aj k životnému prostrediu, má nízku
spotrebu energie.- sociálnej - projekt sa realizuje v okrese Galanta, kde miera nezamestnanosti k 28.02.2013 dosiahla 7,11 %.
Projektom sa vytvorí 5 nových pracovných miest.
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Rozhľadňa Monte Móry bola súčasťou areálu, ktorého majiteľom bol stavebný inžinier a architekt, rodák z Banskej Bystrice
Karol Móry (1845 – 1921). Prehradením potoka Mlynica vytvoril jazero Nové Štrbské Pleso a v rokoch 1904 – 1905 pri ňom
postavil hotel. Pre vzhľad rozhľadne je charakteristický secesný sloh. Bola súčasťou hotelového komplexu "Nové Štrbské
pleso", resp. "Móry". Rozhľadňa v súčastnosti je schátrala a hrozí jej zánik. Je majetkom spoločnosti SPECTRUM REAL, s.r.o.
ktorá pripravila projektový zámer na jej rekonštrukciu a rozšírenie pre potreby prevádzky ako vyhliadkového objektu s
kaviarňou a cukrárňou. Štrbské pleso je jedným so stredísk cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, má relatívne dosť
kvalitných ubytovacích kapacít, no chýbajú viaceré typy atrakcii, pre ktoré by návštevník predlžoval svoj pobyt. Nie vždy sa dá
lyžovať alebo chodiť na turistiku. Na Štrbskom plese je nedostatočná ponuka atrakcií pre rodiny s deťmi, či dôchodcov, čiže
atrakcie, ktoré nevyžadujú fyzickú náročnosť. Práve zrekonštruovaný vyhliadkový objekt s kaviarňou a cukrárňou Monte Móry
má byť takou atrakciou. Silnou stránkou je jedinečnosť polohy, netypickosť rozhľadne s možnosťou stravovania a dobrý
výhľad.

Investor sa rozhodol prinavrátiť objekt do jeho pôvodného funkčného využitia - vyhliadkového objektu s kaviarňou a
cukrárňou. Nakoľko pôvodná kaviareň by nedokázala zabezpečiť ekonomicky prevádzkové náklady objektu a z hygienických
požiadaviek nie je možné v budove vytvoriť skladové a prevádzkové zázemie, navrhli sme pristavať k vyhliadke čiastočne
zapustený objekt do terénu tak, aby nenarušoval pohľad z okolia Nového Plesa, aby neukracoval návštevníkov o impozantný
výhľad na Kráľovu hoľu a zdôraznil tak dominantnosť pamiatky. Strecha prístavby sa využije na oddych pomocou
poskytnutých lehátok. Zo západnej strany sa vytvorí hlavný vstup do kaviarne, odkiaľ sa otvorenou dispozíciou dostaneme k
barovému pultu. Pri vstupnej časti kaviarne s cukrárňou je navrhnuté sociálne zariadenie. Celkovo sa vytvorí 68 sezónnych a
22 stálych miest pre návštevníkov. Zároveň sa vytvorí 5 nových pracovných miest, z toho 2 pre občanov vo veku 15-29
rokov. Realizácia projektu umožní novú atrakciu pre návštevníkov Vysokých Tatier so snahou pritiahnuť aj návštevníkov
poľskej časti Vysokých Tatier. Projekt zapadne do celkovej stratégie zvyšovania atraktívnosti Štrbského plesa vytváraním
nových atrakcií.

Realizácia projektu bude zabezpečená formou subdodávky troch dodávateľov, ktorí vzídu ako víťazi verejného obstarávania.
Na priebeh realizácie budú dohliadať: samotní konatelia spoločnosti, projektový manažér projektu, stavebný dozor,
architektonický dozor, ktorý stál pri zrode celkového dizajnu projektu.Na finančnú stránku bude dohliadať ekonómka
spoločnosti (externá služba). Predkladanie monitorovacích správ, žiadostí o platby, realizáciu publicity projektu bude
zabezpečovať externá spoločnosť so skúsenosťami v uvedenej oblasti.Projekt je rozdelený do troch ucelených aktivít/ celkov,
ktoré spolu majú vytvoriť z ruiny historickej rozhľadne Monte Móry atraktívne miesto, ktoré svojimi možnosťami a službami
pritiahne domácich i zahraničných návštevníkov a poskytne im nádherný výhľad na krásu Vysokých Tatier a širokého okolia.

Úspešná realizácia projektu bude príkladom dobrej praxe záchrany kultúrnej pamiatky v nielen v oblasti Vysokých Tatier,kde
je podobných chátrajúcich objektov veľa. Výstupy a výsledky projektu prispejú k vyššej motivácii podnikateľov skvalitňovať
svoje služby a rozširovať portfólio produktov nielen v lokalite Štrbského Plesa a Vysokých Tatier, ale aj v širokom okolí a
využívať existujúci potenciál regiónu.Nárast konkurencieschopnosti firmy v dôsledku realizácie projektu, ďalšie rozšírenie
kapacít, zvýšenie kvality i kvantity poskytovaných služieb bude mať priamy vplyv na situáciu v regióne a prilákanie domácich
a zahraničných návštevníkov a aspoň čiastočne prispeje k vyrovnávaniu regionálnych disparít a k zvýšeniu životnej úrovne v
regióne.Projekt prispeje okamžitým vytvorením 5 pracovných miest (z toho 2 miesta pre občanov vo veku 18-29 rokov) k
zníženiu nezamestnanosti v regióne, a to naplnením cieľov projektu v oblasti vytvárania komplexných turistických produktov s
celoročným pôsobením a využívania objektov kultúrneho a historického dedičstva pre účely cestovného ruchu. Projekt
prispeje ku komplexnej ponuke služieb v rámci Štrbského Plesa a k celkovej atraktívnosti regiónu.

Na základe finančnej analýzy môžeme konštatovať, že projekt ma vysoké predpoklady udržateľnosti už len čo sa týka
samotnej polohy vyhliadkového objektu s kaviarňou a cukrárňou Monte Mory. Faktom je, že na Slovensku fenomén rozhľadní
využívaných na poskytovanie služieb cestovného ruchu, nie je tak rozšírený ako v ČR a poloha na Štrbskom plese dáva
vysoký predpoklad návštevnosti tohto zariadenia. Pri koncipovaní predpokladanej návštevnosti sme vychádzali z dostupných
štatistík, ktorú zároveň chceme podporiť ak aktívnym marketingom a propagačnými aktivitami. Realizáciou projektu sa vytvorí
5 stabilných pracovných miest. Miera výnosnosti je podľa finančnej analýzy vo výške 148,85%. Výpočet výšky ČSH je 252,37.
Tieto výsledky zaručujú dlhodobú udržateľnosť projektu z vlastných príjmov. Medzi vonkajšie ohrozenia patrí pretrvávajúca
ekonomická kríza, či pokles záujmu návštevníkov o Vysoké Tatry na slovenskej strane. Tomu chceme predchádzať aktívnym
marketingom a oslovovaním návštevníkov aj na poľskej strane Vysokých Tatier, pre ktorých bude Monte Móry atraktívnosťou
a dôvodom na návštevu.
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Spoločnosť D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným funguje na trhu od roku 1994. Rekreačné zariadenie Dunajec,
situované v obci Červený Kláštor, ktoré je komplexným strediskom CR, prevádzkuje 10 rokov. Aktívne pracuje na domácom
CR a neustále zveľaďuje svoje investície.Obec Červený Kláštor sa nachádza na území Tatranského regiónu CR, kt.má v
zmysle kategorizácie turistických regiónov v SR medzinárodný význam zo strednodobého aj dlhodobého hľadiska. Obec a jej
okolie má výborné predpoklady pre rozvoj CR - Pieniny, splav Dunajca, kúpele, NKP - kláštor, možnosti turistiky,
cykloturistiky, lyžovanie a pod. Pre zariadenie Dunajec má veľký význam obnovenie kúpeľnej tradície v kúpeľoch
Smerdžonka,priamo v areáli rekr.zariadenia(poskytovanie ubytovania kúpeľným hosťom).Žiadateľ má zámer nadviazať na
doterajšie investície a realizovať ďalšiu etapu svojho zámeru za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti zariadenia
DUNAJEC poskytovaním kvalitných komplexných celoročne poskytovaných služieb CR.Realizovaním tejto stratégie sa
sleduje zlepšenie návštevnosti zariadenia (i mimo sezóny), zlepšenie kvality poskytovaných služieb, možností na konanie
kultúr.akcií ako aj výsledkov firmy.

Realizáciou projektu výrazne zvýšime konkurencieschopnosť rekreačného areálu Dunajec pri rešpektovaní TUR, a to
nasledovne:-obnovou interiérového vybavenia chatiek v areáli strediska vytvoríme služby s vyššou pridanou hodnotou vytvorením rekreačno–športového priestoru a priestoru pre hry detí vytvoríme nové možnosti pre aktívny odpočinok, relax,
šport, wellness a zábavu -vybavením hľadiska amfiteátra vytvoríme predpoklady pre organizovanie významných regionálnych
kultúrno – spoločenských akcií-dosiahneme komplexne vybudovanú mikroinfraštruktúruProjekt vytvorí predpoklady pre
poskytovanie komplexných služieb CR, celoročne, a prispeje k predĺženiu pobytu turistov v obci, regióne.Služby, ktoré
chceme realizáciou projektu zlepšiť a dobudovať-vhodne doplnia doposiaľ poskytované služby v rámci regiónu a zlepšia tak
úroveň a ponuku existujúcich kapacít-sú komplementárne s turistickými produktmi v rámci regiónu-podporujú využívanie
existujúceho prírodného a kultúrneho dedičstva-podporujú návštevnosť a využívanie národných, regionálnych a miestnych
atraktivítMerateľné ukazovatele boli nastavené reálne, nebude problém ich naplniť.

Pred rozhodnutím realizovať projekt sme dôkladne zanalyzovali situáciu nášho zariadenia i vývoja na regionálnom trhu
vrátane konkurencie so záverom, že je nutné investovať do zlepšenia komplexnosti a kvality služieb. Vybrali sme
najvhodnejšie z variantných riešení. Projekt bude realizovaný formou 2 hlavných aktivít so zameraním na modernizáciu a
doplnenie vybavenosti areálu rekr.zariadenia a interiérové vybavenie chatiek. Realizáciu sme naplánovali v zmysle
čas.harmonogramu počas 12 mesiacov, čo je vzhľadom na charakter prác dostatočne dlhá doba aj s časovou rezervou.
Inštaláciu interiérového vybavenia chatiek je možné vykonávať bez ohľadu na poveternostné podmienky.Zrealizovaním
hlavných aktivít sa naplnia všetky špecifické ciele projektu ako aj hlavný cieľ projektu.Za prioritné považujeme zrealizovanie
ver.obstarávania, prostredníctvom ktorého vyberieme dodávateľov v zmysle zákona o VO v platnom znení.Pre realizáciu
projektu sú naplánované dostatočné administratívne a technické kapacity.Riadenie a administrácia projektu bude
zabezpečená optimálnym zložením projektového tímu, ktorého členov sme starostlivo vybrali. Významné pozície v tíme budú
zastávať obidvaja konatelia

Projekt vytvorí predpoklady pre- poskytovanie komplexných služieb CR zlepšením možností pre voľnočasové aktivity,
vytvorením možností pre konanie kultúrnych podujatí- komplexnú ponuku celoročne poskytovaných služieb CR, veľmi
podstatné je akceptovanie našich chatiek ako ubytovania pre klientov kúpeľov- predĺženie pobytu turistov v regióne
poskytovaním kvalitnejších a komplexnejších služieb- konanie kultúrno – spoločenských podujatí vybudovaním hľadiska
amfiteátra Realizáciou projektu zvýšime konkurencieschopnosť rekreačného areálu Dunajec, prispejeme k zvýšeniu
ekonomickej prosperity, k sociálnej solidarite a inklúzii vytvorením celkom 5 nových pracovných miest pri uplatňovaní
princípov a zásad rovnosti príležitostí, prispejeme k zníženiu miery nezamestnanosti v okrese Kežmarok a k vyrovnávaniu
regionálnych rozdielov medzi krajmi v SR.O podporu na realizáciu projektu z EÚ žiadame z dôvodu, že značné finančné
zdroje už boli investované do zveľaďovania areálu.Realizácia projektu bez NFP by si vyžiadala obmedzenie investície a ako
dôsledok menšiu komplexnosť a kvalitu služieb.Projekt je v súlade so všetkými dostupnými strategickými dokumentmi
regiónu,okresu, kraja,SR.

Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v regióne, ktorá sa blíži k 30 %, máme za to, že úspešne obsadíme vytvárané
pracovné miesta pracovníkmi s požadovanou kvalifikáciou. V projekte vytvorené pracovné miesta budeme udržiavať
vhodným motivačným systémom a ďalším rozvojom zamestnancov.Počas prevádzkového obdobia budeme priebežne
sledovať morálne a technické opotrebenie majetku a v prípade potreby a finančnej disponibility zdrojov budeme priebežne
investovať do ďalšieho rozširovania a skvalitňovania prostredia areálu DUNAJEC ako i majetku.Vo fáze realizácie projektu
predpokladáme spolufinancovanie projektu vo výške 50 % celkových výdavkov projektu zabezpečiť kombináciou vlastných a
úverových zdrojov.Po ukončení projektu predpokladáme, že zvýšenou návštevnosťou, zlepšením komplexnosti a kvality
služieb, vytvorí zariadenie dostatočné zdroje na krytie prevádzkových nákladov. O finančných výsledkoch z prevádzky tých
častí zariadenia Dunajec, ktoré sú predmetom projektu hovorí finančná analýza, z ktorej je viditeľná schopnosť generovať
nielen zdroje nevyhnutné na bezproblémový chod zariadenia, ale generuje i zaujímavú mieru ziskovosti prispievajúcej k
návratnosti investície.
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V súčasnosti je objekt situovaný v areáli bývalého výrobného závodu Lusk-Nova. Budova bola postavená v 60.rokoch
20.storočia a po rekonštrukcii v roku 1971 slúžila na prevádzku nového závodu Jablonské sklárne (neskôr Lusk). Od cestnej
komunikácie /Medzilaborce – Humenné II /59 ju oddeľuje park s pamätníkom /národná kultúrna pamiatka/. K budove je prístup
z miestnej komunikácie. Stavba je výškovo osadená k ul. Dobrianského o cca 2,6 m nižšie. Areál je oplotený, pri budove je
existujúci komín /h=28 m/ z pohľadovej tehly, ktorý bude slúžiť pre realizáciu bleskozvodu a prípadne reklamy. Areál sa
momentálne nevyužíva. Nosný skelet objektu zostáva zachovaný, jeden trakt sa zbúra a prestavia. Zámerom prestavby a
rekonštrukcie je zmena funkcie a využitia priestorov, a to nielen ako zámer priniesť život do tejto časti mesta /podnik je
situovaný v centre mesta oproti múzea A. Warhola/, ale aj pre zachovanie, udržanie a zviditeľnenie časti histórie mesta.

Realizácia projektu bude mať pozitívne dopady na relaxačné a wellnes služby, a to rozšírením ponuky kvalitných relaxačných
služieb a vyplnenie medzery v ponuke wellness služieb – pivné kúpele v rámci regiónu, ako aj v rámci Slovenska; stravovacie
služby prostredníctvom reštaurácie, ktorá bude súčasťou pivných kúpeľov; zvýšenie návštevnosti zariadenia počas celého
roka, keďže sa realizáciou projektu rozšíri, zmodernizuje a inovuje ponuka služieb zariadenia využiteľných počas celého roka,
samotné stredisko sa tak zviditeľní a osloví širšiu skupinu klientely. Cieľom projektu sú hlavne návštevníci hľadajúci oddych,
zotavenie sa z každodenného stresu, relaxáciu s liečebným charakterom. Na trhu relaxačných služieb v súčasnosti vplyvom
hektického spôsobu života, ako aj dlhodobým trendom väčšieho záujmu o vzhľad a zdravie rastie dopyt po liečebnorelaxačných službách. Projekt osloví aj skupinu telesne postihnutých osôb, ktoré hľadajú možnosť využitia wellness služieb.
Projekt svojou realizáciou prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v kraji s takmer 20,92 % mierou nezamestnanosti a
nízkymi možnosťami tvorby pracovných miest. Projekt zvýrazní potenciál krajiny pre rozvoj horského cestovného ruchu,
zimných športov a letnej turistiky.

V súčasnosti je objekt situovaný v areáli bývalého výrobného závodu Lusk-Nova. Zámerom prestavby a rekonštrukcie je
zmena funkcie a využitia priestorov. Projekt bude realizovaný dodávateľsky vybranou spoločnosťou na základe výberového
konania. Samotná stavba je riešená ako jednopodlažný objekt so sedlovou strechou, ako murovaná väzníková hala. Nosný
skelet objektu zostáva zachovaný, pričom jeden trakt sa zbúra a prestavia nakoľko je v staticky narušenom stave a je bude
potrebné ho zbúrať. Objekt sa rozdelí na dve podlažia, a to: 1. NP – prístupné z areálu po rekonštruovanej spevnenej ploche
na minipivovar, wellnes, pivné kúpele a obslužné priestory (kotolňa, sklad, ...) a 2. NP – prístupné z chodníka, kde je
navrhovaná reštaurácia. Podlažia sú prepojené schodiskom vo vnútri dispozície. Návrh prihliada na zachovanie charakteru
pôvodnej architektúry /“fabriky“/, ale s novým funkčným využitím priestorov. Pri návrhu prestavby a modernizácie sa
vychádzalo z platných predpisov a noriem a lokalitného programu, zadaného investorom stavby. Žiadateľ má v pláne
postupne zrealizovať komplexný projekt vrátane revitalizácie celého areálu továrne a priľahlých zelených plôch.

Realizácia projektu bude mať dopady nielen na samotné zariadenie, ktorého sa týka, ale aj na širšie okolie. Zrealizovanie
aktivít projektu zabezpečia prísun a uspokojenie potrieb väčšieho počtu návštevníkov, predĺženie ich pobytu, s čím súvisí i
vyšší prísun finančných prostriedkov. Uspokojovanie potrieb zákazníkov bude cielené na individuálnych návštevníkov
domácich i zahraničných, ako aj firemnú klientelu. Realizácia projektu tiež vytvorí vysoké predpoklady pre rozšírenie,
zefektívnenie a zintenzívnenie kooperatívneho manažmentu na báze vzájomnej spolupráce medzi viacerými subjektmi
(podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu a nadväzujúcich odvetviach, podnikateľské subjekty mimo cestovného ruchu,
miestna samospráva, kultúrne inštitúcie a miestne obyvateľstvo). Realizácia projektu bude taktiež pozitívne vplývať na nárast
tržieb ostatných podnikateľských subjektov, čím môže vyvolať ďalšie obdobné investičné projekty a zároveň ovplyvní
zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom novovytvorených pracovných miest v regióne. Projekt je plne v súlade s
dokumentom "Stratégia rozvoja cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2007 - 2013".

Po ukončení realizácie projektu bude jeho pokračovanie zabezp. vlastnou podnikateľskou činnosťou zariadenia.
Poskytovaním kvalitných služieb a predpokladaného nárastu počtu klientov spoločnosť očakáva zlepšenie hospod. výsledkov,
čo zabezpečí dostatočné finanč. zdroje na prevádzku, resp. udržateľnosť výsledkov projektu. Z prevádzkového hľadiska bude
udržateľnosť zabezpečená dôslednou kontrolou a koordináciou jednotlivých aktivít projektovým tímom. Pri výbere nových
zamestnancov bude kladený dôraz na ich kvalifik. predpoklady. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu bude z vlastnej
činnosti spoločnosti. Tieto investície bude zabezpečovať v spolupráci s inými zariadeniami cestovného ruchu (ubytovacie,
reštauračné zariadenia, a pod.), z vlastných, prípadne bankových zdrojov. V prípade zistenia odchýlok od plánov. hodnôt
jednotlivých cieľ. indikátorov projektu bude projekt. tímom navrhnutý postup na riešenie vzniknutej situácie, odstránenie príčin
odchýlok a nápravu k plánovanému stavu. Prípadné riziká: Nestabilita ekon., polit. a legislat. prostredia, Vstup novej
konkurencie, Inflácia, Problémy v oblasti schvaľovacieho procesu žiadosti o grant a Narušenie vzťahov s partner. organiz.

KaHR-31SP-1201

Hotel Kaskády patrí k strategickým hotelom stredného Slovenska, nakoľko okrem vysokokvalitných ubytovacích a
stravovacích služieb, ponúka aj služby wellnes centra a kongresové služby, čím celoročne uspokojuje dopyt domácej a
zahraničnej klientely v oblasti cestovného ruchu. Východisková situácia: vlastný termálny prameň, lokalita v centre Slovenska,
dobrý prístup po diaľnici ako aj ľahká dostupnosť počas celého roka, blízkosť letiska Sliač, komplexnosť poskytovaných
služieb – ubytovanie, stravovanie, wellness, kongres, športové vyžitie, doplnkové služby Kaskády Hotel & Resort. V porovnaní
so zrekonštruovanými hotelmi a predovšetkým so zahraničnou konkurenciou však hotel musí dobudovať niektoré chýbajúce
prvky infraštruktúry – ide predovšetkým o rastúce požiadavky a dopyt zákazníkov po chýbajúcich doplnkových službách,
športoviskách, detskom parku a wellnes službách. Vybavenie izieb je už nevyhovujúce, zariadenie a kapacita kongresovej,
hlavnej kuchyne a kuchyne na kolibe je nedostatočná. Je potrebné dobudovanie chýbajúcej práčovne, backoffice-u, fajčiarkej
zóny.Všetky uvedené prvky bránia ďalšiemu rozvoju a uspokojovaniu stále rastúcich požiadaviek zákazníkov.

Realizáciou projektu sa doplní komplexná ponuka vysoko kvalitných wellnes služieb, obstará sa chýbajúce a nevyhovujúce
vybavenie izieb, dobuduje sa fajčiarska zóna, revitalizuje detský park, modernizuje sa športový areál. Hotel dovybaví
gastronomickými zariadeniami kongresovú, hlavnú kuchyňu a kuchyňu na kolibe ako aj terasy. Zariadenie si vybuduje
vlastnú práčovňu a backoffice, čím sa dosiahne komplexnosť poskytovania vysokokvalitných služieb cestovného ruchu s
možnosťou celoročného využitia. Vplyvom realizácie projektu sa zvýši obsadenosť hotela, čo bude mať za následok aj
vytvorenie nových pracovných miest v počte 6, z toho 4 prac. miesta budú vytvorené pre mladých do 29 rokov. Predpokladaný
nárast tržieb v roku 2020 je 4 671 689 eur a nárast pridanej hodnoty je 2 044 534.Naplnenosť zariadenia návštevníkmi bude
zabezpečená prostredníctvom ponuky služieb s využitím definovaných marketingových nástrojov (pre rodiny s deťmi, turistov,
kongresových hostí). Pre zabezpečenie negatívnych vplyvov na trhu (kríza a pod.) plánuje zariadenie ponúkať služby aj mimo
súčasných geografickýh oblastí (SR, ČR), hlavne pre zahraničnú klientelu.

Realizácia projektu bude usktočňovaná po stavebných objektoch:SO01 Modernizácia športového areáluSO02 Vybudovanie
detského parkuSO03 Modernizácia vybavenia izieb a interiéru hotelaSO04 Kancelársky prístavok – backofficeSO05 Dodávka
a montáž gastronomických zariadeníSO06 Dodávka technologického vybavenia práčovneSO07 Rekonštrukcia privátneho
SPA SO08 Modernizácia detských atrakcií SO09 Wellnes vírivkaS010 Vybudovanie Kneippovho kúpeľa SO11 Vybudovanie
Fajčiarskej zónyKaždá oblasť realizácie projektu bude realizovaná dodávateľským spôsobom na základe VO a koordináciu
jednotlivých aktivít projektu bude zabezpečovať samotný žiadateľ. Administráciu a kontrolu implementácie projektu zabezpečí
manažment spoločnosti, ktorý má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. Projekt z dôvodu svojho
zamerania nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.Previazanosť aktivít projektu s cieľmi je spojená
prostredníctvom zvýšenia spokojnosti klientov, zvýšenia všeobecnej kvality služieb zariadenia, čo má dopad na zlepšenie
konkurenčného postavenia zariadenia ako takého a rozšírenie zariadenia, čo je v súlade s cieľmi a aktivitami opatrenia.

Vzhľadom na výnimočnú polohu hotela, nachádzajúceho sa v geografickom strede Slovenska, medzi mestami Zvolen a
Banská Bystrica, v blízkosti liečivých kúpeľov Sliač a Kováčová a s výbornými referenciami a stabilnou klientelou v oblasti
wellness a kongresových služieb predstavuje Hotel Kaskády významný prvok v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu nielen
stredného Slovenska. Na uspokojenie požiadaviek stále náročnejšej klientely, však hotel musí realizovať viaceré zmeny a
doplnenia v oblasti infraštruktúry hotela, predovšetkým v oblasti modernizácie športového areálu, detského parku,
apartmánového vybavenia, zariadenia a dobudovania kuchýň, vybavenia izieb, dobudovania wellnes služieb, vybudovanie
práčovne, backofficu, fajčiarskej zóny. Bez pomoci NFP by sme projekt realizovali v menšom rozsahu, nakoľko objem
investície presahuje možnosti akumulovaných zdrojov. Uvedené je v súlade s výzvou, oprávnenými výdavkami a cieľmi výzvy
a tiež v súlade s PHaSR mesta Sliač okresu Zvolen a VUC Banská Bystrica, ktoré venujú dôraz na zachovanie a zvýšenie
služieb v oblasti cestovného ruchu a ich celkové skvalitnenie investíciami v tejto oblasti.

Po ukončení realizácie projektu bude hotel zodpovedať vysokým štandardom v oblasti poskytovania ubytovacích,
stravovacích, wellness, ako aj kongresových služieb a bude schopný konkurovať najlepším hotelom doma i v zahraničí. Tým
budú vytvorené predpoklady pre celoročné poskytovanie hotelových služieb aj pre náročnú domácu a zahraničnú klientelu s
predpokladom rastu spokojných a lojálnych zákazníkov, predovšetkým wellness a kongresovej klientely. Realizácia projektu
vytvoria predpoklady pre stabilné tržby hotela, ktoré budú postačujúce pre krytie finančných a prevádzkových nákladov
realizovaných aktivít projektu, čo zaručuje dosiahnutie stanovených ukazovateľov výsledkov a dopadu projektu. V súčasnosti
v čase hospodárskej krízy sa môže očakávaný rast klientely ako aj tržieb odkloniť od plánovaných hodnôt. Žiadateľ sa bude v
takom prípade snažiť prijímať opatrenia, ktoré by zamedzili krízovému stavu prostredníctvom diverzifikácii podnikateľskej
činnosti. Výsledky finančnej analýzy potvrdzujú, že hotel bude schopný realizovať predkladaný projekt a že jeho výsledky
budú udržateľné aj po ukončení financovania prostredníctvom NFP.

KaHR-31SP-1201

Penzión Teniscentrum vznikol v roku 2004 a nachádza sa v Tatranskej Lomnici asi 300 m od kabínovej lanovky na
Lomnickom štíte. V súčasnosti má penzión k dispozícií 7 2-posteľových izieb, 9 štúdií a 9 apartmánov, konferenčnú miestnosť
pre 80 ľudí, fajčiarsky salón, 2 malé salóniky s kapacitou 12 miest. Súčasťou penziónu je reštaurácia s kapacitou 80 miest a
kaviareň s kapacitou 32 miest. Penzión je nadštandardne vybavený. V blízkom okolí sa nachádza cca. 200 parkovacích miest.
Priemerná ročná vyťaženosť penziónu sa pohybuje na úrovni 50 %. K Penziónu patrí športové tenisové centrum s 2 kurtmi s
tvrdým povrchom. Pri penzióne sa nachádza aj otvorený tenisový kurt. V areály penziónu sa organizuje viac ako 20 veľkých
športových podujatí 15-20 kultúrno-spoločenských akcií. Vysoké Tatry patria medzi top turistické destinácie a ponuka služieb
sa každoročne zlepšuje. V súčasnosti absentujú kvalitné priestory pre organizáciu indoorových športových podujatí a
kultúrnych a spoločenských podujatí. Konkurenčnou nevýhodou penziónu Teniscentrum je absencia kvalitného wellness
centra, ktoré by rozšírilo možnosti poskytovaných služieb pre všetky cieľové skupiny.

Realizáciou projektu vznikne nové wellness centrum. Welness centrum bude pozostávať z 4 sáun, bazéna s dvoma 25 m
dráhami a tepidária. Toto centrum je koncipované tak, aby plnohodnotne uspokojilo potreby bežných turistov, ale aj
vrcholových športovcov. Ďalšou aktivitou je rekonštrukcia súčasnej tenisovej haly na multifunkčné športovo-kultúrne centrum.
Po realizácii projektu sa hala bude dať prispôsobiť pre mnoho halových športov ako aj organizáciu rôznych kultúrnych
podujatí - konferencií, plesov atď. Pre zabezpečenie prevádzky multifunkčnej infraštruktúry budú vybudované skladovologistické a technologické priestory pod úrovňou multifunkčnej haly. Tieto aktivity vytvoria nové celoročne využiteľné produkty
cestovného ruch vo Vysokých Tatrách. Projekt vytvorí 4 nové pracovné miesta (2 počas realizácie projektu a ďalšie 2 po jeho
relalizácii)a jeho realizácia významným spôsobom napomôže penziónu zvýšiť tržby a pridanú hodnotu. Rizikom nenaplnenia
merateľných ukazovateľov sú predovšetkým plánované príjmy. Reálnosť príjmov je garantovaná dlhodobou skúsenosťou s
reálnou prevádzkou a tým, že penzión Teniscentrum je dlhodobo veľmi dobre etablovaný v štruktúrach obsluhujúcich cieľové
skupiny.

Realizácia projektu bude prebiehať od 01/2014 do 10/2015. Stavebné práce budú uskutočňované na základe spracovanej
projektovej dokumentácie, v súlade so stavebným povolením. Po uskutočnení stavebných prác (Výstavba wellness, úprava
multifunkčného športovo-kultúrneho centra, výstavba skladových priestorov) sa pristúpi k nákupu potrebnej plánovanej
technológie pre wellness centrum a bazén. Realizácia projektu bude prebiehať v zmysle schválenej ŽoNFP, zmluvy o
poskytnutí NFP a ostatných relevantných právnych predpisov. Výber dodávateľov bude prebiehať v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. Implementácia projektu bude uskutočňovaná tímom riadenia projektu, zloženého jednak zo
zamestnancov žiadateľa. Podporné aktivity: Riadenie projektu bude zabezpečované pomocou projektového riadenia,
finančného riadenia, monitorovania a publicity a informovanosti, ktorá bude zodpovedať požiadavkám definovaným v Manuáli
pre informovanosť a publicitu. Interný pracovný tím bude pozostávať z majiteľa, investorského dozora a za administratívu
ekonomiku bude zodpovedná ekonómka.

Tento projekt je z investičného hľadiska v súčasnej situácii veľmi finančne náročný a žiadateľ by ho z vlastných ani
dostupných cudzích zdrojov nemohol realizovať v takomto rozsahu. Nenávratná pomoc zabezpečí, že projekt bude môcť byť
realizovaný komplexne (wellness a súčasne multifunkčné športovo-kultúrne centrum), čím sa vytvorí synergický efekt a nové
celoročne využiteľné služby cestovného ruchu. V meste Vysoké Tatry sa nenachádza multifunkcná športovo-kultúrna hala,
ktorá by umožňovala organizáciu športových podujatí celoročne. Zároveň neexistuje ani priestor pre viacero druhov halových
športov (basketbal, volejbal, atd.) a ani priestor pre organizovanie spoločenských, či kultúrnych podujatí pre 200-300 ľudí.
Realizácia projektu tak zvýši konkurencieschopnosť a celoročnú využiteľnosť nielen penziónu, ale celých Vysokých Tatier.
Absencia wellness centra je významnou slabou stránkou penziónu. Po výstavbe wellness predpokladáme zvýšenie
vyťaženosti hotela a vytvorenie nových ucelených celoročne využiteľnýchproduktov cestovného ruchu. Takýto zámer je plne v
súlade so všetkými strategickými rozvojovými dokumentmi na všetkých úrovniach. (Príloha 1 opis projektu časť 2.4).

Podľa výsledkov finančnej analýzy projekt generuje dostatočné množstvo disponibilných finančných zdrojov na pokrytie
všetkých záväzkov vyplývajúcich z prevádzky športového centra. Z ekonomického, ako aj z finančného hľadiska je teda
projekt efektívny a dlhodobo udržateľný. Jednotlivé aktivity športového centra a wellness centra významným spôsobom
pozitívne ovplyvňujú aj chod penziónu a reštaurácie. Prevádzkou nového multifunkčného športového centra a wellness centra
predpokladáme zvýšiť súčasnú vyťaženosť penziónu o 15% teda na 65%. Prevádzka haly a wellness tiež pozitívne ovplyvní
cash-flow penziónu, keďže predpokladáme vyrovnanejšiu vyťaženosť počas celého roka. Zároveň predpokladáme nárast
tržieb v reštaurácii a to nie len v súvislosti s nárastom vyťaženosti penziónu, ale najmä v súvislosti s organizovaní športových,
kultúrnych a spoločenských akcií rôzneho druhu (catering, občerstvenie atď.). Analýza rizika projektu vykázala najvyššiu
citlivosť na zmenu plánovaných príjmov. Prognózované príjmy sú zostavené skôr na základe pesimistického scenára a preto
predpokladáme skôr pozitívnu zmenu príjmov oproti plánu. Reálnosť príjmov je garantovaná dlhodobou skúsenosťou majiteľa
penziónu.
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Predkladateľom projektu je Viera Dvorská, ktorá je majiteľkou Penziónu v starom Mlyne. Penzión sa nachádza v obci Belá, v
okrese Žilina. Región, v ktorom penzión poskytuje svoje služby má pre rozvoj cestovného ruchu medzinárodný význam.
Lokalita je výnimočná bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom. Celá oblasť realizácie projektu sa nachádza v blízkosti
Národného parku Malá Fatra, ktorého malebnosť umocňuje legenda Juraja Jánošíka. Región je výnimočný a originálny svojou
tradičnou ľudovou kultúrou, zvykmi a tradíciami.Tento región patrí medzi najnavštevovanejšie turistické oblasti na Slovensku o
čom svedčí aj fakt, že podľa Národnej stratégie rozvoja cestovného ruchu je Severopovažský región regiónom s vysokým
potenciálom na rozvoj zimného i letného cestovného ruchu.Žiadateľ v súčasnosti poskytuje služby ubytovania a stravovania.
Ubytovanie je poskytované v rámci 25 lôžok, ktoré sú rozdelené do 5 apartmánov.Stravovanie sa uskutočňuje v reštauráciipizzerii s kapacitou 35 osôb.Zákazníkom však chýbajú doplnkové služby ako wellness a kongres, ktoré by spríjemnili a
zlepšili pobyt počas celého roka, čo by v konečnom dôsledku viedlo k predĺženiu pobytu a nárastu obsadenosti.

Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ poskytovať nasledovné služby:- ubytovanie v rámci 25 lôžok, pričom niektoré z
nich budú v rámci modernizácie a zabezpečenia komfortu presunuté z pôvodnej časti penziónu do novej prístavby, konkrétne
do podkrovnej časti prístavby- stravovanie bude v pôvodných priestoroch pizzerie s modernizovanou kuchyňou, kde sa budú
jedlá pripravovať na úsporných a najmodernejších technologických zariadeniach- wellness služby- klientom ponúkneme parnú
saunu, fínsku saunu, vírivú vaňu, odpočiváreň, sprchy, toalety a šatne pre mužov aj ženy- kongres služby - klientom
ponúkneme priestory pre kongres, školenia, rodinné akcie, kultúrne podujatia, teambuildingy a iné spoločenské akcie vrátane
zabezpečenia občerstvenia a techniky v kapacite pre 40 ľudíNa základe úspešne realizovaného projektu dosiahneme vyššiu
obsadenosť nášho penziónu, čo bude mať vplyv na zvýšenie tržieb a zlepšenie ekonomiky. Vtedy sa naskytnú možnosti na
ďalší investičný rozvoj, plánujeme investície v podobe rekonštrukcie mlynského náhonu, ktorý je pozostatkom starého mlyna,
ktorý je prerobený na penzión a chceme naším klientom prezentovať ukážku fungovania mlyna.

Predkladaný projekt bude realizovaný počas 18 mesiacov v čase od 01/2014 do 06/2015, pričom v rámci projektu dôjde ku
modernizácií kuchyne, prístavbe k existujúcej časti penziónu, k vybudovaniu wellness centra a kongresu a ku preskupeniu
ubytovacích lôžok, pri dodržaní súčasnej kapacity 25 lôžok.Realizácia projektu bude uskutočnená jednou hlavnou aktivitou "1.
Prístavba a modernizácia Penziónu v starom Mlyne " a dvomi podpornými aktivitami "Riadenie projektu" a "Publicita a
informovanosť".Implementácia projektu bude prebiehať externými a internými pracovníkmi, ktorí tvoria projektový tím. Hlavnou
úlohou projektového tímu bude zabezpečiť bezproblémový priebeh realizácie projektu v rôznych oblastiach. Pre
zabezpečenie bezproblémového priebehu sme zostavovali projektový tím tak, aby za každú oblasť, s ktorou sa realizácia
projektu stretne, vykonávala činnosť zodpovedná osoba, ktorá bude disponovať skúsenosťami a kvalifikáciou v danej oblasti.
V rámci výberu dodávateľov bude výber prebiehať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, čím zabezpečíme hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť získaných finančných príspevkov. Proces verej. obstarávania bude vykonaný pred začatím projektu.

Realizácia predkladaného projektu je vhodná z viacerých hľadísk, či už hovoríme o úrovni žiadateľa, zákazníka alebo regiónu.
Realizácia projektu bude mať nasledovné pozitívne dopady:- zvýšenie atraktivity penziónu ponúkaním nových doplnkových
služieb (wellness, kongres)- ponuka komplexných služieb počas celého roka a možnosť predĺženia pobytu klientov- príspevok
k vytvoreniu komplexnej ponuky v regióne Terchovská dolina- zvýšenie tržieb, nárastu zisku a zlepšenie hospodárskych
výsledkov a vytvorenie rozsiahlejších možností pre ďalší rozvoj a realizáciu nových investícií- zvýšenie propagácie atraktivít
CR v regióne a možnosti na rozvoj spolupráce s oblastnou org. a inými poskytovateľmi služieb v CR- vytvorenie 4 nových
pracovných miest (3 miesta počas realizácie a 1 po realizácii v období udržateľnosti), príspevok k znižovaniu miery
nezamestnanosti- prijatie 2 osôb spadajúcich do vekovej kat. 15-29 a znevýhodnenej osoby ich adaptácia a zvýšenie
kvalifikačnej úrovne- znižovanie energetickej náročnosti prevádzky penziónu, podpora recyklácie a druhotného využívania
odpadov a odpadov z obalov- zabezpečenie prístupu pre všetkých a začlenenie bezbariérových prvkov

Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečená v dôsledku rozšírenej ponuky služieb, pričom očakávame zvýšenie
návštevnosti nášho penziónu a následne i rast tržieb a zisku. Na základe výsledkov finančnej analýzy, ktorá je priložená ako
jedna z príloh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok si myslíme, že po zohľadnení všetkých skutočností je finančná
udržateľnosť projektu zaručená.Administratívna udržateľnosť bude zabezpečená vhodným zostavením organizačnej štruktúry
a fungovaním kvalitného riadiaceho tímu zloženého z odborníkov a skúsených osôb z rôznych profesionálnych oblastí.
Projektom plánujeme vytvoriť 4 nové pracovné miesta, ktoré budeme udržiavať vhodným motivačným systémom a ďalším
rozvojom zamestnancov.Technickú udržateľnosť chceme zabezpečiť prostredníctvom ochrany a zveľaďovaním súčasného a
získaného majetku z projektu. V rámci fungovania nášho penziónu budeme priebežne sledovať morálne a technické
opotrebenie majetku a v prípade potreby a finančnej disponibility zdrojov budeme priebežne investovať do ďalšieho
rozširovania a skvalitňovania prostredia ako i majetku.
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Projekt je alokovaný v k.ú. obce Kvakovce v rekreačnom stredisku Domaša - Dobrá, v rekreačnom areáli Zelená Lagúna pri
vodnej nádrži Veľká Domaša. Územie patrí do regiónu Horný Zemplín, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku s
veľmi obmedzenými pracovnými príležitosťami. Do roku 1990 bola Domaša veľmi obľúbeným cieľom letných dovoleniek
domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Po roku 1990 však nastal v oblasti cestovného ruchu (CR) v okolí nádrže
postupný útlm. Rekreačné strediská na Domaši boli vystavené tvrdej konkurencii rozvinutých stredísk CR v zahraničí. V
posledných rokoch však badať opätovné mierne oživovanie CR v oblasti. Ďalšie oživovanie však nie je možné bez ponuky
kvalitných produktov a služieb CR, ktoré podporia aj mimo sezónnu návštevnosť rekreačných stredísk. V súčasnosti
prebiehajú veľké investične akcie v rekreačnom areáli Zelená Lagúna, ktorý má ambíciu ponúkať služby cestovného ruchu
najvyššieho štandardu a v najširšej ponuke v rekreačnej oblasti Domaše. V súlade s týmito investíciami a zámermi je aj tento
projekt.

Zámerom tohto projektu je vybudovanie krytých rekreačných bazénov, ktoré doplnia ponuku služieb v rekreačnom areáli
Zelená Lagúna. Pôjde o výstavbu nového objektu, ktorý bude v dispozičnom napojení na hotel Zelená Lagúna (v súčasnosti
vo výstavbe), kde bude zabezpečený ďalší servis pre návštevníkov objektu. V krytej bazénovej hale budú umiestnené dva
bazény s týmito parametrami:- hlavný plavecký bazén - rozmer: 20x10m hĺbka vody 1,3m: t.j. 260,00 m3, bazén bude
vybavený umelým osvetlením,vstupnými rebríkmi a chrličom vody.- malý detský bazén - rozmer: 9x6,5m hĺbka vody 0,150,30m: t.j. 12,87 m3, bazén bude vybavený detskými atrakciami vody - dnová perlička a vodný ježkoMax kapacita bazénov je
66 osôb. Bazénová hala prirodzene zapadne do prírodného prostredia a bude z nej priamy výhľad na vodnú hladinu Domaše.
Prevádzka zariadenia by sa mala pozitívne prejaviť na tržbách a pridanej hodnote spoločnosti. Realizácia projektu bude mať
pozitívny dopad aj na ďalšie subjekty podnikajúce v CR, lebo nie je v priamej konkurencii s ich zámermi, ale je skôr doplnkový
(prináša nové služby) a umožňuje vznik spoločných produktov cestovného ruchu.

Projekt je súčasťou rozsiahlejších investícií spojených s rozvojom cestovného ruchu v rekreačnom areáli Zelená Lagúna,
ktoré realizuje konzorcium troch spoločností: AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA, s.r.o. Kvakovce ; Mliekofarma– SK, spol. s
r.o. Nitra a STRUO, s.r.o. Brezno. Cieľom je výstavba moderného rekreačného komplexu vyššieho štandardu (hotel***,
chatky, viacúčelové ihriská, kryté rekreačné bazény ...), ktorý bude ponúkať komplexné služby cestovného ruchu s
celoročným využitím, vrátane kongresovej turistiky a medzinárodných podujatí. Takýto komplex doposiaľ chýbal nielen v
rekreačnej oblasti Domaša, ale aj celom regióne Horného Zemplína.Výstavba krytých rekreačných bazénov sa bude
realizovať na parcele KN 2143, 2205/14 v kat. území Kvakovce, ktoré má žiadateľ v nájme na základe dlhodobej nájomnej
zmluvy (do 1.4.2030) za účelom výstavby rekreačných zariadení. Výstavba sa bude realizovať dodávateľský m spôsobom,
začiatok sa plánuje na 09/2013, ukončenie na 8/2015. Na kvalitu a dodržiavanie harmonogramu prác bude dozerať pracovný
tím zložený z expertov s praktickými skúsenosťami z oblasti stavebníctva ale aj implementácie EÚ projektov.

Realizácia projektu: - podporí rast zamestnanosti na lokálnej úrovni, čím projekt prispeje k zníženiu migrácie obyvateľstva a
odlivu kvalifikovanej pracovnej sily a mladých ľudí z regiónu,- prispeje k zvýšeniu počtu turistov, predĺženiu ich pobytu a k
zvýšeniu ich spokojnosti, - podporí zlepšenie využitia existujúcich zariadení cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Domaša,prispeje k stabilizácii a oživeniu ekonomiky regiónu, - prispeje k aktivizácii a intenzifikácii spolupráce subjektov cestovného
ruchu v rámci rekreačnej oblasti Domaša - prispeje k zatraktívneniu regiónu, zvýšeniu hodnoty územia a zlepšeniu imidžu
celej rekreačnej oblasti vo vzťahu k turistom, ale aj potenciálnym ďalším investorom v oblasti cestovného ruchuProjekt je plne
v súlade s týmito dokumentami:- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na
obdobie 2008 – 2015- Územný plán Prešovského samosprávneho kraja- Územný plán obce Kvakovce- Nová stratégia rozvoja
CR - Regionalizácia cestovného ruchu SR- Štátnej politika CR Slovenskej republikyVzhľadom na náročnosť investície, bez
podpory z NFP by bol projekt len ťažko realizovateľný.

Po realizácii výstavby krytých rekreačných bazénov bude ich vlastná prevádzka zabezpečená 7 pracovníkmi na týchto
pozíciách: 2 x plavčík, 2 x obsluha technológie, 3 x pomocná obsluha. Udržateľnosť prevádzky krytých rekreačných bazénov
bude založená na spolupráci so subjektmi poskytujúcimi ubytovacie a iné služby v cestovnom ruchu v rekreačnom areáli
Zelená Lagúna(hotel***,penzión**, chatová osada ...) ale aj širšie v rámci rekreačného strediska Dobrá a rekreačnej oblasti
Domaša. S podnikateľskými subjektmi v rámci areálu Zelená Lagúna má spoločnosť už uzavreté dohody o vytvorení
spoločných produktov cestovného ruchu (balíčkov) v rámci ktorých, získajú v rámci ubytovania aj možnosť využívať kryté
bazény. Rekreačné bazény tak budú získavať finančné prostriedky z troch hlavných zdrojov:- podiel z ceny ubytovania od
ubytovacích zariadení, s ktorými bude mať spoločnosť uzavretú dohodu o spoločnom produkte cestovného ruchu,- zo
vstupného od ostatných návštevníkov,- z prenájmov celého bazénu firmám, športovým klubom a pod.Hlavné riziko
udržateľnosti projektu predstavuje hospodárska recesia a malý dopyt po službách. Žiadateľ bude čeliť týmto problémom najmä
dobrým marketingom.
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Hrabovská dolina, v ktorej sa projekt realizuje, sa nachádza v krásnom prostredí Veľkej Fatry, necelé 3 km od centra
Ružomberka. Pre lyžiarske stredisko Ružomberok - Malinô Brdo patrí dnes k najvýznamnejším strediskám CR na Slovensku.
Objekt doposiaľ slúžil ako turistická ubytovňa pre občasné ubytovanie školských zájazdov a jednotlivcov, prevažne v
zimných mesiacoch. Od nadobudnutia nehnuteľnosti spoločnosťou HALINA, s.r.o., v roku 1996 nebola prevedená žiadna
komplexná rekonštrukcia. Svojou strategickou poloha (100m od SKIPARKU Ružomberok) a umiestnením v príjemnom
horskom prostredí Liptovského regiónu je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, firemnú klientelu, mladých ľudí hľadajúcich
zábavu a športové vyžitie, ale i pre starších, ktorí hľadajú oddych a kultúru. Na dosah sú dostupné služby a občianska
vybavenosť mesta Ružomberok a veľkým lákadlom sú pre domácich i zahraničných turistov umelo zasnežované zjazdovky,
celoročne prístupné turistické ciele, kultúrne pamätihodnosti, či relaxačné a športové rezorty. Súčasné riešenie kapacít však
nezodpovedá dnešnej úrovni a kvalite moderného ubytovacieho zariadenia a spoločnosť dnes nedokáže využiť potenciál
regiónu.

Realizáciou projektu plánuje spoločnosť zvýšiť úroveň a kvalitu služieb, prispieť ku komplexnosti služieb strediska, eliminovať
sezónnosť a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.Výsledky projektu: 6 moderných apartmánov(kapacite 16 lôžok),
zmodernizovaný a dovybavený interiér, 4 nové doplnkové služby(internet, požičovňa športových potrieb, detské ihrisko,
priestory pre teambuildingové a školiace aktivity), 2 nové pracovné miesta(1 pre mladých nezamestnaných a 1 pre
znevýhodnenú skupinu). Dopady projektu:zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, udržanie 3 pracovných miest,
zvýšenie zamestnanosti v regióne, vyrovnanie sezónnosti, rozšírenie segmentov(rodiny s deťmi, firemná klientela, seniori,
zahraniční klienti), nadviazanie spolupráce s poskytovateľmi služieb CR, nová marketingová stratégia. V budúcnosti
využijeme výsledky projektu v rámci spoločných regionálnych balíkov služieb. Pokračovaním bude aj spolupráca s
poskytovateľmi tradičných produktov salašníctva, predaj suvenírov ľudových majstrov, rozšírenie o ďalšie doplnkové služby a
pod.Reálne nastavenie ukazovateľov dáva predpoklad ich naplnenia, je podmienené záujmom uchádzačov o zamestnanie v
CR a situácia na trhu práce.

Realizácia projektu bude prebiehať počas 18 mesiacov, prostredníctvom 3 hlavných aktivít, definovaných podľa logických
celkov a 2 podpornými aktivitami(Riadenie projektu a Publicitu a informovanosť). Aktivita č.1, ktorá rieši stavebné investície,
bude realizovaná ako prvá. Kontinuálne na ňu nadviaže aktivita č.2, ktorá rieši obstaranie interiérového vybavenia a
zariadenia. Paralelne bude prebiehať Aktivita č.3, prostredníctvom ktorej vytvoríme 4 doplnkové služby. Kombinácia 3 aktivít
pokryje investičný zámer, z pohľadu charakteru dodávok, ktoré budú obstarané v súlade so zákonom o VO. Podrobnejší popis
ponúka variantné riešenie č. 2. Organizačné zabezpečenie bude zastrešovať vhodne zvolený projektový tím, kde sú priamo
zadané zodpovednosti. Potreba získania NFP vychádza zo slabej stránky spoločnosti - nedisponovaní dostatočného
množstva prostriedkov na investíciu takéhoto rozsahu a z potreby komplexnej konštrukcie zariadenia, ktoré podmieňuje jeho
ďalšie fungovanie. Moderný apartmánový dom, nová marketingová stratégia, tvorby spoločných balíkov služieb, kvalifikované
obsadenie nových pracovných miest, zabezpečia úspešné prevádzkovanie objektu a udržateľnosť ukazovateľov.

Cieľom projektu je prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektu HALINA doplniť a skvalitniť ponuku
ubytovacích služieb, zvýšiť úroveň a kategórizáciu zariadenia. Investície takého rozsahu je však pre žiadateľa veľmi
ťažké dosiahnuť, preto sa rozhodol využiť možnosť získania NFP, čo je aj kľúčové pre ďalšie fungovanie zariadenia. Pre
žiadateľa sa projektom dosiahne nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty, vytvoria sa 2 pracovné miesta na TPP a 1 miesto
na ¼ úväzok, 4 doplnkové služby, zvýši sa konkurencieschopnosť zariadenia a zveľadí sa majetok spoločnosti. Z pohľadu
zákazníka bude apartmánový dom ponúkať rozšírené služby návštevníkom, ktorí nájdu nové atraktívne možnosti
využitia voľného času príp. predĺžia svoj pobyt, vďaka možnosti využívať balíky služ
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Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Slovenská agentúra pre cestovný
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Rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom

Penzión Kukučka – prestavba a rozšírenie wellness

ŠPORTCENTRUM – zábava, relax a aktívny oddych po celý rok

Drevenice Terchová - dostavba komplexu cestovného ruchu s
celoročným využitím v Malej Fatre

Skvalitnenie služieb v SKI Krušetnica

GOLF RESORT SEDÍN

Penzión na Kopanici - 2. etapa výstavby

Zvýšenie konkurencieschopnosti hotela Tatrys

Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu

Prezentácia slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí

406 988,98

797 886,96

405 389,80

799 655,25

310 343,50

795 875,78

212 330,97

780 358,94

27 247 078,00

5 608 068,70
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Hotel Slamený dom sa nachádza v obci Malá Ida vzdialenej 10 km od mesta Košice. Lokalita Košického regiónu patrí z
pohľadu cestovného ruchu k regiónom s národným významom. Obec Malá Ida je situovaná v blízkosti rekr. strediska
Bukovec,ktoré ponúka možností na rekreáciu a športové vyžitie. V blízkosti sa nachádza letisko Košice-Barca. Širšie okolie
vrátane mesta Košice ponúka ďalšie možnosti turistického ruchu vrátane spoločenského a kultúrneho vyžitia.Žiadateľ
SLOVAKIA REAL-TOUR s.r.o. prevádzkuje zariadenie hotela od roku 2006, kde ponúka celoročné ubytovacie a stravovacie
služby. Klientelu hotela tvoria domáci a zahraniční turisti, obchodní cestujúci a návštevníci. Tržby z predaja služieb dosiahol
hotel Slamený dom v roku 2007 vo výške 136 559,78 € a ročná návštevnosť klientov hotela v súčasnosti predstavuje 1500
hostí. Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva potreba rozšírenia a zvýšenia kvality poskytovaných služieb s celoročným
využitím. V hoteli absentuje komplexnosť ponuky dopln. služieb (welness, bowling), ktoré si vyžaduje neustále zvyšujúci sa
počet návštevníkov hotela Slamený dom. Zároveň vysoký turistický potenciál okolitej rekreačnej oblasti zaručuje nárast počtu
klientov.

Realizáciou projektu, ktorý je zameraný na rozšírenie ponuky služieb cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou v hoteli
Slamený dom, dôjde k skvalitneniu a zvýšeniu atraktivity poskytovaných služieb s komplexným celoročným využitím.
Predmetom projektu bude realizácia stavebných úprav v jestvujúcich nevyužitých priestoroch hotela so zámerom
vybudovania moderného relaxačného centra, obstaranie jeho exteriér.,interiér. vybavenia, zariadenia bowlingu a výstavba
parkoviska. Po realizácii projektu sa rozšíri ponuka poskytovaných služieb hotela (wellness, sauna, masáž, bar, bowling).
Projekt zabezpečí zvýšenie počtu klientov hotela, čo vyvolá pozitívny efekt na rast tržieb a pridanej hodnoty. Merat.
ukazovatele projektu budú naplnené vytvorením 5 prac. miest pre obsluhu relax. centra a po realizácii dôjde k ročnému
nárastu tržieb na úroveň 147 000,-€ a pridanej hodnoty na 36750,-€ (r.2019). Stanovené hodnoty vychádzajú z odborného
odhadu a odrážajú doterajší ekonom. trend hospodárenia hotela za posledných 5 r. Zároveň je predpoklad zapojenia projektu
v rámci budúcich aktivít v regióne (služby klientom CR napr. počas Košice EHMK 2013, majstrovstiev, turnajov, kongresový
CR).

V rámci realizácie projektu bude projektový cieľ naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity - Rozšírenie doplnkových služieb
hotela Slamený dom, ktorá zahŕňa tieto logické celky:Logický celok č.1 - úpravy nevyužitých priestorov - skladov s cieľom
vybudovania relax. centra (vrátane parkoviska).Stavebné práce zahŕňajú:- hydroizolácie, termoizolácie, zdravotechniku,
elektromontáže, úpravy povrchov, dok. práce a obklady, vzduchotechniku a tech. vybavenie.Logický celok č.2 - obstaranie
interiérové a exteriérové vybavenia relaxačného centra: relaxačný svet a kuchyňa-bar.Logický celok č.3 - obstaranie
zariadenia bowlingu - s 26 m dráhou a jej riadením.Z čas. hľadiska bude hl. aktivita realizovaná v rámci jednej etapy a bude
prebiehať počas doby 15 mes. (10/13 - 12/14), ktorá je potrebná na zabezpečenie stavebných prác, obstarania vybavenia
relaxačného centra a zariadenia bowlingu. Hlavná aktivita projektu bude realizovaná dodávateľom vybraným VO. Z hľadiska
organizačného zabezpečenia bude riadenie projektu zabezpečovať spoločnosť SLOVAKIA REAL-TOUR s.r.o. v spolupráci s
externým poradcom soskúsenosťami s realizáciou podobných projektov (projektové a finančné riadenie).

Rekreačné zariadenia pre trávenie voľného času (turistické a športové vyžitie) je nevyhnutné budovať v oblastiach s výrazným
potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. V blízkosti umiestnenia hotela sa nachádza letisko. Realizácia tohto projektu je
potrebná, aby došlo k uspokojeniu dopytu návštevníkov tohto turistického regiónu s národným významom. Na základe market.
prieskumu sa žiadateľ rozhodol poskytnúť svojim klientom nové, kvalitnejšie a komplexnejšie služby prostredníctvom
predkladaného projektu. Spoločnosť SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. nie je schopná zabezpečiť financovanie rozšírenia
služieb hotela len z vlastných zdrojov a tým zabezpečiť ekonomickú návratnosť investície. Preto sa žiadateľ rozhodol
požiadať o NFP na spolufinancovanie svojho projektu prostredníctvom OP KaHR. Vedenie spoločnosti má skúsenosti s
prevádzkovaním existujúceho zariadenia CR, realizáciou a implementáciou podobného projektu v minulosti. Projekt je plne v
súlade so strategickými dokumentmi regiónu a národ. stratégiami (PH SR VUC KSK, mesta Košice, obce Malá Ida) a
Národnou stratégiou rozvoja cestovného ruchu SR do r. 2013).

Žiadateľ zabezpečí počas doby udržateľnosti projektu zachovanie všetkých výsledkov a výstupov projektu. Fin. udržateľnosť
bude zabezpečená dostatočnými prevádzkovými príjmami počas životnosti investície a je vyjadrená ukazovateľmi
stanovenými vo finančnej analýze. Príjmy projektu budú zabezpečené prostredníctvom zvýšeného záujmu klientov o nové
poskytované služby hotela.Determinujucími faktormi ohrozenia fin. udržateľnosti projektu sú ceny poskytovaných služieb a
náklady hotela, ktoré závisia od vývoja trhových cien.Prípadné ohrozenia bude žiadateľ riešiť zmenou obchodnej stratégie.
Potenciálne riziká ohrozujúce plánovanú výšku tržieb žiadateľ neočakáva vzhľadom na marketingový prieskum a vysoký dopyt
po svojich službách zo strany klientov. Miera výnosovosti investície je finančnou analýzou stanovená na 121,38%, pričom
ČSH je 174 tis. EUR Kvalifikovaný personál s bohatými skúsenosťami a odbornosťou ako aj nedávne investície do rozšírenia
existujúceho zariadenia dávajú predpoklad na zvýšenie tržieb z poskytovaných služieb, ktoré majú v súčasnosti rastúci
charakter(tržby 114203,-EUR v roku 2011 a 126487,-EUR v roku 2012), čo môže pozitívne ovplyvniť ekonomickú situáciu
spoločnosti.
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Penzión KUKUČKA sa nachádza v obci Štrba, ktorá leží na južnom úpätí Vysokých Tatier v nadmorskej výške 829 metrov.
Štrba je jednou z najvyššie položených obcí na Slovensku a patrí medzi navštevované strediská cestovného ruchu.Tatranský
región je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa v rámci Slovenska medzi radí medzi regióny s najvyššou
mierou nezamestnanosti, slabo rozvinutou a diverzifikovanou hospodárskou štruktúrou, vyšším podielom zamestnanosti v
oblasti priemyslu, nižšou vzdelanostnou úrovňou a nižšou priemernou mzdou. K 31.1.2013 dosiahol počet evidovaných
uchádzačov o zamestnanie 89 720 osôb, čo predstavovalo najvyšší počet nezamestnaných osôb v rámci Slovenskej
republiky. Na počte evidovaných nezamestnaných SR sa kraj podieľal 20,6 %. Miera evidovanej nezamestnanosti v
Prešovskom kraji ku koncu januára 2013 dosiahla 20,92 % (23,03% vypočítaná miera nezamestnanosti z celkového počtu
uchádzačov) a v rámci SR bola najvyššia zo všetkých krajov. Aj keď okres Poprad vykazuje priaznivejšie hodnoty, sú tieto
nad úrovňou priemeru SR. Zároveň okres Kežmarok vykazuje jedny z najvyšších hodnôt v SR (k 31.1.13 miera
nezamestnanosti 29,08 %).

Výsledkom modernizácie ubytovacieho zariadenia penzión KUKUČKA bude garni hotel ***, ktorý bude centrom oddychu a
relaxu a miestom, kde bude návštevníkom poskytnutý maximálny štandard ubytovacích služieb (ubytovanie v 12
dvojposteľových izbách a 1 štvorlôžkovom luxusnom prezidentskom apartmáne s krbom, stravovanie formou raňajok), ako aj
množstvo kvalitných a zaujímavých doplnkových služieb v každom ročnom období (wellness s bazénom, fitnescentrum,
detský kútik, detské ihrisko a pod.). Realizácia projektu zároveň prispeje k tvorbe nových pracovných miest súvisiacich
priamo so zabezpečením rozšírenia a vyššieho štandardu poskytovaných služieb hotela, ako aj vplyvom synergického efektu
na tvorbu pracovných miest v nadväzných odvetviach. Realizáciou projektu v podhorskej oblasti – v obci Štrba zároveň
projekt prispieva k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja Tatranského regiónu, ochrane prírody a tvorbou pracovných
miest využitím miestnych zdrojov k zníženiu miery nezamestnanosti, zmierneniu rozdielov v spoločnosti a dôsledkov
chudoby, stabilizácii obyvateľstva vo vidieckych sídlach.

Predmetom projektu je prestavba a prístavba wellness penziónu KUKUČKA v Štrbe, na základe čoho bola definovaná hlavná
aktivita predkladaného projektu ako: Modernizácia a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA. Prostredníctvom realizácie tejto
aktivity bude spoločnosť realizovať modernizáciu ubytovacieho zariadenia, jednak stavebné práce, ako aj nákup technológie
pre wellness a naplní hlavný cieľ projektu. Realizáciou projektu nedôjde k zvýšeniu kapacity ubytovacieho zariadenia, čo sa
týka počtu izieb, ale bude zvýšený štandard poskytovaných služieb (kategória penzión na kategóriu garni hotel***) a
zabezpečené množstvo ďalších doplnkových služieb (napr. wellness s bazénom, fitness, detské ihrisko, a pod.). Cena za
realizáciu diela bola stanovená prieskumom trhu, konečná cena bude vysúťažená vo verejnej súťaži. Spoločnosť plánuje
spolupracovať pri implementácii projektu s externou porad. spol., čo maximálne zvýši adekvátnu a efektívnu realizáciu
projektu. Realizácia projektu bude mať pozitívne dopady vo viacerých horizontálnych prioritách – TUR, MRK aj rovnosť
príležitostí. V rámci projektu bude vytvorených 9 pracovných miest, z toho jedno pre MRK a 5 pre mladých nezamestnaných.

Cest. ruch v Tatranskom regióne má vysoký potenciál rozvoja a to predovšetkým s ohľadom na atraktivitu a vysokú
koncentráciu prírodných hodnôt - národný park, zdroje minerálnych a termálnych prameňov, ako aj rozmanité množstvo kult. a
hist. pamiatok. V spojitosti s relatívne rozvinutou materiálno-technickou základňou cestovného ruchu a službami vo väzbe na
dopravnú infraštruktúru (blízkosť a dostupnosť hlavných komunikačných ťahov, existencia letiska Poprad), dávajú tieto danosti
regiónu vysoký predpoklad pre jeho ďalší rozvoj, spestrenie ponuky služieb cestovného ruchu a zabezpečenie celoročného
využitia kapacít ubytovacích zariadení, ako aj stabilizáciu obyvateľov vo vidieckych sídlach a zlepšenie ich životných
podmienok. Penzión KUKUČKA sa nachádza v obci Štrba a je užívaný od roku 1955. V súčasnej dobe nevyhovuje súčasným
stavebno-technickým normám a požiadavkám (Vyhl. MH SR č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried), a taktiež nevyhovuje z prevádz. hľadiska na prevádzku hotela s
požadovaným štandardom), je nevyhnutná modernizácia objektu.Projekt je plne v súlade s národnými stratégiami v oblasti CR.

Finančné prostriedky z NFP budú použité priamo na modernizáciu a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA, ako aj na
rozšírenie poskytovaných služieb (detské ihrisko, zariadenie wellness a pod.), čo je nevyhnutým a základným predpokladom
naplnenia cieľa projektu. Žiadateľ bude spolufinan. projekt vo výške 50%. Po ukončení realizácie bude spoločnosť
zabezpečovať prevádzku, údržbu a obnovovacie investície z vlastných prostriedkov, pričom predpokladáme, že bude schopná
všetky náklady vrátane prac. miest financovať z výnosov z vlastnej činnosti. Pri realizácii projektu spoločnosť RAMON, s.r.o.
nepredpokladá vážne riziká, keďže vykonala podrobný prieskum trhu a návrh projektového zámeru je v súlade s výsledkami
tohto prieskumu. Zároveň spoločnosť zabezpečí udržateľnosť projektu aktívnym prístupom vedenia spoločnosti, pružnou
reakciou pri zmenách na trhu, ako i ďalšími investíciami. Výsledky finančnej analýzy rovnako preukazujú udržateľnosť
projektu. Výnosovosť projektu dosahuje 120,31% (väčší ako 100%). Čistá súčasná hodnota je na konci sledovaného obdobia
kladná - vo výške 308,65 tis. EUR. Investícia do modernizácie penziónu KUKUČKA sa na základe výsledov FA oplatí.
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Spoločnosť TK WLP s.r.o. dlhodobo pôsobí na trhu v oblasti poskytovania športovo – rekreačných služieb. Dlhoročné
zázemie, priaznivá(cca 80%) vyťaženosť objektu a dobré ekonomické výsledky signalizujú stabilitu spoločnosti a možnosť
realizácie menších investícií. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 5 tenisových kurtov a organizuje športové podujatia pre
domácich a zahraničných návštevníkov. Kaviareň, sociálne zariadenia, šatne a technické miestnosti sú dnes v provizórnych
priestoroch, ktoré prinášajú veľké energetické straty. V exteriéry je vybudovaný priestor pre deti, vyhradené miesta na
parkovanie a v lete je v prevádzke terasa. Našimi klientmi sú nie len športoví nadšenci, ale aj rodiny s deťmi, firemná klientela,
domáci i zahraniční návštevníci kúpeľného mesta. So zvyšujúcim sa záujmom o športoviská a relaxačné služby narastajú
požiadavky na kvalitu a rozsah služieb, ktorý dnes už nedokážeme plne pokryť. Vysoký rozvojový potenciál spoločnosti a
regiónu sa stal východiskom projektového zámeru, ktorý smeruje ku komplexnosti služieb. Realizáciou vznikne potreba
vytvorenia 5 pracovných miest, čo bude mať priaznivý vplyv na vysokú nezamestnanosť v regióne(cca 20%).

Realizáciou projektu sa v centre Bardejova dobuduje športovo-relaxačné centrum, rozšíri sa súčasnú ponuku o
bedmintonovú halu, ktorá doplní existujúce služby a prispeje k celoročnej návštevnosti. Vybudujú sa vhodné priestory pre
wellness, reštauráciu, bar, spolu so sociálnym a technickým zázemím. Vybudovaním nových priestorov a výmenou palivovej
základne za solár a tepelné čerpadlo dosiahneme veľké energetické úspory, s pozitívnym dopadom na prevádzku. Projektom
vznikne 5 pracovných miest. Dopadom bude aj zlúčenie podnikateľskej a oddielovej činnosti, čím sa zvýšia administratívne
kapacity a rozšíri sa pôsobenie o trénerskú činnosť. Posilnenie ekonomiky kraja prinesie lepšiu životnú úroveň, nárast
domácich a zahraničných návštevníkov, ako aj predĺženia pobytovej turistiky. Cieľom projektu je zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti, prostredníctvom zvýšenia tržieb o 293 882 a vyššou pridanou hodnotou o 172 897 EUR.
Zapojením do investičných plánov mesta prispejeme k vytváraniu komplexného produktu CR v meste Bardejov, so
zameraním sa na uspokojovanie zvýšenej potreby trávenia voľného času aktívnym oddychom, s pozitívnym dopadom na
ostatných poskytovateľov služieb.

Predmetom projektu sú 2 hlavné aktivity, ktorými sa dobuduje a zmodernizuje športovo-relaxačné centrum, s podporou aktivít
Riadenie projektu a Publicita projektu. Priebeh realizácie je naplánovaný na 16 mesiacov so začiatkom 09/2013 a ukončením
12/2014. V predinvestičnej fáze bol vykonaný prieskum trhu za účelom zistenia cien rozpočtových nákladov. Po schválení
projektu bude vykonané VO, v súlade so zákonom o VO, podľa logických celkov: dodávku stavebných prác a technologické
vybavenie a zariadenie kuchyne a baru. Pre organizačné zabezpečenie projektu bude vytvorený skúsený projektový tím, ktorý
sa bude podieľať na realizácii projektu po technickej, finančnej a ekonomickej stránke. Aktivity naplnia cieľ projektu, ktorý je
zameraný na komplexnosť športovo – rekreačných služieb, s dôrazom na celoročné využitie, dlhodobú udržateľnosť a
podporu zamestnanosti. Potreba získania NFP vychádza zo slabej stránky spoločnosti - nedisponovaní dostatočného
množstva prostriedkov na investíciu takéhoto rozsahu, ktoré podmieňuje jeho ďalšiu úspešnú prevádzku a udržanie si svojej
pozície na trhu. Zvolené ukazovatele sú reálne dosiahnuteľné a nepredpokladáme problém pri ich dosahovaní.

Miesto realizácie projektu, mesto Bardejov, sa podľa Kategorizácie regiónov CR nachádza v území s medzinárodným
významom. Predmetom projektu je dobudovanie športovo-relaxačného centra pri existujúcich tenisových kurtoch.
Realizáciou projektu sa predpokladá rozšírenie ponuky šporotovo – relaxačných služieb, čím sa vytvorí ucelený, logický
a vzájomne previazaný komplex s celoročným pôsobením, čo priaznivo ovplyvní aj predlžovanie pobytu návštevníkov
v meste Bardejov. Komplexné dobudovanie ŠPORTCENTRA je možné zabezpečiť len za pomoci poskytnutia
finančného príspevku. Okres Bardejov je poznačený vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá v roku 2012 dosahovala
skoro 20%. 5 vytvorených pracovných miest bude predstavovať výraznú pomocou pri zlepšovaní situácie tohto regiónu.
Predkladaný projekt je plne v súlade so strategickými dokumentmi ako napr. Nová stratégia rozvoja CR SR do roku
2013, PHSR kraja a mesta, a koncepčne zapadá do investičného rozvojového projektu mesta Bardejov (BARDEJOV –
NÁBREŽIE RIEKY TOPĽA - športoviská a voľnočasové aktivity,), ktorého účelom bude takýto regionálny produkt vytvoriť.

Udržateľnosť projektu plánuje spoločnosť zabezpečiť prostredníctvom dosahovania pozitívnych ekonomických
efektov(do roku 2019 dosiahnuť tržby na úrovni 293 tis.EUR a pridanú hodnotu na 173 tis. EUR). Projekt zároveň vygeneruje
nové predajné príležitosti, čo prinesie ďalšie príležitosti na zvýšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie zisku, tým aj
dostatok finančných zdrojov na udržateľnosť a pokračovanie projektu. Takto spoločnosť dokáže vykryť aj prípadné dočasné
ohrozenia, ako napr. zvyšujúce sa ceny energií alebo iné externé faktory. V prípade dosiahnutia vyššieho nárastu tržieb,
budeme akumulované peňažné prostriedky využívať na ďalší rozvoj. Na základe výsledkov FA projektu je možné
zhodnotiť projekt ako perspektívny a finančne udržateľný. Prevádzkové príjmy budú v dostatočnej miere postačovať na
pokrytie bežných výdavkov. Prevádzka bude zabezpečovaná manažmentom spoločnosti a výkonnými zamestnancami. Z
hľadiska vyhodnotenia finančnej stability spoločnosti môžeme konštatovať, že predchádzajúce trojročné obdobie predstavuje
zlepšenie situácie(z pásma veľmi zlá do pásma má určité problémy), čo vytvára predpoklady na realizáciu projektu.
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Región národného parku Malá Fatra, Terchová je vyhľadávanou lokalitou domáceho i zahraničného cestovného ruchu.Patrí
medzi najznámejšie strediská CR na Slovensku. Samotná Terchová síce disponuje službami stravovania,ubytovania i
atrakciami, avšak kvalita a rozsah služieb nie je dostatočný kvantitatívne ani kvalitatívne. Ponuka je zväčša obmedzená na
reštauráciu, ubytovanie, požičovňu športových potrieb a doplnkové služby založené na zľavových akciách na skipasy či lístky
na lanovky. Cestovný ruch je založený na športovom vyžití v zimnej a letnej sezóne a je závislý na vhodnom počasí. V
Terchovskom regióne je jediný aquapark, niekoľko hotelových wellnesov, jediný lanový park (žiadateľa). Doplnkové služby, či
iné vyžitie hľadajú návštevníci Terchovej - Vrátnej - Malej Fatry v širšom okolí až po región Liptovského Mikuláša, či
vyhľadávajú vyžitie v meste Žilina. To znižuje počet aktívnych dní strávených v Terchovej. Región má vysokohorský profil, sú
tu časté výkyvy počasia, je značne hornatý, zalesnený. Je náročný na dostupnosť pre menej fyzicky zdatných návštevníkov a
ľudí vyššieho veku a malých detí. Práve táto cieľová skupina vyžaduje komfort a úplnú komplexnosť centier CR.

Projekt po ukončení druhej etapy bude rozšírený o novostavbu SO-01 kongres a wellness centra so zázemím, scelkovou
kapacitou 110 sedení v kongresových miestnostiach a 45 sedení v reštauračnom zariadení. Wellnes na plocheviac ako 100
m2 bude poskytuje desaťch wellness atrakcií. Novostavba spĺňa európsky štandard a vychádza zprieskumu potrieb stálych
zákazníkov rezortu cestovného ruchu. Projekt po dokončení druhej etapy umožní dobudovaťinfraštruktúru - komunikácie
medzi drevenicami, spevnené plochy, zelené plochy , drevené zábradlia a oplotenia,informačné tabule , ktoré sú dôležitým
aspektom rezortu. Pôvodná budova reštaurácie Penziónu Vŕšky bude dobudovaná o krytú celoročnú terasu s rozlohou 140
m2 priamo napojená na jestvujúcu reštauráciu. Úplne novou atrakciou bude areál detských a športových ručne vyrezávaných
drevených preliezok inšpirovaný slovenskými rozprávkami. Polohou je areál SO-03 situovaný k jestvujúcemu lanovému
parku. Privádza návštevníkov k reštaurácii a wellnes objektu. Projekt vhodným spôsobom nadväzuje na prvú etapu rezortu
CR Drevenice Terchová a doplňuje najmä vybavenosť rezortu, navyšuje kapacity reštaurácie a vytvára nové atrakcie pre deti
a dospelých.

Projekt bude realizovaný formou projektového riadenia s definovanovanými cieľmi, zdrojmi. Riadenie a kontrolu bude
zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu bude zabezpečovať externý pracovník
žiadateľa.Realizáciu hlavných aktivít bude realizovať na základe verejného obstarávania dodávateľ stavby. Stavby objektov
SO-01, 02,03 a 04 budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebnými povoleniami.Projekt je rozdelený do
logických celkov v súlade s rozpočtom stavby a v súlade s aktivitami:LOGICKÝ CELOK č.1 - SO-01 Kongres - wellnes
centrumLOGICKÝ CELOK č.2 - SO-02 Prístavba reštaurácie "Penzión Vŕšky"LOGICKÝ CELOK č.3 - SO-03 Dostavba
detského a športového areáluLOGICKÝ CELOK č.4 - SO-04 Stavené úpravy mikroinfraštruktúryV oblasti cestovného ruchu
má žiadatel a investor dlhoročné s cestovným ruchom ako i komplexnými investičnými projektami. Projekt bude po celú dobu
implementácie monitorovaný cez kontrolné dni, cez finančný a vecný controlling. Základom je odbornosť implementačného a
realizačného tímu a skúsenosti s členov s riadením.

Projektové aktivity v plnej miere riešia nedostatky definované vo východiskovej situácií. Vízia projektu je založená na
poskytovaní komplexných služieb cestovného ruchu a športovo-relaxačného vyžitia na jednom mieste vo vysokohorskom
prostredí Malej Fatry. Projekt je komplexný a určený veľkému počtu cieľových skupín, je celoročne využiteľný pre CR, mimo
sezóny pre firemnú a kongresovú turistiku. Je verejnoprospešný - nakoľko investície budú slúžiť verejnosti, je ekologický a
citlivý k prírode v národnom parku, je netradičný a zameraný aj na regionálne a kultúrnetradície Slovákov (detský rozprávkový
drevený športový park, novostavba je de facto slovenská drevenica). Projekt výraznou mierou prispeje k zatraktívneniu
regiónu z pohľadu možností využívania voľného času a kvality a rozsahu poskytovaných služieb smerom k cieľovým
skupinám. Projektom vytvárame 7 nových kvalifikovaných pracovných miest vhodných pre ženy i mužov. Projekt má
ekologický rozmer - na stavbu sú použité ekologické, prírodné materiály, sú využívané najmodernejšie technológie šetriace
tvorbu emisií, stavba je kompletne zateplená a sú využité systémyregulácie a merania spotreby energií a ich optimalizácie.

Udržateľnost projektu bude zabezpečená prostredníctvom vlastných ľudských a finančných zdrojov. Predpokladom pre
dlhodobú udržatelnost sú kvalitné služby poskytované profesionálnymi zamestnancami. Spoločnost plánuje vytvoriť 7
pracovných miest obsadiť ich na základe výberového konania odborne schopnými a zručnými luďmi. Zamestnanci budú
absolvovať pravidelné a kontinuálne vzdelávanie, ktoré zabezpečí neustále zvyšovanie kvalifikácie a následne zabezpečí
kvalitu poskytovaných služieb. Finančné zdroje po ukončení hlavných aktivít (predovšetkým po vybudovaní objektu SO-01
wellnes a kongres centrum, rozšírení stravovacieho zariadenia a po vybudovaní detského a športovéhoareálu - minisvet) budú
generované priamo týmito objektami a priamo z tržieb za novovzniknuté služby. Finančná analýza ukazuje v miere
výnosovosti kladný výsledok 120,34%. Celkové investície budú vo výške 1 599 310,52 EUR bez DPH, v priebehu prvých
nasledujúciuch rokov (aj vzhľadom na nábeh nových služieb do maximálnej vyťaženosti) bude vykazovaný záporný
hospodársky výsledok , ktorý bude kompenzovaný vlastnými zdrojmi žiadateľa. Následne však bude hospodársky výsledok
kladný.
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Žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je podnikateľ fyzická osoba Miroslav Florek, ktorý je na trhu
poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu etablovaný od roku 2006. Stredisko cestovného ruchu, ktoré prevádzkuje, sa
nachádza na okraji obce Krušetnica, okres Námestovo, región Horná Orava. Stredisko sa profiluje ako prímestské stredisko
pre rôzne športové aktivity, ubytovanie a trávenie voľného času. Aj napriek snahe rozširovať služby počas zimnej sezóny, je
stredisko využívané klientmi predovšetkým v sezóne jar-leto-jeseň (v prevádzke je Penzión Pohoda s reštauráciou, plavecký
bazén s prekrytím, fínska suchá sauna, tenisový kurt, dve bowlingové dráhy, zjazdy na piatich bezmotorových horských
minikárach po upravených trasách). K 31.12.2012 stredisko zamestnávalo 7 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a v
obdobiach vyššej obsadenosti zamestnáva pracovníkov v súlade so Zákonníkom práce na dohody mimo pracovného pomeru.
U návštevníkov a klientov strediska bola identifikovaná potreba skvalitnenia a modernizácie služieb cestovného ruchu.

Realizáciou predkladaného projektu budú dosiahnuté naplánované vytýčené ciele, ktoré sú plne v súlade s národnými,
regionálnymi a miestnymi dokumentmi a platnou legislatívou.Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti
strediska SKI Krušetnica na trhu služieb cestovného ruchu. Znamená skvalitnenie, modernizáciu a rozšírenie poskytovaných
služieb v zameraných na športové vyžitie klientely strediska počas zimnej sezóny (moderná technológia zasnežovania,
turniketový a kontrolný systém, snežné pásové vozidlo) i počas sezóny jar-leto-jeseň (štvorkolky). Zvýšenie
konkurencieschopnosti strediska SKI Krušetnica znamená následný rozvoj služieb cestovného ruchu, priestor pre ďalšie
plánované investície do strediska (sedačková lanovka) a pre plné využitie jeho potenciálu.Realizáciou projektu sa vytvoria
štyri pracovné pozície - dlhodobo udržateľné pracovné miesta a zlepšia sa predpoklady pre udržanie jestvujúcich pracovných
miest strediska, ktoré sa nachádza v regióne s nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Vytvorením pracovných miest dôjde
k pozitívnemu vplyvu v socio-ekonomickej oblasti na Hornej Orave. Realizácia projektu nemá negatívne dopady na životné
prostredie

Za realizáciu projektu bude v plnej miere zodpovedať prijímateľ pomoci. Po podpise grantovej zmluvy bude dodržiavať jej
ustanovenia a podpornú dokumentáciu vrátane usmernení riadiaceho orgánu a iné predpisy platné v čase realizácie
projektu.Hlavná aktivita "Modernizácia vybavenia strediska SKI Krušetnica" bude prebiehať paralelne s podpornými aktivitami
(Riadenie projektu a Publicita a informovanosť - bližšie viď Opis projektu, č. 4).Aktivity projektu sa budú realizovať 12
mesiacov, v ktorých je zohľadnená časová náročnosť verejného obstarávania, dodanie, montáž a uvedenie zariadení do
prevádzky. Dodávatelia budú realizovať predmet zákazky po úspešnom vykonaní procesu verejného obstarávania na základe
dodávateľsko-odberateľských zmlúv v súlade s Obchodným zákonníkom. Jednotlivé činnosti prispejú k naplneniu
špecifických cieľov a v konečnom dôsledku k celkovému cieľu projektu "Podporiť konkurencieschopnosť strediska SKI
Krušetnica zvýšením kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím", a to skvalitnením a rozšírením
poskytovaných služieb, modernizáciou vybavenia a vytvorením pracovných miest. Realizácia projektu nemá negatívny vplyv
na životné prostredie.

Predkladaný projekt bol pripravený žiadateľom o NFP po zrealizovaní vstupnej analýzy týkajúcej sa pozície strediska SKI
Krušetnica na trhu poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu v regióne Horná Orava, okres Námestovo, požiadaviek
klientov a návštevníkov strediska a potenciálu, ktorý má stredisko a jeho okolie. Žiadosť o NFP bola pripravená aj s ohľadom
na snahu udržať pracovné miesta celoročne, aby skončenie letnej sezóny nepredstavovalo pre zamestnancov zvýšené riziko
ukončenia pracovného pomeru a zvyšovanie nezamestnanosti v regióne. Poskytnutie NFP prispeje k naplneniu cieľov a
merateľných ukazovateľov projektu v stanovenom horizonte. Žiadateľ predkladá projekt za účelom ďalšieho rozvoja a
zmodernizovania strediska, ktoré by v súčasnosti aj vzhľadom na náročnosť investície, nemohol realizovať z vlastných
zdrojov. Modernizovanie a rozvíjanie strediska postupným zakúpením technológie z vlastných zdrojov v dlhodobom horizonte
by výrazne spomalilo jeho rozvoj a ohrozilo konkurencieschopnosť v regióne Horná Orava. Zároveň by sa nevytvorili dlhodobo
udržateľné pracovné miesta. Projekt je v súlade s plánovacími a strategickými dokumentmi SR, regiónu i Obce Krušetnic.

Dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu je prioritou žiadateľa o NFP. Pri plánovaní projektu bola práve snaha dlhodobo
udržať pracovné miesta jedným z impulzov pre jeho podanie. Nakoľko počet pracovných miest a tržby počas roka kolíšu (v
závislosti od sezóny), je predkladaný projekt možnosťou ako pracovné miesta počas celého roka nielen udržať, ale aj nové
vytvoriť. Miestna a strategická udržateľnosť: Dobrá lokalizácia a dostupnosť sú predpokladom záujmu obyvateľov a turistov
navštíviť stredisko a využívať poskytované služby. Región Hornej Oravy má výborné klimatické podmienky vhodné na rozvoj
zimných športov. Pre udržanie rastu má stredisko dobré predpoklady - vlastníctvo nehnuteľností, infraštruktúra, ubytovacie
kapacity, jestvujúca klientela a pod. Zatraktívnenie strediska SKI Krušetnica podporí rozvoj iných miestnych podnikateľských
subjektov a samosprávy. Prevádzková udržateľnosť: Miera výnosovosti projektu je 103,07 % a čistá súčasná hodnota
investície je kalkulovaná na 18 827,40 EUR (vyššie než súčasná). Realizácia projektu vyvolá nárast tržieb za služby CR aj za
iné služby poskytované strediskom. Nepredpokladáme dodatočné investície pre udržanie výsledkov projektu.
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Z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu v SR, patrí miesto realizácie projektu do Dolnopovažského regiónu. Pre región je
charakteristický silný domáci turizmus s výrazným až 40% podielom príjazdového turizmu. Každé ôsme prenocovanie
zahraničných účastníkov cestovného ruchu sa realizuje v tomto regióne, s koncentráciou v Piešťanoch. Ak neberieme do
úvahy Piešťany, zostávajúca časť regiónu je turisticky menej využívaná. Žiadateľ chce realizáciou predkladaného projektu
prispieť k zvýšeniu atraktivity regiónu mimo Piešťan a zvýšiť tak nie len návštevnosť a komplexnosť služieb, ale tiež prispieť k
predchádzaniu sezónnosti cestovného ruchu a vytvoriť atraktivitu, ktorá by bola využívaná celoročne. Žiadateľ chce v rámci
projektu vytvoriť golfový areál, ktorý by podporil cestovný ruch nie len v obci Veľké Úľany, ale v celom Dolnopovažskom
regióne.

Po ukončení výstavby 18 jamkového golfového ihriska prístupného pre širokú verejnosť dôjde ku zvýšeniu kvality
poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu nie len v samotnej obci Veľké Úľany, ale v celej spádovej oblasti Galanta –
Senec. Okrem zvýšenia kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu, realizácia ihriska bude mať dopad aj na
propagáciu a rozvoj budúceho olympijského športu – golfu. Golfové ihrisko bude prístupné pre širokú verejnosť, preto bude
prispievať k rozvoju konkurencieschopnosti nielen žiadateľa, ale celého regiónu, nakoľko v spolupráci s ostatnými
zariadeniami cestovného ruchu v regióne, či už je to známe kúpalisko Modrá perla vo Veľkých Úľanoch, alebo ďalšie
zariadenia cestovného ruchu – Senecké jazerá, Aquapark Termál Centrum Galandia Galanta a ďalšie, penzióny i hotely budú
môcť svojim návštevníkom poskytnúť balík služieb zahŕňajúci atraktívne využitie voľného času, nie len počas hlavnej letnej
sezóny, ale aj mimo nej.

Realizácia projektu bude prebiehať v 1 hlavnej aktivite, dodávateľom bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Po podpise zmluvy sa stavebnej spoločnosti odovzdá stavenisko a začne sa s
realizáciou projektu. Na realizáciu projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP bude dohliadať projektový tím zložený z
odborníkov. Predpokladaná doba realizácie projektu je 24 mesiacov v období 01/2014 - 12/2015. Organizačne bude
zabezpečovať realizáciu projektu projektový tím na čele s projektovým manažérom. Keďže žiadateľ dosiaľ nemal skúsenosti s
realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, zložil projektový tím pozostávajúci z odborníkov, ktorí majú s realizáciou
obdobných investičných projektov dostatočné skúsenosti.

Spoločnosť TST Invest, a.s. už dávnejšie plánuje výstavbu zariadenia, ktoré by rozšírilo možnosti športových aktivít a paletu
kvalitne poskytovaných služieb, čím by sa pritiahlo viac návštevníkov do regiónu nielen počas letnej sezóny, ale celoročne.
Nakoľko spoločnosť nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na prefinancovanie projektu v plnom rozsahu, rozhodla sa
využiť možnosť realizovať projekt prostredníctvom ŠF EÚ. Zrealizovaním projektu sa zvýši konkurencieschopnosť a obrat
zariadení cestovného ruchu v regióne, ktorý umožní ich ďalší rozvoj. Vďaka tomu realizácia projektu bude mať pozitívny
dopad na rozvoj cestovného ruchu, a prispeje k aktívnejšiemu využívaniu voľného času obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Projekt ovplyvní rozšírenie ďalších služieb v oblasti cestovného ruchu, nakoľko, stúpne dopyt po ubytovacích a stravovacích
zariadeniach, spropaguje sa región, vytvoria sa nové pracovné miesta. Budú vytvorené nové pracovné miesta pre 10
pracovníkov v TPP, z toho 5 pre mužov a 5 pre ženy, čo zníži nezamestnanosť v regióne. Vzhľadom na sústavnú údržbu
verejné golfové ihrisko zatraktívni územie. Projekt je v súlade s národnými aj regionálnymi strategickými dokumentami.

Projekt svojou výhodnou polohou v Dolnopovažskom regióne zabezpečí trvalosť výsledkov aj po ukončení jeho financovania
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Schopnosti realizovať zámer vyplývajú z ľudských zdrojov manažmentu
a projektového tímu. Manažment projektu disponuje skúsenosťami s developerskými projektmi.Strategická udržateľnosť bude
zabezpečená prostredníctvom ďalších investičných aktivít pre maximalizáciu využitia športovo-rekreačného rezortu, zároveň
žiadateľ bude nestále zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb, aby boli návštevníci rezortu spokojní. Finančná udržateľnosť bude
zabezpečená v podobe novovybudovaného športovorekreačného rezortu.Nepredvídateľné výdavky ako vzniknuté škody a
výdavky bude financovať žiadateľ z vlastných zdrojov. Na inštitucionálnu udržateľnosť bude dohliadať a zabezpečovať
projektový manažér, ktorý bude mať zabezpečovať plynulý chod naplánovaných aktivít v rámci predkladaného projektu a
monitorovanie dosiahnutých výsledkov.
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Projekt je lokalizovaný v meste Dolný Kubín, ktoré má prioritné postavenie v rámci regiónu Orava a zároveň je súčasťou
Euroregiónu Tatry. Poloha je výhodná vzhľadom na blízkosť významných športovo-rekreačných centier a kultúrnohistorických
pamiatok, ktoré poskytujú široké možnosti pre využitie voľného času. Penzión je koncipovaný ako oáza pokoja a oddychu, v
príjemnom tichom prostredí, s akcentom na zdravý spôsob života v duchu wellness ako filozofie v tom najširšom zmysle
slova. Tento štýl je umocnený aj racionálnou stravou, ktorá je pripravovaná v maximálnej možnej miere z bioproduktov. V
centre pozornosti je človek – hosť, ktorý sa tu naučí relaxovať, aktívne oddychovať, zdravo sa stravovať, zvládať stres a
záťažové situácie. V súčasnej uponáhľanej dobe je totiž veľmi potrebné skĺbiť prácu s kvalitným odpočinkom a relaxom. Táto
filozofia prepožičiava predkladanému projektu jeho jedinečnosť.Celková ubytovacia kapacita penziónu predstavuje 20 lôžok.
Penzión poskytuje pre svojich klientov, ale aj verejnosť stravovacie služby v reštaurácii s celkovou kapacitou 20 miest. V
zmysle Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Z.z. je Penzión na Kopanici kategorizovaný ako penzión s ***.

Zámerom projektu je vybudovať moderný rekreačný areál, ktorý dokáže viesť krok s najmodernejšími trendmi v oblasti relaxu
a zdravého životného štýlu, ako aj poskytovať celoročné služby tak pre návštevníkov mesta, ako aj pre domácich
obyvateľov.Výsledkom realizovaných aktivít bude:- dostavba penziónu v Euroregióne Tatry – Villa Helia – Penzión na
Kopanici;- celoročné poskytovanie ubytovacích, stravovacích a wellness služieb nevyhnutných pre komplexné uspokojovanie
potrieb potenciálnych zákazníkov;- dobudovanie wellness služieb pre potreby poskytnutia komplexného produktu v
cestovnom ruchu a zvýšenia atraktivity Penziónu na Kopanici;- rozšírenie služieb v oblasti relaxu a vytvorenie podmienok pre
všetky cieľové skupiny;- využitie bohatého prírodného, kultúrneho a športového potenciálu v danom regióne pre rozvoj
cestovného ruchu;Po ukončení realizácie projektu budú vytvorené 3 nové pracovné miesta, z toho jedno pre mladého
nezamestnaného, čím projekt napomôže k znižovaniu nezamestnanosti v regióne.

Realizácia predkladaného projektu je naplánovaná na 12 mesiacov, projekt má dve aktivity:1. Dostavba areálu penziónu na
Kopanici - v rámci tejto aktivity sa vybuduje wellness s prístupovým schodiskom a viacúčelový vstupný priestor, prestreší sa
terasa, postaví sa drevená terasa/pódium, jazierko, vstupná brána s ovládaním, slaboprúdové rozvody a zabezpečenie
systému a terénne a sadové úpravy.2. Obstaranie interiérového vybavenia - nábytok a dovybavenie k wellness a
recepcii.Dodávateľom stavby aj tovarov bude spoločnosť, ktorej výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní.Realizáciou projektu dôjde k:- zvýšeniu konkurencieschopnosti zariadenia CR vo vyššom štandarde, ktorý je
svojím charakterom určený tak pre miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných účastníkov CR- rozšíreniu
inovatívnych služieb

Región Orava patrí medzi menej ekonomicky rozvinuté regióny Slovenska, s nízkou kúpnou silou obyvateľov. Realizácia
projektu by bez pomoci NFP nebola možná v nevyhnutnom rozsahu pre potreby komplexného produktu v cestovnom
ruchu.Súčasnú situáciu v regióne charakterizuje 8,9% medziročný nárast návštevníkov. Ponúknuť klientom komplexnú službu
so všetkými detailami je nevyhnutnosť aj s ohľadom na okamžité účinky pomoci - ďalší rast návštevnosti v regióne a rozvoj
cestovného ruchu ako perspektívneho odvetvia hospodárstva s predpokladom tvorby nových pracovných miest.Realizácia
projektu zároveň zvýši atraktívnosť rekreačnej oblasti, podporí rozvoj cestovného ruchu a v neposlednom rade tvorbu
pracovných miest. Tieto všetky skutočnosti vytvárajú predpoklady pre úspešné dosiahnutie plánovaných výstupov projektu a
jeho prínosov v budúcnosti. Lokalita ako aj samotný objekt sú vhodné na celoročné poskytovanie komplexných služieb CR.

Finančná udržateľnosť výsledkov projektu po skončení realizácie projektu bude z vlastnej činnosti spoločnosti. Predkladaný
projekt má, v prípade plánovaného naplnenia kapacity šancu byť návratným, ziskovým a dlhodobo udržateľným projektom.V
prípade nenaplnenia pracovných miest v prvom kole pohovorov sa vyhlási ďalšie kolo, pričom nie je predpoklad, že by v
danom regióne nebol záujem o ponúkané pozície. V prípade, že žiadateľ v priebehu monitorovacieho obdobia zistí, že sa
odkláňa od dosiahnutia hodnôt finančných indikátorov, podnikne kroky smerujúce k náprave - zlepšením marketingu
spoločnosti, prehodnotením cenovej politiky, vytvorením nových produktov a podobne.Žiadateľ predpokladá nasledovné
ohrozenia, ktoré plánuje eliminovať vďaka realizovanému projektu:• silná konkurencia v oblasti ubytovacích a stravovacích
služieb• slabý imidž a nedostatočná propagácia regiónu• nízka úroveň odbornosti pracovníkov v zariadeniach cestovného
ruchu• nízka vyťaženosť kapacít zariadenia cestovného ruchu
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Hotel TATRYS bol postavený v roku 1954 ako odborárska zotavovňa s názvom Budovateľ. Neskôr bol známy ako hotel
Telecom. V súčasnosti hotel poskytuje svojim hosťom príjemné prostredie, pohodlné ubytovanie, individuálny prístup,
spoľahlivé služby.Stavebný objekt HOTEL TATRYS je budova so zastaraným rozvodom elektrickej inštalácie. Výplne otvorov
prešli rekonštrukciou pred 20-timi rokmi. V súčasnosti nespĺňajú tepelno-technické kritériá, čím sa znižuje efektívnosť
vykurovania. Vnútorné zariadenie izieb je taktiež neadekvátne úrovni poskytovaných služieb hotela. Menené bolo pred 25-timi
rokmi alebo len v prípade veľkého poškodenia zariadenia. Kúpeľne a wellness hotela sú v zlom technickom stave, nevyhovujú
dnešným štandardom. Podlahy, obklady, dlažby v hoteli sú opotrebované, a napriek starostlivosti sú za dobou životnosti. To
pôsobí negatívne na celkový dojem a komfort klientov, preto v snahe zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb je ich výmena
nevyhnutná. Podlahy a hydroizolácie balkónov, zábradlia, prekrytie hlavného vstupu sú poškodené časom a poveternostnými
vplyvmi. Pri hoteli absentuje detské ihrisko, čo má za následok znižovanie obsadenosti a návštevnosti.

Projektom budú riešené: nábytky, podlahy, svietidlá, nové obklady, dlažby, zariaďovacie predmety a batérie, modernizácia
wellness hotela, výmena okien, balkónových dverí a výkladov na prízemí hotela, oprava podlahových vrstiev a hydroizolácie
balkónov vrátane opravy zábradlí, oprava prekrytia hlavného vstupu, zdravotechnika, elektroinštalácie, osadenie mobiliáru
detského ihriska. Realizáciou projektu sa:• zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti, ako aj konkurencieschopnosť regiónu v
oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu• zvýši celkový imidž a atraktivita regiónu• zvýši kvalita poskytovaných služieb;
budeme schopní poskytovať komplexnejšie služby ako v súčasnosti• zvýši návštevnosť regiónu • vytvorením pracovných
miest zníži nezamestnanosť (aj pre MRK)• podporia sa možnosti aktívneho trávenia voľného času v mieste realizácie a v
okolíV rámci projektu počítame s vytvorením 8 pracovných miest z toho dve cielene pre MRK, ktoré plánujeme udržať aj 5
rokov po ukončení projektu.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia hotela súčasne s dovybavením doplnkových služieb.Projekt bude
realizovaný jednou
Aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia hotela vrátane zriadenia doplnkových služiebV hotely
sa po rekonštrukcii bude nachádzať 9 rodinných izieb – izba bez priečky, opticky predelených. Všetky izby budú po
rekonštrukcii nadštandardné.Realizácia projektu je rozdelená do 7 logických celkov nasledovne:- LC 1 – zmena kategórie
hotela z turistickej ubytovne na hotel zaradený do kategórie ***+- LC 2 – zmena nábytku, vybavenia izieb a recepcie- LC 3 –
rozšírenie a doplnenie služieb wellness a fitness- LC 4 – doplnenie a skvalitnenie hygienického zázemia izieb- LC 5 –
prestavba vonkajšej terasy a nevyužitej plochy pozemku na zriadenie vonkajšieho detského ihriska- LC 6 - kongresové
centrum- LC 7 - požičovňa lyží, bicyklov a dovybavenie fitnessVzhľadom na rozsah prác, plánujeme aktivity ukončiť v roku
2014. Potreba realizácie aktivít spočíva v ich nevyhnutnosti pre zabezpečenie konkurencieschopnosti zariadenia a zvýšenia
kvality poskytovaných služieb.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu spočíva v naplnení cieľa opatrenia 3.1 OPKaHR. V nadväznosti na túto investíciu
dôjde k synergickému efektu v oblastiach:- vytvorenie pracovných miest v regióne, podpora zamestnanosti- podpora
cestovného ruchu a doplnkových služieb- naplnenie cieľov PHSR Prešovského samosprávneho kraja- naplnenie cieľov
stratégie rozvoja cestovného ruchuObnova a modernizácia hotela je finančne veľmi náročná, preto by bez finančnej pomoci z
fondov realizácia projektu nebola možná v takomto rozsahu. Žiadateľ síce doposiaľ nemá skúsenosti s realizáciou obdobných
projektov financovaných z eurofondov, ale skúsenosti vedenia firmy v oblasti riadenia hotela je dostatočným predpokladom
pre úspešnú realizáciu projektu. Žiadateľ má taktiež skúsenosti k čiastočnými rekonštrukciami na hotely. Vhodnosť realizácie
je založená aj na výsledkoch SWOT analýzy – realizácia napomôže odstrániť nedostatky v regióne a podporí zamestnanosť,
energetickú úspornosť budovy, rozvoj cestovného ruchu, komplexnosť služieb s celoročným využitím a naplnia sa aj ciele
Novej stratégie cestovného ruchu pre SR.

Udržatelnosť projektu je zabezpečená viacerými faktormi. Ide najmä o dlhodobé skúsenosti vedenia spoločnosti v podnikaní v
predmetnej oblasti, čo zakladá predpoklad na úspešné ukončenie projektu a udržaní jeho výsledkov. Taktiež je v regióne
dopyt po službách vyššej kvality, čím sa zabezpečí udržatelnosť výsledkov projektu a ďalší rozvoj poskytovaných služieb. V
prípade neuspokojeného dopytu po službách vyššej kvality sa záujemcovia presunú do iných regiónov s kvalitnejšou
infraštruktúrou, alebo do zahraničia, čo bude mať negatívny dopad na región.Poskytnutie služieb vyššej kvality je
zabezpečená skvalitnením hotelových služieb. Následným preklasifikovaním hotela z garni na hotel, sa budú okrem raňajok
podávať obedy aj večere. Naplnia sa aj ciele strategických dokumentov – PHSR kraja, stratégií na rozvoj cestovného ruchu a
podobne. Finančná udržateľnosť je zabezpečená, čo je deklarované vo finančnej analýze, ktorá tvorí povinnú prílohu k
žiadosti.
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Podľa prognóz UNWTO bude CR do roku 2020 najrýchlejšie rásť v regiónoch strednej a juhovýchodnej Európy. Dokument
EK: "Posilnenie partnerstva v európskom turizme" má za cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť Európy, vytvárať nové
pracovné príležitosti a dosahovať rast pri naplnení podmienok trvalej udržateľnosti. Tieto trendy sú zároveň ovplyvňované
hospodárskou krízou. Okolité krajiny usilujú o udržanie a ďalší rast spotreby v CR. Napriek priaznivému vývoju v rokoch 20042008, Slovensko nedosahuje také výsledky, na aké má, podľa stavu primárnej a sekundárnej ponuky, dané predpoklady.
SACR vykonáva marketing CR SR a realizuje propagáciu SR ako destinácie CR doma a v zahraničí. Pridelené zdroje zo
štátneho rozpočtu nestačia na realizáciu marketingových aktivít. Absenciu finančných zdrojov na propagáciu pociťujú aj
partneri SACR z verejného a privátneho sektora CR. Aj pre tieto účely chce SACR využívať daný projekt. Pri realizácii projektu
bude svoje aktivity stavať na silných stránkach potenciálu CR SR a komunikovať jedinečnosť slovenského produktu. Bude
usilovať o elimináciu slabých stránok a využívať všetky príležitosti: vstup do schengenského priestoru, prijatie Eura a ďalšie.

Situácia po ukončení projektu by mala byť odzrkadlením uskutočnených parciálnych aktivít v období samotnej realizácie.
Zámerom všetkých realizovaných aktivít je v danom časovom rozmedzí oprávneného čerpania prostriedkov dosiahnuť
naplnenie stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov projektu. Naplnením týchto ukazovateľov sa predpokladá
progresívny rast CR na Slovensku a posilnenie poznateľnosti krajiny na silnejúcom konkurenčnom trhu CR. S cieľom
dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov bude SACR v období do roku 2013 zintenzívňovať svoju marketingovú a
propagačnú činnosť prostredníctvom prezentácií na veľtrhoch a výstavách CR s možnosťou distribúcie informačných a
odborných publikácií o CR na Slovensku. Zvýšený počet marketingových aktivít doma i v zahraničí predpokladá posilnenie
postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve, zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa
a s tým spojený rast sociálno-ekonomických ukazovateľov CR Slovenska. Pre naplnenie stanovenej situácie po ukončení
realizácie projektu plánuje SACR zabezpečiť, okrem bežných propagačných aktivít, aj propagačné aktivity súvisiace s
významnými regionálnymi a medzinárodnými podujatiami.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom uskutočňovania rozmanitých market. aktivít SACR zameraných na propagáciu
Slovenska ako cieľovej destinácie a podporu predaja existujúcich konkurencieschopných produktov CR na trhu CR.
Východiskom pre výber a použitie najefektívnejších propagačno-prezentačných aktivít bude marketingová stratégia, ktorej
základom sú a budú realizované špecifické prieskumy v oblasti AZCR a DCR. Jednotlivé parciálne aktivity budú v súlade so
schváleným harmonogramom a rozpočtom projektu každoročne definované komplexným plánom marketingovej komunikácie
SACR, pričom tento bude zohľadňovať potreby propagácie krajiny, požiadavky trhu a v neposlednom rade aj význam
domácich a medzinárodných podujatí v oblasti kultúry,športu, medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu. Naplnenie
cieľov projektu a zabezpečenie realizácie marketingových aktivít sa bude uskutočňovať prostredníctvom kompetentných
zamestnancov a pracovných projektových tímov príslušných sekcií prijímateľa. Na základe postupov verejného obstarávania,
pri dodržaní zásad účelnosti a hospodárnosti, bude realizácia projektu zabezpečená aj prostredníctvom zmluvných
dodávateľov tovarov a poskytovateľov služieb.

SACR bude realizáciou projektu plynule nadväzovať na Opatrenie 2.3 SOP PS, pričom bude vykonávať teóriou a
medzinárodnou praxou overené marketingové postupy s prihliadnutím na danosti a špecifiká SR. Zohľadňovať bude súčasnú
situáciu, primerane potreby a požiadavky cieľových skupín doma i v zahraničí a vlastné skúsenosti z medz. spolupráce s ETC,
V4, Die Donau, RDA a ďalšími subjektmi. SACR predpokladá, že takto zvolenými postupmi dôjde k stabilizácii faktorov
ovplyvňujúcich rast CR v SR. Uskutočnenie plánovaných aktivít projektu povedie v konečnom dôsledku k posilneniu
ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu jednotlivých regiónov, ako aj k posilneniu imidžu krajiny ako cieľovej
destinácie na medzinárodnom trhu CR. Systematická propagácia SR ako krajiny s kvalitnou primárnou a sekundárnou
ponukou CR bude viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti CR SR a k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov prosperity na
úrovni štátu, regiónu, samosprávy a jednotlivých subjektov CR. O vhodnosti realizácie predkladaného projektu hovorí fakt, že
jeho prínos sa nedotýka len CR, ale v dôsledku jeho prierezového charakteru bude priaznivo ovplyvňovať aj nadväzujúce
odvetvia národného hospodárstva.

Cieľom realizácie projektu v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, Opatrenia
3.2 – Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska je podpora propagácie možností CR v
regiónoch Slovenska a zvyšovanie informovanosti spoločnosti o CR na Slovensku. SACR predpokladá, že v období po
ukončení realizácie projektu dôjde k postupnej eliminácii slabých stránok a hrozieb podľa vypracovanej SWOT analýzy a k
zlepšeniu legislatívneho prostredia pre CR v SR. Podľa aktuálnych trendov možno v krátkej dobe očakávať zdokonaľovanie,
ako aj zlacňovanie informačných technológií. Z priaznivých výstupov realizovaného projektu, ako aj ďalších pozitívnych
vplyvov na vývoj CR v SR, sa zároveň očakáva také zlepšenie ekonomických prínosov z CR, aby ich značná časť mohla
plynúť do štátneho rozpočtu.Po realizácii projektu sa SACR svojimi aktivitami financovanými z prostriedkov štátneho rozpočtu,
prípadne z ďalších zdrojov,zameria na pokračovanie rozpracovaných,ako aj nových marketingových aktivít na hlavných
zdrojových trhoch a ich zintenzívnenie na trhoch z vysokým potenciálom v zmysle aktuálnych trendov v CR a najnovších
technológií.
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Cestovný ruch predstavuje v súčasnosti jeden z najvýznamnejších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sektorov svetovej
ekonomiky a ako dôležitý faktor spotreby obyvateľstva modernej doby nadobúda stále väčší význam aj na Slovensku. Ide o
odvetvie ekonomiky, ktoré má prierezový charakter, na realizácii cestovného ruchu sa priamo podieľa celý rad ďalších
ekonomických činností a aktivít (doprava, kultúra, stavebníctvo, zdravotníctvo, priemysel, poľnohospodárstvo a pod.). Napriek
skutočnosti, že potenciál tohto odvetvia je na Slovensku pomerne rozsiahly, jeho podiel na HDP predstavuje len 2,5 %, kým v
krajinách EÚ je to v priemere okolo 5 %. SACR vykonáva marketing a zároveň realizuje propagáciu slovenského cestovného
ruchu doma i v zahraničí. Pri realizácii projektu bude SACR stavať svoje aktivity na silných stránkach projektu v snahe
eliminovať slabé stránky. Predmetný projekt je kontinuálnym pokračovaním projektu s názvom „Podpora propagácie
Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu“, kód projektu 2513022001, realizovanom v období rokov 2009 až 2014 v
rámci identického opatrenia 3.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Zámerom projektu je zabezpečiť plynulé pokračovanie v marketingových aktivitách realizovaných v rámci projektu „Podpora
propagácie Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu“, a tým prispieť k posilneniu postavenia odvetvia cestovného
ruchu v národnom hospodárstve, zvýšeniu atraktívnosti Slovenska ako destinácie cestovného ruchu vrátane podpory tvorby
nových pracovných príležitostí najmä v regiónoch s významným potenciálom pre cestovný ruch. Realizáciou
predchádzajúceho projektu sa dosiahla zvýšená kvalita a efektívnosť marketingových aktivít na propagáciu a prezentáciu
Slovenska a jeho regiónov ako cieľového miesta cestovného ruchu. Z dôvodu časovej a finančnej ohraničenosti
predchádzajúceho projektu „Podpora propagácie Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu“, je však potrebné
zrealizované aktivity naďalej prehlbovať, aktualizovať, zabezpečiť ich pokračovanie v nastolených trendoch, aby sa dosiahol
požadovaný efekt podpory prezentácie cestovného ruchu Slovenska doma i v zahraničí.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom uskutočňovania rôznych marketingových aktivít zameraných na propagáciu
potenciálu slovenského cestovného ruchu, za účelom distribúcie informácií o produktoch a službách cestovného ruchu pre
jednotlivé segmenty trhu s využitím prostriedkov marketingovej komunikácie a dostupných distribučných kanálov. Výber a
použitie najefektívnejších propagačno-prezentačných aktivít bude vychádzať zo strategického dokumentu „Stratégia rozvoja
cestovného ruchu do roku 2020“ ako aj z dokumentu „Marketingová stratégia SACR na roky 2014 – 2020“. Naplnenie cieľov
projektu a zabezpečenie realizácie marketingových aktivít bude SACR uskutočňovať prostredníctvom svojich kvalifikovaných
zamestnancov. Na základe postupov VO, pri dodržaní zásad hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, bude realizácia projektu
zabezpečená aj prostredníctvom zmluvných dodávateľov tovarov a poskytovateľov služieb. Nakoľko VO ku dňu vypracovania
žiadosti o NFP nebolo realizované v rámci všetkých aktivít projektu, v sekcii 13 ŽoNFP (Rozpočet projektu (v EUR)) na
otázku: "Bolo vykonané VO/OVS pred predložením ŽoNFP?" uvádzame odpoveď "NIE".

Koncept marketingových nástrojov a distribučných kanálov vybudovaný v priebehu realizácie projektu „Podpora propagácie
Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu“ je potrebné v budúcnosti neustále podporovať, aktualizovať a rozširovať o
moderné spôsoby komunikácie a distribúcie informácii. Cieľom predloženého projektu je preto pokračovať v podpore
propagácie cestovného ruchu Slovenska doma i v zahraničí, v podpore predaja produktov a služieb cestovného ruchu a v
nepriamej podpore subjektov cestovného ruchu pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu v zmysle aktivít projektu. V
rámci projektu budú prostredníctvom marketingových aktivít SACR zabezpečované aj úlohy a dosahované ciele stanovené v
strategických dokumentoch ako „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“ a „Marketingová stratégia SACR na roky
2014 – 2020“. Vhodnosť realizácie projektu je podložená aj skutočnosťou, že odvetvie cestovného ruchu má prierezový
charakter, prínos projektu bude priaznivo ovplyvňovať aj nadväzujúce odvetvia národného hospodárstva.

Cieľom projektu je zabezpečiť prezentáciu krajiny a jej regiónov ako cieľovej destinácie cestovného ruchu doma i v zahraničí,
zabezpečiť dobudovanie jednotného informačného systému cestovného ruchu a zároveň tak prispieť k vyrovnávaniu
regionálnych disparít a tvorbe nových pracovných príležitostí. SACR predpokladá, že po ukončení realizácie projektu dôjde k
postupnej eliminácii slabých stránok a hrozieb podľa vypracovanej SWOT analýzy. Aktivity SACR budú naďalej po ukončení
projektu zamerané na vytvorenie priaznivého obrazu o Slovensku ako destinácií cestovného ruchu s bohatým kultúrnym a
historickým dedičstvom. Vychádzajúc z dokumentov „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“ a „Marketingová
stratégia SACR na roky 2014 – 2020“, hlavné ciele marketingových aktivít SACR po roku 2015 zostávajú nezmenené, čiže
využitím jednotlivých marketingových a komunikačných nástrojov zabezpečiť propagáciu slovenského cestovného ruchu
doma i v zahraničí.
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Finacovanie odmien externých hodnotiteľov žiadostí o NFP k výzve
KaHR-22VS-1001 systémom refundácie

Financovanie odmien externých hodnotiteľov žiadostí o NFP k
výzve KaHR-13SP-1001 - 2.hodnotiace kolo, systémom refundácie

Financovanie odmien externých hodnotiteľov žiadostí o NFP k
výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101 systémom refundácie

Financovanie odmien externých hodnotiteľov žiadostí o NFP k
výzve KaHR-113DM-1201 systémom refundácie

Financovanie odmien externých hodnotiteľov žiadostí o NFP k
výzve KaHR-111SP-1101 systémom refundácie

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP k
výzve KaHR-31SP-1101

SIEA

Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP k
výzvam KaHR-111SP-1201, KaHR-13SP-1201, KaHR-111DM-1301,
KaHR-21SP-1301 vrátane odvodov systémom refundácie a
predfinancovania.

SIEA

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP k
výzve KaHR-31SP-1201 vrátane odvodov systémom refundácie a
predfinancovania

Refundácia výdavkov spojených s vypracovaním hodnotení
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast operatívne hodnotenie (Pravidelné hodnotenie celého OP KaHR k
31.12.2009) a Strategické hodnotenie OP KaHR k 30.6.2012

Refundácia mzdových výdavkov (hrubé mzdy, odmeny, odvody
zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov MH SR - manažérov
administrácie a registratúry útvarov zapojených do implementácie
OP KaHR za obdobie september - december 2012

Financovanie miezd,odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii,
monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR na obdobie január december 2012

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii,
monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR na obdobie január december 2013

26 671,68

6 854,40

4 354,56

2 983,68

39 860,03

29 361,34

257 970,42

24 560,90

30 672,00

14 279,91

1 700 000,00

2 180 500,00

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenie 2.2. Budovanie a modernízácia osvetlenia pre mestá a obce a
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu boli externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činnosti
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo k výzve KaHR-22VSvyplývajúce z Dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
1001 dňa 15.03.2010. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 28.06.2010. Z postúpených žiadostí o NFP po formálnej
agentúrou týkajúce sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy KaHR-22VS-1001.
kontrole bolo externými hodnotiteľmi hodnotených celkovo 378 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia jednotlivých
žiadostí o NFP bol uskutočnený výber externých hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných postupov, s
ktorými boli následne uzatvorené Dohody o vykonaní práce.

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Ministerstvo
Žiadosti o NFP k výzve boli pridelené hodnotiteľom podľa výsledkov žrebovania a prideľovania žiadostí o NFP externým a
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu boli externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činnosti
Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov
hospodárstva SR vyhlásilo 26.04.2010 výzvu KaHR-13SP-1001 na predkladanie žiadostí o NFP. Termín ukončenia výzvy,
interným hodnotiteľom. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý bol ukončený Realizácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
vyplývajúce z Dohôd o vykonaní práce, uzatvorené medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
opatrenia 1.3. OP KaHR, čím sa zabezpečí následne efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci tohto
2.hodnotiace kolo, bol stanovený na 26.10.2011. Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP k výzve
odovzdaním odborných hodnotiacich hárkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam o NFP. SIEA z Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR.
agentúrou, týkajúce sa výkomu odborného hodnotenia žiadostí o NFP, predložených v rámci výzvy KaHR-13SP-1001.
opatrenia.
postúpilo do procesu odborného hodnotenia celkovo 68 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia jednotlivých žiadostí
vlastných prostriedkov hradí odmeny pre externých hodnotiteľov.
o NFP bol uskutočnený výber externých hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných postupov, s ktorými
boli následne uzatvorené Dohody o vykonaní práce.

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenie 1.1. Inovácia a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora
zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Vyhlásenie V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu boli externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činnosti
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101 dňa 30.09.2011. Termín ukončenia výzvy bol vyplývajúce z Dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
stanovený na 29.02.2012. Z postúpených žiadostí o NFP po formálnej kontrole bolo externými hodnotiteľmi hodnotených agentúrou, týkajúce sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci Výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101.
celkovo 54 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia jednotlivých žiadostí o NFP bol uskutočnený výber externých
hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných postupov, s ktorými boli následne uzatvorené Dohody o
vykonaní práce.

Žiadosti o NFP predložené k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101 boli pridelené externým a interným hodnotiteľom podľa
Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov
výsledkov žrebovania. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý bol ukončený Realzácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod opatrenia 1.1 Inovácia a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických
odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam o NFP. SIEA z Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR
transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu OP KaHR, čím sa zabezpečí následne efektívne
vlastných prostriedkov hradí odmeny pre externých hodnotiteľov.
využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci tohto opatrenia.

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenia 1.1. Inovácia a technologické transfery, podpora účasti slovenských
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu boli externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činnosti
výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo k výzve KaHRvyplývajúce z Dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
113DM-1201 dňa 24.02.2012. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 28.05.2012. Z postúpených žiadostí o NFP po
agentúrou, týkajúce sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci Výzvy KaHR-113DM-1201
formálnej kontrole bolo externými hodnotiteľmi hodnotených celkovo 37 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia
jednotlivých žiadostí o NFP bol uskutočnený výber externých hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných
postupov, s ktorými boli následne uzatvorené Dohody o vykonaní práce.

Žiadosti o NFP predložené k výzve KaHR-113DM-1201 boli pridelené externým a interným hodnotiteľom podľa výsledkov
Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov
žrebovania. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý bol ukončený Realzácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod opatrenia 1.1 Inovácia a technologické transfery, podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných
odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam o NFP. SIEA z Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR
misiách, v rámci komplexného prístupu OP KaHR, čím sa zabezpečí následne efektívne využitie finančných prostriedkov
vlastných prostriedkov hradí odmeny pre externých hodnotiteľov.
vyčlenených v rámci tohto opatrenia.

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu boli externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činnosti vyplývajúce
zavádzania inovácií a technologických transferov. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo k výzve KaHRz Dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
111SP-1101 dňa 16.12.2011. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 19.03.2012. Z postúpených žiadostí o NFP po
týkajúce sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy KaHR-111SP-1101.
formálnej kontrole bolo externými hodnotiteľmi hodnotených celkovo 232 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia
jednotlivých žiadostí o NFP bol uskutočnený výber externých hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných
postupov, s ktorými boli následne uzatvorené Dohody o vykonaní práce.

Žiadosti o NFP predložené k výzve KaHR-111SP-1101 boli pridelené externým a interným hodnotiteľom podľa výsledkov
žrebovania. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý bol ukončený Realizácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrenia
odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam o NFP. SIEA z Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR.
1.1. OP KaHR, čím sa zabezpečí následne efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci
vlastných prostriedkov hradí odmeny pre externých hodnotiteľov.

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace
s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu. Jednou z
uvedených činností je aj zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenie 3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Dňa 16.12.2011 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy
KaHR-31SP-1101. Uzávierka výzvy bola dňa 23.7.2012. Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti, ktorá bola
ukončená dňa 15.11.2012, postúpilo do procesu odborného hodnotenia celkovo 176 žiadostí o NFP z celkového počtu 288
prijatých žiadostí. Na základe počtu žiadostí o NFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia, sa agentúra rozhodla vybrať z
databázy externých hodnotiteľov desiatich externých hodnotiteľov formou žrebovania v zmysle platných postupov, s ktorými
boli následne uzatvorené Dohody o vykonaní práce s externým hodnotiteľom.

Realizácia projektu prebiehala v čase od 20.11.2012, kedy sa uskutočnilo žrebovanie a prideľovanie žiadostí o NFP externým
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu budú externým hodnotiteľom prostredníctvom systému refundácie vyplatené
a interným hodnotiteľom. Samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi prebehol od 18.12.2012 do 12.2.2013
odmeny za vykonanie činností vyplývajúcich z Dohody o vykonaní práce uzatvorené medzi externými hodnotiteľmi a
a bol ukončený odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SACR. Následne na základe
Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch týkajúcich sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci
schválenej žiadosti o NFP a následnej zmluvy o NFP predloží SACR žiadosť o refundáciu, ktorá bude zároveň záverečnou
výzvy KaHR-31SP-1101.
žiadosťou o platbu.

KaHR-41EHSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR k nasledevným výzvam: KaHR-111SP-1201 termín vyhlásenia výzvy
21.12.2012, termín ukončenia výzvy 26.04.2013. Externými hodnotiteľmi bude hodnotených celkovo 295 žiadostí o NFP.
KaHR-13SP-1201 termín vyhlásenia výzvy 31.08.2012, termín ukončenia výzvy 31.01.2013. Externými hodnotiteľmi bude
hodnotených celkovo 137 žiadostí o NFP. KaHR-111DM-1301 termín vyhlásenia výzvy 22.02.2013, termín ukončenia výzvy
10.06.2013. Externými hodnotiteľmi bude hodnotených celkovo 750 žiadostí o NFP. KaHR-21SP-1301 termín vyhlásenia
výzvy 24.05.2013, termín ukončenia výzvy 22.08.2013. Externými hodnotiteľmi bude hodnotených celkovo 350 žiadostí o
NFP.

Žiadosti o NFP predložené k výzvam KaHR-111SP-1201, KaHR-13SP-1201, KaHR-111DM-1301, KaHR-21SP-1301 sa
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné externým hodnotiteľom vyplatiť odmeny za vykonané činnosti
pridelujú externým a interným hodnotiteľom podľa výsledkov žrebovania. Následne prebiha samotný výkon odborného
Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrenia 1.1.;
vyplývajúce z Dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
hodnotenia externými hodnotiteľmia tento končí odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným
1.3; a 2.1. OP KaHR a to v rámci výziev KaHR-111SP-1201, KaHR-13SP-1201, KaHR-111DM-1301, KaHR-21SP-1301, čím
agentúrou týkajúce sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy KaHR-111SP-1201, KaHRRiadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR.
zamestnancom SIEA. SIEA nemá dostatočný objem vlastných finančných zdrojov na vyplatenie odmien externým
sa zabezpečí následne efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR.
13SP-1201, KaHR-111DM-1301, KaHR-21SP-1301.
hodnotiteľom a preto poredkladá túto žiadosť o NFP na systém financovania predfinancovaním a refundáciou.

KaHR-41EHSORO-1201

Na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva č. 83/2013 z 28. novembra 2013 v spojení s Rozhodnutím ministra dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 131/2013 z 28. novembra 2013 došlo, z dôvodu ukončenia pôsobnosti SACR ako
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim
orgánom (ďalej ako „SO/RO“) a ukončení na to udeleného plnomocenstva od riadiaceho orgánu na výkon činností SO/RO V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné externým hodnotiteľom vyplatiť odmeny za vykonané činnosti
vzťahujúcich sa na konanie o žiadosti a uzatváranie zmlúv o NFP v rámci výzvy kód KaHR-31SP-1201, k presunu týchto vyplývajúce z Dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
činností zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
agentúrou týkajúce sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy KaHR-31SP-1201.
(ďalej ako „SACR“) na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (ďalej ako „SIEA“), a to s účinnosťou ku dňu 1. decembra
2013.V tej súvislosti jednou z činností je aj zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR k výzve
KaHR-31SP-1201, kde bolo celkovo hodnotených 140 žiadostí o NFP.

Žiadosti o NFP predložené k výzve KaHR-22VS-1001 boli pridelené externým a interným hodnotiteľom podľa výsledkov
Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov
žrebovania. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý bol ukončený Realizácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
opatrenia 2.2 OP KaHR, čím sa zabezpečí následne efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci tohto
odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam o NFP. SIEA z Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR.
opatrenia.
vlastných prostriedkov hradí odmeny pre externých hodnotiteľov.

Na základe vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-31SP-1101 dňa 16.12.2011 je realizácia
uvedeného projektu nevyhnutná z dôvodu preplatenia finančných prostriedkov SACR potrebných na financovanie mzdového
ohodnotenia externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na odbornom hodnotení žiadostí o NFP v rámci výzvy KaHR-31SP-1101,
s ktorými boli uzatvorené Dohody o vykonaní práce.

Na základe poskytnutia prostriedkov na vyplatenie mzdových výdavkov systémom refundácie bude môcť Slovenská agentúra
pre cestovný ruch zabezpečiť financovanie externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na odbornom hodnotení žiadostí o NFP v
rámci výzvy KaHR-31SP-1101 a to v zmysle dohôd o vykonaní práce uzatvorených medzi SACR a externými hodnotiteľmi.
Uvedený postup zabezpečí kvalitu a transparentnosť celého hodnotiaceho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci
predmetnej výzvy. Mzdové výdavky na zabezpečenie financovanie externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na odbornom
hodnotení žiadostí o NFP v rámci výzvy KaHR-31SP-1101 budú preplatené formou refundácie na základe Aktualizácie č. 1
Písomného vyzvania na predloženie ŽoNFP na financovanie odmien externým hodnotiteľom ŽoNFP. Kod písomného
vyzvania: KaHR-41EHSORO-1201.

Žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy KaHR-31SP-1201 sa prideľujú externým a interným hodnotiteľom podľa výsledkov
žrebovania. Následne prebieha samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi a tento končí odovzdaním
Na základe odborného hodnotenia sa vyberú kvalitné projekty ŽoNFP, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrenia 3.1. OP
Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA. SIEA nemá dostatočný objem vlastných finančných
KaHR v rámci výzvy KaHR-31SP-1201, čím sa zabezpečí následne efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR.
zdrojov na vyplatenie odmien externým hodnotiteľom a preto predkladá túto žiadosť o NFP na systém financovania
rámci OP KaHR.
predfinancovaním a refundáciou.

KaHR-41HaSMH-1201

Ministerstvo hospodárstva SR je na základe uznesenia vlády č. 832/2006 Riadiacim orgánom pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. RO OP KaHR vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006. Hodnotenie sa vykonáva v súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v čl. 13 citovaného nariadenia Rady
ES. Dňa 29.10.2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Plán hodnotení OP KaHR,
verzia 1.0. Dňa 13.8.2009 bol IDMV schválený Plán hodnotení OP KaHR, verzia 1.1 (aktualizácia z dôvodu zmeny
organizačnej štruktúry platnej od 1.3.2009 týkajúcej sa reorganizácie sekcie podporných programov). Dňa 14.12.2010 bol
IDMV schválený Plán hodnotení OP KaHR, verzia 1.2 (aktualizácia z dôvodu schválenia revízie OP KaHR 15.9.2010 EK a
novelizácie zákona č. 575/2001 Z. z.). Z hľadiska predmetu hodnotenia sa môže hodnotenie vykonávať ako strategické
hodnotenie alebo operatívne hodnotenie. V rámci plánu priebežných hodnotení OP KaHR je určené vykonať operatívne
hodnotenie - pravidelné hodnotenie celého OP (prvýkrát v roku 2009) a strategické hodnotenie (najskôr v roku 2011).

Na základe výsledkov hodnotení a navrhnutých odporúčaní v hodnotiacich správach prijatie opatrení zo strany RO OP KaHR
na zlepšenie kvality, účinnosti a efektívnosti riadenia a finančného riadenia realizovaného OP, vrátane vedenia databázy
odporúčaní a prijatých opatrení. Použitie zistení pri vyhodnotení plnenia cieľov jednotlivých opatrení a zverejnenie výsledkov
hodnotení prostredníctvom správ o vykonávaní OP KaHR za príslušné roky. Na základe stanovenia záverov v Pravidelnom
hodnotení celého OP KaHR (k 31.12.2009) týkajúcich sa kvality nastavenia implementácie OP sú formulované zistenia, ktoré
napomáhajú k zvýšenej miere kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov, prispievajú ku kvalitnejšej implementácii OP
z hľadiska riadenia procesov a napomáhajú celkovej efektivite a transparentnosti. Strednodobé hodnotenie relevantnosti a
efektívnosti OP KaHR, ktoré zahŕňa Strategické hodnotenie OP KaHR (k 30.6.2012), v nadväznosti na plnenie cieľov
operačného programu a v ňom formulované odporúčania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, podpory podnikania,
inovačného prostredia, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie napomáhajú k dosiahnutiu cieľov
OP.

V nadväznosti na schválený Plán hodnotení OP KaHR pre programové obdobie 2007-2013 sú vypracované plány hodnotení
na jednotlivé roky. Súčasťou Plánu hodnotení OP KaHR na rok 2010 bolo operatívne hodnotenie zahŕňajúce pravidelné
hodnotenie tohto OP, ktoré sa vykonáva počas realizácie OP a Plánu hodnotení OP KaHR na rok 2012 strategické
hodnotenie pozostávajúce zo strednodobého hodnotenia relevantnosti OP KaHR a hodnotenia efektívnosti a flexibilnosti
riadenia OP KaHR v nadväznosti na plnenie cieľov OP. V plánoch bolo prijaté, že hodnotenia budú vykonané ako externé
hodnotenia. RO je pri výbere externého hodnotiteľa povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.. Pravidelné
hodnotenie celého OP (k 31.12.2009, odovzdané 26.2.2010) bolo vypracované firmou EMARK, s.r.o. na základe Zmluvy o
dielo reg.č. 463/2009-3100-4130 zo dňa 22.1.2010 uzavretej ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou. Strategické
hodnotenie OP (k 30.6.2012, odovzdané 31.1.2013) bolo vypracované firmou IBS SLOVAKIA, s.r.o. na základe Zmluvy o
dielo reg.č. 346/2012-4220-4130 zo dňa 30.11.2012 uzavretej ako výsledok verejného obstarávania (podprahová zákazka).
Projekt bude financovaný systémom refundácie z TP OP

RO OP KaHR vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999. Hodnotenie sa vykonáva v súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v čl. 13
citovaného nariadenia ES. Hodnotenie OP je kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a
účinnosti finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 27 ods. 1 nariadenia Rady (ES,
EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet ES. Účelom hodnotení je
zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a finančného riadenia OP, jeho implementačných procesov a zároveň
zabezpečiť dosiahnutie cieľov určených v jeho programovom dokumente, t. j. globálneho cieľa a špecifických cieľov. Plán
hodnotení OP sa taktiež vypracováva v nadväznosti na povinnosť RO určenú v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013. RO OP KaHR pri výbere externých hodnotiteľov postupoval v súlade
so zákonom č. 25/2006 Z. z.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu by v konečnom dôsledku malo prispieť k dosiahnutiu úspešnosti realizácie OP
KaHR a splnenia globálneho cieľa a špecifických cieľov OP KaHR. Výsledky hodnotení, formulované zistenia a navrhnuté
odporúčania v hodnotiacich správach sú využiteľné pre RO OP KaHR na prijatie opatrení na zlepšenie kvality, účinnosti a
efektívnosti riadiacich procesov realizovaného operačného programu. Strategické hodnotenie OP KaHR zároveň zahŕňa
návrh odporúčaní a strategických cieľov pre budúce programové obdobie 2014 – 2020 za účelom dosiahnutia efektívneho
progresu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Výsledky tohto hodnotenia sú využiteľné pri vypracovávaní analýz
týkajúcich sa procesov programového obdobia 2007-2013 pre nastavenie programového obdobia 2014 -2020, ako aj v rámci
prípravy stratégie nového programového obdobia.

KaHR-41MAMH-1201

Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. V
zmysle článku 46 a 69 Nariadenia Rady(ES) č. 1083/2006 umožňuje EK Riadiacemu orgánu využívať na posilnenie kvality
vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa jednotlivých procesov realizácie OP, vrátane administratívnych kapacít (AK),
finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, s cieľom zabezpečiť stabilizáciu erudovaných AK, pre dosiahnutie kvalitnej
a úspešnej realizácie OP. Na zabezpečenie adekvátneho odmeňovania AK je v rámci každého OP určená osobitná prioritná
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR - manažérov
os Technická pomoc.
administrácie a registratúry, ich primeraného odmeňovania a vytvorenie podmienok pre ich stabilizáciu.
Zistenie potreby zastabilizovať aj skúsených odborných zamestnancov sekretariátov sekcie podporných programov, ako RO
pre OP KaHR, v podmienkach, keď RO pre iné operačné programy majú tieto pracovné pozície zaradené medzi oprávnené na
financovanie z TP, s čím súvisí aj systém ich odmeňovania. Snaha eliminovať ich motiváciu na zmenu pracoviska a hrozbu
fluktuácie. V tej súvislosti súhlas ministra hospodárstva so zaradením dotknutých zamestnancov - manažérov administrácie a
registratúry sekcie medzi oprávnených zamestnancov (informácia pre ministra č. 3202/2012-4100 z 30.8.2012).

Pri financovaní mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR - manažérov administrácie a registratúry
prostredníctvom tohto projektu sa uplatňuje systém refundácie. Požadované finančné prostriedky boli použité na úhradu
mzdových výdavkov 4 oprávnených zamestnancov za mesiace september a október 2012 a 3 oprávnených zamestnancov za
mesiace november a december 2012. Oprávnení zamestnanci sú v pozíciách manažér administrácie a registratúry a podieľajú
sa na činnostiach súvisiacich s realizáciou OP KaHR podielom v rozpätí od 30% do 100% celkového mesačného pracovného
času. Počet oprávnených zamestnancov vyplynul z obsadených pracovných miest na predmetnej pozícii v jednotlivých
mesiacoch počas doby realizácie projektu. Rozpočet projektu predstavuje objem finančných prostriedkov čerpaných na
mzdové výdavky oprávnených zamestnancov počas obdobia realizácie projektu, teda mzdové výdavky za mesiace
september až december 2012. Realizácia projektu bola zabezpečená odborom programových a podporných činností ŠF, ktorý
plnil počas doby realizácie projektu funkciu prijímateľa za MH SR (v súlade s platnou verziou Interného manuálu procedúr
RO), v spolupráci so sekciou rozpočtu a financovania.

MH SR ako RO pre OP KaHR zabezpečuje realizáciu tohto operačného programu a je oprávneným prijímateľom v rámci
opatrenia 4.1 Technická pomoc OP KaHR, z prostriedkov ktorého môžu byť financované aj aktivity spojené s činnosťami
zameranými na posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou OP KaHR.
Opodstatnenosť financovania mzdových výdavkov zamestnancov sekretariátov oprávnených útvarov sekcie podporných
programov, ktoré sa v plnej miere podielľajú na implementácii OP KaHR, z prostriedkov technickej pomoci, vyplynula najmä z
potreby eliminovať fluktuáciu a zabezpečiť stabilizáciu erudovaných zamestnancov zabezpečujúcich odborné administratívne
práce a činnosti registratúry súvisiace s OP KaHR, z dôvodu, že v rámci riadiacich orgánov pre iné operačné programy sú
tieto pracovné pozície zaradené medzi oprávnených zamestnancov, s čím je spojený aj systém ich odmeňovania, čo je
podstatná motivácia pre zvažovanie zmeny pracoviska a v prípade nezabezpečenia rovnakých podmienok na RO pre OP
KaHR predpoklad fluktuácie na týchto pozíciách, čo by v podmienkach nárastu administratívnych činností súvisiacich s OP
KaHR negatívne ovplyvnilo realizáciu operačného programu.

Udržateľným výsledkom projektu bude udržanie dostatočne erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie potrebných
činností súvisiacich s administráciou a registratúrou v rámci OP KaHR v ďalšom období a ich stabilizácia, ktoré v konečnom
dôsledku prispejú ku kvalitnej a úspešnej realizácii operačného programu. Zastabilizovaní odborne spôsobilí a skúsení
administratívni zamestnanci budú taktiež využiteľní pri následnej implementácii operačných programov v programovom období
2014 - 2020.

KaHR-41MMH-1101

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR na základe tohto projektu bude zabezpečené
kombináciou systému zálohových platieb a refundácie. Tento spôsob financovania bol zvolený z dôvodu predchádzania
Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR, z
problémom v prípade nedostatku prostriedkov z poskytnutých záloh, ktorý môže nastať z rôznych administratívnych dôvodov.
čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, informovanie, kontrolu a audit OP
Finančné prostriedky poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na financovanie mzdových výdavkov 74
KaHR, ktoré zabezpečujú oprávnení zamestnanci MH SR. V zmysle článku 46 a 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
oprávnených zamestnancov oprávnených útvarov MH SR, ktoré zabezpečujú realizáciu procesov OP KaHR. Oprávnení
umožňuje EK Riadiacemu orgánu využívať na posilnenie kvality vykonávania týchto činností a s nimi súvisiace odmeňovanie
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR, ich zamestnanci sú zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na procesoch OP KaHR podielom v rozpätí od 30 % do 100
administratívnych kapacít, ktoré ich zabezpečujú, finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, s cieľom získať a
primeraného odmeňovania a vytvorenie podmienok pre ich stabilizáciu.
% celkového mesačného pracovného času. Počet oprávnených zamestnancov bol stanovený na základe prehodnotenia
zastabilizovať potrebné dostatočne erudované ľudské zdroje pre kvalitnú a úspešnú realizáciu operačných programov.
potreby zabezpečenia činností Riadiaceho orgánu počas obdobia realizácie projektu a v nadväznosti na priemerný počet
Vzhľadom na náročnosť predmetných činností, ako aj nedostatočné zdroje ich financovania v rámci možností štátneho
oprávnených zamestnancov v roku 2O11. Pri stanovovaní potreby finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo
rozpočtu, je v rámci každého OP osobitná prioritná os Technická pomoc, ktorá je určená aj na zabezpečenie adekvátneho
dôležitým východiskom čerpanie za rok 2011. Popisy pracovných činností oprávnených zamestnancov sú súčasťou projektu.
odmeňovania oprávnených zamestnancov.
Realizáciu projektu bude zabezpečovať odbor monitorovania, hodnotenia, publicity a programovania ŠF ako prijímateľ za MH
SR v zmysle Interného manuálu procedúr RO v spolupráci so sekciou rozpočtu a financovania.

Vhodnosť realizácie projektu podporujú skutočnosti, ktoré popisujú východiskovú situáciu. Počas programového obdobia
2007 – 2013 bola problematika administratívnych kapacít viackrát prerokovaná na úrovni vlády SR, ktorá prijala viaceré
uznesenia (napr. uznesenia vlády SR č. 832/2006, 396/2007) zamerané na zabezpečenie administratívnych kapacít pre
implementáciu ŠF EÚ. Realizácia projektu je v súlade s týmito uzneseniami vlády SR. Prostredníctvom tohto projektu by sa
Udržateľným výsledkom projektu bude udržanie dostatočne erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie potrebných
taktiež malo zabezpečiť zníženie fluktuácie a stabilizácia zamestnancov útvarov vykonávajúcich činnosti súvisiace s OP
činností súvisiacich s realizáciou OP KaHR v ďalšom období a ich stabilizácia, ktoré v konečnom dôsledku prispejú ku
KaHR, pričom vyššia fluktuácia bola zistená aj v rámci vládneho auditu č. 341, K2263 zameraného na získanie uistenia o
kvalitnej a úspešnej realizácii operačného programu.
dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov. MH SR ako RO pre OP KaHR zabezpečuje realizáciu tohto
operačného programu a je oprávneným prijímateľom v rámci opatrenia 4.1 Technická pomoc OP KaHR, z prostriedkov ktorého
môžu byť financované aj aktivity spojené s činnosťami zameranými na posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s
realizáciou OP KaHR.

KaHR-41MMH-1201

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR na základe tohto projektu bude zabezpečené
Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR, z
kombináciou systému zálohových platieb a refundácie. Finančné prostriedky poskytnuté na základe tohto projektu budú
čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, informovanie, kontrolu a audit OP
použité na financovanie mzdových výdavkov plánovaného počtu 74 oprávnených zamestnancov oprávnených útvarov MH
KaHR, ktoré zabezpečujú oprávnení zamestnanci MH SR. V zmysle článku 46 a 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
SR, ktoré zabezpečujú realizáciu procesov OP KaHR. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na
umožňuje EK Riadiacemu orgánu využívať na posilnenie kvality vykonávania týchto činností a s nimi súvisiace odmeňovanie
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR, ich procesoch OP KaHR podielom v rozpätí od 30% do 100% celkového mesačného pracovného času. Počet oprávnených
administratívnych kapacít, ktoré ich zabezpečujú, finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, s cieľom získať a
primeraného odmeňovania a vytvorenie podmienok pre ich stabilizáciu.
zamestnancov bol stanovený na základe predpokladaného rozsahu činností a objemu prác Riadiaceho orgánu, ktoré bude
zastabilizovať potrebné dostatočne erudované ľudské zdroje pre kvalitnú a úspešnú realizáciu operačných programov.
potrebné zabezpečiť počas obdobia realizácie projektu. Rozpočet projektu vychádza z vyčíslenia odhadu objemu finančných
Vzhľadom na náročnosť predmetných činností, ako aj nedostatočné zdroje ich financovania v rámci možností štátneho
prostriedkov na mzdové výdavky oprávnených zamestnancov na celé obdobie realizácie projektu. Realizáciu projektu bude
rozpočtu, je v rámci každého OP osobitná prioritná os Technická pomoc, ktorá je určená aj na zabezpečenie adekvátneho
zabezpečovať odbor programových a podporných činností ŠF ako prijímateľ za MH SR v zmysle Interného manuálu procedúr
odmeňovania oprávnených zamestnancov.
RO, v spolupráci so sekciou rozpočtu a finacovania.

Vhodnosť realizácie projektu podporujú skutočnosti, ktoré popisujú východiskovú situáciu. Počas programového obdobia
2007 – 2013 bola problematika administratívnych kapacít viackrát prerokovaná na úrovni vlády SR, ktorá prijala viaceré
uznesenia (napr. uznesenia vlády SR č. 832/2006, 396/2007) zamerané na zabezpečenie administratívnych kapacít pre
implementáciu ŠF EÚ. Realizácia projektu je v súlade s týmito uzneseniami vlády SR. Prostredníctvom tohto projektu by sa
Udržateľným výsledkom projektu bude udržanie dostatočne erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie potrebných
taktiež malo zabezpečiť zníženie fluktuácie a stabilizácia zamestnancov útvarov vykonávajúcich činnosti súvisiace s OP
činností súvisiacich s realizáciou OP KaHR v ďalšom období a ich stabilizácia, ktoré v konečnom dôsledku prispejú ku
KaHR, pričom vyššia fluktuácia bola zistená aj v rámci vládneho auditu č. 341, K2263 zameraného na získanie uistenia o
kvalitnej a úspešnej realizácii operačného programu.
dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov. MH SR ako RO pre OP KaHR zabezpečuje realizáciu tohto
operačného programu a je oprávneným prijímateľom v rámci opatrenia 4.1 Technická pomoc OP KaHR, z prostriedkov
ktorého môžu byť financované aj aktivity spojené s činnosťami zameranými na posilnenie administratívnych kapacít v
súvislosti s realizáciou OP KaHR.

25140120078

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na príprave programového
obdobia 2014 - 2020 na obdobie apríl 2013 - december 2013

290 000,00

KaHR-41MPO1420-1301

V zmysle záverov porady členov vlády k problematike fondov EÚ na programové obdobie 2014-2020 (PO 14-20) zo dňa
25.1.2013 boli určené operačné programy (OP) na nové programové obdobie. Uznesením vlády č. 139/2013 zo dňa 20.3.2013
k Návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové
obdobie 2014 – 2020 bolo ministrovi hospodárstva uložené poskytnúť spolusúčinnosť pri príprave a vypracovaní návrhov
operačných programov vo svojej pôsobnosti, ktorá vyplýva z funkcie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom.
Podľa článku 46 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Všeobecné nariadenie) je možné, aby boli z prostriedkov
technickej pomoci (TP) príslušných OP financované prípravné činnosti. Táto podmienka sa vzťahuje aj na prípravné činnosti
nevyhnutné pre nastavenie PO 14-20. Taktiež je potrebné, aby oprávnenosť týchto činností bola zakomponovaná v riadiacej
dokumentácii. Dňa 26.3.2013 bola MV VE schválená revízia OP KaHR v súvislosti s financovaním aktivít spojených s
prípravou nového PO 14-20. V zmysle nej je mzdové zabezpečenie zamestnancov vykonávajúcich prípravné činnosti
oprávnená aktivita.

25140120079

SIEA

Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie
zálohových platieb a refundácie pre obdobie 04-12/2013

67 475,00

KaHR-41MPO1420-1301

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR zabezpečuje práce na príprave dokumentov pre
programové obdobie 2014-2020. Plánovaný stav oprávnených zamestnancov SIEA (SORO) podieľajúcich sa na predmetných Reálne zabezpečenie financovania adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných oprávnených
prácach je celkovo 4. Východiskovou situáciou je nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania zamestnancov SIEA ako SORO, ktorí sa budú podieľať na príprave dokumentov pre programové obdobie 2014-2020.
adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných oprávnených zamestnancov SIEA ako SORO.

Oprávnení zamestnanci SIEA (SORO), ktorých mzdy budú financované systémom kombinácie zálohových platieb a
Projekt financovania mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov SIEA sa Ako vyplýva z východiskovej situácie, je pre realizáciu projektu pre SIEA ako SORO nevyhnutné zabezpečenie finančné
refundácie, budú pripravovať dokumenty pre programové obdobie 2014-2020. Finančné prostriedky získané systémom
bude realizovať systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie. Oprávnení zamestnanci budú vykonávať pracovné prostriedky pre oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na prácach na príprave dokumentov pre programové obdobie
kombinácie zálohovej platby a refundácie budú použité na financovanie miezd oprávnených zamestnancov. Stabilné a
činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti prípravy dokumentov pre programové obdobie 2014-2020.
2014-2020. Bez týchto finančných prostriedkov nie je možné zrealizovať daný projekt.
primerané odmeňovanie oprávnených zamestnancov bude mať vplyv na zvýšenie motivácie pri plnení úloh.

KaHR-41MRO-1401

MH SR na základe uznesenia vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho
zodpovednosť za riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, informovanie, kontrolu a audit OP KaHR, ktoré
zabezpečujú oprávnení zamestnanci MH SR. V zmysle článku 46 a 69 Nariadenia Rady(ES) č. 1083/2006 umožňuje EK
Riadiacemu orgánu využívať na posilnenie kvality vykonávania týchto činností a s nimi súvisiace odmeňovanie
administratívnych kapacít, ktoré ich zabezpečujú, finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, s cieľom získať a udržať
dostatočne erudované ľudské zdroje pre kvalitnú a úspešnú realizáciu OP. Na uvedené účely sú v každom OP vyčlenené
prostriedky v rámci osobitnej prioritnej osi Technická pomoc (TP).
Podľa článku 46 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je možné, aby boli z prostriedkov TP príslušných OP financované aj
prípravné činnosti nevyhnutné pre nastavenie nového programového obdobia. Z uznesenia vlády č. 139/2013 vyplýva
zodpovednosť MH SR určeného ako SORO pre dva OP za prípravu návrhov týchto OP vo svojej pôsobnosti. Mzdové
zabezpečenie zamestnancov vykonávajúcich prípravné činnosti je oprávnená aktivita aj podľa progr. dokumentov OP KaHR

Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR, ktorí
vykonávajú primárne (priamo súvisiace) činnosti, resp. úlohy v procese implementácie, riadenia, monitorovania, hodnotenia,
informovania, kontroly a auditu OP KaHR, ako aj v procese prípravy operačných programov programového obdobia 20142020. Vzhľadom na veľký rozsah predmetných činností a úloh, ich časovú a odbornú náročnosť a potrebu zabezpečenia
vysokej kvality výstupov, zabezpečenie primeraného odmeňovania dotknutých zamestnancov a vytvorenie podmienok pre ich
stabilizáciu.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR na základe tohto projektu bude zabezpečené
kombináciou systému zálohových platieb a refundácie.
Finančné prostriedky poskytnuté na tento projekt budú použité na financovanie mzdových výdavkov plánovaného počtu 89
oprávnených zamestnancov oprávnených útvarov MH SR, ktoré zabezpečujú realizáciu procesov OP KaHR a prípravy
operačných programov programového obdobia 2014-2020. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na
vyššie špecifikovaných procesoch podielom v rozpätí od 30% do 100% celkového mesačného pracovného času. Počet
oprávnených zamestnancov bol stanovený na základe predpokladaného rozsahu činností a objemu prác Riadiaceho orgánu
(všetkých oprávnených útvarov MH SR), ktoré bude potrebné zabezpečiť počas obdobia realizácie projektu. Rozpočet
projektu vychádza z vyčíslenia odhadu objemu finančných prostriedkov potrebných na mzdové výdavky 89 oprávnených
zamestnancov na obdobie realizácie projektu.
Realizáciu projektu bude zabezpečovať oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity ŠF ako prijímateľ za MH SR v
zmysle Interného manuálu procedúr RO, v spolupráci so sekciou rozpočtu a financovania.

Vhodnosť realizácie projektu podporujú skutočnosti, ktoré popisujú východiskovú situáciu. Využitie finančných prostriedkov
alokovaných na technickú pomoc (TP) jednotlivých operačných programov (OP) sa riadi článkom 46 a 69 Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorých tieto prostriedky slúžia na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia
a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP a z týchto prostriedkov je možné financovať aj prípravné činnosti
nevyhnutné pre nastavenie nového programového obdobia. Realizácia projektu je tiež v súlade s uzneseniami vlády SR
prijatými počas programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti zabezpečenia administratívnych kapacít (AK) pre implementáciu
ŠF EÚ. Vhodnosť realizácie projektu vyplýva tiež z možnosti zabezpečiť jeho prostredníctvom systém primeraného
odmeňovania oprávnených zamestnancov v záujme ich zastabilizovania a eliminovania ich fluktuácie zapríčinenej
vyžadovanou vysokou pracovnou zaťaženosťou vyplývajúcou z mimoriadne veľkého rozsahu odborne a časovo náročných
prác. Využitie zdrojov financovania zo ŠF na platy AK rieši tiež doplnenie nedostatočných zdrojov financovania v rámci
možností štátneho rozpočtu.

Udržateľným výsledkom projektu bude udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie
činností súvisiacich s realizáciou OP KaHR v ďalšom období, ako aj ľudských zdrojov pre vykonávania nevyhnutných činností
súvisiacich s prípravou nového programového obdobia 2014 -2020 a ich zastabilizovanie, ktoré v konečnom dôsledku prispeje
jednak ku kvalitnej a úspešnej realizácii OP KaHR a kvalitnej príprave nových operačných programov, ale tiež zastabilizovaní
odborne spôsobilí a skúsení zamestnanci budú využiteľní pri implementácii operačných programov v programovom období
2014 - 2020.

KaHR-41MRO-1401

MH SR na základe uzn. vlády č. 832/2006 plní funkciu RO OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za všetky činnosti
súvisiace s realizáciou OP KaHR, ktoré zabezpečujú oprávnení zamestnanci MH SR. V zmysle právnych predpisov
uplatňovaných na pomoc v PO 07-13 umožňuje EK Riadiacemu orgánu využívať na posilnenie kvality vykonávania týchto
činností a súvisiace odmeňovanie administratívnych kapacít, ktoré ich zabezpečujú, finančné prostriedky zo ŠF EÚ, s cieľom
získať a udržať dostatočne erudované ľudské zdroje pre kvalitnú a úspešnú realizáciu OP. Na uvedené účely sú v každom OP
vyčlenené prostriedky v rámci prioritnej osi Technická pomoc (TP).
Podľa Rozhodnutia Komisie z 20.3.2013 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely
využívania pomoci z EFRR, ESF a KF (2007 – 2013) je možné použiť prostriedky TP 2007 – 2013 na prípravné činnosti
spojené s prípravou nového programového obdobia 2014-2020. Uzn. vlády č. 230/2014 bolo MH SR určené ako
Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie. PM OP KaHR umožňuje financovať prípravné činnosti PO 14-20 do
vyjadrenia pozitívneho stanoviska nezávislého audítora k splneniu dezignačných kritérií zo strany MH.

Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených
zamestnancov MH SR, ktorí vykonávajú primárne (priamo súvisiace) činnosti, resp. úlohy v procese implementácie, riadenia,
monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu OP KaHR, ako aj všetky činnosti súvisiace s prípravou
programového obdobia 2014-2020 do momentu vypracovania správy nezávislého auditora, v rámci ktorej vyjadrí svoje
pozitívne stanovisko k splneniu dezignačných kritérií, t.j. vyjadrí pripravenosť MH SR (SO) na implementáciu Operačného
programu Výskum a inovácie.
Vzhľadom na značný rozsah predmetných činností a úloh, ich časovú a odbornú náročnosť a potrebu zabezpečenia vysoko
kvalitných výstupov za podmienky dodržania stanovených termínov, taktiež zabezpečenie primeraného odmeňovania
oprávnených zamestnancov a vytvorenie podmienok pre stabilizáciu administratívnych kapacít MH SR.

Financovanie výdavkov z prostriedkov tohto projektu bude zabezpečené kombináciou systému zálohových platieb a
refundácie.
Fin. prostriedky poskytnuté na projekt budú použité na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH
(AK), s predpokladom postupného navyšovania plánovaného počtu AK na konečných 102 zamestnancov. Oprávnení
zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na realizácii procesov OP KaHR a prípravy PO 14-20 podielom v rozpätí od
30% do 100% celkového mesačného pracovného času. Plánovaný počet AK je stanovený na základe predpokladaného
rozsahu činností a objemu prác a ich nárastu, a to v rámci plnenia úloh RO OP KaHR, ktoré bude potrebné zabezpečiť počas
celého obdobia realizácie projektu a tiež v rámci prípravných činností PO 14-20 do vyjadrenia pozitívneho stanoviska
nezávislého audítora k splneniu dezignačných kritérií zo strany MH ako SO pre OP VaI. Rozpočet projektu vychádza z
vyčíslenia odhadu objemu fin. prostriedkov potrebných na mzdové výdavky pri postupnom navyšovaní AK na počet 102 počas
realizácie projektu.
Realizáciu projektu bude zabezpečovať oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity ŠF ako prijímateľ za MH SR, v
spolupráci so SRaF

Vhodnosť realizácie projektu podporujú skutočnosti, ktoré popisujú východiskovú situáciu. Využitie finančných prostriedkov
alokovaných na TP jednotlivých OP sa riadi právnymi predpismi platnými pre poskytovanie pomoci v programovom období
2007-2013, v zmysle ktorých tieto prostriedky slúžia na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a
kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP a z týchto prostriedkov je možné financovať tiež prípravné činnosti súvisiace
s novým programovým obdobím. V Programovom manuáli OP KaHR sú v rámci skupiny oprávnených aktivít opatrenia 4.1
Technická pomoc zahrnuté aj aktivity spojené s prípravou nového PO 2014 – 2020, a to do obdobia dezignácie MH SR ako
SO pre OP VaI.
Vhodnosť realizácie projektu vyplýva tiež z možnosti zabezpečiť jeho prostredníctvom systém primeraného odmeňovania
oprávnených zamestnancov v záujme ich zastabilizovania a eliminovania ich fluktuácie zapríčinenej vyžadovanou vysokou
pracovnou zaťaženosťou vyplývajúcou z mimoriadne veľkého rozsahu odborne a časovo náročných prác. Využitie zdrojov
financovania zo ŠF na platy AK rieši tiež doplnenie nedostatočných zdrojov financovania v rámci štátneho rozpočtu.

Udržateľným výsledkom projektu bude zabezpečenie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie
činností súvisiacich s realizáciou a ukončovaním OP KaHR, ako aj ľudských zdrojov pre vykonávanie činností súvisiacich s
prípravou nového programového obdobia 2014 - 2020 a ich zastabilizovanie, ktoré by v konečnom dôsledku malo prispieť
jednak k úspešnej realizácii OP KaHR a taktiež zastabilizovaní odborne spôsobilí a skúsení zamestnanci budú využiteľní pri
implementácii OP Výskum a inovácie v programovom období 2014 - 2020 v rámci MH SR ako SO pre OP VaI.

KaHR-41MSORO-1101

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR v zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie
úloh RO zabezpečuje implementáciou opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007-2013. V zmysle uznesenia vlády SR
Projekt financovania mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov SIEA sa
č. 396/2007 plánovaný stav oprávnených administratívnych kapacít SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007-2013 je 83. Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov SIEA, ktorí zabezpečujú
bude realizovať systémom zálohovej platby. Oprávnení zamestnanci budú vykonávať pracovné činnosti súvisiace s plnením
Východiskovou situáciou je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane implementáciu vybraných opatrení OP KaHR v programovom období 2007-2013
úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF v rámci OP KaHR v mesiacoch január 2012– december 2012
odmeňovaných oprávnených zamestnancov SIEA ako SORO (Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín, Banská Bystrica,
Košice), ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v programovom období 2007-2013.

1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre SIEA ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná, ak chceme
zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou OP KaHR v programovom období
2007 - 2013. 2) SIEA ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim
rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002, č. 5/2003 a č. 7/2007, podľa
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Jej úlohou je
získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s
energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Jednou zo základných verejných funkcií je vykonávanie funkcie
implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. SIEA nadväzuje na skúsenosti z
programovacieho obdobia 2004 – 2006.

Oprávnení zamestnanci SIEA (SORO), ktorých mzdy budú financované systémom zálohovej platby, budú zabezpečovať
implementáciu opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013. Finančné prostriedky získané systémom zálohovej
platby budú použité na financovanie miezd oprávnených zamestnancov. Stabilné a primerané odmeňovanie oprávnených
zamestnancov bude mať vplyv na zvýšenie motivácie pri plnení úloh v súvislosti s implementáciou opatrení OP KaHR.

KaHR-41MSORO-1101

Slovenská agentúa pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace
s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúcich sa OP KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu pre OP KaHR.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na zabezpečenie
adekvátneho financovania a odmeňovania oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ. Momentálne Poskytnuté mzdové výdavky môže Slovenská agentúra pre cestovný ruch použiť na zabezpečenie mzdového ohodnotenia
Slovneská agentúra pre cestovný ruch implementuje dve Opatrenia v rámci OP KaHR - Opatrenie 3.1 Podpora zamestnancov pracujúcich na implementácii štrukturálnych fondov EÚ. výsledkom realizácie projektu bude zabezpečenie
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a Opatrenie 3.2 zamerané na podporu marketingových aktivít SACR, tiež kvality pracovných výkonov a zabránenie flukutácii pracovníkov, čo je nevyhnutnosťou k implementácii OP KaHR.
zabezpečuje implementáciu Opatrenia 4.1 Technická pomoc, v roku 2012 bude realizovaná výzva na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31SP-1101, čo bude
spojené s väčším pracovným vyťažením administratívnych kapacít

Možnosť uplatnenia systému zálohových platieb na vyplatenie mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien oprávneným
zamestnancovm sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ za výkon ich práce v období od 1.1.2012 do 31.12.2012. merateľné
ukazovatele sú nastavené do 31.1.2013 z dôvodu vyplatenia mzdových výdavkov za mesiac december 2012 až v januári
2013. Slovenská agentúra pre cestovný ruch bude predkladať zúčtovania zálohových platieb v zmysle platného Systému
finančného riadenia ŠF a KF a v zmlysle Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom
hospodárstva SR a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Minimálene 5% z ceskových oprávnených výdavkov na projekt
uhradí Slovenská agentúra pre cestovný ruch z vlastných zdrojov a následne požiada o preplatenie formou refundácie v rámci
záverečnej žiadosti o platbu.

Zrealizovanie uvedeného projektu zabezpečí kontinuálne a adekvátne financovanie a odmeňovanie oprávnených
zamestnancov a dostatočné administratívne kapacity oprávnených zamestnancov podieľajpcich sa na implementácii OP
KaHR, čo umožní zabezpečiť stabilitu kvalifikovaných zamestnancov pracujúcich na implementácii OP KaHR, čo tiež vytvorí
stabilnejšie prostredie pre implementáciu finančých prostriedkov alokovaných v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu a Opatrenia 3.2 zameraného na podporu marketingových aktivít SACR.

Mzdové výdavky vyplatené prostredníctvom zálohových platieb môže Slovenská agentúra pre cestovný ruch použiť na
adekvátne odmeňovanie oprávnených zamestnancov podieľajpcich sa na implementácii OP KaHR, čo umožní zabezpečiť
stabilitu kvalifikovaných zamestnancov pracujúcich na implmentácii OP KaHR, čo tiež vytvorí stabilnejšie prostredie pre
implentáciu finančných prostriedkov alokovaných v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a
Opatrenia 3.2 zameraného na podporu marketingových aktivít SACR.

KaHR-41MSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR v zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie
úloh RO zabezpečuje implementáciou opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007-2013. Plánovaný stav oprávnených
Projekt financovania mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov SIEA sa
administratívnych kapacít SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007-2013 je 98. Východiskovou situáciou je nedostatok Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov SIEA, ktorí zabezpečujú bude realizovať systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie. Oprávnení zamestnanci budú vykonávať pracovné
finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných oprávnených implementáciu vybraných opatrení OP KaHR v programovom období 2007-2013.
činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF v rámci OP KaHR v mesiacoch
zamestnancov SIEA ako SORO (Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín, Banská Bystrica, Košice), ktorí zabezpečujú
január 2013 – december 2013.
implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v programovom období 2007-2013.

1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre SIEA ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná, ak chceme
zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou OP KaHR v programovom období
2007 - 2013. 2) SIEA ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim
rozhodnutím č.63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002, č. 5/2003 a č. 7/2007, podľa
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Jej úlohou je
získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s
energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Jednou zo základných verejných funkcií je vykonávanie funkcie
implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie, SIEA nadväzuje na skúsenosti z
programovacieho obdobia 2004 – 2006.

Oprávnení zamestnanci SIEA (SORO), ktorých mzdy budú financované systémom kombinácie zálohových platieb a
refundácie, budú zabezpečovať implementáciu opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013. Finančné prostriedky
získané systémom zálohovej platby budú použité na financovanie miezd oprávnených zamestnancov. Stabilné a primerané
odmeňovanie oprávnených zamestnancov bude mať vplyv na zvýšenie motivácie pri plnení úloh v súvislosti s implementáciou
opatrení OP KaHR

KaHR-41MSORO-1201

Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace
s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúcich sa OP KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu OP KaHR.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch dlhodobo nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na
zabezpečenie adekvátneho financovania a odmeňovania oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly ŠF
EÚ. Momentálne Slovenská agentúra pre cestovný ruch implementuje dve Opatrenia v rámci OP KaHR - Opaternie 3.1
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a Opatrenie 3.2 zamerané na podporu marketingových aktivít SACR a
taktiež zabezpečuje implementáciu Opatrenia 4.1 Technická pomoc, v roku 2013 bude realizovaná výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu , kód výzvy KaHR-31SP1201, čo bude spojené s väčším pracovným vyťažením administratívnych kapacít.

Zrealizovanie uvedeného projektu zabezpečí kontinuálne a adekvátne financovanie a odmeňovanie oprávnených
zamestnancov a dostatočné administratívne kapacity oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP
KaHR. Uvedené je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia stability kvalifikovaných pracovníkov podieľajúcich sa na
implementácii OP KaHR, čo tiež vytvorí stabilnejšie prostredie pre implementáciu finančných prostriedkov alokovaných v
rámci Opatrenia 3.1 podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a Opatrenia 3.2 zameraného na podporu
marketingových aktivít SACR.

Mzdové výdavky vyplatené prostredníctvom zálohových platieb môže Slovenská agentúra pre cestovný ruch použiť na
adekvátne odmeňovanie oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na implemenácii OP KAHR, čo umožní zabezpečiť
stabilitu kvalifikovaných zamestnancov pracujúcich na implementácii OP KaHR. Uvedeným sa taktiež vytvorí stabilnejšie
prostredie pre implementáciu finančných prostriedkov alokovaných v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu a Opatrenia 3.2 zameraného na podporu marketingových aktivít SACR.

KaHR-41MSORO-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR v zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie
úloh RO zabezpečuje implementáciou opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007-2013 ako i činnosti týkajúce sa
prípravy operačných programov programového obdobia 2014-2020. Plánovaný stav oprávnených administratívnych kapacít
Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov SIEA, ktorí zabezpečujú
SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007-2013 je 124. Východiskovou situáciou je nedostatok finančných prostriedkov na
implementáciu vybraných opatrení OP KaHR v programovom období 2007-2013 ako i činnosti týkajúce sa prípravy
udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných oprávnených zamestnancov SIEA ako SORO
operačných programov programového obdobia 2014-2020.
(Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín, Banská Bystrica, Košice), ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v
gescii SIEA v programovom období 2007-2013 ako i činnosti týkajúce sa prípravy operačných programov programového
obdobia 2014-2020.

1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre SIEA ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná, ak chceme
zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou OP KaHR v programovom období
2007 - 2013 a prípravou operačných programov programového obdobia 2014-2020. 2) SIEA ako štátnu príspevkovú
Projekt financovania mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov SIEA (v organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č.63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v
mesiacoch január – december 2014) sa bude realizovať systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie. Oprávnení znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002, č. 5/2003 a č. 7/2007, podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
zamestnanci budú vykonávať pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce
zo ŠF v rámci OP KaHR ako i činnosti týkajúce sa prípravy operačných programov programového obdobia 2014-2020.
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Jej úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o
činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie.
Jednou zo základných verejných funkcií je vykonávanie funkcie implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov
Európskej únie, SIEA nadväzuje na skúsenosti z programovacieho obdobia 2004 – 2006.

Oprávnení zamestnanci SIEA (SORO), ktorých mzdy budú financované systémom kombinácie zálohových platieb a
refundácie, budú zabezpečovať implementáciu opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013 a podieľať sa na
príprave operačných programov programového obdobia 2014-2020. Finančné prostriedky získané systémom zálohovej platby
budú použité na financovanie miezd oprávnených zamestnancov. Stabilné a primerané odmeňovanie oprávnených
zamestnancov bude mať vplyv na zvýšenie motivácie pri plnení úloh v súvislosti s implementáciou opatrení OP KaHR a
príprave operačných programov programového obdobia 2014-2020.

KaHR-41MSORO-1401

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR v zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie
úloh RO zabezpečuje implementáciu opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007-2013. V rámci SORO ide o
oprávnených zamestnancov, ktorí sa podieľajú na implementácii, riadení, monitorovaní, hodnotení, informovaní a kontrole OP
KaHR pre programové obdobie 2007-2013. Východiskovou situáciou na posilnenie kvality vykonávania týchto činností a s nimi
súvisiace odmeňovanie administratívnych kapacít, ktoré ich zabezpečujú, je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie
adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných oprávnených zamestnancov SIEA ako SORO (Bratislava a
regionálne pracoviská Trenčín, Banská Bystrica, Košice).

Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov SIEA, ktorí
vykonávajú primárne (priamo súvisiace) činnosti, resp. úlohy v procese implementácie, riadenia, monitorovania, hodnotenia,
informovania, kontroly OP KaHR, Vzhľadom na veľký rozsah predmetných činností a úloh, ich časovú a odbornú náročnosť a
potrebu zabezpečenia vysokej kvality výstupov, stabilizáciu adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných
oprávnených zamestnancov SIEA.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov SIEA na základe tohto projektu bude zabezpečené
kombináciou systému zálohových platieb a refundácie. Poskytnuté finančné prostriedky v rámci tohto projektu budú použité
na financovanie mzdových výdavkov plánovaného počtu 124 oprávnených zamestnancov SIEA, ktorí zabezpečujú realizáciu
procesov OP KaHR. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na vyššie špecifikovaných procesoch
podielom v rozpätí od 30% do 100% celkového mesačného pracovného času. Počet oprávnených zamestnancov bol
stanovený na základe predpokladaného rozsahu činností a objemu prác, ktoré bude potrebné zabezpečiť počas obdobia
realizácie projektu. Rozpočet projektu vychádza z vyčíslenia odhadu objemu finančných prostriedkov potrebných na mzdové
výdavky 124 oprávnených zamestnancov na obdobie realizácie projektu.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre SIEA ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná. Vhodnosť
Stabilné a primerané odmeňovanie oprávnených zamestnancov bude mať vplyv na zvýšenie motivácie pri plnení úloh v
realizácie projektu vyplýva tiež z možnosti zabezpečiť jeho prostredníctvom systém primeraného odmeňovania oprávnených
súvislosti s implementáciou opatrení OP KaHR Udržateľným výsledkom projektu bude udržanie potrebných dostatočne
zamestnancov v záujme ich zastabilizovania a eliminovania ich fluktuácie zapríčinenej vyžadovanou vysokou pracovnou
erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie činností súvisiacich s realizáciou OP KaHR v ďalšom období.
zaťaženosťou vyplývajúcou z veľkého rozsahu odborne a časovo náročných prác.

KaHR-41MTVRO-1401

Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR, z čoho
vyplýva jeho zodpovednosť za plynulú a kvalitnú realizáciu OP KaHR zabezpečovanú administratívnymi kapacitami v rámci
oprávnených útvarov MH SR. Aktuálny stav výpočtovej a kancelárskej techniky, ktorou sú zamestnanci oprávnených útvarov
podieľajúci sa na výkone činností spojených so všetkými procesmi OP KaHR vybavení, je nedostatočný a morálne zastaraný.
Z tohto dôvodu, s cieľom vytvoriť adekvátne technické a výpočtové zázemie pre administratívne kapacity, je nevyhnutné
zabezpečiť obnovu zastaranej kancelárskej a výpočtovej techniky.
Finančné prostriedky opatrenia Technická pomoc slúžia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie OP KaHR a v tejto
súvislosti je pre potrebu zabezpečenia adekvátnych podmienok pre výkon práce administratívnych kapacít umožnené tieto
prostriedky čerpať aj na oprávnené aktivity zamerané na materiálno-technické zabezpečenie.

Obnovenie/modernizácia kancelárskej a výpočtovej techniky pre oprávnených zamestnancov MH SR, ktorí vykonávajú
činnosti, resp. úlohy v procese implementácie, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu OP KaHR.
Realizáciou aktivít projektu dôjde k zlepšeniu pracovných podmienok administratívnych kapacít týkajúcich sa ich adekvátneho
výpočtového a technického vybavenia, čo sa prejaví ako významný pozitívny faktor najmä vo vzťahu k veľkému rozsahu
vykonávaných súvisiacich činností, časovej náročnosti spracovania úloh a potrebe zabezpečenia vysokej kvality výstupov.
Projekt tak v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu produktivity a efektívnosti práce administratívnych kapacít OP KaHR.

Projekt bude financovaný systémom refundácie.
Finančné prostriedky poskytnuté na tento projekt sa použijú na financovanie materiálno-technického vybavenia (kancelárske
počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, multifunkčné zariadenia - tlač, scan, kopírovanie, fax) oprávnených zamestnancov
MH SR, ktorí zabezpečujú realizáciu jednotlivých procesov OP KaHR. Nové modernizované technické vybavenie nahradí
zastarané a opotrebované zariadenia.
Ministerstvo hospodárstva SR má uzavretú rámcovú dohodu na dodávku IKT zariadenia č. 32/2013-3020-2020 zo dňa
31.1.2013 na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorá bola výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky.
Vzhľadom na náročnosť a zdĺhavosť procesov verejného obstarávania, s prihliadnutím na dobu trvania oprávnenosti výdavkov
technickej pomoci pre programové obdobie 2007-2013, žiadateľ/prijímateľ využíva možnosť pristúpiť k predmetnej rámcovej
zmluve. Na základe uvedeného dodávateľom materiálno-technického vybavenia financovaného prostredníctvom tohto
projektu je firma DATALAN, a.s. Bratislava.

Využitie finančných prostriedkov alokovaných na technickú pomoc (TP) jednotlivých operačných programov (OP) sa riadi
článkom 46 a 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorých tieto prostriedky slúžia na podporu vykonávaných
činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP.
Finančné prostriedky opatrenia Technická pomoc slúžia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie OP KaHR. V tejto
súvislosti sú oprávnenými také projekty, ktoré sa týkajú financovania výdavkov na materiálno-technické vybavenie pre
oprávnených zamestnancov. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí na jednotlivých útvaroch RO (MH SR) vykonávajú
primárne (priamo súvisiace) činnosti v procesoch realizácie OP KaHR.
Aktuálny stav výpočtovej a kancelárskej techniky na jednotlivých útvaroch MH SR podieľajúcich sa na výkone činností
spojených s implementáciou ŠF je nedostatočný a morálne zastaraný. Z tohto dôvodu, s cieľom vytvoriť adekvátne technické
a výpočtové zázemie pre jednotlivých zamestnacov dotknutých útvarov, je nevyhnutné zabezpečiť obnovu zastaranej
kancelárskej a výpočtovej techniky.
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Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii,
monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole, audite OP KaHR a
príprave programového obdobia 2014 - 2020 na obdobie január december 2014

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii,
monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole, audite OP KaHR a
činnostiach súvisiacich s prípravou programového obdobia 2014 2020 na obdobie január - december 2015

Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov SIEA systémom zálohovej platby pre obdobie 0112/ 2012.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov
sekcie ŠF EÚ SACR, vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa
systémom zálohovej platby na rok 2012

Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie
zálohových platieb a refundácie pre obdobie 01-12/ 2013.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov
sekcie ŠF EÚ SACR, vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa
systémom zálohovej platby na rok 2013.

Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie
zálohových platieb a refundácie pre obdobie 01-12/2014

Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie
zálohových platieb a refundácie pre obdobie 01-12/2015

Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením materiálnotechnického vybavenia pre zamestnancov oprávnených útvarov
Ministerstva hospodárstva SR podieľajúcich sa na riadení,
implementácii, monitorovaní, hodnotení, publicite, kontrole a audite
OP KaHR - systémom refundácie

2 694 000,00

2 715 000,00

1 725 054,75

562 741,52

2 330 848,00

626 400,00

3 063 365,00

3 063 365,00

47 222,40

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov na základe tohto projektu bude realizované kombináciou
systému zálohových platieb a refundácie. Fin. prostriedky poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na
financovanie mzdových výdavkov plánovaného počtu 13 oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na príprave
programového obdobia 2014-2020 (PO 14-20), z oprávnených útvarov MH SR - sekcie podporných programov, sekcie
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR, ktorí
stratégie, sekcie energetiky. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí plnia úlohy súvisiace s prípravou PO 14-20
vykonávajú (priamo súvisiace) činnosti, resp. úlohy v procese prípravy programového obdobia 2014-2020. Vzhľadom na veľký
podielom v rozpätí od 30% do 100% celkového mesačného pracovného času. Oprávnení zamestnanci pre tento projekt (v
rozsah týchto činností a úloh, časovú a odbornú náročnosť a potrebu zabezpečenia ich kvality, zabezpečenie primeraného
počte 13) boli určení na základe toho, že sa jednotlivo podieľajú na konkrétnych prípravných činnostiach (riadenie,
odmeňovania dotknutých zamestnancov.
koordinácia, účasť v prac. skupinách, vypracovanie podkladov). Rozpočet projektu vychádza z vyčíslenia odhadu objemu
fin. prostriedkov na mzdové výdavky oprávnených zamestnancov na celé obdobie realizácie projektu. Realizáciu projektu
bude zabezpečovať odbor programových a podporných činností ŠF ako prijímateľ za MH SR v zmysle Interného manuálu
procedúr RO, v spolupráci so sekciou rozpočtu a financovania.

Poskytnuté mzdové výdavky bude môcť Slovenská agentúra pre cestovný ruch použiť na zabezpečenie mzdového
ohodnotenia zamestancov pracujúcich na implemnetácii štrukturálnych fondov EÚ SACR. Výsledkom realizácie projektu
bude zabezpečenie kvality pracovných výkonov a zabránenie fluktuácie pracovníkov, čo je nevyhnutnosťou k implementácii
OP KaHR.

Možnosť uplatnenia systému zálohových platieb na vyplatenie mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien oprávneným
zamestnancom sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ za výkon ich práce v období od 1.1.2013 do 31.12. 2013. Merateľné
ukazovatele sú nastavené do 31.1.2014 z dôvodu vyplatenia mzdových výdavkov za mesiac december 2013 až v januári
2014. Slovenská agentúra pre cestovný ruch bude predkladať zúčtovania zálohových platieb v zmysle platného Systému
finančného riadenia ŠF a KF 2007 - 2013 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Minimálne 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt uhradí Slovenská agentúra pre cestovný ruch z vlastných zdrojov a následne požiada o preplatenie
formou refundácie v rámci záverečnej žiadosti o platbu.

Vhodnosť realizácie projektu podporujú skutočnosti, ktoré popisujú východiskovú situáciu. Využitie finančných prostriedkov
alokovaných na technickú pomoc (TP) jednotlivých operačných programov (OP) sa riadi článkom 46 Všeobecného nariadenia,
podľa ktorého je možné z týchto prostriedkov financovať prípravné činnosti, teda aj prípravu nového programového obdobia
2014-2020 (PO 14-20). Riadenie a koordinácia prípravných činností, účasť v prípravných pracovných skupinách,
vypracovávanie podkladov pre prípravu nových OP, pripomienkovanie súvisiacich materiálov sú činnosti preukázateľne
spojené s prípravou PO 14-20. Tieto činnosti vykonávajú určití zamestnanci, ktorých mzdové zabezpečenie je teda
oprávnenou aktivitou. Oprávnenosť uvedenej aktivity je zakomponovaná v riadiacej dokumentácii OP KaHR. Prihliadnuc na
mimoriadne veľký rozsah prác súvisiacich s prípravou PO 14-20, ktoré je potrebné vykonať v značne krátkych časových
úsekoch a zároveň zabezpečiť ich vysokú kvalitu, vhodnosť realizácie projektu vyplýva aj z možnosti zabezpečiť jeho
prostredníctvom systém primeraného odmeňovania dotknutých zamestnancov v záujme ich stabilizácie a eliminovania ich
fluktuácie pre vysokú zaťaženosť.

Udržateľným výsledkom projektu bude udržanie dostatočne erudovaných ľudských zdrojov pre vykonávanie činností
súvisiacich s prípravou nového programového obdobia 2014 -2020 a ich zastabilizovanie, ktoré v konečnom dôsledku prispeje
k vytvoreniu prostredia pre zabezpečenie kvalitnej prípravy nových operačných programov. Zastabilizovaní odborne spôsobilí
a skúsení zamestnanci budú taktiež využiteľní pri následnej implementácii operačných programov v programovom období
2014 - 2020.

Udržateľným výsledkom projektu bude vytvorenie adekvátneho technického a administratívneho vybavenia v prepojení na
rozsah a predmet vykonávanej činnosti v oblasti štrukturálnych fondov, s postupným kompletným vybavením pre
zabezpečenie prenosu informácií, operatívnej a plynulej komunikácie a spracovania dát, ktoré prispeje k optimalizácii
výkonov, zvýšeniu produktivity a efektívnosti práce administratívnych kapacít OP KaHR. Projekt v konečnom dôsledku
prispeje ku kvalitnej a úspešnej realizácii OP KaHR. Z hľadiska udržateľných výsledkov projektu je dôležitá tiež ich
využiteľnosť pri implementácii operačných programov nového programového obdobia 2014-2020.
Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola stanovená na základe počtu nových zariadení financovaných a obstaraných
prostredníctvom tohto projektu.
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Financovanie výdavkov na nákup štatistického systému pre
Windows v rámci zabezpečenia technického vybavenia pre podporu
procesov Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast - systémom refundácie

Financovanie výdavkov na materiálno - technické vybavenie
oprávnených útvarov Ministerstva hospodárstva SR
zabezpečujúcich činnosti v rámci procesov realizácie a kontroly OP

Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre
zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP
KaHR formou refundácie.

6 000,00

33 731,43

103 925,66

KaHR-41MTVRO-1401

Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov ako
Riadiaci orgán pre OP KaHR má povinnosť realizovať hodnotenia svojich intervencií v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013, článok 56 a 57, ďalej rôzne analýzy údajov o implementácii operačných programov, či
monitorovanie bežných procesov. V súvislosti so zabezpečovaním tejto úlohy je žiaduce používať rigoróznejšie a robustnejšie
analýzy, či spracovanie veľkého dátového objemu prostredníctvom štatistických systémov, ktoré poskytujú kredibilné výstupy
s vyššou výpovednou hodnotou.
Finančné prostriedky opatrenia 4.1 Technická pomoc OP KaHR slúžia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie OP KaHR a
v tejto súvislosti je umožnené tieto prostriedky čerpať aj na oprávnené aktivity zamerané na materiálno-technické
zabezpečenie oprávneného subjektu v súvislosti s podporou implementácie, monitorovania a kontroly pomoci zo ŠF v rámci
operačného programu.

Zabezpečenie adekvátneho technického vybavenia pre podporu procesov OP KaHR, ktorých realizáciu zabezpečujú
administratívne kapacity Riadiaceho orgánu pre OP KaHR - manažéri príslušných procesov vyškolení na používanie
štatistických systémov pri vykonávaní týchto procesov. Realizáciou aktivít projektu - konkrétne nákupom moderného
štatistického systému budú vytvorené podmienky pre spracovávanie veľkého objemu dát ako základu pre vypracovanie
rozsiahlejších analýz údajov týkajúcich sa OP KaHR, následne použiteľných pre procesy implementácie, ale najmä
monitorovania a hodnotenia operačného programu. Výsledkom využívania predmetného štatistického systému v rámci
činností Riadiaceho orgánu budú v konečnom dôsledku výstupy s vyššou výpovednou hodnotou.

Projekt bude financovaný systémom refundácie.
Finančné prostriedky poskytnuté na tento projekt sa použijú na nákup počítačového programu "Štatistický systém pre MS
Windows" a súčasne, na základe uzavretej kúpnej a licenčnej zmluvy s dodávateľom, dodávateľ udelil súhlas na časovo
neobmedzené použitie (licenciu) počítačového programu "Štatistický systém IBM SPSS Statistics, ver. 22 pre MS Windows"
(softwér). Softwér bude využívaný v rámci činností sekcie podporných programov manažérmi, ktorí zabezpečujú realizáciu
príslušných procesov OP KaHR.
Kúpnu zmluvu a licenčnú zmluvu reg. číslo: 48/2015-2050-1240 uzavrelo Ministerstvo hospodárstva SR s dodávateľom ACREA SR, s.r.o. dňa 10.03.2015, ako výsledok verejného obstarávania postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza zo skutočností uvedených v rámci opísanej východiskovej situácie. MH SR ako
Riadiaci orgán pre OP KaHR má povinnosť realizovať hodnotenia svojich intervencií, v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013, článok 56 a 57. Taktiež je potrebné spracovávať rôzne analýzy údajov o OP KaHR, ako
aj zabezpečovať povinnosť monitorovania operačného programu a procesov. V súvislosti so zabezpečovaním týchto úloh má
vyššiu vypovedaciu schopnosť používanie rigoróznejších a robustnejších analýz, ktoré je možné vypracovať pomocou
sofistikovaných štatistických systémov schopných spracovať väčší dátový objem.
Viacerí zamestnanci sekcie boli vyškolení v rámci semestrálneho kurzu štatistiky, preto je vhodné nadobudnuté vedomosti
premietnuť do praxe a zvýšiť tak úroveň pripravovaných výstupov riadiaceho orgánu.
Využitie finančných prostriedkov alokovaných na TP OP sa riadi platnými nariadenia parlamentu a rady EÚ, v zmysle ktorých
tieto prostriedky slúžia na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF v rámci
daného OP, a ako také je možné ich použiť aj na technické vybavenie pre jej zabezpečenie.

Udržateľným výsledkom projektu bude skutočnosť, že na základe využitia moderného štatistického systému na spracovanie
dát budú k dispozícii rozsiahle a podrobné analýzy týkajúce sa realizácie a výsledkov OP KaHR, z ktorých sa budú dať
odvodiť východiská pre procesy nových operačných programov a budú využiteľné v rámci nového programového obdobia
2014 - 2020.
Z hľadiska udržateľnosti výsledkov projektu je tiež potrebné uviesť, že využívaním získaného softwéru dôjde k zefektívneniu
práce a rozšíreniu možností pri hodnotení a interpretácii výsledkov operačného programu, ako aj prínosov jednotlivých
implementovaných projektov OP KaHR pre hospodárstvo SR.

KaHR-41MTVRO-1401

Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. MH SR
ako RO je zodpovedné za zabezpečovanie procesov súvisiacich s realizáciou OP - implementácia, monitorovanie a kontrola
OP, a to aj v rámci iných oprávnených útvarov MH SR, ktoré zabezpečujú súvisiace činnosti. Kontrolnú činnosť v rámci
kontroly OP v značnej miere zabezpečujú oprávnení zamestnanci odboru kontroly a vládneho auditu MH SR. RO ani OKaVA v
súčasnosti nedisponujú tzv. referentskými automobilmi, ktoré by mohli použiť na výkon činností realizácie a kontroly OP, ktoré
sú tieto útvary povinné vykonávať po celom území Slovenska, kde sú realizované projekty OP. Je teda potrebné vytvoriť
adekvátne technické zázemie pre operatívny a časovo menej náročný výkon príslušných činností, pričom je predpoklad ich
rastúceho rozsahu v ďalšom období. V súvislosti s ukončovaním OP sa predpokladá potreba konania videokonferencií.
Finančné prostriedky opatrenia Technická pomoc slúžia na zabezpečenie kvalitnej realizácie OP a v tejto súvislosti je
umožnené tieto prostriedky čerpať aj na oprávnené aktivity zamerané na materiálno-technické zabezpečenie pre podporu
procesov OP.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečené materiálno - technické vybavenie oprávnených útvarov Ministerstva
hospodárstva SR zabezpečujúcich procesy realizácie a kontroly OP, ktoré budú mať pre výkon súvisiacich činností v rámci
územia Slovenska k dispozícii automobily. Realizáciou aktivít projektu sa vytvoria podmienky pre operatívnosť, flexibilitu,
zníženie časovej náročnosti a urýchlenie zabezpečovania dotknutých procesov. Projekt tak v konečnom dôsledku prispeje k
zvýšeniu efektívnosti vykonávaných činností a realizácie OP.
Možnosť uskutočňovania videokonferenčných hovorov priamo na pôde Ministerstva hospodárstva SR by mala prispieť k
rýchlejšiemu a efektívnejšiemu prijatiu príslušných postupov a v konečnom dôsledku efektívnejšiemu riešeniu dotknutých
prerokovávaných problémov realizácie OP.

Projekt bude financovaný systémom refundácie.
Finančné prostriedky poskytnuté na tento projekt sa použijú na financovanie materiálno-technického vybavenia sekcie
podporných programov MH SR ako Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a odboru kontroly a vládneho auditu MH SR
vykonávajúceho kontrolnú činnosť OP. Materiálno - technické vybavenie bude pozostávať z dvoch osobných automobilov,
ktoré budú používané na výkon procesov súvisiacich s realizáciou OP, a to v rámci celého územia Slovenska, kde sú a budú
realizované projekty OP. Ďalej bude z prostriedkov projektu financovaný nákup videokonferenčného systému pre vybavenie
zasadacej miestnosti na MH SR, ktorý bude používaný na uskutočňovanie videokonferenčných hovorov na prerokovávanie
tém súvisiacich s realizáciou OP. Z prostriedkov TP OP KaHR bude pritom financovaná 1/4 celkovej vynaloženej sumy na
nákup videokonfernčného systému, vzhľadom na skutočnosť, že systém bude používaný štyrmi sekciami MH SR, z ktorých
plne oprávneným útvarom je len sekcia podporných programov.
Na nákup dvoch osobných automobilov a dodanie videokonferenčného systému budú zrealizované dve verejné obstarávania
s využitím elektronického trhoviska.

Využitie finančných prostriedkov alokovaných na technickú pomoc jednotlivých operačných programov sa riadi článkom 46 a
69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorých tieto prostriedky slúžia na podporu vykonávaných činností a funkcií
týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF v rámci daného OP.
Finančné prostriedky opatrenia Technická pomoc slúžia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie OP KaHR. Za realizáciu
OP je zodpovedný Riadiaci orgán, teda Ministerstvo hospodárstva SR. V rámci RO ide o oprávnené útvary, resp.
zamestnancov, ktoré/í sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole OP. V daných súvislostiach sú oprávnenými
aktivitami aj aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie oprávneného subjektu slúžiace na podporou
procesov realizácie OP a súvisiacich vykonávaných činností.
Vhodnosť realizácie projektu vychádza tiež zo skutočností uvedených vo Východiskovej situácii - potreba vytvoriť adekvátne
technické zázemie pre operatívny, flexibilný a časovo úspornejší režim služobných ciest na výkon implementácie a kontroly
OP, za reálneho predpokladu ich budúceho rastúceho rozsahu a pre konanie videokonferencií pre riešenie problémov OP

Udržateľným výsledkom projektu bude vytvorenie adekvátneho materiálno - technického vybavenia pre podporu procesov
realizácie a kontroly OP v prepojení na dosiahnutie operatívnosti, flexibility, časovej úspory a zvýšenia efektivity dotknutých
vykonávaných činností. Projekt by v konečnom dôsledku mal prispieť k zabezpečeniu vyššej kvality realizácie a kontroly OP
KaHR.
Z hľadiska udržateľných výsledkov projektu je dôležitá tiež ich využiteľnosť v rámci zabezpečovania úloh
Sprostredkovateľského orgánu pre OP Výskum a inovácie, ktorého funkcie bude Ministerstvo hospodárstva SR plniť v rámci
nového programového obdobia 2014-2020.
Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola stanovená na základe počtu objektov nového vybavenia obstaraných a
financovaných prostredníctvom tohto projektu.

Adekvátne zabezpečenie materiálno-technického vybavenia napomáha k optimalizácii výkonov oprávnených zamestnancov
podieľajúcich sa na činnostiach viažucich sa k implementácii, monitorovaniu a kontrole OP KaHR. Administratívne a technické
vybavenie pre zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce, ktorá zahŕňa najmä:
písomnú, elektronickú, telefonickú a osobnú komunikáciu s prijímateľmi pomoci, riadiacim orgánom a medzi zamestnancami
Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
jednotlivých odborov sekcie štrukturálnych fondov EÚ; archiváciu projektovej dokumentácie; administráciu uzatvárania zmlúv
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. Zlepší
a schvaľovanie dodatkov k zmluvám o NFP; administráciu a uzatváranie zmlúv o zriadení záložného práva, vrátane dodatkov;
sa tým materiálno-technické vybavenie, pracovné prostredie, zvýši sa produktivita, efektivita a flexibilita práce napr. časová
finančné riadenie projektov; kontrolu a monitorovanie realizácie projektov na úrovni projektov a opatrení; ostatné oprávnené
úspora pri služobných cestách-možnosť spojenia napr. viacerých kontrol v rámci jednej cesty.
aktivity súvisiace s implementáciou ŠF EÚ v rámci OP KaHR. Hodnota výsledkového merateľného ukazovateľa (4) je súčtom
výdavkových položiek zaradených v rámci podrobného rozpočtu do skupín výdavkov uvedených v číselníku oprávnených
výdavkov zverejneného vo výzve KaHR-41MTZSORO-1301 v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/200442 v znení neskorších predpisov.

KaHR-41MTZSORO-1301

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Vplyvom prebiehajúcich zmien v organizačnej
štruktúre SIEA je objektívne závislé aj naplnenie administratívnych kapacít zamestnancov podieľajúcich sa na implementácií
ŠF EÚ, čoho nevyhnutnou súčasťou je aj financovanie výdavkov materiálno-technického zabezpečenia pre oprávnených
zamestnancov, ktorí vykonávajú priamo súvisiace činnosti resp. plnia úlohy v procese implementácie, monitorovania a
kontroly OP KaHR.

súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie administratívneho a technického vybavenia
súvisiaceho s oprávnenými aktivitami zamestnancov SIEA, podieľajúcich na implementácii, monitorovaní, kontrole OP KaHR.
Navýšenie počtu zamestnancov sekcie si vyžaduje vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre výkon oprávnených
aktivít zamestnancov sekcie v zmysle ich pracovných náplní. Jedná sa najmä o zariadenie kancelárskych priestorov
kancelárskym nábytkom a technickým vybavením. Realizovaním projektu sa zlepší materiálno-technické vybavenie, pracovné
prostredie, zvýši sa produktivita, flexibilita a efektivita práce zamestnancov sekcie ŠF EÚ

Na základe výsledkov verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a
nasl. zmien, v súlade s podmienkami uvedenými v Internom manuáli procedúr SIEA, princípmi rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečované adekvátne materiálno-technické vybavenie
pre zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole v rámci OP KaHR. Nákup motorového vozidla,
výpočtovej techniky (pre novoprijatých zamestnancov sekcie ŠF EÚ a za účelom výmeny odpísaných a morálne
opotrebovaných PC zostáv, ktoré používajú zamestnanci sekcie ŠF EÚ pri implementácií OP KaHR (tvorba a spracovanie
dokumentov, elektronická komunikácia s prijímateľom, riadiacim orgánom atď); spotrebného materiálu a tonerov do
tlačiarní/kopírok (zabezpečenie kvalitnej čiernobielej a farebnej tlače dokumentov); nábytku sa realizuje za účelom
skvalitnenia a zefektívnenia práce zamestnancov sekcie ŠF EÚ.

V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie administratívneho a technického vybavenia
súvisiaceho s operačnými aktivitami zamestnancov SIEA, podieľajúcich na implementácii, monitorovaní, kontrole OP KaHR.
Navýšenie počtu zamestnancov sekcie si vyžaduje vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre výkon oprávnených
aktivít zamestnancov sekcie v zmysle ich pracovných náplní. Jedná sa najmä o zariadenie kancelárských priestorov
kancelárským nábytkom a technickým vybavením. Realizovaním projektu sa zlepši materiálno- technické vybavenie
pracovného prostredia, zvýši sa produktivita, flexibilita a efektivita práce zamestnancov sekcie ŠF EÚ.

Na základe výsledkov verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonm č.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a
nasl. zmien, v súlade s podmienkami uvedenými v Internom manuáli procedúr SIEA, princípmi rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materialno-technické vybavenie
pre zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole v rámci OP KaHR. Nákup výpočtovej techniky Realizácia predmentného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
pre novoprijatých zamestnancov sekcie ŠF EÚ a za účelom výmeny odpísaných a morálne opotrebovaných PC zostáv, ktoré riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. Zlepši
používajú zamestnanci sekcie ŠF EÚ pri implementácii OP KaHR (tvorba a spracovanie dokumentov, elektronická sa tým materiálno-technické vybavenie, pracovné prostredie, zvýši sa produktivita, efektivita a flexibilita práce.
komunikácia a s prijímateľom, riadacím orgánom atď); spotrebného materiálu a tonerov do tlaćierní/kopírok (zabezpečenie
kvalitnej čiernobielej a farebnej tlače dokumentov), nábytku, sa realizuje za účelom skvalitnenia a zefektívnenia práce
zamestnancov sekcie ŠF EÚ.

Adekvátne zabezpečenie materiálno-technického vybavenia napomáha k optimalizácii výkonov oprávnených zamestnancov
podieľajúcich sa na činnostiach viažucich sa k implementácii, monitorovaniu a kontrole OP KaHR. Administratívne a technické
vybavenie pre zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce, ktorá zahŕňa najmä:
písomnú, elektronickú a osobnú konzultáciu s prijímateľmi pomoci, riadiacim orgánom a medzi zamestnancami jednotlivých
odborov sekcie štrukturálnych fondov EÚ; archiváciu projektovej dokumentácie; administráciu uzatvárania zmlúv a
schvaľovanie dodatkov k zmluvám o NFP; administráciu a uzatváranie zmlúv o zriadení záložneho práva, vrátane dodatkov;
finanćné riadenie projektov; kontrolu a monitorovanie realizácie projektov na úrovni projektov a opatrení; ostatné oprávnené
aktivity súvisiace s implementáciou ŠF EÚ v rámci OP KaHR. Hodnota výsledkov merateľného ukazovateľa (4) je súčtom
výdavkových položiek zariadených v rámci podrobného rozpočtu do skupín výdavkov, uvedených v číselníku oprávnených
výdavkov, zverejneného vo výzve KaHR-41MTZSORO-1301 v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF010175/200442 v znení neskorších predpisov.

25140120091

SIEA

Financovanie výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie pre
zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
podieľajúcej sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR
formou refundácie

29 082,43

KaHR-41MTZSORO-1301

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Vplyvom prebiehajúcich zmien v organizačnej
štrukture SIEA je objektívne zavislé aj naplnenie administratívnych kapacít zamestnansov podielajúcich sa na implementácii
ŠF EÚ, čoho nevyhnutnou súčasťou je aj financovanie výdavkov materiálno-technického zabezpečenia pre oprávnených
zamestnancov, ktorí vykonávajú priamo súvisiace činnosti resp.plnia úlohy v procese implementácie, monitorovania a kontroly
OP KaHR.

25140120074

Košický samosprávny kraj

Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca
Košického samosprávneho kraja vykonávajúceho činnosti v zmysle
č. 46 nariadenia Rady(ES) č.1083/2006 za obdobie rokov 2009-2011

39 832,70

KaHR-41MVUC-1201

Medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Košickým samosprávnym krajom bola dňa 12.12.2008 podpísaná Rámcová dohoda
o vzájomnej spolupráci k OP KaHR. V zmysle tejto dohody bude refundácia mzdových výdavkov ,vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa za oprávneného zamestnanca KSK predstavovať čiastku 13 277,57 eur za rok v súlade s Mechanizmom
čerpania finančných prostriedkov z Technickej pomoci OP KaHR v rokoch 2009 - 2011. Nakoľko rozpočet KSK má nedostatok
vlastných zdrojov na financovanie a realizáciu tohto projektu, refundáciou mzdy zamestnanca KSK z OP Technická pomoc
OP KaHR bude možné finančné prostriedky rozpočtu KSK využiť na prioritné zabezpečenie úloh KSK v iných oblastiach.

KSK nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh ICPK. Refundáciou mzdových výdavkov
Realizácia projektu prispeje k stabilizácii administratívnych kapacít zapojených do procesu implementácie Operačného
Refundácia mzdových výdavkov( vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa ) povereného zamestnanca KSK, ktorý sa povereného zamestnanca sa zabezpečia finančné zdroje na výplatu mzdy a odvodov zamestnanca, ktorý bude plniť úlohy v
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, najmä zabezpečením možnosti profesionálneho rastu povereného
Finančné prostriedky získané refundáciou miezd prispejú k vyššej motivácii a stabilizácii odborných kapacít KSK počas
podieľa na implementácii Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast plnením úloh Informačného oblasti poradenstva, konzultácií a publicity OP KaHR, čo prispeje k napĺňaniu cieľov OP KaHR, zlepšeniu informovanosti
zamestnanca KSK, vytvorením vhodných pracovných podmienok, zabezpečením adekvátneho odmeňovania a skvalitnením
obdobia implementácie OP KaHR v programovacom období 2007 - 2013.
centra prvého kontaktu ( ICPK) za obdobie rokov 2009 - 2011.
potenciálnych žiadateľov a prijímateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a o podmienkach pomoci Z OP
poradenskej a konzultačnej činnosti pre žiadateľov o NFP a prijímateľov pomoci z OP KaHR.
KaHR.

KaHR-41PO1420-1301

Uzn. vlády č. 139/2013 k návrhu štruktúry OP financovaných z EŠIF na programové obdobie 2014–2020 bolo ministrovi
hospodárstva uložené poskytnúť spolusúčinnosť pri príprave a vypracovaní návrhov operačných programov vo svojej
pôsobnosti, ktorá vyplýva z funkcie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom. Uzn. vlády č. 230/2014 bolo MH
SR určené ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie. V zmysle právnych predpisov uplatňovaných na pomoc
v PO 07-13 a v súlade s Rozhodnutím Komisie z 20.3.2013 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov
prijatých na účely využívania pomoci z EFRR, ESF a KF (2007 – 2013) je možné použiť prostriedky technickej pomoci 2007 –
2013 na prípravné činnosti spojené s prípravou nového PO 2014-2020. Oprávnenosť týchto činností je taktiež
zakomponovaná v riadiacej dokumentácii OP KaHR.
Vých. situácia vo vzťahu ku konkrétnym financovaným aktivitám: nedostatok odborných kapacít pre programovanie - potreba
využitia externých odborníkov, nevyhnutnosť negociácií nových OP na úrovni EK, potreba technickej podpory (preklady
materiálov, tlmočenie na rokovaniach), potreba prípravy adm. kapacít na zvládanie stresového pracovného prostredia

Zabezpečenie vypracovania súvisiacich materiálov a podkladov v rámci prípravy OP Výskum a inovácie a OP Kvalita
životného prostredia (plnenie uzn. č. 139/2013), a to napriek kapacitnej poddimenzovanosti sekcie podporných programov v
oblasti programovania. Zabezpečenie technickej podpory procesu prípravy operačných programov nového programového
obdobia 2014-2020 - vyhovujúcich podmienok pre prípravu a uskutočnenie negociačných rokovaní so zástupcami EK
(financovanie súvisiacich zahraničných pracovných ciest, financovanie prekladov materiálov ako podkladov pre prípravu OP,
podkladov pre rokovania, ako aj tlmočenia). V konečnom dôsledku schválenie OP VaI a OP KŽP Európskou komisiou v
októbri 2014.
Zabezpečenie prípravy administratívnych kapacít MH SR na zvládanie stresových situácií a manažovanie svojho pracovného
času, ako očakávaných pracovných podmienok v nasledujúcom období súbehu dvoch programových období, ako aj následne
v podmienkach prípadného nedostatku kapacít na implementáciu EŠIF. Oboznámenie zamestnancov sekcie so základnými
princípmi novej kohéznej politiky EÚ na obdobie 2014-2020 ako základ pre nadstavbové činnosti súvisiace s konkrétnymi
procesmi realizácie nových OP

V záujme efektívneho a kvalitného plnenia úloh spojených s formulovaním a prípravou OP nového PO 14-20 uverejnilo MH
SR v dňoch 10.4.2013 a 21.8.2013 inzerát pre získanie externých spolupracovníkov - expertov pre oblasť programovania OP,
oblasť tvorby systému riadenia OP a oblasť inovácií, vedy, výskumu a vývoja (vrátane energetiky). Z prihlásených záujemcov
boli vybratí traja experti pre spoluprácu na výkone činností a príprave materiálov v uvedených oblastiach, s ktorými MH SR
uzavrelo dohody o pracovnej činnosti. Potrebné preklady a tlmočenie boli zabezpečované firmami vykonávajúcimi tieto
činnosti počas dotknutého obdobia na základe zmlúv uzavretých s MH SR ako výsledok verejného obstarávania (VO).
Doprava v rámci zahraničných pracovných ciest bola zabezpečovaná prostredníctvom firmy vybratej na základe VO
realizovaného v predchádzajúcom období pre potreby celého MH SR. Školenie zamestnancov sekcie podporných programov
zamerané na vzdelávanie v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja, so zameraním na nové PO kohéznej politiky EÚ
14-20 bolo zabezpečené firmou vybratou na základe uskutočneného VO.
Aktivity projektu prebiehali v čase 3/13-11/14.
Financovanie - refundácia.

Vhodnosť realizácie projektu vychádza z východiskovej situácie. Využitie fin. prostriedkov alokovaných na TP jednotlivých OP
sa riadi právnymi predpismi platnými pre poskytovanie pomoci v PO 07-13, v zmysle ktorých je možné z týchto prostriedkov
financovať aj prípravné činnosti súvisiace s novým PO. V Programovom manuáli OP KaHR sú v rámci skupiny oprávnených
aktivít opatrenia 4.1 TP zahrnuté aj aktivity spojené s prípravou nového PO 14–20.
Vhodnosť realizácie konkr. aktivít:
- Z dôvodu časovej náročnosti a nedostatočných kapacitných možností sekcie podporných programov v oblasti
programovania, v záujme efektívneho a kvalitného plnenia úloh spojených s poskytovaním súčinnosti pri príprave a tvorbe OP
Výskum a inovácie a OP Kvalita životného prostredia (uzn. 139/2013) bolo potrebné na výkon súvisiacich činností - najmä
zostavovanie štruktúry a textových častí návrhu uvedených OP, tvorbu systémov riadenia OP, oblasť inovácií, vedy, výskumu
a vývoja - využiť prácu externých expertov.
- V záujme zabezpečenia technickej podpory negociačného procesu boli z TP financované súvisiace režijné náklady.
- V záujme prípravy kapacít na zvládnutie procesov sa realizovalo odborné školenie.

Realizácia aktivít tohto projektu, ktorá bola jedným z dôležitých faktorov pre schválenie OP Výskum a inovácie a OP Kvalita
životného prostredia Európskou komisiou, ako taká vytvorila základy pre následné procesy a kvalitnú realizáciu príslušných
OP v programovom období 2014-2020.
Absolvovanie školenia zameraného na osobnostný a profesionálny rozvoj zamestnancov sekcie podporných programov MH
SR je predpokladom, že preškolení zamestnanci budú lepšie zvládať stresové pracovné prostredie a prácu v časovej tiesni,
pričom takáto príprava administratívnych kapacít, ktoré budú zabezpečovať implementáciu OP Výskum a inovácie v rámci
plnenia funkcií Sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI, by v konečnom dôsledku mala prispievať k úspešnej realizácii
tohto operačného programu.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. V súlade s vyššie uvedeným, ako aj v súlade s čl.
60 j) všeobecného nariadenia, podľa ktorého je riadiaci orgán (RO) zodpovedný aj za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek
na informovanie a publicitu, ďalej tiež v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 (ďalej iba vykonávacie nariadenie),
ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, ako aj v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007 - 2013 pripravil RO pre OP KaHR Komunikačný plán pre OP KaHR. V zmysle tohto komunikačného plánu
tlačové správy pokrývajú maticu stratégie informovania verejnosti o programe a jeho výsledkoch aj formou inzercie PR
článkov publikovaných v ekonomickej tlači a odborných periodikách. Preto hlavnou prioritou inzercie PR článkov, výziev a
oznamov je ich zverejnenie v ekonomickej tlači, ktorá dostatočne široko a často pokrýva cieľovú skupinu OP KaHR –
podnikateľskú verejnosť. Na Slovensku vychádza jeden ekonomický denník – Hospodárske noviny a jeden ekonomický
týždenník – TREND, ktoré najefektívnejšie pokrývajú cieľovú skupinu Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Tieto navyše na základe predchádzajúcej spolupráce s MH SR garantujú výrazné finančné zľavy.

Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti o poskytovaní pomoci zo štrukturálnych
fondov EÚ, zvýšenie informovanosti verejnosti o OP KaHR, o jeho realizácii a výsledkoch ako zhodnotení pokroku pri jeho
vykonávaní, pričom využitie doterajších poznatkov, skúseností a pozitívnych príkladov môže viesť k dosiahnutiu vyššej
úspešnosti realizácie OP KaHR do konca programového obdobia.
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Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením aktivít
súvisiacich s prípravou nového programového obdobia 2014 - 2020

Financovanie výdavkov spojených s informovaním verejnosti o
Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(OP KaHR) v období 2012-2013 v ekonomickej tlači

Refundácia výdavkov spojených s tvorbou reklamných spotov na
propagáciu OP KaHR v slovenskom jazyku a výdavkov na
zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov
o OP KaHR v televíziách

Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením aktivít
súvisiacich s informovaním a publicitou Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2009 - 2012

105 900,06

150 000,00

135 501,60

51 756,11

KaHR-41PRMH-1201

Realizácia Komunikačného plánu pre OP KaHR, ktorý bol 6.3.2008 schválený Interným dozorným a monitorovacím výborom
pre fondy EÚ a 25.7.2008 vydala k nemu EK kladné stanovisko, sa dotýka celého programového obdobia 2007 -2013, z čoho
vyplýva aj pokračovanie v realizácii aktivít komunikačného plánu v rokoch 2012 a 2013. Nástrojom Komunikačného plánu pre
OP KaHR je tiež komunikácia cez masmédiá a v rámci nej sa majú realizovať aktivity – publikovanie tlačových správ a
inzercia, s cieľom informovania verejnosti o OP KaHR a jeho výsledkoch a informovania potenciálnych prijímateľov o
vyhlásených výzvach OP KaHR. Projekt taktiež reaguje na schválený harmonogram výziev pre OP KaHR na rok 2012.

Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR a napĺňanie jeho stratégie. Dosiahnutie zvýšenia
povedomia verejnosti o úlohe EÚ v procese podpory a úlohe, ktorú zohráva OP KaHR v tomto procese. Zvýšenie úrovne
informovanosti verejnosti a cieľových skupín o realizácii a výsledkoch OP KaHR. Zabezpečenie zverejnenia výziev na
predkladanie žiadostí o NFP vyhlásených v rámci opatrení OP KaHR. Informovanosť potenciálnych prijímateľov o aktuálnych
možnostiach a podmienkach poskytnutia pomoci v rámci OP KaHR.

V súvislosti s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programe a zabezpečením publicity operačného programu na
primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť sa prostredníctvom nástroja Komunikačného plánu
pre OP KaHR - komunikácia cez médiá budú realizovať aktivity komunikačného plánu – tlačové správy a inzercia. Tieto
aktivity budú realizované formou inzercie public relations článkov (ďalej len „PR“ článkov) v priebehu roka 2012 a inzercie
výziev a oznamov v priebehu rokov 2012-2013 v ekonomicky zameranom denníku Hospodárske noviny a ekonomicky
zameranom týždenníku TREND. PR články budú tvorené redaktormi uvedených médií. Obsahová náplň PR článkov sa bude
venovať informačným správam o OP KaHR, analýzam štrukturálnych fondov, informačným správam o zrealizovaných
projektoch, reportážam o príkladoch efektívneho využívania finančných prostriedkov EÚ na strane prijímateľov, príkladom
dobrej praxe a regionálnemu priemetu úspešnosti OP KaHR. Predpokladaný počet inzercií PR článkov v denníku
Hospodárske noviny v priebehu roka 2012 je 8 krát farebná inzercia PR článku na 1 stranu (285x420 mm). Predpokladaný
počet inzercií PR článkov v týždenníku TREND v priebehu roka 2012 je 8 krát farebná inzercia PR článku na 2 strany
(420x280 mm). Inzercia výziev a oznamov sa bude realizovať podľa potreby informovania a publicity v rámci OP KaHR na
základe objednávok ministerstva hospodárstva. Predpokladaný počet inzercií výziev a oznamov v denníku Hospodárske
noviny v období rokov 2012-2013 je 11 krát farebná inzercia výziev a oznamov týkajúcich sa OP KaHR na ½ vnútornej strany
(285x207 mm). Predpokladaný počet inzercií výziev a oznamov v týždenníku TREND v období rokov 2012-2013 je 11 krát
farebná inzercia výziev a oznamov týkajúcich sa OP KaHR na ½ vnútornej strany (183x124 mm). Pre prípad potreby zverejniť
určitú informáciu týkajúcu sa OP KaHR formou oznamu, ktorého obsah bude rozsahom menší a nepokryje ½ vnútornej strany
v denníku Hospodárske noviny, resp. v týždenníku TREND, bude využitá forma „rôznej inzercie“ (podľa prílohy č. 2 zmlúv o
dielo). Rôzna inzercia môže byť uverejnená 1 krát v Hospodárskych novinách a 1 krát v TREND-e. Uvedené aktivity budú
organizačne a technicky zabezpečené na základe zmluvy o dielo uzavretej so zhotoviteľom ECOPRESS, a.s. a zmluvy o
dielo uzavretej so zhotoviteľom TREND representative, s.r.o., ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. Financovanie
výdavkov na tento projekt bude zabezpečené kombináciou systému zálohovej platby a refundácie.

KaHR-41PRMH-1201

Dňa 6. marca 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Komunikačný plán pre OP
KaHR, v ktorom je ako nástroj napĺňania stratégie komunikačného plánu určené tiež televízne vysielanie. V zmysle uznesenia
vlády SR č. 191/2012 k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov NSRR na financovanie
opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov bola v
roku 2012 navýšená celková alokácia OP KaHR o 225 mil. eur. Na základe tohto navýšenia boli vyhlásené nové výzvy - na
opatrenia 1.3, 3.1 a podopatrenie 1.1.1. Uvedené výzvy bolo potrebné strategicky publikovať a oboznámiť potenciálnych
žiadateľov o možnosti čerpania NFP, s cieľom zabezpečiť čo možno najvyššie čerpanie celkovej alokácie OP KaHR po jej
navýšení.

Zvýšenie úrovne informovanosti potenciálnych žiadateľov o aktuálnych možnostiach a podmienkach čerpania NFP v rámci
OP KaHR, a to predovšetkým v rámci nových výziev na opatrenia OP KaHR vyhlásených po navýšení celkovej alokácie OP
KaHR na základe realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov NSRR, ktorej cieľom je riešenie
nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov. Vytvorenie podmienok pre dosiahnutie
maximalizácie a úspešnosti čerpania finančnej alokácie OP KaHR aj po jej navýšení.
Zabezpečenie podpornej
reklamnej kampane na propagáciu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR a implementácie
Komunikačného plánu pre OP KaHR v oblasti komunikácie cez masmédiá.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez masmédiá bola realizovaná
podporná reklamná kampaň na propagáciu nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP, vyhlásených po navýšení alokácie
OP KaHR, vyzdvihujúca štrukturálnu pomoc v rámci opatrení OP KaHR, so zameraním sa na oblasti: Inovácie a
technologické transfery – podpora inovatívnych technológií, Cestovný ruch – podpora podnikateľských aktivít. Pre realizáciu
tejto kampane boli vytvorené reklamné spoty k výzvam na opatrenia 1.3, 3.1 a podopatrenie 1.1.1 OP KaHR, ktorých návrh a
výroba je predmetom financovania v rámci tohto projektu. Vysielanie reklamných spotov sa uskutočilo v decembri 2012 a
januári 2013, s cieľom upriamiť pozornosť na vyhlásenie výziev, v televízii TA3 na základe zmluvy o poskytovaní vysielacieho
času uzavretej s C.E.N. s.r.o. dňa 4.12.2012 a na Jednotke Slovenskej televízie na základe zmluvy o poskytovaní
vysielacieho času uzavretej s Media RTVS, s.r.o. dňa 4.12.2012. Výdavky vzniknuté v súvislosti s tvorbou a vysielaním
reklamných spotov k výzvam OP KaHR v TV sú predmetom financovania systémom refundácie z finančných prostriedkov
technickej pomoci OP KaHR.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a RO pre OP poskytujú informácie a publicitu o
spolufinancovaných programoch občanom EÚ a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť
transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. MH SR ako RO pre OP KaHR je zodpovedné za informovanosť o OP KaHR,
ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR, medzi ktoré patria aj reklamné spoty na propagáciu
OP KaHR. Využitie televízie pre propagáciu OP je vhodné z dôvodu, že ide o komunikačný kanál s najväčším dosahom na Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu v konečnom dôsledku prispeje k dosiahnutiu úspešnosti realizácie OP KaHR.
verejnosť. Výber televíznych staníc pre vysielanie TV spotov o OP KaHR sa uskutočnil na základe najnižšej cenovej ponuky Prostredníctvom televízie ako komunikačného kanála s veľkým dosahom na informovanie verejnosti sa zvyšuje záujem
v kombinácii s najvýhodnejšou mierou vhodnosti kampane pre cieľovú skupinu MH SR. Z analýzy vypracovanej mediálnou žiadateľov o poskytnutie pomoci, čo prispieva k zvyšovaniu čerpania alokácie OP KaHR a k dosahovaniu jeho cieľov.
agentúrou UNIMEDIA, ktorej respondentmi bola cieľová skupina – majiteľ spoločnosti so zamestnancami a živnostník bez
zamestnancov a zo zaslaných cenových ponúk prevádzkovateľmi TV staníc vyplýva, že najvýhodnejšou kombináciou
zakúpenia vysielacieho času je kombinácia vysielania TV spotov na TA3 a STV1, ktorá zahŕňa najvyššiu afinitu TV stanice
TA3 s najvýhodnejšou cenovou ponukou STV1

KaHR-41pRMH-1201

V novembri 2007 bol Európskou komisiou schválený OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a jeho oficiálne spustenie
bolo oznámené na konferencii v marci 2008. Následne bolo potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít na podporu informovanosti
verejnosti o OP KaHR s konečným cieľom vytvoriť podmienky pre kvalitnú a úspešnú realizáciu OP KaHR. V rámci Prioritnej
osi 4. Technická pomoc OP KaHR bola vyčlenená finančná alokácia na financovanie súvisiacich oprávnených aktivít.
Dňa 6. marca 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Komunikačný plán pre OP
KaHR s určením aktivít informovania a publicity na ich realizáciu. V jednotlivých rokoch počas obdobia realizácie projektu boli
schválené ročné harmonogramy výziev OP KaHR. Pre dosiahnutie cieľov, kvality a úspešnosti realizácie OP KaHR bolo
potrebné zabezpečiť čo najširšiu informovanosť potenciálnych prijímateľov o možnostiach, spôsobe a podmienkach získania
pomoci z ERDF a štátneho rozpočtu v rámci OP KaHR a taktiež zabezpečiť publicitu OP a informovať o dosiahnutých
výsledkoch OP KaHR počas jeho realizácie. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť transparentnosť použitia prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ.

Dosiahnutie primeranej miery informovanosti potenciálnych prijímateľov, prijímateľov a verejnosti o vyhlásených výzvach na
predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR, o možnostiach a podmienkach poskytovania pomoci v rámci OP
KaHR, informovanosť o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR a poskytnutie rôznych relevantných informácií o operačnom
programe.
Zabezpečenie implementácie a napĺňanie stratégie Komunikačného plánu pre OP KaHR (ďalej len "KoP") v jednotlivých
rokoch prostredníctvom jeho nástrojov - komunikácia cez masmédiá a internet. Zabezpečenie zverejnenia všetkých
vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR. Zabezpečenie zverejnenia všetkých druhov
informácií o programe, vrátane povinných informácií o prijímateľoch, názvoch projektov a výške poskytnutého NFP v zmysle
Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

V rámci nástroja KoP - komunikácia cez masmédiá bola realizovaná aktivita - inzercia vyhlasovaných výziev OP KaHR na
predkladanie žiadostí o NFP a iných informácií o OP. Inzercia bola realizovaná v printových médiách, a to v súlade s KoP v
celoštátnych denníkoch a ekonomických časopisoch. Ďalej bola využitá forma flatovej kampane na portáli SME.SK. Výber
konkrétnych denníkov a ekonomického časopisu pre zverejnenie výziev a oznamov prebiehal v zmysle v danom čase
platných predpisov. Zverejňovanie inzerátov v denníkoch Hospodárske noviny (HN) a SME a časopise TREND sa
uskutočňovalo na základe realizačných projektov na zabezpečenie verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou). Od
predmetných médií boli vyžiadané cenové ponuky, pričom v danom čase boli HN a TREND jediný ekonomický denník a
časopis na Slovensku a SME malo najvyššiu čitateľnosť.
V rámci nástroja KoP - internet bola v r. 2008 vytvorená webová stránka OP KaHR, čo si následne vyžiadalo služby
webhostingu a prevádzkovania stránky. Tieto služby boli poskytnuté firmou TOP ONE, s.r.o. ako výsledok verejného
obstarávania.
Aktivity projektu prebiehali v rokoch 2009 - 2012.
Financovania projektu je systémom refundácie.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre OP poskytujú informácie a publicitu o
spolufinancovaných programoch občanom EÚ a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť
transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. MH SR je na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP
KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít
schváleného KoP. Jednou z aktivít KoP je inzercia vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP a všetkých
postupov, ktoré si vyžadujú transparentné informovanie verejnosti, ako prostriedok pre dosiahnutie väčšej informovanosti
cieľových skupín o možnostiach a podmienkach získania pomoci zo štrukturálnych fondov a získanie informácií verejnosti o
OP KaHR všeobecne. Hlavnou prioritou inzercie výziev a oznamov je ich zverejnenie v ekonomickej tlači, ktorá dostatočne
široko a často pokrýva cieľovú skupinu OP KaHR – podnikateľskú verejnosť. Ďalej v zmysle KoP hlavným informačným
kanálom je internet - vytvorenie informačného portálu OP, kde sa zverejňujú on-line všetky informácie v reálnom čase s
najvyššou mierou aktuálnosti.

Realizáciou tohto projektu, ako informačnej a komunikačnej podpory OP KaHR, sa dosiahlo transparentné informovanie
verejnosti a vyššia úroveň informovanosti potenciálnych prijímateľov pomoci o možnostiach, cieľoch, objeme a podmienkach
poskytnutia pomoci v rámci OP KaHR. Projekt prispieva k zabezpečovaniu čerpania finančnej alokácie OP KaHR, čo v
konečnom dôsledku vedie k úspešnej realizácii OP KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.

25140120097

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie výdavkov spojených s reklamnou a propagačnou
podlinkovou podporou OP KaHR a vyhotovením tlačených
informačných materiálov o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR

29 428,80

KaHR-41PRMH-1201

Dňa 6. marca 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Komunikačný plán pre OP
KaHR (KoP) a EK k nemu vydala kladné stanovisko dňa 25.7.2008. Stratégia KoP OP KaHR sa uskutočňuje prostredníctvom
v ňom uvedených nástrojov/aktivít. Medzi nástroje/aktivity KoP sú zahrnuté aj - podlinková podpora (reklamné predmety) a
tlačené informačné materiály. Pre jednotlivé roky sú potom spracované ročné realizačné plány KoP, v ktorých pre roky 2014 a
2015 boli zahrnuté aj predmetné dve aktivity.
V období ukončovania realizácie OP KaHR sa v rámci jeho publicity a tiež vytvorenia potenciálu pre úspešnosť realizácie
nových nadväzujúcich aktivít v ďalšom programovom období javí vhodné využiť propagáciu dosiahnutých výsledkov realizácie
OP KaHR (napr. dosiahnuté hodnoty zazmluvnených merateľných ukazovateľov - vytvorené nové pracovné miesta, znižovanie
nezamestnanosti, propagácia úspešných podporených projektov a pod.).
Potreba zvyšovania povedomia odbornej i širšej verejnosti o pomoci a podpore poskytovanej z európskych štrukturálnych
fondov je aktuálna aj v období realizácie projektu.

Zabezpečenie implementácie a napĺňanie stratégie Komunikačného plánu pre OP KaHR(KoP) všeobecne, ako aj v
jednotlivých rokoch napĺňaním aktivít ročných realizačných plánov KoP, prostredníctvom nástrojov KoP - reklamná podlinková
podpora a tlačené informačné materiály.
Zvýšenie miery informovanosti odbornej a širšej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR, ako aj zvýšenie povedomia
verejnosti o poskytovanej pomoci, o úlohe EÚ v procese podpory a pomoci a o úlohe, ktorú zohrávalo OP KaHR v tomto
procese.
V tejto súvislosti vytvorenie východiska pre propagáciu nadväzujúcich aktivít nového programového obdobia 2014 – 2020 v
rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

V rámci podlinkovej podpory OP boli vyhotovené reklamné a propagačné predmety k OP KaHR: keramická čajová súprava
pre 1 osobu, bunda, konferenčná mapa, USB kľúč, skladací dáždnik, perá, ročný pracovný týždenný diár, taška na
dokumenty, keramický hrnček s rúčkou, zápisník so záložkou, bezpečnostný reflexný pásik, samonavíjací meter, laminovaná
papierová taška a ekologická papierová taška. Tlačené informačné materiály o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR budú
vyhotovené ako: letáky DL, reprezentatívna brožúra, plagát, samonosné plagáty, záložka do knihy a kartónový stojan.
Reklamné predmety, ktoré propagujú OP KaHR a ŠF EÚ na základe využitia symboliky OP KaHR a EÚ na nich umiestnenej a
tlačené informačné materiály s obsahom propagujúcim výsledky OP KaHR sú distribuované v rámci veľkej informačnej
aktivity (v zmysle čl. 7, bod 2, písm. b) nariadenia Komisie č. 1828/2006) a na podujatiach s účasťou verejnosti týkajúcich sa
poskytovania informácií o dosiahnutých výsledkoch a regionálneho prínosu OP KaHR.
Na dodanie predmetov a materiálov boli uzavreté dve zmluvy (dodávatelia: Hauerland, s.r.o. a DOLIS, s.r.o.) na základe
výsledkov verejného obstarávania.
Financovanie - systém refundácie

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR (KoP). V súvislosti s
poskytovaním informácií, šírením povedomia o OP a zabezpečením publicity výsledkov OP KaHR pre verejnosť sa realizujú aj
aktivity KoP - reklamná podlinková podpora OP pre propagáciu OP a osobitne EÚ a tlačené informačné materiály ako druhý
najdôležitejší informačný kanál (po internete) pre zabezpečenie informovania verejnosti o OP KaHR.
Propagácia OP KaHR a jeho výsledkov formou distribúcie reklamných predmetov a materiálov na podujatiach s účasťou
cieľových skupín prispieva taktiež k šíreniu povedomia o nadväzujúcich aktivitách v rámci OP Výskum a inovácie
implementovaného v programovom období 2014–2020.

Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti o poskytovaní pomoci zo štrukturálnych
fondov EÚ, o úlohe EÚ v tomto procese a taktiež o realizácii a výsledkoch OP KaHR, ako zhodnotení dosiahnutých cieľov a
ukazovateľov pri jeho vykonávaní, pričom využitie doterajších poznatkov, skúseností a pozitívnych príkladov môže viesť k
dosiahnutiu vyššej úspešnosti realizácie nadväzujúcich operačných programov v programovom období 2014 - 2020 Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Dňa 6.3.2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Komunikačný plán pre OP KaHR a
EK k nemu vydala kladné stanovisko dňa 25.7.2008. Na základe schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR Riadiaci
orgán využíva vysielanie v televízií ako jeden z komunikačných nástrojov propagácie OP KaHR.
Posledná mediálna kampaň OP KaHR v televízii bola realizovaná na prelome rokov 2012/2013, pričom propagovala operačný
program a najmä vyhlásené výzvy OP KaHR. Z pohľadu dlhšieho časového úseku od poslednej medializácie OP KaHR je
potrebné zabezpečiť informovanosť verejnosti o OP KaHR, v súčasnom štádiu realizácie OP predovšetkým o jeho
výsledkoch, prínose pre spoločnosť a úspešne realizovaných projektoch OP KaHR.
V období ukončovania realizácie OP KaHR je v rámci jeho publicity a tiež vytvorenia potenciálu pre úspešnosť realizácie
nových nadväzujúcich aktivít v ďalšom programovom období vhodné využiť propagáciu OP KaHR, pričom televízia ako nástroj
propagácie OP je komunikačným kanálom s najväčším dosahom na verejnosť.
Zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o pomoci a podpore zo ŠF EÚ je v tomto období aktuálne najmä z pohľadu jej
pokračovania v novom období.

Zabezpečenie implementácie a napĺňanie stratégie Komunikačného plánu pre OP KaHR, a to prostredníctvom nástroja
komunikačného plánu - televízne vysielania.
Zvýšenie miery informovanosti odbornej a širšej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR, jeho prínose a úspešne
realizovaných projektoch, ako aj zvýšenie povedomia verejnosti o poskytovanej pomoci, o úlohe EÚ v procese podpory a
pomoci a o úlohe, ktorú zohrávalo OP KaHR v tomto procese.
V tejto súvislosti vytvorenie východiska pre propagáciu nadväzujúcich aktivít nového programového obdobia 2014 – 2020 v
rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez masmédiá bude realizovaná
podporná reklamná kampaň na propagáciu OP KaHR zameraná na dosiahnuté výsledky OP KaHR a jeho prínos pre
spoločnosť. V tejto súvislosti bude zabezpečená propagácia OP KaHR a úspešne realizovaných projektov prostredníctvom
zakúpenia vysielacieho času v dvoch celoplošných a v 6 regionálnych televíziách. Pre realizáciu tejto kampane je
zabezpečená výroba reklamných animovaných TV spotov, na základe zmluvy s dodávateľom ROKO, a.s. ako výsledok
verejného obstarávania. TV spoty budú zamerané na propagáciu výsledkov OP KaHR v rámci celoštátneho vysielania a
vysielania v 3 krajoch: západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský. Vysielanie reklamných spotov sa uskutoční v
dvoj až trojtýždňových vlnách v celoplošných televíziách (TA3, RTVS) a kontinuálne v regionálnych televíziách (TV
KARPATY, TV POVAŽIE, TV KREA, TV HRONKA, TV SEVERKA, TV REGION), počas 4 mesiacov (august - november
2015). S jednotlivými televíziami budú uzavreté zmluvy o poskytovaní vysielacieho času.
Financovanie výdavkov projektu bude zabezpečené kombináciou systému zálohových platieb a refundácie.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom EÚ a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a
zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. MH SR je na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci
orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou
aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR, medzi ktoré patria aj reklamné spoty na propagáciu OP KaHR. Využitie televízie
pre propagáciu OP je vhodné z dôvodu, že ide o komunikačný kanál s najväčším dosahom na verejnosť.
Vzhľadom na dlhší časový úsek od poslednej medializácie OP KaHR (prelom 2012/2013) a jej zamerania najmä na
propagáciu v tom čase vyhlásených výziev je potrebné informovať spoločnosť o dosiahnutých výsledkoch a úspešne
zrealizovaných projektoch v rámci OP KaHR, a to v kontinuálnej mediálnej kampani v dlhšom časovom horizonte.
Odôvodnenie použitia výnimky zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a výberu televíznych staníc pre vysielanie
TV spotov o OP KaHR je samostatnou prílohou žiadosti o NFP.

Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti o poskytovaní pomoci zo štrukturálnych
fondov EÚ, o úlohe EÚ v tomto procese a taktiež o realizácii, výsledkoch OP KaHR a jeho prínose pre spoločnosť, pričom
využitie pozitívnych príkladov týkajúcich sa úspešne zrealizovaných projektov môže viesť k dosiahnutiu vyššej úspešnosti
realizácie nadväzujúcich operačných programov v programovom
období 2014 - 2020 - Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola stanovená na základe celkového plánovaného počtu odvysielaných TV
spotov počas obdobia realizácie projektu.

Refundácia miezd oprávnených zamestnancov MH SR ako Riadiaceho orgánu pre OP KaHR.

Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov MH SR

Zamestnanci, ktorých mzdy sú refundované zabezpečujú prípravu a implementáciu OP KaHR pre celé programové obdobie
2007 - 2013.

25140120103

Ministerstvo hospodárstva SR

MH SR-Financovanie TV spotov

477 661,92

KaHR-41PRMH-1201

25140120001

Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia mzdových výdavkov, odmien, odvodov zamestnávateľa
za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení,
implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za obdobie
december 2007 – apríl 2008.

630 322,45

KaHR-41TP-0801

25140120003

Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením konferencie k
začatiu Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast

32 364,95

KaHR-41TP-0801

Malá úroveň informovanosti o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

25140120004

Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia výdavkov spojených s poradenskou činnosťou v rámci
prípravy podkladov pre metodiku finančných analýz projektov
verejného sektora v programovom období 2007- 2013 pre Operačný
program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12 508,56

KaHR-41TP-0801

Pri vypracovávaní metodického dokumentu bola potrebná v rámci pripomienkového konania súčinnosť Ministerstva financií
SR a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súvislosti s novým programovým obdobím (2007 – 2013) bolo
Neexistencia metodického dokumentu o finančných analýzach projektov verejného sektora a potreba poradenskej činnosti v Vypracovanie metodického dokumentu o finančných analýzach projektov verejného sektora a vytvorenie dostatočných
potrebné vypracovať metodiku o finančných analýzach projektov a tiež vyvstala potreba poradenskej činnosti. Výdavky
programovom období 2007 – 2013 pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
podmienok pre úspešné implementovanie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
vzniknuté pri výkone sú predmetom financovania systémom refundácie z finančných prostriedkov Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Na základe predbežných zistení audítorskej misie č. 2007/SK/REGIO/I4/534/1 vykonanej v júni 2007 vyplynula potreba
spätného overenia aplikácie Nariadenia č. 1260/1999 (Všeobecné nariadenie) v oblasti značného čistého výnosu, ako aj
nevyhnutná potreba zabezpečenia existencie metodiky aj v novom programovom období 2007 – 2013. Podľa ods. 5 čl. 55 Získané informácie a vypracovaný dokument v rámci tohto projektu budú prispievať k úspešnej implementácii Operačného
Nariadenia Rady 1083/2006 „členské štáty môžu bez toho, aby boli dotknuté ich povinnosti podľa článku 70 ods. 1, prijať programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
postupy sledovania výdavkov vygenerovaných operáciami, ktorých celkové náklady sú nižšie ako 200 000 EUR, ktoré sú
úmerné dotknutým sumám.“

25140120005

Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia mzdových výdavkov, odmien a odvodov
zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na
riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za
obdobie máj - september 2008

637 945,80

KaHR-41TP-0801

Nedostatočný počet kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať plynulú
implementáciu OP KaHR v mesiacoch máj 2008 – september 2008.

Dostatočný počet kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať prípravu
implementácie OP KaHR počas programového obdobia 2007 - 2013.

Refundácia miezd (vrátane odvodov a odmien) oprávnených zamestnancov MH SR ako Riadiaceho orgánu pre OP KaHR.

Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov MH SR.

Na základe refundácie mzdových nákladov SACR bude možné formou mimoriadnych odmien zvýšiť mzdové ohodnotenie
zamestnancov pracujúcich na implementácii štrukturálnych fondov EÚ v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch. Uvedené
povedie k stabilizácii a zníženiu fluktuácie týchto zamestnancov a dostatočnému počtu kvalifikovaných a adekvátne
odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať prípravu a samotnú implementáciu OP KaHR (opatrení 3.1 a
3.2 OP KaHR).

Realizácia uvedeného projektu je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia implementácie finančných prostriedkov alokovaných v
rámci Opatrení 3.1 a 3.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V prípade nezabezpečenia
adekvátneho odmeňovania pracovníkov pracujúcich na implementácií štrukturálnych fondov EÚ hrozí ich odchod do
Realizácia projektu bude prebiehať spôsobom refundácie mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien vyplatených
súkromného sektora resp. na pracovné miesta s vyšším platovým ohodnotením. Zamestnanci odchádzajú hlavne po získaní
oprávneným zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ SACR za obdobie od 1. marca 2008
základných zručností v tejto problematike, čo spôsobuje problémy pri zabezpečení kontinuálnosti nakoľko do uvedenej
až do 30. júna 2008. Refundované bude len ten pomer oprávnených mzdových výdavkov, ktorý súvisel s vykonávaním
problematiky musia byť zaškolení noví pracovníci, ktorých je z dôvodu platových taríf na trhu práce ťažko získať . Slovenská
činností na Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci opatrení 3.1 a 3.2..
agentúra pre cestovný ruch je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR a ak taká je napojená na štátny
rozpočet SR. SACR ako také nedisponuje dostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov
sekcie štrukturálnych fondov a odboru kontroly ŠF EÚ SACR.

Bude to prospievať ku skvalitneniu pracovných výkonov a adekvátnemu ohodnoteniu oprávnených zamestnancov Sekcie Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa oprávnených zamestnancov Sekcie
štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly ŠF EÚ
štrukturálnych EÚ a Odobru kontroly ŠF EÚ

Nedostatočný počet kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať prípravu Dostatočný počet kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať prípravu
implementácie OP KaHR v mesiacoch december 2007 - apríl 2008.
implementácie OP KaHR v mesiacoch december 2007 - apríl 2008.

V zmysle článku 7, bodu 2 a) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
Vedomie o spustení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, dostatočná úroveň informovanosti o V súvislosti s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programe a zabezpečením publicity operačného programu na
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde Informácie získané v rámci tohto projektu budú ďalej prehlbované prostredníctvom realizácie ďalšieho projektu, ktorý sa bude
operačnom programe vo všeobecnosti a o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku pre potenciálnych primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť bolo potrebné organizačne a technicky zabezpečiť
regionálneho rozvoja je Riadiaci orgán, ktorým je pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týkať komunikačnej podpory operačných programov.
žiadateľov.
realizáciu konferencie, ktorá sa konala dňa 1. 3. 2008.
Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 832/2006, zodpovedný za organizáciu hlavnej informačnej
aktivity, ktorou sa zverejní spustenie operačného programu.

Finančné prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú na lepšie odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo povedie
k zvýšenej motivácii, a tým aj zamedzeniu fluktuácie zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP KaHR.“

25140120006

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Refundácia mzdovýchch nákladov zamestnancov SACR
podielajucich sa na implementacii, monitorovani, kontrole a audite
OP KaHR za obdobie marec - jun 2008

134 407,52

KaHR-41TP-0801

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Ako sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP
KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu. Pri odmeňovaní svojich zamestnancov vychádza zo zákona 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme čo spôsobuje problémy pri zamestnávaní a
udržaní si zamestnancov z dôvodu neadekvátneho mzdového ohodnotenia. Uvedený fakt má za následok nedostatočný počet
kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať prípravu implementácie OP KaHR
v období marec – jún 2008.

25140120007

SARIO

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa oprávnených zamestnancov Slovenskej agentúry
pre rozvoj investicií a obchodu ako SO/RO v súvislosti s
implementáciou Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast

145 964,68

KaHR-41TP-0801

Nedostatok finančných zdrojov v agentúre SARIO v roku 2007 a v I. polroku 2008

25140120008

SIEA

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien
zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA (SO/RO)
zapojených do implementácie v rámci OP KaHR za obdobie marec
– september 2008.

270 338,61

KaHR-41TP-0801

Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných
zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako SO/RO Adekvátny počet kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru
Refundácia miezd, vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa, oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru
(Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín, Banská Bystrica, Košice), ktorí plne zabezpečujú prípravu, riadenie, kontroly, ktorí plne zabezpečujú prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a kontrolu a audit OP KaHR v
a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SO/RO) pre OP KaHR.
kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SO/RO).
monitorovanie, hodnotenie, informovanie a kontrolu a audit Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast programovom období 2007 - 2013.
v období marec – september 2008.

Zamestnanci sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorých mzdy
sú refundované, plne zabezpečia prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a kontrolu a audit OP KaHR pre
celé programové obdobie 2007 - 2013. Finančné prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú na lepšie odmeňovanie
oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly, čo povedie k zvýšenej motivácii, a tým aj
zamedzeniu fluktuácie zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie OP KaHR.

25140120009

Ministerstvo hospodárstva SR

Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a
odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa
na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR
za obdobie apríl 2009 - december 2011

6 000 000,00

KaHR-41TP-0801

Nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na mzdy, odmeny a odvody zamestnancov Ministerstva
Dostatočné zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdové výdavky, odmeny a odvodov zamestnávateľa za Zabezpečenie financovania mzdových prostriedkov (vrátane odvodov a odmien) oprávnených zamestnancov Ministerstva
hospodárstva SR, ktoré je v postavení Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP hospodárstva SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prostredníctvom
podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Operačného programu Konkurencieschopnosť a
KaHR v období marec 2009 – december 2011.
zálohových platieb.
hospodársky rast za obdobie marec 2009 – december 2011.

Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR je
potrebné zabezpečiť financovanie zo zdrojov Európskej únie, ktoré povedie k situácii, kedy bude dostatočný počet
kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať implementáciu Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Finančné prostriedky získané prostredníctvom zálohových platieb na mzdy sa použijú na lepšie mzdové ohodnotenie
oprávnených zamestnancov, čo povedie k zníženiu fluktuácie zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a tým aj k udržaniu pracovných síl a zabezpečeniu
kvalifikovaných pracovných síl na vysokej odbornej úrovni.

25140120010

SARIO

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa systémom zálohovej platby oprávnených
zamestnancov SARIO ako SO/RO v súvislosti s implementáciou OP
KaHR za obdobie apríl - december 2009

496 899,00

KaHR-41TP-0801

Nedostatok finančných zdrojov v agentúre SARIO v apríli - decembri 2009. SARIO plánuje stabilizovať stav pracovníkov
Adekvátne ohodnotenie zamestnancov pracujúcich na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite prispeje k stabilizácii
Sekcie štrukturálnych fondov a Odboru kontroly ŠF EÚ, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite,
Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa systémom zálohovej platby oprávnených Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru
počtu pracovníkov a ich profesionálneho rastu, čím sa zabezpečí skvalitnenie pracovných výkonov oprávnených
čím sa zabezpečí skvalitnenie a zvýšenie čerpania prostriedkov v rámci implementačného procesu Operačného programu
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly ŠF EÚ.
kontroly ŠF EÚ.
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly ŠF EÚ
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Zamestnanci, ktorých mzdy sú financované z prostriedkov OP KaHR (systémom zálohovej platby), zabezpečujú
implementáciu OP KaHR pre celé programové obdobie. Získané finančné prostriedky zo zdrojov ERDF a ŠR prostredníctvom
zálohovej platby sa použijú na lepšie odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo zamedzí fluktuácii zamestnancov
pracujúcich so štrukturálnymi fondami.

25140120012

Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na
riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za
obdobie október 2008 – marec 2009

660 000,00

KaHR-41TP-0801

Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR je
Výdavky na mzdy, odmeny a odvody zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je v postavení Riadiaceho orgánu
Finančné prostriedky získané refundáciou miezd sa použijú na lepšie mzdové ohodnotenie oprávnených zamestnancov, čo
Refundácia mzdových výdavkov, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR Refundácia miezd (vrátane odvodov a odmien) oprávnených zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR ako Riadiaceho potrebné zabezpečiť refundáciu týchto mzdových prostriedkov, ktorá povedie k situácii, kedy bude dostatočný počet
pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní,
povedie k zníženiu fluktuácie zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci implementácie Operačného programu
podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie október 2008 – február 2009. orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať implementáciu Operačného
kontrole a audite Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za obdobie október 2008 – február 2009.
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

25140120016

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Refundcia mzdovychc vydavkov zamestnancov sekcie SF EU
SACR, podielajucich sa na implementacii, monitorovani, kontrole a
audite OP KaHR za obdobie jul - december 2008.

192 740,00

KaHR-41TP-0801

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Ako sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP
KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu. Pri odmeňovaní svojich zamestnancov vychádza zo zákona 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme čo spôsobuje problémy pri zamestnávaní a
udržaní si zamestnancov z dôvodu neadekvátneho mzdového ohodnotenia. SACR má dlhodobo nedostatok prostriedkov z
vlastných zdrojov na financovanie a odmeňovanie oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov a odboru
kontroly ŠF EÚ SACR, čo spôsobuje problémy pri zamestnávaní a udržaní si zamestnancov z dôvodu ich neadekvátneho
mzdového ohodnotenia.

Na základe refundácie mzdových výdavkov SACR bude možné refundované finančné prostriedky použiť na zvýšenie
Realizácia projektu bude prebiehať spôsobom refundácie mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien vyplatených
mzdového ohodnotenia zamestnancov pracujúcich na implementácii štrukturálnych fondov EÚ v Slovenskej agentúre pre
oprávneným zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ SACR za obdobie od 1. júla 2008 až
cestovný ruch. Uvedené povedie k stabilizácii a zníženiu fluktuácie týchto zamestnancov a dostatočnému počtu
do 31. decembra 2008. Refundovaný bude len ten pomer oprávnených mzdových výdavkov, ktorý súvisel s vykonávaním
kvalifikovaných a adekvátne odmeňovaných zamestnancov schopných plne zabezpečovať prípravu a samotnú
činností na Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci opatrení 3.1 a 3.2.
implementáciu OP KaHR (opatrení 3.1 a 3.2 OP KaHR).

25140120017

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Finacovanie mzdovych vydakov vratane odmien a odvodov
zamestnavatela systemom zalohovej platby opravnenych
zamestnancov sekcie SF EU SACR, podielajucich sa na
implementacii, monitorovani, kontrole a audite OP KaHR za obdobie
jun - december 2009.

370 788,00

KaHR-41TP-0801

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Ako sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP
KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu. SACR má dlhodobo nedostatok prostriedkov z vlastných zdrojov na
financovanie a odmeňovanie oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov a odboru kontroly ŠF EÚ, čo
spôsobuje problémy pri zamestnávaní a udržaní si zamestnancov z dôvodu ich neadekvátneho mzdového ohodnotenia.

Na základe systému zálohovej platby mzdových výdavkov SACR bude možné vyplatené finančné prostriedky použiť na
Realizácia projektu bude prebiehať spôsobom zálohovej platby vyplatenia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien Nedostatok vlastných zdrojov SACR na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na Na základe vyplatenia mzdových výdavkov systémom zálohovej platby bude môcť Slovenská agentúra pre cestovný ruch
zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov pracujúcich na implementácii štrukturálnych fondov EÚ v Slovenskej
vyplatených oprávneným zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ SACR za obdobie od 1. implementácii Opatrení 3.1 a 3.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Vyplatené finančné pristúpiť k vyššiemu odmeňovaniu oprávnených zamestnancov OP KaHR, čo zamedzí fluktuácii kvalifikovaných
agentúre pre cestovný ruch. Tým sa zabezpečí skvalitnenie pracovných výkonov, stabilizácia a zníženie fluktuácie týchto
júna 2009 až do 31. decembra 2009.
prostriedky budú môcť byť použité na zlepšenie odmeňovania oprávnených zamestnancov.
zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii.
zamestnancov.

KaHR-41TP-0801

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR (Sekcia štrukturálnych fondov EÚ a odbor kontroly) v
zmysle Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO zabezpečuje implementáciou opatrení Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007 – 2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 396/2007
Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ
plánovaný stav administratívnych kapacít SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007 – 2013 je 54.
Východiskovou
a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení
situáciou je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných
OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.
oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly (Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín,
Banská Bystrica, Košice), ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v programovom období 2007 2013.

KaHR-41TP-0801

Žilinský samosprávny kraj spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci
k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast uzatvorenej 12. decembra 2008 v oblastiach
informovania a komunikácie, predkladania podporných dokumentov k príprave programových dokumentov, poradenstva a
konzultácii. V záujme realizácie uvedených aktivít sa touto dohodou zriadilo Informačné centrum prvého kontaktu, ktorého
funkciu by mal vykonávať oprávnený zamestnanec. Žilinský samosprávny kraj má nedostatok vlastných finančných zdrojov
na financovanie administratívnych kapacít - mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca, ktorý by zabezpečoval na
regionálnej úrovni činnosti týkajúce sa prípravy, hodnotenia, monitorovania a auditu Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z tohoto dôvodu je potrebná realizácia projektu zameraného na refundáciu
mzdových výdavkov.

25140120019

25140120021

SIEA

Žilinský samosprávny kraj

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA (SORO)
zapojených do implementácie OP KaHR za obdobie október 2008 marec 2009

Refundácia miezd oprávneného zamestnanca ŽSK, vzkonávajúceho
činnosti v zmzsle č. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 za
obdobie rokov 2009 - 2011

289 737,99

39 832,70

Zamestnanci, ktorých mzdy sú refundované, zabezpečujú implementáciu OP KaHR pre celé programové obdobie. Finančné
Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru
prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú na lepšie odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo zamedzí fluktuácii
kontroly ŠF EÚ
zamestnancov pracujúcich so ŠF

Projekt bol realizovaný z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov SACR na financovanie mzdových výdavkov oprávnených
Na základe refundácie mzdových výdavkov bude môcť Slovenská agentúra pre cestovný ruch pristúpiť k vyššiemu
zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii Opatrení 3.1 a 3.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a
odmeňovaniu zamestnancov , ktorých mzdy budú refundované, a ktorí sa podieľajú na zabezpečení prípravy a implementácie
hospodársky rast. Refundované finančné prostriedky budú môcť byť použité na zlepšenie odmeňovania oprávnených
opatrení 3.1 a 3.2 OP KaHR. Z dôvodu zvýšenia mzdového ohodnotenia si bude môcť SACR udržať kvalifikovaných
zamestnancov. V prípade neschopnosti zabezpečiť adekvátne odmeňovanie pracovníkov na implementácii štrukturálnych
zamestnancov a tak zabezpečiť kvalitný proces implementácie.
fondov EÚ hrozí ich odchod do súkromného sektora resp. na pracovné miesta s vyšším platovým ohodnotením.

d1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako SORO
pre OP KaHR potrebná, ak chceme zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013. d2) Slovenskú
inovačnú a energetickú agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky
Projekt sa realizuje refundáciou mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002, č. 5/2003 a č.
zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí 7/2007, podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
vykonávali pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF v rámci OP znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Jej
KaHR v mesiacoch október 2008 až marec 2009.
úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o
hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Jednou zo základných verejných funkcií je vykonávanie
funkcie implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. SIEA nadväzuje na skúsenosti z
programovacieho obdobia 2004 - 2006, v ktorom tiež plnila úlohu SO/RO pre Sektorový operačný program Priemysel a služby,
opatrenia 1.3 a 1.4.

Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu práce a možnosti adekvátneho ohodnotenia oprávneného zamestnanca na
uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k OP KaHR. Následne sa posilní kvalita
Refundácia mzdových výdavkov (vrátane odvodov a odmien) oprávneného zamestnanca, ktorý sa podieľa na implementácii
vykonávaných činností oprávneného zamestnanca v oblasti prípravy, monitorovania, vykonávania a kontroly implementácie
OP KaHR za obdobie rokov 2009-2011.
pomoci zo štrukturálnych fondov, najmä však informovanosti o možnostiach podpory zo ŠF a zo zdrojov alokovaných v rámci
OP KaHR.

Na základe refundácie mzdových výdavkov bude môcť Slovenská agentúra pre cestovný ruch pristúpiť k vyššiemu
odmeňovaniu zamestnancov , ktorých mzdy budú refundované, a ktorí sa podieľajú na zabezpečení prípravy a implementácie
opatrení 3.1 a 3.2 OP KaHR. Z dôvodu zvýšenia mzdového ohodnotenia si bude môcť SACR udržať kvalifikovaných
zamestnancov a tak zabezpečiť kvalitný proces implementácie. Okrem realizácie uvedeného projektu bude SACR v dôsledku
udržania výsledkov projektu zvyšovať kvalitu pracovných podmienok pre zamestnancov participujúcich na implementácií ŠF
čím taktiež prispeje k zníženiu fluktuácie zamestnancov.

Zamestnanci sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO),
ktorých mzdy sú refundované, zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013. Finančné
prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú aj na vzdelávanie a lepšie odmeňovanie oprávnených zamestnancov
sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly, čo môže mať vplyv na zvýšenie motivácie, a tým aj zníženie fluktuácie
zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci SORO.

Refundáciou mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca sa zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na
financovanie mzdových výdavkov ( hrubých miezd vrátane odvodov a odmien) a tým následne sa môže odbremeniť
rozpočet ŽSK, resp. využiť jeho zdroje na iné účely. Následne sa prispeje k zvýšeniu informovanosti verejnosti o
možnostiach, cieľoch a objeme pomoci ponúkanej zo ŠF ako aj transparentnosti a efektívnosti využitia týchto zdrojov. Finančné prostriedky získané refundáciou miezd sa použijú na lepšie mzdové ohodnotenie, čo následne povedie k zvýšeniu
Zvýšeniu informovanosti o OP KaHR pre prijímateľov a potencionálnych prijímateľov zo Žilinského kraja o postupoch motivácie a stabilizácii oprávneného zamestnanca počas obdobia implementácie.
žiadania o NFP poskytovaním poradenstva, konzultácií a metodickej pomoci. Realizácia aktivít následne prispeje k
dynamickému rozvoju Žilinského kraja a naplneniu globálneho cieľa OP KaHR, ktorým je zabezpečenie trvalo udržateľného
hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Projekt sa bude realizovať refundáciou mzdových výdavkov (vrátane odvodov a odmien vyplatených oprávneným
zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ SACR) za obdobie od 1. januára 2009 až do 31.
mája 2009, ktoré súviseli s vykonávaním činností od samotného vyhlásenia výziev cez informovanie žiadateľov o možnosti
čerpania prostriedkov, cez prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, proces formálnej kontroly, odborného
hodnotenia až po zazmluvnenie a následnú implementáciu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast v rámci opatrení 3.1 a 3.2.

25140120022

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov sekcie ŠF EÚ
SACR, podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a
audite OP KaHR za obdobie január - máj 2009

140 683,00

KaHR-41TP-0801

Slovenská agentúra pre cestovný ruch zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou OP KaHR (opatrenia 3.1 a 3.2 OP
KaHR). SACR z dlhodobého hľadiska nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na financovanie a
odmeňovanie oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov a odboru kontroly ŠF EÚ SACR. SACR potrebuje tieto
finančné prostriedky aj na udržanie zamestnancov ako aj na dosiahnutie požadovanej kvality a úrovne vykonávaných činností
a takisto formovať a rozvíjať dobré pracovné a medziľudské vzťahy na pracovisku.

Na základe refundácie mzdových výdavkov SACR bude možné tieto finančné prostriedky použiť na zvýšenie mzdového
ohodnotenia oprávnených zamestnancov pracujúcich na implementácii štrukturálnych fondov EÚ v Slovenskej agentúre pre
cestovný ruch. Povedie to k motivácii, stabilizácii a hlavne k možnosti odmeniť týchto oprávnených zamestnancov za ich
úsilie, dosiahnuté výsledky práce, lojalitu, skúsenosti a schopnosti, ktoré preukázali pri zabezpečovaní prípravy a samotnej
implementácii OP KaHR (opatrenie 3.1 a 3.2).

Projekt sa realizuje z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov SACR na financovanie mzdových výdavkov oprávnených
Na základe refundácie mzdových výdavkov bude môcť Slovenská agentúra pre cestovný ruch pristúpiť k vyššiemu
zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii Opatrení 3.1 a 3.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a
odmeňovaniu zamestnancov , ktorí sa podieľajú na zabezpečení prípravy a implementácie opatrení 3.1 a 3.2 OP KaHR za
hospodársky rast. Refundované finančné prostriedky budú môcť byť použité na zlepšenie odmeňovania oprávnených
odvedenú prácu a stabilizovať zamestnancov, prípadne prilákať a získať nových kvalifikovaných uchádzačov na ešte voľné
zamestnancov, ktorým sa zabezpečí efektívne napĺňanie cieľov a taktiež sa zamedzí odchodu na iné pracovné miesta s
pracovné pozície a tým výrazne zefektívniť proces implementácie.
vyšším platovým ohodnotením.

25140120025

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca
Trnavského samosprávneho kraja vykonávajúceho činnosti v
zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 za obdobie rokov
2009-2011

39 832,71

KaHR-41TP-0801

Medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Trnavským samosprávnym krajom bola dňa 12.12.2008 podpísaná Rámcová
dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V zmysle tejto dohody
bude refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávneného zamestnanca TTSK v
čiastke 13 277,57 EUR / rok v súlade s Mechanizmom čerpania finančných prostriedkov z Technickej pomoci Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2009-2011. Nakoľko rozpočet TTSK má nedostatok vlastných
zdrojov na financovanie, realizáciou tohto projektu sa rozpočet čiastočne odľahčí.

Realizáciou projektu prispejeme k stabilizácii administratívnych kapacít zapojených do procesu implementácie Operačného
Refundáciou mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca sa zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na financovanie
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast najmä zabezpečením možnosti profesionálneho rastu zamestnanca, Refundácia mzdových výdavkov(vrátene odvodov zamestnávateľa a odmien zamestnanca) oprávneného zamestnanca, ktorý
Finančné prostriedky získané refundáciou miezd sa použijú na vyššie mzdové ohodnotenie, následkom toho sa očakáva
mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien a následne sa odľahčí rozpočet TTSK resp. jeho zdroje sa môžu využiť na
vytvorením vhodných pracovných podmienok, zabezpečením jeho adekvátneho odmeňovania a predpokladáme skvalitnenie sa podieľa na implementácii Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za obdobie rokov 2009-2011.
motivácia a stabilizácia oprávneného zamestnanca počas obdobia implementácie.
iné účely.
podávaných výkonov oprávneného zamestnanca.

25140120026

Banskobystrický samosprávny kraj

Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca
Banskobystrického samosprávneho kraja podieľajúceho sa na
implementácii OP KaHR za obdobie rokov 2009-2011

39 832,70

KaHR-41TP-0801

Medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Banskobystrickým samosprávnym krajom bola dňa 12.12.2008
uzatvorená „Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.
Spolupráca v rámci tejto dohody bude financovaná v rámci prioritnej osi Technická pomoc OP KaHR podľa pravidiel na
refundáciu oprávnených výdavkov s súlade s Mechanizmom čerpania finančných prostriedkov z Technickej pomoci
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Refundáciou mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca Banskobystrického samosprávneho kraja na obdobie rokov
2009-2011, prispejeme k vytvoreniu adekvátnych podmienok, skvalitneniu pracovného procesu, k lepšiemu ohodnoteniu
Refundáciou mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca Banskobystrického samosprávneho kraja sa zabezpečí
Refundácia mzdových výdavkov oprávneného zamestnanca Banskobystrického samosprávneho kraja vykonávajúceho
Refundované finančné prostriedky sa použijú na vyššie mzdové ohodnotenie oprávneného zamestnanca Banskobystrického
oprávneného zamestnanca v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu
financovanie mzdových výdavkov a zároveň ušetrené finančné prostriedky Banskobystrického samosprávneho kraja sa môžu
činnosti v zmysle č.46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 za obdobie rokov 2009-2011.
samosprávneho kraja, čím sa zabezpečí vyššia motivácia, stabilizácia a následne efektívny výkon a implementácia OP KaHR.
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a
použiť napr. na rozvoj daného zamestnanca, resp. na iný účel.
Banskobystrickým samosprávnym krajom.

KaHR-41TP-0801

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR (Sekcia štrukturálnych fondov EÚ a odbor kontroly) v
zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie úloh RO zabezpečuje implementáciou opatrení Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007 – 2013. V zmysle uznesenia vlády SR
Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ
č. 396/2007 plánovaný stav administratívnych kapacít SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007 – 2013 je 54.
a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení
Východiskovou situáciou je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane
OP KaHR (napr. Podopatrenie 1.1.1, Opatrenie 1.3, 2.1 a 2.2) v programovom období 2007 – 2013.
odmeňovaných oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly (Bratislava a regionálne
pracoviská Trenčín, Banská Bystrica, Košice), ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v
programovom období 2007 - 2013.

1 087 163,50

KaHR-41TP-0801

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR (Sekcia štrukturálnych fondov EÚ a odbor kontroly) v
zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie úloh RO zabezpečuje implementáciou opatrení Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007 – 2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 396/2007
Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ
plánovaný stav administratívnych kapacít SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007 – 2013 je 54.
Východiskovou
a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení
situáciou je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných
OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.
OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.
OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.
OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.
oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly (Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín,
Banská Bystrica, Košice), ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v programovom období 2007 2013.

d1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako SORO
pre OP KaHR potrebná, ak chceme zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013. d2) Slovenskú
inovačnú a energetickú agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky
Projekt sa realizuje refundáciou mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí
č. 15/2002, č.
zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), 5/2003 a č. 7/2007, podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
vykonávajúcich pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF v rámci niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení
OP KaHR v mesiacoch apríl 2009 až december 2009.
neskorších predpisov. Jej úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických
osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Jednou zo základných verejných
funkcií je vykonávanie funkcie implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. SIEA nadväzuje
na skúsenosti z programovacieho obdobia 2004 - 2006, v ktorom tiež plnila úlohu SO/RO pre Sektorový operačný program
Priemysel a služby, opatrenia 1.3 a 1.4.

Zamestnanci sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO),
ktorých mzdy budú refundované, zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013.
Finančné prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú aj na vzdelávanie a lepšie odmeňovanie oprávnených
zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly, čo môže mať vplyv na zvýšenie motivácie, a tým aj
zníženie fluktuácie zamestnancov pracujúcich so ŠF v rámci SORO.

SIEA

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmienk a odvodov
zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA (SORO)
zapojených do implementácie OP KaHR za obdobie apríl december 2009

25140120028

SIEA

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa systémom zálohovej platby za oprávnených
zamestnancov SIEA (SORO) zapojených do implementácie OP
KaHR na obdobie január 2010 – december 2010.

25140120029

SARIO

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa, týkajúcich sa oprávnených zamestnancov
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako SO/RO v
súvislosti s implementáciou Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za júl - december 2008

302 529,00

KaHR-41TP-0801

Nedostatok finančných zdrojov v agentúre SARIO. Sario plánuje stabilizovať stav pracovníkov Sekcie štrukturálnych fondov, Adekvátne ohodnotenie zamestnancov pracujúcich na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite prispeje k stabilizácii
Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa oprávnených zamestnancov Sekcie
čím sa zabezpečí skvalitnenie a zvýšenie čerpania prostriedkov v rámci implementačného procesu Operačného programu počtu pracovníkov a ich profesionálneho rastu, čím sa zabezpečí skvalitnenie pracovných výkonov oprávnených
štrukturálnych fondov EÚ.
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ.

SARIO

Financovanie mzdových prostriedkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa systémom zálohovej platby, týkajúcich sa
oprávnených zamestnancov Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu ako SO/RO v súvislosti s implementáciou
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
za j

755 135,00

KaHR-41TP-0801

Zamestnanci, ktorých mzdy sú financované systémom zálohovej platby, zabezpečujú implementáciu Operačného programu
Adekvátne ohodnotenie zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite prispeje k
Nedostatok finančných zdrojov v agentúre SARIO pre zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii štrukturálnych fondov
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre celé programové obdobie 2007 – 2013. Finančné prostriedky získané zo
stabilizácii počtu pracovníkov a ich profesionálneho rastu, čím sa zabezpečí skvalitnenie pracovných výkonov oprávnených Financovanie mzdových prostriedkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa oprávnených zamestnancov Sekcie Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov na financovanie miezd oprávnených zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ
pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013. Sario plánuje
zálohovej platby sa použijú na primerané odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo zamedzí fluktuácii zamestnancov
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ a zvýšenie čerpania finančných štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom zálohových platieb.
a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ je treba zabezpečiť financovanie zálohových platieb z prostriedkov EÚ.
stabilizovať stav pracovníkov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ.
pracujúcich so štrukturálnymi fondami v rámci implementácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
prostriedkov v rámci implementačného procesu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
rast.

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa systémom zálohovej platby oprávnených
zamestnancov sekcie ŠF EÚ SACR, podieľajúcich sa na
implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie
január – december 2010

KaHR-41TP-0801

Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace
s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu. SACR má
dlhodobo nedostatok prostriedkov z vlastných zdrojov na financovanie a odmeňovanie oprávnených zamestnancov sekcie
štrukturálnych fondov a odboru kontroly ŠF EÚ. V súčasnosti SACR implementuje dve Opatrenia v rámci OP KaHR. Opatrenie
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci ktorého boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o
NFP a Opatrenie 3.2 zamerané na podporu marketingových aktivít SACR a taktiež napĺňa účel Opatrenia 4.1 Technická
pomoc.

Realizácia projektu bude prebiehať spôsobom zálohovej platby vyplatenia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien
Na základe systému zálohovej platby mzdových výdavkov SACR bude môcť vyplatené finančné prostriedky použiť na
vyplatených oprávneným zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ SACR za výkon ich práce
zabezpečenie mzdového ohodnotenia zamestnancov pracujúcich na implementácii štrukturálnych fondov EÚ v Slovenskej
v období od 1. januára 2010 až do 31. decembra 2010. Následne bude SACR predkladať zúčtovanie zálohovej platby a to v
agentúre pre cestovný ruch. Realizáciou projektu sa zaistí stabilita pracovníkov a tým skvalitnenie pracovných výkonov, ktorá
súlade s postupmi zadefinovanými systémom finančného riadenia ŠF 2007 – 2013 a zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou
je nevyhnutná k implementácií OP KaHR.
medzi MH SR a SACR.

Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR (ICPK) poskytne ročne 100 konzultácií a informačných akcií, t. j. počas
rokov 2009-2011 bude zrealizovaných najmenej 300 služieb v oblasti informovania a publicity pre príjemcov pomoci,
potenciálnych príjemcov pomoci a verejnosť. Služby ICPK zahrnú vykonávanie konzultácií k príprave dokumentácie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z OP KaHR, spoluprácu pri príprave a distribúcii propagačných materiálov o OP KaHR v
Trenčianskom regióne, spoluorganizovanie stretnutí s cieľovými skupinami pri priamom informovaní verejnosti zo strany RO
pre OP KaHR a jeho SORO. Na činnosť ICPK bude počas rokov 2009-2011 vyplatených 39 832,00 €, ktoré sa použijú na
mzdové výdavky – hrubé mzdy vrátane odvodov pracovníka počas 3 rokov. Refundácia mzdových nákladov pracovníka
ICPK vytvorí podmienky pre jeho adekvátne ohodnotenie a vytvorenie dostatočných pracovných podmienok. Zvýšením
informovanosti a poskytnutím metodickej pomoci uchádzačom o NFP sa zvýši absorbčná schopnosť konečných cieľových
skupín OP KaHR v Trenčianskom kraji, čo prispeje k vyššiemu počtu schválených žiadostí o nenávratnú pomoc v regióne.

25140120027

25140120030

25140120031

615 757,53

693 588,00

Trenčiansky samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia. Okrem iných kompetencií
TSK vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja, koordinuje plnenie koncepcii rozvoja samosprávneho kraja ako i plnenie úloh
súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu. Projekt bude organizačne zabezpečovaný Rozvojovou agentúrou Trenč.
samosprávneho kraja, n.o., ktorá je zriadená krajom. Rozvojová agentúra TSK, n.o. je neziskovou organizáciou,
poskytujúcou všeobecne prospešné služby pre subjekty verejného i súkromného sektora v Trenčianskom kraji. Agentúra od
roku 2004 pôsobí pri príprave i uskutočnení investičných i neinvestičných projektov a v súčasnosti implementuje 3
neinvestičné projekty zo ŠF. V rokoch 2004-2006 plnila Rozvojová agentúra TSK, n.o. úlohu ICPK SOP Priemysel a služby.
Jedným z princípov regionálnej politiky EÚ je princíp subsidiarity, podľa ktorého sa politické rozhodnutie má prijímať čo
najbližšie pri občanovi. Rozhodovanie sa tak posúva z nižšej na vyššiu úroveň len v prípade, že je to nevyhnutné z pohľadu
efektívnosti. Delegovanie kompetencií informovania a publicity na úroveň samosprávneho kraja predstavuje jeden z
čiastkových krokov k naplneniu subsidiarity pri OP KaHR. Ďalším z princípov pri regionálnej politike EÚ je partnerstvo, ktoré
predkladaný projekt napĺňa – na úrovni MH SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja a na úrovni TSK a Rozvojovej agentúry
TSK, n.o. Rozvojová agentúra týmto projektom nadviaže na obdobnú činnosť v programovacom období 2004-2006.

Prostriedky vynaložené na zaplatenie ceny práce zamestnanca umožnia zabezpečenie stabilných pracovných podmienok pre
výkon činností ICPK a zabránia fluktuácii pracovníkov. Výkon a implementácia OP KaHR sa tým bude efektívnejšia.
Zvýšenie informovanosti o možnostiach podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie napomôže zvýšiť záujem o
rozvojové aktivity podnikov i samospráv v Trenčianskom regióne. Konzultácie a metodická pomoc záujemcom o príspevok
zníži chybovosť žiadostí. Rozvojové projekty, zamerané na inovačné aktivity, energetickú efektívnosť a rozvoj cestovného
ruchu zvýšia konkurencieschopnosť podnikov Trenčianskeho regiónu. Projekty verejného sektora zamerané na budovanie
infraštruktúry pre rozvoj podnikania a projekty modernizácie verejného osvetlenia zlepšia technickú infraštruktúru a napomôžu
zvýšeniu kvality života v regióne. Prostredníctvom úspešnej realizácie rozvojových projektov sa zvýši tvorba pracovných
miest, tržby a pridaná hodnota podnikov, čo prispeje k zachovaniu udrž. rastu. Projekty zvýšenia energ. efektívnosti pri
výrobe i spotrebe podnikov, realizované v Trenčianskom regióne, znížia náročnosť na spotrebu energie a prispejú k šetreniu
prírodných zdrojov.

Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ.

Zamestnanci, ktorých mzdy sú refundované, zabezpečujú implementáciu OP KaHR pre celé programové obdobie. Finančné
prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú na lepšie odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo zamedzí fluktuácii
zamestnancov pracujúcich so štrukturálnymi fondami.

PSK patrí k regiónom, ktoré spadajú pod Cieľ Konvergencia. Vo viacerých štatistikách mu patria posledné miesta, kraj však
disponuje veľkým potenciálom pre rozvoj v oblasti priemyslu, služieb a cestovného ruchu. PSK má predpoklady na to, aby sa
výškou HDP v nasledujúcich rokoch približoval k úrovni EÚ a to využitím rastového a inovačného potenciálu. Na dosiahnutie
tohto cieľa je určená podpora z OP KaHR smerovaná všetkým oprávneným subjektom v kraji. Refundácia miezd, odmien a
odvodov oprávnenej osoby vykonávajúcej úlohy ICPK pre OP KaHR zabezpečí adekvátne ohodnotenie vykonávanej práce a
podporí vytvorenie zodpovedajúcich pracovných podmienok. Skvalitnením informovanosti a zvýšením publicity, sa zvýši
záujem zo strany cieľových skupín o ponúkané príležitosti v rámci vyhlásených výziev OP KaHR. Výsledkom bude vyšší
záujem o finančné prostriedky alokované v OP KaHR a vyšší počet podaných/schválených žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. Prostriedky vynaložené na refundáciu stabilizujú pracovné podmienky pre výkon činností ICPK pre OP KaHR a
zabránia fluktuácii pracovníkov. Takto bude zabezpečená vyššia efektivita výkonu ICPK pre OP KaHR a kvalitnejšia
implementácia OP KaHR.

Zvýšenie informovanosti a publicity o možnostiach získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, OP KaHR
prispeje k zabezpečeniu trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti a reálne podporí zavádzanie inovácií do
výrobných procesov, resp. poskytovaniu inovatívnych služieb v Prešovskom kraji. Projekty, zamerané na inovačné aktivity,
energetickú efektívnosť a rozvoj cestovného ruchu zvýšia konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov v Prešovskom
kraji. V oblasti verejného sektora prispejú k budovaniu infraštruktúry potrebnej pre rozvoj podnikania a modernizáciu
technickej infraštruktúry, ktorá nepochybne prispeje k skvalitneniu života v kraji. Úspešná realizácia projektov realizovaných
v rámci opatrení OP KaHR, podporí tvorbu nových pracovných miest, rast tržieb za tovary a služby, skvalitnenie ponúkaných
služieb, rast pridanej hodnoty podnikov, zníženie energetickej náročnosti v procesoch výroby aj spotreby, zvýšenie
energetickej efektívnosti a zabráni plytvaniu s prírodnými zdrojmi.

25140120032

Trenčiansky samosprávny kraj

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien pre
zamestnanca ICPK OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji

37 840,40

KaHR-41TP-0801

25140120033

SARIO

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
zamestnávateľa, týkajúcich sa oprávnených zamestnancov
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako SO/RO v
súvislosti s implementáciou Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za január - marec 2009

124 425,00

KaHR-41TP-0801

Nedostatok finančných zdrojov v agentúre SARIO. Sario plánuje stabilizovať stav pracovníkov Sekcie štrukturálnych fondov, Adekvátne ohodnotenie zamestnancov pracujúcich na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite prispeje k stabilizácii
Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa oprávnených zamestnancov Sekcie
čím sa zabezpečí skvalitnenie a zvýšenie čerpania prostriedkov v rámci implementačného procesu Operačného programu počtu pracovníkov a ich profesionálneho rastu, čím sa zabezpečí skvalitnenie pracovných výkonov oprávnených
štrukturálnych fondov EÚ.
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ.

KaHR-41TP-0801

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007–2013 (ďalej len OP KaHR) je základný dokument
podporujúci rozvoj inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších služieb využitím rastového potenciálu regiónov v súlade so
strategickým cieľom NSRR SR 2007-2013. V snahe zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť, zvýšenie
ekonomickej výkonnosti SR a znižovanie regionálnych disparít vrámci SR, podporuje rozvoj konkurencieschopnej
priemyselnej výroby, energetiky, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja.
Do implementácie OP KaHR je na základe princípov partnerstva a subsidiarity prostredníctvom ICPK pre OP KaHR zapojený
aj PSK. Funkciu ICPK pre OP KaHR v PSK v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody o spolupráci pre OP KaHR, plní Odbor
regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia Ú PSK. Refundácia mzdy, odmien vrátane odvodov pre
oprávnenú osobu stabilizuje administratívne kapacity ICPK pre OP KaHR v PSK a umožní realizáciu všetkých aktivít
vyplývajúcich z Komunikačného plánu OP KaHR, tá nie je bez refundácie mzdových prostriedkov v súčasnosti možná.

Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR (ICPK) bude poskytovať v období rokov 2009-2011 služby v oblasti
informovania a publicity pre príjemcov pomoci, potenciálnych príjemcov pomoci a verejnosť. Služby ICPK zahrnú
vykonávanie konzultácií k príprave dokumentácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z OP KaHR, spoluprácu
pri príprave a distribúcii propagačných materiálov o OP KaHR v Prešovskom kraji, spoluorganizovanie stretnutí s cieľovými
skupinami pri priamom informovaní verejnosti zo strany RO pre OP KaHR a jeho SORO. Na činnosť ICPK bude počas rokov
2009-2011 vyplatených 39 832,70 €, ktoré sa použijú na mzdové výdavky – hrubé mzdy vrátane odvodov pracovníka počas 3
rokov. Refundácia mzdových nákladov pracovníka ICPK vytvorí podmienky pre jeho adekvátne ohodnotenie a vytvorenie
dostatočných pracovných podmienok. Zvýšením informovanosti a poskytnutím metodickej pomoci uchádzačom o NFP sa
zvýši absorpčná schopnosť konečných cieľových skupín OP KaHR v Prešovskom kraji, čo prispeje k vyššiemu počtu
schválených žiadostí o nenávratnú pomoc v regióne.

KaHR-41TP-0801

Na základe Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k OP KaHR uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky (ďalej len MHV SR) a Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) sa budú oprávnení zamestnanci
podieľať na implementácii Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len OP KaHR). NSK v
dôsledku finančnej a hospodárskej krízy nedisponuje dostatkom vlastných finančných zdrojov na pokrytie mzdových nákladov
zamestnancov, ktorí by v nitrianskom regióne poskytovali poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc potenciálnym
konečným prijímateľom a miestnym samosprávam k projektom zverejňovaných na základe výziev z OP KaHR.

Realizáciou projektu "Refundácia mzdových výdavkov pre oprávnených zamestnancov NSK" sa refundované nenávratné
finančné prostriedky použijú na adekvátne finančné ohodnotenie zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP KaHR.
Oprávnení zamestnanci sa podieľajú na poskytovaní informácií o výzvach MHV SR z OP KaHR v regióne NSK potenciálnym
konečným prijímateľom a miestnym samosprávam. Zároveň vykonávajú bezplatné poradenstvo, konzultácie a metodickú Refundácia mzdových výdavkov (vrátane odvodov a odmien) oprávnených zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho
pomoc v oblasti regionálneho rozvoja čerpania štrukturálneho fondu ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) k OP KaHR kraja, ktorí sa podieľajú na implementácii Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za obdobie rokov
pre potenciálne subjekty. Zamestnanci v spolupráci so štátnymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti služieb, 2009 - 2011.
konkurencieschopnosti a inovácií, organizujú vzdelávacie aktivity k aktuálnym témam na území NSK v oblasti pôsobnosti OP
KaHR. Taktiež zabezpečujú monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov Národného strategického referenčného rámca a
operačných programov na úrovni NUTS III.

KaHR-41TP-0801

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR (Sekcia štrukturálnych fondov EÚ a odbor kontroly) v
zmysle Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie úloh RO zabezpečuje implementáciou opatrení Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodárskych rast pre programové obdobie 2007-2013. V zmysle uznesenia vlády SR č. 396/2007
Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ
plánovaný stav administratívnych kapacít SIEA (SORO) pre programové obdobie 2007-2013 je 54. Východiskovou situáciou
a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných opatrení
je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných
O KaHR v programovom období 2007-2013
oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly (Bratislava a regionálne pracoviská Trenčín,
Banská Bystrica, Košice), ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v programovom období 20072013.

d1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako SORO
pre OP KaHR potrebná, ak chceme zabezpečiť stabilizáciu a posilnenie admin.kapacít v súvislosti s realizáciou Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013. d2) Slovenskú inovačnú a
energetickú agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim
Projekt financovania mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov sekcie
rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002, č. 5/2003 a č. 7/2007, podľa
štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO) sa bude realizovať
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
systémom zálohovej platby. Oprávnení zamestnanci budú vykonávať pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Jej úlohou je
riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF v rámci OP KaHR v mesiacoch január 2011 – december 2011.
získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s
energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Jednou zo základných verejných funkcií je vykonávanie funkcie
implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.SIEA nadväzuje na skúsenosti z programovacieho
obdobia 2004-2006.

KaHR-41TP-0801

Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace
s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúcich sa OP KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu OP KaHR. SACR
dlhodobo nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na zabezpečenie adekvátneho financovania a
odmeňovania oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a Odboru kontroly ŠF EÚ. Momentálne SACR implementuje dve
Opatrenia v rámci OP KaHR: Opaternie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a Opatrenie 3.2 zamerané na
podporu marketingových aktivít SACR a taktiež zabezpečuje implementáciu Opatrenia 4.1 Technická pomoc.

Možnosť uplatnenia systému zálohových platieb na vyplatenie mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien oprávneným
zamestnancom sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly ŠF EÚ za výkon ich práce v období od 1.1.2011 do 31.12. 2011 (plánovaný
počet pracovníkov je 28). Merateľné ukazovatele sú nastavené do 31.1.2012 z dôvodu vyplatenia vzniknutých výdavkov za
mesiac december až v januári 2012. Slovenská agentúra pre cestovný ruch bude predkladať zúčtovania zálohových platieb v
zmysle platného Systému financného riadenia ŠF a KF 2007 - 2013 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP medzi
Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov
na Projekt sa zaplatí najprv z vlastných zdrojov agentúry a následne sa požiada o preplatenie formou refundácie v rámci
záverečnej žiadosti o platbu.

25140120045

25140120046

25140120047

Prešovský samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

SIEA

Slovenská agentúra pre cestovný
ruch

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien
zamestnávateľa pre oprávneného zamestnanca ICPK pre OP KaHR
v Prešovskom kraji v období 2009-2011

"Refundácia mzdových výdavkov pre oprávnených zamestnancov
Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov SIEA systémom zálohovej platby za obdobie 0112/2011

Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov
systémom zálohovej platby sekcie ŠF EÚ SACR na rok 2011

37 841,06

37 841,06

1 030 057,75

693 588,00

Poskytnuté mzdové výdavky bude môct Slovenská agentúra pre cestovný ruch použiť na zabezpečenie mzdového
ohodnotenia zamestancov pracujúcich na implemnetácii štrukturálnych fondov EÚ SACR. Výsledkom realizácie projektu bude
zabezpečená kvalita pracovných výkonov a udržatelnosť kvalifikovaných pracovníkov, čo je nevyhnutnosťou k implementácii
OP KaHR.

Na základe Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci pre OP KaHR, uzavretej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a
Prešovským samosprávnym krajom, dňa 12. 12. 2008 bude zriadené ICPK pre OP KaHR. V snahe prispieť k dynamickému
rozvoju Prešovského kraja a naplneniu globálneho cieľa, ktorým je „zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a
zamestnanosti“ bude ICPK pre OP KaHR v období rokov 2009 – 2011 aktívne participovať na implementácii OP KaHR v PSK,
najmä informovaním potenciálnych žiadateľov o NFP o možnostiach získania prostriedkov v rámci OP KaHR, informovaním o
úlohách EÚ a MH SR ako RO pre OP KaHR, spoluprácou pri príprave a distribúcii propagačných materiálov o OP KaHR v
rámci PSK, spoluorganizovaním stretnutí s cieľovými skupinami pri priamom informovaní verejnosti zo strany RO pre OP
KaHR a jeho SO/RO, zabezpečovaním obrazovej a textovej dokumentácie o projektoch realizovaných v regióne a vydávaním
stanovisk k predkladaným žiadostiam o NFP v rámci OP KaHR za PSK. Činnosť ICPK pre OP KaHR bude vykonávať
oprávnená osoba. Prefinancovanie ceny práce zamestnanca ICPK bude zabezpečené ročnou refundáciou mzdových
výdavkov, odvodov a odmien počas obdobia troch rokov.

Zamestnanci, ktorých mzdy sú refundované, zabezpečujú implementáciu OP KaHR pre celé programové obdobie. Finančné
prostriedky získané z refundácie miezd sa použijú na lepšie odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo zamedzí fluktuácii
zamestnancov pracujúcich so štrukturálnymi fondami.

Realizácia uvedeného projektu je nevyhnutná z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov SACR na financovanie mzdových
výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii a kontrole implementácie Operačného programu Na základe vyplatenia mzdových výdavkov systémom zálohovej platby bude môcť Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Vyplatené finančné prostriedky budú môcť byť použité na zabezpečenie pristúpiť k primeranému odmeňovaniu oprávnených zamestnancov pracujúcich na implementácii OP KaHR, čo zabezpečí
dostatočných administratívnych kapacít - oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na implementácií OP KaHR a ich stabilitu kvalifikovaných zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP KaHR a tým vytvorí stabilnejšie prostredie pre
následné odmeňovania. Toto je nevyhnutné z dôvodu vytvorenia stabilného prostredia a zníženia fluktuácie zamestnancov implementáciu finančných prostriedkov alokovaných na Opatrenia 3.1 a 3.2 OP KaHR.
podieľajúcich sa na implementácii finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na r. 2007-13 je zákl. materiálom formulujúcim smerovanie a
podporu štrukt. fondov a Kohézneho fondu do rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďal. služieb s využitím
rastového potenciálu regiónov. Cieľom OP KaHR je zvýšenie výkonnosti ekon. podpriemerných regiónov SR pri rešpektovaní
trv. udrž. rozvoja. Trenčiansky kraj patrí k regiónom, ktorých ekonom. výkonnosť nedosahuje 75 % priemeru HDP EÚ. Na
zníženie tejto disparity je určená podpora zo ŠF EÚ pre subjekty v danom regióne. Cieľovou skupinou OP KaHR sú najmä
podnikatelia, vr. živnostníkov, dve opatrenia smerujú na podporu samospráv. Výkon inform. aktivít a publicity k OP KaHR na
úrovni kraja nie je bez refundácie mzd. prostriedkov v súčasnosti možný. Refundácia ceny práce zamestnanca ICPK pre TN
kraj umožní realizáciu aktivít, vyplývajúcich z Komunikač. plánu pre OP KaHR. V Trenčianskom kraji pôsobí 11 tisíc
podnikateľov práv. osôb a 45 tisíc podnikateľov fyz. osôb, kt. sú cieľovou skupinou OP KaHR. V kraji je 276 obcí, z kt. je
pólmi rastu 104 obcí. Obce - póly rastu, v kt. žije 84 percent obyvateľov TN kraja, sú taktiež možnými príjemcami podpory z
OP KaHR.
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Aktivita 1 Výkon Informačného centra prvého kontaktu pre OP KaHR 2009 - 2011: na základe uzatvorenej Rámcovej dohody
medzi MH SR a TSK a dohody o spolupráci medzi TSK a Rozvojovou agentúrou TSK, n.o. bude Rozvojová agentúra TSK,
n.o. vykonávať informačné aktivity, súvisiace s implementáciou OP KaHR pre prijímateľov i potenciálnych prijímateľov
pomoci. Počas rokov 2009 až 2011 bude ICPK prispievať k zvýšeniu verejného povedomia o OP KaHR a o postupoch
žiadania o NFP prostredníctvom konzultácií a metodickej pomoci. Činnosť ICPK bude vykonávať oprávnená osoba, ktorej
pracovná náplň zahŕňa informovanie a komunikáciu, poradenstvo a konzultácie k OP KaHR, ako i predkladanie podporných
dokumentov k programovým dokumentom. Prefinancovanie ceny práce zamestnanca ICPK bude prebiehať formou
každoročnej refundácie počas troch rokov. Súčasťou pôsobnosti ICPK bude predkladanie odborných stanovísk a
pripomienok k dokumentom súvisiacim s realizáciou OP KaHR odboru regionálneho rozvoja TSK, vydávanie odporúčaní k
stanoviskám k predkladaným žiadostiam o NFP z OP KaHR pre TSK, spoluorganizovanie návštev konečných príjemcov
pomoci, ktorí realizujú projekt schválený v rámci OP KaHR pre účely informovania a publicity.

Nedostatok vlastných zdrojov pre financovanie miezd oprávnených zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ.

Informovanosť a publicita jednotlivých operačných programov realizovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie je jedna
z kľúčových aktivít, ktorú je nevyhnutné vykonávať na každej úrovni implementácie. Jedným z orgánov zabezpečujúcich
informovanosť a publicitu patrí aj Informačné centrum prvého kontaktu (ďalej len ICPK). Predkladaný projekt umožní riešiť
strategické potreby cieľovej skupiny - podnikateľov a obcí. Realizáciou projektu sa vytvorí pracovné miesto pre odborného Použitím nenávratných finančných prostriedkov bude zamestnanec ICPK lepšie finančne ohodnotený za vykonanú prácu, čím
referenta ICPK v NSK, ktorý bude poskytovať bezplatné poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc k OP KaHR inštitúciám sa zabezpečí stabilizácia pracovných síl a zabráni sa fluktuácii zamestnancov. Implementácia predkladaného projektu
pôsobiacim v oblasti regionálneho rozvoja na území NSK, inštitúciám, ktorých je NSK zakladateľom, a tiež konečným pozitívne ovplyvní kvalitu realizácie OP KaHR a jeho prioritných osí na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr.
prijímateľom pomoci. Projekt bude mať synergický efekt, z dôvodu zvýšenia informovanosti súkromného ako aj verejného
sektora o výzvach z OP KaHR, čo bude mať pozitívny dopad na úspešnosť predkladaných projektov, ktorých implementáciou
sa vytvoria ďalšie nové pracovné miesta na území NSK a zároveň sa zníži nezamestnanosť v NSK.

Zamestnanci sekcie štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO),
ktorých mzdy budú financované systémom zálohovej platby, budú zabezpečovať implementáciu opatrení OP KaHR pre
programové obdobie 2007 - 2013. Finančné prostriedky získané systémom zálohovej platby budú použité na financovanie
miezd oprávnených zamestnancov. Stabilné a primerané odmeňovanie oprávnených zamestnancov sekcie štrukturálnych
fondov EÚ a odboru kontroly môže mať vplyv na zvýšenie motivácie, a tým aj zníženie fluktuácie zamestnancov pracujúcich
so ŠF v rámci SORO.

Mzdové výdavky vyplatené prostredníctvom zálohových platieb bude môct Slovenská agentúra pre cestovný ruch použiť na
Zrealizovanie uvedeného projektu zabezpečí kontinuálne a adekvátne financovanie a odmeňovanie oprávnených
adekvátne odmeňovanie oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na implemenácii OP KAHR čo umožní zabezpečiť
zamestnancov a dostatočné administratívne kapacity oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP
stabilitu kvalifikovaných zamestnancov pracujúcich na implementácii OP KaHR. Uvedeným sa taktiež vytvorí stabilnejšie
KaHR. Uvedené je nevyhnutné z dôvodu udržania kvalifikovaných pracovníkov a následne zníženie fluktuácie zamestnancov
prostredie pre implementáciu finančných prostriedkov alokovaných na Opatrenia 3.1, 3.2 OP KaHR a zabráni sa fluktuácii
podieľajúcich sa na implementácii finančných prostriedkov ŠF EÚ a na vytvorenie stabilného pracovného prostredia.
zamestnancov.
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SARIO

Financovanie miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa
systémom zálohovej platby zamestnancov SARIO za 01-12/2011

SIEA

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za
zamestnancov SIEA (SORO) - sekcia ŠF EÚ pre rozvoju malého a
stredného podnikania - zapojených do implementácie OP KaHR na
obdobie 06-2011/12 - 2011 systémom zálohovej platby.

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb
(právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri
riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov
OP KaHR na rok 2009

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie výdavkov na inzerciu - zverejnovanie vyhlasovanych
vyziev na predkladanie ZoNFP v ramci OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie výdavkov na externé služby – vyplatenie odmien
externým hodnotiteľom za odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok predkladaných v rámci opatrení OP KaHR

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb
(právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri
riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov
OP KaHR na rok 2008

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie výdavkov spojených s tvorbou reklamných spotov na
propagáciu OP KaHR v slovenskom jazyku a výdavkov na
zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov
o OP KaHR v televízii

Refundácia oprávnených výdavkov Technickej pomoci OP KaHR za
rok 2008 spojených so zabezpečením aktivít súvisiacich s riadením,
implementáciou, monitorovaním, informovaním a publiciotu OP
KaHR

Financovanie výdavkov na zakúpenie vysielacieho času vo
vysielaní programovej služby JOJ pre odvysielanie propagačných
spotov o OP KaHR

Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením výročnej
konferencie k výsledkom OP KaHR a s realizáciou
reprezentatívneho výskumu verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR

Financovanie výdavkov spojených s periodickým uverejňovaním
informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku na obdobie rokov
2009/2010

724 491,00

265 000,00

300 000,00

122 156,63

278 611,20

14 296,50

273 594,09

107 144,76

357 000,00

70 388,50

35 462,00
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Nedostatok finančných zdrojov v agentúre SARIO pre zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii štrukturálnych fondov
pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
a Podopatrenia 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v programovom
období 2007 – 2013. Narastajúce čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov prináša so sebou zvyšujúce sa
nároky na efektívnu realizáciu všetkých etáp ich využitia od implementácie, monitorovania až po kontrolu a hodnotenie.
Plánovaný stav administratívnych kapacít je 36 zamestnancov, z toho za Sekciu štrukturálnych fondov EÚ 33 zamestnancov a
za Odbor kontroly ŠF EÚ 3 zamestnanci.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SORO pre OP KaHR - sekcia ŠF EÚ pre rozvoj malého a stredného
podnikania v zmysle Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č.252/2011 A z 29.04.2011 a Stanoviska vedúceho služobného
úradu MH SR č. 542/2011-2000 z 5.5.2011 a Splnomocnenia SORO pod RO na plnenie úloh RO zabezpečuje implementáciou
opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007-2013. Plánovaný
Stabilizácia adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných zamestnancov sekcie ŠF EÚ pre rozvoj malého
stav administratívnych kapacít SIEA (SORO)-prevádzanej sekcie ŠF EÚ pre rozvoj malého a stredného podnikania pre
a stredného podnikania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO), ktorí zabezpečujú implementáciu vybraných
programové obdobie 2007-2013 je 21. Východiskovou situáciou je prevod hospodárskej jednotky pre rozvoj malého a
opatrení OP KaHR v programovom období 2007-2013
stredného podnikania -sekcie ŠF EÚ zabezpecujúcej výkon implementácie projektov v rámci OP KaHR do organizačnej
štruktúry SIEA a potreba finančných prostriedkov na udržanie adekvátneho počtu kvalifikovaných a primerane odmeňovaných
oprávnených zamestnancov sekcie, ktorí zabezpečujú implementáciu opatrení OP KaHR v gescii SIEA v programovom
období 2007-2013.
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Projekt je realizovaný formou právneho poradenstva vykonávaného prostredníctvom konzultačnej činnosti a vypracovávaním
stanovísk, analýz a podkladov na základe osobných stretnutí alebo prácou mimo sídla Riadiaceho orgánu a prípadne i
právnym zastupovaním. Konkrétne činnosti právnej služby budú realizované na základe objednávok písomnou formou. Za
Zabezpečenie úhrady fakturovaných výdavkov v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva. Zabezpečenie
Potreba právnych služieb poskytovaných advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR
objednávku sa považuje aj: požiadavka klienta na poskytnutie právnych služieb vo forme e-mailu zaslaného elektronickou
poradenstva v tejto oblasti má uľahčiť a zefektívniť prácu zamestnancov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR pri riešení
pre úspešnú implementáciu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR.
poštou advokátovi, požiadavka odovzdaná Riadiacim orgánom advokátovi na osobnom stretnutí, požiadavka Riadiaceho
problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR.
orgánu vyplývajúca z protokolárneho odovzdania spisu, dokumentácie alebo inej agendy; akýkoľvek iný úkon Riadiaceho
orgánu, z ktorého vyplýva požiadavka Riadiaceho orgánu na poskytnutie právnych služieb advokátom. Reálne poskytnuté
služby budú odsúhlasované na základe advokátom vypracovaného timesheetu, ktorý tvorí súčasť akceptačného protokolu.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR má
zabezpečiť efektívnu implementáciu opatrení OP KaHR v súvislosti s realizáciou projektov v oblasti právnickej problematiky.
Ide najmä o vypracovanie a predkladanie právnych stanovísk, stanovísk súvisiacich s relevantnosťou uzatvárania
dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vypracovanie právnych analýz, stanovísk, odporúčaní, pripomienok v právnych
veciach, ktoré vyplývajú z riešenia sporných vecí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR, vypracovanie zmluvnej
agendy súvisiacej s poskytovaním finančnej pomoci zo ŠF EÚ, konzultačnú činnosť v súvislosti s legislatívou EÚ, konzultácie
priamo u klienta a pod.

Advokátska kancelária sa podieľa na tvorbe implementačných dokumentov, ktoré sú súčasťou Interného manuálu Riadiaceho
orgánu (napr. vzorové zmluvy o NFP), na vypracovaní právnych stanovísk k sporným veciam atď. Konkrétne činnosti
advokátskej kancelárie sú uvedené jednak v Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb, reg. č. 191/2008-3100-4100 v
znení Dodatku č. 1 a zároveň aj vo Verejnej čiastkovej zmluve o poskytovaní právnych služieb na rok 2009, reg. č. 408/20083100-4100. Informácie, resp. usmernenia a právne stanoviská získané prostredníctvom tohto poradenstva Riadiaci orgán
využije aj pri implementácii v rámci iných projektov počas celého trvania programového obdobia 2007 – 2013.
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Potreba realizácie aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR, schváleného Interným dozorným a monitorovacím výborom
pre fondy EÚ dňa 6. marca 2008, v roku 2009. Schválený harmonogram výziev pre OP KaHR na rok 2009. Potreba
zabezpečenia informovanosti potenciálnych prijímateľov o možnostiach, spôsobe a podmienkach získania pomoci z ERDF a
štátneho rozpočtu v rámci OP KaHR. Vzhľadom na dopady hospodárskej krízy snaha urýchliť realizáciu OP KaHR a s tým
súvisiace sústredenie finančnej alokácie OP KaHR do výziev vyhlasovaných v roku 2009.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez médiá bude realizovaná
Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR v roku 2009. Zabezpečenie zverejnenia výziev na
aktivita – inzercia vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení OP
predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR v roku 2009. Zvýšenie úrovne informovanosti potenciálnych
KaHR. Inzerciu ako formu zverejňovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP budú v zmysle Komunikačného plánu pre OP
prijímateľov pomoci o aktuálnych možnostiach a podmienkach poskytnutia pomoci v rámci OP KaHR. Urýchlenie realizácie
KaHR uverejňovať minimálne 2 celoštátne denníky a ekonomické časopisy. Ďalej bude využitá aj forma flatovej kampane na
OP KaHR a maximalizácia čerpania finančnej alokácie OP KaHR v roku 2009
portáli SME.SK. Financovanie výdavkov na inzerciu bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Jednou z aktivít schváleného
Komunikačného plánu pre OP KaHR je inzercia vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR,
ktorou sa zabezpečuje vyššia informovanosť cieľových skupín, najmä potenciálnych prijímateľov, o možnostiach a
podmienkach čerpania prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu prostredníctvom opatrení OP KaHR.

Realizáciou tohto projektu, ako informačnej podpory OP KaHR, sa dosiahne transparentné informovanie verejnosti a zvýšená
úroveň informovanosti potenciálnych prijímateľov pomoci o možnostiach, cieľoch, objeme a podmienkach poskytnutia pomoci
v rámci OP KaHR. Na základe výsledkov projektu dôjde k urýchleniu a zvýšeniu čerpania finančnej alokácie OP KaHR, čo v
konečnom dôsledku prispeje k úspešnému zabezpečeniu realizácie OP KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.
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V procese implementácie OP KaHR sa vyžaduje, aby Riadiaci orgán zabezpečil výber projektov pre realizáciu OP KaHR v
súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a v súlade s predpismi ES a všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR. Súčasťou tohto procesu je aj odborné hodnotenie žiadostí o NFP predkladaných na základe výziev
vyhlásených v rámci OP KaHR. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP zabezpečuje Riadiaci orgán prostredníctvom
hodnotiteľov, pričom s prihliadnutím na kapacitné možnosti RO a SO/RO a špecifiká OP KaHR je potrebné využitie služieb
externých hodnotiteľov pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP.

V procese implementácie OP KaHR, v rámci aktivít súvisiacich s výberom a posudzovaním projektov sa realizuje odborné
Zabezpečenie nezávislého a transparentného odborného hodnotenia žiadostí o NFP a projektov odborníkmi z oblastí
hodnotenie žiadostí o NFP externými odbornými hodnotiteľmi. Výber externých hodnotiteľov sa uskutočňuje výberovým
relevantných pre prioritné osi OP KaHR a tým aj vytvorenie podmienok pre kvalitné rozhodovanie o projektoch a úspešné
konaním. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP vykonávajú externí hodnotitelia na základe dohody o vykonaní práce
implementovanie OP KaHR. Realizáciou tohto projektu sa vytvárajú predpoklady pre úspešnú a efektívnu realizáciu projektov
uzatvorenej medzi hodnotiteľom a Ministerstvom hospodárstva SR ako RO pre OP KaHR. Financovanie výdavkov na externé
predložených v rámci opatrení OP KaHR.
služby hodnotiteľov žiadostí o NFP bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013 (časť 4.2
Implementácia, 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP) RO zabezpečuje implementáciu operačného programu v súlade so
zásadou správneho finančného riadenia jednotlivými projektmi, ktoré majú potenciál vhodne prispieť k dosahovaniu cieľov OP.
V tejto súvislosti ROn v zmysle čl. 60, písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, zabezpečí, aby sa Realizáciou tohto projektu sa dosiahne nezávislé a transparentné odborné hodnotenie žiadostí o NFP predkladaných v rámci
projekty vyberali v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na OP pri dodržaní uplatniteľných predpisov ES a všeobecne opatrení OP KaHR, čo prispeje k zabezpečeniu podmienok pre kvalitné rozhodovanie o projektoch a v konečnom dôsledku k
záväzných právnych predpisov SR. Súčasťou procesov implementácie a výberu projektov pre realizáciu OP KaHR je aj úspešnej implementácii OP KaHR.
odborné hodnotenie žiadostí o NFP, ktoré zabezpečuje RO prostredníctvom hodnotiteľov. Berúc do úvahy kapacitné možnosti
RO a špecifiká OP KaHR Ministerstvo hospodárstva SR ako RO pre OP KaHR rozhodlo o využití externých hodnotiteľov pre
odborné hodnotenie žiadostí o NFP predkladaných v rámci opatrení OP KaHR (časť 4.2.2 Systému riadenia štrukturálnych
fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013).
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Projekt je realizovaný prostredníctvom konzultačnej činnosti a vypracovávaním stanovísk, analýz a podkladov na základe
osobných stretnutí alebo prácou mimo sídla Riadiaceho orgánu a prípadne i právnym zastupovaním. Konkrétne činnosti
právnej služby boli realizované na základe objednávok písomnou formou. Za objednávku sa považuje v zmysle zmluvy aj:
Poskytnuté právne služby viedli k zefektívneniu práce zamestnancov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR pri riešení
Potreba právnych služieb poskytovaných advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR
požiadavka klienta na poskytnutie právnych služieb vo forme e-mailu zaslaného elektronickou poštou advokátovi, požiadavka
problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR. Zabezpečenie financovania fakturovaných
pre úspešnú implementáciu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR.
odovzdaná Riadiacim orgánom advokátovi na osobnom stretnutí, požiadavka Riadiaceho orgánu vyplývajúca z
výdavkov v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva.
protokolárneho odovzdania spisu, dokumentácie alebo inej agendy; akýkoľvek iný úkon Riadiaceho orgánu, z ktorého vyplýva
požiadavka Riadiaceho orgánu na poskytnutie právnych služieb advokátom. Reálne poskytnuté služby boli odsúhlasované na
základe advokátom vypracovaného timesheetu, ktorý tvorí súčasť akceptačného protokolu.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR má
zabezpečiť efektívnu implementáciu opatrení OP KaHR v súvislosti s realizáciou projektov v oblasti právnickej problematiky.
Ide najmä o vypracovanie a predkladanie právnych stanovísk, stanovísk súvisiacich s relevantnosťou uzatvárania
dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vypracovanie právnych analýz, stanovísk, odporúčaní, pripomienok v právnych
veciach, ktoré vyplývajú z riešenia sporných vecí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR, vypracovanie zmluvnej
agendy súvisiacej s poskytovaním finančnej pomoci zo ŠF EÚ, konzultačnú činnosť v súvislosti s legislatívou EÚ, konzultácie
priamo u klienta a pod.

Advokátska kancelária sa podieľa na tvorbe implementačných dokumentov, ktoré sú súčasťou Interného manuálu Riadiaceho
orgánu (napr. vzorové zmluvy o NFP), na vypracovaní právnych stanovísk k sporným veciam atď. Konkrétne činnosti
advokátskej kancelárie sú uvedené jednak v Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb, reg. č. 191/2008-3100-4100 v
znení Dodatku č. 1 a zároveň aj vo Verejnej čiastkovej zmluve o poskytovaní právnych služieb na rok 2008, reg. č. 241/20083100-4100. Informácie, resp. usmernenia a právne stanoviská získané prostredníctvom tohto poradenstva Riadiaci orgán
využije aj pri implementácii v rámci iných projektov počas celého trvania programového obdobia 2007 – 2013.
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Potreba realizácie aktivít v zmysle Komunikačného plánu pre OP KaHR, schváleného Interným dozorným a monitorovacím
výborom pre fondy EÚ dňa 6. marca 2008 - stratégia komunikačného plánu OP KaHR nebola doposiaľ uskutočňovaná
prostredníctvom v ňom predpokladaného nástroja – televízie. Nižšia úroveň informovanosti a povedomia verejnosti o OP
KaHR vo vzťahu k cieľovým skupinám Komunikačného plánu OP KaHR - potreba zabezpečenia informovanosti potenciálnych
prijímateľov o možnostiach, spôsobe a podmienkach získania pomoci z ERDF a štátneho rozpočtu v rámci OP KaHR,
zameranej zvlášť na špecifické, nosné prvky OP KaHR. Vzhľadom na dopady hospodárskej krízy snaha urýchliť realizáciu OP
KaHR a s tým súvisiace sústredenie finančnej alokácie OP KaHR do výziev vyhlasovaných v roku 2009.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez masmédiá bude
realizovaná podporná reklamná kampaň na propagáciu vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrení OP KaHR. Pre realizáciu tejto kampane budú vytvorené reklamné spoty, ktorých návrh a výroba je
Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR v oblasti komunikácie cez masmédiá. Zabezpečenie
predmetom financovania na základe tohto projektu. Reklamné spoty budú tematicky zameraný na energetiku (šetriace
podpornej reklamnej kampane na propagáciu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR. Zvýšenie
technológie, obnoviteľné zdroje energie), na energetickú efektívnosť (zatepľovanie), na priemysel (podporu inovatívnych
úrovne informovanosti potenciálnych prijímateľov pomoci o aktuálnych možnostiach a podmienkach poskytnutia pomoci v
technológií) a na podporu inovačných procesov v podnikoch, ktoré sú nosnými prvkami operačného programu. Reklamné
rámci OP KaHR, najmä v rámci špecifických, nosných opatrení OP KaHR. Urýchlenie realizácie OP KaHR a maximalizácia
spoty budú vysielané v čase zverejnenia príslušných výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR, podľa
čerpania finančnej alokácie OP KaHR v roku 2009.
harmonogramu výziev na rok 2009, a to vo vybratých televíziách, na základe tohto projektu vo vysielaní televízie TA3.
Financovanie výdavkov na tvorbu a vysielanie reklamných spotov na propagáciu OP KaHR bude zabezpečené systémom
zálohovej platby.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Medzi tieto aktivity sú
zahrnuté aj reklamné spoty na propagáciu OP KaHR, s cieľom zintenzívniť informovanie cieľových skupín o možnostiach a
podmienkach čerpania prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu prostredníctvom opatrení OP KaHR. Využitie televízie pre
propagáciu OP KaHR je vhodné najmä z dôvodu, že ide o komunikačný kanál s najväčším dosahom na verejnosť.

Realizáciou tohto projektu budú vytvorené reklamné spoty pre podpornú reklamnú kampaň na propagáciu výziev OP KaHR.
Kampaň bude realizovaná aj formou ďalšieho projektu zameraného na zakúpenie vysielacieho času pre Komunikačný plán
OP KaHR v ďalších vybratých televíziách. Realizácia aktivít týchto projektov prispeje v konečnom dôsledku k urýchleniu a
úspešnosti realizácie OP KaHR.
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Na základe schválenia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Európskou komisiou v novembri
2007 bolo možné a potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít, ktoré podporujú činnosti a funkcie vykonávané v procesoch
prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu, za účelom vytvorenia podmienok pre vysokú
kvalitu a úspešnosť realizácie OP KaHR. V tejto súvislosti bola vyčlenená v rámci OP KaHR finančná alokácia, ktorú je možné
použiť na financovanie oprávnených aktivít technickej pomoci.

Informovanosť potenciálnych prijímateľov, prijímateľov a verejnosti o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP v rámci
opatrení OP KaHR vyhlásených v roku 2008, o možnostiach a podmienkach poskytovania pomoci v rámci OP KaHR a o
operačnom programe všeobecne. Zabezpečenie nezávislého a transparentného odborného hodnotenia žiadostí o NFP a
projektov odborníkmi z oblastí relevantných pre prioritné osi OP KaHR a tým aj vytvorenie podmienok pre kvalitné
rozhodovanie o projektoch. Vytvorenie adekvátnych komfortných podmienok pre výkon kompetencií Monitorovacieho výboru
pre Vedomostnú ekonomiku, pracovných a expertných skupín. Zvýšenie vedomostí zamestnancov zapojených do realizácie
OP KaHR na základe účasti na odborných podujatiach.
Na realizáciu tohto projektu nadväzuje predkladanie žiadostí o
NFP a realizácia projektov prijímateľov pomoci v oblastiach, ktoré pokrývajú prioritné osi OP KaHR.

V oblasti informovania a publicity: zverejnenie vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP
KaHR v celoštátnych denníkoch a ekonomickom časopise, vytvorenie a prevádzkovanie webovej stránky OP KaHR,
zabezpečenie podmienok pre prezentácie vyhlásených výziev OP KaHR pre potenciálnych prijímateľov, uskutočnenie školení
a seminárov. V oblasti implementácie: zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o NFP/projektov externými hodnotiteľmi
na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, na úrovni RO uskutočnené školenia externých hodnotiteľov o
požadovaných postupoch a spôsobe hodnotenia. V oblasti monitorovania a riadenia: zabezpečenie podmienok pre výkon
kompetencií MV pre VE - za týmto účelom bola uzatvorená zmluva medzi Úradom vlády SR, Ministerstvom školstva SR a MH
SR o spolufinancovaní výdavkov súvisiacich s činnosťou MV pre VE. Zabezpečenie podmienok výkonu Externej skupiny pre
implementáciu ŠF. V personálnej oblasti: účasť zamestnancov RO zapojených do realizácie OP KaHR na odborných
seminároch a konferenciách. Výdavky vzniknuté v súvislosti s uvedenými uskutočnenými aktivitami v rámci technickej
pomoci OP KaHR sú predmetom financovania systémom refundácie z finančných prostriedkov OP KaHR.

V zmysle čl. 46 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie
operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky
Realizácia aktivít tohto projektu prispieva k zvyšovaniu kvality jednotlivých procesov OP KaHR a všeobecne k úspešnej
v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa
realizácii OP KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.
riadenia a kontroly pomoci zo ŠF v rámci daného operačného programu, t.j. prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia,
informovania, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít. MH SR ako RO pre OPKaHR
môže na dosiahnutie uvedeného cieľa využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci OP KaHR.
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Potreba realizácie aktivít v zmysle Komunikačného plánu pre OP KaHR, schváleného Interným dozorným a monitorovacím
výborom pre fondy EÚ dňa 6. marca 2008 - stratégia komunikačného plánu OP KaHR nebola doposiaľ uskutočňovaná
prostredníctvom v ňom predpokladaného nástroja – televízie. Nižšia úroveň informovanosti a povedomia verejnosti o OP
KaHR vo vzťahu k cieľovým skupinám Komunikačného plánu OP KaHR - potreba zabezpečenia informovanosti potenciálnych
prijímateľov o možnostiach, spôsobe a podmienkach získania pomoci z ERDF a štátneho rozpočtu v rámci OP KaHR,
zameranej zvlášť na špecifické, nosné prvky OP KaHR. Vzhľadom na dopady hospodárskej krízy snaha urýchliť realizáciu OP
KaHR a s tým súvisiace sústredenie finančnej alokácie OP KaHR do výziev vyhlasovaných v roku 2009.

Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR v oblasti komunikácie cez masmédiá. Zabezpečenie
podpornej reklamnej kampane na propagáciu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR. Zvýšenie
úrovne informovanosti potenciálnych prijímateľov pomoci o aktuálnych možnostiach a podmienkach poskytnutia pomoci v
rámci OP KaHR, najmä v rámci špecifických, nosných opatrení OP KaHR. Urýchlenie realizácie OP KaHR a maximalizácia
čerpania finančnej alokácie OP KaHR v roku 2009.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez masmédiá bude
realizovaná podporná reklamná kampaň na propagáciu vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrení OP KaHR. Pre realizáciu tejto kampane boli vytvorené reklamné spoty tematicky zamerané na
energetiku, energetickú efektívnosť, priemysel a podporu inovačných procesov v podnikoch, ktoré sú nosnými prvkami
operačného programu. Tieto reklamné spoty budú vysielané v čase zverejnenia príslušných výziev na predkladanie žiadostí o
NFP v rámci OP KaHR, a to vo vybratých televíziách, na základe tohto projektu vo vysielaní televízie JOJ. Financovanie
výdavkov na vysielanie reklamných spotov na propagáciu OP KaHR bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Medzi tieto aktivity sú
zahrnuté aj reklamné spoty na propagáciu OP KaHR, s cieľom zintenzívniť informovanie cieľových skupín o možnostiach a
podmienkach čerpania prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu prostredníctvom opatrení OP KaHR. Využitie televízie pre
propagáciu OP KaHR je vhodné najmä z dôvodu, že ide o komunikačný kanál s najväčším dosahom na verejnosť.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu prispeje v konečnom dôsledku k urýchleniu a úspešnosti realizácie OP KaHR.
Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia o OP KaHR prostredníctvom komunikačného kanálu s
veľkým dosahom na informovanie verejnosti, ktoré sa prejaví aj v ďalšom období implementácie OP KaHR zvýšením záujmu
žiadateľov o poskytnutie pomoci.
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V zmysle právnych predpisov ES premietnutých do Komunikačného plánu pre OP KaHR je potrebné zabezpečiť minimálne
jednu veľkú informačnú aktivitu za rok, ktorou sa prezentujú výsledky operačného programu. Na základe toho je v
Komunikačnom pláne pre OP KaHR, ktorý bol schválený Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ dňa
6.3.2008 a ku ktorému vydala EK kladné stanovisko dňa 25.7.2008, ustanovené usporiadanie každoročnej reprezentatívnej
hodnotiacej konferencie v priebehu realizácie OP KaHR, v rámci aktivít, ktorými sa bude uskutočňovať stratégia
komunikačného plánu. Potreba vytvorenia spätnej väzby pre hodnotenie pokroku pri vykonávaní OP KaHR a
Komunikačného plánu pre OP KaHR prostredníctvom uskutočnenia hodnotenia komunikačného plánu na základe
vyhodnotenia plnenia jeho indikátorov. V Komunikačnom pláne pre OP KaHR je pre zabezpečenie tohto procesu určený
nástroj – výskum verejnej mienky, ktorý sa bude realizovať v troch termínoch, pričom prvý termín je určený na začiatok
programového obdobia – rok 2009.

súvislosti s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programe a zabezpečením publicity operačného programu na
primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť sa budú realizovať aktivity Komunikačného plánu
pre OP KaHR. Podľa tohto projektu sa bude realizovať veľká informačná aktivita v roku 2009 – výročná konferencia s
medzinárodnou účasťou (zástupcovia EK a iných členských štátov EÚ), ktorou sa prezentujú výsledky OP KaHR.
Uskutočnenie konferencie bude organizačne a technicky zabezpečené na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Globe
production s.r.o., Bratislava vybratou v procese verejného obstarávania. Podľa tohto projektu sa bude tiež realizovať
Napĺňanie stratégie Komunikačného plánu pre OP KaHR. Dosiahnutie zvýšenej úrovne informovanosti verejnosti a cieľovej
reprezentatívny výskum verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR. Reprezentatívny výskum verejnej mienky bude tematicky
skupiny o OP KaHR, jeho realizácii a výsledkoch. Získanie odporúčaní pre nástroje informovania a publicity OP KaHR a
zameraný na zistenie týchto skutočností: 1. Všeobecný: celková informovanosť verejnosti o podpore zo ŠF so zameraním na
predpokladov pre zlepšenie vykonávania komunikačného plánu, čo bude mať pozitívne účinky aj na realizáciou OP KaHR vo
informovanost o OP KaHR – minimálny počet respondentov 1200, reprezentativita rozdelená podľa pohlavia, veku, vzdelania,
všeobecnosti.
národnosti, kraja a veľkosti sídla, veková štruktúra od 18 rokov veku; 2. Zameraný na cieľovú skupinu: informovanosť cieľovej
skupiny o OP KaHR a jednotlivých opatreniach a ich realizácii – minimálny počet respondentov 200, reprezentativita
rozdelená podľa kraja a veľkosti sídla, veľkosti podniku a odvetvia hospodárstva. Realizácia výskumu verejnej mienky bude
organizačne a technicky zabezpečená na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou RANEX, s.r.o., Bratislava vybratou v
procese verejného obstarávania. Financovanie výdavkov na usporiadanie výročnej konferencie o OP KaHR a realizáciu
výskumu verejnej mienky bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Stratégia Komunikačného
plánu pre OP KaHR sa uskutočňuje prostredníctvom nástrojov a aktivít, medzi ktoré je zahrnutý aj výskum verejnej mienky a
hodnotenie komunikačného plánu, s cieľom zisťovania plnenia kritérií hodnotenia komunikačného plánu na úrovni programu a
opatrení a budovania spätnej väzby o efektívnosti OP KaHR a komunikačného plánu. V zmysle článku 7, bodu 2 b) nariadenia
Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, je Riadiaci orgán
zodpovedný za organizáciu minimálne jednej veľkej informačnej aktivity za rok, ako je ustanovené v komunikačnom pláne,
ktorou sa prezentujú výsledky operačného programu.

Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti a cieľovej skupiny o OP KaHR
prostredníctvom informácií získaných na veľkom podujatí s účasťou verejnosti a zabezpečenie publicity OP KaHR, čo sa
prejaví v ďalšom období zvýšením úspešnosti realizácie OP KaHR. Udržateľným výsledkom projektu bude tiež vybudovanie
spätnej väzby o efektívnosti OP KaHR a Komunikačného plánu pre OP KaHR, ktorá bude využitá pre zlepšenie ich
vykonávania.
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V súvislosti s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programe a zabezpečením publicity operačného programu na
primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť sa bude realizovať aktivita Komunikačného plánu
pre OP KaHR – publikácie o realizácii OP. Publikácia bude mať formu celostranovej prílohy v denníku Hospodárske noviny,
zloženej z grafických, textových a fotografických podkladov. Obsahovou náplňou prílohy budú analýzy štrukturálnych fondov,
Dňa 6. marca 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Komunikačný plán pre OP Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR a napĺňanie jeho stratégie. Dosiahnutie zvýšenia rozhovory a reportáže s odborníkmi v oblasti čerpania prostriedkov v rámci OP KaHR, informačné správy o zrealizovaných
KaHR a EK k nemu vydala kladné stanovisko dňa 25.7.2008. Stratégia Komunikačného plánu pre OP KaHR sa uskutočňuje povedomia verejnosti o úlohe EÚ v procese podpory a úlohe, ktorú zohráva OP KaHR v tomto procese. Zvýšenie úrovne projektoch, reportáže o príkladoch efektívneho využívania finančných prostriedkov EÚ na strane prijímateľov, metodické
prostredníctvom v ňom uvedených nástrojov/aktivít. Medzi nástroje/aktivity komunikačného plánu sú zahrnuté aj publikácie o informovanosti verejnosti a cieľových skupín o realizácii a výsledkoch OP KaHR. Projekt prispeje k zabezpečovaniu úspešnej materiály MH SR súvisiace s plnením OP KaHR. Celostranová novinová príloha bude uverejnená raz za mesiac v období od
realizácii OP KaHR s cieľom zabezpečiť informovanie o OP so špeciálnym dôrazom na úlohu EÚ v procese podpory.
realizácie OP KaHR.
decembra 2009 do júna 2010. Periodické uverejňovanie informácií o OP KaHR v denníku Hospodárske noviny bude
organizačne a technicky zabezpečené na základe zmluvného vzťahu so zhotoviteľom - spoločnosťou Maličkay & Kurtanský,
s.r.o., Bratislava vybratou v procese verejného obstarávania. Zhotoviteľ pre zhotovenie publikácie – prílohy spracuje podklady
na základe informácií poskytnutých ministerstvom hospodárstva. Financovanie výdavkov na tento projekt bude zabezpečené
systémom zálohovej platby.

Zamestnanci, ktorých mzdy sú financované systémom zálohovej platby, zabezpečujú implementáciu Operačného programu
Primerané ohodnotenie zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole prispeje k stabilizácii
Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov na financovanie miezd oprávnených zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre celé programové obdobie 2007 – 2013. Finančné prostriedky získané zo
počtu pracovníkov a ich profesionálnemu rastu, čím sa zabezpečí skvalitnenie pracovných výkonov oprávnených Financovanie mzdových prostriedkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa oprávnených zamestnancov Sekcie a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ treba zabezpečiť financovanie zálohových platieb z prostriedkov EÚ.
zálohovej platby sa použijú na primerané odmeňovanie oprávnených zamestnancov, čo zamedzí fluktuácii zamestnancov
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ a zvýšenie čerpania finančných štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom zálohových platieb.
Financovanie miezd systémom zálohových platieb z prostriedkov EÚ umožní SARIO udržať potrebné dostatočne erudované
pracujúcich so štrukturálnymi fondami v rámci implementácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
prostriedkov v rámci implementačného procesu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
ľudské zdroje, zároveň zabezpečí ich profesionálny rast a kvalitné rozhodovanie.
rast.

d1) Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre SIEA ako SORO pre OP KaHR potrebná, ak chceme
zabezpecit stabilizáciu a posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou Operačného programu
Konkurencieschopnost a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013. d2) Rozhodnutím c.25/2011 z 29.04.2011 o
presune činností z NARMSP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu, ktorú zriadil
Projekt financovania mzdových výdavkov (vrátane odmien a odvodov zamestnávatela) oprávnených zamestnancov sekcie
minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných
ŠF EÚ pre rozvoj malého a stredného podnikania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SORO) sa bude realizovať
rozhodnutí č. 15/2002, č. 5/2003 a č.7/2007, podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
systémom zálohovej platby. Oprávnení zamestnanci budú vykonávat pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh v oblasti
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme
riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo ŠF v rámci OP KaHR v mesiacoch 06-12/2011.
v znení neskorších predpisov, dochádza k presunu činností sekcie ŠF EU pre rozvoj malého a stredného podnikania
(hospodárska jednotka). Jej úlohou je zabezpečiť implementáciu štrukturálnych fondov OP KaHR v rámci SIEA ako SORO pre
OP KaHR. Jednou zo základných verejných funkcií SIEA je vykonávanie funkcie implementacnej agentúry na čerpanie
štrukturálnych fondov EÚ.

Zamestnanci sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj malého a stredného podnikania Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry (SORO), ktorých mzdy budú financované systémom zálohovej platby, budú zabezpečovat implementáciu opatrení
OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013. Finančné prostriedky získané systémom zálohovej platby budú použité na
financovanie miezd oprávnených zamestnancov. Stabilné a primerané odmenňovanie oprávnených zamestnancov sekcie
štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj malého a stredného podnikania môže mať vplyv na zvýšenie motivácie.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti o poskytovaní pomoci zo štrukturálnych
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP fondov EÚ a úlohe EÚ v tomto procese, taktiež zvýšenie úrovne informovanosti potenciálnych žiadateľov a prijímateľov o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Jednou z aktivít schváleného KaHR a jeho realizácii a výsledkoch, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na úspešnosti realizácie OP KaHR.
Komunikačného plánu pre OP KaHR sú publikácie o realizácii OP KaHR ako nástroj pre zabezpečenie informovania verejnosti
o OP KaHR.
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Slovenská agentúra pre cestovný
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Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Trenčiansky samosprávny kraj

Refundácia výdavkov spojených s prezentáciou výziev na
predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR v gescii
SIEA vyhlásených v roku 2008

Financovanie výdavkov spojených so zverejňovaním vyhlásených
výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
iných oznamov o OP KaHR v printových médiách formou inzercie

Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb
(právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri
riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov
OP KaHR na rok 2010

Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP k
výzve KaHR-31DM-0902 systémom predfinancovania

Refundácia oprávnených výdavkov Technickej pomoci OP KaHR za
rok 2009 – odmeny externým hodnotiteľom za odborné hodnotenie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v rámci
opatrení OP KaHR

Financovanie výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre
Komunikačný plán OP KaHR za účelom odvysielania propagačných
spotov o OP KaHR v televíznych staniciach

Refundácia materiálno-technického vybavenia ICPK pre OP KaHR v
Trenčianskom samosprávnom kraji

27 312,02

64 377,67

280 000,00

9 620,00

55 010,40

594 854,82

3 966,38
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V zmysle článku 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program zabezpečujú
informovanie občanov a prijímateľov a publicitu o spolufinancovaných programoch s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a
zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov. Pre účely zabezpečenia informovania a publicity vypracoval Riadiaci orgán
(RO) Komunikačný plán (KP) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Pri implementácii KP
zabezpečuje RO vykonávanie všetkých opatrení informovania a publicity v zmysle článkov 5 až 7 implementačného
nariadenia. Do aktivít na publicitu a informovanie je zapojená aj Slovenská inovačná a energetická agentúra ako
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorá
zodpovedá za zabezpečenie týchto činnosti na regionálnej a miestnej úrovni pre opatrenia OP KaHR v jej gescii. V rámci
prioritnej osi 2 – Energetika a prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti OP KaHR boli v roku 2008 vyhlásené
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa pomoci - MH SR a na
webovej stránke vykonávateľa – SIEA: 1.pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike; Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej
efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci. Kód
výzvy KaHR-21SP-0801. Oprávnenými prijímateľmi - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods.
(2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1.1.2007, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy
oprávnených projektov. 2.pre Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky; Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce.
Kód výzvy: KaHR-22VS-0801. Oprávnenými prijímateľmi - obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. 3.pre Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch; Schéma štátnej
pomoci na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Kód výzvy KaHR-13SP0801. Oprávnenými prijímateľmi - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného
zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1.1.2008), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a
spĺňajú definíciu MSP alebo veľkého podnikateľa v zmysle tejto výzvy.

Zrealizovaním aktivít projektu sa: - zabezpečilo oslovenie širokého okruhu potencionálnych prijímateľov, ktorí mohli
prostredníctvom priameho kontaktu získať informácie o možnostiach, cieľoch a objeme pomoci ponúkanej zo ŠF EÚ (ERDF)
a spôsobe získania podpory pre relevantné projekty v rámci vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP opatrení OP
KaHR, konkrétne výziev kód KaHR-21SP-0801, KaHR-22VS-0801 a KaHR-13SP-0801; Zabezpečením priamej
informovanosti potencionálnych prijímateľov v ich regiónoch sa vytvorili podmienky pre zvýšenie záujmu o podporu z OP
KaHR, čo sa mohlo prejaviť na počte predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých
vyhlásených výziev. Prostredníctvom seminárov sa vytvorila pre potenciálnych žiadateľov možnosť priamo položiť svoje
otázky k výzve, prípadne požiadať o vysvetlenie a spresnenie postupov pri predkladaní žiadostí a tvorbe projektov, čo mohlo
prispieť k zvýšeniu formálnej i obsahovej správnosti a úplnosti žiadostí o NFP, a následne i k čo najefektívnejšiemu čerpaniu
pomoci.

Hlavné aktivity projektu boli realizované od októbra 2008 do marca 2009. a) Propagácia seminárov – okrem zverejnenia
pozvánok na pripravované informačné semináre k vyhláseným výzvam KaHR-21SP-0801, KaHR-22VS-0801 a KaHR-13SP0801 na webových stránkach RO, SORO, VÚC, SOPK, NADSME, ZMOS a Únie miest Slovenska sa informovanie
verejnosti zabezpečilo aj prostredníctvom: - directmailingu – informácie o konaní seminárov dostali do mailových schránok
stovky potenciálnych záujemcov. SIEA v prípade výzvy KaHR-21SP-0801 a KaHR-13SP-0801 na oslovenia využila zoznam
generovaný z mailových kontaktov úspešných i neúspešných žiadateľov pomoci v prechádzajúcom programovom období. V
prípade výzvy KaHR-21SP-0901 vďaka vlastnej databáze kontaktov oslovila aj početnú skupinu odborníkov pôsobiacich v
oblasti energetiky. V prípade Výzvy KaHR-22VS-0801 boli informácie o seminároch a základných podmienkach výzvy
rozoslané členom Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest a obcí. V prípade všetkých výziev SIEA požiadala o
rozoslanie informácií mailom vybraným cieľovým skupinám VÚC, regionálne pobočky SOPK, NADSME, ktoré disponujú
vlastnými databázami.. - kontextových odkazov na internete – prostredníctvom služby Etarget bolo v termíne od 19.10. 2008
do 14.11.2008 do systému vložených celkom 12 foriem odkazov s informáciou o konaní seminárov k výzvam KaHR-21SP0801 a KaHR-22VS-0801. Tieto odkazy sa na internete zobrazili celkom 234 117 krát, pričom 234 čitateľov prejavilo o tému
záujem a na odkazy aktívne kliklo, vďaka čomu si mohlo prečítať text celej pozvánky na stránke www.siea.gov.sk. V termíne
od 18. 2. 2009 do 2.3.2009 prebiehala na internete informačná kampaň o seminároch k výzve KaHR-13SP-0801. Počas tohto
obdobia sa odkaz v troch verziách (podľa miesta konania seminára) zobrazil celkom 135 040 krát, pričom systém zaznamenal
103 kliknutí užívateľov, ktorí sa o podrobnejšie informácie o seminároch aktívne zaujímali. Využitím služby Etarget sa
informácie o seminároch zobrazujú užívateľom, ktorí majú o predmetnú informáciu záujem (užívatelia sú identifikovaní
prostredníctvom kľúčových slov, ktoré zadávajú pri vyhľadávaní alebo identických so slovami v článkoch, ktoré čítajú).
Odkazy sa zobrazujú návštevníkom cca 1225 partnerských portálov, vrátane portálov napr.: eTREND, Hospodárske noviny,
Pravda, SME, SZM, Zoznam a i. - inzercie v printových médiách – nakoľko oprávnenými prijímateľmi v rámci výzvy KaHR22VS-0801 boli obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, platený
inzerát obsahujúci termíny a program jednotlivých informačných seminárov k výzve KaHR-22VS-0801 a neplatený článok o
podmienkach výzvy boli zverejnené v odborno-metodickom týždenníku pre samosprávu Obecné noviny (s predaným
nákladom 5000 ks), ktorý je distribuovaný do 2900 obcí na Slovensku. b) Realizácia seminárov - priame informovanie
verejnosti o možnostiach, cieľoch a objeme pomoci ponúkanej zo ŠF EÚ (ERDF) a spôsobe získania podpory pre relevantné
projekty bolo zabezpečené prostredníctvom realizácie seminárov k výzvam KaHR-21SP-0801, KaHR-22VS-0801 a KaHR13SP-0801. Celkovo sa jednalo o trinásť seminárov, z toho tri semináre zamerané na prezentovanie výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP s kódom KaHR-21SP-0801 (v mestách: Košice, Banská Bystrica, Trenčín), sedem seminárov zameraných na
prezentovanie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom KaHR-22VS-0801 (v krajských mestách: Nitra, Trnava, Trenčín,
Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice) a tri prezentačné semináre zamerané na prezentovanie výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP s kódom KaHR-13SP-0801 (v mestách: Trenčín, Banská Bystrica, Košice). Jednotlivé prednášky počas
seminárov prezentovali pracovníci Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA. Prvá z prednášok býva zameraná na detailnú
prezentáciu podmienok výzvy a počas druhej pracovníci SIEA potenciálnych žiadateľom vysvetľujú na konkrétnom vzorovom
príklade spôsob vypĺňania žiadosti prostredníctvom priameho pripojenia na portál ITMS. Obe prednášky sú vedenú s cieľom
spresniť žiadateľom podmienky pomoci a upozorniť ich na najčastejšie chyby pri vypĺňaní žiadosti tak, aby sa eliminoval
počet žiadostí, ktoré sú vylúčené počas formálne kontroly. Problémy otvorené na seminároch ako aj položené otázky sú po
skončení seminárov spracované a slúžia pri ďalšom usmerňovaní žiadateľov, prípadne pri formulácii frekventovaných otázok
(FAQ) zverejňovaných na internete. Bezplatné semináre sú určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadostí o NFP.
Žiadatelia majú možnosť sa na jednotlivé semináre prostredníctvom mailovej správy vopred zaregistrovať. Na základe takto
získaných informácií má SIEA možnosť priebežne vyhodnocovať záujem o pomoc a v prípade potreby zintenzívniť
informovanie o možnostiach zúčastniť sa seminárov. Semináre boli určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadostí o
NFP. Predpokladaná dĺžka trvania jedného semináru - cca 4 – 6 hodín v členení: - Registrácia účastníkov; - Prezentácia
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP; - Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu; - Prestávky s
občerstvením; - Otázky, diskusia a priestor pre osobné konzultácie. Realizáciu 10 informačných seminárov k výzvam KaHR21SP-0801 a KaHR-22VS-0801 v roku 2008 zabezpečila dodávateľská firma (v zmysle uzatvorenej zmluvy o zabezpečení
služieb č. 9131081200-Z/01), ktorá bola vybraná na základe verejného obstarávania. Realizátor troch prezentačných
seminárov k výzve KaHR-13SP-0801 bol vybraný priamym zadaním na základe výnimky udelenej generálnym riaditeľom
SIEA. Na rozhodnutie vybrať dodávateľa troch prezentačných seminárov priamym zadaním mala vplyv aj skutočnosť, že v
čase prípravy prvého verejného obstarávania bol termín vyhlásenia tejto výzvy odsunutý na neurčito a nebolo známe či a
kedy bude táto výzva vyhlásená a následne po vyhlásení výzvy bolo nutné semináre zorganizovať v krátkom čase od
zverejnenia výzvy. Tieto tri semináre boli realizované na základe zmluvy s č. 9131091200-Z/01. c) Nákup pier s potlačou
loga EÚ (reklamná podlinková podpora) – 5 000 ks pier s potlačou loga EÚ a textov Európsky fond regionálneho rozvoja a
www.siea.gov.sk sú určené účastníkom seminárov organizovaných k jednotlivým výzvam, potencionálnym záujemcom, ktorí
navštívia sekciu štrukturálnych fondov EÚ na centrále v Bratislave a na jej regionálnych pracoviskách v Trenčíne, Košiciach a
Banskej Bystrici alebo sa o poskytnutie pomoci zaujímajú na odborných veľtrhoch, na ktorých poskytujú informácie o
možnostiach získania NFP zo ŠF EÚ (ERDF) v rámci OP KaHR pracovníci sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA. d)
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Potreba implementovať schválený Komunikačný plán pre OP KaHR a realizovať jeho aktivity aj v roku 2010. Schválenie
harmonogramu výziev pre OP KaHR na rok 2010 Poradou vedenia MH SR (v decembri 2009). Potreba zabezpečenia
zverejňovania týchto výziev a informovanosti potenciálnych prijímateľov o možnostiach, spôsobe a podmienkach získania
pomoci z ERDF a štátneho rozpočtu v rámci OP KaHR. Potreba publicity OP KaHR a informovania verejnosti o výsledkoch
jeho implementácie.

Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR v roku 2010. Zabezpečenie zverejnenia výziev na
predkladanie žiadostí o NFP vyhlasovaných v rámci opatrení OP KaHR v roku 2010. Zvýšenie úrovne informovanosti
potenciálnych prijímateľov o aktuálnych možnostiach a podmienkach poskytnutia pomoci v rámci OP KaHR. Dosiahnutie
vyššej úrovne informovanosti verejnosti o OP KaHR a jeho výsledkoch.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez médiá bude realizovaná
inzercia vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR a iných oznamov
týkajúcich sa OP KaHR (aktuálny stav implementácie, dosiahnuté výsledky a pod.), ktoré zabezpečia transparentné
informovanie verejnosti. Inzercia bude realizovaná v printových médiách, a to v 2 celoštátnych denníkoch a v ekonomickom
časopise, v zmysle Komunikačného plánu pre OP KaHR. Financovanie výdavkov na inzerciu bude zabezpečené systémom
zálohovej platby.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Medzi aktivity
Komunikačného plánu pre OP KaHR patrí aj inzercia vyhlasovaných výziev a všetkých postupov, ktoré si vyžadujú
transparentné informovanie verejnosti, ako prostriedok pre dosiahnutie väčšej informovanosti cieľových skupín o možnostiach
a podmienkach získania pomoci zo štrukturálnych fondov a získanie informácií o OP KaHR všeobecne.

Realizáciou tohto projektu, ako informačnej podpory OP KaHR, sa dosiahne transparentné informovanie verejnosti o OP
KaHR a intenzívnejšie informovanie potenciálnych prijímateľov pomoci o možnostiach, cieľoch, objeme a podmienkach
poskytnutia pomoci v rámci OP KaHR. Na základe výsledkov projektu dôjde k ďalšiemu čerpaniu finančnej alokácie OP
KaHR, čo v konečnom dôsledku prispeje k úspešnému zabezpečovaniu realizácie OP KaHR a k dosahovaniu jeho cieľov.
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Na základe poskytnutých právnych služieb dôjde k zefektívneniu činnosti Riadiaceho orgánu pre OP KaHR pri riešení
problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR. Výsledky projektu – právne analýzy, stanoviská,
Potreba právnych služieb poskytovaných advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR rozbory a odporúčania budú taktiež aplikovateľné pri riešení identických, resp. porovnateľných prípadov, otázok a vecí
pre úspešnú implementáciu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR.
súvisiacich s implementáciou OP KaHR v ďalšom procese jeho realizácie. V prípade potreby zastupovania MH SR v právnych
sporoch vzniknutých v súvislosti implementáciou OP KaHR zastupovanie advokátskou kanceláriou vytvorí väčší predpoklad
pre dosiahnutie úspešnosti MH SR v predmetných sporoch.

Projekt bude realizovaný formou poskytovania nasledovných právnych služieb: 1. právne služby v oblasti platných právnych
predpisov SR, ako aj medzinárodného práva, ktoré zahŕňajú konzultačnú činnosť a vypracovanie právnych stanovísk,
rozborov, analýz, odporúčaní a pripomienok v oblasti zmluvných vzťahov s prijímateľmi, verejného obstarávania, postupov
spoločností, implementácie projektov financovaných zo ŠF EÚ a agendy spojenej s EÚ, 2. právne služby, ktoré zahŕňajú
zastupovanie MH SR voči iným štátnym orgánom, fyzickým osobám, právnickým osobám a v medzinárodných sporoch v
právnych konaniach všeobecného charakteru, v trestných, obchodných, občianskoprávnych veciach, v právnych veciach
podľa verejného práva a v oblasti majetkových otázok, v prípade vzniku sporov vyplývajúcich z implementácie projektov
financovaných zo ŠF EÚ. Konkrétne činnosti právnych služieb budú realizované na základe objednávok predložených
klientom. Plnenie právnych služieb bude vykonané osobne advokátom alebo zamestnancami a zmluvnými partnermi
advokáta, ktorí sú odborne spôsobilí na túto činnosť, a to v počte minimálne 6 osôb. Poskytnuté služby budú špecifikované v
dvoch akceptačných protokoloch mesačne, ktoré potvrdia advokát aj klient. Predmetné právne služby bude na základe
zmluvných vzťahov s MH SR (Verejná čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2010, reg. č. 428/2009-31004100, 2. verejná čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb, reg. č. 429/2009-3100-4100) poskytovať advokátska
kancelária Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Bratislava, ktorá bola vybratá vo verejnom obstarávaní. Financovanie výdavkov na
právne služby advokátskej kancelárie bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR je
predpokladom na zabezpečenie efektívnej implementácie opatrení OP KaHR v súvislosti s realizáciou projektov v oblasti
právnickej problematiky. Za týmto účelom bola Ministerstvom hospodárstva SR uzavretá Rámcová dohoda o poskytovaní
právnych služieb s advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol., s.r.o. dňa 19.6.2008, na základe ktorej boli MH SR s touto
advokátskou kanceláriou uzavreté dve verejné čiastkové zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2010 (zmluva pre
právne analýzy a dokumenty a zmluva pre zastupovanie MH SR v právnych sporoch).

Informácie, resp. usmernenia a právne stanoviská získané prostredníctvom právneho poradenstva advokátskej kancelárie
využije Riadiaci orgán aj pri implementácii v rámci iných projektov počas celého trvania programového obdobia 2007 – 2013.
Zastupovanie MH SR advokátskou kanceláriou v právnych sporoch vzniknutých v súvislosti implementáciou OP KaHR je
predpokladom vyššej úspešnosti MH SR v týchto sporoch, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní realizáciu OP KaHR vo
všeobecnosti, vrátane finančnej oblasti.
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace
s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR delegované na ňu z Riadiaceho orgánu.Jednou z
uvedených činností je aj zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Opatrenie3.1 Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Dňa 20.7.2009 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy
KaHR-31DM-0902. Uzávierka výzvy bola dňa 19.10.2009. Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti, ktorá bola
ukončená 20. januára 2010 postúpilo do procesu odborného hodnotenia celkovo 74 žiadostí o NFP z celkového počtu 204
prijatých. Na základe počtu žiadostí o NFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia, sa agentúra rozhodla vybrať z databázy
externých hodnotiteľov 5 externých hodnotiteľov formou žrebovania v zmysle platných postupov, s ktorými boli následne
uzatvorené príkazné zmluvy.

V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu budú externým hodnotiteľom prostredníctvom systému predfinancovania
vyplatené odmeny za vykonanie činností vyplývajúcich z príkazných zmlúv uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a
Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch týkajúcich sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci
výzvy KaHR-31DM-0902. Výhodou uvedeného spôsobu je, že financovanie externých hodnotiteľov nezataží rozpočet
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, v ktorom nie sú zdroje na ich financovanie vyčlenené.

Realizácia projektu prebiehala v čase od 20.1.2010, kedy sa uskutočnilo žrebovanie a prideľovanie žiadostí o NFP externým
a interným hodnotiteľom. Následne od 25.1.2010 do 9.2.2010 prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými
hodnotiteľmi, ktorý bol ukončený odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SACR.
Následne na základe schválenej žiadosti o NFP a následnej zmluvy o NFP predloží SACR žiadosť o predfinancovanie do
výšky 95% oprávnených výdavkov. Z týchto prostriedkov SACR vyplatí odmeny pre externých hodnotiteľov pričom
posledných 5% uhradí z vlastných prostriedkov a predloží žiadosť o refundáciu posledných 5% uhradených z prostriedkov
SACR, ktorá bude zároveň záverečnou žiadosťou o platbu.

Realizácia uvedeného projektu je nevyhnutná z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov SACR potrebných na financovanie
odmien externých hodnotiteľov žiadostí o NFP predložených vo výzve KaHR-31DM-0902 v rámci Opatrenia 3.1 OP KaHR.
Výhodou uvedeného spôsobu financovania je, že financovania externých hodnotitelov nezataží rozpočet Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch, v ktorom nie sú zdroje na ich financovanie vyčlenené ako je už vyššie uvedené.

Na základe poskytnutia prostriedkov na vyplatenie odmien systémom predfinancovania bude môct Slovenská agentúra pre
cestovný ruch zabezpečiť financovanie externých hodnotitelov podielajúcich sa na odbornom hodnotení žiadostí o NFP v
rámci výzvy KaHR-31DM-0902 a to v zmysle príkazných zmlúv uzatvorených medzi SACR a externými hodnotiteľmi.
Uvedený postup zabezpečí kvalitu a transparentnosť celého hodnotiaceho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci
predmetnej výzvy. Uvedené taktiež zabezpečí možnosť využitia služieb externých hodnotiteľov v ďalších výzvach
vyhlásených SACR v rámci Opatrenia 3.1 OP KaHR.
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Na základe schválenia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Európskou komisiou v novembri
2007 bolo možné a potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít, ktoré podporujú činnosti a funkcie vykonávané v procesoch
prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu, za účelom vytvorenia podmienok pre vysokú
kvalitu a úspešnosť realizácie OP KaHR. V tejto súvislosti bola vyčlenená v rámci OP KaHR finančná alokácia, ktorú je možné
použiť na financovanie oprávnených aktivít technickej pomoci. V procese implementácie OP KaHR sa vyžaduje aj, aby
Riadiaci orgán zabezpečil výber projektov pre realizáciu OP KaHR v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program
a v súlade s predpismi ES a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Súčasťou tohto procesu je aj odborné hodnotenie
žiadostí o NFP predkladaných na základe výziev vyhlásených v rámci OP KaHR. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
zabezpečuje Riadiaci orgán prostredníctvom hodnotiteľov, pričom s prihliadnutím na kapacitné možnosti RO a SORO a
špecifiká OP KaHR je potrebné využitie služieb externých hodnotiteľov pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP.

V procese implementácie OP KaHR, v rámci aktivít súvisiacich s výberom a posudzovaním projektov sa realizovalo odborné
hodnotenie žiadostí o NFP externými odbornými hodnotiteľmi. Výber externých hodnotiteľov sa uskutočnil výberovým
konaním. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP vykonávali externí hodnotitelia na základe dohody o vykonaní práce. Projekt
sa týka odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci dvoch vyhlásených výziev OP KaHR: 1. Výzva na
predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-111DM-0801 vyhlásená dňa 14.7.2008 na podopatrenie 1.1.1 OP KaHR - Podpora
Zabezpečenie nezávislého a transparentného odborného hodnotenia žiadostí o NFP a projektov odborníkmi z oblastí
zavádzania inovácií a technologických transferov. V rámci tejto výzvy bolo prijatých celkovo 205 žiadostí o NFP. Pre potrebu
relevantných pre prioritné osi OP KaHR a tým aj vytvorenie podmienok pre kvalitné rozhodovanie o projektoch a úspešné
odborného hodnotenia boli uzavreté dohody o vykonaní práce so 16 externými hodnotiteľmi. 2. Výzva na predkladanie
implementovanie OP KaHR. Realizáciou tohto projektu sa vytvárajú predpoklady pre úspešnú a efektívnu realizáciu projektov
žiadostí o NFP kód DOP2008-SIP001 vyhlásená dňa 28.8.2008 na podopatrenie 1.1.2 OP KaHR - Podpora tvorby pracovných
predložených v rámci opatrení OP KaHR.
miest prostredníctvom rozvoja podnikania (schéma de minimis implementovaná v spolupráci s MPSVaR SR). V rámci tejto
výzvy bolo za časť OP KaHR prijatých celkovo 220 žiadostí o NFP. Pre potrebu odborného hodnotenia boli uzavreté dohody o
vykonaní práce s 10 externými hodnotiteľmi. Výdavky vzniknuté v súvislosti s odborným hodnotením žiadostí o NFP
externými hodnotiteľmi sú predmetom financovania systémom refundácie z finančných prostriedkov technickej pomoci OP
KaHR.
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Potreba pokračovať v realizácii aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR a napĺňať Realizačný plánu Komunikačného
plánu pre informovanie a publicitu na rok 2010. Napĺňanie stratégie komunikačného plánu pokračuje aj v roku 2010
prostredníctvom nástroja – televíznych vysielaní. V nadväznosti na vyhlasovanie výziev OP KaHR pokračuje reklamná
kampaň na propagáciu OP KaHR, s cieľom zabezpečiť informovanosť potenciálnych prijímateľov o možnostiach získania
pomoci z ERDF a štátneho rozpočtu v rámci OP KaHR, ktorá je tematicky zameraná predovšetkým na špecifické, nosné prvky
OP KaHR.

Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR a naplnenia Realizačného plánu Komunikačného plánu
pre informovanie a publicitu na rok 2010 v oblasti komunikácie cez masmédiá. Zabezpečenie pokračovania podpornej
reklamnej kampane na propagáciu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR. Zvýšenie úrovne
informovanosti potenciálnych prijímateľov o aktuálnych možnostiach poskytnutia pomoci v rámci OP KaHR, najmä v rámci
špecifických, nosných opatrení OP KaHR. Urýchlenie realizácie OP KaHR a zvýšenie čerpania finančnej alokácie OP KaHR.

V rámci realizácie aktivít Komunikačného plánu pre OP KaHR s využitím nástroja komunikácie cez masmédiá sa pokračuje v
realizácii podpornej reklamnej kampane na propagáciu vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrení OP KaHR. Na propagáciu boli v roku 2009 vytvorené reklamné spoty tematicky zamerané na
opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch a opatrenie 2.1
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií. Tieto opatrenia sú
nosnými prvkami operačného programu. Vysielanie reklamných spotov sa uskutočňuje v čase zverejnenia príslušných výziev
podľa aktuálneho harmonogramu výziev pre rok 2010. Vysielanie prebieha v mesiacoch marec až máj 2010, v televízii TA3
na základe zmluvy o poskytovaní vysielacieho času uzavretej s poskytovateľom C.E.N. s.r.o., Bratislava dňa 19. 3. 2010 a v
televízii JOJ na základe zmluvy o poskytovaní vysielacieho času uzavretej s poskytovateľom Slovenská produkčná, a.s.,
Bratislava dňa 19. 3. 2010 Financovanie výdavkov na vysielanie reklamných spotov na propagáciu OP KaHR v televíziách
bude zabezpečené systémom zálohovej platby.
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Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR (ICPK) pre Trenčiansky samosprávny kraj funguje v rokoch 2009-2011 na
základe Rámcovej dohody o vzáj. spolupráci k OP KaHR medzi TSK a MH SR. Zabezpečuje šírenie informácií o OP KaHR
pre verejnosť a potenciálnych prijímateľov v regióne, poskytuje poradenstvo záujemcom o nenávratnú pomoc v rámci výziev
OP KaHR, spoluorganizuje stretnutia s cieľovými skupinami pri inform. akciách zo strany MHV SR a sprostredkovateľ. orgánov
SARIO, SIEA, SACR a NARMSP. ICPK spolupracuje pri príprave i distribúcii propagačných materiálov o OP KaHR a pre
potreby publicity vyhotovuje obrazovú a textovú dokumentáciu o projektoch realizovaných v Trenčianskom regióne. Pri
začatí výkonu ICPK v roku 2009 oprávnená osoba nedisponovala technickým vybavením pre riadne plnenie informačných
úloh súvisiacich s OP KaHR. Pri poskytovaní informácií širokej verejnosti absentovala najmä funkčná tlačiareň a kopírovacie
zariadenie ako aj vhodný fotoaparát pre vyhotovovanie fotografických záznamov projektov v regióne. Nedostatok akéhokoľvek
archívneho vybavenia spôsoboval, že pri spravovaní dokumentácie súvis. s implementovaním OP KaHR hrozilo poškodenie a
strata záznamov.

Aktivita 1 Nákup multifunkčného zariadenia: Pre výkon ICPK pre OP KaHR je k dispozícii multifunkčné zariadenie (farebná
tlačiareň, kopírovacie zariadenie, skener, fax), ktoré slúži pre plnohodnotnú komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi v rámci
OP KaHR, ako aj s príjemcami pomoci z OP KaHR. Prostredníctvom tohto zariadenia budú služby informovanosti a publicity
vykonávané kvalitnejšie a rýchlejšie. Aktivita 2 Nákup fotoaparátu: Fotoaparát bude slúžiť pri zhotovovaní fotografickej
dokumentácie projektov realizovaných v rámci OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji v rámci publicity OP KaHR.
Aktivita 3 Nákup archívnych skríň: Trenčiansky samosprávny kraj využije archívne skrine na archiváciu dokumentácie
súvisiacej s OP KaHR, tak aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu záznamov. Archív bude
slúžiť k uchovaniu dokumentácie týkajúcej sa implementácie ŠF EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR do 31.12.2018.

Aktivita 1 Nákup multifunkčného zariadenia: bolo zakúpené farebné multifunkčné zariadenie formátu A4 (tlačiareň, kopírka,
skener, fax) s rýchlosťou tlače a kopírovania minimálne 20 farebných a 32 ČB strán/min., s viacúrovňovou technológiou
ProQ2400, 1200x600 dpi, s duplexnou jednotkou, kapacitou minimálne 900 listov papiera o gramáži 80 g/m2 Aktivita 2
Nákup fotoaparátu: bol zakúpený fotoaparát s nasledujúcimi parametrami: 20-násobný širokouhlý optický zoom s optickým
stabilizátorom obrazu, 10,0 megapixelový snímač, rýchlosť fotenia: 4 zábery / sek., filmy v rozlíšení Full HD, výklopný
širokouhlý displej LCD 2,8´´ Aktivita 3 Nákup archívnych skríň: boli nakúpené archívne skrine na archiváciu dokumentácie
súvisiacej s OP KaHR v počte 14 ks

d1) Realizácia projektu je v súlade s cieľmi Komunikačného plánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OP KaHR potrebná na zabezpečenie priamej
informovanosti čo najväčšieho počtu potencionálnych záujemcov o NFP a na zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia
finančných prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov v rámci ňou implementovaných opatrení Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Databázy potenciálnych záujemcov o pomoc vytvorené na základe prezenčných
listín z jednotlivých seminárov umožnia aj v budúcnosti efektívne oslovovanie záujemcov o nenávratný finančný príspevok a
budú slúžiť na informovanie verejnosti o vyhlásení jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP
KaHR. d2) Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva
Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002,
č. 5/2003 a č. 7/2007, podľa zákona č. 524/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov. Jej úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických
osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie. Jednou zo základných verejných
funkcií je vykonávanie funkcie implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. SIEA nadväzuje
na skúsenosti z programovacieho obdobia 2004 - 2006, v ktorom tiež plnila úlohu SO/RO pre Sektorový operačný program
Priemysel a služby. V súvislosti s vyhlásenými výzvami na podávanie projektov v rámci opatrení SOP PS sa SIEA podieľala
na spoluorganizovaní informačných seminárov pre potencionálnych príjemcov pomoci. Zamestnanci, podieľajúci sa na
implementácii SOP PS, zabezpečovali priame informovanie verejnosti a prijímateľov pomoci počas celej doby
implementovania opatrení 1.3 a 1.4 SOP PS.

Vďaka rozsiahlej kampani o konaní seminárov a na základe záujmu účastníkov seminárov, SIEA vytvorí databázy mailových
kontaktov záujemcov o detailné informácie o podmienkach pomoci pri jednotlivých výzvach na predkladanie žiadostí o NFP v
rámci opatrení OP KaHR. Záujemcovia tak budú včas a bezodkladne informovaní o prípadných upozorneniach a
usmerneniach k jednotlivým výzvam, o zverejnení a doplnení frekventovaných otázok k príslušným výzvam a o vyhlásených
nových výzvach na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR počas celého programového obdobia 2007 - 2013.
Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená poskytovaním informácií o možnostiach čerpania finančných
prostriedkov zo ŠF EÚ v rámci OP KaHR potencionálnym prijímateľom, prijímateľom, verejnosti atď. aj prostredníctvom
telefonickej a mailovej komunikácie, príp. osobných konzultácii na regionálnych pracoviskách SIEA, nielen v čase trvania
jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ale aj v procese zazmluvňovania a samotnej implementácie projektov
schválených v rámci predmetných výziev počas celého programového obdobia 2007 - 2013.

V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013, verzia 4.0 (časť
4.2 Implementácia, 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP) RO zabezpečuje implementáciu operačného programu v súlade
so zásadou správneho finančného riadenia prostredníctvom jednotlivých projektov, ktoré majú potenciál vhodne prispieť k
dosahovaniu cieľov OP. V tejto súvislosti RO v zmysle čl. 60, písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom Realizáciou tohto projektu sa dosahuje nezávislé a transparentné odborné hodnotenie žiadostí o NFP predkladaných v rámci
fonde, zabezpečí, aby sa projekty vyberali v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na OP pri dodržaní uplatniteľných predpisov opatrení OP KaHR, čo prispieva k zabezpečeniu podmienok pre kvalitné rozhodovanie o projektoch a tým v konečnom
ES a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Súčasťou procesov implementácie a výberu projektov pre realizáciu OP dôsledku k úspešnej implementácii OP KaHR.
KaHR je aj odborné hodnotenie žiadostí o NFP, ktoré zabezpečuje RO prostredníctvom hodnotiteľov. Berúc do úvahy
kapacitné možnosti RO/SORO a špecifiká OP KaHR Ministerstvo hospodárstva SR ako RO pre OP KaHR rozhodlo o využití
externých hodnotiteľov pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predkladaných v rámci opatrení OP KaHR (časť 4.2.2 Systému
riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013, verzia 4.0).

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Medzi tieto aktivity sú
zahrnuté aj reklamné spoty na propagáciu OP KaHR, s cieľom zintenzívniť informovanie cieľových skupín o možnostiach a
podmienkach čerpania prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu prostredníctvom opatrení OP KaHR. Využitie televízie pre
propagáciu OP KaHR je vhodné najmä z dôvodu, že ide o komunikačný kanál s najväčším dosahom na verejnosť. Projekt
ako pokračovanie podpornej reklamnej kampane na propagáciu OP KaHR nadväzuje na projekty s rovnakými aktivitami
(vysielanie reklamných spotov v televíziách TA3 a JOJ), ktoré sa realizovali v roku 2009 taktiež ako súčasť Komunikačného
plánu pre OP KaHR. Pred predložením projektov v roku 2009 boli oslovené tri televízie na predloženie ponuky s nimi
navrhovanými podmienkami pri odvysielaní reklamných spotov – TA3, JOJ a STV. Vybratá boli televízie TA3 a JOJ, jednak na
základe výhodnejšej cenovej ponuky oproti priemerným cenníkovým cenám a poskytnutia bonusov a tiež v prípade TA3 z
dôvodu, že ide o celoplošnú spravodajskú televíziu a v prípade JOJ ako komerčného kanála, ktorý najviac kryje cieľovú
skupinu OP KaHR. STV doručila svoju ponuku po stanovenom termíne. Projekt sčasti dopĺňa ďalší projekt realizovaný v roku
2010, ktorého predmetom je zverejňovanie vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
iných oznamov o OP KaHR v printových médiách formou inzercie.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu prispeje v konečnom dôsledku k urýchleniu a úspešnosti realizácie OP KaHR.
Udržateľným výsledkom projektu bude prostredníctvom komunikačného kanála s veľkým dosahom na informovanie verejnosti
dosiahnutie širšieho povedomia cieľových skupín a verejnosti o OP KaHR, čo v konečnom dôsledku prispeje k dosahovaniu
jeho cieľov.

Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR (ICPK) pre TSK nemalo na začiatku v 2009 pre svoj výkon tlačiareň,
skener a vhod. mat. zabezpečenie pre archiváciu dokumentácie OP KaHR. Absencia funkčnej tlačiarne a kopír. zariadenia
znižovalo efektívnosť aktivít ICPK. Pri konzultáciách so žiadateľmi a záujemcami o pomoc sa pre šírenie inform. materiálov k
jednotl. výzvam využívala staršia tlačiareň s vysokou poruchovosťou, čo znižovalo kvalitu poskyt. Inform. služieb. Nedostatok
vhod. archiv. vybavenia spôsoboval nutnosť archivovať mat. súvis. s OP KaHR v provizór. podm.. TSK sa pri výkone
samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia. Je zriaďovateľom domovov sociálnych služieb, stredných škôl, knižníc,
múzeí a nemocníc v TSK a spravuje cesty II. a III. triedy. Odbor regionál. rozvoja TSK má bohaté skúsenosti s
implementovaním projektov invest. i neinv. charakteru a v súčasnosti realizuje množstvo invest. projektov. Odbor investícií
TSK disponuje odborníkmi v obl. VO a investícií. Podobným projektom TSK ako je ICPK pre OP KaHR je Inform. centrum
Europe Direct, ktoré je inform. bodom zastúpenia EÚ v regióne. ICPK pre OP KaHR v TSK organizačne zabezpečuje RA
TSK, n.o.

Po nákupe materiálno-technického vybavenia bude výkon ICPK pre Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast v Trenčianskom samosprávnom kraji pokračovať do konca roku 2011. Počas výkonu aktivít ICPK bude
údržba materiálno-technického vybavenia ICPK v kompetencii Rozvojovej agentúry TSK, n.o., ktorá služby ICPK pre TSK
vykonáva. Po ukončení aktivít ICPK zostane multifunkčné zariadenie, fotoaparát i skrine majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a multifunkčné zariadenie a fotoaparát sa využijú pri realizácii ďalších projektov TSK. Archív bude slúžiť
pre uchovávanie dokumentácie OP KaHR v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR do 31.12.2018. Všetka dokumentácia
súvisiaca s projektom Refundácie materiálno-technického vybavenia pre ICPK OP KaHR vrátane dokumentácie verejného
obstarania bude archivovaná v požadovanom období pre možnosť priebežnej i spätnej kontroly.
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Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFPvyhlásené výzvy v roku 2009-systémom refundácie

Refundácia počítača pre ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom
samosprávnom kraji

Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb
(právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri
riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projketov
OP KaHR na rok 2011

Financovanie výdavkov spojených s vyhotovením tlačených
informačných materiálov o výsledkoch OP KaHR a reklamnou
podlinkovou podporou OP KaHR

SIEA

Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP k
výzve KaHR-111SP-1001-systémom refundácie

Nitriansky samosprávny kraj

Refundácia materiálno - technického vybavenia pre oprávnených
zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj

Refundácia materiálno - technického zabezpečenia pre potreby
Informačného centra prvého kontaktu

Žilinský samosprávny kraj

Refundácia výdavkov na technické vybavenie pre oprávneného
zamestnanca ŽSK vykonávajúceho implementáciu OP KaHR

Banskobystrický samosprávny kraj

Refundácia výdavkov na technické vybavenie - PC zostava a
notebook pre oprávneného zamestnanca BBSK podieľajúceho sa na
implementácii OP KaHR

Banskobystrický samosprávny kraj

Refundácia výdavkov na technické vybavenie oprávneného
zamestnanca BBSK podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR
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KaHR-41TP-0901

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Podopatrenie 1.1.1, Opatrenie 1.3, 2.1. Vyhlásenie výziev na predkladanie
žiadostí o NFP bolo nasledovné: 3.8.2009 k výzve KaHR-111SP-0902, 3.9.2009 k výzve KaHR-13DM-0901, 4.5.2009 k výzve
KaHR-21DM-0901 a 26.10.2009 k výzve KaHR-21SP-0901. Uzávierky výziev boli nasledovné: 2.12.2009 k výzve KaHR111SP-0902, 27.1.2010 k výzve KaHR-13DM-0901, 3.8.2009 k výzve KaHR-21DM-0901 a 2.12.2009 k výzve KaHR-21SP0901. Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP k jednotlivým výzvam postúpilo do procesu
odborného hodnotenia za jednotlivé výzvy celkovo 273 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia jednotlivých žiadostí
o NFP bol uskutočnený výber externých hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných postupov, s ktorými
boli následne uzatvorené príkazné zmluvy.

Realizácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu boli externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činností Žiadosti o NFP k jednotlivým výzvam boli pridelené hodnotiteľom podľa výsledkov žrebovania a prideľovania žiadostí o NFP
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie financovania aktivít SIEA pri implementácii opatrení
vyplývajúcich z príkazných zmlúv uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou externým a interným hodnotiteľom. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý
Refundované finančné prostriedky umožnia zabezpečovanie ďalších činností SIEA pri implementácií opatrení OP KaHR pre
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nakoľko projekt Financovanie odmien externým
agentúrou týkajúcich sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci výziev KaHR-111SP-0902, bol ukončený odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam
programové obdobie 2007 - 2013.
hodnotiteľom žiadostí o NFP k výzvam KaHR-111SP-0902, KaHR-13DM-0901, KaHR-21DM-0901 a KaHR-21SP-0901 bol
KaHR-13DM-0901, KaHR-21DM-0901 a KaHR-21SP-0901.
o NFP. SIEA z vlastných prostriedkov vyplatila odmeny pre externých hodnotiteľov.
hradený z prostriedkov SIEA.

KaHR-41TP-0901

Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR (ICPK) pre TSK pôsobí na základe Rámcovej dohody o vzájomnej
spolupráci k OP KaHR medzi TSK a MH SR v období rokov 2009-2011. ICPK zabezpečuje šírenie informácií o OP KaHR pre
širokú verejnosť a potenciálnych prijímateľov v regióne, poskytuje poradenstvo potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci výziev
OP KaHR, spoluorganizuje stretnutia s cieľovými skupinami pri priamych informačných akciách zo strany MHV SR ako
riadiaceho orgánu OP KaHR a sprostredkovateľských orgánov pod MHV SR. ICPK spolupracuje pri príprave i distribúcii
propagačných materiálov o OP KaHR v rámci TSK a pre potreby publicity vyhotovuje obrazovú a textovú dokumentáciu o
projektoch realizovaných v trenčianskom regióne formou určenou MHV SR. Výkon ICPK zabezpečuje oprávnená osoba, ktorá
na začiatku výkonu ICPK v roku 2009 používala nedostatočne výkonný počítač z roku 2003, ktorý spomaľoval plnohodnotné
poskytovanie informačných služieb súvisiacich s OP KaHR. rýchly a bezporuchový počítač, umožňujúci dostatočne flexibilnú
komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi a záujemcami o nenávratnú pomoc.

ICPK pre OP KaHR (ICPK) pre TSK nedisponovalo pri začatí svojho výkonu v 2009 tech. vybavením pre plnohodnotné
plnenie úloh súvis s implementáciou OP KaHR. Zastaralá a poruchová výpočtová technika sťažovala rýchly a flexibilný výkon
potreb aktivít. Pre zverejňovanie informácií o výzvach a pre komunikáciu so záujemcami a žiadateľmi o pomoc z OP KaHR bol
Aktivita 1 Nákup stolového počítača s monitorom: stolový počítač s monitorom pre výkon ICPK napomáha pri zabezpečovaní Aktivita 1 Nákup stolového počítača s monitorom: pre oprávnenú osobu pre výkon ICPK TSK obstaral obstaraný stolový potrebný počítač. TSK sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a zabezpečuje pre obyvateľov
informovanosti a publicity OP KaHR, umožňuje komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi v rámci OP KaHR, ako aj s počítač s výkonom Passmark CPU Mark: 1919, HDD 250 GB, RAM 4 GB, vrátane operačného systému. Zároveň sa zakúpil svojho územia verejnoprospešné služby. Vo svojej zriaďovateľ. kompetencii má domovy soc. služieb, stredné školy, knižnice,
príjemcami pomoci z OP KaHR. Prostredníctvom kvalitnej počítačovej techniky sú služby informovanosti a publicity monitor k stolovému počítaču s týmito parametrami: 22´´, rozlíšenie 1680 x 1050, farby 16,7 milióna, jas 300 cd/m, kontrast múzeá a nemocnice, je správcom ciest II. a III. triedy. Odbor reg. rozvoja TSK má bohaté skúsenosti s implementovaním
vykonávané flexibilnejšie a promptnejšie.
5,000:1.
projektov invest. i neinvestič. charakteru a v súčasnosti realizuje množstvo projektov. Odbor investícií TSK disponuje
odborníkmi v oblasti VO a investičných projektov. Podobným projektom TSK ako je ICPK pre OP KaHR je Informačné
centrum Europe Direct, ktoré je informačným bodom zastúpenia Európskej únie v regióne TSK. ICPK pre OP KaHR v TSK
organizačne zabezpečuje Rozvojová agentúra TSK, n.o., ktorá v minulosti vykonávala aj ICPK pre SOP Priemysel a služby.

Po nákupe počítačového vybavenia bude výkon ICPK pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v
Trenčianskom samosprávnom kraji pokračovať do konca roku 2011. Počas výkonu aktivít ICPK bude údržba počítača v
kompetencii Rozvojovej agentúry TSK, n.o., ktorá služby ICPK pre TSK vykonáva. Po ukončení aktivít ICPK zostane počítač s
monitorom majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a využije sa pri realizácii ďalších projektov TSK. Odbor investícií
a životného prostredia zabezpečí archiváciu originálu dokumentácie verejného obstarania počítača a monitora. Všetka
dokumentácia súvisiaca s projektom Refundácie počítača pre ICPK OP KaHR bude archivovaná v požadovanom období pre
možnosť priebežnej i spätnej kontroly.

Projekt bude realizovaný formou poskytovania nasledovných právnych služieb: 1. právne služby v oblasti platných právnych
predpisov SR, ako aj medzinárodného práva, ktoré zahŕňajú konzultačnú činnosť a vypracovanie právnych stanovísk,
rozborov, analýz, odporúčaní a pripomienok v oblasti zmluvných vzťahov s prijímateľmi, verejného obstarávania, postupov
spoločností, implementácie projektov financovaných zo ŠF EÚ a agendy spojenej s EÚ, 2. právne služby, ktoré zahŕňajú
zastupovanie MH SR voči iným štátnym orgánom, fyzickým osobám, právnickým osobám a v medzinárodných sporoch v
právnych konaniach všeobecného charakteru, v trestných, obchodných, občianskoprávnych veciach, v právnych veciach
podľa verejného práva a v oblasti majetkových otázok, v prípade vzniku sporov vyplývajúcich z implementácie projektov
financovaných zo ŠF EÚ. Konkrétne činnosti právnych služieb budú realizované na základe objednávok predložených
klientom. Plnenie právnych služieb bude vykonané osobne advokátom alebo zamestnancami a zmluvnými partnermi
advokáta, ktorí sú odborne spôsobilí na túto činnosť, a to v počte minimálne 6 osôb. Poskytnuté služby budú špecifikované v
dvoch akceptačných protokoloch mesačne, ktoré potvrdia advokát aj klient. Predmetné právne služby bude na základe
zmluvných vzťahov s MH SR (Verejná čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2011, reg. č. 71/2010-31004100, 3. verejná čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb, reg. č. 72/2010-3100-4100) poskytovať advokátska
kancelária Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Bratislava, ktorá bola vybratá vo verejnom obstarávaní. Financovanie výdavkov na
právne služby advokátskej kancelárie bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR je
predpokladom na zabezpečenie efektívnej implementácie opatrení OP KaHR v súvislosti s realizáciou projektov v oblasti
právnickej problematiky. Za týmto účelom bola Ministerstvom hospodárstva SR uzavretá Rámcová dohoda o poskytovaní
právnych služieb s advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol., s.r.o. dňa 19.6.2008, na základe ktorej boli MH SR s touto
advokátskou kanceláriou uzavreté dve verejné čiastkové zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2011 (zmluva pre
právne analýzy a dokumenty a zmluva pre zastupovanie MH SR v právnych sporoch).

Informácie, resp. usmernenia a právne stanoviská získané prostredníctvom právneho poradenstva advokátskej kancelárie
budú využiteľné Riadiacim orgánom pri implementácii projektov OP KaHR počas celého trvania programového obdobia 2007 –
2013. Zastupovanie MH SR advokátskou kanceláriou v právnych sporoch vzniknutých v súvislosti implementáciou OP KaHR
je predpokladom dosiahnutia vyššej úspešnosti MH SR v týchto sporoch, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní
realizáciu OP KaHR vo všeobecnosti, vrátane finančnej oblasti.

V súvislosti s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programe a zabezpečením publicity operačného programu na
primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť sa budú realizovať aktivity Komunikačného plánu
pre OP KaHR – tlačené informačné materiály a podlinková podpora OP. Tlačené informačné materiály budú mať formu
brožúry v rozsahu 36 strán + obálka, vo formáte A5, v slovenskej a anglickej verzii, so záložkou na vkladanie mapy a CD.
Ďalej bude vyhotovený roll-up a mapa SR. Obsahovou náplňou brožúry, roll-upu a mapy SR budú informácie o výsledkoch OP
KaHR, podporených projektoch, pozitívne príklady realizácie OP KaHR a ich propagácia. Brožúra a mapy budú k dispozícii
účastníkom komunikačných a informačných podujatí. Roll-upy sú dekoračno-informačné prvky, ktoré názorne na veľkej ploche
Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR a napĺňanie jeho stratégie. Dosiahnutie zvýšenia
ilustrujú realizáciu OP KaHR a sú umiestňované v priestoroch konania informačných podujatí. Po ich ukončení budú
povedomia verejnosti o úlohe EÚ v procese podpory a úlohe, ktorú zohráva OP KaHR v tomto procese. Zvýšenie úrovne
inštalované v priestoroch riadiaceho orgánu. V rámci reklamnej podlinkovej podpory budú vyhotovené propagačné materiály
informovanosti verejnosti a cieľových skupín o realizácii a výsledkoch OP KaHR.
k OP KaHR vo forme reklamných predmetov – poznámkový blok, obal na materiály, USB kľúče, pero, taška, poznámkový set,
škrabka na ľad, ktoré budú propagovať OP KaHR a štrukturálne fondy EÚ na základe využitia symboliky OP KaHR a EÚ.
Reklamné predmety budú distribuované počas podujatí s účasťou verejnosti, informačných a iných vhodných akcií týkajúcich
sa OP.
Vyššie uvedené aktivity budú zabezpečené na základe dvoch zmlúv uzavretých so zhotoviteľom - spoločnosťou
DOLIS, s.r.o., Bratislava, ktorá bola vybratá v procese verejného obstarávania. Predmetné materiály a predmety zhotoviteľ
vyhotoví podľa zadania a na základe dodaných podkladov objednávateľa – MH SR. Financovanie výdavkov na tento projekt
bude zabezpečené systémom zálohovej platby.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu
Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. Ministerstvo hospodárstva SR je na základe
uznesenia vlády SR č. 832/2006 Riadiaci orgán pre OP KaHR, z čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP
KaHR, ktorú zabezpečuje realizáciou aktivít schváleného Komunikačného plánu pre OP KaHR. Medzi aktivity schváleného
Komunikačného plánu pre OP KaHR patria aj tlačené informačné materiály ako druhý najdôležitejší informačný kanál (po
internete) pre zabezpečenie informovania verejnosti o OP KaHR a podlinková podpora OP pre propagáciu OP a osobitne EÚ.

Udržateľným výsledkom projektu bude dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti o poskytovaní pomoci zo štrukturálnych
fondov EÚ, o úlohe EÚ v tomto procese, taktiež o OP KaHR všeobecne, o jeho realizácii a výsledkoch ako zhodnotení
pokroku pri jeho vykonávaní, pričom využitie doterajších poznatkov, skúseností a pozitívnych príkladov môže viesť k
dosiahnutiu vyššej úspešnosti realizácie OP KaHR do konca programového obdobia. Brožúry, roll-upy, mapy s informáciami
o OP KaHR a reklamné predmety budú distribuované počas podujatí s účasťou verejnosti, informačných a iných vhodných
akcií týkajúcich sa OP. Roll-upy budú po ukončení informačných podujatí inštalované v priestoroch riadiaceho orgánu.
Brožúry a mapy budú distribuované -účastníkom veľkých informačných aktivít v rokoch 2011 a 2012, Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom, -Informačným centrám prvého kontaktu, -Centrálnemu
koordinačnému orgánu, -Európskej komisii, -Zastúpeniu SR pri Európskej komisii a poskytované účastníkom
medzinárodných podujatí, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov.
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Na základe poskytnutých právnych služieb dôjde k zefektívneniu činnosti Riadiaceho orgánu pre OP KaHR pri riešení
problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR. Výsledky projektu – právne analýzy, stanoviská,
Potreba právnych služieb poskytovaných advokátskou kanceláriou v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre OP KaHR rozbory a odporúčania budú taktiež aplikovateľné pri riešení identických, resp. porovnateľných prípadov, otázok a vecí
pre úspešnú implementáciu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR.
súvisiacich s implementáciou OP KaHR v ďalšom procese jeho realizácie. V prípade potreby zastupovania MH SR v právnych
sporoch vzniknutých v súvislosti implementáciou OP KaHR zastupovanie advokátskou kanceláriou vytvorí väčší predpoklad
pre dosiahnutie úspešnosti MH SR v predmetných sporoch.
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Dňa 6. marca 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený Komunikačný plán pre OP
KaHR a EK k nemu vydala kladné stanovisko dňa 25.7.2008. Stratégia Komunikačného plánu pre OP KaHR sa uskutočňuje
prostredníctvom v ňom uvedených nástrojov/aktivít. Medzi nástroje/aktivity komunikačného plánu sú zahrnuté aj tlačené
informačné materiály (brožúry, roll-upy, mapy) a podlinková podpora (reklamné predmety – obaly, perá, USB kľúče, bloky,
tašky, nálepky, škrabky) s cieľom zabezpečiť informovanie o OP so špeciálnym dôrazom na úlohu EÚ v procese podpory.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR Podopatrenie 1.1.1. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bolo k
Žiadosti o NFP k jednotlivým výzvam boli pridelené hodnotiteľom podľa výsledkov žrebovania a prideľovania žiadostí o NFP
V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu hradia sa externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činností
výzve KaHR-111SP-1001 dňa 25.01.2010.Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 11.05.2010. Na základe výsledkov
externým a interným hodnotiteľom. Následne prebehol samotný výkon odborného hodnotenia externými hodnotiteľmi, ktorý
vyplývajúcich z príkazných zmlúv uzatvorených medzi externými hodnotiteľmi a Slovenskou inovačnou a energetickou
kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP k jednotlivým výzvam postúpilo do procesu odborného hodnotenia za jednotlivé
bol ukončený odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov kompetentným zamestnancom SIEA k hodnoteným žiadostiam
agentúrou týkajúcich sa výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy KaHR-111SP-1001
výzvy celkovo 168 žiadostí o NFP. Na výkon odborného hodnotenia jednotlivých žiadostí o NFP bol uskutočnený výber
o NFP. SIEA z vlastných prostriedkov hradí odmeny pre externých hodnotiteľov.
externých hodnotiteľov z databázy formou žrebovania v zmysle platných postupov, s ktorými boli následne uzatvorené
príkazné zmluvy.

Realizácia uvedeného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie financovania aktivít SIEA pri implementácii opatrení Refundované finančné prostriedky umožnia zabezpečovanie ďalších činností SIEA pri implementácií opatrení OP KaHR pre
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nakoľko projekt Financovanie odmien externým programové obdobie 2007 - 2013.
hodnotiteľom žiadostí o NFP k výzve KaHR-111SP-1001 sa hradí z prostriedkov SIEA.
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Na základe uzatvorenia Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (OP KaHR) medzi Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK)
bola vytvorená pracovná pozícia pre oprávneného zamestnanca Informačného centra prvého kontaktu (ICPK), ktorý sa podieľa
na implementácii OP KaHR. Pre efektívne vykonávanie uvedenej pracovnej pozície je potrebné zakúpiť adekvátne materiálno technické vybavenie pre ICPK. Zo strany NSK nie je možné zabezpečiť celkové financovanie materiálno - technického
vybavenia ICPK, z dôvodu nedostatku finančných zdrojov NSK. Realizácia projektu značne odľahčí rozpočet NSK a prispeje k
skvalitneniu pracovného procesu zamestnanca ICPK.

Realizácia projektu umožní vytvoriť adekvátne pracovné podmienky pre oprávneného zamestnanca ICPK, podieľajúceho sa
Refundácia výdavkov aktivít projektu realizovaných za účelom dosiahnutia vyššej efektivity a kvality pracovného procesu
na implementácii OP KaHR. Prostredníctvom moderného materiálno-technického zabezpečenia sa zvýši efektivita
oprávneného zamestnanca ICPK NSK, podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR za obdobie rokov 2009 - 2011. Aktivity:
pracovného procesu, dosiahne sa skvalitnenie podávaných výkonov zamestnanca ICPK a zároveň sa zlepší proces
- nákup materiálno - technického vybavenia ICPK Nitrianskeho samosprávneho kraja
implementácie OP KaHR.

Prostredníctvom refundácie výdavkov projektu sa zamestnancovi ICPK zabezpečí kvalitné materiálno - technické vybavenie.
Informačné centrum prvého kontaktu plní nosnú úlohu v oblasti publicity a informovanosti implementácie OP KaHR pre
Adekvátne technické zabezpečenie umožní kvalitný a efektívny výkon a implementáciu OP KaHR. Ide o štandardné
prijímateľov nenávratných finančných príspevkov. Cieľom projektu je skvalitnenie procesu realizácie OP KaHR.
materiálno - technické vybavenie na kvalitnej a zodpovedajúcej úrovni, čo znamená, že servis a starostlivosť o predmetné
Implementáciou projektu materiálno - technického vybavenia sa zabezpečí efektivita a zvýši kvalita vykonávaných činností
materiálno - technické vybavenie bude zabezpečené počas celej doby použiteľnosti zariadení a nebude znamenať neúmerné
zamestnanca ICPK, vykonávajúceho aktivity týkajúce sa príprav, monitorovania, informovania a publicity OP KaHR.
zaťaženie, resp. náklady na jeho prevádzku.
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Na základe uzatvorenia Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (OP KaHR) medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Nitrianskym samosprávnym
krajom (NSK) bola vytvorená pracovná pozícia pre oprávneného zamestnanca Informačného centra prvého kontaktu (ICPK),
ktorý sa podieľa na implementácii OP KaHR. Pre efektívne vykonávanie uvedenej pracovnej pozície je potrebné zakúpiť
adekvátne materiálno - technické vybavenie pre ICPK. Zo strany NSK nie je možné zabezpečiť celkové financovanie
materiálno - technického zabezpečenia ICPK, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Realizácia projektu značne odľahčí rozpočet NSK a prispeje k skvalitneniu pracovného procesu zamestnanca
Informačného centra prvého kontaktu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Informačné centrum prvého kontaktu plní nosnú úlohu v oblasti publicity a informovanosti implementácie Operačného
Realizácia projektu umožní vytvoriť adekvátne pracovné podmienky pre oprávneného zamestnanca Informačného centra Refundácia výdavkov aktivít projektu realizovaných za účelom dosiahnutia vyššej efektivity a kvality pracovného procesu
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre prijímateľov nenávratných finančných príspevkov. Cieľom projektu je
prvého kontaktu, podieľajúceho sa na implementácii Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. oprávneného zamestnanca Informačného centra prvého kontaktu Nitrianskeho samosprávneho kraja podieľajúceho sa na
skvalitnenie procesu realizácie OP KaHR. Implementáciou projektu materiálno - technického vybavenia sa zabezpečí
Prostredníctvom moderného materiálno - technického zabezpečenia sa zvýši efektivita a kvalita pracovného procesu, implementácii OP KaHR za obdobie rokov 2009 - 2011. Aktivity: - nákup materiálno - technického zabezpečenia pre
efektivita a zvýši kvalita vykonávaných činností zamestnanca ICPK, vykonávajúceho aktivity týkajúce sa príprav,
dosiahne sa skvalitnenie podávaných výkonov zamestnanca ICPK a zároveň sa zlepší proces implementácie OP KaHR.
potreby ICPK NSK
monitorovania, informovania a publicity OP KaHR.
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Žilinský samosprávny kraj spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci
k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast uzatvorenej 12. decembra 2008 v oblastiach
informovania a potencionálnych prijímateľov a pre širokú verejnosť v rámci OP KaHR. V záujme realizácie uvedených aktivít
sa touto dohodou zriadilo Informačné centrum prvého kontaktu, ktorého funkciu vykonáva oprávnený zamestnanec. Žilinský
Refundácia výdavkov na technické vybavenie pre oprávneného zamestnanca ŽSK vykonávajúceho implementáciu OP
Nákup technického vybavenia prispeje ku skvalitneniu práce na uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody o
samosprávny kraj má nedostatok vlastných finančných zdrojov na financovanie technického vybavenia pre oprávneného
KaHR. Technické vybavenie bolo zaobstarané podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
vzájomnej spolupráci k OP KaHR.
zamestnanca, ktorý by zabezpečoval informovanie, komunikáciu, poradenstvo a konzultácie. Z toho dôvodu je potrebná
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Víťazom sa stal, ten kto ponúkol najnižšiu cenu.
realizácia projektu zameraného na refundáciu výdavkov technického vybavenia. Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva
bude zabezpečená až do roku 2015, a to prostredníctvom Dohody o spolupráci v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorá je vo fáze zazmluvňovania.

Refundácia výdavkov na technické vybavenie prispeje ku skvalitneniu a zvýšeniu informovanosti verejnosti o možnostiach,
cieľoch a objeme pomoci ponúkanej zo ŠF ako aj transparentnosti a efektívnosti využitia týchto zdrojov. Zvýšenie
informovanosti o OP KaHR pre prijímateľov a potencionálnych prijímateľov zo Žilinského kraja o postupoch žiadania o NFP
poskytovaním poradenstva, konzultácií a metodickej pomoci. Realizácia aktivít následne prispeje k dynamickému rozvoju
Žilinského kraja a naplneniu globálneho cieľa OP KaHR, ktorým je zabezpečovanie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu Adekvátne technické vybavenie povedie k zvýšeniu motivácie a stabilizácie oprávneného zamestnanca počas implementácie
a zamestnanosti. Výber technického vybavenia je:- 16GB Kingston USB Kľúč DataTraveler 100 G2 čierny,- Digitálny k OP KaHR, ako aj počas doby udržateľnosti projektu. Výpočtová technika, ktorá bude zakúpená z projektu je na úrovni
fotoaparát s príslušenstvom Panasonic Lumix DMC-FT3EP-S,Full HD foto-videoaparát s 3D foto GPS,- Pamäťová karta SDHC štandardného technického vybavenia a preto starostlivosť a servis počas používania nebudú nákladné.
8 GB Transcend, - Púzdro k digitálnemu fotoaparátu LOWEPRO Ridge 30 Black,-Multifunkčná farebná laserová tlačiareň HP
LaserJet Pro M1536dnf A4,25 str./min mono, prvá strana do 8,5 sek., podpora ePrint, 600x600dpi black, 128MB RAM, Skartovačka HSM 104,3,skartuje : papier, spinky, funkcia auto-stop, objem zásobník 33l, šírka rezu 3,9mm, vstupná šírka 240,
min. p.listov 13-15.
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Dňa 12.12. 2008 bola medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Banskobystrickým samosprávnym krajom
uzatvorená Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V
zmysle dohody bolo zriadené Informačné centrum prvého kontaktu, ktorého funkciu vykonáva oprávnený zamestnanec BBSK.
Refundácia výdavkov na technické vybavenie (PC zostava a notebook) pre oprávneného zamestnanca Banskobystrického
BBSK nedisponuje dostatkom voľných finančných prostriedkov na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre Realizáciou projektu prispejeme k vytvoreniu adekvátnych pracovných podmienok a skvalitnenie pracovného procesu samosprávneho kraja vykonávajúceho implementáciu OP KaHR. Technické vybavenie bolo zaobstarané podľa §102 zákona
oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR a z tohto dôvodu je potrebná realizácie projektu na oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR.
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Víťazom sa
refundáciu technického vybavenia. Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva bude zabezpečená až do roku 2015, a to
stal, ten kto ponúkol najnižšiu cenu.
prostredníctvom Dohody o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorá je vo
fáze zazmluvňovania.

Refundácia výdavkov technického vybavenia pre oprávneného zamestnanca BBSK zabezpečí skvalitnenie implementácie
OP KaHR, prostredníctvom zvýšenia informovanosti pre potenciálnych prijímateľov, zabezpečovaním bezplatného
poradenstva o možnostiach, cieľoch a objeme pomoci zo ŠF ako aj o efektívnosti nenávratnej finančnej pomoci v PO 2007Adekvátne technické vybavenie zabezpečí zvýšenie motivácie a stabilizácie oprávneného zamestnanca počas
2013 z OP KaHR. Výberom technického vybavenia je: PC zostava: Monitor: LCD LED LG-M2350D-PZ 23", Full HD LCD,
implementácie OP KaHR, ako aj počas doby udržateľnosti projektu. Výpočtová technika, ktorá bude zakúpená z projektu je na
DMI/DVI/analog, 5000000:1, 5ms, 1920x1080 PC: Intel Core i5-2500K, 3.30GHz, 6MB, LGA1155, HDD 1TB 7200rpm, 16GB
úrovni štandardného technického vybavenia a preto starostlivosť a servis počas doby používania nebudú nákladné pre BBSK.
RAM DDR3, DVD RW, VGA zdielaná, 7.1 zvukový cip, Win 7 professional, LAN10/100/100, klávesnica+myš, MBP61
Notebook: TP EDGE E520, i3-2330(2.2GHz), 4GB, 500GB, 15.6" HD LED matný, cam, integ.graf., DVDRW, HDMI 6cell, num.
kláv, W7Pro64, čierna, 3 roky on site.

KaHR-41TP-0901

Dňa 12.12. 2008 bola medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Banskobystrickým samosprávnym krajom
uzatvorená Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V
zmysle dohody bolo zriadené Informačné centrum prvého kontaktu, ktorého funkciu vykonáva oprávnený zamestnanec BBSK.
Refundácia výdavkov na technické vybavenie pre oprávneného zamestnanca Banskobystrického samosprávneho kraja
BBSK nedisponuje dostatkom voľných finančných prostriedkov na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre Realizáciou projektu prispejeme k vytvoreniu adekvátnych pracovných podmienok a skvalitnenie pracovného procesu vykonávajúceho implementáciu OP KaHR. Technické vybavenie bolo zaobstarané podľa §102 zákona č.25/2006 Z.z. o
oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR a z tohto dôvodu je potrebná realizácia projektu na oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR.
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Víťazom sa stal ten, kto
refundáciu technického vybavenia. Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva bude zabezpečená až do roku 2015, a to
ponúkol najnižšiu cenu.
prostredníctvom Dohody o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorá je vo
fáze zazmluvňovania.

Refundácia výdavkov na technické vybavenie pre oprávneného zamestnanca BBSK zabezpečí skvalitnenie implementácie
OP KaHR, prostredníctvom zvýšenia informovanosti pre potenciálnych prijímateľov, zabezpečovaním bezplatného
poradenstva o možnostiach, cieľoch a objeme pomoci zo ŠF ako aj o efektívnosti nenávratnej finančnej pomoci v PO 20072013 z OP KaHR. Výberom technického vybavenia je: USB kľúč s kapacitou 32 GB: KINGSTON G2, rýchlosť prenosu dát
10MB/sec. čítanie a 5MB/sec. zapisovanie Digitálny fotoaparát: Panosonic DMC-FT3EP, 12 Mpix, vodeodolný, prachu Adekvátne technické vybavenie zabezpečí zvýšenie motivácie a stabilizácie oprávneného zamestnanca počas
odolný, odolný voči pádu, 4,6x superzoom LEICA od 28 mm, Full HD video v AVCHD (1920x1080/60i) vrátane zoomovania implementácie OP KaHR, ako aj počas doby udržateľnosti projektu. Výpočtová technika, ktorá bude zakúpená z projektu je na
objektívom, 2,7" LCD, pamäťová karta 16 GB SECURE DIGITAL 2HIGH CAPACITY KONGSTON CLASS 4 Multifunkčná úrovni štandardného technického vybavenia a preto starostlivosť a servis počas doby používania nebudú nákladné pre BBSK.
farebná laserová tlačiareň: Oki MC351, rozlíšenie tlače 1200x1200dpi, rýchlosť tlače 22 farebných, mesačná záťaž 45000, 24
čiernobielych strán za minútu, rozlíšenie skenovania až 1200x1200 dpi, pamäť štandardne:256 MB, 1. zásobník: 250 listov,
duplex, rýchlosť kopírovania až 22 far. a 24 čb. kópií za minútu, 10/100 TX Etherent, USB 2.0, hostiteľský port USB 2.0 2008,
Server 2008x64, Windows 7, Windows 7x64.

Prostredníctvom refundácie výdavkov projektu sa zamestnancovi ICPK zabezpečí kvalitné materiálno - technické vybavenie.
Adekvátne technické zabezpečenie umožní kvalitný a efektívny výkon a implementáciu OP KaHR. Ide o štandardné
materiálno - technické zabezpečenie na kvalitnej a zodpovedajúcej úrovni, čo znamená, že servis a starostlivosť o predmetné
materiálno - technické vybavenie bude zabezpečené počas celej doby použiteľnosti zariadení a nebude znamenať neúmerné
zaťaženie, resp. náklady na jeho prevádzku.

25140120101

Ministerstvo hospodárstva SR

Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením vzdelávania
zamestnancov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a zahraničných
pracovných ciest súvisiacich so zabezpečovaním procesov
realizácie OP KaHR počas programového obdobia 2007 - 2013

48 414,06

KaHR-41TP1MHSR-1501

V zmysle čl. 46 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a
jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej
pomoci jednotlivých OP na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF a KF v
rámci daného OP, t.j. súvisiacich s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním, kontrolou a auditom spolu
s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti so získaním a udržaním potrebných dostatočne erudovaných
ľudských zdrojov, zabezpečením ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok
pre ich kvalitné rozhodovanie. Využitie prostriedkov TP na podporu dotknutých procesov bolo umožnené aj MH SR ako RO
pre OP KaHR v rámci Prioritnej osi 4. OP KaHR. EK a jej inštitúcie organizujú zahraničné podujatia (semináre, školenia,
konferencie), absolvovanie ktorých prispieva k profesionálnemu rastu administratívnych kapacít a výmene skúseností. V
súvislosti s riadením OP je potrebná komunikácia s EK, ktorá si vyžaduje aj rokovania s príslušnými orgánmi EK v Bruseli.

Zvýšenie vedomostí zamestnancov zapojených do realizácie OP KaHR na základe účasti na zahraničných odborných
podujatiach. Výmena skúseností týkajúcich sa implementácie ŠF EÚ v iných členských štátoch. Na základe absolvovania
vzdelávacích podujatí zabezpečenie odborného rastu administratívnych kapacít a tým v konečnom dôsledku prispievanie k
zvýšeniu kvality realizácie OP KaHR.
Zabezpečenie technickej podpory procesu riadenia OP KaHR - podmienok pre uskutočnenie rokovaní so zástupcami EK na
základe financovania súvisiacich zahraničných pracovných ciest. V tejto súvislosti v rámci prerokovávania konkrétnych
oblastí a problematických okruhov realizácie OP KaHR sa formou osobných rokovaní prispelo k ich konkrétnym riešeniam.

V rámci aktivít pokrývajúcich prioritnú tému 85 týkajúcich sa personálneho zabezpečenia riadenia a kontroly operačného
programu a projektov, vrátane vzdelávania personálu, boli v personálnej oblasti realizované aktivity súvisiace s procesom
vzdelávania zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP KaHR, a to formou zahraničných
vzdelávacích a odborných podujatí - seminárov, workshopov, sympózií, školení a konferencií.
Zamestnanci RO pre OP KaHR sa v rámci konkrétnych odborných podujatí vzdelávali a nadobúdali skúsenosti z iných
členských štátov v nasledovných oblastiach: manažment, monitorovanie a finančná kontrola, CBA analýzy, overovanie
žiadostí o platbu, posilnenie výskumu v regiónoch EÚ, finančný manažment, výpočet výdavkov pre projekty generujúce
príjem, technická asistencia ŠF EÚ a jej audit, publicita OP a projektov, štátna pomoc, aktivity v projektoch výskumu,
problematika legislatívy EÚ, problematika ŠF EÚ všeobecne.
Zahraničné pracovné cesty súvisiace s realizáciou OP boli uskutočňované v prípade potreby osobných prerokovaní
problémov s orgánmi EK.
Aktivity projektu prebiehali v čase 3/2009 -12/2014.
Financovanie projektu - systémom refundácie

Vhodnosť realizácie projektu vyplýva zo skutočností uvedených v časti týkajúcej sa popisu východiskovej situácie. Na
základe Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je umožnené riadiacim orgánom pre OP využívať finančné prostriedky v rámci
technickej pomoci OP na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly OP, vrátane vzdelávania
administratívnych kapacít a financovania pracovných ciest. Súčasťou OP KaHR je aj Prioritná os 4 – Technická pomoc
zameraná na zabezpečenie kvality všetkých procesov ovplyvňujúcich realizáciu OP. V rámci aktivít v personálnej oblasti sú
podporované aj aktivity súvisiace s procesom vzdelávania zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v
rámci OP KaHR (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, pracovné cesty). Vzdelávanie zamestnancov RO pre OP KaHR
formou zahraničných odborných podujatí prispieva k nadobudnutiu nových vedomostí a výmene skúseností týkajúcich sa
realizácie OP v iných štátoch, čo v konečnom dôsledku má vplyv na kvalitu realizácie OP KaHR.
Vo vzťahu k aktivite: uskutočňovanie zahr. pracovných ciest - v niektorých prípadoch je nevyhnutné absolvovať osobné
rokovania s príslušnými orgánmi EK v Bruseli.

Udržateľným výsledkom projektu po ukončení realizácie aktivity projektu zameranej na vzdelávanie zamestnancov RO OP
KaHR bude využitie nadobudnutých vedomostí a ich uplatnenia v praxi v rámci implementácie OP KaHR, ako zvýšenia
kvalifikácie zamestnancov zapojených do procesov realizácie OP, v ďalšom období pri implementácii EŠIF v programovom
období 2014 - 2020.
Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov na základe absolvovania vzdelávacích aktivít a uskutočnenie pracovných rokovaní s
orgánmi EK, ako ďalšej aktivity projektu, vytvorili lepšie podmienky pre realizáciu procesov OP, čím prispeli k vyššej kvalite
realizácie OP KaHR a dosahovaniu jeho cieľov.

Zabezpečenie administratívno-technickej podpory procesov riadenia a implementácie OP KaHR:
- prekladov dokumentov a materiálov potrebných pre výkon činností realizácie OP, predkladaných príslušným orgánom
Európskej komisie, predkladaných na rokovania rozhodovacích a schvaľovacích orgánov a pod., zabezpečenie tlmočenia na
rokovaniach k problematike OP KaHR,
- zabezpečenie preverenia znaleckých posudkov v súvislosti s realizáciou projektov budovania priemyselných parkov v rámci
OP KaHR a tým eliminácia prípadných s tým súvisiacich rizík spojených s implementáciou OP KaHR,
- personálna príprava na zvládanie náročných procesov záverečného roku implementácie OP KaHR v programovom období
2007 -2013 v nasledujúcom roku súbehu dvoch programových období.

V rámci aktivít financovaných prostredníctvom tohto projektu boli v oblasti riadenia a implementácie OP KaHR realizované
aktivity súvisiace s administratívno-technickou podporou týchto procesov:
Preklady materiálov a dokumentov týkajúcich sa OP KaHR a tlmočenie na rokovaní s EK. Potrebné preklady a tlmočenie boli
zabezpečované firmami vykonávajúcimi tieto činnosti počas dotknutého obdobia na základe zmlúv uzavretých s MH SR ako
výsledok verejného obstarávania (VO) - ENTRANS, s.r.o., Promo International, s.r.o., Múdry preklad, s.r.o. a LEXMAN, s.r.o.
Vypracovanie odborných vyjadrení - správ o výsledku preverenia znaleckých posudkov v súvislosti s realizáciou projektov
budovania priemyselných parkov - zabezpečené externým subjektom - Žilinskou univerzitou v Žiline - Ústavom súdneho
inžinierstva na základe rámcovej dohody uzatvorenej ako výsledok VO.
Uskutočnenie koncoročnej pracovnej porady Sekcie podporných programov s obsahom určenia pracovných úloh sekcie pre
rok 2015 a oboznámenia s novou štruktúrou implementácie EŠIF v rámci OP VaI - realizované na základe VO v priestoroch
Hotela Senec v Senci.
Aktivity projektu prebiehali v čase 03/09 - 12/14.
Financovanie - refundácia.

Vhodnosť realizácie projektu vyplýva zo skutočností uvedených v popise východiskovej situácie. Na základe Nariadenia Rady
(ES) č. 1083/2006 je umožnené RO pre OP využívať finančné prostriedky v rámci TP OP na podporu vykonávaných činností a
funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly OP, vrátane financovania výdavkov súvisiacich so zabezpečením externých služieb v
rámci realizácie oprávnených aktivít v súvislosti s implementáciou OP KaHR a v personálnej oblasti. Opatrenie 4.1 Technická
pomoc OP KaHR je zamerané na zabezpečenie kvality všetkých procesov ovplyvňujúcich realizáciu OP.
Zabezpečenie prekladov materiálov a tlmočení na rokovaniach je technickou podporou dotknutých procesov a vytvára
komfortnejšie podmienky pre ich realizáciu.
Zo skúseností implementácie SOP PS programového obdobia 2004-2006 vyplynula požiadavka na preverovanie správnosti
určenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností v znaleckých posudkoch predkladaných prijímateľmi v súvislosti s realizáciou
projektov budovania priemyselných parkov v rámci OP KaHR.
Príprava zamestnancov RO v rámci pracovnej porady sekcie bola vhodnou aktivitou vzhľadom na náročnosť úloh súbehu
dvoch PO a ukončovania implementácie OP KaHR.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu prispelo k zvyšovaniu kvality jednotlivých procesov OP KaHR. S prekladmi
materiálov bolo možné pracovať počas programového obdobia 2007 - 2013 a udržateľným výsledkom projektu je v niektorých
prípadoch využiteľnosť ich odborného obsahu aj v ďalšom období. Výsledkom procesu preverovania/preskúmavania
znaleckých posudkov v súvislosti s realizáciou projektov budovania priemyselných parkov bola eliminácia rizika vzniku
neskorších problémov v rámci procesu ich implementácie.
Udržateľným výsledkom uskutočnenia komplexnej pracovnej porady zamestnancov sekcie podporných programov ako RO pre
OP KaHR so zameraním na náročnosť úloh roku 2015 súvisiacich s posledným rokom implementácie OP KaHR a zároveň
súbehom s prácami spojenými so začiatkom programového obdobia 2014 - 2020 by mala byť predpokladaná pripravenosť
administratívnych kapacít na zvládanie prác počas dotknutého obdobia.

25140120104

Ministerstvo hospodárstva SR

Aktivity súvisiace s riadením a implemen. OP KaHR

50 555,42

KaHR-41TP1MHSR-1501

V zmysle čl. 46 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a
jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej
pomoci jednotlivých OP na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF a KF v
rámci daného OP. Na základe schválenia OP KaHR Európskou komisiou v novembri 2007 bolo možné a potrebné zabezpečiť
realizáciu aktivít podporujúcich predmetné činnosti a funkcie vykonávané aj pri procesoch riadenia a implementácie OP, za
účelom vytvorenia podmienok pre vysokú kvalitu a úspešnosť realizácie OP KaHR. V tejto súvislosti bola v rámci OP KaHR
vyčlenená finančná alokácia pre opatrenie 4.1 Technická pomoc, ktorú je možné použiť na financovanie oprávnených aktivít
TP.
Východisková situácia vo vzťahu ku konkrétnym financovaným aktivitám: potreba technickej podpory procesov OP (preklady
materiálov, tlmočenie na rokovaniach), potreba zabezpečenia odborných posudkov pre projekty priemyselných parkov
vychádzajúca zo skúseností SOP PS, potreba prípravy zamestnancov RO na náročné obdobie ukončovania implementácie
OP KaHR.

25140120093

SIEA

Financovanie odmien interným hodnotiteľom žiadostí o NFP k
výzvam KaHR-111SP-1101,KaHR-13SP-1201,KaHR-111SP1201,KaHR-21SP-1301,KaHR-111DM-1301 vrátane odvodov
systémom refundácie.

44 313,50

KaHR-41TPSORO-1401

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EU týkajúce sa OP KaHR. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného súvislosti s realizáciou hodnotiaceho procesu boli po jeho ukončení následne interným hodnotiteľom vyplatené odmeny za
hodnotenia žiadostí o NFP v rámci OP KaHR k nasledovným výzvam: KaHR-111SP-1101; KaHR-13SP-1201; KaHR-111SP- vykonané činnosti odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP predložených v rámci výziev KaHR-111SP-1101; KaHR-13SP1201;KaHR-21SP-1301; KaHR-111DM-1301 využitím odborného potenciálu interných zamestnancov SIEA ktorí boli menovaní 1201; KaHR-111SP-1201;KaHR-21SP-1301; KaHR-111DM-1301.
za interných odborných hodnotiteľov predložených žiadostí o NFP v rámci uvedených výziev.

Žiadosti o NFP predložené k výzvam KaHR-111SP-1101; KaHR-13SP-1201; KaHR-111SP-1201;KaHR-21SP-1301; KaHR111DM-1301 sa prideľovali interným hodnotiteľom podľa výsledkov žrebovania. Následne prebiehal samotný výkon
odborného hodnotenia internými hodnotiteľmi, tento proces sa končil odovzdaním odborných hodnotiacich posudkov
kompetentným zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA. SIEA nemá dostatočný objem vlastných finančných
zdrojov, preto predkladá túto žiadosť o NFP v zmysle výzvy KaHR-41TPSORO-1401 systémom financovania vyplatených
odmien interným hodnotiteľom žiadostí o NFP formou refundácie.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR.
Na základe odborného hodnotenia sa vybrali kvalitné projekty Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré zhodne
Činnosti boli realizované odbornými zamestnancami sekcie energetiky SIEA a odboru inovácií SIEA. Jednalo sa o odborné
prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrení 1.1.,2.1,1.3. OP KaHR, čím sa následne zabezpečilo efektívne využitie finančných
hodnotenia veľkého počtu projektov, v relatívne krátkom časovom období s významným dopadom na prípadné pridelenie
prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR.
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a s tým spojené efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu, bolo
nevyhnutné spracovať odborné hodnotenia vysoko kvalifikovane a precízne.

KaHR-41TPSORO-1401

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa OP KaHR. Vzhľadom na prebiehajúce procesy v SIEA
(vyhlásenie nových výziev KaHR-21SP-1301, KaHR-111DM-1301, KaHR-21DM-1401, KaHR-31DM-1401, KaHR-21DM-1402)
a v zmysle Interného manuálu SIEA, opisu pracovných činností a z pracovných náplní a na realizáciu zmien v organizačnej
štruktúre SIEA je nevyhnutné zabezpečenie naplnenia administratívnych kapacít, čoho nevyhnutnou súčasťou je aj
financovanie výdavkov materiálno - technického zabezpečenia pre oprávnených zamestnancov všetkých odborov sekcie ŠF
EÚ SIEA, vrátane odboru kontroly, ktorí plnia úlohy v procese implementácie, monitorovania a kontroly OP KaHR.

V kontexte realizácie uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré predstavuje
nevyhnutný faktor pri plnení oprávnených aktivít zamestnancov v rámci všetkých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA a odboru
kontroly, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR. Realizáciou aktivít projektu sa vytvoria
vhodné pracovné podmienky oprávnených zamestnancov SIEA týkajúce sa ich adekvátneho materiálno - technického
zabezpečenia súvisiace s výkonom oprávnených aktivít zamestnancov, ktoré im vyplývajú z pracovných náplní. Realizáciou
uvedeného projektu sa skvalitní materiálno - technické vybavenie, zlepší sa flexibilita, efektivita a produktivita práce
zamestnancov sekcie ŠF EÚ, čoho dôsledkom bude kvalitná implementácia OP KaHR.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO a
nasledovných zmien, v súlade s podmienkami uvedenými v IM SIEA, princípmi rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materiálno-technické vybavenie pre zamestnancov
všetkých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA a odboru kontroly, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole. Nákup
multifunkčných zariadení (tlač, scan, kopírovanie, fax), výpočtovej techniky (stolové PC a notebooky) a digitálnych
fotoaparátov (pre zamestnancov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly a za účelom výmeny morálne opotrebovaných a technicky
zastaraných kopírovacích zariadení, výpočtovej techniky a fotoaparátov, ktorú zamestnanci sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly
používajú pri výkone úloh v procese implementácie, monitorovania a kontroly OP KaHR) sa realizuje za účelom skvalitnenia a
zefektívnenia práce a pracovných podmienok oprávnených zamestnancov, čo sa prejaví ako pozitívny faktor vo vzťahu k
narastajúcemu podielu administratívnej práce vykonávanej v súvislosti s implementáciou OP KaHR a bude financovaný
systémom refundácie.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením potrebnej podpory a kvality implementácie OP
KaHR. Potreba nákupu nových multifunkčných zariadení, výpočtovej techniky a digitálnych fotoaparátov vyplynula z dôvodu
nedostatku a náhrady zastaraného a opotrebovaného technického vybavenia. Aktuálny stav kopírovacích zariadení,
výpočtovej techniky a digitálnych fotoaparátov v rámci jednotlivých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA je nedostatočný a morálne
zastaraný. Z vyššie uvedeného dôvodu je cieľom zabezpečiť adekvátne materiálno - technické vybavenie pre oprávnených
zamestnancov jednotlivých odborov, čím sa zvýši efektivita, produktivita a flexibilita práce a zlepší sa pracovné prostredie.

Udržateľným výsledkom projektu bude primerané zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré napomáha k
optimalizácii výkonov oprávnených zamestnancov jednotlivých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA podieľajúcich sa na činnostiach,
ktoré súvisia s implementáciou, monitorovaním a kontrolou OP KaHR. Materiálno - technické vybavenie pre zamestnancov
sekcie ŠF EÚ SIEA sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce, nielen pri aktuálne vyhlásených výzvach, ale aj pri výzvach
vyhlásených v budúcnosti, pri implementácii projektov - kontrola, finančné riadenie, monitorovanie. Postupným zabezpečením
komplexného materiálno - technického vybavenia pre zabezpečenie prenosu informácií, operatívnej komunikácie a prenosu
dát, projekt prispeje k optimalizácii výkonov, zvýšeniu produktivity a efektívnosti práce oprávnených zamestnancov
jednotlivých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA. Zrealizovaním projektu sa prispeje ku kvalitnej a úspešnej realizácii OP KaHR.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v snahe zefektívniť implementáciu projektov rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast programového obdobia 2007-2013 (OP KaHR) a v súvislosti s veľkým počtom
predložených žiadostí o Nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrení 1.1, 2.1, 2.2 a 1.3 pre potreby vykonania zvýšeného
počtu administratívnej kontroly verejných obstarávaní, kontroly súladu postupu prijímateľov s ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pristúpila s odporúčaním riadiaceho orgánu MH SR,
realizovať tieto administratívne kontroly verejného obstarávania, vzhľadom na charakter a nárazové obdobie vykonávania
overovania verejných obstarávaní, zamestnancami na základe dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti.

Stúpajúca chybovosť zákaziek a časté doručovanie neúplnej dokumentácie z verejného obstarávania zo strany prijímateľov,
má za následok požadovanie doplnenia predpísanej dokumentácie a následné predlžovanie administratívnej kontroly VO, tým
aj implementácie projektov. Realizácia tohto projektu má za účel minimalizovať porušenia postupov a princípov VO s cieľom
eliminovať prípadne možné negatívne zistenia UVO. Má prispieť k zrýchleniu a zefektívneniu výkonu administratívnej kontroly
VO, významne tiež zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť projektového a finančného riadenia v rámci plnenia jednotlivých
opatrení čo v konečnom dôsledku napomáha k zvýšenej miere kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov, čo celé
následne prispieva ku kvalitnejšej implementácii OP z hľadiska riadenia procesov a napomáha celkovej efektivite a
transparentnosti.

Pre zabezpečenie zefektívnenia procesu administratívnej kontroly verejného obstarávania SIEA uverejnila na svojej webovej
stránke v časti „Pracovná ponuka“ inzerát na pozíciu „expert pre kontrolu verejného obstarávania (VO), kde stanovila
podmienky, za ktorých je možné sa uchádzať o túto pracovnú pozíciu v rámci zmluvného vzťahu Dohoda o vykonaní práce
resp. Dohoda o pracovnej činnosti a tiež opis pracovného miesta pozostávajúci z jednotlivých pracovných činností súvisiacich
s kontrolou postupov verejného obstarávania na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a
poskytovanie služieb, ktoré realizovali žiadatelia/prijímatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR. Pri výbere expertov pre kontrolu VO
SIEA postupovala v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. Na základe splnenia inzerovaných podmienok, (požadované
vzdelanie min. stredoškolské s maturitou resp. VŠ II. st.; a min. 3-ročná prax vo výkone VO), bola následne s vybranými
uchádzačmi uzatvorená Dohoda o vykonaní práce, ktorej obsahom v článku III. okrem iného je v odst. 3. stanovený opis
pracovnej činnosti - pracovnej úlohy, ktorú sa zamestnanec podpisom zmluvy zaväzuje splniť. Pracovná činnosť je
vykonávaná v rámci oddelenia verejného obstarávania sekcie štrukturálnych fondov EÚ. Výstupom činnosti tímu expertov VO
je vypracovanie predpísaných záznamov z AK VO, príprava výzvy pre prijímateľa na odstránenie protiprávneho stavu resp.
odôvodnenie zvoleného postupu, návrh korekcií, operatívna spolupráca s osobami participujúcimi na AK VO na úrovni SORO
a ďalšie súvisiace činnosti v zmysle požiadavky SORO a RO na danom projekte. O všetkých týchto činnostiach je vedený
výkaz – mesačná evidencia vykonanej práce, s uvedením dátumu, času výkonu práce a popisom vykonanej pracovnej úlohy,
na základe ktorej je po podpise výkazu koordinátorom skupiny expertov VO spracovaná odmena zamestnanca.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v snahe zefektívniť implementáciu projektov rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast programového obdobia 2007-2013 (OP KaHR) a v súvislosti s veľkým počtom
predložených žiadostí o Nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrení 1.1, 2.1, 2.2 a 1.3 pre potreby vykonania zvýšeného
počtu administratívnej kontroly verejných obstarávaní, kontroly súladu postupu prijímateľov s ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pristúpila s odporúčaním riadiaceho orgánu MH SR,
realizovať tieto administratívne kontroly verejného obstarávania, vzhľadom na charakter a nárazové obdobie vykonávania
overovania verejných obstarávaní, zamestnancami na základe dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu v konečnom dôsledku prispieva k zrýchleniu a zefektívneniu výkonu
administratívnej kontroly VO a následne k dosiahnutiu úspešnosti implementovaných projektov v rámci realizácie OP KaHR
a tým k splneniu globálneho cieľa a špecifických cieľov OP KaHR. Formulované zistenia a navrhované riešenia sú využiteľné
pre prijatie opatrení za zlepšenie kvality, účinnosti a efektívnosti finančného riadenia a riadiacich procesov realizovaných
nielen v rámci OP KaHR ale aj v rámci Nového programového obdobia 2014-2020 za účelom dosiahnutia efektívneho
progresu pri dosahovaní cieľov minimalizovať porušenia postupov a princípov VO.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa OP KaHR. Východiskovou situáciou pre zabezpečenie a
splnenie jej úloh ako SORO, na posilnenie kvality vykonávania týchto činností je nevyhnutnou súčasťou aj financovanie
výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie činností oprávnených zamestnancov, ktorí sa podieľajú na implementácii,
riadení, monitorovaní, hodnotení, informovaní a kontrole OP KaHR všetkých odborov v rámci sekcie štrukturálnych fondov EÚ
a odboru kontroly SIEA.

V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečiť administratívne a technické vybavenie, ktoré
bezprostredne súvisí s aktivitami oprávnených zamestnancov a s požiadavkou vytvorenia adekvátne vhodných pracovných
podmienok pre optimalizáciu výkonu oprávnených aktivít zamestnancov sekcie ŠF EÚ ako i odboru kontroly SIEA v zmysle
ich pracovných náplní. Realizáciou uvedeného projektu sa zlepší materiálno technické vybavenie administratívneho a
technického charakteru ako i pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a nasl. zmien, ako i v súlade s podmienkami uvedenými v Internom manuáli procedúr SIEA. Princípmi rovnakého
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materiálnotechnické vybavenie pre všetkých oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly SIEA, ktorí sa podieľajú na
implementácii, monitorovaní a kontrole v rámci OP KaHR. Nákup kancelárskych potrieb a tonerov do tlačiarní/kopírok, pre
zabezpečenie kvalitnej čiernobielej a farebnej tlače dokumentov na jednotlivých odboroch ako i nákup kancelárskeho nábytku
potrebného pre zariadenie pracovísk, sa realizuje za účelom skvalitnenia a zefektívnenia pracovných výkonov ako i
pracovných podmienok oprávnených zamestnancov, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí v očakávanej efektivite a
produktivite práce i skvalitnení pracovných procesov oprávnených zamestnancov.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. V
súvislosti s narastajúcou administratívnou náročnosťou pri implementácii OP KaHR narastá aj potreba na zabezpečenie
nevyhnutného materiálno-technického vybavenia. Adekvátne pracovné prostredie a materiálno-technické vybavenie je tiež
jedným s významných faktorov pre zvýšenie produktivity, efektivity a flexibility práce.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude adekvátne zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, ktoré napomáha k
optimalizácii výkonom oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach viažucich sa k implementácii,
monitorovaniu a kontrole OP KaHR. Administratívno-technické vybavenie pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a
odboru kontroly SIEA, sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce, ktorá zahŕňa najmä: písomnú, elektronickú, telefonickú a
osobnú komunikáciu s prijímateľmi pomoci, riadiacim orgánom a medzi zamestnancami jednotlivých odborov sekcie
štrukturálnych fondov EÚ; archiváciu projektovej dokumentácie; administráciu uzatvárania zmlúv a schvaľovanie dodatkov k
zmluvám o NFP; administráciu a uzatváranie zmlúv o zriadení záložného práva, vrátane dodatkov; finančné riadenie
projektov; kontrolu a monitorovanie realizácie projektov na úrovni projektov a opatrení; ako i ostatné oprávnené aktivity
súvisiace s implementáciou ŠF EÚ v rámci OP KaHR.

Medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Trnavským samosprávnym krajom bola dňa 12. decembra 2008
uzatvorená Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V
zmysle dohody bolo zriadené Informačné centrum prvého kontaktu, ktorého funkciu vykonáva oprávnený zamestnanec TTSK. Realizáciou projektu prispejeme k vytvoreniu adekvátnych pracovných podmienok a k skvalitneniu pracovného procesu
TTSK nedisponuje dostatkom voľných finančných prostriedkov na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR.
oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR, z tohto dôvodu je potrebná realizácia projektu na
refundáciu technického vybavenia.

Refundácia výdavkov na technické vybavenie (stolový počítač, monitor a notebook) pre oprávneného zamestnanca
Trnavského samosprávneho kraja vykonávajúceho činnosti v zmysle č. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Výpočtová
technika /Informačná a komunikačná technika bola zaobstaraná podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Refundáciou výdavkov technického vybavenie pre TTSK zabezpečíme implementáciu OP KaHR.Realizáciou aktivít
následne prispejeme k dynamickému rozvoju Trnavského samosprávneho kraja a k naplneniu globálneho cieľa OP KaHR,
ktorým je zabezpečovanie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. Výber technického vybavenia: 1xDigitálny kompaktný
fotoaparát s príslušenstvom Odolný Foto-videoaparát. Vodotesný, prachotesný, nárazuvzdorný. Rozlíšenie minimálne 12 Štandardné adekvátne technické vybavenie zabezpečí zvýšenie motivácie a stabilizácie oprávneného zamestnanca TTSK
Mpix, optický zoom 4.6x, digitálny zoom 4x, typ pamäťovej karty SD. LCD obrazovka, veľkosť displeja 2,7", rozlíšenie LCD počas implementácie OP KaHR ako aj počas doby udržateľnosti projektu.
230000 pix. ,redukcia červených očí,. Interná pamäť 50 MB, dátumové a textové razítko, AV výstup, videosekvencia so
zvukom, rozlíšenie videa HD, kompletné menu v SK alebo CZ, USB/SW. 1xPamäťová karta SDHC 16 GB 1xTaška na
fotoaparát 1ultifunkčná farebná laserová tlačiareň 3v1

Medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Trnavským samosprávnym krajom bola dňa 12. decembra 2008
uzatvorená Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V
zmysle dohody bolo zriadené Informačné centrum prvého kontaktu, ktorého funkciu vykonáva oprávnený zamestnanec TTSK. Realizáciou projektu prispejeme k vytvoreniu adekvátnych pracovných podmienok a k skvalitneniu pracovného procesu
TTSK nedisponuje dostatkom voľných finančných prostriedkov na zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR.
oprávneného zamestnanca podieľajúceho sa na implementácii OP KaHR, z tohto dôvodu je potrebná realizácia projektu na
refundáciu technického vybavenia.

Refundáciou výdavkov technického vybavenie pre TTSK zabezpečíme implementáciu OP KaHR. Realizáciou aktivít
prispejeme k dynamickému rozvoju kraja a k naplneniu globálneho cieľa OP KaHR - trvalo udržateľný hospodársky rast.
Výber technického vybavenia: PC Procesor: Hodnotenie cpu pod PassMark CPU Mar: min. 7500 bodov, Originálny systém
Windows 7 Professional Edition (64-bit) SK , pamäť 16 GB DDR3, pevný disk 1TB 7200RPM SATA II, integrovaná grafická
Refundácia výdavkov na technické vybavenie (stolový počítač, monitor a notebook) pre oprávneného zamestnanca
karta, optická mechanika DVD±RW, sieť 10/100/1000 Mbit/s, zvukový systém audio, klávesnica a optická myš s USB
Trnavského samosprávneho kraja vykonávajúceho činnosti v zmysle č. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Výpočtová
Štandardné adekvátne technické vybavenie zabezpečí zvýšenie motivácie a stabilizácie oprávneného zamestnanca TTSK
rozhraním, reproduktor, DVI výstup, 1x sieťový konektor (R-J45). Monitor LCD 22", rozlíšenie 1920x1080, formát obrazu
technika /Informačná a komunikačná technika bola zaobstaraná podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
počas implementácie OP KaHR ako aj počas doby udržateľnosti projektu.
16:9, doba odozvy 5ms, jas 250 cd/m2, DVI-D vstup, D-Sub (VGA), HDMI, integrované reproduktory. Notebook Windows 7
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Professional Edition (64-bit) SK, displej 15,6" HD 1366x768 s LED podsvietením, pamäť 320GB 5400RPM, integrovaná
grafická karta, optická mechanika jednotka DVD, sieť 10BASE-T/100BASE -TX(RJ-45), wifi, bluetooth, integrované
reproduktory, porty: 2xUSb 2.0, 1xVGA, 1x sieťový konektor, 1x reproduktor, batéria. Micfrosoft Office 2010 pre podnikateľov,
Eset NOD 32 Busines Antivírus.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v snahe zefektívniť implementáciu projektov rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast programového obdobia 2007-2013 (OP KaHR) a v súvislosti s veľkým počtom
predložených žiadostí o Nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrení 1.1, 2.1, 2.2 a 1.3 pre potreby vykonania zvýšeného
počtu administratívnej kontroly verejných obstarávaní, kontroly súladu postupu prijímateľov s ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pristúpila s odporúčaním riadiaceho orgánu MH SR,
realizovať tieto administratívne kontroly verejného obstarávania, vzhľadom na charakter a nárazové obdobie vykonávania
overovania verejných obstarávaní, zamestnancami na základe dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti.
Realizácia tohto projektu nadväzuje na projekt „Financovanie odmien odborníkov vykonávajúcich kontrolu verejného
obstarávania vrátane odvodov zamestnávateľa“, je pokračovaním činností administratívnej kontroly verejného obstarávania
odbornými zamestnancami, v rámci OP KaHR predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok .

Realizácia tohto projektu má za účel prostredníctvom zabezpečenia odborníkov v oblasti VO vykonanie kvalitnej kontroly
verejných obstarávaní v rámci predložených projektov, resp. žiadostí o NFP a to vyhotovením záznamov na zodpovedajúcej
úrovni a v stanovených lehotách. Týmto možno zároveň predchádzať následným zisteniam zo strany ďalších kontrolných
úradov, napr. Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Uvedené zároveň vytvára predpoklad pre následné projektové a
finančné riadenie v rámci implementácie jednotlivých projektov, čo v konečnom dôsledku napomáha k zvýšenej miere
kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov z OP KaHR.

Pre zabezpečenie zefektívnenia procesu administratívnej kontroly verejného obstarávania SIEA uverejnila na svojej webovej
stránke v časti „Pracovná ponuka“ inzerát na pozíciu „expert pre kontrolu verejného obstarávania (VO), kde stanovila
podmienky, za ktorých je možné sa uchádzať o túto pracovnú pozíciu v rámci zmluvného vzťahu Dohoda o vykonaní práce
resp. Dohoda o pracovnej činnosti a tiež opis pracovného miesta pozostávajúci z jednotlivých pracovných činností súvisiacich
s kontrolou postupov verejného obstarávania na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a
poskytovanie služieb, ktoré realizovali žiadatelia/prijímatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR. Pri výbere expertov pre kontrolu VO
SIEA postupovala v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. Na základe splnenia inzerovaných podmienok, (požadované
vzdelanie min. stredoškolské s maturitou resp. VŠ II. st.; a min. 3-ročná prax vo výkone VO), bola následne s vybranými
uchádzačmi uzatvorená Dohoda o vykonaní práce, ktorej obsahom v článku III. okrem iného je v odst. 3. stanovený opis
pracovnej činnosti - pracovnej úlohy, ktorú sa zamestnanec podpisom zmluvy zaväzuje splniť. Pracovná činnosť je
vykonávaná v rámci oddelenia verejného obstarávania sekcie štrukturálnych fondov EÚ. Výstupom činnosti tímu expertov VO
je vypracovanie predpísaných záznamov z AK VO, príprava výzvy pre prijímateľa na odstránenie protiprávneho stavu resp.
odôvodnenie zvoleného postupu, návrh korekcií, operatívna spolupráca s osobami participujúcimi na AK VO na úrovni SORO
a ďalšie súvisiace činnosti v zmysle požiadavky SORO a RO na danom projekte. O všetkých týchto činnostiach je vedený
výkaz – mesačná evidencia vykonanej práce, s uvedením dátumu, času výkonu práce a popisom vykonanej pracovnej úlohy,
na základe ktorej je po podpise výkazu koordinátorom skupiny expertov VO spracovaná odmena zamestnanca.

Stúpajúca chybovosť zákaziek a časté doručovanie neúplnej dokumentácie z verejného obstarávania zo strany prijímateľov,
má za následok požadovanie doplnenia predpísanej dokumentácie a následné predlžovanie administratívnej kontroly VO, tým
aj implementácie projektov. Realizácia tohto projektu má za účel minimalizovať porušenia postupov a princípov VO s cieľom
eliminovať prípadne možné negatívne zistenia UVO.
Má prispieť k zrýchleniu a zefektívneniu výkonu administratívnej kontroly VO, významne tiež zlepšiť kvalitu, účinnosť a
efektívnosť projektového a finančného riadenia v rámci plnenia jednotlivých opatrení čo v konečnom dôsledku napomáha k
zvýšenej miere kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov, čo celé následne prispieva ku kvalitnejšej implementácii
OP z hľadiska riadenia procesov a napomáha celkovej efektivite a transparentnosti.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu v konečnom dôsledku prispieva k zrýchleniu a zefektívneniu výkonu
administratívnej kontroly VO a následne k dosiahnutiu úspešnosti implementovaných projektov v rámci realizácie OP KaHR a
tým k splneniu globálneho cieľa a špecifických cieľov OP KaHR. Formulované zistenia a navrhované riešenia sú využiteľné
pre prijatie opatrení za zlepšenie kvality, účinnosti a efektívnosti finančného riadenia a riadiacich procesov realizovaných
nielen v rámci OP KaHR ale aj v rámci Nového programového obdobia 2014-2020 za účelom dosiahnutia efektívneho
progresu pri dosahovaní cieľov minimalizovať porušenia postupov a princípov VO.
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SIEA ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou ŠF EÚ,
týkajúce sa OP KaHR. Vzhľadom na prebiehajúce procesy v SIEA (ukončovanie programového obdobia a s tým spojený
nárast počtu kontrol na mieste v súvislosti s veľkým množstvom zazmluvnených projektov a monitorovanie projektov po
ukončení realizácie) a v zmysle Interného manuálu a splnomocnenia SORO na plnenie úloh RO bola na SIEA delegovaná
povinnosť vykonávania kontroly realizácie projektov, čoho nevyhnutnou súčasťou je aj financovanie výdavkov na
zabezpečenie materiálno - technického vybavenia pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, ktorí plnia úlohy v
procese implementácie, monitorovania a kontroly v rámci OP KaHR.

V kontexte realizácie uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré predstavuje
nevyhnutný faktor pri plnení oprávnených aktivít zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA. Realizáciou aktivít projektu sa vytvoria
vhodné pracovné podmienky oprávnených zamestnancov SIEA týkajúce sa ich adekvátneho materiálno - technického
zabezpečenia súvisiace s výkonom oprávnených aktivít zamestnancov, ktoré im vyplývajú z pracovných náplní. Jedná sa o
nákup nových služobných motorových vozidiel. Realizáciou uvedeného projektu sa skvalitní materiálno - technické
vybavenie, zlepší sa flexibilita, efektivita a produktivita práce oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ, čoho dôsledkom
bude kvalitná implementácia OP KaHR.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO a
nasledovných zmien, v súlade s podmienkami uvedenými v IM SIEA, princípmi rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materiálno - technické vybavenie pre oprávnených
zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA. Nákup šiestich služobných motorových vozidiel sa realizuje za účelom skvalitnenia a
zefektívnenia práce a pracovných podmienok oprávnených zamestnancov, čo sa prejaví ako pozitívny faktor vo vzťahu k
narastajúcemu počtu kontrol na mieste a monitorovaniu projektov po ukončení realizácie a bude financovaný systémom
refundácie.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná v
súvislosti so zabezpečením potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. Potreba nákupu nových služobných
motorových vozidiel vyplynula z dôvodu nárastu počtu kontrol na mieste a z dôvodu nákladného financovania opráv vzhľadom
na zastaraný technický stav aktuálnych služobných motorových vozidiel, ktoré boli kupované v rámci SOP PS. Z vyššie
uvedeného dôvodu je cieľom zabezpečiť adekvátne materiálno - technické vybavenie pre oprávnených zamestnancov sekcie
ŠF EÚ SIEA, čím sa zvýši efektivita, produktivita a flexibilita práce, napr. časová úspora pri služobných cestách.

Udržateľným výsledkom projektu bude primerané zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré napomáha k
optimalizácii výkonov oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA podieľajúcich sa na činnostiach, ktoré súvisia s
implementáciou OP KaHR. Udržateľným výsledkom projektu bude aj plné využívanie služobných motorových vozidiel v
súvislosti s následnou kontrolnou a monitorovacou činnosťou. Materiálno - technické vybavenie pre zamestnancov sekcie ŠF
EÚ SIEA sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce a pre podporu procesov implementácie v prepojení na dosiahnutie
operatívnosti, flexibility, časovej úspory a zvýšenia efektivity vykonávaných činností. Zrealizovaním projektu sa prispeje ku
kvalitnej a úspešnej realizácii operačného programu. Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola stanovená na základe
počtu kusov nového vybavenia obstaraných a financovaných prostredníctvom tohto projektu.

25140120098

25140120099

25140120100

25140120071

25140120072

25140120105

25140120106

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie pre
zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP
KaHR formou refundácie.

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie odmien odborníkov vykonávajúcich kontrolu verejného
obstarávania vrátane odvodov zamestnávateľa

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie výdavkov na materialno-technické zabezpečenie pre
zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP
KaHR formou refundácie.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia výdavkov na technické vybavenie (tlačiareň a
fotoaparát) pre oprávneného zamestnanca Trnavského
samosprávneho kraja podieľajúceho sa na implementácii
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rrast
2007-2013

Trnavský samosprávny kraj

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Refundácia výdavkov na technické vybavenie (počítač, monitor a
notebook)

Refundácia výdavkov spojených s financovaním odmien odborníkov
vykonávajúcich kontrolu verejného obstarávania vrátane odvodov
zamestnávateľa.

Financovanie výdavkov na nákup služobných motorových vozidiel
pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA

62 953,68

42 671,43

45 935,56

641,82

1 948,26

135 096.30

88 194.00

KaHR-41TVUC-1201

KaHR-41TVUC-1201

25140120107

25140120108

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie odmien interným a externým hodnotiteľom žiadostí o
NFP k výzvam KaHR-21DM-1401, KaHR-21DM-1402, KaHR-31DM1401 vrátane odvodov zamestnávateľa systémom refundácie.

Financovanie výdavkov na nákup výpočtovej techniky a IT
komponentov pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA
formou refundácie

25140120109

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie výdavkov spojených s uverejnením inzercie v dvoch
denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou v súvislosti s vyhlásením
Výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OP KaHR formou refundácie.

25140120110

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie výdavkov formou refundácie na nákup Informačného
systému na podporu archívov pre oprávnených zamestnancov
sekcie ŠF EÚ SIEA

25140120111

25140120112

25140120113

25140120114

25140120115

25140120116

25140120117

25140120118

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Slovenská inovačná a energetická
agentúra

Financovanie služieb expertných činnosti spojených s overovaním
hospodárnosti s prostriedkami NFP predmetu projektov
realizovaných v rámci opatrení OP KaHR.

Financovanie výdavkov na nákup Systému bezpečnostného
označovania formou refundácie.

Financovanie výdavkov spojených so zabezpečovaním publicity
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a
zverejňovaním informácií o OP KaHR v období rokov 2014 - 2015

Financovanie výdavkov na materiálne vybavenie pre zamestnancov
Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast

Financovanie služieb-administratívna kontrola postupov vo
verejnom obstarávaní v procese realizácie projektov v rámci
opatrení OP KaHR.

Financovanie výdavkov na nákup všeobecného materiálu pre
zabezpečenie administratívnych činností v rámci implementácie OP
KaHR formou refundácie

Financovanie výdavkov na nákup MTZ materiálu - tonerov pre
zabezpečenie administratívnych činností v rámci implementácie OP
KaHR formou refundácie

Financovanie výdavkov na nákup multifunkčných zariadení a
digitálnych fotoaparátov pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF
EÚ SIEA podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole
OP KaHR

38 206.22

11 716.14

2 214.96

22 932.00

23 970.00

3 240.00

61 076.63

26 416.45

19 694.00

16 136.69

22 167.12

23 010,00
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje
činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ týkajúce sa operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Jednou z činností je aj zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok k
nasledovným výzvam KaHR-21DM-1401, KaHR-21DM-1402 a KaHR-31DM-1401 využitím odborného potenciálu interných
zamestnancov SIEA ako i prostredníctvom externých odborných hodnotiteľov.Menovaní boli za interných a externých
odborných hodnotiteľov predložených žiadostí o NFP v rámci uvedených výziev.

Na základe výsledkov žrebovania bol zo strany SIEA s externými hodnotiteľmi žiadostí o NFP uzatvorený zmluvný vzťah
Dohoda o vykonaní práce. V súvislosti s realizáciou hodnotiaceho procesu boli po jeho ukončení následne interným a
externým hodnotiteľom vyplatené odmeny za vykonané činností odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP predložených v rámci
výziev KaHR-21DM-1401, KaHR-21DM-1402 a KaHR-31DM-1401.

Žiadosti o NFP predložené k výzvam KaHR-21DM-1401, KaHR-21DM-1402 a KaHR-31DM-1401 sa prideľovali interným a
externým hodnotiteľom podľa výsledkov žrebovania, následne prebiehal samotný výkon odborného hodnotenia externými a
internými hodnotiteľmi . Tento proces sa bol ukončený odovzdaním odborný hodnotiacich posudkov kompetentným
zamestnancom sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA. SIEA nemá dostatočný objem vlastných finančných zdrojov, preto
predkladá túto žiadosť o NFP v zmysle výzvy KaHR-41TPSORO-1401 systémom financovania vyplatených odmien interným
a externým hodnotiteľom žiadostí o NFP formou refundácie.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ( OP KaHR) nevyhnutná pre
zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. Činnosti boli realizované externými hodnotiteľmi ako i Na základe odborného hodnotenia sa vybrali kvalitné projekty Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré zhodne
odbornými zamestnancami sekcie energetiky SIEA, odboru inovácii SIEA ako i sekcie štrukturálnych fondov SIEA. Jednalo sa prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrení 2.1. a 1.3. OP KaHR, čím sa následne zabezpečilo efektívne využitie finančných
o odborné hodnotenie projektov v relatívne krátkom časovom období s významným dopadom na prípadné pridelenie prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR.
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a s tým spojené efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu.
Odborné hodnotenie bolo nevyhnutné spracovať vysoko kvalifikovane a precízne.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa OP KaHR. Vzhľadom na prebiehajúce procesy v SIEA
(rozširujúce sa administratívne kapacity vzhľadom na narastajúci počet novo obsadzovaných pracovných miest v súvislosti s
narastajúcim počtom kontrol na mieste) a v zmysle Interného manuálu SIEA, opisu pracovných náplní a na realizáciu zmien v
organizačnej štruktúre SIEA je nevyhnutné zabezpečenie naplnenia administratívnych kapacít, čoho nevyhnutnou súčasťou je
aj financovanie výdavkov na materiálno - technické zabezpečenie pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA,
vrátane odboru kontroly, ktorí plnia úlohy v procese implementácie, monitorovania a kontroly OP KaHR.

V kontexte realizácie uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré predstavuje
nevyhnutný faktor pri plnení oprávnených aktivít zamestnancov v rámci odboru implementácie a monitorovania sekcie ŠF EÚ
a odboru kontroly SIEA, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR. Realizáciou aktivít projektu sa
vytvoria vhodné pracovné podmienky oprávnených zamestnancov SIEA týkajúce sa ich adekvátneho materiálno technického zabezpečenia súvisiaceho s výkonom oprávnených aktivít zamestnancov, ktoré im vyplývajú z pracovných
náplní. Realizáciou uvedeného projektu sa skvalitní materiálno - technické vybavenie, zlepší sa flexibilita, efektivita a
produktivita práce zamestnancov sekcie ŠF EÚ, čoho dôsledkom bude kvalitná implementácia OP KaHR.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO a
nasledovných zmien, v súlade s podmienkami uvedenými v Internom manuály SIEA, princípmi rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materiálno - technické vybavenie
pre zamestnancov odboru implementácie a monitorovania sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly SIEA, ktorí sa podieľajú na
implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR. Nákup výpočtovej techniky (stolové PC a notebooky) a IT komponentov sa
realizuje za účelom výmeny morálne opotrebovanej a technicky zastaranej výpočtovej techniky, ktorú oprávnení zamestnanci
používajú pri výkone úloh v procese implementácie, monitorovania a kontroly OP KaHR. Nákup výpočtovej techniky a IT
komponentov sa realizuje za účelom zefektívnenia a skvalitnenia práce a pracovných podmienok oprávnených
zamestnancov, čo sa prejaví ako pozitívny faktor vo vzťahu k narastajúcemu podielu administratívnej práce vykonávanej v
súvislosti s implementáciou OP KaHR. Uvedený projekt bude financovaný systémom refundácie .

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením potrebnej podpory a kvality implementácie OP
KaHR. Potreba nákupu IT komponentov a novej výpočtovej techniky vyplynula z dôvodu nedostatku a náhrady zastaraného a
opotrebovaného technického vybavenia. Aktuálny stav výpočtovej techniky sekcie ŠF EÚ SIEA je nedostatočný a morálne
zastaraný. Z vyššie uvedeného dôvodu je cieľom zabezpečiť adekvátne - materiálno - technické vybavenie pre oprávnených
zamestnancov oprávnených odborov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly SIEA, čím sa zvýši efektivita, produktivita a flexibilita
práce a zlepší sa pracovné prostredie.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje
činnosti v súvislosti s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (OP KaHR). Slovenská inovačná a energetická agentúra v roku 2014 vyhlásila 2 výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR. Výzva KaHR-21DM-1401 bola vyhlásená dňa 24.júna 2014 v Realizáciou uvedeného projektu sa zabezpečí oslovenie širokého okruhu potenciálnych prijímateľov, zvýši sa úroveň
rámci prioritnej osi 2 - Energetika, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a informovanosti potenciálnych prijímateľov o aktuálnych možnostiach, spôsobe a podmienkach poskytnutia pomoci v rámci OP
zavádzanie progresívnych technológií v energetike, výzva KaHR-31DM-1401 bola vyhlásená dňa 12. septembra 2014. V KaHR, čo v konečnom dôsledku prispeje k úspešnému zabezpečeniu realizácie a cieľov OP KaHR.
súvislosti s dosahovaním cieľov, kvality a úspešnosti realizácie OP KaHR je spojená aj vysoká potreba informovania
potenciálnych prijímateľov o možnostiach, spôsobe a podmienkach získania pomoci v rámci OP KaHR. Súčasťou tohto
procesu je aj zabezpečenie financovanie výdavkov spojených s uverejnením inzercie.

Uverejnenie inzercie vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo uskutočnené na
základe vykonaného verejného obstarávania. Postup bol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a nasledovných zmien. Uverejnenie inzercie sa realizuje za účelom zabezpečenia vyššej informovanosti, najmä
potenciálnych prijímateľov, o možnostiach a podmienkach čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KaHR.

Ako vyplýva z východiskovej situácie, realizácia predmetného projektu je pre SIEA ako Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. V zmysle
schémy na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a schémy na podporu efektívneho využívania energie v
Realizáciou tohto projektu, ako informačnej podpory OP KaHR sa dosiahne transparentné informovanie verejnosti a zvýšená
priemysle a v službách na to nadväzujúcich je SIEA vykonávateľom schémy pomoci. Medzi jednu z aktivít schváleného
úroveň informovanosti potenciálnych prijímateľov pomoci o možnostiach, cieľoch, objeme a podmienkach poskytnutia pomoci
komunikačného plánu patrí aj zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP prostredníctvom tlačových médií, čím sa zabezpečí
v rámci OP KaHR, čo prispeje k úspešnému zabezpečeniu realizácie OP KaHR.
vyššia informovanosť potenciálnych prijímateľov pomoci o možnostiach a podmienkach čerpania prostriedkov v rámci OP
KaHR v záujme čo najefektívnejšieho využitia finančných prostriedkov, čoho dôsledkom bude úspešná implementácia OP
KaHR.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO)
zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa Operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Vzhľadom na prebiehajúce procesy v SIEA (neustály nárast a kolobeh
dokumentácie počas realizácie projektov) a v zmysle Interného manuálu SIEA a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym
plánom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je nevyhnutné zabezpečenie financovania výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, vrátane odboru kontroly, ktorí plnia úlohy v
procese implementácie, monitorovania a kontroly OP KaHR.

V kontexte realizácie uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré predstavuje
nevyhnutný faktor pri plnení oprávnených aktivít zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, ktorí sa podieľajú na implementácii,
monitorovaní a kontrole OP KaHR. Realizáciou aktivít projektu sa vytvoria vhodné pracovné podmienky oprávnených
zamestnancov SIEA týkajúce sa ich adekvátneho materiálno - technického zabezpečenia súvisiaceho s výkonom
oprávnených aktivít. Realizáciou uvedeného projektu sa skvalitní materiálno - technické vybavenie, zlepší sa flexibilita,
efektivita a produktivita práce zamestnancov sekcie ŠF EÚ, čoho dôsledkom bude kvalitná implementácia OP KaHR.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO a
nasledovných zmien, v súlade s podmienkami uvedenými v IM SIEA, princípmi rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materiálno - technické vybavenie pre oprávnených
zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA. Nákup informačného systému na podporu archívov sa realizuje za účelom skvalitnenia a
zefektívnenia práce a pracovných podmienok oprávnených zamestnancov, čo sa prejaví ako pozitívny faktor vo vzťahu
neustálemu nárastu a kolobehu dokumentácie počas realizácie projektov a následnému archivovaniu dokumentácie a bude
financovaný systémom refundácie.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná v
súvislosti so zabezpečením potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. Potreba nákupu informačného systému na
podporu archívov vyplynula z dôvodu neustáleho nárastu dokumentácie v súvislosti s realizáciou projektov a z dôvodu
zjednodušenia a zjednotenia evidencie archívnych jednotiek s cieľom zabezpečiť zefektívnenie administratívnej práce
vykonávanej v súvislosti s implementáciou OP KaHR. Z vyššie uvedených dôvodov je cieľom zabezpečiť adekvátne
materiálno - technické vybavenie pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, čím sa zvýši efektivita, produktivita a
flexibilita práce.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí optimalizáciou výkonov oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na
činnostiach, ktoré súvisia s implementáciou, monitorovaním a kontrolou OP KaHR s prepojením na rozsah a predmet
vykonávanej činnosti v rámci OP KaHR. Z hľadiska udržateľnosti projektu je dôležité, že informačný systém na podporu
archívov zabezpečí efektívne spracovanie existujúcej, ale aj budúcej dokumentácie realizovaných projektov v súvislosti s
archiváciou a monitorovaním projektov po ukončení realizácie a zabezpečí ochranu originálov dokumentov pre potreby
následných overovaní a auditov v súvislosti s projektmi OP KaHR.
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Realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom (SORO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) nevyhnutná pre
zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. SIEA po konzultácii s RO, pristúpila k zabezpečeniu
realizácie týchto špecifických, vysoko odborných činností, prostredníctvom externého poskytovateľa služieb vypísaním výzvy
na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky č. JZ 3714.
Poskytnuté expertné služby spojené s overovaním hsopodársnosti pri nakladaní s prostriedkami nenávratných finančných
prostriedkov pri nadobúdaní predmetu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR viedli k zefektívneniu práce
zamestnancov SIEA pri riešení problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR.

V súlade so zákonom č.25/2008 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Smernicou SIEA o verejnom obstarávaní a vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky vypísala SIEA
ako verejný obstarávateľ Výzvu na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na
vypracovanie ponuky podľa § 9 ods. 9 cit. zákona. Vo výzve v zákonom stanovenej forme stanovila všetky podmienky pre
Cieľom procesu expertnej činnosti na overenie splnenia podmienok hospodárnosti oprávnených nákladov je vykonať odborné, uchádzačov o predmet zákazky „expertná činnosť na overenie splnenia podmienky hospodárnosti oprávnených nákladov“ s
objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu s kritériami, stanovenými v rámci opatrení 1.1, 2.1, 2.2, 3.1. predpokladaným počtom poskytovania služieb spojených s predmetom zákazky počas doby trvania zmluvy celkovo do cca
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v 800 hodín. Projekt je realizovaný prostredníctvom konzultačnej činnosti a vypracovávaním stanovísk, analýz a podkladov na
procese konania o NFP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho základe osobných stretnutí alebo prácou znalcov mimo sídla SIEA. Konkrétne činnosti expertnej služby znalcov boli
spoločenstva ako i v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
realizované na základe protokolu o odovzdaní dokumentácie písomnou formou. Za objednávku sa považuje v zmysle zmluvy
aj: požiadavka klienta na poskytnutie expertných služieb vo forme e-mailu zaslaného elektronickou poštou znalcovi,
požiadavka odovzdaná povereným zamestnancov SIEA znalcovi na osobnom stretnutí, požiadavka SIEA vyplývajúca z
protokolárneho odovzdania spisu, dokumentácie alebo inej agendy; Reálne poskytnuté služby boli odsúhlasované na
základe znalcom vypracovaného výkazu služieb v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb poverenými osobami.

Cieľom procesu je vypracovávanie odborných a znaleckých posudkov spojených s overovaním hospodárnosti s prostriedkami
NFP, vykonávanie expertnej činnosti so zameraním na posudzovanie hodnoty obstarávaných zložiek majetku, vykonávanie
posúdenia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v procese realizácie projektov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov na základe zmluvy o NFP v programovom období 2007-2013 a v procese konania o žiadosti o NFP v
zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES). V rámci projektu
sa sleduje vykonávanie kontroly dodržania podmienky minimalizovania nákladov na vykonanie činnosti a obstaranie tovarov,
prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality (zásada hospodárnosti) pri projektoch financovaných z
prostriedkov NFP, pričom expertným skúmaním sa má identifikovať miera príspevku predloženého projektu k napĺňaniu cieľov
OP KaHR a príslušných opatrení OP KaHR.

Na základe expertnej činnosti na overenie splnenia podmienok hospodárnosti oprávnených nákladov je možné vykonať a
prijať také opatrenia, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrení 1.1.,2.1,1.3. OP KaHR, čím sa následne
zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR. Refundované finančné prostriedky
budú použité na financovanie ďalších potrebných aktivít, čo prispeje v konečnom dôsledku k úspešnej implementácii OP
KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov. .

KaHR-41TPSORO-1401

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO)
zabezpečuje činností súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). SIEA pri svojej činnosti implementačnej agentúry zabezpečuje
kontrolou na mieste dodaných kompletných technológií, strojov, prístrojov, rôznych zariadení a predmetov, ktoré sú
predmetom žiadostí o platbu z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ (ŠF EÚ) v rámci projektov jednotlivých prijímateľov. Na
podporu zabezpečenia ochrany poskytnutých finančných prostriedkov z ES a ŠR pristúpila SIEA k zakúpeniu systému
bezpečnostného označovania predmetov v podobe holografických ochranných prvkov.

V kontexte uvedeného projektu, cez materiálno-technické zabezpečenie vybavenia - hologramy, je cieľom mať označené
predmety po dobu minimálne päť rokov. Prijímatelia sú povinní strpieť označenie takto zakúpených skupín strojov, nástrojov a
zariadení. Bezpečnostné opatrenie je nezameniteľné a neodstrániteľné bez súčinnosti poskytovateľa, je ľahko umiestniteľné a
aplikovateľné na akýkoľvek povrch a predmet. O manipulácii s holografickou plombou boli príslušní zamestnanci SIEA sekcie
štrukturálnych fondov EÚ riadne poučení a na tom základe budú vykonávať označovanie príslušných predmetov a zariadení.

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších
predpisov, Smernice SIEA o verejnom obstarávaní a vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, vypísala SIEA
ako verejný obstarávateľ Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pri zadávaní zákazky a pokyny na
vypracovanie ponuky podľa § 9 ods. 9 cit. zákona. Vo výzve, v zákonom stanovenej forme, stanovil všetky podmienky pre
uchádzačov o predmet zákazky "systém bezpečnostného označovania" v rátane stanovenia podmienok, ktoré má predmet
zákazky spĺňať. Verejný obstarávateľ (SIEA) vykonal porovnanie splnenia podmienok a kritérií a po overení údajov vyhodnotil
úspešného uchádzača. Následne na základe uzatvorenej Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom, objednávok a
grafických podkladov objednávateľa (master hologram) je dododávaný komplexný a jednoduchý bezpečnostný systém
holografických ochranných prvkov t.j. holografické plomby.

V kontexte uvedeného projektu, cez materiálno-technické zabezpečenie vybavenia - hologramy, je cieľom mať označené
V rámci preventívnych a evidenčných opatrení SIEA zavádza u prijímateľov bezpečnostné nezameniteľné označovanie.
predmety po dobu minimálne päť rokov. Zavedenie komplexného a jednoduchého systému bezpečného označovania
Cieľom projektu je zabezpečiť označenie rôznych predmetov od komplexných výrobných technológií pozostávajúcich z
predmetov v podobe holografických ochranných prvkov umožňuje odhaliť akúkoľvek neoprávnenú manipuláciu s označeným
viacerých častí, až po drobné nástroje a zariadenia, vrátane IKT techniky, zakúpených prostredníctvom nenávratného
predmetom a týmto spôsobom dlhodobo zabezpečiť ochranu poskytnutých finančných prostriedkov z ES a ŠR poskytnutých
finančného príspevku v rámci výziev v operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
na ich zakúpenie, čím sa následne zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR-
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MH SR ako orgán podieľajúci sa na implementácii a riadení OP KaHR, prostredníctvom ktorého je poskytovaná podpora zo
ŠF EÚ, má povinnosť v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti informovania, publicity a komunikácie v zmysle
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, zabezpečovať s tým súvisiace aktivity tak, aby bol naplnený cieľ Komunikačného plánu
pre OP KaHR, schváleného 6.3.2008 Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ a 25.7.2008 zo strany EK
(KoP). Realizácia KoP sa dotýka celého programového obdobia 2007-2013, z čoho vyplýva pokračovanie v jeho
implementácii aj v rokoch 2014 a 2015. Komunikácia a informovanie o aktivitách, čerpaní prostriedkov zo zdrojov ŠF, vrátane
dosiahnutých výsledkov MH SR, musí byť zabezpečená na náležitej kvalitatívnej a profesionálnej úrovni, čo je možné
zabezpečiť formou služieb externých expertov z oblasti marketingu a komunikácie.
Vzhľadom na potrebu zvyšovať povedomie o poskytovaní podpory zo strany EÚ, ako aj prostredníctvom OP KaHR, sa javí
účelné zabezpečovať propagáciu OP KaHR prostredníctvom väčších podujatí s účasťou širokej verejnosti, akými sú výstavy a
veľtrhy.
Potreba zverejnenia informácií o OP rôzneho charakteru.

Zabezpečenie implementácie Komunikačného plánu pre OP KaHR a napĺňanie jeho stratégie.
Dosiahnutie zvýšenia povedomia verejnosti o úlohe EÚ v procese podpory a úlohe, ktorú zohráva OP KaHR v tomto procese.
Zvýšenie úrovne informovanosti verejnosti a cieľových skupín o realizácii a výsledkoch OP KaHR.
Vytvorenie východiska pre propagáciu nadväzujúcich aktivít nového programového obdobia 2014 – 2020 v rámci Operačného
programu Výskum a inovácie.
Zabezpečenie informovanosti o rôznych veciach týkajúcich sa OP KaHR (inzercia tlačových správ, výziev, článkov, resp.
oznamov o OP KaHR) v tlačenom médiu.

V oblasti PR aktivít vyplývajúcich z nariadení EK a týkajúcich sa efektívnej propagácie OP KaHR v období 2014-2015 sa
využívajú služby externých expertov pre oblasť marketingu a komunikácie, a to v rámci spolupráce na tvorbe kreatívneho
návrhu a koncepte propagácie dosiahnutých výsledkov OP KaHR, zadefinovaní komunikačnej a marketingovej stratégie,
kreatívnom návrhu tlačovín a koordinácii grafických prác (ako je napr. brožúra, leták, plagát), tvorbe a produkcii grafických
podkladov, poradenstve pri výbere konkrétneho druhu a technických požiadaviek tlačených materiálov, tvorbe návrhu loga OP
KaHR pre účely veľkej informačnej aktivity, spracovaní podkladov pre tlač a publikovanie a ďalších súvisiacich činnostiach v
zmysle požiadavky MH SR. Za týmto účelom bola uzavretá dohoda o vykonaní práce s externým expertom, a to na dobu
výkonu práce v trvaní 350 hodín (do apríla 2015). Následne bola pre poskytovanie uvedených služieb v apríli 2015 uzavretá
zmluva s ďalším externým subjektom z predmetnej oblasti. Pre zabezpečenie propagácie OP KaHR na výstavách bola
uzavretá zmluva na technickú realizáciu prezentačnej expozície vystavovateľa. Pre rôznu inzerciu o OP bola uzavretá zmluva
s HN.

V zmysle čl. 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 členský štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a
publicitu o spolufinancovaných programoch občanom EÚ a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a
zabezpečiť transparentnosť poskytovania pomoci z fondov. MH SR je na základe uzn. vlády č. 832/2006 RO OP KaHR, z
čoho vyplýva aj jeho zodpovednosť za informovanosť o OP KaHR.
Vhodnosť realizácie projektu ďalej vychádza zo skutočností uvedených vo východiskovej situácii. Využitie externých služieb v
oblasti plánovania marketingových stratégií vychádza z potreby zabezpečenia kvalitnej prezentácie OP KaHR na
profesionálnej úrovni. Keďže v podmienkach sekcie podporných programov nie sú zastúpené personálne kapacity, ktoré
disponujú dostatočnými technickými, odbornými a praktickými skúsenosťami v oblasti tvorby marketingových stratégií,
najefektívnejším riešením sa javí využívanie dočasných externých služieb v danej oblasti.
Propagácia OP KaHR a jeho výsledkov na podujatiach so širokou účasťou verejnosti prispieva k šíreniu povedomia o
nadväzujúcich aktivitách v rámci OP VaI.
V priebehu realizácie OP je potrebné poskytnúť rôzne informácie o OP.

Udržateľným výsledkom projektu bude zabezpečenie kvalitnej prezentácie a propagácie OP KaHR na profesionálnej úrovni
pre dosiahnutie širšieho povedomia verejnosti o poskytovaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, zvýšenie informovanosti
verejnosti o OP KaHR, o jeho realizácii a výsledkoch, so zhodnotením dosiahnutých cieľov. Využitie spropagovaných
poznatkov, skúseností a výsledkov môže viesť k dosiahnutiu vyššej úspešnosti realizácie nadväzujúcich operačných
programov v programovom období 2014 - 2020.
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MH SR na základe uznesenia vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Na základe toho je MH SR
zodpovedné za plynulú a kvalitnú realizáciu OP KaHR, ktorú zabezpečujú predovšetkým administratívne kapacity sekcie
podporných programov ako RO pre OP KaHR. V rámci kancelárskych a administratívnych priestorov sekcie podporných
programov, v ktorých zamestnanci sekcie vykonávajú činnosti spojené so všetkými procesmi realizácie OP KaHR, nebola
zabezpečená obnova vybavenia značne dlhý čas. Aktuálny stav predmetného majetku je nevyhovujúci a vyžaduje si
obnovenie za účelom vytvorenia adekvátnych materiálnych, administratívnych a technických podmienok pre prácu
administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu. Zvyšovanie počtu zamestnancov sekcie z dôvodu nárastu prác taktiež vyžaduje
zabezpečenie ďalšieho kancelárskeho vybavenia.
Finančné prostriedky opatrenia Technická pomoc slúžia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie OP KaHR a v tejto
súvislosti je pre potrebu zabezpečenia adekvátnych podmienok pre výkon práce administratívnych kapacít umožnené tieto
prostriedky čerpať aj na oprávnené aktivity zamerané na materiálno-technické vybavenie zamestnancov.

Obnovenie/modernizácia kancelárskeho a administratívneho vybavenia pre zamestnancov MH SR, ktorí vykonávajú činnosti,
resp. úlohy v procese implementácie, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, kontroly a auditu OP KaHR.
Realizáciou aktivít projektu dôjde k zlepšeniu pracovných podmienok administratívnych kapacít týkajúcich sa ich adekvátneho
materiálno - administratívneho vybavenia, čo sa prejaví ako významný pozitívny faktor najmä vo vzťahu k veľkému rozsahu
vykonávaných činností a ich časovej náročnosti, ktorá si vyžaduje aj nadčasovú prácu a s tým spojenú dlhšiu dobu strávenú
na pracovisku.
Realizovaním aktivít projektu sa zlepší pracovné prostredie administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu a vytvorí sa
predpoklad pre zvýšenie produktivity a efektívnosti práce.

Projekt bude financovaný systémom refundácie.
Finančné prostriedky poskytnuté na tento projekt sa použijú na financovanie obnovy materiálneho vybavenia kancelárií,
konferenčných a zasadacích priestorov sekcie podporných programov MH SR a príručných priestorov sekretariátu
generálneho riaditeľa sekcie, konkrétne na zhotovenie a nákup kancelárskeho nábytku - skrine, stoly, kontajnery, stoličky,
kreslá, vešiaky, kuchynská zostava. Taktiež budú dovybavené kancelárske priestory pre novoprijaté administratívne kapacity.
Pre zabezpečenie vybavenia priestorov sekcie podporných programov novým kancelárskym nábytkom bol spracovaný
realizačný projekt podľa plánu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku s využitím elektronického trhoviska (č. 2030/191., 2. a 3. časť). Konkrétni dodávatelia a kúpne zmluvy na dodanie tohto nábytku budú výsledkom verejného obstarávania
prostredníctvom elektronického trhoviska. Ďalšia časť kancelárskeho nábytku bude zhotovená a dodaná dodávateľom - Ústav
na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS Želiezovce a ÚVTOS Ilava) na základe výnimky podľa § 1 ods. 3 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní.

Využitie finančných prostriedkov alokovaných na TP OP sa riadi článkom 46 a 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v
zmysle ktorých tieto prostriedky slúžia na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo
ŠF v rámci daného OP. Finančné prostriedky opatrenia TP slúžia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie OP KaHR. V
tejto súvislosti sú oprávnenými také projekty, ktoré sa týkajú financovania výdavkov na materiálno-technické vybavenie pre
oprávnených zamestnancov vykonávajúcich priamo súvisiace činnosti v procesoch realizácie OP.
Potreba zabezpečiť nákup kancelárskeho nábytku do administratívnych a kancelárskych priestorov sekcie podporných
programov vyplýva z toho, že v rámci týchto priestorov plniacich úlohu technického zázemia nebola uskutočnená obmena
vybavenia v období výrazne prevyšujúcom dobu životnosti vybavenia. Stav predmetného majetku je nevyhovujúci a v
mnohých prípadoch neslúži svojmu účelu. Taktiež stav administratívnych kapacít (AK) zabezpečujúcich realizáciu OP sa stal
nedostačujúcim a s rozširovaním počtu AK súvisí aj potreba dovybavenia priestorov. Obnova vybavenia zlepší pracovné
prostredie AK pre zvýšenie ich výkonnosti.

Udržateľným výsledkom projektu bude vytvorenie adekvátneho materiálneho vybavenia administratívnych kapacít
zabezpečujúcich realizáciu OP, ktoré prispieva k optimalizácii ich pracovného výkonu a celkovému skvalitneniu práce. Projekt
by v konečnom dôsledku mal prispieť k zabezpečeniu vyššej kvality realizácie a ukončovania OP KaHR.
Z hľadiska udržateľných výsledkov projektu je dôležitá tiež ich využiteľnosť v rámci zabezpečovania úloh
Sprostredkovateľského orgánu pre OP Výskum a inovácie, ktorého funkcie Ministerstvo hospodárstva SR plní v rámci nového
programového obdobia 2014-2020.
Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola stanovená na základe počtu nových objektov vybavenia financovaných
podľa rozpočtu tohto projektu.
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Realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom (SORO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) nevyhnutná pre
zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. SIEA pre potreby zvýšeného počtu administratívnej
kontroly verejných obstarávaní na projektoch implementovaných v rámci OP KaHR programového obdobie 2007-2015 po
konzultácii s RO, pristúpila k zabezpečeniu realizácie týchto špecifických, vysoko odborných činností, prostredníctvom
externého poskytovateľa služieb vypísaním výzvy na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a
pokyny na vypracovanie ponuky č. JZ 3414. Poskytnuté expertné služby výkon administratívnej kontroly pri dodržiavaní
pravidiel a postupov v zmysle ustanovení zákona č.25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní pri nakladaní s prostriedkami
nenávratných finančných prostriedkov projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR viedli k zefektívneniu práce
zamestnancov SIEA pri riešení problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR.

Cieľom procesu expertnej činnosti je kontrola súladu postupu prijímateľov s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predložených žiadostí o NFP. Ako i vykonať odborné, objektívne,
nezávislé a transparentné posúdenie súladu s kritériami, stanovenými v rámci opatrení 1.1, 2.1,2.2, 3.1. Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v procese konania o
NFP v zmysle zákona č.528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ako i v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

V súlade so zákonom č.25/2008 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Smernicou SIEA o verejnom obstarávaní a vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky vypísala SIEA
ako verejný obstarávateľ Výzvu na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na
vypracovanie ponuky podľa § 9 ods. 9 cit. zákona. Vo výzve v zákonom stanovenej forme stanovila všetky podmienky pre
uchádzačov o predmet zákazky „výkon administratívnej kontroly postupov vo verejnom obstarávaní“ Projekt je realizovaný
prostredníctvom expertnej činnosti . Výkon administratívnej kontroly postupov vo verejnom obstarávaní spočíval hlavne vo
výkone kontroly pravidiel a postupov stanovených zákonom č.25/2006 Z. z.. Poskytovateľ kontroloval na projekte o. i. zhodu
predmetu zákazky uvedeného v zmluve o NFP s opisom uvedeným v dokumentácii z VO.

Cieľom procesu expertnej činnosti na overenie dodržania postupov a pravidiel v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v procese
realizácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov na základe zmluvy o NFP v programovom období 20072013 a v procese konania o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva (ES). V rámci projektu sa sleduje zabezpečenie zvýšenia efektívneho využitia finančných
prostriedkov vyčlenených v rámci opatrení 1.1.,2.1,2.22,3.1. OP KaHR.

Na základe expertných činností súvisiacich s výkonom administratívnej kontroly postupov vo verejnom obstarávaní je možné
vykonať a prijať také opatrenia, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrení 1.1.,2.1,1.3. OP KaHR, čím sa
následne zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR. Refundované finančné
prostriedky budú použité na financovanie ďalších potrebných aktivít, čo prispeje v konečnom dôsledku k úspešnej
implementácii OP KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje činnosti
súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa OP KaHR. Východiskovou situáciou pre zabezpečenie a
splnenie jej úloh ako SORO, na posilnenie kvality vykonávania týchto činností je nevyhnutnou súčasťou aj financovanie
výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie činností oprávnených zamestnancov, ktorí sa podieľajú na implementácii,
riadení, monitorovaní, hodnotení, informovaní a kontrole OP KaHR všetkých odborov v rámci sekcie štrukturálnych fondov EÚ
a odboru kontroly SIEA.

V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečiť administratívne vybavenie, ktoré bezprostredne
súvisí s aktivitami oprávnených zamestnancov a s požiadavkou vytvorenia adekvátne vhodných pracovných podmienok pre
optimalizáciu výkonu oprávnených aktivít zamestnancov sekcie ŠF EÚ ako i odboru kontroly SIEA v zmysle ich pracovných
náplní. Realizáciou uvedeného projektu sa zlepší materiálno technické vybavenie administratívneho charakteru, zvýši sa
efektivita práce zamestnancov.

Projekt sme realizovali na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a nasl. zmien, ako i v súlade s podmienkami uvedenými v Internom manuáli procedúr
SIEA. Princípmi rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti bolo zabezpečené
adekvátne materiálne vybavenie v zmysle ekonomickej klasifikácie všeobecného charakteru nevyhnutne potrebného pre
výkon pracovných činností všetkých oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly
SIEA, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole v rámci OP KaHR. Nákup bežných kancelárskych potrieb
nevyhnutne potrebných pre všetky administratívne procesy súvisiace s aktivitami oprávnených zamestnancov sa realizuje za
účelom skvalitnenia a zefektívnenia pracovných výkonov ako i na riadne plnenie úloh v súlade s podmienkami uvedenými v
Internom manuáli SIEA.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. V
súvislosti s narastajúcou administratívnou náročnosťou pri implementácii OP KaHR narastá aj potreba na zabezpečenie
nevyhnutného materiálno-technického vybavenia. Realizácia aktivít tohto projektu prispieva k zvyšovaniu kvality jednotlivých
procesov OP KaHR a všeobecne k úspešnej realizácii OP KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov. SIEA pristúpila k realizovaniu
projektu z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov na financovanie materiálno-technického zabezpečenia oprávnených
zamestnancov Sekcie štrukturálnych fondov EÚ a Odboru kontroly, preto usiluje o zabezpečenie financovania týchto
výdavkov zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie.

Adekvátne technické vybavenie zabezpečí zvýšenie motivácie a stabilizácie oprávnených zamestnancov počas
implementácie OP KaHR, ako aj počas doby udržateľnosti projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu bude adekvátne
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, ktoré napomáha k
optimalizácii výkonom oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach viažucich sa k implementácii,
monitorovaniu a kontrole OP KaHR. Úspešná realizácia projektov realizovaných v rámci opatrení OP KaHR, podporí tvorbu
nových pracovných miest, rast tržieb za tovary a služby, skvalitnenie ponúkaných služieb, rast pridanej hodnoty podnikov,
zníženie energetickej náročnosti v procesoch výroby aj spotreby, zvýšenie energetickej efektívnosti a zabráni plytvaniu s
prírodnými zdrojmi.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zabezpečuje
činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa OP KaHR. Východiskovou situáciou pre
zabezpečenie a splnenie jej úloh ako SORO, na posilnenie kvality vykonávania týchto činností je nevyhnutnou súčasťou aj
financovanie výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie činností oprávnených zamestnancov, ktorí sa podieľajú na
implementácii, riadení, monitorovaní, hodnotení, informovaní a kontrole OP KaHR všetkých odborov v rámci sekcie
štrukturálnych fondov EÚ a odboru kontroly SIEA.

V súvislosti s realizáciou uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečiť administratívne a technické vybavenie, ktoré
bezprostredne súvisí s aktivitami oprávnených zamestnancov a s požiadavkou vytvorenia adekvátne vhodných pracovných
podmienok pre optimalizáciu výkonu oprávnených aktivít zamestnancov sekcie ŠF EÚ ako i odboru kontroly SIEA v zmysle
ich pracovných náplní. Realizáciou uvedeného projektu sa zlepší materiálno technické vybavenie administratívneho a
technického charakteru ako i pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a nasl. zmien, ako i v súlade s podmienkami uvedenými v Internom manuáli procedúr SIEA. Princípmi rovnakého
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečené adekvátne materiálnotechnické vybavenie pre všetkých oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly SIEA, ktorí sa podieľajú na
implementácii, monitorovaní a kontrole v rámci OP KaHR. Nákup tonerov do tlačiarní/kopírok, pre zabezpečenie kvalitnej
čiernobielej a farebnej tlače dokumentov na jednotlivých odboroch sa realizuje za účelom skvalitnenia
a zefektívnenia pracovných výkonov ako i pracovných podmienok oprávnených zamestnancov, čo sa v konečnom dôsledku
odzrkadlí v očakávanej efektivite a produktivite práce i skvalitnení pracovných procesov oprávnených zamestnancov.

Realizácia predmetného projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pod
Riadiacim orgánom pre OP KaHR nevyhnutná pre zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. V
súvislosti s narastajúcou administratívnou náročnosťou pri implementácii OP KaHR narastá aj potreba na zabezpečenie
nevyhnutného materiálno-technického vybavenia. Adekvátne materiálno-technické
vybavenie je tiež jedným s významných faktorov pre zvýšenie produktivity, efektivity a flexibility práce.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude adekvátne zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, ktoré napomáha k
optimalizácii výkonom oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach viažucich sa k implementácii,
monitorovaniu a kontrole OP KaHR. Administratívno-technické vybavenie pre oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ a
odboru kontroly SIEA, sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce, ktorá zahŕňa najmä: písomnú, elektronickú, telefonickú a
osobnú komunikáciu s prijímateľmi pomoci, riadiacim orgánom a medzi zamestnancami jednotlivých
odborov sekcie štrukturálnych fondov EÚ; archiváciu projektovej dokumentácie; administráciu uzatvárania zmlúv a
schvaľovanie dodatkov k zmluvám o NFP; administráciu a uzatváranie zmlúv o zriadení záložného práva, vrátane dodatkov;
finančné riadenie projektov; kontrolu a monitorovanie realizácie projektov na úrovni projektov a opatrení; ako i ostatné
oprávnené aktivity súvisiace s implementáciou ŠF EÚ v rámci OP.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO)
zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa OP KaHR. Vzhľadom na
prebiehajúce procesy v SIEA (ukončovanie programového obdobia, rozširujúce sa administratívne kapacity vzhľadom na
narastajúci počet novo obsadzovaných pracovných miest) a v zmysle Interného manuálu SIEA, opisu pracovných činností a z
pracovných náplní a na administráciu projektov v rámci vyhlásených výziev v rámci OP KaHR je nevyhnutné zabezpečenie
naplnenia administratívnych kapacít, čoho nevyhnutnou súčasťou je aj financovanie výdavkov na materiálno - technické
zabezpečenia pre oprávnených zamestnancov všetkých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA, vrátane regionálnych pracovísk sekcie
ŠF EÚ a odboru kontroly, ktorí plnia úlohy v procese implementácie, monitorovania a kontroly OP KaHR.

V kontexte realizácie uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré predstavuje
nevyhnutný faktor pri plnení oprávnených aktivít zamestnancov v rámci všetkých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA, vrátane
regionálnych pracovísk sekcie ŠF EÚ SIEA a odboru kontroly, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole
OP KaHR. Realizáciou aktivít projektu sa vytvoria vhodné pracovné podmienky oprávnených zamestnancov SIEA týkajúce sa
ich adekvátneho materiálno - technického zabezpečenia súvisiace s výkonom oprávnených aktivít zamestnancov, ktoré im
vyplývajú z pracovných náplní. Realizáciou uvedeného projektu sa skvalitní materiálno - technické vybavenie, zlepší sa
flexibilita, efektivita a produktivita práce oprávnených zamestnancov, čoho dôsledkom bude kvalitná implementácia OP KaHR.

Na základe výsledkov uskutočneného verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernice SIEA o verejnom obstarávaní je
zabezpečené adekvátne materiálno - technické vybavenie pre zamestnancov všetkých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA, vrátane
regionálnych pracovísk sekcie ŠF EÚ SIEA a odboru kontroly, ktorí sa podieľajú na implementácii, monitorovaní a kontrole
OP KaHR. Nákup multifunkčných zariadení (tlač, kopírovanie, scan) a digitálnych fotoaparátov (pre zamestnancov sekcie ŠF
EÚ a odboru kontroly a za účelom doplnenia nedostatočného množstva multifunkčných zariadení a digitálnych fotoaparátov,
ktoré zamestnanci sekcie ŠF EÚ a odboru kontroly používajú pri výkone úloh v procese implementácie, monitorovania a
kontroly OP KaHR) sa realizuje za účelom skvalitnenia a zefektívnenia práce a pracovných podmienok oprávnených
zamestnancov, čo sa prejaví ako pozitívny faktor vo vzťahu k narastajúcemu podielu administratívnej práce vykonávanej v
súvislosti s implementáciou OP KaHR a bude financovaný systémom refundácie.

Realizácia predmetného projektu je pre SIEA ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP KaHR
nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. Potreba nákupu nových
multifunkčných zariadení a digitálnych fotoaparátov vyplynula z dôvodu nedostatku technického vybavenia v súvislosti s
narastajúcim množstvom administratívnej práce v súvislosti s administráciou projektov implementovaných v rámci OP KaHR.
Z vyššie uvedeného dôvodu je cieľom zabezpečiť adekvátne materiálno - technické vybavenie pre oprávnených
zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA a odboru kontroly, čím sa zvýši efektivita, produktivita a flexibilita práce, zlepší sa
pracovné prostredie a zabezpečí sa plynulosť realizácie projektov v rámci OP KaHR.

Udržateľným výsledkom projektu bude primerané zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré napomáha k
optimalizácii výkonov oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, vrátane regionálnych pracovísk sekcie ŠF EÚ a
odboru kontroly podieľajúcich sa na činnostiach, ktoré súvisia s implementáciou, monitorovaním a kontrolou OP KaHR.
Materiálno - technické vybavenie pre zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA sa realizuje za účelom skvalitnenia ich práce pri
implementácii projektov - kontrola, finančné riadenie, monitorovanie. Projekt prispeje k optimalizácii výkonov, zvýšeniu
produktivity a efektívnosti práce oprávnených zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA, vrátane regionálnych pracovísk sekcie ŠF
EÚ a odboru kontroly. Zrealizovaním projektu sa prispeje aj ku kvalitnej, plynulej a úspešnej realizácii OP KaHR.

Udržateľným výsledkom projektu bude primerané zabezpečenie materiálno - technického vybavenia pre oprávnených
zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA podieľajúcich sa na činnostiach, ktoré súvisia s implementáciou, monitorovaním a
kontrolou OP KaHR. Materiálno technické vybavenie pre zamestnancov sekcie ŠF EÚ SIEA sa realizuje za účelom
skvalitnenia ich práce, nielen pri aktuálne vyhlásených výzvach ale aj v budúcnosti prostredníctvom monitorovacej činnosti.
Postupným zabezpečením materiálno - technického vybavenia pre zabezpečenie prenosu informácií, operatívnej komunikácie
a prenosu dát, projekt prispeje k optimalizácii výkonov, zvýšeniu produktivity a efektívnosti práce oprávnených zamestnancov
jednotlivých odborov sekcie ŠF EÚ SIEA. Zrealizovaním projektu sa prispeje ku kvalitnej a úspešnej realizácii OP KaHR.
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Financovanie výdavkov vynaložených na zabezpečenie
kancelárskych priestorov pre zamestnancov podieľajúcich sa na
kontrole OP KaHR.

Financovanie služieb expertných činnosti spojených s overovaním
hospodárnosti s prostriedkami NFP realizovaných v rámci opatrení
OP KaHR

Financovanie odborných poradenských služieb z oblasti
stavebníctva pri kontrole projektov predkladaných v rámci opatrení
OP KaHR

„Financovanie odmien externým pracovníkom za výkon
administratívnej a registratúrnej činnosti" formou refundácie.

Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním externých
služieb pre Riadiaci orgán pre OP KaHR na základe uzavretých
dohôd o vykonaní práce

Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením prenájmu
kancelárskych priestorov pre zamestnancov podieľajúcich sa na
implementácii OP KaHR

Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením prenájmu
kancelárskych priestorov na regionálnych pracoviskách SIEA pre
zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP KaHR.

Financovanie služieb expertných činností spojených s overovaním
hospodárnosti s prostriedkami NFP realizovaných v rámci opatrení
OP KaHR č.2

Refundácia mzdových výdavkov (hrubé mzdy, odmeny, odvody
zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov MH SR
zabezpečujúcich podporné činnosti pre výkon činností Riadiaceho
orgánu pre OP KaHR za obdobie jún - december 2015

Refundácia zostávajúcich oprávnených výdavkov Technickej
pomoci Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast za rok 2015

12 751.83

6 540.00

8 788.53

3 928.81

302 142.94

195 855.25

62 743.72

5 140.00

101 000.00

54 571.33
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO)
zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). SIEA ako jediná implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva
SR zabezpečuje činnosti spojené s implementáciou finančných prostriedkov OP KaHR. Pre potrebu zabezpečenia
kancelárskych priestorov pre výkon oprávnených činností vyplývajúcich z pracovných náplní oprávnených zamestnancov
odboru kontroly SIEA, SIEA zabezpečila prenájom kancelárskych priestorov.

Na základe vykonanej analýzy kancelárskeho trhu v Bratislave vykonanej v mesiaci júl 2015 je zabezpečený prenájom
kancelárskych priestorov pre oprávnených zamestnancov odboru kontroly SIEA, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s
V kontexte realizácie uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie kancelárskych priestorov, ktoré predstavujú nevyhnutý
kontrolu OP KaHR, ktorá im vyplýva z pracovných náplní. Prenájom kancelárskych priestorov (z dôvodu napĺňania
faktor pri plnení oprávnených aktivít oprávnených zamestnancov odboru kontroly SIEA, ktorí vykonávajú kontrolu OP KaHR.
administratívnych kapacít a s tým súvisiace nedostatočné množstvo kancelárskych priestorov) sa realizuje za účelom
Realizáciou aktivít uvedeného projektu sa vytvoria vhodné pracovné podmienky súvisiace s výkonom oprávnených aktivít,
zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, skvalitnenia a zefektívnenia práce oprávnených zamestnancov odboru
ktoré im vyplývajú z pracovných náplní, čoho dôsledkom bude kvalitná implementácia OP KaHR.
kontroly SIEA, čo sa prejaví ako pozitívny faktor pri implementácii finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci
OP KaHR.

Realizácia predmetného projektu je pre SIEA ako SORO pre OP KaHR nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením potrebnej
podpory a kvality implementácie OP KaHR. Potreba zabezpečenia kancelárskych priestorov pre oprávnených zamestnancov
odboru kontroly SIEA vyplynula z dôvodu nedostatku kancelárskych priestorov v sídle SIEA v súvislosti s narastajúcim
počtom administratívnych kapacít. Z vyššie uvedeného dôvodu je cieľom zabezpečiť adekvátne kancelárske priestory pre
oprávnených zamestnancov odboru kontroly SIEA, čím sa zvýši efektivita, produktivita práce a zlepší sa pracovné prostredie.

Udržateľným výsledkom projektu bude primerané množstvo prenajatých kancelárskych priestorov, ktoré poskytnú vhodný
pracovný priestor pre oprávnených zamestnancov odboru kontroly SIEA. Zrealizovaním projektu sa prispeje ku kvalitnej a
úspešnej realizácii operačného programu KaHR. Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola stanovená na základe
počtu prenajatých kancelárskych priestorov.

KaHR-41TPSORO-1401

Realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom (SORO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) nevyhnutná pre
zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. SIEA po konzultácii s RO, pristúpila k zabezpečeniu
realizácie týchto špecifických, vysoko odborných činností, prostredníctvom externého poskytovateľa služieb vypísaním výzvy
na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie
ponuky č. JZ 2015. Poskytnuté expertné služby spojené s overovaním hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami
nenávratných finančných prostriedkov pri nadobúdaní predmetu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR viedli k
zefektívneniu práce zamestnancov SIEA pri riešení problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR.

Cieľom procesu expertnej činnosti na overenie splnenia podmienok hospodárnosti oprávnených nákladov je vykonať odborné,
objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu s kritériami, stanovenými v rámci opatrení 1.1, 2.1,2.2, 3.1.
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v
procese konania o NFP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva ako i v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

V súlade so zákonom č.25/2008 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Smernicou SIEA o verejnom obstarávaní a vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky vypísala SIEA
ako verejný obstarávateľ Výzvu na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na
vypracovanie ponuky podľa § 9 ods. 9 cit. zákona. Vo výzve v zákonom stanovenej forme stanovila všetky podmienky pre
uchádzačov o predmet zákazky „expertná činnosť na overenie splnenia podmienky hospodárnosti oprávnených nákladov“ s
predpokladaným počtom poskytovania služieb spojených s predmetom zákazky počas doby trvania zmluvy celkovo do 800
hodín. Projekt je realizovaný prostredníctvom vypracovávaním odborných posudkov, stanovísk, analýz a podkladov ako i
poskytovanie odborného poradenstva.

Cieľom procesu je vypracovávanie odborných a znaleckých posudkov spojených s overovaním hospodárnosti s prostriedkami
NFP, vykonávanie expertnej činnosti so zameraním na posudzovanie hodnoty obstarávaných zložiek majetku, vykonávanie
posúdenia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v procese realizácie projektov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov na základe zmluvy o NFP v programovom období 2007-2013 a v procese konania o žiadosti o NFP v
zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva (ES). V rámci projektu sa sleduje vykonávanie kontroly dodržania podmienky minimalizovania nákladov na
vykonanie činnosti a obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality (zásada hospodárnosti)
pri projektoch financovaných z prostriedkov NFP, pričom expertným skúmaním sa má identifikovať miera príspevku
predloženého projektu k napĺňaniu cieľov OP KaHR a príslušných opatrení OP KaHR.

Na základe expertnej činnosti na overenie splnenia podmienok hospodárnosti oprávnených nákladov je možné vykonať a
prijať také opatrenia, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrení 1.1.,2.1,1.3. OP KaHR, čím sa následne
zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR. Refundované finančné prostriedky
budú použité na financovanie ďalších potrebných aktivít, čo prispeje v konečnom dôsledku k úspešnej implementácii OP
KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.
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V procese implementácie OP KaHR , v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013 sa vyžaduje, aby SORO pod RO podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13
nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vykonal kontrolu, ktorá zahrňuje
administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Vzhľadom na zložitosť problematiky projektov, ktorých
súčasťou je realizácia rozsiahlych stavebných prác, ako i na množstvo auditných zistení na projektoch, v snahe dodržiavať
predpísané lehoty pre spracovanie žiadosti o platbu, je spolupráca s odborníkom v danej oblasti nevyhnutná.

Overovaním oprávnených výdavkov pri kontrole matematickej správnosti sa preukázateľne kontroluje správnosť údajov o
dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek
Zabezpečenie konzultácií pri zisťovaní a kvantifikácií skutočného rozsahu realizovaných stavebných činností s odborníkom
uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Odbornú činnosť vykonáva odborník z oblasti
v oblasti stavebníctva, v rámci overovania oprávnených výdavkov stavebných prác projektov v rámci OP KaHR sa tým
stavebníctva na základe Dohody o pracovnej činnosti uzatvorenej medzi zamestnancom a Slovenskou inovačnou a
vytvárajú podmienky pre kvalitné rozhodovanie o predložených žiadostiach o platbu jednotlivých projektov a tým aj pre
energetickou agentúrou ako SORO pre OP KaHR. Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov pre financovanie výdavkov na
úspešné implementovanie OP KaHR.
externé služby - odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva, je potrebné zabezpečiť financovanie zo zdrojov Európskej únie
systémom refundácie.

Berúc do úvahy kapacitné možnosti SIEA a špecifiká jednotlivých projektov predkladaných v rámci Prioritných osí
Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti; 2.Energetika a
3. Cestovný ruch. Narastajúca problematika projektov, obsahom ktorých je stavebná činnosť si vyžaduje pre overenie ich
realizácie špecifickú odbornosť z danej oblasti. V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti rôznych auditných zistení bolo pre SIEA
Odborné poradenstvo resp. výstupy z neho predstavujú východisko pre následné kontroly a audity žiadostí o platbu a
ako SORO nevyhnutné urýchlene prijať vhodné opatrenia na doplnenie osobitných personálnych kapacít, ktoré vykazujú však
projektov, ktorých súčasťou je aj stavebná činnosť. Realizáciou tohto projektu sa vytvárajú predpoklady pre úspešnú a
iba dočasnú resp. nepravidelnú potrebu pre SIEA. Preto rozhodlo o prijatí zamestnanca - externého odborníka z oblasti
efektívnu realizáciu projektov predložených v rámci opatrení OP KaHR pri zachovaní princípov hospodárnosti a efektívnosti.
stavebníctva na Dohodu o pracovnej činnosti. Odborník z oblasti stavebníctva participuje na procesoch pri overovaní
oprávnených výdavkov žiadostí o zmenu, žiadostí o platbu, zisťovaní kvantifikácií prípadných rozdielov medzi zisteniami a
administratívnej kontroly, kontrolách na mieste a skutočnou realizáciou. Výkon svojej činnosti zaznamenáva do výkazu práce,
kde v popise vykonávanej pracovnej úlohy uvádza problematiku, ktorou sa zaoberal.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľská organizácia pod riadiacim orgánom (SORO) pre
OP KaHR v zmysle Splnomocnenia SORO pod riadiacim orgánom zabezpečuje implementáciu opatrení 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2
a 3.1 OP KaHR pre programové obdobie 2007 – 2013. Vzhľadom na prebiehajúce procesy, z dôvodu ukončovania
programového obdobie na OP KaHR 2007-2013, v rámci zabezpečenia všetkých úloh s tým spojených, vzrástla potreba
zabezpečiť v tejto súvislosti kvalitný priebeh komplexného procesu administrácie a archivácie predpísanej dokumentácie.

V snahe zabezpečiť všetky nevyhnutné administratívne práce nárazového charakteru formou brigádnickej činnosti ,
spôsobom pomocnej pracovnej sily, bol vykonaný prieskum trhu na portáli profesia.sk-ponuka práce – administratíva brigáda. Realizovaný bol na troch zverejnených ponukách, ktoré mali obdobné kritéria požiadaviek na uchádzačov ako mala
V rámci stanovených postupov, v zmysle platných predpisov pre registratúru a archivovanie, dokumentácie nevyhnutne na uchádzačov SIEA. Náplňou práce prijatých pracovníkov boli činnosti týkajúce sa archivácie relevantných dokumentov
potrebnej k zaevidovaniu a uloženiu predpísaným spôsobom sa zabezpečilo uchovávanie a ukladanie dokumentov v súlade súvisiacich s implementáciou OP KaHR. Kontrola úplnosti predložených dokladov, administrácia s poštou, výpomoc pri
so zákonom č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ako i v súlade s Interným manuálom SIEA a ostatnými príslušnými spracúvaní predpísanej fotodokumentácie, bezprostredne súvisiacou s projektovou dokumentáciou projektov
dokumentmi viažucimi sa OP KaHR.
implementovaných v rámci OP KaHR. O všetkých činnostiach pomocných pracovníkov v archíve bol vedený výkaz –
mesačná evidencia vykonanej práce k Dohode o vykonaní práce č..., k Dohode o brigádnickej práci študenta č....s uvedením
dátumu, času výkonu práce v hodinách a s popisom nadriadeného zamestnanca. Na tom základe bola následne spracovaná
odmena zamestnanca.

Vzhľadom na prebiehajúce procesy, z dôvodu ukončovania programového obdobie na OP KaHR 2007-2013, v rámci
zabezpečenia všetkých úloh s tým spojených, vzrástla potreba zabezpečiť v tejto súvislosti kvalitný priebeh komplexného
procesu administrácie a archivácie predpísanej dokumentácie. Pre zabezpečenie a splnenie úloh, z dôvodu veľkého nárastu
kolobehu dokumentácie súvisiacej s realizáciou projektov, sa SIEA rozhodla posilniť pracovné kapacity na pozícii manažér
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a archívnej práce k splneniu úloh stanovených v súlade s čl. 90 Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 t.j. uchovávaniu
projektovej dokumentácie, ako aj všetkých podporných dokumentov súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF EÚ
pre OP KaHR v programovom období 2007-2013 v rámci OP KaHR, a tým k splneniu globálneho cieľa a špecifických cieľov
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KaHR-41TP1MHSR-1501

V procese implementácie OP KaHR sa vyžaduje od Riadiaceho orgánu (RO) zabezpečenie overovania dokumentácie k
vykonanému verejnému obstarávaniu (VO) predkladanej RO za účelom výkonu administratívnej kontroly (AK VO). Súčasná
situácia týkajúca sa neúmerného rozsahu dokumentácií VO a kapacitných možností zamestnancov RO vyžaduje využitie
služieb externých zamestnancov na výkon činností súvisiacich s AK VO. V rámci implementácie OP je RO tiež povinný
zabezpečiť výber projektov pre realizáciu v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na OP a v súlade s právnymi predpismi EÚ a
SR. Súčasťou tohto procesu je aj odborné hodnotenie žiadostí o NFP predkladaných na základe výziev vyhlásených v rámci
OP KaHR. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP zabezpečuje RO prostredníctvom hodnotiteľov. Vzhľadom na veľké množstvo
predložených žiadostí o NFP v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 je potrebné využiť služby viacerých odborných hodnotiteľov z
oblasti energetiky a zabezpečiť ich financovanie.
Aktivity podporujúce procesy riadenia a implementácie OP za účelom vytvorenia podmienok pre vysokú kvalitu a úspešnosť
realizácie OP je možné financovať z TP. V rámci TP OP KaHR je v súč. k dispozícii dostatok prostriedkov.

Zabezpečenie výkonu administratívnej kontroly verejného obstarávania a niektorých súvisiacich činností pre národné projekty,
projekty Technickej pomoci OP KaHR a projekty predložené v rámci výzvy KaHR-22VS-1501. Na základe poskytnutých
externých služieb v tejto oblasti dôjde k zefektívneniu riadiacej činnosti RO pre OP KaHR.
Zabezpečenie nezávislého a transparentného odborného hodnotenia žiadostí o NFP a projektov, predložených v rámci výzvy
KaHR-22VS-1501, odborníkmi z oblasti energetiky a tým aj vytvorenie podmienok pre kvalitné rozhodovanie o projektoch a
následnú úspešnosť realizácie OP KaHR.
Realizáciou tohto projektu sa celkovo vytvárajú predpoklady pre úspešnú a efektívnu realizáciu projektov predložených v
rámci opatrení OP KaHR.
Ukončenie realizácie aktivít projektu by malo prispieť k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu, teda zabezpečeniu maximálneho
čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ v rámci OP KaHR.

V rámci realizácie aktivít projektu sú poskytované tieto externé služby:
1. Administratívna kontrola verejného obstarávania (AK VO) - kontrola pravidiel a postupov VO na zadávanie zákaziek na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktoré zrealizovali žiadatelia/prijímatelia o poskytnutie
NFP na realizáciu projektov OP KaHR; kontrola zhody predmetu zákazky uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP/žiadosti o
poskytnutí NFP s opisom uvedeným v dokumentácii z VO; súvisiace činnosti, v zmysle uzavretých dohôd o vykonaní práce.
2. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených na základe výzvy KaHR-22VS-1501 - v rozsahu činností definovaných v
dohodách o vykonaní práce.
Externé služby v oblasti VO vykonáva a bude pre RO vykonávať spolu 29 externých odborníkov na základe uzavretých dohôd
o vykonaní práce, odmena je určená na základe hodinovej sadzby. Predpokladaný počet žiadostí o NFP, ktorých sa môže
týkať výkon odborného hodnotenia je 529 (predložené). Uvedená činnosť je vykonávaná taktiež na základe dohôd o vykonaní
práce uzatváraných s expertmi zo sekcie energetiky MH SR a SIEA, s určením výšky odmeny za žiadosť.
Financovanie projektu - systém refundácie

V zmysle čl. 46 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie OP môžu RO na
všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci TP OP na podporu vykonávaných činností a
funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF v rámci daného OP.
V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007–2013:
- RO kontroluje dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania definovaných príslušnými právnymi aktmi EÚ a
zákonom o verejnom obstarávaní prijímateľom pri realizácii projektu v prípade, že prijímateľ využije právo zabezpečiť dodávku
služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít projektu tretími subjektmi, v rámci
dostupných možností RO.
- RO v súlade so zásadou správneho finančného riadenia zabezpečí výber projektov, ktoré najvhodnejším spôsobom
prispievajú k dosahovaniu cieľov príslušného OP. Súčasťou procesu výberu projektov je odborné hodnotenie žiadostí o NFP.
Kapacitné možnosti RO v oblasti AK VO a nutnosť zabezpečiť odborné hodnotenie vysokého počtu žiadostí o NFP v rámci
výzvy KaHR-22VS-1501 v obmedzenom časovom horizonte vyžadujú využitie externých služieb

Udržateľnými výsledkami tohto projektu je jednak dosiahnutie toho, že realizácia aktivít tohto projektu prispieva k
zabezpečeniu predchádzania prípadným neskorším negatívnym zisteniam v oblasti procesov verejného obstarávania v
prípade projektov, ktorým boli poskytnuté prostriedky EÚ a tým k predchádzaniu s tým súvisiacim problémom (zisťovanie
nezrovnalostí, povinnosti vrátenia finančných prostriedkov atď.) v budúcom období. Ďalej realizáciou tohto projektu sa
dosahuje nezávislé odborné hodnotenie žiadostí o NFP, čo prispieva k zabezpečeniu podmienok pre kvalitné rozhodovanie o
projektoch a tým v konečnom dôsledku k úspešnej implementácii OP KaHR.
Realizácia aktivít tohto projektu všeobecne prispieva k zabezpečovaniu čo najvyššieho čerpania finančných prostriedkov zo
ŠF EÚ v rámci OP KaHR a tým k úspešnej realizácii OP KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.

KaHR-41TPSORO-1401

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO)
zabezpečuje činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ, týkajúce sa Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). SIEA pri svojej činnosti jedinej implementačnej agentúry Ministerstva
hospodárstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zabezpečuje implementáciu finančných prostriedkov OP KaHR. Pre potrebu
zabezpečenia kancelárskych priestorov pre výkon oprávnených činností vyplývajúcich z pracovných náplní oprávnených
zamestnancov regionálnych pracovísk SIEA v Banskej Bystrici a Košiciach, SIEA zabezpečila prenájom nebytových
priestorov.

V kontexte uvedeného projektu je nevyhnutné zabezpečenie kancelárskych priestorov, ktoré predstavujú nevyhnutný a
neodmysliteľný faktor pri plnení oprávnených aktivít oprávnených zamestnancov regionálnych pracovísk SIEA v Banskej
Bystrici a v Košiciach, ktorí sa podieľajú na implementácii OP KaHR. Realizáciou aktivít uvedeného projektu sa vytvoria
vhodné pracovné podmienky súvisiace s výkonom oprávnených aktivít, ktoré im vyplývajú z pracovných náplní, čoho
dôsledkom bude kvalitná implementácia OP KaHR.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (bola zriadená rozhodnutím .) vznikla transformáciou z Československej Štátnej
energetickej inšpekcie, následne po rozdelení federatívnej republiky vznikla Slovenská energetická inšpekcia - Energetická
agentúra. Rozhodnutím ministra hospodárstva sa Slovenská energetická inšpekcia - energetická agentúra pretransformovala
na Slovenskú energetickú agentúru s účinnosťou od 1.5.1999 a rozhodnutím ministra hospodárstva č. 18/2007 zo dňa
01.04.2007 sa Slovenská energetická agentúra premenovala na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Pre plnenie úloh
v druhom programovom období sa v SEA aktualizovala organizačná štruktúra, na základe ktorej k 15.3.2007 vznikla sekcia
štrukturálnych fondov EÚ v Bratislave a na regionálnych pracoviskách v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Prenájom
kancelárskych priestorov sa realizuje za účelom zabezpečenia vhodných pracovných podmienok oprávnených
zamestnancov, čo predstavuje neodmysliteľný faktor pri implementácii finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Udržateľným výsledkom projektu bude primerané množstvo kancelárskych priestorov, ktoré poskytnú vhodný pracovný
Realizácia predmetného projektu je pre SIEA ako SORO nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením kancelárskych priestorov
priestor pre oprávnených zamestnancov regionálnych pracovísk SIEA v Banskej Bystrici a v Košiciach. Zrealizovaním projektu
pre výkon oprávnených aktivít zamestnancov regionálnych pracovísk SIEA v Banskej Bystrici a Košiciach. Potreba prenájmu
sa prispeje ku kvalitnej a úspešnej realizácii operačného programu. Hodnota merateľného ukazovateľa výsledku bola
kancelárskych priestorov vyplynula z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva kancelárskych priestorov pre výkon
stanovená na základe počtu mesiacov, počas ktorých boli kancelárske priestory prenajímané a financované prostredníctvom
oprávnených aktivít súvisiacich s implementáciou OP KaHR.
tohto projektu.
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tohto projektu.

KaHR-41TPSORO-1401

Realizácia projektu je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom (SORO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) nevyhnutná pre
zabezpečenie potrebnej podpory a kvality implementácie OP KaHR. SIEA po konzultácii s RO, pristúpila k zabezpečeniu
realizácie týchto špecifických, vysoko odborných činností, prostredníctvom externého poskytovateľa služieb vypísaním výzvy
na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky č. JZ 2015.
Poskytnuté expertné služby spojené s overovaním hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami nenávratných finančných
prostriedkov pri nadobúdaní predmetu projektov v rámci jednotlivých opatrení OP KaHR viedli k zefektívneniu práce
zamestnancov SIEA pri riešení problémových oblastí v súvislosti s realizáciou projektov v rámci OP KaHR

Cieľom procesu expertnej činnosti na overenie splnenia podmienok hospodárnosti oprávnených nákladov je vykonať odborné,
objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu s kritériami, stanovenými v rámci opatrení 1.1, 2.1,2.2, 3.1.
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v
procese konania o NFP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva ako i v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

V súlade so zákonom č.25/2008 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Smernicou SIEA o verejnom obstarávaní a vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky vypísala SIEA
ako verejný obstarávateľ Výzvu na predloženie ponuky na poskytovanie služby pri zadávaní zákazky a pokyny na
vypracovanie ponuky podľa § 9 ods. 9 cit. zákona. Vo výzve v zákonom stanovenej forme stanovila všetky podmienky pre
uchádzačov o predmet zákazky „expertná činnosť na overenie splnenia podmienky hospodárnosti
oprávnených nákladov“ s predpokladaným počtom poskytovania služieb spojených s predmetom zákazky počas doby trvania
zmluvy celkovo do 800 hodín. Projekt je realizovaný prostredníctvom vypracovávaním odborných posudkov, stanovísk, analýz
a podkladov ako i poskytovanie odborného poradenstva.

Cieľom procesu je vypracovávanie odborných a znaleckých posudkov spojených s overovaním hospodárnosti s prostriedkami
NFP, vykonávanie expertnej činnosti so zameraním na posudzovanie hodnoty obstarávaných zložiek majetku, vykonávanie
posúdenia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v procese realizácie projektov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov na základe zmluvy o NFP v programovom období 2007-2013 a v procese konania o žiadosti o NFP v
zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva (ES). V rámci projektu sa sleduje vykonávanie kontroly dodržania podmienky minimalizovania nákladov na
vykonanie činnosti a obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality (zásada hospodárnosti)
pri projektoch financovaných z prostriedkov NFP, pričom expertným skúmaním sa má identifikovať miera príspevku
predloženého projektu k napĺňaniu cieľov OP KaHR a príslušných opatrení OP KaHR.

KaHR-41TP2MHSR-1501

MH SR na základe uzn. vlády č. 832/2006 plní funkciu Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. V zmysle článku 46 a 69 Nariadenia
Pri financovaní oprávnenej časti mzdových výdavkov zamestnancov MH SR vykonávajúcich podporné činnosti pre výkon
Rady(ES) č. 1083/2006 umožňuje EK Riadiacemu orgánu využívať na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií
činností Riadiaceho orgánu OP KaHR - podporných administratívnych kapacít (PAK), v zmysle Interného manuálu procedúr
týkajúcich sa jednotlivých procesov realizácie OP, vrátane administratívnych kapacít (AK), finančné prostriedky zo
riadiaceho orgánu, prostredníctvom tohto projektu sa uplatňuje systém refundácie. Požadované finančné prostriedky sú na
štrukturálnych fondov EÚ pre dosiahnutie kvalitnej a úspešnej realizácie OP. Na zabezpečenie adekvátneho odmeňovania AK
úhradu mzdových výdavkov 9 PAK za mesiace jún, júl 2015, 18 PAK za august, september 2015 a 19 PAK za október,
je v rámci každého OP určená osobitná prioritná os Technická pomoc.
november, december 2015. Počet oprávnených zamestnancov - PAK vyplýva z postupného zaradenia PAK v rámci
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie oprávnenej časti mzdových výdavkov zamestnancov MH SR, ktorí
Nárast objemu prác súvisiacich s realizáciou a najmä ukončovaním OP KaHR ovplyvnil aj zväčšenie objemu podporných
dotknutých útvarov do zoznamu zamestnancov - PAK, ktorých oprávnená časť mzdových výdavkov je financovaná z TP, na
zabezpečujú podporné činnosti pre výkon činností Riadiaceho orgánu pre OP KaHR, zo zdrojov Technickej pomoci.
činností vykonávaných pre RO OP KaHR na príslušných útvaroch MH - odbore verejného obstarávania (vyšší počet
základe súvisiacich vykonávaných činností. PAK sa musia podieľať na podporných činnostiach súvisiacich s realizáciou OP
realizovaných VO pre projekty TP), odbore právnych služieb (posudzovanie väčšieho množstva zmlúv a právnych vecí),
KaHR podielom minimálne 1% celkového mesačného pracovného času. Rozpočet projektu predstavuje objem finančných
osobnom úrade (zvýšenie rozsahu personálnej agendy - vytvorenie nových ŠZM, zabezpečovanie výberových konaní,
prostriedkov čerpaných na mzdové výdavky PAK v mesiacoch jún až september 2015 a predpokladané čerpanie mzdových
rozsiahla agenda dohôd), sekcii rozpočtu a financovania (väčší rozsah refundácií z TP, viacej mzdovej agendy). Z toho
výdavkov PAK v mesiacoch október - december 2015. Realizácia projektu je zabezpečovaná odborom programových činností
vznikla požiadavka služobného úradu MH SR na financovanie opráv. časti miezd podporných AK z TP.
ŠF v spolupráci so sekciou rozpočtu a financovania.
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V zmysle právnych predpisov uplatňovaných na pomoc v programovom období 2007-2013 s cieľom zabezpečenia vysokej
kvality realizácie OP môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej
pomoci jednotlivých OP na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF v rámci
daného OP. Na základe schválenia OP KaHR v novembri 2007 EK bolo možné a potrebné zabezpečiť realizáciu aktivít
podporujúcich činnosti a funkcie vykonávané v rámci procesov OP za účelom vytvorenia podmienok pre vysokú kvalitu a
úspešnosť realizácie OP.
Východisková situácia vo vzťahu ku konkrétnym financovaným aktivitám: zistenia auditov týkajúce sa nehospodárneho
vynakladania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ vyvolali potrebu odborných posudkov na overenie hospodárnosti; potreba
zefektívnenia pracovných činností a zvládania stresových situácií v období vysokého pracovného nasadenia AK počas
súbehu dvoch PO; potreba osobnej komunikácie s EK pre riešenie problémov realizácie OP; potreba technickej podpory
procesov; vhodnosť zabezpečovať propagáciu OP KaHR prostredníctvom väčších podujatí s účasťou širokej verejnosti
(výstavy, veľtrhy)

Zabezpečenie podpory procesov realizácie OP KaHR prostredníctvom:
- zabezpečenia dohľadu nad hospodárnym a efektívnym vynakladaním prostriedkov zo ŠF EÚ v procese implementácie OP
KaHR vzhľadom na povinnosť MH SR pri poskytovaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a
účelnosť ich použitia,
- zabezpečenia prípravy administratívnych kapacít na zvládanie náročných procesov ukončovania implementácie OP KaHR v
programovom období 2007-2013, ako aj počas nárastu prác súvisiaceho so súbehom dvoch programových období, proaktívny
a inovatívny prístup zamestnancov k zvereným úlohám, ktorí zvládajú plnenie úloh aj vo vypätých časových, či stresových
situáciách,
- zabezpečenia podmienok pre uskutočnenie rokovaní so zástupcami EK na základe financovania súvisiacich zahraničných
pracovných ciest, v tejto súvislosti v rámci prerokovávania konkrétnych oblastí a problematických okruhov realizácie OP
KaHR prispenie ku konkrétnym riešeniam,
- zabezpečenia technickej podpory procesov realizácie OP (preklady, prenájom priestorov pre realizáciu aktivít publicity OP).

V rámci aktivít financovaných prostredníctvom tohto projektu sa v oblasti podpory realizácie OP KaHR uskutočňujú
nasledovné aktivity:
Vypracovanie odborných posudkov obsahujúcich odborné stanovisko k overeniu hospodárnosti v nakladaní s finančnými
prostriedkami zo ŠF EÚ v rámci projektov OP KaHR - zabezpečené externou firmou CORPORA, a.s. na základe zmluvy
uzatvorenej ako výsledok VO.
Školenie administratívnych kapacít RO pre OP KaHR/SO pre OP VaI v oblasti manažovania pracovného času, „Work in
balance&Mind", prezentačných zručností, vlastného presadzovania sa, riadenia ľudí - pre zvládanie stresových, časovo
náročných pracovných podmienok a vysokého pracovného nasadenia - zabezpečené firmou SWECK, s.r.o. na základe
zmluvy uzatvorenej ako výsledok VO. Prezentácie z oblasti verejného obstarávania a archivácie dokumentov v spojitosti s OP.
Doprava v rámci ZPC bola zabezpečovaná firmou REDI TOUR, s.r.o. preklad dokumentu týkajúceho sa OP bol zabezpečený
firmou LEXMAN, s.r.o. - na základe VO realizovaného v MH SR. Prenájom plochy pre stánok na propagáciu OP KaHR bol
zabezpečený organizátorom výstavy.
Aktivity projektu sa realizujú v čase 01/15-12/15.
Financovanie - refundácia.

Na základe expertnej činnosti na overenie splnenia podmienok hospodárnosti oprávnených nákladov je možné vykonať a
prijať také opatrenia, ktoré zhodne prispievajú k dosiahnutiu cieľov opatrení 1.1.,2.1,1.3. OP KaHR, čím sa následne
zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KaHR. Refundované finančné prostriedky
budú použité na financovanie ďalších potrebných aktivít, čo prispeje v konečnom dôsledku k úspešnej implementácii OP
KaHR a dosiahnutiu jeho cieľov.

MH SR ako RO pre OP KaHR zabezpečuje realizáciu tohto OP a je oprávneným prijímateľom v rámci opatrenia 4.1 Technická
pomoc OP KaHR, z prostriedkov ktorého môžu byť financované aj aktivity spojené s činnosťami zameranými na posilnenie
administratívnych kapacít v súvislosti s realizáciou OP KaHR.
Vhodnosť financovania mzdových výdavkov zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre Riadiaci orgán OP KaHR podporných AK vyplýva z podmienok, ktoré vznikli v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2007-2013 a s tým
Udržateľným výsledkom projektu bude jeho prispenie k úspešnému ukončeniu realizácie OP KaHR na základe podpory
súvisiacim nárastom objemu prác týkajúcich sa ukončovania realizácie OP KaHR. Tieto podmienky ovplyvnili aj nárast
procesov s tým súvisiacich a prispenie k zabezpečeniu plynulého a bezproblémovému chodu dotknutých procesov.
objemu podporných činností vykonávaných pre RO OP KaHR na príslušných útvaroch MH - odbore verejného obstarávania,
odbore právnych služieb, osobnom úrade a útvaroch sekcie rozpočtu a financovania, čo je konkretizované v časti popisujúcej
východiskovú situáciu pre projekt. Tento nárast objemu podporných činností viedol k zvažovaniu možnosti a následne k
požiadavke služobného úradu MH financovať príslušnú časť mzdových výdavkov zamestnancov týchto útvarov
vykonávajúcich podporné činnosti pre RO z prostriedkov TP. Predmetný postup je zahrnutý aj v IMRO.

Vhodnosť realizácie projektu vyplýva zo skutočností uvedených v popise východiskovej situácie.
Vzhľadom na zistenia identifikované počas výkonu auditov týkajúcich sa nehospodárneho vynakladania prostriedkov zo ŠF
EÚ a zároveň vzhľadom na charakter zistenia, ktorého preukázanie nie je možné vykonať iným ako znaleckým/odborným
posúdením, čo je akceptované aj zo strany EK, je nevyhnutné zabezpečiť flexibilnú a operatívnu dostupnosť týchto služieb
prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb s externou znaleckou organizáciou. Z dôvodu zefektívnenia
pracovných činností, plnenia zverených úloh a zvládania stresových situácií sa javí ako vhodné a potrebné uskutočniť
školenie zamestnancov RO zamerané jednak na ich osobnostný rozvoj, ako aj na profesionálny rozvoj a odbornú
problematiku, s cieľom dosiahnutia maximálnych pracovných výsledkov a zabezpečenia kvalitného plnenia úloh. V niektorých
prípadoch je nevyhnutné absolvovať osobné rokovania s príslušnými orgánmi EK v Bruseli a teda uskutočniť ZPC za týmto
účelom. Propagácia OP KaHR a jeho výsledkov na podujatiach so širokou účasťou verejnosti prispieva k šíreniu povedomia o
OP a nadväzujúcich aktivitách v rámci OP VaI.

Ukončenie realizácie aktivít tohto projektu prispeje k zvyšovaniu kvality jednotlivých procesov OP KaHR. Výsledkom procesu
overenia hospodárnosti v nakladaní s finančnými prostriedkami zo ŠF EÚ v rámci projektov OP KaHR bude zabezpečenie
povinností MH SR, ktoré pre SR vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ.
Výsledkom tohto procesu by taktiež mala byť eliminácia rizika vzniku neskorších problémov v danej oblasti.
Udržateľným výsledkom uskutočnenia vzdelávacej aktivity je predpoklad, že preškolení zamestnanci budú lepšie zvládať
stresové pracovné prostredie a prácu v časovej tiesni, pričom takáto príprava administratívnych kapacít, ktoré budú
zabezpečovať implementáciu OP Výskum a inovácie v rámci plnenia funkcií Sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI, by v
konečnom dôsledku mala prispievať k úspešnej realizácii tohto operačného programu.
Uskutočnenie pracovných rokovaní s orgánmi EK vytvorilo lepšie podmienky pre čerpanie prostriedkov OP KaHR, čím
prispelo k dosahovaniu jeho cieľov.
Propagácia poznatkov, skúseností a výsledkov OP KaHR môže viesť k dosiahnutiu vyššej úspešnosti realizácie
nadväzujúcich OP v programovom období 14-20.

